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مقدمة

حققت اململكة العربية ال�شعودية يف وقتنا احلا�شر يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد 
اهلل بن عبد العزيز - يحفظه اهلل - نه�شة تنموية وح�شارية �شاملة ومتوازنة ب�شكل يواكب متطلبات 
انه  اإذ  التنموية  التعليمي جانبًا هامًا من اخلطط  املحور  وي�شغل  العاملية.    واملتغريات  الع�شر احلايل 
كمية  ت  تطورا   حدثت  العايل  التعليم  جمال  ويف  واأمنية.   واجتماعية  اقت�شادية  تنمية  لكل  الأ�شا�س 
اململكة  اإن�شاء جامعات حكومية جديدة يف كافة مناطق  املا�شية متثلت يف  القليلة  ال�شنوات  ونوعية يف 
ودعمها بامليزانيات العالية بالإ�شافة اإىل اجلامعات الأهلية يف خمتلف التخ�ش�شات التي يتطلبها �شوق 

العمل والتو�شع الكبري يف برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي. 

وتعد جامعة املجمعة ثمرة من ثمرات اخلري والعطاء يف هذا العهد الزاهر وت�شعى لن�شر التعليم 
اجلامعي والتاأهيل العلمي املتميز يف كافة املحافظات التي ت�شرف عليها.  وي�شعى من�شوبو اجلامعة ابتداء 
من معايل املدير و�شعادة الوكالء والعمداء وم�شئويل الإدارات وكافة الطاقم الأكادميي والإداري والفني 
اإىل بذل غاية اجلهد لالنطالق بهذه اجلامعة النا�شئة اإىل اآفاق التميز والعطاء وخدمة املجتمع بدعم 
كلية  بالغاط  الإن�شانية  والدرا�شات  العلوم  وكلية  نائبه.   ومعايل  العايل  التعليم  وزير  وتوجيهات معايل 
وليدة بداأت كفكرة وحلم واأ�شبحت حقيقة واقعة بف�شل اهلل – �شبحانه وتعاىل – ثم بف�شل جهود حثيثة 
امللك �شعود وجامعة املجمعة وتوجيهات معايل وزير  الغاط ومن مدراء جامعتي  خمل�شة من حمافظ 

التعليم العايل  ودعم وم�شاندة ولة الأمر حفظهم اهلل. 

واأهم الجنازات  واأق�شامها  الكلية  بها  التي مرت  التاأ�شي�شية  املراحل  التقرير  وي�شتعر�س هذا 
الإدارية والفنية والأكادميية والن�شاطات الطالبية خالل العام الأول من املرحلة التاأ�شي�شية مع بيان اأهم 

العقبات والتطلعات امل�شتقبلية. 

ومن اهلل ن�شتمد العون والتوفيق.     

عميد كلية العلوم والدرا�شات الإن�شانية بالغاط 

اأ. د. عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�شعدون
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المبادرات األولى

�شعادة  بني  لقاء  بعقد  1426هـ  العام  منذ  الغاط  مبحافظة  جامعية  كلية  اإن�شاء  فكرة  بداأت 
منا�شب  ي�شغلون  ممن  الغاط  اأبناء  من  وعدد  ال�شديري  نا�شر  بن  اهلل  عبد  الأ�شتاذ  الغاط  حمافظ 
اأكادميية وقيادية،  وذلك ا�شتنادًا اإىل كون حمافظة الغاط تتميز مبوقع متو�شط بني منطقتي الريا�س 
والق�شيم وبني حمافظات املجمعة والزلفي و�شقراء والأرطاوية ويتبعها عدد من املراكز احل�شرية مثل 
مليح والعبدلية وامل�شاعدية واأبا ال�شالبيخ.  كما توجد بها كثافة �شكانية جيدة وكونها ت�شم عددا من 
مدار�س البنني والبنات التي �شيلتحق خريجوها بهذه الكلية الوليدة مما يحد من النتقال للمدن الكبرية 
وي�شاهم يف توطني التعليم العايل وخلق فر�س توظيف منا�شبة لأبناء وبنات حمافظة الغاط واملحافظات 

املجاورة ب�شفة خا�شة  وللمنطقة وللبلد ب�شفة عامة.

املنا�شبة  البيئة  تهيئة  امل�شئولني يف  مع  ولقاءاته  الغاط  �شعادة حمافظ  مبادرات  �شاهمت  وقد 
لإن�شاء الكلية.  ومن ذلك لقاءاته مع �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن عبد العزيز نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�س العام و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبد العزيز 
حممد  بن  خالد  الدكتور  الأ�شتاذ  معايل  مع  الجتماعات  اإىل  بالإ�شافة  هذا  الريا�س.   منطقة  اأمري 
العنقري وزير التعليم العايل ومعايل الأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل بن حممد الفي�شل  مدير جامعة امللك 

�شعود الأ�شبق ومعايل الأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن العثمان مدير جامعة امللك �شعود.
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إعالن إنشاء الكلية

بدعوة كرمية من �شعادة حمافظ الغاط قام معايل وزير التعليم العايل ومعايل مدير جامعة 
امللك �شعود – بزيارة ملحافظة الغاط يف يوم اخلمي�س 1429/11/8هـ )املوافق 2008/11/6م(.   ومت 
اللقاء مع الأهايل يف مكتبة الرحمانية حيث اأعلن معايل الوزير عن موافقته على اإن�شاء الكلية كما اأعلن 
– ع�شو هيئة  ال�شعدون  الرحمن  بن عبد  الدكتور عبد اهلل  الأ�شتاذ  تكليف  معايل مدير اجلامعة عن 

التدري�س بكلية علوم الأغذية والزراعة - مبتابعة هذا الأمر.

�شورة رقم )1( معايل وزير التعليم العايل ال�شتاذ الدكتور خالد بن حممد العنفري 
يف لقائه باهايل الغاط ، ويبدو يف ال�شورة معايل مدر جامعة امللك �شعود الأ�شتاذ 
الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن العثمان و�شعادة حمافظ الغاط ال�شتاذ عبداهلل 

بن نا�شر ال�شديري.  ويف هذا اللقاء مت اعالن ان�شاء الكلية
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الموافقة السامية على إنشاء الجامعات الثالث

�شدرت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س التعليم العايل – 
يحفظه اهلل – وذلك بالتوجيه الربقي الكرمي رقم 7305/م ب وتاريخ 1430/9/3هـ على حم�شر جل�شة 
جمل�س التعليم العايل رقم 1430/4  واملت�شمن املوافقة على اإن�شاء ثالث جامعات يف كل من حمافظة 

اخلرج وحمافظة �شقراء وحمافظة املجمعة.  

وتاريخ  اأ/194  رقم  الكرمي  امللكي  الأمر  ب�شدور  املجمعة  جامعة  تاأ�شي�س  مرحلة  توجت  وقد 
1430/12/30هـ بتعيني معايل الدكتور خالد بن �شعد املقرن مديرًا للجامعة باملرتبة املمتازة.  وت�شم 
جامعة املجمعة 12 كلية منها كلية العلوم والدرا�شات الإن�شانية بالغاط. وحدد القرار ال�شامي تخ�ش�شات 

الكلية على النحو التايل: 

القراآن الكرمي والدرا�شات الإ�شالمية 1 -

علوم التمري�س  2 -

علوم احلا�شب 3 -

اللغة الجنليزية 4 -

القانون  5 -

اإدارة الأعمال 6 -

الريا�شيات  7 -

الفيزياء  8 -

الكيمياء  9 -

الأحياء 10 -
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القرارات المتعلقة بعمادة وادارة الكلية

1- قرار معايل مدير جامعة امللك �شعود رقم 1/1/59176   وتاريخ   1429/11/20هـ  بتكليف الأ�شتاذ الدكتور عبد 
اهلل بن عبد الرحمن ال�شعدون برئا�شة اللجنة التاأ�شي�شية للكلية.

2- قرار معايل مدير جامعة امللك �شعود رقم 1/1/258170 وتاريخ 1430/9/25هـ بتكليف الأ�شتاذ الدكتور / عبد 
اهلل بن عبد الرحمن ال�شعدون بالقيام بعمل عميد كلية العلوم والدرا�شات الإن�شانية بالغاط.

3- قرار معايل وزير التعليم العايل رقم 16594 وتاريخ 1430/11/9هـ بتعيني الأ�شتاذ الدكتور / عبد اهلل بن عبد 
الرحمن ال�شعدون عميدًا لكلية العلوم والدرا�شات الإن�شانية بالغاط ملدة �شنتني.

رقم  املجمعة  جامعة  مدير  معايل  طلب  على  1431/2/2هـ  بتاريخ  �شعود  امللك  جامعة  مدير  معايل  موافقة   -4
5/11/29902 وتاريخ  1431/1/27هـ بتكليف الدكتور عبد العزيز بن اإبراهيم احلرة بالعمل وكيال للكلية.

وتاريخ   4/52/48093 رقم  �شعود  امللك  بجامعة  واملوظفني  التدري�س  هيئة  اع�شاء  �شوؤون  عام  مدير  قرار   -5
التا�شعة  1431/2/16هـ  بتكليف املوظف  احمد بن �شليمان  الطيار املثبت على وظيفة مراقب تعليم باملرتبة 

بادارة الرتبية والتعليم  للعمل بالكلية.  وقد با�شر عمله مديرًا لإدارة الكلية.
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االجراءات التنفيذية لبدء أعمال الكلية

اوًل: الرتتيبات الإدارية

1- ا�شتقطاب اأربعة من املواطنني للعمل يف الكلية وهم: 

عبد اهلل بن �شعد الع�شيدان ليتوىل اأعمال ال�شكرتارية واملتابعة 

اإبراهيم بن علي ال�شعدون ليتوىل اأعمال قبول وت�شجيل الطالب

عبد املجيد بن حمد العامر ليتوىل اأعمال قبول وت�شجيل الطالبات

زياد بن يحيى اليحيى ليتوىل اأعمال �شئون هيئة التدري�س واملوظفني

2- طلب ندب موظفات اإداريات من اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة الغاط، ومت ذلك بناءًا على خطاب الأ�شتاذ 
الدكتور حمد بن زيد اخلثالن امل�شرف العام على كليات اجلامعة يف حمافظات �شمال الريا�س رقم  5/11/229363 

وتاريخ 1430/8/10هـ . وقد متت املوافقة على اإعارة كل من �شحر بنت حممد العمر و اريج بنت حممد الزومان 

3- التن�شيق مع مدير م�شت�شفى الأمري نا�شر بن �شعد ال�شديري بالغاط لتكليف احد العمال واإحدى العامالت من 
ال�شركة امل�شغلة ل�شيانة ونظافة امل�شت�شفى للعمل يف اأق�شام الطالب واأق�شام الطالبات.

الكلية  واملوظفني مع عميد  التدري�س  اأع�شاء هيئة  الأول من  الرعيل  �شورة رقم )2( 
الدكتور  اليمني  من  الأول   ال�شف  يف  ويبدو  بالكلية.   الدرا�شة  لبدء  الأول  اليوم  يف 
اأحمد فايز الزعبي والدكتور مهند ر�شدي �شبحة وعميد الكلية والأ�شتاذ عبد العزيز 
بابكر.  ويف ال�شف الثاين من اليمني يبدو عبداملجيد بن حمد العامر وابراهيم بن علي 

ال�شعدون وزياد بن يحيى اليحيى وعبد اهلل بن �شعد الع�شيدان.
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4- نظرًا لتطور العمل بالكلية واحلاجة املا�شة اىل تعيني عدد من املواطنني واملواطنات للقيام باملهام التي تتطلبها 
طبيعة الأعمال بالكلية، فقد مت ا�شتقطاب كل من:

ماجد بن �شليمان الفجر ليتوىل اأعمال املرا�شلة الداخلية واخلارجية والتعقيب لدى اجلهات احلكومية

حممد بن �شليمان العي�شى ليتوىل اأعمال الأمن وال�شيانة واخلدمات

ماجد بن مناور املطريي ليتوىل اأعمال احلرا�شة ملقر الطالبات

و�شحى بنت بنيدر الع�شيلي لتتوىل املرا�شلة واملتابعة يف اأق�شام الطالبات.

ثانيًا: الرتتيبات الأكادميية

1- ا�شتقطاب عدد من اأع�شاء هيئة التدري�س يف تخ�ش�شات الكلية احلالية وهم على النحو التايل

د. مهند ر�شدي �شبحة الأ�شتاذ امل�شاعد يف ق�شم اللغة الجنليزية

د. احمد فايز الزعبي الأ�شتاذ امل�شاعد يف ق�شم اللغة الجنليزية

ا. عبدالعزيز حممد بابكر املحا�شر يف ق�شم علوم احلا�شب

د. منى جابر اأحمد الأ�شتاذة امل�شاعدة يف ق�شم اللغة الجنليزية

ا. امل اأحمد عبد املوجود املحا�شرة يف تخ�ش�س علوم احلا�شب

2-  طلب بيانات با�شماء طالبات الغاط الراغبات يف التحويل لكلية العلوم والدرا�شات الإن�شانية بالغاط وذلك 
�شمال  حمافظات  يف  اجلامعة  كليات  على  العام  امل�شرف  اخلثالن  زيد  بن  حمد  الدكتور  الأ�شتاذ  خطاب  وفق 
الريا�س رقم  5/11/323615 وتاريخ 1430/12/5هـ للم�شرفات على كليات الرتبية يف املجمعة والزلفي وحوطة 

�شدير.
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ثالثًا: الجراءات الفنية

 1 -

�شورة رقم )3( لقاء وفد جامعة امللك �شعود مع �شعادة حمافظ الغاط، ويبدو من اليمني 
عميد الكلية وال�شتاذ الدكتور حمد بن زيد خلثالن امل�شرف على كليات اجلامعة يف حمافظات 
�شمال الريا�س والأ�شتاذ م�شفر بن غرم اهلل املالكي مدير ادارة الآ�شكان باجلامعة واملهند�س 

عبد اللله العنقري مدير بلدية الغاط.

�شورة رقم )4( وفد جامعة امللك �شعود مع �شعادة حمافظ الغاط يف املوقع املقرتح لأر�س 
الكلية. ويبدو من اليمني عميد الكلية والأ�شتاذ عبد اله بن نا�شر ال�شديري حمافظ الغاط 
والأ�شتاذ م�شفر بن غرم اهلل املالكي مدير ادارة الآ�شكان باجلامعة وال�شتاذ الدكتور حمد بن 

زيد اخلثالن امل�شرف على كليات اجلامعة يف حمافظات �شمال الريا�س 
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الكلية  با�شتئجار مبني ملقر  �شعود  امللك  املحلية عن رغبة جامعة  بال�شحف  بتاريخ 1430/9/3هـ  الإعالن   -2
بالغاط

اللجنة  رئي�س  ال�شعدون  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  الدكتور  الأ�شتاذ  من  املكون  �شعود  امللك  جامعة  وفد  قام   -3
وكالة  من  الدوي�س  �شالح  بن  خالد  واملهند�س  الزوم   اهلل  عبد  بن  الرحمن  عبد  واملهند�س  للكلية  التاأ�شي�شية 
اجلامعة للم�شاريع والأ�شتاذ  خالد بن م�شرع العتيبي من اإدارة اأمالك اجلامعة بزيارة ملحافظة الغاط بتاريخ 15  

/1340/9 هـ لالطالع على املباين املر�شحة لتكون مقرًا لإدارة الكلية واأق�شام الطالب والطالبات.

اإيجارات مبني عبد  بتاريخ  1430/10/12 هـ على عقود  للم�شاريع  4- توقيع �شعادة وكيل جامعة امللك �شعود 
املح�شن بن حممد اجلربين ليكون مقرا لعمادة الكلية ومكاتب اع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني ومبنى عثمان بن 

خالد الأزهري ليكون مقرًا لأق�شام الطالبات.

�شورة رقم )5( جولة يف �شعيب الغاط على هام�س زيارة وفد جامعة امللك �شعود ملحافظة الغاط يبدو من اليمني عي�شى بن        
الربيك مدير ادارة الأحوال املدنية بالغاط وعميد الكلية وال�شتاذ نايف بن فهد ال�شديري نائب املحافظ والأ�شتاذ عبد اهلل 
بن نا�شر ال�شديري حمافظ الغاط والأ�شتاذ الدكتور حمد بن زيد اخلثالن امل�شرف على كليات اجلامعة يف حمافظات �شمال 

الريا�س والدكتور يحيى الب�شري مدير اإدارة الرتبية والتعليم بالغاط .
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�شورة رقم )6( مدخل منزل عبداملح�شن بن حممد اجلربين حيث مقر عمادة الكلية 
ومكاتب اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني.

صورة رقم )7( مدخل منزل عثمان بن خالد األزهري حيث مقر أقسام الطالبات
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الوطني  ال�شفر  خا�شية  اإ�شافة  مع  الطالبات  ومبنى  الإدارة  مبنى  من  لكل  هاتفية  خطوط  تاأ�شي�س  طلب   -5
وخا�شية اإظهار الرقم وخا�شية اآفاق �شامل �شرعة 4 ميجابايت  وذلك بناءًا على خطاب معايل مدير جامعة امللك 

�شعود رقم 2/59/311715 وتاريخ 1430/11/21هـ املوجه ملعايل وزير الت�شالت وتقنية املعلومات.

6- طلب اإعارة مبنى مدر�شة البنات الذي مت النتهاء من ت�شييده وتاأثيثه حديثا وذلك وفق خطاب معايل مدير 
جامعة امللك �شعود رقم 5/11/324804 وتاريخ 1430/12/18 هـ املوجه لنائبة وزير الرتبية والتعليم ل�شئون 

الطالبات.

7- طلب تخ�شي�س قطعة ار�س مب�شاحة مليوين مرت مربع على طريق الريا�س الق�شيم ال�شريع بحيث تكون مقرًا 
ملن�شئات الكلية م�شتقبال وذلك بناءًا على خطاب معايل مدير جامعة امللك �شعود رقم 5/11/329208 وتاريخ 

1430/12/21هـ املوجه ملعايل وزير التعليم العايل.

صورة رقم )8( صورة جوية للموقع املقترح ألرض الكلية على طريق الرياض القصيم السريع
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أقسام الكلية

ت�شم الكلية- يف الفرتة احلالية - الأق�شام التالية: 

1- ق�سم احلا�سب الآيل: 
مينح ق�شم احلا�شب الآيل �شهادة البكالوريو�س يف احلا�شب الآيل ومدة الدرا�شة ثماين ف�شول درا�شية.  ويتبع نف�س 

اخلطة الدرا�شية املطبقة يف تخ�ش�س تقنية املعلومات بكلية علوم احلا�شب الآيل بجامعة امللك �شعود.

ويبلغ اأع�شاء هيئة التدري�س �شبعة منهم واحد بدرجة اأ�شتاذ م�شاعد واثنان بدرجة حما�شر واأربعة بدرجة معيد 

ويتوىل عميد الكلية اأعمال رئا�شة الق�شم.

2- ق�سم اللغة الجنليزية: 
مينح ق�شم اللغة الجنليزية �شهادة البكالوريو�س يف الآداب واللغة الجنليزية،  ومدة الدرا�شة ثماين ف�شول درا�شية.  

ويتبع نف�س اخلطة الدرا�شية املطبقة يف تخ�ش�س اللغة الجنليزية بكلية الآداب بجامعة امللك �شعود.

بدرجة  وثالث  حما�شر  بدرجة  وواحد  م�شاعد  اأ�شتاذ  بدرجة  ثالثة  منهم  �شبعة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  عدد  ويبلغ 
معيد

ويتوىل وكيل الكلية لل�شئون الإدارية والأكادميية اأعمال رئا�شة الق�شم 

الذي مينح  الإدارية(  املعلومات  نظم  تخ�ش�س   ( الأعمال  اإدارة  ق�شم  وهو  الثالث  الق�شم  الرتتيب لفتتاح  ويجري 
الإدارية  املعلومات  ق�شم نظم  الدرا�شية يف  و�شيتم تطبيق اخلطة  الإدارية.  املعلومات  البكالوريو�س يف نظم  �شهادة 

بكلية اإدارة الأعمال بجامعة امللك �شعود مع بداية الف�شل الأول للعام القادم 1432/1431 مب�شيئة اهلل. 

معامل الكلية

ت�شتمل الكلية – يف الفرتة احلالية – على التجهيزات التالية يف اأق�شام الطالبات

1- معمل اللغة الجنليزية �شعة 30 طالبة

2- معمل احلا�شب الآيل �شعة 26 طالبة

3- اأربع قاعات تدري�شية جمهزة كدوائر تلفزيونية

كما يجري جتهيز اأق�شام الطالب باأربعة معامل منها اثنان للحا�شب الآيل �شعة 60 طالبًا واثنان للغة الجنليزية �شعة 
60 طالبًا.
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لجان ووحدات الكلية 

مت ت�شكيل اللجان والوحدات التالية

1- وحدة �سوؤون الطالب والقبول والت�سجيل 

مت تكليف الدكتور مهند ر�شدي �شبحه بالإ�شراف على �شوؤون الطالب واإعداد اجلداول النهائية للكلية وذلك 
بالتعاون مع كل من الدكتور احمد الزعبي والأ�شتاذ عبد العزيز با بكر ونخبة من املوظفني.

2- جلان الأن�سطة الطالبية  مت تكليف كل من 

         د. احمد الزعبي رائدا للن�شاط الثقايف والجتماعي

         اأ. عبدالعزيز بابكر رائدا للن�شاط الريا�شي

         اأ. حممد العبيد اأمينا لالأن�شطة الطالبية

3- وحدة اجلودة وتطوير املهارات

جودة  على  التاأكيد  بهدف  �شبحه  ر�شدي  مهند  الدكتور  برئا�شة  املهارات  وتطوير  للجودة  وحدة  ت�شكيل  مت 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  مهارات  وتطوير  الأداء  لتح�شني  الالزمة  املعاير  كافة  تطبق  على  واحلر�س  والتعلم  التعليم 

واملوظفني.

تطور أعداد الطالب

1- بداأت الكلية با�شتقطاب طالبات حمافظة الغاط الالتي يدر�شن يف كليات الرتبية  يف املجمعة والزلفي وحوطة 
�شدير وعددهن 11 طالبة.

2- و�شلت اأعداد الطالب  يف ق�شمي احلا�شب الآيل واللغة الجنليزية للف�شل الثاين 1431/1430هـ. اىل  159    
طالبًا و 131   طالبة.

�شورة رقم )9( بداية ت�شجيل الطالب يف اليوم الأول من الف�شل الدرا�شي 
الثاين 1431/1430
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األنشطة الطالبية الال صفية 

1- اقامة حفل ا�شتقبال للطالب امل�شتجدين بتاريخ         �شمل كافة من�شوبي الكلية من اإدارة وموظفني واأع�شاء هيئة 
التدري�س.  ويف بداية احلفل تطرق العميد اإىل املوافقة ال�شامية على اإن�شاء جامعة املجمعة وافتتاح الكلية يف حمافظة 
الغاط والتخ�ش�شات املوجودة فيها والتخ�ش�شات التي �شيتم ا�شتحداثها يف الأعوام القادمة. كما مت الرتكيز  على 

اأهمية امل�شاركة الفاعلة للطالب يف الن�شاطات التي تقيمها الكلية واجلامعة. 

�شورة رقم )10( حفل ا�شتقبال الطالب امل�شتجدين

وكيل  ويبدو  امل�شتجدين  الطالب  ا�شتقبال  حفل  يف  كلمة  يلقي  الكلية  عميد 
الكلية الدكتور عبد العزيز بن ابراهيم احلرة والدكتور مهند ر�شدي �شيحة 

وال�شتاذ عبدالعزيز    يابكر.
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	•اأول الن�ساط الثقايف الجتماعي 

 �شاركت الكلية يف الفعاليات الثقافية والجتماعية التالية 
1- اأ�شبوع زراعة ال�شجر ة ..

2- اأ�شبوع التوعية املرورية )حتت �شعار عزيزي قائد املركبة: التم�س لالآخرين اأخطائهم وتقبل عذرهم( بتاريخ ..

3- قافلة احلوار الوطني التي اأطلقها مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني. وقد �شاركت بع�س طالبات الكلية يف 
املقهى احلواري ال�شبابي للطالبات بكلية الرتبية باملجمعة بتاريخ 1431/5/22هـ.

بتاريخ  بالريا�س  والثقافة  للرتاث  اجلنادرية  ملهرجان  الطالبية  الرحلة  يف  الكلية  طالب  من  عدد  م�شاركة   -4
1431/4/5هـ.

5- تر�شيح الطالب ماجد بن بعيجان املطريي لتمثيل جامعة املجمعة يف امللتقى الطالبي الثاين لطالب اجلامعات 
ال�شعودية خالل الفرتة 4/27-1431/5/1هـ

	•ثانيا الن�ساط الريا�سي 

نادي  يف  وذلك  الجنليزية  واللغة  الآيل  احلا�شب  ق�شمي  لطالب  الريا�شية  التمارين  باإقامة  الريا�شي  الن�شاط  بدا 
احلمادة الريا�شي يومي الأحد والثالثاء من كل اأ�شبوع.  ثم اأقيمت دورات ريا�شية بني جمموعات من الق�شمني وكان 
الق�شم الفائز بكا�س الدورة هو ق�شم احلا�شب الآيل.  وحت�شل الالعب �شامر بادي املطريى من ق�شم احلا�شب الآيل  

على كا�س هداف الدورة  باإحرازه اأربعة اأهداف خالل الدورة الريا�شية. 

	•ثالثًا: الن�ساط الثقايف

1- اإقامة م�شابقة ثقافية بتاريخ            بني جميع اأق�شام الكلية، حيث مت تقدمي العديد من املعلومات املتنوعة واملفيدة 
من معظم حقول املعرفة للطالب، وقد لقيت هذه امل�شابقة ا�شتح�شان الطالب. وقد حقق طالب ق�شم احلا�شب الآيل 

الفوز بهذه امل�شابفة.

2- اإقامة م�شابقة ثقافية للطالبات بتاريخ          وقد كانت ناجحة، وذلك بح�شب التقرير املرفق من قبل القائمني على 
هذه امل�شابقة لدى فرع الطالبات.

الإدارة  الكلية ومدير  ووكيل  بتاريخ 1431/6/16 هـ بح�شور عميد   الطالبية  لالأن�شطة  اقامة احلفل اخلتامي    -3
واأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني .  ومت تكرمي الفائزين يف الن�شاط الريا�شي والثقايف ورئي�س نادي احلمادة الريا�شي 
واملوظفني واأع�شاء هيئة التدري�س.  كما مت تكرمي اأع�شاء هيئة التدري�س و املوظفني والطالب امل�شاركني يف الأن�شطة 

الال�شفية.  
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الدكتور  اليمني  ويبدو من  املوظفني.   وتكرمي  الطالبية  الأن�شطة  �شورة رقم )11( حفل ختام 
احمد فايز الزعبي والدكتور مهند ر�شدي �شبحة  ووكيل الكلية الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم 
احلرة وعميد الكلية الأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�شعدون وال�شتاذ عبد الرحمن 

الرا�شد مدير نادي احلمادة الريا�شي وال�شتاذ عبد العزيز  بابكر..

�شورة رقم )12( عدد من طالب الآن�شطة الثقافية والريا�شية يف �شورة مع عميد الكلية الأ�شتاذ 
الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�شعدون  ورائد اللجنة الريا�شية الأ�شتاذ عبد العزيز   بابكر 

ووكيل الكلية الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم احلرة.
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زيارة معالي مدير الجامعة لمحافظة الغاط

             تف�شل معايل مدير اجلامعة الدكتور خالد بن �شعد املقرن بزيارة ملحافظة الغاط بتاريخ                       وبدات 
الزيارة مبقابلة �شعادة حمافظ الغاط الأ�شتاذ عبد اهلل بن نا�شر ال�شديري مبكتبه باملحافظة كما كان يف ا�شتقباله 
عميد كلية العلوم والدرا�شات الإن�شانية بالغاط الأ�شتاذ الدكتور عبداهلل بن عبدالرحمن ال�شعدون ويرافق معاليه خالل 
هذه الزيارة الأ�شتاذ الدكتور حمد بن زيد اخلثالن امل�شرف العام يف جامعة امللك �شعود والدكتور عبداهلل الده�س 

عميد كلية املجتمع باملجمعة والدكتور عبداهلل اخللف عميد كلية العلوم بالزلفي وعدد من امل�شوؤولني باجلامعة.

ويف بداية اللقاء رحب حمافظ الغاط مبعايل مدير اجلامعة و�شحبة الكرام وهناأ معاليه على الثقة امللكية 
الغالية بتعيينه مديرًا جلامعة املجمعة وا�شتعر�س اجلميع النه�شة التي �شهدها قطاع التعليم العايل يف عدة جمالت 
، بعد ذلك متت مناق�شة الو�شع احلايل لكلية العلوم والدرا�شات الإن�شانية بالغاط والتي تفتح باب القبول للت�شجيل 

والدرا�شة يف الف�شل الدرا�شي الثاين 1430 1431   هـ  يف تخ�ش�شي احلا�شب الآيل واللغة الجنليزية . 

معاليه  اأطلع  حيث  الطالبات  فرع  ومقر  الكلية  اإدارة  ملقر  بزيارة  ومرافقوه  اجلامعة  مدير  قام  ذلك  اإىل 
على املكاتب والقاعات الدرا�شية ومعامل احلا�شب الآيل واللغة الجنليزية وا�شتمع اإىل �شرح موجز من �شعادة عميد 
الكلية عن مراحل تاأ�شي�س الكلية والإجراءات احلالية لقبول الطالب والطالبات يف تخ�ش�شي احلا�شب الآيل واللغة 

الجنليزية . 

الأمري  اإ�شكان  مبجمع  الواقع  بالغاط  البنات  تعليم  لإدارة  التابع  املدر�شي  املبنى  ملقر  بزيارة  معاليه  قام  ذلك  بعد 
�شلطان اخلريي وكان يف ا�شتقبال معاليه مدير اإدارة الرتبية والتعليم الدكتور يحيى الب�شري وم�شاعده الأ�شتاذ �شعود 

العجالن واطلع معاليه على املقر وجتهيزاته واملرافق التابعة له.

�شورة رقم )13( زيارة معايل مدير جامعة املجمعة الدكتور خالد بن �شعد املقرن ل�شعادة حمافظ 
الغاط الأ�شتاذ عبد اهلل بن نا�شر ال�شديري يف مكتبه باملحافظة، ويبدو اىل اليمني عميد الكلية 
ال�شتاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�شعدون واىل الي�شار امل�شرف على كليات جامعة امللك 

�شعود يف حمافظات �شمال الريا�س ال�شتاذ الدكتور حمد بن زيد اخلثالن.
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�شورة رقم )14( معايل مدير جامعة املجمعة الدكتور خالد بن �شعد املقرن يتفقد معامل اللغة 
الجنليزية يف اأق�شام الطالبات.

�شورة رقم )15( معايل مدير جامعة املجمعة الدكتور خالد بن �شعد املقرن يف مكتب عميد الكلية 
الأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�شعدون اثناء زيارة معالية للكلية.  ويبدو اىل اليمني 
الدكتور مهند ر�شدي �شبحة ع�شو هيئة التدري�س بق�شم اللغة الجنليزية والأ�شتاذ الدكتور حمد 

بن زيد اخلثالن امل�شرف كليات جامعة امللك �شعود يف حمافظات �شمال الريا�س.
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مشاركات عمادة الكلية

امل�ساركات الداخلية

1- �شارك عميد الكلية الأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�شعدون يف ور�شة العمل التي نظمها مركز البحوث 
والدرا�شات يف وزارة التعليم العايل بعنوان » التعريف بعملية بولونيا واأثرها على التعليم العايل« خالل الفرتة 26-
1431/5/27 هـ ) املوافق 10-2010/5/11م( يف فندق مدارمي كراون مبدينة الريا�س.  وهذه الور�شة عبارة عن 
ا�شتعرا�س جتارب عدد من الدول الأوروبية يف تطوير مناهج التعليم العايل واخلطوات التي اتبعتها بع�س اجلامعات 

ال�شعودية يف نقل ومعادلة الوحدات الدرا�شية.

2- �شارك وكيل الكلية  الدكتور عبد العزيز بن ابراهيم احلرة يف دورة القيدة الأكادميية خالل الفرتة 1431/6/3-2 
القيادة  مركز  الدورة   هذه  نظم  وقد  بالق�شيم.   بريدة  موفنبيك مبدينة  فندق  )املوافق 16-2010/5/17م( يف 

الأكادميية بوزارة التعليم العايل وجامعة الق�شيم.

3- �شارك عميد الكلية الأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�شعدون  - ممثاًل للجامعة – يف معر�س البيئة ) 
حتت �شعار املحافظة على البيئة دليل وعيك( الذي اأقيم يف نادي احلمادة الريا�شي بالغاط بتاريخ 1431/5/25هـ.  
وقد افتتح املعر�س �شاحب ال�شمو الأمري / بندر بن �شعود بن حممد اآل �شعود اأمني عام الهيئة الوطنية حلماية احلياة 

الفطرية واإمنائها.

جاهزية  يتفقد  املقرن  �شعد  بن  خالد  الدكتور  املجمعة  جامعة  مدير  معايل   )16( رقم  �شورة 
املبنى املدر�شي التابع لدارة الرتبية والتعليم بالغاط.
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امل�ساركات اخلارجية 

لالبتعاث  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  برنامج  من  املتوقعة  للفوائد  حتقيقًا 
اخلارجي يف اجلامعات الأمريكية فقد قامت جامعة املجمعة – ومببادرة من معايل مديرها الدكتور خالد بن �شعد 
املقرن ومبتابعة من وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي املكلف الدكتور حم�شن بن عبد الرحمن املح�شن 
التخ�ش�شات  كافة  بناء  يف  املتميزة  املوؤهلة  ال�شعودية  الكوادر  من  لال�شتفادة  »ا�شتقطاب«  برنامج  با�شتحداث   –
للفريق _ مع  – ب�شفته رئي�شًا  الكلية  التي حتتاجها اجلامعة.  وبتكليف من معايل مدير اجلامعة �شارك عميد 
الدكتور حممد بن عبد اهلل ال�شايع عميد كلية الرتبية باملجمعة يف زيارة للوليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة 19-
1431/6/26 هـ )املوافق 2-2010/6/9م(.  وكان الهدف من الزيارة متثيل جامعة املجمعة يف يوم املهنة امل�شاحب 

حلفل تخرج الطالب والطالبات من الدفعة الثالثة من هذا الربنامج. 

افتتح معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد بن حممد العنقري  معر�س يوم املهنة. وكان مبعيته معايل 
�شفري اململكة بالوليات املتحدة الأمريكية الدكتور عادل بن اأحمد اجلبري و�شعادة امللحق الثقايف الدكتور حممد بن 
عبد اهلل العي�شى و�شعادة الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز املو�شى وكيل وزارة التعليم العايل ل�شئون البعثات وعدد 
من امل�شئولني. و�شارك يف هذه الفعالية 24 جامعة �شعودية.  وقد زار معايل الوزير والوفد املرافق له جناح اجلامعة 
وا�شادوا مبا حققته اجلامعة يف هذه الفرتة التاأ�شي�شية من عمرها.  وبعد افتتاح املعر�س بداأت املقابالت ال�شخ�شية 

مع املتقدمني يف الأماكن املخ�ش�شة لذلك يف معر�س يوم املهنة.

�شورة رقم )17( عميد الكلية الأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�شعدون يعر�س مطبوعات 
اجلامعة اثناء زيارة �شاحب ال�شمو الأمري بندر بن �شعود بن حممد اآل �شعود اأمني عام الهيئة الوطنية 
حلماية احلياة الفطرية وامنائها ويرافقه حمافظ الغاط الأ�شتاذ عبد اهلل بن نا�شر ال�شديري جلناج 

جامعة املجمعة يف معر�س البيئة املقام يف �شالة العر�س بنادي احلمادة الريا�شي بالغاط.  
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و�شمل برنامج الزيارة مقابلة �شعادة امللحق الثقايف يف مكتبه بامللحقية الثقافية يف وا�شنطن ومناق�شة �شبل 
التعاون بني اجلامعة وامللحقية.  وقد اأبدى �شعادته تعاونًا كاماًل بهذا اخل�شو�س.  كما مت اإهداء �شعادته ن�شخة من 
الكتيب اخلا�س الذي اأعدته اجلامعة عن م�شروع ا�شتقطاب الطالب املتميزين من برنامج خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لالبتعاث اخلارجي.

لدى  ال�شريفني  �شعادة �شفري خادم احلرمني  ال�شورة  ويبدو يف  له  املرافق  والوفد  العايل  التعليم  وزير  زيارة معايل  �شورة رقم )18( 
الوليات املتحدة الأمريكية الدكتور عادل  بن اأحمد   اجلبري جلناح جامعة املجمعة يف معر�س يوم املهنة املقام يف فندق ماريوت كر�شتال 
�شيتي يف مدينة وا�شنطن بالوليات املتحدة الأمريكية مبنا�شبة تخرج دفعة من طالب برنامج خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن 
عبد العزيز لالبتعاث اخلارجي. وقد مثل جامعة املجمعة كل من الدكتور حممد بن عبداهلل ال�شايع عميد كلية الرتبية باملجمعة والأ�شتاذ 

الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�شعدون عميد كلية العلوم والدرا�شات الن�شانية بالغاط.
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خطاب �شكر وتقدير للكلية ومن�شوبيها من معايل املدير رقم 1/725 وتاريخ 1431/7/16هـ

�شورة رقم )19( زيارة �شعادة امللحق الثقايف الدكتور حممد بن عبد اهلل العي�شى يف مكتبة بامللحقية الثقافية يف وا�شنطن.
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المعوقات الحالية

نحمد املوىل عز وجل على انتظام الدرا�شة يف الكلية منذ الف�شل الثاين 1431/1430هـ وزيادة اأعداد الطلبة 
والطالبات واكتمال البنية التحتية للمعامل وال�شبكات وعلى املوافقة على تقدمي تخ�ش�س نظم املعلومات الإدارية يف 
العام القادم.  وجتدر الإ�شارة اإىل وجود بع�س املعوقات التي قد حتد من التو�شع امل�شتقبلي يف القبول وتوؤثر على كفاءة 
العملية التعليمية.  ومن الطبيعي واملتوقع ح�شول بع�س املعوقات التي ميكن التغلب عليها بالعزائم املخل�شة واملتابعة 
الدوؤوب والدعم امل�شتمر الذي تلقاه الكلية من معايل املدير و�شعادة الوكالء و�شعادة مدير عام ال�شئون الدارية واملالية 

.  ونكر بع�شًا من املعوقات احلالية:

ومكاتب  التعليمية  واملعامل  الدرا�شية  القاعات  من  ملزيد  تت�شع  كافية  مب�شاحات  مباين  توفر  عدم   -1
اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني.

2- عدم توفر م�شاكن لأع�شاء هيئة التدري�س والطالب  ب�شبب قلة العر�س وزيادة الطلب على امل�شاكن 
يف حمافظة الغاط.

3- حمدودية م�شاحة املبنى املدر�شي املخ�ش�س لإدارة الكلية واأق�شام الطالبات.

4- عدم تعيني املوظفني احلاليني على وظائف ر�شمية وعدم تعيني موظفني وموظفات اآخرين وبالتايل 
قلة الكوادر الب�شرية يف جمال القبول والت�شجيل وال�شكرتارية واأعمال املراقبة واملتابعة واحلرا�شة.

5- عدم انتهاء الربط اللكرتوين بني الكلية ومقر اجلامعة وبالتايل تاأخر ا�شتالم معامل اللغة واحلا�شب 
الآيل نظرًا لعدم اكتمال ربطها بال�شبكة الرئي�شة للجامعة.

6- تعرث بع�س عمليات ت�شجيل وحتويل ومعادلة مقررات الطالب والطالبات

التطلعات المستقبلية

ا�شتالم ار�س الكلية يف املوقع املخ�ش�س لها وت�شويرها 1 -
جتهيز خمططات مباين الكلية والإ�شكان وكافة من�شاآت ومرافق الكلية على الأر�س املخ�ش�شة لها 2 -

تر�شية م�شروع مبنى الكلية )اأق�شام الطالب واأق�شام الطالبات( يف ميزانية العام القادم 3 -
للطالب  والفيزياء  والريا�شيات  القانون  تخ�ش�شات  ومنها  جديدة،  تخ�ش�شات  ا�شتحداث  4 -

والطالبات والتعاقد مع اأع�شاء هيئة تدري�س جدد موؤهلني يف هذه التخ�ش�شات.

ربط الكلية بال�شبكة الرئي�شة للجامعة واكتمال عمليات قبول وت�شجيل الطالب 5 -
اإن�شاء قاعات تدري�شية اإ�شافية ل�شتيعاب الأعداد املتزايدة من الطلبة والطالبات خا�شة بعد افتتاح  6 -

الأق�شام اجلديدة.

البدء باخلطة الإ�شرتاتيجية للكلية مبا�شرة بعد اإقرار اخلطة العامة للجامعة. 7 -
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شكر وتقدير

يخت�شر هذا التقرير جهود رجال كثريين كان لكل منهم – بعد توفيق اهلل �شبحانه وتعاىل - دور ايجابي يف 
تاأ�شي�س الكلية.   وجتدر الإ�شارة والإ�شادة بجهود رجال خمل�شني نذكر منهم 

1- معايل وزير التعليم العايل ومعايل نائب الوزير جلهودهم ودعمهم كافة مراحل  تاأ�شي�س الكلية.

2- معايل مدير جامعة امللك �شعود جلهوده احلثيثة ومتابعته امل�شتمرة ودعمه املادي واملعنوي يف مراحل التاأ�شي�س الأوىل

3- �شعادة وكالء جلامعة امللك �شعود جلهودهم يف املجالت الإدارية والأكادميية واملادية والفنية التي تطلبتها مراحل 
التاأ�شي�س الأوىل 

4- معايل مدير جامعة املجمعة ملتابعته احلثيثة وتوجيهاته وت�شجيعه ودعمه الالحمدود يف كافة املجالت التي حتتاجها 
الكلية

5- �شعادة وكالء جامعة املجمعة ملتابعتهم متطلبات الكلية وتذليل ماقد يعرت�شها من عقبات.

6- �شعادة حمافظ الغاط لإطالق مبادرة اإن�شاء الكلية ونقل رغبات املواطنني اإىل القيادة احلكيمة ومتابعته اأمور الكلية 
لدى الوزارات املخت�شة.

7- �شعادة نائب املحافظ حلر�شه ومتابعته مراحل التاأ�شي�س.

8- �شعادة مدير اإدارة الرتبية والتعليم بالغاط لدعمه للكلية باملوظفات ومتابعة مو�شوع املبنى املدر�شي الذي ت�شغله حاليًا 
اإدارة الكلية واأق�شام الطالب

و�شيانة  لنظافة  امل�شغلة  ال�شركة  عمال  من  للكلية  نظافة  عاملي  انتقال  على  ملوافقته  الغاط  م�شت�شفى  مدير  �شعادة   -9
امل�شت�شفى

10- �شعادة رئي�س نادي احلمادة الريا�شي لتوفري مرافق النادي وجتهيزاته لإقامة التمارين واملباريات الريا�شية لطالب 
الكلية.

                         واهلل ن�ساأل اأن يكلل اجلهود بالتوفيق والفالح.

                                                                       واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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 المالحق الصحفية
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زيارة معالي وزير التعليم العالي حملافظة الغاط واعالن اموافقة على انشاء كلية العلوم والدراسات 
االنسانية جريدة الرياض  العدد بتاريخ 
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خبرافتتاح الكلية
صحيفة رسالة 

اجلامعة العدد 
بتاريخ

زيارة معالي مدير جامعة اجملمعة حملافظة الغاط
جريدة الرياض  العدد   بتاريخ  
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اعالن استئجار مباني للكلية بالغاط
جريدة اجلزيرة    العدد    بتاريخ
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خبر عن قرب افتتاح كلية جامعية في الغاط
جريدة الشرق األوسط العدد           تاريخ




