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 ,,,الحمد هلل وحده و الصالة و السالم على من ال نبي بعده, وبعد

األكاديمية  : ومازالت الجهود الحثيثة ممثلة في الهيئتين ,تتوالى إنجازات الكلية وهلل الحمد والمنة 

 .حقيق رؤية ورسالة وأهداف الكلية المنبثقة من الخطة االستراتيجية للجامعةواإلدارية تبذل في سبيل ت

و تتواصل اإلنجازات لهذا العام بفضل من هللا ثم  بدعم المسؤولين في جامعتنا العامرة وعلى رأسهم 

ز ر كافة اإلمكانات لتكون أكبر حافقائدها معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن الذي سخ  

وقد .ها في قيادة التطور الحضاري في المجتمع المحليتلتتبوأ مكان؛ للمضي قدماً في خطة تطوير الكلية

مرت مسيرة الكلية على مدى السنوات الخمس من نشأتها بمراحل تطويرية متعددة حافلة باإلنجازات  

ً لتحقيق أهداف محددة في مجاال؛ والعطاءات في مختلف األنشطة و خدمة  ,ثالبح .التعليم ت:سعيا

منسوبات الكلية خالل العام وهو خالصة جهود منسوبي  ناإن هذا التقرير الذي بين أيدي.المجتمع

ضاعف مستقبالً تتلك الجهود التي ست ,هـ والذي نسأل هللا تعالى أن يبارك فيها1436/1437الجامعي 

كلية العلوم والدراسات  تبقىلوتستمر اإلنجازات  ,للبقاء على نفس النهج لكي تتحقق الطموحات

 ؛يتحدث بلغة الحقائق واألرقاموهذا التقرير .اإلنسانية برماح واجهة حضارية مشرفة في المنطقة

و على مستوى  ,والفعاليات في مختلف المجاالت ,الحافل باألنشطة . هذا السجللتوثيق سجل الكلية

دؤوب لتتواصل بإذن هللا مسيرة العطاء جميع أقسام ووحدات الكلية لفترة عام جامعي كامل من العمل ال

 .و اإلبداع ,و التميز ,و التطور ,و النماء,

 

 

 

 

 عميد كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية برماح

 د. بندر بن عبدالعزيز اليحيى
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 الفهرس

 كلمة العميد.

 فصل تمهيدي/لمحة عن الكلية.

 رؤية ورسالة وأهداف الكلية.

 ها.أقسام الكلية وتخصصات

 وكاالت الكلية ومهامها من أهم وكاالت الكلية.

 الهيكل التنظيمي للكلية.

 الهيكل التنظيمي للكلية ) أقسام الطالبات (.

 الفصل األول 

 الطالب والطالبات.

 هـ.1436/1437إجمالي أعداد الطالب والطالبات للعام الجامعي 

 هـ.1436/1437ي توزيع الطلبة حسب المرحلة الدراسية للعام الجامع

 هـ.1436/1437توزيع الطلبة حسب الحالة الدراسية للعام الجامعي 

 هـ.1436/1437توزيع الطلبة حسب الحالة الدراسية  و الجنسية للعام الجامعي 

 هـ.1436/1437توزيع الطلبة حسب الحالة الدراسية  و الجنس للعام الجامعي 

 هـ.1436/1437عية االدارية  للعام الجامعي توزيع الطلبة حسب القسم و الجنس و الوض

 1436/1437الى العام الجامعي  1434/1435تطور أعداد طلبة الكلية من العام الجامعي 

 تطور أعداد الطالب  و الطالبات المستجدون خالل  السنوات الثالث الماضية.

 ضية.تطور أعداد الطالب  و الطالبات المقيدون خالل  السنوات الثالث الما

 تطور أعداد الطالب  و الطالبات الجريجون خالل  السنوات الثالث الماضية.

 تطور اجمالي عدد  طلبة الكلية خالل  السنوات الثالث الماضية.

 الفصل الثاني : األنشطة الطالبية

 الملتقى الطالبي األول.

 إجمالي األنشطة الطالبية للعام الجامعي الحالي.

 األنشطة الدينية.

 األنشطة التعليمية.
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 الفهرس

 األنشطة الثقافية.

 األنشطة التربوية.

 األنشطة االجتماعية.

 األنشطة التوعوية.

 األنشطة التطوعية.

 األنشطة الصحية.

 األنشطة الرياضية.

 األنشطة الترفيهية.

 الخدمات الطالبية.

 خدمات صندوق الطالب.

 الخدمات الطبية.

 لخدمات الطبية خالل السنوات الثالث األخيرة.تطور عدد المستفيدين من ا

 خدمات أخرى توفرها الكلية.

 الفصل الثالث: أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

 توزيع أعضاء هيئة التدريس, ومن في حكمهم من)الذكور, واإلناث(.

 هـ.1436/1437امعي توزيع أعضاء هيئة التدريس ,ومن في حكمهم حسب: الجنس, والجنسية, والقسم للعام الج

 هـ.1436/1437توزيع أعضاء هيئة التدريس حاملي مؤهل الدكتوراة حسب :القسم,  والجنسية , والجنس للعام الجامعي 

 توزيع المحاضرين , والمعيدين حسب :القسم,  والجنس, والجنسية.

 هـ.1437إلى عام   1435تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب: القسم من عام 

عضاء هيئة التدريس.ا  لهرم األكاديمي ألأ

 نسبة أعضاء هيئة التدريس, ومن في حكمهم إلى إجمالي الطالب في الكلية.

 معدل ) أستاذ / طالب ( إلجمالي الطالب بالكلية حسب :الجنس

 معدل ) أستاذ / طالب ( بالنسبة لقسم إدارة األعمال حسب: الجنس.

 قسم اللغة اإلنجليزية حسب :الجنس.معدل ) أستاذ / طالب ( بالنسبة ل

 معدل ) أستاذ / طالب ( بالنسبة لقسم الدراسات اإلسالمية حسب: الجنس.
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 الفهرس

هـ حسب: القسم, والمؤهل  1436/1437أعضاء هيئة التدريس, ومن في حكمهم الذين التحقوا بالكلية خالل العام الجامعي 

 العلمي, والجنس.

 بالفصل الرابع : االبتعاث والتدري

 االبتعاث.

خارجي( والدرجة العلمية ,والتخصص -هـ حسب: نوع االبتعاث )داخلي1436/1437المبتعثون الجدد للعام الجامعي 

 ,والجنس.

 المبتعثون على رأس البعثة للعام الجامعي الحالي حسب :مكان الدراسة, والدرجة العلمية ,والجنس.

 هـ.1433/1437القسم, والجنس من عامتطور عدد المبتعثين حسب :الدرجة العلمية, و 

 التدريب.

 دورات وندوات, وورش عمل موجههً ألعضاء هيئة التدريس.

توزيع دورات التدريب التي نفذتها الكلية والموجهة ألعضاء هيئة التدريس حسب: اسم البرنامج, وعدد المستفيدين, 

 وتاريخ  ومكان اقامة الدورة.

 لفائدة أعضاء هيئة التدريس حسب :الجنس, واسم الندوة , وتاريخ,  ومكان االقامة.الندوات التي تقدمها الكلية 

 هـ.36/1437ورش عمل قامت الكلية بتنفيذها؛ لفائدة اعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي

 .تطور عدد الدورات التدريبية,  وورش العمل , والندوات ألعضاء هيئة التدريس خالل السنوات الثالث الماضية

 الدورات التدريبية المقدمة لموظفي الكلية.

 توزيع الدورات التدريبية التي قدمتها الكلية للموظفين حسب: اسم البرنامج , وعدد المستفيدين , والجنس.

 تطور عدد الدورات التدريبية للموظفين, والموظفات خالل السنوات الثالث الماضية.

 كتباتالفصل الخامس : األنشطة العلمية والم

 األنشطة العلمية .

 إجمالي األبحاث العلمية للعام الجامعي الحالي موزعة حسب :القسم ,  و الجنس.

 توزيع األنشطة البحثية للعام الجامعي الحالي حسب: األقسام.

 األنشطة البحثية للعام الجامعي الحالي في قسم إدارة األعمال  . 

 ي في قسم اللغة اإلنجليزية.األنشطة البحثية للعام الجامعي الحال

 األنشطة البحثية للعام الجامعي الحالي في قسم الدراسات اإلسالمية.

 تطور األبحاث العلمية في السنوات األربع الماضية حسب: القسم , وحالة النشر.

 توزيع األبحاث العلمية حسب: القسم , و الجنسية.
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 الفهرس

 هـ.1437الكراسي العلمية خالل العام الجامعي الحالي

 المكتبات.

 المقتنيات.

 تطور عدد العناوين بمكتبة الكلية خالل السنوات االخيرة.

 عدد موظفي المكتبات بالكلية.

 البرنامج التدريبي لموظفي المكتبات)ذكور/إناث(. 

 اإلنجازات التي تحققت من خالل تعاون الكلية مع المؤسسات األخرى.

 الحديثة في الشؤون العلمية. مدى استفادة الكلية من التقنيات

 الفصل السادس: خدمة المجتمع

 الدورات التدريبية, والبرامج , و الدبلومات التأهيلية.

 الدورات التدريبية.

 البرامج والدًّبلوماَت المهنية.

 هـ.1436/1437المؤتمرات, والندوات, والمحاضرات للعام الجامعي

 المعارض العلمية.

 شارات الفنية و العلمية.الدراسات و االست

 االستشارات.

 الدراسات.

 خدمات أخرى قدمتها الكلية للتفاعل مع المجتمع المحلي.

 الملتقى الشتوي.

 دورات رياضية.

 زيارات لمؤسسات المجتمع المحلي.

 خدمات قدمتها هيئات المجتمع لمنسوبي الكلية.

 انطلق مع ريادة.

 تأهيل المقبالت على الزواج.

 ليوم العالمي لإلعاقة )ليست إعاقهَ بل انطالقهَ(.ا

 المحاور الناجح.
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 الفهرس

 شباب بدون مخدرات.

 الفصل السابع : الشؤون اإلدارية والمالية

 القوى العاملة.

 الجهاز اإلداري للقوى العاملة.

 توزيع القوى العاملة حسب :المؤهل العلمي , والجنس , والجنسية.

 حسب :الوظائف , والمؤهل,  والجنس. توزيع عدد موظفي الكلية

 استفادة الكلية من التقنيات الحديثة في الشؤون اإلدارية.

 المشاريع المنفذة بالكلية.

 الفصل الثامن : اإلنجازات والتحديات والتوصيات

 اإلنجازات. 8-1

 هـ.1436/1437الخطة االستراتيجية الثالثة8-1-1

 إنجازات أخرى.8-1-2

 لمستقبلية والتطويرية للكلية.الرؤى ا 8-2

 المعوقات. 8-3

 التوصيات.  8-4
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 لمحة عن الكلية

هـ مسؤولية تكوين جيل من الطالب  1432نسانية برماح منذ نشـأتها عامتولت كلية العلوم والدراسات اإل

  ،( اإلسالميةراسات دال ، ونجليزيةاللغة اإل ، وعمالاألدارة إ)هي تخصصات رئيسة ةوالطالبات في ثالث

لتطوير العملية التعليمية والبحثية  هاجامعة تقوم الكلية بوضع خططالطار تنفيذ استراتيجيات إوفي 

لسوق العالية ي الكفاءات من ذوتوفير الكوادر الالزمة و ها،علة مع مجتمعالى الشراكة الفإ وتسعى

يم والتعلم والبحث العلمي وتنمية الوعي لدى تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات المتعلقة بالتعلو العمل

 المستقبلية. يتهاوتنفيذاَ لرؤ المجتمع المحلي وفقا لخطة الجامعة

التي كان  لها وعداد الخطة االستراتيجية الثانية إمع  للكلية نوي السادسعداد التقرير الس  إتزامن وقد 

يحتوي التقرير السنوي للعام ، والمنشودالتقدم العلمي إحداث مواكبة المتغيرات و :هدافهاأهم أمن 

، كما تعمل تميز إنجازات الكلية دالة علىحصائية إعلى مؤشرات هـ( 1436/1437)الجامعي الحالي 

حصاءات جل تزويد قادة الكلية بالمعلومات واإلأمن  والضعف؛ تحليل نقاط القوةومعوقات الد يتحدعلى 

  .الضرورية

  كاآلتي: نجازات الكلية في جميع المجاالتإهم أحصائية تلخص إل ثمانية فصو التقرير علىمل  تيش

 أوال: الطالب والطالبات.

 والخدمات الطالبية.، ثانيا: األنشطة

 ومن في حكمهم. ،ثالثا: أعضاء هيئة التدريس

 والتدريب.،  رابعا: االبتعاث

 خامسا: األنشطة العلمية.

 سادسا: خدمة المجتمع.

 والمالية.سابعا: الشؤون اإلدارية 

 والتوصيات.، والتحديات، نجازاتثامنا: اإل

وقبل البدء في تناول تلك اإلنجازات يتم استعراض موجز لرؤية الكلية وسالتها وأهدافها، وكذلك لما 

 تحتويه من أقسام ووكاالت:

 :هاهدافأوتها ورسال الكلية رؤيةأوأل: 

 :الرؤية

و تنافسية في تحقيق التنمية , و المساهمة بفاعلية  , و العلمي, كاديمي تحقيق الريادة والتميز األ

 الوطنية المستدامة.

 :الرسالة

تقدم برامج تعليمية وبحثية متميزة، من خالل تبني برامج وخطط دراسية تراعي معايير الجودة 

واالعتماد األكاديمي من أجل تأهيل كوادر وطنية قادرة على خدمة المجتمع، وتعزيز مفهوم المسؤولية 

 .واإلقليمي, وتلبية حاجات سوق العمل المحلي  ,مهنيةال
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 :األهداف

توفير مناخ أكاديمي متميز يساعد أعضاء هيئة التدريس والطالب على تحقيق نتائج علمية  ▪

 متقدمة.

 لتلبية متطلبات سوق العمل في تخصصات الكلية المختلفة. ؛تخريج طالب مؤهلين ▪

 لتدريس.إثراء ودعم النشاط البحثي ألعضاء هيئة ا ▪

والبرامج , تنمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي من خالل المساهمة في المبادرات  ▪

 واالستشارية.,والتدريبية  ,البحثية

 استقطاب الكفاءات المتميزة محلياً ودولياً. ▪

 لكلية.باالحصول على االعتراف األكاديمي  ▪

 :أقسام الكلية وتخصصاتهاثانيا: 

قسم اللغة , قسم الدراسات اإلسالمية ,أكاديمية هي: قسم إدارة األعمال أقسام ةتضم الكلية ثالث

 .اإلنجليزية

 :قسم الدراسات اإلسالمية 

 :أهداف القسم

 الكتاب والسنة.الرئيسين: من مصدريها المستمدة ترسيخ العقيدة الصحيحة  ▪

 معاصرة. قضايالمعرفة حكم هللا فيما يستجد من  ؛إعداد المؤهلين ▪

 واألخالق اإلسالمية., غرس القيم  ▪

لتدريس العلوم اإلسالمية في مراحل التعليم قبل ؛ وتخريج كوادر علمية متخصصة  تعليم ▪

 الجامعي، والتعليم الجامعي

 وإعداد البحوث المتخصصة., تهيئة البيئة العلمية المعينة على التعلم والتعليم  ▪

وتنمية مهارات التعامل  تخريج جيل قادر على توظيف التقنية في خدمة العلوم الشرعية، ▪

 اإليجابي معها.

 :قسم إدارة األعمال 

 :أهداف القسم

 متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل. علمية إداريةإعداد وتأهيل كوادر  ▪

, ونشرها , للمساهمة في تطوير المعرفة اإلنسانية ؛ واألكاديمي  تعزيز قدرات البحث العلمي  ▪

 وتوطينها.

 ت العلمية في مجال التخصص بمراجعة وتطوير الخطة الدراسية.مواكبة التطورا ▪

 وحل مشاكله., متطلبات تطوره  ةوتلبي, المشاركة الفعالة في خدمة قطاعات المجتمع المختلفة  ▪
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 :قسم اللغة اإلنجليزية ج( 

 :أهداف القسم

 تأهيل الطالب بمهارات لغوية عالية. ▪

 لمجتمع.ومزجها بحاجة ا, وتهذيبها , تحسين المناهج  ▪

 واالحترام., والطالب قائمة على الود زرع مفاهيم إيجابية بين عضو هيئة التدريس ▪

 بناء شراكة دراسية مع القطاع الخاص في حقل اللغة اإلنجليزية. ▪

 جتماعية إيجابية بين أعضاء هيئة التدريس.إخلق عالقات  ▪

 ية المحددة.كتساب المهارات اللغوال؛ بيئة أكاديمية محفزة  مناخ تنافسي و خلق ▪

 في مجال تعليم اللغة اإلنجليزية. تطوير عضو هيئة التدريس من خالل دورات متخصصة ▪

 وقصيرة. ,إثراء جميع حقول مهارات اللغة ببرامج متنوعة ▪

 :وكاالت الكلية ومهامهاثالثا : 

ت العليا وكالة التطوير والجودة , وكالة الدراسا وكالة الشؤون التعليمية ,: هم وكاالت الكلية أمن 

 والبحث العلمي , وكالة الشؤون الطالبية.

 شؤون التعليميةلوكالة الكلية ل

 :أهداف الوكالة

مع  ىبما يتماشوالبرامج الدراسية في األقسام التعليمية والعمل على تطويرها , تقويم الخطط  ▪

جامعة مع والجهات المعنية بال,بالتعاون مع عمادة التطوير والجودة واهدافها رسالة الجامعة 

 تساعد على تطوير البرامج. توفير قواعد بيانات أكاديمية

 ,والتعليم اإللكتروني, التعلم عن بعد  :التوسع الكمي والكيفي في برامج التعليم غير التقليدي مثل ▪

 .والتعليم الموازي

 لياتها.آو, وسياسات القبول والتسجيل , االرتقاء بمستوى الخدمات الطالبية ▪

والبرامج الدراسية بما يتوافق مع معايير , والمعايير الخاصة ببناء الخطط  ,اتتطوير المواصف ▪

 واالعتماد األكاديمي., ضمان الجودة 

 تحقيق جودة المخرجات التعليمية.وذلك ل ؛والكليات , التعاون األكاديمي مع مختلف القطاعات  ▪

من و ,والبرامج األكاديمية, ألقسام وا, تطوير الهياكل األكاديمية بما يخدم اإلدارة الفاعلة للكلية  ▪

 بطريقة مثلى.المنشودة  هداف األيقودها إلى تحقيق ثم  
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 وكالة الكلية للتطوير والجودة

   نذكر من أهدافها هدفين هما: 

 وتحسين مخرجات الكلية بما يلبي حاجات سوق العمل وكسب ثقته., تطوير  ▪

 لمعايير الهيئة الوطنية لضمان الجودة.للوفاء بمتطلبات الجودة وفقا  ؛تهيئة الكلية ▪

 ونشر ثقافتها في الكلية., تطبيق نظام الجودة  ▪

 ومتابعة تطبيقها داخل الكلية., واإلداري , ومؤشرات األداء التعليمي , تحديد معايير  ▪

وذلك من ون الجودة ؤالتواصل مع عمادة الجودة وتطوير المهارات بالجامعة فيما يتعلق بش ▪

 مع وكالة الكلية.التنسيق خالل 

 وإعداد خطط التحسين المبنية عليه, ومتابعة تنفيذها. , تطبيق معايير التقويم الذاتي ▪

 ضوء معايير الجودة. فيإعداد تقرير شامل سنوي عن إنجازات وحدة الجودة  ▪

 القيام بأعمال أخرى بناء على تكليف من الرئيس المباشر. ▪

 ة.ومراجعة الخطة االستراتيجية للكلي إعداد  ▪

 :وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 :أهداف الوكالة

 ونظامية ., واألكاديمية لهم على أسس علمية , وتقديم االستشارات العلمية , العناية بالمبتعثين  ▪

 للعمل في الكلية.؛ وحملة الشهادات العليا, من المبتعثين  استقطاب الكفاءات المتميزة ▪

 بيئة علمية مناسبة . وفير من أجل ت؛ و دراسة قضايا المجتمع المحلي , العناية بالبحث العلمي  ▪

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي والترجمة . ▪

 والعالمية ., التعاون المعرفي  مع الجامعات المحلية  ▪

تنظيم مشاركة أعضاء هيئة التدريس, ومن في حكمهم في حضور المؤتمرات , والندوات  ▪

 .لمحلية والدوليةوالدورات ا

 ومعاونيهم., تسهيل إجراءات ترقية  أعضاء هيئة التدريس  ▪

 وأعضاء هيئة التدريس بالكلية., والمعلومات الحديثة للطالب  , توفير مصادر المعرفة ▪
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 :  شؤون الطالبيةلوكالة الكلية ل

 :أهداف الوكالة

, للتحصيل العلمي المتميز ؛ رفع مستوى قدراتهم , ووالطالبات ,  الطالبتنمية مواهب  ▪

وذلك من خالل مساعدتهم في تهيئة بيئة تعليمية تربوية أكاديمية  ,والمشاركة في األنشطة 

 , ومحفزة.متميزة

وتلتزم  ,وثوابتها الوطنية,  وانتمائها, تحافظ على هويتها  للطالبتكوين شخصية متوازنة  ▪

 بتعاليم الدين اإلسالمي.

 واإلبداع., والمنافسة , والتعلم ,  لحوار وا, تعزيز ثقافة المشاركة  ▪

ومتابعة األنشطة , وتنفيذ , والمشاركة في تخطيط  ,تعويد الطالب على العمل في الجماعة ▪

 والغذائية., والخدمات السكنية , الطالبية المختلفة 

 , وخدمة المجتمع ,وذوي االحتياجات الخاصة, المتميزين المتفوقين  الطالبالمشاركة في رعاية  ▪

 وإرشاد الطالب., والتربوية  ,والنفسية, باإلضافة إلى تقديم المساعدة االجتماعية 

 والتقيد باألعراف واألنظمة. , وتعزيز روح االنضباط الجامعي تنمية ▪
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 الفصل األول : الطالب والطالبات

 هـ.1437-1436لعام الجامعي والطالبات ل إجمالي أعداد الطالب   1-1

 هـ.1437-1436والطالبات حسب المرحلة الدراسية في العام الجامعي  إجمالي أعداد الطالب  1-1-1

  ) و الخريجينالمستجدين والمقيدين ) حسب الحالة الدراسية والطالبات  إجمالي أعداد الطالب 2-1-1

 هـ.1437-1436لعام الجامعي ل

 .هـ1437/ 1436الجنسية للعام الجامعي  الحالة الدراسية و حسب الطلبةتوزيع  1-2-1-1

 .هـ1437/ 1436للعام الجامعي الطلبة حسب الحالة الدراسية  و الجنس توزيع  2-2-1-1

 هـ1436/1437توزيع الطلبة حسب القسم و الجنس والوضعية اإلدارية للعام الجامعي  3-2-1-1

 1436/1437الى العام الجامعي  1434/1435طلبة الكلية من العام الجامعي تطور أعداد     2-1

 الماضية. لثالثوالطالبات المستجدين خالل السنوات ا تطور أعداد الطالب  1-2-1

 .تطور أعداد الطالب  والطالبات المقيدين خالل السنوات الثالث الماضية 2-2-1

 تطور أعداد الطالب  والطالبات الخرجين خالل السنوات الثالث الماضية 3-2-1

 تطور اجمالي عدد طلبة الكلية  خالل السنوات الثالث الماضية 4-2-1

 هم.ت المطوي قيدالطالب والطالبا   3-1
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 هـ.1437-1436والطالبات للعام الجامعي  إجمالي أعداد الطالب   1-1

 هـ1437-1436حسب المرحلة الدراسية في العام الجامعي  توزيع الطلبة   1-1-1

                  يبلغ إجمالي عدد الطالب و الطالبات بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح للعام الجامعي 

  (1-1ويتم توضيح ذلك فى الجدول رقم ). 2738في كافة المراحل الدراسية  هـ (1436/1437) 

 

 هـ1437-1436( توزيع الطالب و الطالبات حسب المرحلة الدراسية والجنس للعام الجامعي 1-1جدول )

 المجموع ذكور إناث المرحلة

 بكالوريوس
1809 929 2738 

 0 0 0 دبلوم

 ماجستير
0 0 0 

 0 0 0 دكتوراه

 2738 929 1809 المجموع

 

 929طالبة و  1809( ان إجمالي عدد الطالب و الطالبات موزعين بين 1-1نالحظ من خالل الجدول )

 طالب و كلهم في مرحلة البكالوريوس.

الجامعي  للعام) حسب الحالة الدراسية ) المستجدين والمقيدين و الخريجين توزيع الطلبة  -1-1-2

 هـ.1436-1437

                       يبلغ إجمالي عدد الطالب بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح للعام الجامعي الحالي

 (طالب 929طالبة و  1809بين  2738 (هـ (في كافة مستويات البكالوريوس موزعين1436/1437) 

 -( ذلك:2-1ويوضح جدول رقم )

 678طالبة و 1357طالب وطالبة ( ) 2035إجمالي المقيدين بالكلية بلغ )(  2-1نالحظ من الجدول)

طالبة(, وتوجت  227طالب مستجد( في جميع التخصصات من بينهم ) 427طالب ( كما تم تسجيل قبول) 

 ي أعداد الطالب والطالبات ) المستجدين والمقيدين ( وأعداد الخريجين إجمال ( : 2-1جدول )

 هـ1437-1436خالل العام الجامعي 

المجمو الخريجون المقيدون المستجدون 

 ع

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 2714 276 225 51 2019 1342 677 419 220 199 سعودي

 24 0 0 0 16 15 1 8 7 1 غير سعودي

 2738 276 225 51 2035 1357 678 427 227 200 المجموع

 %100 %10.1 %8.2 %1.9 %74.2 %49.5 %24.7 %15.6 %8.3 %7.3 النسبة المئوية
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مجهودات الطالب هذه السنة بدفعة ثانية من الخريجين والخريجات بمرحلة البكالوريوس حيث بلغ 

 طالب(. 51طالبة و  225موزعين بين  276عددهم اإلجمالي ) 

 

  -( فى الشكل التالى :2-1م )التى تم توضيحها فى الجدول رق وبالتالى يمكن تمثيل البيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% من إجمالي طالب الكلية للعام 74,2( أن المقيدين يمثلون نسبة 1-1نالحظ من خالل الشكل)و

 %.10,1% والخريجين يمثلون نسبة 15,6الجامعي الحالي, المستجدين 

 هـ1436/1437 الجنسية للعام الجامعي الحالة الدراسية و حسب بةالطلتوزيع  -1-1-2-1

و تمثل نسبة  .طالبة 22منهم  24الطلبة غير السعوديين بالكلية ( أن عدد 2-1نالحظ من الجدول )

طلبة مستجدون  419مقابل  8ين الغير  سعوديون عدد المستجد . %0.87الطلبة الغير سعوديين 

و طالب غير  ودياتطالبات غير سع 7( طلبة غير سعوديين 8. كما يوجد من بين المستجدين  سعوديين 

طلبة مقيدين  2035طالب و طالبة من اجمالي  16. يمثل عدد الطلبة المقيدين الغير سعوديين  )سعودي

 بالكلية . 
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 ( ان نسبة الطلبة الغير سعوديين ضئيلة جدا مهما كانت الحالة الدراسية .2-1) شكلنالحظ من ال

 

 هـ1436/1437لبة حسب الحالة الدراسية و الجنس للعام الجامعي توزيع الط -1-1-2-2

( أن عدد المستجدين من الطلبة متقارب بين الجنسين.  إذ أن عدد المستجدات 2-1نالحظ من الجدول )

من اجمالي  1358و عدد الطالبات المقيدات يبلغ  %13اإلناث يفوق عدد المستجدين الذكور بنسبة 

أي تمثل الطالبات المقيدات مرتين تقريبا عدد الطالب. و بالنسبة للخرجين  2035مقيدين بالكلية يساوي 

 خريج و خريجة.  276طالب من اجمالي  51 الخريجين الطالب بلغ عدد

 
يمكن وذلك  . المقيدين الطالب الذكور يفوق ضعف عدد( أن عدد الطالبات المقيدات 3-1يبين الشكل )

المنسحبات و  أن عدد الذكور المنقطعين , والمنسحبين من الكلية أكبر بكثير من الطالباتب سيرهتف

 .الخريجين بخمس مرات عددفوق يالخريجات  كما نالحظ ان عدد. المنقطعات عن الدراسة
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 هـ1436/1437توزيع الطلبة حسب القسم و الجنس والوضعية اإلدارية للعام الجامعي  -1-1-2-3

والوضعية اإلدارية للعام الجامعي  والجنس حسب القسم الطالب( توزيع 3-1بالجدول )نجد 

 (هـ1436/1437)
 

 هـ1437-1436حسب القسم والجنس والوضعية اإلدارية للعام الجامعي  الطالب( توزيع 3-1جدول )

 المجموع الدراسات اإلسالمية اللغة اإلنجليزية إدارة أعمال القسم

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

 13 0 4 4 4 1 0 مؤجل

41 69 20 96 متخرج  60 71  276 

 67 8 22 10 10 7 10 معتذر

 58 12 9 7 13 14 3 مفصول أكاديمًيا

583 منتظم  200 282  815  903  922  4416  

 489 115 40 108 29 164 33 منسحب

 191 45 14 45 11 59 17 منقطع عن الدراسة

 المجموع
544 

 

465 

 
841  346 395  426 

2738 

 

والمنقطعين عن  والمنسحبين والمفصولين ذرينالمعت الطالبن عدد أ( 3-1نالحظ من خالل الجدول )

 جمالي الطلبة.% من إ29 طالب وطالبة أي ما يعادل  805 تصل إلى بنسبة الدراسة مرتفع

                                                                                                                                    

      

 
 

% من إجمالي طالب الكلية, وأن نسبة المنسحبين 60( يبين لنا أن نسبة الطالب المنتظمين 4-1الشكل)

 %. 24والمنقطعين عن الدراسة تصل إلى 
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% من إجمالي 70ت المنتظمات تتخطى ( أن نسبة الطالبا6-1( و )5-1نالحظ من خالل الشكلين )

 نجد في المقابلو% من مجموع طالبات الكلية.  15قرابة  خريجاتنسبة ال مثلطالبات الكلية بينما ت

 وهنا تأتي أهمية دراسة أسباب عزوف,الذكور  الطالب% من 48نسبة الطالب المنتظمين ال تتخطى 

و  , همانقطاعكذلك دراسة و,  القرى المحيطة بهابمحافظة رماح و الذكور عـن التعليم الجامعي الطالب

أو  منسحبون)  مغادرين للكلية % مـن طـالب الكليـة هم43من الكلية, . كمـا نالحـظ أن  همانسحاب

 .% عند الطالبات 10هذه النسبة بينما ال تتخطى  (أكاديميًا ونالمنقطعون عن الدراسة أو المفصول

 1436/1437الى العام الجامعي  1434/1435لعام الجامعي لبة الكلية من اتطور أعداد ط 1-2

 الماضية. ثالثن خالل السنوات الوتطور أعداد الطالب والطالبات المستجد 1-2-1

( 4-1عرض في الجدول )ننالحظ تطورا في أعداد الطالب والطالبات المستجدين للكلية منذ افتتاحها, و

الى العام الجامعي  1434/1435نس من العام الجامعي الطلبة حسب حالتهم االدارية و الجتطور عدد 

  .سنويا 1436/1437

 

الى العام الجامعي  1434/1435م الجامعي ا( تطور عدد الطلبة حسب الجنس و الحالة الدراسة من الع4-1جدول )

1436/1437 

  1436/37 1435/36 1434/35 الحالة الدراسية

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

  200 227 204 237 205 254 تجدونالمس

 678 1357 717 946 323 917 المقيدون
 

 0 0 الخريجون

 

 

 

90 21 

 

51 225  

 1103 1635 942 1273 528 1171 االجمالي
 

بينما ارتفع عدد الخريجوو   الذكورالمستجدين عرف تراجعا طفيفا في االناث و  بةعدد الطل ( ان4-1)نالحظ من الجدول 

 .و المقيدو 
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( أن إجمالي عدد الطالبات المستجدات بالكلية خالل السنوات الثالث 7-1نالحظ  من خالل الشكل )

بقي في نفس المستوى تقريبا  المستجدون الماضية عرف انخفاض طفيف بينما عدد الطالب الذكور

الطالب المستجدين كما يبين الرسم البياني ان عدد الطالبات المستجدات اكبر من عدد  خالل نفس الفترة.

%  بالمقارنة  7انخفض ب  1436/1437الجامعي  ماجمالي عدد المستجدين للعا .طيلة السنوات الثالثة

 1434/1435مع سنة 

 

 تطور أعداد الطالب والطالبات المقيدون خالل السنوات الثالث الماضية 1-2-2

طالب و  1240مقابل  1436/1437سنة  2035 ( ان عدد الطلبة المقيدون بلغ4-1نالحظ من الجدول )

 .1434/1435طالبة سنة 

 

 



 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح                                                         التقرير السنوى السادس

 

25 
 

 

عرف  1436/1437( أن إجمالي عدد الطالبات المقيدات بالكلية خالل سنة 8-1نالحظ  من خالل الشكل )

بينما عدد الطالب  1434/1435ارتفاع مهم يبلغ تقريبا مرة و نصف عدد الطالبات المقيدات سنة 

كما يبين الرسم البياني ان عدد  طالب. 717ب  1435/1436 الذكور المقيدون عرف ذروته سنة

اجمالي عدد المقيدين للعام  الطالبات المقيدات اكبر من عدد الطالب المقيدين طيلة الثالث سنوات.

 1434/1435%  بالمقارنة مع سنة 64ارتفع بنسبة  1436/1437الجامعي 

 سنوات الثالث الماضيةتطور أعداد الطالب والطالبات الخريجون خالل ال 1-2-3

مقابل صفر خريج و  1436/1437سنة  276( ان عدد الطلبة المقيدون بلغ 4-1نالحظ من الجدول )

 لك الن الكلية ناشئة.ذو  1434/1435خريجة سنة 

 

 

 
 

( أن إجمالي عدد الطلبة الخرجين بالكلية تضاعف خالل الثالث السنوات 9-1نالحظ  من خالل الشكل )

اننا نالحظ ان عدد الطالبات الخريجات يساوي اضعاف عدد الطالب  إالسبة للجنسين. االخيرة بالن

  . الخريجين

 تطور اجمالي عدد طلبة الكلية خالل السنوات الثالث الماضية 1-2-4

  2738الى 1434/1435سنة  1699ان العدد االجمالي للطلبة ارتفع من ( 4-1نالحظ من الجدول )

 . 1436/1437طالب و طالبة سنة 
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هذه السنة  ارتفاعا ملحوظاعرف بالكلية  بة( أن العدد اإلجمالي للطل10-1نالحظ من خالل الشكل )

 طالبة 1635هذه السنة إلى مستوى  بالكليةعدد الطالبات  ارتفع. حيث بالسنتين الماضيتينمقارنة 

 1436/1437سنة  الذكور الطالب عدد اجمالي عرفكما  1434/1435سنة طالبة  1171 مقابل

اجمالي عدد الطلبة بالكلية للعام الجامعي  .1434/1435% مقارنة بالسنة  100تفوق بنسبة   ارتفاعا

 .1434/1435%  بالمقارنة مع سنة 62ارتفع بنسبة  1436/1437
 

 هم.والطالبات المطوي قيد الطالب -3-1

ويمثلون في العام  كاديمياأو المفصولين  و المنقطعين المنسحبين  دهم مجموع المطوي قي الطالبيمثل 

, الكلية بةطل جماليإ% من 27وطالبة أي بنسبة تساوي تقريباً  اطالب 738 هـ(1437/ 1436) الجامعي

طالب  489ذ بلغ عدد المنسحبين إ,المنسحبين من الكلية  ندهم مالمطوي قي بةالطلأغلب  ونالحظ أن

 وطالبة.

 ام الجامعي الحاليدهم حسب القسم للع( الطلبة المطوي قي5-1جدول )

 المجموع نجليزيةإللغة اال سالميةإلدراسات اال عمالألدارة اإ 

 المجموع ناثإ ذكور المجموع ناثإ ذكور المجموع ناثإ ذكور

عن  المنقطعون

 الدراسة

59 17 76 45 14 59 45 11 56 191 

 489 137 29 108 155 40 115 197 33 164 المنسحبون

المفصولون 

 كاديمياأ

14 3 17 12 9 21 7 13 20 58 

 738 213 53 160 235 63 172 290 53 237 المجموع

بة المطوي قيودهم بالكلية المطوي قيدهم في قسم إدارة األعمال أعلى نسبة من إجمالي الطل بةيُمثل الطل

غة طالبا وطالبة. وأقل نسبة طالب مطوي قيدهم في قسم الل 290% بعدد يساوي 40إذ بلغت نسبتهم  ,

 .طالب و طالبة 213بعدد من إجمالي الطلبة المطوي قيودهم بالكلية %  28 اإلنجليزية إذ بلغت
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يُمثل الطلبة المطوي قيدهم في قسم إدارة ( أن عدد الطالب المطوي قيدهم 10-1نالحظ من الشكل )

ي قيدهم من  األعمال أعلى نسبة من إجمالي الطلبة المطوي قيودهم بالكلية وأقل نسبة الطلبة مطو

 إجمالي الطلبة المطوي قيودهم بالكلية في قسم اللغة اإلنجليزية .

 

 
 

الطالبات المطوي ( ان عدد الطالب المطوي قيدهم اكثر بثالث اضعاف عدد 11-1نالحظ من الشكل )

 قيدهم.
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 الفصل الثاني : األنشطة الطالبية

 الملتقى الطالبي األول ١-٢

 .هـ(1436/1437)البية للعام الجامعي الحاليإجمالي األنشطة الط 1-1-٢

 .األنشطة الدينية (1

 .األنشطة التعليمية (2

 .األنشطة الثقافية (3

 .األنشطة التربوية (4

 .األنشطة االجتماعية (5

 .األنشطة التوعوية (6

 .األنشطة التطوعية (7

 .األنشطة الصحية (8

 .األنشطة الرياضية (9

 .( األنشطة الترفيهية10

 :الخدمات الطالبية ٢-٢

 .مات صندوق الطالبخد ١-٢-٢

 .طبيةالخدمات ال ٢-٢-٢

 .األخيرة الثالث سنواتالالمستفيدين من الخدمات الطبية خالل  الطالب تطور عدد ٣-٢-٢

 .خدمات أخرى توفرها الكلية ٤-٢-٢
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 :الملتقى الطالبي األول ١-2

 إجمالي األنشطة الطالبية للعام الجامعي الحالي  1-1-٢

 :و ذلك لعدة أهداف منها, و الطالبات  , مختلفة ومتنوعة للطالب تسعى الكلية لتوفير أنشطة

 و تطوير شخصية الطالب. تكوين -أ

 وصقل مواهبه،.اكتشاف -ب

 تجاه اآلخرين. تنمية إحساسه بذاته و بمسؤوليته -ج

 تعليميية،واجتماعيية، وثقافيية،  وتعمل وحدة األنشطة الطالبية على تنظييم أنشيطة دينيية، في هذا اإلطار

حسيب  لمشياركة كيل  لالسيتفادة وا؛ إلتاحة الفرص ألكبر عدد من الطيالب والطالبيات  ؛تربوية و رياضيةو

 .موهبته وميوله

 ( توزيع األنشطة الطالبية حسب نوع النشاط و عدد فعالياته2-1جدول )

 النسبة المئوية عدد الفعاليات نوع النشاط

 %14,60 20 ثقافي

 %18,98 26 ديني

 %16,79 23 تعليمي

 %10,22 14 تربوي

 %3,65 5 صحي

 %10,95 15 اجتماعي

 %12,41 17 توعوي

 %8,03 11 تطوعي

 %1,46 2 رياضي

 %2,92 4 ترفيهي

 %100 137 اإلجمالي

 

( عدد الفعالييات لمختليف أنيواع األنشيطة الطالبيية للعيام الجيامعي الحيالي، وقيد بليغ 1-2يوضح الجدول )

 فعالية. 713ين ) فرع الذكور و فرع اإلناث ( عدد الفعاليات بين الفرع

 

 
  

 

 
( عدد األنشطة الطالبية و الفعاليات للعام الجامعي 1-2الشكل )

 هــ 1436-1437
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( عدد فعاليات مختلف األنشطة, ونالحظ أن أغلبهيا ذات صيبغة دينيية , و تعليميية؛ و 1-2يوضح الشكل )

ذلك من أجيل تطيوير المسيتوى التعليميي ليدى الطيالب , ومسياعدتهم عليى رفيع مسيتواهم التعليميي , أميا 

لعالقة بين الشباب , وكتاب هللا الجليل , وتغذي أخالقهم اإلسالمية السيمحة , األنشطة الدينية فهي توطد ا

واالقتداء  بسيرة النبي )صل  هللا عليه وسلم(. وكانت األنشطة التوعوية , و الثقافية كانت أيضا حاضرة؛ 

 لما لها من فوائد

 

 
 

 

 

 

( ؛ 1-2هو موضح في الشيكل السيابق )( توزيع فعاليات مختلف األنشطة الطالبية, كما 2-2يبين الشكل )

فأغلبها ذات صبغة دينية, و تعليمية تليها األنشطة التوعوية , و الثقافية , إذ هيي ذات فائيدة اجتماعيية , 

 و حضارية للطالب. 

 األنشطة الدينية:

صلة و ذلك ألهمية هذه األنشطة في توثيق  ؛تعددت األنشطة الدينية في فرعي الكلية ) طالب و طالبات (

 .(هللا عليه وسلم صل  )و اإلسهام في إعداد جيل ناشئ على حب سنة النبي  , بكتاب هللا عز وجل الطالب
 

 ( توزيع األنشطة الدينية حسب المستفيدين2-2جدول )

عدد  نالمستفيدو اسم النشاط المكان التاريخ م

 المستفيدين

 هـ16/4/1437 1

ى
صل

لم
ا

 

 8 طالب مسابقة حفظ القرآن الكريم

 40 طالبات أسس التجويد و مخارج الحروف و تاريخ القراءات هـ22/1/1437 2

 36 طالبات مهارات االستذكار هـ12/1/1437 3

 14 طالبات قاعدة المعلومات اإلسالمية والقانونية هـ15/1/1437 4

 43 طالبات فضل عشر ذي الحجة هـ11/2/1437 5

 33 طالبات فضل صيام يوم عاشوراء هـ12/3/1437 6

 17 طالب دورة تصحيح التالوة هـ10/4/1437 7

 12 طالب دورة أسس تجويد القرآن الكريم هـ14/4/1437 8

 1437-1436( توزيع فعاليات األنشطة الطالبية للعام الجامعي 2-2الشكل )
 هــ
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 23 طالب دورة كيفية تخريج الحديث النبوي هـ12/3/1437 9

 20 طالبات ة أسماء هللا الحسنىلسلس هـ8/5/1437 10

 34 اتطالب محاضرة بعنوان آية وعبرة هـ6/2/1437 11

 41 طالبات محاضرة سلسلة شذى اإليمان هـ14/2/1437 12

 14-22 طالب -طالبات محاضرة بعنوان القصص في القرآن هـ2/5/1437 13

 19 طالبات سلسلة التربية اإليمانية ه16/4/1437 14

 40 طالب محاضرة بعنوان الخشوع في الصالة هـ3/2/1437 15

 22 طالب صي و أثرها على الفردسلسلة المعا هـ10/2/1437 16

 20 طالبات محاضرة الفرق و األديان المعاصرة ه22/4/1437 17

 15 طالبات سلسلة السنن و اآلداب هـ23/5/1437 18

 25 طالبات محاضرة السنن الرواتب و أثرها في تدين المسلم هـ19/5/1437 19

 18 طالبات سلسلة سير و شمائل النبي هـ18/2/1437 20

 37 طالبات سلسلة أخالقيات  المؤمن هـ7/2/1437 21

 17 طالبات درس عملي لغسل الجنائز هـ26/2/1437 22

 20 طالبات يمانسلسلة شذى اإل ه14/5/1437 23

 40 طالبات افتتاح تجديد المصلى ه6/2/1437 24

 11 طالبات مسابقه السنة النبوية و القران ه1/5/1437 25

 25-22 طالب/ طالبات جائزة مدير الجامعة لحفظ القران  ه23/4/1437 26

 

 
 ( المستفيدون من األنشطة الطالبية الدينية3-2الشكل )

 

( أن هناك تفاوت كبير في عدد الفعاليات الدينية بين فرعيي الطيالب و الطالبيات 3-2يبين الرسم البياني )

٪ 25طالبا أي: بنسبة  169في فرع الطالب عدد  ؛ حيث لم يتجاوز عدد المستفيدين من الفعاليات الدينية

 اإلجمالي للطالب المستفيدين بالكلية. العددمن 

 األنشطة التعليمية:

تنوعييت األنشييطة التعليمييية  و ارتكييزت أساًسييا علييى البحييث العلمييي لالرتقيياء بمسييتوى الطييالب فييي هييذا 

أيًضا على مستوى التعليم اإللكتروني المجال، وتحضيره للمشاركات في الندوات اإلقليمية، و المحلية، و 

 ؛ لما يوفره للطالب من ربح للوقت ، و االستفادة من التكنولوجيات الحديثة.
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 ( توزيع األنشطة التعليمية حسب المستفيدين3-2جدول ) 

 عدد المستفيدين نالمستفيدو اسم النشاط المكان التاريخ م

 هـ27/6/1437 1

ب
ري
تد
ال

 

 43 طالبات دورة فوتوشوب

أهمية وكيفية استيفاء استبيانات الجودة الخاصة  هـ12/1/1437 2

 بالطالب

 80 طالب

 22 طالبات محاضرة إضافية حول أساسيات الرياضيات هـ15/1/1437 3

 28 طالب دورة تحليل أسواق العمل هـ17/2/1437 4

 56 طالب كيفية البحث العلمي هـ25/2/1437 5

 21 طالبات نجليزياإلالنادي  هـ26/2/1437 6

 24 طالبات مبادئ البحث التربوي هـ1/1/1437 7

 250 طالب d2lدورة في نظام إدارة التعلم  هـ1/2/1437 8

 26 طالبات قاعدة معلومات العلوم اإلسالمية والقانونية هـ15/1/1437 9

 25 طالبات يوم مفتوح عن أهمية علم اإلحصاء هـ18/2/1437 10

 50 طالب تهيئة إرشادية لالستعداد لالختبارات النهائية هـ28/2/1437 11

 31 طالبات دورة استخدام الحاسب هـ25/2/1437 12

 21 طالبات نجليزيةقواعد اللغة اإل هـ15/1/1437 13

 55 طالب شرح بوابة النظام األكاديميلورشة عمل  هـ15/5/1437 14

 20 طالبات لدراسيورشة عمل بناء الجدول ا هـ21/6/1437 15

 30 طالبات دورة تنمية المهارات اللغوية هـ28/2/1437 16

 45 طالبات دورة حول استخدام منهجية البحث العلمي هـ15/5/1437 17

 19 طالبات دورة قراءة القوائم المالية هـ8/5/1437 18

 40 طالب كيفية كتابة بحث علمي هـ13/6/1437 19

 16 طالبات Easy English ه28/6/1437 20

 11 طالبات مسابقه قصه قصيرة ه2/5/1437 21

 25 طالبات كيفية تصميم صفحات الويب ه3/6/1437 22

 100 طالب دارة التعلمإنظام  ه6/5/1437 23

 

 
 ( عدد الطالب المستفيدين من األنشطة التعليمية4-2الشكل )

ستفيدين من فعاليات األنشطة التعليميية بيين فرعيي ( تفاوت عدد الطالب الم4-2نالحظ من خالل الشكل )

طالبياَ  659الطالب و الطالبات ؛ حيث حظى الطالب بالعدد األوفر لحضور هذه األنشطة , و التي تقدر بـــ 

 طالبة خالل العام الجامعي الحالي. 394مقابل 
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 (.عدد فعاليات األنشطة التعليمية بفرعي الطالب والطالبات5-2الشكل )

 

( تفاوت عدد فعاليات األنشطة التعليمية بين فرعي:) الطيالب, و الطالبيات(، 5-2الحظ من خالل الشكل )ن

 نشاط تعليمي. 15( أنشطة, أما الطالبات فقد حضرن 8حيث حضر الطالب عدد ثمانية )

 
 ( عدد الفعاليات و عدد الحضور لألنشطة التعليمية 6-2الشكل )

 بفرعي الطالب والطالبات
 

( تفاوت عيدد فعالييات األنشيطة التعليميية بيين فرعيي الطيالب و الطالبيات و 6-2ظ من خالل الشكل )نالح

نشياطا  15( أنشطة, أميا الطالبيات فقيد حضيرن 8عدد المستفيدين منها، حيث حضر الطالب عدد ثمانية )

 حسب النسب المائوية(. 7-2تعليميا أما األكثر استفادة فهم الطالب )الشكل 

 

 
 

 منها المستفيدين و التعليمية األنشطة فعاليات توزيع( 7-2) الشكل 

 الطالبات و الطالب بفرعي 
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( تبيياين عييدد فعاليييات األنشييطة التعليمييية, و المسييتفيدين منهييا بييين فرعييي 7-2ظ ميين خييالل الشييكل )نالحيي

الطالب  و الطالبات. حيث كان لفرع الطالبات النسيبة األقيل مين المسيتفيدين رغيم تفيوقهن عليى مسيتوى 

 عدد الفعاليات.

 األنشطة الثقافية:

شيارك فيهيا التيي هيـ  العدييد مين األنشيطة الثقافيية 1436/1437الكلية خالل العام الجامعي الحالي  قد متَ 

 (4-2همها في الجدول التالي رقم )و نحصر أ ,عدد كبير من الطالب والطالبات
 

 ( توزيع األنشطة الثقافية حسب المستفيدين4-2جدول ) 

 عدد المستفيدين نالمستفيدو اسم النشاط المكان التاريخ م

 هـ15/1/1437 1

عة
قا

 

 43 البط رحلة كفاح

 24 طالب دورة تحليل أسواق العمل هـ17/2/1437 2

 23 طالبات القيادة والعمل الجماعي هـ15/1/1437 3

 37 طالب طرق االستفادة من المكتبة الرقمية السعودية هـ29/1/1437 4

 21 طالب كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية هـ14/2/1437 5

 24 طالب يفية اجتياز المقابلة الشخصيةك هـ10/2/1437 6

 27 طالبات ورشة عمل السيرة الذاتية هـ10/2/1437 7

 15 طالب ورشة عمل بعنوان مجاالت العمل ما بعد التخرج هـ20/2/1437 8

 8 طالب ورشة عمل مهام وحدة شؤون الخريجين هـ26/2/1437 9

 45 طالبات ركن اإلبداع الساحة هـ8/5/1437 10

 هـ26/2/1437 11
عة
قا

 
 22 طالبات افتتاح شركة دكس ومتابعتها

 36 طالبات دورة تنمية المهارات اللغوية هـ15/1/1437 12

 20 طالبات فعالية طالب العلم هـ28/2/1437 13

 19 طالبات محاضرة دراسة الجدول للمشروعات الصغيرة هـ15/5/1437 14

 22 لباتطا يمانيةالتربية اإل ه14/5/1437 15

 41 طالبات السنن واآلداب ه6/5/1437 16

 12 طالبات معا نرتقي ه3/5/1437 17

 50 طالب تطوير مخرجات التعلم ومؤشرات االداء لدى قائد المدرسة ه5/5/1437 18

 90 طالب انطلق مع ريادة ه6/5/1437 19

 56 طلبات من الفكرياأل الساحة هـ6/4/1437 20

 

 

 

 

 عدد المستفيدين من األنشطة الثقافية (8-2الشكل )
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          ( تفيياوت عييدد المسييتفيدين ميين فعاليييات األنشييطة الثقافييية بييين فرعييي: 8-2نالحييظ ميين خييالل الشييكل )

 323) الطالب, و الطالبات( ، حيث حظيت الطالبات بالعدد األوفر لحضور هذه األنشطة و التيي تقيدر بــيـ 

 (ـه1436/1437م الجامعي الحالي:)طالب خالل العا 312طالبة مقابل 
 

 
 ( عدد فعاليات األنشطة الثقافية بفرعي الطالب والطالبات9-2الشكل )

 

( تقارب عدد فعاليات األنشطة الثقافية بين فرعي : )الطالب ,و الطالبات( ، حيث حضر 9-2يبين الشكل )

 د عشر( نشاًطا ثقافياً.الطالب عدد ثماني )تسعة( أنشطة ثقافية , أما الطالبات فقد حضرن)أح
 

 

 
 ( عدد الفعاليات و عدد الحضور لألنشطة الثقافية بفرعي الطالب و الطالبات10-2الشكل )

 

( تفييياوت عيييدد فعالييييات األنشيييطة الثقافيييية بيييين فرعيييي: ) الطيييالب , و 10-2نالحيييظ مييين خيييالل الشيييكل )

عة( أنشيطة, أميا الطالبيات فقيد الطالبات(, و عدد المستفيدين منهيا, حييث حضير الطيالب عيدد ثمياني )تسي

 حضرن)أحد عشر( نشاطا ثقافيا.
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 ( توزيع فعاليات األنشطة التعليمية والمستفيدين منها 11-2الشكل )

 بفرعي الطالب و الطالبات

 

( توزيع الفعاليات الثقافية , و المسيتفيدين منهيا بيين فرعيي: ) الطيالب و الطالبيات(؛ 11-2يبين الشكل )

لطالبييات النسييبة األكبيير ميين الفعاليييات الثقافييية, بينمييا تسيياوت نسييب المسييتفيدين بييين حيييث كييان لفييرع ا

 الفرعين.

 األنشطة التربوية:

فيي تيربيتهم عليى  الطيالبو جيد على  , لما لها من أثر طيب ؛ألنشطة التربويةأولت الكلية أهمية بارزة ب

الحزم, إضافة إلى عدد من األنشيطة  بعض األنشطة التي ساندت حملة: واالنتماء من خالل , حب الوطن 

                 رقييم  تييينحصيير أبرزهييا فييي الجييدول اآلاو,  الطييالبوتهييذيب شخصييية  ,األخييرى التييي تسيياهم فييي تكييوين

(2-5.) 
 ( توزيع األنشطة التربوية حسب المستفيدين5-2جدول )

نوالمستفيد اسم النشاط المكان التاريخ م  عدد المستفيدين 

 هـ27/1/1437 1

عة
قا

 

 30 طالبات فن إدارة الوقت

 22 طالبات الدورات التدريبية وتحقيق األهداف هـ30/1/1437 2

 32 طالبات فن اإللقاء والثقة بالنفس هـ17/2/1437 3

ورشتي عمل ضمن مقر ريادة األعمال  هـ15-22/2/1437 4

 بعنوان مشروعي

 27 طالب

 20 طالبات بناء المجتمع ورشة عمل الفرد ودورة في هـ27/2/1437 5

 39 طالبات دورة تأهيل المقبالت على الزواج هـ2/3/1437 6

 43 طالبات كيتيتدورة فن اإل هـ1/2/1437 7

 120 طالب اليوم الوطني الساحة العامة هـ1/1/1437 8

 53 طالبات حملة أمي جنتي هـ14/5/1437 9

 32 طالبات نقديتنمية مهارات التفكير ال قاعة هـ28/4/1437 10

 24 طالبات التحليل الذاتي هـ17/2/1437 11

 21 طالبات دورة السمات األساسية للشخصية الناجحة هـ25/2/1437 12

 62 طالب دورة آثار الغش في االختبارات هـ3/3/1437 13

 27 طالبات يجابياً إمحاضرة بعنوان كن  هـ22/1/1437 14
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 يدين من األنشطة التربوية( عدد المستف12-2الشكل )

 

( تفيياوت عييدد المسييتفيدين ميين فعاليييات األنشييطة التربوييية بييين فرعييي : 12-2نالحييظ ميين خييالل الشييكل )

 343)الطالب , و الطالبات (، حيث حظيت الطالبات بالعدد األوفر لحضور هذه األنشطة و التيي تقيدر بــيـ 

 طالبا خالل العام الجامعي الحالي. 209طالبة مقابل 
 

 
 (. عدد فعاليات األنشطة التربوية بفرعي الطالب و الطالبات13-2الشكل )

 

( توزيع األنشطة التربوية بين فرعي الكلية,إذ بلغ عيدد األنشيطة بالنسيبة للطالبيات 13-2يوضح الشكل )

 فعالية بينما اكتفى الذكور بثالث فعاليات فقط. 13من إجمالي  11

 :األنشطة االجتماعية

الجييدول  ووالطالبييات، , شييارك فيهييا عييدد كبييير ميين الطييالب , ( أنشييطة اجتماعييية 6) ةلييية سييتأقيمييت بالك

 ( مختلف الفعاليات االجتماعية.6-2) : يبي ن التالي
 

 ( توزيع األنشطة االجتماعية حسب المستفيدين6-2جدول )

 عدد المستفيدين نتفيدوالمس اسم النشاط المكان التاريخ م

 الكل طالبات بازار حة العامةالسا هـ5/1437/ 26 1

 43 طالبات يجابيةدورة أسس بناء الحياة اإل قاعة هـ12/6/1437 2

 22 طالب مهارات تسويق الذات قاعة هـ25/2/1437 3

 32 طالبات قوانين السعادة :إياك أن تكسريها قاعة هـ23/1/1437 4

 20 الباتط ورشة عمل الفرد ودورة في بناء المجتمع قاعة هـ27/2/1437 5
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تأثير وسائل االتصال االجتماعي على  قاعة هـ26/2/1437 6

 الشخصية والمجتمع

 28 طالب

 33 طالبات دورة السمات األساسية للشخصية الناجحة قاعة هـ12/1/1437 7

 45 طالبات نها مسؤوليتيفعالية إ الساحة العامة هـ28/4/1437 8

 43 طالبات والقيم فعالية المرأة الساحة العامة هـ8/5/1437 9

 22 طالبات معادلة السعادة قاعة هـ17/2/1437 10

 18 طالبات يجابيالتفكير اإل قاعة هـ2/3/1437 11

 12 طالبات سلسلة سير وشمائل قاعة ه2/5/1437 12

 14-12 الجميع المحاور الناجح قاعة ه5/5/1437 13

 22 طالب محاضرة بعنوان :كن قاعة ه3/5/1437 14

 26 طالبات في المجتمع الفرد و دوره قاعة ه3/5/1437 15

 البازار 

, وإضييفاء روح التواصيل مييع اآلخيير , تنمييية :  يهيدفوهيو معييرض تجياري صييغير أقيييم بفيرع الطالبييات, 

 واكتشاف الخبرة في المجال التجاري.
 

 
 ( عدد المستفيدين من األنشطة االجتماعية14-2الشكل )

 

تبياين عيدد المسيتفيدين مين فعالييات األنشيطة االجتماعيية بيين شيطري ( 14-2نالحظ مين خيالل الشيكل )

 1108الطالب و الطالبات , حيث حظيت الطالبات بالعدد األوفر لحضور هذه األنشيطة , و التيي تقيدر بــيـ 

 طالبا خالل العام الجامعي الحالي. 84طالبة, مقابل 
 

 
 الطالب والطالبات( عدد فعاليات األنشطة االجتماعية بفرعي 15-2الشكل )
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مين مجميوع األنشيطة التيي ¾ ( أن مشاركة الطالبيات فيي األنشيطة االجتماعيية تمثيل 15-2يبين الشكل )

 15نفذتها الكلية, بينما يعتبر مشاركة الطالب الذكور محدودة؛ إذ أنجزت عدد أربع فعاليات مين مجميوع 

 فعالية.

 األنشطة التوعوية:

أهمهيا فيي الجيدول رقيم  نجيدبفعالييات مختلفية   من إجمالي األنشطة مثلت األنشطة التوعوية نسبة هامة

(2-7.) 

 ( توزيع األنشطة التوعوية حسب المستفيدين7-2جدول )

 عدد المستفيدين نالمستفيدو اسم النشاط المكان التاريخ م

 هـ26/2/1437 1

 قاعة

 8 طالب ورشة عمل مهام وحدة شؤون الخريجين

لبة المرشدةدورة الطا هـ27/2/1437 2  50 طالبات 

 39 طالبات دورة تأهيل المقبالت على الزواج هـ2/3/1437 3

 34 طالبات برنامج توكيد الذات هـ10/2/1437 4

 هـ18/2/1437 5
 الساحة العامة

 12 طالب حملة فينا خير

 الكل طالبات حملة أسنانك واجهتك هـ20/2/1437 6

تفكير النقديتنمية مهارات ال قاعة هـ27/6/1437 7  43 طالبات 

 56 طالبات لقاء مع الخريجات الساحة العامة هـ27/2/1437 8

 21 طالبات زيارة دار المسنين دار المسنين هـ12/1/1437 9

 22 طالبات زيارة دار األيتام دار األيتام هـ14/2/1437 10

نها مسؤوليتيإفعالية  الساحة العامة هـ28/4/1437 11  34 طالبات 

 30 طالبات الوعي الذاتي قاعة هـ13/5/1437 12

 23 طالبات بناء شخصية الطالب هـ15/6/1437 13

 55 طالبات ورشة للمستجدات لشرح الخطط الدراسية هـ7/4/1437 14

 58 طالبات ورشة عن القوانين واللوائح هـ5/7/1437 15

ه بل انطالقهعاقَ إليست  هـ6/4/1437 16  16 طالبات 

 14 طالبات الغذاء الصحي 6/5/1437 17

 

بفيرع  15( منها للطالب و 2نشاطا بين فرعي الطالب و الطالبات اثنين ) 17بلغ عدد األنشطة التوعوية 

( و قد تنوعت الفئة المستهدفة مين داخيل الكليية ، أي الطلبية، و خارجهيا ، 15-2الطالبات ) انظر الشكل 

 أي المجتمع. 
 

 
 دين من األنشطة التوعوية( عدد المستفي14-2الشكل )

( تباين عدد الطالب المسيتفيدين مين فعالييات األنشيطة الطالبيية التوعويية 14-2نالحظ من خالل الشكل )

بين فرعي: ) الطالب , و الطالبات(؛ حيث حظيت الطالبات بالعدد األوفر لحضيور هيذه األنشيطة , و التيي 

 م الجامعي الحالي.طالبة مقابل عشرين طالبا خالل العا 895تقدر بـــ 
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 (عدد فعاليات األنشطة التوعوية بفرعي الطالب والطالبات15-2الشكل )

% مين مجميوع األنشيطة 88( : أن مشاركة الطالبات في األنشيطة االجتماعيية تمثيل 15-٢يبين الشكل )

 17مييوع التييي نفييذتها الكلييية,  بينمييا مشيياركة الطييالب الييذكور تعتبيير محييدودة إذ أنجييزت فعيياليتين ميين مج

 % فقط.12فعالية أي بنسبة 
 

 األنشطة التطوعية

 مختلف الفعاليات التطوعية. يوضح (8-2و الجدول ) ,اتطوعي انشاط 11بالكلية  أقيم

 

 ( توزيع األنشطة التطوعية حسب المستفيدين8-2جدول )

عدد  ندوالمستفي اسم النشاط المكان التاريخ م

 المستفيدين

 43 طالبات أفضل عمل تطوعي العامةالساحة  هـ29-30/4/1437 1

مستشفى مرضى  ه15/5/1437 2

 السرطان

 25 طالبات زيارة مستشفى مرضى السرطان

 21 طالبات زيارة لدار المسنين دار المسنين في الرياض هـ12/1/1437 3

 22 طالبات زيارة لدار األيتام دار األيتام في الرياض هـ14/2/1437 4

اندوة كيف تصبحين زوجة وأم العامةالساحة  هـ25/2/1437 5  32 طالبات 

 43 طالبات فعالية كوني مبادرة الساحة العامة هـ17/2/1437 6

 55 طالبات سقيا الخير الكلية هـ6/3/1437 7

دروس علمية لشرح االربعون  المصلى هـ22/5/1437 8

 النووية

 35 طالبات

 الكلية هـ2/5/1437 9
 زاله الملصقات العشوائية فيإ

 الكلية
 60 طالبات

تدوير الكتاب تحت شعار)ضع  الكلية هـ21/5/1437 10

 كتاب وخذ آخر(

 55 طالبات

 الكلية هـ25/5/1437 11
لى طريقة تحويل كتاب ديني إ

 برايل للمكفوفين
 43 طالبات
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 ( عدد المستفيدين من األنشطة التطوعية17-2الشكل )

 

طة الطالبية التطوعية بفيرع الطيالب؛ حييث حظييت الطالبيات ( غياب األنش17-2نالحظ من خالل الشكل )

طالبة مقابل عشرين طالبا خالل العام الجامعي  895بالعدد األوفر لحضور هذه األنشطة, و التي تقدر بـــ 

 الحالي.
 

 

 (. عدد فعاليات األنشطة التطوعية بفرعي الطالب و الطالبات18-2الشكل )

% مين مجميوع األنشيطة 100الطالبات في األنشيطة التطوعيية تمثيل  (:  أن مشاركة18-2يبين الشكل )

 التي نفذتها الكلية, بينما كانت فعاليات الطالب غائبة.

 األنشطة الصحية 

األنشييطة للطييالب هييذه مختلييف يعييرض ( 9-2الجييدول ) ونفييذت الكلييية مجموعيية ميين األنشييطة الصييحية، 

 والطالبات.
 

 المستفيدين ( توزيع األنشطة الصحية حسب9-2جدول )
 عدد المستفيدين نالمستفيدو اسم النشاط المكان التاريخ م

 الكل طالبات اليوم العالمي للصحة النفسية الساحة العامة هـ26/2/1437 1

ركن تعريفي بأهم المشكالت النفسية وطرق  الساحة العامة هـ28/4/1437 2

 التعامل معها

 الكل طالبات

 هـ22/6/1437 3
مستشفى 

 رماح
يارة مستشفى مرضى السرطانز  20 طالبات 

 الكل طالبات حملة أسنانك واجهتك الساحة العامة هـ20/2/1437 4

 54 طالبات ندوة بعنوان آفة النسيان)األسباب ,العالج( قاعة هـ17/2/1437 5
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 األنشطة الرياضية

ضييية فييي السيينة القادميية نفيذت الكلييية هييذا العييام نشيياطين رياضيييين، آملييين أن يرتفييع عييدد األنشييطة الريا

 ( الفعاليات الرياضية.10-2فوائد الرياضة على الصحة, يوضح الجدول ) ؛ألهمية
 

 ( توزيع األنشطة الرياضية10-2جدول )

 نالمستفيدو اسم النشاط المكان التاريخ م

 14 شد الحبل الساحة هـ5/6/1437 1

 30 كرة القدم خارجي هـ2/5/14637 2

 

 

 األنشطة الترفيهية

                    اآلتييي رقييمة أهمهييا الملخصيية بالجييدول أقيمييت بالكلييية أنشييطة ترفيهييي ،إضييافة إلييى األنشييطة المييذكورة

(2-11.)                   

 ( توزيع األنشطة الترفيهية حسب المستفيدين11-2جدول )

نالمستفيدو أسم النشاط المكان التاريخ م  

 هـ16/4/1437 1

 مقر الكلية

 50 لطالبات المستجداتحفل ا

 الكل البازار هـ26-30/5/1437 2

 45 ركن اإلبداع هـ8/5/1437 3

 52 حفل التخرج قاعة االحتفاالت برماح هـ 24/7/1437 4

 :على مايلي وكالة الشؤون الطالبية حرصت, إضافة إلى الدورات المذكورة

 .أيام ةواإلدارة لمدة ثالث ,والتعريف بقاعدة معلومات االقتصاد,   ecolinkوضع قاعدة (1

 .وعرضها على شاشة العرض, باختيار خمس كتب وذلك  :الحث على القراءة (2

 .وضع لوحة توضح للمستفيدات آلية استخدام المكتبة (3

 .تفعيل مشاركة الطالبات في مسابقة السنة النبوية لجائزة معالي مدير الجامعة (4

 .ي السادس لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكةتفعيل مشاركة الطالب والطالبات في المؤتمر العلم (5

 .التنسيق مع عمادة التقنية في الجامعةبوذلك ,للطالب والطالبات  smsرسائل النصية التفعيل برنامج  (6

 .هـ1435/1436لجامعة للعام الجامعي الحالي لالمشاركة بوفد طالبي لحضور حفل تخرج الدفعة السادسة  (7

تطوير بالكلية في المعرض السنوي للتوجيه واإلرشاد الخاص بمكتيب التربيية والتعلييم مشاركة وكالة الجودة وال (8

 .والذي يقام ضمن فعاليات مشروع إليك تجربتي, بمحافظة رماح 

 .مشاركة قسم اللغة اإلنجليزية في المسابقة الثانية للترجمة بين طالبات التعليم العالي في المملكة (9

 .لمدينة الجامعية في المجمعةليزية لرة منسوبي قسم اللغة اإلنجزيا (10

 .إعداد المجلة العلمية لتعليم وتدريس اللغات (11

 .إعداد خطة لتطوير األداء بقسم اللغة اإلنجليزية بالكلية (12

 .إصدار العدد األول من مجلة المجمعة العلمية للدراسات اللغوية واألدبية  (13

 .بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس  How to Learnبرنامج كيف تتعلم أقام قسم اللغة اإلنجليزية  (14
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 الخدمات الطالبية

 تقدم الكلية خدمات مختلفة للطالب والطالبات 
 

 خدمات صندوق الطالب: 2-2-1

 ,إلعانتهم على مزاولة تعلييمهم فيي أفضيل الظيروف الطالب؛تهتم الكلية بتقديم إعانات و ُسلفات ألبنائها 

 المستفيدين من خدمات صندوق الطالب بالطالبالجدول التالي عدد  سوف نجدو 
 

 ( خدمات صندوق الطالب المقدمة حسب نوع الخدمة وعدد المستفيدين12-2جدول )

 نعدد المستفيدو نالمستفيدو الخدمات

 ال يوجد طالب سلفة / إعانة

 ال يوجد  طالبات سلفة / إعانة
 

 الخدمات الطبية 2-2-2

, إضييافة إلييى مرشييدة نفسييية ( , و الطالبييات , الطييالب : )ي تييوفر الجامعيية خدميية الطييب العييام فييي فرعيي

وأعداد المستفيدين بالنسيبة , ( الفئة المستفيدة 14-2بالجدول رقم ) ونجدوأخصائية تغذية بفرع البنات. 

واإلرشاد النفسي، أميا أخصيائية التغذيية فيقتصير دورهيا عليى مراقبية الكافتيرييا مين نظافية  , للطب العام

 غذية المقدمة لبناتنا الطالبات.األ وتوعية , صحية

 ( توزيع الخدمات الطبية حسب الفئة المستفيدة وأعداد المستفيدين13-2جدول )

 اإلرشـاد النفسي و االجتماعي طب عــام الفئة المستفيدة

 ذكور إناث ذكور إناث

 5 1 85 60 أعضاء هيئة التدريس

 4 12 90 30 موظفين و موظفات

 23 55 125 470 طلبة

 62 68 300 550 المجموع

 

 
 ( توزيع الخدمات الطبية حسب الفئة المستفيدة و أعداد المستفيدين19-2الشكل )

 

( مدى استفادة منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التيدريس و اإلدارييين و الطيالب مين 19-٢يبين الشكل )

 الخدمات الطبية و خدمات اإلرشاد النفسي , و االجتماعي.

كل كييذلك أهمييية الخييدمات الطبييية مقارنيية بخييدمات اإلرشيياد النفسييي , و االجتميياعي بفرعييي : يبييين الشيي

 )الطالب ,و الطالبات( .
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 ( توزيع اجمالي الخدمات الطبية و خدمات اإلرشاد النفسي و االجتماعي 20-2الشكل )

 حسب الفئة المستفيدة و أعداد المستفيدين

اإلناث منهم من الخدمات المقدمة مجتمعة، يأتي بعدها الموظفيون ( استفادة الطلبة و 20-2يبين الشكل )

 ثم أعضاء هيئة التدريس. أما أكثر الخدمات المقدمة فهي الخدمات الطبية. 

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

د المستفيدين من الخدمات الطبية للثالث سنوات األخيرة يبين الجدول التالي الفئة المستهدفة و تطور عد

 بالكلية بفرعيها
 

األخيرة الثالث سنواتال( تطور عدد المستفيدين من الخدمات الطبية ) طب عام ( خالل 2-41جدول )  

 عدد المستفيدين الفئة المستفيدة

ه1435/1436 ه1434/1435  ه1434/1433   
 اإلجمالي

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

 280 57 30 66 15 51 61 أعضاء هيئة التدريس

 218 43 22 49 13 38 53 موظفين وموظفات

 7301 620 2253 715 1312 551 1859 طالب

 7808 720 2305 830 1340 640 1973 المجموع

افة إليى ( ارتفاع عدد المستفيدين من الطالب والطالبات من العييادة الطبيية ,باإلضي14-2يوضح الجدول )

 %.20.4عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بنسبة تقارب 
 

 
 ( تطور عدد المستفيدين من الخدمات الطبية من أعضاء هيئة التدريس 21-2الشكل )

 و الموظفين و الطالب
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( تطور عدد المستفيدين من الخدمات الطبية من أعضاء هيئية التيدريس و الميوظفين 21-2يبين الشكل )

ب. يبيين الشيكل كيذلك ميدى اسيتفادة الطيالب و الطالبيات مين هيذه الخيدمات الطبيية مقارنية ببقيية و الطيال

 منسوبي الكلية.

 :خدمات أخرى توفرها الكلية  2-2-4

تحييرص الكلييية علييى تقييديم مختلييف الخييدمات التييي تسيياهم ولييو جزئيًييا فييي تييوفير كييل مييا يلييزم الطييالب 

إضيافة إليى  ,وخدمية التصيوير والنسيخ واألدوات المكتبيية ,ريياوالطالبات مثل خدمة التغذية بتيوفير كافتي

 ( تلخيصاً لنوع الخدمات المتوفرة ومكانها.15-2في جدول ) وسوف نجدخدمة المواصالت.
 

 ( تطور الخدمات الطالبية في الكلية حسب نوع الخدمة والمستفيدين15-2جدول )

 نوع الخدمة المبنى الخدمات

 هـ1435/1436 هـ1434/1435

 مركز تصوير وخدمات طالبية. مركز تصوير وخدمات طالبية الطالبات الخدمات الطالبية

مركز لبيع الُكتب الجامعية واألدوات المكتبية 

 والقرطاسية.

 التغذية الطالبية

 مجموعة الهناء التجارية - - الطالب

 مذاق اليخت الطالبات

 ريوق الخير

 ريوق الخير مكائن البيع السريع

 حافلة 19 حافلة 15 الطالبات واصالتالم

 

توفر الكلية خدمة المواصالت للطالبات فقط ؛ حرًصا على سالمتهن من كل طارئ . باالضافة الى تسيهيل 

حييافالت هييذه السيينة مقارنيية بالسيينة الماضييية ؛  4العملييية التعليمييية. وقييد حرصييت الكلييية علييى إضييافة 

خطييوط تييربط الكلييية بييالقرى  10النقييل موزعيية علييى  لتحسييين خدميية نقييل الطالبييات, بحيييث تكييون خدميية

( أن الكلية سعت في هذا العام الجامعي إليى تيوفير مركيز 15-2المجاورة لها. ونالحظ من خالل الجدول )

 الطالبات(.-لبيع بعض الكتب الجامعية , واألدوات المكتبية في فرعي : ) الطالب

حة مين قأبيل عميادة شيؤون الطيالب عين النشياط صيف 15إضافة إلى هذه الخدمات أنجيز كتييب مكيون مين 

البدني والصحة,يُبرز هذا فوائد النشاط البدني , وكيفية اختيار النشاط المناسب حسب : الجنس , والعمير 

 , والوزن ,كما يميز أضرار الخمول,  والكسل.

عيام الجيامعي حييث مع العلم أنه ال توجد فعاليات ألنشطة طالبيية فنيية و جوالية و إسيكان و تغذيية لهيذا ال

تسعى الكلية إلى توسيع مجاالت األنشيطة الطالبيية و قاعيدة المسيتفيدين منهيا لتنشييط الكليية و االرتقياء 

 بالعملية التعليمية بها بما يتالئم مع المعايير المعتمدة.
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 الفصل الثالث

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

 ن في حكمهم.توزيع أعضاء هيئة التدريس وم  3-1

 هـ1436/1437توزيع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب الجنس والجنسية والقسم للعام الجامعي  3-1-1

-1436حسب القسم والجنسية والجنس للعام الجامعي  دكتوراةتوزيع أعضاء هيئة التدريس حاملي مؤهل ال  3-1-2

 هـ1437

 .والجنس والجنسيةتوزيع المحاضرين والمعيدين حسب القسم   3-1-3

 ه1437لى عام  هـ إ 1435عضاء هيئة التدريس حسب القسم من عام أعداد أتطور  3-3

عضاء هيئة التدريس 3-2  .الهرم األكاديمي ألأ

 .في الكلية الطالبنسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى إجمالي  3-3

 ب الجنسبالكلية حس الطالبمعدل ) أستاذ / طالب ( إلجمالي  3-3-1

 معدل ) أستاذ / طالب ( بالنسبة لقسم إدارة األعمال حسب الجنس. 3-3-2

 معدل ) أستاذ / طالب ( بالنسبة لقسم اللغة اإلنجليزية حسب الجنس. 3-3-3

 معدل ) أستاذ / طالب ( بالنسبة لقسم الدراسات اإلسالمية حسب الجنس. 3-3-4

هيـ حسيب القسيم  1437-1436التحقيوا بالكليية خيالل العيام الجيامعي  أعضاء هيئة التدريس ومين فيي حكمهيم اليذين  ٤-3

 .والمؤهل العلمي والجنس
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يقدم هذا الفصل معلومات تحليلية عن أعضاء هيئية التيدريس و مين فيي حكمهيم، و ذليك حسيب القسيم و 

ور و اإلنيياث عضييًوا ميين الييذك 79المؤهييل العلمييي و التخصييص و الجيينس و الجنسييية. والبييالغ عييددهم 

 سعوديين و غير السعوديين. 

 توزيع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.3-1

تعرض هذه الفقرة توزيع أعضاء هيئة التيدريس، حسيب القسيم و المؤهيل العلميي و الرتبية الجامعيية و  

 الجنس و الجنسية.
 

للعيام الجيامعي  توزيع أعضاء هيئة التدريس ومين فيي حكمهيم حسيب الجينس والجنسيية والقسيم 3-1-1

 هـ1436/1437

 %47% ذكييور ميينهم 57% إنيياث و 43,يتييوزع بييين  95العييدد اإلجمييالي ألعضيياء هيئيية التييدريس هييو 

 % غير سعوديين لكل التخصصات العلمية53سعوديين و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسيام العلميية % في األ47عضًوا أي بنسبة  45بــ أعضاء هيئة التدريس يقدر عدد السعوديين من عدد 

عضياء. % مين مجميوع األ53ة عضيًؤا أي بنسيب 50 بــ عضاء غير السعودييناألالثالثة بينما يقدر عدد 

 عضاء هيئة التدريس بالكلية % من مجموع أ43ناث يمثل اإل

 
 (. توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية1-3شكل )

% بينمييا يمثييل المحاضييرون 46يمثييل األسيياتذة المسيياعدون أكبيير نسييبة ميين مجمييوع األعضيياء بنسييبة 

 %، من إجمالي األعضاء 42

 ( توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب القسم والمؤهل العلمي والجنس والجنسية1-3جدول )
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 43 22 0 0 3 4 6 9 21 4 0 5 0 0 12 إدارة األعمال

الدراسات 

 اإلسالمية
10 0 2 2 2 

2 
18 7 7 0 0 0 0 14 32 

 20 14 1 1 5 1 2 4 6 1 0 3 2 0 0 اإلنجليزية اللغة

 95 50 1 1 8 5 15 20 45 7 2 10 4 0 22 اإلجمالي



 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح                                                         التقرير السنوى السادس

 

48 
 

          

 وزيع أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية (. ت3-3شكل )

 

توزيع أعضياء هيئية التيدريس حياملي مؤهيل اليدكتوراة حسيب القسيم والجنسيية والجينس للعيام   3-1-2

 هـ1437-1436الجامعي 

سييعوديين, أي بنسييبة  12عضييوا ميينهم  47يبلييغ عييدد أعضيياء هيئيية التييدريس حيياملي مؤهييل الييدكتوراة 

% من أعضاء هيئة التدريس حاملي 32% من العدد اإلجمالي  75وديين فيمثلون  %, أما الغير سع25

ُمؤهيل اليدكتوراة مين اإلنياث جمييعهم  غيير السييعوديات. فيي المقابيل تُمثيل نسيبة اليذكور مين السييعوديين 

 %. 62%, أما الغير سعوديين فيمثلون 37 حاملي مؤهل الدكتوراة 
 

 حسب القسم و الجنس و الجنسية دكتوراهدريس حاملي مؤهل ال( توزيع عدد أعضاء هيئة الت2-3جدول )

 القسم
 سعوديون

 المجموع غير سعوديين

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 0 2 إدارة أعمال
2 

9 6 15 17 

 24 14 7 7 10 0 10 دراسات إسالمية

 0 0 لغة إنجليزية
0 

4 2 6 6 

 47 35 15 20 12 0 12 المجموع الكلي

عضيوا،  47يبليغ  توراه( أن نسبة أعضاء هيئية التيدريس حياملي مؤهيل اليدك4-3يوضح الرسم البياني )

% من قسم اللغية اإلنجليزيية. 13% من قسم إدارة األعمال و36% من قسم الدراسات اإلسالمية و 51

 فس القسم.أكبر عدد في فرع الذكور بقسم الدراسات االسالمية كما  أن أكبر عدد في فرع الطالبات بن
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 (. نسبة أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه حسب القسم4-3شكل )

 : توزيع المحاضرين والمعيدين حسب القسم والجنس والجنسية 3-1-3

 نلخص في هذا الجدول حصر المحاضرين و المعيدين حسب القسم و الجنس و الجنسية:
 

 الجنس والجنسية( توزيع المحاضرين والمعيدين حسب القسم و3-3جدول)

 القسم
 غير سعوديون سعوديون

 المجموع
 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 12 8 4 4 4 4 0 إدارة أعمال

 4 0 0 0 4 2 2 دراسات إسالمية

 14 10 7 3 4 4 0 لغة إنجليزية

 30 18 11 7 12 10 2 االجمالي

 

                كافيية الجنسيييات مييوزعين كمييا يبييين الجييدولميين الجنسييين وميين  30يبلييغ عييدد المحاضييرين و المعيييدين 

(3-3) 

( أن أكبير عيدد مين المحاضيرين و المعييدين هيو فيي قسيم اللغية االنجليزيية 5-3ويوضح الرسم البيياني )

 %.13%، أما أقل عدد فهو في قسم الدراسات االسالمية بنسبة 47بنسبة 

 

 
 اتذة اللغة حسب القسم(. توزيع المحاضرين و المعيدين و أس5-3شكل )
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% من أعضاء هيئة التدريس المحاضيرين و المعييدين 60( فنالحظ أن 6-3أما من خالل الرسم البياني )

غير سعوديون، أعلى نسبة منهم توجد في قسم اللغة االنجليزية. كما أن  نسبة األعضاء السعوديين تبلغ 

 % من العدد االجمالي .40

 
 ن و المعيدين و أساتذة اللغة حسب الجنسية(. توزيع المحاضري6-3شكل )

 

عضاء هيئة التدريس 3-2  :الهرم األكاديمي ألأ

التوزيييع الهرمييي ألعضيياء هيئيية التييدريس وميين فييي حكمهييم بالكلييية حسييب المرتبيية فييي العييام الجييامعي 

 هـ1435/1436
 

تبة في العام الجامعي ( التوزيع الهرمي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالكلية حسب المر4-3جدول )

 هـ1435/1436

 اإلجمالي غير السعوديين السعوديون المرتبة العلمية

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أستاذ

 2 0 2 1 0 1 1 0 1 أستاذ مشارك

 45 14 31 34 14 20 11 0 11 أستاذ مساعد

 47 14 33 35 14 21 12 0 12 المجموع
 

 

مين أعضياء هيئية التيدريس هيم مين حياملي شيهادة اليدكتوراه،   %49( أن 7-3نالحظ من خيالل الشيكل )

 %.4%منهم غير سعوديين وتبلغ نسبة أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مشارك 75

 
  ( التوزيع الهرمي ألعضاء هيئة التدريس حسب المرتبة العلمية7-3شكل )
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 ه1437الى عام   1435اعضاء هيئة التدريس حسب القسم من عام تطور اعداد  3-3

 هـ 1435نحصر في الجدول التالي تطور عدد أعضاء هيئة التدريس منذ عام 

هييـ و عييام   1435( أن العييدد االجمييالي ألعضيياء هيئيية التييدريس قييد ارتفييع بييين عييام 8-3يبييين الجييدول  )

 تدريس. عضو هيئة  79الى  78اذ ارتفع العدد من  ـه 1437
 

 

 

 

 

 

 

 

 في الكلية: نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى إجمالي الطالب 3-4

فيما يلي نعرض نسيبة التيأطير  التيي تبيرز عيدد الطيالب لكيل عضيو هيئية تيدريس، و ذليك عليى مسيتوى 

 الكلية و األقسام.
 

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

اس و المقارنية عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة هو نسبة التأطير و يمكن اعتبياره كمعيدل للقيي

 كما يبرزه الجدول اآلتي:  
 

 ( معدل ) أستاذ / طالب ( إلجمالي الطالب بالكلية حسب الجنس5-3جدول )
 المرحلة األقسام عدد أعضاء هيئة التدريس إجمالي الطالب والطالبات معدل )أستاذ/طالب(

 إدارة األعمال 42 663 1/15
س
يو
ور
ال
بك
ال

 

 يةاللغة اإلنجليز 20  470 1/23

 الدراسات اإلسالمية 39 672 1/17

 المجموع 101 1805 18

 

 تم احتساب نسبة التأطير بالنسبة للطالب المنتظمين ▪

( معدالت عدد الطيالب لكيل عضيو هيئية تيدريس حييث أن أكبير معيدل هيو بقسيم 9-3يبرز الرسم البياني )

طالبيا  15ل فهو بقسم ادارة االعمال )طالبًا لكل عضو هيئة تدريس(, أما أصغر معد 23اللغة االنجليزية )

لكل عضو هيئة تدريس( و يعود هذا االختالف إلى نقص أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة االنجليزيية و 

 لزيادتهم بقسم ادارة االعمال و ذلك بالنسبة إلى إجمالي عدد الطالب.

 هـ1437هـ إلى عام   1435( تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب القسم من عام  8-3جدول )

  إدارة األعمال دراسات اسالمية لغة إنجليزية المجموع

78 23 29 26 1435-1436 

79 24 28 27 1436-1437 
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 (. معدل )أستاذ/طالب( حسب القسم9-3شكل )

 

 لب ( بالنسبة لقسم إدارة األعمال حسب الجنسمعدل ) أستاذ / طا 3-4-2

طالبة في فرع الطالبات. نالحظ من  25طالبا بفرع الطالب و  9يبلغ عدد الطالب لكل عضو هيئة تدريس 

خالل هذه المعطيات أن نسبة التأطير ضعيفة لدى قسم الطالبات و ذلك لنقص أعضاء هيئة التيدريس فيي 

 هذا القسم.
 

 تاذ / طالب ( بالنسبة لقسم إدارة األعمال حسب الجنس( معدل ) أس9-3جدول )

معدل  

 )أستاذ/طالب(

 قسم إدارة األعمال عدد أعضاء هيئة التدريس الطالبات /إجمالي الطالب

 فرع طالب 24 209 1/9

 فرع طالبات 18 454 1/25

 
 

 معدل ) أستاذ / طالب ( بالنسبة لقسم اللغة اإلنجليزية حسب الجنس 3-4-3

طالبية لكيل عضيوة  25بفرع الطالب قسم االنجليزية مقابيل  20عدد الطالب لكل عضو هيئة تدريس يبلغ 

 هيئة تدريس وتعتبر هذه المعدالت مستوفية لمتطلبات الجودة

 

 
 

 معدل ) أستاذ / طالب ( بالنسبة لقسم الدراسات اإلسالمية حسب الجنس 3-4-4

طالب بينما يبلغ معدل عدد  11يبلغ معدل عدد الطالب لكل عضو هيئة تدريس بقسم الدراسات االسالمية 

 طالبة. 25الطالبات لكل عضوة هيئة تدريس بالقسم ذاته 

 

 

 ( معدل ) أستاذ / طالب ( بالنسبة لقسم اللغة اإلنجليزية حسب الجنس11-3جدول )

 قسم اللغة اإلنجليزية عدد أعضاء هيئة التدريس الطالبات /إجمالي الطالب معدل )أستاذ/طالب(

 فرع طالب 8 161 1/20

 فرع طالبات 12 309 1/25
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هيـ  1437-1436أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين التحقوا بالكلية خالل العام الجيامعي   3-5

 حسب القسم والمؤهل العلمي والجنس
 

إنيياث، أكبيير عييدد ميينهم ميين المحاضييرات الغييير  8عضييو هيئيية تييدريس جييدد ميينهم  12التحييق بالكلييية 

ذكيور  3و  ودكتيورة بقسيم اللغية اإلنجليزيية  ضيرات،محا 4السعوديات بقسم اللغة اإلنجليزية, وعيددهن 

 .  دكاترة اثنان غير سعوديين منهم 

 
 

 (. أعضاء هيئة التدريس الذين التحقو بالكلية خالل العام الجامعي الحالي حسب القسم14-3شكل )

 

ر %  مين غيي 83% سيعوديين ,و 17يتوزع عدد أعضياء هيئية التيدريس الجيدد بالكليية لهيذا العيام إليى 

 السعوديين, وأغلبهم من اإلناث.
 

 ( معدل ) أستاذ / طالب ( بالنسبة لقسم الدراسات اإلسالمية حسب الجنس12-3جدول )

 قسم الدراسات اإلسالمية عدد أعضاء هيئة التدريس الطالبات /إجمالي الطالب معدل )أستاذ/طالب(

1/11  فرع طالب 21 232 

 طالبات فرع 18 440 1/25

 هـ حسب القسم والمؤهل العلمي والجنس 1437 -1436( أعضاء هيئة التدريس الجدد بالكلية خالل العام الجامعي 14-3جدول )

سا
ألق
ا

م
 

 السعوديون
 غير السعوديين

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
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8%  

قسم 

الدراسات 

 اإلسالمية

1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3 25%  

قسم اللغة 

 اإلنجليزية
0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 8 8 67%  

 2  1 0 0 0  1 اإلجمالي
3 

2 1 4 0 0 10 12 100%  
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 (. أعضاء هيئة التدريس الجدد بالكلية خالل العام الجامعي الحالي حسب الجنسية15-3شكل )

 

%، يلييييهم 50أكبيير عييدد ميين أعضيياء هيئيية التييدريس الجيييدد هييم ميين حمليية مؤهييل الييدكتوراه بنسييبة 

 %8% ثم المعيدون بنسبة 42المحاضرون بنسبة 

 
 

 عدد أعضاء هيئة التدريس حسب المؤهل العلمي(. 16-3شكل )

مع العلم ألنه ال يوجد من بين أعضاء هيئة التيدريس و مين فيي حكمهيم مين تحصيل عليى ترقيية أو عليى 

 غ علمي خالل هذا العام الجامعي. رتف
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 الفصل الرابع : االبتعاث والتدريب

 

 االبتعاث 4-1

والدرجية خيارجي( -)داخلييحسيب نيوع االبتعياث  هيـ1436/1437الجامعي للعام  ن الجددالمبتعثو4-1-1

 العلمية والتخصص والجنس.

المبتعثون على رأس البعثة للعام الجامعي الحالي حسب مكان الدراسة والدرجة العلمية   4-1-2

 والجنس.

 هـ1433/1437سب الدرجة العلمية والقسم والجنس من عامتطور عدد المبتعثين ح 4-1-3

 التدريب 4-2

 ألعضاء هيئة التدريس دورات وندوات وورش عمل موجههَ  4-2-1

حسب اسم ة والموجهة ألعضاء هيئة التدريس توزيع دورات التدريب التي نفذتها الكلي 4-2-1-1

 البرنامج وعدد المستفيدين وتاريخ زمكان اقامة الدورة

ريس حسب الجنس واسم الندوة وتاريخ الندوات التي تقدمها الكلية لفائدة اعضاء هيئة التد 4-2-1-2

 ومكان االقامة.

 .هـ36/1437 الجامعي ها الكلية لفائدة اعضاء هيئة التدريس للعامورش عمل نفذت  4-2-1-3

سنوات التطور عدد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات ألعضاء هيئة التدريس خالل  4-2-1-4

 الماضية.الثالث 

 المقدمة لموظفي الكلية الدورات التدريبية4-2-2

سم البرنامج وعدد اتوزيع الدورات التدريبية التي قدمتها الكلية للموظفين، حسب   4-2-2-1

 المستفيدين والجنس.

 الماضية الثالث سنواتالعدد الدورات التدريبية للموظفين والموظفات خالل  تطور 4-2-2-2
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 مقدمة

هـ , حيث وجيه 1437بدأت في عهد الملك عبدالعزيز رحمة هللا عام سياسة االبتعاث بالمملكة قديمة حيث

 ( طالبا إلى الخارج .14بابتعاث أول)

 3الييف طالييب وطالبييه وفقييا إلحصيياءات150بلييغ عييدد الطلبيية السييعوديين المبتعثييين لخييارج المملكيية نحييو 

 الف في الواليات المتحدة االمريكية.110م  منهم 201

 االبتعاث : 4-1

ه الفقيرة لمحية عين المبتعثيين للدراسية، حييث يُبيين عيدد المبتعثيين الجيدد حسيب التخصيص، نُقدم في هذ

خيارجي(، والجينس، ونسيتعرض كيذلك تطيور عيدد المبتعثيين -والدرجة العلميية، ونيوع االبتعياث )داخليي

 خالل السنوات الثالث السابقة.

خارجي(  –االبتعاث )داخلي  هـ حسب نوع1436/1437المبتعثون الجدد للعام الجامعي الحالي   4-1-1

 والدرجة العلمية والتخصص والجنس.

هييـ حسييب جهيية االبتعيياث و 1436/1437يبييين الجييدول السييابق عييدد المبتعثييين الجييدد للعييام الجييامعي 

عضوات , بينميا بليغ عيدد اليذكور 4التخصص العلمي و الجنس حيث نالحظ انه ان عدد المبتعثات االناث 

 ثالثة مبتعثين.
 

 (: المبتعثون الجدد حسب جهة االبتعاث والتخصص العلمي والجنس1-4جدول)

 المجموع خارجي داخلي الجنس القسم

 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراه

 1 0 0 0 1 ذكر إدارة األعمال

 0 0 0 0 0 أنثى

 0 0 0 0 0 ذكر اللغة اإلنجليزية

 2 0 1 1 0 أنثى

الدراسات 

 اإلسالمية

 2 0 0 0 2 ذكر

 1 0 0 0 1 أنثى

 3 0 0 0 3 ذكر المجموع

 4 0 1 1 1 أنثى

 ( التالي:1-4نبين هذه اإلحصائيات في الشكل )
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هيـ ، حسيب نيوع االبتعياث و الدرجية  1437-1436(. المبتعثون الجدد للعام الجيامعي الحيالي 1-4شكل )

 العلمية و التخصص و الجنس

الجييامعي الحييالي حسييب مكييان الدراسيية والدرجيية العلمييية المبتعثييون علييى رأس البعثيية للعييام   4-1-2

 والجنس.

 يحصر الجدول اآلتي عدد المبتعثين على رأس البعثة حسب نوع االبتعاث و الدرجة العلمية : 

 يلخص الجدول اآلتي حصر لمبتعثين حسب القسم و الدرجة العلمية للعام الجامعي الحالي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

على رأس البعثة للعام الجامعي الحالي حسب نوع االبتعاث )داخلي او خارجي( ون (: المبتعث2-4جدول)

 والدرجة العلمية
 المجموع خارجي داخلي الجنس

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

 0 0 0 0 0 قسم الرجال

 4 0 1 1 2 اثقسم اإلن

 4 0 1 1 2 المجموع

 حسب القسم والدرجة العلمية 1436/1437على رأس البعثة للعام الجامعي الحالي ون المبتعث  (3-4جدول)
 المجموع دراسات إسالمية لغة إنجليزية إدارة أعمال القسم

 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

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

1432/1433 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 

1433/1434 4 2 0 0 1 1 0 1 1 1 2 2 8 7 

1434/1435 1 1 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 3 6 

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

1436/1437 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4 

 19 13 2 2 5 2 2 0 5 2 2 0 4 7 المجموع
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رأس البعثيية للعييام الجييامعي الحييالي حسييب مكييان الدراسيية يبييين الجييدول السييابق أعييداد المبتعثييين علييى 

مبتعثيا  13مبتعثيا ,ميوزعين كياألتي:  32والدرجة العلميية والجينس حييث بليغ العيدد االجميالي للمبتعثيين 

للحصول على درجية  25من قسم االناث, واخيرا  19من قسم  الذكور و  13مبتعثا خارجيا,  19داخليا و 

 ى درجة الماجستير. للحصول عل 8الدكتوراه  و 
 

 
 هـ 1437-1436(. المبتعثو  على رأس البعثة للعام الجامعي الحالي 2-4شكل )

 حسب القسم و الدرجة العلمية

 

 هـ1437هـ إلى عام 1433تطور عدد المبتعثين حسب الدرجة العلمية والقسم والجنس من عام   4-1-3

هيـ حسيب الجينس، 1434-هيـ1433ذ العيام الجيامعييُبين الجدول السابق تطور الشيكل عيدد المبتعثيين مني

حيث نالحظ تراجع عدد المبتعثات في قسم إدارة األعمال، وكذلك المبتعثات للدكتوراة في األقسام العلميية 

 الثالثة.

  

 هــ  1437الى عام   1433(: تطور أعداد المبتعثين للدراسة بالخارج من عام 4-4جدول)

 موزعين حسب الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراة سنةال

 5 10 ه1433/1434

 2 7 ه1434/1435

 0 3 ه1435/1436

 1 3 ه1436/1437
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 هــ ، 1437إلى عام  1433(. تطور عدد المبتعثين للخارج من عام 3-4شكل )

 موزعين حسب الدرجة العلمية

 التدريب  2 -4 

ة؛ تقييوم الكلييية بييأرقى الخييدمات التدريبييية, امتييداًدا لجهييود الكلييية ودعًمييا لتنمييية مهييارات التنمييية البشييري

واالستشارية مين خيالل بيرامج ذات جيودة عاليية تتوافيق ميع المعيايير التدريبيية المتمييزة, ومين منطليق 

حييرص الكلييية علييى تطييوير الجهييازين األكيياديمي واإلداري فقييد عملييت الكلييية علييى تحفيييز أعضيياء هيئيية 

 خالل البرامج التدريبية.التدريس والموظفين لالرتقاء بمهاراتهم من 

 دورات وندوات وورش عمل موجهه ألعضاء هيئة التدريس 4-2-1

نقدم في هذه الفقرة ملخصا للدورات التريبية التي تيم تنفييذها بالكلبية بفرعيي الطيالب و الطالبيات حسيب 

ال إلبييارز عييدد المسييتفيدين و تيياريخ و مكييان التنفيييذ و ذلييك بتنويييع الجييداول و الرسييوم البيانييية و األشييك

 المعلومة و نوعهل و تطورها.

توزيييع دورات التييدريب التييي نفييذتها الكلييية والموجهيية ألعضيياء هيئيية التييدريس، حسييب اسييم  4-2-1-1

 البرنامج وعدد المستفيدين وتاريخ ومكان إقامة الدورة
 

 هـ1436/1437الحالي(. دورات تدريبية قدمتها الكلية ألعضاء هيئة التدريس )االناث (للعام الجامعي 4-4جدول)

مكان  تاريخ الدورة

 إقامتها

عدد  اسم البرنامج

 المستفيدين

 هـ21/6/1436

ب
ري
تد
 ال
عه
قا

 

 5 باإلنجليزيةD2L نظام 

 8 فن التعامل مع الطالبات ه11/3/1436

 28 دورة عن الفصول االفتراضية ه14/3/1436

 D2L 17من نظام  1دورة حول أدوات المرحلة  ه16/3/1436

 D2L 10من نظام 2دورة حول أدوات المرحلة  ه17/3/1436

 6 طرق االستفادة من المكتبة الرقمية السعودية ه5/4/1436

 10 توصيف المقرر و البرنامج ه11/4/1436

 25 كيفية إعداد االختبار الجيد ه12/4/1436

 auto play media studio 15تصميم إسطوانات تعليمية باستخدام برنامج  ه22/5/1436

 11 اللوائح واألنظمة الخاصة باالختبارات ه25/5/1436

 15 طرق التقييم في التعليم ه6/6/1436

 6 أساسيات إعداد الحقيبة التدريبية ه2/2/1437

 14 دورة في نظام إدارة التعلم)المرحلة الرابعة( ه12/2/1437

 14 خامسة(دورة في نظام إدارة التعلم)المرحلة ال ه11/2/1437

 11 إدارة األزمات ه21/2/1437

 22 مراجعه الخطة الدراسية وكيفية تطويرها ه23/2/1437

 21 وسائل اإلتصال الشفهي والغير شفهي ه15/2/1437
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 8 تصميم اإلختبارات ه17/2/1437

 8 قواعد اللغة اإلنجليزية ه16/2/1437

[ ه24/31437 اديمي وسبل االكاديميةدورة تدريبية ماهية االرشاد االك  15 

 21 مفاهيم ومصطلحات الجودة ه22/4/1437

 13 الدراسة الذاتية ه6/5/1437

 17 التخطيط والتطوير ه13/5/1437

 15 آداب المعلم والمتعلم ه14/5/1437

 16 أخالقيات البحث العلمي ه23/5/1437

 16 التحليل اإلحصائي في البحث ه21/4/1437

 11 تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ه22/6/1437

 22 أهمية علم اإلحصاء في مسار إدارة األعمال  هـ18/2/1437

بالعام الجامعي الحالي وقد تنوعت  32بلغ عدد الدورات التدريبية المقدمة ألعضاء هيئة التدريس االناث 

 بين تعليمية, ومهنية, وإحصائية, وبحثية.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (. عدد الدورات التدريبية المقدمة ألعضاء هيئة التدريس حسب الجنس1-4شكل )

 هـ 1437-1436للعام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1436/1437ية المقدمة ألعضاء هيئة التدريس حسب الجنس في العام الحالي(عدد الدورات التدريب5-4جدول)

 مجموع ذكور إناث عدد الدورات

28 27 55 
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فيي فيرع  27دورة فيي فيرع االنياث ،  28منهم  55ية في فرعي الكلية، بلغ اجمالي عدد الدورات التدريب

 (.1-4( والشكل )5-4الذكور كما يبين الجدول)
 

( الدورات والبرامج التدريبية الموجهة ألعضاء هيئة التدريس )الذكور( للعام الجامعي 5-4جدول)

 هـ36/1437الحالي

 الدورات  مكانها تاريخ الدورة

21/2/1436 

ال
ه 
ع
قا

ب
ري
تد

 

  D2Lدورة حول استخدام نظام إدارة التعلم 

 دورة  تدريبية في توصيف وتقرير المقرر 27/3/1436

 دورة تدريبية في متطلبات ضمان جودة البرامج وتقويمها 11/3/1436

 دورة في فن طرح األسئلة 16/4/1436

 توصيف المقرر 17/3/1436

 ماهية القياس والتقويم 5/4/1436

 لتطوير توصيف المقررات لبرنامج إدارة األعمال ilosنواتج التعلم 11/4/1436

 اللقاء التعريفي ببرنامج الدراسات العليا 12/4/1436

 توصيف البرامج والمقررات 27/5/1436

 جودة العملية التعليمية بالبرنامج 2/5/1436

 البحث العلمي وآليات النشر 11/5/1436

 ر الناجحالمحاو 16/5/1436

 مهارات التواصل الفعال 22/5/1436

 استخدم قواعد المعلومات اإللكترونية في التدريس والبحث العلمي 25/5/1436

 بناء االختبارات الجيدة 6/6/1436

 االرشاد االكاديمي في ضوء التربية الحديثة 12/2/1436

 ومؤشرات االداء NCAAAكاديمي معايير الهيئة القومية للتقويم واالعتماد اال 11/2/1436

 قياس نواتج التعلم للمقررات 21/2/1436

 كيفية تعبئة الدراسة الذاتية 23/2/1436

 قياس مخرجات التعليم 15/2/1436

 معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي 17/2/1436

 المهارات الخمس لضمان الجودة 16/2/1436

 شرات االداء ومقترحات التحسينمؤ 24/4/1436

 مفاهيم ومصطلحات الجودة 22/4/1436

 اعداد المحاضر واثره في االرتقاء بالعملية التعليمية 6/5/1436

 كيفية استخدام التقنية في التدريس 13/5/1436

 انواع التقويم والتغذية الراجعة ودورها 14/5/1436
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ة ألعضييياء هيئييية التيييدريس اليييذكور فيييي العيييام الجيييامعي الحيييالي بليييغ عيييدد اليييدورات التدريبيييية المقدمييي

دورة تدريبية تطرقت إلى مواضيع مختلفة منهيا الجيودة والقيياس والتقيويم والعمليية   27هـ ، 36/1437

 والتعليمية والبحث العلمي.
 

اريخ الندوات التي تقدمها الكلية لفائدة أعضاء هيئية التيدريس حسيب الجينس واسيم النيدوة وتي 4-2-1-2

 ومكان إقامتها:

هيـ، بفرعيي الطيالب 36/1437تم تقديم عدد من الندوات الموجهة ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 

مهما والمواضييع متنوعيه ومرتكيزة أكثير عليى الجانيب التطيويري لعضيو  و الطالبات حيث كان الحضور

هيئة التدريس كأستاذ جامعي وباحيث علميي. بليغ عيدد النيدوات الموجهية ألعضياء هيئية التيدريس للعيام 

 ( بفرع الطالبات و ستة بفرع الطالب.8ثماني)(هـ ،36/1437الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1436/1437( الندوات الُموجهة ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي6-4جدول)

مكان  التاريخ الندوات

 إقامته

 المجموع عدد المستفيدين

 إناث ذكور

الحوافز المقدمة من الجامعه للبحوث 

 والمقاالت

6/5/1437 

ب
ري
تد
 ال
عه
قا

 

14 12 26 

ي ترقية أهمية البحث العلمي ف

 أعضاء هيئة التدريس
13/4/1437 21 18 39 

كيفية تطوير البرامج والمقررات في 

 ضوء معايير الجودة

14/5/1437 19 21 40 

 48 26 22 23/5/1437 آفة النسيان : األسباب والعالج

الغش في االختبارات : األسباب 

 والوقاية والعالج

21/6/1437 -- 25 25 

ورها في انجاح الرقابة الذاتية ود

 العملية التعليمية
22/5/1437 16 28 44 

 33 22 11 26/5/1437 البحث العلمي واألستاذ الجامعي

 22 22 -- هـ6/5/1437 الحقوق الزوجية

 هـ1436/1437الجنس للعام الجامعي الحالي(عدد الندوات ألعضاء هيئة التدريس حسب 7-4جدول)

 مجموع ذكور اناث 

 14 6 8 عدد الندوات
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 هـ 1437-1436(. عدد الندوات المقدمة ألعضاء هيئة التدريس خالل العام الجامعي 2-4شكل )

 

 هـ36/1437ورش عمل نفذنها الكلية لفائدة اعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي  4-2-1-3

ورشيية عمييل فييي فييرع الطييالب والطالبييات  23يمييت بالكلييية ورش عمييل قييدمها اعضيياء هيئيية التييدريس اق

تناوليييت مواضييييع مختلفييية تسييياهم فيييي تطيييوير عضيييو هيئييية التيييدريس فيييي مهاميييه التعليميييية والبحثيييية 

 والمجتمعية أيضا, اضافه الى مناقشة)نظرة استشرافية لدور الجامعة في التنمية الوطنية(.
 

 هـ36/1437ورش العمل و المؤتمرات الُموجهة ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي( 8-4جدول)

مكان  التاريخ ورشات العمل و المؤتمرات

 إقامتها

 المجموع عدد المستفيدين

 اناث ذكور

8/5/1437 حول تقويم البرامج الدراسية  

ب
ري
تد
 ال
عه
قا

 

11 22 33 

29/5/1437 ية الوطنيةنظرة استشرافية عن دور الجامعه في التنم  12 -- 33 

27/5/1437 مناقشةَ المشاريع البحثية  11 14 25 

27/5/1437 حول البرمجيات والتطبيقات التطويرية للبحث العلمي  16 16 32 

26/6/1437 عمل اعداد وتطوير تقارير المقررات  20 18 38 

هـ6/5/1437 حث األعضاء على المشاركة البحثية  11 17 28 

17/2/1437 مهارات توظيف التقنية في خدمة البحث العلمي  6 19 25 

11/2/1437 ورشة عمل الفرد ودورة في خدمة المجتمع  14 20 34 

 12 -- 12 2/2/1437 ورشة عمل )نصائح وارشادات في التدريس الجامعي(

 36 25 11 27/4/1437 ورشة عمل مواصفات األختبار الجيد وسير االختبارات

 30 20 10 2/5/1437 شة عمل للتعريف بمهام وحدة دعم الطالباتور

 30 -- 13 11/5/1437 اعداد االستبانات ورشة

 37 15 22 16/5/1437 ورشة تعريفية بوحدة اإلحصاء والتقارير.
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( 23هيـ )1436/1437بلغ عدد ورش العمل والمؤتمرات المقدمة ألعضاء هيئة التدريس للعام الجيامعي 

-8في فرع الذكور كما يبيين الجيدول ) 13ورش في فرع االناث و 10مل في فرعي الكلية منهم ورشة ع

 (.3-4( والشكل )4
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عدد ورش العمل والمؤتمرات ألعضاء هيئة التدريس(. 3-4ل )شك

 هـ1436/1437للعام الجامعي الحالي

 إضافة إلى ما ذكر تم نقل :

من عمادة الجودة  ) Closing The Assessment Lapبث ورشة عمل للجودة ) •

 والتطوير

 بث ورشة عمل إجراءات نشر الكتب في مركز النشر والترجمة في الجامعة. •

تطور عدد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات ألعضاء هيئية التيدريس خيالل السينوات  4-2-1-4

 الثالث الماضية.

نحصر في هذا الجدول تطور عدد الدورات وورشات العمل و المؤتمرات األكاديمية خالل اليثالث سينوات 

 األخيرة:

  ألعضاء هيئة التدريس اتالدورات التدريبية، وورش العمل، والمؤتمر عدد ( تطور8-4جدول)

 الماضية السنوات الثالث خالل

 مجموع ذكور اناث السنة

 19 9 10 هـ1434/1435

 56 26 30 هـ1435/1436

 72 24 48 هـ1436/1437

 

 

 

 

 

( عدد ورش العمل والمؤتمرات ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي  8-4جدول ) 

 هـ1436/1437الحالي

 عدد ورش العمل والمؤتمرات

 المجموع ذكور اناث

10 13 23 
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( تطور عدد الدورات التدريبية ألعضياء هيئية التيدريس إليى أكثير مين الضيعف 8-4يُبين الجدول السابق)

 .72دورة تدريبية إلى  19األخيرة، حيث ارتفع عدد الدورات التدريبية من خالل السنوات الثالث 

 

 (. تطور عدد الدورات التدريبية وورش العمل و المؤتمرات ألعضاء هيئة التدريس4-4شكل )

 خالل السنوات الثالث الماضية

 الدورات التدريبية المقدمة لموظفي الكلية4-2-2

التدريبية التي اسيتهدفت الميوظفين و الموظفيات لتنميية المهيارات و نتطرق في هذه الفقرة إلى الدورات 

 رفع األداء حسب عدد من التصنيفات كما تبرزه الجداول و الرسوم البيانية:

توزيييع الييدورات التدريبييية التييي قييدمتها الكلييية للمييوظفين، حسييب مسييمى البرنييامج وعييدد   4-2-2-1

 المستفيدين والجنس.

 ن الدورات التدريبية بهدف رفع الكفاءة والفاعلية بما يحقق رفع اإلنتاجية.أقامت الكلية عدًدا م  
 ( الدورات التدريبية الُموجهة للُموظفين9-4جدول)

 المجموع عدد المستفيدين اسم البرنامج مكان إقامته التاريخ

 إناث ذكور

 

ب
ري
تد
 ال
عة
قا

 

 

 20 20 -- تطوير فريق العمل

 40 22 18 ر الخطاباتصياغة وتحري ه8/11/1436

 26 25 1 تطوير المواقع الشخصية للموظفين ه11/11/1436

 44 24 20 الوالء واالنتماء الوظيفي ه12/11/1436

 31 31 - مهارات تحرير المراسالت ه15/11/1436

 40 20 20 الموظف حديث التعيين ه16/11/1436

 40 20 20 دورة في اللغة اإلنجليزية ه16/11/1436

 ه26/11/1436
دورة مهارات التكيف مع ضغوط 

 العمل
- 23 23 

 12 12 - حوارنا مع أوالدنا ه1/12/1436

 21 21 - قواعد اللغة اإلنجليزية ه12/5/1437
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لإلناث  10دورة ، مقسمة بين 15اقيمت بالكلية عدد من الدورات التدريبية موجهه لموظفيها بلغ عددها 

دف األساسييي للييدورات تطييوير االداء الييوظيفي للموظييف وأيضييا تطييوير شخصييية للييذكور وكييان الهيي  5و

 الموظف وكيفية تعامله مع االخر.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. عدد الدورات الكقدمة لموظفي الكلية حسب الجنس5-4) شكل

 هــ 1437-1436للعام الجامعي  

(دورة تدريبيية 15هـ )1436/1437بلغ عدد الدورات التدريبية الموجهة للموظفين للعام الجامعي الحالي

-4جدول )دورات في فرع الذكور كما يبدو في ال 5دورات في فرع االناث و  10في فرعي الكلية , منهم 

 (.5-4( والشكل )8

 ( توزيع الدورات التدريبية والندوات وورش العمل حسب الفئة المستهدفة9-4جدول)

 المجموع عدد الدورات الفئة

 ذكور إناث

 90 42 48 أعضاء هيئة التدريس

 17 7 10 الموظفون

 107 49 58 المجموع

موزعين بين  107ن واعضاء هيئة التدريس نالحظ ان عدد الدورات والندوات وورش العمل بين موظفي

 نشاط للذكور 49نشاط  لإلناث و  58

 عدد الدورات التدريبية للموظفين والموظفات خالل السنوات الثالث الماضية تطور 4-2-2-2
 

(: تطور عدد الدورات التدريبية للموظفين والموظفات خالل السنوات الثالث الماضية4-10جدول)  

ه3414/1435 العام الجامعي ه1435/1436  ه1436/1437   

 10 8 4 إناث

 5 5 3 ذكور

 15 13 7 المجموع

 

 

 

 

 

 هـ1436/1437عدد الدورات التدريبية الموجهة للموظفين للعام الجامعي الحالي 8-4جدول

 مجموع ذكور إناث عدد  الدورات التدريبية الموجهة للموظفين

10 5 15 
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( أن إجمالي عدد الدورات التدريبية للميوظفين والموظفيات تطيور بنسيبة 10-4نالحظ من خالل الجدول )

ا بينمي 10إليى  4% خالل السنوات الثالث الماضية. حيث أرتفع عدد الدورات الموجهية لإلنياث مين 114

 دورات. 5إلى  3ارتفعت الدورات الموجهة للذكور من 
 

 
 (. تطور عدد الدورات التدريبية لموظفي الكلية خالل السنوات الثالث الماضية 6-4شكل )
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 الفصل الخامس : األنشطة العلمية والمكتبات

 األنشطة العلمية 1- 5

 ي موزعة حسب القسم و الجنس إجمالي األبحاث العلمية للعام الجامعي الحال  

 توزيع األنشطة البحثية للعام الجامعي الحالي حسب األقسام 

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

 األنشطة البحثية في قسم اللغة اإلنجليزية 5-1-2-2  

 دراسات اإلسالميةاألنشطة البحثية في قسم ال 5-1-2-3   

 الماضية حسب القسم وحالة النشر. األربع سنواتال فيتطور األبحاث العلمية  5-1-3

 توزيع األبحاث العلمية حسب القسم و الجنسية  5-1-4

 الكراسي العلمية خالل العام الجامعي الحالي  5-1-5

 المكتبات 5-2

 المقتنيات 5-2-1

 خيرةبمكتبة الكلية خالل السنوات االتطور عدد العناوين  5-2-2

 عدد موظفي المكتبات بالكلية 5-2-3

 إناث(-)ذكورالبرنامج التدريبي لموظفي المكتبات 5-2-4

 االنجازات التي تحققت من خالل تعاون الكلية مع المؤسسات األخرى  5-2-5

 مدى استفادة الكلية من التقنيات الحديثة في الشؤون العلمية 5-2-6
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 ةاألنشطة العلمي 5-1

يمثل البحث العلمي أحد أهم األهداف لكل مؤسسة جامعية حييث يسياهم فيي االرتقياء بكفياءة عضيو هيئية 

 التدريس و مواكبة التطورات في مجال التخصص و رفع مستوى التكوين العلمي للطالب. 

كما يساهم فيي انفتياح المؤسسية الجامعيية عليى محيطهيا الخيارجي باعتبياره يمكين مين معالجية القضيايا 

 االقتصادية و االجتماعية و السياسية. 

العلميي بجمييع أقسيامها العلميية لحسين  نتياج البحيثتسعى الكلية إليى الرفيع مين مسيتوى في هذا اإلطار 

تنفيييذ خطتهييا االسييتراتيجية و التزامهييا بالرؤييية و الرسييالة و األهييداف التييي رسييمتها. بلييغ عييدد البحييوث 

( بحثيا 31التدريس للعام الجامعي الحالي عدد واحد و ثالثيون )العلمية لمنسوبي الكلية من أعضاء هيئة 

 ميافيو , فيي مجيال التخصيص في مجالت علمية عالمية محكمة و دور نشير معتيرف بهيا 24منها , نشر 

 يلي توزيعها حسب األقسام. 
 

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

 لعلميةاألنشطة ا 5-1

يمثل البحث العلمي أحد أهم األهداف لكل مؤسسة جامعية حييث يسياهم فيي االرتقياء بكفياءة عضيو هيئية 

 التدريس و مواكبة التطورات في مجال التخصص و رفع مستوى التكوين العلمي للطالب. 

ضيايا كما يساهم فيي انفتياح المؤسسية الجامعيية عليى محيطهيا الخيارجي باعتبياره يمكين مين معالجية الق

 االقتصادية و االجتماعية و السياسية. 

العلميي بجمييع أقسيامها العلميية لحسين  في هذا اإلطار تسعى الكلية إليى الرفيع مين مسيتوى نتياج البحيث

تنفيييذ خطتهييا االسييتراتيجية و التزامهييا بالرؤييية و الرسييالة و األهييداف التييي رسييمتها. بلييغ عييدد البحييوث 

( بحثيا 31هيئة التدريس للعام الجامعي الحالي عدد واحد و ثالثيون )العلمية لمنسوبي الكلية من أعضاء 

في مجالت علمية عالمية محكمة و دور نشير معتيرف بهيا فيي مجيال التخصيص , وفيميا  24, نشر منها 

 يلي توزيعها حسب األقسام. 
 

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

بحثا منها   31األبحاث العلمية لمنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي الحالي بلغ عدد 

 بحثا منشورا في مجالت علمية عالمية ونجد في ما يلي توزيعها حسب القسم و الجنس. 24
 

 حسب القسم و الجنس 1437/1436( توزيع األبحاث العلمية للعام الجامعي الحالي1-5جدول)

 اإلجمالي مجموع األبحاث المنشورة األبحاث غير األبحاث المنشورة العلمية األقسام

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 13 2 11 0 4 2 7 قسم إدارة األعمال

قسم الدراسات 

 اإلسالمية
7 1 0 0 7 1 8 

قسم اللغة 

 اإلنجليزية

2 5 3 0 5 5 10 

 31 8 23 0 7 8 16 1 المجموع

 31 31 7 24 2المجموع 
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 ( توزيع عدد األبحاث العلمية1-5الشكل)

( أن قسييم إدارة األعمييال هييو األكثيير نتاجييا لألبحيياث 1-5( والشييكل )1-5نالحييظ ميين خييالل الجييدول رقييم )

منهييا منشييور(، يليييه قسييم اللغيية االنجليزييية بنسييبة  %69% )42العلميية المعييدة للنشيير بنسييبة تضيياهي 

 %. 26نسبة %، ثم قسم الدراسات اإلسالمية ب32

 
 نصيب كل قسم من نتاج البحث العلمي بالكلية بالنسبة. (2-5الشكل)

 

( توزيييع األبحيياث العلمييية علييى مسييتوى األقسييام بالكلييية حسييب عييدد 2-5( والشييكل)1-5يبييين الشييكل )

و يتصيدر قسيم إدارة المركيز األول و يلييه  هيـ . 1437-1436األبحاث و النسب المائويية للعيام الجيامعي 

 اللغة االنجليزية، ثم قسم الدراسات اإلسالمية.قسم 
 

 توزيع األنشطة البحثية للعام الجامعي الحالي حسب األقسام-5-1-2

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

و أبحياث غيير  يبين الجدول التالي عدد األعمال البحثيية بقسيم إدارة األعميال موزعية بيين أبحياث ممولية

( بحثيا منهيا عشيرة 16ممولة, حيث بلغ إجمالي األبحاث في السنة الجامعية الحالية بالقسم ستة عشرة )

 بحوث منشورة و ستة أبحاث غير منشورة أو في طور اإلنجاز. 
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نالحظ من خالل الجدول اهتمام أعضاء هيئة التدريس بقسيم إدارة األعميال بالبحيث العلميي و يظهير ذليك 

من األبحاث العلمية المنشورة و الغير منشيورة أو فيي طيور االنجياز , و نالحيظ من خالل وجود عدد هام 

 هـــ 1437-1436أيضا غياب األبحاث الممولة بقسم إدارة األعمال للعام الحالي 

 

 
 

 (. توزيع االبحاث العلمية حسب حالة النشر والتمويل لقسم إدارة األعمال3-5الشكل)

 

 
 

 هـ36/1437ير الممولة حسب حالة النشر للعام الجامعي(. توزيع األبحاث غ4-5الشكل)

 

 

 عمال( األبحاث األكاديمية الممولة و غير الممولة خالل العام الجامعي الحالي في قسم إدارة األ2-5جدول )

 األبحاث غير الممولة األبحاث الممولة األبحاث األكاديمية

 9 0 األبحاث المنشورة

 4 0 األبحاث في طور التقييم

 13 0 األبحاث إجمالي
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( أن كل أعمال البحث العلميي بالكليية ال تنيدرج فيي بيرامج تموييل األبحياث العلميية كميا 4-5يبين الشكل )

% ال تييزال فييي طييور التقييييم للنشيير لييدى 31% ميين اإلنتيياج العلمييي تييم نشييرها بنجيياح و أن 69يبييرز أن 

 مجالت علمية دولية محكمة.
 

 

 األنشطة البحثية في قسم اللغة اإلنجليزية 5-1-2-2

تم إعداد مجموعة من األعميال البحثيية و التيراجم بقسيم اللغية اإلنجليزيية و التيي تيم نشيرها فيي مجيالت 

 علمية متخصصة.

وفيما يلي توزيع هذه البحوث بين بحوث ممولة و بحوث غير ممولية و كيذلك بحيوث منشيورة و بحيوث 

 للنشر.  في طور التقييم

( أن إجمييالي البحييوث المنشييورة فييي السيينة الجامعييية الحالييية بقسييم اللغيية اإلنجليزييية 3-5يبييين الجييدول )

 هـــ 1437-1436كما نالحظ غياب البحوث الممولة بالقسم  للعام الحالي  سبعة  بحوث

 

 

 
 

 توزيع األبحاث العلمية حسب حالة النشر والتمويل لقسم اللغة االنجليزية. (5-5الشكل)

 

 في قسم اللغة االنجليزية ( البحوث األكاديمية الممولة و غير الممولة  خالل العام الجامعي الحالي3-5جدول )

 البحوث غير ممولة البحوث ممولة البحوث األكاديمية

 7 0 البحوث منشورة

 3 0 البحوث في طور التقييم

 10 0 إجمالي البحوث
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 هـ36/1437ير الممولة حسب حالة النشر للعام الجامعيتوزيع األبحاث غ. (6-5الشكل)

 

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

( أبحاث لدى 8هــ ثمانية ) 1437-1436بلغ األبحاث المنشورة بقسم الدراسات اإلسالمية للعام الجامعي 

 لمي بالجامعة.مجالت, و دور نشر متخصصة, و جميعها غير ممول من عمادة البحث الع

 

 

 
 

 (. توزيع األبحاث العلمية حسب حالة النشر و التمويل لقسم الدراسات اإلسالمية7-5الشكل )

 

 األبحاث األكاديمية الممولة و غير الممولة  خالل العام الجامعي الحالي في قسم الدراسات اإلسالمية ( 4-5جدول )

 البحوث غير الممولة البحوث الممولة البحوث األكاديمية

 8 0 البحوث المنشورة

 0 0 أبحاث في طور التقييم

 8 0 إجمالي البحوث 
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 هـ36/1437(توزيع األبحاث غير الممولة حسب حالة النشر للعام الجامعي8-5الشكل)

 

( أبحياث 8هــيـ ، مين انجياز ثمانيية ) 1437-1436تمك ن قسم الدراسات اإلسالمية،  خالل العام الجامعي 

 فات منشورة في مجالت علمية و دور نشر متخصصة. علمية و مؤل
 

  و حالة النشر تطور األبحاث العلمية في السنوات األربع الماضية حسب القسم 1-1-5

 نلخص في الجدول اآلتي إنتاج البحث العلمي لألربع سنوات الماضية :

 شرو حالة الن تطور األبحاث العلمية في األربع سنوات الماضية حسب القسم( 5-5جدول )

 المجموع قسم الدراسات اإلسالمية قسم اللغة اإلنجليزية قسم إدارة األعمال السنة الجامعية

 منشور غير منشور منشور غير منشور منشور
 غير منشور

 2 0 0 0 0 0 2 هـ1433/1434

 3 0 0 3 0 0 1 هـ1434/1435

 16 0 8 0 3 2 3 هـ1435/1436

 31 0 8 3 7 4 9 هـ1436/1437

 52 0 16 6 10 6 15 ي السنواتإجمال

 

، تطور األبحاث العلمية بالكليية بنسيق تصياعدي خيالل السينوات األربيع الماضيية و قيد 5-5يبين الجدول 

% ميين مجمييوع األبحيياث  90.3 سييجلت األعمييال البحثييية قفييزة نوعييية خييالل العييامين األخيييرين بنسييبة

ح الكليية و الجامعية فيي اسيتقطاب أفضيل أعضياء المسجلة في رصيد الكلية. و يعود هذا االمتياز إلى نجيا

 هيئة التدريس األكاديميين الباحثين بما يخدم العملية التعليمية و البحث العلمية الجامعي. 
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 ( . تطور البحث العلمي حسب حالة النشر بالكلية9-5الشكل )

ية و ذلك حسيب حالية النشير, التطور السنوي لنشاط البحث العلمي لكافة األقسام بالكل )9-5(يبين الشكل 

 أي األبحاث المنشورة و األبحاث التي ال تزال في طور التقييم للنشر. 

هييـ, و 1437-1436و  1436-1435نالحيظ ميين خييالل الشييكل تحسيين النتيياج العلمييي للسيينتين األخيييرتين 

 يرجع ذلك لتعزيز هيئة التدريس بأعضاء أكاديميين باحثين في تخصصاتهم.
 

 

 

 
 

 هـ حسب حالة النشر 1437-1436( توزيع نتاج البحث العلمي بالكلية للعام الجامعي  10-5الشكل) 

 

هييـ حسييب حاليية  1437-1436توزيييع نتيياج البحييث العلمييي بالكلييية للعييام الجييامعي  )10-5(يبييين الشييكل 

لنشير النشر، حيث يفوق عدد األبحاث العلمية المنشورة األبحاث العلميية التيي ال تيزال فيي طيور التقيييم ل

 لدى مجالت علمية دولية محكمة و هذا ما يبرز مدى قبول األعمال البحثية المقدمة للنشر.
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 ( التطور السنوي لمجموع األبحاث العلمية بالكلية  11-5الشكل) 
 

( ، التطييور السيينوي لمجمييوع األبحيياث العلمييية المنشييورة و األبحيياث التييي فييي طييور 11-5(يبييين الشييكل 

 الكلية  حيث شهدت السنتان األخيرتان قفزة نوعين في عدد األبحاث العلمية األكاديمية. التقييم للنشر ب

 وهذا ما يبرز نجاح توجه الكلية الستقطاب أعضاء هيئة التدريس من األكاديميين الباحثين
 

 

 

 
 

 ( مجموع األبحاث العلمية بالكلية  12-5الشكل)

 

ميي بالكليية للسينوات األربيع الماضيية حييث حققيت الكليية (، إجميالي نتياج البحيث العل12-5(يبين الشكل 

رصيًدا هاما من األعمال األكاديميية المنشيورة و التيي تمكين مين رفيع األداء و تحسيين العمليية التعليميية 

 لفائدة الطالب.
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 . توزيع األبحاث العلمية حسب القسم و الجنسية5-1-4

 قسم اكاديمي و حسب جنسية الباحثين يقدم الجدول التالي حصر األبحاث العلمية لكل
 

 و الجنسية توزيع األبحاث العلمية بالكلية حسب القسم( 6-5جدول )
 اإلجمالي قسم الدراسات اإلسالمية قسم اللغة اإلنجليزية قسم إدارة األعمال الجنسية

 منشور غير منشور منشور غير منشور منشور
 غير منشور

 1 0 0 0 1 0 0 سعودي

 15 0 3 ال ينطبق ال ينطبق 3 9 تونسي

 8 0 3 3 5 0 0 مصري

 3 0 2 0 0 1 0 سوداني

 1 ال ينطبق ال ينطبق 0 1 ال ينطبق ال ينطبق باكستاني

 31 0 8 3 7 4 9 1اإلجمالي 

 31 8 10 13 2اإلجمالي 

 

ل فييي يبييين الجييدول توزيييع أعمييال البحييث العلمييي حسييب القسييم و الجنسييية حيييث يييأتي قسييم إدارة األعمييا

بنسيبة الدراسيات اإلسيالمية % ثم قسم 32بنسبة اللغة االنجليزية %، يليه قسم 42المركز األول بنسبة 

%، ثيم الجنسيية المصيرية 48.4%. وتحتل الجنسية التونسية مركز الريادة فيي هيذا المجيال بنسيبة 26

 %.3.2بنسبة % ، ثم الجنسية السعودية و الباكستانية 9.6%، و السودانية بنسبة 35.4بنسبة 
 

 

 
 

 ( توزيع األبحاث العلمية بالكلية حسب القسم و الجنسية و حالة النشر13-5الشكل) 

( توزيع األبحاث العلمية بالكلية حسب القسيم و الجنسيية و حالية النشير للعيام الجيامعي 7-5(يبين الشكل 

نيب العلميي و  رفيع هـ ، حيث يتبين أهمية تنيوع التخصصيات و الجنسييات فيي إثيراء الجا 1436-1437

 األداء بما يخدم العملية.
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 هـ1437-1436(، توزيع إنتاج البحث العلمي بالكلية حسب الجنسية للعام الجامعي 14-5الشكل )

 

 

هييـ ، حسييب 1437-1436( يوضييح توزيييع نتيياج الكلييية ميين البحييث العلمييي للعييام الجييامعي 14-5الشييكل )

 الجنسية.
 

 عام الجامعي الحالي الكراسي العلمية خالل ال 5-1-5

تجدر اإلشارة ألى أن  منسوبي الكلية لم يشاركوا في كراسي علمية وذلك بالنسبة لكل مين قسيمي اليذكور 

 و اإلناث

 المكتبات 1-5

تيوفر الكلييية لقسييمي : الطييالب و الطالبيات مكتبتييين, تتييوفر فيهمييا العدييد ميين الكتييب العلمييية ذات العالقيية 

 قافية و هي متاحة للطالب , والطالبات , وأعضاء هيئة التدريس.بتخصص الطالب و كذلك الكتب الث
 

 المقتنيات  5-2-1

 يمثل الجدول التالي مقتنيات المكتبات في كال القسمين ذكور و إناث
 

 هــ 1437 -1436( مقتنيات المكتبة للعام الجامعي الحالي7-5جدول )

عدد  الفرع

 العناوين

عدد 

 النسخ

عدد  الدوريات

 الطاوالت

دد ع

 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

 

 توفر مكتبةة الكليةة عةدد  ةا  مةن العنةاوين و النسةة لفاالةدو الطةالب و ةعاةاد  يالةة التةدري   ولكنهةا 
تفتقر للدوريات العلمية. ويت  تعزيز رصةيد ا مةن العنةاوين سةنويا وفةا ارشةادات و اتتراضةات ةعاةاد 

  يالة التدري  المشرفين على المقررات الدراسية. 
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 هــ 1437 -1436(. مقتنيات المكتبة للعام الجامعي الحالي17-5الشكل )

جةامعي الضةالي ضسةب العنةاوين و النسةة  ضية  (، مقتنيات الكلية من الكتةب للعةا  ال17-5يبين الشكل )

يبين غياب تكافؤ عدد العناوين و النسة نسبة الى عدد الطلبة بفرعي الطالب و الطالبات للعا  الجامعي 
 الضالي

 تطور عدد العناوين بمكتبة الكلية خالل السنوات األخيرو 5-2-2

 الل السنوات الدراسية األخيرو.( عدد  الكتب التي توفرت بمكتبة الكلية خ14-5يعرض الجدول )
 

 

 

ا لعد  توفر البيانات واالضصااليات االزمة فاننا اتتصرنا علةى عةرض الكتةب التةي غةهيت بهةا مكتبةة نظر
 ة  .وسةون نالضةظ ةن عةدد العنةاوين و النسةة تاةاعن 1434/1435الكلية ابتداًدا من العا  الجةامعي 

  ةكثر من ثال  مرات خالل السنتين تبل األخيرو ث  انخفات خالل السنة الجامعية األخيرو.
 

 ( تطور مقتنيات المكتبة خالل السنوات األربع الماضية8-5جدول )

 العدد

 السنة الجامعية

 عدد النسخ عدد العناوين

 ذكور إناث ذكور إناث

 670 674 340 346 هـ1434/1435

 هـ1435/1436
1293 900 3780 1000 

 1280 557 1000 257 هـ1436/1437
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 ( التطور السنوي لمقتنيات الكلية من الكتب الدراسية16-5الشكل )

 

، التطور السنوي لمقتنيةات الكليةة لفاالةدو المكتبةة بشةطري الطةالب و الطالبةات مةن )16-5يبين الشكل )

العناوين و النسة ضي  نالضظ غياب االنتظةا  فةي المقتنيةات مةن العنةاوين الجديةدو لمواكبةة ا صةدارات 
 دو التي تفيد العملية التعليمية الجدي

 

 عدد موظفي المكتبات بالكلية   5-2-3

 يبلغ عدد الموظفين بالمكتبات اثنين  اضد ما بقس  الهكور و األخر بقس  االنا 
 

 ( عدد موظفي المكتبات بالكلية9-5جدول )

 المجموع إناث ذكور النوع

 2 1 1 العدد

 

 إناث( –تبات )ذكور البرنامج التدريبي لموظفي المك 5-2-4

 تامت الكلية بإجراد بعض الدورات التدريبية لموظفي المكتبات
 

 هـــ1437-1436( البرامج التدريبية المقدمة لموظفي المكتبات حسب الجنس للعام الجامعي 10-5جدول )
 عنوان الدورة البرامج التدريبية الخاصة بالمكتبة

 المكتبة الرقمية السعودية إناث

 تعريف بالمكتبة و دورها في العملية التعليميةال  ذكور

 لكترونيةالمعامالت اإل 

 فهرس المراجع 

 المكتبة الرقمية السعودية 

 

 االنجازات التي تضققت من خالل تعاون الكلية مع المؤسسات األخرى  5-2-5

سسةات نشير في  ها السياق نظرا الى ةن الكليةة لة  تقة  بةاي عالتةات تعةاون مةع جهةات خارجيةة ةو مؤ
 ةخرى ؛ نظرا لكونها ضديثة.

 

 



 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح                                                         التقرير السنوى السادس

 

81 
 

 مدى استفادو الكلية من التقنيات الضديثة في الشؤون العلمية  5-2-6

ضرصةةاً مةةن الجامعةةة والكليةةة علةةى االسةةتفادو مةةن التقنيةةات العلميةةة الضديثةةة لتسةةهيل القيةةا  باألعمةةال 
مجموعةةة مةةن الخةةدمات  المطلوبةةة والوصةةول الةةى المسةةتويات األكاديميةةة العالميةةة. فةةإن الكليةةة تسةةتخد 

 ا لكترونية التي توفر ا الجامعة. نهكر منها على سبيل المثال : 
 

 اإللكترونية األكاديمية الخدمات بوابة •

تعتبر  هه البوابة القناو الراليسية لنطةاق واسةع مةن الخةدمات األكاديميةة التةي تمكةن الطةالب و ةعاةاد 
. ضي  تمكنه  من التسجيل واجراد الضهن وا اافة  يالة التدري  من الوصول اليها و االستفادو منها

ومتابعةةة النتةةاالت و تقيةةي  ةعاةةاد التةةدري  وادخةةال الرغبةةات وطلبةةات التضويةةل بةةين الكليةةات واألتسةةا  
وادخال طلبات السلفات وا عانات وعمل اجرادات اخالد الطرن من الجامعةة . كمةا تمكةن عاةو  يالةة 

الدراسية التي يقدمها  و الطالب المسجلين بها و رصد نتاالجه  التدري  من متابعة المقررات والشعب 
  ومتابعة ضاور   وغيابه  وتقدي  خدمات ا رشاد األكاديمي . 

 

 

 السلكية اإلنترنت خدمات •

تقد  خدمات ا نترنت السلكية في األتسا  العلمية و المكاتةب ا داريةة و كةهلي فةي مكتبةات الكليةة ضية  
ا نترنةةت داخةةل المكتبةةة  جةةراد البضةةو  ةو االسةةتفادو مةةن المكتبةةة الرتميةةة يمكةةن للطالةةب اسةةتعمال 

 السعودية
 

 اإللكتروني البريد خدمة •

يت  تفعيل  هه الخدمة لكل طالب ةو عاو  يالة تدري  ةو موظن فور ضصوله على اسة  دخةول موضةد 
 لتتيح له صندوق بريد الكتروني رسمي على نطاق الجامعة

 

 النصية الرسائل نظام •

 تعتبر الرساالل النصية من ة   ةدوات التواصل السريعة بين منسوبي الكلية
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 الفصل الساد : خدمة المجتمع

 الدورات التدريبية والبرامت و الدبلومات التأ يلية 6-1

 الدورات التدريبية: 6-1-1

 بلومات المهنيةالبرامت والد-6-1-2

   1436/1437لجامعيالمؤتمرات والندوات والمضاارات للعا  ا- 6-1-3
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 الدراسات و االستشارات الفنية و العلمية

 االستشارات.-6-4-1

 الدراسات. -6-4-2

 خدمات ةخرى تدمتها الكلية تفاعال مع المجتمع المضلي 6-5

 الملتقى الشتوي. 6-5-1

 دورات ريااية.-6-5-2

 لمؤسسات المجتمع المضليزيارات -6-5-3

 تها  يالات المجتمع لمنسوبي الكليةخدمات تدم6-6

 لا مع ريادو.انط -6-6-1

 تأ يل المقبالت على الزواج.-6-6-2
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لقةرى المجةاورو لهةا المجتمةع بمضافظةة رمةاا واتسعى الكلية للتأثير ايجابيًا والمشاركة في بنةاد ونمةو 
لقادات تثقيفية وتوعوية في مختلن المجاالت وعقد ندوات ودورات مقدمةة لعةدد مةن  وهلي بمشاركتها

فالات المجتمع باختالن تخصصاته  ومجاالته  من ةجل االسةتفادو مةن مخرجةات الكليةة والطاتةات التةي 
لمنسةوبي ومنسةوبات الكليةة للمؤسسةات المجتمةع التةي تةدخل  تتميز بها. ااافة الى الزيارات الميدانية

 تمكن الطالب   هه األنشطة المجتمعية  والفرضة والسرور على تلوب النا  و اعانته  ماديًا ومعنويًا. 
يغةةر  فةةيه     و ةةو مةةاومنسةةوبي الكليةةة مةةن اكتسةةاب وتنميةةة روا المسةةؤولية والمشةةاركة والمبةةادرو 

 طوير والنهوض بالمجتمع.ندفاعية للمسا مة في تاال
 

 الدورات التدريبية والبرامت و الدبلومات التأ يلية 6-1

 الدورات التدريبية: 6-1-1

ةصبح التدريب ضجر الزاوية والضل الراليسي للنهوض بالمستوى المهنةي والعلمةي ألفةراد المجتمةع فةي 
ي خدمةة المجتمةع التزمةت شتى المجاالت الوظيفيةة والتعليميةة   وفةي اطةار ة ةدان الجامعةة ودور ةا فة

( 1-6الكلية بتقدي  برامت تدريبية في العديد من المجاالت التي يضتاجها المجتمع المضلي  نجد بالجدول)

توزيع الدورات التدريبية وكما تعمل الكلية على التواصل مع مختلن مكونةات المجتمةع المضلةي لتضديةد 
وضدو خدمة المجتمع نجدو في العديد من التخصصات اضتياجاته من الدورات التدريبية المقدمة في اطار 

 الضياتية  والمهنية.والتثقيفية  والتوعوية  والتعليمية  ونهكر منها التربوية  
 

 ه1437ه 1436للعام الجامعي الحالي  ( الدورات التدريبية لفائدة المجتمع المحلي بمحافظة رماح١-٦جدول )

 اسم البرنامج فئة البرنامج تهدفةالفئة المس مكان التنفيذ مدة البرنامج

 يوم واحد
 مبنى الكلية

 )قسم الطالب(

موظفي الدولة من المجتمع 

 المحلي
 مهني

دورة صيانة الموظف 

 والمحافظة عليه

 مبنى الكلية يوم واحد

 )قسم الطالبات(

 دورة التواصل التعليمي تعليمي المعلمات

 يوم واحد
 مبنى الكلية

 )قسم الطالبات(

لطالبات في مكتب مرشدات ا

 التعليم
 العنف التربوي تربوي

كل يوم ثالثاء حتى 

 نهاية الفصل

 )لأليتام نصيب من التعليم( تعليمي طالب االبتدائي والثانوي يتام برماحدار األ

دروس تقوية لمنسوبي دار 

 يتام رياضياتاأل

 ساعة إسبوعية

الى نهاية الفصل 

 الثاني

جمعية انسان في 

 رماح
 تعليمي توسط والثانويطالبات الم

دروس تقوية لطالبات 

 نجليزيةالمدارس لغة إ

 مبنى الكلية يوم واحد

 )قسم الطالبات(

 شباب بدون مخدرات توعوي, تربوي طالبات الكلية

 ساعتان
مركز تحفيظ 

 القرآن
 ندوة تعدد الزوجات حياتي منسوبي تحفيظ القرآن

 مبنى الكلية يوم واحد

 )قسم الطالبات(

دعوة الطالبات الثانوية  تثقيفي الثانويطالبات 

 المتفوقات لزيارة مقر الكلية

 يوم واحد
بتدائية إمدرسة 

 رماح

طالبات المراحل االبتدائية 

 والثانوية
 توعوي

ورشة الترشيد في استهالك 

 الموارد المائية والكهرباء
 

المضلةي لمضافظةة رمةاا للعةا  بلغ عدد الدورات التدريبية المقدمةة مةن منسةوبي الكليةة لفاالةدو المجتمةع 
 تنوعت بين التعليمي  التربوي  التثقيفي والتوعوي. ( دورات9)   1436/1437الجامعي الضالي 
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 بلومات المهنيةالبرامت والد-6-1-2

في اطار المسا مة في تضسين الضاصل العلمي لشباب وشابات مضافظة رمةاا والمنةاطا المجةاورو لهةا 
برنةةامت )دبلةةو  المضاسةةبة( المقةةد  مةةن تبةةل معهةةد الملةةي سةةلمان للدراسةةات تةة  تكةةوين المسةةجلين فةةي 

 نسانية برماا.والخدمات االستشارية بمقر كلية العلو  والدارسات ا 

   1436/1437المؤتمرات والندوات والمضاارات للعا  الجامعي- 6-1-3

ية وتنوعةت مشةاركته  مةن شاري عدد من اعااد  يالة التدري  بالكلية في المؤتمرات والندوات العلم
 تقدي  اوراق علمية  مشاركة بالضاور ةو ةعااد مضكمين .

(اسماد المؤتمرات ضسب القس  واس  البرنامت ونوع المشاركة ومكان االنعقاد وعدد 2-6نجد بالجدول)

 اعااد  يالة التدري  المشاركين.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعارض العلمية -6-3

يو  تخةرج الدفعةة الثانيةة مةن الطالبةات بقاعةة رمةاا لجميةع المةدعوين عةن  اعلمي اتدمت الكلية معرا
انشةةطة وكالةةة الكليةةة لشةةؤون التعليميةةة  وكالةةة الشةةؤون الطالبيةةة  و وكالةةة الدراسةةات العليةةا و البضةة  

نجليزيةة  وتسة  الدراسةات تس  ادارو االعمال  تس  اللغةة ا اافة الى االتسا  العلمية الثالثة: العلمي  ا
 االسالمية. وتد  مكتب التعلي  بفرع البنين وفرع البنات مجسمات عن ضب الةوطن واالنتمةاد لةه ااةافة

 لى ملصقات توعوية وتعريفية بالمكتب وا دافه.ا

 

 

للعام  سام حسب نوع المؤتمر ونوع المشاركةقفيها أعضاء هيئة التدريس في األ( المؤتمرات التي شارك 2-6جدول )

 ه36/1437الجامعي 

مدة 

 البرنامج

عضاء عدد أ مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد

 هيئة التدريس

نوع 

 المشاركة

 القسم اسم المشاركة تصنيفه

 مؤتمر مشاركة 1 عمان هـ11/1436 يامة أأربع
ول للبحث المؤتمر األ

 العلمي
 نجليزيةاللغة اإل

جامعة األمير  ه27/6/1437 ديوم واح

 سلطان

مسابقة ترجمة  مؤتمر/ مسابقة تحكيم 1

شفهية على مستوى 

 جامعات المملكة

 اإلنجليزيةاللغة 

 ه13/7/1437 يوم واحد
جامعة األمير 

 سلطان
 مؤتمر حضور 1

ملتقى أبحاث اللغة 

 اإلنجليزية
 اإلنجليزية اللغة

يوم واحد 

لمدة 

 ساعتين

مدارس  ه15/5/1437

ملكة الم

 بالرياض

تطوير مخرجات  ندوة مشاركة 2

التعلم ومؤشرات 

األداء لدى قائد 

 المدرسة

 عمالإدارة أ

يوم واحد 

لمدة 

 ساعتين

 محاضرة مشارك 1 مقر الكلية ه12/6/1437
صيانة الموظف 

 والمحافظة عليه
 إدارة أعمال

الملك  قاعة ه19/2/1437 يوم واحد

فيصل 

 للمؤتمرات

مر الدولي المؤت مؤتمر مشارك 1

الثاني للقياس 

والتقويم)قياس توابع 

 التعلم(

 إدارة أعمال

يومان 

لمدة 

 ساعة

 ه25/6/1437

كلية العلوم 

والدراسات 

نسانية اإل

 بالغاط

 إدارة أعمال مؤتمر التميز مؤتمر مشارك 1

ن يوما

لمدة  

 ساعتين

جامعه  ه26/6/1437

 الجوف

ؤتمر التنمية م مؤتمر مشارك 2

 دارية الواقعاإل

 والطموح

 إدارة أعمال
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 ية و العلميةالدراسات و االستشارات الفن-6-4

 االستشارات: -6-4-1

عاو  يالة تدري  بقس  ادارو اعمال خدمات استشارية)تضكي  خارجي( لبرامت ادارو  15تد    •

مسةةارات ( وتنةةدرج  ةةهه االستشةةارو تضةةت  6اعمةةال لكليةةة الخلةةيت )يضتةةوي  ةةها البرنةةامت علةةى 

 معهد الملي سلمان للدراسات والخدمات االستشارية . 

عمةةال خةةدمات استشةةارية  لخطةةة تقنيةةة ألد  يالةةة التةةدري  بقسةة  ادارو اتةةد  عةةدد مةةن اعاةةا •
مسارات( لكلية الخلةيت وتنةدرج  ةهه االستشةارو تضةت معهةد الملةي سةلمان  3المعلومات وبها) 

 للدراسات والخدمات االستشارية.

ية اعااد  يالة تدري  بقس  اللغة االنجليزية بالكلية خدمة تضكي  في برنامت لغة انجليز 6تد   •

)يضتوي على مسار واضد( لكلية الخليت وتندرج تضت معهد الملي سةلمان للدراسةات والخةدمات 
 االستشارية.

 الدراسات : -6-4-2

تا  تس  ادارو االعمال بالكلية بدراسة علمية لتضديد ةولويةات التعةاون والشةراكة بةين الكليةة والمجتمةع 
مؤسسةةاته الفاعلةةة شةةريي اساسةةي فةةي تضديةةد المضلةةي  تهةةدن  ةةهه الفعاليةةة لجعةةل المجتمةةع المضلةةي و

االنشطة والفعاليات وشاري في  هه الفعالية تةادو ادارو مدرسةة ابتدااليةة رمةاا االولةى للطةالب  الغرفةة 
التجارية الصناعية برماا  مؤسسة البريد السعودي  شركة سير  شعبة جوازات مضافظة رماا  شركة 

عامة للتقاعد فرع رماا  مؤسسة بنده فرع رماا  مصرن االتصاالت السعودية فرع رماا  المؤسسة ال
 الراجضي فرع رماا(

 دفت  هه الدراسة الى تعميا مفهو  الشراكة والتعاون بين كليةة العلةو  والدراسةات االنسةانية برمةاا 
ومجتمعها المضلي  وتعزيةز اليةات التواصةل والتةرابط بةين الكليةة وشةركاالها فةي التنميةة  وبلةورو رو  

ضول تضديد ةولويات التعاون المثمر وتبادل الطرا ضول تكامل االدوار لتنمية المجتمع المضلةي مشتركة 
تمت  هه المبادرو من تس  ادارو االعمال بالكليةة بالتعةاون مةع وكالةة الدراسةات العليةا وتد بكافة فالاته  

 والبض  العلمي.

الضكوميةة والمؤسسةات االتتصةادية وفي اطار خدمة المجتمع ت  توزيةع اسةتبانة علةى مختلةن االدارات 
بمضافظة رماا تهدن الى فتح آفاق جديدو من الضةوار مةع المجتمةع المضلةي واسةتنارو بمشةورته ضةول 

 تضديد اضتياجات الجهات المهكورو من الدورات التدريبية والتظا رات العلمية والثقافية.

 االستبانة خمسة مضاور اساسية على النضو التالي: مواوعاتشملت 

 الجزد األول :بيانات عامة تتعلا بالمؤسسة المشاركة في االستبيان. •

 الجزد الثاني: تقيي  المجتمع المضلي لدور الكلية في خدمة المجتمع. •

 الجزد الثال  :اتتراضات المجتمع المضلي لتطوير عالتة الشراكة بين الكلية والمجتمع المضلي. •

اجة اليها لتطوير تي ترى المؤسسات ان موظفيها بضالجزد الرابع : تضديد الدورات التدريبية ال •
 ادااله  الوظيفي
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(  توزيع المشاركين في االستبيان حسب المؤسسة العاملة6-3جدول )  

 توزيع المشاركين في االستبيان حسب المؤسسة العاملة

 عدد المشاركين المؤسسة

 1 الغرفة التجارية الصناعية

 5 بلدية محافظة رماح

البريد السعودي مؤسسة  1 

 1 شركة سير

 2 شعبة جوازات محافظة رماح

-شركة االتصاالت السعودية  فرع رماح   1 

-المؤسسة العامة للتقاعد  فرع رماح   1 

-مؤسسة بندة فرع رماح   2 

-مصرف الراجحي فرع رماح   3 

 17 عدد المشاركين في االستبيان 9 عدد المؤسسات

 

 س  البياني التالي :نبرز معطيات الجدول في الرو

 
 (توزيع المشاركين في االستبيان حسب المؤسسة العاملة1-6شكل)
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ألجوبة المشاركين في االستبيان ضول تقيي  درجة مشاركة الكلية في  ا( ملخص 4-6يقد  الجدول التالي)

 خدمة المجتمع.
 

 المجتمعحلي عن مشاركة الكلية في خدمة م( درجة رضا المجتمع ال4-6جدول )

 المجموع تقييم درجة مشاركة الكلية في خدمة المجتمع 

 مشاركة مميزة مشاركة متوسطة مشاركة مقبولة مشاركة ضعيفة

 17 3 1 7 6 جاباتعدد اإل

 %100 %17.7 %6 41% %35.3 النسبة
 

 
 ( تقييم درجة مشاركة الكلية في خدمة المجتمع2-6الشكل)

% مةةن ةصةةضاب ا جابةةات ان درجةةة 40ه النتةةاالت. ضيةة  رةى ضةةولي ( بيانيةةا  ةةه2-6ويواةةح الشةةكل )

مشاركة الكلية في خدمة المجتمع مشاركة مقبولة  في ضين ان درجة عد  راا   عةن دور الكليةة فةي 
( ومشةةاركة 6%%. وتوزعةةت بقيةةة النسةةب بةةين مشةةاركة متوسةةطة )35خدمةةة المجتمةةع بلغةةت ضةةوالي 

ة الةةى مزيةةد العمةةل فةةي  ةةها الجانةةب وبلةةورو اسةةتراتيجية ( و ةةهه النتةةاالت تسةةتدعي الكليةة18%مميةةزو )

 متكاملة ووااضة؛ من اجل تفعيل دور ا في تطوير المجتمع المضلي.

( ضوصلة ال   اتتراضات المجتمةع المضلةي المتعلقةة بتطةوير عالتةة الشةراكة  5-6يقد  الجدول التالي ) 

 بينه وبين الكلية
 ية حسب اختيار المشاركين في االستبيان( توزيع طبيعة الدورات التدريب5-6جدول )

 الدورات التدريبية المطلوبة عدد الراغبين في هذه الدورات

 تخطيط واستثمار الوقت 7

 الدافعية والحوافز 4

 داء الوظيفيتطوير األ 16

 التعامل مع بيئة العمل الحر 1

 سس ونظام العمل في ظل قانون الخدمة المدنيةأ 4

 وراق الماليةمار في األأساسيات االستث 2

 خطوات تأسيس مشروع ناجح 5

 نجليزيةلغة إ 4

 ليالحاسب األ 6

 تقنيات التواصل الفعال 1

 داريةتأهيل القيادات اإل 2
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 تطوير الذات 1

 
 (توزيع طبيعة الدورات التدريبية حسب اختيار المشاركين في االستبيان3-6الشكل)

 

تواصةةل الجهةةود المبهولةةة مةةن الطةةرفين  جةةاا الشةةراكة  ةةو نتيجةةة ن نمةةن خةةالل  ةةهه الدراسةةة نالضةةظ ا
وبالتالي فةان المجتمةع المضلةي مةدعو اياةا الةى المزيةد مةن العمةل والتواصةل مةع الكليةة  الن الشةراكة 

 تستدعي نوعا من التساوي في الضقوق والواجبات بين الطرفين وتبادل المنافع والمزايا والخدمات

 لكلية تفاعال مع المجتمع المضليخدمات ةخرى تدمتها ا 6-5

 الملتقى الشتوي: 6-5-1

قةي الشةتوي تل  والدراسات االنسانية برماا الماتامت وكاله الدراسات العليا والبض  العلمي بكلية العلو
  فةي مقةر 12الةى 9ايا  مةن السةاعة3   ولمدو 30/3/1437االول لألطفال والهي اتي  يو  االضد بتارية

 12الةةى  5نسةةاالي وكةةان يسةةتهدن االطفةةال مةةن عمةةرالكليةةة بةةالفرع ال

 سنة.

وتةةد اضتةةوى الملتقةةى علةةى ةركةةان متعةةددو منهةةا :ركةةن الرسةة    ركةةن 
دبية  ركن مسةرا الةدمى  ركةن القصاصةات الورتيةة  ركةن القصة األ

شةات  تالبروجيكتر )لعرض القصص الدينيةة( ركةن صةناعة الساندوي
قات  كةان عةدد الضاةور  ركن المسابركن االلعاب واالنشطة اله نية 

طفل خالل الثالثة ايا  وتد لقي الملتقى اعجاب الكثير من  130يقارب

االمهات واالطفال ضي  تاى االطفال وتتا جميال خالل اجازو الربيةع 
 .تخللها الكثير من الفاالدو والمتعة

 

 دورات رياضية:-6-5-2

 
 

 

 

 

اتامةةت كليةةة العلةةو  والدراسةةات االنسةةانية برمةةاا ممثلةةة 
بوكالةةة الدراسةةات العليةةا والبضةة  العلمةةي )وضةةدو خدمةةة 
المجتمع( دورات ريااية بةين عةدد مةن منسةوبي الكليةة 

التاليةة :  وشباب مةن منطقةة رمةاا تنافسةت فيهةا الفةرق
فريةةا شةةباب رمةةاا  فريةةا ممثةةل لبلديةةة رمةةاا   فريةةا 

 ممثل للكلية )اعااد  يالة التدري (.
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 زيارات للمؤسسات المجتمع المضلي-6-5-3

مستشفى رماا العا   تضت مسمى مشروع )زرني( اجرى عدد من طالبات الكلية  زيارو مراى •
ن من  يالة تيزيارو انسانية تطوعية لمراى المستشفى من النساد واالطفال مصضوبين بعاوي

 التدري  بقس  الدراسات االسالمية.

 طالبات الثانوية ضول التخصصات في الكلية.زيارو للمدار  الثانوية لتوعية  •

لةةدار المسةةنين: زار وفةةد مةةن اعاةةاد  يالةةة التةةدري  بقسةة  الدراسةةات االسةةالمية دار  زيةةارو •
 المسنين وتقاسموا مع امهاتها لضظات ضلوو وتدموا لهن الهدايا.

زيارو لدار االيتا  :زار وفد من عاوات  يالة التدري  بقسة  الدراسةات االسةالمية بالكليةة دار  •
 االيتا  برماا وتدموا له  الهدايا.

 ثل ا دان  هه الزيارات في:وتتم

 غر  وترسية المفا ي  العليا للعمل التطوعي. •

 سها  في رفع الوعي والمشاركة المجتمعية بالعمل التطوعي.ا  •

 ادخال البهجة والفرا في نفوسه  بتقدي  الهدايا. •

 خدمات تدمتها  يالات المجتمع لمنسوبي الكلية

 انطلا مع ريادو:  -6-6-1

 

 

لراليسةةي لالجتمةةاع فةةي واةةع ضجةةر االسةةا  لبنةةاد شةةراكة فاعلةةه بةةين الكليةةة وفةةرع وتمثةةل المواةةوع ا
 الطةةالبالمعهةةد ضيةة  تهةةدن  ةةهه الشةةراكة فةةي مرضلتهةةا االولةةى الةةى نشةةر ثقافةةة العمةةل الضةةر وتوعيةةة 

اميةةة الةةى انشةةاد المشةةاريع والمجتمةةع المضلةةي بأ ميةةة ريةةادو االعمةةال وتشةةجيع وتبنةةي المبةةادرات الر
 الخاصة.

 شراكة ترتكز على اربعة مضاور:لاللقاد على واع خطة مبدالية ل وتد اسفر

 تضديد الخدمات التي يمكن ان يقدمها معهد ريادو بالرياض لفاالدو خريجي الكلية. •

 طةةالبالكليةةة وخاصةةة  لطةةالبريةةادو بالريةةاض التضديةةد الخةةدمات التةةي يمكةةن ان يقةةدمها معهةةد  •
 االتسا  النهاالية.

 ريادو بالرياض لفاالدو المجتمع المضلي.اليقدمها معهد تضديد الخدمات التي يمكن ان  •

تامةةةت وضةةةدو خدمةةةة المجتمةةةع بقسةةة  ادارو االعمةةةال 
بمبةةادرو نوعيةةة تمثلةةت فةةي اتتةةراا يتعلةةا بإمكانيةةةة 
اضةةةدا  شةةةراكة بةةةين الكليةةةة ومعهةةةد ريةةةادو االعمةةةال 

جهةةةةات بالريةةةةاض وبعةةةةد التواصةةةةل والتنسةةةةيا مةةةةع ال
المعنيةةة، اسةةتقبل سةةعادو عميةةد الكليةةة وفةةد مةةن معهةةد 
ريةةادو االعمةةال بالريةةاض وهلةةي بضاةةور كافةةة وكةةالد 
الكليةةة و رؤسةةاد االتسةةا  ضيةة  تةةدما )دورو بعنةةوان 

االتسةا  النهااليةة  طةالبانطلا مع ريادو( وهلي لفاالدو 
 بالكلية.
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 استفادو المعهد من خبرات اعااد  يالة التدري  بالكلية في مجال ريادو االعمال. •

 تأ يل المقبالت على الزواج:-6-6-2

 
 

 اليو  العالمي لإلعاتة )ليست اعاته بل انطالته(:-6-6-3

برماا بمناسبة اليو  العالمي لإلعاتة  فعاليةة ليسةت اعاتةة استاافت كلية العلو  والدراسات االنسانية 
 :األتية     واشتملت الفعالية على عدد من المضاور2/3/1437بل انطالته وهلي يو  االضد الموافا

 

 التعرين بأنواع ا عاتة. •

 وتت ا صابة با عاتة. •

 كيفية تعامل المجتمع مع هوي االضتياجات الخاصة. •

 ضقوق هوي ا عاتة. •

 رق تقبل المجتمع لطفل المعاق.ط •
 

 المضاور الناجح:-6-6-4

اتامت وضدو الدراسات العليا والبض  العلمي بالتعاون مع مركز الملي عبدالعزيز للضوار الةوطني )دورو 
المضاور الناجح( القا ا عاو من المركز وكانت في مبنى الكلية في تس  الطالب ونقلةت بالشةبكة لقسة  

واعاةاد   واداريةات    مةن طالبةات 46   وبلغ عةدد الضاةور15/2/1437اد تاريةالطالبات يو  االربع

وطالةةب مةن فةةرع الةهكور ومةةدتها سةاعتين وتةة    وموظةن   عاةةو  يالةة تةةدري   45و   يالةة تةدري  

 تسلي  الضاور شهادات ضاور.

 شباب بدون مخدرات:-6-6-5

عويةة عةن ااةرار المخةدرات وتأثير ةا استاافت كلية العلو  والدراسةات االنسةانية برمةاا الضملةة التو

   برعاية اللجنة الوطنية 27/1/1437على المجتمع بعنوان)شباب بدون مخدرات( يو  االثنين الموافا

وبالتعةةاون مةةع مديريةةة مكافضةةة المخةةدرات بالريةةاض وعمةةادو خدمةةة المجتمةةع     لمكافضةةة المخةةدرات
 والتعلي  المستمر في الجامعة.

موظفات من 4راق عمل من اللجنة الوطنية لمكافضة المخدرات  تامت بتقديمها ةو4واشتمل اللقاد على 

زاالر مةن بعةض الجهةات الضكوميةة  وفةي  28اللجنة وت  اتامة معرض مصاضب له. وكان عدد الضاور

 اتامت كلية العلةو  والدراسةات االنسةانية برمةاا تسة  الطالبةات
دورو بعنوان )تأ يل المقبالت على الزواج( بالتعاون مع مركةز 
اشةةراق تضةةت وزارو الشةةؤون االجتماعيةةة  وتةةد اتيمةةت الةةدورو 

 عاةوات المركةز    تامت3/3/1437-2/3يومي االضد واالثنين

 شةتملت الةدورو علةى خمسةة جوانةب  وتةد ابتقدي  ورتةة عمةل 
الجتماعي( ا-االتتصادي -الصضي -النفسي-)الشرعيتمثلت في:

ساعات يوميا  وت  توزيةع شةهادات معتمةدو مةن 4وكانت بمعدل

 مركز اشراق بعد انتهاد الدورو.
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نهاية الفعالية ت  تقدي  درع شةكر مةن ادارو الكليةة للجنةة الوطنيةة لمكافضةة المخةدرات   تامةت بتقديمةة 
 ية المكلفة .وكيلة الكل
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 الفصل السابع : الشؤون ا دارية والمالية

 القوى العاملة 7-1

 داري القوى العاملةالجهاز ا  7-1-1

 القوى العاملة ضسب المؤ ل العلمي والجن  والجنسية.توزيع  7-1-2

 توزيع عدد موظفي الكلية ضسب الوظاالن والمؤ ل والجن . 7-1-3

 يات الضديثة في الشؤون ا داريةاستفادو الكلية من التقن 7-2  

 المشاريع المنفهو بالكلية 7-3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح                                                         التقرير السنوى السادس

 

93 
 

 القوى العاملة: -7-1

ط توزيع القوى العاملة من ة   مصادر النجاا بالكلية .كما ةنه يلعب دورا بارزا ومؤثر فةي تنفيةه الخطة
جل تقدي  انتاجية موظفيها من الها تولي الكلية ا مية خاصة لرفع اداد والتشغيلية االستراتيجية للكلية؛ 

 افال الخدمات االدارية.

 الجهاز االداري القوى العاملة:-7-1-1

 %98عةامالً وطبيبةين يمثةل السةعوديون 12( موظفا وموظفة من بيةنه  149بلغ عدد موظفين الكلية) 
 من مجموع الموظفين والموظفات دون اضتساب العمال.

 

 ه1436/1437لكلية للعام الجامعي داري با:أعداد الجهاز اإل1-7الجدول 

اجمالي 

المجموعة 

 الوظيفية

 االجمالي غير سعودي سعودي

 نثىأ ذكر نثىأ ذكر نثىأ ذكر

26 89 10 4 35 93 

 

 
 هــ  1437-1436(. توزيع الجهاز اإلداري بالكلية للعام الجامعي 1-7شكل )

 

 

 

 

 (. توزيع الموظفين حسب الجنس2-7شكل )
 

% مةن اجمةالي مةوظفين وموظفةات 26( ةن نسةبة مةوظفي الكليةة مةن الةهكور تعةادل 2-7)يبين الشةكل 

% من اجمالي الموظفات ما 74موظفاً بينما بلغت نسبة الموظفات والعامالت بالكلية  36الكلية ما يعادل

 موظفة وت  اضتساب الطبيبة من بينه . 93يعادل 
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 ي والجن  والجنسيةتوزيع القوى العاملة ضسب المؤ ل العلم-7-1-2

 ة ، مةوزعين ضسةب 1436/1437( عةدد مةوظفي الكليةة خةالل العةا  الجةامعي 2-7يبين الجةدول رتة  ) 

 المؤ ل العلمي والمجموعة الوظيفية والجنسية والجن .
هـ1436/1437(  توزيع القوى العاملة بالكلية حسب الجنس والجنسية في العام الجامعي 7-2جدول )  

ةالمجموعة الوظيفي نمستخدمو صحي إداري وفني  رواتب  عمال 

 مقطوعة

 المجموع

 المؤهل

سية
جن
 ال

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

 

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

 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 سعودي

الثانوية فما 

هادون  

 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 0 0 12 0 0 0 9 3 12 

 149 119 35 0 0 0 30 21 9 0 0 0 2 1 1 117 92 25 المجموع

 

  وفنيةةة   وصةةضية     بلةةغ اجمةةالي مةةوظفي الكليةةة ضسةةب المجموعةةة الوظيفيةةة مةةن وظةةاالن اداريةةة

   سةعودي135( موظفةا وموظفةه مةنه  149 ة  )1436/1437والعمال للعا  الجةامعي   والمستخدمين 

 تقريبا من االجمالي% 10غير سعودي بنسبة14و  من االجمالي % 90ةي ما نسبته 

مةةن االجمةةالي وعةةدد  %26موظفةةا وعةةامال ةي بنسةةبة  36وبلةةغ اجمةةالي المةةوظفين والعمةةال الةةهكور 

 من االجمالي. %74ما يعادل  بموظفه وعاملة 93الموظفات والعامالت االنا  

 
 ى العاملة بالكلية حسب الوظائف (. توزيع القو3-7شكل )
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 : توزيع عدد موظفي الكلية ضسب الوظاالن والمؤ ل والجن  7-1-3

  العلميموظفو الكلية ضسب المؤ ل 

 : الدكتوراوةوال: ضملة 

و الطبيبةةة( و مةةا غيةةر    اثنةةان )الطبيةةب دكتوراوالضاصةةلين علةةى شةةهادو الةة بلةةغ اجمةةالي مةةوظفي الكليةةة
 .%3.1بنسبةةي   سعوديين

 ثانيا: ضمله الماجستير:

 %26بنسةةةبة   ةي مةةةن اجمةةالي موظفيهةةا 4بلةةغ اجمةةالي مةةوظفي الكليةةةة الضاصةةلين علةةى الماجسةةتير 
 وهكر واضد.   انا  3% سعوديين مقسمين بين 100و  

 ثالثا: ضمله البكالوريو :

ن مةة %47بنسةةبة  وظفةةاً وموظفةةة. ةيم70بلةةغ اجمةةالي مةةوظفي الكليةةة الضاصةةلين علةةى البكةةالوريو  

بينمةا بلةغ 7يو بلةغ عةدد الةهكور مةن ضملةه البكةالور  وتةد   %100ما يعادل نسةبة   جمالي الموظفينا

 ضملة البكالوريو . ةنثى من الموظفات 63البكالوريو   عدد االنا  من ضملة

 رابعا: ضمله الدبلو  دون الجامعي:

مةن اجمةالي  %4.5بنسبة    وموظفة اموظف8بلغ اجمالي موظفي الكلية من ضملة الدبلو  دون الجامعي

مةن  5واالنةا   3بلةغ عةدد الةهكور مةن ضملةة الةدبلو  دون الجةامعي    وتةد سعوديين %100الموظفين 

 مجموع الموظفين.

 خامسا: ضملة الشهادات الثانوية فما دون:

وموظفةه وعامةل وعاملةه  اموظفة64بلغ اجمالي موظفي الكليةة مةن ضملةة الشةهادات الثانويةة فمةا دون 

مةةن % 25.81سةةعودي وسةةعودية ةي مةةا يعةةادل  52مةةن اجمةةالي مةةوظفين الكليةةة  مةةنه   %43 بنسةةبة

هكةر  22بلغ عدد الهكور في  هه المجموعة الوظيفيةة    وتد اجمالي ضاملي الشهادات الثانوية فما دون

 انثى 42و
 

 

 
 (. توزيع عدد موظفي الكلية حسب المؤهل العلمي و الجنس4-7شكل )
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% من ا داريين والفنيين تد ضصلوا على درجة البكةالوريو   47( ةن ضوالي 4-7)يواح الشكل رت  

 و ها يعتبر مؤشرا جيداً لالرتقاد بجودو الخدمات ا دارية والفنية بالكلية.
 

 استفادو الكلية من التقنيات الضديثة في الشؤون ا دارية   -7-2 

التكنولوجيةا طابعةا ابةداعيا واساسةيا فةي  يوصن عصةرنا بعصةر االبةداع التقنةي والعلمةي ضية  شةكلت  
لتنفيةه رؤيةة الجامعةة بتبنةي  تسةعى الكليةةووخاصة التعلي       والقطاعات    التطور في كافه المجاالت

 واالدارو.  واستثمار ا في مجال التعلي     ةضد  التقنيات

ها ما استثنى العمال ا ؛وموظفه  اموظف 119)   ؟    ( عاو  يالة تدري  و يقترب منتا  الكلية ما و

وموظفي    توفير اضتياجاته  من االجهزو والتقنيات الضديثةضرص القاالمون على تيادو الكلية على وتد 
 .(3-7الدع  التقني كما  و مواح بالجدول)

 

 

 ولقد ا تمت الكلية بتضقيا ما يلي:

ب االلي بإعطاد دورات للموظفين والموظفات لتضقيةا ةتصةى تطوير خطتها في استخدا  الضاس •
 دارية.ن التقنيات الضديثة في الشؤون ا استفادو م

واةةع تصةةور شةةامل لضاجةةة الكليةةة مةةن البةةرامت فةةي جوانبهةةا االداريةةة والماليةةة واالكاديميةةة  •
 والبضثية والمكتبية.

 طلبة هلي من تجهيزات.لكتروني والتعلي  عن بعد في الكلية وما يتتطبيا التعلي  ا  •

تجهيةةز معامةةل لتةةدريب الطةةالب والطالبةةات علةةى الةةدخول لسةةوق العمةةل واطالعهةة  علةةى ةضةةد   •
 التقنيات التي يضتاجها السوق.

 ة ، والمتةوفرو لةديه  1436/1437( عةدد مةوظفي الكليةة خةالل العةا  الجةامعي 3-7يبين الجةدول رتة  )

-7نالضةظ مةن خةالل الجةدول ) وزو الضاسب المضمول.ةجهزو الضاسب المكتبية، وخدمة ا نترنت، وةجه

 % من الفنيين وا داريين ينتفعون بخدمة ا نترنت70( ةن 4
 

 

 (. اجمالي التجهيزات التقنية بالكلية5-7شكل )

 

 ( توزيع التجهيزات التقنية بالكلية حسب الجنس3-7جدول)

 العدد البند

 ذكور إناث

 36 45 ية في جميع اإلدارات واألقسامعدد أجهزة الحاسب المكتب

 36 77 عدد منسوبي الكلية الذين لديهم خدمة اإلنترنت

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

 1 3 عدد موظفي تقنية المعلومات



 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح                                                         التقرير السنوى السادس

 

97 
 

 % من ا داريين يستخدمون ةجهزو الضاسب المكتبية. 68( ةن ضوالي 5-7يواح الشكل)

 المشاريع المنفهو بالكلية 7-3

 ات للمبنىترميم •

 تجهيز  وتأثي  المعامل. •

 تأمين وساالل السالمة. •

 المشروعات المنتهية: •

 ت  االنتهاد من اعداد وتجهيز القاعات الدراسية الجديدو بقس  الطالبات و تس  الطالب.

 المشروعات التي تضت التنفيه: •

 العملية التعليمية.سون يسا   بشكل كبير في االرتقاد بوال يزال مبنى الكلية الجديد تضت ا نشاد 
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 الفصل الثامن : ا نجازات والتضديات والتوصيات

 نجازاتا  8-1

   1436/1437ةنيستراتيجية الثاا الخطة   8-1-1

 نجازات اخرى:ا8-1-2

 الرؤى المستقبلية والتطويرية للكلية. 8-2

 المعوتات  8-3

 التوصيات  8-4
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 هللا عليه وسل  وبعد: الضمد هلل والصالو والسال  على رسول هللا صل  

ةا كةان األمةر رؤيةة تنطلةا منهةا  الشي ةن  تقد  ةي مجتمع ينبةع مةن اال تمةا  بةالتخطيط والمتابعةة، ولمن
تصةوى فةي الجامعة نضو الريةادو والقيةادو؛ كةان ال منةاص مةن تقةدي   ةها الفصةل الةهي يعتبةر ها ة ميةة 

ةي  عملية النهوض والتقد  من خالل التقيي  الهي يبرز مواطن القةوو والاةعن. تةال تعةالى:ف ةَفََمةْن يَْمش 
َراٍط ُمْستَق يٍ { فالملي:  يًّا َعلَى ص  ي َسو  ْن يَْمش  ه  ةَْ َدى ةَم  بًّا َعلَى َوْجه   {.  22ُمك 

 ا نجازات  8-1

 (   1437 -1436) الخطة االستراتيجية الثانية :     8-1-1

سةوق العمةل المضلةي يطلبةه تعك  الخطة االستراتيجية  دن الجامعة في تكوين الطالب والطالبات بمةا 
ياةا فةي التنميةة ةللمسا مة فةي تضسةين العمليةة التعليميةة والبضثيةة  و  وتطوير مؤ الته     والوطني

التصور المستقبلي المزمع تضقيقةه  لىبغية الوصول اواتع التهدن تضليل ، كما االجتماعية واالتتصادية
لتضسين المنةا  العلمةي  ؛ ، وهلي من خالل عرض مراليات ةعااد  يالة التدري قادمةخالل السنوات ال

الخطة المبادرات األكثر ة مية ألعااد  يالة التدري  بالكلية سواد  ومن ث  ةبرزتواألكاديمي بالكلية، 
 على المستوي األكاديمي ةو المجتمعي.

يواةةح األ ةةدان الراليسةةة للخطةةة االسةةتراتيجية و األ ةةدان الفرعيةةة لكةةل  ةةدن رالةةي    الجةةدول ةةها 
 والمبادرات ومؤشرات القيا  تبعاً لكل  دن.

األهداف 

 الرئيسية
 مؤشرات األداء الجهة المسؤولة المبادرات:   ) األنشطة التي تحقق األهداف( األهداف الفرعية

تهيئة مناخ 

أكاديمي متميز 

القدرة  لزيادة

التنافسية 

 لطالب الكلية

 

تحسين جودة 

البرامج 

 األكاديمية

 مراجعة الخطط الدراسية بشكل دوري

 مراجعة توصيفات المقررات بشكل دوري

استحداث مقررات جديدة استنادا إلى دراسة 

 احتياجات سوق العمل على مستوى المملكة

ضبط المتطلبات السابقة للمواد لرفع كفاءة 

 يميالمخرج التعل

تحسين التجهيزات والصيانة الدورية 

 للتكنولوجيا المستخدمة في العملية التعليمية

 

وكالة الكلية 

للتطوير والجودة 

 واألقسام العلمية

عدد المستفيدين من ورش العمل 

المقدمة عن كيفية إعداد الخطط 

 والبرامج الدراسية

القيام بأعمال التقويم الذاتي للبرامج 

 ةوتقويم أداء الكلي

عدد المستفيدين من البرامج التثقيفية 

 عن الجودة

قياس مدى مالئمة التجهيزات 

المستخدمة والمعامل للعملية 

 التدريسية

القيام بأعمال الجودة وفقا لتقارير 

 هيئة الجودة واإلعتماد األكاديمي

تعظيم االستفادة 

من مصادر التعلم 

التقليدية 

 والحديثة

 التعلمتوفير قاعدة بيانات لمصادر 

 تطوير وتنويع مصادر التعلم

تجهيز قاعات التدريس بنظام الوسائل السمعية 

 البصرية

وكالة الكلية 

 للتطوير والجودة

وكالة الكلية 

 للشؤون التعليمية

 األقسام العلمية

صميم استبانة لقياس مدى رضا 

 الطالب عن خدمات المكتبة

 عدد المستفيدين من مصادر التعلم

ريسية إلى إجمالي عدد القاعات التد

 الطالب
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تطوير برامج 

 رعاية الطالب

استطالع آراء الطالب بشكل دوري مرة كل فصل 

دراسي لمعرفة متطلباتهم في مجال نشاط 

 ورعاية الطالب

 تفعيل وحدة متابعة شؤون الخريجين

تفعيل دور المرشد األكاديمي ومتابعة الطالب 

 المتعثرين دراسيا

المتفوقين لتكوين  تقديم رعاية خاصة للطالب

كوادر متميزة في الجامعة وفي سوق العمل 

 خارج الجامعة.

تطوير برامج رعاية الطالب والعمل على إشراك 

 الطالب في مختلف األنشطة الرياضية والثقافية

عقد ندوات وورش عمل للطالب في بداية الفصل 

الدراسي للتعريف باألوضاع األكاديمية وكيفية 

 ة منها.تحقيق أكبر استفاد

متابعة الطالب المتعثرين دراسيا وتفعيل دور 

 المرشد

وكالة الكلية 

 لشؤون الطالب

وكالة الكلية 

 للتطوير والجودة

وكالة الكلية 

 للشؤون التعليمية

 األقسام العلمية

عدد الطالب المتعثرين الى إجمالي 

 الطالب

عدد الطالب الخريجين إلى إجمالي 

 الطالب

إلى إجمالي عدد الطالب المتفوقين 

 الطالب

 عدد المستفيدين من برنامج المتعثرين

 عدد المستفيدين من برنامج الخريجين

 عدد المستفيدين من برامج المتفوقين

عدد المستفيدين والملتحقين بالورش 

 والدورات والمحاضرات المقدمة

تدعيم وتطوير 

اإلرشاد 

 األكاديمي

نشر ثقافة اإلرشاد األكاديمي من خالل عقد 

 ورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريسد

عقد ندوات للطالب من أجل تعريفهم بحقوقهم 

 وواجباتهم فيما يخص اإلرشاد األكاديمي

تخصيص جوائز تشجيعية للمرشد األكاديمي 

 المتميز

التأكد من تفعيل عملية اإلرشاد األكاديمي 

وإدراجها في جداول األقسام؛ للتمكن من قياس 

 مدى االلتزام بها

اس رضا الطالب عن عملية اإلرشاد األكاديمي قي

بشكل دوري , واألخذ بنتائج االستبانات 

 وتحليلها

توفير دليل للطالب يحتوي على كل ما يحتاج 

لمعرفته عن الكلية والجامعة و البرامج 

 األكاديمية والمخرجات التعليمية المستهدفة

 

وكالة الكلية 

 للتطوير والجودة

وكالة الكلية 

 طالبلشؤون ال

وكالة الكلية 

 للشؤون التعليمية

 األقسام العلمية

عدد المستفيدين والملتحقين ببرامج 

 اإلرشاد األكاديمي

تصميم  استطالع رأي عن مدى 

فاعلية برامج اإلرشاد األكاديمي 

 وتحليل النتائج احصائيا

عدد المستفيدين والملتحقين بالورش 

 والدورات المقدمة

طالب مع قياس وتحليل مدى تفاعل ال

برنامج المستجدين وتدريبهم على 

 استخدام النظام األكاديمي

تحليل نتائج برنامج المتعثرات 

 إحصائيا ورفع تقرير بذلك

تصميم استبانة لقياس مدى رضا 

 الطالب عن خدمات اإلرشاد األكاديمي

تلبية احتياجات 

سوق العمل 

بإعداد طالٍب 

 أْكفَاَء علميًا

تطوير البرامج 

ة وفق األكاديمي

متطلبات سوق 

 العمل

إشراك أصحاب األعمال في تصور البرامج 

 الدراسية التي تلبي احتياجات سوق العمل

 إعداد دراسة ميدانية الحتياجات سوق العمل

وكالة الكلية 

 للتطوير والجودة

وكالة الكلية 

 لشؤون الطالب

مدى اجتياز طالب التدريب الميداني 

جل من خالل مقياس الدرج للتقييم وس

المتدرب الذي يملئ بمعرفة المتدرب 

 والمشرف

عدد الخريجين الذين لم يلتحقوا 

 بالعمل

تفعيل برامج 

 التدريب الميداني

إعداد خطة متكاملة كل بداية سنة دراسية 

 للبرامج التدريبية والعمل على تنفيذها بكفاءة

وكالة الكلية 

 لشؤون الطالب

 األقسام العلمية

فيدين من متابعة متطلبات المست

 الخدمة ومتطلبات سوق العمل

تفعيل معايير 

الجودة في 

تحديد المواصفات و المعايير الضرورية لقبول 

 الطالب وفق اختصاصات الكلية

 

وكالة الكلية 

 أعداد الطالب المقبولين

 عدد السيمنارات المقدمة للخريجين



 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح                                                         التقرير السنوى السادس

 

101 
 

القبول النوعي 

للطالب بما 

يتالءم 

والتخصصات في 

 الكلية

عمل اختبارات تشخيصية للطالب إذا لم تكن 

اط القوة االختبارات شرًطا في القبول لمعرفة نق

والضعف وتعريف الطالب بها من البداية 

 باطالعهم على نتائج تلك االختبارات

 للتطوير والجودة

وكالة الكلية 

 للشؤون التعليمية

 األقسام العلمية

إيجاد شراكة 

فعالة مع سوق 

 العمل

ات سوق العمل ومعرفة رأي متابعة احتياج

المستفيدين في مستوى الخريجين ونوعية 

 التخصص المطلوب

وكالة الكلية 

 لشؤون الطالب

مدى االستفادة من برامج التوظيف 

 للخريجين

تطوير وتعزيز 

منظومة البحث 

العلمي 

والدراسات 

العليا لخدمة 

سوق العمل 

والمجتمع 

 المحلي.

 

تشجيع أعضاء 

هيئة التدريس 

لبحث علي ا

 والنشر

 تمويل البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس

 توفير قاعدة بيانات لألبحاث والرسائل العلمية

تقديم برامج للدراسات العليا خالل السنوات 

 القادمة

التحفيز المعنوي أو المادي أو كالهما ألعضاء 

 هيئة التدريس إلجراء األبحاث العلمية

وكالة الكلية للبحث 

 العلمي

 ألبحاث الممولة لألعضاءعدد ا

 عدد األبحاث المنشورة

تصميم استبانة لقياس مدى رضا 

العضو عن الخدمات والبرامج البحثية 

 المقدمة

عدد المستفيدين بالبرامج البحثية 

 المقدمة

تشجيع وتدعيم 

المشاركة في 

الندوات المحلية 

 والدولية

السماح لكل عضو هيئة التدريس بالمشاركة في 

 العلمية و تمويل مشاركته الملتقيات

تمييز األنشطة البحثية المشتركة بين أعضاء 

 هيئة التدريس

وكالة الكلية للبحث 

 العلمي

 عدد الملتحقين بالمؤتمرات والندوات

 عدد األبحاث المشتركة المنشورة

تشجيع وتدعيم 

البحث العلمي 

 التطبيقي

تمييز األبحاث ذات الطابع التطبيقي و دعمها 

 ماديا

 شاء مركز أبحاث بالكليةإن

حصر موضوعات البحث التطبيقي في جميع 

األقسام وإعالم أعضاء هيئة التدريس بها 

 وتشجيعهم إلى عمل أبحاثهم فيها.

حصر األبحاث التطبيقية التي قام أعضاء هيئة 

التدريس بإجرائها لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها أو 

رفعها إلى عمادة البحث العلمي بالجامعة 

 نفيذهالت

استجالب مؤسسات تقوم بدور الراعي لتطبيق 

 ما يمكن تطبيقه من أبحاث

وكالة الكلية للبحث 

 العلمي

 األقسام العلمية

عدد المتقدمين لاللتحاق ببرامج 

 الدراسات العليا

 عدد األبحاث الموجهه لخدمة المجتمع

 عدد األبحاث المدعومة

نتائج الشراكة المؤسسية المجتمعية 

بحث العلمي وتحليلها في مجال ال

 إحصائيا

مدى مالئمة برامج الدعم المقدمة 

 للباحث

توظيف مخرجات 

البحث العلمي بما 

يخدم المجتمع 

 المحلي

اشراك مؤسسات المجتمع المحلي في األبحاث 

 العلمية ذات االهتمام المشترك

وكالة الكلية للبحث 

 العلمي

عدد األبحاث واالبتكارات المقدمة 

 علخدمة المجتم

مدى مالئمة برامج دبلومات وغيرها 

 لسوق العمل

عدد المستفيدين من الورش 

 والمحاضرات المقدمة

عدد المشروعات البحثية المقدمة 

 لخدمة المجتمع .

عدد مؤسسات المجتمع المشتركة في 

 صياغة البرامج الدراسية والبحوث .

عدد البحوث العلمية المنشورة التي 

 ع .تساهم في حل مشكالت المجتم

تطوير برامج 

تدريبية 

واستشارية 

لفائدة المجتمع 

 المحلي

إقامة دورات تدريبية لفائدة مؤسسات المجتمع 

 المحلي

إدخال دبلومات في التخصصات المختلفة 

 وفروعها لخدمة المجتمع المحلي

وكالة الكلية 

 للشؤون التعليمية

وكالة الكلية للبحث 

 العلمي

طوير و تعزيز ت

الشراكة مع 

مؤسسات 

المجتمع 

المحلي من 

ربط البحث 

العلمي و المناهج 

الدراسية 

باحتياجات 

 المجتمع المحلي

إشراك مؤسسات المجتمع المحلي في صياغة 

البرامج الدراسية و األبحاث ذات الطابع 

 التطبيقي

ق نتائج األبحاث العلمية التي تساهم في تسوي

 حل مشكالت المجتمع وسوق العمل

وكالة الكلية 

 للشؤون التعليمية

وكالة الكلية 

 للشؤون التعليمية
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خالل المساهمة 

في المبادرات 

والبرامج 

التدريبية 

 واالستشارية

خلق شراكة 

فاعلة مع 

مؤسسات 

 المجتمع المحلي

عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات المجتمع  -1

 المحلي

وكالة الكلية 

 للشؤون التعليمية

عدد االتفاقيات مع مؤسسات المجتمع 

 المحلي .

عدد الورش التعريفية بدور الكلية 

 بمشاركة مؤسسات المجتمع المحلي .

عدد المشاركات والفعاليات الثقافية 

 لخدمة المجتمع .

عدد الندوات الثقافية لقيادات المجتمع 

 المحلي المقدمة من الكلية .

 عدد المراكز التدريبية والتطويرية

 للتعرف على األنشطة العلمية .

دور الكلية  تفعيل

في األنشطة 

 المجتمعية

إقامة ورشات عمل تعريفية بدور الكلية 

 بمشاركة مؤسسات المجتمع المحلي

المشاركة في المناسبات والفعاليات الثقافية 

 المجتمعية

وكالة الكلية 

 للشؤون التعليمية

نشر الثقافة 

العلمية في 

 المجتمع المحلي

ن خالل التعريف بالبرامج الدراسية للكلية م

 ورشات عمل مشتركة

عمل ندوات تثقيفية للجمهور وقيادات المجتمع 

 المحلي من واقع البرامج المختلفة في الكلية

فتح مراكز تدريبية وتطويرية تعنى بتشجيع 

االطالع والمعرفة العلمية فضال عن التعرف على 

 بعض األنشطة العملية

وكالة الكلية 

 للشؤون التعليمية

وكالة الكلية 

 ؤون الطالبلش

 األقسام العلمية

تنمية وتدعيم 

الكفاءات 

البشرية 

المختارة من 

أعضاء هيئة 

التدريس 

المتميزين 

محليًا وإقليميًا 

 ودوليًا.

العمل على 

توطين الوظائف 

األكاديمية 

ألعضاء هيئة 

 التدريس

زيادة معدل التوظيف ألعضاء هيئة التدريس 

 السعوديين

ية المتفوقين لتدعيم االهتمام العلمي بطالب الكل

 الكادر الجامعي من المواطنين السعوديين

 عمادة الكلية

وكالة الكلية للجودة 

 والتطوير

عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين 

 إلي إجمالي أعضاء هيئة التدريس .

عدد المعايير لتوظيف أعضاء هيئة 

 التدريس .

تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس العلمية 

 ةوالتعليمي

رفع قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال 

 تصميم وتطوير المقررات الدراسية

عقد ورش العمل لتنمية مهارات أعضاء هيئة 

التدريس وخاصة في مجال استخدام تكنولوجيا 

 التعليم بنواحيها المختلفة

تحقيق االحترافية في إعداد ملفات المقررات 

خاصة فيما يخص جانبي توصيف المقررات 

 د تقاريرهاوإعدا

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على استخدام 

 أساليب التعليم الجامعي الحديثة وتطبيقاتها

وكالة الكلية للجودة 

 والتطوير

وكالة الكلية 

 للشؤون التعليمية

 األقسام العلمية

عدد المتدربين من أعضاء هيئة 

 التدريس .

عدد ورش العمل المقدمة لتنمية 

 س .مهارات أعضاء هيئة التدري

عدد المستفيدين من ورش العمل 

 والدورات المقدمة .

عدد المستفيدين من استخدام أساليب 

 التعلم.

توفير البيئة 

الوظيفية 

المواتية معنويًا 

ولوجستيًا 

ألعضاء هيئة 

 التدريس

توفير التجهيزات الضرورية للعمل في ظروف 

 مالئمة

اإلحاطة االجتماعية بالمتعاقدين و توفير 

 لنفسية المالئمة و المشجعة للعملالظروف ا

تصميم نظام متكامل وموحد لتحفيز أعضاء هيئة 

 التدريس المتميزين

 عمادة الكلية

 

 مدي التجهيزات المقدمة للعمل .

 استبانة برضا الخدمات التعليمية

عدد أعضاء هيئة التدريس 

 المستفيدين من البرنامج .

 

الحصول على 

االعتراف 

األكاديمي 

 للكلية

وير جودة تط

البرامج 

األكاديمية 

للحصول على 

االعتماد 

 االكاديمي

تفعيل نظام التقييم الخارجي للمقررات والبرامج 

 الدراسية المطبقة بالكلية

وضع خطة زمنية للتطوير محددة الوقت 

 واألهداف

توفير المحفزات المعنوية والمادية ألعضاء 

هيئة التدريس المختصين بملف الحصول على 

 د األكاديمياالعتما

وكالة الكلية للجودة 

 والتطوير

 األقسام العلمية

 عدد الدراسات المنفذة .

عدد األنظمة واللوائح التي تم 

 اعتمادها .

عدد الخدمات المادية المقدمة ألعضاء 

 هيئة التدريس .
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 ا نجازات األخرى 8-1-2

يةة بشةكل عةا  الجوانةب التأسيسةية والتنظيميةة مةن ةجةل بناالهةا علةى ةسة  الكل ةنشةطةانجةازات وتمثل 
 ويتمضور ة مها في األتي : متينة علميًا وةكاديميًا وبضثيًا، 

 اعداد دليل اجراالي موثا لالختبارات فيه ميثاق ةخالتي يخص األعااد والطالبات . •

 دليل الطالب للتدريب الميداني . اعداد •

 ب رم اا. ا نسانية ة ل موظفي كلية العلو  و الدراسات تقدي  دورات ت دري ب  ي •

 :ويمكن تقسي  ة   ا نجازات التعليمية والبضثية والمجتمعية طبقا للفالات المستهدفة بالشكل التالي

 :الطالب والطالبات

ملفات ( لامان تضقيا نتاالت الةتعل   –ت  اعتماد برنامت لنظا  موثا لإلرشاد األكاديمي ) ةدلة  •
 تهدفة.المس

 تنفيه برنامت التضاير ا لكتروني للطالب. •

 توتيع اتفاتية مع بني الراجضي لتدريب طالب الكلية واعداد   لسوق العمل. •

تفعيةل مشةاركة الطةةالب والطالبةات فةةي المةؤتمر العلمةي السةةابع لطةالب وطالبةةات التعلةي  العةةالي  •
 بالمملكة.

 .في تاعة " ةفراا رماا"  من طالبات الكلية لثةتامة ضفل تخرج الدفعة الثاا •

 األنشطة الطالبية 

 .و تنفيه ا 1437 /1436الخطط التشغيلية لألتسا  للسنة الدراسية  اعداد •

 . لألتسا  ةالهياكل التنظيمي اعداد •

 األكاديمي .فاد عدد  من نماهج االعتماد ياست •

 . مصفوفات االتساق اعداد •

 . تقارير التقوي  الهاتي لألتسا  اعداد •

تهيئة بيئة 

تعليمية متكاملة 

تتالءم ومعايير 

الجودة واالعتماد 

 األكاديمي

لة حول احتياجات الكلية بما إعداد دراسة شام

يساعد على توفير مستلزمات البيئة المالئمة 

 للعمل األكاديمي والبحثي

تقييم الوضع الحالي للمعامل والقاعات ومكتبات 

 األقسام

وكالة الكلية للجودة 

 والتطوير

تصميم استبانة حول احتياجات الكلية 

 األكاديمية والبحثية .

ت عدد المعامل والقاعات ومكتبا

 األقسام مقارنة بعدد الطالب .

تطوير الخطط 

الدراسية للبرامج 

بما يتوافق 

 ومعايير الجودة.

تحديث محتوى المناهج وفق التطورات العلمية 

 واألكاديمية

وكالة الكلية للجودة 

 والتطوير

 األقسام العلمية

عدد البرامج والمناهج األكاديمية التي 

 تم تطويرها.

تأهيل أعضاء 

لتدريس هيئة ا

بشكل مستمر بما 

يتوافق مع 

 متطلبات الجودة

ترسيخ ثقافة الجودة والتطوير المستمر لدى 

 أعضاء هيئة التدريس

وكالة الكلية للجودة 

 والتطوير

 األقسام العلمية

عدد المستفيدين من أعضاء هيئة 

 التدريس من الجودة والتطوير.
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 ليل اجراالي موثا لالختبارات فيه ميثاق ةخالتي يخص األعااد والطالب .اعداد د •

 . الدراسة الهاتية الدورية لألتسا  اعداد •

 التجسير.المالية بنظا   ا دارومسار  األعمال اداروبرنامت بكالوريو   اضدا  •

 . المشروعات ادارومقترضات لدبلومات في المصارن و التمويل و في  اعداد •

مةةن وجهةةة نظةر عاةةو  يالةةة  تقيةةي  جةةودو الخةدمات التعليميةةة باألتسةا  اسةتبانةليةةل و تض اعةداد •
 التدري  والطالب.

 توصين المقررات الدراسية وفا نموهج الهيالة الوطنية لالعتماد األكاديمي •

 المسا مة بتقدي  ا رشاد األكاديمي للطالب من خالل ةعااد  يالة التدري . •

وظاالن األكاديمية بالكليةة، فةت  اجةراد مقةابالت مةع عةدد كبيةر تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين لل •
والرفع الةى مجلة  الكليةة    من المتقدمين وت  استبعاد غير المناسب منه  وترشيح المتميزين

 للتوصية بالموافقة..

 .  لالرتقاد بالعمل وتفعيلها تشكيل لجان الوضدات •

 تبارات النصفية لجميع المقررات. عمل دراسة تضليلية على نتاالت الطالب والطالبات لالخ •

 اعااد  يالة التدري  صالعملية التعليمة وما يخ

 اتامة دورات وورش عمل لتطوير ةداد جميع منسوبي الكلية في مجاالت مختلفة. •

تيةةةا  ةعاةةةاد  يالةةةة التةةةدري  بالكليةةةة بتقةةةدي  دورات ومضااةةةرات وورش عمةةةل تخصصةةةية  •
 لمؤسسات ضكومية في المنطقة.

رو األعمال على المركز الثاني فةي تفعيةل نظةا  التعلةي  ا لكترونةي علةى مسةتوى اضراز تس  ادا •
 الجامعة.

ضصةةةول فسةةة  الطةةةالب علةةةى المركةةةز الثةةةاني علةةةى الكليةةةات فةةةي جةةةاالزو مةةةدير الجامعةةةه للتعلةةةي   •
 االلكتروني.

ضصول الدكتور عاطن عبدالباري على المركز األول فرع ةعااد  يالة التةدري  لجةاالزو مةدير  •
 للتعلي  ا لكتروني. الجامعة

ضصل األستاه علي خاطر مضمد على المركز األول فرع المشرفين لجاالزو مدير الجامعة للتعلةي   •
 ا لكتروني
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 االبتعا  والتدريب 

 مكنت الكية عددا من ةعااد  يالة التدري  من االبتعا  داخل وخارج المملكة . •

 التدريسية في مجاالت مختلفة.استفاد ةعااد  يالة التدري  بعدد مه  في الدورات  •

ت  تدريب اعااد  يالة التدري  علي كيفيةة اعةداد البضة  العلمةي ، وتقةارير الجةودو والنمةاهج  •
 المطلوبة من  يالة االعتماد االكاديمي .

 البض  العلمي 

  نشر عدد من ةعااد  يالة التدري  ةبضاثا علمية بمجالت عالمية مختلفة ومنفعة. •

ر مكتبة الكلية ب ات ت راا ال كتب الارورية للمكتبة والقيا  بزيارات متعددو ال س ع ي ف ي ت ط وي  •
 .كليةلالطالع ع لى ةضد  ا صدارات واتتراا امها لمكتبة ال؛ ال م ك ت ب ات  لبعض

 تعزيز مكتبة الكلية بعناوين جديدو لامان االستفادو والتنويع. •

  :خدمة المجتمع

 لأليتا  ودرو  في مضو األمية( . ة)درو  تقوياتامة برامت تدري  لخدمة المجتمع  •

 اشراي الطالبات في خدمة المجتمع المضلي . )مشاركة في المدار  ( •

 اتامة مضاارات دورية دينية بمسجد الطالبات . •

 .لتقوي وا لقيا لةصبضت الكلية مركز اختبارات معتمد للمركز الوطني  •

 .دورو انطلا مع ريادو •

 .الت على الزواجدورو بعنوان )تأ يل المقب •
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 (.ةبل انطالت ةعاتااليو  العالمي لإلعاتة )ليست  •

 دورو المضاور الناجح. •

 ضملة شباب بدون مخدرات. •

 زيارات لمؤسسات المجتمع المضلي. •

 دورات ريااية. •

 برنامت الملتقى الشتوي. •

 من ب رنامت و  و ال م ج ت م ع لخدمة المكثن ا نجليزية اللغة برنامت م ب ادرو ف ي ال م ش ارك ة •

 فةي الةزمالد بعةض مةع بالمشةاركة كةامالً  المقتةرا وكتابةة ، مسةتويات ثمةاني علةى ساعة 300

 .القس 

 التقد  التكنولوجي والتقني:

 مستوي الكلية . علىD2L لكتروني تفعيل نظا  التعلي  ا   •

 .نجاا التجربة األولي لالختبارات االلكترونية  •

نت النتيجة ضصول الكلية على المركز الثال  في فرع جاالزو وكا   اال تما  بتطوير موتع الكلية •
 معالي مدير الجامعة لمواتع الكليات والعمادات.

 تفعيل مواتع ةعااد  يالة التدري  والموظفين. •

الةةهي يسةةا   فةةي سةةرعة انجةةاز  و تفعيةةل نظةةا  االتصةةاالت ا داريةةة ا لكترونةةي مةةع الجامعةةة •
 المعامالت وتوثيقها.

 :العالتات العامة

 لقاد القيادات ا دارية . •

 المشاركة في جاالزو التميز ألعااد  يالة التدري  والطالب علي مستوي الجامعة. •

تشاري وضدو العالتةات العامةة وا عةال  بكليةة العلةو  والدراسةات ا نسةانية برمةاا فةي ا عةداد  •
   زوار للكليةةةواسةةتقبال الوفةةود والةة  والتنظةةي  للمناسةةبات والفعاليةةات المختلفةةة داخةةل الكليةةة 

وتوثيةةا التغطيةةات ا عالميةةة لجميةةع المناسةةبات والفعاليةةات المختلفةةة الخاصةةة بالكليةةة. وعملةةت 
على ابراز دور ومكانة الكلية اعالمياً كما ضرصت على خلا صةورو ه نيةة ايجابيةة عةن الكليةة 

شةةراالح ومنسةةوبيها ودور ةةا العلمةةي والتةةدريبي والبضثةةي بمةةا يعةةود عليهةةا ايجابيًةةا لةةدى كافةةة 
 المجتمع.

 تغطية اجتماع المجل  التشاوري للجامعة والمنعقد في مقر الكلية.  •

جامعة لكلية العلو  والدراسةات ا نسةانية ال ووكالدمعالي مدير  ات ةصضاب السعادوتغطية زيار •
 برماا.

   .1436مشاركة الكلية في المعرض المصاضب للمخي  الربيعي برواة خري  لعا   •

لفريا اللجنة العلمية مرضلةة البكةالوريو  تخصةص ادارو المةوارد البشةرية تنظي  ورشة عمل  •
 األنظمة والتطبيقات(. –بكلية ضوطة سدير بعنوان )معادالت المقررات 
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 الثالثة الكلية لبرامت العامة المؤشرات 8-1-3

  1437-1436راليسية لكلية العلو  والدراسات ا نسانية للعا  الجامعي مؤشرات األداد ال 9.1

 

 المعيار م مؤشرات األداء الرئيسة 

 الرسالة والغايات واألهداف  -1 1 تقييم معرفة أصحاب المصلحة لمنطوق الرسالة واألهداف للبرنامج. 

تقييم اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس لدليل السياسات والهيكل التنظيمي والتوصيف 

 الوظيفي بالبرنامج.

 إدارة البرنامج  -2 2

ي للطلبة لجودة خبرات التعلم في المؤسسة )متوسط تقديرات الطالب على التقييم الكل

 مقياس سنوي تقديري من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية(

إدارة ضمان الجودة  -3 3

 وتحسينها

 4 نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب خالل السنة

 التعلم والتعليم -4 5 ه( نسبة الطالب لهيئة التدريس )بدوام كامل أو ما يعادل

تقدير الطالب العام لجودة المقررات )متوسط تقديرات الطالب على مقياس تقديري من 

 خمس نقاط للتقييم الكلي للمقررات(

6 

 7 نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليها

 8 السنة األولىنسبة الطالب الداخلين بالبرامج الذين أكملوا بنجاح 

 9 نسبة الطالب الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا في الحد األدنى من المدة

 10 نسبة الطالب الداخلين في برامج الدراسات العليا الذين أكملوا في الوقت المحدد

 توظفوا  -أشهر من التخرج: أ 6نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين في مدة 

 لم يبحثوا عن توظيف أو دراسة -سجلوا في دراسة  ج -ب

11 

تقويم الطالب لإلرشاد المهني واألكاديمي )متوسط التقديرات عن مدى مناسبة اإلرشاد 

 النفسي والمهني على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية(

12 

 مصادر التعلم  -6 13 تقييم المستفيدين لخدمات المكتبة ومركز الوسائط.

 14 تقييم المستفيدين لخدمات المكتبة الرقمية. 

 15 اإلنفاق السنوي على تقنية المعلومات نسبة لعدد الطالب

 المرافق والتجهيزات -7

الصيانة الدعم الفني -األمن –تقييم المستفيدين لخدمات تقنية المعلومات )توفر الخدمة 

 البرامج واألجهزة( –

16 

 17 يم المستفيدين من خدمات التعليم اإللكتروني. تقي

نسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة ألسباب عدا التقاعد بسبب 

 السن

 عمليات التوظيف -9 18

 19 نسبة هيئة التدريس المشتركين في أنشطة التطوير المهني السنة الماضية

مة في السنة السابقة لكل عضو هيئة تدريس بدوام عدد ما نشر في مجالت علمية محك

 كامل أو ما يعادله

20 

 البحث العلمي -10

 

 

 

 

 21 المرجعية في العام الماضي نسبة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس. عدد االستشهادات

نسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم في 

 السنة السابقة

22 

عدد أوراق العمل أو التقارير المقدمة للمؤتمرات خالل السنة الماضية لكل من أعضاء 

 هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله

23 

دخل البحث من مصادر خارجية في السنة السابقة نسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس 

 بدوام كامل

24 

 العالقات مع المجتمع -11 25 الذين قدموا أنشطة لخدمة المجتمع  نسبة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين
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   1437-1436المؤشرات ا جمالية لقيا  األداد لبرامت الكلية للعا  الجامعي 9.2

شر
ملؤ

ا
 

 وقت القياس ن املؤشراعنو

 القيمة للمؤشر

 يف العام  

36-37 

 احلد األدنى املستهدف يف العام 

37-38 

1 

املصلحة ملنطوق الرسالة  بأصحاتقييم معرفة 

 للربنامج  واألهداف
 4 3,83 األسبوع الرابع

2 

اإلداريني وأعضاء هيئة التدريس لدليل تقييم 

السياسات واهليكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي 

 بالربنامج

 2 1,16 األسبوع الرابع

3 

التقييم الكلي للطلبة جلودة خربات التعلم يف 

لطالب على مقياس املؤسسة )متوسط تقديرات ا

سنوي تقديري من مخس نقاط لطلبة السنة 

 النهائية(

 4 3,54 األسبوع الرابع

4 

نسبة املقررات اليت جيرى فيها تقويم للطالب 

 خالل السنة

نهاية كل 
 فصل دراسي

67,8% 100% 

5 

نسبة الطالب هليئة التدريس )بدوام كامل أو ما 

 يعادله(

نهاية كل 
 فصل دراسي

20/1 20.3/1 

6 

تقدير الطالب العام جلودة املقررات )متوسط 

تقديرات الطالب على مقياس تقديري من مخس 

 نقاط للتقييم الكلي للمقررات(

الثاني األسبوع 
عشر من كل 

 فصل
3,8 4,2 

7 

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين حيملون 

 مؤهالت دكتوراه مصادق عليها

نهاية كل 
 فصل دراسي

63% 75,7% 

8 

الب الداخلني بالربامج الذين أكملوا نسبة الط

 بنجاح السنة األوىل

كل  نهاية
 - ال يوجد فصل دراسي

9 

نسبة الطالب الداخلني يف برامج البكالوريوس 

 الذين أكملوا يف احلد األدنى من املدة
نهاية كل 
 فصل دراسي

28.6% 
 

- 

10 

نسبة الطالب الداخلني يف برامج الدراسات العليا 

 - ال يوجد  يف الوقت احملددالذين أكملوا 

11 

نسبة اخلرجيني من برامج البكالوريوس الذين يف 

 أشهر من التخرج: 6مدة 

مل  -جسجلوا يف دراسة  -توظفوا ب -أ

 يبحثوا عن توظيف أو دراسة

كل  نهاية
 فصل دراسي

 % 25أ = 
  %2ب =

 % 31,7ج = 
- 

12 

تقويم الطالب لإلرشاد املهين واألكادميي 

تقديرات عن مدى مناسبة اإلرشاد )متوسط ال

النفسي واملهين على مقياس تقديري سنوي من 

كل  نهاية
 فصل دراسي

3,3 3,83 
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 مخس نقاط لطلبة السنة النهائية (

13 

ملستفيدين خلدمات املكتبة ومركز اتقييم 

 الوسائط.

نهاية كل 

 3,5 3,1 فصل دراسي

14 
 خلدمات املكتبة الرقمية.ستفيدين تقييم امل

ية كل نها

 3,5 2,2 فصل دراسي

15 

اإلنفاق السنوي على تقنية املعلومات نسبة لعدد 

 الطالب

نهاية كل 
 فصل دراسي

 - ال يوجد

16 

تقييم املستفيدين خلدمات تقنية املعلومات ) توفر 

 –الصيانة الدعم الفين -األمن –اخلدمة 

 (الربامج واألجهزة

نهاية كل 
 3,7 3,39 فصل دراسي

17 

ستفيدين من خدمات التعليم اإللكرتوني تقييم امل

. 

نهاية كل 
 فصل دراسي

3,48 3,7 

18 

نسبة هيئة التدريس الذين غادروا اجلامعة يف 

 السنة السابقة ألسباب عدا التقاعد بسبب السن

نهاية كل 

 - %0,28 فصل دراسي

19 

نسبة هيئة التدريس املشرتكني يف أنشطة 

 التطوير املهين السنة املاضية

ة كل نهاي

 % 86,7 %84 فصل دراسي

20 

عدد ما نشر يف جمالت علمية حمكمة يف السنة 

السابقة لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما 

 يعادله

نهاية كل 

 53,3 32,5 فصل دراسي

21 

نسبة العام املاضي  يفاملرجعية  االستشهاداتعدد 

 هيئة تدريس. أعضاء ال مجالي
 10 30 

22 

لتدريس )بدوام كامل( الذين نسبة أعضاء هيئة ا

لديهم على األقل حبث واحد حمكم يف السنة 

 السابقة

نهاية كل 
 فصل دراسي

16,7 % 
 

43 % 

23 

عدد أوراق العمل أو التقارير املقدمة للمؤمترات 

خالل السنة املاضية لكل من أعضاء هيئة التدريس 

 بدوام كامل أو ما يعادله

كل  نهاية
 4 0 فصل دراسي

24 

لبحث من مصادر خارجية يف السنة السابقة دخل ا

 نسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل
 - - 

25 

نسبة أعضاء هيئة التدريس وغريهم من املوظفني 

 الذين قدموا أنشطة خلدمة اجملتمع

كل  نهاية
 فصل دراسي

%46,9 
10)/28) 

61,7 % 
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    1437- 1436تضليل نتاالت المؤشرات العامة للعا  الجامعي  9.3

 نقاط القوو

 .جيد للبرنامت واأل دانالمصلضة لمنطوق الرسالة  ةصضابتقيي  معرفة  •

 نسبة ةعااد  يالة التدري  الضاملين شهادو دكتوراه في تس  الطالب جيدو. •

 نسبة راا الطالب عن المقررات مقبولة. •

 مرتفعة. القس  يالة التدري  المشتركين في ةنشطة ةعااد نسبة  •

 عالية.التدري  المشتركين في ةنشطة التطوير المهني  نسبة  يالة •

 نسبة الطالب لكل عاو  يالة تدري  مناسبة عند تس  الطالب لكنها مرتفعة في تس  الطالبات. •

 نقاط الاعن

 تلة عدد األبضا  المنشورو ألعااد  يالة التدري . •

 .من مصادر خارجية العلمي لبض اعن مصادر تمويل ا •

 .خدمات المكتبةن ملمستفيدين اعن راا ا •

 عد  وجود برامت دراسات عليا بالكلية •

 عد  وجود مكتبة لقس  اللغة ا نجليزية •

 التوصيات 

 العمل على استقطاب ةعااد  يالة التدري  من ضملة الدكتوراه لفرع الطالبات. •

 العمل على خفض نسبة الطالب لكل عاو  يالة تدري  عند فرع الطالبات. •

 للمسا مة في ةنشطة البض  العلمي. تضفيز ةعااد  يالة التدري  •

 تخفين األعباد ا دارية ألعااد  يالة التدري  لزيادو مسا مته  في النشر العلمي. •

 تضفيز وتكثين مشاركة ةعااد  يالة التدري  في ةنشطة خدمة المجتمع. •

التطوير المستمر للبرامت للسا مة في تضسين المخرجات وتسهيل فرص التوظين ةو االلتضاق  •
 راسات العليا.بالد

 تقدي  دورات وندوات علمية ضول ة مية وآلية النشر العلمي. •

 تطوير الخطة الدراسية للبرامت وفتح مسارات جديدو بما يتالد  مع متطلبات سوق العمل. •

 اعداد دورات تأ يلية للخريجين بما يسهل عليه  الضصول على فرص عمل مناسبة. •

 مامه  لسوق العمل.متابعة الخريجين لمساعدته  وتسهيل انا •

 خلا شراكة مجتمعية مع مراكز ريادو األعمال. •
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 الرؤى المستقبلية والتطويرية للكلية : 8-2

ضاجةة المجتمةع، مثةل :  تتماشةى مةعمن المه  اسةتضدا  ةتسةا  وتخصصةات جديةدو فةي الكليةة  •
 الضاسب اآللي .

 تكلين وضدو تهت  بمطبوعات الكلية . •

 مستوي الجودو في كل المجاالت . برفعضسين ا تما  ا دارو العليا والت •

 ر فرص الشراكة مع ةتسا  مناظرو .يتوف •

 ين في الجامعات العالمية .يجدين والخرير فرص ابتعا  المعيتوف •

 تشجيع الجامعة لبرامت التوةمة . •

  .الدراسات العليا اعداد برامت  •

 المعوتات : 8-3

 طالب والطالبات .تفاوت الجهة المشرفة على عمل واضد بين تسمي ال •

 عد  توافر ةماكن لممارسة النشاط الثقافي والريااي للطالب . •

 عد  تنوع البرامت األكاديمية . •

 في النظا  األكاديمي . تمشكالال بعض وجود •

 نقص ةعااد  يالة التدري  في بعض التخصصات في تس  الطالبات . •

  يالة التدري .اآللي ألعااد  الضاسبنقص مستلزمات العملية التعليمية مثل  •

 االتتصادية . المجتمع ومؤسسات برامت الكليةشراكة بين  فاعلية اعن •

 . لتسويا تخصصات الكليةاعن برامت التسويا والتوجيه ا عالمي  •

  اعن ا ضاطة بالمشاكل التي تواجه ةعااد  يالة التدري  خارج نطاق العمل . •

 التوصيات: 8-4

 ماد األكاديمي في مختلن البرامت األكاديمية .االلتزا  بتضقيا معايير الجودو واالعت •

 ة التطوير المستمر بما يتواكب مع التطورات العلمية.يتطوير القيادات ا دارية لعمل •

 طرا مبادرات تنفيهية الستيعاب ةعداد كبيرو من الطالب والطالبات. •

 طرا مبادرات تنفيهية لزيادو تفعيل الدور المجتمعي للكلية. •

البرامت األكاديمية فةي الكليةة والتةي تعتبةر مةن البةرامت الاةرورية للمنطقةة  السعي نضو تفعيل •
-اللغةة العربيةة-ولسوق العمل وهلي من خالل افتتةاا ةتسةا  علميةة جديةدو مثةل: الضاسةب اآللةي

 الفيزياد. -التمريض-القانون-العلو  التربوية-المضاسبة-العلو  الصضية

علةةى مسةةتوى الطةةالب والطالبةةات والهيالةةة  –علميةةة طةةرا مبةةادرات تنفيهيةةة لتبةةادل الزيةةارات ال •
 ما بين الكلية وغير ا من الكليات داخل الجامعة وخارجها. –التدريسية 
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 االسةةتراتيجيةللكليةةة مصةةضوبة بخطةةة تنفيهيةةة تتفةةا وة ةةدان الخطةةة  اسةةتراتيجيةواةةع خطةةة  •
 للجامعة.

 العلمية. والدورياتنجليزية، ا تفعيل دور المكتبة وتوفير ة   الكتب العلمية باللغتين العربية و •

 . العمل على تكثين و تنويع برامت خدمة المجتمع •

 اضدا  برنامت دراسات عليا بالكلية . •

 م ع ال ج ه ات وال ه ي ال ات ال دول ي ة ال م ع ن ي ة ب م ن ح االع ت  م اد األك ادي م ي . التواصل •

ت المةة جزية ألع اةة اد   ي الةة ة ال ت دريةة   أمكافةةت ق ديةة   ال ض وافةة ز ال م  اديةة ة وال م ع ن ويةة ة وال •
 ال م ت م ي زي ن 

 ا م ان ت ض ق ي ا االس ت ق رار ال  وظ  ي ف ي  ل ع  ا و   ي ال    ة ال ت دري  . •

ت ج ه يةةة ز ال ق اعةةة ات ب ال وس االةةة ل ال ت ع ل ي م يةةة ة ال م ن اسبةةة ة مثةةة ل ةج هةةة زو عةةة رض ال مةةة ادو  •
   .ال ت ع  ل ي م ي ة

 ي ةة ر ال   م  ك  ات ةة ب ال  الال قةة ة ب أع اةة اد   ي  ال ةة ة ال ت دريةة   وت أث ي ث هةة ا وت ج ه ي ز ةة ا ت  وف  •
 ب ال ت ج ه ي زات ال ت ي ت ا م ن ت ض س ي ن األداد األك ادي م ي وا داري  .

ات ت ض ف يةة ز ال ه ي الةة ة ال ت دري س يةة ة ل ض اةة ور ال م ؤت مةة رات العلميةةة وورش ال ع مةة ل والةة دور •
 .ال ع ل م ي ة 

ت  ع  زي ةة ز ال   ن   شةة ر ال   ع  ل  م ةة ي ال  م  ت خ صةة ص ألع  ا ةة اد     ي  الةة ة ال ت دريةة   داخ ل يةة ا  •
 وخارجيا.

 . عامة  والجامعة  خاصة  بتفعيل دور ا رشاد األكاديمي على مستوى الكلية  كبيرالعناية بشكل  •
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 دان لتضقيا األ؛ ل متخهي القرار بالكلية على واع الخطط التطويرية ن يساعد  ها العمةل أنسوهللا 

 و المجتمعية. والبضثية التعليمية

 

 


