






4



صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
ولي العهد و نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
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صاحب السمو الملكي

األمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز
أمير منطقة عسير



معالي الدكتور

 أحمد بن محمد العيسى
وزير التعليم



15تقدمي مدير اجلامعة

17مقدمة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة

18ت�شكيل جمل�س اجلامعة

21امل�شطلحات الواردة بالتقرير

24ن�شاأة اجلامعة وتطورها

27التنظيم الإداري باجلامعة

27وكالت اجلامعة

27العمادات امل�شاندة باجلامعة

28املراكز العلمية باجلامعة

29املراكز البحثية بالكليات

29املعاهد البحثية

31كليات اجلامعة 

43كليات اجلامعة واأق�شامها الأكادميية

فهرس المحتوى
1- فهرس الموضوعات

52الف�شل الأول: الطالب والطالبات

104الف�شل الثاين: الأن�شطة واخلدمات الطالبية

122الف�شل الثالث: اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم

150الف�شل الرابع: البتعاث والتدريب

182الف�شل اخلام�س الأن�شطة العلمية والتعليمية

202الف�شل ال�شاد�س: خدمة املجتمع

210الف�شل ال�شابع: ال�شوؤون الإدارية واملالية وامل�شروعات

228الف�شل الثامن: حتديات وحمفزات النجاح

الف�شل التا�شع: اإجنازات اجلامعة يف برنامج موائمة خمرجات اجلامعة 
236ومتطلبات �شوق العمل

250الف�شل العا�شر: التطوير واجلودة بجامعة امللك خالد

العنوان رقم الصفحةالعنوان رقم الصفحة



العنوان رقم
الجدول

رقم 
الصفحة

21امل�شطلحات الواردة يف التقرير 1

23قائمة الخت�شارات الواردة باجلداول والأ�شكال2

43كليات اجلامعة والأق�شام الأكادميية التابعة لها3

اأعداد الطالب امل�شتجدين واملقيدين واخلريجني باملراحل الدرا�شية املختلفة وتوزيعهم بناء على النوع )طالب / طالبات( واجلن�شية )�شعودي / غري 4
55�شعودي( 

57توزيع الطالب والطالبات امل�شتـــجدين على الدرجات العلمية املختلفة بكليات وفروع اجلامعة5

60توزيع الطالب امل�شتجدين على كليات اجلامعة بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية )�شعودي / غري �شعودي(، واجلن�س )طالب / طالبة( للعام اجلامعي 6

67تطور اأعداد الطالب والطالبات امل�شتجدين باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل خم�س �شنوات مت�شمنة �شنة التقرير. 7

69توزيع الطـــالب والطالبات املقيدين على كليات اجلامعة وفقًا للمرحلة اجلامعية8

72توزيع الطالب املقيدون باجلامعة على الكليات العملية والأدبية9

73توزيع الطالب املقيدون باجلامعة وتوزيعهم على كلياتها بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية10

77تطور اأعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل ال�شنوات املا�شية و�شنة التقرير11

79اأعداد خريجني كليات اجلامعة وتوزيعهم على الدرجات العلمية املختلفة12

83توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب املرحلة اجلامعية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 13

87توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س14

101تطور أعداد الخريجين بالجامعة موزعين حسب المرحلة الدراسية خالل السنوات الماضية وسنة التقرير15

2- قائمة الجداول



العنوان رقم
الجدول

رقم 
الصفحة

103اأعداد الطالب والطالبات الذين مت طي قيدهم اأو اعتذروا عن ف�شل درا�شي اأو اأكرث خالل �شنة التقرير16

108الأن�شطة الثقافية والفنية والدورات التي اأقامتها عمادة �شوؤون الطالب17

110امل�شابقات الثقافية التي اأقامتها عمادة �شوؤون الطالب18

112الأن�شطة الإجتماعية والك�شفية التي قامت بها عمادة �شوؤون الطالب19

117الأن�شطة الريا�شية التي تنظمها عمادة �شوؤون الطالب  20

120اأعداد امل�شتفيدين من الإ�شكان اجلامعي21

120اأعداد الطالب والطالبات امل�شتفيدون من الوجبات الغذائية املقدمةمن اجلامعة22

121عدد امل�شتفيدين من اخلدمات التي يقدمها �شندوق الطالب23

124اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بجامعة امللك خالد موزعني على جميع كليات اجلامعة 24

127توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س على كليات اجلامعة بح�شب الرتب العلمية  واجلن�شية 25

133اأعــداد املحا�شرين واملعيدين ومدر�شي اللغات وم�شاعدي الباحثني بكليات اجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية واجلن�شية 26

138توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بكليات اجلامعة بناء على املوؤهل العلمي واجلن�شية واجلن�س 27

141تطور اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم باجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية خالل الأعوام ال�شابقة و�شنة التقرير28

144ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س : الطالب بكليات اجلامعة واأق�شامها29

147اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم من املعينني اجلدد وامل�شتقيلني واملتقاعدين والذين متت ترقيتهم 30

148توزيع احلا�شلني على تفرغ علمي واملعارين من اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم وتوزيعهم على كليات اجلامعة ح�شب الرتب العلمية31



العنوان رقم
الجدول

رقم 
الصفحة

153اإجمايل اأعداد املبتعثني اجلدد داخل اململكة وخارجها وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س32

160عدد املبتعثني اجلدد من كليات اجلامعة لداخل اململكة موزعني ح�شب التخ�ش�س والدرجة العلمية املبتعثني لأجلها33

164اأعداد املبتعثني اجلدد اإىل خارج اململكة وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س34

170عدد املبتعثني اجلدد من كليات اجلامعة خلارج اململكة موزعني ح�شب الدولة  والدرجة العلمية املبتعثني لأجلها35

171تطور اأعدد املبتعثني اجلدد يف اجلامعة خالل ال�شنوات اخلم�س الأخرية موزعني ح�شب الدرجة العلمية املبتعثني لأجلها 36

173الدورات التدريبية املقدمة داخل اجلامعة لأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم م�شنفة على اأ�شا�س النوع )رجال/ ن�شاء( 37

174الدورات التدريبية املقدمة خارج اجلامعة لأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم م�شنفة على اأ�شا�س النوع )رجال/ ن�شاء(38

175توزيع اأعداد املتدربني بالداخل من الإداريني وفقًا للنوع39

176اأعداد امل�شاركون بالدورات التدريبية الداخلية واخلارجية40

185اأعداد البحوث الأكادميية التي مت اإجنازها واجلاري تنفيذها41

187تطور اأعداد البحوث باجلامعة خالل خم�س �شنوات42

188اأعداد املوؤمترات والندوات والبحوث التي �شارك بها اأع�شاء هيئة التدري�س وتوزيعها بناء على مكان الإنعقاد .43

189اأعداد املوؤمترات والندوات التي �شارك فيها اأع�شاء هيئة التدري�س خارج اململكة موزعة ح�شب الدولة 44

197مقتنيات مكتبات اجلامعة من الكتب واملواد العلمية "العربية والأجنبية"45

198اأعداد الكتب واملخطوطات والدوريات والر�شائل العلمية التي غذيت بها مكتبات اجلامعة 46

199اإح�شاءات اإ�شتعارة الفئات امل�شتفيدة من املكتبة موزعة على الكتب العربية والأجنبية47



200اأ�شكال التعاون والتن�شيق التي متت مع اجلهات املناظرة يف اجلامعات وموؤ�ش�شات التعليم العايل واملوؤ�ش�شات والهيئات التعليمية الأخرى داخل وخارج اململكة48

205جمالت التدريب املقدمة من جامعة امللك خالد خلدمة املجتمع، واأعداد الدورات التدريبية التابعة لكل جمال49

212اأعداد املوظفني واملوظفات باجلامعة وتوزيعهم على اأ�شا�س اجلن�شية، والنوع، واملجموعة الوظيفية50

213اأعداد املوظفني املعينني واملرقني واملطوية قيودهم ح�شب املجموعة الوظيفية51

214توزيع ميزانية اجلامعة والن�شبة للمن�شرف اإىل الإعتماد املخ�ش�س لكل باب52

215مقارنة بني املعتمد واملن�شرف الفعلي لأبواب امليزانية خالل الأعوام اخلم�س املا�شية53

218م�شاريع اجلامعة لعام التقرير 54

256مقارنة بين جامعة الملك خالد والجامعات السعودية55

العنوان رقم
الجدول

رقم 
الصفحة



العنوان رقم
الشكل

رقم 
الصفحة

26موقع اجلامعة بحي القريقر )من خالل موقع جوجل(1

30الهيكل التنظيمي للجامعة2

31مباين املدرجات والقاعات الدرا�شية3

54توزيع اأعداد الطالب والطالبات امل�شتجدين واملقيدين واأعداد اخلريجني على كليات اجلامعة4

59توزيع الطالب والطالبات امل�شتجدين على كليات اجلامعة5

65توزيع الطالب امل�شتجدين على كليات اجلامعة بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية )�شعودي / غري �شعودي(، واجلن�س )طالب / طالبة( 6

68تطور اأعداد الطالب والطالبات امل�شتجدين باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل خم�س �شنوات مت�شمنة �شنة التقرير7

71توزيع الطالب والطالبات املقيدون بكليات اجلامعة8

78تطور اأعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة موزعني وفقًا للمرحلة الدرا�شية خالل اخلم�س �شنوات املا�شية مت�شمنة �شنة التقرير9

82توزيع خريجي اجلامعة على كلياتها 10

102تطور اأعداد اخلريجني باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل ال�شنوات املا�شية و�شنة التقرير11

132توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم على كليات اجلامعة12

139توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ح�شب املوؤهل العلمي واجلن�شية 13

140ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم من ال�شعوديون اإىل غري ال�شعوديني14

142تطور اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س باجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية خالل الأعوام ال�شابقة و�شنة التقرير15

143تطور اأعداد من يف حكم اأع�شاء هيئة التدري�س موزعني ح�شب الرتب العلمية خالل الأعوام ال�شابقة و�شنة التقرير16

3- قائمة األشكال



159عدد املبتعثني اجلدد لداخل وخارج اململكة من كليات اجلامعة 17

163عدد املبتعثني اجلدد من كليات اجلامعة لداخل اململكة 18

169عدد املبتعثني اجلدد من كليات اجلامعة خلارج اململكة19

213توزيع موظفي اجلامعة على املجموعات الوظيفية املختلفة20

217النموذج املعماري للمدينة اجلامعية جلامعة امللك خالد بالفرعاء21

217النموذج املعماري للم�شت�شفي اجلامعي باملدينة اجلامعية جلامعة امللك خالد بالفرعاء22

245املحاور الأ�شا�شية ملوا�شفات خريج اجلامعة23

العنوان رقم
الشكل

رقم 
الصفحة



ــه وصحبــه أجمعيــن  الحمــد هلل والصــاة والســام علــى خاتــم األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آل
وبعــد، يســعدني أن أقــدم التقريــر الســنوي لجامعــة المــك خالــد عــن العــام الجامعــي 1437 - 1438 هـــ ، 2016 - 
2017 م، متضمنــً أهــم إنجازاتهــا التــي حققتهــا، والتطــورات العدديــة ذات الداللــة التــي تعكــس سياســاتها 
فــي تفعيــل دورهــا الوطنــي فــي االنتقــال نحــو مجتمــع المعرفــة واالقتصــاد القائــم عليهــا ذلــك باعتبــار 
الجامعــة أحــد أكبــر المؤسســات المعرفيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بصفــة عامــة، ومنطقــة عســير 
بصفــة خاصــة وذلــك مــن خــال توســيع دائــرة إتاحــة التعليــم العالــي بمرحلتــي البكالوريــوس والدراســات 
العليــا مــع التركيــز علــى جانــب الطالبــات، وتنــوع البرامج األكاديمية والمقررات الدراســية، بمــا يلبي احتياجات 
ســوق العمــل، واحتياجــات التنميــة الشــاملة، مــن خــال منظومــة متكاملــة مــن جــودة األداء الشــامل وتلبيــة 
متطلبــات االعتمــاد، إضافــة إلــى التوســع فــي النشــاط البحثــي مــع االهتمــام بالنشــر الدولــي، وزيــادة أعــداد 
المبتعثيــن وتطويــر شــامل لبيئــة العمــل والتنميــة المهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن مــع 

التركيــز علــى الجوانــب التقنيــة والمهنيــة المتطــورة.

      ويوضــح التقريــر الجهــد الكبيــر المخلــص الــذي تقــوم بــه الجامعــة، وقياداتهــا، وأعضــاء هيئــة التدريــس 

بهــا، وكافــة منســوبيها فــي ســبيل رفعــة الجامعــة حتــى تتمكــن بفضــل مــن اهلل وتوفيقــه مــن تحقيــق 
التــي تتبناهــا.  وعلــى الرغــم مــن التطــورات  رؤيتهــا، ورســالتها، وأهدافهــا وتفعيــل منظومــة القيــم 
الكبيــرة التــي شــهدتها الجامعــة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، وبخاصــة ســنة التقريــر- إال أن الجامعــة 
ستشــهد بــإذن اهلل تعالــى وتوفيقــه سلســلة مــن التطــورات النوعيــة والكميــة الجديــدة فــي جميــع محــاور 
العمــل ومجاالتــه لتضــاف إلــى رصيدهــا الســابق مــن اإلنجــازات بمــا يمكنهــا مــن أن تخطــو خطــوة فارقــة فــي 

طريقهــا نحــو التميــز.

ــة، يســعدني أن أختتــم كلمتــي بتوجيــه الشــكر واالمتنــان لــكل مــن أســهم فــي تحقيــق       وفــي النهاي

تلــك اإلنجــازات، وأدعــو جميــع قيــادات الجامعــة، ومنســوبيها إلــى االســتمرار فــي عملهــم الــدؤوب، وتكاتــف 
ــة التــي تليــق بهــا، وبمــا يتناســب مــع مــا  ــرى جامعتنــا فــي المكان جهودهــم، وتكثيــف طاقاتهــم حتــى ن
يلقــاه التعليــم العالــي عامــة، وجامعــة الملــك خالــد خاصــة، مــن دعــم ســخي مــن لــدن خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود –حفظــه اهلل-، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد 
ــر الدفــاع ، وصاحــب الســمو  ــوزراء، ووزي ــي العهــد، ونائــب رئيــس مجلــس ال ــز ول بــن ســلمان بــن عبــد العزي
الملكــي األميــر فيصــل بــن خالــد بــن عبــد العزيــز أميــر منطقــة عســير، ومتابعــة واهتمــام معالــي وزيــر 

التعليــم د. أحمــد بــن محمــد العيســى.
                                                                                   وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

مدير الجامعة 

أ.د. فالح بن رجاء اهلل السلمي

تقديم
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يســرني أن أقــدم التقريــر الســنوي للجامعــة 1437 - 1438هـــ، 2016-2017 م فــي شــكله الجديــد 
حيــث أضيــف إلــى أجزائــه المتعــارف عليهــا فــي الســنوات الســابقة عــدد مــن الجــداول واألشــكال 
ــه، وإلحاقهــا بجــزء  ــواردة ب ــات ال ــب البيان ــم تصنيــف وتبوي ــة، كمــا ت ــة والرســوم البياني التوضيحي
تحليلــي، مــع وضــع رؤيــة مســتقبلية بنــاء علــى تلــك البيانــات، بمــا يتناســب مــع االعتبــارات العلميــة، 
والتطــورات األكاديميــة واإلداريــة التــي تشــهدها الجامعــة وبمــا يعكــس حراكهــا نحــو التميــز 
بخطــى متســارعة.  وتظهــر األهميــة الكبيــرة للتقريــر لكونــه أحــد األدوات العلميــة المتعــددة 
التــي تســتفيد منهــا الجامعــة فــي صنــع قراراتهــا، وتحديــد توجهاتهــا المســتقبلية، بنــاء علــى 
البيانــات اإلحصائيــة الواقعيــة، والدراســات والتحليــات والمقارنــات التــي تجــرى عليهــا ســواء عبــر 

ســنوات مختلفــة، أو قطاعــات ووحــدات أكاديميــة وإداريــة مختلفــة خــال نفــس العــام، أو مقارنــة مــا تــم إنجــازه بالفعــل فــي ضــوء األداء 
ــات العمــل المســتقبلية. ــد أولوي ــى تركيــز، وتحدي ــد النقــاط التــي تحتــاج إل ــد فجــوة األداء، وتحدي المســتهدف، بمــا يســهم فــي تحدي

وســوف ينطلــق العمــل فــي المرحلــة التاليــة مــن خــال مجموعــة خطــط شــاملة ومتكاملــة وطموحــة وعلــى رأســها المرحلــة الثانيــة مــن 
الخطــة اإلســتراتيجية للجامعــة، حيــث تتنــاول هــذه الخطــط كافــة أنشــطة الجامعــة، وقطاعــات عملهــا الثــاث )التعليــم والبحــث العلمــي 
وخدمــة المجتمــع(، كمــا أن الجامعــة بصــدد إحــداث نقلــة نوعيــة فــي تقييــم أدائهــا، ومتابعتــه، وتحديــد األثــر والمــردود الناتــج عنــه مــن 
خــال ميكنــة نظــام تقنــي ورقمــي يعتمــد علــى مجموعــة محــددة وشــاملة مــن المؤشــرات الرئيســية لــأداء بمــا يمكــن معــه تحديــد القيمــة 

المضافــة إلــى الجامعــة فــي طريقها نحــو التميز.

كمــا أضيــف إلــى التقريــر فصــل خــاص نعــرض مــن خالــه أهــم إنجــازات الجامعــة فــي عــام علــى المســتوى الوطنــي، والعربــي، والدولــي 

بنــاء علــى تصنيفــات المنظمــات العالميــة المعنيــة بذلــك، وبمــا يعكــس توجهــات معالــي مديــر الجامعــة نحــو التميــز، ودعمــه الدائــم 
لكافــة المبــادرات التطويريــة المقترحــة والجاريــة والمســتقبلية، وتوحيــد الجهــود بمــا يتناســب مــع مــا تلقــاه الجامعــة مــن دعــم شــامل 
مــن قيــادات الوطــن تحــت قيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود - حفظــه اهلل -، وولــي عهــده 
األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، ووزيــر الدفــاع، 

وصاحــب الســمو الملكــي أميــر منطقــة عســير األميــر فيصــل بــن خالــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود، ومعالــي وزيــر التعليــم.

    وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

وكيل الجامعة للتطوير والجودة
د. مرزن بن عوضه مرزن الشهراني

مقدمة
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مدير اجلامعةاأ. د. فالح بن رجاء اهلل ال�شلمي1

وكيل اجلامعةد. حممد بن علي احل�شون2

وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة د. اأحمد بن يحي اجلبيلي3

وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلميد. ماجد بن عبدالكرمي احلربي4

وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية د. �شعد بن حممد دعجم5

وكيل اجلامعة للم�شاريعد. حممد بن عبداهلل داهم6

عميد كلية ال�شريعة واأ�شول الديناأ. د. حممد بن ظافر ال�شهري7

عميد كلية الطبد. �شليمان بن حممد عبد اهلل احلميد8

عميد كلية الرتبيةد. عبد اهلل علي معي�س اآل كا�شي9

عميد كلية العلوم الإن�شانيةد. يحيى عبداهلل ال�شريف10

عميد كلية الأعمالد. فايز ين عو�س �شعد بن ظفره11

عميد كلية العلومد. �شليمان عبداهلل احمد اآل رمان12

عميد كلية اللغات والرتجمةد. عبداهلل مفرح اآل ملهي13

عميد كلية الهند�شةد. اإبراهيم بن اإدري�س عبد اهلل فلقي14

عميد كلية علوم احلا�شب الآيلد. نا�شر بن من�شور طريان15

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقيةد. خالد بن عو�شة الأحمري16

عميد كلية طب الأ�شناند. اإبراهيم بن �شليمان ال�شهراين17

المنصبم االسم

تشكيل مجلس جامعة الملك خالد الحالي 
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عميد كلية ال�شيدلةد. عبد الرحمن ين �شالح ال�شيعري18

عميد كلية املجتمع بخمي�س م�شيطد. اأحمد بن علي اآل مريع 19

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�شيطد. م�شيعل م�شعل العلياين20

عميد كلية العلوم والآداب مبحايل ع�شريد. اإبراهيم بن علي اآل قايد21

عميد كلية املجتمع مبحايل ع�شريد. اأحمد بن ح�شن اآل عامر ع�شريي 22

عميد كلية العلوم والآداب بظهران اجلنوبد. م�شفر بن اأحمد م�شفر اآل عاطف23

عميد كلية العلوم والآداب بتنومةد. عبد العزيز بن يو�شف الفقيه24

عميد عمادة التطوير الأكادميي واجلودةد. مرزن بن عو�شة ال�شهراين25

عميد عمادة �شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفنيد. حممد حامد حممد البحريي26

عميد عمادة القبول والت�شجيلد. عبداملح�شن بن عيد القرين 27

عميد عمادة البحث العلميد. حامد بن جمدوع القرين28

عميد عمادة الدرا�شات العلياد. اأحمد بن يحيى اأحمد اآل فائع 29

عميد عمادة �شوؤون الطالبد. مريع بن �شعد الهبا�س30

عميد عمادة �شوؤون املكتباتد. عبداهلل بن �شعيد اآل نا�شر31

عميد عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر للتعليم د. مبارك بن �شعيد ال�شهراين32
والتدريب

عميد عمادة التعلم الإلكرتويند. فهد بن عبداهلل الأحمري33

عميد معهد البحوث والدار�شات ال�شت�شاريةد. عبد اللطيف ابراهيم احلديثي34

عميدة املركز اجلامعي لدرا�شة الطالباتد. عال بنت علي احلافان35

عميدة كلية العلوم للبنات باأبهاد. حليمة بنت ابراهيم ال�شعيدي36
عميدة كلية الداب للبنات باأبهاد. دولة بنت حممد ال مانع37

المنصبم االسم
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عميدة كلية املجتمع باأبهاد. منرية بنت �شعيد اأبو حمامه38

عميدة كلية الرتبية للبنات باأبهاد. لبنى بنت ح�شن را�شد العجمي39

عميدة كلية العلوم والآداب بخمي�س م�شيطد. �شراء بنت عبداهلل اأبو ملحه40

عميدة كلية الدارة والقت�شاد املنزيل للبنات باأبهاد. فوزية بنت علي عبداهلل الغري�س41

عميدة كلية العلوم والآداب باأحد رفيدةد. �شلمى بنت عبد اهلل الغرابي42

المنصبم االسم
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بداية من مطلع الف�شل الدرا�شي الأول وحتى نهاية اليوم ال�شابق لبداية العام اجلامعي العام اجلامعي )الدرا�شي(1
الذي يليه.

العام املرتبط ببداية ونهاية امليزانية العامة للدولة.العام املايل2

الفرق بني �شنة التقرير وال�شنة التي ت�شبقها، مق�شومًا على ال�شنة ال�شابقة، وم�شروبًا يف معدل التغري ال�شنوي3
مائة.

الدبلوم فوق اجلامعي/دبلوم الدرا�شات العليا/ 4
دبلوم عايل

الدرا�شة يف اجلامعة لتح�شيل درجة اأعلى من البكالوريو�س.

الدرا�شة لتح�شيل درجة البكالوريو�س.التعليم اجلامعي5

الدرا�شة يف اجلامعة لتح�شيل درجة دون البكالوريو�س.دبلوم دون اجلامعي/ دبلوم متو�شط6

�شهادة الدبلوم املمنوحة من قبل عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر.الدبلومات اجلامعية7

الطالب والطالبات املقبولون يف اجلامعة واملحولون اإليها خالل العام اجلامعي.الطالب امل�شتجد )امل�شتجدون(8

جمموع الطالب والطالبات املقيدين يف اجلامعة بعد ظهور نتائج الف�شل ال�شيفي، م�شافًا الطالب املقيد )املقيدون(9
اإليه اخلريجون واملن�شحبون واملف�شولون خالل العام.

جمموع اخلريجني واخلريجات خالل العام اجلامعي.الطالب املتخرج )اخلريجون(10

ت�شمل امل�شابقات، واملحا�شرات، والدورات، والعرو�س امل�شرحية، والأم�شيات.الأن�شطة الثقافية11

ت�شمل احلفالت والرحالت والزيارات واملعار�س واللقاءات الطالبية.الأن�شطة الجتماعية12

كل ن�شاط تنظمه جوالة اجلامعة اأو ت�شارك فيه.الأن�شطة الك�شفية13

كل ن�شاط ريا�شي تنظمه اجلامعة اأو ت�شارك فيه.الأن�شطة الريا�شية14

الشرحم المصطلح

المصطلحات الواردة في التقرير

. Active ) ¹هو ما يصطلح عليه في النظام اآللي بـ ) منشط  
  ²تاريخ أخذ إحصائيات المقيدين لكل سنة هو بعد ظهور نتائج الفصل الصيفي مباشرة .
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املعينون على رتبة اأ�شتاذ، اأ�شتاذ م�شارك، اأ�شتاذ م�شاعد.ع�شو هيئة التدري�س15

املعينون على رتبة حما�شر، معيد، مدر�س لغة، مدر�س قراآن كرمي، م�شاعد باحث.من يف حكمهم16

درجة الزمالة يف التخ�ش�س.الزمالة17

درجة الدكتوراه يف التخ�ش�س.الدكتوراه18

حا�شل ق�شمة اأعداد الطالب املقيدين على اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س اإىل الطالب19
حكمهم.

ع�شو هيئة التدري�س الزائر للجامعة مبوافقة مدير اجلامعة.الأ�شتاذ الزائر20

من با�شروا بعثتهم خالل عام التقرير.املبتعثون اجلدد21

املقيدون على راأ�س البعثة خالل عام التقرير.املبتعثون الذين على راأ�س البعثة22

العائد من البعثة خالل العام اجلامعي مع احل�شول على الدرجة املبتعث لأجلها.املبتعثون العائدون )اخلريجون(23

العائد من البعثة خالل العام اجلامعي دون احل�شول على الدرجة املبتعث لأجلها طبقًا املبتعثون العائدون )دون التخرج(24
لقرار البتعاث.

كل بحث قام به �شخ�س اأو اأكرث من من�شوبي اجلامعة ومت متويله من اجلامعة اأو من البحوث املمولة25
خارجها.

كل بحث قام به �شخ�س اأو اأكرث من من�شوبي اجلامعة بجهود ذاتية.البحوث غري املمولة26

كل برنامج تدريبي يعقد داخل اجلامعة اأو خارجها يهدف اإىل  اإك�شاب مهارات اأو رفع الدورات التدريبية27
اأداء من�شوبي اجلامعة.

وظائف الإدارة العليا والإ�شرافية املتو�شطة واملبا�شرة التي تتوىل اأعمال اجلامعة.الوظائف الإدارية28

الوظائف التي يوؤدي �شاغلوها اأعماًل ذات طبيعة تقنية اأو اأعماًل م�شاعدة لالأعمال الوظائف الفنية29
التخ�ش�شية.

الوظائف التي يوؤدي �شاغلوها خدمات �شحية اأو طبية يف  املرافق ال�شحية.الوظائف ال�شحية30

الوظائف املعتمدة يف امليزانية ومل  ت�شغل مبواطن خالل العام املايل.الوظائف ال�شاغرة فعاًل31

الوظائف املعتمدة يف امليزانية وم�شغولة مبتعاقد.الوظائف ال�شاغرة حكمًا32

الشرحم المصطلح
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ذكرذ1

�شعودي�س2

اأنثيث3

غري �شعوديغ4

الواردة بالجداول واألشكالقائمة االختصارات

الداللةاالختصارم
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نشأة الجامعة وتطورها



25
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اأعلن خادم احلرمني ال�شــريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شــعود -رحمه اهلل- عندما كان وليًا للعهد يوم الثالثاء 1419/1/9هـ قيام جامعة امللك خالد بدمج فرعي 
جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية باجلنوب وجامعة امللك �شعود0 ثم �شدر الأمر ال�شامي برقم 78/7/م يف 1419/3/11هـ القا�شي با�شتكمال الإجراءات النظامية 
الالزمــة لذلــك، وبنــاًء عليــه �شــدرت امليزانية الأوىل للجامعة يف 1419/9/14هـ �شمن امليزانية العامة للدولة لتن�شم جامعة امللك خالد اإىل منظومة اجلامعات ال�شــعودية.  
وتقع اجلامعة يف حي القريقر، بالقرب من مطار اأبها الدويل، مبدينة اأبها يف منطقة ع�شــري )�شــكل 1( حيث تبلغ م�شــاحتها نحو 81000 كيلو مرت مربع، ويبلغ تعداد �شــكانها 
اأكــرث مــن 421921 ن�شــمة.  وت�شــم ع�شــري مناطــق جغرافيــة متعــددة متتــد من اأبها اىل النما�س وت�شــمل ثمان و�شــبعني حمافظة ومركــز، وللجامعة فــروع يف املحافظات الكربى 
للمنطقــة مثــل اأبهــا، وخمي�ــس م�شــيط، وحمايــل، ورجــال اأملــع، و�شــراة عبيــدة، وظهران اجلنــوب، واأحد رفيــدة، واملجاردة، وتنومــه، حيث تقدم لهــا خدماتها املتنوعــة من تعليم 

وبحــث علمي وخدمة جمتمع. 

نشأة الجامعة وتطورها

�شكل )1(: موقع اجلامعة بحي القريقر
)من خالل موقع جوجل(
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التنظيم اإلداري  في الجامعة:

وكاالت الجامعة:

العمادات المساندة بالجامعة:

تعمل اجلامعة على حتقيق روؤيتها، ور�شــالتها، واأهدافها الإ�شــرتاتيجية، وتفعيل قيمها من خالل عدة وحدات اأكادميية واإدارية مو�شحة بالهيكل التنظيمي للجامعة )�شــكل 
2(، ويراأ�ــس الهيكل معايل مدير اجلامعة، ويتبعه عدد من الوكالت، والعمادات امل�شــاندة، واملراكز البحثية، واملراكز العلمية، واملعاهد، وكليات اجلامعة ميكن تو�شيحها كما 

يلي:

وكالة اجلامعة.

عمادة القبول والت�شجيل.

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.

عمادة �شوؤون الطالب.

وكالة اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية.

عمادة البحث العلمي.عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر.

وكالة اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي.

عمادة �شوؤون املكتبات.

وكالة اجلامعة للم�شاريع.

عمادة الدرا�شات العليا.

1

1

2

2

5

56

3

3

4

4
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عمادة التعلم الإلكرتوين.

مركز املوهبة والإبداع وريادة الأعمال.

عمادة التطوير الأكادميي واجلودة.

مركز القيا�س والتقومي.

عمادة �شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني.

7

7

8

8

9

المراكز العلمية بالجامعة:

 مركز الأمري �شلطان بن عبد العزيز للبحوث
 والدرا�شات البيئية وال�شياحية.

 مركز البحوث والدرا�شات الجتماعية.

 مركز بحوث الأمرا�س ال�شتوائية.

 مركز حوكمة ال�شركات.

 مركز بحوث علوم املواد املتقدمة.

12

56

34

 مركز اإعداد القادة الإداريني.
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مركز البحوث بكلية اللغات والرتجمة.مركز البحوث بكلية العلوم الإدارية واملالية.

مركز البحوث بكلية الهند�شة.

78

9

المراكز البحثية بالكليات:

كراسي البحث العلمي :

المعاهد البحثية :

مركز البحوث بكلية الرتبية.

كر�شي امللك خالد.

معهد البحوث والدرا�شات ال�شت�شارية.

مركز البحوث بكلية ال�شريعة واأ�شول الدين.

كر�شي الأمري في�شل بن خالد لرعاية اإبداعات وابتكارات ال�شباب.

مركز البحوث بكلية الرتبية يف بي�شة.مركز البحوث بكلية العلوم الإن�شانية.

مركز البحوث بكلية الطب.

كر�شي �شحيفة اجلزيرة لالإعالم ال�شعودي.

مركز البحوث بكلية العلوم.

1

1

1

2

2

56

3

3

4
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كليات الجامعة:

إعادة هيكلة كليات الجامعة في المقر الرئيسي والفروع :

بــداأت اجلامعــة باأربــع كليــات هــي كليــة ال�شــريعة واأ�شــول الديــن، وكليــة اللغــة العربيــة والعلــوم 
الإجتماعيــة والإداريــة، وكليــة الطــب، وكليــة الرتبيــة ، وكــون جامعــة امللــك خالــد هــي اجلامعــة 
الوحيــدة باملنطقــة، فقــد اأخذت على عاتقهــا القيام بدور تنمية املجتمع املحيــط، وتنمية اأفراده 
مــن خــالل خدمــات متميــزة يف اجلوانــب التعليميــة، والبحثية، وخدمــة املجتمع، خا�شة مع تو�شــع  
اجلامعــة فيمــا بــني عامــي 1425 ـ- 1426 هـــ )2005- 2007 م( حيــث مت �شــم  كليــات  املعلمــات 
مبنطقــة ع�شــري، والتــي كانــت تتبــع وزارة التعليم العايل حينــذاك، وكليات التمري�ــس لالإناث التي 
كانــت تتبــع وزارة ال�شحــة اإىل اجلامعة، بالإ�شافة اإىل اإعادة هيكلة الكليات القائمة وا�شــتحداث 
عــدد مــن الكليــات اجلديــدة.  وتتبــع اجلامعة اآليات متنوعــة، و�شارمة للتاأكد من جــودة ما تقدمه 
مــن خدمــات عــرب فروعهــا، وكلياتهــا املختلفــة، ويعر�ــس جــدول )1( كليــات اجلامعــة البنــني قبــل 
اإعــادة هيكلتهــا موزعــة وفقــًا للنطــاق اجلغــرايف، ويبلــغ اإجمــايل اأعدادهــا 17 كليــة، بينمــا يعر�س 
جــدول )2( كليــات اجلامعــة املخ�ش�شــة للبنــات قبــل اإعــادة هيكلتهــا ويبلــغ اإجمــايل اأعدادهــا 17 
كليــة، ويبلــغ اإجمــايل اأعــداد الكليــات التابعــة للجامعــة قبــل اإعــادة هيكلتهــا 34 كليــة. اأما جدول 
)3( فيعر�ــس كليــات اجلامعــة بعــد اأعــادة هيكلتهــا موزعــة وفقًا للنطــاق اجلغرايف، ويبلــغ اإجمايل 

اأعدادهــا 29 كلية.

يتبــع كل كليــة عــدد مــن الأق�شــام الأكادمييــة التــي تتعــاون وتتكامــل مع بع�شهــا البع�س لتحقيق ر�شــالة الكلية واأهدافهــا، ويتم تنظيم العالقة بني الأق�شــام مــن خالل اخلطط 
املتنوعة على م�شتوى الكلية مثل اخلطة ال�شرتاتيجية، وخطة البحث العلمي، وخطة خدمة املجتمع.  كما تتويل بع�س الأق�شام م�شوؤولية اأحد الربامج الأكادميية املقدمة 
داخل الكلية، بينما ت�شارك اأق�شام اأخرى يف تقدمي الربنامج.  كما تتنوع الدرجات العلمية املمنوحة ما بني دبلوم قبل جامعي )مدة الدرا�شة اأقل من 4 �شنوات(، وبكالوريو�س، 
ودرا�شــات عليــا.  وحتر�ــس اجلامعــة مــن خــالل نظام اجلودة على التن�شــيق بني الأق�شــام الأكادميية املتناظرة ومقارنة م�شــتوى جودة الأداء بكل منها. حيــث كان عدد الكليات 
قبــل اإعــادة هيكلتهــا 34 كليــة موزعــة بــني البنني والبنات ويو�شح جدول )1( كليات اجلامعة البنني قبل اإعادة هيكلتها والق�شــام الأكادمييــة التابعة لها موزعة وفقًا للنطاق 
اجلغــرايف، ويبلــغ اإجمــايل اأعدادهــا 17 كليــة، بينمــا يعر�س جدول )2( كليــات اجلامعة املخ�ش�شة للبنات والأق�شــام الكادميية التابعة لها قبل اإعــادة هيكلتها ويبلغ اإجمايل 

اأعدادهــا 17 كليــة ، باإجمــايل 34 كليــة قبــل اإعــادة الهيكلة . ويو�شح جدول )3( الكليات والأق�شــام الأكادميية التابعة لكليات اجلامعة بعد قرار هيكلتها وعددها 29 كلية.

�شكل )3(: مباين املدرجات والقاعات الدرا�شية
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جدول )1( األقسام األكاديمية  التابعة لكليات الجامعة للبنين قبل إعادة هيكلتها

اأبها

ال�شريعة واأ�شول الدين
        -ق�شم اأ�شول الفقه.                                           -ق�شم القراآن وعلومه.

        -ق�شم ال�شنة وعلومها.                                      -ق�شم العقيدة واملذاهب املعا�شرة.
        -ق�شم ال�شريعة.                                                  -ق�شم اأ�شول الدين. 

العلوم الإن�شانية
         -ق�شم اللغة العربية واآدابها.

         -ق�شم الإعالم والت�شال.
        -ق�شم التاريخ.

        -ق�شم اجلغرافيا. 

العلوم الإدارية واملالية
         -اإدارة الأعمال.                                          -املحا�شبة.

        -القانون.                                                       -نظم املعلومات الإدارية.
        -الت�شويق والتجارة الإلكرتونية.

الرتبية
         -ق�شم املناهج وطرق التدري�س.               -ق�شم الرتبية.

         -ق�شم علم النف�س الرتبوي.                     -ق�شم الرتبية اخلا�شة.
         -ق�شم تقنيات التعليم.

األقسام التابعة لها³ الكلية الموقع
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اأبها
الطب

           -ق�شم اجلراحة العامة.                                          -ق�شم جراحة العظام.
           -ق�شم جراحة الأنف والأذن واحلنجرة.            -ق�شم التخدير.

           -ق�شم اأمرا�س وجراحة العيون.                            -ق�شم جراحة ال�شدر والقلب.
           -ق�شم جراحة املخ والأع�شاب.                               -ق�شم جراحة امل�شالك البولية.

           -ق�شم جراحة الأطفال.                                          -ق�شم جراحة التجميل.
           -ق�شم الطب الباطني.                                               -ق�شم الطب النف�شي.

           -ق�شم الأ�شعة الت�شخي�شية.                                    -ق�شم الأمرا�س اجللدية.
           -ق�شم طب الطوارئ.                                                  -ق�شم العناية املركزة.

           -ق�شم اأمرا�س القلب.                                                 -ق�شم الأمرا�س الع�شبية.
           -ق�شم �شحة الطفل.                                                  -ق�شم طب الأطفال حديثي الولدة.

           -ق�شم العناية املركزة لالأطفال                               -ق�شم طب الأ�شرة.
           -ق�شم طب املجتمع.                                                    -ق�شم علم الأدوية العالجي.
           -ق�شم التعليم الطبي.                                                -ق�شم علم وظائف الأع�شاء.

           -ق�شم الكائنات الدقيقة والطفيليات الإكلينيكية.
           -ق�شم الكيمياء احليوية الإكلينيكية.                 -ق�شم اأمرا�س الن�شاء والولدة.

           -ق�شم علم الأمرا�س.                                                -ق�شم الت�شريح.
               ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف الطب واجلراح

           -ق�شم الفيزياء.                                                         -ق�شم الكيمياء.العلوم
           -ق�شم الريا�شيات.                                                     -ق�شم علوم احلياة.

األقسام التابعة لها الكلية الموقع
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اأبها 

اللغات والرتجمة
         -ق�شم اللغة الإجنليزية.                                           -ق�شم الرتجمة )درا�شات عليا(.

          وت�شم الكلية كذلك:
         - مركز اللغات والرتجمة.                                         - مركز البحوث.

         -ق�شم علوم احلا�شب الآيل.                                       -ق�شم نظم املعلومات.علوم احلا�شب الآيل
         -ق�شم هند�شة احلا�شب.                                             -ق�شم هند�شة ال�شبكات والت�شالت.  

الهند�شة
         -ق�شم الهند�شة ال�شناعية.                                      -ق�شم الهند�شة امليكانيكية.

         -ق�شم الهند�شة الكهربائية.                                    -ق�شم الهند�شة املدنية.
         -ق�شم الهند�شة الكيميائية.                                    -ق�شم العمارة والتخطيط. 

ال�شيدلة
         -ق�شم ال�شيدلنيات.                                                   -ق�شم العقاقري.

         -ق�شم الكيمياء ال�شيدلنية.                                    -ق�شم ال�شيدلة ال�شريرية.
         -ق�شم علم الأدوية.

طب الأ�شنان

          -ق�شم علوم الت�شخي�س وبيولوجيا الفم والأن�شجة املحيطة بالأ�شنان.
          -ق�شم جراحة الفم والوجه والفكني.              -ق�شم طب اأ�شنان الأطفال والتقومي.

          -ق�شم �شحة اأ�شنان املجتمع.                                -ق�شم اإ�شالح الأ�شنان.
          -ق�شم ال�شتعا�شة ال�شنية.                                  -ق�شم التعليم الطبي لالأ�شنان.

األقسام التابعة لها الكلية الموقع
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العلوم الطبية التطبيقيةاأبها

          -ق�شم علوم املختربات الإكلينيكية )بنني/ بنات(.
          -ق�شم التمري�س.                                                    -ق�شم العلوم الإ�شعاعية )بنني/بنات(.

          -ق�شم علوم التاأهيل الطبي )بنني/بنات(.      -ق�شم الأجهزة الطبية احليوية.
          -ق�شم �شحة الأ�شنان                                              -ق�شم علوم �شحة املجتمع.

          -ق�شم العلوم الطبية الأ�شا�شية.

خمي�س م�شيط

العلوم الطبية التطبيقية

          -ق�شم عالج النطق وال�شمع.                                 -ق�شم التخدير والعمليات.
          -ق�شم ال�شحة العامة.                                           -ق�شم تقنية الأ�شنان.
          -ق�شم الأجهزة الطبية                                          -ق�شم العالج النف�شي.

          -ق�شم الب�شريات.                                                    -ق�شم التاأهيل الطبي. 

التمري�س

          -ق�شم التمري�س الباطني واجلراحي.              -ق�شم متري�س الأمومة والطفولة.
          -ق�شم متري�س الطوارئ.                                       -ق�شم متري�س العناية املركزة.
          -ق�شم متري�س ال�شحة العامة.                            -ق�شم اإدارة وتعليم التمري�س.

          -ق�شم متري�س �شحة املجتمع وال�شحة النف�شية والعقلية. 
          -ق�شم متري�س الرعاية التمري�شية الأ�شا�شية. 

          -ق�شم تعليم التمري�س.

األقسام التابعة لها الكلية الموقع
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املجتمعخمي�س م�شيط

            -ق�شم العلوم الطبية )املختربات الطبية(.
            -ق�شم علوم احلا�شب الآيل )نظم املعلومات(، )برجمة وت�شغيل حا�شبات(.

            -ق�شم العلوم الإدارية وتقنياتها )اإدارة الأعمال(، )حما�شبة(.
             -ق�شم العلوم الهند�شية.   

 حمايل ع�شري

العلوم والآداب
            -ق�شم الريا�شيات.                                                   -ق�شم الفيزياء.

            -ق�شم اللغة الإجنليزية.
            -ق�شم علوم احلا�شب الآيل )نظم معلومات(.    -ق�شم العلوم الطبية التطبيقية.

كلية املجتمع
            -ق�شم العلوم املالية والبنكية  )اإدارة اأعمال(.

            -ق�شم علوم احلا�شب الآيل )نظم املعلومات(.
            -ق�شم تقنية العلوم الطبية.

العلوم والآدابتنومة
             -ق�شم الريا�شيات.                                                   -ق�شم الفيزياء.

             -ق�شم اللغة الجنليزية.                                       -ق�شم علوم احلا�شب الآيل.
             -ق�شم العلوم الطبية التطبيقية.                        -ق�شم العلوم املالية والبنكية. 

األقسام التابعة لها الكلية الموقع
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جدول )2(: األقسام األكاديمية التابعة لكليات الجامعة للبنات قبل إعادة هيكلتها

اأبها 
)املركز اجلامعي 

بال�شامر(

         -ذات الأق�شام املذكورة بكلية الطب للبنني )متنح كلية الطب للبنني درجة الطب
         البكالوريو�س للبنني والبنات( واملجمع هو فقط مكان لدرا�شة الطالبات بهذه الكلية.

         ذات الأق�شام املذكورة بكلية طب الأ�شنان للبنني )متنح كلية طب الأ�شنان للبنني درجة            طب الأ�شنان
         البكالوريو�س للبنني والبنات( واملجمع هو فقط مكان لدرا�شة الطالبات بهذه الكلية.

         ذات الأق�شام املذكورة بكلية ال�شيدلة للبنني )متنح كلية ال�شيدلة للبنني درجة              ال�شيدلة
         البكالوريو�س للبنني والبنات( واملجمع هو فقط مكان لدرا�شة الطالبات بهذه الكلية.

التمري�س

         -ق�شم الرعاية التمري�شية الأ�شا�شية.
         -ق�شم الرعاية التمري�شية للمجتمع.

         -ق�شم متري�س الأطفال.
         -ق�شم التمري�س اجلراحي والباطني.

         -ق�شم متري�س الولدة وحديثي الولدة.

األقسام التابعة لها4 الكلية الموقع
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اأبها 
)املركز اجلامعي 

بال�شامر(
          -ق�شم علوم احلا�شب.علوم احلا�شب

          -ق�شم نظم املعلومات.

اأبها
 )كليات البنات(

          -ق�شم الكيمياء.                                                -ق�شم الفيزياء.العلوم
          -ق�شم الريا�شيات.                                           -ق�شم علوم احلياة.

الإدارة والقت�شاد املنزيل

          -ق�شم اإدارة اأعمال.                                          -ق�شم الإدارة املالية.
          -ق�شم التغذية وعلوم الأغذية.                   -ق�شم املحا�شبة.

          -ق�شم القت�شاد املنزيل.                                -ق�شم التجارة الإلكرتونية.
          -ق�شم نظم املعلومات الإدارية.                     -ق�شم ت�شميم الأزياء.

          -ق�شم القانون. 

الآداب 
          -ق�شم الدرا�شات الإ�شالمية.                          -ق�شم اللغة العربية.

          -ق�شم اللغة الجنليزية.                                -ق�شم اجلغرافيا.
          -ق�شم التاريخ.

الرتبية

          -ق�شم ريا�س الأطفال.                                    -ق�شم ال�شحة النف�شية.
          -ق�شم الرتبية.                                                  -ق�شم علم النف�س.

          -ق�شم املناهج وطرق التدري�س.                     -ق�شم تقنيات التعليم.
          -ق�شم الرتبية اخلا�شة.

األقسام التابعة لها4 الكلية الموقع
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اأبها
 )كليات البنات(

العلوم الطبية والتطبيقية

          -ق�شم علوم املختربات الإكلينيكية )بنني/ بنات(.
          -ق�شم العلوم الإ�شعاعية )بنني/بنات(.     -ق�شم علوم التاأهيل الطبي )بنني/بنات(.

          -ق�شم الأجهزة الطبية احليوية.                 -ق�شم �شحة الأ�شنان.
          -ق�شم علوم �شحة املجتمع.                            -ق�شم علوم الطبية الأ�شا�شية.

           -ق�شم علوم احلا�شب الآيل )نظم املعلومات(، )برجمة وت�شغيل احلا�شبات(.كلية املجتمع
           -ق�شم العلوم الإدارية )املحا�شبة(، )اإدارة الأعمال(، )الإدارة املكتبية(.

خمي�س م�شيط

           -ق�شم علوم احلا�شب.                                        -ق�شم نظم املعلومات.العلوم والآداب )جممع 1(
           -ق�شم اللغة الجنليزية.                                 -ق�شم ال�شحة العامة.

           -ق�شم الدرا�شات الإ�شالمية.العلوم والآداب
           -ق�شم اللغة العربية.

كلية املجتمع

           -ق�شم العلوم الإدارية ) اإدارة الأعمال(، ) املحا�شبة(.
           -ق�شم علوم احلا�شب الآيل )نظم املعلومات (

           -ق�شم العلوم الهند�شية.
           -ق�شم العلوم الطبية.

األقسام التابعة لها4 الكلية الموقع
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حمايل ع�شري

العلوم والآداب

        -ق�شم الدرا�شات الإ�شالمية.                               -ق�شم اللغة العربية.
        -ق�شم ال�شريعة.                                                     -ق�شم اللغة الإجنليزية.

        -ق�شم علوم احلا�شب الآيل.                                 -ق�شم نظم املعلومات.
        -ق�شم اإدارة الأعمال.                                           -ق�شم القت�شاد املنزيل.

        -ق�شم الكيمياء.                                                     -ق�شم الأحياء.
        -ق�شم الريا�شيات.                                                -ق�شم الفيزياء.

        -ق�شم الت�شميم الداخلي.                                   -ق�شم التغذية وعلوم الأغذية.
        -ق�شم املختربات الطبية.                                   -ق�شم الأ�شعة.

العلوم الطبية التطبيقية

        -ق�شم العلوم الطبية الأ�شا�شية.                       -ق�شم التمري�س العام.
        -ق�شم الأجهزة الطبية.                                      -ق�شم عالج النطق وال�شمع.
        -ق�شم العالج النف�شي.                                          -ق�شم التخدير والعمليات.

        -ق�شم الب�شريات.                                                  -ق�شم ال�شحة العامة.

        -ق�شم التاأهيل الطبي.                                          -ق�شم تقنية الأ�شنان.
        -ق�شم العالج الطبيعي.

العلوم والآداباأحد رفيدة

         -ق�شم الريا�شيات.                                              -ق�شم الكيمياء.
         -ق�شم الفيزياء.                                                  -ق�شم الأحياء.

         -ق�شم اللغة الجنليزية.
         -ق�شم العلوم الطبية التطبيقية )متري�س(.  

         -ق�شم علوم احلا�شب الآيل.                              -ق�شم نظم املعلومات.
         -ق�شم العلوم الإدارية.                                      -ق�شم املحا�شبة.

األقسام التابعة لها4 الكلية الموقع
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العلوم والآداب�شراة عبيدة

-ق�شم علوم احلا�شب الآيل.                                     -ق�شم الدرا�شات الإ�شالمية.
-ق�شم الرتبية.                                                           -ق�شم اللغة العربية.

-ق�شم اللغة الجنليزية.                                         -ق�شم الكيمياء.
-ق�شم الفيزياء.                                                        -ق�شم الريا�شيات.

-ق�شم نظم املعلومات.                                                -ق�شم اإدارة الأعمال.
-ق�شم املحا�شبة.

العلوم والآدابظهران اجلنوب

        -ق�شم الدرا�شات الإ�شالمية.                                    -ق�شم اللغة العربية.
        -ق�شم اللغة الإجنليزية.                                          -ق�شم اإدارة الأعمال.

        -ق�شم الكيمياء.                                                          -ق�شم الفيزياء.
        -ق�شم الريا�شيات.                                                      -ق�شم علوم احلياة.

        -ق�شم  احلا�شب الآيل.                                               -ق�شم نظم املعلومات.

رجال اأملع

كلية العلوم والآداب

         -ق�شم الريا�شيات.                                                     -ق�شم العلوم الطبية التطبيقية.
         -ق�شم الكيمياء.                                                          -ق�شم احلا�شب الآيل.
        -ق�شم الفيزياء.                                                           -ق�شم نظم املعلومات.

        -ق�شم الأحياء.                                                           -ق�شم الإعالم والت�شال.
        -ق�شم اللغة الجنليزية.

كلية املجتمع
        -ق�شم اإدارة الأعمال وتقنياتها )املحا�شبة(.

        -ق�شم علوم احلا�شب الآيل ) برجمة وت�شغيل احلا�شبات(، ) نظم املعلومات(.
        -ق�شم تقنية العلوم الطبية.

العلوم والآداباملجاردة

        -ق�شم الريا�شيات.                                                      -ق�شم الكيمياء.
        -ق�شم الفيزياء.                                                          -ق�شم الأحياء.

        -ق�شم اللغة الإجنليزية.                                          -ق�شم العلوم الطبية.
        -ق�شم علوم احلا�شب الآيل.

األقسام التابعة لها4 الكلية الموقع
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وبعد درا�شة الو�شع احلايل باجلامعة ومقارنته مع و�شع اجلامعات املتميزة حمليًا ودوليًا ، مت التو�شل اإىل مقرتح منا�شب لإعادة هيكلة 
كليات اجلامعة، ومت عر�شه على جمل�ــس اجلامعة املوقر والذي اأقره بالقرار رقم )38/37/3/7( يف جل�شــته الثالثة واملنعقدة بتاريخ 
1438/3/26هـ ، كما مت الرفع مبقرتح اإعادة الهيكلة للجنة املوؤقتة املكلفة مببا�شرة اخت�شا�شات جمل�س التعليم العايل )امللغي( والتي 
اأقرته بقرارها رقم )1438/10/4( يف جل�شــتها العا�شــرة واملنعقدة بتاريخ 1438/6/10 هـ ، ويو�شح جدول )3( و�شع كليات اجلامعة 

بعد الهيكلة واق�شامها الكادميية.
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اأبها

ال�شريعة واأ�شول الدين
        -اأ�شول الفقه.                                           -القراآن وعلومه.

        -ال�شنة وعلومها.                                      -العقيدة واملذاهب املعا�شرة.
        -الفقه.                                                       -الدرا�شات الإ�شالمية. 

العلوم الإن�شانية

         -اللغة العربية واآدابها.
         -الإعالم والت�شال.

        -التاريخ.
        -اجلغرافيا. 

        - الجتماع

العلوم الإدارية واملالية
         -اإدارة الأعمال.                                          -املحا�شبة.

        -القانون.                                                       -نظم املعلومات الإدارية.
        -الت�شويق والتجارة الإلكرتونية.            - اإدارة مالية.

الرتبية

         -املناهج وطرق التدري�س.                           -الرتبية.
         -الدارة وال�شراف الرتبوي.                     -الرتبية اخلا�شة.

         -تقنيات التعليم.                                           -علم النف�س.
         -ريا�س الطفال.                                          -ال�شحة النف�شية.

األقسام التابعة لها³ الكلية الموقع

جدول )3(: كليات اجلامعة والأق�شام الأكادميية التابعة لها بعد اإعادة هيكلتها.
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اأبها
الطب

           -اجلراحة العامة.                                               -جراحة العظام.
           -جراحة الأنف والأذن واحلنجرة.                 -التخدير.

          -اأمرا�س وجراحة العيون.                                  -جراحة ال�شدر والقلب.
           -جراحة املخ والأع�شاب.                                    -جراحة امل�شالك البولية.

           -جراحة الأطفال.                                               -جراحة التجميل.
           -الطب الباطني.                                                    -الطب النف�شي.

           -الأ�شعة الت�شخي�شية.                                         -الأمرا�س اجللدية.
           -طب الطوارئ.                                                       -العناية املركزة.

           -اأمرا�س القلب.                                                      -الأمرا�س الع�شبية.
           -�شحة الطفل.                                                       -طب الأطفال حديثي الولدة.

           -العناية املركزة لالأطفال                                   -طب الأ�شرة.
           -طب املجتمع.                                                         -علم الأدوية العالجي.

           -التعليم الطبي.              

           -ق�شم الفيزياء.                                                         -ق�شم الكيمياء.العلوم
           -ق�شم الريا�شيات.                                                     -الحياء.

األقسام التابعة لها الكلية الموقع
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اأبها 

         -اللغة الإجنليزية.                                                    -الرتجمة.اللغات والرتجمة

         -علوم احلا�شب.                                                           -نظم املعلومات.علوم احلا�شب الآيل
         -هند�شة احلا�شب.                                                      -هند�شة ال�شبكات والت�شالت.  

الهند�شة
         -الهند�شة ال�شناعية.                                                -الهند�شة امليكانيكية.

         -الهند�شة الكهربائية.                                              -الهند�شة املدنية.
         -الهند�شة الكيميائية.                                               -العمارة والتخطيط. 

ال�شيدلة
         -ال�شيدلنيات.                                                            -العقاقري.

         -الكيمياء ال�شيدلنية.                                             -ق�شم ال�شيدلة ال�شريرية.
         -علم الأدوية.

طب الأ�شنان

          -علوم الت�شخي�س وبيولوجيا الفم والأن�شجة املحيطة بالأ�شنان.
          -جراحة الفم والوجه والفكني.                            -طب اأ�شنان الأطفال والتقومي.

          -�شحة اأ�شنان املجتمع.                                             -اإ�شالح الأ�شنان.
          -ال�شتعا�شة ال�شنية.                                               -التعليم الطبي لالأ�شنان.

األقسام التابعة لها الكلية الموقع
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اأبها

العلوم الطبية التطبيقية

          -علوم املختربات الإكلينيكية.
          -التمري�س.                                                             -العلوم الإ�شعاعية.

          -علوم التاأهيل الطبي.                                          -الأجهزة الطبية احليوية.
          -�شحة الأ�شنان                                                       -علوم �شحة املجتمع.

          -العلوم الطبية الأ�شا�شية.

التمري�س

-الرعاية التمري�شية الأ�شا�شية.
-الرعاية التمري�شية للمجتمع.

-متري�س الأطفال.
-التمري�س اجلراحي والباطني.

-متري�س الولدة وحديثي الولدة.

القت�شاد املنزيل
-   التغذية وعلوم الغذية.

-   القت�شاد املنزيل
-   ت�شميم الزياء

املجتمع

-   العلوم الدارية وتقنياتها.
-   احلا�شب الىل ونظم املعلومات.

-   العلوم الهند�شية 
-   العلوم الطبية.

األقسام التابعة لها الكلية الموقع
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خمي�س م�شيط

العلوم والداب

-   الدرا�شات ال�شالمية                                       -   اللغة العربية
-   ال�شريعة                                                             -   اللغة الجنليزية

-   علوم احلا�شب اليل                                         -   نظم املعلومات 
-   الت�شميم الداخلي                                            -   العمارة والر�شم الهند�شي

-   التغذية وعلوم الغذية.

العلوم الطبية التطبيقية

          -عالج النطق وال�شمع.                                          -التخدير والعمليات.
          -ال�شحة العامة.                                                    -تقنية الأ�شنان.
          -الأجهزة الطبية                                                   -العالج النف�شي.
          -الب�شريات.                                                            -التاأهيل الطبي. 
          - املختربات الطبية                                               -العالج الطبيعي

         - العلوم الطبية ال�شا�شية.                                  -ال�شعة

التمري�س

          -التمري�س الباطني واجلراحي.                        -متري�س الأمومة والطفولة.
          -متري�س الطوارئ.                                                -متري�س العناية املركزة.
          -متري�س ال�شحة العامة.                                    -اإدارة وتعليم التمري�س.

          -متري�س �شحة املجتمع وال�شحة النف�شية والعقلية. 
          -الرعاية التمري�شية الأ�شا�شية. 

          -تعليم التمري�س.

األقسام التابعة لها الكلية الموقع
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املجتمعخمي�س م�شيط

            -العلوم الطبية.
            -علوم احلا�شب الآيل.

            -العلوم الإدارية وتقنياتها.
             -العلوم الهند�شية.   

العلوم والآداباأحد رفيدة

         -الريا�شيات.                                                        -الكيمياء.

         -الفيزياء.                                                             -الأحياء.
         -اللغة الجنليزية ) الرتجمة(.

         -العلوم الطبية التطبيقية )متري�س(.  
         -احلا�شب الآيل.                                                   -نظم املعلومات.

         -العلوم الإدارية.                                                -املحا�شبة.

العلوم والآداب�شراة عبيدة

-علوم احلا�شب الآيل.                                       -الدرا�شات الإ�شالمية.
-الرتبية.                                                             -اللغة العربية.

-اللغة الجنليزية.                                           -الكيمياء.
-الفيزياء.                                                          -الريا�شيات.

-نظم املعلومات.                                                 -اإدارة الأعمال.
-املحا�شبة.

األقسام التابعة لها الكلية الموقع
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العلوم والآدابظهران اجلنوب

        -الدرا�شات الإ�شالمية.                                       -اللغة العربية.
        -اللغة الإجنليزية.                                             -اإدارة الأعمال.

        -الكيمياء.                                                             -الفيزياء.
        -الريا�شيات.                                                         -علوم احلياة.

        -  احلا�شب الآيل.                                                 -نظم املعلومات.

العلوم والآدابتنومة
         -الريا�شيات.                                                       -الفيزياء.

         -اللغة الجنليزية ) ترجمة(.                      -علوم احلا�شب الآيل وتطبيقاته.
          -العلوم الطبية التطبيقية.                            -العلوم املالية والبنكية. 

العلوم والآدابحمايل ع�شري

-الدرا�شات الإ�شالمية.                                     -اللغة العربية.
-ال�شريعة.                                                           -اللغة الإجنليزية.

-علوم احلا�شب الآيل.                                        -نظم املعلومات.
-اإدارة الأعمال.                                                 -القت�شاد املنزيل.

-الكيمياء.                                                            -علوم احلياة.
-الريا�شيات.                                                       -الفيزياء.

-الت�شميم الداخلي.                                          -التغذية وعلوم الأغذية.

األقسام التابعة لها الكلية الموقع
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حمايل ع�شري

العلوم الطبية التطبيقية

-العلوم الطبية الأ�شا�شية.                                    -التمري�س العام.
-الأجهزة الطبية.                                                  -عالج النطق وال�شمع.
 -العالج التنف�شي.                                                   -التخدير والعمليات.

-الب�شريات.                                                              -ال�شحة العامة.

-التاأهيل الطبي.                                                      -تقنية الأ�شنان.
-العالج الطبيعي.                                                     -املختربات الطبية

-ال�شعة

كلية املجتمع
-العلوم املالية والبنكية.

-احلا�شب الآيل.
-تقنية العلوم الطبية.

رجال اأملع

كلية العلوم والآداب

-الريا�شيات.                                                            -العلوم الطبية التطبيقية.
-الكيمياء.                                                                 -احلا�شب الآيل.
-الفيزياء.                                                                 -نظم املعلومات.

-الأحياء.                                                                  -الإعالم والت�شال.
-اللغة الجنليزية.

كلية املجتمع
-اإدارة الأعمال وتقنياتها .

-علوم احلا�شب الآيل .
-تقنية العلوم الطبية.

العلوم والآدابالمجاردة

-الريا�شيات.                                                            -الكيمياء.
-الفيزياء.                                                                -علوم احلياة.

 -اللغة الإجنليزية )الرتجمة(.                        -العلوم الطبية.
 -احلا�شب الآيل.

األقسام التابعة لها الكلية الموقع
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بناء على ما ت�شهده اجلامعة من تقدم كبري يف م�شرية التعليم العايل مبا يواكب النمو ال�شريع لهذا البلد وبف�شل اهلل ثم بف�شل تظافر اجلهود يف اجلامعة وبتوجيه ومتابعة 
حثيثة من معايل مدير اجلامعة ال�شــتاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�شــلمي فقد ا�شــتطاعت اجلامعة ان تقفز قفزات هائلة من التطور يف دعم وكالت اجلامعة وعماداتها 
واداراتهــا املختلفــة مبــا حتتاجــه مــن افــكار ابداعية خالقة �شــيكون لها اعظم الثر يف دفع عجلة م�شــرية التعليــم والتعلم يف اجلامعة خالل العــام اجلامعي 1438/1437 هـ. 

ولعل من ابرز هذه اجلهود يف هذا العام ان�شاء ما يلي :

أواًل : إنشاء إدارة عامة بالجامعة تسمى )اإلدارة العامة للخدمات التعليمية(.
حتقيقــا لهــدف اجلامعــة بالرتقــاء يف كافــة خدماتهــا التعليمية ، وتوفري بيئة اأكادميية منا�شــبة للطــالب والطالبات يف كافة كليات اجلامعة، ورغبة يف حتقيق روؤية ور�شــالة 

اجلامعة ، فقد مت اإن�شاء الإدارة العامة للخدمات التعليمية .

ثانيًا: إنشاء وحدة بالجامعة تسمى )وحدة المناهج والخطط(.
ملا للخطط والربامج من اهمية ق�شوى يف العملية التعليمية �شــعت اجلامعة اىل حتديث وتطوير اخلطط واملناهج فيها وذلك من خالل ان�شــاء وحدة املناهج واخلطط. وذلك 

رغبة يف تطوير وحتديث املناهج واخلطط الدرا�شية باجلامعة، وحتقيقا لهدف الرتقاء مب�شتوى اخلريجني يف كافة التخ�ش�شات ، ومواكبة �شوق العمل. 

ثالثًا : إنشاء وحدة بالجامعة بمسمى )وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل(.
رغبــة يف مواكبــة روؤيــة اململكــة العربيــة ال�شــعودية  2030 بالتحــول اإىل القت�شــاد املعــريف والرتكيــز على البحــوث والدرا�شــات ذات العائد القت�شادي، ورغبة يف ال�شــتفادة 

مما تزخر به املنطقة من مقومات اقت�شادية يف جمال انتاج الع�شل، فقد مت اإن�شاء وحدة اأبحاث النحل واإنتاج الع�شل.

رابعًا: إنشاء وحدة بمسمى )وحدة التصنيفات الدولية( بوكالة الجامعة للتطوير والجودة.
رغبة يف مواكبة روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030  يف تطوير اجلامعات ال�شعودية ومواكبة لركب اجلامعات العاملية املتقدمة علميا واكادمييا ورغبة من اجلامعة  بان 

تكون من بني اف�شل)200( جامعة دولية فقد مت اإن�شاء وحدة الت�شنيفات الدولية.

خامسًا : إنشاء )أوقاف جامعة الملك خالد(.
يف �شــبيل حتقيــق تطلــع اململكــة العربيــة ال�شــعودية حفظهــا اهلل بان تكون اجلامعات ذات ا�شــتقاللية مادية وربحية ومواكبة و رغبة يف حتقيــق اأهداف روؤية اململكة العربية 

ال�شعودية  2030 من خالل )تعظيم الأثر الجتماعي للقطاعات غري ربحية( فقد مت اإن�شاء اأوقاف جامعة امللك خالد .

قفزات من البناء والتطور للجامعة
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الفصل األول
الطالب والطالبات
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يو�شــح الف�شــل احلــايل اأعــداد الطــالب والطالبــات امل�شــتجدين واملقيديــن واخلريجــني ومــن مت طــي قيدهــم اأو تقدمــوا باعتذارات عن ف�شل درا�شــي واحــد اأو اأكــرث، كما يو�شح 
توزيعهم على الدرجات العلمية املختلفة )دبلوم متو�شــط - بكالوريو�ــس - دبلوم درا�شــات عليا - ماج�شــتري - دكتوراه(، وكليات اجلامعة املختلفة، ون�شــبة الذكور "ذ" والإناث 
"ث"، ون�شــبة ال�شــعوديني "�ــس" اإىل غــري ال�شــعوديني "غ"، كمــا يو�شــح اأعــداد خريجــني اجلامعــة وتوزيعهــم علــى التخ�ش�شــات الأكادميية املختلفــة وذلك للعــام اجلامعي 1437-
1438 هـ  كما يعر�س معدلت التغري ال�شــنوية يف هذه البيانات.  ويو�شح جدول رقم )4(، �شــكل )4(، اإجمايل اأعداد الطالب )امل�شــتجدون واملقيدون( واخلريجون باملراحل 
الدرا�شية املختلفة، وتوزيعهم بناء على النوع )طالب / طالبات(، واجلن�شية )�شعودي / غري �شعودي(.  وكما يت�شح من اجلدول فقد بلغ اإجمايل اأعداد الطالب امل�شتجدون 

17090 طالــب وطالبــة ، وبلــغ اإجمــايل املقيدون 59616 طالب وطالبــة ،وبلغ اإجمايل اخلريجون 11276 طلب وطالبة .

�شكل )4(: توزيع اأعداد الطالب والطالبات امل�شتجدين واملقيدين واأعداد اخلريجني على كليات اجلامعة
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جدول )4(: الطالب امل�شتجدين واملقيدين واخلريجني باملراحل الدرا�شية املختلفة وتوزيعهم بناء على النوع )طالب / طالبات( واجلن�شية )�شعودي / 
غري �شعودي( للعام اجلامعي 1437-1438هــ.

املجموعغ�ساملجموعغ�ساملجموعغ�س

دكتوراه

41041212221411011ذ
3403497299505ث

75075309431316016املجموع

ماج�شتري

1039112682267083253328ذ
1896195713107232203223ث

2921530713953614315456551املجموع

دبلوم درا�شات عليا

248024825002502130213ذ
600060060206025930593ث

848084885208528060806املجموع

بكالوريو�س

556149561020389281206703518363554ذ

833330836330783165309485948325980ث

13894791397351172446516188646689534املجموع

دبلوم متو�شط
14624146622912423155414545ذ

153751542305037308763113644ث

29999300853416154021172171189املجموع

18108103182115906954759616120059112096الإجمايل

الخريجونالمستجدون المقيدون
الجنس المراحل الدراسية
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أواًل: الطالب المستجدون
يو�شح جدول رقم)5( توزيع الطالب والطالبات امل�شتجدون على املراحل الدرا�شية املختلفة بفروع وكليات اجلامعة، والن�شبة املئوية لأعدادهم بكل كلية كن�شبة اإىل 

اإجمايل اأعداد امل�شتجدين.  كما مت متثيل ذلك بيانيًا )�شكل 5(.

جدول )5(: توزيع الطالب والطالبات امل�شتـــجدين للعام اجلــامعي 1437-1438هــ  على الدرجات العلمية املختلفة بكليات وفروع اجلامعة.

3274076908754.80ال�شريعة واأ�شول الدين

1549022860235012.90العلوم الإن�شانية

09094009495.21العلوم الإدارية واملالية

281028488450182310.01الرتبية

00023302331.28الطب 

0250986010115.55العلوم 

00030903091.70القت�شاد املنزيل

048053405823.20اللغات والرتجمة 

00045204522.48علوم احلا�شب الآيل 

00043004302.36الهند�شة  

00030403041.67ال�شيدلة

000970970.53التمري�س 

00013901390.76طب الأ�شنان

00041004102.25العلوم الطبية التطبيقية

الدرجة العلمية

اإلجماليدبلوم متوسطبكالوريوسماجستيردكتوراه دبلوم دراسات عليا
اسم الكلية

النسبة
 المئوية

)%(
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00008428424.62املجتمع 

00069906993.84العلوم والآداب بخمي�س م�شيط
العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س 

00022802281.25م�شيط

00014001400.77التمري�س بخمي�س م�شيط

0000142614267.83املجتمع بخمي�س م�شيط

00019380193810.64العلوم والآداب مبحايل ع�شري
العلوم الطبية التطبيقية مبحايل 

000640640.35ع�شري

00005835833.20املجتمع مبحايل ع�شري

00020102011.10العلوم والآداب بتنومة

00056505653.10العلوم والآداب بظهران اجلنوب

00023702371.30العلوم والآداب باأحد رفيدة

00068406843.76العلوم والآداب ب�شراة عبيدة

00028702871.58العلوم والآداب برجال اأملع

00001571570.86املجتمع برجال اأملع

00019601961.08العلوم والآداب باملجاردة

100%7530784813973300818211الإجمايل

الدرجة العلمية

اإلجماليدبلوم متوسطبكالوريوسماجستيردكتوراه دبلوم دراسات عليا

تابع جدول )5(: توزيع الطالب والطالبات امل�شتـــجدين للعام اجلــامعي 1437-1438هــ  على الدرجات العلمية املختلفة بكليات وفروع اجلامعة.

اسم الكلية
النسبة 
المئوية

)%(
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�شكل )5(:  توزيع الطالب والطالبات امل�شتجدين على اجلامعة للعام اجلامعي 1437 - 1438 هـ ممثاًل بالن�شبة املئوية
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ال�شريعة واأ�شول الدين
22104127007191351100866�س
0060002100009غ

العلوم الإن�شانية
5109400047111520659002346�س
0000001300004غ

العلوم الإدارية واملالية
00360093020000941�س
0000008000008غ

الرتبية
1414376424860038445800001819�س
0001000300004غ

الطب
000000145880000233�س
0000000000000غ

جـــدول )6(: توزيع اأعداد الطالب امل�شتجدين على كليات اجلامعة بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية )�شعودي / غري �شعودي(، واجلن�س )طالب / طالبة( 
للعام اجلامعي 1437-1438هــ .

 ويو�شــح جــدول رقــم )6( توزيــع الطــالب امل�شــتجدين علــى كليــات اجلامعــة بنــاء علــى املرحلــة الدرا�شــية واجلن�شــية )�شــعودي "�ــس"/ غــري �شــعودي "غ"(، واجلن�ــس )ذكــر "ذ" 
/ اأنثــي "ث"( للعــام اجلامعــي 1437-1438هــــ. وتو�شــح البيانــات اأن اإجمــايل اأعــداد الطالبــات امل�شــتجدات  مبرحلــة الدكتــوراه بلــغ 34 طالبــة مقابــل 41 طالــب، ويف مرحلــة 
املاج�شــتري بلغت اأعداد الطالبات امل�شــتجدات 195 طالبة مقابل 112 طالب، بينما بلغت اأعداد امل�شــتجدات بدبلوم الدرا�شــات العليا 600 طالبة مقابل 248 طالب، وتفوقت 
اأعــداد الطالبــات امل�شــتجدات مبرحلــة البكالوريو�ــس انتظــام 6702 علــى اأعــداد الطــالب 5574، اإ�شافــة اإىل اأعــداد امللتحقات مبرحلة البكالوريو�ــس بنظام النت�شــاب 1661 

طالبــة مقابــل 36 طالــب ، كمــا يت�شح اأن اأعداد امل�شــتجدات بالدبلوم املتو�شــط 1542 طالبــة مقابل 1466 طالب. 

الجنسية

الدرجة العلمية

المجموع ماجستيردكتوراه
البكالوريوس

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

  1 االختصارات الواردة بالجدول: س = سعودي، غ = غير سعودي، ذ = ذكر، ث = أنثى

اسم الكلية
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العلوم
00420003246480000996�س

000100410000015غ

القت�شاد املنزيل
3090000309 000000�س

0000000000000غ

اللغات والرتجمة
00932002762560000573�س

0034002000009غ

علوم احلا�شب الآيل
0000002791540000433�س

000000163000019غ

الهند�شة
00000041400000414�س

000000160000016غ

تابع جـــدول )6(: توزيع اأعداد الطالب امل�شتجدين على كليات اجلامعة بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية )�شعودي / غري �شعودي(، واجلن�س )طالب / 
طالبة( للعام اجلامعي 1437-1438هــ .

الجنسية

الدرجة العلمية

المجموع ماجستيردكتوراه
البكالوريوس

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

اسم الكلية
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ال�شيدلة
0000001471570000304�س
0000000000000غ

التمري�س
000000097000097�س
0000000000000غ

طب الأ�شنان
00000079600000139�س
0000000000000غ

العلوم الطبية التطبيقية
0000002032070000410�س
0000000000000غ

املجتمع
00000000000839839�س
0000000000033غ

العلوم والآداب بخمي�س م�شيط
0000000453023700690�س

0000000900009غ

العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س 
م�شيط

000000164640000228�س

0000000000000غ

التمري�س بخمي�س م�شيط
00000081590000140�س

0000000000000

املجتمع بخمي�س م�شيط
00000000008795411420�س

0000000000426غ

الجنسية

الدرجة العلمية

المجموع ماجستيردكتوراه
البكالوريوس

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

تابع جـــدول )6(: توزيع اأعداد الطالب امل�شتجدين على كليات اجلامعة بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية )�شعودي / غري �شعودي(، واجلن�س )طالب / 
طالبة( للعام اجلامعي 1437-1438هــ .

اسم الكلية
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العلوم والآداب مبحايل ع�شري
0000004808481609001938�س
0000000000000غ

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
مبحايل ع�شري

000000063000063�س
0000000100001غ

املجتمع حمايل ع�شري
00000000005830583�س
0000000000000غ

العلوم والآداب بتنومة
00000020100000201�س
0000000000000غ

العلوم والآداب بظهران اجلنوب
00000022830902800565�س
0000000000000غ

العلوم والآداب باأحد رفيدة
00000002370000237�س

0000000000000غ

العلوم والآداب ب�شراة عبيدة
0000000567011700684�س

0000000000000

الدرجة العلمية

ماجستيردكتوراه
البكالوريوس

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام
دبلوم متوسط دبلوم دراسات

 عليا

تابع جـــدول )6(: توزيع اأعداد الطالب امل�شتجدين على كليات اجلامعة بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية )�شعودي / غري �شعودي(، واجلن�س )طالب / 
طالبة( للعام اجلامعي 1437-1438هــ .

المجموعالجنسيةاسم الكلية
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العلوم والآداب برجال اأملع
00000002870000287�س
0000000000000غ

املجتمع برجال اأملع
00000000000157157�س
0000000000000غ

العلوم والآداب باملجاردة
00000001960000196�س
0000000000000غ

الإجمايل
4134103189248600552566723616611462153718108�س
00960049300045103غ

4134112195248600557467023616611466154218211املجموع

اسم الكلية

الدرجة العلمية

ماجستيردكتوراه
البكالوريوس

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

تابع جـــدول )6(: توزيع اأعداد الطالب امل�شتجدين على كليات اجلامعة بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية )�شعودي / غري �شعودي(، واجلن�س )طالب / 
طالبة( للعام اجلامعي 1437-1438هــ .

المجموعالجنسية
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�شكل )6(: توزيع الطالب امل�شتجدين بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�س )طالب / طالبة( للعام اجلامعي 1437-1438هــ.
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ومبقارنــة تطــور اأعــداد الطــالب امل�شــتجدين باجلامعــة خالل خم�ــس �شــنوات )1433-1434 حتى 1437-1438 هـ( مت�شمنة �شــنة التقرير، وح�شــاب معــدلت التطور والتغيري 
ال�شنوي يت�شح من جدول) 7 ( وجود انخفا�س يف اأعداد الطالب امل�شتجدين يف درجات الدكتوراه، واملاج�شتري وهو ل يعرب عن نق�س حقيقي يف اأعداد طالب هذه املراحل حيث 

اأن بيانات الطالب الواردة عن اأعوام 1431-1432 حتى 1434-1435 هـ تت�شمن اأعداد الطالب امل�شجلني بفروع جامعة امللك خالد والتي مت �شمها لتاأ�شي�س جامعة بي�شة.

ورغــم توجــه الراغبــني يف احل�شــول علــى درجتي الدكتوراه واملاج�شــتري للجامعات الأجنبية ذات ال�شــمعة املتميــزة يف جمال التخ�ش�س، وهو اأحد التوجهات الوطنية بت�شــجيع 
الإبتعــاث وتاأهيــل املبتعثــني باأعلــى امل�شــتويات الأكادمييــة املمكنــة )راجــع الف�شــل الرابــع- البتعــاث والتدريــب( اإل اأن البيانــات الــواردة بجــدول) 7 ( تو�شــح انخفا�س اأعداد 
امل�شــجلني لدرجــة الدكتــوراه مــن 103 )عــام 1436-1437 هـــ( اإىل 75 للعــام احلــايل )1437-1438 هـــ(، كمــا يالحــظ اأنــه علــى الرغــم مــن انخفا�ــس اأعــداد امل�شــجلني لدرجــة 
املاج�شــتري مــن 667 )عــام 1436-1437 هـــ( اإىل 307 )1437-1438 هـــ( اإل اأن معــدل الإنخفا�ــس كمــا يت�شــح مــن اجلــدول قــد تطور مــن 7 % )عــام 1436-1437 هـ( اإىل %54 

)عــام 1437-1438 هـــ(.  ويو�شــح ال�شــكل رقــم 7 التمثيــل البيــاين لتطور اأعــداد الطالب والطالبات امل�شــتجدين باجلامعــة، وتوزيعهم على الدرجــات العلمية املختلفة.
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دكتوراه
87845210375العدد

-27%98%-38%-3%0%معدل التغيري ال�شنوي )%(

ماج�شتري
7421252721667307العدد

-54%-7%-42%69%344%معدل التغيري ال�شنوي )%(

دبلوم درا�شات عليا
967710821588848العدد

44%-28%16%-27%26%معدل التغيري ال�شنوي )%(

بكالوريو�س
1837017681128991329713973العدد

5%3%-27%-4%47%معدل التغيري ال�شنوي )%(

دبلوم متو�شط
24182517262524353008العدد

24%-7%4%4%35%معدل التغيري ال�شنوي )%(

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

العام الدراسي بالتقويم الهجري

جدول  )7(: تطور اأعداد الطالب والطالبات امل�شتجدين باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل خم�س �شنوات مت�شمنة �شنة التقرير.

تطور األعداد المرحلة الدراسية
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�شكل )7(: تطور اأعداد الطالب والطالبات امل�شتجدين باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل خم�س �شنوات مت�شمنة �شنة التقرير



69

ثانيًا: الطالب المقيدون
ي�شــتعر�س اجلــزء التــايل مــن التقريــر اإجمــايل اأعــداد الطــالب والطالبات املقيــدون باجلامعة للعام اجلامعــة 1437-1438 هـ حيث بلــغ اجمايل الطــالب والطالبات املقيدون 
59616 طالــب وطالبــة و يو�شــح جــدول رقــم )8( توزيعهــم علــى كليات اجلامعة، واملراحل الدرا�شــية املختلفة، والن�شــب املئوية لأعداد الطالب بكل كلية كن�شــبة اإىل اإجمايل 

املقيدون باجلامعة.  بينما يو�شح �شــكل 8 التمثيل البياين لتلك الأعداد.

جـــدول )8(: توزيع الطـــالب والطالبات املقيدين للـــــعام اجلــــامعي 1437-1438هـ على كليات اجلامعة وفقًا للمرحلة اجلامعية.

13153005196056959.55ال�شريعة واأ�شول الدين

1825704941053789.02العلوم الإن�شانية

03504216042517.13العلوم الإدارية واملالية

1644318523411048588.15الرتبية

0001642016422.75الطب 

010403576036806.17العلوم 

00043304330.73القت�شاد املنزيل

07402364024384.09اللغات والرتجمة 

0001875018753.15علوم احلا�شب الآيل 

0002081020813.49الهند�شة  

0001414014142.37ال�شيدلة

00027402740.46التمري�س 

الدرجة العلمية

اإلجماليدبلوم متوسطبكالوريوسماجستيردكتوراه دبلوم دراسات عليا

النسبة
 المئوية

)%(
اسم الكلية
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00083608361.40طب الأ�شنان

0001344013442.25العلوم الطبية التطبيقية

0000167316732.81املجتمع

0002396023964.02العلوم والآداب بخمي�س م�شيط
العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س 

00073007301.22م�شيط

00016001600.27التمري�س بخمي�س م�شيط

0000246024604.13املجتمع بخمي�س م�شيط

00076390763912.81العلوم والآداب مبحايل ع�شري
العلوم الطبية التطبيقية مبحايل 

00025602560.43ع�شري

00009099091.52املجتمع مبحايل ع�شري

00049504950.83العلوم والآداب بتنومة

0001330013302.23العلوم والآداب بظهران اجلنوب

00085908591.44العلوم والآداب باأحد رفيدة

0002314023143.88العلوم والآداب ب�شراة عبيدة

الدرجة العلمية

اإلجماليدبلوم متوسطبكالوريوسماجستيردكتوراه دبلوم دراسات عليا

تابع جـــدول )8(: توزيع الطـــالب والطالبات املقيدين للـــــعام اجلــــامعي 1437-1438هـ على كليات اجلامعة وفقًا للمرحلة اجلامعية.

اسم الكلية
النسبة 
المئوية

)%(
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00093109311.56العلوم والآداب برجال اأملع

00003603600.60املجتمع برجال اأملع

00090509051.52العلوم والآداب باملجاردة

313143185251618540259616100الإجمايل

الدرجة العلمية

اإلجماليدبلوم متوسطبكالوريوسماجستيردكتوراه دبلوم دراسات عليا

�شكل )8(:  توزيع الطالب والطالبات املقيدون باجلامعة للعام اجلامعي 1437 - 1438 هـ ممثاًل بالن�شبة املئوية

تابع جـــدول )8(: توزيع الطـــالب والطالبات املقيدين للـــــعام اجلــــامعي 1437-1438هـ على كليات اجلامعة وفقًا للمرحلة اجلامعية.

النسبة
 المئوية

)%(
اسم الكلية
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ويعر�س جدول رقم )9( توزيع اأعداد الطالب املقيدون على كليات اجلامعة  العلمية على م�شــتوى فروع اجلامعة وت�شــمل )كليات الطب، وطب الأ�شــنان، وال�شيدلة، والعلوم، 
والعلوم الطبية التطبيقية، والهند�شــة، وعلوم احلا�شــب الآيل، والعلوم( والكليات الأدبية )وت�شــمل كليات ال�شــريعة واأ�شول الدين، والعلوم الإن�شــانية، والأعمال ، والرتبية، 
واللغــات والرتجمــة، والآداب، والعلــوم والن�شــانية ، والقت�شــاد املنــزيل (، اإ�شافــة اإىل الكليــات التــي تقــدم برامــج علميــة واأخــرى اأدبيــة )وت�شــمل كليــات العلــوم والآداب، 
واملجتمــع(.  وهــو نهــج جديــد ي�شــري عليــه التقرير ال�شــنوي حلر�س اجلامعة على مراعاة التوازن بني اأعداد املقبولني وامل�شــجلني يف التخ�ش�شات العلميــة والأدبية والنظرية، 
كما اأن اجلامعة ب�شدد اإن�شاء قواعد بيانات الكرتونية حل�شر اأعداد الطالب واخلريجني يف �شوء تخ�ش�شاتهم، ونوعهم )ذكر / اأنثى(، وجن�شيتهم، واأعداد ون�شب من التحقوا 
بوظائــف تتنا�شــب مــع موؤهالتهــم بحيــث تتالءم اأعداد املقبولني مع احتياجات �شــوق العمل، وتلبيــة متطلبات التنمية، اإ�شافة اإىل اإجراء الدرا�شــات الالزمة لتطوير الربامج 
القائمة، واقرتاح برامج جديدة مبا يتنا�شب مع املتغريات اجلديدة. ويت�شح من اجلدول اأن اأعداد املقيدون بالكليات العلمية ميثل 31% من اإجمايل اأعداد الطالب بينما ميثل 
املقيدون بالكليات الأدبية 32 % منهم، ومتثل الن�شبة الباقية املقيدون بالكليات املختلطة وهي 37%، وهي ن�شب متميزة تتوافق مع توجهات اململكة، ومع �شيا�شات وتوجهات 

اجلامعة التي تتوافق بطبيعتها مع �شيا�شــات اململكة.

وحتر�ــس اجلامعــة علــى متابعــة توزيــع الطالب وفقًا جلن�شــيتهم )�شــعودي / غري �شــعودي( لتحقيــق التوازن ما بني زيادة اأعــداد الوافدين ملا له من اآثار اإيجابية على ال�شــمعة 
العلميــة للجامعــة، وترتيبهــا الــدويل، وتلبية اإحتياجات التنمية ال�شــاملة للمجتمع من خالل الطالب والطالبات ال�شــعوديني مــن جهة، وبني جودة الفر�س التعليمية وجودة 
اخلريج من جهة اأخرى.  ويو�شح جدول رقم )10( توزيع الطالب املقيدون باجلامعة لعام 1437 - 1438 هـ، على كلياتها وفروعها املختلفة بناء على اجلن�س )ذكر / اأنثى(، 

واجلن�شية )�شعودي / غري �شعودي(.

اإجمايلالطالبات : الطالبطالباتطالب

31%1153670070.6:118543الكليات العلمية وال�شحية

32%7544112581.5:118802الكليات الأدبية

37%5134171373.3:122271الكليات املختلطة

100%24214354021.5:159616املجموع

المقيدون

جدول )9(: توزيع اأعداد الطالب املقيدون باجلامعة على الكليات العلمية والأدبية واملختلطة

النسبة المئوية )%(كليات الجامعة
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جدول )10(: توزيع الطالب املقيدون باجلامعة للعام 1437-1438هــ وتوزيعهم  على كلياتها بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية 

ال�شريعة واأ�شول الدين
101273491600028051279691012005802�س
12192001813000055غ

العلوم الإن�شانية
5138417300114631290659005209�س
0000001600007غ

العلوم الإدارية واملالية
00221200345069500004179�س
0001006011000072غ

الرتبية
10602572302506021344205107004847�س
10010009000011غ

الطب
000000104459800001642�س
0000000000000غ

العلوم
00793001352216500003617�س

0022001643000063غ

القت�شاد املنزيل
00000004330000433�س

0000000000000غ

اللغات والرتجمة
00204500957138100002403�س

005400620000035غ

علوم احلا�شب الآيل
000000101975600001775�س

00000086140000100غ

الدرجة العلمية

ماجستيردكتوراه
البكالوريوس

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

المجموعالجنسيةاسم الكلية
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الهند�شة
0000001989000001989�س
000000920000092غ

ال�شيدلة
00000069372000001413�س
0000001000001غ

التمري�س
00000002740000274�س
0000000000000غ

طب الأ�شنان
0000004673690000836�س
0000000000000غ

العلوم الطبية التطبيقية
00000060673800001344�س
0000000000000غ

املجتمع
0000000000016551655�س

000000000001818غ

العلوم والآداب بخمي�س م�شيط
000000019920364002356�س

000000038020040غ

العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س 
م�شيط

0000005302000000730�س

0000000000000غ

التمري�س بخمي�س م�شيط
000000100600000160�س

0000000000000غ

الدرجة العلمية

ماجستيردكتوراه
البكالوريوس

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام
دبلوم متوسط دبلوم دراسات

 عليا

تابع جدول )10(: توزيع الطالب املقيدون باجلامعة للعام 1437-1438هــ وتوزيعهم  على كلياتها بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية 

المجموع الجنسية اسم الكلية
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املجتمع بخمي�س م�شيط
0000000000138410362420�س
0000000000221840غ

العلوم والآداب مبحايل ع�شري
0000002044373601855007635�س
0000001300004غ

العلوم الطبية التطبيقية مبحايل 
ع�شري

00000002540000254�س
0000000200002غ

املجتمع مبحايل ع�شري
00000000009070907�س
0000000000202غ

العلوم والآداب بتنومة
00000049500000495�س
0000000000000غ

العلوم والآداب بظهران اجلنوب
000000279971079001329�س

0000000100001غ

العلوم والآداب باأحد رفيدة
00000008590000859�س

0000000000000غ

العلوم والآداب ب�شراة عبيدة
000000019910320002311�س

0000000300003غ

العلوم والآداب برجال اأملع
00000009310000931�س

0000000000000غ

الجنسية

الدرجة العلمية

المجموع
ماجستيردكتوراه

البكالوريوس

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم دراسات
 عليا

تابع جدول )10(: توزيع الطالب املقيدون باجلامعة للعام 1437-1438هــ وتوزيعهم  على كلياتها بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية 

اسم الكلية
دبلوم متوسط
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املجتمع برجال اأملع
00000000000359359�س
0000000000011غ

العلوم والآداب باملجاردة
00000009050000905�س
0000000000000غ

الإجمايل
2124073971325060220320264876942962291305059069�س
22261000281163022437547غ

2144276572325060220601266506942982315308759616املجموع

الدرجة العلمية

ماجستيردكتوراه
البكالوريوس

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام
دبلوم متوسط دبلوم دراسات

 عليا

تابع جدول )10(: توزيع الطالب املقيدون باجلامعة للعام 1437-1438هــ وتوزيعهم  على كلياتها بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية 

المجموعالجنسيةاسم الكلية
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وتو�شــح اأعــداد الطــالب املقيــدون باجلامعــة خــالل اخلم�ــس �شــنوات ال�شــابقة مت�شمنة �شــنة التقرير تطورًا كبــريًا حيث بلغــت اأعداد املقيــدون مبراحل الدكتوراه واملاج�شــتري 
ودبلــوم الدرا�شــات العليــا والبكالوريو�ــس والدبلــوم املتو�شــط عــام 1433-1434 ه: 86، 1141، 825، 52344، 3919 طالــب وطالبــة علــى الرتتيــب، بينمــا بلغــت الأعــداد عــام 
1437-1438 هـــ لــذات الدرجــات العلميــة وذات الرتتيــب 313، 1431، 852، 51618، 5402 طالــب وطالبة على الرغم من انف�شــال اأعداد الطالب املقيدون يف فروع اجلامعة 

الذيــن مت نقلهــم جلامعة بي�شــة . )جدول 11، و�شــكل 9(.

جدول )11(: تطور اأعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل ال�شنوات املا�شية و�شنة التقرير

دكتوراه
86155207309313العدد

1.29%49.30%33.50%80.20%1128.60%التغيري ال�شنوي )%(

ماج�شتري
11412171222519641431العدد

-27.14%-11.70%2.50%90.30%117.70%التغيري ال�شنوي )%(

دبلوم درا�شات عليا
825610772581852العدد

46.64%-24.70%26.60%-26.10%26.30%التغيري ال�شنوي )%(

بكالوريو�س
5234459292498835253151618العدد

-1.74%5.30%-15.90%13.30%19.90%التغيري ال�شنوي )%(

دبلوم متو�شط
39194762527154625402العدد

-1.10%3.60%10.70%21.50%38.10%التغيري ال�شنوي )%(

1437-1438 هـ1436-1437 هـ1435-1436 هـ1434-1435 هـ1433-1434 هـ
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�شكل )9(: تطور اأعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل خم�س �شنوات مت�شمنة �شنة التقرير



79

41770825010068.27ال�شريعة واأ�شول الدين
06301050011139.15العلوم الإن�شانية

029093609657.93العلوم الإدارية واملالية
122168069000193415.90الرتبية
00022402241.84الطب 
037056706044.96العلوم 

00010501050.86القت�شاد املنزيل

029058106105.01اللغات والرتجمة 

00035503552.92علوم احلا�شب الآيل 

00033903392.79الهند�شة  

00013801381.13ال�شيدلة
000630630.52التمري�س 

00012901291.06طب الأ�شنان

00032703272.69العلوم الطبية التطبيقية

الدرجة العلمية

اإلجماليدبلوم متوسطالبكالوريوسماجستيردكتوراه دبلوم دراسات
 عليا

ثالثًا: الخريجون
بـلغ اأعــداد الـخريجني مــن كــليات الــجامعة للـــعام الـجامعي 1437-1438هــ 12166 خريج وخريجة، ويو�شح  جدول رقم)12( توزيعهم على كليات اجلامعة واملراحل 

الدرا�شية املختلفة بينما يو�شح �شكل 10 التمثيل البياين لتلك الإح�شاءات.

جدول )12(: اأعداد خريجني كليات اجلامعة وتوزيعهم على الدرجات العلمية املختلفة للعام اجلامعي 1438/1437 هـ .

اسم الكلية
النسبة 
المئوية

)%(
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00003103102.55املجتمع
00049104914.04العلوم والآداب بخمي�س م�شيط

العلوم الطبية التطبيقية 
بخمي�س م�شيط

00010801080.89

0002020.02التمري�س بخمي�س م�شيط
00005665664.65املجتمع بخمي�س م�شيط

00013190131910.84العلوم والآداب مبحايل ع�شري
العلوم الطبية التطبيقية 

مبحايل ع�شري
000370370.30

00002182181.79املجتمع مبحايل ع�شري

000560560.46العلوم والآداب بتنومة

000690690.57العلوم والآداب باأحد رفيدة

الدرجة العلمية

اإلجماليدبلوم متوسطالبكالوريوسماجستيردكتوراه دبلوم دراسات
 عليا

تابع جدول )12(: اأعداد خريجني كليات اجلامعة وتوزيعهم على الدرجات العلمية املختلفة للعام اجلامعي 1438/1437 هـ .

اسم الكلية
النسبة 
المئوية

)%(
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00043904393.61العلوم والآداب ب�شراة عبيدة
00024502452.01العلوم والآداب بظهران اجلنوب

00011801180.97العلوم والآداب برجال اأملع
000095950.78املجتمع برجال اأملع

00018101811.49العلوم والآداب باملجاردة
165518069604118912166100الإجمايل

الدرجة العلمية

اإلجماليدبلوم متوسطالبكالوريوسماجستيردكتوراه دبلوم دراسات
 عليا

تابع جدول )12(: اأعداد خريجني كليات اجلامعة وتوزيعهم على الدرجات العلمية املختلفة للعام اجلامعي 1438/1437 هـ .

اسم الكلية
النسبة 
المئوية

)%(
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�شكل )10(:  توزيع خريجي اجلامعة وتوزيعهم  على كليات اجلامعة للعام اجلامعي 1437- 1438 هـ
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جدول )13(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب املرحلة اجلامعية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1437-1438هــ 

ال�شريعة واأ�شول الدين
4013937003562520212001000�س
0001001400006غ

العلوم الإن�شانية
002736001907200137001110�س
0000000300003غ

العلوم الإدارية واملالية
00226007741430000945�س
000100172000020غ

الرتبية
751229421359328261800001934�س
0000000000000غ

الطب
000000144800000224�س
0000000000000غ

العلوم
00431002013580000594�س

00110035000010غ

القت�شاد املنزيل
00000001050000105�س

0000000000000غ

اللغات والرتجمة
001116001724000000599�س

00200018000011غ

علوم احلا�شب الآيل
0000002121370000349�س

0000005100006غ

الدرجة العلمية

ماجستيردكتوراه
البكالوريوس

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام
دبلوم متوسط دبلوم دراسات

 عليا
المجموعالجنسيةاسم الكلية
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الهند�شة
00000033000000330�س
0000009000009غ

ال�شيدلة
00000079590000138�س
0000000000000غ

التمري�س
000000063000063�س
0000000000000غ

طب الأ�شنان
00000012900000129�س
0000000000000غ

العلوم الطبية التطبيقية
000000257700000327�س
0000000000000غ

املجتمع
00000000000302302�س

0000000000088غ

العلوم والآداب بخمي�س م�شيط
000000041107300484�س

0000000700007غ

العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س 
م�شيط

00000010800000108�س

0000000000000غ

التمري�س بخمي�س م�شيط
0000002000002�س

0000000000000غ

الجنسيةاسم الكلية

الدرجة العلمية

المجموع ماجستيردكتوراه
البكالوريوس

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

تابع جدول )13(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب املرحلة اجلامعية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1437-1438هــ 
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املجتمع بخمي�س م�شيط
0000000000324235559�س
0000000000347غ

العلوم والآداب مبحايل ع�شري
0000002266510442001319�س
0000000000000غ

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
مبحايل ع�شري

000000037000037�س
0000000000000غ

املجتمع مبحايل ع�شري
00000000002170217�س
0000000000101غ

العلوم والآداب بتنومة
000000560000056�س
0000000000000غ

العلوم والآداب باأحد رفيدة
000000069000069�س

0000000000000غ

العلوم والآداب ب�شراة عبيدة
000000038005900439�س

0000000000000غ

العلوم والآداب بظهران اجلنوب
000000021602700243�س

0000000200002غ

الجنسيةاسم الكلية

الدرجة العلمية

المجموع
ماجستيردكتوراه

البكالوريوس

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام
دبلوم متوسط دبلوم دراسات

 عليا

تابع جدول )13(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب املرحلة اجلامعية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1437-1438هــ 
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العلوم والآداب برجال اأملع
00000001180000118�س
0000000000000غ

املجتمع برجال اأملع
000000000009494�س
0000000000011غ

العلوم والآداب باملجاردة
00000001810000181�س
0000000000000غ

الإجمايل
11532522021359335185068095054163112075�س
00330036320041391غ

11532822321359335545100095054564412166املجموع

الجنسيةاسم الكلية

الدرجة العلمية

المجموع ماجستيردكتوراه
البكالوريوس

انتساب
ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام
دبلوم متوسط دبلوم دراسات

 عليا

تابع جدول )13(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب املرحلة اجلامعية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1437-1438هــ 
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ال�شريعة واأ�شول الدين

4040004دكتوراهالنظام العام

4040004جمموع الدكتوراه

اأ�شول فقه

ماج�شتري

1301300013

26164200042الأنظمة

2702700027ال�شنة

العقيدة واملذاهب 
املعا�شرة

23143701138

2412500025الفقه

2663200032القراآن وعلومه

13937176011177جمموع املاج�شتري

اأ�شول الدين

بكالوريو�س

1290129101130

0464464044468 الدرا�شات الإ�شالمية

2270227000227 ال�شريعة

356464820145825جمموع البكالوريو�س

التخصص
غير سعوديينسعوديين

ذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

جدول ) 14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1438/1437 هـ

المجموعالدرجة علميةاسم الكلية
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دكتوراه

العلوم الإن�شانية

 اللغة العربية 
واآدابها)الأدب(

ماج�شتري

9122100021

 اللغة العربية 
16112700027واآدابها)اللغويات(

191000010 التاريخ

1450005 اجلغرافيا

27366300063جمموع املاج�شتري

 الت�شال 
ال�شرتاتيجي

بكالوريو�س

25244900049

5050005 الإذاعة والتلفزيون

0309309000309التاريخ

0304304033307اجلغرافيا

 ال�شحافة والتحرير 
الإلكرتوين

1010001

159220379000379 اللغة العربية

19085710470331050جمموع البكالوريو�س

غير سعوديينسعوديين

ذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

 تابع جدول ) 14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1438/1437 هـ

المجموعالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية
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 العلوم الإدارية واملالية

 ادارة العمال/
الأعمال

 بكالوريو�س

148143291628299

 ادارة العمال/
7707700077التمويل

 ادارة العمال/
املوارد الب�شرية

1130113000113

 الت�شويق والتجارة 
الإلكرتونية

8308320285

9509500095 القانون

2510251909260 املحا�شبة
 نظم املعلومات 

الدارية
7070007

77414391717219936جمموع البكالوريو�س

الرتبية

 الفل�شفة يف الرتبية 
تخ�ش�س) املناهج 
وطرق التدري�س 

الدكتوراهالعامة(.

651100011

 دكتوراه الفل�شفة 
يف الرتبية تخ�ش�س 
التوجيه والر�شاد 

النف�شي

1010001

751200012جمموع الدكتوراة

غير سعوديينسعوديين

ذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

 تابع جدول ) 14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1438/1437 هـ

الدرجة علميةاسم الكلية المجموعالتخصص
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دكتوراه

الرتبية

 الإدارة والإ�شراف 
الرتبوي

ماج�شتري

26255100051

 اأ�شول الرتبية 
991800018الإ�شالمية والعامة

 املناهج وطرق 
التدري�س العامة

30245400054

 املناهج وطرق 
تدري�س العلوم

25234800048

 التوجيه 
والإر�شاد النف�شي

32134500045

12294216000216جمموع املاج�شتري

 احلا�شب الآيل

الدبلوم العايل

13637600076

 الدرا�شات 
الجتماعية

0111111000111

0676700067 الدرا�شات ال�شالمية

11597000070 الريا�شيات

68163231000231 العلوم

33639600096 اللغة العربية

 اللغة 
الأجنليزية

8867155000155

213593806000806جمموع الدبلوم العايل

الدرجة علمية
غير سعوديين

ذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

 تابع جدول ) 14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1438/1437 هـ

التخصصاسم الكلية
سعوديين

المجموع
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دكتوراه

الرتبية

 التعليم الإبتدائي - 
اللغة العربية

 بكالوريو�س

3603600036

 التعليم الإبتدائي - 
3303300033العلوم

 التعليم الإبتدائي - 
الريا�شيات

1401400014

 التعليم الإبتدائي- 
الدرا�شات الإ�شالمية

6506500065

 الأعاقة 
الب�شرية

3103100031

4204200042 الأعاقة العقلية

0300300000300 ريا�س الأطفال

6106100061 �شعوبات التعلم

0318318000318 علم النف�س
282618900000900جمموع البكالوريو�س

غير سعوديينسعوديين

ذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

 تابع جدول ) 14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1438/1437 هـ

المجموعالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية
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دكتوراه

الطب
0224  14480224بكالوريو�سطب عام

14480224000224جمموع البكالوريو�س

العلوم

 الأحياء

املاج�شتري

4101400014

0101001111 الريا�شيات

0990009 الفيزياء

0221013 الكيمياء
4313511237جمموع املاج�شتري

 الريا�شيات

البكالوري�س

3391124112126

2396119224123 الفيزياء

6698164022166 الكيمياء

7973152000152 الأحياء

201358559358567جمموع البكالوري�س

الدرجة علميةالتخصصاسم الكلية
غير سعوديينسعوديين

ذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع
المجموع

 تابع جدول ) 14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1438/1437 هـ
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دكتوراه

 القت�شاد املنزيل
0105105000105بكالوريو�س القت�شاد املنزيل

0105105000105جمموع البكالوريو�س

 اللغات والرتجمة

 الآداب )اللغويات 
املاج�شتريالتطبيقية(

11102120223

0660006 الرتجمة

11162720229جمموع املاج�شتري

172400572189581بكالوريو�ساللغة الجنليزية
172400572189581جمموع البكالوريو�س

علوم احلا�شب الآيل

 علوم احلا�شب

البكالوري�س

3578113101114

4259101112103 نظم املعلومات

5805800058 هند�شة احلا�شوب

 هند�شة ال�شبكات 
والت�شالت

7707730380

212137349516355جمموع البكالوريو�س

الدرجة علميةالتخصص
غير سعوديينسعوديين

ذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع
المجموع

 تابع جدول ) 14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1438/1437 هـ

اسم الكلية
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دكتوراه

الهند�شة

 هند�شة �شــناعية

بكالوريو�س

4004020242

 هند�شة 
كهربائية

6906910170

 هند�شة 
كيميائية

3903910140

1150115404119 هنـــد�شة مــدنية
هند�شة 

ميكانيكية
6706710168

3300330909339جمموع البكالوريو�س

 ال�شيدلة

 العلوم ال�شيدلية
بكالوريو�س

51348500085

28255300053 دكتور �شيديل

7959138000138جمموع البكالوريو�س

التمري�س
0636300063بكالوريو�سمتري�س عام

0636300063جمموع البكالوريو�س

طب ال�شنان
1290129000129بكالوريو�سطب ال�شنان

1290129000129جمموع البكالوريو�س

الدرجة علميةالتخصص
غير سعوديينسعوديين

ذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع
المجموع

 تابع جدول ) 14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1438/1437 هـ

اسم الكلية
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دكتوراه

العلوم الطبية التطبيقية 

العلوم ال�شعاعية

بكالوريو�س

8346129000129

علوم التاهيل 
الطبي

10224126000126

علوم املختربات 
الطبية

7207200072

25770327000327جمموع البكالوريو�س

 املجتمع

 اإدارة اعمال

الدبلوم

0115115066121

0595900059 الإدارة املكتبية

0737300073 املحا�شبة
 برجمة وت�شغيل 

احلا�شبات
0131300013

0424202244 نظم املعلومات
0302302088310جمموع الدبلوم

غير سعوديينسعوديين

ذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

 تابع جدول ) 14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1438/1437 هـ

المجموعالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية
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دكتوراه

العلوم والآداب بخمي�س م�شيط

 الدرا�شات الإ�شالمية

بكالوريو�س

0787802280

 اللغة 
الجنليزية

0110110022112

0135135011136 اللغة العربية
0575700057 علوم احلا�شب

0181800018 لغة عربية

0868602288 نظم املعلومات
0484484077491جمموع البكالوريو�س

العلوم الطبية التطبيقية 
بخمي�س م�شيط

ال�شحة العامة
بكالوريو�س

7407400074

3403400034تقنية ال�شنان

1080108000108جمموع البكالوريو�س

التمري�س بخمي�س م�شيط
2020002بكالوريو�سعلوم التمري�س

2020002جمموع البكالوريو�س

املجتمع بخمي�س م�شيط

 ادارة اأعمال

الدبلوم

156117273145278

8364147101148 املحا�شبة

8554139101140 نظم معلومات

324235559347566جمموع الدبلوم

غير سعوديينسعوديين

ذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

 تابع جدول ) 14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1438/1437 هـ

المجموعالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية
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دكتوراه

 العلوم والآداب مبحايل ع�شري 

 القت�شاد املنزيل

بكالوريو�س

0343400034

 الدرا�شات 
الإ�شالمية

0551551000551

3203200032 الريا�شيات
20426200062 الفيزياء
0595900059 الكيمياء

 اللغة 
الجنليزية

13183214000214

0255255000255 اللغة العربية
0990009 درا�شات ا�شالمية

0220002 فيزياء
0440004 لغة عربية

43549700097 نظم املعلومات
226109313190001319جمموع البكالوريو�س

العلوم الطبية التطبيقية 
مبحايل ع�شري

3703700037بكالوريو�سمتري�س عام

3703700037جمموع البكالوريو�س

املجتمع مبحايل ع�شري

 اإدارة الأعمال
الدبلوم

1360136101137

8108100081 نظم معلومات

2170217101218جمموع الدبلوم

الدرجة علميةالتخصصاسم الكلية
غير سعوديينسعوديين

ذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع
المجموع

 تابع جدول ) 14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1438/1437 هـ
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دكتوراه

    العلوم والآداب بتنومة 

 اللغة الجنليزية
بكالوريو�س

4104100041

1501500015 علوم احلا�شب
5605600056جمموع البكالوريو�س

 العلوم والآداب باأحد رفيدة 

 الريا�شيات

بكالوريو�س

0292900029

0383800038 علوم احلا�شب

 اللغة 
الجنليزية

0220002

0696900069جمموع البكالوريو�س

العلوم والآداب ب�شراة عبيدة

 الدرا�شات الإ�شالمية

بكالوريو�س

0999900099

0505000050 الريا�شيات

0494900049 الكيمياء

0158158000158 اللغة العربية

0110001 درا�شات ا�شالمية

0110001 ريا�شيات

0676700067 علوم احلا�شب

0110001 كيمياء

0131300013 لغة عربية
0439439000439جمموع البكالوريو�س

الدرجة علميةالتخصصاسم الكلية
غير سعوديينسعوديين

ذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع
المجموع

 تابع جدول ) 14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1438/1437 هـ
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دكتوراه

  العلوم والآداب بظهران اجلنوب 

 الأحياء

بكالوريو�س

0484800048

 الدرا�شات 
الإ�شالمية

0101101022103

0111100011 الفيزياء
 اللغة 

الجنليزية
0484800048

0151500015 اللغة العربية

0101000010 درا�شات ا�شالمية
0440004 فيزياء

0330003 لغة اجنليزية

0330003 لغة عربية
0243243022245جمموع البكالوريو�س

  العلوم والآداب برجال اأملع 

 اللغة الجنليزية

بكالوريو�س

0747400074

0171700017 علوم احلا�شب
0272700027 نظم املعلومات

0118118000118جمموع البكالوريو�س

الدرجة علميةالتخصصاسم الكلية
غير سعوديينسعوديين

ذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع
المجموع

 تابع جدول ) 14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1438/1437 هـ
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دكتوراه

املجتمع برجال اأملع 

 املحا�شبة
الدبلوم

0606000060

0343401135 نظم املعلومات
0949401195جمموع الدبلوم

  العلوم والآداب باملجاردة 

 الريا�شيات

بكالوريو�س

0444400044

0434300043 علوم احلا�شب

 اللغة 
الجنليزية

0949400094

0181181000181جمموع البكالوريو�س

اجلملة

1151600016جمموع الدكتوراه

325220545336551جمموع املاج�شتري

213593806000806جمموع الدبلوم العايل

3555598195363632689604جمموع البكالوريو�س

5416311172413171189جمموع الدبلوم املتو�شط

464574301207543489112166الإجمايل

الدرجة علميةالتخصصاسم الكلية
غير سعوديينسعوديين

ذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع
المجموع

 تابع جدول ) 14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1438/1437 هـ
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وقد اإنعك�شــت �شيا�شــات اجلامعة يف زيادة معدلت اإتاحة التعليم العايل، اإ�شافة اإىل زيادة معدلت الإقبال عليها للتح�شــن النوعي يف �شــمعتها الأكادميية على امل�شــتوى الوطني، والعربي، 
والدويل على اأعداد اخلريجني اإذ تطورت مبعدلت ملمو�شة كما هو مو�شح بجدول رقم)15( و�شكل 11.

جدول )15(: 
تطور أعداد الخريجين بالجامعة موزعين حسب المرحلة الدراسية خال ل السنوات الماضية وسنة التقرير

الدكتوراه
000816العدد

100.00%800.00%0.00%0.00%-100.00%معدل التغيري ال�شنوي )%(

املاج�شتري
100461682553551العدد

-0.36%-18.91%47.94%361.00%96.10%معدل التغيري ال�شنوي )%(

دبلوم الدرا�شات العليا
874660747564806العدد

42.91%-24.50%13.18%-24.49%22.20%معدل التغيري ال�شنوي )%(

البكالوريو�س
80939367682178409604العدد

22.50%14.94%-27.18%15.74%20.60%معدل التغيري ال�شنوي )%(

دبلوم متو�شط
5586377079041189العدد

31.53%27.86%10.99%14.16%3.30%معدل التغيري ال�شنوي )%(

1437-1438 هـ1436-1437 هـ1435-1436 هـ1434-1435 هـ1433-1434 هـ
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�شكل )11(: تطور اأعداد اخلريجني باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خال ل ال�شنوات املا�شية و�شنة التقرير

ويو�شح �شكل 11 متثيل بياين لتطور اأعداد اخلريجني باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خال ل ال�شنوات املا�شية و�شنة التقرير
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عدد الطالب 
والنسبة المئوية³ 

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
13997

4392%6784%12091%326567%477430%53

االعتذار عن فصل 
دراسي أو أكثر

طي القيد

إجمالي المطوية 
قيودهم

أسباب تأديبية أسباب أخرى أسباب تعليمية
)منسحب(

المجموع

مبــا يتعلــق بطــالب وطالبــات اجلامعــة الذيــن مت طــي قيدهــم اأو ممــن قدمــوا اإعتــذارات عــن ف�شل درا�شــي اأو اأكرث، يت�شح من جــدول رقــم )16( اأن اإجمايل تلك الأعــداد 13997 
طالــب وطالبــة، منهــم )7430 طالــب وطالبــة بن�شــبة 53 %( قدمــوا اإعتذارات عن ف�شل درا�شــي اأو اأكرث ب�شــبب ظروف �شحية اأو اأ�شــرية اأو اإجتماعيــة، بينما مت طي قيد 6567 
طالب وطالبة )بن�شبة 47% ( منهم 4392 طالب وطالبة ) بن�شبة 67% من اجمايل املطوية قيودهم( لأ�شباب تعليمية، و 84 طالب وطالبة )بن�شبة 1% من اجمايل املطوية 

قيودهم( لأ�شــباب تاأديبية، و 2091 طلب وطالبة )بن�شــبة 32% من اإجمايل املطوية قيودهم( �شــحب امللف لأ�شــباب �شــخ�شية متنوعة. 

جدول )16(: اأعداد الطالب والطالبات الذين مت طي قيدهم اأو اإعتذروا عن ف�شل درا�شي اأو اأكرث خالل العام الدرا�شي  1437-1438هــ .

وعلى الرغم من اأن تلك الن�شب والأعداد تتوافق مع املعدلت العاملية، اإل اأن اجلامعة تتخذ عديد من الإجراءات لتقلي�س تلك الأعداد حيث تقوم مبا يلي:
تفعيل برامج الإر�شاد الأكادميي مبا يقلل من اأعداد الطالب الذين يتم طي قيدهم لأ�شباب تعليمية.

تفعيل اأ�شاليب وا�شرتاتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم مبا يتنا�شب مع اإلحتياجات التعليمية املختلفة للطالب ويراعي الفروق الفردية بينهم.
تفعيل نظم اجلودة واآليات الك�شف عن الطالب املتعرثين واملعر�شني للر�شوب وتوجيه الدعم الأكادميي املنا�شب لهم.

اإعداد دليل حقوق وواجبات الطالب وتت�شمن احلقوق والواجبات الأكادميية وغري الأكادميية، واملخالفات التي يرتكبها الطالب وتعر�شهم لعقوبات تاأديبية.
اإعــداد وتفعيــل منظومــة مــن الأن�شــطة واخلدمــات والإعانــات الطالبيــة )راجــع الف�شــل الثــاين "الأن�شــطة الطالبيــة"( مبا يي�شــر لهــم انتظام الطــالب وعدم �شــحب ملفاتهم 

لأ�شــباب اجتماعيــة اأو �شحية اأو اأ�شــرية.
تنظيم وتنفيذ كثري من اللقاءات والدورات والندوات التثقيفية والتوعوية لطالب اجلامعة ولأفراد املجتمع ومنهم اأولياء اأمور الطالب.

رابعًا: المطوية قيودهم   
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الفصل الثاني
األنشطة والخدمات الطالبية
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حتر�س جامعة امللك خالد على الإهتمام بطالبها، وطالباتها اإهتمامًا �شــاماًل ل يقت�شر على النواحي التعليمية والأكادميية حيث تتيح لهم فر�شًا متنوعة ملمار�شــة الأن�شــطة 
ملا لها من اأثر ملمو�س يف حتقيق النمو ال�شامل املتوازن للطالب، كما حتر�س اأن تتم هذه الأن�شطة يف مناخ تربوي يعزز القيم والجتاهات الإيجابية لدى طالب اجلامعة مثل: 

حتمل امل�شوؤولية، واحرتام القواعد، واحرتام الآخرين، والتعاون، وا�شتثمار وقت الفراغ ب�شورة هادفة اإ�شافة اإىل تنمية املواهب واكت�شاف الإبداعات.
وقد قامت اجلامعة من خالل عمادة �شوؤون الطالب بتاأ�شي�س وحدة الندية الطالبية والتي تعمل من خالل ق�شمني : 

 الأندية املركزية .	 
 اأندية الكليات.	 

أوال : األندية المركزية :
 نادي ريادة العمال.                                                      - نادي املنارة.	 
 نادي العمل التطوعي.                                                   - نادي الغو�س.	 
 نادي القراءة.                                                                  - نادي املنح.	 
 نادي نزاهة.                                                                     - نادي و�شال .	 
 نادي الفرو�شية .                                                             - نادي اخلط العربي والفن الت�شكيلي .	 
 نادي الإ�شكان .                                                                 - نادي التو�شتما�شرتز .	 
 نادي الربامج امل�شرتكة .	 

ثانيا : أندية الكليات :
نادي كلية ال�شريعة واأ�شول الدين.                    - نادي كلية الرتبية .  -

نادي كلية الطب .                                                    - نادي كلية العلوم الإن�شانية.  -
نادي كلية العلوم.                                                    - نادي كلية ال�شيدلة.  -

نادي كلية طب الأ�شنان.                                        - نادي كلية العلوم الطبية التطبيقية .  -
نادي كلية الهند�شة.                                                - نادي كلية العمال.  -

نادي كلية اللغات والرتجمة.                               - نادي كلية علوم احلا�شب الآيل.  -
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نادي كلية املجتمع مبحايل ع�شري.                        - نادي كلية العلوم والآداب مبحايل ع�شري.  -

نادي كلية املجتمع بخمي�س م�شيط.                    - نادي كلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�شيط.  -
نادي كلية العلوم والآداب بتنومة.                     - نادي كلية العلوم والآداب بظهران اجلنوب.  -

كما تقدم اجلامعة لطالبها اإطار متكامل من اخلدمات املتنوعة ومنها:
 الرعاية الجتماعية للطالب ذوي احلاجة من خالل �شندوق الطالب.	 
 اإعداد وتنفيذ الربامج التوعوية واخلدمات العامة والتنمية ال�شياحية باملنطقة.	 
 تقدمي الوجبات الغذائية املخف�شة من خالل مطاعم اجلامعة.	 
 تقدمي اخلدمات الطبية.	 
 منح تذاكر ال�شفر املخف�شة للطالب.	 
 توفري ال�شكن املنا�شب وفق لوائح وتنظيمات حمددة ومعلنة.	 

فيما يلي بيان تف�شيلي باأهم الإجنازات التي قامت بها اجلامعة يف جمال الأن�شطة واخلدمات الطالبية:
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أواًلـ األنشطة الطالبية:
- األنشطة الثقافية والفنية:

اأقامت عمادة �شوؤون الطالب عددًا من الدورات والأن�شطة لطالب اجلامعة خالل العام اجلامعي 1438/1437هـ وبلغ اإجمايل امل�شتفيدين منها 
11491 طالب وطالبة من كليات اجلامعة املختلفة كما هو مو�شح يف اجلدول رقم )17(.

جدول رقم )17(:الأن�شطة الثقافية والفنية والدورات التي اأقامتها عمادة �شوؤون الطالب

2134**2134الأوملبياد الثقايف 1

193193**اللقاء البحثي الطالبي 2

3
م�شروع تبيان للوقاية من 

التطرف 
7129**7129

365365**املهرجان امل�شرحي 4

300300**حفل ختام الأن�شطة 5

400**400م�شرحية جمل�س اإدارة 6

100**100م�شرح ال�شارع الأول7

100**100م�شرح ال�شارع الثاين8

100**100م�شرح ال�شارع الثالث9

95**95اجلدار الرابع 10

اسم النشاط
عدد الطالب المشاركين

اإلجمالي
الفصل الثانيالفصل األول

م



109

3030**دورة اإعداد املمثل 11

2525**دورة ال�شينوغرافيا 12

2020**دورة كتابة الن�س امل�شرحي 13

400400**دورة يف تقنيات املمثل 14

100100**امل�شامرات امل�شرحية 15

10058143311491املجموع

اسم النشاط
عدد الطالب المشاركين

اإلجمالي
الفصل الثانيالفصل األول

م

تابع جدول رقم )17(:الأن�شطة الثقافية والفنية والدورات التي اأقامتها عمادة �شوؤون الطالب
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كما اأقامت العمادة عددًا من امل�شابقات الثقافية واملحا�شرات لطالب اجلامعة للعام اجلامعي 1438/1437هـ، وقد بلغ اأعداد الطالب امل�شاركني بها 575 طالب وطالبة كما 
هو مو�شح يف اجلدول رقم )18(.

جدول رقم )18(: امل�شابقات الثقافية واملحا�شرات التي اأقامتها عمادة �شوؤون الطالب.

27م�شابقة القراآن الكرمي1

25م�شابقة اأعذب تالوة 2

25م�شابقة ال�شنة النبوية 3

29م�شابقة ال�شرية النبوية 4

56م�شابقة الإلقاء5

15م�شابقة الق�شة الق�شرية 6

9م�شابقة ال�شعر الف�شيح 7

31م�شابقة ال�شعر النبطي 8

17م�شابقة امل�شاجلة ال�شعرية 9

10
م�شابقة �شيناريو الأفالم 

الوثائقية 
9

24م�شابقة ال�شرح 11

24م�شابقة 60 ثانية 12

اسم النشاط عدد الطالب المشاركينم
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22م�شابقة امل�شرح لك 13

58م�شابقة امل�شابقة الثقافية 14

51م�شابقة الأوبريت الإن�شادي 15

29م�شابقة اخلدمة املجتمعية 16

12م�شابقة اخلط العربي 17

13م�شابقة الر�شم الت�شكيلي 18

10م�شابقة الر�شم الكاريكاتريي19

20
م�شابقة الت�شوير 

ال�شوئي)الفوتوغرايف(
36

14م�شابقة الت�شوير الت�شكيلي 21

22
م�شابقة الفن الرقمي 

)الت�شاميم(
19

20م�شابقة الن�س امل�شرحي 23

575املجموع

اسم النشاط عدد الطالب المشاركينم

تابع جدول رقم )18(: امل�شابقات الثقافية واملحا�شرات التي اأقامتها عمادة �شوؤون الطالب.
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2- األنشطة االجتماعية والكشفية
اأقامت عمادة �شوؤون الطالب العديد من الأن�شطة الجتماعية والك�شفية خالل العام اجلامعي1438/1437هـ ، وكما يت�شح من جدول رقم )19( اأن اأعداد تلك الأن�شطة 

بلغت 19 ن�شاط متنوع، وبلغ اإجمايل امل�شتفيدين وامل�شاركني يف تلك الأن�شطة 6910 طالب وطالبة.

جدول رقم )19(: الأن�شطة الجتماعية والك�شفية التي قامت بها عمادة �شوؤون الطالب.

2093**2093الإحتفال باليوم الوطني1

2
حفل اإ�شتقبال الطالب 

امل�شتجدين 
4323**4323

45**45امللتقى الطالبي 3

33**33زيارة دار الرتبية الجتماعية 4

5
دورة تخ�ش�شية يف املجال 

الك�شفي
25**25

45**45امل�شاركة يف اليوم العاملي للتطوع 6

7
زيارة نادي القلم بكلية العلوم 

الإن�شانية 
23**23

8
زيارة دار الرتبية الجتماعية 

مبنطقة ع�شري 
29**29

45**45زيارة جمعية حفظ النعمة 9

10
امل�شاركة يف مع�شكر خدمة 

املعتمرين
**3535

عدد المشاركين

الفصل الثانيالفصل األول
نوع النشاط اإلجماليم
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11
امل�شاركة يف خدمة حجاج بيت 

اهلل احلرام 
**1616

12
اإ�شت�شافة جمعية الأطفال 

املعاقني يف املهرجان 
**4848

13
اإ�شت�شافة مركز التاأهيل ال�شامل 

يف املهرجان
**1515

14
اإ�شت�شافة معهد الرتبية الفكرية 

يف املهرجان 
**1010

25**25زيارة علمية اإىل �شركة الكهرباء15

2020**زيارة معر�س الكتاب 16

2020**رحلة طالبية ملدينة الدمام 17

231538رحلة طالبية ملدينة الريا�س18

19
رحلة علمية اإىل املنطقة 

ال�شرقية 
22**22

67311796910املجموع

نوع النشاط م
عدد المشاركين

اإلجمالي
الفصل الثانيالفصل األول

تابع جدول رقم )19(: الأن�شطة الجتماعية والك�شفية التي قامت بها عمادة �شوؤون الطالب.
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 اأقامت عمادة �شوؤون الطالب ممثلة يف )مركز التوجيه والإر�شاد(عددًا من الدورات والفعاليات لطالب اجلامعة خالل العام اجلامعي 1438/1437هـ	 

األنشطة الثقافية والفنية التي أقامتها العمادة ممثلة في
 )مركز التوجيه واالرشاد(:

1
برنامج اإر�شاد الطالب امل�شتجدين 

بالكليات 
350**350

400**400نورت معر�س املركز2

500**500اليوم العاملي لالإعاقة 3

4
رحلة طالبية ذوي الحتياجات 

اخلا�شة 
20**20

12001200**برنامج تفوق 5

350350**برنامج توعوي باأ�شرار التدخني 6

7
ملتقى نربا�س للتوعية باأ�شرار 

املخدرات 
**12001200

25002500**حملة مطمئنون 8

9
برنامج نحن معك للمتعرثين 

درا�شيًا
**15001500

127067508020املجموع

اسم النشاط م
عدد الطالب المشاركين

اإلجمالي
الفصل الثانيالفصل األول
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 اأقامت عمادة �شوؤون الطالب ممثلة يف )مركز التوجيه والإر�شاد( عددًا من املحا�شرات على م�شتوى اجلامعة وخارجها للعام اجلامعي 1438/1437هـ	 

األنشطة الثقافية والفنية والدورات التي أقامتها العمادة ممثلة في 
)مركز التوجيه واإلرشاد(:

1
حما�شرة عن اأ�شرار التدخني 

بامل�شجد اجلامعي
800**800

2
امللتقى التوعوي وال�شحي 

والتثقيفي اخلام�س باحلري�شة 
**15001500

200200**حملة توعوية ب�شارع الفن بع�شري 3

600600**برنامج فطن التابع لإدارة التعليم 4

80023003100املجموع

اسم النشاط م
عدد الطالب المشاركين

اإلجمالي
الفصل الثانيالفصل األول
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 قامت عمادة �شوؤون الطالب ممثلة يف )مركز التوجيه والإر�شاد( بتنفيذ العديد من الرحالت واللقاءات الطالبية لطالب اجلامعة وا�شتقبال لطالب الثانوية خالل 	 

العام 1438/1437هـ

الرحالت واللقاءات الطالبية التي نظمتها العمادة ممثلة في  
)مركز التوجيه واإلرشاد(:

1
رحلة ذوي الحتياجات اخلا�شة 

للمنطقة ال�شرقية 
**2020

2
ح�شور موؤمتر جامعة نايف للعلوم 

الأمنية 
**55

3
زيارة دار املالحظة الجتماعية 

باأبها 
**1010

4
ثانوية الفي�شل وبرنامج العرق 

الب�شري بخمي�س م�شيط
20**20

88**كلية التقنية باأبها 5

20**20ثانوية �شفوان بخمي�س م�شيط6

2020**ثانوية العرين باأبها 7

1010**ثانوية اأبها الأهلية 8

4073113املجموع

اسم النشاط م
عدد الطالب المشاركين

اإلجمالي
الفصل الثانيالفصل األول
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3 - األنشطة الرياضية :
اأقامت عمادة �شوؤون الطالب العديد من الأن�شطة الريا�شية خالل العام اجلامعي 1437 / 1438 هـ ، يت�شح من جدول رقم)20( اأن اأعداد تلك الأن�شطة بلغت 26 ن�شاط 

ريا�شي متنوع، وبلغ اإجمايل امل�شتفيدين وامل�شاركني يف تلك الأن�شطة 1898 طالب وطالبة.

جدول رقم )20( : الأن�شطة الريا�شية التي تنظمها عمادة �شوؤون الطالب  

320320**دورة كرة القدم 1

192192**دورة كرة الطائرة 2

192192**خما�شي كرة القدم 3

3535**حما�شرة التغذية ال�شحية 4

دورة كتابة اخلرب الريا�شي 5
4545**ال�شحفي 

6565**م�شابقة اخ�شر تك�شب 6

520520**م�شابقة اإخرتاق ال�شاحية 7

8
امل�شاركة يف بطولة خما�شي 

ال�شالت للجامعات 
ال�شعودية

**3030

امل�شاركة يف بطولة الكرة 9
66**ال�شاطئية للجامعات ال�شعودية

امل�شاركة يف بطولة األعاب القوى 10
2020**للجامعات ال�شعودية

عدد الطالب المشاركين

الفصل الثانيالفصل األول
اإلجمالياسم النشاط م
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64**64كرة الطاولة 11

24**24التايكوندو12

14**14اجلودو13

12**12الكاراتيه14

35**35التن�س الأر�شي 15

145**145األعاب القوى16

70**70ال�شباحة17

40**40كرة الطائرة ال�شاطئية 18

19
بطولة كرة الهدف والعاب القوى 

لذوي الحتياجات اخلا�شة 
للجامعات

7**7

اسم النشاط
عدد الطالب المشاركين

اإلجمالي
الفصل الثانيالفصل األول

تابع جدول رقم )20( : الأن�شطة الريا�شية التي تنظمها عمادة �شوؤون الطالب  

م
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امل�شاركة يف بطولة اإخرتاق 20
9**9ال�شاحية للجامعات ال�شعودية

امل�شاركة يف بطولة الكاراتيه 21
9**9للجامعات ال�شعودية 

امل�شاركة يف بطولة التن�س 22
5**5الأر�شي للجامعات ال�شعودية 

�شباق اإخرتاق ال�شاحية املفتوح 23
5**5للهيئات مبنطقة ع�شري

مارثون املوؤمتر الدويل لطب 24
20**20وجراحة ال�شمنة مبنطقة ع�شري

6**6املع�شباق مهرجان الع�شل يف رجال 25

بطولة اململكة للهيئات يف 26
8**8الكاراتيه

47314251898املجموع

اسم النشاط
عدد الطالب المشاركين

اإلجمالي
الفصل الثانيالفصل األول

تابع جدول رقم )20( : الأن�شطة الريا�شية التي تنظمها عمادة �شوؤون الطالب  

م
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ثانيًا : الخدمات الطالبية 
1- خدمات اإلسكان الجامعي

بلغ عدد الطالب امل�شتفيدين من الإ�شكان اجلامعي 340 طالبًا وطالبة للعام اجلامعي 1437 / 1438 هـ ، ويو�شح جدول رقم)21( توزيعهم على الف�شول الدرا�شية.

جدول رقم )21(: اأعداد امل�شتفيدين من الإ�شكان اجلامعي

2-خدمات التغـــذية:
قامــت عمــادة �شــوؤون الطــالب بالإ�شــراف علــى اإعــداد الوجبــات الغذائيــة لطــالب اجلامعــة خــالل العــام اجلامعــي     1437 / 1438 هـــ ، وبلغــت اأعــداد امل�شــتفيدون منهــا 39729 

لوجبــة الإفطــار، و 143374 لوجبــة الغــذاء باإجمــايل 183103 طالــب وطالبــة علــى مــدار العــام الدرا�شــي كمــا هــو مو�شــح يف جــدول رقــم )22(.

جدول رقم )22(: اأعداد الطالب والطالبات امل�شتفيدون من الوجبات الغذائية املقدمة من اجلامعة.

13113178340اإ�شكان الطالب 1

العدد

الفصل الصيفيالفصل الثانيالفصل األول

39729وجبة الإفطار
143374وجبة الغذاء

183103املجموع

أعداد المستفيدينالوجبة

المجموعالكلية م
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3- خدمات صندوق الطاب
تقــدم اجلامعــة العديــد مــن اخلدمــات الإجتماعيــة املتنوعــة لطالبهــا مبــا يتيــح لهــم الإ�شــتقرار وزيــادة معــدلت حت�شيلهــم، وت�شــمل هــذه اخلدمــات والإعانــات املقطوعــة مثــل 
اإعانــات للمتزوجــني، واإعانــات ملواجهــة ظــروف خا�شــة اأملــت بالطالــب وهي ذات جمــالت متنوعة، اإ�شافــة اإىل اإعانــات للح�شول على نظــارة طبية، حيث بلغت القيمــة امل�شروفة 

)10.273.700( ريــال �شــعودي. كمــا هــو جــدول رقــم )23(: عــدد امل�شــتفيدين مــن اخلدمــات التــي يقدمها �شنــدوق الطالب.

162000 ريال54 م�شتفيدًااإعانة زواج
422500 ريال845 م�شتفيدًاالأن�شطة الطالبية
8490000 ريالغري مذكورالت�شغيل الطالبي

105000 ريالغري مذكوراملكافاآت والإجنازات
443000 ريالغري مذكوراملوؤمترات الطالبية
 632000 ريالغري مذكورالرحالت الطالبية 

19200 ريال 48 م�شتفيدًااإعانة النظارة
10.273.700ريال**املجموع الكلي

القيمة المصروفة بالريالأعداد الطلبة المستفيدينخدمات صندوق الطالب

 جدول رقم )23(: عدد امل�شتفيدين من اخلدمات التي يقدمها �شندوق الطالب.
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الفصل الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن 

في حكمهم
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تهتــم اجلامعــة اإهتمامــًا بالغــًا باأع�شــاء هيئــة التدري�ــس ومــن يف حكمهــم مــن العاملــني بهــا، ويتمثــل ذلــك يف اجلانــب الكمــي الذي يناق�شــه هــذا الف�شل مــن التقرير حيــث يعر�س 
البيانــات الإح�شائيــة لهــم مثــل اأعدادهــم، وتوزيعهــم علــى كليــات اجلامعة واأق�شــامها بناء على اجلن�شــية )�شــعودي "�ــس"، / غري �شــعودي "غ"( والنــوع )ذكــر "ذ"/ اأنثى "ث"(، 
ون�شــبتهم اإىل الطــالب، والدرجــات العلميــة احلا�شلــون عليها، وتطور اأعدادهم خالل خم�ــس �شــنوات مت�شمنة �شــنة التقرير، اإ�شافة اإىل الدللت اخلا�شــة بتلك الإح�شاءات.

ويو�شــح جــدول رقــم )24( توزيــع اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس ومــن يف حكمهــم علــى كليــات اجلامعة حيــث والبالغ عددهــم   3495ع�شوًا وع�شــوة حيث بلغ عدد ال�شــعوديني 1648 
بن�شــبة )%47( منهــم ذكــور 847 بن�شــبة )%24( واأعدادهــم مــن الإنــاث 801 بن�شــبة )%23( وبلــغ عــدد غــري ال�شــعوديني منهــم 1847 بن�شــبة )%53( منهــم 1138 ذكور بن�شــبة 

)%33( و709 اإنــاث بن�شــبة )%20( بينمــا يو�شــح �شــكل )12( ن�شــبة اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس ومــن يف حكمهــم ح�شــب اجلن�ــس.

جدول )24(:  اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بجامعة امللك خالد موزعني على جميع كليات اجلامعة للعام اجلامعي 1437-1438 هـ.

6.9%1163114777179419348241ال�شريعة واأ�شول الدين

7.3%10120121973613319856254الطب

7.2%66701366154115127124251الرتبية

6.2%645612065309512986215العلوم الإن�شانية

5.6%484694733010312176197اللغات والرتجمة

4.6%5705710401041610161الهند�شة

5.4%423779832610912563188علوم احلا�شب الآيل

10.8%699916815358211222157379العلوم

4.3%46156171199011734151طب الأ�شنان

3.1%4216583319527535110العلوم الطبية التطبيقية

سعودي

ذذذ ثثث المجموعالمجموعالمجموع

المجموعغير سعودي
النسبة إلى الجملة )%( الكلية
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3.0%3223553119506342105ال�شيدلة

4.0%7111824895711920139العلوم الإدارية واملالية

0.9%017170141403131القت�شاد املنزيل

0.7%1780161612324التمري�س

2.3%034342434527779املجتمع

3.8%37275552578124132العلوم والآداب بخمي�س م�شيط
العلوم الطبية التطبيقية يف 

خمي�س م�شيط
9312221234311546%1.3

0.4%30346107613التمري�س بخمي�س م�شيط

2.8%151833303565455398املجتمع بخمي�س م�شيط

0.9%013130191903232العلوم والآداب باأحد رفيدة

2.9%251531236481487101العلوم والآداب �شراة عبيدة

3.1%746532827553573108العلوم والآداب بظهران اجلنوب

سعودي

ذذذ ثثث المجموعالمجموعالمجموع

المجموع

تابع جدول )24(:  اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بجامعة امللك خالد موزعني على جميع كليات اجلامعة للعام اجلامعي 1437-1438 هـ.

النسبة إلى الجملة )%(الكلية
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1.0%7072702734034العلوم والآداب بتنومة

7.9%33791128974163122153275العلوم والآداب يف حمايل ع�شري

العلوم الطبية التطبيقية يف حمايل 
ع�شري

0551161712122%0.6

0.9%130131801831031املجتمع مبحايل ع�شري

0.9%014141161713031العلوم والآداب برجال اأملع

0.4%0550101001515املجتمع برجال اأملع

0.9%013133161932932العلوم والآداب باملجاردة

100%847801164811387091847198515103495الإجــــــمـــــايل

سعودي

ذذذ ثثث المجموعالمجموعالمجموع

المجموعغير سعودي

تابع جدول )24(:  اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بجامعة امللك خالد موزعني على جميع كليات اجلامعة للعام اجلامعي 1437-1438 هـ.

النسبة إلى الجملة )%(الكلية
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ال�شريعة واأ�شول الدين
4.4%90917017471461731487�س
4.5%71828230421052771390غ

8.9%1611745247892411315027177جمموع

الطب
3.4%13013190193333665368�س
5.8%16420197265020708531116غ

9.3%2943338745832310615034184جمموع

الرتبية
3.1%6171431729837491261�س
5.6%808125174046866051111غ

8.7%1411526834695412310963172جمموع

العلوم الإن�شانية

2.6%9098210191332361551�س

4.6%1101132840211940642791غ

7.2%2002040105040327210042142جمموع

اللغات والرتجمة
1.2%3032131171816824�س
3.7%1017714461258541973غ

4.9%4049817571976702797جمموع

ويو�شــح جــدول رقــم )25( توزيــع اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس على كليات اجلامعــة وفقًا للرتبة العلمية، واجلن�شــية، والنوع، حيث بلغ اإجمايل اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�ــس ح�شــب الرتبة 
العلمية )اأ�شــتاذ واأ�شــتاذ م�شــارك واأ�شــتاذ م�شــاعد( باجلامعة 1985 منهم 136 اأ�شــتاذ بن�شبة )%7(، و432 اأ�شتاذ م�شــارك بن�شبة )%22(، و1417 اأ�شتاذ م�شاعد بن�شبة )%71(، وبلغ عدد 

الذكور 1340 بن�شــبة )67%(، وعدد الإناث 645 بن�شــبة )32%(.

جدول )25(: توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س على كليات اجلامعة بح�شب الرتب العلمية واجلن�شية للعام اجلامعي       1437-1438 هـ

الرتبة العلمية

أستاذ
النوعالنوعالنوع

مجموعمجموعمجموع
ذذذذ ثثثث

النسبة إلى اإلجماليمجموع النوعأستاذ مساعدأستاذ مشارك
اإلجمالي )%( الجنسية اسم الكلية
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الهند�شة
0.5%000101808909�س
4.3%606170176306386086غ

4.8%606180187107195095جمموع

علوم احلا�شب الآيل
0.4%000202426628�س
3.8%20218624381250581876غ

4.2%20220626421456642084جمموع

العلوم
2.8%81910212171835352156�س
10.0%1311452658804612614553198غ

12.8%2122362870976416118074254جمموع

طب الأ�شنان

0.8%0002021211314115�س

4.2%10113013541670681684غ

5.0%10115015661783821799جمموع

العلوم الطبية التطبيقية

0.4%000202505707�س

1.9%00072921829281038غ

2.3%000921126834351045جمموع

ال�شيدلة

0.3%000000516516�س

2.2%202246231336271744غ

2.5%202246281442321850جمموع

الرتبة العلمية

أستاذ
النوعالنوعالنوع

مجموعمجموعمجموع
ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأستاذ مساعدأستاذ مشارك

اإلجمالي

تابع جدول )25(: توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س على كليات اجلامعة بح�شب الرتب العلمية واجلن�شية للعام اجلامعي       1437-1438 هـ

النسبة إلى اسم الكلية
اإلجمالي )%(

الجنسية
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العلوم الإدارية واملالية
1.0%1015051301319019�س
2.8%3037073694546955غ

3.7%404120124995865974جمموع

القت�شاد املنزيل
0.0%000000000000�س
0.7%0000110131301414غ

0.7%0000110131301414جمموع

التمري�س
0.0%000000000000�س
0.7%00004409901313غ

0.7%00004409901313جمموع

املجتمع

0.0%000000000000�س

1.8%0000882252723335غ

1.8%0000882252723335جمموع

العلوم والآداب بخمي�س 
م�شيط

0.1%22022 000000�س

2.1%022012124242843842غ

2.2%022012124263044044جمموع

العلوم الطبية التطبيقية يف 
خمي�س م�شيط

0.1%000000011011�س

1.6%325741111516211132غ

1.7%325741111617211233جمموع

الرتبة العلمية

أستاذ
النوعالنوعالنوع

مجموعمجموعمجموع
ذذذذ ثثثث

النسبة إلى اإلجماليأستاذ مساعدأستاذ مشارك
اإلجمالي )%(

تابع جدول )25(: توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س على كليات اجلامعة بح�شب الرتب العلمية واجلن�شية للعام اجلامعي       1437-1438 هـ

مجموع النوعالجنسيةاسم الكلية
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التمري�س بخمي�س م�شيط
0.1%000000101101�س
0.3%000000246246غ

0.4%000000347347جمموع

املجتمع بخمي�س م�شيط
0.1%000000101101�س
2.1%000145181836192241غ

2.1%000145191837202242جمموع

العلوم والآداب باأحد رفيدة
0.0%000000000000�س
0.7%0000000141401414غ

0.7%0000000141401414جمموع

العلوم والآداب �شراة عبيدة

0.1%000000011011�س

2.1%000257102434122941غ

2.1%000257102535123042جمموع

العلوم والآداب بظهران 
اجلنوب

0.1%000000011011�س

2.6%011134271946282351غ

2.6%011134272047282452جمموع

العلوم والآداب بتنومة

0.1%101000101202�س

1.1%0002022002022022غ

1.2%1012022102124024جمموع

الرتبة العلمية

أستاذ
النوعالنوعالنوع

مجموعمجموعمجموع
ذذذذ ثثثث

اإلجماليمجموع النوعأستاذ مساعدأستاذ مشارك

تابع جدول )25(: توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س على كليات اجلامعة بح�شب الرتب العلمية واجلن�شية للعام اجلامعي       1437-1438 هـ

النسبة إلى اسم الكلية
اإلجمالي )%(

الجنسية
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العلوم والآداب يف حمايل 
ع�شري

0.1%000101101202�س
6.3%000861465471127353126غ

6.4%000961566471137553128جمموع

العلوم الطبية التطبيقية يف 
حمايل ع�شري

0.0%000000000000�س
0.7%00005518911314غ

0.7%00005518911314جمموع

املجتمع مبحايل ع�شري
0.0%000000000000�س
0.7%0002021201214014غ

0.7%0002021201214014املجموع

العلوم والآداب برجال اأملع

0.0%000000000000�س

0.6%0000111101111112غ

0.6%0000111101111112جمموع

املجتمع برجال اأملع

0.0%000000000000�س

0.3%000000066066غ

0.3%000000066066جمموع

العلوم والآداب باملجاردة

0.0%000000000000�س

0.9%0001342121431518غ

0.9%0001342121431518جمموع

12313136321111432896521141713406451985الإجمايل
100

100%32.5%67.5%71.4%26.2%45.1%21.8%5.6%16.2%6.9%0.7%6.2%الن�شبة اإىل الإجمايل )%(

الرتبة العلمية

أستاذ
النوعالنوعالنوع

مجموعمجموعمجموع
ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأستاذ مساعدأستاذ مشارك

تابع جدول )25(: توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س على كليات اجلامعة بح�شب الرتب العلمية واجلن�شية للعام اجلامعي       1437-1438 هـ

النسبة إلى 
اإلجمالي )%( اإلجمالي الجنسيةاسم الكلية
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�شكل )12(: ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ح�شب اجلن�س

% 57 % 43
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يو�شح جدول رقم )26( توزيع من هم يف حكم اأع�شاء هيئة التدري�س )حما�شر، معيد( على كليات اجلامعة وفقًا للرتبة العلمية، واجلن�شية، والنوع، حيث بلغ اإجمايل اأعدادهم 
باجلامعة 1510 منهم 683 حما�شر بن�شبة )%45(، و827 معيد بن�شبة )55 %(، وبلغ عدد الذكور منهم 645 بن�شبة )%43(، بينما بلغ عدد الإناث 865 بن�شبة )57%(.

جدول )26(: اأعــداد املحا�شرين واملعيدين بكليات اجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية واجلن�شية للعام اجلامعي   1437-1438 هـ

ال�شريعة واأ�شول الدين
4.0%11112232638431760�س
0.3%044000044غ

4.2%11152632638432164جمموع

الطب
3.5%112351651361753�س
1.1%1251700012517غ

4.6%13619351651482270جمموع

الرتبية
5.0%12364852227175875�س
0.3%134000134غ

5.2%13395252227186179جمموع

العلوم الإن�شانية

4.6%121830162339284169�س

0.3%134000134غ

4.8%132134162339294473جمموع

اللغات والرتجمة
4.6%151631172239323870�س
2.0%191130000191130غ

6.6%3427611722395149100جمموع

الرتبة العلمية

محاضر
النوعالنوع

مجموعمجموع
ذذذ ثثث

النسبة إلى اإلجماليمجموع النوعمعيد
اإلجمالي )%( الجنسيةاسم الكلية
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الهند�شة
3.2%180183003048048�س
1.2%1801800018018غ

4.4%360363003066066جمموع

علوم احلا�شب الآيل
4.7%171128192443363571�س
2.2%2583300025833غ

6.9%4219611924436143104جمموع

العلوم
7.4%1534491944633478112�س
0.9%85130008513غ

8.3%2339621944634283125جمموع

طب الأ�شنان

3.0%101311445321446�س

0.4%336000336غ

3.4%437311445351752جمموع

العلوم الطبية التطبيقية
3.4%16319191332351651�س
0.9%59140005914غ

4.3%211233191332402565جمموع

ال�شيدلة
3.2%11213162036272249�س
0.4%426000426غ

3.6%15419162036312455جمموع

الرتبة العلمية

محاضر
النوعالنوع

مجموعمجموع
ذذذ ثثث

مجموع النوعمعيد

تابعجدول )26(: اأعــداد املحا�شرين واملعيدين بكليات اجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية واجلن�شية للعام اجلامعي   1437-1438 هـ

النسبة إلى اإلجماليالجنسيةاسم الكلية
اإلجمالي )%(
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العلوم الإدارية واملالية
4.2%2222430939521163�س
0.1%202000202غ

4.3%2422630939541165جمموع

القت�شاد املنزيل
1.1%0660111101717�س
0.0%000000000غ

1.1%0660111101717جمموع

التمري�س
0.5%000178178�س
0.2%033000033غ

0.7%03317811011جمموع

املجتمع

2.3%0770272703434�س

0.7%0101000001010غ

2.9%017170272704444جمموع

العلوم والآداب بخمي�س 
م�شيط

4.8%125262454737073�س
1.0%1141500011415غ

5.8%239412454748488جمموع

العلوم الطبية التطبيقية 
يف خمي�س م�شيط

0.7%10182109211�س
0.1%112000112غ

0.9%213821010313جمموع

الرتبة العلمية

محاضر
النوعالنوع

مجموعمجموع
ذذذ ثثث

مجموع النوعمعيد

تابعجدول )26(: اأعــداد املحا�شرين واملعيدين بكليات اجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية واجلن�شية للعام اجلامعي   1437-1438 هـ

اإلجماليالجنسيةاسم الكلية
النسبة إلى 
اإلجمالي )%(
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التمري�س بخمي�س م�شيط
0.1%000202202�س
0.3%224000224غ

0.4%224202426جمموع

املجتمع بخمي�س م�شيط
2.1%71871724141832�س
1.6%111324000111324غ

3.7%18143271724253156جمموع

العلوم والآداب باأحد رفيدة
0.9%0110121201313�س
0.3%055000055غ

1.2%0660121201818جمموع

العلوم والآداب �شراة عبيدة

3.4%012122384025052�س

0.5%077000077غ

3.9%019192384025759جمموع

العلوم والآداب بظهران 
اجلنوب

3.4%111126344074552�س
0.3%044000044غ

3.7%115166344074956جمموع

العلوم والآداب بتنومة
0.3%000505505�س
0.3%505000505غ

0.7%50550510010جمموع

الرتبة العلمية

محاضر
النوعالنوع

مجموعمجموع
ذذذ ثثث

اإلجماليمجموع النوعمعيد الجنسية

تابعجدول )26(: اأعــداد املحا�شرين واملعيدين بكليات اجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية واجلن�شية للعام اجلامعي   1437-1438 هـ

النسبة إلى 
اإلجمالي )%( اسم الكلية
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العلوم والآداب يف حمايل 
ع�شري

7.3%923322256783179110�س
2.5%162137000162137غ

9.7%25446922567847100147جمموع

العلوم الطبية التطبيقية يف 
حمايل ع�شري

0.3%022033055�س
0.2%033000033غ

0.5%055033088جمموع

املجتمع مبحايل ع�شري
0.9%3031001013013�س
0.3%404000404غ

1.1%7071001017017املجموع

العلوم والآداب برجال اأملع

0.9%0330111101414�س

0.3%055000055غ

1.3%0880111101919جمموع

املجتمع برجال اأملع
0.3%000055055�س
0.3%044000044غ

0.6%044055099جمموع

العلوم والآداب باملجاردة
0.9%0110121201313�س
0.1%011000011غ

0.9%0220121201414جمموع
3113726833344938276458651510الإجمايل

100
100%57.3%42.7%54.8%32.6%22.1%45.2%24.6%20.6%الن�شبة اإىل الإجمايل )%(

الرتبة العلمية

محاضر
النوعالنوع

مجموعمجموع
ذذذ ثثث

مجموع النوعمعيد

تابعجدول )26(: اأعــداد املحا�شرين واملعيدين بكليات اجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية واجلن�شية للعام اجلامعي   1437-1438 هـ

النسبة إلى اإلجماليالجنسيةاسم الكلية
اإلجمالي )%(
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ويو�شــح جــدول رقــم )27(، و�شــكل )13( توزيــع اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس ومــن يف حكمهــم بنــاء علــى املوؤهــل العلمــي واجلن�شــية واجلن�ــس، بينما يعر�س �شــكل )14( ن�شــب ال�شــعوديني 
اإىل غــري ال�شــعوديني مــن اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس ومــن يف حكمهــم حيث و�شلت ن�شــبة اأع�شاء هيئة التدري�ــس احلا�شلني علــى موؤهل الدكتوراه 47% بينما ن�شــبة احلا�شلــني على موؤهل 

املاج�شتري %32.

جدول )27(: توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بكليات اجلامعة بناء على املوؤهل العلمي واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي1437-1438 هـ

اأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكر

46.6%31492406824397122111384891627الدكتوراه

1.1%26935325291140الزمالة
31.8%2123335452812865674936191112املاج�شتري

0.2%112426538الدبلوم العايل
17.9%266354620606272354626البكالوريو�س

2.3%281240202242483482اأخرى

847801164811387091847198515103495الإجمايل
%100

100.0%43.2%56.8%52.8%20.3%32.6%47.2%22.9%24.2%الن�شبة اإىل الإجمايل )%(

مجموعغير سعوديسعودي
اإلجمالي

النسبة إلى 
اإلجمالي )%( المؤهل العلمي
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�شكل )13(: عدد اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم موزعني ح�شب املوؤهل العلمي واجلن�شية
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غري �شعودي

�شكل )14(:ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم من ال�شعوديون اإىل غري ال�شعوديني.

ويت�شح من �شــكل )14( اأن اإجمايل ن�شــبة اأع�شاء هيئة التدري�ــس ومن يف حكمهم من ال�شــعوديني اإىل غري ال�شــعوديني هي 47: 53، اإل اأن البيانات الواردة �شــابقًا يف جدول رقم 
)24(، جدول رقم )25 ( تو�شح اأن ن�شب ال�شعوديني : غري ال�شعوديني تكون اأكرب يف الرتب العلمية الأقل يف الهرم الوظيفي حيث تزداد ن�شب ال�شعوديني : غري ال�شعوديني يف 
وظائف حما�شر ومعيد والوظائف الأخرى، بينما تزداد ن�شــبة غري ال�شــعوديني يف الدرجات العلمية اأ�شــتاذ م�شــاعد، واأ�شــتاذ م�شــارك، واأ�شــتاذ.  و�شــوف تتغري تلك الن�شبة خالل 
ب�شع �شــنوات بزيادة اأع�شاء هيئة التدري�ــس ال�شــعوديني الناجت عن ح�شول املعيدين واملحا�شرين ال�شــعوديني على درجاتهم العلمية.  كما يالحظ من اجلداول زيادة ن�شــب غري 
ال�شــعوديني يف التخ�ش�شــات العلميــة عــن التخ�ش�شــات النظريــة حيــث كانــت معــدلت اإلتحــاق الطالب بالدرا�شــات النظرية اأكرب مــن الدرا�شــات العلمية، اإل اأن �شيا�شــة اجلامعة 
يف تقليــل اأعــداد املقبولــني يف الدرا�شــات النظريــة مــع تزايــد اإهتمام الطالب بالإقبال على الدرا�شــات العملية ومــا يرتبط بذلك من زيادة اأعداد اخلريجني ال�شــعوديني يف تلك 

التخ�ش�شات وتعيني الأوائل منهم بوظائف معيدين، �شــيعيد التوازن ما بني ن�شــب اأع�شاء هيئة التدري�ــس ال�شــعوديني اإىل غري ال�شــعوديني خالل ال�شــنوات القادمة.

% 47% 53

�شعودي
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1437ـ1438هـ1436ـ1437هـ1435ـ1436هـ1434ـ1435هـ1433ـ1434هـ

112123131127136اأ�شتاذ
6.6%-3.1%6.1%8.9%25.9%معدل التغيري ال�شنوي )%(

486511417414432اأ�شتاذ م�شارك
4.2%-0.7%-22.5%4.9%42.2%معدل التغيري ال�شنوي )%(

12581524130112501417اأ�شتاذ م�شاعد
11.8%-4.1%-17.1%17.5%28.4%معدل التغيري ال�شنوي )%(

499693707745683حما�شر
-9.1%5.1%2.0%28.0%16.4%معدل التغيري ال�شنوي )%(

10491028737713827معيد
13.8%-3.4%-39.5%-2.0%8.2%معدل التغيري ال�شنوي )%(

206550اأخرى
0.0%0.0%-20.0%-233.3%100.0%معدل التغيري ال�شنوي )%(

34243885329832543495الإجمايل
معدل التغيري ال�شنوي 

الإجمايل)%(
%22.8%11.9%17.8-%1.4-%6.9

ويو�شح جدول رقم )28( التطور ال�شنوي لأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س )�شكل 15(، ومن يف حكمهم �شكل )16( عرب خم�س �شنوات مت�شمنة �شنة التقرير، كما تو�شح 
مقارنة اأعدادهم عام1433-1434 هـ وتبلغ 112، 486، 1258، 499، 1049 لدرجات اأ�شتاذ، اأ. م�شارك، اأ. م�شاعد، حما�شر، معيد على الرتتيب باأعدادهم املناظرة عام 

1437-1438هـ، وتبلغ 136، 432، 1417، 683، 827.

جدول )28(: تطور اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم باجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية خالل الأعوام ال�شابقة و�شنة التقرير.

العام الجامعي
الرتبة العلمية
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�شكل )15(: تطور اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س باجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية خالل الأعوام ال�شابقة و�شنة التقرير
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�شكل )16(: تطور اأعداد من يف حكم اأع�شاء هيئة التدري�س موزعني ح�شب الرتب العلمية خالل الأعوام ال�شابقة و�شنة التقرير
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ويبــني جــدول رقــم )29( تلــك الن�شــب ب�شــورة اإجماليــة اإ�شافــة اإىل تو�شيحها على نحو تف�شيلي على م�شــتوى الأق�شــام التابعة لكليات اجلامعة، مع حتديد ن�شــبة ال�شــعوديني 
وغري ال�شعوديني حيث ت�شتفيد اجلامعة منها يف حتديد التوجهات امل�شتقبلية مثل التعيني والإبتعاث، واإتخاذ قرارات التفرغ العلمي والإعارات، وغري ذلك.  ويو�شح اجلدول 
اأن اجلامعــة حتقــق ن�شــب متميــزة يف هــذا اجلانــب وتتفــوق بهــا علــى الن�شــب املناظــرة بكثري مــن اجلامعات العامليــة حيث ت�شــل الن�شــبة اإىل 1: 6 بكلية الطــب، 1: 6 بكلية طب 

الأ�شــنان، 1 : 10 بكلية احلا�شــب الآيل، 1: 17 بكلية الهند�شــة.

جدول )29(: ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم اإىل عدد طالب اجلامعة املقيدين.

اأع�شاء غري �شعودي�شعودي
هيئة 

التدري�س
من يف 
املجموعحكمهم اأع�شاء 

هيئة 
التدري�س

من يف 
املجموعحكمهم

اأع�شاء 
هيئة 

التدري�س
من يف 
املجموعحكمهم

1:511:29281:501:791:58571:781:311:19521:30ال�شريعة واأ�شول الدين

1:161:821:141:171:461:121:81:291:6الطب

1:741:691:361:801:901:421:381:391:19الرتبية

1:821:931:431:801:1741:551:401:611:24العلوم الإن�شانية

1:511:531:261:331:811:241:201:321:12اللغات والرتجمة

1:4901:491:2701:271:1701:17الهند�شة

1:441:501:241:221:711:171:151:291:10علوم احلا�شب الآيل

1:531:371:221:241:631:171:171:231:10العلوم

1:181:561:141:121:441:91:71:251:6طب الأ�شنان

1:321:841:231:411:711:261:181:381:12العلوم الطبية التطبيقية

مجموعالجنسية

الكلية
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اأع�شاء غري �شعودي�شعودي
هيئة 

التدري�س
من يف 
املجموعحكمهم اأع�شاء 

هيئة 
التدري�س

من يف 
املجموعحكمهم

اأع�شاء 
هيئة 

التدري�س
من يف 
املجموعحكمهم

1:441:611:261:461:741:281:221:341:13ال�شيدلة

1:601:3861:521:891:4721:751:361:2131:31العلوم الإدارية واملالية

01:251:2501:311:3101:141:14القت�شاد املنزيل

1:2741:391:3401:171:171:2741:121:11التمري�س

01:491:491:8371:391:371:8371:221:21املجتمع

1:7991:331:321:4791:461:421:3001:191:18العلوم والآداب بخمي�س م�شيط
العلوم الطبية التطبيقية يف 

خمي�س م�شيط
1:811:2431:611:331:611:211:241:491:16

1:5301:531:401:271:161:231:271:12التمري�س بخمي�س م�شيط

1:1641:1371:751:821:701:381:551:461:25املجتمع بخمي�س م�شيط

01:661:6601:451:4501:271:27العلوم والآداب باأحد رفيدة

1:11571:451:441:1931:641:481:1651:271:23العلوم والآداب �شراة عبيدة

1:1901:291:251:481:491:241:381:181:12العلوم والآداب بظهران اجلنوب

1:7101:711:1801:181:1501:15العلوم والآداب بتنومة

مجموعالجنسية

تابعجدول )29(: ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم اإىل عدد طالب اجلامعة املقيدين.

الكلية
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اأع�شاء غري �شعودي�شعودي
هيئة 

التدري�س
من يف 
املجموعحكمهم اأع�شاء 

هيئة 
التدري�س

من يف 
املجموعحكمهم

اأع�شاء 
هيئة 

التدري�س
من يف 
املجموعحكمهم

1:2311:971:681:861:1031:471:631:501:28العلوم والآداب يف حمايل ع�شري

العلوم الطبية التطبيقية يف حمايل 
ع�شري

01:511:511:2561:161:151:2561:121:12

1:7001:701:5101:511:2901:29املجتمع مبحايل ع�شري

01:671:671:9311:581:551:9311:311:30العلوم والآداب برجال اأملع

01:721:7201:361:3601:241:24املجتمع برجال اأملع

01:701:701:3021:571:481:3021:311:28العلوم والآداب باملجاردة

1:701:741:361:521:841:321:301:391:17الإجمايل

الكلية

مجموعالجنسية

تابعجدول )29(: ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم اإىل عدد طالب اجلامعة املقيدين.



147

ويو�شــح جــدول رقــم )30( حركــة التعيــني والرتقيــات والتقاعــد والإ�شــتقالت بــني اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس ومــن يف حكمهــم حيــث مت تعيــني326 بالرتــب العلميــة املختلفة، 
وترقيــة 109 للدرجــات الأعلــى، واأحيــل 20 للتقاعــد، بينمــا بلغــت اأعــداد امل�شــتقيلني 64 مــع الو�شــع يف الإعتبــار اأن هنــاك �شوابــط عديــدة ت�شعهــا جهــات العمــل الأ�شليــة 
للمتعاقديــن مــع اجلامعــة مــن غــري ال�شــعوديني، ومنهــا حتديد احلد الزمني الأق�شــى لالإعارة، اإ�شافة اإىل الظروف الأ�شــرية والجتماعية لهم ما مينعهم من ال�شــتمرار خارج 
اأوطانهم فيقومون بتقدمي ال�شتقالة. ووكالة اجلامعة للتطوير واجلودة اإ�شافة اإىل ما تقوم به من درا�شة م�شتوى الر�شا الوظيفي فاإنها وبالتن�شيق مع عمادة �شوؤون هيئة 
التدري�ــس واملوظفني ب�شدد درا�شــة حالة لكل م�شــتقيل، خا�شة ما يتعلق بوجود فر�س وظيفية اأف�شل بجهات عمل اأخرى حتى تتمكن اجلامعة من رفع و�شعها التناف�شــي على 

امل�شــتوى الوطني والدويل.

جدول )30(: اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم املعينني اجلدد وامل�شتقيلني واملتقاعدين والذين متت ترقيتهم خالل العام اجلامعي 1437-1438 هـ.

املجموعمدر�س لغةمعيدحما�شراملجموعاأ. م�شاعداأ. م�شاركاأ�شتاذ

املعينني اجلدد
82474106266068174ذكر
136165186087152اأنثى

92713517131520155326املجموع

الذين متت ترقيتهم
9163459210362ذكر
1122639800847اأنثى

10286098101011109املجموع

املتقاعدين
94619000019ذكر
001100001اأنثى

94720000020املجموع

امل�شتقيلني
6152445000045ذكر
121619000019اأنثى

7174064000064املجموع

أعضاء هيئة التدريس المساعدة أعضاء هيئة التدريس
اإلجماليبيان
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وتو�شــح البيانــات الــواردة بجــدول )31( اأعــداد احلا�شلــون على تفرغ علمي م�شنفون على اأ�شا�ــس الكليــات والدرجات العلمية، وكذا املعارون اإىل جهــات عمل خارج اجلامعة.  وتتيح 
اجلامعة فر�س ح�شول اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم على التفرغ العلمي لت�شجيع حركة البحث العلمي، واإتاحة الفر�س املنا�شبة للرتقي للم�شتويات الوظيفية الأعلى.

جدول )31(: توزيع احلا�شلني على تفرغ علمي واملعارين من اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بكليات اجلامعة للعام اجلامعي 1437-1438هـ ح�شب الرتب العلمية.

الرتبة العلميةالرتبة العلمية
املجموعم�شاعد باحثمدر�س لغةمعيدحما�شراأ. م�شاعداأ. م�شاركاأ�شتاذاملجموعاأ. م�شاعداأ. م�شاركاأ�شتاذ

ال�شريعة واأ�شول 
الدين

110210000001ذ
000000000000ث

110210000001جمموع

 العلوم
110210000001ذ
000000100001ث

110210100002جمموع

الرتبية
000001000001ذ
000000020002ث

000001020003جمموع

العلوم الإدارية 
واملالية

000002100003ذ
000000000000ث

000002100003
220423220009الإجمايل

المعارونالحاصلون على تفرغ علمي الكليات الجنس
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الف�شل الرابع
االبتعاث والتدريب

الفصل الرابع
االبتعاث والتدريب
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حتر�ــس اجلامعــة علــى كفايــة وكفــاءة املــوارد الب�شــرية مــن اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس، واملوظفــني، وتتبــع لذلــك �شيا�شــات عديــدة يف التعيــني، والرتقــي، واحل�شول علــى الدرجات 
العلمية، اإ�شافة اإىل التنمية املهنية امل�شــتدامة لرفع م�شــتوى املهارات ال�شــخ�شية، واملهنية، والقيادية، ومهارات التدري�ــس والتقومي والبحث العلمي، وغري ذلك.  ويعد البتعاث 
والتدريــب مــن الروافــد املهمــة التــي تعتمــد عليهــا اجلامعة يف ذلــك اجلانب، وفيما يلي بيانــات اإلبتعاث والتدريب اخلا�شة مبن�شــوبي اجلامعة من اأع�شاء هيئة التدري�ــس ومن يف 

حكمهــم، واملوظفني من الرجال والن�شــاء.

اأوًل: البتعاث
بــــــلغت اأعــــداد املبتعثــني اجلــدد لداخــل اململكــة وخارجهــا خــالل عــام التقريــر )1437-1438 هـــ( 197 مبتعثــًا ومبتعثــه ، منهــم 81 مبتعثًا لدرجــة الدكتوراه )بن�شــبة 41% من 
اإجمايل املبتعثني(، و 10 لدرجة الزمالة )بن�شــبة 5%(، و 72 لدرجة املاج�شــتري )بن�شــبة 37%(، اإ�شافة اإىل 34 مبتعثًا ملهام علمية اأخرى )بن�شــبة 17%(.  ويو�شح جدول رقم 

)32( توزيع هذه الأعداد على كليات اجلامعة واأق�شــامها املختلفة خالل عام التقرير ومت متثيلها بيانيا �شــكل 17.
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جدول )32(: اإجمايل اأعداد املبتعثني اجلدد داخل اململكة وخارجها وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س

املجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه

كر
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

ال�شريعة واأ�شول الدين

القراآن 
303000011000314وعلومه

112000022000134اأ�شول الفقه
العقيدة 
واملذاهب 
املعا�شرة

101000213000314

ال�شنة 
وعلومها

055000101000156

الدرا�شات 
الإ�شالمية

112000000000112

العلوم الإن�شانية

اللغة 
العربية 
واآدابها

391200005500031417

044000011000055اجلغرافيا

011000011000022التاريخ
الإعالم 

والت�شال
202000101011314

الكلية

الدرجة العلمية

التخصص/ 
الجنس

اإلجمالي
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
 / لتخ�ش�س ا

كراجلن�س
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

العلوم الإدارية واملالية

303000101000404املحا�شبة
1010003693037613اإدارة اعمال

الت�شويق 
والتجارة 

اللكرتونية
101000101000202

303000101000404القانون
نظم املعلومات 

الدارية
101000000000101

الرتبية

الرتبية 
اخلا�شة

224000101000325

املناهج وطرق 
077000000000077التدري�س

011000000000011علم النف�س

الطب

الطب 
الباطني

000022000011033

علم وظائف 
الع�شاء

101000000000101

الكائنات 
الدقيقة 

والطفيليات
000101000000101

الدرجة العلمية

تابع جدول )32(: اإجمايل اأعداد املبتعثني اجلدد داخل اململكة وخارجها وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س

التخصص/ الكلية
الجنس

اإلجمالي
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
 / لتخ�ش�س ا

كراجلن�س
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

الطب

اأمرا�س 
الن�شاء 
والولدة

000011000000011

اجلراحة 
العامة

000101000000101

العلوم

123000123112358الكيمياء
101000000011112الفيزياء

022000000011033الحياء

000000347112459الريا�شيات

القت�شاد املنزيل
اقت�شاد 

منزيل
000000000022022

اللغات والرتجمة
000000112000112الرتجمة

اللغة 
22400047110006915الإجنليزية

الدرجة العلمية

تابع جدول )32(: اإجمايل اأعداد املبتعثني اجلدد داخل اململكة وخارجها وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س

التخصص/ 
الجنس

اإلجمالي الكلية
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
 / لتخ�ش�س ا

كراجلن�س
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

علوم احلا�شب الآيل

علوم احلا�شب 
4260002240006410الآيل

برجمة 
وت�شغيل 
احلا�شبات

000000011000011

هند�شة 
ال�شبكات 

والت�شالت
000000000101101

101000123101325نظم معلومات

الهند�شة

هند�شة 
ميكانيكية

000000101101202

هند�شة 
�شناعية

202000000000202

هند�شة 
مدنية

101000000101202

هند�شة 
000000101101202كهربائية

الدرجة العلمية

تابع جدول )32(: اإجمايل اأعداد املبتعثني اجلدد داخل اململكة وخارجها وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س

التخصص/ الكلية
الجنس

اإلجمالي
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
 / لتخ�ش�س ا

كراجلن�س
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

ال�شيدلة

000011011011033ال�شيدلنيات
ال�شيدلة 
ال�شريرية

101000000101202

303000000000303علم الأدوية

طب ال�شنان

000000112101213طب اأ�شنان
000000101000101الرتكيبات

اإ�شالح 
الأ�شنان

000101101303505

علوم 
ال�شتعا�شة 

ال�شنية
000202101202505

طب اأ�شنان 
الطفال 
والتقومي

000011000000011

العلوم الطبية التطبيقية

علوم 
املختربات 
الإكلينيكية

022000011101134

علوم التاأهيل 
الطبي

000000011314325

الدرجة العلمية

تابع جدول )32(: اإجمايل اأعداد املبتعثني اجلدد داخل اململكة وخارجها وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س

التخصص/ الكلية
الجنس

اإلجمالي
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
 / لتخ�ش�س ا

كراجلن�س
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

العلوم والآداب مبحايل 
ع�شري

000000101000101الريا�شيات

000000000202202الفيزياء
نظم 

000000000101101املعلومات

العلوم الطبية 
التطبيقية مبحايل 

ع�شري
000000011000011متري�س

املجتمع برجال اأملع
اللغة 

الإجنليزية
011000011000022

39428155103042722410349899197الإجمايل

الدرجة العلمية

تابع جدول )32(: اإجمايل اأعداد املبتعثني اجلدد داخل اململكة وخارجها وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س

التخصص/ الكلية
الجنس

اإلجمالي
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�شكل )17(:عدد املبتعثني اجلدد لداخل وخارج اململكة من كليات اجلامعة خالل العام 1437- 1438 هـ
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ويو�شــح جــدول رقــم )33( توزيــع املبتعثــني اجلــدد جلهــات داخــل اململكــة على كليــات واأق�شــام اجلامعة وفقًا للجن�ــس )ذكر / اأنثــى(، والدرجــة العلمية املبتعث للح�شــول عليها.  
ويو�شــح اجلــدول اأن اإجمــايل املبعثــني اجلــدد للداخــل 87  مبتعًثــا ومبتعثــه ، منهــم 18 مــن الذكــور )بن�شــبة 21%(، و 69 من الإناث )بن�شــبة 79%(، ويالحظ زيادة ن�شــبة الإناث 
عــن الذكــور حيــث يف�شلــن اإلبتعــاث الداخلــي عن اخلارجي مبــا يتوافق ب�شورة اأكرب مع ظروفهم الأ�شــرية والجتماعية. وقد مت متثيل اأجمايل اأعــداد املبتعثني اجلدد لداخل 

اململكة ب�شــكل 18.

جدول )33(:عدد املبتعثني اجلدد من كليات اجلامعة لداخل اململكة خالل العام 1437-1438هـ  موزعني ح�شب التخ�ش�س والدرجة العلمية املبتعثني لأجلها

الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
 / لتخ�ش�س ا

كراجلن�س
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

ال�شريعة واأ�شول الدين

القراآن 
303000011000314وعلومه

112000022000134اأ�شول الفقه
العقيدة 
واملذاهب 
املعا�شرة

101000112000213

ال�شنة 
وعلومها

055000202000257

الدرا�شات 
الإ�شالمية

112000000000112

العلوم الإن�شانية

اللغة 
العربية 
واآدابها

391200005500031417

033000011000044اجلغرافيا

011000011000022التاريخ

الدرجة العلمية

التخصص/ الكلية
الجنس

اإلجمالي
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
 / لتخ�ش�س ا

كراجلن�س
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

العلوم الإدارية واملالية
101000000000101القانون
اإدارة 

العمال
000000044000044

الرتبية

الرتبية 
اخلا�شة

022000000000022

املناهج وطرق 
التدري�س

055000000000055

الطب
اأمرا�س 
الن�شاء 
والولدة

000011000000011

العلوم
022000022000044الكيمياء
022000000000022الحياء

000000044000044الريا�شيات

اللغات والرتجمة
اللغة 

الإجنليزية
000000167000167

الدرجة العلمية

تابع جدول )33(:عدد املبتعثني اجلدد من كليات اجلامعة لداخل اململكة خالل العام 1437-1438هـ  موزعني ح�شب التخ�ش�س والدرجة العلمية املبتعثني لأجلها

التخصص/ الكلية
الجنس

اإلجمالي
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
 / لتخ�ش�س ا

كراجلن�س
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

علوم احلا�شب الآيل

علوم احلا�شب 
الآيل

000000022000022

برجمة 
وت�شغيل 
احلا�شبات

000000011000011

000000022000022نظم معلومات
000011011000022ال�شيدلنياتال�شيدلة

طب ال�شنان

000011000000011طب اأ�شنان
اإ�شالح 
الأ�شنان

000101000000101

علوم 
ال�شتعا�شة 

ال�شنية
000202000000202

العلوم الطبية 
التطبيقية

علوم 
املختربات 
الإكلينيكية

000000000101101

املجتمع برجال اأملع
اللغة 

الإجنليزية
011000011000022

10324233643438101186987الإجمايل

الدرجة العلمية

تابع جدول )33(:عدد املبتعثني اجلدد من كليات اجلامعة لداخل اململكة خالل العام 1437-1438هـ  موزعني ح�شب التخ�ش�س والدرجة العلمية املبتعثني لأجلها

التخصص/ الكلية
الجنس

اإلجمالي
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�شكل )18(: عدد املبتعثني اجلدد من كليات اجلامعة داخل اململكة



164

كمــا يعر�ــس جــدول رقــم )34( توزيــع املبتعثــني اجلــدد اإىل جهــات خــارج اململكــة علــى كليات واأق�شــام اجلامعة وفقًا للجن�ــس )ذكــر / اأنثى(، والدرجــة العلمية املبتعــث للح�شول 
عليها، ويت�شح من اجلدول اأن اإجمايل اأعداد املبتعثني 110 مبتعًثا ومبتعثه ، واأن اإجمايل اأعداد املبتعثني من الذكور )80 مبتعث بن�شبة 73%( يفوق اأعداد الإناث )30 مبتعثه 
بن�شبة 27%( وذلك للظروف الجتماعية والأ�شرية لل�شيدات، وهو ما يتوافق مع نتائج اإح�شاءات الإبتعاث الداخلي التي تو�شح تفوق اأعداد ون�شب الن�شاء عن الرجال. وقد 

مت متثيل اإجمايل اأعداد املبتعثني اجلدد باخلارج ب�شــكل 19.

جدول )34(: اأعداد املبتعثني اجلدد اإىل خارج اململكة وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س.

الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
 / لتخ�ش�س ا

كراجلن�س
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

العلوم الإن�شانية
الإعالم 

والت�شال
202000101011314

011000000000011اجلغرافيا

العلوم الإدارية واملالية

303000101000404املحا�شبة
101000325303729اإدارة اعمال

الت�شويق 
والتجارة 

اللكرتونية
101000101000202

202000101000303القانون
نظم املعلومات 

101000000000101الدارية

الدرجة العلمية

التخصص/ الكلية
الجنس

اإلجمالي
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
 / لتخ�ش�س ا

كراجلن�س
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

الرتبية

الرتبية 
202000101000303اخلا�شة

املناهج وطرق 
التدري�س

022000000000022

011000000000011علم النف�س 

الطب

الطب 
الباطني

000022000011033

علم وظائف 
101000000000101الع�شاء

الكائنات 
الدقيقة 

والطفيليات
000101000000101

اجلراحة 
العامة

000101000000101

العلوم

101000101112314الكيمياء

101000000011112الفيزياء

000000000011011الحياء

000000303112415الريا�شيات

الدرجة العلمية

تابع جدول )34(: اأعداد املبتعثني اجلدد اإىل خارج اململكة وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س.

التخصص/ الكلية
الجنس

اإلجمالي
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
 / لتخ�ش�س ا

كراجلن�س
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

القت�شاد املنزيل
اقت�شاد 

منزيل
000000000022022

اللغات والرتجمة
000000112000112الرتجمة

اللغة 
الإجنليزية

224000314000538

علوم احلا�شب الآيل

علوم احلا�شب 
الآيل

426000202000628

هند�شة 
ال�شبكات 

والت�شالت
000000000101101

101000101101303نظم معلومات

الهند�شة

هند�شة 
000000101101202ميكانيكية

هند�شة 
202000000000202�شناعية

هند�شة 
مدنية

101000000101202

هند�شة 
كهربائية

000000101101202

الدرجة العلمية

تابع جدول )34(: اأعداد املبتعثني اجلدد اإىل خارج اململكة وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س.

التخصص/ الكلية
الجنس

اإلجمالي
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
 / لتخ�ش�س ا

كراجلن�س
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

ال�شيدلة

000000000011011ال�شيدلنيات
ال�شيدلة 
ال�شريرية

101000000101202

303000000000303علم الأدوية

طب ال�شنان

000000112101213طب اأ�شنان

000000101000101الرتكيبات

اإ�شالح 
الأ�شنان

000000101303404

علوم 
ال�شتعا�شة 

ال�شنية
000000101202303

العلوم الطبية 
التطبيقية

علوم 
املختربات 
الإكلينيكية

022000011000033

علوم 
التاأهيل 

الطبي
000000011314325

الدرجة العلمية

تابع جدول )34(: اأعداد املبتعثني اجلدد اإىل خارج اململكة وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س.

التخصص/ الكلية
الجنس

اإلجمالي
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
 / لتخ�ش�س ا

كراجلن�س
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

العلوم والآداب مبحايل 
ع�شري

000000101000101الريا�شيات
000000000202202الفيزياء

000000000101101نظم املعلومات
العلوم الطبية 

التطبيقية مبحايل 
ع�شري

000000011000011متري�س

291039224268342310338030110الإجمايل

الدرجة العلمية

تابع جدول )34(: اأعداد املبتعثني اجلدد اإىل خارج اململكة وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س.

التخصص/ الكلية
الجنس

اإلجمالي
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�شكل )19(: عدد املبتعثني اجلدد من كليات اجلامعة خلارج اململكة
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يو�شــح جــدول رقــم )35( توزيــع املبتعثــني اجلــدد اإىل خــارج اجلامعــة مــن الذكــور والإنــاث وفقــًا للدرجــة العلميــة، والدولــة املبتعــث اإليهــا.  ويت�شــح اأن اأكــرب عدد مــن املبتعثني 
للخــارج م�شــجل يف اأمريــكا )49 مبتعــث بن�شــبة 45%( وبريطانيــا ) 37 مبتعــث بن�شــبة %34(. 

جدول )35(: عدد املبتعثني اجلدد من كليات اجلامعة خلارج اململكة خالل العام 1438-1437 هـ موزعني ح�شب الدولة  والدرجة العلمية املبتعثني لأجلها

املجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه

الإجمايل

كر
ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

وع
كرجمم

ذ

ثى
اأن

45%77140001431714418351449اأمريكا

34%1411500064107512271037بريطانيا

9%3030006170009110ا�شرتاليا

9%3032240002137310كندا

1%011000000000011ايرلندا

1%101000000000101هولندا
1%011000000000011ال�شويد
1%101000000000101فرن�شا

100%291039224268342310338030110الإجمايل

                                                                                      الدرجة العلمية                                                          

 النسبة )%(²  الدولة
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يو�شــح جــدول رقــم )36( بيانــات املبتعثــني مــن اجلامعــة اإىل جهــات خارجيــة خــالل اخلم�ــس �شــنوات الأخــرية مت�شمنــة �شــنة التقريــر )1437 – 1438 هـــ( حيــث بلغــت اأعــداد 
املبتعثــني للح�شــول علــى درجــات الدكتــوراه، واملاج�شــتري، والزمالــة، واملهــام العلميــة الأخــرى عــام 1433-1434 هـ 43، 11، 116، 40، على الرتتيــب، بينما بلغــت اأعدادهم يف 
عــام 1437 – 1438 هـــ، لنف�ــس الدرجــات بنف�ــس الرتتيــب 81، 10، 72، 34 . ول ت�شــري معــدلت التغــري ال�شــالبة لنخفا�ــس حقيقــي يف اأعــداد املبتعثــني للح�شــول علــى هــذه 
الدرجــات، حيــث يف�شــر النق�ــس بانف�شــال بع�ــس فــروع اجلامعــة عنهــا لتكويــن  جامعة بي�شــة، وما يرتبــط بذلك من وجود عــدد من املبتعثني بتلــك الفروع مبا يوؤثر على الن�شــبة 

لهم.   العامة 

جدول )36(: تطور اأعدد املبتعثني اجلدد يف اجلامعة خالل ال�شنوات اخلم�س الأخرية موزعني ح�شب الدرجة العلمية املبتعثني لأجلها.

1434-14331435-14341436-14351437-14361438-1437

4340266681الدكتوراه

23%154%-35%-7%0معدل التغري ال�شنوي )%(
11189510الزمالة

100%-44%-50%64%0معدل التغري ال�شنوي)%(

116225969372املاج�شتري

-23%-3%-57%94%0معدل التغري ال�شنوي )%(
4056235434اأخرى

-37%135%-59%40%0معدل التغري ال�شنوي )%(

210339154218197الإجمايل

                                                                                                السنوات                               
الدرجة العلمية
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ثانيًا: التدريب

حتر�س اجلامعة على التطوير ال�شــامل لأدائها الأكادميي والإداري، وتتيح الفر�س التدريبية املتنوعة لكافة من�شــوبيها �شــواء من اأع�شاء هيئة التدري�ــس ومن يف حكمهم، اأو 
القيادات الأكادميية، اأو املوظفني واملوظفات.  ويت�شح ذلك من خالل بيانات التدريب املو�شحة فيما يلي:

1- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

تتيــح اجلامعــة فر�شــًا تدريبيــة متنوعــة حيــث تقــوم وكالة اجلامعة للتطويــر واجلودة بتقدمي جمموعــة متنوعة من الــدورات التدريبية داخل اململكــة اأو خارجها وذلك من 
خــالل الوكالــة مبا�شــرة، اأو مــن خــالل عمادة التطوير الأكادميي واجلودة ومركز اإعداد القــادة التابعني لها ويت�شح ذلك مما يلي:

ويو�شــح جــدول رقــم )37( الــدورات التدريبيــة التــي مت تنفيذهــا داخــل اجلامعــة خــالل عــام التقريــر )1437-1438هـــ(، مــع تو�شيــح الفئــات امل�شــتهدفة لــكل منهــا، واأعداد 
احل�شــور مــن الرجــال والن�شــاء.  وبلــغ اإجمــايل اأعــداد املتدربــني 465 منهــم  127 متدرب من الرجال بن�شــبة 27 % ،  و 338 من العن�شر الن�شــائي بن�شــبة 73 %.  وتعك�ــس اأعداد 
امل�شــاركات بالتدريــب مــن العن�شــر الن�شــائي اهتمــام اجلامعــة بقيــم امل�شــاواة التي حتر�س علــى تطبيقها من خالل اإتاحــة فر�س مت�شــاوية للتنمية املهنية، والذي ينعك�ــس على 

جــودة الأداء والتطويــر الأكادميي بكليــات البنات.
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جدول )37(: الدورات التدريبية املقدمة داخل اجلامعة لأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم م�شنفة على اأ�شا�س النوع )رجال/ ن�شاء(.

الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
31031اأع�شاء هيئة التدري�ساإعداد التقرير ال�شنوي للربامج الأكادميية1
121325اأع�شاء هيئة التدري�سعداد التقرير ال�شنوي للربامج امل�شرتكة2
24024اأع�شاء هيئة التدري�سمعًا نحو حتقيق العتماد املوؤ�ش�شي3
36036اأع�شاء هيئة التدري�ستهيئة الطالب لزيارة فريق العتماد الأكادميي4
02929اأع�شاء هيئة التدري�ساإغالق دائرة التقييم5
02929اأع�شاء هيئة التدري�سالدرا�شة الذاتية6
02020اأع�شاء هيئة التدري�سالتخطيط ال�شرتاتيجي7
03232اأع�شاء هيئة التدري�سقواعد بناء الختبارات اجلامعية8
02525اأع�شاء هيئة التدري�سالتعليم اجلامعي يف �شوء روؤية 92030

02929القيادات بالكلياتلقاء تثقيفي  بالعمادات امل�شاندة10
02525القيادات بالكلياتالتو�شيف الوظيفي 11
03333اأع�شاء هيئة التدري�سموؤ�شرات الأداء واملقارنة املرجعية12
02626اأع�شاء هيئة التدري�ستو�شيف وتقرير املقررات13
02525روؤ�شاء الأق�شام بالكلياتمهارات القيادة الإدارية الناجحة14
02121اأع�شاء هيئة التدري�ستو�شيف وتقرير املقرر باللغة الجنليزية15
03131اأع�شاء هيئة التدري�سقواعد بناء الختبارات اجلامعية16
24024اأع�شاء هيئة التدري�ساإدارة �شمان اجلودة17

127338465املجموع

م                                    اسم الدورة                                                                المشاركون                           
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     كما مت تنظيم عدد من الدورات التدريبية لأع�شاء هيئة التدري�س باخلارج مب�شاركة 83 من اأع�شاء هيئة التدري�س الرجال، مقابل 24 من الن�شاء )جدول 38(

جدول )38(: الدورات التدريبية املقدمة خارج اجلامعة لأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم م�شنفة على اأ�شا�س النوع )رجال/ ن�شاء(

ن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
112اأع�شاء هيئة التدري�س هيئة تقومي التعليم�شمان اجلودة والتقومي الرباجمي1

2Effective Academic Leadership202اأع�شاء هيئة التدري�س هيئة تقومي التعليم
3Assessment of Learning Outcomes101اأع�شاء هيئة التدري�س هيئة تقومي التعليم
202اأع�شاء هيئة التدري�س هيئة تقومي التعليمموؤ�شرات الأداء واملقارنة املرجعية4

5 Assessment of Academ &
Administrative Unit  Outcomes

101اأع�شاء هيئة التدري�س هيئة تقومي التعليم

6 Developing Faculty Evaluation
System

101اأع�شاء هيئة التدري�س هيئة تقومي التعليم

7Kpis and Benchmarking112اأع�شاء هيئة التدري�س هيئة تقومي التعليم
101اأع�شاء هيئة التدري�س هيئة تقومي التعليمخمرجات التعلم وطرق التدري�س8

101اأع�شاء هيئة التدري�س هيئة تقومي التعليم�شمان اجلودة والتقومي الرباجمي9

011اأع�شاء هيئة التدري�س هيئة تقومي التعليمتقارير الربامج واملقررات10

11Risk Management Planning101اأع�شاء هيئة التدري�س هيئة تقومي التعليم

كيفية تفعيل ا�شتطالعات الراأي وال�شتفادة منها يف 12
التح�شني امل�شتمر

101اأع�شاء هيئة التدري�س هيئة تقومي التعليم

101اأع�شاء هيئة التدري�س هيئة تقومي التعليمجودة خدمات التوجيه والإر�شاد13

011اأع�شاء هيئة التدري�س هيئة تقومي التعليمالدرا�شة الذاتية للربنامج14

101اأع�شاء هيئة التدري�سهيئة تقومي التعليمجودة الأعمال الإدارية يف موؤ�ش�شات التعليم العايل15

101اأع�شاء هيئة التدري�سهيئة تقومي التعليمالتخطيط ال�شرتاتيجي والتنفيذي لتح�شني اجلودة16

حتديث اخلطة ال�شرتاتيجية جلامعة امللك خالد يف 17
23023اأع�شاء هيئة التدري�سدبي�شوء اخلطط الوطنية

مراجعة وحتديث املبادرات التنفيذية وموؤ�شرات 18
24024اأع�شاء هيئة التدري�سجدهالداء ال�شرتاتيجي

202040اأع�شاء هيئة التدري�سدبيدور اجلامعة يف حتقيق روؤية اململكة 19

8324107اإجمايل

                                                                                            المشاركون                             إجمالي                 
جهة انعقادها م                           اسم الدورة
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                                                                                            المشاركون                             إجمالي                 

2- الموظفين والموظفات

�شــكلت عمــادة �شــوؤون اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس واملوظفــني  اإدارة للتطويــر الإداري حيــث تــويل اإهتمامهــا بالتنميــة املهنيــة ال�شــاملة ملن�شــوبي اجلامعــة مــن املوظفــني واملوظفــات 

يف كافــة املجــالت الإداريــة والفنيــة واملاليــة، ويف �شــبيل ذلــك فقــد مت ت�شميم خطة تدريبية ت�شــتمل على عدد من الــدورات التدريبية القائمة علــى الإحتياجات التدريبية 

الفعليــة للموظفــني، وللجامعــة، وذلــك بهــدف تزويدهــم باملعلومــات واملهارات الالزمــة لأداء مهام العمل ب�شــكل اأف�شل، وفق اأحدث الطــرق واملهارات.

 ويو�شــح جــدول رقــم )39( اأعــداد املتدربــني واملتدربــات مــن املوظفــني امللتحقــني بــدورات داخليــة وخارجيــة حيــث بلــغ مــن ا�شــتفادوا مــن الربامــج التدريبيــة 1730 متــدرب 

ومتدربــة حيــث بلــغ عــدد مــن امل�شــتفيدين مــن الرجــال 1442 متــدرب بن�شــبة 83% ، وبلــغ عــدد امل�شــتفيدات مــن الن�شــاء 288 متدربــة بن�شــبة %17 .

جدول )39(: توزيع عدد املتدربني بالداخل واخلارج من الإداريني وفقًا للنوع للعام اجلامعي 1438/1437هـ

دورات 
داخلية

دورات 
الن�شبة %املجموعخارجية

83%1381611442رجال
17%27414288ن�شاء

100 %1655751730الجمايل

                                      إحصاءات المشاركون        

النوع



176

ويو�شح جدول رقم )40( اأعداد امل�شاركون بالدورات التدريبية الداخلية وفقًا ملوعد انعقادها ويت�شح تقارب اأعداد ون�شبة تنوع مواعيد اإنعقاد الدورات مبا ي�شمح 
لأكرب ن�شبة من امل�شاركة مبا يتالءم مع ظروف عملهم وظروفهم ال�شخ�شية.

جدول )40(: اأعداد امل�شاركون بالدورات التدريبية الداخلية واخلارجية للعام اجلامعي 1438/1437هـ

الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
الدورات اخلارجية

16016املوظف العامالقيادة بالهداف وقيا�س النتائج1
9716املوظف العامتنمية مهارة التوجيه والرقابة2
18018املوظف العام�شناعة القرار الداري الفعال3
18725املوظف العامالتخطيط ال�شرتاتيجي4

الدورات الداخلية
268املوظف العامالإعارة1
261036املوظف العامالتن�شيق الداري2
5611املوظف العامبناء املكتبات الرقمية3
47451املوظف العاممهارات ال�شكرتارية الإبداعية4
10313املوظف العاممهارات التعامل مع املروؤو�شني5
13821املوظف العاممبا�شرة الأموال العامة6
3811املوظف العاممهارات الفهر�شة الو�شفية للكتب7
41950املوظف العام�شلوكيات الوظيفة العامة8
36844املوظف العامالإت�شال الفعال يف العمل9

20323املوظف العاماإدارة الوقت10
6612املوظف العامخدمات املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات11
12)Excel( 24630املوظف العاماجلداول الإلكرتونية
9918املوظف العامالإجازات13
50757املوظف العاماإعداد املرا�شالت14
3811املوظف العاماملهارات الأ�شا�شية يف الفهر�شة املو�شوعية15
246املوظف العامجودة الرعاية ال�شحية و�شالمة املر�شى يف املن�شاآت ال�شحية والطبية16
17)Outlook( 1218129املوظف العاماإدارة املعلومات ال�شخ�شية

                                                                                                                              المشاركون                               

مجموع
 الدورات الداخلية

مجموع 
الدورات اخلارجية

اسم الدورة م
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الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
13417املوظف العاممهارات التعامل مع الروؤ�شاء18
8311املوظف العامحتفيز املوظفني19
12315املوظف العاماملحا�شبة احلكومية يف الفروع20
112املوظف العاماإعداد و�شياغة العقود21
27734املوظف العاممهارات بناء فرق العمل22
21425املوظف العاماإدارة الفعاليات23
41344املوظف العاماإدارة نظام الت�شغيل Windows -حمطة العمل24
213املوظف العاماإدارة التوثيق التمري�شي25
15520املوظف العاماأ�شا�شيات اأمن املعلومات26
325املوظف العامتنمية مهارات اإ�شتخدام الإنرتنت يف املكتبات27
15116املوظف العاماأ�شول املحا�شبه احلكوميه28
29)Power Point( 14317املوظف العامالعرو�س التقدميية
516املوظف العامالتخطيط التنفيذي30
15520املوظف العاممهارات التعامل مع �شغوط العمل31
213املوظف العامالإختيار والتزويد الآيل لأوعية املعلومات32
8311املوظف العاماإ�شرتاتيجيات احلكومة الإلكرتونية و تطبيقاتها33
61218املوظف العامالرتقيات وتخطيط امل�شار الوظيفي34
426املوظف العامالقيادة الإداريه35
27633املوظف العاممهارات التعامل مع امل�شتفيدين36
112املوظف العاممنازعات العقود الإدارية37
7310املوظف العاممهارات التفاو�س38
8210املوظف العامت�شميم امل�شوح الإح�شائية39
12315املوظف العامالإ�شراف الداري40
15217املوظف العامحل امل�شكالت واتخاذ القرارات41
40545املوظف العاممعاجلة الن�شو�س42
6713املوظف العاماحلقوق واملزايا املالية للموظف43
426املوظف العامالتك�شيف وال�شتخال�س44
437املوظف العامالتفوي�س45

                                                                                                                            المشاركون                               

تابع جدول )40(: اأعداد امل�شاركون بالدورات التدريبية الداخلية واخلارجية للعام اجلامعي 1438/1437هـ

 اسم الدورةم
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الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
538املوظف العاماإدارة النزاع فى بيئة العمل46
28432املوظف العاماإعداد التقارير47
101828املوظف العاماإنهاء اخلدمة48
314املوظف العاماجلرائم املعلوماتية49
022املوظف العامهند�شة الربجميات50
80585املوظف العامالأر�شفة الألكرتونية51
011املوظف العاممنازعات التاأديب52
628املوظف العاماإعداد التقارير الإح�شائية53
325املوظف العاماإدارة برامج التثقيف ال�شحي54
11415املوظف العامالإبداع الإداري55
112املوظف العامالإت�شال يف العالقات العامة56
527املوظف العاماإعداد املدربني57
8210املوظف العاماحل�شابات اخلتامية احلكومية58
27229املوظف العاماإدارة الإجتماعات59
11213املوظف العامالإت�شالت الإدارية60
8513املوظف العامتطوير خدمات امل�شتفيدين61
62Visual Basic.net 617املوظف العامت�شميم التقارير يف بيئة
314املوظف العاماإدارة التغيري التنظيمي63
28129املوظف العاممهارات متقدمة يف معاجلة الن�شو�س64
314املوظف العامالتحليل القانوين للقرارات الدارية65
527املوظف العامالإ�شتقطاب والإختيار66
516املوظف العامتطوير الإجراءات والنماذج الإدارية67
022املوظف العاماإدارة املكتبات ومراكز املعلومات68
415املوظف العامتخطيط املوارد الب�شرية69
404املوظف العامالإلقاء الفعال70
71SQL 707املوظف العاملغة ال�شتف�شار البنائية
15015املوظف العاماإدارة الأداء الوظيفي72
11011املوظف العامحتليل العالقة بني املتغريات73

  المشاركون                               

تابع جدول )40(: اأعداد امل�شاركون بالدورات التدريبية الداخلية واخلارجية للعام اجلامعي 1438/1437هـ

 اسم الدورةم
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الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
808املوظف العامالذكاء العاطفي74
28028املوظف العامال�شمانات البنكية75
808املوظف العامت�شميم الإ�شتبانة76
202املوظف العامغ�شل الأموال77
404املوظف العاماملنازعات القانونية للموظف العام يف الوظيفة العامة78
404املوظف العاماإدارة اجلودة ال�شاملة79
505املوظف العاماإدارة نظم املعلومات ال�شحية80
606املوظف العامال�شراء املبا�شر81
202املوظف العامتقومي الأداء الوظيفي للعاملني82
505املوظف العاماإدارة النزاع يف بيئة العمل83
202املوظف العاماإعداد احلمالت الإعالمية84
404املوظف العامحتليل اقت�شاديات ال�شتثمار85
101املوظف العامق�شاء التنفيذ86
404املوظف العاماأ�شا�شيات �شبكات احلا�شب الأيل87
88MS Access 404املوظف العامبرجمة قاعدة البيانات
303املوظف العامنظم الرقابة الداخلية89
15015املوظف العام�شبكات النطاق املحلي الال�شلكية90
707املوظف العامحتليل ومعاجلة م�شكالت امليزانية91
28028املوظف العامتوزيع العمل92
93C# 12012املوظف العامبرجمة تطبيقات النوافذ بلغة
404املوظف العاماإعادة هند�شة العمليات الإدارية94
101املوظف العامجرائم الوظيفة العامة95
202املوظف العامالتحليل الهيكلي لنظم احلا�شب96
12012املوظف العامالتقارير املالية احلكومية97
13013املوظف العامالرقابة على املواد98
303املوظف العاماملراجعة الداخلية99

101املوظف العاماملحا�شبة املهنية100
303املوظف العاماإدارة امل�شاريع101

                                                                                                          المشاركون                               

تابع جدول )40(: اأعداد امل�شاركون بالدورات التدريبية الداخلية واخلارجية للعام اجلامعي 1438/1437هـ

 اسم الدورةم
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الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
102ITIL 16016املوظف العاماأ�شا�شيات البنية التحتية لتقنية املعلومات
202املوظف العامبطاقة الأداء املتوازن103
404املوظف العاماأ�شا�شيات قواعد البيانات104
101املوظف العاماإعداد اخلطط اخلم�شية105
606املوظف العامادارة اليرادات والنفقات العامة106
10010املوظف العامعمليات تخزين املواد107
808املوظف العامالقيود املحا�شبية احلكومية108
109Java 202املوظف العامبرجمة التطبيقات بلغة
505املوظف العامتطبيق موؤ�شرات الأداء يف اإدارة ال�شيانة110
808املوظف العامتخطيط عمليات ال�شراء111
202املوظف العاماملناف�شة العامة112
404املوظف العامالإ�شراف امليداين على تنفيذ امل�شاريع113
303املوظف العامحماية امللكية العقارية للدولة114
606املوظف العاماإدارة م�شاريع الربجميات115
606املوظف العامالتفاو�س مع املوردين116
101املوظف العامحتليل ال�شال�شل الزمنية117
303املوظف العامالقيادة الإدارية118

119
 MS SQL يف بيئة Transact-SQL لغة ال�شتف�شار الجرائية

Server
101املوظف العام

202املوظف العامالإدارة حتت �شغوط العمل120
202املوظف العامجتهيز و ترتيب امل�شتودعات121
101املوظف العاماملهارات الأ�شا�شية يف ت�شنيف ديوي الع�شري122
101املوظف العاماإدارة التغيري123
101املوظف العامالتحقيق الداري124
101املوظف العامالر�شم الهند�شي با�شتخدام الأوتوكاد125
101املوظف العامالإ�شراف املايل احلكومي126
303املوظف العاماإعداد وحتديث املخططات الإقليمية127
202املوظف العامتقييم درا�شات اجلدوى للم�شاريع128
101املوظف العاماإعداد التقارير الهند�شية129

تابع جدول )40(: اأعداد امل�شاركون بالدورات التدريبية الداخلية واخلارجية للعام اجلامعي 1438/1437هـ
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 اسم الدورةم
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الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
202املوظف العامالإثبات اجلنائي130
101املوظف العامتخطيط اخلدمات ال�شحية131
101املوظف العاممهارات العر�س والإلقاء132
202املوظف العاماإعداد الهياكل والأدلة التنظيمية133
202املوظف العامالإ�شراف املركزي على تنفيذ امل�شاريع134
135Visual Basic.net 101املوظف العامبرجمة تطبيقات النوافذ بلغة
202املوظف العامالتفكري الإبداعي يف حل امل�شكالت136
202املوظف العامتنمية مهارات التطوير الإداري137
202املوظف العامالتقارير الإخبارية138
101املوظف العامالتخطيط ال�شرتاتيجي139
101املوظف العاماإدارة النزاع يف امل�شاريع الن�شائية140
303املوظف العامالتنظيم يف املرافق ال�شحية141
303املوظف العامتقدير تكاليف امل�شاريع الهند�شية142
202املوظف العاماإدارة امليزانية143
202املوظف العامتنمية مهارات الإت�شال الإداري144
101املوظف العاماإجراءات طرح وتر�شية امل�شاريع الإن�شائية145
101املوظف العامالأ�شاليب الإح�شائية يف الدرا�شات امليدانية146
202املوظف العاماإدارة املعرفة147
101املوظف العاماإدارة اأعمال ال�شيانة148
101املوظف العاماملرا�شم يف العالقات العامة149
101املوظف العاممبادئ املحا�شبة املالية150
101املوظف العاماإعداد املطبوعات الإعالمية151
101املوظف العامبرجمة امل�شاريع الهند�شية152

13812741655املجموع

14422881730الجمايل 
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الفصل الخامس

األنشطة العلمية
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تقــوم جامعــة امللــك خالــد بتنفيــذ عديــد مــن الأن�شــطة العلميــة والتعليميــة املتنوعــة مبــا يتنا�شــب مــع روؤيتها ور�شــالتها واأهدافهــا، وتتنوع هــذه الأن�شــطة مابني اأن�شــطة داخل 
اجلامعة، اأو اأن�شــطة على امل�شــتوى الوطني بالتعاون مع جهات �شــعودية اأخرى، اأو اأن�شــطة دولية تتم خارج اململكة.  وتتكامل هذه الأن�شــطة جميعًا مع الأن�شــطة الأكادميية 

التقليديــة داخــل اأ�شــوار اجلامعــة بحيــث حتقــق اأكــرب قدر ممكــن من التميز وتبادل اخلــربات.  وفيما يلي اأهــم ماقامت به اجلامعة من اأن�شــطة.

أواًل: البحث العلمي:
تهتــم اجلامعــة اهتمامــا كبــريا بالبحث العلمي باعتباره الأداء الرئي�شــية لإنتاج املعرفة، وهو اأحد العنا�شر الرئي�شــية لر�شــالة اجلامعة اإ�شافــة اإىل التعليم والتعلم، وخدمة 
 Webometrics الذي تقوم بح�شــابه منظمة الـ Excellence measure املجتمع.  وجتدر الإ�شــارة اإىل اأن اجلامعة قد ح�شلت على املركز الأول يف التميز البحثي
علــى اأ�شا�ــس اأعــداد الأبحــاث الأكادمييــة املن�شــورة يف دوريــات عامليــة ذات �شــمعة متميــزة، ولها معامــل اأثــر مرتفــعHigh impact international journal.  وفيما يلي 

تو�شيح لبع�س اأن�شطة البحث العلمي باجلامعة.

1- البحــوث العلمية:
تهتم اجلامعة بتفعيل الن�شــاط البحثي باعتباره اأحد الوظائف الأ�شا�شــية لعملها، كما تعتربه الأداة الرئي�شــية للم�شــاهمة يف تطوير املعارف التي توؤثر بدورها على تطوير 
املناهــج واملقــررات الدرا�شــية، اإ�شافــة اإىل تطويــر املجتمع وتنميته. ويو�شح جدول رقــم)41( عدد البحوث الأكادميية اجلارية، واملنتهية، واملمولة وغري املمولة، التي قامت 
بهــا اجلامعــة خــالل عــام التقريــر وبلــغ اإجمــايل اأعدادها 2029 بحثًا اأكادمييًا يف جمــالت متنوعة.  كما يو�شح اجلدول توزيع تلك البحوث علــى كليات اجلامعة املختلفة مبا 

يعك�ــس الن�شــاط الن�شبي لكل منها يف جمال البحث العلمي.
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جاري تنفيذهامت تنفيذها
الإجمايل

ممولة غري ممولة  املجموع  ممولة  غري ممولة  املجموع   

اأوًل: كليات اجلامعة للبنني

0002002020ال�شريعة واأ�شول الدين
12284014365090الطب                                                  

191001193278110229الرتبية

010810826053313421العلوم الإن�شانية

0181834725اللغات والرتجمة

261630121275الهند�شة

333366172359علوم احلا�شب الآيل
78262340134124258598العلوم

0575739093150طب الأ�شنان
033941316العلوم الطبية التطبيقية

446503182171ال�شيدلة
661233618العلوم الإدارية واملالية

0770007القت�شاد املنزيل
0131300013التمري�س

0550005املجتمع
0292905534العلوم والآداب بخمي�س م�شيط

232342192155العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�شيط
0001001010التمري�س بخمي�س م�شيط
09930312املجتمع بخمي�س م�شيط

جدول )41(: اأعداد البحوث الأكادميية التي مت اإجنازها واجلاري تنفيذها

                                                                                        عـــدد البحوث  

اسم الكلية
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جاري تنفيذهامت تنفيذها
الإجمايل

ممولة غري ممولة  املجموع  ممولة  غري ممولة  املجموع   

اأوًل: كليات اجلامعة للبنني

013130101023العلوم والآداب باأحد رفيدة
06624612العلوم والآداب �شراة عبيدة

0000111العلوم والآداب باملجاردة

0110001العلوم والآداب بظهران اجلنوب

0221235العلوم والآداب بتنومة

0393935847العلوم والآداب مبحايل ع�شري

09902211العلوم الطبية التطبيقية مبحايل ع�شري
077681421املجتمع مبحايل ع�شري

126498102051449510092029الإجمايل

اسم الكلية

تابع جدول )41(: اأعداد البحوث الأكادميية التي مت اإجنازها واجلاري تنفيذها

                                                                                 عـــدد البحوث  
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ويت�شــح مــن خــالل متابعــة اأعــداد البحــوث املن�شــورة داخــل اجلامعة خالل اخلم�ــس �شــنوات الأخرية متم�شنة �شــنة التقرير جــدول رقم)42( زيــادة معدلت الن�شــر حيث بلغت 
اإجمايل اأعداد البحوث 1228، 1572، 1140، 1638، 2029 لأعوام 1434، 1435، 1436 ،1438،1437 ه، على الرتتيب.  كما بلغت اأعداد البحوث املن�شورة يف بداية اخلم�س 
�شــنوات )1228 بحــث عــام 1433- 1434( مقارنــة بنهايــة اخلم�ــس �شــنوات )2029 بحــث عام 1437-1438( بن�شــبة تطور 65% وجتــدر الإ�شــارة اإىل اأن اجلامعة حا�شلة على 

.)2016 US News  الرتتيب ال�شــابع على م�شــتوى اجلامعات ال�شــعودية، واخلام�ــس والثالثون على م�شــتوى اجلامعات العربية وفقًا لت�شنيف البحث العلمي عربيا

جدول )42(: تطور اأعداد البحوث املن�شورة يف اجلامعة خالل خم�س �شنوات

جاري تنفيذهامت تنفيذها
الإجمايل

ممولة غري ممولة  املجموع  ممولة  غري ممولة  املجموع   

1434-1433
2125117231133925051228اأعداد البحوث
معدل التغري 
9- 367- 12352456ال�شنوي )%(

1435-1434
162750912855756601572اأعداد البحوث
معدل التغري 
473128- 472625- 24ال�شنوي )%(

1436-1435
67655722683504181140اأعداد البحوث
معدل التغري 
- 27- 37- 39- 14-21-13-59ال�شنوي )%(

1437-1436
39781820194394581638اأعداد البحوث
معدل التغري 
251044-191472-42ال�شنوي )%(

1438-1437
126498102051449510092029اأعداد البحوث
معدل التغري 
2426051312024-23336ال�شنوي )%(

* املعدلت املو�شحة باجلدول مقربة لأقرب رقم �شحيح

                                                                                 عـــدد البحوث  

السنة ) هـ  ( 

                                                              عـــدد البحوث ومعدالت التغير السنوي*



188

2- المؤتمرات والندوات

�شــاركت اجلامعــة يف العديــد مــن املوؤمتــرات والنــدوات داخــل وخارج اململكة من خالل م�شــاركة 663 ع�شو هيئة تدري�ــس مــن اجلانبني الرجايل والن�شــائي يف 396 موؤمترًا وندوة 

متنوعة، كما بلغ عدد البحوث التي �شــارك بها اأع�شاء هيئة التدري�ــس 586 بحثًا وذلك خالل العام اجلامعي 1437/ 1438هـ جدول رقم )43(.

جدول )43( اأعدد املوؤمترات والندوات والبحوث التي �شارك بها اأع�شاء هيئة التدري�س وتوزيعها بناء على مكان النعقاد.

160358456يف رحاب اجلامعة

775650داخل اململكة )خارج اجلامعة( 

159172157خارج اململكة

396586663املجموع

مكان االنعقاد  
عدد مشاركات الكليات 
عدد المشاركينعدد البحوثفي المؤتمرات والندوات
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ويو�شح اجلدول التايل جدول رقم )44( توزيع اأع�شاء هيئة التدري�ــس امل�شــاركني مبوؤمترات اأو ندوات خارج اململكة بناء على الدولة املنظمة للموؤمتر اأو الندوة حيث يت�شح 
اأن اأكرب عدد من املوؤمترات والندوات كانت بالهند بن�شــبة 21% يليها اأمريكا وم�شر بن�شــبة 16% لكًل منهما.  ويعقب م�شــاركة اأي من اأع�شاء هيئة التدري�ــس يف اأي من الدورات 

اإ�شتيفاء اإ�شتمارة تو�شح اأهم اخلربات التي اإكت�شبها مبا يتيح للجامعة وكلياتها الإ�شتفادة منا يف تطوير الأداء الأكادميي والإداري.

جدول )44(: عدد املوؤمترات والندوات التي �شارك فيها اأع�شاء هيئة التدري�س خارج اململكة ح�شب الدولة للعام اجلامعي 1437/ 1438هـ.

1اإندوني�شيا26اأمريكا
1اأوكرانيا26م�شر

2ال�شني4ال�شودان

1بولندا33الهند

1املانيا1تركيا
3بريطانيا3ماليزيا

5باك�شتان12الإمارات العربية املتحدة
3فرن�شا1مملكة البحرين

1جمهورية الت�شيك4املغرب

1املالديف1كندا

2ا�شبانيا7تون�س

1النيبال3ا�شرتاليا

1نيجرييا3تايالند

1بروناي1اإجنلرتا

1الربتغال2هوجن كوجن

1اليونان1الربزيل

1قرب�س1الدمنارك

1جنوب افريقيا2كولومبيا

159املجموع

الدولـــة
عدد المؤتمرات والندوات التي 
الدولـــةشارك بها أعضاء هيئة التدريس

عدد المؤتمرات والندوات التي 
شارك بها أعضاء هيئة التدريس
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3- مجلة جامعة الملك خالد:
جملــة جامعــة امللــك خالــد دوريــة علمية متخ�ش�شة حمكمة تهدف اإىل ن�شــر نتــاج الباحثني يف جميع التخ�ش�شات من داخل اجلامعة وخارجهــا، وتعنى بالبحوث الأ�شيلة التي 
مل ي�شــبق ن�شــرها باللغتــني العربيــة والإجنليزيــة.  وقــد بلغــت اأعــداد البحــوث املن�شــورة باملجلــة 23 بحــث يف الفــروع واملجــالت املختلفــة للمجلــة.  واجلامعــة ب�شــدد التعاقــد 
مــع موؤ�ش�شــة توم�شــون رويــرتز لتفعيــل نظــام الكرتوين لإدارة عملية الن�شــر والتحكيم باملجلــة.  كما اأن هناك توجهات باجلامعة نحو اإتاحــة املحتوى العلمي للمجلة عرب موقع 

اجلامعة مبا ي�شــهم يف رفع معدلت ال�شت�شــهاد بالبحوث اخلا�شة باجلامعة.

أهداف المجلة:
1.   ن�شر البحوث العلمية الأ�شيلة.

2.   اإثراء املعرفة يف جميع املجالت املختلفة.
3.   اإبراز املنهج الإ�شالمي يف تاريخ احل�شارة والعلوم الإن�شانية.

4.   املتابعة لالأحداث العلمية من موؤثرات علمية وندوات وغريها.
5.   اإظهار جهد الباحثني من خالل املادة العلمية اجليدة.

6.   الهتمام بتحقيق الرتاث الإ�شالمي واملعريف ون�شره.

فروع ومجاالت النشر بالمجلة:
تن�شر املجلة البحوث العلمية يف خم�س جمالت رئي�شية وهي:

1. جملة جامعة امللك خالد للعلوم ال�شرعية والدرا�شات الإ�شالمية .
2. جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية .
3. جملة جامعة امللك خالد للعلوم ال�شحية .

4. جملة جامعة امللك خالد للعلوم التطبيقية .
5. جملة جامعة امللك خالد للعلوم الإن�شانية والجتماعية .
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4- كراسي البحث العلمي
4-1 : كر�شي امللك خالد:

اأتت فكرة تاأ�شي�س كر�شي امللك خالد كاأحد املبادرات البحثية جلامعة امللك خالد للبحث العلمي، وثمرة يانعة من ثمار التوا�شل والتعاون بني اجلامعة وموؤ�ش�شة امللك خالد 
اخلرييــة وذلــك مــن خــالل ا�شــتقطاب كوكبــة مــن الأ�شــاتذة والباحثــني ذوي امل�شــتوى العايل يف العلــم واملعرفة لإثراء جمالت اهتمام الكر�شــي.  وي�شــعى الكر�شــي ليكون جهة 

بحثيــة رائــدة ومتميــزة يف اإحيــاء تراث امللك خالد، وتقدمي ال�شــهامات التنموية والعلمية التي تخدم ق�شايا املنطقة.

اأهداف الكر�شي:
 اإبراز جهود امللك خالد ودوره يف م�شرية التقدم والنماء يف اململكة العربية ال�شعودية.	 
 اإجناز امل�شروعات العلمية والدرا�شات امليدانية التي تخدم الق�شايا املعرفية والتنموية يف منطقة ع�شري.	 
 اإثراء ميادين عمل الكر�شي واهتماماته با�شتقطاب الباحثني املحليني والدوليني من ذوي اخلربة والتميز العلمي.	 
 دعم البحوث والدرا�شات العلمية ، والر�شائل اجلامعية ، والكتب ، وامل�شابقات، واجلوائز ، التي تدخل يف جمالت اهتمام الكر�شي.	 
 اإقامة ال�شالت والروابط العلمية مع الهيئات واملنظمات واملوؤ�ش�شات التعليمية املماثلة ، داخليًا وخارجيًا.	 
 دعم وت�شجيع الإبداع والإبتكار يف جمالت عمل الكر�شي.	 
 خدمة البحث العلمي ، واإثراء املعرفة ، بزيادة الأبحاث والدرا�شات عن اململكة العربية ال�شعودية عامة ومنطقة ع�شري خا�شة.	 

ميادين عمل الكر�س:

 اإعداد البحوث العلمية من موؤلفات ور�شائل جامعية وغريها.	 
 عقد اللقاءات الثقافية.	 
 املوؤمترات والندوات العلمية الدورية.	 
 الإ�شدارات العلمية املحكمة.	 
 امل�شاركة يف املنا�شبات العلمية الداخلية واخلارجية.	 
 تكوين مكتبة علمية متخ�ش�شة.	 
 اإقامة املعار�س الرتاثية املحققة لأهداف الكر�شي.	 
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4- 2: كرسي االمير فيصل بن خالد لرعاية إبداعات وابتكارات الشباب
مــن خــالل جهــود ومبــادرات �شاحــب ال�شــمو الأمــري في�شــل بــن خالــد انبثقــت فكــرة تاأ�شي�ــس واإن�شــاء كر�شــي علمــي بجامعــة امللك خالد با�شــم �شــموه الكــرمي يعنى بدعــم ورعاية 
اإبداعــات وابتــكارات ال�شــباب، حيــث يعمــل علــى ن�شــر ثقافــة املبــادرة لتعزيــز قيــم الــولء والإنتمــاء بــني �شــباب الوطــن وحتقيــق الطمــوح والإنتــاج يف املجتمــع ال�شــعودي بقيمه 
ومرتكزاته ومكت�شــباته، كما يعمل على حتقيق املرجعية العلمية القادرة على ت�شــديد م�شــار املمار�شــات التطبيقية التي ت�شــتهدف بدعم ورعاية اإبداعات واإبتكارات ال�شــباب.

أهداف الكرسي:
 توفــري البيئــة املالئمــة للبحــث والتطويــر يف جمــال رعايــة اإبداعــات واإبتــكارات ال�شــباب؛ مبــا يدعــم التنميــة امل�شــتدامة يف اململكــة العربيــة ال�شــعودية وتعزيــز الــولء 	 

الر�شــيدة. للقيــادة 
 تعزيز فر�س منو الإقت�شاد القائم على املعرفة مبا يحقق دعم �شباب الوطن.	 
 دعم املعرفة املتخ�ش�شة يف جمال دعم املبادرات التي تعنى بال�شباب.	 
 توفري ال�شبل الداعمة لإ�شتقطاب وتدريب العقول املبدعة، والكفاءات املتميزة يف جمال تخ�ش�س الكر�شي حمليًا ودوليًا.	 
 الإ�شهام مع اجلهات احلكومية املعنية بتنظيم عمل اجلهات التي تقدم املبادرات ال�شبابية ذات العالقة يف اململكة، مبا يعزز التوجه نحو العمل املجتمعي يف اململكة.	 
 اإثــراء املكانــة العلميــة والبحثيــة للمملكــة علــى امل�شــتوى العاملي، وت�شــجيع العلماء والباحثني ال�شــعوديني على الإ�شــهام يف احل�شارة الإن�شــانية من خــالل رعاية اإبداعات 	 

واإبتكارات ال�شباب.
 الإ�شهام يف تعزيز قيم الطموح واملبادرة والإنتاج لدى ال�شباب ال�شعودي.	 
 تقومي املبادرات ال�شبابية يف اململكة الهادفة اإىل تنمية قدرات ال�شباب لتمكينهم من امل�شاهمة ب�شكل فعال يف تنمية اأنف�شهم وجمتمعهم.	 
 ر�شد وتوثيق املبادرات الداعمة املوؤ�ش�شية والفردية القائمة يف اململكة.	 
 حتفيز الإهتمام باملبادرات املجتمعية الهادفة لتنمية قدرات الإبداع والإبتكار لدى ال�شباب.	 
 التدريب على مهارات بناء املبادرات، والتخطيط لها، وتقوميها.	 
 بحث املعوقات التي قد تعرت�س جناح املبادرات الداعمة ل�شباب الوطن.	 
 حتقيق التوا�شل بني املعنيني باملبادرات الداعمة ل�شباب الوطن يف اململكة.	 
 نقل التجارب العربية والدولية يف جمال املبادرات الداعمة لل�شباب.	 

آليات تحقيق أهداف الكرسي:
 اإنتاج ون�شر اأبحاث رائدة يف جمال دعم رعاية الإبداع والإبتكار لأبناء الوطن.	 
 حتفيز املمار�شني يف املوؤ�ش�شات املجتمعية على ابتكار مبادرات �شبابية جديدة، ت�شهم يف تطوير وحت�شني واقع ال�شباب يف املجتمع ال�شعودي وتعزيز الإنتماء والولء.	 
 تقدمي برامج تدريبية يف جمال دعم رعاية الإبداع والإبتكار لأبناء الوطن.	 
 تقدمي الإ�شت�شارات املتخ�ش�شة يف جمال الكر�شي للجهات احلكومية والأهلية ذات العالقة.	 



193

مجاالت عمل الكرسي:
 املبــادرات الداعمــة لرعايــة الإبــداع والإبتــكار لأبنــاء الوطــن، وتعزيــز اقت�شــاده، والتــي ت�شــتهدف توفــري فر�ــس العمــل لل�شــباب، وابتــكار اأفــكار خالقــة للح�شــول علــى م�شادر 

الدخــل با�شــتثمار       طاقاتهــم املتجــددة. 
  املبادرات الإبداعية التي ت�شتهدف تنمية قدرات ال�شباب يف املجالت الإبداعية، مثل الفنون والآداب 	 
 املبادرات املهارية التي ت�شتهدف تنمية قدرات ال�شباب واإمكاناتهم يف اجلوانب املهارية، مثل مهارات احلوار، والتعر�س الإيجابي لو�شائل الإعالم. 	 

األنشطة الرئيسة للكرسي
 �شــيعمل الكر�شــي علــى حتقيــق اأهدافــه مــن خــالل خطــة �شــنوية تت�شمــن عددًا من امل�شــاريع والربامــج، التي �شــتعزز باإذن اهلل من دور الكر�شــي وتبقيــه يف مكان ال�شــدارة. واأبرز 

هــذه امل�شــاريع والربامج ما يلي:

 الفعاليات العلمية الدورية: كاملوؤمترات، ندوات، حلقات نقا�س، و�شتخ�ش�س هذه الفعاليات ملناق�شة مو�شوعات حمددة.	 
 برنامــج املنــح البحثيــة: �شــيتم تقــدمي عــدة منــح بحثيــة �شــنوية تدخــل يف �شميــم عمــل الكر�شــي، وفــق معايــري و�شــروط حمــددة. وتغطــي املنــح الأبحــاث والر�شــائل 	 

العلميــة، وتاأليــف الكتــب، والرتجمة. 
 برامــج ال�شت�شــارات: �شــيتم تقــدمي خدمــات التطويــر والإ�شت�شــارات املتخ�ش�شــات للموؤ�ش�شــات التــي تقــدم املبــادرات ال�شــبابية، واجلهــات احلكوميــة، والأهليــة، وغــري 	 

الربحيــة ذات العالقة.
 برامج التدريب: �شيتم تنفيذ برامج ودورات تدريبية متخ�ش�شة يف تطوير املبادرات، ومتويلها، وتقوميها.	 
 برنامج الأ�شاتذة الزائرين: اإ�شتقطاب الأ�شاتذة الزائرين يف جمال تخ�ش�س الكر�شي، ودعم برامج الإت�شال العلمي لأع�شاء هيئة التدري�س.	 
 الن�شــر العلمــي: �شــيعمل الكر�شــي علــى ن�شــر عــدد مــن الكتــب والأبحــاث يف جمال رعايــة اإبداعــات واإبتكارات ال�شــباب، و�شــرعة و�شول املعلومــات للم�شــتفيدين، ولتقليل 	 

تكاليف الن�شر، �شيعتمد الكر�شي الن�شر الإلكرتوين كمنفذ رئي�س من خالل موقعه على الإنرتنت، كما �شي�شعى الكر�شي للتن�شيق لن�شر اأبحاثه يف الدوريات املحلية والعاملية.

موضوعات البحث الرئيسة للكرسي:
 �شوف تتوجه اجلهود العلمية ولبحثية للكر�شي لتناول الأبعاد املختلفة للمو�شوعات املتعلقة باملبادرات ال�شبابية، ومنها:

 واقع املبادرات القائمة لدعم و رعاية اإبداعات واإبتكارات ال�شباب يف اململكة العربية ال�شعودية.	 

 اآليات تطوير املبادرات ذات العالقة مبجال الكر�شي.	 

 دور املوؤ�ش�شات الرتبوية يف تر�شيخ ثقافة الإبداع والإبتكار.	 

 دور الأ�شر يف تعزيز قيم املبادرة والإبتكار لدى ال�شباب.	 

 ال�شعوبات واملعوقات التي تواجه املبادرات ال�شبابية ذات العالقة يف املجتمع ال�شعودي.	 

 دور املوؤ�ش�شات احلكومية والأهلية وغري الربحية يف دعم ورعاية اإبداعات واإبتكارات ال�شباب.	 

 التوا�شل مع النماذج الإقليمية والدولية الرائدة يف جمال دعم املبادرات ال�شبابية لنقل اخلربات.	 

 م�شتقبل العمل املجتمعي الهادف لدعم و رعاية اإبداعات واإبتكارات ال�شباب.	 
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المراكز والمؤسسات العلمية والبحثية في مجال تخصص الكرسي التي سيتم التعاون معها:
�شي�شعى الكر�شي لتفعيل اأهدافه من خالل بناء عالقة �شراكة فاعلة مع عدد من املراكز املتخ�ش�شة اأو املهتمة بدعم املبادرات ال�شبابية داخل اململكة، وخارجها، مثل:

          وزارة التعليم العايل.
          وزارة الرتبية والتعليم.

         مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني.
          �شندوق املوارد الب�شرية.

          �شندوق املئوية.
          الرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب.

          املوؤ�ش�شة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني. 
          برامج عبداللطيف جميل خلدمة املجتمع.

          الغرف التجارية يف مناطق اململكة العربية ال�شعودية.
Youth Business International  YBI  برنامج دعم �شباب الأعمال الدويل          

4-3 كرسي صحيفة الجزيرة لإلعالم السعودي:
اإن كر�شــي �شحيفــة اجلزيــرة لالإعــالم ال�شــعودي، يقــدم درا�شــات اإعالميــة متخ�ش�شــة، بالإ�شافــة اإىل اإعــداد البحــوث التــي تتمحــور حــول الإعالم ال�شــعودي املقروء وامل�شــموع 
واملرئي، وتنظيم ور�س عمل اإعالمية ودورات تدريبية يف خمتلف املجالت، التي تخدم طالب وطالبات ق�شم الإعالم والت�شال بجامعة امللك خال ب�شفة خا�شة، والإعالميون 

العاملون يف منطقة ع�شــري ب�شفة عامة.

اأي�شــًا يوفــر كر�شــي �شحيفــة اجلزيــرة لالإعــالم ال�شــعودي، بيئــة اإعالميــة وفكريــة وثقافيــة، واإيجاد �شــراكة حقيقة مع جامعــة امللك خالد، من اأجل تن�شــيط العمــل الإعالمي 
باجلامعــة، واإتاحــة توافــر ن�شــخ ورقية مطبوعة مــن �شحيفة اجلزيرة داخل كليــات اجلامعة ومرافقها.

رؤية الكرسي:
 الو�شول بكر�شــي �شحيفة اجلزيرة لالإعالم ال�شــعودي اإىل م�شــتوى مركز بحثي تدريبي ريادي متخ�ش�س يف ال�شحافة والإعالم من خالل بناء معارف وتطوير مهارات لطالب 

وطالبات الإعالم بجامعة امللك خالد ومن�شوبي ال�شحافة والإعالم يف اململكة العربية ال�شعودية.
 

رسالة الكرسي:
 تنمية البحث العلمي املتخ�ش�س يف جمال الإعالم ال�شعودي، وتطوير املهارات املتقدمة يف جمال العمل املهني الإعالمي.
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أهداف الكرسي:
 ي�شعى كر�شي �شحيفة اجلزيرة لالإعالم ال�شعودي اإىل حتقيق الأهداف التالية:

اأوًل: دعم التوجه البحثي يف مراكز البحث العلمي املحلية. 
ثانيًا: توفري قاعدة معلوماتية �شنوية متجددة حول الإعالم ال�شعودي، لال�شتفادة منها يف برنامج الكر�شي البحثي.

ثالثًا: تكوين مرجعية ثابتة وقائمة ببلوغرافية بالدرا�شات ال�شابقة التي تناولت الإعالم ال�شعودي على امل�شتوى املحلي والعربي والدويل، ت�شاعد يف خدمة الربنامج        
            البحثي للكر�شي، وطالب الدرا�شات العليا والباحثني يف جمال الإعالم ال�شعودي باململكة العربية ال�شعودية، بالإ�شافة اإىل املوؤ�ش�شات وال�شركات الإعالمية   

            ال�شعودية، واجلمعيات العلمية املتخ�ش�شة يف الإعالم.
رابعًا: رفد املكتبة الإعالمية بالبحوث والدرا�شات املتعلقة بالإعالم ال�شعودي املحلي والعربي والدويل.

خام�شًا: اإعداد البحوث العلمية ال�شنوية حول الإعالم ال�شعودي عمومًا و�شحيفة اجلزيرة على وجه التحديد، فيما يتعلق بامل�شامني والأ�شكال الإعالمية، وكذا ما يتعلق  
               باآراء اجلمهور ال�شعودي حول ذلك.

�شاد�شًا: تن�شيط بيئة البحث العلمي باأق�شام الإعالم يف اجلامعات ال�شعودية، وت�شجيع اأع�شاء هيئة تدري�س الإعالم يف اجلامعات ال�شعودية نحو العمل البحثي.
�شابعًا: ال�شتفادة من اخلربات الأكادميية واملوؤ�ش�شات والقيادات املهنية املحلية يف حتقيق اأهداف الربنامج البحثية والتدريبية.

ثامنــًا: الإ�شــهام يف تدريــب طــالب اأق�شــام الإعــالم باجلامعــات ال�شــعودية، وكــذا تطوير مهارات وقــدرات القائمني بالت�شــال يف �شحيفة اجلزيرة من خــالل الربنامج التدريبي 
للكر�شــي وما متليه نتائج الدرا�شــات العلمية التي �شــيعدها الكر�شي.

خدمات الكرسي:
 اإجراء درا�شات اإعالمية متخ�ش�شة.	 
 اإعداد البحوث التي تتمحور حول الإعالم ال�شعودي املقروء وامل�شموع واملرئي.	 
  تنظيــم ور�ــس عمــل اإعالميــة ودورات تدريبــة يف خمتلــف املجــالت، تخــدم طالب وطالبات ق�شــم الإعــالم والت�شال باجلامعــة ب�شفة خا�شة، والإعالميــون العاملون يف 	 

منطقة ع�شــري ب�شفة عامة.
 توفري بيئة اإعالمية وفكرية وثقافية.	 
  اإيجاد  �شراكة حقيقة مع جامعة امللك خالد، من اأجل تن�شيط العمل الإعالمي باجلامعة.	 
 اإتاحة توافر �شحيفة اجلزيرة داخل كليات اجلامعة ومرافقها.	 
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2- املكتبة الورقية:
تعمل اجلامعة على اإتاحة مدى متنوع من اأوعية املعلومات من خالل مكتبتها املركزية واملكتبات الفرعية التابعة لها بكليات اجلامعة، حيث ت�شم الكتب والدوريات العربية 

والأجنبية،        
وخمطوطــات اأ�شليــة خمطوطــات م�شــورة، ومطبوعــات حكوميــة، وم�شغــرات فيلميــة، وقواعد بيانــات، اإ�شافة ملا حتتويه من ر�شــائل جامعية ومواد �شــمعية وب�شريــة.  ويو�شح 
يوضــح جــدول )45( بيــان بتلــك األوعيــة واألعــداد المتاحــة منهــا حتــى نهايــة العــام الجامعــي 1436 / 1437 هـــ - 1437 / 1438 هـــ     

ثانيًا المكتبـــات:
تهتــم اجلامعــة باملكتبــة باعتبارهــا اأحــد اأهــم م�شــادر التعلــم، وقد اأ�ش�شــت لذلك عمادة �شــوؤون املكتبات حيث تقدم مــن خاللها خدماتهــا املتنوعة لأع�شاء هيئة التدري�ــس ومن 
يف حكمهــم، والطــالب، واملوظفــني، اإ�شافــة اإىل طــالب اجلامعات الأخرى.  وتوفر اجلامعــة اخلدمات املكتبية من خالل املكتبة املركزية بالإ�شافة اإىل املكتبات الفرعية داخل 

كليــات اجلامعة بفروعها املختلفة.

1- الخدمات اإللكترونية بالمكتبة:

يتاح عرب املوقع الإلكرتوين ملكتبة اجلامعة وعمادة �شوؤون املكتبات اخلدمات التالية:
البحث الإلكرتوين وفقًا لنظام فرز ي�شهل ا�شتخدامه حيث يتيح البحث وفقًا للمو�شوعات التي مت تق�شيمها اإىل:

          علوم طبية.
          علوم هند�شية.
          علوم طبيعية.

          اإدارة اأعمال.
          تعليم.

          علوم حا�شب.
          علوم اإجتماعية.

روابط اإلكرتونية تتيح للم�شتخدم الو�شول ال�شريع اإىل مايلي:
           قواعد املعلومات العربية.

           قواعد املعلومات الأجنبية.
           الكتب الإلكرتونية.
           الر�شائل اجلامعية.
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جملد ومادةعنوانجملد ومادةعنوانجملد ومادةعنوان

65 58666263620245346865583200كتب 1

10271027171710441044الدوريات العربية والأجنبية2
352235221221166122116612246881224688الدوريات على ال�شبكة 3

2424****2424املخطوطات الأ�شلية 4

2862****2862املطبوعات احلكومية 5

71577157969672537253الر�شائل اجلامعية 6

25760257603011428301142830371883037188املكتبة الإلكرتونية 7

202039395959قواعد معلومات اخرى8

962043011921257280430140143534844602593الإجمــــــــايل

المجمـــــوععدد المقتنيات األجنبيةعدد المقتنيات العربية

.جدول )45(: مقتنيات مكتبات اجلامعة من الكتب واملواد العلمية "العربية والأجنبية

نوع المقتنيــــاتمسلسل
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اإجمايلاأخرىتبادلاإهداء�شراء

10800******10800الكتب العربية والأجنبية 1

الر�شائل اجلامعية والكتب 2
142****142**النادرة

SDLSDLSDLSDLSDLاملكتبة الرقمية ال�شعودية 3

10924****10800142الإجمــــــــايل

المصـــــــــــــــــــدر
نوع المقتنيــــات

كمــا تقــوم اجلامعــة بتحديــث حمتوياتهــا مــن الكتــب والإ�شــدارات بو�شــائل متنوعــة مثــل ال�شــراء، اأو التبــادل مــع بع�س اجلهــات التي تتعــاون معها، كمــا تزود عديد مــن اجلهات 
اخلارجيــة مبــا حتتــاج اإليــه مــن اإ�شــدارت، وكتــب وجمــالت ودوريــات علميــة وذلــك تعزيــزًا للــدور املعــريف للجامعــة، وتاأكيــدًا علــى دورهــا يف خدمــة املجتمــع.  ويو�شــح اجلــدول 

التاليجــدول رقــم )46( اأن اجلامعــة قــد وفــرت 10924 اإ�شــدار متنــوع مــن خــالل تلــك الروافد.

جدول )46(: اأعداد الكتب واملخطوطات والدوريات والر�شائل العلمية التي غذيت بها مكتبات اجلامعة خالل العام    1437/ 1438هـ.

مسلسل
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وحتر�ــس اجلامعــة علــى متابعــة معــدلت الــرتدد على املكتبة لالإ�شــتفادة مــن خدماتها املتنوعة، وتو�شــح البيانات الواردة يف جــدول رقم )47( اإح�شاءات الــرتدد على املكتبة، 
وحركــة الإ�شــتعارة مــن الكتــب العربيــة والأجنبيــة خــالل العــام اجلامعــي 1437/ 1438هـــ، موزعــة على الفئــات املختلفة امل�شــتفيدة من املكتبة، وهــو مايوؤكد تنا�شــب املحتوى 
املعريف للمكتبة مع الحتياجات الأكادميية، اإ�شافة اإىل قدرتها على تلبية اإحتياجات الفئات املتنوعة.  كما بلغت اإجمايل الإ�شــتعارات التي متت 19186 اإ�شــتعارة ويالحظ 

اأن اأعلى معدلت الإ�شــتعارة مت ت�شــجيلها لفئة الطالب.

جدول )47(: اإح�شاءات ا�شتعارة الفئات امل�شتفيدة من املكتبة موزعة على الكتب العربية والأجنبية.

جمموع الكتب املعارةكتب اأجنبيةكتب عربية

طالب

البكالوريو�س ودون 
54416329962628اجلامعي

231669482757223الدرا�شات العليا
********غري منتمني للجامعة

1693507921868365اأع�شاء هيئة التدري�س

277831115946موظفي اجلامعة

24**824اأفراد املجتمع

483814514467219186الإجمـــايل

عدد الكتب المعـــــارة
عدد مرات اإلعارة الفئات المستفيدة
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جدول )48(:  اأ�شكال التعاون والتن�شيق التي متت مع اجلهات املناظرة يف اجلامعات وموؤ�ش�شات التعليم العايل واملوؤ�ش�شات والهيئات التعليمية الأخرى داخل وخارج اململكة 
خالل العام اجلامعي 1437/ 1438هـ.

ويظهــر جــدول رقــم )48( اأن�شــطة اجلامعــة وجمــالت التعــاون والتن�شــيق بينهــا وبــني اجلهــات اخلارجيــة املتنوعــة مثل اجلامعــات ال�شــعودية الأخــرى، وجنــاح وزارة التعليم 
العــايل، واملعار�ــس الدوليــة املتخ�ش�شــة يف جمــال الكتــب مــن خــالل تبــادل الر�شــائل اجلامعيــة، وامل�شــاركة يف املعار�ــس الدوليــة، مبــا يــرثي حمتويــات مكتبــة اجلامعــة، ويتيــح 

للم�شــتفيدين منهــا اأحــدث الإ�شــدارات يف املجــالت املختلفة.

اجلامعات ال�شعودية واملراكز دوري تزويد اجلامعات بالر�شائل اجلامعية 
البحثية 

يتم تزويد اجلامعات ال�شعودية بالر�شائل اجلامعية 
ال�شادرة من اجلامعة.

10/10تنظيم معر�س �شنوي للكتاب 
من كل عام

اجلامعات ال�شعودية ودور الن�شر 
تنظيم العمادة معر�س �شنوي للكتاب واملعلومات .املحلية 

معار�س الكتاب الأخرىدوري امل�شاركة يف املعار�س املحلية والدولية 
ت�شارك العمادة يف اأكرث من معر�س من املعار�س املحلية 

وبع�س املعار�س خارج اململكة الدولية.

اإليضاحات بالوصف والتوصيات بإيجازالجهة المتعاون معهاتاريخهامجاالت التعاون والتنسيق
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خدمـة المجتمــع
الفصل السادس
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اإن دور اجلامعــة يف جمــال خدمــة املجتمــع حمــورًا رئي�شــيًا مــن حمــاور عملهــا الثــالث )التعليــم – البحــث العلمــي – خدمــة املجتمــع(، ول يقــل يف اأهميتــه عــن دورهــا يف التعليــم 
اأو البحــث العلمــي، بــل ياأتــي مكمــاًل لهمــا.  وقــد كانــت خدمة املجتمع اأحد الإعتبارات الرئي�شــية التي تو�شــعت لأجلها جامعة امللــك خالد من حيث الزيــادة امللحوظة يف اأعداد 
فروعها، وكلياتها، وبراجمها الأكادميية، واأن�شطتها البحثية، اأو من حيث انت�شارها وتوزيعها اجلغرايف املمتد عرب منطقة ع�شري.  وحر�شًا من اجلامعة على تفعيل دورها على 
الوجــه الأكمــل يف ذلــك اجلانــب، فقــد اأن�شــاأت عمــادة خدمــة املجتمع والتعليم امل�شــتمر.  كما حظيت خدمة املجتمع مب�شــاحة كبرية مــن اخلطة الإ�شــرتاتيجية للجامعة والتي 
انتهــت مــن مرحلتهــا الأوىل وجــاري الإعــداد ملرحلتها الثانية التي تت�شمن خطة تنفيذية خا�شة بخدمة اجلامعــة للمجتمع. وقد خ�ش�شت اجلامعة اأحد جوائز التميز التي 

تقدمهــا للمتميزيــن من الأفــراد، والوحدات الأكادميية والإدارية فيمــا يقدمونه من خدمات للمجتمع.

وتقــدم اجلامعــة مــن خــالل عمــادة خدمــة املجتمــع والتعليــم امل�شــتمر خدمــات متنوعــة تهــدف اإىل تنميــة قــدرات اأفــراد املجتمــع وموؤ�ش�شــاته علــى حد �شــواء، وذلــك من خالل 
حتليل احتياجات املجتمع، وحتديد اأولوياتها، وتطوير وتنفيذ الربامج النوعية املوجهة للم�شاهمة يف تلبية الحتياجات التطويرية ومنها ن�شر املعارف الدينية والإن�شانية 

والعلميــة وغريهــا، وتقــدمي الدرا�شــات والإ�شت�شــارات املتخ�ش�شــة، وبنــاء ال�شــراكات الفاعلة مع املوؤ�ش�شــات الوطنية باملجتمع، والبحــث عن حلول للم�شــكالت التي تواجهها.

ومــن اأبــرز الأن�شــطة التــي قامــت بهــا اجلامعــة خــالل عــام التقريــر )1437 – 1438 هـــ( اإعــداد منظومــة متكاملــة مــن الربامــج التدريبيــة املوجــة ملوؤ�ش�شــات واأفــراد املجتمــع 
مبــن فيهــم خريجــي اجلامعــة واجلامعــات الأخــرى )ملزيــد مــن التفا�شيل ميكن الإطــالع على دليل الــدورات والربامــج التدريبية اخلا�س بالعمــادة من خالل املوقــع الإلكرتوين 
للجامعــة(، ويو�شــح اجلــدول رقــم )49( املجــالت املختلفــة للتدريــب، وعدد الــدورات اخلا�شة بكل جمال منها، واجلهات امل�شــتفيدة.  وجدير بالذكــر اأن كافة الدورات متاحة 

لكافــة املواطنــني واخلريجــني مــامل ين�س على غري ذلــك يف اجلدول.

الدورات التي قدمتها العمادة للعام اجلامعي  1438/1437 هـ
نفــذت عمــادة خدمــة املجتمــع والتعليــم امل�شــتمر عــددًا مــن الربامــج والــدورات خــالل العــام اجلامعــي 1438/1437هـــ ، �شمــت املئــات مــن امل�شــتفيدين وامل�شــتفيدات مــن داخــل 
اجلامعة وخارجها حيث بلغ عدد الربامج 60 برنامج وبلغ عدد امل�شــتفيدين 3197 م�شــتفيد وم�شــتفيدة حيث بلغت ن�شــبة امل�شــتفيدين من الذكور 67% ، ون�شــبة امل�شتفيدات من 

الإناث %33.



205

جدول )49(: جمالت التدريب املقدمة من جامعة امللك خالد خلدمة املجتمع، واأعداد الدورات التدريبية التابعة لكل جمال.

ور�شة عمل اجلودة ال�شاملة 1
من�شوبي الدفاع املدين يومانوتطبيقاتها

32032)�شباط (

60060جميع اأطياف املجتمع�شهردورة تاأ�شي�شية يف اللغة الجنليزية2

30030قوات اأمن املن�شاآت3 اأ�شهرالإت�شالت الإدارية احلديثة3

30030قوات اأمن املن�شاآت3 اأ�شهرتطبيقات احلا�شب الآيل4

4000400الأمن العاميومفن التعامل مع اجلمهور5

40040قوات اأمن املن�شاآتيومفن التعامل مع اجلمهور6

ور�شة عمل اجلودة ال�شاملة 7
2000200الدوريات المنيةيوموتطبيقاتها

93093طالب كلية العلوم3 اأيامدورة ال�شحة وال�شالمة املهنية8

تطوير الذات �شمن برنامج دورات 9
72072نزلء �شجن ابها العاميومال�شجون

نظام ت�شغيل احلا�شب اليل �شمن 10
33033نزلء �شجن ابها العاميومبرنامج دورات ال�شجون

11 ) MS Word( برنامج معالج الن�شو�س
17017نزلء �شجن ابها العاميومان�شمن برنامج دورات ال�شجون

كيف تغري حياتك �شمن برنامج دورات 12
64064نزلء �شجن ابها العاميومال�شجون

فن التعامل مع اجلمهور �شمن برنامج 13
90090نزلء �شجن ابها العاميومدورات ال�شجون

20020من�شوبي قوات اأمن املن�شاآت3 اأ�شهرالإت�شالت الإدارية احلديثة14

مدة البرنامج
ذكورالمستهدفين المجموعاناثم اسم البرنامج



206

30030من�شوبي قوات اأمن املن�شاآت3 اأ�شهرالأر�شفة الإلكرتونية15

16
تنمية الوعي ال�شياحي ملعلمي 

الدرا�شات الجتماعية يف �شوء روؤية 
اململكة 2030

معلمي الدرا�شات يوم
30030الجتماعية

ور�شة عمل املواكبة الإعالمية لأبها 17
41041الإعالميني مبنطقة ع�شري3 اأيامعا�شمة ال�شياحة العربية 2017م

حترير اخلطابات والعرو�س 18
19019من�شوبي اأمانة منطقة ع�شري5 اأيام)املجموعة الأوىل(

حترير اخلطابات والعرو�س 19
15015من�شوبي اأمانة منطقة ع�شري5 اأيام)املجموعة الثاين(

حترير اخلطابات والعرو�س 20
15015من�شوبي اأمانة منطقة ع�شري5 اأيام)املجموعة الثالث(

01212طالبات اجلامعةيوماآفاق العفاف21

تنمية املهارات الإدارية ملتقى 22
1000100كافة اأطياف املجتمعيوماحلري�شة

15015كافة اأطياف املجتمع3 اأ�شابيعاللغة الجنليزية املبتدئة23

40040طالب اجلامعةيومندوة ال�شباب وروؤية 242030

كيفية فتح ح�شاب املواطن �شمن فعالية 25
30030طالب املدار�سيومملتقى احلري�شة

مقدمة يف احلا�شب الآيل ملتقى 26
30030طالب املدار�سيوماحلري�شة

مهارات التحدث مع الأخرين يف اللغة 27
45045كافة اأطياف املجتمعيومالإجنليزية  ملتقى احلري�شة

50050كافة اأطياف املجتمعيومالتغيري اإىل الأف�شل ملتقى احلري�شة28

مدة البرنامج
ذكورالمستهدفين المجموعاناثم اسم البرنامج

تابع جدول )49(: جمالت التدريب املقدمة من جامعة امللك خالد خلدمة املجتمع، واأعداد الدورات التدريبية التابعة لكل جمال.
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كيفية حت�شني م�شتواك يف اللغة 29
45045كافة اأطياف املجتمعيومالإجنليزية ملتقى احلري�شة

مهارات التعامل مع الأخرين ملتقى 30
1000100كافة اأطياف املجتمعيوماحلري�شة

اإ�شرتاتيجيات اإدارة الوقت ملتقى 31
1000100كافة اأطياف املجتمعيوماحلري�شة

مهارات التوا�شل الفعال ملتقى 32
1000100كافة اأطياف املجتمعيوماحلري�شة

02121كافة اأطياف املجتمع3اأ�شابيعمقدمة عامة يف الرتجمة33

34
حما�شرة بالتعاون مع جمعية حقوق 

الن�شان بعنوان ) احرتام حقوق 
الن�شان م�شوؤوليتي (

3070100طالب وطالبات اجلامعةيوم

35
امل�شتجدات احلديثة يف تطوير املهارات 
التدري�شية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س 

باجلامعة
اأع�شاء هيئة التدري�س 3 اأيام

403777باجلامعات

36
ور�شة عمل ) �شعوبات تدري�س اللغة 

الجنليزية ( ملعلمي ومعلمات اللغة 
الجنليزية

معلمي ومعلمات اللغة يوم
302555الجنليزية

02929طالبات اجلامعةيوممبادئ ال�شكرتاريا37

تعريف على �شخ�شيتك ومنط التعلم 38
02222طالبات اجلامعةيوملديك

04848طالبات اجلامعةيومقدري ذاتك39

04848اأطياف املجتمعيوماناإدارة خدمة العمالء40

02121املوظفات الدارياتيوممقدمة يف مبادئ ال�شكرتاريا41

اإ�شتخدام احلا�شب الآيل يف العمال 42
07575كافة اأطياف املجتمع3 اأ�شهراملكتبية

مدة البرنامج
ذكورالمستهدفين المجموعاناثم اسم البرنامج

تابع جدول )49(: جمالت التدريب املقدمة من جامعة امللك خالد خلدمة املجتمع، واأعداد الدورات التدريبية التابعة لكل جمال.
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04242البتدائية التا�شعةيومال�شبورة التفاعلية43

03030خريجات كلية العلوميوماأمناط ال�شخ�شية44

01919طالبات الفرعيوماخلرائط الذهنية45

04848طالبات املركزيومقدري ذاتك واأ�شعدي حياتك46

04545طالبات الفرعيومالتفكري الإيجابي47

تعريف على �شخ�شيتك ومنط التعلم 48
04646طالبات اجلامعةيوملديك

055مدربات الفرعيوممهارات املعلم املبدع49

03030معلمات املرحلة البتدائيةيومال�شبورة التفاعلية50

02424معلمات املرحلة املتو�شطةيومال�شبورة التفاعلية51

02121طالبات اجلامعةيوماخلرائط الذهنية52

05353طالبات الفرعيوممهارات التعامل مع املراجعني53

03030املجتمعيوممقدمة يف مبادئ ال�شكرتاريا54

مدة البرنامج
ذكورالمستهدفين المجموعاناثم اسم البرنامج

تابع جدول )49(: جمالت التدريب املقدمة من جامعة امللك خالد خلدمة املجتمع، واأعداد الدورات التدريبية التابعة لكل جمال.
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02222املجتمع3 اياممبادئ فن ال�شكرتاريه55

233558املجتمع�شنةدبلوم برجمة تطبيقية56

10-10املجتمع�شنتاندبلوم برجمة اأنظمة املعلومات57

174174-املجتمع�شنةدبلوم اإدارة مكتبية58

2525-املجتمع�شنتنيدبلوم لغة اجنليزية59

3 اأ�شابيعمقدمة عامة يف الربجمة60
كافة اأطياف املجتمع ملن 
يجيد اللغة الجنليزية 

حتدثا وكتابة
-2121

213110663197املجموع

مدة البرنامج
ذكورالمستهدفين المجموعاناثم اسم البرنامج

 الفعاليات التي شاركت فيها العمادة:
امل�شاركة يف اليوم العاملي للدفاع املدين حتت �شعار )يدًا بيد للوقاية من املخاطر ( .. 1
امل�شاركة يف مهرجان اأبها عا�شمة ال�شياحة العربية 2017 .. 2
زيارة الفرع الن�شائي للعمادة دار الرعاية باأبها .. 3
خيمة اأبها الدعوية 9 .. 4
امل�شاركة يف الربنامج ال�شحي والتوعوي والتثقيفي اخلام�س يف احلري�شة 1438 هـ.. 5

كما تقدم الجامعة عدد من الخدمات الصحية ألفراد المجتمع بصفة عامة، ومواطني منطقة عسير بصفة خاصة وتتمثل فيما يلي:

 تقدمي خدمات �شحية يف جمال �شحة الفم والأ�شنان من خالل )فرع رجايل بالقريقر وفرع ن�شائي بال�شامر(.	 
 تقدمي خدمات طبية من خالل املركز الطبي التابع للجامعة بال�شامر.	 
 مع الأخذ يف الإعتبار اأن الت�شميمات اخلا�شة باملدينة اجلامعية بالفرعاء )جاري تنفيذها واأو�شك على الإنتهاء( قد اأخذت يف اعتباراتها توجهات اجلامعة خلدمة 	 

املجتمع من خالل مدينة طبية كاملة تقدم كافة اخلدمات الطبية والعالجية للمجتمع، اإ�شافة اإىل اإتاحة م�شاحات مفتوحة، ومالعب متنوعة ميكن الإ�شتفادة منها 
يف اإقامة الأن�شطة الثقافية والريا�شية والإجتماعية للمواطنني كما ميكن الإ�شتفادة منها كمتنزهات عامة.

تابع جدول )49(: جمالت التدريب املقدمة من جامعة امللك خالد خلدمة املجتمع، واأعداد الدورات التدريبية التابعة لكل جمال.
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الشؤون اإلدارية والمالية والمشروعات
الفصل السابع
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اأوًل: ال�شوؤون الإدارية واملالية

بلــغ عــدد موظفــي اجلامعــة 2599 موظفــًا منهــم 2563 مــن ال�شــعوديني مبا ميثل 99% من اإجمايل العاملــني باجلامعة وهو ما يتفق مع توجهات اململكة يف �شــعودة الوظائف التي 
يتوفــر بهــا القــوى الب�شــرية املالئمــة، بينمــا بلــغ عدد غري ال�شــعوديني 36 من املوظفــني واملوظفات. كما بلغت اأعداد املوظفات 1009 )بن�شــبة 39%( مقابــل 1590 من املوظفني 
)بن�شــبة 61%( وهي ن�شــبة منا�شــبة اإذا ما اأخذ يف الإعتبار الظروف الإجتماعية والأ�شــرية للمراأة.  ويو�شح جدول رقم)50( اأعداد املوظفني موزعني على اأ�شا�ــس اجلن�شــية، 

واجلن�ــس، واملجموعة الوظيفية، بينما مت متثيل توزيعهم على املجموعات الوظيفية املختلفة يف �شــكل )20(.

جدول )50(: اأعداد املوظفني واملوظفات باجلامعة وتوزيعهم على اأ�شا�س اجلن�شية، والنوع، واملجموعة الوظيفية.

املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر
1141783192400011417831924الإدارية
15134185781515842200ال�شحية

2873500028735الوظائف التعليمية
69941630006994163امل�شتخدمون
5396200053962العمـــــــــال

126681941562114174215اأخرى 
15689952563221436159010092599الإجمايل

اإلجماليغير سعوديسعودي
المجموعة الوظيفية
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ى

�شكل )20(: توزيع موظفي اجلامعة على املجموعات الوظيفية املختلفة

كما يو�شح جدول )51( حركة التعيينات اجلديدة، وحركة الرتقيات، واأعداد من مت طي قيدهم وتوزيع تلك الأعداد على املجموعات الوظيفية املختلفة.

جدول )51(: اأعدد املوظفني املعينني واملرقني واملطوية قيودهم ح�شب املجموعة الوظيفية للعام اجلامعي 1437-1438هـ.

5734833الإدارية والفنية

12419ال�شحية

4276امل�شتخدمون

0912العمـــــــــال

766089املتعاونني

141025بند الت�شغيل الذاتي

980380184الإجمايل

عدد من طويت قيودهمعدد الذين تمت ترقيتهمعدد المعينين الجددالمجموعة الوظيفية
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ثانيًا: ميزانية الجامعة

بلغــت ميزانيــة اجلامعــة للعــام املــايل 1437-1438هـــ  3،196،436،000.00ريــال ويو�شــح جــدول رقــم )52( توزيعهــا علــى الأبــواب املختلفــة وفقًا ملــا هو معمول بــه يف اجلهات 
احلكوميــة، كمــا يو�شح الن�شــبة املئويــة للمن�شرف بالن�شــبة اإىل املبالغ املعتمدة.

جدول )52(: توزيع ميزانية اجلامعة والن�شبة للمن�شرف اإىل العتماد املخ�ش�س لكل باب

1،163،575،069.00100تعوي�شات العاملني
488،610،470.0090ال�شلع واخلدمات

5،474،467.00100املنافع الجتماعية
504.639،000.00100م�شروفات اخرى
1،034،136،994.0089اأ�شول غري مالية

3،196،436،000.0095الإجمايل

نسبة المنصرف إلى المعتمد )%(االعتمادالباب
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جدول )53(: مقارنة بني املعتمد واملن�شرف الفعلي لأبواب امليزانية خالل الأعوام اخلم�س املا�شية

1435/14341436/14351437/14361438/14371439/1438

تعوي�شات العاملني
946،000،0001،047،100،000964،800،000975،572،000.001،163،575،069.00املعتمد

939،800،000.001،045،560،334.00939،681،047.36819،950،189.001،162،852،831.00املن�شرف

ال�شلع واخلدمات
826،034،425930،603،275862،034،425333،489،408.00488،610،470.00املعتمد

840،233،189.00926،500،140.00848،427،249.05285،639،448.00440،727،757.00املن�شرف

املنافع الجتماعية
106،224،000169،698،000106،224،0008،748،000.005،474،467.00املعتمد

79،190،947.00121،740،163.0079،352،425.148،747،999.005،474،466.00املن�شرف

م�شروفات اأخرى
1،643،194،0001،587،594،0001،643،194،000460،639،000.00504.639،000.00املعتمد

1،054،567،8931،030،655،9491،056،546،815416،638،280.00504.638،280.00املن�شرف

اأ�شول غري مالية
3،557،452،4253،734،995،2753،558،252،425816،252،592.001،034،136،994.00املعتمد

2،913،792،056.003،124،456،586.002،924،007،536.99666،386،070.00917،327،678.00املن�شرف

6464828395املن�شرف اإىل املعتمد )%(

                                                                    العام )هجري(                               
أبواب الميزان         المبلغ المعتمد والمنصرف
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ثالثًا مشروعات الجامعة

1- م�شروع املدينة اجلامعية بالفرعاء
نتيجــة التو�شــعات الكبــرية التــي حدثــت يف اجلامعــة، ومــع التوقعات امل�شــتقبلية لزيــادة اأعداد الطالب والطالبــات الناجت عن زيادة الإقبال علــى التعليم ب�شفة عامة، وارتفــاع ترتيب اجلامعة 
علــى امل�شــتوى ال�شــعودي، والعربــي، والــدويل، ومــا يعقبــه مــن زيــادة الإقبال عليهــا  ب�شفة خا�شة، وما يرتبــط بذلك من زيادة اأع�شــاء هيئة التدري�ــس واملوظفني العاملني باجلامعــة، فقد قررت 

اجلامعــة اإن�شــاء مدينــة جامعيــة متكاملــة مبدينة الفرعاء، وجــاري العمل بها مبعدلت متقدمة فاقت املخطط له )�شــكل 21(.
وت�شــم املدينــة اجلامعيــة بالإ�شافــة اإىل مبــاين الكليات، واملدرجات، والقاعات الدرا�شــية، واملعامل حديثة التجهيز، امل�شت�شــفى اجلامعي الذي يت�شــع لـ 800 �شرير)�شــكل 22(، ومدينة ريا�شية 
وا�شتاد يت�شع حلوايل  22000 متفرج، بالإ�شافة اإىل عدد كبري من امل�شابح وال�شالت الريا�شية املغلقة، كما ت�شم �شكن خا�س لأع�شاء هيئة التدري�س وت�شل �شعته لأكرث من 3000 ع�شو هيئة 

تدري�س، بالإ�شافة اإىل �شكن الطالب الذي ت�شل �شعته لأكرث من 3500 طالب.
وتتميــز املدينــة اجلامعيــة وجميــع مبانيهــا مب�شــتوى عــايل مــن اخلدمــات التقنيــة، واملرافــق ال�شحيــة، ومعــدات التهويــة، والإ�شــاءة، وقــد مت جتميــع كل مــا يرتبــط بهــا مــن جتهيــزات، ومعــدات 
كهروميكانيكيــة يف نفــق خم�ش�ــس للخدمــات ي�شــل طولــه اإىل حــوايل 12 كيلــو مــرت مبــا يح�شــر معظــم اأعمــال ال�شيانــة داخل هذا النفــق ول يوؤثر على �شــري العمليــات الأكادمييــة باجلامعة قدر 
امل�شــتطاع.  وملحق باملدينة اجلامعية موقف كبري خم�ش�س ل�شــيارات الطالب، واأع�شاء هيئة التدري�ــس وا�شعًا يف الإعتبار التو�شــعات امل�شــتقبلية املتوقعة.  وقد وافق �شــمو اأمري منطقة ع�شــري 
الأمري في�شل بن خالد اآل �شــعود –حفظه اهلل- على افتتاح طرق جديدة حديثة وا�شــعة للربط بني املدينة اجلامعية، ومدينتي اأبها وخمي�ــس م�شــيط.  وجتدر الإ�شــارة اإىل الدعم الالحمدود 
الذي تلقاه جامعة امللك خالد من رعاية وت�شجيع واهتمام من �شمو اأمري منطقة ع�شري، ومعايل وزير التعليم حفظهما اهلل- مبا يتوافق مع اإهتمام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد 
العزيــز اآل �شــعود–حفظه اهلل-، وويل العهــد،– حفظــه اهلل - بالتعليــم العــايل ب�شفــة عامــة، وبجامعــة امللــك خالــد ب�شفة خا�شــة.  ويتوقع كافة امل�شــوؤولني بالدولة واأهــايل املنطقة اأن تكون 

املدينة اجلامعية �شرحًا متميزًا للتعليم العايل على م�شــتوى منطقة ع�شــري، واململكة العربية ال�شــعودية باأكملها.
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�شكل )21(: النموذج املعماري للمدينة اجلامعية جلامعة امللك خالد بالفرعاء

�شكل )22(: النموذج املعماري للم�شت�شفي اجلامعي باملدينة اجلامعية جلامعة امللك خالد بالفرعاء.
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ويو�شــح جــدول )54( ملخ�شــًا مل�شــروعات اجلامعــة عــن العــام 1437-1438 ه، وموقعهــا، وقيمــة العقــد اخلا�ــس بهــا، والفــرتة الزمنيــة املخ�ش�شــة للم�شــروع، اإ�شافــة اإىل ن�شــبة 
التنفيــذ اخلا�شــة بكل منها.

جدول )54(: م�شاريع اجلامعة لعام 1437-1438هـ

اسم المشروعم
مدة العقد باأليام

مدة العقد 
األصلي

مدة العقد 
بعد التمديد

قيمة العقد
نسبة التنفيذ ) بالمليون ريال(

م�شروع املجمع الأكادميي للطالب ) املرحلة 1
89 %114039152.296.506.869الأوىل(

م�شروع املجمع الطبي للطالب ) املرحلة 2
82 %108028822.429.055.776الثانية(

م�شروع املنطقة الإدارية وال�شرفية ) 3
77%10802282720.336.150املرحلة الثالثة(

55%7201440284,900,000م�شروع ا�شكان الطالب4
97%10801440114,998,965م�شروع كلية الطب للطالبات5
90%10801980288,067,304م�شروع املدينة الريا�شية6

م�شروع �شبكة الطرق الداخلية و�شبكات 7
95%720165099.364.114املرافق

29.44%730168049.211.826م�شروع �شكن املمر�شات )املرحلة الأوىل(8
53.2%31.506.920-730م�شروع �شكن املمر�شات )املرحلة الثانية(9

58.85%720142535.061.125م�شروع مبنى مواقف ال�شيارات متعدد الأدوار10
53.15%10802300153.034.498م�شروع مركز املوؤمترات الطبية11
24%35096.384.601ا�شتكمال نفق اخلدمات )املرحلة الوىل(12

22.6%33095.635.718ا�شتكمال نفق اخلدمات )املرحلة الثانية(13

7.8%33025.949.876ا�شتكمال نفق اخلدمات )املرحلة الثالثة(14

100%90068.843.852كلية العلوم والآداب بظهران اجلنوب 15

100%90069.986.998كلية العلوم والآداب برجال املع16

100%90074.095.858كلية العلوم والآداب مبحايل ع�شري17

100%90069.962.472كلية العلوم والآداب ب�شراة عبيدة18
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وت�شتمل م�شاريع املدينة اجلامعية بالفرعاء على ما يلي :

1- م�شروع املجمع الأكادميي للطالب ) املرحلة الأوىل( :
وت�شتمل على مبان للكليات التالية ، ومب�شاحة اإجمالية تبلغ 550.000 م2

المساحة م 2المبانيم

37,000 كلية ال�شريعة واأ�شول الدين1
39,500 كلية الآداب 2
35,000 كلية الرتبية 3
33,042 كلية اللغات والرتجمة 4
26,956 كلية العمال5
79,543 كلية العلوم 6
50,922 كلية علوم احلا�شب الآيل - طالب7
83,589 كلية الهند�شة 8
21,000الف�شول امل�شرتكة واخلدمات التجارية9

39,500املعامل امل�شرتكة واخلدمات التجارية10
30,412 مركز اللغة الإجنليزية 11
36,000 املكتبة املركزية12
22,504العمادات امل�شاندة13
27,000املواقف متعددة الدوار14
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2-  م�شروع املجمع الطبي للطالب ) املرحلة الثانية( :
وت�شمل املرحلة املباين التالية مب�شاحة اإجمالية تبلغ 380000 م2  تقريبًا

2-  م�شروع املجمع الطبي للطالب ) املرحلة الثانية( :
وت�شمل املرحلة املباين التالية مب�شاحة اإجمالية تبلغ 380000 م2  تقريبًا

م

م

مسمى المباني

اسم المبنى

المساحات التقريبية
 )م2(

مساحة م2 عدد األدوار

192,277امل�شت�شفى التعليمي 800 �شرير1
39,272كلية الطب2
22,392كلية العلوم الطبية التطبيقية3
44,615كلية طب ال�شنان4
39,425كلية ال�شيدلة5
5,800الف�شول امل�شرتكة )اأ(6
13,983الف�شول امل�شرتكة )ب(7

25,885,00بدروم+ارضي+12 دور متكررمبنى ادارة اجلامعة1
32,400بدروم+ارضي+4ادوار متكررة�شالة الحتفالت الكربى2
11,369,00بدروم + ارضي + أولاملعر�س واملتحف3

بدروم + ارضي +عدد 2 دور مركز التوفل ومركز البحوث والدرا�شات4
17,094,00متكرر

2,115,00ارضي+ ميزانينامل�شجد اجلامع 1500 م�شلى5

بدروم +تسوية + ارضي +عدد مركز احلا�شب الآيل ومعاجلة البيانات6
37,489 ادوار متكررة

عدد 2 بدروم + ارضي + مركز تقنيات التعليم7
16,875عدد3 ادوار متكررة

بدروم + ارضي +عدد 3 ادوار مركز الأمري �شلطان8
6,700متكررة
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2-  م�شروع املجمع الطبي للطالب ) املرحلة الثانية( :
وت�شمل املرحلة املباين التالية مب�شاحة اإجمالية تبلغ 380000 م2  تقريبًا

ر�شم معماري ملبني اإدارة اجلامعة باملنطقة ال�شرفية

خارطة تو�شح توزيع النماذج املختلفة مب�شروع ا�شكان الطالب

4- م�شروع ا�شكان الطالب :
يتاألف امل�شـروع من 11 مبنى �شكنى متعدد الطوابق كل مبنى يتكون من ” خم�س طوابق ” بالأ�شافة اىل امل�شجد و اعمال تن�شيق 

موقع ومواقف �شيارات . تنق�شم مبانى امل�شروع الإحدى ع�شر اىل  ثالث مناذج رئي�شية وهى :- HM03 ، HM02 ، HM01 و 
مبنى امل�شجد MQ03  ال�شـعة الأجمالية للم�شــروع :  3519  طـــالـب

 

HM1 HM
1 

HM1 
HM1 

HM
2 

HM
3 

HM
2 

Mosqu
e 
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5- مشروع كلية الطب للطالبات:

م�شاحة املبنى 375،22 م2 .

مكونات المبنى :
1-دور البدروم )مب�شاحة 5215 م2( : وي�شم خدمات املبنى الأ�شا�شية والتي تت�شل بنفق اخلدمات الرئي�شي للجامعة عن طريق نفق فرعي بطول 60 م اإىل جانب مواقف �شيارات اخلدمات

2- الدور الأر�شي مب�شاحة ) 8580 م2(: وي�شم املدرجات والف�شول الدرا�شية واملختربات الطبية واملتحف الطبي واملكاتب الإدارية ومكاتب اأع�شاء هيئة التدري�س والكافترييا
3- الدور العلوي مب�شــاحة )8580 م2(: وي�شم املدرجات والف�شول الدرا�شــية واملختربات الطبية واملكتبة ومعمل الكمبيوتر ومكتب عميد الكلية والوكالء واملكاتب الإدارية ومكاتب اأع�شاء 

هيئة التدري�س، وي�شتمل املبنى على التايل:

 املدرجات الدرا�شية: عدد 2 مدرج درا�شي مب�شاحة اإجمالية 1216 م2 .	 
 غرف الجتماعات : عدد 6 غرف اجتماعات عامة .	 
 مكتبة .	 
 متحف طبي	 
 معمل كمبيوتر.	 
 ركن درا�شي عدد 6 ركن .	 
 كافترييا 	 
 الف�شول الدرا�شية عدد 18 ف�شل مب�شاحة اإجمالية 1300 م2 .	 
 املختربات عدد 16 خمترب مب�شاحة اإجمالية 4280 م2 . 	 
 املكاتب الإدارية مب�شاحة 1072 م2	 

6- مشروع المدينة الرياضية :
مكونات المشروع :

 ال�شالة املغطاة :تتكون من 5  طوابق باإجمايل م�شطحات 43604 م2  وت�شتمل ال�شالة على ملعب متعدد الأغرا�س ومالعب اإ�شكوا�س وتن�س طاولة وحمام �شباحة دويل واآخر للغو�س، 	 
كما ت�شمل على غرف خدمات وعدد 6 م�شاعد .

 الإ�شــتاد الريا�شــي : يتكــون مــن 4 طوابــق باإجمــايل م�شــطحات 61551 م2 وي�شــتمل املبنــى علــى مــدرج يت�شــع حلــوايل 22  األــف متفــرج ويت�شمن غرف لالعبــني ،غرف للحــكام ،�شالة لكبار 	 
الزوار،غــرف خدمــات ومكاتــب اإداريــة. كمــا يت�شمــن عــدد 3 م�شاعد اإ�شافة ملواقف ال�شــيارات ومالعب خارجية للتن�ــس )4 مالعب(  وال�شــلة  )4 مالعب( و كــرة اليد )6 مالعب(
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�شور حديثة مل�شروع املدينة الريا�شية – ال�شالة املغطاة
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7- مشروع شبكة الطرق الداخلية وشبكات المرافق :
مكونات المبنى :

الطرق الداخلية �شاملة العبارات والأحجار املغمو�شة)Riprap( بطول اإجمايل ي�شل اإىل 20 كليومرت.
اأعمال �شبكات املرافق للبنية التحتية باملوقع العام )خارج نفق اخلدمات(  وت�شمل مايلي :

 �شبكة مياه واإطفاء احلريق من موا�شري احلديد ال�شلب مع ال�شمامات باأقطار خمتلفة وت�شل اإىل طول اإجمايل 9753 مرت تقريبًا.	 
 �شبكة ال�شرف ال�شحي تتكون من موا�شري UPVC وموا�شري الفخار املزجج وموا�شري احلديد وال�شلب املطاوع باأقطار خمتلفة ، وت�شل اإىل طول اإجمايل 151014 مرت تقريبا.	 
 �شبكة الري مع �شمامات تنفي�س وطرد من موا�شري البويل اإثيلني عايل الكثافة )HDPE( باأقطار خمتلفة ، وت�شل اإىل طول اإجمايل 1189 مرت تقريبًا.	 

�شبكة الغاز )موا�شري اإيثيلني عايل الكثافة( )PE( باأقطار خمتلفة ال�شمامات وت�شل اإىل طول اإجمايل 10082 مرت ، وخزانات غاز )12(، �شعة 2000 جالون.

الطرق املحيطة باملدينة اجلامعية 
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8- مشروع سكن الممرضات :
مكونات المبنى :

 امل�شروع هو تنفيذ ثالثة مباين مبنطقة �شكن املمر�شات.	 
 	.  )B( منطقة & )A( يتكون من جزئني : منطقة 
 اإجمايل م�شاحة امل�شروع )منطقة A( = 14،850 مرت مربع .	 

9-  مشروع مبنى مواقف السيارات متعدد األدوار :

ر�شم معماري ملبنى �شكن املمر�شات

�شورة حديثه مل�شروع مبنى مواقف ال�شيارات متعددة الأدوار
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10- مشروع مركز المؤتمرات الطبية :
مكونات المبنى :

و تبلغ امل�شاحة املبنية الإجمالية لهذا املبنى حواىل 21 األف مرت مربع  ويتكون املبني من ثالثة اأدواركما يلى:
 دور الت�شــوية يحتوي على اأماكن انتظار ال�شــيارات ومدخل كبار الزوار وقاعة املوؤمترات الرئي�شــية التي تت�شــع  لـ 1500 �شــخ�س والقاعة الثانية  تت�شــع   لـ 500 �شــخ�س   مزودة باأحدث 	 

الو�شائل التقنية وكافترييا تت�شع لـ 120 �شخ�س و�شالة طعام كبار الزوار  ومكاتب اإدارية.
 الدور الأر�شي  يحتوي على مدخل الن�شاء ومدخل امل�شتوى الأر�شي لقاعات املوؤمترات و�شالة طعام تت�شع لـ 108 �شخ�س ومكتب املدير ومكتب م�شاعد املدير ومكتب العالقات العامة.	 
 الــدور الأول  يحتــوي علــى مداخــل البلكــون و قاعــة موؤمتــرات تت�شــع لـــ 200 �شــخ�س و 9 �شــالت اجتماعــات )1 �شالــة اجتماعــات تت�شــع لـــ 36 �شــخ�س + 2 �شالــة اجتماعــات تت�شــع لـــ 24 	 

�شــخ�س +5 �شــالت اجتماعــات تت�شــع لـــ 20 �شــخ�س+ 1 �شالــة اجتماعــات تت�شــع لـــ 14 �شــخ�س( وغرفــة ت�شويــر وغرفــة طباعــة وم�شلى  .

11- مشروع نفق الخدمات :
مكونات المشروع :

 اإن�شــاء نفــق خا�ــس باخلدمــات للمدينــة اجلامعيــة ي�شــم : نظــام التكييــف املركــزي ، كابــالت توزيع للتيــار الكهربائــي والإت�شالت والدوائــر التلفزيونية املغلقة و�شــبكة للميــاه ومكافحة 	 
احلريق.

 اإن�شاء �شبكات منف�شلة للخدمات : نظام مياه ال�شرب ،نظام الري.	 

  نفق الخدمات :
وهــو عبــارة عــن نفــق م�شــتطيل ال�شــكل مــن اخلر�شــانة امل�شــلحة ، تــرتاوح ابعــاده الداخليــة )عر�ــس واإرتفــاع( مــن 3 م x 3 م و 5،4 م x 9 م تقريبــًا ، بطــول حــوايل 12000 م ، ميتــد عــرب املدينــة 
اجلامعيــة لتو�شيــل خدمــات الكهربــاء والإت�شــالت والدوائــر التلفزيونيــة املغلقــة والتكييــف املركــزي ) حــار – بــار( وكذلــك خدمــات امليــاه و اإطفــاء احلريــق والــري اإىل كافــة مبــاين وميادين 

ومن�شــاآت املدينة اجلامعية.
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االعمال الكهربائية وتشمل :

 لوحات حتكم عدد 10 داخل النفق مع لوازمها	 
 كابالت األياف �شوئية خا�شة بنظام الإنذار من احلريق بطول 10 كلم مع كافة لوازم اأجهزة الإنذار 	 
 كابالت األياف �شوئية خا�شة بنظام الدائرة التلفزيونية املغلقة بطول حوايل 5،8 مع عدد 13 كامريا CCTV عند مدخل النفاق بطول 311،37	 
 	.10TLPA موزعة على الأنفاق الرئي�شية والفرعية مرتبطة بلوحات خا�شة عددها B10 – B11 وحدات اإنارة خا�شة بالنفق نوع 
 	 FACP نظام الإنذار عن احلريق موزعة يف النفق ومرتبطة ب�شبعة لوحات للتحكم 
 نظام املاآخذ اآحادية النظام جهد 220 فولت وثالثي النظام بجهد 380 فولت موزعة يف الأنفاق الرئي�شــية والفرعية ومرتبطة بلوحات التوزيع TLP وعددها ع�شــرة لوحات موزعة 	 

يف الأنفاق
 نظام التهوية Exhaust Fan ، موزعة على غرف VEE وعددها �شبعة مراوح ت�شتخدم لتهوية الأنفاق بالهواء النقي	 
 نظام ت�شريف املياه S/P ي�شتخدم لت�شريف املياه يف حالت الطوارئ وعددها 21 لتوزيع �شبكات اجلهد املتو�شط يف حمطات التحويل ال�شمالية واجلنوبية للجامعة	 
 حوامل الكابالت لأنظمة التيار املنخف�س LC موزعة على الأنفاق الرئي�شية والفرعية لتوزيع �شبكات LC لكليات اجلامعة بطول 44000م	 
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تحديات ومحفزات النجاح
الفصل الثامن
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       جلامعــة امللــك خالــد روؤيــة طموحــة اأن ت�شبــح مــن اأف�شــل مائتــني جامعــة عامليَا يف العام 2030م مما يتطلب ر�شــالة واأهداف على م�شــتوى الروؤية ولتحقيــق روؤيتها قد تواجه 
بع�ــس ال�شعوبــات والتحديــات والتــي ميكــن التغلــب عليها من خالل الدعم الالحمدود من القيادة احلكيمة لقطاع التعليــم ب�شفة عامة والتعليم العايل ب�شفة خا�شة من خالل 
اطالق روؤية اململكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وما تتخذه اجلامعة من اإجراءات اأهمها حتديث خطتها الإ�شرتاتيجية ومبادراتها التي ت�شاعد اجلامعة يف تخطي 

ال�شعوبات والتحديات والإنطالق نحو حتقيق روؤيتها .
يعر�ــس هــذا الف�شــل ال�شــلوب العلمــي املمنهــج جلامعــة امللــك خالــد ل�شــتثمار الفر�ــس املتاحــة مــن ا�شــتقرار احليــاة ال�شيا�شــية وازدهــار وتعــدد املــوارد الإقت�شاديــة   

وحت�شــني العوامــل الإجتماعيــة والتقنيــة ممثلــة يف املبــادرات التــي اأطلقتهــا اململكــة مــن خــالل روؤيــة 2030 للتغلــب علــى تلــك املعوقــات .
        ل �شــك اأن حتقيق الروؤية والر�شــالة والأهداف يف كيان تعليمي كبري مثل جامعة امللك خالد قد يواجه بع�س ال�شعوبات وامل�شــكالت، ومع ذلك فاإن ما يجده قطاع التعليم 
يف اململكــة العربيــة ال�شــعودية مــن اهتمــام وعنايــة مــن قبــل القيــادة احلكيمــة يجعــل اأمــر تذليــل ال�شعوبــات ومواجهــة التحديــات مــن اأهــم اأولويــات العمــل مبا يكفــل التطوير 
ال�شــامل للتعليــم يف اململكــة ب�شفــة عامــة، ويف جامعــة امللــك خالــد ب�شفة خا�شــة.  ويعر�س هذا الف�شل اأهــم حتديات النجاح، متبوعــة باأهم العنا�شر ال�شيا�شــية والقت�شادية 
والجتماعية والتقنية التي تعد فر�شًا جيدة يجب على اجلامعة اإ�شتثمارها للتغلب على معوقات العمل )حمفزات النجاح(، يليها اأهم ما قامت به اجلامعة يف �شبيلها للتغلب 
على تلك املعوقات.  و�شــوق يت�شح با�شــتعرا�س تلك اخلطوات �شــموليتها، واأنها ت�شــتند اإىل املنهج العلمي، اإل اأن البع�س منها –بطبيعته- ل يتوقع اأن يوؤتي نتائج فورية مبجرد 

البــدء يف تنفيــذه، علــى الرغــم مــن وجود قدر كبري من التح�شــن ميكن مالحظته، وتتمثل اأهم معوقــات النجاح فيما يلي:

تحديات النجاح:
1- زيــادة التناف�شــية بــني اجلامعــات ال�شــعودية لتحقيــق روؤيــة 2030 يف اأن ت�شيــف �شمــن اأف�شــل مئتــني جامعــة عامليــة ، مما �شاحبهــا زيادة التناف�شــية يف اإ�شــتقطاب الكفاءات 

املميــزة مــن اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس وخا�شــة يف جمــال البحــث العلمــي .
2- �شــرعة وكــرثة املتغــريات التقنيــة، والتعليميــة، والبحــث العلمــي، علــى م�شــتوى البيئــة الداخليــة اأو اخلارجية، ومــا يفر�شه ذلك علــى اجلامعة من ق�شايــا متغرية وحتديات 

م�شــتمرة عليها اأن تواجهها مثل:
 املوازنــة بــني اجلــودة والإتاحــة ويرتبــط بذلــك قلة القاعات الدرا�شــية املهياأة اأكادمييًا وتقنيًا لتكون بيئة تعليمية تنا�شــب التعليم اجلامعي يف ظل التو�شــع املتزايد يف 	 

عمليــة القبــول، وعــدم كفايــة معامــل التدريــب الطبي والهند�شــي واملختربات الالزمة لتنفيذ اخلطط الدرا�شــية واإجــراء البحوث العلمية، مبا ي�شــهم يف الرفع من قدرات 
املخرجات الطبية والفنية، ويرقى مب�شــتوى اخلدمات الطبية يف املنطقة.

 املوازنــة مــا بــني الزيــادة امللحوظــة يف تطلعــات واآمــال املجتمع من اجلامعــة، وزيادة الأدوار التي يجب علــى اجلامعة اأن توؤديها من ناحية، وبــني ميزانية اجلامعة وقدرة 	 
وتاأهيل املوارد الب�شرية على اأن تقوم بتلك الأدوار املتغرية من ناحية اأخرى.) ويرتبط بهذه النقطة كون جامعة امللك خالد هي اجلامعة الأم التي تخدم منطقة ع�شري 

املرتامية الأطراف، ما نتج عنه وجود فروع كثرية باجلامعة، بكلياتها واأق�شامها التابعة لها ما ي�شكل عبء كبري على حتقيق متطلبات اجلودة ومتابعة الأعمال بها(.
 املوازنة بني اخلدمات التعليمية، وم�شادر التعلم املقدمة للطالب وتلك املقدمة للطالبات وبني الفرع الرئي�شي للجامعة باأبها وفروعها الأخرى التابعة لها.	 
 املوازنة بني اإعداد الطالب مع مراعاة ثوابت العقيدة الإ�شالمية، وبني العوملة والنفتاح العاملي الذي يرتبط بقدرة الطالب على املناف�شة يف �شوق العمل.	 
 املوازنة بني عدد الربامج الأكادميية املقدمة مل�شتوى البكالوريو�س، والدرا�شات العليا مبراحلها )دبلوم درا�شات عليا – ماج�شتري – دكتوراه( حيث تقل اأعداد الربامج 	 

املتاحــة مل�شــتوى الدكتــوراه ب�شــورة ملحوظــة عما يقابلها من ماج�شــتري اأو بكالوريو�ــس حيث تواجه اجلامعة �شعوبة تفعيل املزيد منهــا لرتباط ذلك مبدى توافر املوارد 
الب�شرية واملادية ومتطلبات �شوق العمل باحلاجة اإىل توفري وظائف اأكادميية وفنية متخ�ش�شة. 

 املوازنــة بــني اإحتياجــات �شــوق العمــل والتغــري ال�شــريع يف املهارات واملعارف الأ�شا�شــية الالزمة له، وبني ت�شميــم وتنفيذ الربامج الأكادميية واملقررات الدرا�شــية وتقومي 	 
الطالب.

3 -الزيادة الكبرية يف اأعداد الكليات )29 كلية (، واأق�شامها) 218 ق�شم (، ويف عدد فروع اجلامعة )8 فروع ( ومواقعها اجلغرافية املرتامية مبا ي�شعب معه عمليات املتابعة 
والتاأكد من اإتاحة فر�س اأكادميية مت�شاوية.

4-الزيــادة الكبــرية يف اأعــداد الكليــات، واأق�شــامها، ويف عــدد فــروع اجلامعــة ومواقعهــا اجلغرافية املرتاميــة مبا تزداد معه احلاجة لوقت طويل ن�شــبيًا للح�شــول على العتماد 
الأكادميي.

5-عــدم وجــود مطابــع متخ�ش�شــة متكنهــا مــن اإجنــاز مطبوعاتهــا املختلفــة، والتــي تتنــوع بــني اإدارية، وعلميــة، واإعالميــة، واأدلة تعريفيــة واإح�شائيــة وغريها. ول �شــك يف اأنَّ 
ــا خــارج اأروقــة اجلامعــة ي�شــكل عبئــًا ماليــًا عليهــا، ف�شــاًل عمــا ي�شيــب مطبوعاتها مــن تاأخــر يف الإجنــاز، و�شعــف يف الإخراج. اإجنــاز هــذا الكــم الكبــري مــن املطبوعــات حاليًّ
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محفزات النجاح
تتمتــع اجلامعــة بوجــود عــدد مــن الفر�ــس الواعــدة علــى امل�شــتوى ال�شيا�شــي اأو الإقت�شــادي، اأو الإجتماعــي، اأو التقني، والتــي تعترب حمفــزات حقيقية للنجاح التــي يجب علي 
اجلامعــة الإ�شــتفادة العظمــي منهــا لي�ــس فقــط يف التغلــب على معوقات العمل احلاليــة، بل لإحراز نقلة تطويرية يف كافــة مناحي العمل الأكادميــي والإداري بها، وتتمثل اأهم 

هــذه املحفزات فيما يلي:
1. متتلك جامعة امللك خالد العديد من العوامل التي ت�شاعد على حتقيق روؤيتها " ت�شبح جامعة امللك خالد من اأف�شل مائتني جامعة عاملية عام 2030 "

 الروؤية ال�شرتاتيجية :	 
اإعتمدت اجلامعة على حتديث خطتها الإ�شرتاتيجية ملواكبة روؤية اململكة 2030، لتكون نواة خلطة اإ�شرتاتيجية طويلة املدى لتحقيق تقدمًا نحو هذا امل�شار مع و�شع 

هدف اإ�شرتاتيجي للبحث العلمي ، ملا للبحث العلمي )الن�شر والإ�شت�شهادات العلمية وبراءات الإخرتاع من تاأثري يف ت�شنيف اجلامعات عامليا .

 دور احلكومة :	 
ممــا ل يدعــو لل�شــك دور القيــادة احلكيمــة يف دعــم التعليــم وموؤ�ش�شــاته وخا�شــة التعليــم العــايل ممــا اأفــرد لــه جــزء كبــري يف روؤيــة اململكــة 2030 واي�شــًا خــالل امليزانيــة 

املتناميــة عــام تلو عــام لدعم املوؤ�ش�شــات التعليميــة باململكة .

 النفاق على البحث العلي:	 
يالقــي هــذا البنــد اإهتمامــًا مــن قيــادة اجلامعــة من خالل تخ�شي�ــس ميزانية للبحث العلمي بالإنفاق على امل�شــاريع البحثيــة التي يتقدم بها ااأع�شاء هيئة التدري�ــس ، مع 

زيادة امليزانية من عام لعام مع ربط ميزانية اجلامعة مع م�شــاريع ومبادرات اخلطة ال�شــرتاتيجية .

 القيادة واحلوكمة :	 
متتلك اجلامعة قيادة قوية وقادرة على و�شع روؤية منا�شــبة مل�شــتقبل اجلامعة ، وتنفيذ هذه الروؤية بطريقة فعالة، كما يتعاون وكالء اجلامعة يف تنفيذ هذه اخلطة 
بفهــم وفاعليــة عــالوة علــى قدرتهــم لتطبيــق الروؤية باملهــارات العملياتية ، وتاكيدًا لهذا ، دور وكيــل اجلامعة للتطوير واجلودة يف ترجمة هذه الروؤية خالل الإ�شــراف 

على حتديث اخلطة الإ�شــرتاتيجية للجامعة .

 تدويل التعليم العايل :	 
يتطلــب التدويــل اإ�شــرتاتيجيتني متكاملتــني لعزيــز الأبعــاد الدوليــة لوظائــف اجلامعــة واحلفــاظ عليها ، الإ�شــرتاتيجية الأوىل مبــادرات اأكادمييــة خمتلفة يف جمالت 
التدري�ــس والبحــث واخلدمــات الإجتماعيــة ، اأمــا الإ�شــرتاتيجية الثانيــة فت�شــمل املبــادرات التنظيميــة ، وثالثــًا دور اململكة يف عمليــة التعليم العايل من خــالل املبادرات 

لتحقيق روؤية اململكة 2030 ، يف ظل عامل يقوم على املعرفة ليكون للمملكة جامعات عاملية تناف�س اجلامعات الخرى يف جميع اأنحاء العامل وتتعاون معها . 

 نوعية جديدة من الباحثني :	 
تعمــل جامعــة امللــك خالــد علــى ا�شــتقطاب الأ�شــاتذة والباحثــني املميزيــن مــن جن�شــيات خمتلفة مــع تبني اأف�شــل املمارا�شــات يف اجلامعات املتقدمــة بحثيًا مثل اإ�شــتقطاب 

اأ�شــاتذة زائرين، اأ�شــاتذة كر�شــي للبحوث ويتم اإختيار هوؤلء الأ�شــاتذة من قائمة الباحثني الأكرث اإ�شت�شــهادًا بهم التي توفرها موؤ�ش�شــة رويرتز توم�شــونز

 حتقيق التوازن يف الإجناز العلمي بني خمتلف التخ�ش�شات الأكادميية :	 
تبــذل اجلامعــة جمهــودًا كبــريًا لتحقيــق التــوازن بــني التخ�ش�شــات الأكادميية من خــالل اإطالق امل�شــاريع البحثية ودعمهــا والتي تتيــح للباحثني التقدم مب�شــاريعهم دون 

التقرقــة بــني تخ�ش�شاتهمــا الأكادمييــة ، كمــا تقــوم بدعــم الباحثــني حل�شــور املوؤمتــرات العلمية �شــواء داخل اململكــة اأو خارجها .

 جتاوز مع�شلة لغة البحث العلمي :	 
وفقًا لتو�شيات هيئة التعليم العايل اإن�شــاء مركز لغة لرتجمة اأبحاث التخ�ش�شات العلوم الن�شــانية والتي تن�شــر باللغة العربية حتى ميكن ح�شــابها من خالل حمركات 
البحث مثل SCOPUS  والتي ت�شــتخدم كموؤ�شــر ا�شا�شــي من موؤ�شــرات الت�شنيف العاملية ، وحلني اإن�شــاء املركز ، مت الإتفاق على ترجمة ملخ�س البحث ك�شــرط اأ�شا�شــي 

لعملية الن�شر .
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- الدعم ال�شيا�شي الذي يلقاه التعليم العايل من خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني، ومعايل وزير التعليم.

- اإعــالن روؤيــة اململكــة 2030، والتــي تركــز جميــع حماورهــا واأهدافهــا علــى التعليــم واإعــداد املواطنــني وتاأهيــل ال�شــباب مبــا يوفــر فر�ــس متميــزة مــن الرعايــة والإهتمــام نحو 
املوؤ�ش�شــات التعليميــة ب�شفــة عامة.

- املتابعة والتوجيه والدعم الذي تلقاه اجلامعة من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن خالد بن عبد العزيز اآل �شعود، وامل�شاركة يف كثري من اأن�شطة اجلامعة وفعالياتها.

- ميزانية اجلامعة التي تفي باحتياجاتها وتلبي متطلبات التطوير والتحديث.

- زيــادة م�شــتويات تطلــع املجتمــع باأفــراده وموؤ�ش�شــاته نحــو اجلامعــة كبيــت خــربة وكيــان معــريف موؤهــل للتعامــل مــع امل�شــكالت الآنيــة وامل�شــتقبلية ومــا يرتبط بذلك مــن فر�س 
التعــاون مع املوؤ�ش�شــات الوطنيــة الأخرى.

- البيئة التقنية املتميزة باجلامعة، اأو عرب منطقة ع�شري التي تي�شر اأداء كثري من الأعمال.

- وجود قيادات جامعية متميزة لديها الرغبة احلقيقية والإرادة املوؤكدة لتطوير الأداء وتتمثل يف معايل مدير اجلامعة و�شعادة وكالء اجلامعة.

- تخ�شي�ــس وكالــة مــن وكالت اجلامعــة "وكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة" لتتــوىل م�شــوؤولية التطويــر ومتابعة الأداء، ومــا يتبعها من وحــدات اأكادمييــة واإدارية متنوعة 
)مثــل عمــادة التطويــر الأكادميــي واجلودة، ومركز القيا�ــس والتقومي، ومركــز اإعداد القادة، ومركز الوثائــق واملحفوظات، وغري ذلك(.

- وجــود عــدد مــن امل�شــروعات ال�شــرتاتيجية الكبــرية باجلامعــة التــي تهــدف اإىل اإحــداث نقلــة نوعيــة �شــاملة يف اأداء اجلامعــة، وجــاري العمــل يف تنفيــذ بع�ــس امل�شــروعات اأو 
بع�ــس مــن مراحلهــا )مثــل حتديــث اخلطــة ال�شــرتاتيجية للجامعــة ومواءمتهــا مــع روؤيــة 2030 ( ، كمــا اأن بع�ــس منهــا قيــد التخطيــط والدرا�شــة مثل:

 اخلطة الإ�شرتاتيجية لتطوير عمليات التعليم والتعلم وتنفيذ عدد من املبادرات التطويرية يف جمال اإ�شرتاتيجيات التطوير الأكادميي.	 
 تطوير املناهج الدرا�شية، واملقررات، والتخطيط الإلكرتوين وفق اأحدث املمار�شات الدولية، ونظام التقييم الإلكرتوين ملعايري التعليم والتعلم.	 
 تطوير اخلطط والربامج التفاعلية مع الطلبة وفق اأحدث املمار�شات الدولية.	 
 تاأهيل اجلامعة لإ�شتيفاء متطلبات الإعتماد الرباجمي.	 

- اإعــادة الهيكلــة الإداريــة للجامعــة ووحداتهــا الأكادميية والإدارية مبا ي�شــمح بتطوير الأداء وتي�شــري التن�شــيق بني الوحــدات املختلفة وتفعيل التعاون فيما بينها، )اإن�شــاء 
عمادة ال�شــنة التح�شريية، وتقنية املعلومات، واملوهبة والإبداع والتميز(.

- وجود مناخ اإيجابي باجلامعة وم�شــتوى متميز من الطاقات الناجتة عن تقدم ترتيب اجلامعة على امل�شــتوى الوطني والعربي والدويل، وما �شاحبها من متابعة مبا�شــرة من 
�شاحب ال�شمو امللكي اأمري منطقة ع�شري، ومباركته الكرمية للجامعة ما كان له اأطيب الأثر يف رفع م�شتوى الدافعية لدى من�شوبي اجلامعة.

- وجــود م�شــتوى مرتفــع مــن الر�شــا الوظيفــي بــني اأع�شــاء هيئة التدري�ــس ومن يف حكمهم، ومن�شــوبي اجلامعة مــن املوظفني والطــالب والطالبات نتيجة ملا تطبقــه اجلامعة من 
قيم ال�شــفافية، وامل�شــاواة، والعدل، اإ�شافة ملا تبذله من تطوير لبيئة العمل، وتوفري مناخ اآمن منا�شــب لالبتكار والإبداع، واملتابعة امل�شــتمرة املبا�شــرة من معايل مدير اجلامعة 

جلميع ما يواجه من�شــوبي اجلامعة من م�شــكالت والعمل على حلها.

- اإهتمــام قيــادات اجلامعــة بالتنميــة املهنيــة والتنميــة امل�شــتدامة لكافــة من�شــوبي اجلامعــة مبــا فيهــم املوظفني الإداريــني ما اأتاح لهم م�شــتوى متقــدم من الر�شا وفر�ــس اأف�شل 
للحــراك الوظيفي مل�شــتويات اأعلى.

- اإهتمــام قيــادات اجلامعــة بتفعيــل قيــم ال�شــفافية، والإعــالن عــن احلقــوق والواجبــات، وتعريــف الإجــراءات ال�شروريــة لكل عمليــة تتم على م�شــتوى الوحــدات الأكادميية 
والإداريــة باجلامعة.
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- تقدم ملحوظ يف م�شتوى ثقافة اجلودة بني من�شوبي اجلامعة نتيجة اجلهود امل�شتمرة للجامعة يف ذلك اجلانب.

- البــدء يف عمليــات جتهيــز املدينــة اجلامعيــة اجلديــدة بالفرعــاء بــكل مــا يقدمــه مــن ت�شــهيالت تقنيــة، وم�شــاحات منا�شــبة، ومنــاخ �شحــي، وبيئــة عمــل متميــزة، اإ�شافــة اإىل 
ت�شــاوي اخلدمــات التــي حت�شــل عليهــا كافــة وحــدات اجلامعــة مثــل ال�شيانــة وم�شــتوى النظافــة، وغريهــا.  كمــا يتيــح فر�ــس تدريبيــة متميــزة لطــالب اجلامعــة يف التخ�ش�شات 

ال�شحيــة، ومتكــني اجلامعــة مــن تاأدية خدمــات متميزة للمجتمــع مبوؤ�ش�شــاته، واأفراده.

- التح�شــن النوعــي يف ال�شــمعة الأكادمييــة للجامعــة التــي مل تقت�شر على الأو�شــاط الأكادميية واملنظمــات الدولية املعنية بت�شنيف اجلامعات، بل امتــد نطاقها اإىل القيادات 
الوطنية، وموؤ�ش�شات املجتمع واأفراده.

إجراءات التغلب على معوقات العمل:
تبنت اجلامعة عدد من الإجراءات للتغلب على معوقات العمل بحيث ل توؤثر على عزم اجلامعة على حتقيق التميز، وتتمثل اأهم هذه الإجراءات فيما يلي:

- الإ�شتثمار الأمثل للموارد املادية واملالية للجامعة من خالل و�شع خطط حت�شني وتطوير حمددة، ذات اأولويات وا�شحة وم�شوؤوليات معرفة.

- و�شع خطط واآليات لزيادة م�شادر التمويل الذاتي للجامعة مثل البدء يف م�شروع اأوقاف اجلامعة .

- الإهتمــام بالتنميــة املهنيــة للمــوارد الب�شــرية مــن خــالل زيــادة معــدلت البتعــاث والتدريــب، وعقــد اللقــاءات والنــدوات، ون�شــر الأدلــة املتنوعة، وغــري ذلك لإميــان قيادات 
اجلامعــة اأن العن�شــر الب�شــري هــو املفتــاح الرئي�شــي لأى جنــاح، واأن من�شــوبي اجلامعة هم �شــركاء النجاح.

- اإعداد موؤ�شرات رئي�شية لالأداء ميكن من خاللها متابعة م�شتوى التقدم يف حتقيق الأهداف ب�شورة منهجية حمددة والتدخل يف التوقيت املنا�شب بالإجراء املنا�شب.

- تطبيق منظومة متكاملة جلودة الأداء على م�شتوى اجلامعة، وكافة وحداتها الأكادميية والإدارية.

- تفعيل روافد متعددة للتوا�شل مع معايل مدير اجلامعة ب�شورة مبا�شرة لتقدمي املقرتحات التطويرية، اأو التقدم باأي �شكوى، اأو الإبالغ عن اأي جتاوزات قد حتدث.

- حتفيــز من�شــوبي اجلامعــة علــى الأداء املتميــز مــع تخ�شي�ــس عــدد مــن اجلوائز يف جمالت عديدة ت�شــمل التدري�ــس، والبحث العلمي، وخدمــة املجتمع، والتميــز بني الطالب، 
واملوظفــني، وغــري ذلــك حيــث تقــدم �شــنويًا بح�شــور معايل مديــر اجلامعة.

- عقد �شراكة مع املركز الوطني للتقومي والعتماد الأكادميي لعتماد 6 برامج اأكادميية باجلامعة كعن�شر حتفيزي ملن�شوبي اجلامعة لالإنتهاء من اإ�شتيفاء معايري الإعتماد 
لباقي برامج اجلامعة.

- تفعيل ال�شراكة املجتمعية من خالل عقد �شراكات متنوعة مع عدد من املوؤ�ش�شات الوطنية مثل الغرفة التجارية ال�شناعية باأبها، وغريها.

- تكثيــف الإهتمــام بالعن�شــر الن�شــائي مــن الطــالب والطالبــات، وع�شوات هيئة التدري�ــس حيــث يوجد متثيل لهن يف كافة اأن�شــطة اجلامعة باحل�شور املبا�شــر كما يف التدريبات 
املتنوعة، اأو من خالل الفيديو كونفرن�س حني يتعذر ح�شورهن لأ�شباب خا�شة بهن، ومن خالل اإ�شراكهن يف الت�شكيالت الإدارية لكافة وحدات اجلامعة )مثل وكالة اجلامعة 
للبنــات، وكيلــة للطالبــات وع�شــوات هيئــة التدري�ــس على م�شــتوى كل عمادة من عمادات اجلامعة( حتى حتقــق اجلامعة دورها يف تفعيل الإهتمام بالعن�شر الن�شــائي يف خطط 

التنمية ال�شــاملة على امل�شتوى الوطني.

- تفعيل اجلانب التقني يف اإدارة اجلامعة واأمتته كافة تعامالت اجلامعة من خالل تطبيق برنامج اإجناز .

- لتفعيــل دور اجلامعــة يف امل�شــاهمة يف حتقيــق خطــط التنميــة ال�شــاملة باململكــة والتحــول نحــو جمتمــع املعرفــة، والإقت�شــاد القائــم عليهــا فقــد اأن�شــاأت اجلامعــة مكتب حتول 
لإدارة وتنفيــذ مــا يخ�ــس اجلامعــة مــن امل�شــروعات الوطنيــة مثــل برنامــج التعامــالت الإلكرتونيــة احلكوميــة )ي�شــر( وبرنامــج حتول، حتــت اإ�شــراف وزارة الت�شــالت وتقنية 

املعلومــات( اإ�شافــة لأثره علــى تطوير البيئة التقنيــة باجلامعة.
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- الإ�شــتفادة من التقدم التقني للربط ال�شــبكي بني املكتبة الرئي�شــية وكافة املكتبات الفرعية باجلامعة مبا يتيح جلميع الطالب والطالبات الو�شول ملحتوى موحد مبا ي�شــهم 
يف تفعيل امل�شــاواة يف اإتاحة الفر�س التعليمية، اإ�شافة اإىل تقليل العبء اللوج�شــتي على املكتبات احلالية مثل قدرتها ال�شــتيعابية، وم�شــاحتها، وم�شــتوى الإ�شاءة والتهوية، 

ون�شبة العاملني بها اإىل ن�شبة الطالب، وغري ذلك.

- اإعــداد جمموعــة �شــاملة ومتكاملــة مــن الأدلــة التعريفيــة والإجرائيــة التي تعرف من�شــوبي اجلامعة واملتعاملــني معها بحقوقهــم وواجباتهم، وحتدد الإجــراآءاآت التي يجب 
اتباعهــا عنــد اإمتــام اأي عمليــة اإدارية اأو اأكادميية، مع حتديد التو�شيف الوظيفي ملن�شــوبي اجلامعة.

- اإن�شاء املدينة اجلامعية بالفرعاء مبا ت�شمله من:
 قاعات تدري�شية، وخمتربات متميزة مبا يتيح فر�س تعليمية متميزة.	 
 وجود املدينة الطبية مبا يتيح فر�س تدريبية يف املجال الطبي، وخدمات طبية متميزة ملواطني املنطقة.	 
 وجود �شــكن خا�س باأع�شاء هيئة التدري�ــس مبا يوفر مناخ منا�شــب مع الو�شع يف الإعتبار اأن اأع�شاء هيئة التدري�ــس يف الوقت احلايل مينحون بدل �شــكن منا�شــب 	 

مبا يتيح لهم التغلب على تلك امل�شكلة.

-  تفعيــل مكونــات هامــة يف منظومــة اجلــودة والعتمــاد وخا�شــة تو�شيفــات وتقاريــر الربامــج واملقــررات للتعــرف علــى اأي نق�ــس يف فر�ــس التدريــب العملــي وامليــداين املتاحــة 
للطــالب والعمــل علــى درا�شــتها لتحديــد اأن�شــب احللــول بالتعــاون مــع موؤ�ش�شــات املجتمــع التــي تتيــح فر�ــس التدريــب، مــع الو�شــع يف الإعتبــار اأن هــذا هــو الأ�شــلوب املتبــع يف كافة 

اجلامعــات علــى م�شــتوى العــامل فيما يتعلــق بالتدريب امليــداين يف معظــم التخ�ش�شات.

- اإن�شــاء نظــام اإلكــرتوين ملتابعــة ومقارنــة الأداء الأكادميــي ب�شــقيه التعليمــي والبحثــي للكليات والأق�شــام ذات الطبيعة امل�شــرتكة، وتخ�شي�س ق�شــم م�شــوؤول عن التن�شــيق بني 
هــذه الكليــات والأق�شــام فيمــا يتعلــق باملحتوى الأكادميي، وا�شــرتاتيجيات التدري�ــس واأ�شــاليب التقومي، وجودة فر�س التعليم والتعلم، ومناق�شــة نتائج الطــالب واإعداد تقرير 

برنامــج موحــد اإ�شافــة اإىل تقريــر الربنامــج املوجود بالفعل وفقًا ملتطلبــات املركز الوطني للتقــومي والإعتماد الأكادميي.

- اأعــدت اجلامعــة بالفعــل عــدد مــن املعايــري القيا�شــية Norms اخلا�شــة مب�شــاحات القاعــات الدرا�شــية واملعامــل واملختــربات، ون�شــبة عمال اخلدمــات اإىل الطــالب، وغري ذلك 
بحيــث يتــم الربــط بــني �شيا�شــة قبــول الطــالب والطالبــات مع الإمكانــات الفعلية للمبنى. وكلفــت اإدارة الدرا�شــات واملعلومات بجمع تلك البيانات على م�شــتوى الكليــات، كما اأن 
اإنتقال اجلامعة للفرعاء �شــيتيح عدد من القاعات الدرا�شــية الإ�شافية ذات املوا�شفات الأف�شل �شــواء لرفع م�شــتوى القاعات امل�شــتخدمة يف تنفيذ اأن�شــطة تعليمية حالية، اأو 

لزيــادة اخلدمــات املقدمة من اجلامعة يف جمال الدرا�شــات العليــا، اأو خدمة املجتمع.

- اجلامعة ب�شدد اإجراء درا�شــة �شــاملة ل�شــبل تن�شــيط البحث العلمي والدرا�شــات العليا ومنها تفعيل الإ�شــراف امل�شــرتك )Joint supervision( للتغلب على نق�س العنا�شر 
الأكادميية حيث يتم الإ�شراف بالتعاون مع اأحد اجلامعات الأخرى �شواء من اجلامعات ال�شعودية اأو العربية اأو الدولية، كما اأن الآونة الأخرية �شهدت تطور ن�شبي يف اأعداد 

برامج املاج�شتري والدكتوراه التي مت املوافقة عليها من خالل جمل�س اجلامعة بعد اإعتمادها من اللجنة العليا للخطط واملناهج التابعة لوكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.

- للتغلــب علــى عــدم وجــود مطابــع متخ�ش�شــة للجامعــة فهنــاك حــل ق�شــري املــدى يتمثل يف تخ�شي�ــس اإدارة رئي�شــية اأو تابعــة لإحــدى اإدارات اجلامعة تتويل عمليــة الطباعة 
 Feasibility والن�شــر والإخراج مبا يحقق �شــرعة الأداء وتوحيد �شــكل املخرجات، ويتمثل احلل الآخر يف تكليف معهد البحوث والدرا�شــات الإ�شت�شــارية بعمل درا�شة جدوى
study لإن�شــاء مطابع تخ�س اجلامعة يف �شوء حجم مطبوعاتها، و�شــابق تعامالتها، واإمكانية اأن ي�شــتفاد منها يف تقدمي خدمات جمتمعية جديدة، اأو يف رفع دخل اجلامعة 

.)Fund raising( مبا ي�شــهم يف تخفيف الأعباء الوطنية وهو توجه دويل معرتف به كما تخ�ش�س له بع�س اجلامعات واملوؤ�ش�شــات الكربى اإدارة خا�شة

- اإن�شــاء حا�شنــة اأفــكار تابعــة للوكالــة لت�شــم كافــة املقرتحــات واملبــادرات التطويرية �شــواء للتغلب على م�شــكالت قائمــة اأو لتطوير اأداء حــايل، كما �شــبق للوكالة اأن طرحت 
م�شــابقة تطوير بيئة العمل اجلامعية.

- اإ�شــرتاك اجلامعة يف اجلامعة ال�شــعودية اللكرتونية ، اأكرب �شــبكة معلوماتية رقمية مل�شادر التعلم والبحث العلمي ، حتتوي على 59 قاعدة معلومات متعددة اللغات وكافة 
التخ�ش�شات العلمية.
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إنجازات جامعة الملك خالد
 في برنامج مواءمة مخرجات الجامعة  لمتطلبات سوق العمل في المملكة

الفصل التاسع
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حر�شت جامعة امللك خالد منذ ن�شاأتها عام 1419هـ على الإ�شهام الفاعل يف تلبية اإحتياجات التنمية املجتمعية من خالل توجيه مواردها املادية والب�شرية لتاأهيل ال�شباب 
ال�شعودي لالإنخراط يف �شوق العمل وذلك بربط براجمها باحتياجات �شوق العمل املحلي، ومتثل ذلك من خالل عدة حماور ومنها اإعادة هيكلة الكليات فكان قرار جمل�س 
اجلامعة رقم )1419/3/1( الذي ت�شمن دمج التخ�ش�شات املتناظرة يف فرعي جامعة امللك �شعود وجامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية باأبها، وحتديد �شيا�شات قبول 
الطالب باجلامعة بناء على املتغريات الدائمة يف �شوق العمل واحتياجاته، وتبني عدد من الآليات التنظيمية لإن�شاء برامج جديدة اأو تطوير القائم منها، كما ميتد اإهتمام 
اجلامعة مبخرجاتها الأخرى. غري الطالب ، مثل ربط خدمة املجتمع باحتياجات املجتمع املحيط بها ، والبحث العلمي املوجه لتطوير اأو حل م�شكالت قائمة يف �شوق العمل، 

والتنمية املهنية للقائمني على املهن املختلفة.
وتعمل اجلامعة على مواءمة خمرجاتها مع اإحتياجات �شوق العمل من خالل توجهني رئي�شيني وهما التوجه الكمي ويتمثل يف منا�شبة اأعداد اخلريجني لإحتياجات �شوق 

العمل، والتوجه الكيفي ويتمثل يف منا�شبة تاأهيلهم وما ميتلكونه من معارف ومهارات وجدارات متنوعة لإحتياجات �شوق العمل.

وميكن تلخي�س اإجنازات جامعة امللك خالد يف برنامج مواءمة خمرجاتها ملتطلبات �شوق العمل من خالل ما يلي:

أواًل: كليات الجامعة:
بداأت اجلامعة باأربع كليات هي كلية ال�شريعة واأ�شول الدين، وكلية اللغة العربية والعلوم الإجتماعية والإدارية، وكلية الطب، وكلية الرتبية ، وكون جامعة امللك خالد 
هي اجلامعة الوحيدة باملنطقة، فقد اأخذت على عاتقها القيام بدور تنمية املجتمع املحيط، وتنمية اأفراده من خالل خدمات متميزة يف اجلوانب التعليمية، والبحثية، 
وخدمة املجتمع، خا�شة مع تو�شع  اجلامعة فيما بني عامي 1425 ـ- 1426 هـ )2005- 2007 م( حيث مت �شم  كليات املعلمات مبنطقة ع�شري، والتي كانت تتبع وزارة التعليم 
العايل حينذاك، وكليات التمري�س لالإناث التي كانت تتبع وزارة ال�شحة اإىل اجلامعة، بالإ�شافة اإىل اإعادة هيكلة الكليات القائمة وا�شتحداث عدد من الكليات اجلديدة.  
وتتبع اجلامعة اآليات متنوعة، و�شارمة للتاأكد من جودة ما تقدمه من خدمات عرب فروعها، وكلياتها املختلفة. وذلك انطالقا من برنامج التحول الوطني 2020 وروؤية 
اململكة 2030 �شعت اجلامعة اإىل اإعادة هيكلة كلياتها يف مقر اجلامعة الرئي�س وفروعها يف املحافظات مبا ي�شمن حتقيقها لروؤيتها ور�شالتها ومبا يتواكب مع روؤية اململكة 
2030 حيث مت دمج واإلغاء بع�س الكليات والأق�شام مبا يتنا�شب مع متطلبات املرحلة احلالية ومبا يحقق للجامعة مزيدا من املرونة يف اإدارة براجمها على م�شتوى مرحلة 

البكالوريو�س والدرا�شات العليا .

وبعد درا�شة الو�شع احلايل باجلامعة ومقارنته مع و�شع اجلامعات املتميزة حمليًا ودوليًا ، مت التو�شل اإىل مقرتح منا�شب لإعادة هيكلة كليات اجلامعة، ومت عر�شه على 
جمل�س اجلامعة املوقر والذي اأقره بالقرار رقم )38/37/3/7( يف جل�شته الثالثة واملنعقدة بتاريخ 1438/3/26هـ ، كما مت الرفع مبقرتح اإعادة الهيكلة للجنة املوؤقتة 
املكلفة مببا�شرة اخت�شا�شات جمل�س التعليم العايل )امللغي( والتي اأقرته بقرارها رقم )1438/10/4( يف جل�شتها العا�شرة واملنعقدة بتاريخ 1438/6/10 هـ ، فقد مت 

اإعادة هيكلة كليات اجلامعة لت�شبح 29 كلية بعد اأن كانت 34 كلية .
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- تتنوع الربامج الأكادميية التي تقدمها كليات اجلامعة واأق�شامها مبا يغطي اإحتياجات املجتمع و�شوق العمل، حيث تت�شمن براجمها م�شتويات درا�شية متعددة مثل 
الدبلوم املتو�شط، والبكالوريو�س، اإ�شافة اإىل برامج الدرا�شات العليا من دبلوم درا�شات عليا، وماج�شتري، ودكتوراه.  ومبراجعة كليات اجلامعة )جدول 3( يت�شح تنوع 
الربامج العلمية من حيث م�شتوياتها اأو تخ�ش�شاتها الفرعية مثل الطب، وطب الأ�شنان، وال�شيدلة، والتمري�س، والهند�شة، والعلوم، واحلا�شب الآيل، والعلوم الطبية 
التطبيقية، وبراجمها يف قطاع العلوم الإن�شانية والإجتماعية مثل ال�شريعة واأ�شول الدين ، والعلوم والآداب ، والرتبية ، والعلوم الن�شانية، اإ�شافة اإىل كليات املجتمع 

وما تقدمه من برامج متنوعة.

- اإ�شافة اإىل ما �شبق فقد مت افتتاح عدد من برامج خدمة املجتمع وكليات املجتمع لإعادة تاأهيل الطالب من خريجي الثانوية العامة يف تخ�ش�شات احلا�شب الآيل، 
والعمال ، وجاء قرار جمل�س التعليم العايل رقم )1423/25/10( الذي ت�شمن توجيه اجلامعات ال�شعودية اإىل اإعادة هيكلة تخ�ش�شاتها مبا يتنا�شب مع متطلبات 

التنمية يف اململكة متوجًا لتوجهات اجلامعة يف هذا املجال.

- ل�شمان التواوؤم الكيفي ملخرجات اجلامعة مع اإحتياجات �شوق العمل فاإن كافة الربامج الأكادميية بجميع فروع اجلامعة وكلياتها تطبق معايري اجلودة ال�شادرة عن 
املركز الوطني للتقومي والإعتماد الأكادميي، وقد ح�شلت �شتة برامج من كليتي الهند�شة وعلوم احلا�شب على الإعتماد من منظمة الإيبيت الدولية، كما تقدمت 6 برامج 
للح�شول على الإعتماد الأكادميي من هيئة تقومي التعليم، كما يجري الآن تاأهيل عدد اآخر من الربامج والكليات لالإعتماد الأكادميي والدويل )راجع الف�شل العا�شر(، 

ويتوقع اأن يتم اإعتمادهم خالل العام الدرا�شي القادم.  كما اأن باقي برامج وكليات اجلامعة متثل املرحلة الثانية من م�شروع الإعتماد املوؤ�ش�شي والرباجمي.

اأ�شهمت وكالة  - حر�شًا من اجلامعة على مواءمة خريجيها مع �شوق العمل، واإدراكًا منها لالإحتياجات املتنامية له، والتي تزيد عن حدود اجلوانب الأكادميية فقد 
اجلامعة للتطوير واجلودة باإن�شاء مركز املوهبة والإبداع وريادة الأعمال والتي تتبع لوكالة تنظيميا، وعمادة ال�شنة التح�شريية لتاأهيل الطالب وامللتحقني اجلدد 

باجلامعة للدرا�شة واإظهار مواهبهم واإبداعاتهم الأكادميية.

ثانيا: المراكز العلمية والبحثية:
التطوير والتحديث والإبتكار وحل  اإىل  اإحتياجاته  املوؤهلة من خريجي اجلامعة، حيث ل تقل  الب�شرية  العمل على تزويده بالعنا�شر  - ل ميكن ق�شر احتياجات �شوق 

امل�شكالت التي تقابله اأهمية عن تزويده بالقوى الب�شرية.  وميكن ا�شتعرا�س املراكز العلمية التابعة للجامعة، واملراكز البحثية التابعة لكلياتها، ومعهد البحوث والدرا�شات 

الإ�شت�شارية )�شبق عر�شهم يف التقرير حتت عنوان التنظيم الإداري باجلامعة(، وجميعها يقدم خمرجات معرفية من خالل الأن�شطة البحثية والأكادميية، كما ي�شهم يف 

التنمية املهنية لتطوير اجلانب املعريف ذو ال�شلة ب�شوق العمل )Know what(، اإ�شافة اإىل اجلانب التطبيقي وتطوير العمليات والإجراءات )Know-how( والتغلب على 

امل�شكالت من خالل اإجراء البحوث والدرا�شات اأو تقدمي اخلدمات ال�شت�شارية.
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- وقف قبول الطالب مبرحلة البكالوريو�س يف بع�س تخ�ش�شات العلوم الإن�شانية والتخ�ش�شات النظرية التي ل يحتاجها �شوق العمل حاليًا مثل التاريخ، اجلغرافيا، 

علم النف�س، علم الجتماع، والإقت�شاد الإ�شالمي، وبقيت هذه الأق�شام اأق�شامًا علمية ترعى املقررات التي تقدمها �شمن برامج اجلامعة املختلفة ملرحلة البكالوريو�س، 

كما تقدم برامج الدرا�شات العليا.  

-  على النقي�س مما �شبق، فقد مت زيادة الطاقة ال�شتيعابية للجامعة يف التخ�ش�شات العلمية الأخرى كالعلوم، والطب، والهند�شة، وعلوم احلا�شب الآيل، والتخ�ش�شات ال�شحية.

-  تعك�س معدلت التطور يف اأعداد الطالب املقبولني واملقيدين باجلامعة )الف�شل الأول جدول 7، جدول 11، �شكل 10، �شكل 12( الزيادة امللحوظة يف اأعداد الطالب 

املقبولني باجلامعة ب�شبب التو�شع الكبري يف افتتاح الكليات التي تتالءم خمرجاتها مع �شوق العمل، ويالحظ اأن الزيادة متت يف تخ�ش�شات �شحية وتطبيقية كان القبول 

فيها حمدودًا يف ال�شابق ب�شبب متطلبات تنفيذها من معامل وم�شت�شفيات ... اإلخ.

- فيما يتعلق بالربط بني �شيا�شات القبول واملواءمة الكيفية بني خمرجات اجلامعة واحتياجات �شوق العمل )جودة اخلريج( فاإن �شيا�شة قبول الطالب امل�شتجدين 

باجلامعة تعك�س توجهاتها نحو التميز باعتبار اأن الطالب اجلدد هم مدخالت العملية التعليمية، حيث تطبق اختبار TAHSELI )اختبار �شعودي لقيا�س قدرات 

الطالب يف العلوم والريا�شيات(.

رابعا : إعادة تأهيل طالب الثانوية العامة

من خال كليات المجتمع 

ال�شاملة،  • الوطنية  التنمية  امل�شاركة يف خطة  العامة لرتباط ذلك برفع قدرتهم على  الثانوية  العايل لطالب  التعليم  اإتاحة  حر�شت اجلامعة على زيادة معدلت 

وزيادة قدراتهم على الإلتحاق ب�شوق العمل، اإ�شافة اإىل تلبية احتياجات �شوق العمل من التخ�ش�شات املختلفة املدربة ب�شورة منا�شبة.  كما حر�شت على اإتاحة فر�شة 

منا�شبة للطالبات ملراعاة الأبعاد الجتماعية التي قد توؤدي لعزوفهم عن التعليم العايل، ويف �شبيل ذلك فقد قامت مبا يلي:

اأن�شاأت اجلامعة خم�شة من كليات املجتمع للطالب والطالبات )راجع جدول 3(. •

حر�شت اجلامعة على التحديث الدائم للربامج املقدمة من خالل تلك الكليات وب�شورة م�شتمرة مبا يتنا�شب مع التطورات والتغريات الكمية اأو النوعية يف �شوق العمل  •

وكان اآخرها اإ�شافة برنامج اإىل الربامج القائمة بكلية العلوم الطبية والتطبيقية بخمي�س م�شيط ، وبرنامج اإعداد اأخ�شائي التخدير.

ثالثا : توجيه سياسات القبول:
تعتمد اجلامعة يف حتديد �شيا�شات القبول اخلا�شة بها -�شاأنها يف ذلك �شاأن �شيا�شاتها الأخرى- على املنهج العلمي املعتمد على الإح�شاءات الدقيقة وقواعد البيانات املحدثة 

�شواء اخلا�شة باجلامعة اأو اجلهات الأخرى مثل الإح�شاءات والتقارير الإح�شائية ال�شادرة عن وزارة التعليم العايل، واملركز الوطني للمعلومات، وم�شلحة الإح�شاءات 

اأعداد اخلريجني  الكمية بني  املواءمة  الوزراء.  وبناء على ذلك وبهدف  رئا�شة جمل�س  وزارية وتعليمات  العمل، وما يبنى عليها من توجيهات  واملعلومات، ووزارة  العامة 

واحتياجات �شوق العمل، فقد مت ما يلي:
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خامسا : رفع المستوى التأهيلي لخريجي الجامعات
أ: من خال برامج خدمة المجتمع:

حيث تقدم من خالل عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر عدد من الدبلومات الأكادميية يف تخ�ش�شات متنوعة ومنها: 

- دبلومات عامة يف الرتبية.
- دبلوم علوم احلا�شب الآيل التطبيقي "اأنظمة املعلومات".

- دبلوم علوم احلا�شب الآيل التطبيقي "الربجمة التطبيقية"

- دبلوم العلوم الإدارية التطبيقية "الإدارة املكتبية".

ب : من خال برامج الدراسات العليا وهي :

 1. برامج الماجستير :
- املاج�شتري يف املناهج وطرق التدري�س العامة.                                                                        - املاج�شتري يف مناهج وطرق تدري�س العلوم .

- املاج�شتري يف الإدارة والإ�شراف الرتبوي.                                                                               - املاج�شتري يف التوجيه والإر�شاد النف�شي.

- املاج�شتري يف اللغة العربية ) تخ�ش�س الأدب(.                                                                   - املاج�شتري يف اللغة العربية ) تخ�ش�س اللغويات(.

- ماج�شتري الآداب يف التاريخ.                                                                                                      - ماج�شتري الآداب يف اجلغرافيا.

- املاج�شتري يف الفيزياء.                                                                                                                - املاج�شتري يف الكيمياء.

- املاج�شتري يف الأحياء.                                                                                                                 - املاج�شتري يف الريا�شيات.

- ماج�شتري ال�شريعة يف الأنظمة.                                                                                                - ماج�شتري ال�شريعة يف الفقه.

- ماج�شتري ال�شريعة يف اأ�شول الفقه.                                                                                          - ماج�شتري ال�شنة وعلومه.

- ماج�شتري اأ�شول الدين يف ال�شنة وعلومها.                                                                              - ماج�شتري يف الرتجمة. 

- ماج�شتري اإدارة الأعمال التنفيذي .
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سادسا : الخطط  والمناهج الدراسية:
اتخذت اجلامعة عديد من الإجراءات اخلا�شة بجودة اخلطط واملناهج الدرا�شية واأحد عنا�شرها الرئي�شة هو ارتباطها باحتياجات �شوق العمل، ومنها:

 إنشاء وحدة بالجامعة تسمى )وحدة المناهج والخطط( :
اإن تطوير اخلطط واملناهج الدرا�شية يف اجلامعات يعترب من املهام الأ�شا�شية للرقي بالعملية التعليمية ب�شفة عامة. وذلك ل�شرورة التاأكد من مواكبة املناهج ملتطلبات �شوق 
العمل والتطور العلمي والتقني للمعرفة. ولعل من اأهم معايري العتماد الأكادميي قوة اخلطط الدرا�شية واملحتوى العلمي للمناهج. ويف �شعي اجلامعة لتحقيق تطوير املناهج 
’والتن�شيق بني الكليات والق�شام والعمادات ذات العالقة.  فاإن احلاجة ما�شة اىل ان�شاء وحدة تهتم بتفا�شيل املناهج واخلطط الدرا�شية وتطويرها ومتابعة تنفيذها 

ولذلك كان ان�شاء وحدة املناهج واخلطط باجلامعة.

طبيعة الوحدة :
وحدة املناهج واخلطط وحدة اكادميية ترتبط بوكيل اجلامعة لل�شئون التعليمية والأكادميية تعنى مبتابعة اعداد واعتماد وتنفيذ اخلطط الدرا�شية لالق�شام والربامج 

العلمية يف مرحلة البكالوريو�س والدبلومات املتو�شطة

اهداف الوحدة :
1- ال�شعي لتطوير اخلطط واملناهج بالق�شام وحتديثها دوريا بحيث تكون مواكبة للتطور العلمي ومتطلبات �شوق العمل.

2- متابعة تطبيق اخلطط بعد اعتمادها وو�شع املعايري والنماذج الالزمة للتاكد من تطبيق اخلطة الدرا�شية ومفردات املناهج وخمرجاتها.
3- ا�شتيفاء املناهج مع متطلبات العتماد الكادميي وخطط الهيكلة الكادميية باجلامعة.

 2- برامج الدكتوراة :
- الفقه.                                                                                                                   -اأ�شول الفقه.

-الدارة وال�شراف الرتبوي.                                                                             -املناهج وطرق التدري�س العامة.

-املناهج وطرق تدري�س العلوم .                                                                         -التوجيه والر�شاد النف�شي .

-اللغة العربية وادابها .                                                                                      -ال�شنة وعلومها.
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مهام الوحدة :
ال�شيا�شات والإجراءات ملتابعة تطوير اخلطط والربامج الدرا�شية ملرحلة البكالوريو�س وفق خطة زمنية ت�شعها الوحدة بحيث تبداأ مراجعة الربامج  و�شع   -1

واخلطط الدرا�شية ملرحلة البكالوريو�س كل)6-4( ح�شب مدة الربنامج الدرا�شي وكل �شنتني اىل ثالث �شنوات لربامج الدبلوم واملتو�شطة والتج�شري.
و�شع قواعد واأ�ش�س ومعايري ا�شتحداث وتطوير الربامج الدرا�شية  -2

عقد ور�س عمل ولقاءات بهدف تر�شيخ اأ�ش�س ومعايري تطوير واعتماد اخلطط الدرا�شية    -3
تعريف باأهداف اخلطة وتو�شيف املقررات ح�شب املعايري املتفق عيها واأي�شاح الناجت املتوقع منها   -4

حتديد الحتياجات ومتطلبات اخلطة من معامل واأجهزة وطاقات ب�شرية   -5
توحيد املتطلبات العامة لكليات اجلامعة والتن�شيق فيما بينهما ما اأمكن  -6

و�شع برامج زمنية حمددة لتنفيذ اخلطط الدرا�شية املطورة وعمل النماذج الالزمة لذلك  -7
الأخذ باأحدث الأ�شاليب والتقنيات املتبعة عامليا لتطوير املناهج الدرا�شية وال�شتفادة من خربات اجلامعات املرموقة يف هذا املجال   -8

اإجراء درا�شات وم�شح معلوماتي للخطط والربامج الدرا�شية يف عدد من اجلامعات املرموقة وتعميمها على الكليات لال�شتفادة منها   -9
الدائمة       للخطط واملناهج ومن ثم جمل�س  اللجنة  الكليات متهيدا لعر�شها على  الدرا�شية بعد اعتمادها من جمال�س  النهائية للخطط والربامج  املراجعة   -10

اجلامعة 
التاأكيد على الكليات لو�شع اخلطط الالزمة للمرحلة النتقالية بني اخلطة القدمية واخلطة اجلديدة وعمل املعادلت الالزمة لذلك  -11

وت�شمنت تلك الإجراءات ما يلي:
- توحيد اخلطط واملناهج الدرا�شية للربامج املتناظرة والتي تقدم بالفروع املختلفة للجامعة من خالل توحيد تو�شيف الربامج واملقررات الدرا�شية ، واأعداد تقرير �شنوي 

واحد لربامج يت�شمن كافة فروع اجلامعة ل�شمان توحيد خمرجات التعلم امل�شتهدفة وخمرجات الربنامج .

-تاأهيل اأعداد كبرية من اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم يف جمالت متنوعة مثل ت�شميم اخلطط والربامج، وتو�شيف الربامج واملقررات، وا�شرتاتيجيات التدري�س 
الفعال، وا�شرتاتيجيات التقومي، اإ�شافة اإىل تقارير املقررات الدرا�شية والربامج الأكادميية وذلك من خالل ت�شميم وتنفيذ عدد من الربامج والدورات التدريبية املتنوعة 
داخل اجلامعة وخارجها، وداخل اململكة وخارجها، وجميعها يحتوى على اأجزاء خا�شة تو�شح الرتباط بحاجة املجتمع و�شوق العمل وميكن مراجعة الدورات التدريبية 

املقدمة خالل �شنة التقرير من خالل الف�شل الرابع )البتعاث والتدريب(.

-مراجعة كافة الربامج واملقررات القائمة على م�شتوى اجلامعة من خالل عمادة التطوير الأكادميي واجلودة للتاأكد من ا�شتيفائها لعنا�شر اجلودة التي تت�شمن الربط 
باحتياجات �شوق العمل واحتياجات التنمية ال�شاملة اإ�شافة اإىل التطورات وامل�شتجدات العلمية يف جمال التخ�ش�س، وهو م�شروع �شخم اإذا ما اأخذ يف العتبار اأعداد كليات 

واأق�شام اجلامعة واأعداد ما تقدمه من برامج ملرحلتي البكالوريو�س والدرا�شات العليا.

التدريب  البكالوريو�س لزيادة فاعلية  العلوم الطبية والتطبيقية بخمي�س م�شيط( ملرحلة  العامة )كلية  اإ�شافة خطة المتياز لربناجمي تقنية الأ�شنان وال�شحة  -مت 
امليداين ورفع جاهزية اخلريج لاللتحاق ب�شوق العمل ب�شورة مبا�شرة دون احلاجة اإىل مران �شابق.

-طبقت اجلامعة اآلية ملراجعة اخلطط الدرا�شية اجلديدة التي تقرتحها كليات اجلامعة قبل املوافقة عليها واعتمادها وتت�شمن وجود من�شق للجودة على م�شتوى كل ق�شم 
اأكادميي، واإن�شاء وحدات جودة بكل كلية ويتبعها جلنة املناهج واخلطط الدرا�شية للكلية، اإ�شافة اإىل تخ�شي�س وكالة للمناهج واخلطط تابعة لعمادة التطوير الأكادميي 
واجلودة، وت�شكيل اللجنة الدائمة للخطط واملناهج على م�شتوى اجلامعة حيث تخ�شع اأي خطة مقرتحة اأو اأي مقرتحات تطوير خلطط قائمة للمراجعات الفنية بوا�شطة 
اأهم اعتبارات املوافقة تربير حاجة �شوق العمل اإىل الربنامج، وقدرته على ا�شتيعاب خريجوه، والتاأكد من توفر الإمكانات  هذه اللجان والوحدات قبل اعتمادها ومن 

الب�شرية واملادية الالزمة لتنفيذ الربنامج مبا يحقق اأهدافه.
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سابعا : إعداد دليل الخطط والمناهج: 
وي�شتمل الدليل على ما يلي: 

-اإ�شرتاط باأن تقوم الكلية اأو الق�شم املعني بالربنامج باإجراء درا�شة اأولية لتحديد احتياجات �شوق العمل والتعرف على حاجته لهذه الربامج اأو املقررات اجلديدة اأو 

املقرتح تطويرها.

- �شرورة حتديد مربرات اإن�شاء برنامج جديد اأو تطوير الربنامج القائم وي�شرتط لذلك وجود احتياجات كمية ل�شوق العمل مثل وجود عجز اأو زيادة يف اأعداد اخلريجني، 
بالإ�شافة اإىل احتياجات نوعية مثل احلاجة ملهارات جديدة اأو وجود نق�س اأو عدم كفاية يف تاأهيل اخلريجني يف اأحد اجلوانب.

- اإ�شتيفاء منوذج خا�س بالإحتياجات املادية والب�شرية الالزمة لتنفيذ الربامج ل�شمان جودة ما يقدمه واأن يكون مرتبطًا ب�شورة مبا�شرة ب�شوق العمل.
- الإهتمام بالتدريب امليداين واخلربة امليدانية كما حيث خ�ش�س بالدليل منوذج خا�س بتو�شيف اخلربة امليدانية بعد اأن كان اجلانب امليداين والعملي ل يحظى بذات 

الهتمام اخلا�س باجلانب النظري.

- متابعة خريجني اجلامعة بعدة و�شائل ومنها ا�شتيفاء ا�شتمارات تقومي الربنامج وحتليلها اإح�شائيًا مبعرفة مركز القيا�س والتقومي للتعرف على اأي جوانب حتتاج اإىل 
تطوير يف اإعداد الطالب بناء على احتياجاتهم الفعلية يف �شوق العمل، وذلك ملن التحقوا بالفعل يف وظائف متعددة، اأو ممن مل تتح لهم فر�س اللتحاق بالعمل للتعرف 

على املهارات واملعارف التي يحتاجونها لتاأهيلهم ل�شوق العمل.  وتعترب نتائج حتليل هذه الإ�شتمارات اأحد امل�شادر الأ�شا�شية لتطوير املقررات والربامج.

-الإ�شتفادة من نتائج ا�شتطالع راأي اخلريجني يف الربامج الأكادميية واملقررات الدرا�شية التي تلقوها باجلامعة وت�شميم دورات تدريبية، ودبلومات تخ�ش�شية �شواء على 
م�شتوى الدرا�شات العليا اأو من خالل عمادة خدمة املجتمع والبيئة ل�شتكمال تاأهيلهم واإعدادهم املهني.

وربطها  عليا  درا�شات  برامج  من  تقدمه  ما  جودة  على  اجلامعة  حلر�س  العليا  بالدرا�شات  خا�س  بجزء  الدرا�شية  والربامج  اخلطط  وتطوير  اإعداد  دليل  تنقيح  -مت 
باحتياجات �شوق العمل وتطوير اإعداد امللتحقني بتلك الربامج مبا يتنا�شب مع �شوق العمل.
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ثامنا : إعداد وثيقة مواصفات خريجي جامعة الملك خالد:
تفعياًل لربط احتياجات �شوق العمل مبخرجات اجلامعة، وحيث اأن اأهم املخرجات هم خريجوا اجلامعة، فقد اأعدت اجلامعة وثيقة ملوا�شفات خريجوها والتي تتكون من 

اأربعة اأجزاء اأ�شا�شية ت�شم:

1.مقدمة عن اأهمية اجلامعة، واأهمية التعليم اجلامعي.

2.جمالت العمل املتاحة خلريجي اجلامعة.

3.قائمة مبوا�شفات اخلريج.

4.قائمة مبخرجات التعلم التي يكت�شبها اخلريج م�شنفة اإىل جمالتها املختلفة )املعارف – املهارات – الجتاهات(.

ال�شخ�شية  اجلوانب  هي:  اأ�شا�شية  حماور  ثالث  خالل  من  اخلريج  موا�شفات  حتديد  مت  حيث  العمل  �شوق  واحتياجات  خريجوها  بني  الربط  على  اجلامعة  عملت  وقد 

والإن�شانية، و�شوق العمل، واحتياجات املجتمع ، ويو�شح �شكل ) 23( املحاور التي تعك�س فل�شفة اجلامعة يف حتديد موا�شفات خريجيها.

�شكل )23(: املحاور الأ�شا�شية ملوا�شفات خريج اجلامعة
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كما اأو�شحت تلك الوثيقة اأن موؤ�ش�شات املجتمع احلكومية والأهلية هي اأحد الفئات امل�شتفيدة من تلك الوثيقة ويت�شح 
ذلك من خالل النقاط التالية املقتب�شة عن الوثيقة:

مواصفات خريجوا جامعة الملك خالد

من  والأهلية  احلكومية،  وموؤ�س�ساته  واأفراده،  املجتمع،  ي�ستفيد 
موا�سفات خريج اجلامعة من خالل:

تطوير  يف  املجتمع  وموؤ�س�سات  لأفراد،  الإيجابية  امل�ساركة  اإتاحة    -
العملية التعليمية.

ومتطلبات  التعليمي،  النظام  خمرجات  بني  الربط  اآليات  اأحد  تعد    -
�سوق العمل، واحتياجات املجتمع التنموية، والجتماعية.

-  حتديد موا�سفات خريجي اجلامعة كاأحد اأهم املوؤ�س�سات الوطنية.
-  اإعالن قدرات، واإمكانات خريجي اجلامعة التي ي�ستطيعون القيام بها 
والتنموية...  واملجتمعية،  املهنية،  الأن�سطة  كافة  يف  منهم  لال�ستفادة 

اإلخ.
املعلنة  الأهداف  مبقارنة  املجتمع  موؤ�س�سات  اأداء  تقومي  اأ�س�س  اأحد    -

بتلك التي تتحقق على اأر�س الواقع.
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مواصفات خريجوا جامعة الملك خالد

كما تنعك�س منهجية اإعداد الوثيقة فل�شفة اجلامعة يف تلبية احتياجات كافة الأطراف املعنية بالعملية التعليمية 
ومنهم احتياجات موؤ�ش�شات املجتمع، اأ�شحاب العمل، املهن املختلفة، بالإ�شافة اإىل الإحتياجات ال�شخ�شية واعتبارات 

احلداثة العلمية والأكادميية ويو�شح ذلك اجلزء التايل املقتب�س من الوثيقة.

منهجية اإعداد الوثيقة:
 لكى تنجح الوثيقة يف حتقيق كافة االعتبارات امل�سار اإليها �سابقًا، فقد روعي 

عند اإعدادها اأن تلبي احتياجات كافة االأطراف املعنية وت�ستمل على:
-  احتياجات املجتمع، وموؤ�س�ساته.

-  احتياجات اأ�سحاب العمل.
-  احتياجات املهن املختلفة.

-  االحتياجات ال�سخ�سية ال�سرورية مثل:
املهارات ال�سخ�سية يف التعامل مع االأفراد.

مهارات العمل يف فريق.
مهارات القيادة.

القدرة على التعلم الذاتي، والتعلم امل�ستمر.
القدرة على التحليل، والنقد.

باالإ�سافة اإىل اعتبارات امل�ستجدات العلمية واالأكادميية للتخ�س�ص، وغريها.
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عاشرًا: حقيبة المهارات التدريبية المتكاملة للطالب
من اإعداد حقيبة تدريبية متكاملة ت�شتمل على   )University of Reading( اإنتهت وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة بالتعاون مع اأحد اأكرب بيوت اخلربة العاملية

متنوعة لتنمية مهارات الطالب يف عديد من اجلوانب وت�شمل: اأن�شطة وخمططات تدريبية  

مجال الثقافة األكاديمية:
وي�شم اأدلة لتنمية املهارات التالية:
املهارات الدرا�شية الأ�شا�شية  -

مهارات الثقافة الأكادميية  -
مهارات الندوات وحلقات البحث  -

مهارات الإعداد لالإختبارات.  -

مجال التواصل الفعال:
وي�شم اأدلة لتنمية املهارات التالية:

الكتابة العلمية وتضم:
كتابة املقال  -

كتابة التقارير  -
كتابة البحث وتوثيق املراجع  -

التواصل التقني ويضم:
التوا�شل التقني  -

مدخل اإىل مهارات تقنية املعلومات  -
مهارات تقدمي العرو�س.  -

مجال مهارات العمل:
وي�شم اأدلة لتنمية املهارات التالية:

مهارات العمل اجلماعي  -
مهارات حل امل�شكالت  -

مهارات التفكري الناقد.  -
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التطوير والجودة بجامعة الملك خالد 
الفصل العاشر
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أوال: موقف الجامعة من االعتماد

1- العتماد من هيئة تقومي التعليم:
العتماد املوؤ�ش�شي:

ح�شلــت جامعــة امللــك خالــد علــى العتمــاد املوؤ�ش�شــي الكامــل من هيئة تقومي التعليم - الهيئــة الوطنية للتقومي والإعتماد الأكادميي، يف دورته اخلام�شــة، وهي ال�شــهادة التي 
متنــح للموؤ�ش�شــات التــي حتقــق م�شــتوى متقدمــًا مــن املمار�شــات املف�شلــة �شمــن معايــري اجلودة والإعتمــاد الأكادميــي اخلا�شة باملركــز.  وهذا تاأكيــدا ملكانة اجلامعــة الأكادميية، 
وتتويجا ل�شل�شــلة من الإجنازات التي حققتها اجلامعة موؤخرا يف عدد من املجالت. وكانت اجلامعة قد تلقت خطاب الإعتماد ر�شــميا من الهيئة الوطنية للتقومي والإعتماد 
الأكادميــي، والــذي ت�شمــن اعتمــاد اجلامعــة ملــدة �شــبع �شــنوات حتى عــام 2024م.  لت�شبح جامعة امللك خالــد بهذا الإجناز تكون مــن اأوائل اجلامعات ال�شــعودية احلا�شلة على 

الإعتمــاد الأكادميي الكامل.
 وبهــذه املنا�شــبة �شــرح معــايل مديــر اجلامعــة الأ�شــتاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�شــلمي باأن هذا الإجناز مــا هو اإل واحد من الإجنازات التي جعلتهــا اجلامعة اأحد اأهدافها، 
و�شــول لروؤيتهــا ال�شــرتاتيجية وخططهــا الطموحــة الراميــة اإىل حتقيــق روؤية اململكة 2030م.  واأ�شــار معاليه اإىل اأن هذا الإجناز مــا كان ليتحقق لول توفيق اهلل ثم الدعم 
املتوا�شل من حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز، و�شمو ويل العهد، واملتابعة الدائمة وامل�شتمرة من لدن �شمو اأمري منطقة ع�شري، والدعم الدائم من 

معــايل وزير التعليم، حفظهم اهلل.
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برامج كلية الهند�شة:
         7. برنامج الهند�شة الكيميائية.

         8. برنامج الهند�شة املدنية.
         10.برنامج الهند�شة امليكانيكية.

برامج كلية علوم احلا�شب:
11-برنامج علوم احلا�شب )�شطري الطالب والطالبات(

12-برنامج ال�شبكات وهند�شة الت�شالت.
13-برنامج هند�شة احلا�شب.

العتماد الرباجمي:
تقدمــت اجلامعــة لالإعتمــاد الرباجمــي ل�شــتة مــن برامــج مرحلة البكالوريو�ــس التابعة لثالث مــن كليات اجلامعة من قبل هيئــة تقومي التعلم، وقامت بتوقيــع التعاقد اخلا�س 

بذلــك 1437/4/2 ه املوافــق 2015/12/13م.  وترتقــب اجلامعــة فريق املراجعة خالل الفرتة القادمة.  وت�شــمل الربامج التي تقدمت لالعتماد:

         برامج كلية الطب:
         1. برنامج الطب واجلراحة.

          برامج كلية الهند�شة:
          2. برنامج الهند�شة امليكانيكية.

          3. برنامج الهند�شة املدنية.
          كلية علوم احلا�شب الآيل:

         4. برنامج علوم احلا�شب.
         5. برنامج هند�شة احلا�شب.

          كلية العلوم الإدارية واملالية:
         6. برنامج اإدارة الأعمال

2- العتماد من منظمات دولية:
:)ABET( منظمة الإيبت

تعد منظمة ABET منظمة علمية ذات �شــمعة دولية مرموقة يف جمال اإعتماد الربامج الأكادميية يف جمالت العلوم التطبيقية واحلا�شــب الآيل والهند�شــة والتكنولوجيا 
الهند�شية، بالإ�شافة اإىل اأنها منظمة غري ربحية متلكها وتديرها اأكرث من 25 جمعية علمية، ومهنية هند�شية يف الوليات املتحدة الأمريكية، وي�شارك فيها اأكرث من 1500 
من ذوي اخلربة الأكادميية وال�شناعية، وتهدف اإىل و�شع وتطوير معايري عالية اجلودة للتعليم الهند�شي منذ 75 عامًا، ،  كما اأنها معرتف بها كجهة مانحة لالإعتماد من قبل 

جمل�س اعتماد التعليم العايل يف الوليات املتحدة.  وقد ح�شلت برامج اجلامعة التالية على العتماد من الإيبت:          
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ثانيًا :- إنجازات الجامعة

ترتيب اجلامعة وفق الت�شنيفات الدولية للجامعات )1437-1438 هـ- 2016-2017م(:
حققت جامعة امللك خالد عديد من الإجنازات الوطنية والعربية والدولية وفقًا ملا اأعلنته املنظمات الدولية املعنية بت�شنيف اجلامعات، والتي تعتمد يف تقييمها لأداء 

اجلامعات على معايري متعدة ومتنوعة يتم قيا�شها بح�شابات علمية دقيقة.  ويعك�س حتقيق اجلامعة لهذه الإجنازات حر�شها الدائم على حتقيق التميز يف جميع ما 
تقدمه من خدمات تعليمية، وبحث علمي، وخدمة جمتمع.  وتتلخ�س اأهم هذه الإجنازات فيما يلي:

QS 1- وفقًا لت�شنيف الـ

QS 1-1 ت�شنيف العاملي للجامعات ال 

حققت اجلامعة اإجنازا بتقدمها يف الرتتيب العاملي QS من امل�شتوى )501-550 وترتيب 520 ( لعام 2016م اإىل امل�شتوى ) 471- 480 برتتيب477( لعام 2017 م.

 ABET كما اأن بقية الربامج يف كليتي الهند�شــة وعلوم احلا�شــب الآيل، وهي: الهند�شــة الكهربائية والهند�شــة ال�شناعية ونظم املعلومات �شــوف تتقدم للح�شول على اعتماد
هــذا العــام مب�شــيئة اهلل.

وقد تاأكد ا�شتيفاء جميع هذه الربامج ملعايري العتماد املطبقة بالإيبت وهي:
         14.الطالب.

         15.اأهداف الربنامج.
         16.خمرجات التعلم.
         17.التح�شني امل�شتمر.
         18.املناهج الدرا�شية.

         19.اأع�شاء هيئة التدري�س.
         20.الت�شهيالت والدعم.  

وياأتي هذا الإعتماد تاأكيدًا جلودة التعليم املقدم باجلامعة يف هذه القطاعات، واأنها ت�شري يف طريقها ال�شحيح نحو التميز كغاية ا�شرتاتيجية كربى.  
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اأظهرت نتائج موؤ�شرات الت�شنيف حتقيق العالمة الكاملة )100( ملوؤ�شر اأع�شاء هيئة التدري�س غري ال�شعوديني )International Faculty(، وحتقيق مركز متقدم يف موؤ�شر 

ن�شبة الطلبة اإىل اأع�شاء هيئة التدري�س )77.4(، كما حتتاج اجلامعة اإىل و�شع اآليات التح�شني ملوؤ�شرات الطلبة غري ال�شعوديني )International Students(، ال�شمعة 

الأكادميية واأي�شا ال�شمعة لدى جهات التوظيف والبحث العلمي )الن�شر والإ�شت�شهادات العلمية(.

QS1-2ت�شنيف اجلامعات يف املنطقة العربية وفقا ال

اأظهرت نتائج ت�شنيف منظمة الـ QS اأن جامعة امللك خالد جاءت يف املرتبة الرابعة والع�شرون بني اأكرث من مائتني جامعة عربية، واملرتبة اخلام�شة على م�شتوى اجلامعات 

ال�شعودية، بعد جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، جامعة امللك �شعود، جامعة امللك عبد العزيز، وجامعة اأم القرى، وجميعهم من اجلامعات العريقة باململكة.  وهو ما يظهر 

اإهتمام القيادات باجلامعة على حتقيق روؤية جامعة امللك خالد.

كما يو�شح اجلدول التايل ترتيب جامعة امللك خالد بني اجلامعات ال�شعودية وفقًا لكل موؤ�شر من موؤ�شرات الت�شنيف على م�شتوى جامعات الوطن العربي. كما �شغلت مراتب 
متقدمة على امل�شتوى ال�شعودي والعربي يف معايري تقييم الأداء لعام  وفقًا ملا يلي:

-  حتقيق املرتبة الثانية بني اجلامعات ال�شعودية يف موؤ�شر الأداء معدل اأع�شاء هيئة التدري�س الذين يحملون درجة الدكتوراة.
-  حتقيق املرتبة الثالثة بني اجلامعات ال�شعودية يف موؤ�شر الأداء ن�شبة الطلبة اإىل اأع�شاء هيئة التدري�س.

-  حتقيق املرتبة اخلام�شة بني اجلامعات ال�شعودية يف موؤ�شر الأداء ال�شمعة الآكادميية – اأع�شاء هيئة التدري�س.
-  حتقيق املرتبة الثامنة بني اجلامعات ال�شعودية يف موؤ�شر الأداء الإ�شت�شهادات العلمية.

-  حتقيق املرتبة الثامنة بني اجلامعات ال�شعودية يف موؤ�شر الأداء ال�شمعة الآكادميية – جهات التوظيف.
-  حتقيق املرتبة العا�شرة بني اجلامعات ال�شعودية يف موؤ�شر الأداء معدل الطلبة غري ال�شعوديني.
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 جامعة الملك فهد للبترول1
والمعادن

12100198496.4199.92100190.1670.8964.2693.64

3397.9386.1595.12100199.7270.61699132.9121002جامعة الملك سعود2

4498.8299.5286.2399.8396.5473.21580.8779.141001جامعة الملك عبد العزيز3

1818151133.8944.8469.3692.5576.41281.7636.61193.73جامعة أم القرى4

212491634.4829.8871.1598.6389.1893.8242.21041.711جامعة الملك خالد5

222715.81055.2637.9692.4437.51980.91156136.32064.45جامعة الملك فيصل6

403323.9535.6741.5539877.9995.5447.61587.632316جامعة االمير سلطان7

374385.7498.4312.1921.4971.71296.7267.91098.1235.613جامعة الفيصل8

 جامعة االمام محمد بن سعود9
االسالمية

354791726.61332.6743.3764.71431.52139.8168.51544.610

 جامعة االمام عبد الرحمن بن10
فيصل

-51
60

-51
609.91419.615---79.8869.81725.91912.61326.414

 جامعة االميرة نورة بنت عبد11
الرحمن

-91
100

-51
602.51913.916---85743.32093.2377.2516.519

51-46جامعة القصيم12
609.21531.111---44.31675.81433.9174.72163.46

جدول رقم )55( مقارنة بين جامعة الملك خالد والجامعات السعودية
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51-جامعة نجران13
60

-61
7017.5999.91---72.51186.7965.31171745.18

51-الجامعة االسالمية بالمدينة14
60

-71
802.220-----252060.819915100144.79

71--جامعة جدة15
80518-----87.4692.2592.8443.49-

101-جامعة عفت16
150

-81
9011.313-----55.21596.4380.6845.672017

91-جامعة االمير محمد بن فهد17
100

-81
9022.56117---43.91798.1152.41445.1817.218

71-جامعة طيبة18
80

-81
9017.8825.114---16.221761356.21211.51440.112

91-جامعة المجمعة19
100

-91
100-21-----72.81089.5727187.316487

 جامعة االمير سلطان بن عبد20
العزيز

-101
150

-91
10012.71227.612---67.31382.91016.9216.51915.720

81-جامعة الطائف21
90

-91
10018.4732.510---40.11864.31820.62071825.915

تابع  جدول رقم )55( مقارنة بين جامعة الملك خالد والجامعات السعودية
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ثالثًا: أوجه تقدير دولية لدور الجامعة

أ - مؤتمرات دولية:
1- املوؤمتر الدويل ملنظمة الـ QS لتد�شني معايري ترتيب اجلامعات العربية 

قامت جامعة امللك خالد بعر�س خربتها نحو التميز يف املوؤمتر الدويل ملنظمي الـ QS املخ�ش�س لتد�شني معايري تقييم اأداء اجلامعات العربية وذلك من خالل دعوة �شعادة 

العربية والدولية عر�شًا بعنون  اأمام عدد كبري من اجلامعات  وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة كمتحدث رئي�شي باجلل�شة الإفتتاحية باملوؤمتر. وقد قدم با�شم اجلامعة 

"اإ�شرتاتيجيات تطوير الأداء اجلامعي وعالقتها بالرتتيب" حيث مت مناق�شة خربات اجلامعة يف تطوير الأداء باعتبارها اجلامعة الأوىل يف معدلت تطوير الأداء بني 

اجلامعات ال�شعودية. وت�شمن العر�س توجيه ال�شكر والتقدير لكل من: خادم احلرمني ال�شريفني، و�شمو الأمري في�شل بن خالد عبد العزيز اأمري منطقة ع�شري، ومعايل وزير 

التعليم العايل.

2- مركز القيادة الأكادميية بوزارة التعليم ينفذ ور�س تدريبية باجلامعة
ا�شت�شافت جامعة امللك خالد، ممثلة يف وكالة التطوير الأكادميي واجلودة )4( ور�س تدريبية ملن�شوبيها، بالإ�شافة اإىل عدد من من�شوبي بع�س اجلامعات ال�شعودية ، وتاأتي 

تلك الفعاليات �شمن الأن�شطة التدريبية ملركز القيادة الأكادميية بوزارة التعليم.

وا�شتهدفت تلك الور�س �شقي القيادات الأكادميية من الرجال والن�شاء يف املنطقة اجلنوبية ، وا�شتفاد منها من�شوبو جامعة امللك خالد ف�شاًل عن اجلامعات التالية: جامعة 

بي�شة وجامعة جنران وجامعة جازان ، وبلغ عدد احل�شور )160( متدرًبا ومتدربة، مبا يعود بالنفع على العملية الأكادميية لدى اجلامعة واجلامعات الأخرى امل�شاركة. 

وذلك يف اإطار التعاون بني املركز واجلامعة.

ب-  زيارات للجامعة ذات صلة بالجودة واالعتماد:

زيارة وفد جامعة جنران لعمادة التطوير الأكادميي واجلودة
ا�شت�شافت جامعة امللك خالد، ممثلة يف عمادة التطوير الأكادميي واجلودة وفدا من جامعة جنران �شم �شعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة و�شعادة عميد التطوير 

واجلودة بجامعة جنران وم�شت�شاري العمادة ، وكان يف ا�شتقبالهم �شعادة عميد التطوير الأكادميي واجلودة ، و�شعادة وكيل العمادة للخطط والربامج وم�شت�شاري العمادة.

مق�شدا  جعلها  الذي  الأمر   ، املوؤ�ش�شي  الأكادميي  العتماد  على  ح�شولها  بعد  خالد  امللك  جامعة  حققتها  التي  الأكادميية  وال�شمعة  التميز  �شوء  يف  الزيارة  هذه  وجاءت 

للجامعات الأخرى للتعرف على اخلربة التي اكت�شبتها جامعة امللك خالد يف م�شريتها يف جمال اجلودة والعتماد الأكادميي وال�شتفادة من جتربتها يف هذا امل�شمار . وتناول 

احلوار مع �شيوف اجلامعة مو�شوعات عديدة كان من اأبرزها خربات اجلامعة يف اإعداد الدرا�شة الذاتية وكيفية قيا�س موؤ�شرات الأداء الرئي�شة واآليات قيا�س خمرجات 

التعلم وغري ذلك من الق�شايا.
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تطبيق  على  التناف�س  جمال  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  م�شتوى  على  الفرع  لهذا  الأوىل  اجلائزة  على  اجلامعة  ح�شلت 

وتنفيذ املبتكرات والتقنيات احلديثة للتعلم الإلكرتوين يف العملية التعليمية.

ج- جوائز التميز من المركز الوطني للتعلم اإللكتروني
نظمت وزارة التعليم العايل ممثلة باملركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد )جائزة التميز يف التعلم الإلكرتوين اجلامعي( والتي تركز على ا�شتخدام تقنيات 

التعليم واملعلومات يف التعليم العايل، وقد ح�شدت جامعة امللك خالد اجلوائز التالية:

1-جائزة التميز في استخدام البرامج النوعية:

فرع التميز في 
تفعيل انظمة إدارة 
التعليم للجامعات

فرع التميز في 
المقررات الرقمية

فرع التميز في 
استخدام التقنيات 
الحديثة للتعليم 

اإللكتروني

2- جائزة التميز في استخدام التقنيات الحديثة للتعلم اإللكتروني

3- جائزة التميز في تفعيل أنظمة إدارة التعلم الجامعي

4- جائزة التميز في المقررات الرقمية

ح�شلت اجلامعة على جائزة التميز يف تفعيل اأنظمة اإدارة التعليم للجامعات وموؤ�ش�شات التعليم العايل باململكة العربية 

ال�شعودية واإثراوؤها بامل�شادر والأن�شطة التعليمية املختلفة وتقدميها للطالب ب�شورة حتفزهم ل�شتخدامها.

ح�شلت اجلامعة على اجلائزة الثانية لهذا الفرع لأف�شل املقررات الرقمية امل�شممة للجامعات وموؤ�ش�شات التعليم العايل 

باململكة

فرع التميز في 
استخدام

البرامج النوعية
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1- جائزة منظمة معايير الجودة العالمية

الدرجة الكاملة وختم ال�شتحقاق ملقرر اإلكرتوين بجامعة امللك خالد من منظمة معايري اجلودة العاملية

كما ح�شلت على اجلوائز التالية يف جمال التعلم الإلكرتوين من جهات خمتلفة:

2- جائزة القمة العالمية في مجال التعلم عبر األجهزة الذكية:

انجازات غير مسبوقة في تطبيق جودة المقررات االلكترونية

اختري موقع عمادة التعلم الإلكرتوين كمر�شح وطني وحيد يف جمال التعلم عرب الأجهزة الذكية جلائزة القمة العاملية 

 )WSA )World Summit Award( للمحتوى الرقمي والتي متنحها

كاإجنازات غري م�شبوقة على م�شتوى جامعات ال�شرق الأو�شط ، حققت �شبعة مقررات اإلكرتونية بجامعة امللك خالد الدرجة 

الكاملة بعد مراجعتها من قبل متخ�ش�شني دوليني يف املنظمة العاملية QM وهي املنظمة التي تعنى مبعايري اجلودة ل�شمان 

جودة املقررات الإلكرتونية عامليا ، وح�شلت املقررات ال�شبع كذلك على ختم الإ�شتحقاق من تلك املنظمة لعام 2016.
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جوائز جامعة الملك خالد للتميز

برعاية معايل مدير جامعة امللك خالد الأ�شتاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�شلمي، نظمت وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة حفل جوائز جامعة امللك للتميز يف دورتها 

اخلام�شة لتكرمي املتميزين من من�شوبي اجلامعة وطالبها عن العام اجلامعي )1438/1437هـ( 

ويف كلمته اأكد معايل مدير اجلامعة اأن اجلائزة �شتحقق يف ال�شنوات القادمة تطورا ملمو�شا يف خمتلف جمالتها، لفتا اإىل اأنه �شتتم اإ�شافة عدد من الفروع ذات الأهمية يف 

اجلائزة، خم�ش�شا جمالت البحث العلمي على م�شتوىاأع�شاء هيئة التدري�س والطالب.

واأ�شار وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة �شعادة الدكتور مرزن ال�شهراين اإىل اأهمية جوائز التميز يف حث من�شوبي اجلامعة على التناف�س الإيجابي املحمود، من اأجل الإبداع 

وحتقيق التميز يف اأدائهم.

وقد فاز باجلوائز )18( فائزا ، وذلك على النحو التايل:

أوال: التميز في التدريس الجامعي:

رجال

----األول

كلية العلوم واآلداب محايل عسيرد/ محمد محمد أحمد المزاحالثاني

----الثالث

نساء

كلية العلومد/ مستورة محمد إدريساألول

كلية العلوم واآلداب سراة عبيدةد/ ميمي السيد أحمد إسماعيلالثاني

----الثالث

الجهةاالسمالمركزنوع الجائزة
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ثانيا: الموظف المتميز:

ثالثا: الطالب المتميز:

رجال

 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريسمحمد عبدهللا السريعياألول
والموظفين

صحيفة آفاقحسن أحمد محمد العواجيالثاني

عمادة التطوير األكاديمي والجودةإسماعيل هادي علي القحطانيالثالث

نساء

كلية العلوم واآلداب خميس مشيطعائشة سعد األسمرياألول

كلية العلومفوزية أحمد جازعالثاني

وكالة الجامعة لكليات البناتقمر مفرح محمد عسيريالثالث

رجال

كلية الطبمحمد سعيد عبدهللا القحطانياألول

كلية طب األسنانأحمد يحيى آل مجثل القيسيالثاني

كلية الشريعة وأصول الدينعلي ناصر حسين الشهريالثالث

نساء

كلية الطبأشواق يحيى إبراهيم عسيرياألول

كلية طب األسنانأسماء  عساف فرحان الشهريالثاني

كلية العلوم واآلداب خميس مشيطسوزان حسين سعيد القحطانيالثالث

نوع الجائزة

نوع الجائزة

المركز

المركز

االسم

االسم

الجهة

الجهة
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رابعا: التميز في خدمة المجتمع )أفراد(:

خامسا: التميز في خدمة المجتمع )مؤسسات(:

رجال

----األول

----الثاني

كلية المجتمع خميس مشيطد/ علي عبدهللا مرزوق الشهرانيالثالث

نساء

----األول

كلية اإلدارة واإلقتصاد المنزليد/ هبة إبراهيم غمريالثاني

----الثالث

كلية طب األسنانكلية طب األسناناألولرجال

نوع الجائزة

نوع الجائزة

المركز

المركز

االسم

االسم

الجهة

الجهة
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رابعًا: األنشطة الحالية والمستقبلية للجامعة في مجال الجودة

1 - تحديد مؤشرات األداء الرئيسية والفرعية

-  حتديد موؤ�شرات الأداء الرئي�شة والفرعية ويزيد عددها عن خم�شني موؤ�شر، وذلك لكل من القبول والإ�شتيعاب، الإدارة وال�شلطات، اإدارة �شمان اجلودة وحت�شينها، التعليم 

والتعلم وي�شمل هيئة التدري�س والداريني والطلبة، والربامج واملناهج، - اإدارة �شوؤون الطلبة واخلدمات امل�شاندة، وم�شادر التعلم، واملرافق والتجهيزات، التخطيط والإدارة 

املالية، وعمليات التوظيف، البحث العلمي )والدرا�شات العليا(، والعالقات مع املجتمع.

-  اإعداد تقرير عن قيم ومعدلت موؤ�شرات الأداء للم�شارات ال�شتة جلامعة امللك خالد مقارنًة باجلامعات ال�شعودية احلكومية الأخرى وعددها 25 جامعة )دون الإ�شارة 

اإىل اأ�شماء تلك اجلامعات(، وبامل�شتوى الوطني امل�شتهدف خلطة اآفاق للعام 2029م.
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2- تحديث الخطة األستراتيجية للجامعة 2021-2017
بناءًا على تو�شيات املركز الوطني للتقومي والإعتماد الأكادميي - هيئة تقومي التعليم، بدءت وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة ممثلة يف اإدارة التخطيط الإ�شرتاتيجي 

بتحديث اخلطة الإ�شرتاتيجية للجامعة من خالل عقد العديد من ور�س العمل واأ�شتطالع اأراء امل�شتفيدين )جهات التوظيف – الطلبة – اخلريجني – اأع�شاء هيئة التدري�س 

– الإداريني – اأولياء الأمور(، يف روؤية ور�شالة والأهداف الإ�شرتاتيجية جلامعة امللك خالد، ووفقا لنتائج ور�س العمل وحتليل نتائج ا�شتطالع الراأي مت حتديد روؤية ور�شالة 

والأهداف الإ�شرتاتيجية للجامعة.

روؤية اجلامعة
جامعة امللك خالد �شمن اأف�شل 200 جامعة عامليا بحلول عام 2030م" •

ر�شالة اجلامعة
نوفر بيئة اأكادميية جاذبة للتعليم والتعلم والبحث العلمي والإ�شهام املجتمعي بالتوظيف الأمثل ملواردنا" •

الأهداف الإ�شرتاتيجية للجامعة
1. تطوير جودة التعليم والتعلم.

2. توفري بيئة اأكادميية جاذبة.

3. تعزيز ال�شراكة الفاعلة مع املجتمع.

4. دعم البحث العلمي وتطويره.

5. تطوير الدرا�شات العليا.

6. تطوير الأداء املوؤ�ش�شي.

7. تنمية املوارد املالية.

الفرتة  خالل  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  اإطالق  �شيتم  اهلل  �شاء  اإن  الزمني،  والإطار  للجامعة  الإ�شرتاتيجية  لالأهداف  التفيذية  واملبادرات  امل�شروعات  مراجعة  يتم  وحاليا 

الق�شرية القادمة.
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3- مشروعات تطويرية على مستوى الجامعة:
يف �شوء نتائج اجلدول ال�شابق )جدول 55(، اإ�شافة اإىل نتائج الدرا�شة الذاتية للجامعة وموؤ�شرات  تقييم الأداء فقد تبنت اجلامعة عدد من امل�شروعات التطويرية جاري 

العمل عليها وتتمثل هذه امل�شروعات فيما يلي:

اأ- م�شروع العتماد الرباجمي واملوؤ�ش�شي

تعريف امل�شروع:
يعنى امل�شروع ببناء نظام للجودة يوؤهل اجلامعة وبراجمها لالإعتماد املوؤ�ش�شي والرباجمي املحلي والدويل، و�شمان توفر الإح�شاءات واملعلومات الالزمة لتخاذ القرار.

اأهداف امل�شروع:
-  بناء نظام للجودة.

-  الإعتماد املوؤ�ش�شي من الهيئة الوطنية.

-  الإعتماد الرباجمي الهيئة الوطنية.

- الإعتماد الأكادميي الدويل.

- اإدارة الإح�شاءات واملعلومات.  

منهجية حتقيق امل�شروع:
يعتمد تنفيذ امل�شروع على منهجية علمية تت�شمن اخلطوات التالية،

 ولكل منها التفا�شيل الإجرائية اخلا�شة بها:

1- ت�شخي�س الو�شع الراهن.

2- مبادرات تطويرية.

3- عمليات تنفيذية واإجراءات.

4- التدريب وبناء القدرات.

منهجية تحقيق5- اأمتتة نظام اجلودة.  
 أهداف المشروع
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امل�شاريع الداعمة لالإعتماد الأكادميي:
يت�شمن امل�شروع عدد من امل�شروعات الفرعية ومن اأهمها:

-  التقومي التطويري.                                                      -  اخلطة ال�شرتاتيجية للجامعة.

-  بناء اخلطط والربامج الدرا�شية.                             -  اإعداد الختبارات التح�شيلية.

-  موا�شفات اخلريجني.                                                   -  جمل�س امل�شت�شارين املهني.

-  تطوير مهارات الطالب يف الكت�شاب والتعلم واملوّجه الأكادميي.

-  دورات التدريب املحلية والدولية.

املرحلة الأوىل للم�شروع:
تت�شمن املرحلة الأوىل للم�شروع عدد الربامج التابعة لعدة كليات وهي:

-  كلية الطب                                                                        -  كلية طب الأ�شنان

-  كلية ال�شيدلة                                                                  -  كلية الهند�شة

-  كلية علوم احلا�شب                                                          -  كلية العلوم

-  كلية العلوم املالية والإدارية                                        -  كلية اللغات والرتجمة

املرحلة الثانية للم�شروع:
-  جميع برامج وكليات اجلامعة )28 برنامج(

ما مت من اإجنازات:

وقد تقدمت اجلامعة لالإعتماد املوؤ�ش�شي واعتماد عدد من براجمها كما هو مو�شح يف اأوًل من هذا الف�شل.

اإجراءات  قيد الإجناز:

-  اإ�شتكمال املراحل املتبقية للخطة الإ�شرتاتيجية للجامعة.

-  موؤ�شرات اأداء اجلامعة للهيئة الوطنية )م�شروع اآفاق(.

-  مكتب اخلريجني.

-  الأنظمة الإلكرتونية.

-  التحديث امل�شتمر للدرا�شة الذاتية.

-  اإ�شتكمال تاأهيل باقي برامج اجلامعة لالإعتماد.
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)Automation ب- م�شروع النظام الإلكرتوين للجودة والعتماد )الأمتتة
مميزات امل�شروع:

يحقق امل�شروع عديد من املميزات ومن اأهمها:

-  تعترب اجلامعة الأوىل على م�شتوى اململكة التي تطبق نظام اجلودة الإلكرتوين ب�شكل متكامل.

-  تو�شيف الربنامج اإلكرتونًيا مت�شمنًا:

الر�شالة •

الأهداف •

املخرجات •

املقررات •

مميزات أخرى
 للمشروع
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الأنظمة الإلكرتونية مل�شروع نظام اجلودة والإعتماد:
يت�شمن امل�شروع عدد من الأنظمة الإلكرتونية ومنها:

.)My Rubrics( نظام التقييم الرباجمي  -

.)My Accreditation( نظام اإدارة العتماد  -

.)My Statistics( نظام اإدارة الإح�شاءات واملعلومات  -

نظام قيا�س موؤ�شرات اأداء اخلطة ال�شرتاتيجية.  -

-  حتويل اإ�شتبانات اإ�شتطالع راأي امل�شتفيدين من مناذج ورقيه اىل مناذج الكرتونية  

-  ت�شمني اجلودة داخل العملية التعليمية لت�شبح جزًء ل يتجزاأ من الن�شاط اليومي للجامعة.قيا�س موؤ�شرات الأداء ب�شكل م�شتمر.

-  اإ�شتيفاء مناذج الهيئة الوطنية )NCAAA( الكرتونيًا.  

-  ت�شهيل مراقبة اجلامعة لإجراءات تاأهيل العتماد لكل برنامج اأكادميي دون احلاجة اإىل التوا�شل املبا�شر.

-  تنظيم اإجراءات العتماد الإلكرتوين واأمتتته بعد ربطه بالأنظمة ذات العالقة.

-  ربط النظام بالأنظمة احلالية.

-  ربط تقارير العتماد النهائي الناجتة عن النظام بنظام الهيئة الوطنية لالعتماد الأكادميي دون احلاجة للنقل الورقي.

-  تطوير جتربة الطالب العلمية 

-  حت�شني خمرجات الطالب.  

-  اأمتتة العملية التعليمية والتقييم والعتماد الإلكرتوين

-  تعزيز اإ�شتخدام التقنية ل�شرعة الو�شول للمعلومة الذكية

-  دعم اخلطة الإ�شرتاتيجية للجامعة 

-  توثيق اخلربة التعليمية بالكامل

-  توفري الوقت واجلهد والتكاليف
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ج- م�شروع اخلطة ال�شرتاتيجية لتطوير عمليات التعليم والتعلم وتنفيذ عدد من املبادرات التطويرية يف جمال 
ا�شرتاتيجيات التطوير الأكادميي.

ملخـ�س امل�شروع:
الإعتماد  على  للح�شول  حت�شريها  عملية  يف  وللم�شاعدة  اجلامعة  يف  التعليم  نوعية  حت�شني  بغية  الإ�شرتاتيجية  املبادرات  من  عدد  اإ�شتحداث  اإىل  امل�شروع  هذا  ي�شتهدف 

امل�شتمر  الإ�شراف  اآليات  وعلى  والتعليم  التعلم  جودة  اإ�شرتاتيجيات  حت�شني  يف  الإ�شتمرار  على  يرتكز  امل�شروع  هذا  يف  الرئي�شي  الإهتمام  حمور  اإن  واملوؤ�ش�شي.  الرباجمي 

ومراجعة موؤ�شرات اجلودة.

وتت�شمن العنا�شر الرئي�شية للم�شروع على النقاط التالية:

- تعزيز اآليات التوثيق.

- عر�س ومراجعة موؤ�شرات اجلودة.

- اإ�شتحداث مركز للتطوير الأكادميي، تقع على عاتقه امل�شوؤوليات التالية:

تخطيط وتنفيذ التطوير املهني لأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني يف جميع اأنحاء اجلامعة. •

التخطيط ملنح زمالة التدري�س لأع�شاء هيئة التدري�س، باعتبارها موؤهاًل ر�شمًيا يف التعليم العايل. •

تو�شيف خ�شائ�س املتخرجني على اأنها �شمات خا�شة بخريجي اجلامعة. •

التطوير والتدريب من اأجل تنمية تلك ال�شمات اخلا�شة يف جميع الربامج. •

التدريب يف جمال اإقامة الختبارات والتقييم ملجموعة من خمرجات التعلم املدرجة يف اإطار املوؤهالت واملدرجة يف �شمات للطالب املحددة. •

وتت�شمن جمالت التنمية املهنية لتح�شني جودة الربامج الأكادميية على النقاط التالية:

اأ- املتابعة ومراجعة نتائج الطالب وموؤ�شرات اجلودة.

ب- حتديد �شمات اخلريجني.
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د-: تخطيط املناهج الدرا�شية واملقررات والتخطيط اللكرتوين وفق اأحدث املمار�شات الدولية
 ونظام التقييم اللكرتوين ملعايري التعليم والتعلم.

ملخـ�س امل�شروع:
-تعمل جامعة امللك خالد على حتقيق اجلودة العالية يف جميع براجمها لتح�شل على الإعتماد الكادميي املوؤ�ش�شي والرباجمي الوطني والدويل، وكجزء من هذه الإ�شرتاتيجية 

فاإن هذا امل�شروع ي�شتهدف توفري احللول التقنية مل�شاعدة اجلامعة على الإ�شتعداد والتقدمي لالعتماد ويت�شمن ذلك امل�شروع ما يلي:

نظام اإدارة العتماد الكادميي

يتكون نظام اإدارة العتماد الإلكرتوين على ثالث عنا�شر رئي�شية وهي:

1- تخطيط املناهج الدرا�شية واملقررات والتخطيط اللكرتوين وفق اأحدث املمار�شات الدولية

2- نظام الإعتماد الأكادميي 

3- نظام التقييم الإلكرتوين

هـ-: تطوير اخلطط والربامج التفاعلية مع الطلبة وفق اأحدث املمار�شات الدولية
ملخـ�س امل�شروع:

اإهتمام كبري مبعيار التعلم  اأجل حت�شني اجلودة يعنى بجودة التدري�س والتعلم الذي تقدمه لطالبها. وتويل اجلامعة  اإ�شرتاتيجية اجلامعة من  اإن الهتمام الأ�شا�شي يف 

والتدري�س، والعنا�شر الرئي�شية من �شمنه، وغريها من املعايري التي توؤثر ب�شكل مبا�شر على نوعية الربامج الأكادميية. وقد حددت اجلامعة جمالت التطوير ذات الأولوية 

كما يلي:

1- الإ�شتيعاب العام والدعم لعمليات �شمان اجلودة

2- حت�شني جودة التدري�س.

3- التدريب على اإ�شرتاتيجيات التغيري.

4- حت�شني معدلت التقدم والإجناز.

و- حقيبة املهارات
قامت وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة بالإنتهاء من اإعداد حقيبة تدريبية متكاملة ت�شتمل على اأن�شطة وخمططات تدريبية متنوعة لتنمية مهارات الطالب يف عديد من 

اجلوانب، وذلك بالتعاون مع اأحد بيوت اخلربة الدولية )حمتويات احلقيبة مو�شحة على نحو تف�شيلي بالف�شل التا�شع من هذا التقرير(.
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)Jadeer ز- م�شروع النظام الإلكرتوين للجودة والعتماد )جدير
مميزات امل�شروع:

يحقق امل�شروع عديد من املميزات ومن اأهمها:

-  تعترب اجلامعة من اأوائل على م�شتوى اململكة التي تطبق نظام اجلودة الإلكرتوين ب�شكل متكامل.

-  تو�شيف الربنامج اإلكرتونًيا مت�شمنًا:

الر�شالة •

الأهداف •

املخرجات •

املقررات •

-  حتويل ا�شتبانات ا�شتطالع راأي امل�شتفيدين من مناذج ورقيه اإىل مناذج الكرتونية

-  ت�شمني اجلودة داخل العملية التعليمية لت�شبح جزًء ل يتجزاأ من الن�شاط اليومي للجامعة.

-  قيا�س موؤ�شرات الأداء ب�شكل م�شتمر.

-  ا�شتيفاء مناذج املركز الوطني )NCAAA( الكرتونيًا.

-  ت�شهيل مراقبة اجلامعة لإجراءات تاأهيل العتماد لكل برنامج اأكادميي دون احلاجة اإىل التوا�شل املبا�شر.

-  تنظيم اإجراءات العتماد الإلكرتوين واأمتتته بعد ربطه بالأنظمة ذات العالقة.

-  ربط النظام بالأنظمة احلالية.

-  ربط تقارير العتماد النهائي الناجتة عن النظام بنظام املركز الوطني لالعتماد الأكادميي دون احلاجة للنقل الورقي.

-  تطوير جتربة الطالب العلمية 

-  حت�شني خمرجات الطالب. 

-  اأمتتة العملية التعليمية والتقييم والعتماد الإلكرتوين

-  تعزيز ا�شتخدام التقنية ل�شرعة الو�شول للمعلومة الذكية

-  دعم اخلطة ال�شرتاتيجية للجامعة 

-  توثيق اخلربة التعليمية بالكامل

-  توفري الوقت واجلهد والتكاليف
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ا�شتطالعات الراأي التي مت تطبيقها يف العام اجلامعي 1437 /1438 هـ 

�شهد العام اجلامعي 1437 /1438 هـ ، للعام الثاين تطبيق ا�شتبانة تقييم املقرر الدرا�شي يف مرحلتي الدبلوم والبكالوريو�س بن�شبة )100%( من الطالب املقيدين مبختلف 

املقررات  ا�شتبانة تقييم  تعبئة  النتهاء من  بعد  اإل  الدرا�شية  نتائجه  الطالب الطالع على  ي�شتطيع  اإذ ل   ، والت�شجيل  القبول  ، وذلك من خالل عمادة  الدرا�شة  �شنوات 

الدرا�شية ، اأما فيما يتعلق ببقية ا�شتطالعات الراأي ، فيمكن تو�شيح موقف تطبيقها خالل العام اجلامعي 1437 /1438 هـ ، ح�شب اجلدول التايل:

 ا�شتطالعات الراأي التي مت تطبيقها يف العام اجلامعي 1437 /1438 هـ

393تقييم الخريجين لبرامجهم األكاديمية1

93جهات التوظيف لخريجي الجامعة2

 تقييم البرنامج للطالب الذين تخطوا3
5041866% من ساعات البرنامج

عدد المستجيبيننوع استطالع الرأيم
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4- مشروعات تطويرية على المستوى الوطني:
اأ- دور اجلامعات ال�شعودية يف تفعيل روؤية اململكة 2030

بها على  تليق  التي  التناف�شية  املكانة  اإىل  بها  اململكة و�شوًل  لتطوير  �شامل  اململكة 2030 توجه منظومي  روؤية   متثل 

امل�شتوى العربي والدويل، وحتقق للمواطن حياة كرمية م�شتقرة موفقة ينعم فيها بالأمن والأمان، ويح�شل على اأف�شل 

الإ�شالمية،  القيم  ورا�شخ من  اإطار ثابت  والتنمية يف  الإ�شتثمار  �شبل  واأف�شل  والتعليمية،  والتقنية  ال�شحية  اخلدمات 

والثقافة والهوية الوطنية الأ�شيلة.  واإذ قدمت اململكة روؤيتها التي اأعلنها �شاحب ال�شمو امللكي ويل ويل العهد، ووزير 

–حفظه اهلل- فقد اأ�شبح واجبًا على كافة موؤ�ش�شات الدولة  الدفاع، الأمري حممد بن �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود 

وقياداتها  

العمل على حتقيق هذه الروؤية، والإ�شهام والتعاون اجلاد احلقيقي فيما بينها نحو هذا ال�شبيل.  وا�شت�شعارًا من جامعة 

امللك خالد باأهمية دور اجلامعات ال�شعودية يف حتقيق روؤية اململكة، فقد تقدمت بهذا املقرتح.

اأهمية املقرتح:

تظهر اأهمية املقرتح من خالل النقاط التالية:
- يظهر الدور الوطني للجامعات يف حتقيق الروؤية الوطنية والتنمية ال�شاملة.

- ميكن اجلامعات من حتقيق روؤاها ور�شالتها واأهدافها ب�شورة ترتبط مبا�شرة بالروؤية والأهداف الوطنية.

- ين�شق العمل بني اجلامعات املختلفة بحيث تعزز اأن�شطة كل جامعة كافة اأن�شطة اجلامعات الأخرى.

- يقلل من التكرار والع�شوائية يف الأداء.

- يحقق تبادل اخلربات واملمار�شات بني اجلامعات وبع�شها البع�س.

- يوفر فر�شًا متميزة للتعاون بني اجلامعات و كافة املوؤ�ش�شات الوطنية والأفراد.

- يعزز من الإنتماء الوطني لأع�شاء هيئة التدري�س ومن�شوبي اجلامعات ويتيح الفر�س احلقيقية املبا�شرة لهم للم�شاركة 

يف اأن�شطة وطنية هادفة.

- يتيح الفر�س لقيا�س التطور املرحلي ومعدلت التقدم نحو حتقيق الأهداف.

- يعد اأ�شا�شًا منهجيًا وم�شتقبليًا لتنظيم عمل اجلامعات يف �شبيل حتقيق روؤية اململكة احلالية اأو اأي روؤى قادمة.

- ميثل حالة من احلراك الإيجابي والتفاعل اجلاد لتحقيق الروؤية الوطنية. 
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وقد تناول املقرتح املو�شوعات التالية:
حتليل روؤية اململكة 2030 والدور املرتقب للجامعات.

1- حتليل الروؤية والأهداف الرئي�شة والفرعية واللتزامات.
2- املبادرات والأن�شطة املقرتحة على امل�شتوى الوطني.

3- املبادرات والأن�شطة املقرتحة على م�شتوى اجلامعات .
اأ- املبادرات والأن�شطة العامة.

ب- املبادرات والأن�شطة موزعة على املحاور والأهداف واللتزامات.

اآليات العمل وحمفزات وحتديات النجاح

1- اآلية العمل.
2- حمفزات النجاح.
3- حتديات النجاح.

ب- امل�شروع الوطني لتطوير نظام التعليم ال�شعودي يف �شوء موؤ�شرات الرتتيب الدويل لنظم التعليم:
      مع توجهات اململكة العربية ال�شعودية نحو بناء جمتمع املعرفة، والتحول من القت�شاد القائم على النفط اإىل القت�شاد املعريف، نلحظ ارتباطًا قويًا بني جميع الأهداف 
الوطنية ذات الطبيعة الإقت�شادية والإجتماعية وال�شحية والع�شكرية وال�شناعية وغريها، بالتعليم والبحث العلمي باعتبارهما اأهم الروافد التي ميكن الإعتماد عليها 
يف حتقيق هذه الأهداف.اإل اأن خمرجات نظام التعليم ال�شعودي رغم ما حققه من تطور، واإجنازات متنوعة يف جمالت عديدة، ل تتنا�شب مع املدخالت املقدمة اإليه، والتي 
تتمثل فيما يلقاه من دعم �شخي، وما يتوفر لها من مناخ موائم، كما اأنها غري قادرة بعد على حتقيق اأهداف اململكة بال�شورة املن�شودة، ول اأن حتتل الرتتيب واملكانة التي 
ت�شتحقها على امل�شتوي الدويل.  لذا بات من ال�شروري اإتخاذ خطوات جادة يف �شبيل تطوير هذا النظام، وحت�شني ترتيبه الدويل ليحقق اأهداف التنمية ال�شاملة باملقام 
الأول، متبوعة اأو متزامنة مع اإحراز ال�شمعة الدولية املنا�شبة له.  ومن هنا، تقدمت جامعة امللك خالد بهذا املقرتح لتطوير نظام التعليم ال�شعودي يف �شوء موؤ�شرات الرتتيب 

الدويل لنظم التعليم.

وي�شتمل امل�شروع املقرتح على ا�شتعرا�س لأهم الت�شنيفات الدولية لنظم التعليم ومن اأهمها ت�شنيفي بري�شون وت�شنيف جامعة القرن احلادي والع�شرون، واملعايري واملوؤ�شرات 
اخلا�شة بكل منها، ثم يتناول ملف التعليم ال�شعودي يف �شوء معايري وموؤ�شرات الرتتيب الدويل وفقًا لت�شنيف بري�شون وت�شنيف جامعة القرن احلادي والع�شرين يلي ذلك 

تناول البيانات املتاحة عن نظام التعليم ال�شعودي بنظرة حتليلية متبوعة بت�شور مقرتح لتطوير نظام التعليم ال�شعودي.
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ر�شالة امل�شروع:
رفع الرتتيب الدويل لنظام التعليم ال�شعودي.

اأهداف امل�شروع:
يهدف امل�شروع اإىل اإعداد وتنفيذ خطة وطنية طويلة املدى لتحقيق الريادة لنظام التعليم العايل ال�شعودي وفيما يلي اأهم اأهداف امل�شروع املقرتح:

- الإ�شهام يف تفعيل اخلطط الوطنية للتنمية ال�شاملة، وتطوير املجتمع ال�شعودي و�شنع جمتمع املعرفة.
- �شياغة ال�شيا�شة الوطنية للتعليم باململكة يف �شوء املعايري والإعتبارات الدولية.

- حتقيق التكامل بني كافة جهود وم�شروعات التطوير الوطنية لتطوير التعليم والتن�شيق فيما بينها.
- تعزيز ون�شر ثقافة تطوير نظام التعليم يف �شوء املوؤ�شرات الدولية لتقييم الأداء.

- الإدارة الر�شيدة ملوارد واإ�شتثمارات اململكة يف التعليم.
- توفري بيئة تعليمية واأكادميية متميزة ومناخ تنظيمي داعم للتطوير.

- تطوير منظومة البحث العلمي وحت�شني كم و جودة خمرجاتها.
- التطور النوعي يف م�شتوى اخلريجني بكافة م�شتوياتهم التعليمية.

- تعزيز ثقة املجتمع باأفراده وموؤ�ش�شاته لنظام التعليم واملوؤ�ش�شات التابعة له.
- تعزيز التعاون والربط بني املوؤ�ش�شات التعليمية والقطاعات املختلفة للمجتمع.

- تعزيز روافد الإت�شالت الدولية والإقليمية مع املنظمات الر�شمية ذات الهتمام بالتعليم والبحث العلمي.
- ت�شجيع التعاون املتبادل بني نظام التعليم ال�شعودي والنظم التعليمية للبلدان املختلفة.
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ج- معايري تقييم الن�شاط البحثي باجلامعات ال�شعودية روؤية مقرتحة لتوزيع ميزانية 
البحث العلمي على اجلامعات ال�شعودية:

 رفعت اجلامعة اإىل قطاع التعليم العايل بوزارة املالية اإطار مقرتح لتقييم الن�شاط البحثي باجلامعات ال�شعودية بناء على معايري حمددة حتى يكون هناك اأ�شا�س علمي، 

اإجمالية تتعلق مبجمل الإنتاج  اأن التوزيع احلايل مليزانية البحث العلمي على اجلامعات يعتمد على دللت  ومو�شوعي لتوزيع ميزانية البحث العلمي فيما بينها.  حيث 

البحثي للجامعات املختلفة، اإل اأن هناك اإعتبارات اأخرى يجب اأن تو�شع يف الإعتبار ومنها التفاوت يف اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س،

الإهتمام  ومع  كذلك  خمتلفة،  متويلية  باحتياجات  احلال  بطبيعة  يرتبط  والذي  جامعة  بكل  العلمية  التخ�ش�شات  يف  والتنوع  املختلفة،  باجلامعات  والأق�شام  والكليات، 

الوطني والدويل بق�شايا اجلودة فاإن مردود البحث العلمي الناجت عن الن�شاط البحثي لأى جامعة، واأثره على املجتمع، وقدرته على حل م�شكالته، بالإ�شافة اإىل القيمة 

العلمية للبحوث املن�شورة لبد من و�شعه يف الإعتبار خا�شة واأن هذه العوامل توؤثر على ترتيب اجلامعات على امل�شتوى العاملي.  ومن هنا تظهر �شرورة وجود اآلية علمية 

منهجية، ومعايري وا�شحة لقيا�س الن�شاط البحثي لكل جامعة على حدة.

وتطوير  العلمي،  البحث  على  اجلامعات  طاقات  وحتفيز  بها،  الالئقة  املكانة  لتحتل  املتميزة  للجامعات  الفر�شة  يتيح  اأنه  املقرتح  الإطار  تطبيق  عن  ينتج  اأن  املتوقع  ومن 

منظومة البحث العلمي داخلها مبا يحقق متطلبات العتماد، والتطوير امل�شتمر، و اأغرا�س التنمية، و�شنع اقت�شاد املعرفة، كما يوفر املعلومات ال�شادقة عن الو�شع التناف�شي 

للجامعات ال�شعودية مبا ي�شهم يف اإتخاذ القرارات املبنية على معلومات حقيقية، ومن تلك القرارات ما يتعلق بتوزيع ميزانية البحث العلمي، والدعم املايل املقدم له مبا يوازي 

النتاج املعترب واملعتد دوليًا، والذي يناف�س وي�شهم يف رفعة اجلامعات والوطن.

ومتتاز املعايري املقرتحة بالإعتماد على اأهم امل�شادر الوطنية، والعربية، والدولية التي تهتم بتقييم اجلامعات، ون�شاطها البحثي �شمانًا للعدالة، وم�شداقية التقييم، و�شهولة 

الفهم امل�شرتك، والتعامل معها ومن ذلك معايري الإعتماد املوؤ�ش�شي ال�شادرة عن الهيئة الوطنية لالعتماد والتقومي الأكادميي ال�شعودية، وموؤ�شرات الأداء اخلا�شة مبعيار 

)Impact Factor( للبحوث، واملجالت العلمية، والباحثني، التي تطبقها املوؤ�ش�شات العاملية التي تخت�س بتتبع الن�شر العلمي،  البحث العلمي، معايري تقييم عامل التاأثري 

ومعايري ترتيب اجلامعات وجميعها م�شادر معرتف بها ومتداولة يف كافة اجلامعات.

وتتعامل املعايري املقرتحة مع البحث العلمي كمنظومة ت�شم مناخ البحث العلمي ال�شائد باجلامعة حيث يوؤثر على قدرة اجلامعة على القيام بالن�شاط البحثي، وخمرجات 

البحث العلمي كالأبحاث وبراءات الإخرتاع وامل�شروعات البحثية، واأخريًا مردود واأثر تلك الأبحاث على جمالت متنوعة مثل �شنع جمتمع املعرفة، وتطوير واإثراء املعارف، 

واملفاهيم، وتطوير العمليات، وحت�شني الإنتاج واخلدمات من الناحية الكمية والكيفية، وحل امل�شكالت العلمية والإجتماعية، وغري ذلك فالبحث العلمي يف حد ذاته لي�شت 

غاية بل عملية منظمة، موجهة لتحقيق غايات، واأهداف.
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د- امل�شروع الوطني لتنمية مهارات خريجي اجلامعات وتاأهيلهم ل�شوق العمل:
من اأهم اأ�شباب تفاقم م�شكالت البطالة )املتمثلة يف زيادة اأعداد اخلريجني غري القادرين على اإيجاد فر�س عمل منا�شبة لهم( هو عدم جتفيف منابعها، وا�شتمرارية ال�شخ 
باأعداد جديدة من اخلريجني.  ويعمل ذلك وب�شورة م�شتمرة على اإ�شعاف جهود الدولة يف التغلب على هذه امل�شكلة، حيث كلما انتهت من اإيجاد فر�س عمل ملجموعة من 
اخلريجني فاإنها تواجه عدد اأكرب منهم بحاجة لفر�س وظيفية جديدة.  ومن هنا فالبد من وجود اإجراءات مانعة ل�شتمرار تدفقهم عن طريق تاأهيلهم التاأهيل املنا�شب 

بحيث يكون جاهز للعمل فور تخرجه.

روؤية امل�شروع
اأن ميثل امل�شروع نظام وطني فعال لتاأهيل خريجي اجلامعات وال�شباب ال�شعودي مبا ميكنه من الأداء املاهر، وتلبية احتياجات �شوق العمل، وتطويره.

ر�شالة امل�شروع
تاأهيل خريجي اجلامعات وال�شباب ال�شعودي مبا ميكنهم من الإلتحاق باملهن والوظائف املختلفة وتقليل معدلت البطالة.

اأهداف امل�شروع

الهدف العام للم�شروع:
تاأهيل ال�شباب ال�شعودي، وخريجي اجلامعات لالإلتحاق باملهن والوظائف املنا�شبة لهم.

وميكن حتقيق ذلك الهدف من خالل الأهداف الفرعية التالية:
-  توفري املوارد الب�شرية والقوى العاملة ذات التاأهيل املنا�شب ملتطلبات �شوق العمل.

-  اإعداد الطالب واخلريجني لبيئة عمل متغرية.
-  زيادة العائد ال�شتثماري لنظام التعليم وتطوير خمرجاته.

-  تطوير �شامل لنظام التعليم ال�شعودي عن طريق الربط بينه وبني احتياجات �شوق العمل والتنمية.
-  اإعداد وتطوير وحتديث ال�شيا�شات التعليمية املطبقة مبا يتنا�شب مع احتياجات �شوق العمل والتنمية.

-  زيادة القدرة التناف�شية للخريج يف �شوق العمل الوطني والقليمي والدويل.
-  التن�شيق بني املوؤ�ش�شات املختلفة للدولة مثل قطاع الأعمال واملوؤ�ش�شات الإنتاجية، وجهات التوظيف، واملوؤ�ش�شات التعليمية.

-  اإجراء درا�شة ت�شخي�شية حتليلية لواقع بيئة العمل والنظام التعليمي وحتديد مدى قدرته على تلبية احتياجاتها.
-  التعرف على اأهم قطاعات �شوق العمل ذات احلاجة اإىل موارد ب�شرية وقوى عاملة.

-  حتديد اأهم املهارات ال�شرورية لاللتحاق بالأعمال واملهن اجلديدة والقائمة.
-  تطوير عدد من الربامج التاأهيلية والتدريبية لتاأهيل ال�شباب لاللتحاق بهذه الوظائف واملهن وتلبية احتياجات �شوق العمل منها.
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الفئات امل�شتهدفة للم�شروع:
ي�شتهدف امل�شروع عدد من الفئات املو�شحة فيما يلي:

خريجو اجلامعات من غري امللتحقني بالوظائف.  -
خريجو املدار�س الثانوية وال�شناعية من غري امللتحقني بالوظائف وممن �شيكتفون بهذا امل�شتوى التعليمي دون الإلتحاق بامل�شتويات الأعلى.  -

طالب اجلامعات.  -
طالب املدار�س.  -

موظفي القطاع احلكومي ممن يرغبون يف تغيري جمال عملهم الوظيفي تلبية ل�شد احتياجات �شوق العمل يف قطاعات تعاين النق�س يف العمالة، اأو لعملهم يف جمال   -
ل يتنا�شب مع اإعدادهم الأكادميي ال�شابق اأو لتدنى م�شتوى الر�شا الوظيفي الناجت عن الت�شخم اأو حمدودية فر�س احلراك والرتقي.

امللتحقني بوظائف من ذوي الأداء املنخف�س.  -

ا�شرتاتيجية العمل ومراحله:
- للم�شروع توجه اإ�شرتاتيجي نحو تلبية الإحتياجات احلقيقية ل�شوق العمل والتغلب على م�شكلة البطالة يف اآن واحد.

-  تنطلق اإ�شرتاتيجية العمل بامل�شروع من خالل توجهني وهما:

اإجراءات للتغلب على معدلت البطالة احلالية وتزايد اأعداد اخلريجني غري امللتحقني مبهن واأعمال )�شي�شار اإليها لحقًا بالتوجه الأول(. •

اإجراءات مانعة لوقف تدفق املزيد من اخلريجني غري املوؤهلني للعمل تاأهياًل كاماًل مبا يوؤثر على جمهودات الدولة والوزارة يف الجتاه ال�شابق )�شي�شار اإليها  •

لحقًا بالتوجه الثاين(.

- التطوير والتح�شني امل�شتمر يف �شوء م�شتجدات ومتغريات �شوق العمل.
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هـ- م�شروع الأمري في�شل بن خالد  لتنمية منطقة ع�شري
اأي  حتقق  ولن  �شواء،  حد  على  والأوطان  الأفراد،  لتقدم  الأ�شا�شية  الركيزة  الب�شري  العن�شر  يعد 
كامل  توجه  مامل  اأهدافها  والإقت�شادية  والثقافية،  والتنموية،  املعرفية،  وامل�شروعات  اخلطط،  من 
اهتماماتها ببناء وتاأهيل الإن�شان.  ويف مناخ من التغريات امل�شتمرة والتحديات املتزايدة التي تواجهها 
كافة الدول حظيت اململكة العربية ال�شعودية من قياداتها الر�شيدة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني 
–حفظهم اهلل- باهتمام  امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود، وويل عهده الأمني، وويل ويل العهد 
�شامل، وروؤية م�شتقبلية �شائبة تتمثل يف اهتمامها بالتحول اإىل جمتمع املعرفة، والقت�شاد القائم 

عليها، كما حظيت منطقة ع�شري  

اإ�شتيعاب تلك  اأن  اإل  العزيز،   امللكي الأمري في�شل بن خالد بن عبد  ال�شمو  بالغ من �شاحب  باهتمام 

النقالت التنموية ال�شاملة، والقدرة على الإ�شهام فيها، واحلفاظ على ما حتققه من اإجنازات ل ميكن 
الب�شري.   املال  لراأ�س  اإ�شتثمارًا  ذلك  ميثل  حيث  لالإن�شان  موازية  تنمية  ي�شاحبه  اأن  دون  يتحقق  اأن 
من هنا، حر�شت اإمارة منطقة ع�شري على اتخاذ خطوات جادة يف �شبيل التنمية ال�شاملة لالإن�شان يف 
منطقة ع�شري من خالل عقد �شراكة ا�شرتاتيجية مع جامعة امللك خالد باعتبارها من اأكرب الكيانات 
امل�شروع  لتد�شني  خا�شة  ب�شفة  ع�شري  ومنطقة  عامة،  ب�شفة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  املعرفية 
حيث ميثل منوذجًا يحتذى به على م�شتوى مناطق اململكة يف التعاون بني اجلامعات وكافة موؤ�ش�شات 

الدولة.

الروؤيـة:
اأن يكون م�شروع الأمري في�شل بن خالد بن عبد العزيز لتنمية مواطني منطقة ع�شري نقلة تنموية متميزة، ومنوذجًا يحتذي به يف جمالت القيادة الر�شيدة، وتفعيل الدور 

الريادي للجامعة، وتكامل الأداء بني موؤ�ش�شات الدولة.

الر�شالة:
تطوير مواطني منطقة ع�شري مبا ميكنهم من تاأدية اأدوارهم يف احلياة ال�شخ�شية، وامل�شاركة الفاعلة يف احلياة العامة، وامل�شاهمة الإيجابية يف دفع عجلة التنمية، مع 

التاأكيد على الهوية الإ�شالمية، والوطنية، والثقافية. 

بناء على موافقة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن خالد بن عبد العزيز 
على مقرتح اجلامعة بتاريخ 1437/5/22 ه
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الأهداف العامة للم�شروع
الهدف الرئي�شي للم�شروع هو التنمية الإن�شانية ال�شاملة ل�شكان منطقة ع�شري، ويتحقق ذلك من خالل الإ�شهام يف حتقيق عدد من الأهداف الفرعية التالية:

بناء الإن�شان القادر على تطوير نف�شه وتثقيفها، وبناء قدراته واإمكاناته.  -
ن�شر الوعي املجتمعي بالق�شايا الكربى، واملعارف اجلديدة �شواء حمليًا اأو دوليا.  -

الدينية  القيم  وغر�س  ال�شحيحة  والإجتاهات  الإيجابية  وال�شلوكيات  واحلياتية  والإجتماعية  واملهنية  ال�شخ�شية  للجوانب  املتكاملة  الإن�شانية  التنمية   -
والأخالقية.

تاأ�شيل روح الإنتماء للمواطنني مبنطقة ع�شري.  -
دعم ثقة اأبناء املنطقة يف قياداتها و�شعورهم باهتمامهم البالغ بهم.  -

تعزيز ثقافة امل�شوؤولية املجتمعية لأفراد وموؤ�ش�شات املنطقة.  -
تفعيل التكامل بني املوؤ�ش�شات الوطنية والأهلية يف جمال خدمة املجتمع وتطوير الإن�شان.  -

دعم وتعزيز واإجراء الدرا�شات والبحوث العلمية املتعلقة بتنمية الإن�شان واأحدث التوجهات العلمية يف ذلك.  -
التوفيق بني القيم والإجتاهات التقليدية ومتطلبات الع�شر اجلديد.  -

ح�شر الإحتياجات التنموية باملنطقة.  -
ح�شر امل�شكالت الإجتماعية والتنموية املتعلقة بال�شلوك الإن�شاين واقرتاح احللول للتغلب عليها من خالل تطوير وتنمية الإن�شان.  -

اإعداد اخلطط التنفيذية متعددة املدي الزمني )ق�شرية – متو�شطة – بعيدة املدى( لتنمية الإن�شان باملنطقة.  -
حتديد اأف�شل املمار�شات التطبيقية املمكنة لتلبية الإحتياجات التنموية.  -

تقدمي خدمات الإر�شاد النف�شي والديني والرتبوي الذي من �شاأنه تعزيز القيم الإيجابية لدى املواطن.  -
تفعيل دور املراأة يف خدمة املجتمع.  -

املحاور الرئي�شية:
املحور الديني.  -

املحور الوطني والأمني.  -
املحور الثقايف والتعليمي والإجتماعي والريا�شي.  -

املحور التنموي والإقت�شادي وال�شياحي.  -

الفئات امل�شتهدفة من الأفراد:
اأفراد املجتمع بكافة فئاتهم العمرية وخا�شة الفئات العمرية لل�شباب.  -

اأفراد املجتمع ممن مل تتح لهم فر�شة التعليم وخا�شة الن�شاء من �شكان ال�شواحي والأماكن النائية.  -
اأفراد املجتمع من احلا�شلني على درجات علمية خمتلفة وخا�شة الدبلوم قبل اجلامعي، والثانوية العامة.  -

اأ�شحاب املهن والأعمال احلرة.  -
اأفراد املجتمع من احلا�شلون على درجات علمية خمتلفة ومل تتح لهم فر�س وظيفية.  -

اأفراد املجتمع الأكرث احتياجًا مثل الفقراء واملعوزين والأيتام وذوي الإحتياجات اخلا�شة.  -
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املكا�شب املتوقعة من امل�شروع
ينتج عن التطبيق الناجح للم�شروع ال�شتفادة من عدد كبري من املكا�شب حيث يوفر امل�شروع ما يلي:

درا�شة علمية منهجية حتدد الإحتياجات التنموية باملنطقة.  -
خمططات تنفيذية ق�شرية ومتو�شطة وبعيدة املدى لتفعيل خطط التنمية باملنطقة.  -

هيكل اأو اإطار عمل تعاوين بني موؤ�ش�شات املجتمع يف منطقة ع�شري.  -
رفع م�شتوى الر�شا بني مواطني منطقة ع�شري ل�شيما الفئات الأقل اهتمامًا وتعليما وح�شول على اخلدمات.  -

حقائب تدريبية متعددة موجهة لفئات اإن�شانية متنوعة ميكن الإ�شتفادة منها يف مناطق اأخرى.  -
كوادر ب�شرية مدربة ميكنها تنفيذه يف نطاقات جغرافية اأخرى بحيث تكون منطقة ع�شري منطقة رائدة.  -

التغلب على بع�س امل�شكالت الأخالقية وال�شلوكية التي نعاين منها واحلد من انت�شارها.  -

الحتفاء باليوم العاملي للجودة
حتت رعاية معايل مدير اجلامعة وباإ�شراف �شعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة رئي�س اللجنة املنظمة للندوة وم�شاركة من اجلامعة يف اليوم العاملي للجودة ، 
املوافق 2016/11/10 م ندوة علمية حتت  التطوير الأكادميي واجلودة يوم اخلمي�س 1438/2/10 هـ  للتطوير واجلودة ممثلة يف عمادة  عقدت وكالة اجلامعة 

عنوان )اجلودة والتميز( .
ح�شر الندوة التي عقدت مبدرج )6( عدد كبري من اأع�شاء هيئة التدري�س باجلامعة ، ومتت مناق�شة )7( اأوراق عمل وذلك على النحو التايل :

د/ عبداهلل من�شور اآل ع�شيد : اجلودة يف ال�شنة النبوية – مناذج وتطبيقات.
د/ عبري حمفوظ اآل مداوي : معايري نظام العتماد املدر�شي يف مدار�س التعليم الثانوي مبنطقة ع�شري )املعوقات واملقرتحات(

د/ فاطمة علي اآل احلارث : ا�شرتاتيجية مقرتحة لتطوير وظائف اجلامعات ال�شعودية يف �شوء مبادىء جامعة امل�شتقبل.
اأ/ حممد اأحمد ال�شهراين : موؤ�شرات جودة اخلدمات الطالبية بجامعة امللك خالد .

د/ �شعيد �شعد اآل هادي : تقومي تو�شيف برامج مرحلة البكالوريو�س - جامعة امللك خالد.
د/ عبدالرحمن �شعيد بن بتيل: بناء برنامج مقرتح لأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة امللك خالد يف �شوء معايري اجلودة ال�شاملة.

د/ ح�شة حممد اآل ملوذ : معايري جودة الختبارات الإلكرتونية من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س والطالبات بجامعة امللك خالد.
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التو�شيات:
الإهتمام ال�شامل بكافة املعايري التي حققت اجلامعة تقدمُا يف ترتيبها لإحراز مزيد من التقدم.  -

و�شع خطة تطويرية ملعايري الرتتيب التي �شجلت ثباتًا .  -
تفعيل املوقع الإلكرتوين للجامعة وذلك من خالل:  -

اإثرائه بخدمات اأكادميية وطالبية متنوعة. •
ت�شكيل جلنة دائمة لتطوير ومتابعة اأداء املوقع حيث اأنه يف �شورته احلالية يهتم بجوانب تقنية واإعالمية ب�شورة تزيد كثريًا عن اإهتمامه بجوانب تطويرية  •

وخدمية، خا�شة واأن جميع الدرا�شات التطويرية اأو�شحت اأن اجلانب التقني يف عمليات التطوير ل يتعدى 20% فقط من مكونات منظومة التطوير.
زيادة الرتويج ملوقع اجلامعة على كافة اإ�شداراتها ومطبوعاتها واأن�شطتها الأكادميية كاملوؤمترات والندوات. •
اإعداد ا�شتطالع راأي مو�شع لقيا�س مدى الر�شا عن املوقع الإلكرتوين للجامعة واقرتاحات تطويره. •

اإعداد خطة تطويرية �شاملة ملنظومة البحث العلمي باجلامعة.  -
و�شع اآليات لزيادة ال�شمعة الأكادميية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س وجهات التوظيف  -

  ²ثبات الرتتيب ل ي�شري اإىل عدم وجود تقدم يف الأداء، حيث اأن اجلامعات الأخرى بدورها تعمل على تطوير اأدائها.
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