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العنوان رقم
الجدول

رقم 
الصفحة

34كليات اجلامعة للبنني1

35كليات اجلامعة للبنات2

37الأق�شام الأكادميية التابعة لكليات اجلامعة للبنني3

42الأق�شام الأكادميية التابعة لكليات اجلامعة للبنات4

5
اأعداد الطالب امل�شتجدين واملقيدين واخلريجني باملراحل الدرا�شية املختلفة وتوزيعهم بناء على النوع )طالب / طالبات( واجلن�شية )�شعودي / غري  �شعودي( للعام 

اجلامعي 1435- 1436 هــ
51

53توزيع الطالب والطالبات امل�شتـــجدين للعام اجلــامعي 1435- 1436 هــ على  الدرجات العلمية املختلفة بكليات وفروع اجلامعة6

7
توزيع الطالب امل�شتجدين على كليات اجلامعة بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية )�شعودي / غري �شعودي(، واجلن�س )طالب / طالبة( للعام اجلامعي  1435- 

1436 هــ
58

66تطور اأعداد الطالب والطالبات امل�شتجدين باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل خم�س �شنوات مت�شمنة �شنة التقرير8

68توزيع الطـــالب والطالبات املقيدين للـــــعام اجلــــامعي 1435- 1436 هــ على كليات اجلامعة وفقًا للمرحلة اجلامعية9

72توزيع الطالب املقيدون باجلامعة على الكليات العملية والأدبية10

74توزيع الطالب املقيدون باجلامعة للعام 1435- 1436 هــ وتوزيعهم  على كلياتها بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية11

79تطور اأعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل ال�شنوات املا�شية و�شنة التقرير12

81اأعداد خريجني كليات اجلامعة وتوزيعهم على الدرجات العلمية املختلفة13

86توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب املرحلة اجلامعية واجلن�شية  واجلن�س للعام اجلامعي 1435- 1436 هــ14

91 توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية  واجلن�شية واجلن�س15

2- قائمة الجداول
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العنوان رقم
الجدول

رقم 
الصفحة

106تطور اأعداد اخلريجني باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل  ال�شنوات املا�شية و�شنة التقرير16

108اأعداد الطالب والطالبات الذين مت طي قيدهم اأو اعتذروا عن ف�شل درا�شي اأو   اأكرث خالل عام 1435- 1436 هــ-17

113الأن�شطة الثقافية والفنية والدورات التي اأقامتها عمادة �شوؤون الطالب18

115امل�شابقات الثقافية التي اأقامتها عمادة �شوؤون الطالب 19

116الأن�شطة الجتماعية والك�شفية التي قامت بها عمادة �شوؤون الطالب20

117الأن�شطة الريا�شية التي تنظمها عمادة �شوؤون الطالب21

119اأعداد امل�شتفيدين من الإ�شكان اجلامعي 21

119اأعداد الطالب والطالبات امل�شتفيدون من الوجبات الغذائية املقدمةمن اجلامعة22

120عدد 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 للعام اجلامعي 1435- 1436 هــ24

128توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س على كليات اجلامعة بح�شب الرتب العلمية  واجلن�شية للعام اجلامعي 1435- 1436 هــ25

136اأعــداد املحا�شرين واملعيدين ومدر�شي اللغات وم�شاعدي الباحثني بكليات  اجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية واجلن�شية للعام اجلامعي 1435- 1436 26

144توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بكليات اجلامعة بناء على املوؤهل العلمي واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1435- 1436 هــ27

28
147تطور اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم باجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية خالل الأعوام ال�شابقة و�شنة التقرير

150ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س : الطالب بكليات اجلامعة واأق�شامه29

30
154اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم من املعينني اجلدد وامل�شتقيلني واملتقاعدين  والذين متت ترقيتهم خالل العام اجلامعي 1435- 1436 هــ 
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العنوان رقم
الجدول

رقم 
الصفحة

155توزيع احلا�شلني على تفرغ علمي واملعارين من اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم وتوزيعهم على كليات اجلامعة ح�شب الرتب العلمية31

159اإجمايل اأعداد املبتعثني اجلدد داخل اململكة وخارجها وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س32

171عدد املبتعثني اجلدد من كليات اجلامعة لداخل اململكة خالل العام 1435- 1436 هــ موزعني ح�شب التخ�ش�س والدرجة العلمية املبتعثني لأجلها33

178اأعداد املبتعثني اجلدد اإىل خارج اململكة وتوزيعهم على اأ�شا�س الدرجة العلمية والتخ�ش�س34

186 عدد املبتعثني اجلدد من كليات اجلامعة خلارج اململكة خالل العام 1435- 1436  هــ موزعني ح�شب الدولة  والدرجة العلمية املبتعثني لأجلها35

187تطور اأعدد املبتعثني اجلدد يف اجلامعة خالل ال�شنوات اخلم�س الأخرية موزعني  ح�شب الدرجة العلمية املبتعثني لأجلها36

189الدورات التدريبية املقدمة داخل اجلامعة لأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم م�شنفة على اأ�شا�س النوع )رجال/ ن�شاء( 37

191الدورات التدريبية املقدمة خارج اجلامعة لأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف  حكمهم م�شنفة على اأ�شا�س النوع )رجال/ ن�شاء(38

193توزيع اأعدد املتدربني بالداخل من الإداريني وفقًا للنوع39

194اأعداد امل�شاركون بالدورات التدريبية الداخلية واخلارجية40

205 عدد البحوث الأكادميية التي مت اإجنازها واجلاري تنفيذها41

207تطور اأعداد البحوث باجلامعة خالل خم�س �شنوات42

208اأعداد املوؤمترات والندوات والبحوث التي �شارك بها اأع�شاء هيئة التدري�س وتوزيعها بناء على مكان النعقاد43

209اأعداد املوؤمترات والندوات التي �شارك فيها اأع�شاء هيئة التدري�س خارج اململكة موزعة ح�شب البلد للعام اجلامعي 1435- 1436 هــ44

216مقتنيات مكتبات اجلامعة من الكتب واملواد العلمية )العربية والأجنبية(45

217اأعداد الكتب واملخطوطات والدوريات والر�شائل العلمية التي غذيت بها مكتبات اجلامعة خالل العام 1435- 1436 هــ46
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218اإح�شاءات ا�شتعارة الفئات امل�شتفيدة من املكتبة موزعة على الكتب العربية والأجنبية47

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 1435- 1436 هــ
219

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

232اأعداد املوظفني واملوظفات باجلامعة وتوزيعهم على اأ�شا�س اجلن�شية، والنوع،  واملجموعة الوظيفية50

233اأعدد املوظفني املعينني واملرقني واملطوية قيودهم ح�شب املجموعة الوظيفية للعام اجلامعي 1435- 1436 هــ51

234توزيع ميزانية اجلامعة والن�شبة للمن�شرف اإىل العتماد املخ�ش�س لكل باب52

235مقارنة بني املعتمد واملن�شرف الفعلي لأبواب امليزانية خالل الأعوام اخلم�س  املا�شية53

240م�شاريع اجلامعة لعام 1435-1436هـ 54

55QS 275تطور م�شتويات الأداء وترتيب اجلامعة وفقًا لت�شنيف الـ

286ملخ�س تقرير موؤ�شرات اأداء جامعة امللك خالد 1435- 1436 هــ56

العنوان رقم
الجدول

رقم 
الصفحة
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العنوان رقم
الجدول

رقم 
الصفحة

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

28فروع اجلامعة مبحافظات منطقة ع�شري2

28 م�شقط راأ�شي للجامعة3

28 املبنى الإداري للجامعة4

31الهيكل التنظيمي للجامعة5

33مباين املدرجات والقاعات الدرا�شية6

52توزيع اأعداد الطالب والطالبات امل�شتجدين واملقيدين واأعداد اخلريجني على  كليات اجلامعة7

56توزيع الطالب والطالبات امل�شتجدين على كليات اجلامعة للعام اجلامعي 1435 - 1436 هـ ممثاًل بالن�شبة املئوية8

9
توزيــع الطــالب امل�شــتجدين علــى كليــات اجلامعــة بنــاء علــى املرحلــة الدرا�شــية  واجلن�شــية )�شــعودي / غــري �شــعودي(، واجلن�ــس )طالــب / طالبــة( للعــام اجلامعي 

1435- 1436 هــــ
64

67 تطور اأعداد الطالب والطالبات امل�شتجدين باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل خم�س �شنوات مت�شمنة �شنة التقرير. 10

73توزيع الطالب والطالبات املقيدون بكليات اجلامعة للعام اجلامعي 1435- 1436هــ ممثاًل بالن�شبة املئوية11

80تطور اأعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة موزعني وفقًا للمرحلة الدرا�شية خالل اخلم�س �شنوات املا�شية مت�شمنة �شنة التقرير12

85توزيع خريجي اجلامعة على كلياتها للعام اجلامعي 1435- 1436 هــ ممثاًل بالن�شبة املئوية13

107تطور اأعداد اخلريجني باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل ال�شنوات املا�شية و�شنة التقرير14

135توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم على كليات اجلامعة للعام اجلامعي  1435- 1436 هــ15

143توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم على كليات اجلامعة ح�شب اجلن�شية للعام اجلامعي 1435- 1436 هــ16

3- قائمة األشكال
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145توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ح�شب املوؤهل العلمي واجلن�شية للعام اجلامعي 1435- 1436 هــ17

146ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم من ال�شعوديون اإىل غري ال�شعوديني18

148تطور اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س باجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية خالل الأعوام ال�شابقة و�شنة التقرير19

149تطور اأعداد من يف حكم اأع�شاء هيئة التدري�س موزعني ح�شب الرتب العلمية خالل الأعوام ال�شابقة و�شنة التقرير20

170عدد املبتعثني لداخل وخارج اململكة الذين على راأ�س البعثة من كليات اجلامعة خالل العام 1435- 1436 هــ21

184عدد املبتعثني الذين على راأ�س البعثة من كليات اجلامعة خارج اململكة خالل  العام 1435- 1436 هــ22

185عدد املبتعثني الذين على راأ�س البعثة من كليات اجلامعة خارج اململكة خالل  العام 1435- 1436 هــ23

233توزيع موظفي اجلامعة على املجموعات الوظيفية املختلفة24

237النموذج املعماري للمدينة اجلامعية جلامعة امللك خالد بالفرعاء25

237النموذج املعماري للم�شت�شفي اجلامعي باملدينة اجلامعية جلامعة امللك خالد بالفرعاء26

259املحاور الأ�شا�شية ملوا�شفات خريج اجلامعة27

العنوان رقم
الجدول

رقم 
الصفحة
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 الحمــد هلل والصــاة والســام علــى خاتــم األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن وبعــد، 
يســعدني أن أقــدم التقريــر الســنوي لجامعــة المــك خالــد عــن العــام الجامعــي 1436 - 1437 هـــ، 2015 - 2016 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 الجامعة أحد المؤسســات المعرفيــة بالمملكة 
العربيــة الســعودية بصفــة عامــة، ومنطقــة عســير بصفــة خاصــة وذلــك مــن خــال توســيع دائــرة إتاحــة التعليــم العالــي 
بمرحلتــي البكالوريــوس والدراســات العليــا مــع ، وتنــوع البرامــج األكاديميــة والمقــررات الدراســية، بمــا يلبــي احتياجــات 
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.
ــه الجامعــة، وقياداتهــا، وأعضــاء هيئــة التدريــس بهــا، وكافــة  ــر الجهــد الكبيــر المخلــص الــذي تقــوم ب ويوضــح التقري
منســوبيها فــي ســبيل رفعــة الجامعــة حتــى تتمكــن بفضــل مــن اهلل وتوفيقــه مــن تحقيــق رؤيتهــا، ورســالتها، 
وأهدافهــا وتفعيــل منظومــة القيــم التــي تتبناهــا.  وعلــى الرغــم مــن التطــورات الكبيــرة التــي شــهدتها الجامعــة خال 
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.
وفــي النهايــة، يســعدني أن أتقــدم بالشــكر واالمتنــان لــكل مــن أســهم فــي تحقيــق تلــك اإلنجــازات، وأدعــو جميــع 
ــف جهودهــم، وتكثيــف طاقاتهــم حتــى  ــدؤوب، وتكات ــى االســتمرار فــي عملهــم ال ــادات الجامعــة، ومنســوبيها إل قي
نــرى جامعتنــا فــي المكانــة التــي تليــق بهــا، وبمــا يتناســب مــع مــا 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-، 
وأصحــاب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن نايــف بــن عبــد العزيــز ولــي عهــده األميــن، ونائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 
ووزيــر الداخليــة، واألميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز ولــي ولــي العهــد والنائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزيــر الدفــاع، وصاحــب الســمو 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 جامعة الملك خالد
أ.د. فالح بن رجاء اهلل السلمي

تقديم 
مدير الجامعة
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يســرني أن أقــدم التقريــر الســنوي للجامعــة 1436- 1437هـــ، 2015-2016 م فــي شــكله الجديــد حيــث أضيــف إلــى 
أجزائــه المتعــارف عليهــا فــي الســنوات الســابقة عــدد مــن الجــداول واألشــكال التوضيحيــة والرســوم البيانيــة، 
كمــا تــم تصنيــف وتبويــب البيانــات الــواردة بــه، وإلحاقهــا بجــزء 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 

ــات التــي  ــات اإلحصائيــة الواقعيــة، والدراســات والتحليــات والمقارن ــد توجهاتهــا المســتقبلية، بنــاء علــى البيان الجامعــة فــي صنــع قراراتهــا، وتحدي
تجــرى عليهــا ســواء عبــر ســنوات مختلفــة، أو قطاعــات ووحــدات أكاديميــة وإداريــة مختلفــة خــال نفــس العــام، أو مقارنــة مــا تــم إنجــازه بالفعــل فــي 

ضــوء األداء المســتهدف، بمــا يســهم فــي تحديــد فجــوة األداء، وتحديــد النقــاط التــي تحتــاج إلــى تركيــز، وتحديــد أولويــات العمــل المســتقبلية.

ــة مــن الخطــة  ــة الثاني ــى رأســها المرحل ــة وطموحــة وعل ــة مــن خــال مجموعــة خطــط شــاملة ومتكامل ــة التالي ــق العمــل فــي المرحل وســوف ينطل
االســتراتيجية 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 طريقهــا نحــو 

التميــز.
كمــا أضيــف إلــى التقريــر فصــل خــاص نعــرض مــن خالــه أهــم إنجــازات الجامعــة 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 
ــة والمســتقبلية، وتوحيــد الجهــود بمــا يتناســب مــع مــا تلقــاه الجامعــة مــن دعــم شــامل مــن قيــادات الوطــن تحــت قيــادة خــادم الحرميــن  والجاري
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود -حفظــه اهلل-، وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن نايــف بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، ووزيــر الداخليــة، وولــي ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز 
آل ســعود النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع، وصاحــب الســمو الملكــي أميــر منطقــة عســير األميــر فيصــل بــن خالــد بــن عبــد العزيــز 

آل ســعود، ومعالــي وزيــر التعليــم.
وكيل الجامعة للتطوير والجودة         وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

د. أحمد بن يحيى الجبيلي

مقدمة 
وكيل الجامعة للتطوير الجودة
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معالي مدير الجامعة
أ. د. فالح بن رجاء اهلل السلمي

سعادة وكيل الجامعة
 للتطوير والجودة

د. أحـمــد بن يـحـيــى الجـبـيـلي

سعادة وكيل الجامعة
أ.د. مرعي بن حسين محمد 

القحطاني

سعادة وكيل الجامعة 
لكليات البنات

د. سعد بن محمد بن دعجم

قيادات الجامعة
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الحــربـي
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للتخصصات الصحية

أ. د. خالد بن سعد علي آل 
جلبان
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التعليمية واألكاديمية

د. محمد بن علي الحسون

سعادة وكيل الجامعة للمشروعات
د. سليمان بن صالح الصويان
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         بداية من مطلع الف�شل الدرا�شي الأول وحتى نهاية اليوم ال�شابق لبداية العام العام اجلامعي )الدرا�شي(1
        اجلامعي 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�شروبًامعدل التغري ال�شنوي3
         يف 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 اجلامعة¹  بعد ظهور نتائج الف�شل ال�شيفي،              الطالب املقيد )املقيدون(9
        م�شافًا اإليه اخلريجون واملن�شحبون واملف�شولون خالل العام ².

        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

قائمة االختصارات
الواردة بالجداول واألشكال

الداللةاالختصارم
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نشأة الجامعة وتطورها
البيانات الواردة بالتقرير والتمثيل البياني لها 

من إعداد 
إدارة الدراسات والمعلومات



27
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اأعلــن خــادم احلرمــني ال�شــريفني امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيز اآل �شــعود -رحمــه اهلل- عندما كان وليــًا للعهد يوم الثالثــاء 1419/1/9هـ قيام جامعــة امللك خالد بدمج فرعــي جامعة الإمام 
حممــد بــن �شــعود الإ�شــالمية باجلنــوب وجامعــة امللــك �شــعود0 ثم �شــدر الأمر ال�شــامي برقــم 78/7/م يف 1419/3/11هـــ القا�شي با�شــتكمال الإجراءات النظاميــة الالزمة لذلــك، وبناًء عليه 
�شــدرت امليزانيــة الأوىل للجامعــة يف 1419/9/14هـــ �شمــن امليزانيــة العامــة للدولة لتن�شم جامعة امللك خالد اإىل منظومة اجلامعات ال�شــعودية.  وتقع اجلامعــة يف حي القريقر، بالقرب من 
مطار اأبها الدويل، مبدينة اأبها يف منطقة ع�شري )�شكل 1( حيث تبلغ م�شاحتها نحو 81000 كيلو مرت مربع، ويبلغ تعداد �شكانها اأكرث من 219000 ن�شمة.  وت�شم ع�شري مناطق جغرافية متعددة 
متتد من اأبها اىل النما�س وت�شــمل ثمان و�شــبعني حمافظة ومركز، وللجامعة فروع يف املحافظات الكربى للمنطقة مثل اأبها، وخمي�ــس م�شــيط، وحمايل، وبي�شــة، وبلقرن، والنما�س، ورجال اأملع، 
و�شــراة عبيــدة، وظهــران اجلنــوب، واأحــد رفيــدة، وتثليــث، واملجــاردة، وتنومه، حيث تقدم لهــا خدماتها املتنوعة من تعليم وبحث علمي وخدمة جمتمع.  ويو�شح �شــكل 2 فــروع اجلامعة املمتدة 

عرب منطقة ع�شــري، كما يو�شح �شــكل 3 م�شــقط راأ�شــي جلامعة امللك خالد، ويو�شح �شــكل 4 املبني الإداري لها.

نشأة الجامعة وتطورها

�شكل )1(: موقع اجلامعة بحي القريقر
)من خالل موقع جوجل( �شكل )3( : م�شقط راأ�شي للجامعة

�شكل )2(:  فروع اجلامعة
 مبحافظات منطقة ع�شري

�شكل )4(: املبنى الإداري للجامعة 
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التنظيم اإلداري 
في الجامعة:

وكاالت الجامعة:

العمادات المساندة بالجامعة:

تعمــل اجلامعــة علــى حتقيــق روؤيتهــا، ور�شــالتها، واأهدافهــا ال�شــرتاتيجية، وتفعيــل قيمهــا مــن خــالل عــدة وحــدات اأكادمييــة واإداريــة مو�شحــة بالهيــكل التنظيمي للجامعة )�شــكل 5(، ويراأ�ــس 
الهيــكل معــايل مديــر اجلامعــة، ويتبعــه عــدد مــن الــوكالت، والعمــادات امل�شــاندة، واملراكز البحثيــة، واملراكــز العلمية، واملعاهــد، وكليات البنــني والبنات ميكن تو�شيحهــا كما يلي:

وكالة اجلامعة.

عمادة القبول والت�شجيل.

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.

عمادة �شوؤون الطالب.

وكالة اجلامعة للم�شروعات.

عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر.

وكالة اجلامعة للتخ�ش�شات ال�شحية.

عمادة البحث العلمي.

وكالة اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي.

عمادة �شوؤون املكتبات.

وكالة اجلامعة لكليات البنات.

عمادة الدرا�شات العليا.

وكالة اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية.

1

1

2

2

5

5

6

6

3

3

4

4

7
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عمادة التعلم الإلكرتوين.

 مركز اإعداد القادة الإداريني.

عمادة التطوير الأكادميي واجلودة.

 مركز املوهبة والإبداع.

 مركز الأبحاث البحرية.

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

مركز ريادة الأعمال املعريف.

 مركز القيا�س والتقومي.

7

7

8

8

10

9

9

11

المراكز العلمية بالجامعة:

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

 مركز البحوث والدرا�شات الجتماعية.

 مركز حوكمة ال�شركات. مركز بحوث الأمرا�س ال�شتوائية.

 مركز بحوث علوم املواد املتقدمة.مركز التوفل.

12

56

34
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مجلس
الجامعة

مدير
الجامعة

اإدارة ال�شتثمار

عمادة خدمة املجتمع 
والتعليم امل�شتمر

وكيل اجلامعة لل�شوؤون 
الأكادميية والتعليمية

كليات البنني

مكتب الوكيلمكتب الوكيلمكتب الوكيل

عمادةاملجل�س العلمي
�شوؤون املكتبات

عمادة التطوير
الأكادميي واجلودة

عمادة 
الدرا�شات العليا

عمادة 
التعليم الإلكرتوين

العلوم باأبها

مكتب الوكيل

العلوم الطبية
التطبيقية مبحايل

الإدارة املالية

كليات البنات

مركز اإعداد
القادة الإداريني

عمادة 
البحث العلمي

مركز
املوهبة والإبداع

الرتبية باأبها

م�شروع املدينة
اجلامعة بالفرعاء

علوم والآداب
بالنام�س

اإدارة امل�شرتيات

مركز ريادة 
الإعمال املعريف

اأمانة
الكرا�شي العلمية

الإدارة العامة
لتقنية املعلومات

املجتمع باأبها

م�شاريع
الكليات والإدارات

يف املحافظات

العلوم والآداب
ب�شراة عبيدة

اإدارة الت�شالت
الإدارية

مراقبة املخزون مركز الوثائق
واملحفوظات

الربامج امل�شرتكة املعاهد واملراكز
باملجتمع الأكادميي

العلوم والآداب
العلوم والآداببخمي�س م�شيط

بظهران اجلنوب

اإدارة 
امل�شتودعات

مركز القيا�س
والتقومي

اإدارة
التعاون الدويل

املركز اجلامعي
لدرا�شة الطالبات

املجتمع بخمي�س

الإدارة العامة
للم�شاريع

العلوم والآداب
مبحايل

اإدارة الدرا�شات
واملعلومات

اجلمعيات
العلمية

الإدارة العامة
لل�شالمة والأمن اجلامعي

املجتمع
برجال املع

اإدارة اأمالك
ومرافق اجلامعة

العلوم والآداب
ببلقران

اإدارة التجهيزات 
وامل�شتلزمات

التعليمية

اإدارة املتابعةجملة اجلامعة
التمري�س
بخمي�س

اإدارة اخلدمات 
امل�شاندة مبركز

الطالبات بال�شامر

الآداب باأبها
العلوم الطبية

التطبيقية بالنما�س

العلوم الطبية
التطبيقية بالنما�س

العلوم ولآداب
باأحد رفيدة

الإدارة والقت�شاد
املنزيل باأبها

اإدارة اخلدمات 
امل�شاندة ملجمع 

طريق امللك عبداهلل
زاحد رفيدة

وكيل اجلامعة للدرا�شات
وكيل اجلامعة وكيل اجلامعة العليا والبحث العلمي

للتطوير واجلودة
وكيل اجلامعة 
لكليات البنات

وكيل اجلامعة 
للتخ�ش�شات الجتماعية

وكيل اجلامعة 
للم�شاريع

مدير عام ال�شوؤون 
الإدارية واملالية

المستشارون عمادة القبول
 والت�شجيل

الإدارة العامة
للتخطيط وامليزانية

عمادة �شوؤون
الطالب

الإدارة القانونية مركز حوكمةاأمانة املجل�س
 ال�شركات

عمادة �شوؤون اأع�شاء هيئة 
التدري�س واملوظفني 

مكتب مدير 
اجلامعة

الدارة العامه
وحدة املراجعةاملراقب املايلللعالقات والإعالم

الداخلية
جمل�س اإدارة

�شندوق الطالب

�شكل )5(: الهيكل التنظيمي للجامعة
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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:

المعاهد البحثية :

مركز البحوث بكلية الرتبية.

معهد البحوث والدرا�شات ال�شت�شارية.

مركز البحوث بكلية ال�شريعة واأ�شول الدين.

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

مركز البحوث بكلية العلوم.مركز البحوث بكلية الطب.

1

1

2

56

34
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كليات الجامعة:
بــداأت اجلامعــة باأربــع كليــات هــي كليــة ال�شــريعة واأ�شــول الديــن، وكليــة اللغــة العربيــة والعلــوم الجتماعيــة 
والإداريــة، وكليــة الطــب، وكليــة الرتبيــة ، وكــون جامعــة امللــك خالــد هــي اجلامعــة الوحيــدة باملنطقــة، فقــد 
اأخــذت علــى عاتقهــا القيــام بدور تنمية املجتمع املحيــط، وتنمية اأفراده من خالل خدمــات متميزة يف اجلوانب 
- 1426 هـ )2005-  التعليميــة، والبحثيــة، وخدمــة املجتمــع، خا�شة مع تو�شــع  اجلامعة فيما بني عامــي 1425ـ 

2007 م( حيث مت �شم  كليات  
املعلمــات مبنطقــة ع�شــري، والتــي كانت تتبع وزارة التعليم العــايل حينذاك، وكليات التمري�ــس لالإناث التي كانت 
تتبــع وزارة ال�شحــة اإىل اجلامعــة، بالإ�شافــة اإىل اإعــادة هيكلــة الكليــات القائمــة وا�شــتحداث عدد مــن الكليات 
اجلديدة.  ويتبع اجلامعة حاليًا عدد كبري من الكليات املخ�ش�شة للبنني والبنات موزعة على املناطق اجلغرافية 
املتنوعــة ملنطقــة ع�شــري.  وتتبــع اجلامعــة اآليــات متنوعــة، و�شارمة للتاأكد مــن جودة ما تقدمه مــن خدمات عرب 
فروعهــا، وكلياتهــا املختلفــة.  ويعر�ــس جدول )1( كليــات اجلامعة البنني موزعة وفقًا للنطــاق اجلغرايف، ويبلغ 
اإجمــايل اأعدادهــا 17 كليــة، بينما يعر�س جدول )2( كليات اجلامعة املخ�ش�شة للبنات ويبلغ اإجمايل اأعدادها 

17 كليــة، ويبلــغ اإجمايل اأعــداد الكليات التابعة للجامعة 34 كلية.
وجتــدر الإ�شــارة اأنــه قــد مت ف�شل فروع اجلامعة ببي�شــة، وتثليث، وبلقرن، والنما�س، عــن جامعة امللك خالد اإل 
اأنهــا لزالــت حتــى تاريخــه تتبــع جامعة امللــك خالد، كما اأن معــايل مدير اجلامعة مكلف بالإ�شــراف علي جامعة 

بي�شة.
�شكل )6(: مباين املدرجات والقاعات الدرا�شية
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1

اأبها

ال�شريعة واأ�شول الدين

اللغات والرتجمة 2

العلوم3

علوم احلا�شب الآيل4

الهند�شة5

العلوم الإدارية واملالية6

العلوم الإن�شانية7

الرتبية8

الطب9

طب الأ�شنان10

ال�شيدلة11

العلوم الطبية والتطبيقية12

13
خمي�س م�شيط

العلوم الطبية والتطبيقية

املجتمع14

15
حمايل ع�شري

العلوم والآداب

املجتمع16

العلوم والآدابتنومة17

كليات الجامعة:
أوالً: كليات الجامعة للبنين:

الكليةالموقع م

جدول )1(: كليات جامعة امللك خالد للبنني
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18
اأبها 

)املركز اجلامعي بال�شامر(

علوم احلا�شب
الطب

طب الأ�شنان
ال�شيدلة
التمري�س

العلوم الطبية والتطبيقية
19

اأبها
 )كليات البنات(

العلوم 
الآداب والرتبية20
الإدارة والقت�شاد املنزيل 21
املجتمع22
23

خمي�س م�شيط

العلوم والآداب )جممع 1(
العلوم والآداب )جممع 2(24
العلوم الطبية التطبيقية25
املجتمع26
27

حمايل
العلوم والآداب

العلوم الطبية والتطبيقية28
29

رجال اأملع
العلوم والآداب

كلية املجتمع30
العلوم والآداباأحد رفيدة31
العلوم والآدابظهران اجلنوب32
العلوم والآداباملجاردة33
العلوم والآداب�شراة عبيدة34

ثانيًا: كليات الجامعة للبنات:

الكليةالموقع م

جدول )1(: كليات جامعة امللك خالد للبنني
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كليات الجامعة وأقسامها األكاديمية:

يتبــع كل كليــة عــدد مــن الأق�شــام الأكادمييــة التــي تتعــاون وتتكامــل مــع بع�شهــا البع�ــس لتحقيــق ر�شــالة الكليــة واأهدافهــا، ويتــم تنظيم 
العالقة بني الأق�شــام من خالل اخلطط املتنوعة على م�شــتوى الكلية مثل اخلطة ال�شــرتاتيجية، وخطة البحث العلمي، وخطة خدمة 
املجتمــع.  كمــا تتــويل بع�ــس الأق�شــام م�شــوؤولية اأحــد الربامــج الأكادمييــة املقدمــة داخل الكلية، بينما ت�شــارك اأق�شــام اأخــرى يف تقدمي 
الربنامج.  كما تتنوع الدرجات العلمية املمنوحة ما بني دبلوم قبل جامعي )مدة الدرا�شــة اأقل من 4 �شــنوات(، وبكالوريو�ــس، ودرا�شــات 
عليــا.  وحتر�ــس اجلامعــة مــن خــالل نظــام اجلودة على التن�شــيق بني الأق�شــام الأكادمييــة املتناظرة ومقارنة م�شــتوى جــودة الأداء بكل 
منها.  ويو�شح جدول 3 الأق�شــام الأكادميية التابعة لكليات اجلامعة للبنني، بينما يو�شح جدول 4 الأق�شــام الأكادميية التابعة لكليات 

للبنات. اجلامعة 
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جدول )3(: الأق�شام الأكادميية التابعة لكليات اجلامعة للبنني

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.
           متنح الكلية درجة البكالوريو�س يف تخ�ش�س ال�شريعة واأ�شول الدين، وتقدم كذلك  

         برامج الدرا�شات العليا يف بع�س التخ�ش�شات.

العلوم الإن�شانية

         اأق�شام متنح درجة البكالوريو�س وتقدم كذلك برامج الدرا�شات العليا:
         -ق�شم اللغة العربية واآدابها.

         اأق�شام متنح درجة البكالوريو�س:
         -ق�شم الإعالم والت�شال.

         اأق�شام ل متنح درجة البكالوريو�س وتقدم برامج الدرا�شات العليا:
        -ق�شم التاريخ.

        -ق�شم اجلغرافيا. 

العلوم الإدارية واملالية

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

        -الت�شويق والتجارة الإلكرتونية.
            ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات القائمة حاليًا.

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.
               ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف تخ�ش�س الرتبية اخلا�شة ويف التعليم             

               البتدائي، وعددًا من الدبلومات فوق اجلامعية، ودرجة املاج�شتري والدكتوراه يف          
                عدد من التخ�ش�شات الرتبوية.

         ويتبع الكلية مركزًا للبحوث الرتبوية. 

األقسام التابعة لها³ الكلية الموقع

  ³األقسام المذكورة هي تلك األقسام الصادر لها قرارات من مجلس التعليم العالي.
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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 واجلراحة

          كما يتبع للكلية املراكز العلمية التالية:
          1ـ مركز البحوث للكليات ال�شحية               2ـ مركز اأمرا�س املناطق احلارة.

          3ـ مركز اأبحاث اخلاليا اجلذعية.              4ـ مركز الدرا�شات العليا والتعليم امل�شتمر

العلوم

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

                ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات املذكورة وتقدم برامج الدرا�شات 
                العليا يف التخ�ش�شات اأعاله، ويتبع الكلية مركزًا للبحوث العلمية.

األقسام التابعة لها الكلية الموقع
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اأبها

العلوم

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

              ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات املذكورة وتقدم برامج الدرا�شات          
               العليا يف التخ�ش�شات اأعاله، ويتبع الكلية مركزًا للبحوث العلمية.

اللغات والرتجمة

         -ق�شم اللغة الإجنليزية.                                           -ق�شم الرتجمة )درا�شات عليا(.
          وت�شم الكلية كذلك:

         - مركز اللغات والرتجمة.                                         - مركز البحوث.
                وتقوم الكلية بتقدمي برامج اللغة الإجنليزية املكثفة لكليات اجلامعة املختلفة، 

                ومتنح درجة البكالوريو�س يف اللغة الإجنليزية واآدابها و برنامج املاج�شتري يف  
                الرتجمة.

علوم احلا�شب الآيل

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

               ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات املذكورة.

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.
               ومتنح درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات املذكورة.

ال�شيدلة

         -ق�شم ال�شيدلنيات.                                                   -ق�شم العقاقري.
         -ق�شم الكيمياء ال�شيدلنية.                                    -ق�شم ال�شيدلة ال�شريرية.

         -ق�شم علم الأدوية.
                 ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف ال�شيدلة وال�شيدلة ال�شريرية

األقسام التابعة لها الكلية الموقع
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اأبها 

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.

              ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف طب وجراحة الفم الأ�شنان.

العلوم الطبية التطبيقية

          -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.
              ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف العلوم الطبية تخ�ش�شات )املختربات الطبيةو        

              )العلوم الإ�شعاعية( و )العالج الطبيعي(.

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.

              ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف تخ�ش�س ال�شحة العامة )بنني/بنات( وتقنية           
              الأ�شنان )بنني(.

خمي�س م�شيط

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.

                  ومتنح الكلية درجة الدبلوم يف التخ�ش�شات القائمة حاليًا.

 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.
                ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات القائمة حاليًا.

كلية املجتمع

            -ق�شم العلوم املالية والبنكية  )اإدارة اأعمال(.
            -ق�شم علوم احلا�شب الآيل )نظم املعلومات(.

            -ق�شم تقنية العلوم الطبية.
               ومتنح الكلية درجة الدبلوم يف التخ�ش�شات املذكورة.

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. 
                ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات القائمة حاليًا.

األقسام التابعة لها الكلية الموقع
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جدول )4(: الأق�شام الأكادميية التابعة لكليات اجلامعة للبنات.

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.
              ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف تخ�ش�س التمري�س.

األقسام التابعة لها4 الكلية الموقع

ثانيًا: كليات البنات

  4 األقسام المذكورة هي تلك األقسام الصادر لها قرارات من مجلس التعليم العالي.
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اأبها 
)املركز اجلامعي 

          -ق�شم علوم احلا�شب.علوم احلا�شببال�شامر(
          -ق�شم نظم املعلومات.

اأبها
 )كليات البنات(

العلوم
          -ق�شم الكيمياء.                                                -ق�شم الفيزياء.

          -ق�شم الريا�شيات.                                           -ق�شم علوم احلياة.
                   ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف تلك التخ�ش�شات.

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.
                 ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف تخ�ش�س القت�شاد املنزيل وتخ�ش�س اإدارة 

                 العمال.

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 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.

          ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف العلوم الطبية تخ�ش�س )املختربات الطبية(،  
           والبكالوريو�س يف العلوم الطبية تخ�ش�س )العلوم الإ�شعاعية( والبكالوريو�س يف           

           تخ�ش�س )العالج الطبيعي(

كلية املجتمع
           -ق�شم علوم احلا�شب الآيل )نظم املعلومات(، )برجمة وت�شغيل احلا�شبات(.

           -ق�شم العلوم الإدارية )املحا�شبة(، )اإدارة الأعمال(، )الإدارة املكتبية(.
           ومتنح الكلية درجة الدبلوم يف التخ�ش�شات املذكورة.

خمي�س م�شيط

العلوم والآداب )جممع 1(
           -ق�شم علوم احلا�شب.                                        -ق�شم نظم املعلومات.

           -ق�شم اللغة الجنليزية.                                 -ق�شم ال�شحة العامة.
                 ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات القائمة حاليًا.

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

           -ق�شم اللغة العربية.
                    ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات القائمة حاليًا.

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.

                    ومتنح الكلية درجة الدبلوم يف التخ�ش�شات املذكورة.

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.

               ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات القائمة حاليًا.

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.

               ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات القائمة حاليًا.

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.

               ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات املذكورة.

األقسام التابعة لها4 الكلية الموقع
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العلوم والآداب�شراة عبيدة

        -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 علوم احلا�شب الآيل.                                      -ق�شم نظم املعلومات.
               ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات القائمة حاليًا.

كلية العلوم والآدابظهران اجلنوب

        -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 املجتمعرجال اأملع

        -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.
                ومتنح الكلية درجة الدبلوم يف التخ�ش�شات املذكورة.

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.

              ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات القائمة حاليًا.

األقسام التابعة لها4 الكلية الموقع
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

الفصل األول
الطالب والطالبات
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

يو�شــح الف�شــل احلــايل اأعــداد الطــالب والطالبــات امل�شــتجدين واملقيديــن ومــن مت طي قيدهم اأو تقدمــوا باعتذارات عن ف�شل درا�شــي واحد اأو اأكرث، كمــا يو�شح توزيعهم علــى الدرجات العلمية 
املختلفة )دبلوم متو�شط - بكالوريو�س - دبلوم درا�شات عليا - ماج�شتري - دكتوراه(، وكليات اجلامعة املختلفة، ون�شبة الذكور )ذ( والإناث )ث(، ون�شبة ال�شعوديني )�س( اإىل غري ال�شعوديني 
)غ(، كما يو�شح اأعداد خريجني اجلامعة وتوزيعهم على التخ�ش�شات الأكادميية املختلفة وذلك للعام اجلامعي 1436-1437 ه.  كما يعر�س معدلت التغري ال�شنوية يف هذه البيانات.  ويو�شح 
جدول )5(، �شــكل )7(، اإجمايل اأعداد الطالب )امل�شــتجدون واملقيدون( واخلريجون باملراحل الدرا�شــية املختلفة، وتوزيعهم بناء على النوع )طالب / طالبات(، واجلن�شــية )�شــعودي / غري 
�شــعودي(.  وكما يت�شح من اجلدول فقد بلغ اإجمايل اأعداد الطالب امل�شــتجدون 17090 طالب وطالبة منهم 2435 طالب وطالبة بالدبلوم املتو�شــط، و )13297( مبرحلة البكالوريو�ــس، وبلغ 
اأعداد امل�شتجدون مبرحلة الدرا�شات العليا 1358 طالب وطالبة منهم 588 مقيدون بدبلومات الدرا�شات العليا، و 667 مقيدون بربامج املاج�شتري و 103 مقيدون مبرحلة الدكتوراه.  وي�شتدل 
من اجلدول )جدول 5( على زيادة اأعداد الطالب غري ال�شعوديني امللتحقني باجلامعة حيث بلغت اأعداد اخلريجون 45 طالب غري �شعودي مقابل 24 طالب غري �شعوديني بالعام املا�شي )1435-
1436 ه( اإ�شافة اإىل 547 طالب غري �شــعودي مقيد باملراحل الدرا�شــية املختلفة )مقابل 478 بالعام املا�شي(، مبا يعك�ــس جناح �شيا�شــاتها يف جذب الطالب الوافدين من خالل حت�شــن �شــمعتها 

الأكادميية، واإتاحة املنح الدرا�شية املختلفة.  وفيما يلي عر�س تف�شيلي لكل من هذه الفئات.
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جدول )5(: 
الطالب امل�شتجدين واملقيدين واخلريجني باملراحل الدرا�شية املختلفة وتوزيعهم بناء على النوع 

)طالب / طالبات( واجلن�شية )�شعودي / غري �شعودي( للعام اجلامعي 1436-1437هــ.

املجموعغ�ساملجموعغ�ساملجموعغ�س

دكتوراه
691702132215808ذ
3213392294000ث

10121033054309808املجموع

ماج�شتري

383839110361810543135318ذ
273327690469102341235ث

6561166719402419645476553املجموع

دبلوم درا�شات عليا

233023322802282220222ذ
355035535303533420342ث

588058858105815640564املجموع

بكالوريو�س

554349559221229286215152641142655ذ

767134770530853163310165168175185ث

13214831329752082449525317809317840املجموع

دبلوم متو�شط
127213128523982824263365341ذ

113317115029944230365603563ث

240530243553927054628968904املجموع

169641261709060300547608479824459869الإجمايل

الخريجونالمستجدونالمراحل الدراسية المقيدون الجنس
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الطالب والطالباتالف�صل الأول
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مبحايل
ع�شري

)بنات(

كلية
العلوم

الطبية
التطبيقية

مبحايل
ع�شري

)بنات(

كلية
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والآداب
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اأملع
)بنات(

كلية
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والآداب
باملجاردة
)بنات(
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115528161426322 1218276557713272677 537447675401404 242140261253209372 87337919711568505 6273671952588780101
3730107218921981223 28121322216525447061735 1741216923132835688 1756865891659821933 35472153445548276989 18591430768122991437368
40719127499263 9874738944915272 16534130261936 2621211221775220 5263272610260170 171314134741617171

�شكل )7(: توزيع اأعداد الطالب والطالبات امل�شتجدين واملقيدين واأعداد اخلريجني على كليات اجلامعة
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أواًل: الطالب المستجدون

يو�شح جدول 6 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 8(.

جدول )6(: توزيع الطالب والطالبات امل�شتـــجدين للعام اجلــامعي 1436-1437هــ  على الدرجات العلمية املختلفة بكليات وفروع اجلامعة.

6.8%49261084501155ال�شريعة واأ�شول الدين

3.1%58104510537العلوم الإن�شانية

5.1%03108420873العلوم الإدارية واملالية 

7.1%4926358831801218الرتبية

1.4%0002420242الطب 

3.7%0006270627العلوم 

1.6%03102500281اللغات والرتجمة 

2.6%0004470447علوم احلا�شب الآيل 

2.2%0003790379الهند�شة  

1.6%0002760276ال�شيدلة

0.8%0001400140طب الأ�شنان

2.1%0003670367العلوم الطبية التطبيقية

الدرجة العلمية

اأوًل: كليات اجلامعة للبنني

1- كليات اجلامعة للبنني باأبها

اإلجماليدبلوم متوسطبكالوريوسماجستيردكتوراه

النسبة المئوية
)%(

دبلوم دراسات عليا

اسم الكلية
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

0.7%0001150115العلوم الطبية التطبيقية

0.4%00061061التمري�س

4.6%0000780780املجتمع 

4926358831801218%7.1

3.9%0006750675العلوم والآداب 

3.0%0000505505املجتمع 

03102500281%1.6

1.2%0001970197العلوم والآداب

0003790379%2.2

0002760276%1.6

3.3%0005570557العلوم 

1.5%0002610261الإدارة والقت�شاد املنزيل

11.4%000195201952الآداب

2.5%0004260426الرتبية

0.2%00040040التمري�س 

4.0%0000677677املجتمع

الدرجة العلمية

2- كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط

اإلجماليدبلوم متوسطبكالوريوسماجستيردكتوراه

النسبة المئوية
)%(

دبلوم دراسات عليا

اسم الكلية

3- كليات اجلامعة للبنني مبدينة حمايل ع�شري

4- كليات اجلامعة للبنني مبدينة تنومة

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها
ثانيًا: كليات اجلامعة للبنات
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4.2%0007130713العلوم والآداب جممع 1 + جممع 2

2.2%0000372372املجتمع 

4.6%0000780780املجتمع 

8.2%000140401404العلوم والآداب 

0.4%00068068العلوم الطبية التطبيقية 

3.0%0000505505املجتمع 

1.5%0002530253العلوم والآداب

1.2%0001970197العلوم والآداب

3.4%0005880588العلوم والآداب 

0002760276%1.6

1.9%0003220322العلوم والآداب 

1.5%0002610261الإدارة والقت�شاد املنزيل

1.6%0002720272العلوم والآداب 

0.6%0000101101املجتمع 

0.2%00040040التمري�س 

1.2%0002090209العلوم والآداب

100%10366758813297243517090الإجمايل

الدرجة العلمية

2- كليات اجلامعة للبنات مبدينة خمي�س م�شيط

اإلجماليدبلوم متوسطبكالوريوسماجستيردكتوراه

النسبة المئوية
)%(

دبلوم دراسات عليا

اسم الكلية

3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

4- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأحد رفيدة

5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة �شراة عبيدة

6- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب

8- كليات اجلامعة للبنات مبدينة املجاردة

7- كليات اجلامعة للبنات مبدينة رجال اأملع
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

 كلية ال�شريعة واأ�شول الدين باأبها
%6.8

 كلية العلوم الإن�شانية باأبها
%3.1

 كلية العلوم الإدارية واملالية باأبها
%5.1

 كلية الرتبية باأبها
%7.1

 كلية الطب باأبها
%1.4

 كلية العلوم باأبها
%3.7

 كلية اللغات والرتجمة باأبها
%1.6

 كلية علوم احلا�شب الآيل باأبها
%2.6

 كلية الهند�شة  باأبها
%2.2

 كلية ال�شيدلة  باأبها
%1.6

 كلية طب الأ�شنان باأبها
%0.8

 كلية العلوم الطبية التطبيقية باأبها
%2.1

 كلية التمري�س بخمي�س م�شيط
%0.4

 كلية العلوم والآداب للبنني مبحايل ع�شري
%3.9

 كلية العلوم والآداب بتنومة
%1.2

 كلية العلوم للبنات باأبها
%3.3

 كلية الإدارة والإقت�شاد املنزيل باأبها
%1.5

 كلية الآداب للبنات باأبها
%11.4

 كلية الرتبية للبنات باأبها 
%2.5

 كلية التمري�س باأبها ) بنات (
%0.2

 كلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�شيط
%0.7

 كلية العلوم والآداب بخمي�س م�شيط ) بنات (
%4.2

 كلية العلوم والآداب باأحد رفيدة ) بنات (
%1.5

 كلية العلوم والآداب ب�شراة عبيدة ) بنات (
%3.4

 كلية العلوم والآداب بظهران اجلنوب) بنات (
%2.3

  كلية العلوم والآداب مبحايل ع�شري) بنات (
%8.2

 كلية العلوم الطبية التطبيقية مبحايل ع�شري 
 ) بنات (

%0.5
 كلية العلوم والآداب برجال اأملع ) بنات (

%1.6
 كلية العلوم والآداب باملجاردة ) بنات (

%1.2
 كلية املجتمع للبنني بخمي�س م�شيط 

%4.6
 كلية املجتمع للبنني مبحايل ع�شري

%3.0
 كلية املجتمع للبنات باأبها

%4.0
 كلية املجتمع للبنات بخمي�س م�شيط

%2.2
 كلية املجتمع للبنات برجال اأملع

%0.6
�شكل )8(:  توزيع الطالب والطالبات امل�شتجدين على كليات اجلامعة للعام اجلامعي 1436 - 1437 ه ممثاًل بالن�شبة املئوية 
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ويو�شــح جــدول 7 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 1436-1437هــــ. وتو�شــح البيانــات اأن اإجمــايل اأعــداد الطالبات امل�شــتجدات املقيدات مبرحلــة الدكتوراه بلغ 33 طالبــة مقابل 70 طالب، ويف 
مرحلــة املاج�شــتري بلغــت اأعــداد الطالبــات امل�شــتجدات 276 طالبــة مقابــل 391 طالــب، بينمــا بلغــت اأعــداد امل�شــتجدات بدبلوم الدرا�شــات العليــا 355 طالبــة مقابل 233 
طالب، وتفوقت اأعداد الطالبات امل�شــتجدات مبرحلة البكالوريو�ــس انتظام )6077( على اأعداد الطالب )5499(، اإ�شافة اإىل اأعداد امللتحقات مبرحلة البكالوريو�ــس 
بنظام النت�شــاب )1628 طالبة(، كما يت�شح اأن اأعداد امل�شــتجدات بالدبلوم املتو�شــط 1150 طالبة مقابل 1285 طالب.  وتعك�ــس تلك البيانات جناح �شيا�شــة اجلامعة 
واإجراءاتهــا لزيــادة معــدلت الإتاحــة لتعليــم الطالبــات مبــا يتوافــق مــع ال�شيا�شــة الوطنيــة حيــث اأتاحت عــدد كبري من كليــات البنات املوزعــة على الأماكــن اجلغرافية 
املتنوعــة مبنطقــة ع�شــري، اإ�شافــة اإىل اإتاحــة نظــام النت�شــاب للطالبات مبرحلة البكالوريو�ــس، وزيادة معدلت قبــول الطالبات يف �شوء اإمكانات اجلامعــة، ومبا ل يوؤثر 
على جودة الربامج املقدمة، كما اأن�شــاأت اجلامعة وكالة لكليات البنات اإ�شافة اإىل اإن�شــاء ق�شــم خا�س بالطالبات بجميع العمادات امل�شــاندة باجلامعة لتي�شــري ح�شولهن 
اخلدمــات الأكادمييــة والإداريــة املتنوعــة مبــا يزيــد مــن اإقبالهــم علــى التعليــم وزيــادة معدلت ال�شــتبقاء.  كمــا حتر�س اجلامعــة على تقــدمي فر�س تعليمية مت�شــاوية 
حيــث تقــوم عمــادة التطويــر الأكادميــي واجلودة حتت اإ�شــراف وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة مبقارنة معــدلت التح�شيل بني الطالب والطالبات.  ما نتج عنه اإتاحة 
فر�ــس تعليميــة عديــدة للطالبــات حيــث فاقــت اأعدادهــم اأعداد الطالب يف بع�س الدرجــات العلمية.  كما يالحظ اأن ن�شــبة التحاق الطالبات بالدرجــات العلمية الأعلى 
)ماج�شــتري ودكتــوراه( تقــل عــن ن�شــبة الطــالب وذلك للظــروف الجتماعية والعائلية اخلا�شة بالطالبات.  ويو�شح �شــكل 9 مقارنة بني اأعــداد الطالب والطالبات يف كل 

مرحلة درا�شــية، كما يو�شح جن�شــية كل منهم.



58

الطالب والطالباتالف�صل الأول

ال�شريعة واأ�شول الدين
321518666007470930001139�س
11720050000016غ

العلوم الإن�شانية
05295200357940000537�س
0000000000000غ

العلوم الإدارية واملالية
002370082900000859�س
000100130000014غ

الرتبية
3712135128233355318000001218�س
0000000000000غ

الطب
000000154880000242�س
0000000000000غ

العلوم
000000607120000619�س
0000008000008غ

اللغات والرتجمة
0010200024800000278�س
0010002000003غ

جـــدول )7(: توزيع اأعداد الطالب امل�شتجدين على كليات اجلامعة بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية )�شعودي / غري 
�شعودي(، واجلن�س )طالب / طالبة( للعام اجلامعي 1436-1437هــ  .

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

اأوًل: كليات اجلامعة للبنني 2

1- كليات اجلامعة للبنني باأبها
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علوم احلا�شب الآيل
0000002881470000435�س
00000075000012غ

الهند�شة
00000036700000367�س
000000120000012غ

ال�شيدلة
0000001471290000276�س
0000000000000غ

طب الأ�شنان
00000082580000140�س
0000000000000غ

العلوم الطبية التطبيقية
0000001771900000367�س
0000000000000غ

العلوم
000000607120000619�س
0000008000008غ

اللغات والرتجمة
0010200024800000278�س
0010002000003غ

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

اأوًل: كليات اجلامعة للبنني 2

1- كليات اجلامعة للبنني باأبها

  1 االختصارات الواردة بالجدول: س = سعودي، غ = غير سعودي، ذ = ذكر، ث = أنثى
2 يقصد بها الكليات التي تتبع إدارتها للبنين مع وجود طالبات يتبعون الكلية ويدرسون بمركز دراسة الطالبات
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

العلوم الطبية التطبيقية
00000092230000115�س
0000000000000غ

التمري�س
0000003823000061�س
0000000000000غ

املجتمع
00000000007690769�س
000000000011011غ

العلوم والآداب
00000067400000674�س
0000001000001غ

املجتمع
00000000005030503�س
0000000000202غ

العلوم
000000607120000619�س
0000008000008غ

العلوم والآداب
00000019700000197�س
0000000000000غ

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

2- كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط

3- كليات اجلامعة للبنني مبدينة حمايل ع�شري

4- كليات اجلامعة للبنني مبدينة تنومة
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العلوم
00000005490000549�س
0000000800008غ

الإدارة والقت�شاد املنزيل
00000002590000259�س
0000000200002غ

الآداب
000000012670675001942�س
000000010000010غ

الرتبية
00000004260000426�س
0000000000000غ

التمري�س
000000040000040�س
0000000000000غ

املجتمع
00000000000669669�س
0000000000088غ

�س
0000000452025400706278
0000000601007غ

�س
00000000000363363
0000000000099غ

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

ثانيا: كليات اجلامعة للبنات

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

العلوم والآداب
00000008080594001402�س
0000000200002غ

كلية العلوم الطبية التطبيقية
000000068000068�س
0000000000000غ

00000000007690769�ساملجتمع

العلوم والآداب
00000002530000253�س
0000000000000غ

00000067400000674�سالعلوم والآداب

العلوم والآداب
000000049509300588�س
0000000000000غ
0000000000202غ

العلوم والآداب
00000012818201100321�س
0000001000001غ

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

4- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأحد رفيدة

5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة �شراة عبيدة

6- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب
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العلوم والآداب
00000002720000272�س
0000000000000غ

املجتمع
00000000000101101�س
0000000000000غ

00000000007690769�ساملجتمع

العلوم والآداب
00000002090000209�س
0000000000000غ

الإجمايل
6932383273233355545060449316271272113316964�س
1183004933011317126غ

7033391276233355549960779316281285115017090املجموع
0000000000202غ

00000012818201100321�س
0000001000001غ

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

7- كليات اجلامعة للبنات مبدينة رجال اأملع

8- كليات اجلامعة للبنات مبدينة املجاردة



64

الطالب والطالباتالف�صل الأول

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
دبلوم متو�شطبكالوريو�سدبلوم عايلماج�شتريدكتوراه

طالب �شعودي

طالبة �شعودي
طالب غري �شعودي

طالبة غري �شعودي

693835543 2331272
1849 013

32692737704 2551133
1334 017

�شكل )9(: توزيع الطالب امل�شتجدين على كليات اجلامعة بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية )�شعودي / غري �شعودي(، واجلن�س )طالب / طالبة( للعام 
اجلامعي 1436-1437هــ.
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ومبقارنة تطور اأعداد الطالب امل�شــتجدين باجلامعة خالل خم�ــس �شــنوات )1432-1433 حتى 1436-1437 ه( مت�شمنة �شــنة التقرير، وح�شــاب معدلت التطور والتغيري ال�شــنوي يت�شح من 
جــدول 8 وجــود انخفا�ــس يف اأعــداد الطــالب امل�شــتجدين يف درجــات الدكتوراه، واملاج�شــتري والبكالوريو�ــس وهو ل يعرب عن نق�ــس حقيقي يف اأعداد طالب هذه املراحل حيــث اأن بيانات الطالب 

الواردة عن اأعوام 1431-1432 حتى 1434-1435 ه تت�شمن اأعداد الطالب امل�شــجلني بفروع جامعة امللك خالد والتي مت �شمها لتاأ�شي�ــس جامعة بي�شــة.
ورغم توجه الراغبون يف احل�شول على درجتي الدكتوراه واملاج�شــتري للجامعات الأجنبية ذات ال�شــمعة املتميزة يف جمال التخ�ش�س، وهو اأحد التوجهات الوطنية بت�شــجيع البتعاث وتاأهيل 
املبتعثــني باأعلــى امل�شــتويات الأكادمييــة املمكنــة )راجــع الف�شــل الرابــع- البتعــاث والتدريــب( اإل اأن البيانــات الــواردة بجــدول 8 تو�شح زيــادة اأعداد امل�شــجلني لدرجة الدكتوراه مــن 52 )عام 
1435-1436 هـــ( اإىل 103 للعــام احلــايل )1436-1437 هـــ(، كمــا يالحــظ اأنــه علــى الرغــم مــن انخفا�ــس اأعــداد امل�شــجلني لدرجة املاج�شــتري من 721 )عــام 1435-1436 هـــ( اإىل 667 )عام 
1436 - 1437 هـ( اإل اأن معدل النخفا�س كما يت�شح من اجلدول قد تطور من 42 % عام 1435-1436 هـ اإىل 7% فقط عام 1436 -1437 هـ مبا يوؤكد جناح �شيا�شــات واإجراءات اجلامعة يف 
ت�شــجيع الطالب على اللتحاق بالدرجات العلمية الأعلى من جهة، وتطوير براجمها لت�شبح جاذبة لكل من الطالب واحتياجات �شــوق العمل.  ويو�شح ال�شــكل رقم 10 التمثيل البياين لتطور 

اأعــداد الطالب والطالبات امل�شــتجدين باجلامعة، وتوزيعهم علــى الدرجات العلمية املختلفة.
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

دكتوراه
0878452103العدد

98%-38%-3%0%0معدل التغيري ال�شنوي )%(

ماج�شتري
1677421252721667العدد

-7%-42%69%344%-19%معدل التغيري ال�شنوي )%(

دبلوم درا�شات عليا
769967710821588العدد

-28%16%-27%26%79%معدل التغيري ال�شنوي )%(

بكالوريو�س
1246018370176811289913297العدد

3.1%-27.0%-3.8%47.4%1%معدل التغيري ال�شنوي )%(

دبلوم متو�شط
17982418251726252435العدد

-7.2%4.3%4.1%34.5%17%معدل التغيري ال�شنوي )%(

تطور األعدادالمرحلة الدراسية

1436-1437 هـ1435-1436 هـ1434-1435 هـ1433-1434 هـ1432-1433 هـ

العام الدراسي بالتقويم الهجري

جدول  )8(: تطور اأعداد الطالب والطالبات امل�شتجدين باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل خم�س �شنوات مت�شمنة �شنة التقرير.
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العام 1436-1437 هـالعام 1435-1436 هـالعام 1434-1435 هـالعام 1433-1434 هـالعام 1432-1433 هـ
0

12460

167742
1252

721667 469
1798

967

2118251726252435

710821
588

18370
17681

12899
13297

دون اجلامعة
اجلامعي )البكالوريو�س(

فوق اجلامعي )دبلوم(
املاج�شتري
الدكتوراه

�شكل )10(: تطور اأعداد الطالب والطالبات امل�شتجدين باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل خم�س �شنوات مت�شمنة �شنة التقرير



68

الطالب والطالباتالف�صل الأول

ثانيًا: الطالب المقيدون
ي�شــتعر�س اجلــزء التــايل مــن التقريــر اإجمــايل اأعــداد الطــالب والطالبــات املقيدون باجلامعــة للعام اجلامعــة 1436-1437 ه حيث يو�شــح جدول )9( توزيعهــم على كليات اجلامعــة، واملراحل 

الدرا�شــية املختلفــة، والن�شــب املئويــة لأعــداد الطــالب بكل كلية كن�شــبة اإىل اإجمايل املقيدون باجلامعة.  بينما يو�شح �شــكل 11 التمثيــل البياين لتلك الأعداد.

جـــدول )9(:
 توزيع الطـــالب والطالبات املقيدين للـــــعام اجلــــامعي 1436-1437هـ على كليات اجلامعة وفقًا للمرحلة اجلامعية.

6.1%1107250289503730ال�شريعة واأ�شول الدين

2.9%53470138901741العلوم الإن�شانية

5.8%0690347803547العلوم الإدارية واملالية 

4.6%194660581137702812الرتبية

2.9%000175601756الطب 

3.1%01290173001859العلوم 

1.8%0340103801072اللغات والرتجمة 

3.6%000216902169علوم احلا�شب الآيل 

3.5%000215302153الهند�شة  

الدرجة العلمية

اأوًل: كليات اجلامعة للبنني

1- كليات اجلامعة للبنني باأبها

اإلجماليدبلوم متوسطبكالوريوسماجستيردكتوراه

النسبة المئوية
)%(

دبلوم دراسات عليا

اسم الكلية
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2.2%000132201322ال�شيدلة

1.4%0008650865طب الأ�شنان

2.4%000143001430العلوم الطبية التطبيقية

4.6%194660581137702812الرتبية

0.9%0005480548العلوم الطبية التطبيقية

0.3%0001890189التمري�س

2.4%000014371437املجتمع 

3.6%000216902169علوم احلا�شب الآيل 

3.8%000231302313العلوم والآداب 

1.6%0000989989املجتمع 

0.7%0004450445العلوم والآداب

الدرجة العلمية

اإلجماليدبلوم متوسطبكالوريوسماجستيردكتوراه

النسبة المئوية
)%(

دبلوم دراسات عليا

اسم الكلية

2- كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط

3- كليات اجلامعة للبنني مبدينة حمايل ع�شري

4- كليات اجلامعة للبنني مبدينة تنومة
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

3.6%000216502165العلوم 

1.5%0008910891الإدارة والقت�شاد املنزيل

12.6%000768107681الآداب

3.6%000219802198الرتبية

0.5%0002830283التمري�س 

2.9%000017351735املجتمع

1.8%0340103801072اللغات والرتجمة 

4.2%000254402544العلوم والآداب جممع 1 + جممع 2

1.5%0000933933املجتمع 

9.3%000568805688العلوم واآلداب 

0.5%0002760276العلوم الطبية التطبيقية 

1.1%0006590659العلوم واآلداب

الدرجة العلمية

ثانيًا: كليات اجلامعة للبنات

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها

اإلجماليدبلوم متوسطبكالوريوسماجستيردكتوراه

النسبة المئوية
)%(

دبلوم دراسات عليا

اسم الكلية

2- كليات اجلامعة للبنات مبدينة خمي�س م�شيط

3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

4- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأحد رفيدة
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3.8%000229902299العلوم والآداب 

1.5%0008910891الإدارة والقت�شاد املنزيل

2.0%000122301223العلوم والآداب 

3.6%000219802198الرتبية

1.2%0007060706العلوم والآداب 

0.6%0000368368املجتمع 

1.8%0340103801072اللغات والرتجمة 

1.3%0008210821العلوم والآداب

100%309196458152531546260847الإجمايل

الدرجة العلمية

5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة �شراة عبيدة

اإلجماليدبلوم متوسطبكالوريوسماجستيردكتوراه

النسبة المئوية
)%(

دبلوم دراسات عليا

اسم الكلية

8- كليات اجلامعة للبنات مبدينة املجاردة

6- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب

7- كليات اجلامعة للبنات مبدينة رجال اأملع



72

الطالب والطالباتالف�صل الأول

ويعر�س جدول 10  توزيع اأعداد الطالب على الكليات العملية على م�شــتوى فروع اجلامعة وت�شــمل )كليات الطب، وطب الأ�شــنان، وال�شيدلة، والعلوم، والعلوم الطبية التطبيقية، والهند�شــة، 
وعلــوم احلا�شــب الآيل، والعلــوم والقت�شــاد املنــزيل( والكليــات الأدبية )وت�شــمل كليات ال�شــريعة واأ�شــول الدين، والعلوم الإن�شــانية، والعلوم الإداريــة واملالية، والرتبيــة، واللغات والرتجمة، 
والآداب، والآداب والإدارة(، اإ�شافة اإىل الكليات التي تقدم برامج علمية واأخرى اأدبية )وت�شــمل كليات العلوم والآداب، واملجتمع، والآداب والقت�شاد املنزيل(.  وهو نهج جديد ي�شــري عليه 
التقريــر ال�شــنوي للجامعــة بدايــة مــن العــام احلــايل حلر�ــس اجلامعة على مراعاة التوازن بني اأعداد املقبولني وامل�شــجلني يف التخ�ش�شــات العلمية والأدبية والنظرية، كمــا 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 بوظائف تتنا�شب مع موؤهالتهم بحيث 
تتالءم اأعداد املقبولني مع احتياجات �شوق العمل، وتلبية متطلبات التنمية، اإ�شافة اإىل اإجراء الدرا�شات الالزمة لتطوير الربامج القائمة، واقرتاح برامج جديدة مبا يتنا�شب مع املتغريات 
اجلديدة. ويت�شح من اجلدول اأن اأعداد املقيدون بالكليات العملية ميثل 27.5% من اإجمايل اأعداد الطالب بينما ميثل املقيدون بالكليات الأدبية 36 % منهم، ومتثل الن�شبة الباقية املقيدون 

بالكليات املختلطة، وهي ن�شــب متميزة تتوافق مع توجهات اململكة، ومع �شيا�شــات وتوجهات اجلامعة التي تتوافق بطبيعتها مع �شيا�شــات اململكة

وحتر�س اجلامعة على متابعة توزيع الطالب وفقًا جلن�شــيتهم )�شــعودي / غري �شــعودي( لتحقيق التوازن ما بني زيادة اأعداد الوافدين ملا له من اآثار اإيجابية على ال�شــمعة العلمية للجامعة، 
وترتيبهــا الــدويل، وتلبيــة احتياجــات التنميــة ال�شــاملة للمجتمــع مــن خــالل الطالب والطالبات ال�شــعوديني من جهة، وبــني جودة الفر�س التعليميــة وجودة اخلريج من جهــة اأخرى.  ويو�شح 

جدول 11 توزيع الطالب املقيدون باجلامعة لعام 1436 - 1437 ه، على كلياتها وفروعها املختلفة بناء على اجلن�ــس )ذكر / اأنثى(، واجلن�شــية )�شــعودي / غري �شــعودي(.

اإجمايلالطالب : الطالباتطالباتطالب

27.5%1003867181.5:116756الكليات العملية

36.0%10107118241.2:121931الكليات الأدبية

36.4%5293168673.2:122160الكليات املختلطة

100%25438354091.4:160847املجموع

النسبة المئوية )%(المقيدونكليات الجامعة

جدول )10(: توزيع اأعداد الطالب املقيدون باجلامعة على الكليات العملية والأدبية
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 كلية ال�شريعة واأ�شول الدين باأبها
%6.1

 كلية العلوم الإن�شانية باأبها
%2.9

 كلية العلوم الإدارية واملالية باأبها
%5.8

 كلية الرتبية باأبها
%4.6

 كلية الطب باأبها
%2.9

 كلية العلوم باأبها
%3.1

 كلية اللغات والرتجمة باأبها
%1.8

 كلية علوم احلا�شب الآيل باأبها
%3.6

 كلية الهند�شة  باأبها
%3.5

 كلية ال�شيدلة  باأبها
%2.2

 كلية طب الأ�شنان باأبها
%1.4

 كلية العلوم الطبية التطبيقية باأبها
%2.4

 كلية التمري�س بخمي�س م�شيط
%0.3

 كلية العلوم والآداب للبنني مبحايل ع�شري
%3.8

 كلية العلوم والآداب بتنومة
%0.7

 كلية العلوم للبنات باأبها
%3.6

 كلية الإدارة والإقت�شاد املنزيل باأبها
%1.5

 كلية الآداب للبنات باأبها
%12.6

 كلية الرتبية للبنات باأبها 
%3.6

 كلية التمري�س باأبها ) بنات (
%0.5

 كلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�شيط
%0.9

 كلية العلوم والآداب بخمي�س م�شيط ) بنات (
%4.2

 كلية العلوم والآداب باأحد رفيدة ) بنات (
%1.1

 كلية العلوم والآداب ب�شراة عبيدة ) بنات (
%3.8

 كلية العلوم والآداب بظهران اجلنوب) بنات (
%2.0

  كلية العلوم والآداب مبحايل ع�شري) بنات (
%9.3

 كلية العلوم الطبية التطبيقية مبحايل ع�شري 
 ) بنات (

%0.5
 كلية العلوم والآداب برجال اأملع ) بنات (

%1.6
 كلية العلوم والآداب باملجاردة ) بنات (

%1.2
 كلية املجتمع للبنني بخمي�س م�شيط 

%2.4
 كلية املجتمع للبنني مبحايل ع�شري

%1.6
 كلية املجتمع للبنات باأبها

%2.9
 كلية املجتمع للبنات بخمي�س م�شيط

%1.5
 كلية املجتمع للبنات برجال اأملع

%0.6
�شكل )11(:  توزيع الطالب والطالبات املقيدون بكليات اجلامعة للعام اجلامعي 1436 - 1437 ه ممثاًل بالن�شبة املئوية
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

ال�شريعة واأ�شول الدين
89185082010028210570003694�س
1214200170000036غ

العلوم الإن�شانية
0513121600115922900001740�س
0000001000001غ

العلوم الإدارية واملالية
004918003411000003478�س
001100670000069غ

الرتبية
124693273332283531377000002811�س
1000000000001غ

الطب
000000113861800001756�س
0000000000000غ

العلوم
0016108001703100001828�س
003200233000031غ

اللغات والرتجمة
00528009992800001060�س
000100110000012غ

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

اأوًل: كليات اجلامعة للبنني 2

1- كليات اجلامعة للبنني باأبها

جدول )11(:
 توزيع الطالب املقيدون باجلامعة للعام 1436-1437هــ وتوزيعهم  على كلياتها بناء على املرحلة الدرا�شية واجلن�شية
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علوم احلا�شب الآيل
000000125282300002075�س
0000008212000094غ

الهند�شة
0000002071000002071�س
000000820000082غ

ال�شيدلة
00000068563600001321�س
0000001000001غ

طب الأ�شنان
0000004983670000865�س
0000000000000غ

العلوم الطبية التطبيقية
00000067175900001430�س
0000000000000غ

0016108001703100001828�سالعلوم

العلوم الطبية التطبيقية
0000003961520000548�س
0000000000000غ

التمري�س
000000126630000189�س
0000000000000غ

املجتمع
0000000000141301413�س
000000000024024غ

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

2- كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

000000125282300002075�سعلوم احلا�شب الآيل

العلوم والآداب
0000002312000002312�س
0000001000001غ

املجتمع
00000000009850985�س
0000000000404غ

0000004983670000865�سطب الأ�شنان

العلوم والآداب
00000044500000445�س
0000000000000غ
0000000000000غ

0016108001703100001828�سالعلوم

العلوم
0000000212400002124�س
000000041000041غ

الإدارة والقت�شاد املنزيل
00000008840000884�س
0000000700007غ

الآداب
0000000549902136007635�س
000000044020046غ

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها

3- كليات اجلامعة للبنني مبدينة حمايل ع�شري

4- كليات اجلامعة للبنني مبدينة تنومة

ثانيا: كليات اجلامعة للبنات
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الرتبية
00000002141051002192�س
0000000600006غ

التمري�س
00000002830000283�س
0000000000000غ

املجتمع
0000000000017151715�س
000000000002020غ
0000000000000غ

العلوم والآداب جممع 1، 2
000000019590548002507�س
000000035020037غ

املجتمع
00000000000912912�س
000000000002121غ

00000008840000884�سالإدارة والقت�شاد املنزيل

العلوم والآداب
0000000343002254005684�س
0000000400004غ

كلية العلوم الطبية التطبيقية
00000002750000275�س
0000000100001غ

العلوم واآلداب
00000006590000659س

0000000000000غ

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

4- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأحد رفيدة

2- كليات اجلامعة للبنات مبدينة خمي�س م�شيط
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

00000002141051002192�سالرتبية

العلوم والآداب
000000018940401002295�س
0000000400004غ
0000000000000غ

العلوم والآداب
0000001089690143001220�س
0000001200003غ
0000000000000غ

العلوم والآداب
00000007060000706�س
0000000000000غ

املجتمع
00000000000367367�س
0000000000011غ

00000008840000884�سالإدارة والقت�شاد املنزيل

العلوم والآداب
00000008210000821�س
0000000000000غ

الإجمايل
21392103690422835321172253205755332398299460300�س
2218600286159042842547غ

21594105491022835321458254795755372426303660847املجموع

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا

5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة �شراة عبيدة

6- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب

7- كليات اجلامعة للبنات مبدينة رجال اأملع

8- كليات اجلامعة للبنات مبدينة املجاردة
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وتو�شــح اأعــداد الطــالب املقيــدون باجلامعــة خــالل اخلم�ــس �شــنوات ال�شــابقة مت�شمنة �شــنة التقرير تطــورًا كبريًا حيث بلغــت اأعداد املقيــدون مبراحل الدكتوراه واملاج�شــتري ودبلوم الدرا�شــات 
العليــا والبكالوريو�ــس والدبلــوم املتو�شــط عــام 1432-1433 ه: 7، 524، 653، 43673، 2838 طالــب وطالبــة علــى الرتتيــب، بينما بلغــت الأعداد عام 1436-1437 ه: لــذات الدرجات العلمية 

وذات الرتتيــب 309، 1964، 581، 52531، 5462 طالــب وطالبــة علــى الرغــم مــن انف�شــال اأعــداد الطــالب املقيــدون يف فروع اجلامعة الذين مت نقلهم جلامعة بي�شــة  )جدول 12، و�شــكل 12(.

جدول )12(:
 تطور اأعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل ال�شنوات املا�شية و�شنة التقرير

دكتوراه
786155207309العدد

49.3%33.5%80.2%1128.6%-36%التغيري ال�شنوي )%(

ماج�شتري
5241141217122251964العدد

-11.7%2.5%90.3%117.7%14%التغيري ال�شنوي )%(

دبلوم درا�شات عليا
653825610772581العدد

-24.7%26.6%-26.1%26.3%31%التغيري ال�شنوي )%(

بكالوريو�س
4367352344592924988352531العدد

5.3%-15.9%13.3%19.9%9%التغيري ال�شنوي )%(

دبلوم متو�شط
28383919476252715462العدد

3.6%10.7%21.5%38.1%0%التغيري ال�شنوي )%(

1436-1437 هـ1435-1436 هـ1434-1435 هـ1433-1434 هـ1432-1433 هـ



80

الطالب والطالباتالف�صل الأول

60000

50000

40000

30000

20000

10000

العام 1436-1437 هـالعام 1435-1436 هـالعام 1434-1435 هـالعام 1433-1434 هـالعام 1432-1433 هـ 0
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581
1964

5271

772
2225 4762

610
2171 3915

325
1141 2838

553
524

43675

52344
49883

52531

59292

دون اجلامعة
اجلامعي )البكالوريو�س(

فوق اجلامعي )دبلوم(
املاج�شتري
الدكتوراه

�شكل )12(: تطور اأعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خالل خم�س �شنوات مت�شمنة �شنة التقرير
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4.1 118302230407ال�شريعة واأ�شول الدين
1.7 0870780165العلوم الإن�شانية

5.3 02904970526العلوم الإدارية واملالية 
10.0 72065642100987الرتبية
2.7 0002620262الطب 
1.7 01301580171العلوم 

1.9 03501560191اللغات والرتجمة 

3.5 0003410341علوم احلا�شب الآيل 

3.3 0003270327الهند�شة  

0.5 00047047ال�شيدلة

1.2 0001210121طب الأ�شنان
3.2 0003140314العلوم الطبية التطبيقية

النسبة المئويةالدرجة العلميةاسم الكلية
)%(

اإلجماليدبلوم متوسطالبكالوريوسماجستيردكتوراه دبلوم دراسات
 عليا

اأوًل: كليات اجلامعة للبنني

1- كليات اجلامعة للبنني باأبها

ثالثًا: الخريجون
بـــلغ اأعــــداد الـــخريجني مــــن كــــليات الــــجامعة للـــــعام الـــجامعي 1436-1437هــــ 9869 طالبــا وطالبــة، ويو�شــح  جــدول 13 توزيعهم علــى كليات اجلامعــة واملراحل الدرا�شــية املختلفة بينما 

يو�شــح �شــكل 13 التمثيل البيــاين لتلك الإح�شاءات.
جدول )13(: اأعداد خريجني كليات اجلامعة وتوزيعهم على الدرجات العلمية املختلفة.



82

الطالب والطالباتالف�صل الأول

ثانيًا: كليات اجلامعة للبنات

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها

3.9 0003890389العلوم 

1.2 0001220122الإدارة والقت�شاد املنزيل

13.6 000134701347الآداب

5.1 0004990499الرتبية

0.6 00061061التمري�س 

2.8 0000272272املجتمع

2- كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط

1.0 0001020102العلوم الطبية التطبيقية

0.3 00027027التمري�س

1.7 0000171171املجتمع 

3- كليات اجلامعة للبنني مبدينة حمايل ع�شري

3.1 0003020302العلوم والآداب 

1.7 0000170170املجتمع 

4- كليات اجلامعة للبنني مبدينة تنومة

0.3 00026026العلوم والآداب

النسبة المئويةالدرجة العلميةاسم الكلية
)%(

اإلجماليدبلوم متوسطالبكالوريوسماجستيردكتوراه دبلوم دراسات
 عليا
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2- كليات اجلامعة للبنات مبدينة خمي�س م�شيط

4.5 0004490449العلوم والآداب جممع 1 + جممع 2

2.2 0000220220املجتمع 

3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

9.5 0009360936العلوم والآداب 

0.6 00060060العلوم الطبية التطبيقية 

4- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأحد رفيدة

0.2 00017017العلوم والآداب

5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة �شراة عبيدة

4.2 0004160416العلوم والآداب 

6- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب

2.7 0002630263العلوم والآداب 

7- كليات اجلامعة للبنات مبدينة رجال اأملع

0.2 00015015العلوم والآداب 

0.7 00007171املجتمع 

8- كليات اجلامعة للبنات مبدينة املجاردة

0.8 00075075العلوم والآداب
100%855356478409049869الإجمايل

النسبة المئويةالدرجة العلميةاسم الكلية
)%(

اإلجماليدبلوم متوسطالبكالوريوسماجستيردكتوراه دبلوم دراسات
 عليا
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وحلر�ــس اجلامعــة علــى الربــط بــني الحتياجــات الكميــة والكيفيــة ل�شــوق العمــل، واأعــداد خريجيهــا مــن الذكــور والإنــاث، والتخ�ش�شــات الأكادميية 
لكل منهم، اإ�شافة اإىل حر�شها على متابعة اخلريجني ومايتطلبه الأمر من اإعداد اللقاءات، والندوات، والدورات التدريبية لإعادة تاأهيلهم يف �شوء 
امل�شــتجدات املهنيــة والتغــريات التقنيــة )راجع الف�شل ال�شاد�ــس- خدمة املجتمــع(، فاإنها تقوم باإعداد قواعد بيانــات تف�شيلية عنهم، ويعر�س جدول 

14 توزيع اخلريجني بناء على جن�شــيتهم، ونوعهم.  بينما يعر�س جدول 15 توزيعهم بناء على الق�شــم واملرحلة الدرا�شــية واجلن�شــية والنوع.
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 كلية ال�شريعة واأ�شول الدين باأبها
%4.1

 كلية العلوم الإن�شانية باأبها
%1.7

 كلية العلوم الإدارية واملالية باأبها
%5.3

 كلية الرتبية باأبها
%10.0

 كلية الطب باأبها
%2.7

 كلية العلوم باأبها
%1.7

 كلية اللغات والرتجمة باأبها
%1.9

 كلية علوم احلا�شب الآيل باأبها
%3.5

 كلية الهند�شة  باأبها
%3.3

 كلية ال�شيدلة  باأبها
%0.5

 كلية طب الأ�شنان باأبها
%1.2

 كلية العلوم الطبية التطبيقية باأبها
%3.2

 كلية التمري�س بخمي�س م�شيط
%0.3

 كلية العلوم والآداب للبنني مبحايل ع�شري
%3.1

 كلية العلوم والآداب بتنومة
%0.3

 كلية العلوم للبنات باأبها
%3.9

 كلية الإدارة والإقت�شاد املنزيل باأبها
%1.2

 كلية الآداب للبنات باأبها
%13.6

 كلية الرتبية للبنات باأبها 
%5.1

 كلية التمري�س باأبها ) بنات (
%0.6

 كلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�شيط
%1.0

 كلية العلوم والآداب بخمي�س م�شيط ) بنات (
%4.5

 كلية العلوم والآداب باأحد رفيدة ) بنات (
%0.2

 كلية العلوم والآداب ب�شراة عبيدة ) بنات (
%4.2

 كلية العلوم والآداب بظهران اجلنوب) بنات (
%2.7

  كلية العلوم والآداب مبحايل ع�شري) بنات (
%9.5

 كلية العلوم الطبية التطبيقية مبحايل ع�شري 
 ) بنات (

%0.6
 كلية العلوم والآداب برجال اأملع ) بنات (

%0.2
 كلية العلوم والآداب باملجاردة ) بنات (

%0.8
 كلية املجتمع للبنني بخمي�س م�شيط 

%1.7
 كلية املجتمع للبنني مبحايل ع�شري

%1.7
 كلية املجتمع للبنات باأبها

%2.8
 كلية املجتمع للبنات بخمي�س م�شيط

%2.2
 كلية املجتمع للبنات برجال اأملع

%1
�شكل )13(:  توزيع خريجي اجلامعة وتوزيعهم  على كليات اجلامعة للعام اجلامعي 1436 - 1437 ه ممثاًل بالن�شبة املئوية 
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جدول )14(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب املرحلة اجلامعية واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي 1436-1437هــ

اأوًل: كليات اجلامعة للبنني
1- كليات اجلامعة للبنني باأبها

10127560022300000407�سال�شريعة واأ�شول الدين
0000000000000غ

004146007800000165�سالعلوم الإن�شانية
0000000000000غ

العلوم الإدارية واملالية
0018100049100000519�س
0010006000007غ

الرتبية
701129422234221000000987�س
0000000000000غ

000000174880000262�سالطب
0000000000000غ

00380015510000167�سالعلوم
0020002000004غ

اللغات والرتجمة
00122000142120000186�س
0021002000005غ

علوم احلا�شب الآيل
0000001881500000338�س
0000002100003غ

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا
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00000032500000325�سالهند�شة
0000002000002غ

0000002720000047�سال�شيدلة
0000000000000غ

طب الأ�شنان
00000081400000121�س
0000000000000غ

العلوم الطبية التطبيقية
0000001411730000314�س
0000000000000غ

2- كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط

العلوم الطبية التطبيقية
00000051510000102�س
0000000000000غ

التمري�س
000000270000027�س
0000000000000غ

00000000001670167�ساملجتمع
0000000000404غ

3- كليات اجلامعة للبنني مبدينة حمايل ع�شري

العلوم والآداب
00000030200000302�س
0000000000000غ

املجتمع
00000000001690169�س
0000000000101غ

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا
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4- كليات اجلامعة للبنني مبدينة تنومة

000000260000026�سالعلوم والآداب
0000000000000غ

ثانيا: كليات اجلامعة للبنات

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها

العلوم
00000003860000386�س
0000000300003غ

الإدارة والقت�شاد املنزيل
00000001220000122�س
0000000000000غ

الآداب
000000010610278001339�س
0000000602008غ

000000042407500499�سالرتبية
0000000000000غ

التمري�س
000000061000061�س
0000000000000غ

املجتمع
00000000000271271�س
0000000000011غ

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا
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2- كليات اجلامعة للبنات مبدينة خمي�س م�شيط
العلوم والآداب جممع 1 +  

جممع 2
000000039405000444�س
0000000500005غ

00000000000218218�ساملجتمع
0000000000022غ

3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

0000000665027100936�سالعلوم والآداب
0000000000000غ

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

000000060000060�س
0000000000000غ

4- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأحد رفيدة

العلوم والآداب
000000017000017�س
0000000000000غ

5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة �شراة عبيدة

000000037304300416�سالعلوم والآداب
0000000000000غ

6- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب

000000024102200263�سالعلوم والآداب
0000000000000غ

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا
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7- كليات اجلامعة للبنات مبدينة رجال اأملع

العلوم والآداب
000000015000015�س
0000000000000غ

املجتمع
000000000007171�س
0000000000000غ

8- كليات اجلامعة للبنات مبدينة املجاردة

000000075000075�سالعلوم والآداب
0000000000000غ

الإجمايل

803132342223422641442907393365609824�س
0051001415025345غ

803182352223422655444407413415639869املجموع

المجموعالدرجة العلميةالجنسيةاسم الكلية

البكالوريوسماجستيردكتوراه

انتساب

ثثثذ ثثث ذذذ ذذ

انتظام

دبلوم متوسط دبلوم دراسات
 عليا
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اأوًل: كليات اجلامعة للبنني
1- كليات اجلامعة مبدينة اأبها

ال�شريعة واأ�شول الدين

101000101دكتوراهالنظام اخلا�س

101000101جمموع الدكتوراه

اأ�شول فقه

ماج�شتري

1301300013013

2902900029029الأنظمة

242448000242448ال�شنة

واملذاهب  العقيدة 
املعا�شرة

232245000232245

1901900019019الفقه

191029000191029القراآن وعلومه

1275618300012756183جمموع املاج�شتري

7707700077077بكالوريو�ساأ�شول الدين

14601460001460146ال�شريعة

22302230002230223جمموع البكالوريو�س

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع

جدول ) 15(: توزيع اخلريجني على كليات اجلامعة ح�شب الق�شم واملرحلة الدرا�شية واجلن�شية واجلن�س
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العلوم الإن�شانية

التاريخ

ماج�شتري

7121900071219

46100004610اجلغرافيا

اللغة العربية واآدابها 
)الأدب(

171330000171330

اللغة العربية واآدابها 
)اللغويات(

131528000131528

414687000414687جمموع املاج�شتري

7807800078078 بكالوريو�ساللغة العربية

7807800078078جمموع البكالوريو�س

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع
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العلوم الإدارية واملالية

181028101191029ماج�شترياملحا�شبة املهنية

181028101191029جمموع املاج�شتري

اإدارة الأعمال

بكالوريو�س

1301300013013

اإدارة الأعمال/
الأعمال

15801583031610161

اإدارة الأعمال
التمويل

3803800038038

اإدارة الأعمال/
املوارد الب�شرية

7807800078078

الت�شويق والتجارة 
الإلكرتونية

2302310124024

505000505القانون

17601762021780178املحا�شبة

49104916064970497جمموع البكالوريو�س

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع
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الرتبية

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

الدكتوراهالعامة

505000505

الفل�شفة يف 
الرتبية تخ�ش�س 

املناهج وطرق 
تدري�س العلوم

202000202

707000707جمموع الدكتوراه

الإدارة والإ�شراف 
الرتبوي

ماج�شتري

332962000332962

والإر�شاد  التوجيه 
النف�شي

261137000261137

وطرق  املناهج 
التدري�س العامة

312859000312859

وطرق  املناهج 
تدري�س العلوم

222648000222648

1129420600011294206جمموع املاج�شتري

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع
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الرتبية

احلا�شب الآيل

دبلوم درا�شات عليا

1717200017172
الدرا�شات 

الجتماعية
0636300006363

0444400004444الدرا�شات الإ�شالمية

4104100041041الريا�شيات

313061000313061العلوم

523486000523486اللغة الإجنليزية

53701230005370123اللغة العربية

222342564000222342564جمموع دبلوم دون اجلامعي فوق اجلامعي

الإعاقة الب�شرية

بكالوريو�س

4604600046046

4504500045045الإعاقة العقلية
التعليم البتدائي-

الريا�شيات
606000606

التعليم البتدائي- 
العلوم

1401400014014

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع
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الرتبية

التعليم البتدائي-
اللغة العربية

بكالوريو�س

2602600026026

التعليم البتدائي-
الدرا�شات الإ�شالمية

1701700017017

5605600056056�شعوبات التعلم

21002100002100210جمموع البكالوريو�س

الطب 
1740174880882620262بكالوريو�سطب وجراحة

1740174880882620262جمموع البكالوريو�س

العلوم

الأحياء

ماج�شتري

156101257

011000011الريا�شيات

011000011الفيزياء

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع
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العلوم

213101314الكيمياء

38112025813جمموع املاج�شتري

الأحياء

بكالوريو�س

5916000059160

3203220234034الريا�شيات

1901900019019الفيزياء

4504500045045الكيمياء

15511562021571158جمموع البكالوريو�س

اللغات والرتجمة

الرتجمة
ماج�شتري

3192201132023

911020211112اللغويات التطبيقية

122032213142135جمموع املاج�شتري

1421215420214412156بكالوريو�ساللغة الإجنليزية

1421215420214412156جمموع البكالوريو�س

علوم احلا�شب الآيل 

علوم احلا�شب

بكالوريو�س

36811171123782119

32691011013369102نظم املعلومات

4804800048048هند�شة احلا�شوب
هند�شة ال�شبكات 

والت�شالت
7207200072072

188150338213190151341جمموع البكالوريو�س

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

الهند�شة

هند�شة �شــناعية

بكالوريو�س

3803810139039

8508500085085هند�شة كهربائية

3603600036036هند�شة كيميائية

990991011000100هنـــد�شة مــدنية

6706700067067هند�شة ميكانيكية

32503252023270327جمموع البكالوريو�س

ال�شيدلة

ال�شيدلة
بكالوريو�س

437000437

231740000231740العلوم ال�شيدلية

272047000272047جمموع البكالوريو�س 

طب الأ�شنان 
8108140041210121 بكالوريو�سطب الأ�شنان

8108140041210121جمموع البكالوريو�س

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات 
الطبية

بكالوريو�س

350356106196096

58058630631210121العلوم الإ�شعاعية

480484904997097العالج الطبيعي

141014117301733140314جمموع البكالوريو�س

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع
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2- كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط

العلوم الطبية التطبيقية

ال�شحة العامة
بكالوريو�س

230235105174074

2802800028028تقنية الأ�شنان

51051510511020102جمموع البكالوريو�س

التمري�س
2702700027027بكالوريو�سمتري�س عام

2702700027027جمموع البكالوريو�س

املجتمع 

اإدارة اأعمال

بكالوريو�س

8208200082082

4404410145045املحا�شبة

4104130344044نظم معلومات

16701674041710171جمموع الدبلوم املتو�شط

3- كليات اجلامعة للبنني مبحايل ع�شري

العلوم والآداب

الريا�شيات

بكالوريو�س

5905900059059

1901900019019الفيزياء

17701770001770177اللغة الإجنليزية

4704700047047نظم املعلومات

30203020003020302جمموع البكالوريو�س

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

املجتمع 

اإدارة الأعمال
دبلوم متو�شط

9509510196096

7407400074074نظم معلومات

16901691011700170جمموع الدبلوم املتو�شط

4- كليات اجلامعة للبنني بتنومة

العلوم والآداب
2602600026026بكالوريو�ساللغة الإجنليزية

2602600026026جمموع البكالوريو�س

ثانيًا: كليات اجلامعة للبنات

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها

العلوم

الأحياء

بكالوريو�س

0696901107070

01211210000121121ريا�شيات

01021020110103103فيزياء

0949401109595كيمياء

03863860330389389جمموع البكالوريو�س

الإدارة والقت�شاد املنزيل

اإدارة اأعمال
بكالوريو�س

0161600001616

01061060000106106القت�شاد املنزيل

01221220000122122جمموع البكالوريو�س

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع
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الآداب

التاريخ

بكالوريو�س

03123120220314314

01911910110192192اجلغرافيا

04484480330451451الدرا�شات الإ�شالمية

02402400220242242اللغة الإجنليزية

01481480000148148اللغة العربية

013391339088013471347جمموع البكالوريو�س

الرتبية

تاريخ

بكالوريو�س

0434300004343

044000044جغرافيا

0585800005858درا�شات اإ�شالمية

02002000000200200ريا�س الأطفال

01511510000151151علم النف�س

0161600001616لغة اإجنليزية

0272700002727لغة عربية

04994990000499499جمموع البكالوريو�س

التمري�س
0006106161061 بكالوريو�سمتري�س

0006106161061جمموع البكالوريو�س

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

املجتمع

اإدارة اأعمال

دبلوم متو�شط

01231230000123123

0454500004545الإدارة املكتبية

0565600005656املحا�شبة

برجمة وت�شغيل 
احلا�شبات

0252500002525

0222201102323نظم املعلومات

02712710110272272جمموع الدبلوم املتو�شط

2- كليات اجلامعة للبنات مبدينة خمي�س م�شيط

العلوم والآداب

الدرا�شات الإ�شالمية

بكالوريو�س

01021020220104104

0707002207272اللغة الإجنليزية

01601600110161161اللغة العربية

0666600006666علوم احلا�شب

0464600004646نظم املعلومات

04444440550449449جمموع البكالوريو�س

املجتمع

اإدارة اأعمال

دبلوم متو�شط

0808000008080

0858500008585املحا�شبة

0535302205555نظم املعلومات

02182180220220220جمموع الدبلوم املتو�شط

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع
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3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

العلوم والآداب

القت�شاد   املنزيل

بكالوريو�س

0363600003636

04534530000453453الدرا�شات   الإ�شالمية

0424200004242الريا�شيات

0404000004040الفيزياء

0595900005959الكيمياء

0606000006060اللغة الإجنليزية

01951950000195195اللغة العربية

0515100005151نظم املعلومات

09369360000936936جمموع البكالوريو�س

العلوم الطبية التطبيقية
0006006060060بكالوريو�سمتري�س

0006006060060جمموع البكالوريو�س

5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة �شراة عبيدة

العلوم والآداب

الدرا�شات الإ�شالمية

بكالوريو�س

0929200009292

0383800003838الريا�شيات

0525200005252الكيمياء

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

العلوم والآداب

01781780000178178اللغة العربية

0565600005656علوم احلا�شب

04164160000416416جمموع البكالوريو�س

6- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب

العلوم والآداب

الأحياء

بكالوريو�س

0535300005353

0999900009999درا�شات اإ�شالمية

0131300001313فيزياء

0696900006969لغة اإجنليزية

0292900002929لغة عربية

02632630000263263جمموع البكالوريو�س

7- كليات اجلامعة للبنات مبدينة رجال اأملع

العلوم والآداب
0151500001515بكالوريو�سلغة اإجنليزية

0151500001515جمموع البكالوريو�س

املجتمع

املحا�شبة
دبلوم متو�شط

0535300005353

0181800001818نظم املعلومات

0717100007171جمموع الدبلوم املتو�شط

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع
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8- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأحد رفيدة

العلوم والآداب
0171700001717بكالوريو�سالريا�شيات

0171700001717جمموع البكالوريو�س

9- كليات اجلامعة للبنات مبدينة املجاردة

الريا�شيات
بكالوريو�س

0292900002929

0464600004646اللغة الإجنليزية

0757500007575جمموع البكالوريو�س

808000808جمموع الدكتوراه

313234547516318235553جمموع املاج�شتري

222342564000222342564جمموع دبلوم الدرا�شات العليا

26414695733648717468312847127840جمموع البكالوريو�س

336560896538341563904جمموع الدبلوم املتو�شط

9869الإجمايل

غير سعوديينسعوديينالدرجة علميةالتخصصاسم الكلية

ذ       ث      مجموعذ         ث        مجموعذ      ث      مجموع

المجموع

وقــد انعك�شــت �شيا�شــات اجلامعــة يف زيــادة معــدلت اإتاحــة التعليــم العــايل، اإ�شافــة اإىل زيــادة معــدلت الإقبــال عليهــا للتح�شــن النوعــي يف �شــمعتها الأكادمييــة علــى امل�شــتوى الوطنــي، والعربي، 
والــدويل علــى اأعــداد اخلريجــني اإذ تطــورات مبعــدلت ملمو�شــة كما هــو مو�شح بجدول 16 و�شــكل 14.
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

جدول )16(:
 تطور أعداد الخريجين بالجامعة موزعين حسب المرحلة الدراسية خال ل السنوات الماضية وسنة التقرير

الدكتوراه
50008العدد

0.0%0.0%0.0%-100.0%-17%معدل التغيري ال�شنوي )%(

املاج�شتري
51100461682553العدد

-18.9%47.9%361.0%96.1%-34%معدل التغيري ال�شنوي )%(

دبلوم الدرا�شات العليا
715874660747564العدد

-24.5%13.2%-24.5%22.2%59%معدل التغيري ال�شنوي )%(

البكالوريو�س
67128093936768217840العدد

14.9%-27.2%15.7%20.6%84%معدل التغيري ال�شنوي )%(

دبلوم متو�شط
540558637707904العدد

27.9%11.0%14.2%3.3%-53%معدل التغيري ال�شنوي )%(

1436-1437 هـ1435-1436 هـ1434-1435 هـ1433-1434 هـ1432-1433 هـ
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ويوضح شكل 14 متثيل بياين إلحصائية مجمعة ألعداد الطالب والطالبات املستجدون، واملقيدون، إضافة إىل أعداد الخريجون وتوزيعهم عىل كليات 

الجامعة بفروعها املختلفة.
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العام 1436-1437 هـالعام 1435-1436 هـالعام 1434-1435 هـالعام 1433-1434 هـالعام 1432-1433 هـ
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540

0

دون اجلامعة
اجلامعي )البكالوريو�س(

فوق اجلامعي )دبلوم(
املاج�شتري
الدكتوراه

�شكل )14(: تطور اأعداد اخلريجني باجلامعة موزعني ح�شب املرحلة الدرا�شية خال ل ال�شنوات املا�شية و�شنة التقرير
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الطالب والطالباتالف�صل الأول

عدد الطالب 
والنسبة المئوية³ 

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
14111

5302%38119%12148%157569%546542%46

االعتذار عن فصل 
دراسي أو أكثر

طي القيد

إجمالي طي القيد أسباب تأديبية أسباب أخرى )سحب أسباب تعليمية
ملف (

المجموع

وفيمــا يتعلــق بطــالب وطالبــات اجلامعــة الذيــن مت طي قيدهم اأو ممن قدموا اعتذارات عن ف�شل درا�شــي اأو اأكرث، يت�شح من جــدول )17( اأن اإجمايل تلك الأعداد 14111 طالب وطالبة، منهم 
)6542 طالب وطالبة بن�شبة 46 %( قدموا اعتذارات عن ف�شل درا�شي اأو اأكرث ب�شبب ظروف �شحية اأو اأ�شرية اأو اجتماعية، بينما مت طي قيد 7569 طالب وطالبة منهم 5302 طالب وطالبة 

) بن�شبة 38%( لأ�شباب تعليمية، و 119 طالب وطالبة )بن�شبة 1%( لأ�شباب تاأديبية، و 2148 طلب وطالبة )بن�شبة 15%( �شحب امللف لأ�شباب �شخ�شية متنوعة. 

جدول )17(: اأعداد الطالب والطالبات الذين مت طي قيدهم اأو اعتذروا عن ف�شل درا�شي اأو اأكرث خالل عام 1436-1437هــ

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 الحتياجات 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.
اإعداد وتفعيل منظومة من الأن�شطة واخلدمات والإعانات الطالبية )راجع الف�شل الثاين  "الأن�شطة الطالبية"( مبا يي�شر لهم انتظام الطالب وعدم �شحب ملفاتهم لأ�شباب اجتماعية 

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

 ³ الن�شب املئوية مقربة اإىل اأقرب رقم �شحيح
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توصيات:
اإعداد قواعد بيانات ب�شورة اأكرث تف�شياًل عن اأعداد الطالب والطالبات على م�شتوى التخ�ش�شات دون القت�شار على الكليات.

املراجعة الدورية ل�شيا�شات قبول الطالب يف �شوء الإح�شاءات والبيانات الفعلية على م�شتوى اجلامعة وعلى م�شتوى �شوق العمل.
املراجعة الدورية لل�شيا�شات الأكادميية للجامعة.

اإجراء درا�شة بحثية عن اأهم الأ�شباب التي تعوق الطالب عن ال�شتمرار يف درا�شتهم الأكادميية، واأهم املخالفات التاأديبية التي يرتكبونها ما يعر�شهم لطي القيد تاأديبيًا، وال�شتفادة 
من نتائج الدرا�شات للتحكم يف تلك املعدلت.

اإعداد خطة جلذب الطالب الوافدين تت�شمن من بني عنا�شرها زيادة معدلت املنح الدرا�شية، وتنويع و�شائل الإعالم عنها، وزيادة معدلت ال�شرتاك يف املعار�س واملوؤمترات العربية 
والدولية وتو�شيح مميزات الدرا�شة بجامعة امللك خالد، وترتيبها بني اجلامعات العربية وال�شعودية، وغري ذلك.
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الف�صل الثاين
األنشطة والخدمات الطالبية
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الفصل الثاني
األنشطة والخدمات الطالبية
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الف�صل الثاين
األنشطة والخدمات الطالبية

حتر�ــس جامعــة امللــك خالــد علــى الهتمــام بطالبهــا، وطالباتهــا اهتمامــًا �شــاماًل ل يقت�شــر على النواحــي التعليمية والأكادمييــة حيث تتيح لهم فر�شًا متنوعة ملمار�شــة الأن�شــطة ملــا لها من اأثر 
ملمو�ــس يف حتقيــق النمــو ال�شــامل املتــوازن للطــالب، كمــا حتر�س اأن تتم هذه الأن�شــطة يف مناخ تربوي يعزز القيم والجتاهــات الإيجابية لدى طالب اجلامعة مثل: حتمل امل�شــوؤولية، واحرتام 

القواعــد، واحــرتام الآخريــن، والتعاون، وا�شــتثمار وقت الفراغ ب�شــورة هادفة اإ�شافة اإىل تنمية املواهب واكت�شــاف الإبداعات.
وقد قامت اجلامعة من خالل عمادة �شوؤون الطالب بتاأ�شي�س عدد من النوادي ذات الأن�شطة املتنوعة وهي:

         نادي اخلطابة.
         نادي اجلوالة والن�شاط الك�شفي.

         نادي العمل التطوعي.
         نادي الغو�س.

         نادي القراءة.
         نادي امل�شرح.
         نادي نزاهة.

         نادي و�شال الإعالمي.

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.
وفيما 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 1437/1436ه وبلغ اإجمايل امل�شتفيدين منها 6241 طالب وطالبة 
من كليات اجلامعة املختلفة )جدول 18(.

جدول )18(:الأن�شطة الثقافية والفنية والدورات التي اأقامتها عمادة �شوؤون الطالب

320320-دورة الرحلة اجلامعية 1

40-40ور�شة عمل خطوات اإبداعية 2

200-200دورة ال�شرية النبوية3

75-75دورة التفكري الإبداعي4

24-24دورة فنون الت�شال5

46-46ور�شة عمل م�شار الإعالم6

300300-دورة احلوار الفكري7

8
ور�شة عمل تبيان للوقاية 

من التطرف
-300300

5050-دورة فن الإلقاء9

420420دورة مهارات التقدمي10

اسم النشاط اإلجماليعدد الطالب المشاركينم

الفصل الثانيالفصل األول
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الف�صل الثاين
األنشطة والخدمات الطالبية

330330-دورة التفكري الإيجابي11

380-380دورة البتكار العلمي12

400-400دورة ريادة الأعمال13

14
دورة فنون تنظيم 

املهرجانات
-650650

55-55دورة الهند�شة ال�شوتية15

9090-دورة اإدارة فرق العمل16

330330-دورة التخطيط ال�شخ�شي17

45-45دورة مهارات حل امل�شكالت18

19
دورة اإعداد اخلطابات 

والتقارير
40-40

537-537دورة النجاح الجتماعي20

627627-دورة الإلقاء واخلطابة21

390-390دورة القبعات ال�شت22

543-543دورة التفكري الإيجابي23

4949-دورة امل�شاريع الحرتافية24

319530466241املجموع

اسم النشاط اإلجماليعدد الطالب المشاركينم

الفصل الثانيالفصل األول



115
كما اأقامت العمادة عددًا من امل�شابقات الثقافية واملحا�شرات لطالب اجلامعة للعام اجلامعي 1437/1436هـ  وقد بلغ اأعداد الطالب امل�شاركني بها 6480 طالب وطالبة )جدول 19(.

جدول )19(: امل�شابقات الثقافية واملحا�شرات التي اأقامتها عمادة �شوؤون الطالب.

800800 -الأوملبياد الثقايف 1

350350-اللقاء العلمي التناف�شي2

1717-م�شابقة اإعداد املونتاج3

3333-م�شابقة رحماء بينهم4

200-200م�شابقة فنون الكيك5

498-498حما�شرة مايل �شواك6

440440-حما�شرة هو احلياة7

8
حما�شرة كيف نقي اأبناوؤنا 

من التطرف
-606606

854854-حما�شرة الوعي الفكري9

10
حما�شرة الو�شطية يف 

الإ�شالم
-697697

10691069-حما�شرة ق�شة غلو11

916916-حما�شرة كيف نفكر12

69857826480املجموع

اسم النشاط اإلجماليعدد الطالب المشاركينم

الفصل الثانيالفصل األول
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الف�صل الثاين
األنشطة والخدمات الطالبية

2- األنشطة االجتماعية والكشفية
اأقامــت عمــادة �شــوؤون الطــالب عديــد مــن الأن�شــطة الجتماعية والك�شــفية خــالل العام اجلامعي1437/1436هـــ ، وكما يت�شح من جدول )20( اأن اأعداد تلك الأن�شــطة بلغت 16 ن�شــاط متنوع، 

وبلغ اإجمايل امل�شــتفيدين وامل�شــاركني يف تلك الأن�شــطة 641 طالب وطالبة.
جدول )20(: الأن�شطة الجتماعية والك�شفية التي قامت بها عمادة �شوؤون الطالب

30-30رحلة لأداء منا�شك العمرة 1

3030-رحلة لزيارة املدينة املنورة2

3030-رحلة اجتماعية اىل الدمام3

30-30رحلة اجتماعية اإىل الريا�س4

100-100امللتقى البحري5

12-12ملتقى ال�شالمة املرورية بالدمام6

30-30رحلة اجتماعية اإىل جدة7

35-35زيارة قوات الطواري اخلا�شة8

40-40زيارة دار الرتبية الجتماعية9

6077137اللقاءات الطالبية ال�شبوعية10

2020-رحلة طالبية اىل اجلبيل11

12
الدرا�شة التاأ�شي�شية لقادة 

الوحدات
-3030

35-35الدرا�شة الأولية لقادة الوحدات13

48-48املع�شكر الإعدادي للحج14

1616-مع�شكرات اخلدمة الرم�شاين15

4848-مع�شكرات اخلدمة العام للحج16

420251641املجموع

نوع النشاط اإلجماليعدد المشاركينم

الفصل الثانيالفصل األول
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3 - األنشطة الرياضية :
اأقامت عمادة �شوؤون الطالب العديد من الأن�شطة الريا�شية خالل العام اجلامعي 1436 / 1437 هـ :

يت�شح من جدول )21( اأن اأعداد تلك الأن�شطة بلغت 19 ن�شاط ريا�شي متنوع، وبلغ اإجمايل امل�شتفيدين وامل�شاركني يف تلك الأن�شطة 1825 طالب وطالبة.
جدول )21( : الأن�شطة الريا�شية التي تنظمها عمادة �شوؤون الطالب  

الأوملبياد الريا�شي الثاين1
210 210 -) دوري كرة القدم (

الأوملبياد الريا�شي الثاين2
120120-) دوري كرة الطائرة (

الأوملبياد الريا�شي الثاين3
140140-) دوري خما�شي كرة القدم (

الأوملبياد الريا�شي الثاين4
9090-) بطولة اللعاب القوى (

الأوملبياد الريا�شي الثاين5
560560-) �شباق اخرتاق ال�شاحية (

الأوملبياد الريا�شي الثاين6
8080-) بطولة ال�شباحة (

الأوملبياد الريا�شي الثاين7
2424-) بطولة التايكوندو (

الأوملبياد الريا�شي الثاين8
88-) بطولة الكاراتية (

الأوملبياد الريا�شي الثاين9
1515-) بطولة اجلودو (

الأوملبياد الريا�شي الثاين10
2525-) بطولة التن�س الأر�شي (

اسم النشاط اإلجماليعدد الطالب المشاركينم

الفصل الثانيالفصل األول
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الف�صل الثاين
األنشطة والخدمات الطالبية

الأوملبياد الريا�شي الثاين11
6464-) بطولة التن�س الطاولة (

12
دوري الحتاد الريا�شي 

للجامعات ال�شعودية
) دوري كرة القدم (

5050100

13
دوري الحتاد الريا�شي 

للجامعات ال�شعودية
) دوري كرة الطائرة (

202040

14
دوري الحتاد الريا�شي 

للجامعات ال�شعودية
) دوري كرة ال�شلة (

-1818

15
دوري الحتاد الريا�شي 

للجامعات ال�شعودية
) األعاب القوى (

-4040

16
دوري الحتاد الريا�شي 

للجامعات ال�شعودية
) اإخرتاق ال�شاحية (

15-15

17
دوري الحتاد الريا�شي 

للجامعات ال�شعودية
) التن�س الأر�شي (

10-10

18
دوري الحتاد الريا�شي 

للجامعات ال�شعودية
) الطائرة ال�شاطئية (

-66

19
تنظيم وا�شت�شافة بطولة 

الحتاد الريا�شي للجامعات 
ال�شعودية

-250250

9517201815املجموع

اسم النشاط اإلجماليعدد الطالب المشاركينم

الفصل الثانيالفصل األول



119

ثانيًا : الخدمات الطالبية 
1- خدمات اإلسكان الجامعي

بلغ عدد الطالب امل�شتفيدين من الإ�شكان اجلامعي 364 طالبًا وطالبة للعام اجلامعي 1436 / 1437 ه، ويو�شح جدول )21( توزيعهم على الف�شول الدرا�شية للعام اجلامعي.
جدول )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 1436 / 1437 ه، وبلغــت اأعــداد امل�شــتفيدون منهــا 33398 لوجبــة الإفطار، و 

146452 لوجبــة الغــذاء باإجمــايل 179850 طالــب وطالبــة على مــدار العام الدرا�شــي )جدول 22(.
جدول )22(: اأعداد الطالب والطالبات امل�شتفيدون من الوجبات الغذائية املقدمة من اجلامعة.

128136100364اإ�شكان الطالب 1

الكلية المجموعالعددم

الفصل الصيفيالفصل الثانيالفصل األول

33398وجبة الإفطار
146452وجبة الغذاء

179850املجموع

أعداد المستفيدينالوجبة
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الف�صل الثاين
األنشطة والخدمات الطالبية

ثانيًا : الخدمات الطالبية 
4- خدمات �شندوق الطالب

تقــدم اجلامعــة عديــد مــن اخلدمــات الجتماعيــة املتنوعــة لطالبهــا مبــا يتيــح لهــم ال�شــتقرار وزيادة معــدلت حت�شيلهم، وت�شــمل هــذه اخلدمات والإعانــات املقطوعة مثــل اإعانــات للمتزوجني، 
واإعانات ملواجهة ظروف خا�شة اأملت بالطالب وهي ذات جمالت متنوعة، اإ�شافة اإىل اإعانات للح�شول على نظارة طبية، ويو�شح جدول )23( اأعداد الطالب الذين ا�شتفادوا من تلك اخلدمات 

الجتماعيــة ويبلــغ 2100 طالب، بقيمة بلغت  1.490.590 ريال �شــعودي.
جدول )23(: عدد امل�شتفيدين من اخلدمات التي يقدمها �شندوق الطالب.

229387000اإعانة الزواج 
26462000اإعانة الظروف اخلا�شة

12610250اإعانة النظارة
848593900الت�شغيل الطالبي الف�شل الأول
633437440الت�شغيل الطالبي الف�شل الثاين

21001490590املجموع الكلي

القيمة المصروفة بالريالأعداد الطلبة المستفيدينخدمات صندوق الطالب

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن:
          الطالب اأنف�شهم ي�شاركون يف تنظيم تلك الفعاليات والأن�شطة مبا ي�شيف اإىل خرباتهم ومهاراتهم املتنوعة اأبعادًا جديدة.

           ت�شميم قواعد البيانات اجلديدة -التي بداأ العمل بها �شمن م�شروع �شخم لأمتته البيانات وا�شتخراج املوؤ�شرات الرقمية- يت�شمن ت�شنيف البيانات الإجمالية الواردة يف اجلداول            
            ال�شابقة اإىل اأعداد الطالب والطالبات، واأعداد امل�شاركون من الكليات املختلفة وفروع اجلامعة املختلفة، مبا يتيح للجامعة امكانية درا�شة اأ�شباب عزوف البع�س عن ال�شرتاك يف 

            الأن�شطة وتذليلها.
            مع توجهات اجلامعة نحو اجلودة ال�شاملة يف الأداء �شيتم ا�شتطالع راأي الطالب امل�شاركني يف الأن�شطة، وقيا�س مدى الر�شا عما يتلقونه من خدمات، والعمل على التح�شني امل�شتمر 

            لها.
           هناك توجهات م�شتقبلية لإ�شراك الطالب يف اأن�شطة اجلودة على م�شتوى اجلامعة وكلياتها باعتبار ذلك من الأن�شطة الهامة ذات ال�شلة بن�شر ثقافة اجلودة، واإعداد الطالب ل�شوق   

           العمل.
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الف�صل الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
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الف�صل الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

تهتــم اجلامعــة اهتمامــًا بالغــًا باأع�شــاء هيئــة التدري�ــس ومــن يف حكمهم من العاملــني بها، ويتمثل ذلك يف اجلانب الكمي الذي يناق�شــه هذا الف�شل من التقرير حيث يعر�ــس البيانات الإح�شائية 
لهــم مثــل اأعدادهــم، وتوزيعهــم علــى كليــات اجلامعــة واأق�شــامها بناء على اجلن�شــية )�شــعودي "�ــس"، / غري �شــعودي "غ"( والنــوع )ذكر "ذ"/ اأنثــى "ث"(، ون�شــبتهم اإىل الطالب، والدرجــات العلمية 
احلا�شلون عليها، وتطور اأعدادهم خالل خم�س �شنوات مت�شمنة �شنة التقرير، اإ�شافة اإىل الدللت اخلا�شة بتلك الإح�شاءات، بينما يو�شح الف�شل الرابع من التقرير )البتعاث والتدريب( 

اجلوانــب الكيفيــة من خالل التنمية املهنية لهم.
ويو�شــح )جــدول 24( توزيعهــم علــى كليــات اجلامعــة للبنــني وللبنــات حيــث بلغــت اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�ــس ال�شــعوديني مــن الذكــور 800 واأعدادهم من الإنــاث 717 باإجمــايل 1517 مقابل 

1028 ع�شــو هيئــة تدري�ــس غــري �شــعودي مــن الذكــور، و 709 من الإنــاث باإجمايل 1737، بينما يو�شح �شــكل 15 هذا التوزيع ممثاًل بالن�شــب املئوية.

جدول )24(:
 اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بجامعة امللك خالد موزعني على جميع كليات اجلامعة للعام اجلامعي 1436-1437 هـ.

اأوًل: كليات اجلامعة للبنني

1-  كليات اجلامعة للبنني مبدينة اأبها

5.5 1130113661671791180ال�شريعة واأ�شول الدين

3.5 63366462481095114العلوم الإن�شانية

3.1 62062400401020102العلوم الإدارية واملالية

3.7 60060547611147121الرتبية

7.3 9921120932511819246238الطب

6.5 616671212214318228210العلوم

3.7 4304368107811110121اللغات والرتجمة

5.5 393069862310912553178علوم احلا�شب الآيل

سعودي الكلية

ذذذ ثثث المجموعالمجموعالمجموع

النسبة إلى الجملة )%(المجموعغير سعودي



125

4.5 54054940941480148الهند�شة

2.7 301646281341582987ال�شيدلة

4.1 4524767188511220132طب الأ�شنان

3.3 4313563119507432106العلوم الطبية التطبيقية

2- كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط

1.3 819171633251742العلوم الطبية التطبيقية

0.6 0000181801818التمري�س

1.4 150153103146046املجتمع

3- كليات اجلامعة للبنني مبدينة حمايل ع�شري

3.0 340346506599099العلوم والآداب

1001010010200200.6املجتمع

4- كليات اجلامعة للبنني بتنومة

0.8 4042302327027العلوم والآداب

سعودي الكلية

ذذذ ثثث المجموعالمجموعالمجموع

النسبة إلى الجملة )%(المجموع
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الف�صل الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

ثانيًا: كليات اجلامعة للبنات

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها

17374184967191221414.3العلوم

1272801717144451.4الإدارة والقت�شاد املنزيل

2113115206383221761986.1الآداب

171721434421141163.6الرتبية

03304646049491.5التمري�س

0373724446281832.6املجتمع

2- كليات اجلامعة للبنات مبدينة خمي�س م�شيط

5667155863101241344.1العلوم والآداب جممع 1 + 2

0151503131046461.4املجتمع

3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

28284187088201521725.3العلوم والآداب

03311617119200.6العلوم الطبية التطبيقية

4- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأحد رفيدة

191001616125260.8العلوم والآداب

سعودي الكلية

ذذذ ثثث المجموعالمجموعالمجموع

النسبة إلى الجملة )%(المجموع
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5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة �شراة عبيدة

249511228401477912.8العلوم والآداب

6- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب

24850925341173842.6العلوم والآداب

7- كليات اجلامعة للبنات مبدينة رجال اأملع

077167113140.4العلوم والآداب

0131301414027270.8املجتمع

8- كليات اجلامعة للبنات مبدينة املجاردة

0991910118190.6العلوم والآداب

800717151710287091737182814263254100الإجــــــمـــــايل

سعودي الكلية
ذذذ ثثث المجموعالمجموعالمجموع

النسبة إلى الجملة )%(المجموع
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الف�صل الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

ويو�شح جدول 25 توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س على كليات اجلامعة وفقًا للرتبة العلمية، واجلن�شية، والنوع، حيث بلغ اإجمايل اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س باجلامعة 1791 منهم 127 
اأ�شتاذ )7.1%(، و 414 اأ�شتاذ م�شارك )23.1%(، و1250 اأ�شتاذ م�شاعد )69.8%(، وتبلغ اأعداد الذكور 1189 )66.4%(، واأعداد الإناث 602 )%33.6(.

جدول )25(: توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س على كليات اجلامعة بح�شب الرتب العلمية واجلن�شية للعام اجلامعي 1436-1437 هـ

اأوًل: كليات اجلامعة للبنني
1- كليات اجلامعة للبنني مبدينة اأبها

ال�شريعة واأ�شول الدين
3.7  11011150154004066066�س
3.7  516190194204266167غ

7.4  1611734034820821321133جمموع

العلوم الإن�شانية
2.2  606100102302339039�س
2.7  12012211221311446248غ

4.9  18018311323613785287جمموع

العلوم الإدارية واملالية
0.9  1016061001017017�س
2.2  2026063103139039غ

3.1  303120124104156056جمموع

الرتبية

2.1  303120122302338038�س

3.3  606112133554052759غ

5.4  909232255856390797جمموع

الرتبة العلميةاسم الكلية

أستاذ
النوعالنوعالنوع

مجموعمجموعمجموع
ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأستاذ مساعدأستاذ مشارك

النسبة إلى اإلجمالي
اإلجمالي )%(

الجنسية
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الطب
3.6  13013190193213364165�س
5.4  1742122527381149772097غ

9.0  304344154670128214121162جمموع

العلوم
1.6  5059091411528129�س
7.4  121133954462137511319132غ

9.0  171184855376149014120161جمموع

اللغات والرتجمة
0.8  2022021001014014�س
3.0  1015164064646753غ

3.7  3037185065660767جمموع

علوم احلا�شب الآيل

0.3  000000516516�س

4.4  3032072739948621678غ

4.7  30320727441054671784جمموع

الهند�شة

0.4  101101606808�س

4.2  404150155705776076غ

4.7  505160166306384084جمموع

ال�شيدلة

0.1  000101101202�س

2.0  20233619827241135غ

2.1  20243720828261137جمموع

الرتبة العلميةاسم الكلية

أستاذ
النوعالنوعالنوع

مجموعمجموعمجموع
ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأستاذ مساعدأستاذ مشارك

النسبة إلى اإلجمالي
اإلجمالي )%(

الجنسية
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الف�صل الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

طب الأ�شنان
0.6  0000001011110111�س
4.4  10112113511364641478غ

5.0  10112113611475741589جمموع

العلوم الطبيةالتطبيقية
0.2  000000314314�س
2.1  000831119726271037غ

2.3  000831122830301141جمموع
2- كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط

العلوم الطبية التطبيقية
0.1  000000101101�س
1.6  3255496814141428غ

1.6  3255497815151429جمموع

التمري�س

0.0  000000000000�س

0.8  0000550101001515غ

0.8  0000550101001515جمموع

املجتمع

0.1  000101101202�س

1.1  0003031701720020غ

1.2  0004041801822022جمموع

الرتبة العلميةاسم الكلية

أستاذ
النوعالنوعالنوع

مجموعمجموعمجموع
ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأستاذ مساعدأستاذ مشارك

النسبة إلى اإلجمالي
اإلجمالي )%(

الجنسية
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3- كليات اجلامعة للبنني مبدينة حمايل ع�شري

العلوم والآداب
0.2  101202101404�س
2.5  0007073803845045غ

2.7  1019093903949049جمموع

املجتمع
0.1  000000101101�س
0.5  000101808909غ

0.6  00010190910010املجموع
4- كليات اجلامعة للبنني مبدينة تنومة

العلوم والآداب
0.1  101000000101�س
1.0  0002021601618018غ

1.1  1012021601619019جمموع

ثانيًا: كليات اجلامعة للبنات

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها

العلوم

0.4  000000088088�س

3.4  000358153853184361غ

3.9  000358154661185169جمموع

الإدارة والقت�شاد املنزيل

0.1  000000011011�س

0.9  0000000171701717غ

1.0  0000000181801818جمموع

الرتبة العلميةاسم الكلية

أستاذ
النوعالنوعالنوع

مجموعمجموعمجموع
ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأستاذ مساعدأستاذ مشارك

النسبة إلى اإلجمالي
اإلجمالي )%(

الجنسية
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الف�صل الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

الآداب
1.8  0000110313103232�س
3.9  00071522133548205070غ

5.7  000716231366792082102جمموع

الرتبية 
0.4  000022066088�س
2.3  0000551353614041غ

2.7  0000771414214849جمموع

التمري�س
0.0  000000000000�س
2.2  044010100252503939غ

2.2  044010100252503939جمموع

املجتمع

0.0  000000000000�س

2.0  000010102242623436غ

2.0  000010102242623436جمموع

2- كليات اجلامعة للبنات مبدينة خمي�س م�شيط

العلوم والآداب جممع 1 + 2

0.1  000011101112�س

2.6  022012124283244246غ

2.7  022013135283354348جمموع

املجتمع

0.0  000000000000�س

1.0  0000330151501818غ

1.0  0000330151501818جمموع

الرتبة العلميةاسم الكلية

أستاذ
النوعالنوعالنوع

مجموعمجموعمجموع
ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأستاذ مساعدأستاذ مشارك

النسبة إلى اإلجمالي
اإلجمالي )%(

الجنسية
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3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

العلوم والآداب
0.1  000000101101�س
3.7  000268154358174966غ

3.7  000268164359184967جمموع

العلوم الطبية التطبيقية
0.0  000000000000�س
0.7  00005517811213غ

0.7  00005517811213جمموع
4- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأحد رفيدة

العلوم والآداب
0.0  000000000000�س
0.6  0000000101001010غ

0.6  0000000101001010جمموع

5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة �شراة عبيدة

العلوم والآداب

0.0  000000000000�س

1.8  000246101727122133غ

1.8  000246101727122133جمموع

6- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب

العلوم والآداب

0.1  000000011011�س

1.5  0110339132291726غ

1.5  0110339142391827جمموع

الرتبة العلميةاسم الكلية

أستاذ
النوعالنوعالنوع

مجموعمجموعمجموع
ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأستاذ مساعدأستاذ مشارك

النسبة إلى اإلجمالي
اإلجمالي )%(

الجنسية
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الف�صل الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

7- كليات اجلامعة للبنات مبدينة رجال اأملع

�س
000000000000  0.0  0.1
0.1  000000112112غ

0.1  000000112112جمموع

�س
000000000000  0.0  0.0
0.6  00001109901010غ

0.6  00001109901010جمموع
8- كليات اجلامعة للبنات مبدينة املجاردة

�س
000000000000  0.0  0.0
0.4  000033145178غ

0.4  000033145178جمموع

11215127291123414786464125011896021791الإجمايل
100

100  33.6  66.4  69.8  25.9  43.9  23.1  6.9  16.2  7.1  0.8  6.3  الن�شبة اإىل الإجمايل )%(

الرتبة العلميةاسم الكلية

أستاذ
النوعالنوعالنوع

مجموعمجموعمجموع
ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأستاذ مساعدأستاذ مشارك

النسبة إلى اإلجمالي
اإلجمالي )%(

الجنسية
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 كلية ال�شريعة واأ�شول الدين باأبها
%5.5

 كلية العلوم الإن�شانية باأبها
%3.5

 كلية العلوم الإدارية واملالية باأبها
%3.1

 كلية الرتبية باأبها
%3.7

 كلية الطب باأبها
%7.3

 كلية العلوم باأبها
%6.5

 كلية اللغات والرتجمة باأبها
%3.7

 كلية علوم احلا�شب الآيل باأبها
%5.5

 كلية الهند�شة  باأبها
%4.5

 كلية ال�شيدلة  باأبها
%2.7

 كلية طب الأ�شنان باأبها
%4.1

 كلية العلوم الطبية التطبيقية باأبها
%3.3

 كلية التمري�س بخمي�س م�شيط
%0.6

 كلية العلوم والآداب للبنني مبحايل ع�شري
%3.0

 كلية العلوم والآداب بتنومة
%0.8

 كلية العلوم للبنات باأبها
%4.3

 كلية الإدارة والإقت�شاد املنزيل باأبها
%1.4

 كلية الآداب للبنات باأبها
%6.0

 كلية الرتبية للبنات باأبها 
%3.6

 كلية التمري�س باأبها ) بنات (
%1.5

 كلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�شيط
%1.3

 كلية العلوم والآداب بخمي�س م�شيط ) بنات (
%4.1

 كلية العلوم والآداب باأحد رفيدة ) بنات (
%0.8

 كلية العلوم والآداب ب�شراة عبيدة ) بنات (
%2.8

 كلية العلوم والآداب بظهران اجلنوب) بنات (
%2.6

  كلية العلوم والآداب مبحايل ع�شري) بنات (
%5.3

 كلية العلوم الطبية التطبيقية مبحايل ع�شري 
 ) بنات (

%0.6
 كلية العلوم والآداب برجال اأملع ) بنات (

%0.4
 كلية العلوم والآداب باملجاردة ) بنات (

%0.6
 كلية املجتمع للبنني بخمي�س م�شيط 

%1.4
 كلية املجتمع للبنني مبحايل ع�شري

%0.6
 كلية املجتمع للبنات باأبها

%2.6
 كلية املجتمع للبنات بخمي�س م�شيط

%1.4
 كلية املجتمع للبنات برجال اأملع

%0.8
�شكل )15(: توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم على كليات اجلامعة للعام اجلامعي 1436-1437هـ
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الف�صل الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

يو�شــح جــدول 26 توزيــع مــن هــم يف حكــم اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس )حما�شــر، معيد، مدر�شــي القراآن واللغــات( على كليــات اجلامعة وفقًا للرتبــة العلمية، واجلن�شــية، والنوع، حيــث بلغ اإجمايل 
اأعدادهم باجلامعة 1463 منهم 745 حما�شر )50.9 %(، و 713 معيد )48.7 %(، و5 من مدر�شي اللغات والقراآن الكرمي )0.3 %( وتبلغ اأعداد الذكور منهم 639 )43.7%(، بينما تبلغ اأعداد 

الإناث 824 )56.3%(. ويو�شح �شــكل 16 التمثيل البياين لتوزيع اأع�شاء هيئة التدري�ــس ومن يف حكمهم على كليات اجلامعة.

جدول )26(:
اأعــداد املحا�شرين واملعيدين ومدر�شي اللغات وم�شاعدي الباحثني بكليات اجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية واجلن�شية للعام اجلامعي 1436-1437 هـ

اأوًل: كليات اجلامعة للبنني

1- كليات اجلامعة للبنني مبدينة اأبها

ال�شريعة واأ�شول الدين
3.2  200202702700047047�س
0.0  000000000000غ

3.2  200202702700047047جمموع

العلوم الإن�شانية
1.8  122141211300024327�س
0.0  000000000000غ

1.8  122141211300024327جمموع

العلوم الإدارية واملالية
3.1  200202502500045045�س
0.1  101000000101غ

3.1  210212502500046046جمموع

الرتبية

1.5  1801840400022022�س

0.1  202000000202غ

1.6  2002040400024024جمموع

الرتبة العلميةاسم الكلية

محاضر
النوعالنوعالنوع مجموعمجموعمجموع

ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأخرىمعيد

النسبة إلى اإلجمالي
اإلجمالي )%(

الجنسية
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الطب
3.8  213331952000352055�س
1.4  1652100000016521غ

5.2  18624331952000512576جمموع

العلوم
2.6  183211521700033538�س
0.8  83110000008311غ

3.3  266321521700041849جمموع

اللغات والرتجمة
2.0  140141501500029029�س
1.7  1932200030322325غ

3.7  333361501530351354جمموع

علوم احلا�شب الآيل

4.3  181028161935000342963�س

2.1  2473100000024731غ

6.4  421759161935000583694جمموع

الهند�شة

3.1  190192702700046046�س

1.2  1801800000018018غ

4.4  370372702700064064جمموع

ال�شيدلة

3.0  12113161531000281644�س

0.4  426000000426غ

3.4  16319161531000321850جمموع

الرتبة العلميةاسم الكلية

محاضر
النوعالنوعالنوع مجموعمجموعمجموع

ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأخرىمعيد

النسبة إلى اإلجمالي
اإلجمالي )%(

الجنسية
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الف�صل الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

طب الأ�شنان
2.5  1013413500035136�س
0.5  347000000347غ

2.9  4483413500038543جمموع

العلوم الطبية التطبيقية
3.6  2332617926000401252�س
0.9  49130000004913غ

4.4  27123917926000442165جمموع
2- كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط

العلوم الطبية التطبيقية
0.5  112606000718�س
0.3  325000000325غ

0.9  43760600010313جمموع

التمري�س

0.0  000000000000�س

0.2  033000000033غ

0.2  033000000033جمموع

املجتمع

0.9  70760600013013�س

0.8  1101100000011011غ

1.6  1801860600024024جمموع

3- كليات اجلامعة للبنني مبدينة حمايل ع�شري

العلوم والآداب

2.1  7072302300030030�س

1.4  2002000000020020غ

3.4  270272302300050050جمموع

الرتبة العلميةاسم الكلية

محاضر
النوعالنوعالنوع مجموعمجموعمجموع

ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأخرىمعيد

النسبة إلى اإلجمالي
اإلجمالي )%(

الجنسية
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املجتمع
0.6  303606000909�س
0.1  101000000101غ

0.7  40460600010010املجموع
4- كليات اجلامعة للبنني مبدينة تنومة

العلوم والآداب
0.2  000303000303�س
0.3  505000000505غ

0.5  505303000808جمموع
ثانيًا: كليات اجلامعة للبنات

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها

العلوم
4.5  032321333400016566�س
0.4  066000000066غ

4.9  038381333400017172جمموع

الإدارة والقت�شاد املنزيل

1.8  1890181800012627�س

0.0  000000000000غ

1.8  1890181800012627جمموع

الآداب

5.7  245470363600028183�س

0.9  0111100002201313غ

6.6  256580363602229496جمموع

الرتبة العلميةاسم الكلية

محاضر
النوعالنوعالنوع مجموعمجموعمجموع

ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأخرىمعيد

النسبة إلى اإلجمالي
اإلجمالي )%(

الجنسية
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الف�صل الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

الرتبية 
4.4  141420222200016364�س
0.2  033000000033غ

4.6  144450222200016667جمموع

التمري�س
0.2  011022000033�س
0.5  077000000077غ

0.7  08802200001010جمموع

املجتمع
2.5  0880292900003737�س
0.7  0101000000001010غ

3.2  018180292900004747جمموع
2- كليات اجلامعة للبنات مبدينة خمي�س م�شيط

العلوم والآداب جممع 1 + 2
4.7  127283384100046569�س
1.2  1161700000011617غ

5.9  243453384100058186جمموع

املجتمع

1.0  0000151500001515�س

0.9  0131300000001313غ

1.9  013130151500002828جمموع

3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

العلوم والآداب

5.7  025251575800018283�س

1.5  1212200000012122غ

7.2  14647157580002103105جمموع

الرتبة العلميةاسم الكلية

محاضر
النوعالنوعالنوع مجموعمجموعمجموع

ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأخرىمعيد

النسبة إلى اإلجمالي
اإلجمالي )%(

الجنسية
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العلوم الطبية التطبيقية
0.2  022011000033�س
0.3  044000000044غ

0.5  066011000077جمموع
4- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأحد رفيدة

العلوم والآداب
0.7  0111890001910�س
0.4  066000000066غ

1.1  07718900011516جمموع
5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة �شراة عبيدة

العلوم والآداب
3.5  014142353700024951�س
0.5  077000000077غ

4.0  021212353700025658جمموع
6- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب

العلوم والآداب
3.3  110111373800024749�س
0.5  088000000088غ

3.9  118191373800025557جمموع

7- كليات اجلامعة للبنات مبدينة رجال اأملع

العلوم والآداب

0.5  044033000077�س

0.3  055000000055غ

0.8  09903300001212جمموع

الرتبة العلميةاسم الكلية

محاضر
النوعالنوعالنوع مجموعمجموعمجموع

ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأخرىمعيد

النسبة إلى اإلجمالي
اإلجمالي )%(

الجنسية
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املجتمع
0.9  0110121200001313�س
0.3  044000000044غ

1.2  0550121200001717جمموع
8- كليات اجلامعة للبنات مبدينة املجاردة

العلوم والآداب
0.6  022077000099�س
0.1  022000000022غ

0.8  04407700001111جمموع
3424037452944197133256398241463100الإجمايل

0.3  100  56.3  43.7  0.3  0.1  0.2  48.7  28.6  20.1  50.9  27.5  23.4  الن�شبة اإىل الإجمايل )%(

الرتبة العلميةاسم الكلية

محاضر
النوعالنوعالنوع مجموعمجموعمجموع

ذذذذ ثثثث

مجموع النوعأخرىمعيد

النسبة إلى اإلجمالي
اإلجمالي )%(

الجنسية
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160
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20

كلية
ال�شريعة
واأ�شول
الدين
 باأبها

كلية
العلوم

الأن�شانية 
باأبها

كلية
العلوم

الإدارية
واملالية
 باأبها

كلية
الرتبية 

باأبها

كلية
الطب 
باأبها

كلية
العلوم
باأبها

كلية
اللغات

والرتجمة

باأبها

كلية
علوم

احلا�شب
الآىل
باأبها

كلية
الهند�شة

باأبها

كلية
ال�شيدلة

باأبها

كلية
طب

الأ�شنان
باأبها

كلية
العلوم

الطبية
التطبيقية

باأبها

كلية
التمري�س 

بخمي�س
م�شيط

كلية
العلوم

والآداب
للبنني

مبحايل
ع�شري

كلية
العلوم

والآداب
تنومة

كلية
العلوم
للبنات
باأبها

كلية
الإدارة

والقت�شاد
املنزيل
باأبها

كلية
الآداب
للبنات
باأبها

كلية
الرتبية
للبنات
باأبها

كلية
التمري�س

باأبها
)بنات(

كلية
العلوم

الطبية
التطبيقية

بخمي�س
م�شيط

كلية
العلوم

والآداب
بخمي�س
م�شيط
)بنات(

كلية
العلوم

والآداب
باأحد
رفيدة

)بنات(

كلية
العلوم

والآداب
ب�شراة
عبيدة
)بنات(

كلية
العلوم

والآداب
بظهران
اجلنوب
)بنات(

كلية
العلوم

والآداب
مبحايل
ع�شري

)بنات(

كلية
العلوم

الطبية
التطبيقية

مبحايل
ع�شري

)بنات(

كلية
العلوم

والآداب
برجال

اأملع
)بنات(

كلية
العلوم

والآداب
باملجاردة
)بنات(

كلية
املجتمع
للبنني

بخمي�س
م�شيط

كلية
املجتمع
للبنني

مبحايل
ع�شري

كلية
املجتمع
للبنات
باأبها

كلية
املجتمع
للبنات

بخمي�س
م�شيط

كلية
املجتمع
للبنات
برجال

اأملع

�شكل )16(: توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم على كليات اجلامعة ح�شب اجلن�شية للعام اجلامعي 1436-1437هـ .

�شعودي
غري�شعودي
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ويو�شــح جــدول 27، و�شــكل 17 توزيــع اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس ومــن يف حكمهــم بنــاء علــى املوؤهــل العلمــي واجلن�شــية واجلن�ــس، بينمــا يعر�س �شــكل 18 ن�شــب ال�شــعوديني اإىل غري ال�شــعوديني من 
اأع�شــاء هيئة التدري�ــس ومــن يف حكمهم.

جدول )27(:توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بكليات اجلامعة بناء على املوؤهل العلمي واجلن�شية واجلن�س للعام اجلامعي1436-1437 هـ

45.9  اأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكر

1.3  31772389731374110510484461494الدكتوراه

34.4  2983731432941الزمالة
0.1  2053055102823296114876341121املاج�شتري

16.9  000213213الدبلوم العايل
1.4  21731953610414227323550البكالوريو�س

321345000321345اأخرى

800717151710287091737182814263254الإجمايل
  100.0

100.0  43.8  56.2  53.4  21.8  31.6  46.6  22.0  24.6  الن�شبة اإىل الإجمايل )%(

اإلجماليمجموعغير سعوديسعوديالمؤهل العلمي
النسبة إلى 
اإلجمالي )%(
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�شكل )17(: عدد اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم موزعني ح�شب املوؤهل العلمي واجلن�شية للعام اجلامعي 1436-1437هـ

اأخرى

اأخرى

)البكالوريو�س(

)البكالوريو�س(

الدبلوم العايل

الدبلوم العايل

املاج�شتري

املاج�شتري

الزمالة

الزمالة

الدكتوراه

الدكتوراه
�شعودي �شعودي �شعودي �شعودي �شعودي غري �شعودي�شعودي غري �شعودي غري �شعودي غري �شعودي غري �شعودي غري �شعودي
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%53 %47
غري �شعودي �شعودي

�شكل )18(:ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم من ال�شعوديون اإىل غري ال�شعوديني.

ويت�شح من �شــكل  18اأن 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 24، جدول 25 تو�شح 
اأن ن�شــب ال�شــعوديني : غــري ال�شــعوديني تكــون اأكــرب يف الرتــب العلميــة الأقــل يف الهرم الوظيفي حيث تزداد ن�شــب ال�شــعوديني : غري ال�شــعوديني يف وظائف حما�شر ومعيــد والوظائف الأخرى، 
بينما تزداد ن�شبة غري ال�شعوديني يف الدرجات العلمية اأ�شتاذ م�شاعد، واأ�شتاذ م�شارك، واأ�شتاذ.  و�شوف تتغري تلك الن�شبة خالل ب�شع �شنوات بزيادة اأع�شاء هيئة التدري�س ال�شعوديني الناجت 
عــن ح�شــول املعيديــن واملحا�شريــن ال�شــعوديني علــى درجاتهــم العلميــة.  كمــا يالحــظ مــن اجلداول زيادة ن�شــب غــري ال�شــعوديني يف التخ�ش�شــات العلمية عــن التخ�ش�شات النظريــة حيث كانت 
معــدلت التحــاق الطــالب بالدرا�شــات النظريــة اأكــرب مــن الدرا�شــات العلميــة، اإل اأن �شيا�شــة اجلامعة يف تقليــل اأعداد املقبولني يف الدرا�شــات النظرية مــع تزايد اهتمام الطــالب بالإقبال على 
الدرا�شــات العملية وما 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�شعوديني خالل ال�شنوات القادمة.
وجتــدر الإ�شــارة اإىل اأن اجلامعــة حا�شلــة علــى الرتتيــب الرابــع علــى م�شــتوى اجلامعــات ال�شــعودية، واحلــادي واأربعــون علــى م�شــتوى اجلامعات العربيــة يف �شوء ن�شــبة اأع�شاء هيئة التدري�ــس 

الدوليــني )وفقًا لت�شنيف 
QS �شبتمرب 2014(، وحا�شلة على تقييم 100 /100 يف موؤ�شر اأع�شاء هيئة التدري�س الدوليني )وفقًا لت�شنيف QS �شبتمرب 2016(.

ويو�شح جدول 28 التطور ال�شنوي لأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س )�شكل 19(، ومن يف حكمهم )�شكل 20( عرب خم�س �شنوات مت�شمنة �شنة التقرير، كما تو�شح مقارنة اأعدادهم عام1432-
1433 ه، وتبلغ 83، 281، 901، 417، 963 لدرجات اأ�شتاذ، اأ. م�شارك، اأ. م�شاعد، حما�شر، معيد على الرتتيب باأعدادهم املناظرة عام 1436-1437 ه، وتبلغ 127، 414، 1250، 745، 713.
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1436ـ1437هـ1435ـ1436هـ1434ـ1435هـ1433ـ1434هـ1432ـ1433هـ

83112123131127اأ�شتاذ
-3.1  6.1  8.9  25.9  3.6  معدل التغيري ال�شنوي )%(

281486511417414اأ�شتاذ م�شارك
-0.7  -22.5  4.9  42.2  10.0  معدل التغيري ال�شنوي )%(

9011258152413011250اأ�شتاذ م�شاعد
-4.1  -17.1  17.5  28.4  9.5  معدل التغيري ال�شنوي )%(

417499693707745حما�شر
5.1  2.0  28.0  16.4  8.2  معدل التغيري ال�شنوي )%(

96310491028737713معيد
-3.4  -39.5  -2.0  8.2  23.9  معدل التغيري ال�شنوي )%(

020655اأخرى
0.0  -20.0  -233.3  100.0  0  معدل التغيري ال�شنوي )%(

26453424388532983254الإجمايل
معدل التغيري ال�شنوي 

الإجمايل)%(
  14  22.8  11.9  17.8-  1.4-

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 الجامعيالرتبة العلمية
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�شكل )19(: تطور اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س باجلامعة موزعني ح�شب الرتب العلمية خالل الأعوام ال�شابقة و�شنة التقرير

اأ�شتاذ اأ�شتاذ م�شاركاأ�شتاذ م�شاعد

العام 1436-1437 هـالعام 1435-1436 هـالعام 1434-1435 هـالعام 1433-1434 هـالعام 1432-1433 هـ
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العام 1436-1437 هـالعام 1435-1436 هـالعام 1434-1435 هـالعام 1433-1434 هـالعام 1432-1433 هـ

محاضرمعيداأخرى

�شكل )20(: 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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وينعك�ــس التطور الوا�شح يف اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�ــس ومن يف حكمهم ب�شورة اإيجابية على ن�شــبتهم اإىل اأعداد الطالب، وحتر�س اجلامعة على اإعداد قواعد بيانات حمدثة بهذه الن�شــب 
حتى تتمكن من حتقيق امل�شــتويات الدولية  املتعارف عليها، وا�شــتيفاء متطلبات اجلودة والعتماد )قرابة 1 : 25 للتخ�ش�شات العلمية، و 1 : 75 للتخ�ش�شات النظرية(.

ويبــني جــدول 29 تلــك الن�شــب ب�شــورة اإجماليــة اإ�شافــة اإىل تو�شيحهــا علــى نحــو تف�شيلــي على م�شــتوى الأق�شــام التابعــة لكليات اجلامعة، مع حتديد ن�شــبة ال�شــعوديني وغري ال�شــعوديني حيث 
ت�شتفيد اجلامعة منها يف حتديد التوجهات امل�شتقبلية مثل التعيني والبتعاث، واتخاذ قرارات التفرغ العلمي والإعارات، وغري ذلك.  ويو�شح اجلدول اأن اجلامعة حتقق ن�شب متميزة يف هذا 
اجلانب وتتفوق بها على الن�شب املناظرة بكثري من اجلامعات العاملية حيث ت�شل الن�شبة اإىل  1: 7  بكلية الطب، 1: 7 بكلية طب  الأ�شنان، 1 : 12 بكلية احلا�شب الآيل، 1: 15 بكلية الهند�شة.

جدول )29(: ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم اإيل 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

اأوًل: كليات اجلامعة للبنني

1- كليات اجلامعة للبنني مبدينة اأبها

1:561:791:331:5601:561:281:791:21ال�شريعة واأ�شول الدين

1:451:641:261:3601:361:221:641:15العلوم الإن�شانية

1:2091:791:571:911:35471:891:631:771:35العلوم الإدارية واملالية

1:741:1281:471:481:14061:461:291:1171:23الرتبية

1:271:321:151:181:841:151:111:231:7الطب

1:641:481:281:141:1691:131:121:381:9العلوم

1:771:371:251:201:431:141:161:201:9اللغات والرتجمة

1:3621:341:311:281:701:201:261:231:12علوم احلا�شب الآيل

مجموعالجنسيةالكلية
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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

1:2691:471:401:281:1201:231:261:341:15الهند�شة

1:6611:301:291:381:2201:321:361:261:15ال�شيدلة

1:791:241:181:111:1241:101:101:201:7طب الأ�شنان

1:3581:281:261:391:1101:291:351:221:13العلوم الطبية التطبيقية

2- كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط

1:5481:691:611:201:1101:171:191:421:13العلوم الطبية التطبيقية

0001:131:631:111:131:631:11التمري�س

1:7191:1111:961:721:1311:461:651:601:31املجتمع

3- كليات اجلامعة للبنني مبدينة حمايل ع�شري

1:5781:771:681:511:1161:361:471:461:23العلوم والآداب

1:9891:1101:991:1101:9891:991:991:991:49املجتمع

4- كليات اجلامعة للبنني مبدينة تنومة

1:4451:1481:1111:251:891:191:231:561:16العلوم والآداب

مجموعالجنسيةالكلية
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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

ثانيًا: كليات اجلامعة للبنات

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها

1:2711:331:291:351:3611:321:311:301:15العلوم

1:8911:331:321:5201:521:501:331:20الإدارة والقت�شاد املنزيل

1:2121:821:591:971:5221:821:661:711:34الآداب

1:2751:341:311:541:7331:501:451:331:19الرتبية 

01:941:941:71:401:61:71:281:6التمري�س

01:471:471:481:1741:381:481:371:21املجتمع

2- كليات اجلامعة للبنات مبدينة خمي�س م�شيط

1:12721:371:361:551:1501:401:531:301:19العلوم والآداب جممع 2+1

01:621:621:521:721:301:521:331:20املجتمع

3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

1:56881:691:681:861:2591:651:851:541:33العلوم والآداب

01:921:921:211:691:161:211:391:14العلوم الطبية التطبيقية

مجموعالجنسيةالكلية
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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

4- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأحد رفيدة

01:661:661:661:1101:411:661:411:25العلوم والآداب

5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة �شراة عبيدة

01:451:451:701:3281:571:701:401:25العلوم والآداب

6- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب

1:12231:251:241:471:1531:361:451:211:15العلوم والآداب

7- كليات اجلامعة للبنات مبدينة رجال اأملع

01:1011:1011:3531:1411:1011:3531:591:50العلوم والآداب

01:281:281:371:921:261:371:221:14املجتمع

8- كليات اجلامعة للبنات مبدينة املجاردة

01:911:911:1031:4111:821:1031:751:43العلوم والآداب

1:1691:531:401:431:1981:351:341:421:19الإجمايل

مجموعالجنسيةالكلية
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الف�صل الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

ويو�شــح )جــدول 30( حركــة التعيــني والرتقيــات والتقاعــد وال�شــتقالت بــني اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس ومــن يف حكمهم حيــث مت تعيني312 بالرتــب العلميــة املختلفة، وترقيــة 464 للدرجات 
الأعلــى، واأحيــل 4 للتقاعــد، بينمــا بلغــت اأعــداد امل�شــتقيلني 20 مــع الو�شع يف العتبار اأن هناك �شوابط عديدة ت�شعها جهات العمل الأ�شلية للمتعاقدين مع اجلامعة من غري ال�شــعوديني، ومنها 
حتديــد احلــد الزمنــي الأق�شــى لالإعــارة، اإ�شافــة اإىل الظــروف الأ�شــرية والجتماعيــة لهــم مــا مينعهــم من ال�شــتمرار خــارج اأوطانهــم فيقومون بتقــدمي ال�شــتقالة.  ووكالة اجلامعــة للتطوير 
واجلودة اإ�شافة اإىل ما تقوم به من درا�شة م�شتوى الر�شا الوظيفي فاإنها وبالتن�شيق مع عمادة �شوؤون هيئة التدري�س واملوظفني ب�شدد درا�شة حالة لكل م�شتقيل، 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 1436-1437 هـ.

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

املعينني اجلدد
11131041281049059187ذكر
0464681245057125اأنثى

111716819622940116312املجموع

الذين متت ترقيتهم
26461231954453097292ذكر
1570764947096172اأنثى

2751193271931000193464املجموع

املتقاعدين
112400004ذكر
000000000اأنثى

112400004املجموع

امل�شتقيلني
0156310410ذكر
1089100110اأنثى

111315410520املجموع

اإلجماليبيان أعضاء هيئة التدريس المساعدةأعضاء هيئة التدريس
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وتو�شح البيانات الواردة بجدول 31 اأعداد احلا�شلون على تفرغ علمي م�شنفون على اأ�شا�ــس الكليات والدرجات العلمية، وكذا املعارون اإىل جهات 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 1436-1437هـ  ح�شب الرتب العلمية.

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

كلية ال�شريعة 
واأ�شول الدين

222600000000ذ
000000000000ث

222600000000جمموع

كلية الطب
001100000000ذ
000000000000ث

001100000000جمموع

كلية العلوم 
الإن�شانية

021310000001ذ
000000000000ث

021310000001جمموع

كلية الرتبية
010100000000ذ
000000000000ث

010100000000جمموع

كلية العلوم 
120300000000ذ
000000000000ث

120300000000جمموع

كلية العلوم 
الإدارية واملالية

010100000000ذ
000000000000ث

010100000000جمموع
151جمموع

المعارونالحاصلون على تفرغ علمي الجنسالكليات
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الف�صل الرابع
االبتعاث والتدريب

الفصل الرابع
االبتعاث والتدريب
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الف�صل الرابع
االبتعاث والتدريب

حتر�س اجلامعة على كفاية وكفاءة املوارد الب�شــرية من اأع�شاء هيئة التدري�ــس، واملوظفني، وتتبع لذلك �شيا�شــات عديدة يف التعيني، والرتقي، واحل�شول على الدرجات العلمية، اإ�شافة اإىل 
التنميــة املهنيــة امل�شــتدامة لرفــع م�شــتوى املهــارات ال�شــخ�شية، واملهنيــة، والقيادية، ومهارات التدري�ــس والتقــومي والبحث العلمي، وغري ذلــك.  ويعد البتعاث والتدريب مــن الروافد املهمة التي 

تعتمد عليها اجلامعة يف ذلك اجلانب، وفيما يلي بيانات البتعاث والتدريب اخلا�شة مبن�شــوبي اجلامعة من اأع�شاء هيئة التدري�ــس ومن يف حكمهم، واملوظفني من الرجال والن�شــاء.

اأوًل: البتعاث
بــــــلغت اأعــــداد املبتعثــني اجلــدد لداخــل اململكــة وخارجهــا خــالل عــام التقريــر )1436-1437 هـ( 218 مبتعثــًا، منهم 66 مبتعثًا لدرجــة الدكتوراه )بن�شــبة 30.28% من اإجمــايل املبتعثني(، و 
5 لدرجــة الزمالــة )بن�شــبة 2.29%(، و 93 لدرجــة املاج�شــتري )بن�شــبة 42.66%(، اإ�شافــة اإىل 54 مبتعثــًا ملهــام علميــة اأخرى )بن�شــبة 24.77%(.  ويو�شح جدول 32 توزيــع هذه الأعداد على 

كليات اجلامعة واأق�شــامها املختلفة خالل عام التقرير ومت متثيلها بيانيا )�شــكل 21(.
ويو�شــح )جــدول 33( توزيــع املبتعثــني اجلــدد جلهــات داخــل اململكــة علــى كليــات واأق�شــام اجلامعة وفقًا للجن�ــس )ذكــر / اأنثــى(، والدرجة العلميــة املبتعث للح�شــول عليها.  ويو�شــح اجلدول اأن 
اإجمــايل املبعثــني للداخــل 85، منهــم 15 مــن الذكــور )بن�شــبة 18%(، و 70 مــن الإناث )بن�شــبة 82%(، ويالحظ زيادة ن�شــبة الإناث عــن الذكور حيث يف�شلن البتعــاث الداخلي عن اخلارجي مبا 

يتوافــق ب�شــورة اأكرب مع ظروفهم الأ�شــرية والجتماعية.
كمــا يعر�ــس )جــدول 34( توزيــع املبتعثــني اجلــدد اإىل جهــات خــارج اململكــة علــى كليــات واأق�شــام اجلامعــة وفقــًا للجن�ــس )ذكــر / اأنثــى(، والدرجــة العلميــة املبتعــث للح�شــول عليهــا، ويت�شــح من 
اجلــدول اأن اإجمــايل اأعــداد املبتعثــني 133 واأن اإجمــايل اأعــداد املبتعثــني مــن الذكــور )84 مبتعــث بن�شــبة 63%( يفــوق اأعــداد الإنــاث )49 مبتعثــه بن�شــبة 37%( وذلــك للظــروف الجتماعيــة 
والأ�شرية لل�شيدات، وهو ما يتوافق مع نتائج اإح�شاءات البتعاث الداخلي التي تو�شح تفوق اأعداد ون�شب الن�شاء عن الرجال.  اإل اأن حتليل البيانات الواردة بجدول 34 يو�شح اأن الختالف 
يف اأعــداد ون�شــب املبتعثــات للح�شــول علــى درجــة املاج�شــتري )29 بن�شــبة 22%( عــن اأعــداد ون�شــب املبتعثــني لذات الدرجــة )29 بن�شــبة 22%( اأقل كثريًا عــن الفرق يف الدرجــات العلمية الأعلى 
كالدكتــوراه )20 مبتعــث بن�شــبة 15% مقابــل 16 مبتعثــات بن�شــبة 12%( ويف�شــر ذلــك بزيــادة م�شــتوى الوعي ب�شرورة اإتاحــة الفر�س التعليمية للن�شــاء، وملا تقدمه اجلامعــة، واململكة العربية 
ال�شعودية من رعاية كاملة للمبتعثات، اإ�شافة اإىل اإتاحة الفر�س الوظيفية الأعلى للن�شاء احلا�شالت على درجات علمية اأعلى، الأمر الذي يزيد من معدلت اإقبالهم على البتعاث اخلارجي.

وقد مت متثيل اإجمايل اأعداد املبتعثني على راأ�س البعثة بالداخل واخلارج ب�شكلي 22، 23، على الرتتيب.
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جدول )32(: اإجمايل اأعداد املبتعثني اجلدد داخل اململكة وخارجها 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

اأول: كليات اجلامعة للبنني

1- كليات اجلامعة للبنني مبدينة اأبها

 ال�شريعة واأ�شول الدين

القراآن 
000000101000101وعلومه

العقيدة 
واملذاهب 
املعا�شرة

000000000011011

ال�شنة 
وعلومها

000000101000101

101000000000101اأ�شول الفقه
الدرا�شات 
الإ�شالمية

202000101000303

العلوم الإن�شانية

اللغة 
العربية 
واآدابها

202000101202505

الإعالم 
101000112101314والت�شال

الدرجة العلميةالكلية
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الف�صل الرابع
االبتعاث والتدريب

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
000000000101101اجلغرافيا

000000101000101التاريخ

العلوم الإدارية واملالية

202000000202404املحا�شبة
101000101101303القانون

الت�شويق 
والتجارة 

الإلكرتونية
101000101000202

101000303303707اإدارة اعمال

الرتبية

املناهج وطرق 
التدري�س

101000000000101

الرتبية 
101000000101202اخلا�شة

الطب

101000000000101الت�شريح
طب الأ�شرة 

واملجتمع
000101000000101

الكائنات 
الدقيقة 

والطفيليات
000000000101101

الدرجة العلميةالكلية
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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

الطب 
الباطني

000011000000011

علم وظائف 
الع�شاء

101000000000101

طب الأطفال 
حديثي 
الولدة

011000000000011

العلوم

112000101000213الكيمياء 
101000000000101الفيزياء

000000202202404الريا�شيات

011000022000033علوم احلياة

اللغات والرتجمة
اللغة 

الإجنليزية
000000505000505

الدرجة العلميةالكلية
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الف�صل الرابع
االبتعاث والتدريب

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 
000000011011022الآيل

هند�شة 
ال�شبكات 

والت�شالت
000000101101202

هند�شة 
احلا�شوب

000000000101101

2240001232135510نظم معلومات

الهند�شة

هند�شة 
ميكانيكية

101000000000101

هند�شة 
�شناعية

000000101101202

هند�شة 
مدنية

000000000202202

هند�شة 
000000101202303كهربائية

الدرجة العلميةالكلية
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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

الكيمياء 
احليوية 

الإكلينيكية
011000000000011

000000000101101ال�شيدلنيات
الكيمياء 

101000000000101ال�شيدلنية

ال�شيدلة 
000000022000022ال�شريرية

000000000101101علم الأدوية

طب ال�شنان

000000000101101طب اأ�شنان
000000101000101الرتكيبات

وقاية 
الأ�شنان

000000101000101

اإ�شالح 
000101000101202الأ�شنان

علوم 
الأ�شتعا�شة 

ال�شنية
000101000000101

طب اأ�شنان 
الأطفال 
والتقومي

000000011000011

الدرجة العلميةالكلية
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الف�صل الرابع
االبتعاث والتدريب

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 الطبية التطبيقية

علوم 
املختربات 
الإكلينيكية

112000101101314

تقنية 
000000101000101خمتربات 

العلوم 
000000101202303الإ�شعاعية

علوم التاأهيل 
000000101202303الطبي

كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط

ال�شحة العلوم الطبية التطبيقية
000000112101213العامة

202000000000202نظم املعلوماتاملجتمع

كليات اجلامعة للبنني مبدينة حمايل ع�شري

العلوم واآداب

احلا�شب 
000000101000101الآيل

اللغة 
000000202000202الإجنليزية

000000000101101اإدارة اعمال

املجتمع
000000101000101الإدارة

احلا�شب 
الآيل

000000101000101

الدرجة العلميةالكلية
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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

كليات اجلامعة للبنني مبدينة تنومة

ثانيًا: كليات اجلامعة للبنات

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها

العلوم

011000000000011الكيمياء

000000044000044الريا�شيات
احلا�شب 

011000000000011الآيل

الإدارة والقت�شاد املنزيل

011000000011022اإق�شاد منزيل
العلوم 

000000011011022الإدارية

التغذية 
وعلوم 

الغذية
011000000000011

الآداب

الدرا�شات 
044000011000055الإ�شالمية

اللغة 
112000000000112الإجنليزية

011000000000011اجلغرافيا
علم النف�س 

الرتبوي
011000011011033

الدرجة العلميةالكلية
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الف�صل الرابع
االبتعاث والتدريب

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

الآداب

ريا�س 
022000000011033الأطفال

اللغة 
123000011000134العربية

الرتبية
011000000011022الرتبية

املناهج وطرق 
044000000000044التدري�س

ال�شحة التمري�س
000000033000033العامة

املجتمع

000000011000011املحا�شبة
العلوم 
000000000011011الطبية

000000033022055اإدارة اعمال
احلا�شب 

الآيل
000000011000011

2- كليات اجلامعة للبنات مبدينة خمي�س م�شيط

العلوم والآداب

الدرا�شات 
الإ�شالمية

011000000000011

العلوم 
الجتماعية

000000000011011

الدرجة العلميةالكلية
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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

الرتبية وعلم 
000000000011011النف�س

اللغة 
000000112000112الإجنليزية

املجتمع

اللغة 
022000044000066العربية

احلا�شب 
000000011000011الآيل

العلوم 
000000022011033الإدارية

3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

العلوم والآداب

الدرا�شات 
022000000022044الإ�شالمية

000000033000033الكيمياء

000000033011044الريا�شيات
علوم احلا�شب 

الآيل
000000044000044

اللغة 
الإجنليزية

000000011000011

000000011000011الفيزياء

الدرجة العلميةالكلية
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الف�صل الرابع
االبتعاث والتدريب

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

4- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأحد رفيدة

000000000011011نظم املعلوماتالعلوم والآداب

6- كليات اجلامعة للبنات مبدينة �شراة عبيدة

العلوم والآداب

الدرا�شات 
033000000000033الإ�شالمية

احلا�شب 
000000022000022الآيل

اللغة 
011000000000011العربية

5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب

العلوم والآداب

011000000000011الفيزياء

000000000022022نظم املعلومات
اللغة 

000000044000044الإجنليزية

الدرا�شات 
الإ�شالمية

000000011000011

011000000000011الأحياء

الدرجة العلميةالكلية



169

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

7- كليات اجلامعة للبنات مبدينة رجال اأملع

000000011000011 العلوم والآداب

اللغة املجتمع
000000011000011الإجنليزية

8- كليات اجلامعة للبنات مبدينة املجاردة

العلوم والآداب

011000000000011الريا�شيات
اللغة 

011000000000011العربية

اللغة 
000000022000022الإجنليزية

26406632536579334205499119218 الإجمايل

الدرجة العلميةالكلية
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الف�صل الرابع
االبتعاث والتدريب

 كلية ال�شريعة واأ�شول الدين باأبها
%30

 كلية العلوم الإن�شانية باأبها
%16

 كلية العلوم الإدارية واملالية باأبها
%24

 كلية الرتبية باأبها
%11

 كلية الطب باأبها
% 44

 كلية العلوم باأبها
% 27

 كلية اللغات والرتجمة باأبها
% 12

 كلية علوم احلا�شب الآيل باأبها
% 29

 كلية الهند�شة  باأبها
% 21

 كلية ال�شيدلة  باأبها
% 20

 كلية طب الأ�شنان باأبها
% 16

 كلية العلوم الطبية التطبيقية باأبها
% 27

 كلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�شيط
% 8

كلية التمري�س بخمي�س م�شيط
% 4

املجتمع للبنني بخمي�س م�شيط
% 5

العلوم والآداب للبنني مبحايل ع�شري 
% 9

املجتمع للبنني مبحايل ع�شري 
% 4

العلوم والآداب للبنني بتنومة 
% 1

العلوم للبنات باأبها 
% 30

الإدارة والقت�شاد املنزيل للبنات باأبها 
% 10

الآداب للبنات باأبها 
% 40

الرتبية للبنات باأبها
% 14 

التمري�س للبنات باأبها
% 6 

املجنمع للبنات باأبها
% 22 

العلوم والآداب للبنات بخمي�س م�شيط
% 41 

 املجتمع للبنات بخمي�س م�شيط
% 10 

 العلوم والآداب للبنات مبحايل ع�شري 
 % 48  

العلوم الطبية التطبيقية للبنات مبحايل ع�شري 
% 1

العلوم والآداب للبنات ب�شراة عبيدة
% 29 

العلوم والآداب للبنات بظهران اجلنوب 
% 28

العلوم والآداب للبنات برجال اأملع
% 1 

املجتمع للبنات برجال اأملع
% 8 

العلوم والآداب للبنات باملجاردة 
% 4

�شكل )21(:عدد املبتعثني لداخل وخارج اململكة الذين على راأ�س البعثة من كليات اجلامعة خالل العام 1436- 1437 ه
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�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

اأول: كليات اجلامعة للبنني

1- كليات اجلامعة للبنني مبدينة اأبها

 ال�شريعة واأ�شول الدين

القراآن 
000000101000101وعلومه

ال�شنة 
000000101000101وعلومها

101000000000101اأ�شول الفقه
الدرا�شات 
202000101000303الإ�شالمية

العلوم الإن�شانية
اللغة 

العربية 
واآدابها

101000000000101

العلوم الإدارية واملالية
101000101000202القانون

000000101000101اإدارة اعمال

الطب

طب الأ�شرة 
000101000000101واملجتمع

اأمرا�س 
الن�شاء 
والولدة

000011000000011

طب الأطفال 
حديثي 
الولدة

011000000000011

الدرجة العلميةالكلية

جدول )33(:عدد املبتعثني اجلدد من كليات اجلامعة لداخل اململكة خالل العام 1436-1437هـ  موزعني ح�شب التخ�ش�س والدرجة العلمية املبتعثني لأجلها
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الف�صل الرابع
االبتعاث والتدريب

الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�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

000000022000022علوم احلياة العلوم

اللغة اللغات والرتجمة
000000101000101الإجنليزية

000000011000011نظم معلوماتعلوم احلا�شب الآيل

ال�شيدلة ال�شيدلة
000000022000022ال�شريرية

طب ال�شنان
علوم 

ال�شتعا�شة 
ال�شنية

000101000000101

كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط

ال�شحة العلوم الطبية التطبيقية
000000011000011العامة

ثانيًا: كليات اجلامعة للبنات

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها

العلوم
011000000000011الكيمياء

000000033000033الريا�شيات

الدرجة العلميةالكلية
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�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

الإدارة والقت�شاد املنزيل

العلوم 
000000011000011الإدارية

التغذية 
وعلوم 

الأغذية
011000000000011

الآداب

الدرا�شات 
الإ�شالمية

044000011000055

011000000000011اجلغرافيا
علم النف�س 

000000011000011الرتبوي

اللغة 
123000011000134العربية

املناهج وطرق الرتبية
011000000000011التدري�س

000000011000011متري�سالتمري�س

املجتمع

000000011000011املحا�شبة

000000022000022اإدارة اعمال

احلا�شب 
الآيل

000000011000011

الدرجة العلميةالكلية
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الف�صل الرابع
االبتعاث والتدريب

الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�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

2- كليات اجلامعة للبنات مبدينة خمي�س م�شيط

العلوم والآداب

الدرا�شات 
011000000000011الإ�شالمية

اللغة 
000000101000101الإجنليزية

اللغة 
022000044000066العربية

املجتمع

احلا�شب 
000000011000011الآيل

العلوم 
000000011000011الإدارية

3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

العلوم والآداب

الدرا�شات 
022000000000022الإ�شالمية

000000033000033الكيمياء

000000033000033الريا�شيات
علوم احلا�شب 

000000033000033الآيل

000000011000011الفيزياء

الدرجة العلميةالكلية
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�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

4- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأحد رفيدة

6- كليات اجلامعة للبنات مبدينة �شراة عبيدة

العلوم والآداب

الدرا�شات 
033000000000033الإ�شالمية

احلا�شب 
000000022000022الآيل

اللغة 
011000000000011العربية

5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب

العلوم والآداب

011000000000011الفيزياء
اللغة 

000000044000044الإجنليزية

الدرا�شات 
000000011000011الإ�شالمية

011000000000011الأحياء

الدرجة العلميةالكلية



176

الف�صل الرابع
االبتعاث والتدريب

الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�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

7- كليات اجلامعة للبنات مبدينة رجال اأملع

اللغة العلوم والآداب
000000011000011الإجنليزية

اللغة املجتمع
000000011000011الإجنليزية

8- كليات اجلامعة للبنات مبدينة املجاردة

العلوم والآداب

011000000000011الريا�شيات
اللغة 

011000000000011العربية

اللغة 
000000022000022الإجنليزية

6243021374552000157085الإجمايل

الدرجة العلميةالكلية
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الإجمايلاملجموعاأخرىاملاج�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

7- كليات اجلامعة للبنات مبدينة رجال اأملع

اللغة العلوم والآداب
000000011000011الإجنليزية

اللغة املجتمع
000000011000011الإجنليزية

8- كليات اجلامعة للبنات مبدينة املجاردة

العلوم والآداب

011000000000011الريا�شيات
اللغة 

011000000000011العربية

اللغة 
000000022000022الإجنليزية

6243021374552000157085الإجمايل

الدرجة العلميةالكلية
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الف�صل الرابع
االبتعاث والتدريب

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

املجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
الإجمايل التخ�ش�س/ 

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

اأول: كليات اجلامعة للبنني

1- كليات اجلامعة للبنني مبدينة اأبها

 ال�شريعة واأ�شول الدين
العقيدة 
واملذاهب 
املعا�شرة

000000000011011

العلوم الإن�شانية

اللغة 
العربية 
واآدابها

101000101202404

الإعالم 
101000112101314والت�شال

000000000101101اجلغرافيا
000000101000101التاريخ

العلوم الإدارية واملالية

202000000202404املحا�شبة

000000000101101القانون
الت�شويق 
والتجارة 

الإلكرتونية
101000101000202

101000202303606اإدارة اعمال

الرتبية

املناهج وطرق 
101000000000101التدري�س

الرتبية 
101000000101202اخلا�شة

الدرجة العلميةالكلية
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املجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
الإجمايل التخ�ش�س/ 

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

101000000000101الت�شريح
الكائنات 
الدقيقة 

والطفيليات
000000000101101

الطب 
000011000000011الباطني

علم وظائف 
101000000000101الع�شاء

 العلوم

112000101000213الكيمياء 

101000000000101الفيزياء

000000202202404الريا�شيات

011000000000011علوم احلياة

اللغة اللغات والرتجمة
000000404000404الإجنليزية

علوم احلا�شب الآيل

علوم 
احلا�شب 

الآيل
000000011011022

هند�شة 
ال�شبكات 

والت�شالت
000000101101202

هند�شة 
000000000101101احلا�شوب

نظم 
224000112213549معلومات

الدرجة العلميةالكلية
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الف�صل الرابع
االبتعاث والتدريب

املجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
الإجمايل التخ�ش�س/ 

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

الهند�شة

هند�شة 
101000000000101ميكانيكية

هند�شة 
000000101101202�شناعية

هند�شة 
000000000202202مدنية

هند�شة 
كهربائية

000000101202303

ال�شيدلة

الكيمياء 
احليوية 

الإكلينيكية
011000000000011

000000000101101ال�شيدلنيات
الكيمياء 

101000000000101ال�شيدلنية

000000000101101علم الأدوية

طب ال�شنان

000000000101101طب اأ�شنان
000000101000101الرتكيبات

وقاية 
000000101000101الأ�شنان

اإ�شالح 
000101000101202الأ�شنان

طب اأ�شنان 
الأطفال 
والتقومي

000000011000011

الدرجة العلميةالكلية
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املجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
الإجمايل التخ�ش�س/ 

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 الطبية التطبيقية

علوم 
املختربات 
الإكلينيكية

112000101101314

تقنية 
000000101000101خمتربات 

العلوم 
000000101202303الإ�شعاعية

علوم 
التاأهيل 

الطبي
000000101202303

كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط

ال�شحة العلوم الطبية التطبيقية
000000101101202العامة

202000000000202املعلوماتنظم املجتمع

كليات اجلامعة للبنني مبدينة حمايل ع�شري

العلوم واآداب

احلا�شب 
000000101000101الآيل

اللغة 
000000202000202الإجنليزية

000000000101101اإدارة اعمال

املجتمع
000000101000101الإدارة

احلا�شب 
000000101000101الآيل

الدرجة العلميةالكلية
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املجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
الإجمايل التخ�ش�س/ 

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

ثانيًا: كليات اجلامعة للبنات
1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها

العلوم
000000011000011الريا�شيات
احلا�شب 

011000000000011الآيل

الإدارة والقت�شاد املنزيل
اإق�شاد 
011000000011022منزيل

000000000011011الإداريةالعلوم 

الآداب

اللغة 
112000000000112الإجنليزية

علم النف�س 
011000000011022الرتبوي

ريا�س 
022000000011033الأطفال

الرتبية

011000000011022الرتبية
املناهج 
وطرق 

التدري�س
033000000000033

000000022000022التمري�سالتمري�س

املجتمع

العلوم 
الطبية

000000000011011

اإدارة 
اعمال

000000011022033

الدرجة العلميةالكلية
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املجموعاأخرىاملاج�شتريالزمالةالدكتوراه
الإجمايل التخ�ش�س/ 

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

2- كليات اجلامعة للبنات مبدينة خمي�س م�شيط

العلوم والآداب

العلوم 
000000000011011الجتماعية

الرتبية 
000000000011011وعلم النف�س

املجتمع
اللغة 

000000011000011الإجنليزية

العلوم 
000000011011022الإدارية

3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

العلوم والآداب

الدرا�شات 
000000000022022الإ�شالمية

000000000011011الريا�شيات
علوم 

احلا�شب 
الآيل

000000011000011

اللغة 
000000011000011الإجنليزية

4- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأحد رفيدة
نظم العلوم والآداب

000000000011011املعلومات

5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب

العلوم والآداب
نظم 

املعلومات
000000000022022

2016361122912413420548449133الإجمايل

الدرجة العلميةالكلية
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 كلية ال�شريعة واأ�شول الدين باأبها
% 5

 كلية العلوم الإن�شانية باأبها
% 14

 كلية العلوم الإدارية واملالية باأبها
% 20

 كلية الرتبية باأبها
% 10

 كلية الطب باأبها
% 13

 كلية العلوم باأبها
% 20

 كلية اللغات والرتجمة باأبها
% 11

 كلية علوم احلا�شب الآيل باأبها
% 26

 كلية الهند�شة  باأبها
% 21

 كلية ال�شيدلة  باأبها
% 18

 كلية طب الأ�شنان باأبها
% 14

 كلية العلوم الطبية التطبيقية باأبها
% 27

َالطبية التطبيقية بخمي�س م�شيط
% 7

التمري�س بخمي�س م�شيط 
% 3

املجتمع للبنني بخمي�س م�شيط
% 5 

العلوم والآداب للبنني مبحايل ع�شري 
% 9

املجتمع للبنني مبحايل ع�شري
% 4 

العلوم والآداب للبنني بتنومة
% 1 

العلوم للبنات باأبها
% 5 

الإدارة والقت�شاد املنزيل للبنات باأبها
% 4 

الآداب للبنات باأبها
% 10 

الرتبية للبنات باأبها
% 10

التمري�س للبنات باأبها
% 4 

املجنمع للبنات باأبها
% 8 

العلوم والآداب للبنات بخمي�س م�شيط 
% 10

 املجتمع للبنات بخمي�س م�شيط 
% 2

 العلوم والآداب للبنات مبحايل ع�شري
%8

العلوم الطبية التطبيقية للبنات مبحايل ع�شري 
% 1

العلوم والآداب للبنات بظهران اجلنوب
% 4 

املجتمع للبنات برجال اأملع
%4 

�شكل )22(: عدد املبتعثني الذين على راأ�س البعثة من كليات اجلامعة داخل اململكة خالل العام 1436-1437هـ
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كلية
ال�شريعة
واأ�شول
الدين
 باأبها

كلية
العلوم

الأن�شانية 
باأبها

كلية
العلوم

الإدارية
واملالية
 باأبها

كلية
الرتبية 

باأبها

كلية
الطب 
باأبها

كلية
العلوم
باأبها

كلية
اللغات

والرتجمة

باأبها

كلية
علوم

احلا�شب
الآىل
باأبها

كلية
الهند�شة

باأبها

كلية
ال�شيدلة

باأبها

كلية
طب

الأ�شنان
باأبها

كلية
العلوم

الطبية
التطبيقية

باأبها

كلية
التمري�س 

بخمي�س
م�شيط

كلية
العلوم

والآداب
للبنني

مبحايل
ع�شري

كلية
العلوم

والآداب
للبنني
تنومة

كلية
العلوم
للبنات
باأبها

كلية
الإدارة

والقت�شاد
املنزيل
باأبها

كلية
الآداب
للبنات
باأبها

كلية
الرتبية
للبنات
باأبها

كلية
التمري�س

باأبها
)بنات(

كلية
العلوم

الطبية
التطبيقية

بخمي�س
م�شيط

كلية
العلوم

والآداب
بخمي�س
م�شيط
)بنات(

كلية
العلوم

والآداب
بظهران
اجلنوب
)بنات(

كلية
العلوم

والآداب
مبحايل
ع�شري

)بنات(

كلية
العلوم

الطبية
التطبيقية

مبحايل
ع�شري

)بنات(

كلية
املجتمع
للبنني

بخمي�س
م�شيط

كلية
املجتمع
للبنني

مبحايل
ع�شري

كلية
املجتمع
للبنات
باأبها

كلية
املجتمع
للبنات

بخمي�س
م�شيط

كلية
املجتمع
للبنات
برجال

اأملع

�شكل )23(: عدد املبتعثني الذين على راأ�س البعثة من كليات اجلامعة خارج اململكة خالل العام 1436-1437ه
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يو�شــح جــدول )35( توزيــع املبتعثــني اجلــدد اإىل خــارج اجلامعــة مــن الذكــور والإناث وفقــًا للدرجة العلمية، والدولــة املبتعث اإليها.  ويت�شــح اأن اأكرب عدد من املبتعثني للخارج م�شــجل يف اأمريكا 
)71 مبتعث بن�شــبة 53%( وبريطانيا ) 45 مبتعث بن�شــبة %34(. 

جدول )35(: عدد املبتعثني اجلدد من كليات اجلامعة خلارج اململكة خالل العام 1436-1437هـ موزعني ح�شب الدولة  والدرجة العلمية املبتعثني لأجلها:

1  -  ترتيب البلدان وفقًا لأعداد املبتعثني
2 -  الن�شب مقربة اإىل اأقرب رقم �شحيح

الإجمايل
املجموع اأخرى املاجي�شتري الزمالة الدكتوراة

ثى
اأن

كر
ذ

وع
جمم ثى

اأن

كر
ذ

وع
جمم ثى

اأن

كر
ذ

وع
جمم ثى

اأن

كر
ذ

وع
جمم ثى

اأن

كر
ذ

بريطانيا 8 8 16 0 0 0 11 5 16 6 7 13 25 20 45 %34

اأمريكا 5 7 12 0 0 0 17 4 21 25 13 38 47 24 71 %53

كندا 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 %2

ا�شرتاليا 4 1 5 0 0 0 1 3 4 1 0 1 6 4 10 %8

فرن�شا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 %2

هولندا 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %2

الإجمايل 20 16 36 1 1 2 29 12 41 34 20 54 84 49 133 %100

البلد¹                                                                             الدرجة العلمية                                                              النسبة )%(²  
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يو�شــح جــدول )36( بيانــات املبتعثــني مــن اجلامعــة اإىل جهــات خارجيــة خــالل اخلم�ــس �شــنوات الأخــرية مت�شمنــة �شــنة التقريــر )1436 - 1437 ه( حيث بلغت اأعــداد املبتعثــني للح�شول على 
درجات الدكتوراه، واملاج�شــتري، والزمالة، واملهام العلمية الأخرى عام 1432-1433 ه 38، 24، 79، 34، على الرتتيب، بينما بلغت اأعدادهم يف عام 1436 - 1437 هـ، لنف�ــس الدرجات بنف�ــس 
الرتتيــب 66، 5، 93، 54، وقــد بلغــت الن�شــب املئويــة للتغــري 154%، - 44%، - 3%، - 135%.  كمــا �شــجل اإجمــايل اأعــداد املبتعثــني 209 مبتعــث عــام 1432-1433 مقابــل 218 مبتعث عام 1436-
1437 هـ مبعدل تغري 4 %.   ول ت�شري معدلت التغري ال�شالبة لنخفا�س حقيقي يف اأعداد املبتعثني للح�شول على هذه الدرجات، حيث يف�شر النق�س بانف�شال بع�س فروع اجلامعة عنها لتكوين  

جامعة بي�شــة، وما يرتبط بذلك من وجود عدد من املبتعثني بتلك الفروع مبا يوؤثر على الن�شــبة العامة لهم.  

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

1437-1436هـ1436-1435هـ143 5-1434هـ1434-1433هـ1433-1432هـ

3843402666الدكتوراه

154%-35%-7%13%0معدل التغري ال�شنوي )%(
24111895الزمالة

-44%-50%64%-54%0معدل التغري ال�شنوي)%(

791162259693املاج�شتري

-3%-57%94%47%0معدل التغري ال�شنوي )%(
3440562354اأخرى

135%-59%40%18%0معدل التغري ال�شنوي )%(

209210339154218الإجمايل

الدرجة العلمية                                                                        السنوات                               
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ثانيًا: التدريب

حتر�ــس اجلامعــة علــى التطويــر ال�شــامل لأدائهــا الأكادميــي والإداري، وتتيــح الفر�ــس التدريبيــة املتنوعــة لكافــة من�شــوبيها �شــواء مــن اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس ومــن يف حكمهــم، اأو القيــادات 
الأكادمييــة، اأو املوظفــني واملوظفــات.  ويت�شــح ذلــك مــن خــالل بيانــات التدريــب املو�شحــة فيمــا يلي:

1- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

تتيــح اجلامعــة فر�شــًا تدريبيــة متنوعــة حيــث تقــوم وكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة بتقــدمي جمموعــة متنوعــة من الــدورات التدريبيــة داخل اململكــة اأو خارجهــا وذلك من خــالل الوكالة 
مبا�شــرة، اأو مــن خــالل عمــادة التطويــر الأكادميــي واجلودة ومركــز اإعداد القــادة التابعني لها ويت�شــح ذلك مما يلي:

1-اأ- اأع�شاء هيئة التدري�س
يو�شح جدول )37( الدورات التدريبية التي مت تنفيذها داخل اجلامعة خالل عام التقرير )1436-1437ه(، مع تو�شيح الفئات امل�شــتهدفة لكل منها، واأعداد احل�شور من الرجال والن�شــاء.  
وبلغ اإجمايل اأعداد املتدربني 753 منهم  342 متدرب من الرجال بن�شــبة 45 % ،  و 411 من العن�شر الن�شــائي بن�شــبة 55 %.  وتعك�ــس اأعداد امل�شــاركات بالتدريب من العن�شر الن�شــائي اهتمام 

اجلامعة بقيم امل�شــاواة التي حتر�س على تطبيقها من خالل اإتاحة فر�س مت�شــاوية للتنمية املهنية، والذي ينعك�ــس على جودة الأداء والتطوير الأكادميي بكليات 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
303060اأع�شاء هيئة التدري�ساجلودة والعتماد الأكادميي1
303060اأع�شاء هيئة التدري�سمهارات الت�شال القّعال2
6153114اأع�شاء هيئة التدري�سمهارات التدري�س الفّعال3
303060اأع�شاء هيئة التدري�ستو�شيف الربامج واخلطط واملقررات4
40---40اأع�شاء هيئة التدري�سالأنظمة الإلكرتونية لالعتماد الأكادميي5
20---20اأع�شاء هيئة التدري�سالتدريب على اأنظمة العتماد الأكادميي6
1515---اأع�شاء هيئة التدري�ستعزيز قيم اللياقة7
1313---اأع�شاء هيئة التدري�ست�شميم املقررات اللكرتونية وفقا ملعايري اجلودة8
1111---اأع�شاء هيئة التدري�ستقييم خمرجات التعلم باللغة العربية9

2222---اأع�شاء هيئة التدري�سمهارات املدرب املتميز10
28---28اأع�شاء هيئة التدري�ساختيار ا�شرتاتيجيات التدري�س وفق اجلرافولوجي11
1717---اأع�شاء هيئة التدري�سطرق التقييم املختلفة با�شتخدام اأدوات البالك بورد12
1212---اأع�شاء هيئة التدري�سالتعلم التعاوين وخرائط املفاهيم13
1616---اأع�شاء هيئة التدري�ساإغالق دائرة التقييم14
2222---اأع�شاء هيئة التدري�سالتغيري الإيجابي15
16moovly 2121---اأع�شاء هيئة التدري�سالفيديو والعر�س املتحرك باحرتافية با�شتخدام
88---اأع�شاء هيئة التدري�سا�شرتاتيجيات التعليم املتمايز17
1616---اأع�شاء هيئة التدري�ساجلودة يف التدري�س اجلامعي18
88---اأع�شاء هيئة التدري�ستقييم خمرجات التعلم باللغة الإجنليزية19
20)QM( 1212---اأع�شاء هيئة التدري�ست�شميم املقررات اللكرتونية وفقًا ملعايري اجلودة
3232---اأع�شاء هيئة التدري�سمعايري تقييم املقررات املدجمة والكاملة21
22teacher kit 1717---اأع�شاء هيئة التدري�ساحل�شور والغياب الكرتوين با�شتخدام

م                                    اسم الدورة                                                                المشاركون                           
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الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
23goanimate  1717---اأع�شاء هيئة التدري�سالر�شوم املتحركة يف التعليم با�شتخدام
24QM   ( 99---اأع�شاء هيئة التدري�ست�شميم املقررات اللكرتونية وفقا ملعايري اجلودة
18---18اأع�شاء هيئة التدري�ساللقاء الأول لوكالء ومن�شقي اخلطط والربامج25
24---24اأع�شاء هيئة التدري�سبرنامج  Spss الإح�شائي26
13---13اأع�شاء هيئة التدري�ساملهارات القانونية ل�شياغة العقود27
25---25اأع�شاء هيئة التدري�سبناء الختبارات املو�شوعية28
23---23اأع�شاء هيئة التدري�ستدريب واإعداد املدربني29

342411753اإجمايل

م                                    اسم الدورة                                                                المشاركون                           
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كما مت تنظيم عدد من الدورات التدريبية لأع�شاء هيئة التدري�س باخلارج مب�شاركة 185 من اأع�شاء هيئة التدري�س الرجال، مقابل 170 من الن�شاء )جدول 38(.  وتعد هذه املعدلت 
مل�شاركة العن�شر الن�شائي بدورات خارجية من املعدلت املتميزة ملا توفره اجلامعة من كامل الرعاية للم�شاركات، اإ�شافة ل�شت�شعارهن بجدية التدريب واأهميته يف التنمية املهنية لهن.

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
202040اأع�شاء هيئة التدري�سدبيت�شميم وبناء املقررات الإلكرتونية1

202040اأع�شاء هيئة التدري�سدبيالقيادة ال�شرتاتيجية يف التعليم العايل2
202040اأع�شاء هيئة التدري�سدبيا�شتخدام التقنيات احلديثة يف التدري�س اجلامعي3
202040اأع�شاء هيئة التدري�سدبيا�شرتاتيجيات التعلم الن�شط4

 قيادات خا�شة من اأع�شاء هيئة دبيا�شتخدام �شبكات التوا�شل يف التدري�س اجلامعي5
202040التدري�س

قيادات خا�شة من اأع�شاء هيئة دبــيمهارات القيادة الأكادميية يف القرن 621
201535التدري�س

201535اأع�شاء هيئة التدري�سدبــياأ�شاليب حديثة يف تقومي التعليم اجلامعي7
454095اأع�شاء هيئة التدري�سماليزيامعايري جودة التدري�س اجلامعي واآليات تفعيلها8

185170355اإجمايل

م                               اسم الدورة                          جهة انعقادها                                المشاركون                                 إجمالي                 
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1- ب- المحاضرين والمعيدين )من في حكم أعضاء هيئة التدريس(
حتر�ــس اجلامعــة علــى التطويــر الدائــم لأدائهــا، وقــد ات�شــح مــن خالل تطبيــق معايري جــودة التدريب، والتغذيــة الراجعة عن الــدورات التدريبية التــي مت تنفيذها احلاجــة اإىل وجود خطة 
تدريبية م�شــتقلة تخ�س املحا�شرين واملعيدين، ومن هنا قامت وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة بالإ�شــراف على اإعداد خطة التطوير املهني لهم مبا يحقق م�شــتويات متميزة من جودة الأداء 

الأكادميــي واملهنــي.  ومت اإعــداد جمموعة من الــدورات التدريبية تندرج حتت حمورين هما:
املحور الأول:

 اآليات ونظم �شمان اجلودة وتتناول املو�شوعات التالية:
خ�شائ�س ع�شو هيئة التدري�س.  -

م�شوؤوليات واأدوار ع�شو هيئة التدري�س.  -
اجلودة والتدري�س الفعال.  -
اجلودة ومهارات التدري�س.  -

تو�شيف املقررات والربامج.  -
تقارير املقررات والربامج.  -

اإعداد ملف املقرر.  -
املحور الثاين:

 التعليم والتعلم وتتناول املو�شوعات التالية:
طرق واأ�شاليب التدري�س ومعايري اختيارها وت�شنيفها.  -

خ�شائ�س التعليم والتعلم.  -
ا�شتخدام اأ�شاليب التدري�س التي تعتمد على جهد املعلم واملتعلم.  -

التقومي الفعال.  -
كما مت تق�شــيم الفئات امل�شــتهدفة )املحا�شرين واملدر�شــني امل�شــاعدين( وفقًا لتخ�ش�شاتهم اإىل كليات عملية، وكليات �شحية، وكليات نظرية حتى تكون الأمثلة والتطبيقات العلمية بالدورات 

ذات �شلة مبا�شرة بنطاق وطبيعة عملهم.

2- املوظفني واملوظفات
�شــكلت وكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة جلــة للتطويــر الإداري حيــث تــويل اهتمامها بالتنمية املهنية ال�شــاملة ملن�شــوبي اجلامعة من املوظفني واملوظفــات يف كافة املجــالت الإدارية والفنية 
واملاليــة، ويف �شــبيل ذلــك فقــد مت ت�شميــم خطــة تدريبية ت�شــتمل على عدد من الدورات التدريبيــة القائمة على الحتياجات التدريبية الفعلية للموظفــني، وللجامعة، وذلك بهدف تزويدهم 
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باملعلومات واملهارات الالزمة لأداء مهام العمل ب�شكل اأف�شل، وفق اأحدث الطرق واملهارات، بعد اأن كان الأمر يقت�شر على وجود خطط لتدريب اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم.
 ويو�شــح جــدول )39( اأعــداد املتدربــني واملتدربــات مــن املوظفــني واملوظفــات امللتحقــني بــدورات داخليــة وخارجيــة حيث بلغ من ا�شــتفادوا مــن الربامج التدريبيــة  1952 مــرتب ومتدربة  حيث 

بلغ عدد امل�شــتفيدين من الرجال 1494 متدرب بن�شــبة 77 %  وبلغ عدد امل�شــتفيدات من الن�شــاء 458 متدربة بن�شــبة 23 % .
 بلــغ عــدد مــن ا�شــتفادوا  مــن الربامــج التدريبيــة الداخليــة مــن العن�شــر الرجــايل 1264 متــدرب يف حــني بلــغ اأعــداد امل�شــتفيدات مــن العن�شــر الن�شــائي 323 باإجمــايل 1587 متــدرب ومتدربــة.  

وبلغــت الن�شــبة املئويــة للرجــال حــوايل 80% مقابل 20 % من الن�شــاء من اجمايل الــدورات الداخلية.
بالن�شبة للدورات اخلارجية فقد بلغ عدد من ا�شتفادوا  من الربامج التدريبية اخلارجية  من العن�شر الرجايل 230 متدرب يف حني بلغ اأعداد امل�شتفيدات من العن�شر الن�شائي 135 باإجمايل 

365 متدرب ومتدربة.  وبلغت الن�شبة املئوية للرجال حوايل 63% مقابل 37 % من الن�شاء من اجمايل الدورات اخلارجية.

جدول )39(: توزيع عدد املتدربني واملتدربات بالداخل واخلارج من الإداريني وفقًا للنوع.

دورات 
داخلية

دورات 
الن�شبة %املجموعخارجية

77 %12642301494رجال
23 %323135458ن�شاء

100 %15873651952اإجمايل امل�شتفيدين من الدورات الداخلية

النوع                                      إحصاءات المشاركون        

ويوضح جدول 40 أعداد املشاركون بالدورات التدريبية الداخلية وفقاً ملوعد انعقادها ويتضح تقارب أعداد ونسبة تنوع مواعيد انعقاد الدورات مبا يسمح ألكرب نسبة من املشاركة مبا يتالءم مع ظروف عملهم 

وظروفهم الشخصية.
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جدول )40(: اأعداد امل�شاركون وامل�شاركات بالدورات التدريبية الداخلية واخلارجية.

الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
1)Outlook( 987105املوظف العاماإدارة املعلومات ال�شخ�شية
13114املوظف العامالذكاء العاطفي2
44852املوظف العاممهارات التعامل مع امل�شتفيدين3
4Visual Basic.net 404املوظف العامت�شميم التقارير يف بيئة
23023املوظف العامتوزيع العمل5
50151املوظف العاماإعداد املرا�شالت6
36743املوظف العامالتن�شيق الداري7
43750املوظف العام�شلوكيات الوظيفة العامة8
101املوظف العامنظم الرقابة الداخلية9

481563املوظف العامالإت�شال الفعال يف العمل10
213املوظف العامالتفوي�س11
14014املوظف العامت�شميم الإ�شتبانة12
9110املوظف العامادارة النزاع فى بيئة العمل13
4711املوظف العامبناء املكتبات الرقمية14
17219املوظف العاماملحا�شبة احلكومية يف الفروع15
9312املوظف العامحل امل�شكالت واتخاذ القرارات16
33437املوظف العاممهارات ال�شكرتارية الإبداعية17
121123املوظف العامالجازات18
707املوظف العاممبا�شرة الأموال العامة19
19524املوظف العاماإدارة الإجتماعات20

م                                   اسم الدورة                                                                  المشاركون                               
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الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
1)Outlook( 987105املوظف العاماإدارة املعلومات ال�شخ�شية
13114املوظف العامالذكاء العاطفي2
44852املوظف العاممهارات التعامل مع امل�شتفيدين3
4Visual Basic.net 404املوظف العامت�شميم التقارير يف بيئة
23023املوظف العامتوزيع العمل5
50151املوظف العاماإعداد املرا�شالت6
36743املوظف العامالتن�شيق الداري7
43750املوظف العام�شلوكيات الوظيفة العامة8
101املوظف العامنظم الرقابة الداخلية9

481563املوظف العامالإت�شال الفعال يف العمل10
213املوظف العامالتفوي�س11
14014املوظف العامت�شميم الإ�شتبانة12
9110املوظف العامادارة النزاع فى بيئة العمل13
4711املوظف العامبناء املكتبات الرقمية14
17219املوظف العاماملحا�شبة احلكومية يف الفروع15
9312املوظف العامحل امل�شكالت واتخاذ القرارات16
33437املوظف العاممهارات ال�شكرتارية الإبداعية17
121123املوظف العامالجازات18
707املوظف العاممبا�شرة الأموال العامة19
19524املوظف العاماإدارة الإجتماعات20

الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
132538املوظف العامتقومي الداء الوظيفي21
909املوظف العامالتقارير املالية احلكومية22
18321املوظف العاماإدارة الوقت23
17118املوظف العاممهارات متقدمة يف معاجلة الن�شو�س24
29635املوظف العاممهارات بناء فرق العمل25
70171املوظف العامالأر�شفة الألكرتونية26
9110املوظف العامتطوير خدمات امل�شتفيدين27
18624املوظف العاماإعداد التقارير28
102131املوظف العاماإنهاء اخلدمة29
121123املوظف العامال�شراف الداري30
12012املوظف العامال�شراء املبا�شر31
32)Excel( 241337املوظف العاماجلداول الإلكرتونية
606املوظف العامادارة التغيري التنظيمي33
32032املوظف العامادارة نظام الت�شغيل Windows -حمطة العمل34
171330املوظف العاممهارات التعامل مع �شغوط العمل35
15520املوظف العامحتفيز املوظفني36
20020املوظف العاما�شول املحا�شبه احلكوميه37
19322املوظف العامالإت�شالت الإدارية38
6511املوظف العامادارة اليرادات والنفقات العامة39
40)Power Point( 12517املوظف العامالعرو�س التقدميية
28735املوظف العاممعاجلة الن�شو�س41
12214املوظف العاممهارات التعامل مع املروؤو�شني42
303املوظف العاممبادئ املحا�شبة املالية43
404املوظف العامتخطيط عمليات ال�شراء44

م                                   اسم الدورة                                                                  المشاركون                               
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الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
303املوظف العامالختيار والتزويد الآيل لأوعية املعلومات45
909املوظف العامعمليات تخزين املواد46
325املوظف العامالإعارة47
505املوظف العاماأ�شا�شيات قواعد البيانات48
5611املوظف العاممهارات التفاو�س49
303املوظف العامتطبيق موؤ�شرات الأداء يف اإدارة ال�شيانة50
202املوظف العاماإدارة اأعمال ال�شيانة51
404املوظف العامحتليل ومعاجلة م�شكالت امليزانية52
11213املوظف العاممهارات التعامل مع الروؤ�شاء53
707املوظف العامت�شميم امل�شوح الإح�شائية54
426املوظف العامالتحليل القانوين للقرارات الدارية55
718املوظف العاماإدارة برامج التثقيف ال�شحي56
404املوظف العاماإدارة اجلودة ال�شاملة57
404املوظف العاماإعداد التقارير الهند�شية58
303املوظف العاماإعداد احلمالت الإعالمية59
91322املوظف العامالرتقيات وتخطيط امل�شار الوظيفي60
505املوظف العامالأ�شاليب الإح�شائية يف الدرا�شات امليدانية61
21021املوظف العامال�شمانات البنكية62
303املوظف العامجتهيز و ترتيب امل�شتودعات63
303املوظف العامالقيود املحا�شبية احلكومية64
11112املوظف العام�شبكات النطاق املحلي الال�شلكية65
28028املوظف العاماإدارة الفعاليات66
4711املوظف العامالتخطيط التنفيذي67
68SQL 303املوظف العاملغة ال�شتف�شار البنائية

م                                   اسم الدورة                                                                  المشاركون                               
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الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
303املوظف العامالختيار والتزويد الآيل لأوعية املعلومات45
909املوظف العامعمليات تخزين املواد46
325املوظف العامالإعارة47
505املوظف العاماأ�شا�شيات قواعد البيانات48
5611املوظف العاممهارات التفاو�س49
303املوظف العامتطبيق موؤ�شرات الأداء يف اإدارة ال�شيانة50
202املوظف العاماإدارة اأعمال ال�شيانة51
404املوظف العامحتليل ومعاجلة م�شكالت امليزانية52
11213املوظف العاممهارات التعامل مع الروؤ�شاء53
707املوظف العامت�شميم امل�شوح الإح�شائية54
426املوظف العامالتحليل القانوين للقرارات الدارية55
718املوظف العاماإدارة برامج التثقيف ال�شحي56
404املوظف العاماإدارة اجلودة ال�شاملة57
404املوظف العاماإعداد التقارير الهند�شية58
303املوظف العاماإعداد احلمالت الإعالمية59
91322املوظف العامالرتقيات وتخطيط امل�شار الوظيفي60
505املوظف العامالأ�شاليب الإح�شائية يف الدرا�شات امليدانية61
21021املوظف العامال�شمانات البنكية62
303املوظف العامجتهيز و ترتيب امل�شتودعات63
303املوظف العامالقيود املحا�شبية احلكومية64
11112املوظف العام�شبكات النطاق املحلي الال�شلكية65
28028املوظف العاماإدارة الفعاليات66
4711املوظف العامالتخطيط التنفيذي67
68SQL 303املوظف العاملغة ال�شتف�شار البنائية

الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
3912املوظف العامالإ�شتقطاب والإختيار69
8816املوظف العاماحلقوق واملزايا املالية للموظف70
303املوظف العامبرجمة امل�شاريع الهند�شية71
819املوظف العامجودة الرعاية ال�شحية و�شالمة املر�شى يف املن�شاآت ال�شحية والطبية72
101املوظف العاماملرا�شم يف العالقات العامة73
224املوظف العاماجلرائم املعلوماتية74
336املوظف العاماحل�شابات اخلتامية احلكومية75
303املوظف العامالإلقاء الفعال76
404املوظف العامتقدير تكاليف امل�شاريع الهند�شية77
16723املوظف العامالإبداع الإداري78
101املوظف العامالتخطيط احل�شري79
14418املوظف العاماأ�شا�شيات اأمن املعلومات80
404املوظف العاماإجراءات طرح وتر�شية امل�شاريع الإن�شائية81
123املوظف العامالت�شال يف العالقات العامة82
606املوظف العامالإ�شراف امليداين على تنفيذ امل�شاريع83
101املوظف العاماأعمال الإ�شتدلل84
11011املوظف العامالرقابة على املواد85
101املوظف العاماإدارة التوثيق التمري�شي86
101املوظف العاماإعداد البحوث ال�شحية87
101املوظف العاماإعداد اخلطط اخلم�شية88
202املوظف العامتنظيم املوؤمترات ال�شحفية89
628املوظف العاماإعداد التقارير الإح�شائية90
303املوظف العاماإعادة هند�شة العمليات الإدارية91
13417املوظف العاماإ�شرتاتيجيات احلكومة الإلكرتونية و تطبيقاتها92
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الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
505املوظف العاماإدارة نظم املعلومات ال�شحية93
94ITIL 808املوظف العاماأ�شا�شيات البنية التحتية لتقنية املعلومات
101املوظف العامحماية امللكية العقارية للدولة95
202املوظف العاماملهارات الأ�شا�شية يف ت�شنيف ديوي الع�شري96
97Exchange Server 101املوظف العاماإدارة خادم الربيد
707املوظف العامتطوير الإجراءات والنماذج الإدارية98
112املوظف العاماإعداد املدربني99

100MS Project 101املوظف العامبرجمة امل�شاريع الهند�شية با�شتخدام
101املوظف العامحتليل ال�شال�شل الزمنية101
112املوظف العاماإدارة املكتبات ومراكز املعلومات102
101املوظف العامالر�شم الهند�شي با�شتخدام الأوتوكاد103
101املوظف العامتدقيق امل�شتندات املالية احلكومية104
101املوظف العامالإ�شراف املركزي على تنفيذ امل�شاريع105
202املوظف العاماملناف�شة العامة106
303املوظف العاماأ�شا�شيات �شبكات احلا�شب الأيل107
112املوظف العامالتحليل الهيكلي لنظم احلا�شب108
101املوظف العاماجلوانب القانونية حلماية امل�شتهلك109
303املوظف العامالتنظيم يف املرافق ال�شحية110
505املوظف العاماملهارات الأ�شا�شية يف الفهر�شة املو�شوعية111
459املوظف العامالقيادة الإداريه112
123املوظف العامالتك�شيف وال�شتخال�س113
6410املوظف العاممهارات الفهر�شة الو�شفية للكتب114
437املوظف العامحتليل العالقة بني املتغريات115
202املوظف العاماملنازعات القانونية للموظف العام يف الوظيفة العامة116
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الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
505املوظف العاماإدارة نظم املعلومات ال�شحية93
94ITIL 808املوظف العاماأ�شا�شيات البنية التحتية لتقنية املعلومات
101املوظف العامحماية امللكية العقارية للدولة95
202املوظف العاماملهارات الأ�شا�شية يف ت�شنيف ديوي الع�شري96
97Exchange Server 101املوظف العاماإدارة خادم الربيد
707املوظف العامتطوير الإجراءات والنماذج الإدارية98
112املوظف العاماإعداد املدربني99

100MS Project 101املوظف العامبرجمة امل�شاريع الهند�شية با�شتخدام
101املوظف العامحتليل ال�شال�شل الزمنية101
112املوظف العاماإدارة املكتبات ومراكز املعلومات102
101املوظف العامالر�شم الهند�شي با�شتخدام الأوتوكاد103
101املوظف العامتدقيق امل�شتندات املالية احلكومية104
101املوظف العامالإ�شراف املركزي على تنفيذ امل�شاريع105
202املوظف العاماملناف�شة العامة106
303املوظف العاماأ�شا�شيات �شبكات احلا�شب الأيل107
112املوظف العامالتحليل الهيكلي لنظم احلا�شب108
101املوظف العاماجلوانب القانونية حلماية امل�شتهلك109
303املوظف العامالتنظيم يف املرافق ال�شحية110
505املوظف العاماملهارات الأ�شا�شية يف الفهر�شة املو�شوعية111
459املوظف العامالقيادة الإداريه112
123املوظف العامالتك�شيف وال�شتخال�س113
6410املوظف العاممهارات الفهر�شة الو�شفية للكتب114
437املوظف العامحتليل العالقة بني املتغريات115
202املوظف العاماملنازعات القانونية للموظف العام يف الوظيفة العامة116

الإجمايلن�شاءرجالالفئة امل�شتهدفة
117MS Access 112املوظف العامبرجمة قاعدة البيانات
118Oracle يف بيئة PL/SQL 101املوظف العاملغة ال�شتف�شار الإجرائية
119C# 314املوظف العامبرجمة تطبيقات النوافذ بلغة
202املوظف العامالتفاو�س مع املوردين120
369املوظف العامخدمات املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات121
101املوظف العاماإجراءات التقا�شي اأمام ديوان املظامل122
101املوظف العامتخطيط اخلدمات ال�شحية123
101املوظف العاماإعداد درا�شات اجلدوى الإقت�شادية124
101املوظف العامالأرقام القيا�شية125
101املوظف العامادارة امليزانية126

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

101املوظف العام

128ASP.NET 101املوظف العامبرجمة تطبيقات الإنرتنت
178املوظف العامتنمية مهارات اإ�شتخدام الإنرتنت يف املكتبات129
130Visual Basic.net 101املوظف العامبرجمة تطبيقات النوافذ بلغة
123املوظف العامالتحقيق الداري131
202املوظف العامتخطيط املوارد الب�شرية132
101املوظف العاممنازعات العقود الإدارية133
134JDeveloper ADF 022املوظف العامبناء تطبيقات الويب با�شتخدام تقنية
011املوظف العاممنازعات التاأديب135
011املوظف العاماإدارة م�شاريع الربجميات136
011املوظف العامتقييم الربامج واخلدمات ال�شحية137

12643231587اإجمايل
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التوصيات:

              اإعداد قواعد بيانات للتدريب ب�شورة تت�شمن الدرجة العلمية للمتدربني )اأ�شتاذ، اأ�شتاذ م�شارك، اأ�شتاذ م�شاعد، حما�شر، معيد(، مع ت�شنيف اأعداد امل�شاركني على اأ�شا�س الكليات             
              وفروع اجلامعة املختلفة �شمانًا لو�شول التدريب لكافة امل�شتويات وكافة اأق�شام وكليات وفروع اجلامعة.

              اإعداد خطة خم�شية للتدريب يتم من خاللها تدريب 20% �شنويًا من اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بحيث تنتهي اخلطة بتدريب كافة اأع�شاء هيئة التدري�س العاملون 
               باجلامعة، مع الو�شع يف العتبار املن�شمون اجلدد، وامل�شتقيلون.

              تفعيل اآلية للربط بني الرتقي واجتياز برامج تدريبية تاأهيلية مبا ي�شمن اأداء املر�شح للدرجة الأعلى القيام مبهام وظيفته مب�شتوى احرتايف.
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الفصل الخامس

األنشطة العلمية
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الف�صل اخلام�س
األنشطة العلمية

تقــوم جامعــة امللــك خالــد بتنفيــذ عديــد مــن الأن�شــطة العلمية والتعليميــة املتنوعة مبا يتنا�شــب مع روؤيتها ور�شــالتها واأهدافها، وتتنوع هذه 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 التقليدية داخل اأ�شــوار اجلامعة بحيث 

حتقــق اأكــرب قــدر ممكــن مــن التميز وتبادل اخلربات.  وفيما يلي اأهم ماقامت به اجلامعة من اأن�شــطة.

أواًل: البحث العلمي:
تهتــم اجلامعــة اهتمامــا كبــريا بالبحــث العلمــي باعتباره الأداء الرئي�شــية لنتاج املعرفة، وهو اأحد العنا�شر الرئي�شــية لر�شــالة اجلامعة اإ�شافة اإىل التعليم والتعلــم، وخدمة املجتمع.  وجتدر 
الإ�شــارة اإىل لأن اجلامعــة قــد ح�شلــت علــى املركــز الأول يف التميــز البحثــي Excellence measure الــذي تقــوم بح�شــابه منظمة الـــ Webometrics على اأ�شا�ــس اأعداد الأبحاث 
الأكادمييــة املن�شــورة يف دوريــات عامليــة ذات �شــمعة متميــزة، ولهــا معامــل اأثــر مرتفــعHigh impact international journal.  وفيمــا يلــي تو�شيــح لبع�ــس اأن�شــطة البحــث العلمــي 

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 املناهج واملقررات 
الدرا�شــية، اإ�شافــة اإىل تطويــر املجتمــع وتنميتــه. ويو�شــح جــدول )41( عــدد البحــوث الأكادمييــة اجلارية، واملنتهيــة، واملمولة وغري املمولة، التــي قامت بها اجلامعة خالل عــام التقرير وبلغ 
اإجمايل اأعدادها 1638 بحثًا اأكادمييًا يف جمالت متنوعة.  كما يو�شح اجلدول توزيع تلك البحوث على كليات اجلامعة املختلفة مبا يعك�س الن�شاط الن�شبي لكل منها يف جمال البحث العلمي .

ويت�شح من خالل متابعة اأعداد البحوث املن�شــورة داخل اجلامعة خالل اخلم�ــس �شــنوات الأخرية متم�شنة �شــنة التقرير )جدول 42( زيادة معدلت الن�شــر حيث بلغت اإجمايل اأعداد البحوث 
1126، 1228، 1572، 1140، 1301 لأعوام 1433، 1434، 1435 ،1437،1436 ه، على الرتتيب.  كما بلغت ن�شــبة التطور يف اأعداد البحوث املن�شــورة يف بداية اخلم�ــس �شــنوات )1126 بحث 

عام 1432-1433( مقارنة بنهاية اخلم�س �شنوات )1638 بحث عام 1436-1437( مايعادل 1.4 �شعف .
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جدول )41(: عدد البحوث الأكادميية التي مت اإجنازها واجلاري تنفيذها

جاري تنفيذهامت تنفيذها
الإجمايل

ممولة غري ممولة  املجموع  ممولة  غري ممولة  املجموع   

اأوًل: كليات اجلامعة للبنني

1- كليات اجلامعة للبنني مبدينة اأبها

0002022ال�شريعة واأ�شول الدين
22022281032العلوم الإن�شانية

2545617864الرتبية

18118136696102238الطب                                                  

61861926119125317العلوم

0131320215اللغات والرتجمة

0878704949136الهند�شة
0151500015ال�شيدلة

047470444491طب الأ�شنان
0252507732العلوم الطبية التطبيقية

2- كليات اجلامعة للبنني مبدينة خمي�س م�شيط

08803311العلوم الطبية التطبيقية
0330114التمري�س

0770007املجتمع

3- كليات اجلامعة للبنني مبحايل ع�شري

012120101022العلوم والآداب
08808816املجتمع

4- كليات اجلامعة للبنني بتنومة
06604410العلوم والآداب

اسم الكلية                                                                                        عـــدد البحوث  
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جاري تنفيذهامت تنفيذها
الإجمايل

ممولة غري ممولة  املجموع  ممولة  غري ممولة  املجموع   
ثانيًا: كليات اجلامعة للبنات

1- كليات اجلامعة للبنات مبدينة اأبها
432360252561العلوم

0111102213الإدارة والقت�شاد املنزيل
030300191949الآداب
0110001الرتبية

315180131331التمري�س
0220002املجتمع

2- كليات اجلامعة للبنات مبدينة خمي�س م�شيط
0282801129العلوم والآداب جممع 2+1

4172102223املجتمع
3- كليات اجلامعة للبنات مبدينة حمايل ع�شري

0141403317العلوم والآداب 
0220113العلوم الطبية التطبيقية

4- كليات اجلامعة للبنات مبدينة �شراة عبيدة
040400121252العلوم والآداب

5- كليات اجلامعة للبنات مبدينة ظهران اجلنوب
0330558العلوم والآداب

39804843194394581301الإجمايل

اسم الكلية                                                               عـــدد البحوث        



207

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   

1433-1432
954865812562895451126اأعداد البحوث
معدل التغري 
5441- 17118303493ال�شنوي )%(

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
39804843194394581301اأعداد البحوث
معدل التغري 
251014-231772-42ال�شنوي )%(

السنة ) هـ  (                                                       عـــدد البحوث ومعدالت التغير السنوي*

* املعدلت املو�شحة باجلدول مقربة لأقرب رقم �شحيح
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الالفــت للنظــر تطــور اأعــداد البحــوث التــي مت تنفيذهــا مــن 581 بحــث للعــام اجلامعــي 1432-1433 ه )مت�شمنــة اأبحــاث اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس ممــن ان�شموا جلامعــة بي�شــة(، اإىل 843 بحث 
للعــام اجلامعــي 1436-1437هـــ )بــدون اأبحــاث جامعــة بي�شــة(، ونالحظ انخفا�ــس يف اعداد البحوث اجلــاري تنفيذها من 545 بحث للعــام اجلامعي 1432-1433هـ )مت�شمنــة اأبحاث اأع�شاء 

هيئــة التدري�ــس ممــن ان�شمــوا جلامعة بي�شــة(، اإىل 458 بحث للعــام اجلامعي 1436-1437هـ )بدون اأبحاث جامعة بي�شــة(.

2- المؤتمرات والندوات
�شــاركت اجلامعة يف العديد من املوؤمترات والندوات داخل وخارج اململكة من خالل م�شــاركة 1600 ع�شو هيئة تدري�ــس من اجلانبني الرجايل والن�شــائي يف 738 موؤمترًا وندوة متنوعة، كما بلغ 

عدد البحوث التي �شارك بها اأع�شاء هيئة التدري�س 575 بحثًا وذلك خالل العام اجلامعي 1436/ 1437هـ )جدول 43(.

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

4963791082يف رحاب اجلامعة

9763376داخل اململكة )خارج اجلامعة( 

145133142خارج اململكة

7385751600املجموع

مكان االنعقاد  
عدد مشاركات الكليات 
عدد المشاركينعدد البحوثفي المؤتمرات والندوات
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ويو�شــح اجلــدول التــايل )جــدول 44( توزيــع اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس امل�شــاركني مبوؤمتــرات اأو نــدوات خــارج اململكــة بنــاء على الدولــة املنظمة للموؤمتــر اأو الندوة حيــث يت�شح اأن اأكــرب عدد من 
املوؤمترات والندوات )20-65 دورة( كانت باأمريكا، وم�شر، والهند.  ويعقب م�شــاركة اأي من اأع�شاء هيئة التدري�ــس يف اأي من الدورات ا�شــتيفاء ا�شــتمارة تو�شح اأهم اخلربات التي اكت�شــبها مبا 

يتيــح للجامعــة وكلياتها ال�شــتفادة منا يف تطويــر الأداء الأكادميي والإداري.

جدول )44(: عدد املوؤمترات والندوات التي �شارك فيها اأع�شاء هيئة التدري�س خارج اململكة ح�شب البلد للعام اجلامعي 1436/ 1437هـ.

3الأردن20اأمريكا
1اأوكرانيا21م�شر

1تايون8ال�شودان

2�شنغافورا20الهند

5ال�شني4تركيا
1بولندا10ماليزيا

1�شوي�شرا12الإمارات العربية املتحدة
4اجلزائر1مملكة البحرين

4اإ�شبانيا7املغرب

كندا
6

الربازيل
1

1الفلبني3تون�س

2بريطانيا5ا�شرتاليا

1باك�شتان1اليابان

145املجموع

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:
جملة جامعة امللك خالد دورية علمية متخ�ش�شة حمكمة تهدف اإىل ن�شــر نتاج الباحثني يف جميع التخ�ش�شات من داخل اجلامعة وخارجها، وتعنى بالبحوث الأ�شيلة التي مل ي�شــبق ن�شــرها 
باللغتــني العربيــة والإجنليزيــة.  وقــد بلغــت اأعــداد البحــوث املن�شــورة باملجلــة 93 بحث يف الفــروع واملجالت املختلفة للمجلــة.  واجلامعة ب�شدد التعاقد مع موؤ�ش�شــة توم�شــون رويرتز لتفعيل 
نظام الكرتوين لإدارة عملية الن�شر والتحكيم باملجلة.  كما اأن هناك توجهات باجلامعة نحو اإتاحة املحتوى العلمي للمجلة عرب موقع اجلامعة مبا ي�شهم يف رفع معدلت ال�شت�شهاد 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�ــس كر�شــي امللك خالد كاأحد املبادرات البحثية جلامعة امللك خالد للبحث العلمي، وثمرة يانعة من ثمار التوا�شل والتعاون بني اجلامعة وموؤ�ش�شــة امللك خالد اخلريية وذلك 
من خالل ا�شــتقطاب كوكبة من الأ�شــاتذة والباحثني ذوي امل�شــتوى العايل يف العلم واملعرفة لإثراء جمالت اهتمام الكر�شــي.  وي�شــعى الكر�شــي ليكون جهة بحثية رائدة ومتميزة يف اإحياء 

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 البداع والبتكار 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 الأمري في�شل بن خالد انبثقت فكرة تاأ�شي�ــس واإن�شــاء كر�شــي علمي بجامعة امللك خالد با�شــم �شــموه الكــرمي يعنى بدعم ورعايــة اإبداعات وابتكارات 
ال�شــباب، حيــث يعمــل علــى ن�شــر ثقافــة املبــادرة لتعزيــز قيم الــولء والنتماء بني �شــباب الوطن وحتقيق الطمــوح والإنتاج يف املجتمع ال�شــعودي بقيمــه ومرتكزاته ومكت�شــباته، كما يعمل على 

حتقيــق املرجعيــة العلميــة القــادرة على ت�شــديد م�شــار املمار�شــات التطبيقيــة التي ت�شــتهدف بدعم ورعايــة اإبداعات وابتكارات ال�شــباب.

اأهداف الكر�شي:
          توفري البيئة املالئمة للبحث والتطوير يف جمال رعاية اإبداعات واإبتكارات ال�شباب؛ مبا يدعم التنمية امل�شتدامة يف اململكة العربية ال�شعودية وتعزيز الولء للقيادة الر�شيدة.

          تعزيز فر�س منو القت�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 ل�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.

          اإثراء املكانة العلمية والبحثية للمملكة على امل�شتوى العاملي، وت�شجيع العلماء والباحثني ال�شعوديني على الإ�شهام يف احل�شارة الإن�شانية من خالل 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 الهتمام باملبادرات املجتمعية الهادفة لتنمية قدرات الإبداع والبتكار 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.

اآليات حتقيق اأهداف الكر�شي:
          اإنتاج ون�شر اأبحاث رائدة يف جمال دعم رعاية البداع والبتكار 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 النتماء والولء.
          تقدمي برامج تدريبية يف جمال دعم رعاية البداع والبتكار لأبناء الوطن.

          تقدمي ال�شت�شارات املتخ�ش�شة يف جمال الكر�شي للجهات احلكومية والأهلية ذات العالقة.
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مجاالت عمل الكرسي:
             املبادرات الداعمة لرعاية البداع والبتكار لأبناء الوطن، وتعزيز اقت�شاده، والتي ت�شتهدف توفري فر�س العمل لل�شباب، وابتكار اأفكار خالقة للح�شول على م�شادر الدخل با�شتثمار 

            طاقاتهم املتجددة. 
            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
              �شيعمل الكر�شي على حتقيق اأهدافه من خالل خطة �شنوية تت�شمن عددًا من امل�شاريع والربامج، التي �شتعزز باإذن اهلل من دور الكر�شي وتبقيه يف مكان ال�شدارة. واأبرز هذه امل�شاريع        

             والربامج ما يلي:
            الفعاليات العلمية الدورية: كاملوؤمترات، ندوات، حلقات نقا�س، و�شتخ�ش�س هذه الفعاليات ملناق�شة مو�شوعات حمددة.

             برنامج املنح البحثية: �شيتم تقدمي عدة منح بحثية �شنوية تدخل يف �شميم عمل الكر�شي، وفق معايري و�شروط حمددة. وتغطي املنح الأبحاث والر�شائل العلمية، وتاأليف الكتب،  
            والرتجمة. 

             برامج ال�شت�شارات: �شيتم تقدمي خدمات التطوير وال�شت�شارات املتخ�ش�شات للموؤ�ش�شات التي تقدم املبادرات ال�شبابية، واجلهات احلكومية، والأهلية، وغري الربحية ذات العالقة.
             برامج التدريب: �شيتم تنفيذ برامج ودورات تدريبية متخ�ش�شة يف تطوير املبادرات، ومتويلها، وتقوميها.

             برنامج الأ�شاتذة الزائرين: ا�شتقطاب الأ�شاتذة الزائرين يف جمال تخ�ش�س الكر�شي، ودعم برامج الت�شال العلمي لأع�شاء هيئة التدري�س.
             الن�شر العلمي: �شيعمل الكر�شي على ن�شر عدد من الكتب والأبحاث يف جمال رعاية اإبداعات واإبتكارات ال�شباب، و�شرعة و�شول املعلومات للم�شتفيدين، 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 والبتكار.
            دور الأ�شر يف تعزيز قيم املبادرة والبتكار 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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املراكز واملوؤ�ش�شات العلمية والبحثية يف جمال تخ�ش�س الكر�شي التي �شيتم 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  YBIبرنامج دعم �شباب الأعمال الدويل          

ثانيًا المكتبـــات:
تهتم اجلامعة باملكتبة باعتبارها اأحد اأهم م�شادر التعلم، وقد اأ�ش�شت لذلك عمادة �شوؤون املكتبات حيث تقدم من خاللها خدماتها املتنوعة لأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم، والطالب، 

واملوظفني، اإ�شافة اإىل طالب اجلامعات الأخرى.  وتوفر اجلامعة اخلدمات املكتبية من خالل املكتبة املركزية بالإ�شافة اإىل املكتبات الفرعية داخل كليات 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.
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روابط اإلكرتونية تتيح للم�شتخدم الو�شول ال�شريع اإىل مايلي:
           قواعد املعلومات العربية.

           قواعد املعلومات الأجنبية.
           الكتب الإلكرتونية.
           الر�شائل اجلامعية.

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،        
          وخمطوطات اأ�شلية خمطوطات م�شورة، ومطبوعات حكومية، وم�شغرات فيلمية، وقواعد بيانات، اإ�شافة ملا حتتويه من ر�شائل جامعية ومواد �شمعية وب�شرية.  ويو�شح جدول )55(    

           بيان بتلك الأوعية والأعداد املتاحة منها حتى نهاية العام اجلامعي 1436 / 1437 ه.
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جملد ومادةعنوانجملد ومادةعنوانجملد ومادةعنوان

1557463057433805079325193796385068الكتب العربية والأجنبية1

10001000171710171017الدوريات العربية والأجنبية2
352235221221166122116612246881224688الدوريات على اِل�شبكة3

2424****2424املخطوطات الأ�شلية4

************املخطوطات امل�شورة5

2862002862املطبوعات احلكومية6

70157015969671117111الر�شائل اجلامعية7

************الو�شائل ال�شمعية8

************امل�شغرات الفلمية9

25760257603011428301142830371883037188مكتبة اإلكرتونية10

202039395959قواعد املعلومات11

966623408704256899431103743535614651907الإجمــــــــايل

المجمـــــوععدد المقتنيات األجنبيةعدد المقتنيات العربيةنوع المقتنيــــاتمسلسل

.جدول )45(: مقتنيات مكتبات اجلامعة من الكتب واملواد العلمية العربية والأجنبية
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اإجمايلاأخرىتبادلاإهداء�شراء

5964****5264700الكتب العربية والأجنبية1

**********الدوريات العربية والأجنبية2
**********املخطوطات الأ�شلية3

**********املخطوطات امل�شورة4

15****15**املطبوعات احلكومية5

الر�شائل اجلامعية والكتب 6
43****43**النادرة

**********الو�شائل ال�شمعية7

**********امل�شغرات الفلمية8

**********قواعد معلومات اأخرى9

SDLSDLSDLSDLSDLاملكتبة الإلكرتونية10

6022****5264758الإجمــــــــايل

المصـــــــــــــــــــدرنوع المقتنيــــاتمسلسل

كما تقوم اجلامعة بتحديث حمتوياتها من الكتب والإ�شدارات بو�شــائل متنوعة مثل ال�شــراء، اأو التبادل مع بع�س اجلهات التي تتعاون معها، كما تزود عديد من اجلهات اخلارجية مبا حتتاج 
اإليــه مــن اإ�شــدارت، وكتــب وجمــالت ودوريــات علميــة وذلــك تعزيــزًا للدور املعريف للجامعــة، وتاأكيدًا على دورهــا يف خدمة املجتمع.  ويو�شح اجلــدول التايل )جــدول 56( اأن اجلامعة قد وفرت 

6022 اإ�شــدار متنوع من خالل تلك الروافد.
جدول )46(: اأعداد الكتب واملخطوطات والدوريات والر�شائل العلمية التي غذيت بها مكتبات اجلامعة خالل العام 1436/ 1437هـ.
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األنشطة العلمية

وحتر�ــس اجلامعــة علــى متابعــة معــدلت الــرتدد على املكتبة لال�شــتفادة من خدماتهــا املتنوعة، وتو�شح البيانات الواردة يف جــدول )47( اإح�شاءات الرتدد على املكتبة، وحركة ال�شــتعارة من 
الكتب العربية والأجنبية خالل العام اجلامعي 1436/ 1437هـ، موزعة على الفئات املختلفة امل�شتفيدة من املكتبة، وهو مايوؤكد تنا�شب املحتوى املعريف للمكتبة مع الحتياجات الأكادميية، 

اإ�شافة اإىل قدرتها على تلبية احتياجات الفئات املتنوعة.  كما بلغت اإجمايل ال�شتعارت التي متت 20919 ا�شتعارة ويالحظ اأن اأعلى معدلت ال�شتعارة مت ت�شجيلها لفئة الطالب.

ويظهــر جــدول 48 اأن�شــطة اجلامعــة وجمــالت التعــاون والتن�شــيق بينهــا وبــني اجلهــات اخلارجيــة املتنوعة مثل اجلامعــات ال�شــعودية الأخرى، وجنــاح وزارة التعليــم العايل، واملعار�ــس الدولية 
املتخ�ش�شــة يف جمــال الكتــب مــن خــالل تبــادل الر�شــائل اجلامعيــة، وامل�شــاركة يف املعار�س الدولية، مبا يرثي حمتويــات مكتبة اجلامعة، ويتيح للم�شــتفيدين منها اأحدث الإ�شــدارات يف املجالت 

املختلفة.
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 
532176513953155اجلامعي

346412507031953الدرا�شات العليا
********غري منتمني للجامعة

15178659403812697اأع�شاء هيئة التدري�س

16327643033067موظفي اجلامعة

59**1247اأفراد املجتمع

568814485643420919الإجمـــايل

عدد الكتب المعـــــارةعدد مرات اإلعارةالفئات 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 1436/ 1437هـ.

يتم تزويد اجلامعات ال�شعودية بالر�شائل ال�شادرة من بع�س اجلامعات ال�شعوديةدوريتبادل الر�شائل اجلامعية
اجلامعة

جناح وزارة التعليم العايل منا�شباتامل�شاركة يف املعار�س املحلية
واجلامعات ال�شعودية

يتم ا�شتقبال املواد املعرو�شة اخلا�شة باجلامعات 
وعر�شها يف اجلناح ال�شراف عليه 

اإليضاحات بالوصف والتوصيات بإيجازالجهة المتعاون معهاتاريخهامجاالت التعاون والتنسيق

التوصيات:

           اإعداد قاعدة بيانات بامل�شروعات البحثية اجلارية و�شمها اإىل حمتوى التقرير خا�شة واأن هناك عديد من امل�شروعات البحثية تت�شمن اجتاهات علمية حديثة مثل اخلاليا       
           اجلزعية.

           اإعداد قواعد بيانات حمدثة تت�شمن مايلي:
           -البحوث املن�شورة دوليًا واملن�شورة حمليًا.

           -البحوث العملية )علوم طبيعية(، والعلوم الن�شانية والجتماعية، والعلوم ال�شحية، والتخ�ش�شات البينية.
           مبا يتيح عر�شها يف التقرير ال�شنوي للجامعة بناء على هذا الت�شنيف.

           مقارنة النتاج البحثي للكليات ذات الطبيعة املت�شابهة.
           رفع وعي اأع�شاء هيئة التدري�س باأهمية حتديث قواعد بيانات اجلامعة مبا يقومون بن�شره من اأبحاث.
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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 العلمي - خدمــة املجتمع(، ول يقــل يف اأهميته عن دورهــا يف التعليم اأو البحــث العلمي، بل 
ياأتي مكماًل لهما.  وقد كانت خدمة املجتمع اأحد العتبارات الرئي�شية التي تو�شعت لأجلها جامعة امللك خالد من حيث الزيادة امللحوظة يف اأعداد فروعها، وكلياتها، وبراجمها الأكادميية، 
واأن�شــطتها البحثية، اأو من حيث انت�شــارها وتوزيعها اجلغرايف املمتد عرب منطقة ع�شــري.  وحر�شًا من اجلامعة على تفعيل دورها على الوجه الأكمل يف ذلك اجلانب، فقد اأن�شــاأت عمادة خدمة 
املجتمــع والتعليــم امل�شــتمر.  كمــا حظيــت خدمــة املجتمــع مب�شــاحة كبــرية مــن اخلطة ال�شــرتاتيجية للجامعــة والتي انتهت مــن مرحلتها الأوىل وجــاري الإعــداد ملرحلتها الثانيــة التي تت�شمن 
خطة تنفيذية خا�شة بخدمة اجلامعة للمجتمع. وقد خ�ش�شت اجلامعة اأحد جوائز التميز التي تقدمها للمتميزين من الأفراد، والوحدات الأكادميية والإدارية فيما يقدمونه من خدمات 

للمجتمع.
وتقــدم اجلامعــة مــن خــالل عمــادة خدمــة املجتمــع والتعليــم امل�شــتمر خدمــات متنوعــة تهــدف اإىل تنمية قــدرات اأفــراد املجتمع وموؤ�ش�شــاته على حد �شــواء، وذلــك من خالل حتليــل احتياجات 
املجتمــع، وحتديــد اأولوياتهــا، وتطويــر وتنفيــذ الربامــج النوعيــة املوجهــة للم�شــاهمة يف تلبيــة الحتياجــات التطويريــة ومنهــا ن�شــر املعــارف الدينيــة والإن�شــانية والعلميــة وغريهــا، وتقــدمي 

الدرا�شــات وال�شت�شــارات املتخ�ش�شــة، وبنــاء ال�شــراكات الفاعلــة مــع املوؤ�ش�شــات الوطنيــة باملجتمــع، والبحــث عــن حلــول للم�شــكالت التــي تواجههــا.
ومن اأبرز الأن�شطة التي قامت بها اجلامعة خالل عام التقرير )1436 - 1437 ه( اإعداد منظومة متكاملة من الربامج التدريبية املوجة ملوؤ�ش�شات واأفراد املجتمع مبن فيهم خريجي اجلامعة 
واجلامعــات الأخــرى )ملزيــد مــن التفا�شيــل ميكن الطالع على دليل الدورات والربامج التدريبية اخلا�ــس بالعمادة من خالل املوقع الإلكرتوين للجامعة(، ويو�شح اجلدول التايل )جدول 49( 
املجــالت املختلفــة للتدريــب، وعــدد الــدورات اخلا�شــة بكل جمال منها، واجلهات امل�شــتفيدة.  وجديــر بالذكر اأن كافة الدورات متاحة لكافة املواطنــني واخلريجني مامل ين�س على غري ذلك يف 

اجلدول.

الدورات التي قدمتها العمادة للعام 1437 هـ
قامــت اجلامعــة بتنفيــذ عــدد كبــري مــن الــدورات التــي ميكن تق�شــيمها اإىل دبلومــات تربوية، ودبلومــات تطبيقية، ودورات تدريبيــة عامة، اأو موجهة لفئــات حمددة. وفيما يلــي تو�شيح لكل من 

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

1
 windows driver ( دورات

installation(- دورات تدريبية 
تطوعية بالتعاون مع كلية العلوم 

والآداب باأحد رفيدة
2121-طالبات اجلامعةيومان

2
دورة الفتاة اجلامعية والعالقات 

العاطفية.  كيف حتمي نف�شك- دورات 
تدريبية تطوعية بالتعاون مع كلية 

العلوم والآداب باأحد رفيدة 
5151-طالبات اجلامعةيوم

3
دورة podcasting -دورات 

تدريبية تطوعية بالتعاون مع كلية 
العلوم والآداب باأحد رفيدة

3939-طالبات اجلامعةيوم

4
دورة  طباعة املن�شوجات والأ�شغال 

اليدوية بالتعاون مع كلية العلوم 
والآداب باأحد رفيدة

2626-طالبات اجلامعةيوم

البداع والتفكري البتكاري بالتعاون مع 5
4949-طالبات اجلامعةيومكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة

مهارات التعامل مع الآخرين بالتعاون 6
4040-طالبات اجلامعةيوممع كلية العلوم والآداب باأحد رفيدة

امل�شكالت الدقيقة عند الطفال 7
3535-طالبات اجلامعةيوموكيفية التخل�س منها 

8
دورة امل�شتجدات احلديثة يف تطوير 

املهارات التدري�شية لدى اأع�شاء هيئة 
التدري�س باجلامعات

التدري�س يومان هيئة  اأع�شاء 
5050-باجلامعة

1212-طالبات اجلامعةيومانمعاقد طلب العلم9

4545-كافة اأطياف املجتمعيومتعديل ال�شلوك ال�شلبي عند الطفال10

مدة البرنامج
ذكورالمستهدفين المجموعاناثم اسم البرنامج
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11WINDOWS 21-21نزلء �شجون منطقة ع�شرييومنظام ت�شغيل

12MS- برنامج معاجلة الن�شو�س
WORD

22-22نزلء �شجون منطقة ع�شرييومان

41-41نزلء �شجون منطقة ع�شرييوماإدارة الوقت13

56-56نزلء �شجون منطقة ع�شرييومتطوير الذات14

55-55نزلء �شجون منطقة ع�شرييومكيفية التعامل مع الآخرين15

46-46نزلء �شجون منطقة ع�شري3 اأياممبادئ اللغة الجنليزية16

دورة العمل التطوعي �شمن فعاليات 17
146150296كافة اأطياف املجتمعيومملتقى حفظ النعمة

دورة ال�شتثمار الفعال للوقت �شمن 18
143149292كافة اأطياف املجتمعيومفعاليات ملتقى حفظ النعمة

25-25من�شوبو الأمن العام3 اأ�شهرالإدارة  املكتبية 1 باأبها 19

25-25من�شوبو الأمن العام3 اأ�شهرالإدارة  املكتبية 2 باأبها 20

25-25من�شوبو الأمن العام3 اأ�شهرالإدارة  املكتبية بتنومة 21

22
الإدارة  املكتبية ببي�شة  بالتعاون مع 

جامعة بي�شة 
25-25من�شوبو الأمن العام3 اأ�شهر

25-25من�شوبو الأمن العام3 اأ�شهرالإدارة  املكتبية مبحايل  23

مدة البرنامج
ذكورالمستهدفين المجموعاناثم اسم البرنامج
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الإدارة  املكتبية ببلقرن بالتعاون مع 24
25-25من�شوبو الأمن العام3 اأ�شهرجامعة بي�شة

25-25من�شوبو الأمن العام3 اأ�شهردورة احلا�شب الآيل باأبها25

25-25من�شوبو الأمن العام3 اأ�شهردورة اللغة الجنليزية باأبها26

25-25من�شوبو الأمن العام10 اأيامحترير خطابات العرو�س27

25-25من�شوبو الأمن العام10 اأياماإدارة الأزمات 281

25-25من�شوبو الأمن العام10 اأياماإدارة الأزمات 292

25-25من�شوبو الأمن العام10 اأيامحقوق الإن�شان 301

25-25من�شوبو الأمن العام10 اأيامحقوق الإن�شان 312

25-25من�شوبو الأمن العام10 اأياماإدارة احل�شود 321

25-25من�شوبو الأمن العام10 اأياماإدارة احل�شود 332

25-25من�شوبو الأمن العام10 اأيامنظام الإجراءات اجلزائية 341

25-25من�شوبو الأمن العام10 اأيامنظام الإجراءات اجلزائية 352

25-25من�شوبو الأمن العام10 اأيامنظام املرافعات ال�شرعية 361

25-25من�شوبو الأمن العام10 اأيامنظام املرافعات ال�شرعية 362

مدة البرنامج
ذكورالمستهدفين المجموعاناثم اسم البرنامج
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2424-العن�شر الن�شائييومانالتوا�شل الإلكرتوين37

38
ور�شة العمل الأوىل الحتياجات 

التدريبية املاأمولة )1440/1437هـ(
املوؤ�ش�شات احلكومية يوم

50-50واخلا�شة

دورة يف اخلط العربي لذوي 39
15-15جمعية الأطفال العوقني4 اأيامالحتياجات اخلا�شة

4949-العن�شر الن�شائييوم واحدالإبداع والتفكري البتكاري40

كتابة الر�شائل وحترير اخلطابات 41
2929-العن�شر الن�شائي3 اأيامالإدارية

7171-العن�شر الن�شائي3 اأيامالقيادة والإبداع الإداري42

3838-العن�شر الن�شائي3 اأيامالأر�شفة الإلكرتونية43

6464-العن�شر الن�شائي3 اأيامال�شكرتارية واإدارة املكاتب44

برنامج تربوي حلفظ نعمة الأبناء من 45
4343-العن�شر الن�شائييومال�شلوكيات ال�شلبية

55-مدربات الفرعيومكيفية اإعداد الختبارات املو�شعية 46

66-مدربات الفرعيومالختبارات التح�شيلية املقالية47

3030-مدربات الفرعيومال�شعافات الولية48

66-مدربات الفرعيومكيف اأكون حما�شر بارعًا49

1313-العن�شر الن�شائييومامناط التعلم وا�شرتاتيجيات التدري�س50

مدة البرنامج
ذكورالمستهدفين المجموعاناثم اسم البرنامج



227

66-العن�شر الن�شائييومالتعلم القائم على امناط ال�شخ�شية51

66-العن�شر الن�شائييومال�شتخدام الرتبوي ال�شليم لل�شبورة52

2626-العن�شر الن�شائييوم اخلرائط الذهنية53

دورة متهيدية ق�شرية يف اللغة 54
23-23كافة اأطياف املجتمعاأ�شبوعالجنليزية )1(

دورة متهيدية ق�شرية يف اللغة 55
17-17كافة اأطياف املجتمعاأ�شبوعالجنليزية )2(

60-60من�شوبي مرور منطقة ع�شرييومكيفية التعامل مع اجلمهور56

22-22من�شوبي الدفاع املدينيومكيفية التعامل مع اجلمهور57

21-21من�شوبي الدفاع املدينيومانال�شتثمار الفعال للوقت58

15-15طالب ال�شف الثالث ثانوييوما�شرتاتيجيات اختيار التخ�ش�س59

38-38طالب ق�شم الإعالماأ�شبوعالكتابة والتحرير ال�شحفي60

دبلوم علوم احلا�شب الآيل التطبيقي 61
283765خريجي الثانوية العامة�شنة)برجمة تطبيقية(

دبلوم علوم احلا�شب الآيل التطبيقي 62
7916خريجي الثانوية العامة�شنتان)برجمة اأنظمة املعلومات(

دبلوم العلوم التطبيقية الإدارية 63
796103خريجي الثانوية�شنة)الإدارة  املكتبية(

8484-خريجي الثانوية�شنتان دبلوم اللغة الجنليزية64

دورة بعنوان الدور املحا�شبي يف اإعداد 65
10-10موظفي اجلامعةيومانامليزانية التقديرية

131813092627الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل

مدة البرنامج
ذكورالمستهدفين المجموعاناثم اسم البرنامج
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خدمـــة المجتمــــعالف�سل ال�ساد�س

 الفعاليات التي شاركت فيها العمادة:

1- امللتقىالتوعوي التثقيفي وال�شحي يف املجاردة باأحد ثربان 
2- ملتقى حفظ النعمة وتر�شيد ا�شتخدامها م�شئوليتنا جميعًا يف الفرتة من 13-1437/5/15هـ برعاية وح�شور �شاحب ال�شمو امللكي اأمري منطقة ع�شري، مب�شاركة 60 باحث وباحثه.

كما تقدم الجامعة عدد من الخدمات الصحية ألفراد المجتمع بصفة عامة، ومواطني منطقة عسير بصفة خاصة وتتمثل فيما يلي:
اعتماد الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية م�شت�شفى جامعة امللك خالد لطب الأ�شنان، وكلية طب الأ�شنان لتقدمي اخلدمات التدريبية لأطباء الأ�شنان الراغبني يف    

                     احل�شول على درجة الزمالة من الهيئة وهو اأحد اخلدمات ذات الطبيعة الجتماعية التي تقدمها اجلامعة.
تقدمي خدمات �شحية يف جمال �شحة الفم والأ�شنان من خالل م�شت�شفى جامعة امللك خالد لالأ�شنان )فرع رجايل بالقريقر وفرع ن�شائي بال�شامر(.  

تقدمي خدمات طبية من خالل املركز الطبي التابع للجامعة بال�شامر.  
مع الأخذ يف العتبار اأن الت�شميمات اخلا�شة باملدينة اجلامعية بالفرعاء )جاري تنفيذها واأو�شك على النتهاء( 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 ال�شتفادة منها يف اإقامة الأن�شطة الثقافية 
والريا�شية والجتماعية للمواطنني كما ميكن ال�شتفادة منها كمتنزهات عامة.

ماحظات عامة:
با�شتعرا�س البيانات الواردة يف اجلداول ال�شابقة يت�شح ما يلي:

تنوع اجلهات امل�شتفيدة )اأفراد- موؤ�ش�شات مدنية- موؤ�ش�شات ع�شكرية- اإدارات ومديريات متنوعة( والفئات امل�شتهدفة )طالب- موظفني - خريجني - طالب - طالبات(.  
تنوع املناطق اجلغرافية التي ت�شتفيد من اخلدمات املقدمة.  

تنوع اجلهات امل�شاركة يف الإعداد والتنفيذ )كليات اجلامعة وعماداتها وجهات خارج اجلامعة( من خالل التكامل والتن�شيق التام فيما بينها.   
تنوع جمالت اخلدمات )جمالت متنوعة للتدريب - خدمات �شحية(.  

تنوع الفرتات الزمنية الالزمة املخ�ش�شة للربامج والدورات التدريبية )�شاعات - اأيام - �شنوات( مبا يتيح الفر�شة لأكرب عدد من املواطنني لختيار ما ينا�شبهم، واإمكانية   
                    تكييف ظروفهم اخلا�شة لال�شتفادة من اخلدمات املقدمة.

حر�س اجلامعة من خالل اأن�شطتها احلالية، وامل�شتقبلية على تقدمي م�شتوى متميز من اخلدمات للمجتمع.  
ح�شور اأعداد كبرية ومنا�شبة من امل�شتفيدين ما يعك�س جناح اجلامعة يف حتديد واختيار املو�شوعات التي تتناولها من خالل دوراتها ودبلوماتها حيث اأنها قائمة على حتديد   

                    احتياجات املجتمع.
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الشؤون اإلدارية والمالية والمشروعات
الفصل السابع
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الشؤون اإلدارية والمالية والمشروعاتالف�سل ال�سابع

اأوًل: ال�شوؤون الإدارية واملالية

بلغ عدد موظفي اجلامعة 3753 موظفًا منهم 3738 من ال�شعوديني مبا ميثل 99.6% من اإجمايل العاملني باجلامعة وهو ما يتفق مع توجهات اململكة يف �شعودة الوظائف التي يتوفر بها القوى 
الب�شــرية املالئمة، بينما بلغ عدد غري ال�شــعوديني 15 من املوظفني واملوظفات.  كما بلغت اأعداد املوظفات 1547 )بن�شــبة 41 %( مقابل 2206 من املوظفني )بن�شــبة 59 %( وهي ن�شــبة منا�شــبة 
اإذا ما اأخذ يف العتبار الظروف الجتماعية والأ�شرية للمراأة.  ويو�شح جدول )50( اأعداد املوظفني موزعني على اأ�شا�س اجلن�شية، واجلن�س، واملجموعة الوظيفية، بينما مت متثيل توزيعهم 

على املجموعات الوظيفية املختلفة يف �شكل )24(.
جدول )50(: اأعداد املوظفني واملوظفات باجلامعة وتوزيعهم على اأ�شا�س اجلن�شية، والنوع، واملجموعة الوظيفية.

املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر
1141761190200011417611902الإدارية
1493418333615237189ال�شحية

73941670007394167امل�شتخدمون
661278000661278بند الأجور

71360513184487176091326رواتب مقطوعة
573390011573491اأخرى 

2199153937387815220615473753الإجمايل
194612923238321547197813073285الإجمايل

اإلجماليغير سعوديسعوديالمجموعة الوظيفية
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�شكل )24(: 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 1436-1437هـ.

215440الإدارية والفنية

15418ال�شحية

025امل�شتخدمون

045بند الأجور

890890451رواتب مقطوعة

565654وظائف اأخرى

9491160573الإجمايل

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

بلغت ميزانية اجلامعة للعام املايل 1436-1437هـ  2،134،062،000 ريال ويو�شح )جدول 52( توزيعها على الأبواب املختلفة وفقًا ملا هو معمول به يف اجلهات احلكومية، كما يو�شح الن�شبة 
املئوية للمن�شرف بالن�شبة اإىل املبالغ املعتمدة.

كمــا يو�شــح جــدول )53( تطــور ميزانيــة اجلامعــة واملبالــغ الفعليــة التــي يتــم �شرفهــا علــى الأن�شــطة املتنوعــة لهــا حيــث تطــورت ميزانيــة اجلامعــة مــن 2813191105 ريــال عــام 1433 اإىل 
3558252425 ريال عام 1436 ه، ما ميثل 1.26 �شعف ومعدل زيادة 26.4% وهو ما يعك�س الدعم ال�شخي الذي يقدمه خادم احلرمني ال�شريفني وحكومته الر�شيدة لدعم التعليم العايل، كما 
يو�شــح جــدول 53 اأن مــا مت اإنفاقــه علــى اجلامعــة عــام 1432 ه )2571078207 ريــال( قد تطور اإىل 2924007536.99 ريال عام التقرير وهو ما ميثل 1.13 �شعف يف ن�شــبة املن�شرف وهو ما 
انعك�س اأثرة على كافة التطورات الأكادميية والإدارية والبنية التحتية امل�شار اإليها يف خمتلف ف�شول التقرير وخا�شة ف�شل الإجنازات، اإ�شافة اإىل الإدارة الر�شيدة ملوارد اجلامعة وربطها 

بخطــة ا�شــرتاتيجية بعيدة املدى، وحتديد اآليات تنفيــذ لها يتم الإنفاق عليها.
جدول )52(: توزيع ميزانية اجلامعة والن�شبة للمن�شرف اإىل العتماد املخ�ش�س لكل باب

975،572،00084تعوي�شات العاملني
333،489،40886ال�شلع واخلدمات

8،748،000100املنافع الجتماعية
460،639،00090م�شروفات اخرى
816،252،59282اأ�شول غري مالية

2،134،062،00083الإجمايل

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

1434/14351435/14361436/14371437/1438ـ1433/1434

تعوي�شات العاملني
874،050،000946،000،0001،047،100،000964،800،000975،572،000املعتمد

863،264،841.00939،800،000.001،045،560،334.00939،681،047.36819،950،189املن�شرف

ال�شلع واخلدمات
773،327،000826،034،425930،603،275862،034،425333،489،408املعتمد

726،469،670.00840،233،189.00926،500،140.00848،427،249.05285،639،448املن�شرف

املنافع الجتماعية
81،051،000106،224،000169،698،000106،224،0008،748،000املعتمد

56،618،917.0079،190،947.00121،740،163.0079،352،425.148،747،999املن�شرف

م�شروفات اأخرى
1،469،860،0001،643،194،0001،587،594،0001،643،194،000460،639،000املعتمد

924،724،7791،054،567،8931،030،655،9491،056،546،815416،638،280املن�شرف

اأ�شول غري مالية
3،198،288،0003،557،452،4253،734،995،2753،558،252،425816،252،592املعتمد

2،571،078،207.002،913،792،056.003،124،456،586.002،924،007،536.99666،386،070املن�شرف
املن�شرف اإىل املعتمد 

)%(
80.396464828382

أبواب الميزان         المبلغ المعتمد والمنصرف                                                                    العام )هجري(                               
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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 25(.
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 26(، ومدينة ريا�شية 
وا�شــتاد يت�شــع لأكــرث مــن 21000 متفــرج، بالإ�شافــة اإىل عــدد كبــري من امل�شــابح وال�شالت الريا�شية املغلقة، كما ت�شم �شــكن خا�س لأع�شاء هيئة التدري�ــس وت�شل �شــعته لأكــرث من 3000 ع�شو 

هيئة تدري�ــس، بالإ�شافة اإىل �شــكن الطالب الذي ت�شل �شــعته لأكرث من 10000 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 17 كيلــو مــرت مبــا يح�شر معظم اأعمال ال�شيانــة داخل هذا النفق ول يوؤثر على �شــري العمليات الأكادميية باجلامعة قدر امل�شــتطاع.  
وملحق باملدينة اجلامعية موقف كبري خم�ش�س ل�شــيارات الطالب، واأع�شاء هيئة التدري�ــس وا�شعًا يف العتبار التو�شــعات امل�شــتقبلية املتوقعة.  وقد وافق �شــمو اأمري منطقة ع�شــري الأمري في�شل 
بــن خالــد اآل �شــعود -حفظــه اهلل- علــى افتتــاح طــرق جديــدة حديثة وا�شــعة للربط بني املدينة اجلامعية، ومدينتي اأبها وخمي�ــس م�شــيط.  وجتدر الإ�شــارة اإىل الدعم الالحمــدود الذي تلقاه 
جامعة امللك خالد من رعاية وت�شجيع واهتمام من �شمو اأمري منطقة ع�شري، ومعايل وزير التعليم حفظهما اهلل- مبا يتوافق مع اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل 
�شعود-حفظه اهلل-، وويل العهد، وويل ويل العهد -حفظهما اهلل- بالتعليم العايل ب�شفة عامة، وبجامعة امللك خالد ب�شفة خا�شة.  ويتوقع كافة امل�شوؤولني بالدولة واأهايل 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 )25(: النموذج املعماري للمدينة اجلامعية جلامعة امللك خالد بالفرعاء

�شكل )26(: النموذج املعماري للم�شت�شفي اجلامعي باملدينة اجلامعية جلامعة امللك خالد بالفرعاء.
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الشؤون اإلدارية والمالية والمشروعاتالف�سل ال�سابع

1-1 مشروعات جاري تنفيذها
وت�شمل اإن�شاء وا�شتكمال وجتهيز ما يلي:

-املرحلة الوىل املجمع الأكادميي للطالب.                                                            -املرحلة الثانية املدينة الطبية  للطالب.
-املرحلة الثالثة اإدارة اجلامعة                                                                                  -مركز املوؤمترات احد م�شاريع املرحلة الثانية

-اإطالق التيار مبحطة حتويل الكهرباء ال�شمالية، وجاري تو�شيل الكوابل اإىل املباين.
-اإ�شكان املمر�شات وجاري ا�شتكمال توقيع بقية العقد.                                        -املن�شاآت الريا�شية.

-مبنى املواقف متعددة الأدوار.                                                                                  -ا�شتكمال عقد  النفاق الفرعية 
-�شكن الطالب 

1-2 مشاريع مطروحة وأخرى جاري استكمال توقيع عقودها

وي�شتمل على 
-اعادة طرح عقد �شكن اأع�شاء هيئة التدري�س.

-ا�شتكمال تر�شية املحطة الكهربائية اجلنوبية.
-ا�شتكمال عقد �شلفتة الطرق الداخلية.

-ا�شتكمال عقد �شكن املمر�شات.
-ا�شتكمال عقد املوقع العام لإ�شكان الطالب.

2- مشاريع خارج المدينة الجامعية 
وت�شتمل على ما يلي :

2-1  امل�شاريع اجلاري تنفيذها  وامل�شتلمة :
-مت ا�شتكمال م�شروع اإن�شاء كلية الرتبية للبنات مبحايل ع�شري                         -القاعات الدرا�شية العاجلة عدد 7 كليات يف عدة حمافظات 

-ت�شوير اأر�س اجلامعة مبحايل ع�شري.                                                                      -اإن�شاء وجتهيز وتاأثيث كلية العلوم والآداب ب�شراة عبيدة.
-اإن�شاء وجتهيز وتاأثيث كلية العلوم والآداب بظهران اجلنوب.                          -اإن�شاء وجتهيز وتاأثيث كلية العلوم والآداب برجال اأملع.

-اإن�شاء وجتهيز وتاأثيث كلية العلوم والآداب مبحايل ع�شري ) بنني (.              -مت ا�شتكمال الطرق الداخلية للمجمع الكادميي بطريق امللك عبداهلل
-مت ا�شتكمال ال�شالة الريا�شية وامللعب باملجمع الكادميي باملحالة 
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2-2 امل�شاريع اجلاري تر�شيتها
-م�شروع الطريق ال�شمايل ال�شرقي باملدينة اجلامعية لربط الإ�شكان باملنطقة الأكادميية واملدينة الطبية.

-م�شروع ت�شريف مياه الأمطار ودرء اأخطار ال�شيول.
-م�شروع اإن�شاء مبنى مواقف متعددة الأدوار عدد )3(.

-اإ�شكان اأع�شاء هيئة التدري�س.
-م�شروع تاأثيث املرحلة الأوىل باملدينة اجلامعية طالب.

-كلية العلوم والآداب للبنات باأحد رفيدة بعد اإعادة تكاليفها.
-كلية العلوم والآداب للبنات باملجاردة بعد اإعادة تكاليفها.

-كلية العلوم الطبية التطبيقية  مبحايل ع�شري بعد اإعادة تكاليفها.
-كلية العلوم الطبية التطبيقية  بخمي�س م�شيط.

ويو�شح جدول )54( ملخ�شًا مل�شروعات اجلامعة عن العام 1436-1437 ه، وموقعها، وقيمة العقد اخلا�س بها، والفرتة الزمنية املخ�ش�شة للم�شروع، اإ�شافة اإىل ن�شبة التنفيذ اخلا�شة بكل 
منها.
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الشؤون اإلدارية والمالية والمشروعاتالف�سل ال�سابع

جدول )54(: م�شاريع اجلامعة لعام 1436-1437هـ

مدة المشروع باأليام اسم المشروعم
)اإلجمالي(

قيمة العقد
نسبة التنفيذ ) بالمليون ريال(

88%26132526157557املجمع الكادميي - طالب1
80%24322429055776املجمع الطبي- طالب2
65%2300153034498مركز املوؤمترات3
92%1440114998965كلية الطب - طالبات4
36%1440284900000اإ�شكان الطالب 5
65%1530261879368املدينة الريا�شية6
100%90077000000حمطة حتويل الكهرباء7
89%1650993641142الطرق الداخلية8
44%139549211826اإ�شكان املمر�شات9

92%142531873750مبنى مواقف ال�شيارات10
100%90069608000حمطة اجلهد املتو�شط 13.8 وخطوط النقل11

اإن�شاء وجتهيز وتاأثيث كلية العلوم والآداب 12
94%147062700000للبنات ب�شراة عبيدة

اإن�شاء وجتهيز وتاأثيث كلية العلوم والآداب 13
91%153062700000للبنات بظهران اجلنوب

اإن�شاء وجتهيز وتاأثيث كلية العلوم والآداب 14
74%156061750000مبحايل ع�شري
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مدة المشروع باأليام اسم المشروعم
)اإلجمالي(

قيمة العقد
نسبة التنفيذ ) بالمليون ريال(

اإن�شاء وتاأثيث كلية العلوم والآداب برجال 15
68%132064145221اأملع

45%2246720336150املباين الدارية) املنطقة ال�شرفية(16
100%612182398551العاجلة جممع الطالبات ابها17

جممع الطالبات بخمي�س م�شيط وكلية العلوم 18
100%1584280063957الطبية التطبيقية مبحايل ع�شري
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تحديات ومحفزات النجاحالف�صل الثامن
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تحديات ومحفزات النجاح
الفصل الثامن
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تحديات ومحفزات النجاحالف�صل الثامن

ل �شــك اأن حتقيــق الروؤيــة والر�شــالة والأهــداف يف كيــان تعليمــي كبــري مثــل جامعة امللــك خالد قد يواجه بع�س ال�شعوبات وامل�شــكالت، ومع ذلك فــاإن ما يجده قطاع التعليــم يف اململكة العربية 
ال�شــعودية مــن اهتمــام وعنايــة مــن قبــل القيــادة احلكيمــة يجعل اأمــر تذليل ال�شعوبات ومواجهة التحديــات من اأهم اأولويات العمل مبا يكفل التطوير ال�شــامل للتعليــم يف اململكة ب�شفة عامة، 
ويف جامعــة امللــك خالــد ب�شفــة خا�شــة.  ويعر�ــس هــذا الف�شل اأهــم حتديات النجاح، متبوعة باأهم العنا�شر ال�شيا�شــية والقت�شادية والجتماعية والتقنية التــي تعد فر�شًا جيدة يجب على 
اجلامعة ا�شــتثمارها للتغلب على معوقات العمل )حمفزات النجاح(، يليها اأهم ما قامت به اجلامعة يف �شــبيلها للتغلب على تلك املعوقات.  و�شــوق يت�شح با�شــتعرا�س تلك اخلطوات �شــموليتها، 
واأنهــا ت�شــتند اإىل املنهــج العلمــي، اإل اأن البع�ــس منهــا -بطبيعتــه- ل يتوقــع اأن يوؤتي نتائج فورية مبجــرد البدء يف تنفيذه، على الرغم من وجود قدر كبري من التح�شــن ميكن مالحظته، وتتمثل 

اأهــم معوقات النجاح فيما يلي:

تحديات النجاح:
�شرعة وكرثة املتغريات التقنية، والتعليمية، والبحث العلمي، على م�شتوى البيئة الداخلية اأو اخلارجية، وما يفر�شه ذلك على اجلامعة من ق�شايا متغرية وحتديات م�شتمرة    

                    عليها اأن تواجهها مثل:
املوازنة بني اجلودة والإتاحة ويرتبط بذلك قلة القاعات الدرا�شية املهياأة اأكادمييًا وتقنيًا لتكون بيئة تعليمية تنا�شب التعليم اجلامعي يف ظل التو�شع املتزايد يف عملية   

                    القبول، وعدم كفاية معامل التدريب الطبي والهند�شي واملختربات الالزمة لتنفيذ اخلطط الدرا�شية واإجراء البحوث العلمية، مبا ي�شهم يف الرفع من قدرات املخرجات الطبية  
                     والفنية، ويرقى مب�شتوى اخلدمات الطبية يف املنطقة.

املوازنة ما بني الزيادة امللحوظة يف تطلعات واآمال املجتمع من اجلامعة، وزيادة الأدوار التي يجب على اجلامعة اأن توؤديها من ناحية، وبني 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.  فحتى وبعد افتتاح 
                    جامعة بي�شة، اإل اأنها يف مرحلة التاأ�شي�س.

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 املتاحة   
                     مل�شتوى الدكتوراه ب�شورة ملحوظة عما يقابلها من ماج�شتري اأو بكالوريو�س حيث تواجه اجلامعة �شعوبة تفعيل املزيد منها لرتباط ذلك باحلاجة اإىل توفري وظائف اأكادميية 

                    وفنية متخ�ش�شة. 
املوازنة بني احتياجات �شوق العمل والتغري ال�شريع يف املهارات واملعارف الأ�شا�شية الالزمة له، وبني ت�شميم وتنفيذ الربامج الأكادميية واملقررات الدرا�شية وتقومي الطالب.  

املوازنة بني املناف�شة ال�شر�شة بني اجلامعات للح�شول على ترتيب متقدم، مع تلبية الحتياجات املحلية.  
الزيادة الكبرية يف اأعداد الكليات، واأق�شامها، ويف عدد فروع اجلامعة ومواقعها اجلغرافية املرتامية مبا ي�شعب معه عمليات املتابعة والتاأكد من اإتاحة فر�س اأكادميية مت�شاوية.  
الزيادة الكبرية يف اأعداد الكليات، واأق�شامها، ويف عدد فروع اجلامعة ومواقعها اجلغرافية املرتامية مبا تزداد معه احلاجة لوقت طويل ن�شبيًا للح�شول على العتماد الأكادميي.  

عدم وجود مطابع متخ�ش�شة متكنها من اإجناز مطبوعاتها املختلفة، والتي تتنوع بني اإدارية، وعلمية، واإعالمية، واأدلة تعريفية واإح�شائية وغريها. ول �شك يف اأنَّ اإجناز هذا   
ا خارج اأروقة اجلامعة ي�شكل عبئًا ماليًا عليها، ف�شاًل عما ي�شيب مطبوعاتها من تاأخر يف الإجناز، و�شعف يف الإخراج.                     الكم الكبري من املطبوعات حاليًّ
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محفزات النجاح
تتمتع اجلامعة بوجود عدد من الفر�س الواعدة على امل�شــتوى ال�شيا�شــي اأو القت�شادي، اأو الجتماعي، اأو التقني، والتي تعترب حمفزات حقيقية للنجاح التي يجب علي اجلامعة ال�شــتفادة 

العظمي منها لي�س فقط يف التغلب على معوقات العمل احلالية، بل لإحراز نقلة تطويرية يف كافة مناحي العمل الأكادميي والإداري بها، وتتمثل اأهم هذه املحفزات فيما يلي:
              الدعم ال�شيا�شي الذي يلقاه التعليم العايل من خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني، وويل ويل العهد ومعايل وزير التعليم.

             اإعالن روؤية اململكة 2030، والتي تركز جميع حماورها واأهدافها على التعليم واإعداد املواطنني وتاأهيل ال�شباب مبا يوفر فر�س متميزة من الرعاية والهتمام نحو املوؤ�ش�شات 
             التعليمية ب�شفة 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.

             زيادة م�شتويات تطلع املجتمع باأفراده وموؤ�ش�شاته نحو اجلامعة كبيت خربة وكيان معريف موؤهل للتعامل مع امل�شكالت الآنية وامل�شتقبلية وما يرتبط بذلك من فر�س التعاون مع 
             املوؤ�ش�شات الوطنية 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�س وكالة من وكالت اجلامعة )وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة( لتتوىل م�شوؤولية التطوير ومتابعة الأداء، وما يتبعها من وحدات اأكادميية واإدارية متنوعة )مثل عمادة 
             التطوير الأكادميي واجلودة، ومركز القيا�س والتقومي، ومركز اإعداد القادة، ومركز الوثائق واملحفوظات، وغري ذلك(.

             وجود عدد من امل�شروعات ال�شرتاتيجية الكبرية باجلامعة التي تهدف اإىل اإحداث نقلة نوعية �شاملة يف اأداء اجلامعة، وقد انتهت اجلامعة من املراحل اخلا�شة ببع�س امل�شروعات  
             )مثل املرحلة الأوىل من اخلطة ال�شرتاتيجية للجامعة(، وجاري العمل يف تنفيذ بع�س امل�شروعات اأو بع�س من مراحلها )مثل اإعداد املرحلة الثانية من اخلطة ال�شرتاتيجية  

             للجامعة(، كما اأن بع�س منها قيد التخطيط والدرا�شة مثل:
-           اخلطة ال�شرتاتيجية لتطوير عمليات التعليم والتعلم وتنفيذ عدد من املبادرات التطويرية يف جمال ا�شرتاتيجيات التطوير الأكادميي.

-           تخطيط 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 ل�شتيفاء متطلبات العتماد الرباجمي واملوؤ�ش�شي.
             اإعادة الهيكلة الإدارية للجامعة ووحداتها الأكادميية والإدارية مبا ي�شمح بتطوير الأداء وتي�شري التن�شيق بني الوحدات املختلفة وتفعيل التعاون فيما بينها، )اإن�شاء عمادة \           

             ال�شنة التح�شريية، وتقنية املعلومات، واملوهبة والإبداع والتميز(.
             وجود مناخ اإيجابي باجلامعة وم�شتوى متميز من الطاقات الناجتة عن تقدم ترتيب اجلامعة على امل�شتوى الوطني والعربي والدويل، وما �شاحبها من متابعة مبا�شرة 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.
             وجود م�شتوى مرتفع من الر�شا الوظيفي بني اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم، ومن�شوبي اجلامعة من املوظفني والطالب والطالبات نتيجة ملا تطبقه اجلامعة من قيم 

              ال�شفافية، وامل�شاواة، والعدل، اإ�شافة ملا تبذله من تطوير لبيئة العمل، وتوفري مناخ اآمن منا�شب لالبتكار والإبداع، واملتابعة امل�شتمرة املبا�شرة من معايل مدير اجلامعة جلميع ما 
              يواجه من�شوبي اجلامعة من م�شكالت والعمل على حلها.

             اهتمام قيادات اجلامعة بالتنمية املهنية والتنمية امل�شتدامة لكافة من�شوبي اجلامعة مبا فيهم املوظفني الإداريني ما اأتاح لهم م�شتوى متقدم من الر�شا وفر�س اأف�شل للحراك    
             الوظيفي مل�شتويات اأعلى.
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            اهتمام قيادات اجلامعة بتفعيل قيم ال�شفافية، والإعالن عن احلقوق والواجبات، وتعريف الإجراءات ال�شرورية لكل عملية تتم على م�شتوى الوحدات الأكادميية والإدارية 
            باجلامعة.

            تقدم ملحوظ يف م�شتوى ثقافة اجلودة بني من�شوبي اجلامعة نتيجة اجلهود امل�شتمرة للجامعة يف ذلك اجلانب.
            البدء يف م�شروع اإن�شاء املدينة اجلامعية اجلديدة بالفرعاء بكل ما يقدمه من ت�شهيالت تقنية، وم�شاحات منا�شبة، ومناخ �شحي، وبيئة عمل متميزة، اإ�شافة اإىل ت�شاوي اخلدمات             

            التي حت�شل عليها كافة وحدات اجلامعة مثل ال�شيانة وم�شتوى النظافة، وغريها.  كما يتيح فر�س تدريبية متميزة لطالب اجلامعة يف التخ�ش�شات ال�شحية، ومتكني اجلامعة من  
            تاأدية خدمات متميزة للمجتمع مبوؤ�ش�شاته، واأفراده.

            التح�شن النوعي يف ال�شمعة الأكادميية للجامعة التي مل تقت�شر على الأو�شاط الأكادميية واملنظمات الدولية املعنية بت�شنيف اجلامعات، بل امتد نطاقها اإىل القيادات الوطنية، 
            وموؤ�ش�شات املجتمع واأفراده.

            انف�شال عدد من فروع اجلامعة لت�شكل جامعة بي�شة، ما ينتج عنه تقليل العب الإداري على جامعة امللك خالد فيما يتعلق مبتابعة الأداء والتاأكد من ا�شتيفاء معايري اجلودة.
            اإن�شاء املدينة اجلامعية بالفرعاء، واملدينة الطبية التي تي�شر فر�شًا متميزة للتغلب على م�شكالت البنية التحتية، وتقدمي تدريب طبي متميز لطالب الكليات ال�شحية.

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:

ال�شتثمار الأمثل للموارد املادية واملالية للجامعة من خالل و�شع خطط حت�شني وتطوير حمددة، ذات اأولويات وا�شحة وم�شوؤوليات معرفة.  -
الهتمام بالتنمية املهنية للموارد الب�شرية من خالل زيادة معدلت البتعاث والتدريب، وعقد اللقاءات والندوات، ون�شر الأدلة املتنوعة، وغري ذلك لإميان قيادات اجلامعة اأن    -

                    العن�شر الب�شري هو املفتاح الرئي�شي لأى جناح، واأن من�شوبي اجلامعة هم �شركاء 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.  -

حتفيز من�شوبي اجلامعة على الأداء املتميز مع تخ�شي�س عدد من اجلوائز يف جمالت عديدة ت�شمل التدري�س، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع، والتميز بني الطالب، واملوظفني،   -
                     وغري ذلك حيث تقدم �شنويًا بح�شور معايل مدير اجلامعة.

عقد �شراكة مع الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي لتهيئة 6 من الربامج الأكادميية للجامعة لالعتماد كعن�شر حتفيزي ملن�شوبي اجلامعة لالنتهاء من ا�شتيفاء معايري    -
                    العتماد لباقي برامج اجلامعة.

النتهاء من الزيارة امليدانية لالعتماد املوؤ�ش�شي، وترقب الزيارة امليدانية لالعتماد الرباجمي.  -
تفعيل ال�شراكة املجتمعية من خالل عقد �شراكات متنوعة مع عدد من املوؤ�ش�شات الوطنية مثل الغرفة التجارية ال�شناعية باأبها، وغريها.  -

اإن�شاء وكالت التطوير واجلودة على م�شتوى كليات اجلامعة اإ�شافة اإىل وحدات اجلودة القائمة بتلك الكليات لتقدمي الدعم الفني، ومتابعة �شري العمل، وتوجيه الهتمام   -
                    املت�شاوي بني الكليات بكافة فروع اجلامعة.
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تكثيف الهتمام بالعن�شر الن�شائي من الطالب والطالبات، وع�شوات هيئة التدري�س حيث يوجد متثيل لهن يف كافة اأن�شطة اجلامعة باحل�شور املبا�شر 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 للبنات،  
                     وكيلة للطالبات وع�شوات هيئة التدري�س على م�شتوى كل عمادة من عمادات اجلامعة( حتى حتقق اجلامعة دورها يف تفعيل الهتمام بالعن�شر الن�شائي يف خطط التنمية  

                    ال�شاملة على امل�شتوى الوطني. 
-                  تفعيل اجلانب التقني يف اإدارة اجلامعة حيث �شبق النتهاء من املرحلة الأوىل من برنامج اإجناز ومت تد�شني املرحلة الثانية منه وذلك لأمتته تعامالت اجلامعة 

 )Automation(                     
                     ب�شورة كاملة اإ�شافة اإىل ما يحققه من مميزات اأخرى.

لتفعيل دور اجلامعة يف امل�شاهمة يف حتقيق خطط التنمية ال�شاملة باململكة والتحول نحو جمتمع املعرفة، والقت�شاد القائم عليها فقد اأن�شاأت اجلامعة مكتب حتول لإدارة   -
                     وتنفيذ ما يخ�س اجلامعة من امل�شروعات الوطنية مثل برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية )ي�شر( وبرنامج حتول، حتت اإ�شراف وزارة الت�شالت وتقنية املعلومات(      

                    اإ�شافة لأثره على تطوير البيئة التقنية باجلامعة.
ال�شتفادة من التقدم التقني للربط ال�شبكي بني املكتبة الرئي�شية وكافة املكتبات الفرعية باجلامعة مبا يتيح جلميع الطالب والطالبات الو�شول ملحتوى موحد مبا ي�شهم يف    -

                     تفعيل امل�شاواة يف اإتاحة الفر�س التعليمية، اإ�شافة اإىل تقليل العبء اللوج�شتي على املكتبات احلالية مثل قدرتها ال�شتيعابية، وم�شاحتها، وم�شتوى الإ�شاءة والتهوية، ون�شبة 
                    العاملني بها اإىل ن�شبة الطالب، وغري ذلك.

اإعداد جمموعة �شاملة ومتكاملة من الأدلة التعريفية والإجرائية التي تعرف من�شوبي اجلامعة واملتعاملني معها بحقوقهم وواجباتهم، وحتدد الإجراءات التي يجب اتباعها   -
                     عند اإمتام اأي عملية اإدارية اأو اأكادميية، مع حتديد التو�شيف الوظيفي ملن�شوبي 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 �شكن خا�س باأع�شاء هيئة التدري�س مبا يوفر مناخ منا�شب مع الو�شع يف العتبار اأن اأع�شاء هيئة التدري�س يف الوقت احلايل مينحون بدل �شكن منا�شب مبا يتيح 

                               لهم التغلب  على تلك امل�شكلة.
-                  تفعيل مكونات هامة يف منظومة اجلودة والعتماد وخا�شة موا�شفات وتقارير الربامج واملقررات للتعرف على اأي نق�س يف فر�س التدريب العملي وامليداين املتاحة للطالب 
                    والعمل على درا�شتها لتحديد اأن�شب احللول بالتعاون مع موؤ�ش�شات املجتمع التي تتيح فر�س التدريب، مع الو�شع يف العتبار اأن هذا هو الأ�شلوب املتبع يف كافة اجلامعات على 

                    م�شتوى العامل فيما يتعلق بالتدريب امليداين يف معظم التخ�ش�شات.
-                  اإن�شاء نظام اإلكرتوين ملتابعة ومقارنة الأداء الأكادميي ب�شقيه التعليمي والبحثي للكليات والأق�شام ذات الطبيعة امل�شرتكة، وتخ�شي�س ق�شم م�شوؤول عن التن�شيق بني هذه 

                    الكليات  والأق�شام فيما يتعلق باملحتوى الأكادميي، وا�شرتاتيجيات التدري�س واأ�شاليب التقومي، وجودة فر�س التعليم والتعلم، ومناق�شة نتائج الطالب واإعداد تقرير برنامج 
                     موحد اإ�شافة اإىل تقرير الربنامج املوجود بالفعل وفقًا ملتطلبات الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي.

اأعدت اجلامعة بالفعل عدد من املعايري القيا�شية Norms اخلا�شة مب�شاحات القاعات الدرا�شية واملعامل واملختربات، ون�شبة عمال اخلدمات اإىل الطالب، وغري ذلك بحيث    -
                     يتم الربط بني �شيا�شة قبول الطالب والطالبات مع الإمكانات الفعلية للمبنى. وكلفت اإدارة الدرا�شات واملعلومات بجمع تلك البيانات على م�شتوى الكليات، كما اأن انتقال اجلامعة 

                    للفرعاء �شيتيح عدد من القاعات الدرا�شية الإ�شافية ذات املوا�شفات الأف�شل �شواء لرفع م�شتوى القاعات امل�شتخدمة يف تنفيذ اأن�شطة تعليمية حالية، اأو لزيادة اخلدمات 
                    املقدمة من اجلامعة يف جمال الدرا�شات العليا، اأو خدمة املجتمع.



248

تحديات ومحفزات النجاحالف�صل الثامن

اجلامعة ب�شدد اإجراء درا�شة �شاملة ل�شبل تن�شيط البحث العلمي والدرا�شات العليا ومنها تفعيل الإ�شراف امل�شرتك )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 اعتمادها من اللجنة العليا للخطط واملناهج التابعة لوكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.
للتغلب على عدم وجود مطابع متخ�ش�شة للجامعة فهناك حل ق�شري املدى يتمثل يف تخ�شي�س اإدارة رئي�شية اأو تابعة لإحدى اإدارات اجلامعة تتويل عملية الطباعة والن�شر   -

 Feasibility study والإخراج مبا يحقق �شرعة الأداء وتوحيد �شكل املخرجات، ويتمثل احلل الآخر يف تكليف معهد البحوث والدرا�شات ال�شت�شارية بعمل درا�شة جدوى                     
                     لإن�شاء مطابع تخ�س اجلامعة يف �شوء حجم مطبوعاتها، و�شابق تعامالتها، واإمكانية اأن ي�شتفاد منها يف تقدمي خدمات جمتمعية جديدة، اأو يف رفع دخل اجلامعة مبا ي�شهم يف 

.)Fund raising( تخفيف الأعباء الوطنية وهو توجه دويل معرتف به كما تخ�ش�س له بع�س اجلامعات واملوؤ�ش�شات الكربى اإدارة خا�شة                     
اإن�شاء حا�شنة اأفكار تابعة للوكالة لت�شم كافة املقرتحات واملبادرات التطويرية �شواء للتغلب على م�شكالت قائمة اأو لتطوير اأداء حايل، كما �شبق للوكالة اأن طرحت م�شابقة   -

                    تطوير بيئة العمل اجلامعية
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إنجازات جامعة الملك خالد
 في برنامج مواءمة مخرجات الجامعة  لمتطلبات سوق العمل في المملكة

الفصل التاسع
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الف�سل التا�سع
إنجازات جامعة الملك خالد في برنامج مواءمة مخرجات الجامعة لمتطلبات سوق العمل في المملكة

ال�شعودي  ال�شباب  لتاأهيل  والب�شرية  املادية  املجتمعية من خالل توجيه مواردها  التنمية  تلبية احتياجات  الفاعل يف  الإ�شهام  ن�شاأتها عام 1419هـ على  امللك خالد منذ  حر�شت جامعة 
لالنخراط 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 اهتمام اجلامعة مبخرجاتها  الأخرى غري الطالب مثل خدمات املجتمع 

ذات ال�شلة ب�شوق العمل، والبحث العلمي املوجه لتطوير اأو حل م�شكالت قائمة يف �شوق العمل، والتنمية املهنية للقائمني على املهن املختلفة.
وتعمل اجلامعة على مواءمة خمرجاتها مع احتياجات �شوق العمل من خالل توجهني رئي�شيني وهما التوجه الكمي ويتمثل يف منا�شبة اأعداد اخلريجني لحتياجات �شوق العمل، والتوجه 

الكيفي ويتمثل يف منا�شبة تاأهيلهم وما ميتلكونه من معارف ومهارات وجدارات متنوعة لحتياجات �شوق العمل.

وميكن تلخي�س اإجنازات جامعة امللك خالد يف برنامج مواءمة خمرجاتها ملتطلبات �شوق العمل من خالل ما يلي:

أواًل: كليات الجامعة:
املتو�شط،  الدبلوم  مثل  متعددة  درا�شية  م�شتويات  براجمها  تت�شمن  حيث  العمل،  و�شوق  املجتمع  احتياجات  يغطي  مبا  واأق�شامها  اجلامعة  كليات  تقدمها  التي  الأكادميية  الربامج  تتنوع 
اإ�شافة اإىل برامج الدرا�شات العليا من دبلوم درا�شات عليا، وماج�شتري، ودكتوراه.  ومبراجعة كليات اجلامعة )جدول 1، جدول 2( يت�شح تنوع الربامج العلمية من حيث  والبكالوريو�س، 
م�شتوياتها اأو تخ�ش�شاتها الفرعية مثل الطب، وطب الأ�شنان، وال�شيدلة، والتمري�س، والهند�شة، والعلوم، واحلا�شب الآيل، والقت�شاد املنزيل، والعلوم الطبية التطبيقية، وبراجمها يف قطاع 

العلوم الن�شانية والجتماعية مثل الآداب والرتبية والعلوم الإدارية، والعلوم ال�شرعية والإ�شالمية، 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، والعلوم الطبية، والعلوم 
الإدارية، 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.
مت اإن�شاء عدد من الكليات اأو اإ�شافة برامج اأو تخ�ش�شات فرعية بالكليات التي ت�شم تخ�ش�شات خمتلفة يف الهند�شة واحلا�شب الآيل والعلوم الطبية لتلبية احتياجات �شوق العمل.

تقوم اجلامعة الآن بدرا�شة اإن�شاء كليات للحقوق، و الطب البيطري، والعلوم الزراعية ا�شتجابة لحتياجات �شوق العمل، اإ�شافة لكونها اأحد اخلدمات املجتمعية حيث تتنا�شب جمالت 
الدرا�شة بهما، وجمالت العمل التي تتيحها للخريجني مع الطبيعة الزراعية ملنطقة ع�شري.

ل�شمان التواوؤم الكيفي ملخرجات اجلامعة مع احتياجات �شوق العمل فاإن كافة الربامج الأكادميية بجميع فروع اجلامعة وكلياتها تطبق معايري اجلودة ال�شادرة عن الهيئة الوطنية للتقومي 
والعتماد الأكادميي، وقد قارب تاأهيل عدد من الربامج والكليات لالعتماد املوؤ�ش�شي والدويل على النتهاء )راجع الف�شل العا�شر( ويتوقع اأن يتم اعتمادهم خالل العام الدرا�شي القادم.  
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كما اأن باقي برامج وكليات اجلامعة متثل املرحلة الثانية من م�شروع العتماد املوؤ�ش�شي والرباجمي.
حر�شًا من اجلامعة على مواءمة خريجيها مع �شوق العمل، واإدراكًا منها لالحتياجات املتنامية له، والتي تزيد عن حدود اجلوانب الأكادميية فقد قدمت وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة 
اقرتاحًا باإن�شاء عمادة املوهبة والإبداع وريادة الأعمال وهي قيد الدرا�شة باللجنة الأكادميية، وعمادة ال�شنة التح�شريية لتاأهيل الطالب وامللتحقني اجلدد باجلامعة للدرا�شة واإظهار 

مواهبهم واإبداعاتهم الأكادميية.

ثانيا: المراكز العلمية والبحثية:
ل ميكن ق�شر احتياجات �شوق العمل على تزويده بالعنا�شر الب�شرية املوؤهلة من خريجي اجلامعة، حيث ل تقل احتياجاته اإىل التطوير والتحديث والبتكار وحل 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 ال�شت�شارية )�شبق عر�شهم يف اأول 

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.

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 العامة واملعلومات، ووزارة العمل، 

وما يبنى عليها من توجيهات وزارية وتعليمات رئا�شة جمل�س الوزراء.  وبناء على ذلك وبهدف املواءمة الكمية بني اأعداد اخلريجني واحتياجات �شوق العمل، فقد مت ما يلي:

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 
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التاريخ، اجلغرافيا، علم النف�س، علم الجتماع، والقت�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 8، جدول 12، �شكل 10، �شكل 12( الزيادة امللحوظة يف الأعداد الطالب املقبولني باجلامعة حيث 

بلغت 17118 طالبًا وطالبة )بعد حذف اأعداد املقبولني بفروع اجلامعة التي �شكلت جامعة بي�شة( 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 TAHSERI )اختبار �شعودي لقيا�س قدرات الطالب يف العلوم والريا�شيات(، وبلغت معدلت 

الطالب املقبولني فيه 64.9،  بينما بلغ متو�شط معدلت الطالب املقبولني يف املرحلة الثانوية 89.9.

رابعا : إعادة تأهيل طالب الثانوية العامة
من خال كليات المجتمع 

ال�شاملة، وزيادة قدراتهم على  التنمية الوطنية  امل�شاركة يف خطة  العامة لرتباط ذلك برفع قدرتهم على  الثانوية  العايل لطالب  التعليم  اإتاحة  حر�شت اجلامعة على زيادة معدلت 

الأبعاد  ملراعاة  للطالبات  منا�شبة  فر�شة  اإتاحة  على  حر�شت  كما  منا�شبة.   ب�شورة  املدربة  املختلفة  التخ�ش�شات  من  العمل  �شوق  احتياجات  تلبية  اإىل  اإ�شافة  العمل،  ب�شوق  اللتحاق 

الجتماعية التي قد توؤدي لعزوفهم عن التعليم العايل، ويف �شبيل ذلك فقد قامت مبا يلي:

اأن�شاأت اجلامعة عدد كبري من كليات املجتمع للطالب والطالبات )راجع الف�شل الأول جدول 1، جدول 2(. •

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 برناجمني اإىل الربامج القائمة بكلية العلوم الطبية والتطبيقية بخمي�س م�شيط وهما برنامج اإعداد امل�شعفني، وبرنامج اإعداد اأخ�شائي التخدير.
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خامسا : رفع المستوى التأهيلي لخريجي الجامعات
أ- من خال برامج دبلوم الدراسات العليا )الدبلوم فوق الجامعي(:

ميتد اهتمام اجلامعة بالربط بني خمرجات اجلامعة واحتياجات �شوق العمل اإىل مرحلة ما بعد انتهاء الطالب من مرحلة البكالوريو�س وتخرجهم منها حيث تقدم خلريجي اجلامعة، اأو 

اجلامعات الأخرى عدد من الدبلومات امل�شممة خ�شي�شًا لتلبية احتياجات �شوق العمل ملن يرغبون يف اللتحاق بالوظائف التعليمية من خالل الربامج الآتية:

دبلوم الرتبيــــة العــــام. •

دبلوم الرتبية اخلا�شة. •

دبلوم التوجيه والإر�شاد النف�شي. •

دبلوم احلا�شب الآلــــي. •

دبلوم الدرا�شــــات الجتماعيــــة. •

دبلــــــوم الدرا�شـــات التجاريـــــــة. •

دبلــــوم الريا�شيــــــات. •

دبلــــوم العلــــــوم. •

دبلوم العلوم ال�شرعيــــة. •

دبلوم اللغة الإجنليزية. •

دبلوم اللغــــة العربيــــة. •

دبلوم علم النف�س. •

دبلوم القــــراءات. •

ب- 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 الرتبيـــة اخلا�شـــة. •

دبلوم التوجيه والإر�شاد النف�شي.                                                                                      دبلوم علوم احلا�شب الآيل التطبيقـي )برجمــــة الأنظمــــة(. •

دبلوم علوم احلا�شب الآيل التطبيقي )الربجمة التطبيقية(.                                  دبلوم تقنيــــة �شبكــــات. •

دبلوم تقنيـــة برجمــــة.                                                                                                     دبلوم اللغة الجنليزية. •

دبلوم العلــــــــوم الإداريــــة التطبيقيــــة )الإدارة املكتبيــــة(. •
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املاج�شتري يف املناهج وطرق التدري�س العامة. •

املاج�شتري يف مناهج وطرق تدري�س العلــــوم . •

املاج�شتري يف الإدارة والإ�شــراف الرتبــــوي. •

املاج�شتري يف التوجيه والإر�شــــاد النف�شــــي. •

املاج�شتري يف اللغة العربية ) تخ�شــــــ�س الأدب(. •

املاج�شتري يف اللغة العربية ) تخ�ش�س اللغويات(. •

ماج�شتري الآداب يف التاريخ. •

ماج�شتري العلوم اجلغرافيا. •

املاج�شتيــــر يف الفيزيــــــاء. •

املاج�شتـري يف الكيميــــاء. •

املاج�شتيـر يف الأحيــــاء. •

املاج�شتري يف الريا�شيات. •

ماج�شتيــــر ال�شريعة يف الأنظمـــة. •

ماج�شتيــــــر ال�شريعــــة يف الفقــــه. •

ماج�شتري ال�شريعة يف اأ�شول الفقه. •

ماج�شتري اأ�شول الدين يف ال�شنة وعلومها. •

ماج�شتري يف الرتجمة. •

 وميكن احل�شول على بيانات تف�شيلية عن اأعداد امل�شتفيدين واجلهات امل�شتفيدة من خالل الف�شل ال�شاد�س من هذا التقرير.

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،  وت�شمنت تلك الإجراءات ما يلي:

واملقـــررات،  • الربامج  وتو�شيف  والربامج،  اخلطـــط  ت�شميـــم  مثـــل  متنوعـــة  جمـــالت  فـــي  حكمهـــم  يف  ومـــن  التدريـــ�س  هيئـــة  اأع�شـــاء  من  كبيـــرة  اأعـــداد  تاأهيـــل 
من  عدد  وتنفيذ  ت�شميم  خالل  من  وذلك  الأكادميية  والربامج  الدرا�شية  املقررات  تقارير  اإىل  اإ�شافة  التقومي،  وا�شرتاتيجيات  الفعال،  التدري�س  وا�شرتاتيجيات 
املجتمع بحاجة  الرتباط  تو�شح  خا�شة  اأجزاء  على  يحتوى  وجميعها  وخارجها،  اململكة  وداخل  وخارجها،  اجلامعة  داخل  املتنوعة  التدريبية  والدورات   الربامج 

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.

تلبية لحتياج �شوق العمل اإىل بع�س التخ�ش�شات فقد متت املوافقة على افتتاح برامج جديدة �شملت درجة الدكتوراه يف ال�شنة وعلومها )كلية ال�شريعة واأ�شول الدين - ق�شم اأ�شول  •
الدين(، وبرامج  لدرجة البكالوريو�س وهي برنامج اخلدمات الطبية الطارئة، وبرنامج تقنية التخدير )كلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�شيط(.
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اإ�شافة خطة المتياز لربناجمي تقنية ال�شنان وال�شحة العامة )كلية العلوم الطبية والتطبيقية بخمي�س م�شيط( ملرحلة البكالوريو�س لزيادة فاعلية التدريب امليداين ورفع  • مت 
جاهزية اخلريج لاللتحاق ب�شوق العمل ب�شورة مبا�شرة دون احلاجة اإىل مران �شابق.

جترى الآن ا�شتكمال اإجراءات اإ�شافة برنامج املاج�شتري التنفيذي لإدارة الأعمال املقرتح اإ�شافته من كلية العلوم الإدارية واملالية )ا�شتجابة مبا�شرة لحتياجات �شوق العمل( وهو ذو  •
توجه مهني، كما جترى مراجعة برنامج الدبلوم العايل يف املحاماة املقرتح من كلية ال�شريعة وا�شول الدين )ق�شمي الفقه، واأ�شول الفقه(، اإ�شافة اإىل عدد اآخر من الربامج.

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 هذه اللجان والوحدات قبل 
اعتمادها ومن اأهم اعتبارات املوافقة تربير حاجة �شوق العمل اإىل الربنامج، وقدرته على ا�شتيعاب خريجوه، والتاأكد من توفر الإمكانات الب�شرية واملادية الالزمة لتنفيذ الربنامج 

مبا يحقق اأهدافه.

سابعا : إعداد دليل الخطط والمناهج: 

وي�شتمل الدليل على ما يلي: 

ا�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.

ا�شتيفاء منوذج خا�س بالحتياجات املادية والب�شرية الالزمة لتنفيذ الربامج ل�شمان جودة ما يقدمه واأن يكون مرتبطًا ب�شورة مبا�شرة ب�شوق العمل. •

الهتمام بالتدريب امليداين واخلربة امليدانية كما حيث خ�ش�س بالدليل منوذج خا�س بتو�شيف اخلربة امليدانية بعد اأن كان اجلانب  •
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امليداين والعملي ل يحظى بذات الهتمام اخلا�س باجلانب النظري. •
مركز  • مبعرفة  اإح�شائيًا  وحتليلها  الربنامج  تقومي  ا�شتمارات  ا�شتيفاء  ومنها  و�شائل  بعدة  اجلامعة  خريجني  متابعة 

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 ال�شتمارات اأحد امل�شادر الأ�شا�شية لتطوير 

املقررات والربامج.
باجلامعة  • تلقوها  التي  الدرا�شية  واملقررات  الأكادميية  الربامج  يف  اخلريجني  راأي  ا�شتطالع  نتائج  من  ال�شتفادة 

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.

ت�شميم برامج اأكادميية متخ�ش�شة ذات توجه مهني مثل ماج�شتري اإدارة الأعمال املهني الذي تقدمت به كلية العلوم  •
الإدارية واملالية تلبية لحتياجات �شوق العمل )قيد املراجعة(.

مت تنقيح دليل اإعداد وتطوير اخلطط والربامج الدرا�شية بجزء خا�س بالدرا�شات العليا حلر�س اجلامعة على جودة  •
ما تقدمه من برامج درا�شات عليا وربطها باحتياجات �شوق العمل وتطوير اإعداد امللتحقني بتلك الربامج مبا يتنا�شب 

مع �شوق العمل.

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:

مقدمة عن اأهمية اجلامعة، واأهمية التعليم اجلامعي.. 1

جمالت العمل املتاحة خلريجي اجلامعة.. 2

قائمة مبوا�شفات اخلريج.. 3
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قائمة مبخرجات التعلم التي يكت�شبها اخلريج م�شنفة اإىل جمالتها املختلفة )املعارف - املهارات - الجتاهات(.. 4

وقد عملت اجلامعة على الربط بني خريجوها واحتياجات �شوق العمل حيث مت حتديد موا�شفات اخلريج من خالل  ثالث حماور اأ�شا�شية هي: اجلوانب ال�شخ�شية والإن�شانية، و�شوق العمل، 

واحتياجات املجتمع )�شكل 27(.

áÄ«ÑdGh ™ªàéŸG
á£ÑëŸG

πª©dG ¥ƒ°S
 ÖfGƒ÷G

 á«°üî°ûdG
á«fÉ°ùfE’Gh

�شكل )27(: املحاور الأ�شا�شية ملوا�شفات خريج اجلامعة
.

يو�شح ال�شكل املحاور التى تعك�س فل�شفة اجلامعة يف حتديد موا�شفات خريجيها.

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:
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مواصفات خريجوا جامعة الملك خالد
ي�شتفيد املجتمع، واأفراده، وموؤ�ش�شاته احلكومية، والأهلية من موا�شفات خريج اجلامعة من خالل:

اإتاحة امل�شاركة الإيجابية لأفراد، وموؤ�ش�شات املجتمع يف تطوير العملية التعليمية. •
تعد اأحد اآليات الربط بني خمرجات النظام التعليمي، ومتطلبات �شوق العمل، واحتياجات املجتمع التنموية، والجتماعية. •
حتديد موا�شفات خريجي اجلامعة كاأحد اأهم املوؤ�ش�شات الوطنية. •
اإعالن قدرات، واإمكانات خريجي اجلامعة التي ي�شتطيعون القيام بها لال�شتفادة منهم يف كافة الأن�شطة املهنية، واملجتمعية، والتنموية... اإلخ. •
اأحد اأ�ش�س تقومي اأداء موؤ�ش�شات املجتمع مبقارنة الأهداف املعلنة بتلك التي تتحقق على اأر�س الواقع. •

املهن املختلفة،  العمل،  اأ�شحاب  التعليمية ومنهم احتياجات موؤ�ش�شات املجتمع،  املعنية بالعملية  الوثيقة فل�شفة اجلامعة يف تلبية احتياجات كافة الأطراف  اإعداد  كما تنعك�س منهجية 
بالإ�شافة اإىل الحتياجات ال�شخ�شية واعتبارات احلداثة العلمية والأكادميية ويو�شح ذلك اجلزء التايل املقتب�س من الوثيقة.

مواصفات خريجوا جامعة الملك خالد
منهجية اإعداد الوثيقة:

لكى تنجح الوثيقة يف حتقيق كافة العتبارات امل�شار اإليها �شابقًا، فقد روعي عند اإعدادها اأن تلبي احتياجات كافة الأطراف املعنية وت�شتمل على:

احتياجات املجتمع، وموؤ�ش�شاته.  -

احتياجات اأ�شحاب العمل.  -

احتياجات املهن املختلفــة.  -

الحتياجات ال�شخ�شية ال�شرورية مثل:  -

املهارات ال�شخ�شية يف التعامل مع الأفــــراد. ●
مهارات العمل يف فريق. ●
مهارات القيادة. ●
القدرة على التعلم الذاتي، والتعلم امل�شتمر. ●
القدرة على التحليل، والنقد. ●
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بالإ�شافة اإىل اعتبارات امل�شتجدات العلمية والأكادميية للتخ�ش�س، وغريها. –
تق�شيم املقررات اجلامعية اإىل مقررات اإعداد عام وهي ترتبط ب�شفة مبا�شرة باحتياجات �شوق العمل واملجتمع، ويتلقاها جميع طــالب وطالبات اجلامعة ومنها مقررات احلا�شب  –

الآيل، واللغة الجنليزية، واللغة العربية، بالإ�شافة اإىل مقررات الثقافة الإ�شالمية.
اإن�شاء عمادة ال�شنة التح�شريية لطالب اجلامعة )مقرتح مقدم من وكالة اجلامعة للتطوير واجلـودة وهو قيد الدرا�شـــة( حيـــث تهتـــم باإك�شابهم املهارات الأ�شا�شية املتنوعة التي  –

ميتد نطاق ال�شتفادة منها اإىل جمال �شوق العمل ومنها التعلم امل�شتمر والتعلم الذاتي واإعداد التقارير، والتوا�شل الفعال، والتوا�شل التقني، ومهارات العمل، ما يك�شب اخلريج القدرة 
على تطوير مهاراتــه ورفع جاهزيتــه ا�شتجابـة لأى متغريات يف بيئة العمل.

عاشًرا : حقيبة المهارات التدريبية المتكاملة للطالب
انتهت وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة بالتعاون مع اأحد اأكرب بيوت اخلربة العاملية )University of Reading( من اإعداد حقيبة تدريبية متكاملة ت�شتمل على اأن�شطة وخمططات 

تدريبية متنوعة لتنمية مهارات الطالب يف عديد من اجلوانب وت�شمل:
جمال الثقافة الأكادميية:

وي�شم اأدلة لتنمية املهارات التالية:
املهارات الدرا�شية الأ�شا�شية. •
مهارات الثقافــة الأكادميية. •
مهارات الندوات وحلقات البحث.\ •
مهارات الإعـــداد لالختبــــــارات. •

جمال التوا�شل الفعال: 
وي�شم اأدلة لتنمية املهارات التالية:  

الكتابة العلمية وت�شم: •
       - كتابة املقــــال.

      - كتابة التقارير.
      - كتابة البحث وتوثيق املراجع.

التوا�شل التقني وي�شم: •
       - التوا�شــــــل التقــنــــــــي.

       - مدخل اإىل مهارات تقنية املعلومات.
       - مهارات تقدمي العرو�س.

جمال مهارات العمل:
وي�شم اأدلة لتنمية املهارات التالية:

مهارات العمل اجلماعي. •
مهارات حــل امل�شكــــالت. •
مهارات التفكري الناقــد. •
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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:

تقدمــت اجلامعــة لالعتمــاد املوؤ�ش�شــي مــن قبــل هيئــة تقــومي التعليــم، وقامت بتوقيــع التعاقد اخلا�س بذلــك )تنفيذ املرحلة الثانية من م�شــروع الدرا�شــة التقوميية على امل�شــتوى املوؤ�ش�شــي( يف 
1437/4/1 هـــ، املوافــق 2015/12/12م، وقــد متــت اإجــراءات الزيــارة امليدانيــة لفريــق املراجعــني امل�شــكل مــن قبــل الهيئــة يف الفــرتة مــن 10-15 دي�شــمرب 2016، واختتــم الفريــق اإجــراءات 

الزيــارة بتقــدمي التغذيــة الراجعــة عــن اأهــم نتائــج املراجعــة، وات�شح وجــود كثري من جوانــب التميز يف اأداء اجلامعة، وترتقب الن�شــخة الأوىل مــن تقرير املراجعني خــالل الفرتة املقبلة.
العتماد الرباجمي:

تقدمت اجلامعة لالعتماد الرباجمي ل�شــتة من برامج مرحلة البكالوريو�ــس التابعة لثالث من كليات اجلامعة من قبل هيئة تقومي التعلم، وقامت بتوقيع التعاقد اخلا�س بذلك 1437/4/2 
ه املوافق 2015/12/13م.  وترتقب اجلامعة فريق املراجعة خالل الفرتة القادمة.  وت�شمل الربامج التي تقدت 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

الإيبــت منظمــة اأمريكيــة ذات �شــمعة دوليــة مرموقــة يف جمــال اعتمــاد الربامج الأكادميية يف جمالت العلوم التطبيقية واحلا�شــب الآيل والهند�شــة والتكنولوجيا الهند�شــية، كما اأنها معرتف 
بهــا كجهــة مانحــة لالعتمــاد من قبل جمل�ــس اعتماد التعليم العايل يف الوليات املتحــدة.  وقد ح�شلت برامج اجلامعة التالية على العتماد من الإيبت:

برامج كلية الهند�شة:
          7. برنامج الهند�شة الكيميائية.
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         8. برنامج الهند�شة املدنية.

         9. برنامج هند�شة احلا�شب.
         10.برنامج الهند�شة امليكانيكية.

         11.برنامج ال�شبكات وهند�شة الت�شالت.
برامج كلية علوم احلا�شب:

         12.برنامج علوم احلا�شب للذكور.
         13.برنامج علوم احلا�شب لالإناث.

كمــا اأن بقيــة الربامــج يف كليتــي الهند�شــة وعلــوم احلا�شــب الآيل، وهــي: الهند�شــة الكهربائيــة والهند�شــة ال�شناعيــة ونظــم املعلومــات �شــوف تتقــدم للح�شــول علــى اعتمــاد ABET هــذا العــام 
مب�شيئة 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 العتماد تاأكيدًا جلودة التعليم املقدم باجلامعة يف هذه القطاعات، واأنها ت�شري يف طريقها ال�شحيح نحو التميز كغاية ا�شرتاتيجية كربى.  



266

التطوير والجودة بجامعة الملك خالدالف�شل العا�شر

ثانيًا :- إنجازات الجامعة

ترتيب اجلامعة وفق الت�شنيفات الدولية للجامعات )1437 هـ- 2016م(:

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 الجنازات 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
  

اأظهرت نتائج ت�شنيف منظمة الـ QS اأن اجلامعة �شغلت املرتبة الأوىل على م�شتوى اجلامعات ال�شعودية يف معدلت تطوير الأداء عام 2014م

، كما �شغلت مراتب متقدمة على امل�شتوى ال�شعودي والعربي يف معايري تقييم الأداء لعام 2016 )�شنة التقرير( وفقًا ملا يلي:

-  اجلامعة هي الأويل على م�شتوي اجلامعات ال�شعودية يف معدلت تطوير الأداء عام 2014.
-  امل�شتوى اخلام�س بني اجلامعات ال�شعودية، احلادي والع�شرين على م�شتوى اجلامعات العربية يف الأداء الإجمايل للجامعة.
-  امل�شتوى ال�شاد�س على م�شتوى اجلامعات ال�شعودية، والتا�شع ع�شر على م�شتوى اجلامعات العربية يف معيار ال�شمعة العلمية.

-  امل�شتوى الثامن على م�شتوى اجلامعات ال�شعودية، واحلادي والأربعون على م�شتوى اجلامعات العربية وفقًا ملعيار ال�شمعة لدى جهات التوظيف.
-  املرتبة التا�شعة على م�شتوى اجلامعات ال�شعودية، والثامنة ع�شر على م�شتوى اجلامعات العربية يف معيار ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س : الطالب.

-  املرتبة + 101 على م�شتوى اجلامعات العربية يف معيار ن�شبة الأبحاث املن�شورة : اأع�شاء هيئة التدري�س.
-  املرتبة + 101 على م�شتوى اجلامعات العربية يف معيار ال�شت�شهاد بالبحوث العلمية املن�شورة للجامعة.

-  املرتبة الثالثة على م�شتوى اجلامعات ال�شعودية وال�شاد�س واأربعون على م�شتوى اجلامعات العربية يف معيار ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س الدوليني العاملون بها.
-  املرتبة الثالثة ع�شر على م�شتوى اجلامعات ال�شعودية والرابعة واخلم�شون على م�شتوى اجلامعات العربية يف معيار فاعلية املوقع الإلكرتوين للجامعة.

وفيما يلي تو�شيح لتلك الرتتيبات من خالل املوقع الإلكرتوين للمنظمة.
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QS University Rankings – Arab Region    األداء اإلجمالي للجامعة

Rank Institution Country Score

1 King Fahd University of Petroleum & Minerals 
)KFUPM( 100

3 King Saud University )KSU( 97.9

4 King Abdul Aziz University )KAU( 94.1

8 Umm Al-Qura University )UQU( 66.9

21 King Khalid University 66.2

22 King Faisal University 65

35 Al-Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University 46.4

http://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2016
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 QS University Rankings – Arab Region                                   Academic Reputation  السمعة العلمية للجامعة

Rank Institution Country Score

1 King Fahd University of Petroleum & Minerals 
)KFUPM( 99.8

2 King Saud University )KSU(

6 King Abdul Aziz University )KAU( 99.6

8 King Abdullah University of Science & Technology 98.6

12 King Faisal University 94

19 King Khalid University 77.5

22 Umm Al-Qura University )UQU( 74

33 Al-Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University 56.5

http://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2016
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 QS University Rankings – Arab Region                                   Academic Reputation  السمعة العلمية للجامعة

Rank Institution Country Score

9 King Fahd University of Petroleum & Minerals 
)KFUPM( 94.5

11 King Saud University )KSU( 91

14 King Abdul Aziz University )KAU( 81.1

28 King Abdullah University of Science & Technology 60.6

28 Umm Al-Qura University )UQU( 53.2

36 King Faisal University 41.1

39 Al-Yamamah University 32.1

41 King Khalid University 29.4

43 Prince Sultan University 29.2

44 Al-Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University 27.9

http://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2016

QS University Rankings – Arab Region Employer Reputation السمعة العلمية لدى جهات التوظيف
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QS University Rankings – Arab Region Faculty : Student      نسبة أعضاء هيئة التدريس : الطاب

Rank Institution Country Score

1 Jubail Industrial College 100

3 Dar Al-Hekma College for Wome 100

4 Yanbu Industrial College 100

8 King Saud bin Abdulaziz University For Health Sci-
ences 99.9

10 Sulaiman Al Rajhi University 99.7

12 King Saud University )KSU( 98.6

13 King Fahd University of Petroleum & Minerals 
)KFUPM( 98.6

14 King Abdullah University of Science & Technology 97.7

18 King Khalid University 95.6

24 King Abdul Aziz University )KAU( 91.2

http://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2016
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 QS University Rankings – Arab Region Papers per Faculty  األبحاث المنشورة : أعداد أعضاء هيئة التدريس

Rank Institution Country Score

1 King Abdullah University of Science & Technology 100

6 King Fahd University of Petroleum & Minerals 
)KFUPM( 78.6

10 King Saud University 52.8

11 King Abdul Aziz University )KAU( 51.9

17 Alfaisal University 33.2

101+ King Khalid University -

101+ Umm Al-Qura University -

http://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2016
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 QS University Rankings – Arab Region Citations per Paper معدالت االستشهاد بالبحوث

Rank Institution Country Score

2 King Abdullah University of Science & Technology 100

5 King Fahd University of Petroleum & Minerals 
)KFUPM( 98.2

13 King Saud University )KSU( 88.8

32 King Abdul Aziz University )KAU( 75.7

101+ King Khalid University

101+ Umm Al-Qura University

http://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2016
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 QS University Rankings – Arab Region international Facultyأعضاء هيئة التدريس الدوليين

Rank Institution Country Score

11 King Abdullah University of Science & Technology 100

44 King Fahd University of Petroleum & Mineral 98.2

46 King Khalid University 88.8

66 King Saud University 75.7

http://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2016
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 QS University Rankings – Arab Region Web Impact )أثر الموقع )فاعليته

Rank Institution Country Score

1 King Saud University )KSU( 100

2 King Abdul Aziz University )KAU( 100

10 King Fahd University of Petroleum & Minerals 
)KFUPM( 95.8

54 King Khalid University 44.1

63 Al-Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University 37.2

http://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2016
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QS جدول )55(: تطور م�شتويات الأداء وترتيب اجلامعة وفقًا لت�شنيف الـ

2015 م2014 م
)1435 - 1436 ه(

 1435-1434(
الرتتيبدرجة التقييم2016 مه(

60.32266.221الأداء الإجمايل للجامعة

Academic Reputation  82.51877.519ال�شمعة العلمية للجامعة

Employer Reputation  29.441+22.751ال�شمعة العلمية لدى جهات التوظيف

Faculty : Student  65.8215618ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س : الطالب
 Papers per  الأبحاث املن�شورة : اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س

Faculty8.451+-101+

Citations per Paper 101-60.345معدلت ال�شت�شهاد بالبحوث+

International Faculty 634110046اأع�شاء هيئة التدري�س الدوليني

Web Impact  )41.74744.154اأثر املوقع )فاعليته

تاريخ التقييممعيار الترتيب
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ثانيا : أوجه تقدير دولية لدور الجامعة
1- إصدارات مطبوعة

QS Show case  1- كتاب
Published by:  QS Asia Quacquarelli Symonds Pte Ltd

"An exclusive top-level presentation of the world in higher education"

اإلصدار السنوي لـ )QS( يبرز إنجازات جامعة الملك خالد نحو التميز
اأ�شدرت منظمة QS Quacquarelli Symonds كتابها ال�شنوي وا�شع النت�شار لعام 2014، والذي يخت�س بتقدمي اجلامعات املتميزة علي م�شتوى العامل، ويتم الحتفاظ به 
كاأحد املراجع املهمة يف اأ�شهر واأهم مكتبات العامل مثل مكتبة الكوجنر�س الأمريكية، كما يتم توزيعه علي قادة قمة الع�شرين، ومنهم خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل، وقد خ�ش�س 
الكتاب جلامعة امللك خالد م�شاحة متميزة، بني اجلامعات العاملية، مل تكن لتنالها لول التطورات امللمو�شة يف اأدائها الأكادميي والإداري.  جدير بالذكر اأن ت�شدر جامعة امللك خالد لهذه 
املكانة املميزة قد حتقق على الرغم من الزيادة الكبرية يف اأعداد الطالب امللتحقة باجلامعة، وزيادة اأعداد الربامج واملقررات الدرا�شية التي تقدمها اجلامعة، من خالل اأق�شام اجلامعة 

وكلياتها يف فروعها املختلفة املتباعدة، مبا يعك�س حجم اجلهود املبذولة، وعمليات املتابعة الدقيقة ال�شاملة للتاأكد من التوازن بني اإتاحة الفر�س التعليمية، وجودتها. 
وقد عر�س كتاب منظمة )QS( يف امل�شاحة التي خ�ش�شها جلامعة امللك خالد مقالة ملعايل مدير اجلامعة اأ. د. عبد الرحمن حمد بن داود، ومقالة اأخرى ل�شعادة وكيل اجلامعة للتطوير 

واجلودة د. اأحمد اجلبيلي.

)) king Khalid University is a good example of the growth and development of 
higher education in the kingdom of Saudi Arabia ((

Dr Abddul Rahman Bin Hamad Aldawood
President
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ترجمة ما جاء بكتاب أخبار تذهلك عن جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد األولى على الجامعات السعودية في تطوير األداء

تلقى مدير جامعة امللك خالد، اأ. د. عبد الرحمن بن حمد الداود خطاب تهنئة من منظمة الـ QS  ملا حققته اجلامعة من اإجنازات متميزة 
خالل عام 2014، والتي اأهلتها لأن تكون اجلامعة الأوىل على م�شتوى اجلامعات ال�شعودية يف معدلت التقدم.  حيث تقدم ترتيب جامعة 
امللك خالد ليحتل مكانة ما بني اأف�شل 700 جامعة يف العامل، وتقد تقدمت ما يزيد عن ثالثون مرتبة، وقد اأعلن �شيد بن �شوتري رئي�س وحدة 
الدرا�شات باملنظمة اأن الرتتيب اجلديد للجامعة قد جاء بناء على زيادة ملمو�شة يف ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س اإىل الطالب، وهو ما دفعها 
لأن حتتل املرتبة 31 على م�شتوى العامل يف هذا املوؤ�شر، واأن تكون الثانية مبا�شرة على م�شتوى جامعات اململكة.  وقد طورت جامعة امللك خالد 
خطة ا�شرتاتيجية جديدة ت�شمنت عدد من التوجهات ال�شرتاتيجية التي يتوقع اأن ينتج عن تطبيقها حت�شن ملمو�س يف جودة براجمها، 
التميز.  وتعتمد  امللك خالد جامعة  اأن تكون جامعة  اإىل  للجامعة، و�شوًل  الراهن  الواقع  انطالقًا من  اأن تلك اخلطة مت ت�شميمها  خا�شة 
اخلطة ال�شرتاتيجية للجامعة على �شتة غايات ا�شرتاتيجية ت�شمل التطوير ال�شامل للجودة على م�شتوى اجلامعة، وتطوير الأداء التقني 
للجامعة،  بنية حتتية متطورة  وتهيئة  والتعلم،  التعليم  امل�شتمر يف جودة  والتح�شني  العليا،  الدرا�شات  برامج  والتو�شع يف  والإداري،  واملايل 

بالإ�شافة اإىل ال�شراكات الفعالة مع املجتمع.
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روافد النجاح بجامعة الملك خالد
البحث، واملعرفة، والتقنية، واجلودة، والتوا�شل الفعال مع املجتمع

3- دليل المؤسسات التعليمية الخليجي
جامعة امللك خالد الراعي املا�شي لدليل املوؤ�ش�شات التعليمية اخلليجي

ا�شتمرارًا لدورها الرائد على م�شتوى اململكة العربية ال�شعودية، ودول جمل�س التعاون اخلليجي، كاأحد اأكرب الكيانات الأكادميية واملعرفية، قدمت جامعة امللك خالد الرعاية املا�شية لالإ�شدار 

الأول من دليل املوؤ�ش�شات التعليمية اخلليجي.  ويهدف الدليل اإىل زيادة وعي طالب واأولياء اأمور دول جمل�س التعاون باأهم املوؤ�ش�شات التعليمية والربامج الأكادميية التي تقدمها و�شروط 

اللتحاق باأي منها مبا يحقق التكامل الأكادميي واملعريف بني املوؤ�ش�شات التعليمية لدول اخلليج، ويقدم اأف�شل الفر�س التعليمية لأبنائها.  ولهتمام اجلامعة بالتعليم امل�شتمر والتدريب على 

راأ�س العمل والتنمية املهنية فقد حر�شت على اأن تت�شمن املعلومات الواردة عن كل جامعة الدورات التدريبية وال�شهادات املهنية التي متنحها اإ�شافة لربامج مرحلتي البكالوريو�س والدرا�شات 

العليا، مو�شحة طرق التوا�شل مع كل جامعة منها.  كما يحتوى الدليل على �شبعة اأق�شام يخت�س كل منها باأحد دول اخلليج، اإ�شافة اإىل الق�شم الدويل الذي ي�شم قائمة باأهم اجلامعات 

الدولية ذات ال�شمعة العلمية املتميزة مبا يتيح لأبنائنا اأف�شل الفر�س التعليمية واأو�شع نطاق ممكن من الختيارات الأكادميية.
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ويي�شر هذا الدليل فر�شًا متميزة للتعاون والتكامل بني اجلامعات والربامج ذات الطبيعة املت�شابهة، كما يرفع من م�شتوى التناف�شية بني اجلامعات حيث جتتهد كل منها يف تقدمي اأف�شل ما 

لديها، خا�شة بعد اأن ت�شدرت بع�س اجلامعات العربية مراكز متميزة يف الرتتيب الدويل والعربي للجامعات، وكان على راأ�شها جامعة امللك خالد التي اأعلنت منظمة الـ QS اأن معدلت 

تطوير الأداء بها فاقت جميع اجلامعات ال�شعودية وتبواأت املركز الأول يف تطوير الأداء.

وقد خ�ش�س الدليل مكانة متميزة للجامعة اإذ ت�شدر ا�شمها الواجهة العربية والأجنبية لغالف الدليل، كما اأن ال�شفحات الفتتاحية له عر�شت املكانة الدولية املتميزة للجامعة من خالل 

.QS, Webometrics, US News عر�س ترتيبها الدويل والعربي املتقدم وفقًا ملنظمات الـ

ت�شمن  كما  اجلامعة،  �شور  من  منتقاه  وجمموعة  وقيمها،  واأهدافها  ور�شالتها  روؤيتها  ت�شمن  اجلامعة  عن  تعريفي  ملف  الدليل  قدم  كما 

الإ�شارة اإىل امل�شروعات اجلارية بها وعلى راأ�شها املدينة اجلامعية بالفرعاء.

اأحد  الدليل  اإ�شدار هذا  التعليم، والتي يعد  والتعاون بني دول جمل�س تعاون اخلليج ل�شيما يف جمال  التكامل  اأهداف  وتوطئة لتحقيق 

الإجراءات الداعمة لها، فقد قدم معايل مدير اجلامعة اأ. د. عبد الرحمن بن حمد الداود مقرتحًا لتطوير التعليم يف دول جمل�س التعاون 

منطلقًا من الو�شع الراهن ملوؤ�ش�شات التعليم العايل وما ت�شهده من حتديات متتالية وتغريات متتابعة، اإىل ال�شورة التي يجب اأن تكون عليها 

جامعات امل�شتقبل، موؤكدًا على اأن تطوير جامعات اخلليج لأدائها قد اأ�شبح �شرورة حتمية متاثل �شرورة  

البقاء، واختتم املقالة باإجراءات هامة ذات طبيعة ا�شرتاتيجية لتفعيل ذلك التعاون حيث ت�شمنت اإعداد خطة ا�شرتاتيجية للتعليم 

على م�شتوى دول جمل�س التعاون، ومراجعة ال�شيا�شات التعليمية لها يف �شوء تلك اخلطة، واإعداد اإطار عربي للموؤهالت على غرار الإطار 

الأوروبي، واإعداد قواعد بيانات عربية وخليجية �شاملة، واإن�شاء جامعة موحدة على م�شتوى دول جمل�س التعاون على غرار اجلامعة 

الأمريكية بحيث تتعاون كافة اجلامعات يف حتقيق التميز لهذه اجلامعة من خالل تقدمي اأف�شل خرباتها، واإن�شاء جامعة للبحث العلمي، 

والنظر لحتياجات �شوق العمل اخلليجي دون اقت�شارها على امل�شتوى الوطني لكل دولة منها، وغري ذلك من النقاط. كما وجه الدعوة لأن 

تكون هذه النقاط حماور اأحد اجتماعات املجل�س القادمة للنظر فيها ب�شورة اإجرائية.

تناولت  واجلودة  للتطوير  اجلامعة  وكيل  اجلبيلي  يحيى  بن  اأحمد  الدكتور  ل�شعادة  مقالة  اجلامعة  مدير  معايل  مقالة  مع  وتتكامل 

الجتاهات احلديثة يف التعليم العايل باعتبارها اأهم حماور التغيري حيث 
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اأو�شحت تغري فل�شفته من كون الطالب م�شتقبال للمعرفة م�شتقاًل عنها، اإىل �شانعًا لها م�شاركًا يف ت�شكيلها وتكوينها، ما ميكن اعتباره جياًل 

جديدًا للتعليم متثل فيه التقنية والتوا�شل املحركات الرئي�شة للتغيري.  وقارنت بني العنا�شر الرئي�شية للعملية التعليمية 

يف اأجيال التعليم الثالثة وهي دور الأ�شتاذ، وتنظيم املحتوى التعليمي، واأن�شطة التعلم، والتنظيم املوؤ�ش�شي، و�شلوك الطالب، والتقنية، 

يجعله  مبا  واإعداده  الأ�شتاذ،  ودور  اجلامعي،  الأداء  تطوير  و�شرورة  اجلديد  للجيل  النتقال  �شرورة  على  موؤكدًا  التعليم  واجتاه 

من  كثري  يف  بالفعل  طبقت  وقد  قوًل،  ل  فعاًل  نف�شها  تفر�س  التعليم  من  اجلديد  اجليل  مالمح  باتت  اإذ  اجلديد،  بدوره  للقيام  موؤهاًل 

اجلامعات.  

وتعر�شت املقالة لأمثلة معا�شرة جلامعات بداأت تنفيذ هذا النمط اجلديد ومنها معهد كوريا املتقدم للعلوم والتقنية )KAIST( بكوريا اجلنوبية حيث طبقت ما اأ�شماه بتقنية الف�شل 

اأو�شح  املقلوب حيث يبداأ التعليم والتعلم من الطالب ولي�س من الأ�شتاذ، مو�شحًا ن�شب النجاح التي حققتها، وزيادة نطاق تطبيقها من خالل زيادة اأعداد الف�شول امل�شاركة يف ذلك.  كما 

جتربة جامعة وي�شرتن كيب بزائري، وا�شتعر�س ظهور جمتمعات تعلم جديدة وانفتاح حدود املعرفة بينها فبعد اأن كانت املعرفة حم�شورة باحلدود الزمانية واملكانية لقاعة الدرا�شة فقد 

امتد نطاقها لي�شم الطالب والأ�شاتذة من ذات اجلامعة، وجامعات اأخرى من ذات البلد، ومن بلدان اأخرى، اإ�شافة اإىل م�شاركة اخلرباء واأ�شحاب املهم يف �شنع وت�شكيل جمتمع املعرفة.  كما 

اأو�شح ازدياد اأعداد الدوريات العلمية والكتب العلمية ذات الو�شول احلر )Open access( وعالقة ذلك بتقييم اجلامعات، بحيث ميثل كل هذا تغريات مفاهيمية وفل�شفية ل تقنية 

يف عمليات التعليم والتعلم.  واختتمت املقالة ب�شل�شلة من الإجراءات التي تي�شر انتقال اأي موؤ�ش�شة تعليمية من منط تعليمي اإىل منط حديث.

2- - 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 وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة كمتحدث رئي�شي باجلل�شة الفتتاحية باملوؤمتر.  وقد قدم با�شم 

"ا�شرتاتيجيات تطوير الأداء اجلامعي وعالقتها بالرتتيب"  اجلامعة اأمام عدد كبري من اجلامعات العربية والدولية عر�شًا بعنون 

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
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�شاركت اجلامعة يف معر�س اخلليج للتعليم والتدريب )جيتيك�س 2015( والذي اأقيم بدبي يف الفرتة من 15 - 17 اأبريل حتت رعاية �شمو ال�شيخ نهيان 

بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي الإماراتي، وبح�شور لفيف من روؤ�شاء ومدراء اجلامعات والكليات واملعاهد اخلليجية والعربية 

والأجنبية امل�شاركة، حيث مت توزيع دليل املوؤ�ش�شات التعليمية اخلليجي من خالله وبلغت معدلت التوزيع ما يزيد عن ثالثة اآلف ن�شخة ورقية 

حملت جميعها اإهداء من جامعة امللك خالد الذي ملع ا�شمها خالل فرتة املعر�س كراع ا�شرتاتيجي لهذا الدليل ذو الأهمية البالغة.  وجدير بالذكر اأن 

الدليل قد خ�ش�س مكانة متميزة للجامعة اإذ ت�شدر ا�شمها الواجهة العربية والأجنبية لغالف الدليل، وجتدر الإ�شارة اإىل اأن الدليل جاري اإعداده 

ب�شورة اإلكرتونية على هيئة اإ�شدار اإلكرتوين واأقرا�س مدجمة، وتطبيقات من خالل الهواتف الذكية

باأنواعها ، كما �شيتم ن�شره على موقع اجلامعة، ومواقع اجلامعات واملوؤ�ش�شات الأخرى على م�شتوى دول اخلليج، و�شيتم تطويره كلما دعت احلاجة اإىل 

ذلك، واأنه باكورة خطوات كثرية لحقة يف جمالت التعاون اخلليجي والعربي.

2- معرض الخليج للتعليم والتدريب )جيتيكس 2015(

جائزة اأبها للبحوث والدرا�شات العلمية:
بح�شور �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن خالد بن عبد العزيز اآل �شعود، و�شيف �شرف اجلائزة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة لل�شياحة 

والآثار ح�شلت اجلامعة على جائزة اأبها للعام 1435/34هـ، يف فرع الثقافة )جمال البحوث والدرا�شات العلمية(، وتعد هذه اجلائزة حافزا ملن�شوبي اجلامعة يف بذل مزيد من الفكر العلمي 

واجلهود البحثية لتعزيز مكانة اجلامعة على �شعيد البحوث والدرا�شات، وهي اإحدى الوظائف الأ�شا�شية للجامعة.  وقد عرب مدير اجلامعة اأ. د. عبد الرحمن بن حمد الداود اآنذاك ان 

هذا التكرمي و�شام يعتز به من�شوبو اجلامعة وخا�شة اأع�شاء هيئة التدري�س الذين نه�شوا بالبحث والن�شر العلمي يف اجلامعة والتي تعد من كربى اجلامعات ال�شعودية يف حجم الن�شر العلمي.  

كما وجه ال�شكر ل�شمو الأمري ملا عود به اجلامعة دومًا من دعم وم�شاندة يف كافة املناحي العلمية والجتماعية والثقافية التي تعمل اجلامعة عليها.

3- جوائز متنوعة
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حفل توزيع جائزة اأبها بح�شور �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن خالد بن عبد العزيز اآل �شعود، و�شيف �شرف اجلائزة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن 
�شلمان بن عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة لل�شياحة والآثار

خطاب �شكر من وزارة التعليم العايل لنجاح اجلامعة يف تفعيل ا�شتخدام قناة التكامل احلكومية
�شكر نائب معايل وزير التعليم العايل الأ�شتاذ الدكتور اأحمد بن حممد ال�شيف، جامعة امللك خالد ممثلة مبديرها الأ�شتاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، يف خطاب وجهه له مبنا�شبة 

جناح جتربتها يف تفعيل ا�شتخدام قناة التكامل احلكومية ومنظومة "تن�شيق القبول بني اجلامعات" يف تكامل املعلومات والبيانات يف اأعمال القبول والت�شجيل لهذا العام، والتي �شملت خدمة 

وزارة الرتبية والتعليم لنتائج الثانوية، وخدمة املركز الوطني للقيا�س والتقومي يف التعليم العايل لنتائج الختبارات، وخدمة تن�شيق القبول وقيد الطالب يف اجلامعات احلكومية، على 

قناة التكامل احلكومية.  واأ�شاد ال�شيف بهذا الإجناز الرائد للجامعة، موؤكدًا اأنه ينم عن حر�شها على تفعيل اخلدمات الإلكرتونية احلكومية، والرقي بها خلدمة جمهور امل�شتفيدين واجلهات 

احلكومية.

جوائز التميز من املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين
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:
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ح�شلت اجلامعة على اجلائزة الأوىل لهذا الفرع على م�شتوى موؤ�ش�شات التعليم العايل يف جمال التناف�س على تطبيق وتنفيذ املبتكرات 

والتقنيات احلديثة للتعلم الإلكرتوين يف العملية التعليمية.

1-جائزة التميز في استخدام البرامج النوعية:

فرع 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 

العربية ال�شعودية  

كما ح�شلت على اجلوائز التالية يف جمال التعلم الإلكرتوين من جهات خمتلفة:
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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

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 2014 - 2015.

ثالثا : األنشطة الحالية والمستقبلية للجامعة في مجال الجودة

1- حتديد موؤ�شرات الأداء الرئي�شية والفرعية

حتديد موؤ�شرات الأداء الرئي�شة والفرعية ويزيد عددها عن خم�شني موؤ�شر، وذلك لكل من القبول وال�شتيعاب، الدارة 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.
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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.

يعر�س اجلدول التايل )جدول 56( ملخ�س عن موؤ�شرات الأداء اخلا�شة بجامعة امللك خالد للعام الأكادميي 1436/1435 هـ، والذي يت�شمن 23 موؤ�شر اأداء ل�شتة م�شارات هي:  •

القبول وال�شتيعاب- هيئة التدري�س واملوظفني والطلبة- الربامج واملناهج- البحوث والبتكار- الإدارة واحلوكمة- البنية التحتية.
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38.828.131002840معدل القيد بربامج العلوم والتقنيةالقبول وال�شتيعاب

هيئة التدري�س 
واملوظفني والطلبة

معدل اأعداد الطلبة اإىل 
هيئة التدري�س ح�شب 

التخ�ش�س

20175291720املعدل الإجمايل
27143481417علوم وهند�شة

3209210طب

17---2714علوم وتقنية

18230542322اأخرى

44.243.036794370معدل اأع�شاء هيئة التدري�س الذين يحملون الدكتوراه

56.754.920675535معدل اأع�شاء هيئة التدري�س املتعاقدين
-10069.46910069معدل الحتفاظ باأع�شاء هيئة التدري�س

28.832.86723350معدل هيئة التدري�س يف تخ�ش�شات العلوم والتقنية
66.867.626856885معدل املوظفني الذين يحملون موؤهالت فوق الثانوية

88.891.0351009180معدل الفنيني ال�شعوديني
17.326.461002680معدل الطلبة الذين يتحدثون اأكرث من لغة

معدل هيئة التدري�س الذين تلقوا تدريبًا على اأ�شاليب 
67.263.701006435التدري�س احلديثة

الربامج واملناهج

013.270معدل الربامج التي ت�شتخدم اختبارات تقومي خمرجات التعلم
00094085معدل الربامج املعتمدة 

55.1024510معدل طلبة الدرا�شات العليا و زمالت ما بعد الدكتوراه

البحوث والبتكار

10111500معدل الأبحاث املحكمة املن�شورة يف اجلامعات

00150معدلت براءات الخرتاع

-1.71.61.21.71.6م�شتوى التعاون بني اجلامعات
ل يوجد م�شتهدف2.43.42.93ر�شا اأع�شاء هيئة التدري�س

جدول )56(: ملخ�س تقرير موؤ�شرات اأداء جامعة امللك خالد 1435-1436هـ 

* تم اعتبار ثبات الأداء عند عدم حدوث تغيرات تتجاوز من 2-1 % .
  ¹ الم�شتهدف الوطني لعام 2029 من جميع الجامعات ال�شعودية وفقًا لم�شروع اآفاق.

جامعةمؤشر األداءالمسار
 الملك خالد

المستهدف 2029م¹ أقل
 جامعة

20142015
معدل 
التغيير*

أعلى
 جامعة
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2- مشروعات تطويرية على مستوى الجامعة:
يف �شوء نتائج اجلدول ال�شابق )جدول 63(، 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:

تعريف امل�شروع:
يعنى امل�شروع ببناء نظام للجودة يوؤهل اجلامعة وبراجمها لالعتماد املوؤ�ش�شي والرباجمي املحلي والدويل، و�شمان توفر 

الإح�شاءات واملعلومات الالزمة لتخاذ القرار
اأهداف امل�شروع:

بناء نظام للجودة. •
العتماد املوؤ�ش�شي من الهيئة الوطنية. •
العتماد الرباجمي الهيئة الوطنية. •
العتماد الأكادميي الدويل. •
اإدارة الإح�شاءات واملعلومات.   •

1- م�شروع العتماد الرباجمي واملوؤ�ش�شي

منهجية حتقيق امل�شروع:
يعتمد تنفيذ امل�شروع على منهجية علمية تت�شمن اخلطوات التالية، ولكل منها التفا�شيل الإجرائية اخلا�شة بها:

ت�شخي�س الو�شع الراهن.. 1
مبادرات تطويرية.. 2
عمليات تنفيذية واجراءات.. 3
التدريب وبناء القدرات.. 4
اأمتتة نظام اجلودة.. 5

امل�شاريع الداعمة لالعتماد 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. •

منهجية تحقيق
 أهداف المشروع
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موا�شفات اخلريجني. •
جمل�س امل�شت�شارين املهني. •
والتعلم  • الكت�شاب  يف  الطالب  مهارات  تطوير 

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 •

واملوّجه الأكادميي.
دورات التدريب املحلية والدولية. •

املرحلة الثانية للم�شروع:
جميع برامج وكليات اجلامعة )28 برنامج( •

اإجراءات  قيد الإجناز:

ا�شتكمال املراحل املتبقية للخطة ال�شرتاتيجية للجامعة. •

الراأي امل�شتقل. •

املقارنة املرجعية اخلارجية. •

موؤ�شرات اأداء اجلامعة للهيئة الوطنية )م�شروع اآفاق(. •

مكتب اخلريجني. •

الأنظمة الإلكرتونية. •

جلان مراجعة وحتديث معايري الهيئة. •

التحديث امل�شتمر للدرا�شة الذاتية. •
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)Automation 2- 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 ●

حتويل ا�شتبانات ا�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.
ا�شتيفاء مناذج الهيئة الوطنية )NCAAA( الكرتونيًا. –
ت�شهيل مراقبة اجلامعة لإجراءات تاأهيل العتماد لكل برنامج اأكادميي دون احلاجة  –

اإىل التوا�شل املبا�شر.

تنظيم إجراءات  األعتماد اإللكتروني وأتمتته بعد ربطه باألنظمه ذات العالقة
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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 ا�شتخدام التقنية ل�شرعة الو�شول للمعلومة الذكية –
دعم اخلطة ال�شرتاتيجية للجامعة  –
توثيق اخلربة التعليمية بالكامل –
توفري الوقت واجلهد والتكاليف –

الأنظمة الإلكرتونية مل�شروع نظام اجلودة والعتماد:
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. –

3- م�شروع اخلطة ال�شرتاتيجية لتطوير عمليات التعليم والتعلم وتنفيذ عدد من املبادرات 
     التطويرية يف جمال ا�شرتاتيجيات التطوير الأكادميي.

مميزات أخرى
 للمشروع
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ملخـ�س امل�شروع:
التعليم يف اجلامعة وللم�شاعدة  املبادرات ال�شرتاتيجية بغية حت�شني نوعية  ا�شتحداث عدد من  اإىل  امل�شروع  ي�شتهدف هذا 
على  يرتكز  امل�شروع  هذا  يف  الرئي�شي  الهتمام  حمور  اإن  واملوؤ�ش�شي.  الرباجمي  العتماد  على  للح�شول  حت�شريها  عملية  يف 

ال�شتمرار يف حت�شني ا�شرتاتيجيات جودة التعلم والتعليم وعلى اآليات الإ�شراف امل�شتمر ومراجعة موؤ�شرات اجلودة.  
وتت�شمن العنا�شر الرئي�شية للم�شروع على النقاط التالية:

تعزيز اآليات التوثيق. –
عر�س ومراجعة موؤ�شرات اجلودة. –

ا�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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4- تخطيط المناهج 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 العتماد الكادميي املوؤ�ش�شي والرباجمي 
الوطني والدويل، وكجزء من هذه ال�شرتاتيجية فاإن هذا امل�شروع ي�شتهدف توفري احللول التقنية مل�شاعدة اجلامعة على 

ال�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 العتماد الكادميي 
3- نظام التقييم اللكرتوين

5-: تطوير اخلطط والربامج التفاعلية مع الطلبة وفق اأحدث املمار�شات الدولية
ملخـ�س امل�شروع:

اإن الهتمام الأ�شا�شي يف ا�شرتاتيجية اجلامعة من اأجل حت�شني اجلودة يعنى بجودة التدري�س والتعلم الذي تقدمه لطالبها. 
وتويل اجلامعة اهتمام كبري مبعيار التعلم 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:
ال�شتيعاب العام والدعم لعمليات �شمان اجلودة. 1
 حت�شني جودة التدري�س. 2
التدريب على ا�شرتاتيجيات التغيري. 3
حت�شني معدلت التقدم والجناز. 4
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6-: م�شاعدة اجلامعة يف حت�شريها لالإعداد مللف متطلبات التاأهيل للح�شول على العتماد الرباجمي واملوؤ�ش�شي

ملخـ�س امل�شروع:
نطاقا  الأو�شع  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  اإطار  ال�شعودية تطورات هامة يف  العربية  اململكة  العايل يف  التعليم  نظام  ي�شهد 
للتنمية العلمية والتكنولوجية. وكان من مبادرات التعليم العايل ال�شاعية لتعزيز �شمان اجلودة واعتماد موؤ�ش�شات التعليم 
للتقومي والعتماد الأكادميي )NCAAA(.  وتعمل اجلامعة  الوطنية  الهيئة  اأ�ش�شت  اأن  التي تقدمها  العايل والربامج 
على حتقيق م�شتويات متميزة من اجلودة يف جميع براجمها، واحل�شول على العرتاف الوطني والدويل بذلك. ولهذا فقد 

خ�ش�شت اجلامعة امل�شروع احلايل كجزء من هذه ال�شرتاتيجية   
وتت�شمن مراحل امل�شروع ما يلي:

المرحلة األولى:
حتديد مدى ا�شتيفاء اجلامعة والربامج املختارة ملتطلبات العتماد والعمل على ا�شتيفائها. –

المرحلة الثانية:
ت�شمل ا�شتيفاء املتطلبات واملواد الداعمة للتقدم للح�شول على العتماد الرباجمي واملوؤ�ش�شي.  -

ويت�شمن ذلك ما يلي:
التحليل وال�شتجابة ملوؤ�شرات الأداء الرئي�شية. –
التحليل وال�شتجابة لبيانات الطالب الإح�شائية. –
حتديد العالقات مع القطاع والعالقات املهنية. –
اإعداد اللوائح وال�شيا�شات والإجراءات الالزمة. –
طلب العتماد. –

والإدارية باجلامعة، ومت تعيني وكالء ل�شوؤون اجلودة بالكليات، اإ�شافة اإىل اإجراء تو�شيف �شامل للربامج واملقررات الدرا�شية.  كما يتم اتخاذ عدد من الإجراءات اخلا�شة بجودة العملية 
التعليمية والربامج املقدمة من خالل اإعداد تقرير جودة الربامج، وا�شتق�شاء راأي الطالب ب�شورة دورية عن جودة ما يقدم لهم من خدمات واأن�شطة تعليمية، اإ�شافة اإىل راأي اخلريجون 

وجهات التوظيف املتنوعة.  كما خطت اجلامعة نحو العتماد من خالل تاأهيل واعتماد �شت برامج متنوعة كخطوة اأوىل يتبعها تقدم الربامج الأخرى لالعتماد الوطني اأو الدويل.
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7- حقيبة املهارات
اأن�شطة  على  ت�شتمل  متكاملة  تدريبية  حقيبة  اإعداد  من  بالنتهاء  واجلودة  للتطوير  اجلامعة  وكالة  قامت 

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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مشروعات تطويرية على المستوى الوطني
- دور اجلامعات ال�شعودية يف تفعيل  روؤية اململكة 2030

امل�شتوى  على  بها  تليق  التي  التناف�شية  املكانة  اإىل  بها  و�شوًل  اململكة  لتطوير  �شامل  منظومي  توجه   2030 اململكة  روؤية  متثل 
العربي والدويل، وحتقق للمواطن حياة كرمية م�شتقرة موفقة ينعم فيها بالأمن والأمان، ويح�شل على اأف�شل اخلدمات ال�شحية 
اإطار ثابت ورا�شخ من القيم الإ�شالمية، والثقافة والهوية الوطنية  والتقنية والتعليمية، واأف�شل �شبل ال�شتثمار والتنمية يف 
الأ�شيلة.  واإذ قدمت اململكة روؤيتها التي اأعلنها �شاحب ال�شمو امللكي ويل ويل العهد، ووزير الدفاع، الأمري حممد بن �شلمان بن 

عبد العزيز اآل �شعود -حفظه اهلل- فقد اأ�شبح واجبًا على كافة موؤ�ش�شات الدولة 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:

1. يظهر الدور الوطني للجامعات يف حتقيق الروؤية الوطنية والتنمية ال�شاملة.
2. ميكن اجلامعات من حتقيق روؤاها ور�شالتها واأهدافها ب�شورة ترتبط مبا�شرة بالروؤية والأهداف الوطنية.

3. ين�شق العمل بني اجلامعات املختلفة بحيث تعزز اأن�شطة كل جامعة كافة اأن�شطة اجلامعات الأخرى.
4. يقلل من التكرار والع�شوائية يف الأداء.

5. يحقق تبادل اخلربات واملمار�شات بني اجلامعات وبع�شها البع�س.
6. يوفر فر�شًا متميزة للتعاون بني اجلامعات و كافة املوؤ�ش�شات الوطنية والأفراد.

7. يعزز من النتماء الوطني لأع�شاء هيئة التدري�س ومن�شوبي اجلامعات ويتيح الفر�س احلقيقية املبا�شرة لهم للم�شاركة يف اأن�شطة وطنية هادفة.
8. يتيح الفر�س لقيا�س التطور املرحلي ومعدلت التقدم نحو حتقيق الأهداف.

9. يعد اأ�شا�شًا منهجيًا وم�شتقبليًا لتنظيم عمل اجلامعات يف �شبيل حتقيق روؤية اململكة احلالية اأو اأي روؤى قادمة.
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10. ميثل حالة من احلراك الإيجابي والتفاعل اجلاد لتحقيق الروؤية الوطنية. 
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 .

3-اأ- املبادرات والأن�شطة العامة.
3-ب- املبادرات والأن�شطة موزعة على املحاور والأهداف واللتزامات.

اآليات العمل وحمفزات وحتديات النجاح
1- اآلية العمل.

2- حمفزات النجاح.
3- حتديات النجاح.
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3- مشروعات تطويرية على المستوى الوطني
1- 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 القت�شادية والجتماعية وال�شحية والع�شكرية وال�شناعية 

وغريها، بالتعليم والبحث العلمي باعتبارهما اأهم الروافد التي ميكن العتماد عليها يف حتقيق هذه الأهداف.  اإل اأن خمرجات 

اإليه،  نظام التعليم ال�شعودي رغم ما حققه من تطور، واإجنازات متنوعة يف جمالت عديدة، ل تتنا�شب مع املدخالت املقدمة 

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 اتخاذ خطوات جادة يف �شبيل تطوير هذا النظام، وحت�شني ترتيبه الدويل ليحقق اأهداف التنمية ال�شاملة 

امللك خالد بهذا املقرتح  املنا�شبة له.  ومن هنا، تقدمت جامعة  الدولية  ال�شمعة  اإحراز  اأو متزامنة مع  باملقام الأول، متبوعة 

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 

ال�شعودي يف �شوء معايري وموؤ�شرات  التعليم  القرن احلادي والع�شرون، واملعايري واملوؤ�شرات اخلا�شة بكل منها، ثم يتناول ملف 
الرتتيب الدويل وفقًا لت�شنيف بري�شون وت�شنيف جامعة القرن احلادي والع�شرين اإ�شافة اإىل تقرير التناف�شية الدولية 

عام 2014 - 2015 م.  يلي ذلك تناول البيانات املتاحة عن نظام التعليم ال�شعودي بنظرة حتليلية متبوعة بت�شور مقرتح لتطوير نظام التعليم ال�شعودي.
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 والعتبارات الدولية. •

حتقيق التكامل بني كافة جهود وم�شروعات التطوير الوطنية لتطوير التعليم والتن�شيق فيما بينها. •

امل�شروع الوطني 
لتطوير نظام التعليم ال�شعودي

يف �شوء موؤ�شرات الرتتيب الدويل لنظم التعليم
)مفتوح(

1436 هـ - 2015 م
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تعزيز ون�شر ثقافة تطوير نظام التعليم يف �شوء املوؤ�شرات الدولية لتقييم الأداء. •
الإدارة الر�شيدة ملوارد وا�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 الت�شالت الدولية والقليمية مع املنظمات الر�شمية ذات الهتمام بالتعليم والبحث العلمي. •
ت�شجيع التعاون املتبادل بني نظام التعليم ال�شعودي والنظم التعليمية للبلدان املختلفة. •

قيادة
المشروع
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2- معايير تقييم النشاط البحثي بالجامعات السعودية
رؤية مقترحة لتوزيع ميزانية البحث العلمي

على الجامعات السعودية

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، ومو�شوعي لتوزيع ميزانية البحث العلمي فيما بينها.  حيث اأن التوزيع احلايل مليزانية 

البحث العلمي على اجلامعات يعتمد على دللت اجمالية تتعلق مبجمل النتاج البحثي للجامعات املختلفة، اإل اأن هناك اعتبارات 

اأخرى يجب اأن تو�شع يف العتبار ومنها التفاوت يف اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س،  

باحتياجات  احلال  بطبيعة  يرتبط  والذي  جامعة  بكل  العلمية  التخ�ش�شات  يف  والتنوع  املختلفة،  باجلامعات  والأق�شام  والكليات، 

البحثي لأى  الن�شاط  الناجت عن  العلمي  البحث  فاإن مردود  الوطني والدويل بق�شايا اجلودة  متويلية خمتلفة، كذلك ومع الهتمام 

جامعة، واأثره على املجتمع، وقدرته على حل م�شكالته، بالإ�شافة اإىل القيمة العلمية للبحوث املن�شورة لبد من و�شعه يف العتبار 

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.

ومن املتوقع اأن ينتج عن تطبيق الإطار املقرتح اأنه يتيح الفر�شة للجامعات املتميزة لتحتل املكانة الالئقة بها، وحتفيز طاقات اجلامعات 

على البحث العلمي، وتطوير منظومة البحث العلمي داخلها مبا يحقق متطلبات العتماد، والتطوير امل�شتمر، و اأغرا�س التنمية، و�شنع 

املبنية على  القرارات  اتخاذ  ي�شهم يف  ال�شعودية مبا  للجامعات  التناف�شي  الو�شع  ال�شادقة عن  املعلومات  يوفر  املعرفة، كما  اقت�شاد 

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 بالعتماد 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 العتماد املوؤ�ش�شي ال�شادرة عن الهيئة الوطنية لالعتماد والتقومي 

معايري تقييم الن�شاط البحثي باجلامعات ال�شعودية 
)اإطار مفتوح(

اإعداد
د.اأحمد بن يخيى اجلبيلي

وكيل جامعة امللك خالد للتطوير واجلودة

مقدم اإيل 

وزارة املالية

ذو احلجة 1435 هـ
اكتوبر 2014
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الأكادميي ال�شعودية، وموؤ�شرات الأداء اخلا�شة مبعيار البحث العلمي، معايري تقييم عامل التاأثري )Impact Factor( للبحوث، واملجالت العلمية، والباحثني، التي تطبقها املوؤ�ش�شات 

العاملية التي تخت�س بتتبع الن�شر العلمي، 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 الخرتاع وامل�شروعات البحثية، واأخريًا مردود واأثر تلك الأبحاث على جمالت متنوعة مثل �شنع جمتمع املعرفة، وتطوير واإثراء املعارف، واملفاهيم، وتطوير العمليات، 

وحت�شني النتاج واخلدمات من الناحية الكمية والكيفية، وحل امل�شكالت العلمية والجتماعية، وغري ذلك فالبحث العلمي يف حد ذاته لي�شت غاية بل عملية منظمة، موجهة لتحقيق 

غايات، واأهداف.

3- المشروع الوطني لتنمية مهارات خريجي الجامعات وتأهيلهم لسوق 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 اللتحاق باملهن والوظائف املختلفة وتقليل معدلت البطالة.

اأهداف امل�شروع

امل�شروع الوطني 
لتنمية مهارات خريجي اجلامعات وتاآهيلهم ل�شوق العمل

)مفتوح(

مقدم  من

جامعة امللك خالد
وكالة الجامعة للتطوير والجودة

اإيل 
معايل وزير التعليم

1436 هـ - 2015 م
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الهدف العام للم�شروع:

تاأهيل ال�شباب ال�شعودي، وخريجي اجلامعات لاللتحاق 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. •

الفئات امل�شتهدفة للم�شروع:
ي�شتهدف امل�شروع عدد من الفئات املو�شحة فيما يلي:

خريجوا اجلامعات من غري امللتحقني بالوظائف. •
خريجوا املدار�س الثانوية وال�شناعية من غري امللتحقني بالوظائف وممن �شيكتفون بهذا امل�شتوى التعليمي دون اللتحاق بامل�شتويات الأعلى. •
طالب اجلامعات. •
طالب املدار�س. •
اأو لعملهم يف جمال ل يتنا�شب مع  • العمالة،  النق�س يف  العمل يف قطاعات تعاين  موظفي القطاع احلكومي ممن يرغبون يف تغيري جمال عملهم الوظيفي تلبية ل�شد احتياجات �شوق 

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:
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للم�شروع توجه ا�شرتاتيجي نحو تلبية الحتياجات احلقيقية ل�شوق العمل والتغلب على م�شكلة البطالة يف اآن واحد. •

تنطلق ا�شرتاتيجية العمل بامل�شروع من خالل توجهني وهما: •

اجراءات للتغلب على معدلت البطالة احلالية وتزايد اأعداد اخلريجني غري امللتحقني مبهن واأعمال )�شي�شار اإليها لحقًا بالتوجه الأول(. «

اإليها لحقًا بالتوجه  « اإجراءات مانعة لوقف تدفق املزيد من اخلريجني غري املوؤهلني للعمل تاأهياًل كاماًل مبا يوؤثر على جمهودات الدولة والوزارة يف الجتاه ال�شابق )�شي�شار 

الثاين(.

التطوير والتح�شني امل�شتمر يف �شوء م�شتجدات ومتغريات �شوق العمل. «

التو�شيات:
الهتمام ال�شامل بكافة املعايري التي حققت اجلامعة تقدمُا يف ترتيبها لإحراز مزيد من التقدم. •

و�شع خطة تطويرية ملعايري الرتتيب التي �شجلت ثباتا²ً. •

تفعيل املوقع الإلكرتوين للجامعة حيث اأظهرت نتائج ت�شنيف الـ QS ، و Webometrics تراجعًا يف ترتيبه 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 اهتمامه 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. •

  ²ثبات الرتتيب ل ي�شري اإىل عدم وجود تقدم يف الأداء، حيث اأن اجلامعات الأخرى بدورها تعمل على تطوير اأدائها.
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