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تعــد كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بمحافظــة الغــاط مــن أوائــل 
مــن  عــددًا  وتضــم  المجمعــة،  جامعــة  فــي  أنشــئت  التــي  الكليــات 
التخصصــات العلميــة واإلنســانية التــي ُروعــي فــي اختيارهــا التنــوع 

العلمــي والتوزيــع والموقــع الجغرافــي بيــن كليــات الجامعــة .
ـــة لرؤيــة ورســالة وقيــم وبرامــج الخطــة  وتســعى الكليــة إلــى ترجمــة حيَّ
االســتراتيجية للجامعــة ، والتــي ُتشــكل بدورهــا نظــرة طموحــة ، وإطــار 
مؤسســي واعــد ، وتكامــل بنــاء فــي الحصــول علــى التعليــم الجامعــي 
المتميــز ، وتهيئــة فــرص العمــل للخريجيــن وخدمــة المجتمــع المحلــى 
والمشــاركة فــي األبحــاث والبرامــج التــي تقدمهــا الجامعــة ســعيًا إلــى 
تحقيــق شــراكة مجتمعيــة وال شــك أن مــا تعيشــه جامعــة المجمعــة مــن 

نقلــة نوعيــه وخطــط وبرامــج رائــده و مــا تضمــه مــن كليــات وتخصصــات علميــة وإنســانية هامه ومــا يالحظه 
كل متابــع مــن الســعي الجــاد إلــى تحقيــق متطلبــات الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي يعكــس حــرص الجامعــة 
وإدارتهــا الموفقــة علــى ترجمــة تطلعــات القيــادة الرشــيدة وعلــى رأســها خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
عبــداهلل بــن عبدالعزيــز- حفظــه اهلل - وصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد األميــن األميــر : ســلمان بــن 
عبدالعزيــز- حفظــه اهلل - إلــى واقــع معــاش يســهم فــي رقــي ونهضــة الوطــن وبنــاء اإلنســان الــذي هــو 

مرتكــز التنميــة والمحــرك الرئيــس لهــا . 
ــر  ــي مدي ــن  معال ــرة م ــة مباش ــم ومتابع ــة بدع ــذه الكلي ــت ه ــد حظي ــاء فلق ــة وف ــن كلم ــر ع وأود أن أعب
الجامعــة الدكتــور :  خالــد بــن ســعد المقــرن والــذي يســعى دائمــا إلــى أن يكــون للكليــة حضورهــا المتميــز 
فــي المحافظــة مــن خــالل مســارها العلمــي  والبحثــي وخدمــة المجتمــع ، وكان لتوجيهــات  معالــي الدكتور 
مديــر الجامعــة - بتشــكيل لجنــة عليــا لســد احتيــاج الكليــة مــن البنيــة التحتيــة مــن المبانــي والمعامــل 
ــات فــي عــدد مــن  ــره الواضــح فــي توســع الكلي ــة أث ــة والمكتبي ــة والتقني ــزات اإلداري ــرات والتجهي والمختب
التخصصــات العلميــة واإلنســانية المعتمــدة لهــا ، ومــن المؤمــل حــال اكتمــال تلــك التجهيــزات والمبانــي 
التــي اعتمدهــا  معاليــه  أن تكــون نقطــة انطــالق لعــدد مــن البرامــج والتخصصــات الهامــة التــي تالمــس مــا 

تعيشــه المحافظــة مــن تنميــة وتطــور بحمــد اهلل . 

كلمة العميد :

عميد كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

  د. خالد بن عبداهلل الشافي
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تعــد كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بمحافظــة الغــاط مــن أوائــل الكليــات التــي أنشــئت فــي جامعــة 
المجمعــة، وتضــم عــددًا مــن التخصصــات العلميــة واإلنســانية التــي ُروعــي فــي اختيارهــا التنــوع العلمــي 

والتوزيــع والموقــع الجغرافــي بيــن كليــات الجامعــة .
ـــة لرؤيــة ورســالة وقيــم وبرامــج الخطــة االســتراتيجية للجامعــة ، والتــي  وتســعى الكليــة إلــى ترجمــة حيَّ
ُتشــكل بدورهــا نظــرة طموحــة ، وإطــار مؤسســي واعــد ، وتكامل بناء في الحصول علــى التعليم الجامعي 
المتميــز ، وتهيئــة فــرص العمــل للخريجيــن وخدمــة المجتمــع المحلــى والمشــاركة فــي األبحــاث والبرامــج 
التــي تقدمهــا الجامعــة ســعيًا إلــى تحقيــق شــراكة مجتمعيــة وال شــك أن مــا تعيشــه جامعــة المجمعــة مــن 
نقلــة نوعيــه وخطــط وبرامــج رائــده و مــا تضمــه مــن كليــات وتخصصــات علميــة وإنســانية هامــه ومــا يالحظــه 
كل متابــع مــن الســعي الجــاد إلــى تحقيــق متطلبــات الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي يعكــس حــرص الجامعــة 
وإدارتهــا الموفقــة علــى ترجمــة تطلعــات القيــادة الرشــيدة وعلــى رأســها خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ــن  ــر : ســلمان ب ــي العهــد األميــن األمي ــز- حفظــه اهلل- وصاحــب الســمو الملكــي ول ــن عبدالعزي عبــداهلل ب
عبدالعزيــز- حفظــه اهلل - إلــى واقــع معــاش يســهم فــي رقــي ونهضــة الوطــن وبنــاء اإلنســان الــذي هــو 

مرتكــز التنميــة والمحــرك الرئيــس لهــا . 
وأود أن أعبــر عــن كلمــة وفــاء فلقــد حظيــت هــذه الكليــة بدعــم ومتابعــة مباشــرة مــن  معالــي مديــر 
الجامعــة الدكتــور :  خالــد بــن ســعد المقــرن والــذي يســعى دائمــا إلــى أن يكــون للكليــة حضورهــا المتميــز 
فــي المحافظــة مــن خــالل مســارها العلمــي  والبحثــي وخدمــة المجتمــع ، وكان لتوجيهــات  معالــي الدكتــور 
ــر الجامعــة - بتشــكيل لجنــة عليــا لســد احتيــاج الكليــة مــن البنيــة التحتيــة مــن المبانــي والمعامــل  مدي
والمختبــرات والتجهيــزات اإلداريــة والتقنيــة والمكتبيــة أثــره الواضــح فــي توســع الكليــات فــي عــدد مــن 
التخصصــات العلميــة واإلنســانية المعتمــدة لهــا ، ومــن المؤمــل حــال اكتمــال تلــك التجهيــزات والمبانــي 
التــي اعتمدهــا  معاليــه  أن تكــون نقطــة انطــالق لعــدد مــن البرامــج والتخصصــات الهامــة التــي تالمــس مــا 

تعيشــه المحافظــة مــن تنميــة وتطــور بحمــد اهلل . 

نبذة عن الكلية :
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رؤية الكلية :

 تحقيــق الريــادة والتميــز فــي التخصصــات العلميــة  و اإلنســانية فــي التعليــم الجامعــي والبحــث العلمــي 
واإلســهام فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة .

رسالة الكلية:

تقــدم الكليــة بيئــة تعليميــة وبحثيــة متميــزة، وتســعى لرفــع المســتوى العلمــي واألكاديمــي وتعزيــز 
المجتمعيــة. الشــراكة  المهنيــة وتفعيــل  المســؤولية  مفهــوم 

األهداف : 

  1- المســاهمة فــي إعــداد وتأهيــل جيــل مــن أبنــاء وبنــات الوطــن المتميزيــن وفــق قيــم وحاجــات المجتمــع 
ومعاييــر االعتمــاد األكاديمــي.

  2- المنافســة علــى أن يتمتــع خريجــو الكليــة بالمعــارف والمهــارات والقــدرات الالزمــة بمســتوًى عــاٍل يتوافــق 
مــع احتياجــات ســوق العمــل.

  3- المســاهمة فــي الرقــي بســبل المعرفــة والمهــارات العلميــة واإلنســانية وتوظيفهــا واالســتفادة منهــا 
فــي مختلــف تخصصــات الكليــة مــن خــالل إجــراء البحــوث العلميــة المتقدمــة والبرامــج النوعيــة .

   4- تنميــة المجتمــع مــن خــالل المســاهمة فــي المبــادرات والبرامــج البحثيــة والتدريبيــة واالستشــارية فــي 
إطــاٍر مــن الشــراكة اإلســتراتيجية مــع المؤسســات المحليــة والعالميــة.

   5- المساهمة في خدمة القطاع الخاص ، والمؤسسات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني.

القيم : 

      •    التميز .
اإلبداع .  •     

الجودة .  •      
المسؤولية .  •      

العدالة .  •      
الفريق الواحد .  •      

الرؤية ،الرسالة ،األهداف ،القيم :
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تم اعتماد الهيكل التنظيمي للكلية حسب قرار معالي مدير الجامعة  برقم 942 وتاريخ1435/6/22هـ

الهيكل التنظيمي :
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نــص التوجيــه الســامي الكريــم رقــم ) 7305 /م ب  ( وتاريــخ 3/ 9 /1430هـــ المبنــي علــى محضــر جلســة 
مجلــس التعليــم العالــي رقــم  )1430/4 ( علــى أن تضــم الكليــة األقســام االكاديميــة التاليــة:

1- القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية.            2- علوم التمريض.
3- اللغة االنجليزية.                                          4- علوم الحاسب.

5- القانون.                                                       6- إدارة األعمال.
7- الرياضيات.                                                   8- الفيزياء.
9- الكيمياء.                                                     10- األحياء .

وقد تم تفعيل أربع أقسام أكاديمية  تمنح درجة البكالوريوس وهي :

1( قسم علوم الحاسب :

تشــتمل الخطــة الدراســية لقســم علــوم الحاســب تخصــص تقنيــة المعلومــات علــى 132 ســاعة معتمــدة 
ويهــدف القســم إلــى إعــداد كــوادر مؤهلــة فــي التعامــل مــع البيانــات باســتخدام الحاســب اآللــي والشــبكات 
الحديثــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص. يمنــح القســم درجــة البكالوريــوس فــي تخصــص تقنيــة المعلومات 

ومــدة الدراســة ثمــان فصــول دراســية.  

2( قسم اللغة االنجليزية:

تشــتمل الخطــة الدراســية لقســم اللغــة اإلنجليزيــة علــى 128 ســاعة معتمــدة ويهــدف القســم إلــى إعــداد 
كــوادر مؤهلــة فــي اللغويــات وآداب اللغــة اإلنجليزيــة ،كمــا يهتــم القســم بتطويــر مهــارات الطــالب اللغويــة 
ــات ســوق العمــل ويعنــى القســم بالبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع  ــة متطلب ــة لتلبي ــة والبحثي والفكري
واللغــة  اآلداب  فــي  البكالوريــوس  درجــة  القســم  يمنــح  الثقافــات.  بيــن  التواصــل  و  التفاهــم  وتشــجيع 

ــة ومــدة الدراســة ثمــان فصــول دراســية.   اإلنجليزي

3( قسم إدارة األعمال:

تشــتمل الخطــة الدراســية لقســم إدارة األعمــال تخصــص نظــم المعلومــات اإلداريــة علــى 132 ســاعة معتمــدة 
ــى إعــداد كــوادر مؤهلــة فــي إدارة أنظمــة المعلومــات فــي القطاعيــن العــام والخــاص.  ويهــدف القســم إل

يمنــح القســم درجــة البكالوريــوس فــي نظــم المعلومــات اإلداريــة ومــدة الدراســة ثمــان فصــول دراســية .

4( قسم القانون :

تشــتمل الخطة الدراســية لقســم القانون على 128 ســاعة معتمدة ويهدف القســم إلى إعداد الطالب على 
أن يكــون قــادرًا علــى المنافســة والتفــوق علــى المســتوى الوطنــي واالقليمــي فــي مجــال العلــوم القانونيــة 
بمــا يســهم فــي خدمــة الوطــن والمجتمــع واستشــراف المســتقبل. يمنــح القســم درجــة البكالوريــوس فــي 

القانــون ومــدة الدراســة ثمــان فصــول دراســية.

األقسام االكاديمية :
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الفصل االول
الطالب والطالبات
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1-1 تمهيــد: يتضمــن هــذا الفصــل احصائيــة لطلبــة وطالبــات الكليــة المنتظميــن حســب االقســام 

والخريجيــن حســب البرنامــج والنــوع فــي العــام الدراســي  1435هـــ 1436-هـــ

1-2 أعداد الطالب والطالبات بالكلية :

ــي  ــدد الكل ــي الع ــغ اجمال ــث بل ــية حي ــة الدراس ــب المرحل ــة حس ــدد الطلب ــي ع ــح اجمال ــدول )1-1( يوض الج
لمرحلــة البكالوريــوس ألــف وأربعمائــة واثنــان وخمســون طالــب وطالبــة ، 62% منهــم  ذكــور و 38% منهــم 
إنــاث ، بينمــا بلــغ العــدد الكلــي لطــالب الدبلــوم مائــة وثمانيــة طالبــا، وال يوجــد مرحلــة ماجســتير ودكتــوراه 

بالكليــة.

جدول)1-1( يوضح بيانات الطالب حسب المرحلة الدراسية

شكل )1-1 ( رسم يوضح بيانات الطالب حسب المرحلة الدراسية

المرحلة الدراسية
مجموعدكتوراهماجستيردبلومبكالوريوس

أنثيذكرأنثىذكرأنثى                  ذكرأنثىذكرأنثىذكر
900552108000001008552العدد

1452108001560المجموع الكلي



10

الجــدول )1-2( يوضــح ان اجمالــي المســتجدين فــي الفصــل الدراســي الثانــي اعلــي مــن الفصــل الدراســي 
ــي اعــداد المقبوليــن فــي الفصــل الدراســي الثانــي للذكــور  االول فــي جميــع البرامــج حيــث نجــد ان اجمال
مائــة واحــدى وثمانــون واإلنــاث ســتة وثمانــون بينمــا عــدد المقبوليــن فــي الفصــل الدراســي االول للذكــور 

مائــة وثالثــة وثالثــون واإلنــاث ســبعون. 

جدول )1-2( يوضح بيانات الطالب حسب  التخصص و الحالة الدراسية ) مستجد - مقيد  - خريج (

مجموعخريجمقيدمستجد

ي
مال

اج

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

دي
عو

س

دي
عو

س
ير 

غ

دي
عو

س

دي
عو

س
ير 

غ

دي
عو

س

دي
عو

س
ير 

غ

دي
عو

س

دي
عو

س
ير 

غ

دي
عو

س

دي
عو

س
ير 

غ

دي
عو

س

دي
عو

س
ير 

غ

دي
عو

س

دي
عو

س
ير 

غ

دي
عو

س

دي
عو

س
ير 

 غ

لغة 
انجليزي 

240130138111021709017911322313ف1
31256290 3011621142974120120156ف2

إدارة 
أعمال

3705102148240311010226283015576ف1
4706011977224420015029472995605ف2

علوم 
حاسب

2318017191023171140211111243349ف1
29070149787315018219371125317ف2

قانون
480001802000000228200230ف1
740001951000000269100270ف2

المجموع
132170070320452845133288022555101467ف1
1801833655174081147045288218536161452ف2
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شكل )1-2(: رسم يوضح بيانات الطالب حسب  التخصص حسب الحالة الدراسية )مستجد-مقيد-خريج(
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الفصل الثاني
 االنشطة والخدمات الطالبية



13

 2-1   تمهيــد:  يشــتمل هــذا الفصــل علــى إحصائيــة األنشــطة الطالبيــة المختلفــة موضحــة بالجــداول أدنــاه، 
كمــا يشــتمل علــى البرامــج التدريبيــة للطــالب والطالبــات خــالل العــام الدراســي 1435هـ-1436هـ.

تم إقامة العديد من األنشطة الطالبية وفيما يلي أهمها:

2-2 األنشطة الطالبية:

    الجــدول )2-1( يبيــن األنشــطة الطالبيــة التــي أقامتهــا الكليــة  والبرامــج التــي تــم تنفيذهــا  وكان عــدد 
البرامــج التــي قدمــت 38 برنامجــا اســتفاد منهــا 2069 مســتفيدا، وإن مــا نســبته 42% منهــا برامــج تدريبيــة 
،16% أنشــطة رياضيــة، 16% أنشــطة علميــة،24% أنشــطة اجتماعيــة ونشــاطا ثقافيــا واحــدا )3%( اســتفاد منــه 

45% مــن مجمــوع المســتفيدين .

جدول )2-1( يوضح االنشطة الطالبية التي قدمتها الكلية

عدد المستفيدينعدد البرامجنوع النشاطم
1936األنشطة الثقافية1
6108األنشطة العلمية2
9609األنشطة االجتماعية3
632األنشطة الرياضية4
16384البرامج التدريبية5

382069المجموع
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شكل )2-1( رسم يوضح االنشطة الطالبية التي اقامتها الكلية
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3-1: األنشطة الثقافية:

جدول)2-2( يوضح األنشطة الثقافية بالكلية للعام 1435-1436هـ

عدد اسم النشاطم
تاريخ النشاطمكان النشاطالمستفيدينالمستفيدين

حملة توعوية عن مقاومة 1
مقر أقسام طالبات67االنفلونزا

1436/1/19 هـالطالبات بالكلية

حملة توعوية عن االكتشاف 2
مقر أقسام طالبات138المبكر لسرطان الثدي

1436/2/2 هـالطالبات بالكلية

ندوة دينية إلحياء سنن الرسول 3
مقر أقسام طالبات50عليه الصالة والسالم

1436/2/3 هـالطالبات بالكلية

4
حملة توعوية عن االيدز 

بعنوان”عالج مدى الحياه ووقاية 
مدى الحياة “

مقر أقسام طالبات123
1436/2/10هـالطالبات بالكلية

معرض تحت شعار)نعم للحياة ال 5
مقر أقسام طالبات44للمخدرات(

1436/5/4هـالطالبات بالكلية

محاضره توعوية عن أنماط 6
مقر أقسام طالبات34للحياة الصحية

1436/5/14هـالطالبات بالكلية

مقر أقسام الطالب طالب159المعرض الدعوي األول7
1436/6/10هـبالكلية

مقر أقسام طالبات43المزاد الفيكتوري8
1436/6/19هـالطالبات بالكلية

ندوة دينية بعنوان “رسولي 9
مقر أقسام طالبات29صلي اهلل عليه وسلم قدوتي”

1436/6/24هـالطالبات بالكلية

10
معرض عن فايروس كورونا 

بالتنسيق مع مستشفى األمير 
ناصر بن سعد السديري بالغاط

مقر أقسام الطالب طالب160
1436/6/26هـبالكلية

11
حملة توعوية عن فايروس 

كورونا بالتنسيق مع مستشفى 
األمير ناصر بن سعد السديري 

بالغاط

مقر أقسام طالبات89
1436/7/3هـالطالبات بالكلية
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شكل )2-2( رسم يوضح األنشطة الثقافية بالكلية حسب المستفيدين للعام 1435-1436هـ 
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جدول )2-3( يوضح األنشطة العلمية بالكلية للعام 1435-1436 هـ

عدد نوع النشاطم
تاريخ النشاطمكان النشاطالمستفيدينالمستفيدين

ورشة عمل بعنوان “ كيف 1
مقر أقسام طالبات5تكون ايجابيا “

1436/2/4هـالطالبات بالكلية

2

الملتقي التحضيري 
للمؤتمر العلمي السادس 
لطالب وطالبات التعليم 

العالي بالمملكة

1436/4/16هـمسرح الجامعةطالب وطالبات55

ورشة عمل كيف تكون 3
مقر أقسام الطالب طالب30مذاكرتك فعالة

1436/5/26هـبالكلية

4
المؤتمر العلمي السادس 
لطالب وطالبات التعليم 

العالي بالمملكة
طالب5

جامعة الملك 
عبدالعزيز -  

مدينة جده
1436/6/10هـ

5
شاركت الكلية برنامج قائد 
التي تنظمه عمادة شؤون 

الطالب
1436/6/25هـجامعة المجمعةطالب3

ورشة عمل  بعنوان كيفية 6
مقر أقسام طالبات10االستعداد لالختبارات

1436/7/15هـالطالبات بالكلية
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شكل)2-3( رسم يوضح األنشطة العلمية  بالكلية حسب المستفيدين للعام 1435-1436هـ
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جدول)2-4(يوضح األنشطة االجتماعية بالكلية للعام 1435-1436هـ

عدد نوع النشاطم
تاريخ النشاطمكان النشاطالمستفيدينالمستفيدين

مقر أقسام الطالب طالب267 االحتفال باليوم الوطني1
1435/4/11هـبالكلية

2
حفل استقبال الطالب 

والطالبات المستجدين 
للفصل الدراسي األول

مقر أقسام طالب وطالبات80
1435/11/11هـالطالبات بالكلية

مقر أقسام طالبات87ندوة ال للعنف ضد المرأة3
1436/2/17 هـالطالبات بالكلية

أسبوع االرشاد النفسي 4
مقر أقسام طالبات40واالجتماعي

1436/4/13 هـالطالبات بالكلية

المجلس االستشاري 5
مقر أقسام الطالب طالب طالبات 14للطالب

1436/5/13هـوالطالبات بالكلية

6
حفل استقبال الطالب 

والطالبات المستجدين 
للفصل الدراسي الثاني

مقر أقسام الطالب طالب وطالبات75
1436/5/18هـوالطالبات بالكلية

7
حفل تكريم الطالبات 

المشاركات في المؤتمر 
العلمي السادس

مقر أقسام طالبات45
1436/5/18هـالطالبات بالكلية

8

شاركه الكلية في رحلة 
المدينة المنورة التي 

نظمتها عمادة شؤون 
الطالب

1436/6/13هـالمدينة المنورةطالب1

9
حفل ختام األنشطة 

الطالبية للعام الجامعي 
1435-1436هـ

مركز الرحمانية طالب267 
1436/7/15هـالثقافي
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شكل)2-4( رسم يوضح األنشطة االجتماعية بالكلية حسب المستفيدين للعام 1435-1436هـ
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         حفل استقبال الطالب المستجدين

  بمناسبة اليوم الوطني سعادة محافظ الغاط ووكيله يعبران عن حبهم للوطن بكلمات 
في سجل الكلية
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شكل)2-5( رسم يوضح األنشطة الرياضية بالكلية حسب المستفيدين للعام 1435-1436هـ

 جدول)2-5(يوضح األنشطة الرياضية بالكلية للعام 1435-1436هـ

عدد 
تاريخ مكان النشاطالمستفيدينالمستفيدين

النشاط

النادي الرياضي طالب14
1436/2/17هـبالزلفي

طالب18
مدينة الملك 

سلمان الرياضية 
بالمجمعة

1436/6/16هـ
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2-4 البرامج التدريبية للطالب والطالبات:

 تحــت إشــراف عميــد الكليــة د. خالــد بــن عبــداهلل الشــافي ومتابعــة وكيــل الكليــة لشــؤون الطــالب  أ. عبــد 
ــن عبــد الرحمــن اللويحــق و المشــرف علــي وحــدة األنشــطة الطالبيــة د. طــارق جــاه الرســول حســن،  اهلل ب
ــالب  ــمي الط ــة بقس ــة الكلي ــة بطلب ــة خاص ــدة دورات تدريبي ــة ع ــة بالكلي ــطة الطالبي ــدة األنش ــت وح أقام

والطالبــات وفــق معاييــر خاصــة مــن حيــث الشــمولية والجــودة وكانــت كالتالــي:                         
جدول)2-6( يوضح البرامج التدريبية للطالب والطالبات عام 1435-1436هـ

عدد نوع النشاطم
تاريخ النشاطمكان النشاطالمستفيدينالمستفيدين

مركز الرحمانية طالب13حدد فكرة مشروعك1
1435/12/25هـالثقافي

دوره تدريبية في التصوير 3
مقر أقسام الطالبات طالبات10الفوتوغرافي

1436/2/4هـبالكلية

المرافعات امام الجهات 4
مقر أقسام طالب35الشرعية

1436/2/8هـالطالب بالكلية

دراسة الجدوى االقتصادية 5
مقر أقسام طالب33للمشروعات الصغيرة

1436/2/9هـالطالب بالكلية

مقر أقسام طالب42مهارات االكسل6
1436/2/10هـالطالب بالكلية

التخطيط االستراتيجي 7
مقر أقسام طالب 34الشخصي

1436/2/11هـالطالب بالكلية

مقر أقسام الطالبات طالبات 15دورة مهارات الحياة الجامعية8
1436/5/13هـبالكلية

دورة نظام التعليم 10
D2L    مقر أقسام طالب 70اإللكتروني

1436/6/16هـالطالب بالكلية

كيف تخطط لمستقبلك 11
مقر أقسام طالب 18بعد التعليم الجامعي

1436/6/23هـالطالب بالكلية

الطالبات المتوقع 40التحضير الختبارات االيلتس12
تخرجهن

مقر أقسام 
1436/6/23هـالطالبات بالكلية

مقر أقسام طالب Talk To Me22 )تحدث معي(13
1436/6/24هـالطالب بالكلية

نظام التعليم اإللكتروني 14
D2L15 مقر أقسام طالب

1436/6/25هـالطالب بالكلية

إعداد وتسويق السيرة 15
مقر أقسام طالب 30الذاتية وترجمتها

1436/6/26هـالطالب بالكلية

مقر أقسام طالب 7تحرير صحيفة الدعوي 16
1436/7/3هـالطالب بالكلية
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شكل)2-6( رسم يوضح البرامج التدريبية للطالب والطالبات حسب المستفيدين للعام 1435-1436هـ
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2-4 الخدمات الطالبية:

تمهيد: يتضمن هذا ا لفصل الخدمات الطالبية المبينة بالجدول)7-2(.

جدول )2-7( الخدمات الطالبية
العددنوع الخدمةم
1الرعاية الصحية 1
18المواصالت 2
3التغذية 3

شكل)2-7( رسم يوضح الخدمات الطالبية التي قدمتها الكلية. 
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الفصل الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
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3-1: تمهيــد: يتضمــن هــذا الفصــل احصائيــة بعــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم حســب 

االقســام والدرجــة الوظيفيــة خــالل االعــوام مــن 1433 الــى 1436هـــ. 
الجــدول)3-1( يوضــح أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة حيــث كانــت نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس 
الســعوديين 61% ، أعضــاء هيئــة التدريــس غيــر الســعوديين 39% . وكان العنصــر الرجالــي 69% بينمــا 
ــوع  ــن المجم ــوراه 35% م ــة الدكت ــى درج ــن عل ــبة الحاصلي ــا نس ــط. أم ــة 31% فق ــائي بالكلي ــر النس العنص
الكلــي، 80% منهــم مــن الرجــال)26% مــن المجمــوع الكلــي أســتاذ مســاعد ، 2% مــن المجمــوع الكلــي أســتاذ 
ــتاذ  ــي أس ــوع الكل ــن المجم ــاعد ، 1% م ــتاذ مس ــي أس ــوع الكل ــن المجم ــاء )6% م ــن النس ــارك( و20% م مش

مشــارك(.

   جدول)3-1(: جدول يوضح إحصائية أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  حسب الرتبة العلمية ، المؤهل العلمي. 

الجنسيةالقسم
استاذ استاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعمعيدمحاضرمساعد

النسبة 
الى 

اإلجمالي

%االجماليأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

ادارة 
األعمال

59%0000011102414519سعودي

41%00115312007613غير سعودي

القانون
56%000020412110010سعودي

44%0000800000808غير سعودي

اللغة 
االنجليزية

61%001010226510717سعودي
39%00003124006511غير سعودي

علوم 
الحاسب

67%000010702815318سعودي
33%0000513000819غير سعودي

فيزياء
50%0000000001011سعودي

50%0000100000101غير سعودي

رياضيات
0%0000000000000سعودي

100%0000200000202غير سعودي
القرآن 
الكريم 

والدراسات 
اإلسالمية

100%0000003000303سعودي

0%0000000000000غير سعودي

المجموع
61%0010412731219442367سعودي

39%00112456600321243غير سعودي
100%31110%69%11%19%8%29%6%26%1%2%00النسبة الى اإلجمالي %
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  شكل)3-1(: رسم يوضح إحصائية أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  حسب الرتبة العلمية ، 
المؤهل العلمي. 
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2-3: تطور أعضاء هيئة التدريس خالل األعوام 1433الى 1436هـ:

      الجــدول)3-2( يوضــح تطــور أعضــاء هيئــة التدريــس خــالل أربعــة أعــوام حيــث كان عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس مــن حملــة الدكتــوراه  لــم يطــرأ عليــه تغييــر فــي األعــوام 1433 و1434هـــ وازداد فــي العــام الدراســي 
1435هـــ بنســبة 40% عــن العــام الســابق لــه، أمــا فــي العــام 1436هـــ ازداد بنســبة 76% عــن العــام الســابق لــه  

وبنســبة 147% عــن العــام الدراســي 1434هـــ.

جدول )3-2( : جدول يوضح تطور عدد أعضاء هيئة التدريس خالل االعوام 1433الى 1436 هـ

االعوام

الدرجة

عام 1436 هـعام 1435 هـعام 1434 هـعام 1433هـ

غير سعودي
غير سعوديغير سعوديسعوديسعودي

غير سعوديسعودي
سعودي

10100000استاذ

استاذ 
10100112مشارك

استاذ 
212212317529مساعد

71381319143012محاضر

170260280310معيد
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شكل)3-2(: رسم يوضح تطور اعضاء هيئة التدريس من 1433هـ-1436هـ
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3-3: نسبة كل من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الى أعداد الطالب:

ــة، ومــن  ــكل اقســام الكلي ــة  ل ــداد الطلب ــى اع ــس ال ــة التدري     الجــدول)3-3( يوضــح نســبة أعضــاء هيئ
الجــدول يتضــح أن أعلــى نســبة العضــاء هيئــة التدريــس الذكــور الــى اعــداد الطلبــة فــي أقســام الطــالب 
ــى  ــي، وادن ــب االل ــم الحاس ــي قس ــبة ف ــذه النس ــجلت ه ــب وس ــكل 100 طال ــس ل ــة تدري ــو هيئ ــي 12 عض ه
نســبة 7 أعضــاء هيئــة تدريــس لــكل 100 طالــب فــي كل مــن قســمي إدارة االعمــال والقانــون وبلغــت النســبة 
االجماليــة فــي اقســام الطــالب 8 أعضــاء لــكل 100 طالــب. أمــا فــي اقســام الطالبــات فبلغــت أعلــى نســبة 
أعضــاء هيئــة التدريــس مــن االنــاث  9 لــكل 100 طالبــة وأدناهــا 3 لــكل 100 طالبــة باجمالــي 5 لــكل 100 طالبــة.
أمــا النســبة االجماليــة فــي الكليــة فكانــت اعالهــا 10 لــكل 100 طالــب  فــي قســم اللغــة اإلنجليزيــة وادناهــا 5 

لــكل 100 طالــب فــي إدارة االعمــال باجمالــي 7 أعضــاء هيئــة تدريــس لــكل 100 طالــب. 
الجدول) 3-3( :نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الى اعداد الطالب والنسبة االجمالية

القسم
المجموع

االجماليأنثىذكر

ادارة األعمال
211133عدد أعضاء هيئة التدريس

301304605عدد الطالب بالقسم
5%4%7  %النسبة المئوية

القانون
18018عدد أعضاء هيئة التدريس

2700270عدد الطالب بالقسم
7%70 %النسبة المئوية

اللغة االنجليزية
161228عدد أعضاء هيئة التدريس

159131290عدد الطالب بالقسم
10%9%10%النسبة المئوية

علوم الحاسب
23427عدد أعضاء هيئة التدريس

200117317عدد الطالب بالقسم
9%3%12%النسبة المئوية

االجمالي
7827109عدد أعضاء هيئة التدريس

9305521482عدد الطالب بالقسم
7%5%8 %النسبة المئوية
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شكل)3-3(: رسم نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الى اعداد الطالب والنسبة االجمالية

4-3:عدد أعضاء هيئة التدريس  ومن في حكمهم الذين تم تعيينهم أو ترقيتهم أو حصلوا على 
التفرغ العلمي خالل عام التقرير:

       لقد تم تعيين عدد 5 محاضرين و2 معيدين سعوديين.
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الفصل الرابع
 االبتعاث والتدريب
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4-1  التمهيد:  

يشــتمل هــذا الفصــل علــى احصائيــة بالمعيديــن والمحاضريــن  المبتعثيــن  حســب القســم والدرجــة 
ــام 1435-1436هـــ ــة  لع الوظيفي

 4-2 أعداد المعيدين والمحاضرين  المبتعثين  لعام 1435-1436هـ 

 4-2-1: أعداد المبتعثين حسب الحالة)جدد – على رأس البعثة-عائد من البعثة(:

الجــدول)4-1( يوضــح أن عــدد المبتعثــون 43  ، 35% منهــم مبتعثــون جــدد، 60% علــى رأس العثــة وعــاد 
منهــم 2 وهــو مــا يمثــل 5% وهــم مــن الذكــور. أمــا نســبة المبتعثيــن مــن الذكــور 72%، ومــن النســاء %28  

ــة.      منهــن 67% مبتعثــات جــدد و33% علــى رأس البعث

جدول )4-1( : بيان يوضح أعداد المبتعثين حسب الحالة)جدد- على راس البعثة- عائد من البعثة

الجنس  القسم

مبتعثون على رأس مبتعثون جدد
المجموعمبتعثون عائدونالبعثة

غة
ل

ير
ست

اج
م

راه
تو

دك

غة
ل

ير
ست

اج
م

راه
تو

دك

غة
ل

ير
ست

اج
م

راه
تو

دك

غة
ل

ير
ست

اج
م

راه
تو

دك

علوم 
الحاسب

001214000215ذكر

300110000410أنثى

اللغة 
االنجليزية

020251020291ذكر

010010000020أنثى

إدارة االعمال
011132000143ذكر

200100000300أنثى

القانون
100000000100ذكر

010000000010أنثى

القرآن 
الكريم 

الدراسات 
االسالمية

001001000002ذكر

000000000000أنثى

الفيزياء
000000000000ذكر

010000000010أنثى

المجموع
13359802061411ذكر

530220000750أنثى
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شكل)4-1(:  رسم يوضح أعداد المبتعثون حسب الحالة )جدد- على راس البعثة- عائد من البعثة

              



36

  4-2-2:  أعداد المعيدين والمحاضرين المبتعثين حسب الدرجة المبتعث اليها:

 الجــدول)4-2( يوضــح أعــداد المعيديــن والمحاضريــن المبتعثيــن حســب الدرجــة المبتعــث اليهــا، 30% منهم 
مبتعثــون لغــة، 44% مبتعثــون لدرجــة الماجســتير و26% منهــم لدرجــة الدكتــوراه وجميعهــم مــن الذكــور. 

ومــن المالحــظ أن نســبة االنــاث المبتعثــات  تمثــل 28% فقــط مــن المجمــوع الكلــي.

جدول)4-2( : يوضح أعداد المعيدين والمحاضرين  المبتعثين حسب الدرجة المبتعث اليها

القسم
النسبة المجموعدكتوراهماجستيرلغة

الى 
االجمالي االجماليأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

30%2411508513علوم الحاسب

33%20921012214اللغة االنجليزية

25%1340308311إدارة االعمال

5%100100112القانون

القرآن الكريم                 
5%000020202الدراسات االسالمية

2%000100011الفيزياء

100%67145110311243المجموع
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شكل)4-2( : رسم يوضح أعداد المعيدين والمحاضرين  المبتعثين حسب الدرجة المبتعث اليها
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4-2-3: المبتعثون حسب القسم ودولة االبتعاث:
الجــدول)4-3( يوضــح أن 14% مبتعثــون داخليــا، 86% مبتعثــون داخليــا. وكانــت نســبة المبتعثيــن حســب 
القســم كاالتــي: 30% مــن قســم الحاســب االلــي،33% مــن قســم الحاســب االلــي،26% مــن قســم إدارة االعمــال، 

4.5% مــن قســم القانــون، 4.5% مــن قســم القــرآن الكريــم والدراســات اإلســالمية و2% مــن قســم الفيزيــاء.

جدول )4-3(: جدول يوضح المبتعثون حسب  القسم ودولة االبتعاث )داخلي-خارجي(

القسم

المجموعخارجيداخلي

غة
ل

ير
ست

اج
م

راه
تو

دك

غة
ل

ير
ست

اج
م

راه
تو

دك

غة
ل

ير
ست

اج
م

راه
تو

دك

000625625علوم الحاسب

0202912111اللغة االنجليزية

000443443إدارة االعمال

010100110القانون

القرآن الكريم 
002000002الدراسات االسالمية

010000010الفيزياء

04213159131911المجموع
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شكل)4-3( رسم بوضح المبتعثون حسب القسم ودولة االبتعاث)داخلي-خارجي(

   4-3 تطوير الجهاز اإلداري

       في اطار تطوير الجهاز اإلداري بالكلية  نظمت الكلية الدورة التدريبية  التالية: 

     جدول)4-4( يوضح الدورات التدريبية للجهاز اإلداري بالكلية.

عدد جهة التدريباسم الدورةم
تاريخ المشاركةمكان التدريبالمتدربين

الوالء واالنتماء 1
الوظيفي

اإلدارة العامة للتخطيط 
والتطوير االداري

مركز 
2 - 3/8/1436 هـالرحمانية
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الفصل الخامس
 االنشطة العلمية والتعليمية
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5 - 1  تمهيد
هذا الفصل  يتضمن االنشطة العلمية والتعليمية التي تمت خالل العام 1435-1436هـ.

5 -2  المكتبة والمراجع العلمية

ــة   ــزات الفني ــض التجهي ــات وبع ــة والدوري ــالت العلمي ــب والمج ــن الكت ــة م ــى مجموع ــة عل ــوي المكتب تحت

ــي: ــم اســتالمها  فــي عــام 1435-1436هـــ  ، وهــي موضحــة بالجــدول االت التــي ت

جدول)5-1( :يوضح  التجهيزات التي اضيفت للمكتبة عام1435-1436هـ
العددالصنف

684كتاب

6حاسب الي

2طابعة

8لوح تعريفي

شكل)5-1( : رسم يوضح  التجهيزات التي اضيفت للمكتبة عام1435-1436هـ

     ويتــم التنســيق مــع عمــادة شــؤون المكتبــات للتأثيــث وتجهيــز مكتبــات المبانــي العاجلــة للكليــة ، 
ــة لألقســام األكاديميــة وإرســالها للعمــادة.  حيــث قامــت الكليــة بحصــر المراجــع العلميــة المطلوب
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5-3 البحوث العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس

5-3-1: الكتب والبحوث المنشورة في العام الجامعي 1435-1436 هـ

جدول )5-1( يوضح االبحاث العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية
اسم المجلة 

أو الدورية التي 
تم النشر 

فيها

تاريخ 
البحث نوع البحث عنوان البحث اسم عضو هيئة 

التدريس القسم

Pattern 
recognition 

letters
م2015

Journal

)غير مدعوم(

Human action recognition 
based on multi-layer Fisher 

vector encoding method 

 د. محمود
علوم الحاسب المجدوب

Neurocom-
puting  م2015

Journal

)غير مدعوم(

Extending Laplacian sparse 
coding by the incorporation 
of the image spatial context.

 د. محمود
المجدوب علوم الحاسب

ICIAP  م2015
Conference

)غير مدعوم(

Bag of Graphs with Geomet-
ric Relationships Among Tra-
jectories for Better Human 

Action Recognition.

 د. محمود
المجدوب علوم الحاسب

Internation-
al Journal of 
Science and 

Research 
ISSN 2319-

7064

 م2015
Journal

)غير مدعوم(

The Effect of Using The In-
ternet of Learn to Read and 
Write Different Classrooms 

د. مجدى محمد 
محمد احمد 

حمودة
علوم الحاسب

International 
Journal of 

Science and 
Research 

ISSN 2319-
7064

 م2015
Journal

)غير مدعوم(

-  Design system for discrim-
ination Patterns Geometric 

shapes using neural networks

   (Hamming @ Max net)

 د. مجدى محمد
 محمد احمد

حمودة
علوم الحاسب

IJCNN م2015
Conference

)غير مدعوم(

A Novel Dictionary Learning 
Algorithm for Image Repre-

sentation

 د. محمود
المجدوب علوم الحاسب

Internation-
al Journal of 

Advanced 
Research in 
Computer 
& Commu-

nication 
Engineering 
(IJARCCE) 

 March
2015

Journal

)غير مدعوم(

Simulation & Performance 
Evaluation of CPU Schedul-

ing Algorithms

أ.محمد بن 
أحمد بن ناصر 

العيسى
علوم الحاسب
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IEEE  In-
ternational 
Conference 
on Electri-
cal, Com-
puter and 

Communi-
cation Tech-

nologies, 
Coimbatore, 
Tamilnadu, 

India.

2015 م غير مدعوم( 

“ A New Opportunistic 
Scheduling Approach for 

OFDMA-based WiMAX Net-
works”

 حسان نصر
حمودة علوم الحاسب

مقبول للنشر 1435 هـ

ملتقى  
علمي 

بجامعة 
شقراء

 )غير مدعوم(

د. أنيس العذار   مكافحة الجريمة اإللكترونية القانون 

المجلة العلمية 
لكلية أصول 

الدين والدعوة 
بالزقازيق( 

العدد السادس 
والعشرون

غير مدعوم 1435 هـ
دور الخصائص االقتصادية والجيو 
- سياسية لمدينة يثرب في إقامة 

دولة الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
د. كمال الخاروف  القانون

Editions 
universitaires 
européennes 

كتاب    2014م

)غير مدعوم (

عنوان الكتاب

Territorial intelligence
 محمد المبروك

الحداد  إدارة األعمال

Optical Ma-
terials 

 With impact 
factor : 2.09

 Volume 
 46, August

 2015, Pages
472-480

2015م 
Simulation

)غير مدعوم(

Direct band gap InxGa1_xAs/
 Ge type II strained quantum
 wells for short-wave infrared

p–i–n photodetector

د.انور محمد 
الجبالي الفيزياء
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شكل)5-1( رسم يوضح عدد االبحاث العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية                           
في العام الجامعي 1435-1436 هـ

                 

5-3-2: تطور النشر العلمي خالل خمس سنوات ) من العام الجامعي 1431-1432 إلى العام الجامعي 
 )1436-1435

1435-14341436-14331435-14321434-14311433-1432تطور حسب األقسام

000410قسم علوم الحاسب

00511قسم اللغة اإلنجليزية

45422قسم إدارة األعمال

00012قسم القانون

0120قسم القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية

00001فيزياء

جدول)5-2(: بياني يوّضح تطّور اإلنتاج ألعضاء هيئة التدريس بالكلية من العام الجامعي 1431-1432 إلى العام الجامعي 1436-1435
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رسم )5-2(:  بياني يوّضح تطّور اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية 
من العام الجامعي 1431-1432 إلى العام الجامعي 1436-1435 
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الفصل السادس
 خدمة المجتمع
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6-1 برنامج التنمية المعرفية

نظمــت الكليــة برنامــج التنميــة المعرفيــة بالتعاون مع عمــادة خدمة المجتمــع خالل الفترة مــن 1436/6/30هـ 
ــر مهــارات منســوبي الجهــات الحكوميــة  ــى تطوي ــه إل ــذي تهــدف الكليــة مــن خالل وحتــى 1436/7/4هـــ وال
بمحافظــة الغــاط بمشــاركة جميــع االدارات الحكوميــة بالمحافظــة والتــي بلــغ عــدده 18 جهــة حكوميــة وقــد 
اســتفاد مــن هــذا البرنامــج مــا يزيــد علــى 220  متــدرب و متدربــه فــي 13 برنامــج تدريبيــً روعــي فيــه التنــوع 
والتكامــل و احتيــاج الجهــات الحكوميــة بالمحافظــة وق د تظافــرت جهــود جميــع األقســام بالكليــة  لتقديــم 
ــالة  ــً  لرس ــع وترجمت ــة المجتم ــي خدم ــا ف ــة بدوره ــن الكلي ــً م ــة ايمان ــج النوعي ــن البرام ــة م ــذي الحزم ه

الجامعــة  فــي تحقيــق الشــراكة المجتمعــة.

مراحل العمل:

بــدأت الكليــة باالســتعداد المبكــر لتنفيــذ برنامــج التنميــة المعرفيــة حيــث بــدء العمــل فــي وقــت مبكــر 
مــن العــام الجامعــي الحالــي 1436/1435هـــ وفقــً للمراحــل التاليــة:

المرحلة االولى:

حصــر احتيــاج المجتمــع مــن البرامــج التدريبيــة التــي تتناســب مــع احتيــاج منســوبي الجهــات الحكوميــة 
ــة. بمختلــف القطاعــات و علــى جميــع المســتويات اإلداري

المرحلة الثانية:

أعداد البرامج التدريبية المقترحة من االقسام وعرضها على مجلس الكلية العتمادها و العمل على أعداد 
الحقائب التدريبية وفق الضوابط والشروط المعتمدة لذلك .

المرحلة الثالثة :

مخاطبــة الجهــات الحكوميــة بالمحافظــة لترشــيح عــدد مــن منســوبيها لحضــور الــدورات التدريبيــة وفــق 
الشــروط المحــددة للقبــول بــكل دورة.

المرحلة الرابعة:

أعــداد قاعــدة بيانــات بأســماء المرشــحين لحضــور الــدورات التدريبيــة لتواصــل معهــم عبــر الرســائل النصيــة 
وتذكيرهــم بمواعيــد البرامــج التدريبية.

المرحلة الخامسة:

تهيئــة القاعــات التدريبيــة الســتقبال المتدربيــن واعــداد الضيافــة الالزمــة وطباعــة وتجهيــز الحقائــب 
التدريبيــة.

المرحلة السادسة:

تصميم استبيان لقياس رضاء المتدربين و مقترحاتهم وجمع وتحليل االستبيانات.
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جدول )6-1( يوضح  دورات برنامج التنمية المحلية

اسم عضو هيئة اسم الدورةم
عدد تاريخ الدورةمكان انعقاد الدورةالتدريس )المدرب(

المستفيدين

د. عبداللطيف تدريب المعلمين1
مأمون حسين

قاعة التدريب بإدارة 
13األحد1436/6/30هـالتعليم

مهارات القيادة 2
التربوية

د. منى جابر احمد 
عبد الحافظ

مركز التدريب 
النسوي بإدارة 

التعليم
15االحد1436/6/30 هـ

استخدام برنامج 3
معالج النصوص

عبدالعزيز بن محمد 
بابكر

قاعة التدريب بإدارة 
15االثنين 1436/7/1 هـالتعليم

المحررات في 4
مركز الرحمانية د. انيس علي العذارالنظام السعودي

13االثنين1436/7/1 هـالثقافي

انفال بنت محمد الحوسبة السحابية5
السهيل

مركز التدريب 
النسوي بإدارة 

التعليم
13االثنين 1 /1436/7

6

الجرائم 
المعلوماتية 

الشباب و مواقع 
التواصل االجتماعي

د.عبد العزيز بن 
عبد اهلل الرشود

مركز الرحمانية 
28الثالثاء 1436/7/2 هـالثقافي

7

المخدرات و اثرها 
على الفرد و 
المجتمع من 

المنظور القانوني

د. محمد أحمد 
عيسى

مركز الرحمانية 
28الثالثاء 1436/7/2 هـالثقافي

إعداد القيادة اإلدارية 8
قاعة التدريب بإدارة د. وليد قاسم قويدرومهارة التفاوض

16الثالثاء1436/7/2 هـالتعليم

9
اخالقيات العمل 

الوظيفي
أ. سهام عثمان 

صميدة
مركز الرحمانية 

16الثالثاء1436/7/2 هـالثقافي

10
استخدام برنامج 
اكسل للجداول 

االلكترونية

أ. حسان نصر 
حمودة

قاعة التدريب بإدارة 
17األربعاء/1436/7 هـالتعليم 

مهارات التواصل 11
مركز الرحمانية د. احمد فايز الزعبيباللغة االنجليزية

17األربعاء1436/7/3 هـالثقافي

معايير التميز 12
المؤسسي

د. سامية احمد 
العبيد علي

مركز الرحمانية 
14االربعاء1436/7/3 هـالثقافي

13
التخطيط 

االستراتيجي 
الشخصي

مركز الرحمانية د. طارق جاه الرسول
الثقافي

الخميس1436/7/4هـ
15
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والشكل التالي يوضح عدد المستفيدين من الدورات المقدمة:

شكل )1( يوضح عدد المستفيدين من الدورات
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 شكل )2( يوضح تقييم الدورات التي قدمتها الكلية

6-2 مشاركات الكلية في الفعاليات التي أقيمت في محافظة الغاط 

يوضــح هــذا الجــزء دور الكليــة فــي مشــاركتها مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي ويتضــح هــذا الــدور فــي 
اســتضافة الكليــة لبعــض هــذه المشــاركات أو طباعــة عــدد مــن المطبوعــات التعليميــة والثقافيــة ألفــراد 

المجتمــع المحلــي بمحافظــة الغــاط. 

جدول )6-2( يوضح  مشاركات الكلية في الفعاليات التي أقيمت في محافظة الغاط
تاريخ المشاركةدور الكلية في المشاركةالجهة المنظمةمكان المشاركةنوع المشاركةم

1
مشاركة الكلية فعاليات 
اللقاء األول للمهتمين 

بالغطاء النباتي

مركز الرحمانية 
والمعرض المقام 
لفعليات اللقاء 

بالغاط

محافظة الغاط 
ووزارة الزراعة

شاركت الكلية بعدد من 
25/2/1436 هـالمطبوعات التوعوية عن البيئة

2
مشاركة الكلية في 

فعاليات السوق الخيري 
السابع بمحافظة الغاط

كلية العلوم 
والدراسات االنسانية 

بالغاط

عمادة خدمة 
المجتمع

عمل مطبوعات توضح دور الكلية 
30/4/1436 هـفي خدمة المجتمع بكافة اطيافه.

3
مشاركة الكلية في 

فعاليات اسبوع المرور 
الخليجي الواحد والثالثون

المحافظة ووحدة محافظة الغاط
مرور الغاط

اشتمل جناح الكلية المشارك 
على عدد من المطبوعات 

والمطويات التوعوية عن السالمة 
المرورية والحد من الحوادث 
وكذلك عرض فيلم وثائقي.

18/5/1436 هـ

1.53 %اجابات الغية1
0.77 %رضا ادنى2
2.75 %مقبول3
11.32 %جيد4
36.60 %جيد جدا5
47.02 %ممتاز6
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معالي وزير الزراعة  في زيارة لجناح كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
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6-3 فعاليات وبرامج نظمتها الكلية

جدول )6-3( يوضح الفعاليات والبرامج التي نظمتها الكلية

م
نوع

المشاركة
تاريخ الجهة المعاونةالتعريف بالمشاركة

المشاركة

1
نعم للحياة ال 

للمخدرات

محاضرة توعوية الستعراض حجم 
مشكلة المخدرات عالميً  وبيان أنواع 
المخدرات وسرد العوامل التي تؤدي 

للتعاطي وكيفية حماية المجتمع من 
آفة المخدرات.

قسم الشؤون النسائية 
التابعة لإلدارة العامة 
لمكافحة المخدرات 

بمنطقة الرياض حملة 
توعوية لمكافحة 

المخدرات

1436/4/30هـ

2
المزاد 

الفيكتوري

عبارة عن نشاط يشبه العصر 
الفيكتوري وينقسم الي أربعة أقسام 

اساسية وهي: قسم االكسسوارات 
- قسم الديكورات المنزلية – قسم 

أدوات الضيافة – قسم االدوات 
المكتبية. كما اشتمل المزاد أيضً 
على ركن األطعمة المصمم على 

األسلوب الفيكتوري

الطالبات المتفوقات في 
المرحلة الثانوية الراغبات 
في دخول قسم اللغة 
اإلنجليزية وبصحبتهن 
عدد من األستاذات من 
إدارة التربية والتعليم

1436/6/19 هـ

3
استقبال 

الكلية لطالبات 
المرحلة الثانوية

الهدف من االستقبال إطالع الطالبات 
على الكلية والتعرف على خدماتها 

األكاديمية ومبانيها المختلفة 
وقاعاتها الدراسية ومعامل الحاسوب 

ومرافقها المتنوعة.

1436/7/7 هـطالبات الثانوية العامة

4
لقاء تعريفي 
لطالب مدارس 
محافظة الغاط

الهدف من اللقاء  تعريف الطالب 
بنظام التعليم الجامعي وكيفية 

اختيار التخصص الجامعي كما 
تم تعريفهم بالكليات الموجودة 
بالجامعة والتخصصات المتاحة 

وشروط القبول كما تم اعطائهم نبذة 
تعريفية عن البرامج المتاحة بالكلية.

طالب مدارس محافظة 
الغاط من المرحلة 

الثانوية العامة والمعهد 
العلمي المتوقع 

تخرجهم هذا العام

1436/7/24 هـ

5
لقاء تعريفي 

لطالبات مدارس 
محافظة الغاط

الهدف من اللقاء  تعريف الطالبات 
بنظام التعليم الجامعي وكيفية 

اختيار التخصص الجامعي كما 
تم تعريفهم بالكليات الموجودة 
بالجامعة والتخصصات المتاحة 

وشروط القبول كما تم اعطائهم نبذة 
تعريفية عن البرامج المتاحة بالكلية.

طالبات  مدارس محافظة 
الغاط من المرحلة 

الثانوية العامة المتوقع 
تخرجهم هذا العام

1436/7/24 هـ



53

الفصل السابع
 الشؤون االدارية والمالية والفنية 

والمشروعات



54

7-1   تمهيــد:  يتضمــن هــذا الفصــل إحصائيــة  الموظفيــن ومــن فــي حكمهــم مــن فنييــن ومســتخدمين 

وعمــال  حســب المجموعــة الوظيفيــة التــي ينتمــون اليهــا والمســتوى العلمــي لــكل منهــم، وكذلــك ال 
منشــآت والتجهيــزات الفنيــة.   

ــاث ، ويشــكل     الجــدول)7-1( يوضــح  أن عــدد الموظفيــن بالكليــة  134 موظفــا 46% منهــم ذكــور و44% ان
اإلدارييــن والفنييــن 93% ، المســتخدمين 5% ، العمــال 2% وال يوجــد مــن يعملــون برواتــب مقطوعــة.

جدول )7-1( يوضح أعداد الموظفين والموظفات بالكلية

المجموعة 
الوظيفية

المجموعرواتب مقطوعةعمالمستخدمينإداري وفني

كر
ذ

ى
أنث

وع
جم

م

كر
ذ

ى
أنث

وع
جم

م

كر
ذ

ى
أنث

وع
جم

م

كر
ذ

ى
أنث

وع
جم

م

كر
ذ

ى
أنث

وع
جم

م

56681244372130006272134العدد

شكل )7-1( رسم  يوضح أعداد الموظفين والموظفات بالكلية
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7-2 المشروعات : 
      1/  االنتهــاء مــن مرحلــة تأثيــث المبانــي العاجلــة للكليــة ويتــم فــي المرحلــة الحاليــة اســتكمال اإلجراءات 

النظاميــة  الســتالم الموقع.
     2/  تــم التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة بالجامعــة لحصــر احتيــاج الكليــة مــن االثــاث والمعامــل 

والمختبــرات والقاعــات الدراســية وتــم  اعــداد المواصفــات الفنيــة الالزمــة لذلــك.
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الفصل الثامن
المنجزات والمعوقات
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8-1 تمهيد:  يضم الفصل الثامن ملخصا الهم المنجزات والمعوقات والرؤى المستقبلية  للكلية.

8-2 اإلنجازات:

    1/  تمــت مراجعــة الخطــط الدراســية  وتــم رفعهــا لوكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة الســتكمال 
اإلجــراءات الالزمــة حيــال مراجعتهــا مــن قبــل لجنــة الخطــط والنظــام الدراســي ، وعمــادة القبــول والتســجيل 

وعمــادة الجــودة وتطويــر المهــارات.
    2/  وقعــت الكليــة مذكــرة تفاهــم تحــت عنــوان )حــدد فكــرة مشــروعك( مــع  معهــد ريــادة االعمــال الوطني 

بالزلفــي  لتعزيــز التكامــل بيــن الجهتيــن فيمــا يخــص تأهيــل وتدريــب الطــالب  للدخــول الى ســوق العمل.

3-8 تميز الكلية:

     1/ تكريــم األســتاذ  عبــداهلل بــن هــزاع الشــريف مــن قبــل صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن نــواف 
آل ســعود ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين  بلنــدن علــى مســتوى الطــالب المبتعثيــن ببريطانيــا، وذلــك 

يــوم االثنيــن 23 ســبتمبر 2014م.
     2/ حصــول موقــع الكليــة علــى المركــز الثانــي فــي مســابقة معالــي مديــر الجامعــة للمواقــع الفرعيــة 
ومواقــع أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن المتميــزة بالجامعــة فــي التقييم الخــاص بالكليــات والتقييم 

العام.
ــر »مشــاركة الكليــة المجتمعيــة وبرنامــج التنميــة المعرفيــة.« حيــث  ــز الكليــة  فــي اعــداد تقري      3/ تمي
ــر،  ــه التقري ــذي تضمن ــذول ال ــد المب ــى الجه ــة  عل ــر الجامع ــي مدي ــن معال ــكر م ــاب ش ــة خط ــت الكلي تلق
كمــا تلقــت الكليــة خطــاب شــكر مــن ســعادة وكيــل الجامعــة للشــئون التعليميــة وتوجيهــه الكليــات 

ــر. باالســتفادة مــن التقري
      4/ حصــول عــدد مــن طالبــات الكليــة علــى مراكــز متقدمــة فــي التصفيــات المؤهلــة للمشــاركة فــي 

المؤتمــر العلمــي الخامــس.
      5/ حصــول الطالــب يوســف بــن علــي الشــعالني علــى المركــز االول فــي بطولــة االتحــاد الرياضــي 

الســعودية. للجامعــات 

4-8 المعوقات والمشكالت:

هنالك بعض المعوقات التي واجهتها الكلية في العام 1435-1436هـ وهي تتمثل في االتي:
      1/ ضيق المباني والمعامل.

     2/ قلة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين
     3/ قلة كفاءات في الوظائف االدارية والفنية المتخصصة.
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التواصل مع الكلية 

قسم الطالب:
 تلفاكس : 0164422712 

قسم الطالبات : 
هاتف: 0164422714

البريد اإللكتروني :                                     

  موقع الكلية :
لزيارة موقع الكلية قم بمسح الباركود التالي:

  

صفحات الكلية على الشبكة االجتماعية  

 www.facebook.com/cshghat                   

        www.youtube.com/user/alghatcollege

 cshg@mu.edu.sa
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الخاتمة 
أرجــو أن يكــون هــذا التقريــر حافــاًل بالعطــاء ، وأن يســهم فــي تقديــم جــزء مــن جوانــب المســيرة التطويريــة 
فــي كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بمحافظــة الغــاط ، وأن تكــون عنواًنــا لنجاحــات قادمــة بــإذن اهلل ، 
وحقيقــة ، أن كل ســبل النجــاح والتميــز لهــذه الكليــة متــاح ولــم  يعــد مســتغربً أن تكــون عطــاءات الكليات 
الحديثــة تالمــس مــا حققتــه كليــات ســبقتها بعشــرات الســنيين ، فالنجــاح والتميــز أصبــح واضــح المعالــم 

ولكــن يحتــاج إلــى الهمــم العاليــة والشــعور الوطنــي الصــادق ، والتعــاون والعمــل بــروح الفريــق الواحــد .    
ويحتــم علــي واجــب الوفــاء فــي ختــام هــذا التقريــر أن أوجــه رســائل شــكر وعرفــان وتقديــر لــكل مــن كان لــه 
جهــد ودعــم وتشــجيع لهــذه الكليــة حتــى تحقــق لهــا هــذا النجــاح والتميــز بحمــد اهلل وهــي تخطــو عامهــا 

الثالــث وأخــص منهــم كل مــن : 
ــذي رعــى مســيرة هــذه الكليــة  ــر جامعــة المجمعــة وال ــد بــن ســعد المقــرن مدي ــي الدكتــور : خال   1/ معال
لحظــة بلحظــة وقــدم الكثيــر مــن جهــده ووقتــه وتوجيهاتــه ، بــل كانــت طموحاتــه وتطلعاتــه تســمو علــى 
كل مطلــب لهــذه الكليــة وكانــت توجيهاتــه نبراســً تشــعل فــي الجميــع روح العطــاء والتضحيــة وخدمــة 

الوطــن .
  2/ ســعادة األســتاذ : عبــداهلل بــن ناصــر الســديري محافــظ الغــاط ، والــذي وجــدت منــه الجامعــة والكليــة 
ــة  ــا وخدم ــة تميزه ــق للكلي ــا يحق ــهيل كل م ــر وتس ــاون الكبي ــة والتع ــروح الكريم ــك ال ــوبوها تل ومنس

ــع  وتواضعــه الجــم .  ــع بلطفــه وخلقــه الرفي المجتمــع ، وهــو دائمــً يغمــر الجمي
  3/ سعادة وكالء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة على تعاونهم وتشجيعهم  .

  4/ كافــة منســوبي الكليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وإدارييــن وجميــع العامليــن علــى حرصهــم 
وتفانيهــم وتعاونهــم ، ومــا أجــده منهــم مــن رغبــة صادقــة فــي الرقــي بالكليــة وخدمــة طالبهــا والطمــوح 

نحــو المزيــد مــن النجــاح والتميــز . 
  5/ شــكر وتقديــر لطــالب وطالبــات الكليــة والذيــن هــم ثمــرة هــذه الجهــد وهــم أمــل المســتقبل ، فمــن 
ــات ، وفــي الوقــت نفســه ينتظــر منهــم العطــاء والوفــاء لدينهــم  أجلهــم تبــذل األوقــات وتســخر اإلمكان

وقيادتهــم ووطنهــم ومجتمعهــم . 
ختامــً أجــدد الشــكر والعرفــان والتقديــر لــكل مــن ســاهم فــي رقــي هــذه الكليــة وأتطلــع إلــى أن يكــون 

التقريــر الســنوي القــادم بــإذن اهلل حافــاًل بالمزيــد مــن العطــاء والتميــز واإلبــداع. 
هــذا واهلل أســأل أن يوفــق خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن  وولــي ولــي عهــده األميــن 
– حفظهــم اهلل - وحكومتهــا الرشــيدة إلــى كل خيــر وعــز ، وأن يديــم علــى هــذه الوطــن أمنــه واســتقراره 

وقيادتــه .
                                        عميد كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

                                             د. خالد بن عبداهلل الشافي
                                        






