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 : -يحفظه الله- من مقوالت خادم الحرمين الشريفين

قيق لأصعدة، وسأعمل معكم على تحفي كافة ا "هدفي الأول .. أن تكون بلادنا نموذجا ً ناجحا ً ورائداً

 ذلك"
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 :-يحفظه الله-سمو ولي العهد من مقوالت 

ل وطننا وطنا ً أكثر ازدهارا ً، فمستقب اعد، بإذن الله، طموحنا أن نبني إن مستقبل المملكة، مبشر وو"

تتاح للجميع،  التي  بالتعليم والتأهيل، بالفرصلن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم،  الذي نبنيه معاً

 .والخدمات المتطورة، في التوظيف والرعاية الصحية والسكن والترفيه وغيره
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 للوقوف على أهمهـ، 1111 يب لي أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لكلية املجتمع عن العام الجامعي المنصرميط

نذ إنشا اإلنجازاتالمستجدات والمنجزات التي تضاف إلى سجل  ه، بناًء على موافقة 1100ها في العام ءالتي حققتها الكلية م 

 هـ، كإحدى الكليات التابعة لجامعة الملك سعود.1/1/1100وتاريخ  71رقم  المقام السامي على قرار مجلس الوزراء الموقر

 
 
تخصصات )مسارات( تم إقرارها على ضوء احتياجات سوق العمل،  بثمانيةثالثة برامج أكاديمية  قدم كلية املجتمع ت

منح للط  )سنتين ونصف( مشاركال  بدرجةتنتهي 
 
اجتيازهم عدة عد بالب وهي درجة تعادل الدرجة الجامعية المتوسطة ت

  لالنخراطمعايير تضمن تخريج كوادر مؤهلة   -في مجملها-  متطلبات تشكل
ً
 في سوق العمل السعودي. وقد قامت الكلية مباشرة

- 
ً
تناسب مع بما ي بتحديث كافة خططها الدراسية لمواكبة المستجدات التي تشهدها القطاعات التنموية في المملكة  -مؤخرا

 من الكلية ألهمية قيام المؤسسات األكاديمية والتعليمية بتحديث برامجها وخططها الدراسية 0212ة الرؤية الوطني
ً
، إدراكا

  .الفعلية لسوق العمل االحتياجاتلتضمن أعلى درجات المواءمة بين تلك البرامج وبين وتطويرها بصفة مستمرة 

 ،لعلميا تقارير على جوانب ثالث هي: التعليم، والبحثفي هذا التقرير وما سبقه من ومنجزاتها الكلية  تتوزع أنشطة

  .وخدمة املجتمع

ففي مجال التعليم؛ حرصت الكلية على تجويد العملية التعليمية من خالل التطوير المستمر لخططها الدراسية،  

، وأساليبه سالتدريب الميداني، وتنويع طرق التدري ممارسات، وتطوير ومهاراتهم وحرصها على تنمية قدرات الطالب

ئة جاذبة ، وتهيئة بيتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والكادر اإلداري المساندو  وإتاحة مصادر التعلم اإللكتروني،

  .للتعليم والتعلم
ً
 جديدا

ً
وفي هذا السياق تمت الموافقة على مبادرة الكلية "تحسين جودة بيئة العمل" لتكون رافدا

 بيئة تعليمية متميزة.  تهيئةفي 

ل على العمنشاؤها بالكلية قبل عدة سنوات( إوحدة البحوث بالكلية )والتي تم  تواصلأما على الصعيد البحثي،  

 عن تحفيزهم  تشجيع
ً
حركة النشر العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس بالكلية من خالل خططها التنفيذية، فضال

 
 
البرامج  وأالكراس ي البحثية من خالل  ءً عود سواشرف عليها جامعة الملك سلالنخراط في األنشطة البحثية التي ت

  ة.، وغيرها من الفرص البحثية التي تتوفر في الجامعالبحثية

العديد من البرامج واألنشطة التي تم توجيهها ملختلف الفئات على التقرير  يشتملوعلى صعيد الخدمة املجتمعية،  

مج واألنشطة، إما بجهود ذاتية من قبل أعضاء هيئة املجتمعية في قطاعات متعددة، وقد جرى تنفيذ تلك البرا

التدريس ومن في حكمهم، أو من خالل طالب الكلية، أو من خالل الجهود المميزة التي ينفذها القائمون على النشاط 

 في الكلية )تتمثل بوحدة األنشطة الطالبية(، األمر الذي جعل من مخرجات الخدمة املجتمعية واالجتماعيالثقافي 

 كلمة عميد الكلية
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وج ذلك  ذاتلكلية ل
 
لمدة  كليات الجامعة مستوى  بحصول الكلية على المركز األول علىأثر كبير على املجتمع، وت

  .أعوام متتالية في مجال الخدمة املجتمعية سبعة

 
ً
 نسعد بالدور الذي تقوم به الكلية، وبالبرامج والمنجزات التي تحققها عاما

ً
ول عام، والتي قادت إلى حصعد بوختاما

الجودة  ، وكذلك ضبط عملياتني للتقويم واالعتماد األكاديميعتماد األكاديمي الوطني من المركز الوطاال تجديد لكلية على ا

  ،(ISO 9001:2008) األيزو اإلدارية من خالل الحصول على شهادة 
ً
على  على استكمال متطلبات الحصول والعمل حاليا

(، كما نسعد بنهج التطوير المستمر الذي اختارته الكلية والذي ISO 9001:2015الشهادة بالمواصفة القياسية الجديدة )

واقع ميحقق للكلية المزيد من المنجزات، والتي كان من أحدثها موافقة مجلس الجامعة الموقر على افتتاح برنامج تقنيات 

 برامج دراسية جديدة، وتهيئةاالنترنت والجرافيك )بمسارين( في قسم علوم الحاسب، وطموحنا يتجاوز ذلك إلى افتتاح 

 .الظروف إلقامة المزيد من الشراكات مع مختلف القطاعات التنموية

، أ
ً
ضع من أجله، وأن يقدم صورة متكاملة عن الكلية ومنجزاتهاأسأل الله تعالى وختاما  .ن يحقق هذا التقرير ما و 
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تعزيز معارف ومهارات وقدرات الطالب والخريجين. -1  

التطوير المستمر لقدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس. -0  

بحث علمي متميز. -1  

بناء شراكة مجتمعية فاعلة. -1  

تطوير بيئة العمل الداخلية. -1  

تنويع مصادر التمويل. -2  
 

 

 

الريادة في 

التعليم وخدمة 

 املجتمع

تقديم برامج تعليمية متميزة 

تلبية وإنتاج بحوث علمية ل

احتياجات سوق العمل 

 وخدمة املجتمع
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نشئت كلية املجتمع   
 
، وتضم هـ1/1/1100 الصادر بتاريخ 71الرياض بقرار من مجلس الوزراء الموقر رقم  فيأ

، ةالكلية خمسة أقسام أكاديمية هي: قسم العلوم اإلدارية، وقسم علوم الحاسب، وقسم العلوم الطبيعي
.)
ً
 وقسم اآلداب والتربية، وقسم العلوم الطبية التطبيقية )موقوف العمل به حاليا

 نشأة الكلية

( وهــي درجــة Associate Degreeتســمى درجــة المشــارك )ما تمنــح الكليــة الدرجــة العلميــة المتوســطة أو 

ا يحتاجــه مــن شــأنها تلبيــة مــ التطبيقيــة التــيالكليــة التخصصــات  تقــدم .تعــادل دبلــوم الكليــات المتوســطة

ومجلس الكلية واملجلس االستشاري  العمــل، ويتــم اقتــراح هــذه التخصصــات مــن قبــل مجالــس األقســامســوق 

ذهــا بعــد توصيــة اللجــان المتخصصــة بالجامعــة وعرضها يومناقشــتها والتوصيــة بهــا، ويتــم تنف بالكلية
 وإقرارها من مجلس الجامعة.

 برامج الكلية

 بيئة تعليمية محفزة. •

 الكلية بدون رسوم. يالدراسة ف •

 تتميز تخصصات الكلية بأنها من ضمن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. •

 قصر الفترة الزمنية لدراسة الطالب في الكلية. •

 

 من  ييتكون البرنامج الدراس ي المعتاد ف
ً
كلية املجتمع من خمسة فصول دراسية يدرس فيها الطالب عددا

معتمدة لتخصصات ( ساعة 71المقررات الدراسية على نظام الساعات المعتمدة ألغراض التخرج، )

   ( ساعة معتمدة لتخصصات علوم الحاسب.71العلوم اإلدارية و)

 

 مدة الدراسة بالكلية

مزايا الدراسة 

 بالكلية
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مع

جت
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لي
ا ك
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ي ت
لت
ج ا

رام
الب

برامج قسم العلوم اإلدراية برنامج العلوم اإلدارية

تخصص التسويق

تخصص اإلدارة املالية 

واملصرفية

تخصص أعمال التأمين

تخصص إدارة املوارد 

البشرية

تخصص السكرتارية 

التنفيذية

برامج قسم علوم الحاسب

برنامج علوم الحاسب تخصص علوم الحاسب 

اقع  برنامج تقنيات مو

افيك اإلنترنت و الجر

اقع  تخصص تقنيات مو

اإلنترنت

تخصص تقنيات 

افيك الجر
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شة عمل )قياس مخرجات التعليم ور م، 18/1/0211يوم األربعاء الموافق املجتمع أقامت كلية   -1

 ة .يساء األقسام األكاديمؤ وحضور وكالء الكلية، ور ، وذلك برعاية سعادة عميد الكلية (  مقرراتلل

  
 

 م، 01/1/0211يوم الثالثاء الموافق كلية املجتمع نظمت  -0
ً
انون والثم ةبمناسبة الذكرى التاسع احتفاال

 من الفعاليات والبرامج المنوعة 
ً
لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وتضمن االحتفال عددا

  .لطالب ومنسوبي الكلية

 

  
 

 

 

الفعالياتالزيارات واللقاءات و  
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، اللقاء التعريفي بحقوق وواجبات الطالب م7/12/0211الموافق  ثنينيوم اال كلية املجتمعنظمت  -1

أعضاء هيئة وكالء الكلية ورؤساء األقسام و  ةسعادو ادة عميد الكلية الجامعي وذلك بحضور سع

 .كبير من طالب الكليةوعدد التدريس 

 

  
 

 ثنينيوم اال ،ـهـ1111االستشاري الطالبي بكلية املجتمع جلسته األولى للعام الجامعي  قد املجلسع   -1

ي بعميد الكلية  وقد ناقش املجلس االستشاري الطال سعادةوذلك برئاسة   ،م1/11/0211الموافق 

 من الموضوعات والمقترحات التي تهم الطالب المرتبطة بالعملية التعليمية، وتم 
ً
في اجتماعه عددا

 .إتخاذ التوصيات المناسبة لها
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 مع  لقاءً ، م1/11/0211الموافق ثنين يوم اال بالكلية ةنظمت وحدة العالقات العام -1
ً
عضاء أمفتوحا

 .  ساء األقسام وأعضاء هيئة التدريسورؤ  الكلية ءوكالو  هيئة التدريس بحضور سعادة عميد الكلية
 

  
 

بزيارة إلى مجمع إرادة  ،م1/11/0211ثنين الموافق يوم االبالكلية  ةوحدة العالقات العام تشارك -2
الرياض لتدشين معمل المرسم بقسم التأهيل الطبي واألنشطة والذي قامت بالنفسية  والصحة

وذلك بحضور سعادة عميد الكلية   لى الخدمات التي يقدمها املجمعكلية بتجهيزه ،وكذلك االطالع عال
 صحة النفسية بالرياض .واللمدير التنفيذي ملجمع إرادة اوسعادة 
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ستجدين للفصل الدراس ي استقبال الطالب الم يبالكلية ف ةوحدة العالقات العام شاركت -7
ووكالء الكلية  بحضور سعادة عميد الكلية ،م 1/0202/ 11 الموافق حديوم األ  هـ، وذلك1111الثاني

  يس.ساء األقسام، وأعضاء هيئة التدر ورؤ 

 

 لك للعام الجامعيبالكلية اللقاء التعريفي للطالب المستجدين وذة نظمت وحدة العالقات العام -8
كلية ووكالء الكلية ورؤساء ال، وبحضور سعادة عميد م02/1/0202ثنين الموافق يوم اال ،ه1111
 .ام، وأعضاء هيئة التدريس، وجمع من طالب الكليةاألقس

 

حفل جائزة الملك في  م،01/1/0202الموافق  الثالثاءيوم بالكلية  ةشاركت وحدة العالقات العام -1
عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة وقد سلم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل 

             لجائزة بالكلية ا العلوم الطبيعيةبقسم مر عضو هيئة التدريس ناصر محمد ع الدكتور الشيخ سعادة 
 ه، وذلك خالل الحفل الذي أقامت"ميمترجمته كتاب "النانو: المواد والتقنيات والتصنظير  وذلك

  .مكتبة الملك عبد العزيز العامة احتفاء بهذه المناسبة
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ل و حص، حفلة يبتغط، م01/1/0202الموافق  عاءاألربيوم بالكلية  ةشاركت وحدة العالقات العام -12

علوم الحاسب والعلوم اإلدارية في كلية املجتمع على تجديد االعتماد الوطني األكاديمي البرامجي  يقسم

  .ببهيئة تقويم التعليم والتدري ي كاديمركز الوطني للتقويم واالعتماد األالمشروط من الم

 
                          يوم الخميس الموافق نشطة الطالبية بالكليةدة األشاركت وحدة العالقات العامة مع وح -11

 م، 0/0202/ 11
ً
نحو مجتمع صحي(، من  بحضور فعاليات المؤتمر الرابع للصحة العامة بعنوان )معا

 .خالل التعريف بمساهمات الكلية في البرامج التوعوية الصحية

 
 

 

من العام في الفصل الدراس ي الثاني  م،10/1/0202-12والخميس يوم الثالثاء واألربعاء  قدمت الكلية -10

لكتروني املختلفة وذلك لمساعدة أعضاء تعريفية بمنصات التعليم اإلثالث دورات  ،ه1111الجامعي 

 هيئة التدريس على تقديم املحاضرات بفاعلية في ظل جائحة كورونا.
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عد فترة التعليم عن   في ظل جائحة ب 

 (Covid 19س كورونا المستجد )فيرو 

 م01/1/0202م إلى 12/1/0202من 

 

 

 

عدتقرير عن سير نظام التعليم عن بُ  



 
 

19 
هـ1441 عود للعام اجلامعيالتقرير السنوي لكلية اجملتمع جبامعة امللك س  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الهيكل التنظيمي
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 العدد الفترة

 10 الفصل الدراس ي األول 

 1 الفصل الدراس ي الثاني

 01 املجموع

 

 

 

 

 النسبة العدد صفة المنسوبين

 %36 29 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

 %3 11 ون مبتعثال

 %61 63 ن و موظفال

 % 111 162 املجموع

 

 

 مجلس الكلية

 منسوبو الكلية
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وبي يتقاطع شارع الجامعة مع طريق صالح الدين األ   مبناها الجديد الواقع بالملز في ضوء انتقال الكلية إلى

استكمال معظم التجهيزات في المبنى الجديد  التأكد من هـ، قامت الكلية بمتابعة1118/1111بداية العام 

 
 
 طط لها، وفي ضوء اإلمكانيات المتاحة على النحو التالي: حسبما خ

 

بما فيها القاعات الدراسية ومكاتب  ني( مبا2ا )تم عمل متابعة وصيانة مباني الكلية الرئيسة والبالغ عدده

والسكرتارية وملحقات األقسام من  االجتماعاتاألقسام األكاديمية وجميع الوحدات اإلدارية بالكلية وقاعات 

( جهاز حاسب 11شؤون الطالب بسعة إجمالية )لوحدة  ينلممعمعامل حاسب آلي وغيرها، باإلضافة إلى تجهيز 

لتسجيل المقررات وتعديل الجداول الدراسية وطباعتها  نترنتاإل من خدمة  االستفادةمن  الطالب آلي ليتمكن

              باإلضافة إلى إجراء عمليات الحذف واإلضافة. كما تم تجهيز مسرح الكلية الذي يحتوي على ما يزيد عن 

 لغايات عقد اللقاءات مع طالب الكلية، وإقامة الفعاليات الم122)
ً
 تنوعة. ( مقعدا

 

الب، األعداد المتزايدة من الط الستيعابتم تجهيز القاعات الدراسية وتأمين االحتياجات الالزمة داخلها، وذلك 

( قاعة دراسية باإلضافة إلى معامل الحاسب اآللي والتي بلغ عددها 11ويبلغ عدد القاعات الدراسية بالكلية )

(12 ) 
ً
  ،معمال

ً
 واحد ومعمال

ً
وكذلك متابعة جاهزية القاعات، والتأكد من عمل أجهزة العرض المرئي  للفيزياء، ا

 واملختبرات. من وحدة المعامل  دورية بمتابعة بشكل جيد

 

   
 
 مكتبة الكلية لمكتبة الملك سلمان المركزية بالجامعة. تبعت

   ( جهاز حاسب آلي ليستفيد 11ويدها بـ )تم تز و  ،هزية قاعة البحث الستقبال الطالبمن جاتم التأكد

 .على مدار العام وسؤال المستفيدين واالحتياجات، ومتابعة الجاهزية واالطالعمنها الطالب في البحث 

 ( طاولة للقراءة والبحث 11)وتم تزويد القاعة  ، تم التأكد من جاهزية قاعة البحث الستقبال الطالب

 في22في مكان مخصص وبسعة )
ً
وقٍت واحد، باإلضافة إلى توفير مكان للجلوس بالقرب من  ( مستفيدا

 األرفف.

 التجهيزات
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   ذوي اإلحتياجات الخاصةالخاصة تحت مسمى " االحتياجاتتم تجهيز مواقف مخصصة لذوي "

 لكلية دون عوائق.إلى اداخل الكلية لتسهيل حضورهم 

 ة طفايات الحريق للتأكد من صالحيية لتابعة الدور مال التنسيق المستمر مع الجهة املختصة بشأن

 ها.تواريخ

  المتابعة الدورية من قبل وحدة السالمة واألمن الجامعي بالكلية لمرافق الكلية ورفع تقارير االحتياج

 .بشكل مستمر للجهات املختصة داخل الجامعة وتزويد العمادة بصور منها

  لية. التقارير املختصة بذلك لسعادة عميد الكالتي تتطلب تدخل الوحدة ورفع بالكلية مباشرة الحاالت 
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 إسهامات أقسام الكلية

خالل العام 

 هـ1661الجامعي
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د. عمرو محمود طلبه 

 جعفر

 تم الطبع 2019

9. 

Internet of 

Things )IoT( 

Systems: 

Architectures, 

Algorithms, 

Methodologies 

Dimitrios Serpanos 

and Wayne Wolf 
Springer 9201 د.فائز حسين القحطاني 

تحت 

 التحكيم

 عضو هيئة التدريس المشارك نوع المشاركة المكان الزمان اسم المؤتمر م

1 

34-th International Conference 

on Advanced Information 

Networking and Applications 

(AINA-2020) 

 ايطاليا م11-17/1/0202
ورقة علمية بدون 

 حضور 

 الزعبي عليأ.د. أحمد 

 بن عبدالعزيز الفراجد. أسامة 

9 

 3rd International Conference 

on Advanced Electronic 

Materials, Computers and 

Materials Engineering 

(AEMCME 2018) 

 الصين م2-8/1/0202
عضو اللجنة 

 المنظمة
 محمود طلبة د. عمرو 
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 الجهة المنظمة مكانها تاريخها عنوان الورشة / الندوة م
عضو هيئة التدريس 

 المشارك

1 

حلقة النقاش في املجاالت التقنية 

المعلوماتية والبنية المؤسسية 

لمشروع إعداد الخطة 

 0201-0202االستراتيجية 

 لجامعة القصيم

 جامعة القصيم م0/1/0202
مكتب البنية المؤسسية 

 بجامعة القصيم
 د. أسامة بن عبدالعزيز الفراج

9 

دراسة اإلحتياج لبناء برنامج 

للقيادات األكاديمية بجامعة 

 الملك سعود

 م10/10/0211
جامعة الملك 

 سعود
 د. أسامة بن عبدالعزيز الفراج عمادة تطوير المهارات

 كلية املجتمع م18/1/0211 س مخرجات التعلم للمقرراتقيا 6
وكالة الكلية للتطوير 

 والجودة

 طلبة محمود د. عمرو 

 املخادمةإبراهيم د.ظافر 

 موافي   محمود دأ. محم 

6 
 بناء التطبيقات متعددة الطبقات

  في البيسك المرئي
 كلية املجتمع م08/11/0211

لجنة -قسم علوم الحاسب

 األنشطة

 إبراهيم املخادمةد.ظافر 

 شكيب شكيبأ.اعجاز 

 خدرجمحمد سليمان أ. 

6 

14-th International Conference 

-FCES'20  

“Information science and 

communication, Medical, 

Agricultural and management -

Ideas, Innovation and 

Implementation” 

 تايالند 11/1/0202
عضو اللجنة 

 المنظمة
 محمود طلبة د. عمرو 

6 

The 13-th International 

Conference on Innovative 

Mobile and Internet Services 

Ubiquitous Computing (IMIS-

2019) 

 أحمد  علي الزعبي .أ.د ورقة علمية استراليا 1-1/7/0211
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 الجهة المنظمة مكانها تاريخها عنوان الورشة / الندوة م
عضو هيئة التدريس 

 المشارك

 كلية املجتمع م0/10/0211 الحروب السيبرانية 5
لجنة -قسم علوم الحاسب

 األنشطة

 الحربيبن راشد عبد الله  د.

 خدرجمحمد سليمان أ. 

3 
ثار اإلجتماعية لجائحة فيروس اآل

 كورونا 
 عدعن ب   م11/1/0202

اد مركز التوجية واإلرش

 الطالبي بالجامعة
 خدرج محمد سليمانأ. 

7 
تحليل البيانات و الذكاء 

 االصطناعي
 عدعن ب   م0202\1\01

اإلدارة العامة لتقنية 

المعلومات واالتصاالت 

 بالسجون 

 الدوسري بن راشد د. سعد 

8 
 في البلوكتشين تطبيقات

 الحكومية المؤسسات
 القحطاني حسين د. فائز  االتصاالت وزارة االتصاالت وزارة م1/12/0211

 راتاعمادة تطوير المه املجتمع كلية م1/0/0202 استراتيجيات تقييم الطالب 2
 المعايطةعبدالكريم   دد. محم

 ظافر إبراهيم املخادمة د.

 م10/1/0202 إعداد المراجعين المعتمدين 11
جامعة الملك 

 سعود
 المعايطةعبدالكريم   دد. محم راتاعمادة تطوير المه

11 
النظام الوطني الموحد 

 للمراسالت الحكومية
 الرياض م12/1/0202

برنامج التعامالت 

اإللكترونية الحكومية  

 )يسر(

   العتيبيبن محمد سعد  أ.

19 

ورشة العمل التنشيطية الثامنة 

ألعضاء مجلس المراجعين 

 المعتمدين

 عمادة تطوير المهارات فندق المشرق  م00/1/0202

 زعبيالعلي أ.د. أحمد 

 الفراجبن عبدالعزيز أسامة  د.

 الحربي بن راشد عبدالله د.

 الدوسري بن راشد  سعد  د.

 الوداعينبن سعيد عايض  د.

 العنزي بن مطارد جازم  د.

 شرابي محمد آمون  د.

 المعايطةعبد الكريم  محمد  د.

 طلبةمحمود عمرو  د.

 املخادمةإبراهيم ظافر  د.

16 

 تعديل محتوى مقرر "مهارات

حاسب" بما يتناسب مع هيئة ال

 ويمالتق

 م01/11/0211
قسم علوم 

 الحاسب

لجنة الخطط الدراسية 

 والمناهج

 الشمري بن حمود غالب  .د

 طلبه محمود عمرو  .د

 الجبرينبن جبرين  محمد  .د

 العتيبي بن محمد سعد. أ
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 الجهة المنظمة مكانها تاريخها عنوان الورشة / الندوة م
عضو هيئة التدريس 

 المشارك

16 
اإلرشاد األكاديمي في مرحلة 

عدالتعليم عن   ب 
عدعن  م02/21/0202  رشاد األكاديميلجنة اإل  ب 

 الشمري  بن حمود غالب. د

 بيهانبن شائع عبدالله . د

 خدرج بن محمد سليمان . أ

 م12/20/0202 مشاريع التخرج المتعثرة 15
قسم علوم 

 الحاسب
 لجنة مشاريع التخرج

 الشمري بن حمود غالب . د

 العنزي بن مطارد جازم  .د

 النميبن صالح وليد  . د

 املخادمةإبراهيم افر . ظد

13 

 تعديل محتوى مقرر "مشروع

التخرج" بما يتناسب مع هيئة 

 ويمالتق

 م20/20/0202
قسم علوم 

 الحاسب
 لجنة مشاريع التخرج

 الشمري بن حمود غالب . د

 العنزي بن مطارد جازم  .د

 الحربيبن راشد عبدالله . د
 

 

 

 
 

 الجهة المنظمة انعقادهامكان  تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

عايير ضمان الجودة في م

 التدريس الجامعي
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع  م11/10/0211 ساعات 1

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع  م1/10/0211 ساعات 1 آليات قياس مخرجات التعلم

 الجهة المنظمة نعقادهامكان ا تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

 عمادة تطوير المهارات  كلية املجتمع 0211/10/1م ساعات 1 آليات قياس مخرجات التعلم

معايير ضمان الجودة في التدريس 

 الجامعي
 عمادة تطوير المهارات  كلية املجتمع 0211/10/11م ساعات 1
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 الجهة المنظمة كان انعقادهام تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

 عمادة تطوير المهارات  كلية املجتمع م1/10/0211 ساعات 1 آليات قياس مخرجات التعلم

معايير ضمان الجودة في 

 التدريس الجامعي
 عمادة تطوير المهارات  كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات 1

 الجهة المنظمة ان انعقادهامك  تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

معايير ضمان الجودة في التدريس 

 الجامعي
 كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات 1

عمادة تطوير 

 المهارات

 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة
تحسين مهارات أعضاء هيئة التدريس 

 دارة التعلمأنظمة إ في التعامل مع 
 وحدة التطوير والجودة كلية املجتمع م10/1/0202 ساعتان

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع 0202/0/1م ساعات  1 استراتيجيات تقييم الطالب

معايير ضمان الجودة في التدريس 

 لجامعيا
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع 0211/10/11م ساعات  1

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع 0211/10/1م ساعات  1 آليات قياس مخرجات التعلم

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

كيفية الموازنة بين البحث 

 ت التدريسومسؤوليا
 م1/10/0211 ساعتان

جامعة الملك 

 سعود
 عمادة تطوير المهارات

 م1/10/0211 ساعات  1 ابتكار أفكار بحثية
جامعة الملك 

 سعود
 عمادة تطوير المهارات

 م11/10/0211 ساعات  1 آليات قياس مخرجات التعلم
جامعة الملك 

 سعود
 عمادة تطوير المهارات
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 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة الدورة عنوان

 عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود م1/10/0211 ساعات  1 ابتكار أفكار بحثية

 عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود م1/10/0211 ساعات  1 آليات قياس مخرجات التعلم

 عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود م1/0/0202 ساعات  1 استراتيجيات تقييم الطالب

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

عدعن  م8/1/0202 ساعات 1 يةالبحوث الكيففي تحليل البيانات   عمادة تطوير المهارات ب 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة
التعليم اإللكتروني بإستخدام نظام 

 إدارة التعلم
 المهارات تطوير عمادة كلية املجتمع م11/1/0202 ساعة

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

 م1/10/0211 ساعات 1 ابتكار أفكار بحثية
الملك  جامعة

 سعود
 عمادة تطوير المهارات

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة
ريس دمعايير ضمان الجودة في الت

 الجامعي
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات 1

عدعن  م18/1/0202 ساعات 1 عدب  عن م يفي التعل الطالبتقييم أداء   عمادة تطوير المهارات ب 

 لكترونية في نظاماالختبارات اإل

 إدارة التعلم 
عدعن  م12/1/0202 ساعات 1  عمادة تطوير المهارات ب 
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 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

عد م7/2/0202 ساعة 01 ن بايثو بإستخدام لغة الالبيانات  ومعل  عن ب 
مركز التميز ألمن 

 المعلومات

عد م11/2/0202 ساعة 01 علوم البيانات منهجية  عن ب 
مركز التميز ألمن 

 المعلومات

 

 

 

 

 

 

 م الفعالية المسؤول التاريخ

 1 معرض مشاريع التخرج لجنة مشاريع التخرج 19/19/9112

 PHP 9أساسيات البرمجة بلغة  لجنة مشاريع التخرج –لجنة األنشطة  91/11/9112

 6 الحروب السيبرانية لجنة مشاريع التخرج –لجنة األنشطة  9/19/9112

 6 بناء التطبيقات متعددة الطبقات في البيسك المرئي لجنة مشاريع التخرج –لجنة األنشطة  98/19/9112

 5 الغيابات وأثرها على تعثر الطالب كاديميلجنة اإلرشاد األ  12/9/9191

 ADF 3-بناء تطبيقات الويب بإستخدام أوراكل لجنة مشاريع التخرج –لجنة األنشطة  3/9/9191

 7 اليوم المفتوح لطالب مقرر مشروع التخرج لجنة مشاريع التخرج 19/16/9191

 8 مشروع التخرج: عنوانك الوظيفي لجنة المشاريع  11/12/9112
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 م الفعالية المسؤول التاريخ

 2 األكاديمي اإلرشادلمرشد األكاديمي ولجنة دور ا األكاديمي  اإلرشادلجنة  11/11/9112

 لجنة مشاريع التخرج –لجنة األنشطة  10/21/0211
محاضرة تمهيدية إلعداد طالب التخصص لبداية الفصل 

 الدراس ي
11 

 11 كاديميرشاد األبأهمية اإل  للطلبةية و محاضرة توع األكاديمي اإلرشادلجنة  18/21/0211

01L10L2019  لجنة مشاريع التخرج –لجنة األنشطة 
 الخاص ببرنامج جاهز االختبارالطالب الجتياز  لتهيئةمحاضرة 

 وقواعد بيانات( شبكات،) الذي تقدمه عمادة تطوير المهارات
19 

 16 ليالحاسب اآل وتجهيز محاضرة تدريبية في تركيب ابو عمهبن عبدالرحمن مراد  أ. 01/11/0211

09L12L2019  16 هالالنهائية وكيفية التحضير  لالمتحانات عن االستعدادمحاضرة  شاريع التخرجلجنة م –لجنة األنشطة 

 

 

 

 

 

 الجهة عنوان البحث اسم املحكم م

1 
د. أسامة بن 

 عبدالعزيز الفراج

Intelligent Edge Computing in Internet of Vehicles: A Joint  

Computation Offloading and Caching Solution 

ions on Intelligent Transact

Transportation Systems 

9 
soft Set Based Intelligent Assistive Model for Multiobjective and 

Multimodal Transportation Problem 
IEEE Access 

6 

محمود د. عمرو 

 طلبه

grained access -aware information dissemination with fine-Security

RSU of VANETs-n Cooperative multicontrol i 

IEEE Transactions on Intelligent 

Transportation Systems 

6 
Toward Reliable and Scalable Internet of Vehicles: Performance 

Analysis and Resource Management 
Proceedings of the IEEE 

5 
f Medical Things: Architecture, Health Monitoring based on  Internet o

Enabling Technologies, and Applications 
IEEE ACCESS 

3 
إبراهيم د. ظافر 

 املخادمة

A Method of Flight Conflict Time Prediction and Relief Based on 

Multilayer Back Propagation Neural Network 
IEEE Access  

7 
Traffic Measurement Optimization Based on Reinforcement Learning 

rksoriented Backbone Netwo-Scale ITS-in Large 
IEEE Access  
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 الجهة عنوان البحث اسم املحكم م

8 
Detecting Human Driving Behavior through Deep Learning: Recent 

Advances, Requirements and Open Challenges 
IEEE Access  

2 
بن د.عبدالعزيز 

 العريفيسعد 

CyberSecurity Management in Cloud Computing: Semantic Literature 

ProposalReview and Framework  

 -Journal of King Saud University 

Computer and Information Sciences 

11 
 د.محمد آمون 

 شرابي

Efficient Hybrid CPU/IO Resource scheduling for Virtual Machines Transactions on Industrial Electronics 

11 
nter Networks and Simulation toolkit for Modeling Data Ce—Nutshell

Cloud Computing 
IEEE Access 

19 

بن حمود د.غالب 

 الشمري 

dMMC: Differential Detection Techniques with Adaptive Threshold 

Estimation for ISI Mitigation in Mobile Molecular Communication 
IEEE Transactions on Molecular, 

ale Sc-Biological, and Multi

Communications 16 
Inference in Turbulent Molecular Information Channels using Support 

Vector Machine 

16 
Based Distance Estimation Algorithm for Macroscale -Fluid Dynamics

Molecular Communication 
IEEE Transactions on NanoBioscience 

15 
Detection Techniques for Early Detection of Symbols in  Differential

Mobile Molecular Communication 

13 
Enabled Termination with Electromigration -Fly-the-A Compact On

and ESD Compliance 

IEEE Transactions on Circuits and 

Systems I: Regular Papers 

17 sion AnalysisContinuous Diffu IEEE Access 
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 يرباليلالابلىابالاليالاليبليبلالبيالالبالاليبليبلسبلسبلسلسثقبلسقبرسقبسقبسصقثبيريريري

 

 

 

 

 

 

 

 

قسم العلوم 

 اإلدارية
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 المؤلفون  عنوان البحث م
اسم املجلة / 

 المؤتمر

سنة 

 النشر
 اتحالصف العدد

1 

 المديونيةو  الربحيةو أثر مؤشرات السيولة 

اع على املخاطر المنتظمة ألسهم قط

 العقارات المصرية

 2020  املجلة العربية لإلدارة عالء شكري د.

مقبول 

النشر في 

0202 

مقبول النشر 

 0202في 

9 

قياس كفاءة االكتتاب في شركات التأمين 

السعودية باستخدام تحليل مغلف 

 البيانات ذو المرحلتين

 د.السيد األشقر،

 د.محمد زايد
 2020  املجلة العربية لإلدارة

مقبول 

لنشر في ا

0202 

مقبول النشر 

 0202في 

6 

Attributes prediction from IoT 

consumer reviews in the hotel sectors 

using conventional neural network: 

deep learning techniques 

Alaa Shoukry , 

Fares Aldeek 

Electronic Commerce 

Research 
2019 84 1-18 

6 

The impact of financial development 

indicators on natural resource markets: 

Evidence from two-step GMM 

estimator 

Alaa Shoukry, 

Mohamed 

Sharkawy  

RESOURCES POLICY 2019 62 240-255 

5 

Achieving environmental sustainability 

through information technology: 

“Digital Pakistan” initiative for green 

development 

Alaa Shoukry, 

Mohamed 

Sharkawy, Fares 

Aldeek,  

Springer 2020 27 
10011-

10026 

3 

The Dynamic interrelationship between 

interest rate and macroeconomic policy 

objectives: Case of United Kingdom 

Mustapha 

Abouelsoud, 

Dimitrios 

Paparas, Azzouz 

Zouaoui, 

Mustapaha 

K.KASIM 

Jounal of Economics 

and Political Economy 
2019 6 304-322 

7 

Does corruption adversely affect 

economic growth in Tunisia? ARDL 

approach 

Azzouz Zouaoui, 

Anas Qudah, 

Mostapha 

Aboelsoud 

Journal of Money 

Laundering Control 
2020 23 38-54 
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 مكانها تاريخها عنوان الورشة / الندوة م
الجهة 

 المنظمة

عضو هيئة 

التدريس 

 المشارك

1 
قياس مخرجات  CAR file استخدامب 

 التعلم الخاصة بالمقررات
 معكلية املجت م98/11/9112

قسم العلوم 

 داريةاإل 
 أعضاء القسم

9 
داء لتحقق مخرجات التعلم مؤشرات األ 

 .على مستوى البرنامج والمقررات
 كلية املجتمع م91/19/9112

قسم العلوم 

 داريةاإل 
 أعضاء القسم

6 
مالحظات فريق التدقيق الداخلي الخاص 

 باأليزو 
 كلية املجتمع م93/18/9112

وكالة الكلية 

 للتطوير والجودة
 د. محمد المومني

 كلية املجتمع م16/11/9112 التدريب على استخدام نظام األيزو  6
وكالة الكلية 

 للتطوير والجودة
 د. محمد المومني

5 
 –ورشة عمل " أعداد المثقف الصحي 

 برنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض
  م11/9112/ 61

مركز الرعاية الصحية 

 ولية بحي اليرموكاأل 
 د. محمد شرقاوي  وزارة الصحة

3 
مهارات البحث وتأليف الكتب واألوراق 

 البحثية
عد م91/19/9112  عن ب 

البورد الدولي 

لعلماء التنمية 

البشرية لدى 

 األمم المتحدة

 مناظر هأ. عبد الل

 

 

 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

عدتقنيات التعليم عن  1 عد م10/1/0202 ساعات 1 ب   عمادة تطوير المهارات عن ب 

 م01/1/0202 ساعات 1 إعداد المراجعين المعتمدين 9
جامعة الملك 

 سعود
 عمادة تطوير المهارات

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/10/0211 ساعات 1 يات قياس مخرجات التعلمآل 6

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات 1 معايير ضمان الجودة في التدريس الجامعي 6

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/0/0202 ساعات 1 تقييم الطالب استراتيجيات 5

3 
ختبارات اإللكترونية في نظام إدارة اال 

 التعلم "بالك بورد"
عد م10/1/0202 ساعتان  عمادة تطوير المهارات عن ب 

 

 

http://majalis.ksu.edu.sa/Council/CouncilHome/297/Subject/Main/231944
http://majalis.ksu.edu.sa/Council/CouncilHome/297/Subject/Main/231944
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http://majalis.ksu.edu.sa/Council/CouncilHome/297/Subject/Main/251639
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 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

عد م8/1/0202 ساعتان برنامج مكافحة العدوى  7  الهالل األحمر السعودي عن ب 

عد م11/1/0202 ساعتان دور ساللم التقدير في تقييم نواتج التعلم 8  هاراتعمادة تطوير الم عن ب 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/0/0202 ساعات 1 استراتيجيات تقييم الطالب 1

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/10/0211 ساعات 1 آليات قياس مخرجات التعلم 9

6 
ير ضمان الجودة في معاي

 التدريس الجامعي
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات 1

6 
م لكترونية في نظااالختبارات اإل

 إدارة التعلم 
عدعن  م10/1/0202 ساعات 1  عمادة تطوير المهارات ب 

عدعن  م10/1/0202 ساعات 1 الفصول االفتراضية 5  عمادة تطوير المهارات ب 

عدعن  م8/1/0202 ساعتان العدوى  برنامج مكافحة 3  الهالل األحمر السعودي ب 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

1 

" في QMتطبيق معايير الجودة "

تصميم المقررات اإللكترونية 

 )المستوى األول(

عد م1/12/0211 ساعات 1  عن ب 

لجنة عمداء التعلم 

اإللكتروني والتعليم عن 

عد  في الجامعات ب 

 السعودية

9 JoVE Webinar عد م1/10/0211 ساعتان  عمادة تطوير المهارات عن ب 

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/10/0211 ساعات 1 آليات قياس مخرجات التعلم 6

6 
معايير ضمان الجودة في 

 التدريس الجامعي
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/10/0211 اعاتس 1

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/0/0202 ساعات 1 تقييم الطالب استراتيجيات 5

3 
االختبارات اإللكترونية في نظام 

 إدارة التعلم "بالك بورد"
عد م10/1/0202 ساعتان  عمادة تطوير المهارات عن ب 

عد م8/1/0202 ساعتان عدوى برنامج مكافحة ال 7  الهالل األحمر السعودي عن ب 

8 
دور ساللم التقدير في تقييم 

 نواتج التعلم
عد م11/1/0202 ساعتان  عمادة تطوير المهارات عن ب 
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 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات 1  عليميةمعايير ضمان الجودة الت 1

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/10/0211 ساعات 1  آليات قياس مخرجات التعلم 9

6 
لكترونية في نظام االختبارات اإل

 دارة التعلم إ
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م10/1/0202 ساعات 1

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م02/1/0202 ساعات 1 عداد توصيف المقرر وتقريرهإ 1

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/10/0211 ساعات 1 آليات قياس مخرجات التعلم 9

6 
ن الجودة في التدريس معايير ضما

 الجامعي
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات 1

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/0/0202 ساعات 1 تقييم الطالب استراتيجيات 6

5 
االختبارات اإللكترونية في نظام 

 إدارة التعلم 
عد م10/1/0202 ساعتان  عمادة تطوير المهارات عن ب 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/10/0211 يوم آليات قياس مخرجات التعلم 1

9 
معايير ضمان الجودة في التدريس 

 الجامعي
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/10/0211 يوم

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/0/0202 يوم تقييم الطالب استراتيجيات 6

6 
االختبارات اإللكترونية في نظام 

 إدارة التعلم 
عد م02/0/0202 يوم  عمادة تطوير المهارات عن ب 
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 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

عدعن  م12/1/0202 ساعات 1 الفصول االفتراضية 1  عمادة تطوير المهارات ب 

9 
دارة التعلم أساسيات نظام إ

 لكترونياإل
عدعن  م11/1/0202 ساعات 1  عمادة تطوير المهارات ب 

6 
لكترونية في نظام االختبارات اإل

 دارة التعلم إ
عدعن  م12/1/0202 ساعات 1  عمادة تطوير المهارات ب 

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/10/0211 ساعات 1 ليات قياس مخرجات التعلمآ 6

5 
معايير ضمان الجودة في التدريس 

 الجامعي
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات 1

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/10/0211 ساعات 1 ليات قياس مخرجات التعلمآ 1

9 
معايير ضمان الجودة في التدريس 

 الجامعي
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات 1

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/0/0202 ساعات 1 استراتيجيات تقييم الطالب 6

6 
االختبارات اإللكترونية في نظام إدارة 

 التعلم 
عد م02/0/0202 ساعات 1  عمادة تطوير المهارات عن ب 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

 المهاراتعمادة تطوير  كلية املجتمع م1/10/0211 ساعات 1 آليات قياس مخرجات التعلم 1

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات 1 معايير ضمان الجودة في التدريس الجامعي 9

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/0/0202 ساعات1 استراتيجيات تقييم الطالب 6



 
 

45 
هـ1441 عود للعام اجلامعيالتقرير السنوي لكلية اجملتمع جبامعة امللك س  

6 
االختبارات اإللكترونية في نظام إدارة 

 التعلم
عد م02/0/0202 ساعات 1  عمادة تطوير المهارات عن ب 

عد عنم يب في التعلال تقييم أداء الط 5 عد م18/1/0202 ساعات 1 ب   عمادة تطوير المهارات عن ب 

عد 1/1/0202 ساعتان الوقاية من فيروس كورونا  3  عن ب 
الهيئة السعودية 

 للتخصصات الصحية 

 الجهة المنظمة انعقادها مكان تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/10/0211 ساعات 1 آليات قياس مخرجات التعلم 1

9 
معايير ضمان الجودة في التدريس 

 الجامعي
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات 1

 عمادة تطوير المهارات عكلية املجتم م1/0/0202 ساعات1 استراتيجيات تقييم الطالب 6

عدالتعليم عن  6  عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م10/1/0202 ساعة ب 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

 لمهاراتعمادة تطوير ا كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات 1 التعليمية معايير ضمان الجودة 1

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/10/0211 ساعات 1 آليات قياس مخرجات التعلم 9

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م12/1/0202 ساعات 1 تقرير وتوصيف المقرر  6

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/1/0202 ساعات 1 التعلم مخرجاتتقييم  6

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م12/1/0202 ساعات 1 اضيةالفصول االفتر  5

3 
خالقيات األكاديمية في يق األ تطب

 االختبارات اإللكترونية
عد م12/11/0211 ساعات 1  عمادة تطوير المهارات عن ب 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

1 
عد توظيف التعليم عن   في العمليةب 

 التعليمية
عد 7/1/0202 ساعات 1  عمادة تطوير المهارات عن ب 

9 
تقييم أداء الطالب والتعليم عبر 

 االنترنت
عد 1/1/0202 ساعات 1  عمادة تطوير المهارات عن ب 



 
 

46 
هـ1441 عود للعام اجلامعيالتقرير السنوي لكلية اجملتمع جبامعة امللك س  

6 
لكترونية في نظام إدارة االختبارات اإل

 التعلم
عد 12/1/0202 ساعات 1  تطوير المهارات عمادة عن ب 

6 
الق األكاديمية في االختبارات األخ

 لكترونيةاإل
عد 1/1/0202 ساعات 1  عمادة تطوير المهارات عن ب 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

1 
 الخرائط الذهنية

 تطبيقات في التدريس الجامعي
 عمادة تطوير المهارات كلية اللغات والترجمة م1/11/0211 ساعات 1

9 
برمجيات كتابة وتبويب المراجع 

 العلمية
 عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود م12/11/0211 ساعات 1

 عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود م1/10/0211 ساعات 1 ابتكار األفكار البحثية 6

 عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود م11/10/0211 ساعات 1 المهارات االتصال الفع   6

5 
 
 
لة للفصول والتعامل اإلدارة الفعا

 مع الطالب
 عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود م17/10/0211 ساعات 1

 عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود م12/10/0211 ساعات 1 مهارات الحديث وااللقاء 3

 عمادة تطوير المهارات جامعة الملك سعود م1/1/0202-8 ساعات 12 تطوير الخطة االستراتيجيةبناء و  7

8 
 لكترونية في نظام إدارةاالختبارات اإل

 التعلم
عد م12/1/0202 ساعات 1  عمادة تطوير المهارات عن ب 

2 
كاديمية في تطبيق األخالق األ

 لكترونيةاالختبارات اإل
 عمادة تطوير المهارات عدعن ب   م1/1/0202 ساعات 1

11 
تقييم أداء الطالب والتعلم عبر 

 االنترنت
عد م12/1/0202 ساعات 1  عمادة تطوير المهارات عن ب 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

1 
معايير ضمان الجودة في التدريس 

 الجامعي
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات 1



 
 

47 
هـ1441 عود للعام اجلامعيالتقرير السنوي لكلية اجملتمع جبامعة امللك س  

عد م11/1/0202 ساعتان لكترونيةإعداد االختبارات اإل 9  عن ب 
مركز التطوير التربوي 

 والتنمية المهنية

6 
 لكترونية في نظام إدارةاالختبارات اإل

 التعلم 
عد م11/1/0202 ساعات 1  عمادة تطوير المهارات عن ب 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م12/1/0202 ساعات 1 الفصول االفتراضية 1

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

 جامعة الملك سعود كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات5 يةالتعليم معايير ضمان الجودة 1

9 
دارة إ املكترونية في نظاالختبارات اإل

 التعلم 
 جامعة الملك سعود عدعن ب   م11/1/0202 ساعات 1

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

 جامعة الملك سعود كلية املجتمع م11/10/0211 ساعات 1 ميةالتعلي معايير ضمان الجودة 1

 جامعة الملك سعود كلية املجتمع م1/10/0211 ساعات 1 آليات قياس مخرجات التعلم 9

6 
ارة دلكترونية في نظام إاالختبارات اإل

 التعلم 
 جامعة الملك سعود كلية املجتمع م11/1/0202 ساعات 1
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 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

عدعن  م12/1/0202 ساعات 1 لكترونيةاالختبارات اإل 1  عمادة تطوير المهارات ب 

 م1/10/0211 ساعات 1 آليات قياس التعلم 9
جامعة الملك 

 سعود
 عمادة تطوير المهارات

 م11/10/0211 ساعات 1 التدريس الجامعيالجودة في  6
جامعة الملك 

 سعود
 عمادة تطوير المهارات

 م1/0/0202 ساعات 1 استراتيجيات تقييم الطالب 6
جامعة الملك 

 سعود
 عمادة تطوير المهارات

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة م

 1/0/0202 ساعات 1 استراتيجيات تقييم الطالب 1
جامعة الملك 

 سعود
 عمادة تطوير المهارات

9 
معايير ضمان الجودة في التدريس 

 الجامعي
 11/10/0211 ساعات 1

جامعة الملك 

 سعود
 عمادة تطوير المهارات

 1/10/0211 ساعات1  آليات قياس مخرجات التعلم 6
جامعة الملك 

 سعود
 عمادة تطوير المهارات

 فندق الفهد كراون  02/11/0211-01 عةسا10 تأهيل المقبلين على الزواج 6
جمعية ابن باز للتنمية 

 سريةاأل 

 1/1/0202 ساعات 1 نظام إدارة التعلم بالك بورد 5
جامعة الملك 

 سعود

عمادة التعامالت 

 لكترونية واالتصاالتاإل



 
 

49 
هـ1441 عود للعام اجلامعيالتقرير السنوي لكلية اجملتمع جبامعة امللك س  

عد 12/1/0202 ساعات 1 الفصول االفتراضية 3  عمادة تطوير المهارات عن ب 

 منصة دروب 12/12/0211 عتانسا مهارات القيادة 7
صندوق تنمية الموارد 

 البشرية

 منصة دروب 12/12/0211 ساعات1 ساسيات القيادةأ 8
صندوق تنمية الموارد 

 البشرية
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 التاريخ المسؤول الفاعلية م

1 
محاضرة علمية بعنوان مقترح البحث العلمي 

 للدراسات العليا
المزاري  عارف أ.د. أحمد م1/10/0211   

 

 

 

 

 التاريخ المسؤول الفاعلية م

1 

لقاء تعريفي بآلية التدريب الميداني لطالب القسم 

وبحضور  -رئيس القسم-برعاية د. أحمد العامري 

 مسؤولين التدريب بالتخصصات

شكري محمد عالء  م00/1/0202   

 

 

 

 الجهة عنوان البحث اسم املحكم م

شكري  محمد ءد. عال 1  

ية والمعنوية على مستوى األداء أثر نظم الحوافز الماد

شركة على القطاع الخاص دراسة تطبيقية  فيالوظيفي 

للكيماويات نماء  

 جامعة الطائف

المزاري عارف أ.د. أحمد  0  

The Impact of Corporate governance on Firm’s 

performance: Evidence from the Muscat Securities 

Market. 

 جامعة البحرين

المزاري  عارف أحمدأ.د.  1  

The impact of earnout payments method as merger 

and acquisition on the bidder’s announcement 

gains 

 جامعة البحرين

المزاري  عارف أ.د. أحمد 1  
أثر حجم توزيع األرباح على أسعار أسهم الشركات 

تطبيقية" ةالسعودي "دراسالمدرجة في السوق المالي   
امعة شقراءمجلة ج  
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 الدورات التالية :العامري بتقديم بن محمد قيام الدكتور أحمد . 1

  دورة تدريبية بعنوان "التحول إلى أساس االستحقاق املحاسبي"، لمنسوبي اإلدارة المالية بجامعة

 م.1/1/0202الملك سعود يوم األحد الموافق 

 ة ملحاسبي"، لمنسوبي اإلدارة المالية بالمديندورة تدريبية بعنوان "التحول إلى أساس االستحقاق ا

 م.0/1/0202ثنين الموافق الطبية بجامعة الملك سعود يوم اال

  دورة تدريبية بعنوان "التحول إلى أساس االستحقاق املحاسبي"، لمنسوبي اإلدارة المالية

 م.01/0/0202بالشؤون الصحية بمنطقة القصيم يوم السبت الموافق 

 وان "التحول إلى أساس االستحقاق املحاسبي"، لمنسوبي اإلدارة المالية بوزارة دورة تدريبية بعن

 م.12/0/0202الصحة يوم األحد الموافق 

  دورة تدريبية بعنوان "التحول إلى أساس االستحقاق املحاسبي"، لمنسوبي اإلدارة المالية

 م.8/0/0202بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية يوم السبت الموافق 

 تدريبية بعنوان" نظم المعلومات املحاسبية"، لمتدربين من القطاعين العام والخاص يوم  دورة

 م.02/21/0202األحد الموافق 

  دورة تدريبية بعنوان "التحول إلى أساس االستحقاق املحاسبي"، لمنسوبي اإلدارة المالية

 م.12/11/0211بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض يوم األحد الموافق 

 مسا. 0
ً
أبو عقاب في إعداد ومراجعة دليل السياسات سعيد أ. جعفر  األشقر والشربيني من د. السيد  همة كال

 الداخلية ودليل السلوكيات للبرامج األكاديمية بكلية املجتمع.

1 . 
ً
األشقر،  الشربيني شرقاوي، د. السيد عبدالوهاب شكري، د. محمدمحمد من سعادة د. عالء  ساهم كال

 تفاق مع جهات التدريب لتدريب طالب تخصص التأمين واإلدارة المالية.بالتفاوض واال

االعتماد األكاديمي  تجديدمشاركة رئيس قسم العلوم اإلدارية وأعضاء القسم في كافة لجان الجودة ل. 1

 للكلية.البرامجي 
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                                 من الفترةشرقاوي في حملة " ثقافتك في صحتك " بوزارة المالية في  عبدالوهابمشاركة د. محمد . 1

 .م0211 /11/ 7 – 1

مناظر في "برنامج النشاط الطالبي بالشراكة مع سعيد أ. عبدالله  شرقاوي و عبدالوهابمشاركة د. محمد . 2

هري نوفمبر خالل ش -شركة التنمية المتكاملة بالتطبيق على طالب المدارس" في أكثر من سبع مدارس بالرياض 

 م . 0211ديسمبر و 

مناظر في برنامج  سعيد أ.عبد الله الزاحم، وعبدالله أ.يزيد  شرقاوي، وعبد الوهاب مشاركة د. محمد . 7

 .م2019 /10/ 1"  الرياضبصحة  -توعوي "برنامج مكافحة التدخين 

 الفترة وزارة الصحة فيإشراف " تحت  1صحة  –شرقاوي في حملة " تطوعي عبدالوهاب مشاركة د. محمد . 8

 .م 0211 /10/ 7 – 2 من 

 ات التالية:أبو عقاب بالمشارك سعيد ام األستاذ جعفر يق. 1

  في وضع الخطة التنفيذية لمبادرة )مجتمع(.المشاركة 

 .المشاركة في صياغة عدة اتفاقيات في مجال الشراكة املجتمعية 

 معية بقسم العلوم تقرير اإلنجاز الخاص بلجنة العالقات العامة والشراكة املجت مراجعة

 اإلدارية.
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قسم العلوم 

 الطبيعية
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 المؤلفون  عنوان البحث م
اسم املجلة / 

 المؤتمر

سنة 

 النشر
 الصفحات العدد

1 

Nitrogen Pollution Impact and Remediation 

through Low Cost Starch Based Biodegradable 

polymers 

 محمد د.ناصر

 عبدالسالم

Scientific 

Reports 2020 10 5927-5942 

0 

Velocimetry and response surface regression 

analysis of a swirling bed tested with mesh-

coupled axial blade distributor 

 د.ناصر

 عبدالسالممحمد

Review of 

Scientific 

Instruments 
2020 91 45106-45121 

1 
On Fixed-Point Results in Controlled Partial 

Metric Type Spaces with a Graph 

د.نزار عبدالكريم 

 السويح
Mathematics 2020 8 33-48 

1 

Tooth implant prosthesis using ultra low 

power and low cost crystalline carbon bio-

tooth sensor with hybridized data acquisition 

algorithm 

أ.د.حسن فؤاد 

 السيد

Computer 

Communications 
2019 148 176-184 

1 

ZnO Nanocrystal-Based Chloroform 

Detection: Density Functional Theory (DFT) 

Study 

أ.د.حسن فؤاد 

 محمد
Coatings 2019 9 769-783 

2 

Wearable IoT smart-log patch: An edge 

computing-based Bayesian deep learning 

network system for multi access physical 

monitoring system 

 أ.د.حسن فؤاد

 محمد
Sensors 2019 19 3030-3047 

7 
Highly sensitive optical ammonia gas sensor 

based on Sn Doped V2O5 Nanoparticles 

 محمد د.ناصر

 عبدالسالم

Materials 

Research 

Bulletin 

2019 108 266-274 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379718332261#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379718332261#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379718332261#!
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 الجهة المنظمة مكانها تاريخها شة / الندوةعنوان الور 
عضو هيئة التدريس 

 المشارك

التدريب على استخدام نظام 

 (ISO 9001:2015)  األيزو 
 كلية املجتمع م1/11/0211

وكالة الكلية للتطوير 

 والجودة

 ناصر محمد عبدالسالم.د

 حسن فؤاد محمدأ.د.

ورشة عمل قياس مخرجات 

  التعلم
 ملجتمعكلية ا م18/1/0211

وكالة الكلية للتطوير 

 والجودة
 ناصر محمد عبدالسالمد.

معايير ضمان الجودة في 

 التدريس الجامعي
 كلية املجتمع م11/10/0211

وكالة الكلية للتطوير 

 والجودة

 نزار عبدالكريم السويحد. 

 حسن فؤاد  محمدأ.د

تحسين مهارات أعضاء هيئة 

التدريس في التعامل مع  

 تعلمأنظمة إدارة ال

 كلية املجتمع م11/1/0202
وكالة الكلية للتطوير 

 والجودة

 ناصر محمد عبدالسالمد. 

 نزار عبدالكريم السويحد. 

 حسن فؤاد  محمدأ.د. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 م الفعالية المسؤول التاريخ

 1 األنسجة" وهندسة  يبعنوان "النانوتكنولجمحاضرة عامة  حسن فؤاد محمد .أ.د م8/12/0211

 0 محاضرة عامة بعنوان" مياة الصرف والطاقة الحيوية" ناصر محمد عبدالسالمد.  م01/12/0211

 1 إدارة سلسلة التوريد" محاضرة بعنوان" نزار عبدالكريم السويحد.  م11/11/0211
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قسم اآلداب 

 والتربية
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 الصفحات العدد سنة النشر اسم املجلة / المؤتمر المؤلفون  عنوان البحث م

 ضمان الطبيب 1
مد د. صغير بن مح

 الصغير

مجلة بحوث كلية اآلداب / 

جامعة المنوفية / جمهورية 

 مصر

2020 120 21-1 

9 
نتماء الوطني في ضوء تعدد الدول في اإل 

 )رؤية شرعية(الحاضر   العصر 

ر بن محمد .د صغي 

 الصغير

مجلة الدراسات العربية كلية دار 

 العلوم جامعة المنيا
2019 40 463-437 

6 

الشرعية طرق إثبات المقاصد 

وأنواعها من خالل موافقات الشاطبي 

 رحمه الله

ر بن محمد .د صغي 

 الصغير

مجلة أبحاث كلية التربية  جامعة 

 الحديدة
2020 17 36-2 

6 
معالم من السياسة الشرعية عند 

 العالمة ابن سعدي رحمه الله

ر بن محمد .د صغي 

 الصغير

مؤتمر العالمة ابن سعدي 

 جامعة القصيم
2019 -------- 1973-1939 

5 
اتجاه الرسائل العلمية العقدية في 

 الجامعات السعودية

د. سعد بن بجاد 

 العتيبي
 143-79 25 2020 مجلة الدراسات العقدية

3 
A bi-dimensional assessment of 

published abstracts 
 جبق د. عمر عثمان

International Journal of 

Interdisciplinary Research 

Methods 

2020 1-7 45-57 

7 
Review of the Moon’s Scarf: 

Women with or without Hijab 
 جبق د. عمر عثمان

The  Journal of 

Rotterdam Islamic and 

Social Sciences (JRISS) 

2020 1-10 93-97 

8 

The difficulty of translating 

relative pronouns from Arabic 

into English for 

a sample of Saudi students 

 د. عمر عثمان جبق
American Journal of 

Translation Studies. 
2019 4-11 1-23 

2 

Problems in Arabic-English 

translation of articles 

encountered by Saudi 

Students 

 د. عمر عثمان جبق

European Journal of English 

Language and Literature 

Studies 

2019 5-7 22-35 
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 الصفحات العدد سنة النشر اسم املجلة / المؤتمر المؤلفون  عنوان البحث م

11 

George Orwell's Animal Farm: An 

Outcry Against False 

Revolutionary 

Leaders 

 د. عمر عثمان جبق
English Literature and 

Language Review 
2019 5-10 173-180 

 

 

 

 

 المؤلفون  عنوان الكتاب  م
اسم الناشر وسنة 

 النشر

 في حالة الترجمة

العقد  تاريخ المترجمون   الحالة 

 عقيدة اإلمام البخاري  1
د. سعد بن بجاد 

 العتيبي
    م0202دار املحدث 

9 
: دليل إستراتيجي 

ً
كيف تكون باحثا

 للنجاح األكاديمي

Jonathan St. B. T. 

Evans 
Routledge , 2015 

د. عمر عثمان 

 جبق
 تم الطبع 2019

 

 

 

 

 و هيئة التدريس المشاركعض نوع المشاركة المكان الزمان اسم المؤتمر م

1 
مؤتمر الشمول المالي والتنمية 

 المستدامة في ظل جائحة كورونا
العامةدارة د اإل معه م10/1/0202  طارق بن عبدالله الغصاب أ. حضور  

 م18/12/0211 مؤتمر العاملين مع الشباب 0
وزارة العمل والتنمية 

 االجتماعية
 أديب بن عبدالله الصبي أ. حضور 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
هـ1441 عود للعام اجلامعيالتقرير السنوي لكلية اجملتمع جبامعة امللك س  

 

 

 

 

 

 

 

 

وان الورشة / الندوةعن  الجهة المنظمة مكانها تاريخها 
عضو هيئة التدريس 

 المشارك

فسيولوجيا الجهد البدني في  دور 

 الرياض ي والصحة العامة األداء
 لك سعودلمجامعة ا م96-96/11/9112

كلية علوم الرياضة 

 والنشاط البدني
 فواز عبد الله القباني .أ

 أديب بن عبدالله الصبي أ. حضور  سعودجامعة الملك  م6/11/9112 يوم المعلم

 أديب بن عبدالله الصبي أ. حضور  جامعة الملك سعود م6/11/9112 ملتقى البنوك السعودية

 

 

  

 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

عدع م61/3/9191 ساعات 5 التميز في قيادة كليات املجتمع  ن ب 
الجمعية السعودية 

 لكليات املجتمع 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

معايير ضمان الجودة في 

 التدريس الجامعي
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/19/9112 ساعات 5

 عمادة تطوير المهارات ة املجتمعيكل م6/9/9191 ساعات  5 استراتيجيات تقييم الطالب
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 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

عد م9191/  11/6 ساعات 6 الفصول االفتراضية  عمادة تطوير المهارات عن ب 

استخدام نظام بالك بورد في 

عد  التعليم عن ب 
عد م19/6/9191 ساعات 3  عمادة تطوير المهارات عن ب 

تقييم أداء الطالب في التعليم 

 اإللكتروني
عد م9191/ 11/11 ساعات 6  عمادة تطوير المهارات عن ب 

التدريب على استخدام بالك 

 بورد
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م1/6/9191 ساعتان

معايير ضمان الجودة في التعليم 

 الجامعي
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/19/9112 ساعات 5

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

عد م9191/  11/6 ساعات 6 الفصول االفتراضية   عمادة تطوير المهارات عن ب 

استخدام نظام بالك بورد في 

عد   التعليم عن ب 
عد عن م19/6/9191 ساعات 3  عمادة تطوير المهارات ب 

تحليل البيانات في البحوث 

 الكيفية
عد م8/5/9191 ساعات 6  عمادة تطوير المهارات عن ب 

تقييم أداء الطالب في التعليم 

 اإللكتروني
عد م18/6/9191 ساعات 6  عمادة تطوير المهارات عن ب 

التدريب على استخدام بالك 

 بورد
 عمادة تطوير المهارات عكلية املجتم م1/6/9191 ساعتان

معايير ضمان الجودة في 

 التعليم الجامعي
 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م11/19/9112 ساعات 5
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 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

التدريب على استخدام بالك 

 بورد
 عمادة تطوير المهارات تمعكلية املج م1/6/9191 ساعتان

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

عد م11/6/9191 ساعات 6 الفصول االفتراضية  عمادة تطوير المهارات عن ب 

استخدام نظام بالك بورد في 

عد  التعليم عن ب 
عد م19/6/9191   ساعات 3  عمادة تطوير المهارات عن ب 

دورة تصميم الدروس التفاعلية 

 باستخدام نير بود
عد م5/11/9112 ساعات 6  التحول التقني عن ب 

 عمادة تطوير المهارات كلية املجتمع م2/6/9191 ساعات 6 أمن المعلومات

 نظمةالجهة الم مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

 الفصول االفتراضية 

BlackBoard Collaborate 
عد م11/6/9191 ساعات 6  عن ب 

عمادة التعامالت 

 واالتصاالت لكترونيةاإل

عد م9/6/9191 ساعات BlackBoard 6دارة التعلم إنظام   عن ب 
عمادة التعامالت 

 واالتصاالت لكترونيةاإل

عد م5/5/9191 ساعات 6 الكتب اإللكترونية التفاعلية  عن ب 
عمادة التعامالت 

 واالتصاالت لكترونيةاإل

تصميم االختبارات واألنشطة على 

 البالك بورد
عد م5/6/9191 ساعات 6  عن ب 

عمادة التعامالت 

 واالتصاالت لكترونيةاإل

التوثيق العلمي بإستخدام قواعد 

APA Style- 6 
عد م7/5/9191 ساعات 6  عن ب 

عمادة التعامالت 

 تصاالتواال لكترونيةاإل

دارة التعلم في إستخدام نظام ا

عد  التعليم عن ب 
عد م19/6/9191 ساعات 3  عن ب 

عمادة التعامالت 

 واالتصاالت لكترونيةاإل

عد م6/19/9112  ساعات 5 ابتكار األفكار البحثية  عمادة تطوير المهارات عن ب 
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 نظمةالجهة الم مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

تصميم املحتوى الرقمي 

 بإستخدام برنامج كمتازيا
عد م3/5/9191 ساعات 6  عن ب 

عمادة التعامالت 

 واالتصاالت لكترونيةاإل

قواعد السلوك الوظيفي 

 وأخالقيات العمل
عد م91/6/9191 ساعتان  دارة العامةمعهد اإل  عن ب 

بوابة الخدمات 

اإللكترونية)أعضاء هيئة 

 التدريس(

عد م91/5/9191 ساعات 6  عن ب 
عمادة التعامالت 

 واالتصاالت لكترونيةاإل

عات الذكية بإستخدام إدارة القا

Near Pod 
عد م93/5/9191 ساعات 6  عن ب 

عمادة التعامالت 

 واالتصاالت لكترونيةاإل

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

 كيفية العمل على منصة البالك

 بورد 
عد م9191/ 15/6  ساعات 6  دة تطوير المهارات عما عن ب 

 

 الجهة المنظمة مكان انعقادها تاريخها مدة الدورة عنوان الدورة

عد م 96/7/9191 ساعة 61 تدريب المدربين  عن ب 
مركز التقنية الحصرية 

 للتدريب

عد م 16/7/9191 ساعة 15 لكترونية الحديثةالتجارة اإل  عن ب 
 مركز التقنية الحصرية

 للتدريب

عد م3/5/9191 ساعات 5 عداد المدربينإ  معهد اإلدارة العامة عن ب 

عد م61/6/9191 ساعات 5 إدارة الفعاليات  معهد اإلدارة العامة عن ب 

عد م61/6/9191 ساعات 5 القيادة اإلدارية  معهد اإلدارة العامة عن ب 

 م18/19/9112 ساعات 11 مبادئ اإلنعاش القلبي الرئوي 
لهالل األحمر مركز ا

 للتدريب
 حمرالهالل األ جمعية 

عد م6/9112-9 ساعة 951 ريادة األعمال  عمادة تطوير المهارات  عن ب 

عد م11/3/9112 ساعة 195 عمالإدارة األ   E-Learning College عن ب 
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 الجهة عنوان البحث اسم املحكم م

 د. عمر عثمان جبق 1

Literature as an Indispensable Tool for the 

Reformation of the Child: The Children’s 

Literature Example 

Asian Research Journal of 

Arts & Social Sciences 

 د. عمر عثمان جبق 9

Mother-tongue influence on the spoken 

english of esl students in upper west region 

Ghana 

International Research 

Journal of Teacher 

Education 
 

 

 

 م الفعالية المسؤول التاريخ

 م9191/ 15/6
العنزي و أ. ظافر عبد الله  خلف تركي .أ

 البيش ي

 مركز مصادر التعلم

 ) مشاركة كل الزمالء مدرس ي اللغة االنجليزية(
1 

 فواز عبد الله القباني أ. م9112/ 92/11
الفصل األول  دورة رياضية داخل الكلية لطالب 

 المشترك
9 

 أديب بن عبدالله الصبي أ. م9191/ 95/9
كيفية استخدام في دورة تدريبة ألعضاء القسم 

عدو ز برنامجي بالك بورد و   م للتعليم عن ب 
6 

 أديب بن عبدالله الصبي أ. م9191/ 5/6
تدريب أعضاء هيئة التدريس في القسم على تجهيز 

 االختبارات اإللكترونية على البالك بورد
6 
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 م.0211جبق( عام  عثمان ( مقاالت مترجمة في مجلة الفكر )د. عمر1عدد ) -1
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الفصل األول 

 المشترك
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 ،قامت إدارة الفصل األول المشترك بإدارة وتنظيم تدريس مقررات الفصل األول المشترك لبرامج الكلية. 1

 الكلية، وقد عملت اإلدارة على:في والتي تقدم من خالل األقسام األكاديمية 

 مقررات الفصل األول المشترك، وتوزيع الجدول الدراس ي.لن العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس تأمي 

 .تنسيق وتنظيم الجدول الزمني لتقديم المقررات من حيث تقديم املحاضرات وجدولة االختبارات 

  لمنسقامع الطالب المستجد  لتسهيل تواصل ،الفصل األول المشتركمن مقررات تعيين منسق لكل مقرر 

 .بسالسة ويسر سير العملية التعليميةوالعمل على  معالجة أي اشكالية، من أجل

  من أجل مناقشة  ،مع منسقي المقررات دورية خمسة إجتماعاتلفصل األول المشترك اعقدت إدارة

 ه.1661لفصل األول المشترك خالل العام الجامعي لتخص العملية التعليمية  اتعو موض

 عدهـ )عن 1661لتعليمية للفصل الدراس ي الثاني استكمال العملية ا عبر المنصات اإللكترونية املختلفة،  (ب 

 . وذلك في ظل جائحة كورونا

 عدوتنفيذها )عن  متابعة سير العملية التعليمية  هـ  ـ1661لفصل الدراس ي الثاني ( خالل اب 

 عدهـ  )عن 1661 تنفيذ واستكمال االختبارات الفصلية والنهائية للفصل الدراس ي الثاني  (ـب 
 

 

 

 

  لطالب المستجدينللقاء تعريفي 

 سعود  الملك جامعةب املجتمع نظمت كلية
ً
كالء و  كل من سعادة بحضور لطالبها المستجدين لقاًء تعريفيا

 .التدريس وأعضاء هيئة ،ف على إدارة الفصل األول المشترك، والمشر ؤساء األقسامور  ،الكلية

 

 

 



 
 

67 
هـ1441 عود للعام اجلامعيالتقرير السنوي لكلية اجملتمع جبامعة امللك س  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إسهامات الوحدات 

 بالكلية التنظيمية

لعام خالل ا

 هـ1661الجامعي



 
 

68 
هـ1441 عود للعام اجلامعيالتقرير السنوي لكلية اجملتمع جبامعة امللك س  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التطوير وحدة 

 والجودة
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 .(ISO9001:2015مع مواصفات اآليزو ) يتوافقجراءات وحدة التطوير والجودة بما إتطوير وتحديث ( 1

 .0201فيذية الخاصة بوكالة الكلية للتطوير والجودة نتطوير الخطة الت( 0

 عضاء هيئة التدريس.أإقامة مجموعة من ورش العمل الخاصة بقياس مخرجات التعلم للمقررات لجميع ( 1

ية فعلى اللجنة اإلشراوعرضه  ،من دليل تطوير وقياس مخرجات التعلم في الكلية إعداد اإلصدار النهائي( 1

 العليا للجودة العتماده.

ية العليا للجودة فوعرضه على اللجنة اإلشرا ،بالكليةإعداد اإلصدار النهائي من دليل ضمان الجودة ( 1

 العتماده.

علوم الحاسب والعلوم اإلدارية عن العام مراجعة وتدقيق تقرير مؤشرات األداء الرئيسة لبرنامجي ( 2

 هـ. 1111/1112

 هـ. 1111/1112مراجعة وتدقيق التقرير السنوي لقسمي علوم الحاسب والعلوم اإلدارية عن العام ( 7

عام عن الكاديمية السنوية لبرنامجي علوم الحاسب والعلوم اإلدارية مراجعة وتدقيق تقارير البرامج األ( 8

 .هـ 1111/1112

كاديمية على وضع خطط عمل لمعالجة المالحظات النهائية الواردة من فريق التحكيم العمل مع األقسام األ (1

 الخارجي الخاص بالمركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي لتجديد االعتماد األكاديمي البرامجي لبرامج الكلية.

للبرامج األكاديمية ألعضاء لجان الجودة في قامة مجموعة من ورش عمل خاصة بقياس مخرجات التعلم إ( 12

 األقسام األكاديمية.

عد إقامة مجموعة من ورش العمل الخاصة باستخدام منصة بالك بورد للتعليم عن ( 11 ألعضاء هيئة ب 

 التدريس.

 مراجعة وتدقيق الخطط التنفيذية لكيانات الكلية.( 10

يم الدعم والمشورة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية بما متابعة نشر ثقافة الجودة بالكلية من خالل تقد( 11

 يخص متطلبات الجودة.

تزويد البرامج األكاديمية المشاركة في تجديد االعتماد األكاديمي )برنامج علوم الحاسب، برنامج العلوم ( 11

 اإلدارية( بمؤشرات أداء المقارنة المرجعية الداخلية والخارجية.

ت املجتمع في المملكة بمؤشرات األداء الرئيسة لبرامج الكلية بناًء على طلبها كونها تزويد مجموعة من كليا( 11

 كمرجعية خارجية لها. بجامعة الملك سعود تعتمد كلية املجتمع
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وحدة التدريب 

والتوظيف 

 المساندة
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 مالحظات

عدد 

المتقدمين وتم 

 قبولهم

عدد 

 الوظائف
 م الشركة

جميع التخصصات من داخل وخارج الكلية وجاري 

باقي المتقدمين وتم طلب زيادة عدد  العمل على

افقة الشركة على ذلك  الوظائف وتم مو

 1 شركة مراكز االتصال 51 66

عمال والقانون وإدارة األ  اآلليتخصصات الحاسب 

والموارد البشرية واملحاسبة والمالية تم إيقاف 

العمل لدى الجهة بسبب األوضاع الراهنة وسيتم 

 العودةعد بالرجوع لها 

13 91 
المؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية
2 

 3 وزارة الدفاع 1 1 تخصص مالية

 95 95 جميع التخصصات
شركة االعتماد لحلول 

 عمالاأل 
4 

جميع التخصصات والزال العمل مستمر معهم لقبول 

 كثر من الخريجينأأعداد 
 مفتوح 16

صندوق تنمية الموارد 

 البشرية )هدف(
5 

رسال قوائم إاالتصال تم  بالتعاون مع شركة مراكز 

الخريجين من الكلية ومن كلية الدراسات التطبيقية 

 وخدمة املجتمع وكلية التقنية في الخرج

 مفتوح 19

شركة مراكز االتصال 

للتوظيف في هيئة السياحة 

 ثارواآل

6 

 7 شركة حصن المسافر 6 6 جميع التخصصات
 

 

 

رية،  د البشطالب تخصص الموار  01طالب تخصص اإلدارة المالية والمصرفية،  11 

طالب تخصص  ، طالب تخصص إدارة أعمال التأمين،تخصص التسويق انطالب

 طالب تخصص علوم الحاسب. 01السكرتارية التنفيذية،  
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 2د البشرية،  طالب تخصص الموار  11طالب تخصص اإلدارة المالية والمصرفية،  08 

طالب تخصص  10ب تخصص إدارة أعمال التأمين، طال  12، تخصص التسويق طالب

 علوم الحاسب.

 

  

د البشرية،  طالب تخصص الموار  11اإلدارة المالية والمصرفية،  صصطالب تخ 11 

 البط 1، طالب تخصص إدارة أعمال التأمين 18، طالب تخصص التسويق 17

 .تخصص السكرتارية التنفيذية

 

 

 العدد ما تم إنجازه م

1 
 الفصل الدراس ي األول( دورة 11)الدورات التدريبية 

 الفصل الدراس ي الثاني ( دورات 12) 
 دورة (01)

 مدرب (11) إجمالي عدد المدربين  9
ً
 ا

 طالب (071) إجمالي عدد الطالب المسجلين في الدورات  6
ً
 ا

 ( طالب011) إجمالي عدد حضور الطالب الفعلي للدورات  6
ً
 ا

 ( طالب011) إجمالي عدد الذين أنهوا الدورات والذين حصلوا على شهادات 5
ً
 ا

 

  

 (. ACESإتفاقية واحدة سارية مع شركة أنظمة اإلتصاالت واإللكترونيات المتقدمة )  -
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 إتفاقية تعاون مع كلية املجتمع بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. -

 إتفاقية لم توقع حتى اآلن مع شركة االعتماد الحديثة لحلول األعمال املحدودة . -
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وحدة شؤون 

 الطالب
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 .هـ 1111 ستقبال الطالب المستجدين للفصلين الدراسيين األول والثاني من العامإل  ستعداد والتهيئةاإل  -1

من قبل الطالب ومعالجتها  "SMRضافة المقدمة في نظام طلبات تعديل جدول الطالب "استقبال طلبات الحذف واإل  -0

 وتنفيذها.

 الراغبين في منح فرصة وتدقيق بيانا -1
ً
مادة لعهم ثم عرضهم على اللجنة ومن ثم الرفع ب ،تهمحصر الطالب المفصولين أكاديميا

 القبول والتسجيل بالجامعة.

تتم  حلها لدى مسجلي الكلية ومتابعتها حتىلمخاطبة عمادة القبول والتسجيل لحل مشاكل الطالب التي ال يوجد صالحيات  -1

 معالجتها.

 ى اللجنة ومن ثم تنفيذها.ستقبال طلبات التحويل بين أقسام الكلية وتدقيقها وعرضها علإ -1

 ستمرار بتسليم ملفات الطالب الورقية.اإل  -2

 الدراس ي هـ، والفصل1111 الثاني الدراس ي إدخال الجداول الدراسية والقاعات واملجموعات في النظام األكاديمي للفصل -7

 لما يرد من إجراء التعهـ، و 1110األول 
ً
 .األكاديميةقسام األديالت عليها وفقا

 ط أسماء مدرس ي المقررات بالشعب التي يدرسونها في النظام األكاديمي.رب -8

 إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك للطالب الخريجين وتوقيعها وتصديقها. -1

 استقبال طلبات إخالء طرف الطالب من الجامعة وتوقيعها وتصديقها. -12

عتذار عن مقرر المرسلة من قبل هـ، وكذلك اإل 1111اني للعام األول والث الدراسيين عتذار عن الفصلينتنفيذ طلبات اإل  -11

 الطالب في النظام األكاديمي.

ا لعمادة ستالمها منهم وتصديقها والرفع بهإستمارات معادلة المقررات للطالب لتعبئتها من قبل القسم املختص و إتسليم  -10

 القبول والتسجيل .

 وتدقيقها والمصادقة عليها.ستقبال طلبات التحويل من خارج الكلية إ -11

 منتظمين، وأعداد)أعداد المقبولين، وأعداد ال اإلحصائيات والبيانات الخاصة بالطالب مثلالتقارير الخاصة بإعداد  -11

 ( وتزويد عمادة الكلية واألقسام األكاديمية بها عند الحاجة.الخريجين

 إو  SMSو رسائل الـ عالنات الورقية أالتواصل مع طالب الكلية عن طريق اإل  -11
ً
 بأول. بالغهم فيما له عالقة بهم أوال

 هـ.1111األول والثاني للعام  الدراسيين إصدار البطاقات الجامعية للطالب المستجدين للفصلين -12
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وحدة تطوير 

 المهارات
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قامت وحدة تطوير المهارات بكلية املجتمع بالتعاون مع عمادة تطوير المهارات بالجامعة بتوفير العديد من 

 لتدريبية ألعضاء هيئة التدريس كالتالي:الدورات ا

 تاريخ تنفيذها اسم الدورة م

 م2/19/9112 آليات قياس مخرجات التعلم 1

 م11/19/9112 معايير ضمان الجودة في التدريس 9

 م18/9/9112 وضع وقياس مخرجات التعلم 6

 م91/9/9112-12 توصيف وتقرير المقرر  6

 

كلية املجتمع بالتعاون مع عمادة تطوير المهارات بالجامعة بتوفير العديد كما قامت وحدة تطوير المهارات ب

 من الدورات التدريبية للموظفين كالتالي:

 تاريخ تنفيذها اسم الدورة م

 م9/19/9112 المهارات اإلتصال الفع   1

 م6/19/9112 برنامج التفكير 9

 م61/2/9112 ديواننظام  6

 م7/11/9112 إعداد التقارير 6

 م16/11/9112 مهارات التواصل مع الرؤساء 5

 

وبالتعاون  بالكلية المساندة قامت وحدة تطوير المهارات بكلية املجتمع بالتعاون مع وحدة التدريب والتوظيف

 مع عمادة تطوير المهارات بالجامعة بتوفير العديد من الدورات التدريبية للطالب كالتالي:
  

 تاريخ تنفيذها اسم الدورة م

 م61/11/9112-92 مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية 1

 م5/11/9112-6 مهارات الكتابة اإلدارية 9

 م3/11/9112 مهارات التفكير األساسية 6

 م19/11/9112-11 كتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية 6

 مPower Point 16/11/9112برنامج العروض التقديمية  5

 م18/11/9112 فن الحوار 3



 
 

78 
هـ1441 عود للعام اجلامعيالتقرير السنوي لكلية اجملتمع جبامعة امللك س  

 تاريخ تنفيذها اسم الدورة م

 م91/11/9112-12 تحويل األفكار إلى مشاريع 7

 م93/11/9112 سوق العملاالستعداد ل 8

 م11/11/9112-11 مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية 2

 م16/9/9112 مهارات الكتابة اإلدارية 11

 م18/9/9112 مهارات التفكير األساسية 11

 م12/9/9112 كتابة السيرة الذاتية والمقابالت الشخصية 19

 مPower Point 95-93/9/9112برنامج العروض التقديمية  16

 م97/9/9112 فن الحوار 16

 م6/6/9112 تحويل األفكار إلى مشاريع 15

 م5/6/9112 المهارات اإلتصال الفع   13

 م19/6/9112-11 مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية 17

 م16/6/9112-16 اإلستعداد لسوق العمل 18

 م18/6/9112 ت العامةالعالقا 12

 م12/6/9112 مهارات البحث في مصادر المعلومات 91

 م93/6/9112-95 برنامج الجداول الحسابية إكسل 91

 م97/6/9112 مهارات التفكير الناقد 99

 م1/6/9112 أساسيات اإلدارة 96

 م9/6/9112 تخطيط المشاريع 96
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 وحدة البحوث
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ISI 

 ( أبحاث على النحو التالي:1المنشوره والمدعومة من وحدة البحوث ) األبحاثبلغ عدد 

 ISIفي قواعد النشر  األبحاثترتيب  األبحاثعدد 

 Q1 بحثين

 Q2 بحث واحد 

 Q4 بحث واحد

ق المزيد من رتقاء بمكانته لتحقيهمية البحث العلمي واإل أص على  تأكيد عقد ملتقى البحث العلمي وهو ملتقى يحر في كل عام ي  

 راكزالمموزعة بين عمادة البحث العلمي و  بداع. ويتضمن الملتقى العديد من املحاضرات وورش العمل المميزهالتميز واإل 

 البحثية والتي يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والباحثين من كل الكليات،  والوحدات 
ً
حية )كورونا( للجائحة الص ولكن نظرا

 . ه1111 الجامعي عقد الملتقى للعاملم ي   ةحترازيجراءات اإل لتزام الجامعة باإل إو 

حة بداخل الجامعة المتاتساهم وحدة البحوث بتزويد أعضاء هيئة التدريس بالكلية عبر البريد اإللكتروني بكل الفرص البحثية 

وخارج الجامعة، كذلك تم اإلعالن عن الكثير من المسابقات والجوائز البحثية والتي ترعاها جهات معتمدة خارج الجامعة. 

 ومن البرامج البحثة التي تقدمها عمادة البحث العلمي بالجامعة والتي تم حث الزمالء على اإلستفادة منها:

 املجموعات البحثية. 

 الشراكة العلمية الدولية برنامج. 

 برنامج واعد. 

 برنامج مساعد الباحث التأهيلي. 

 إولقد 
ً
بحاث المدعومة املجموعات البحثية وهذا ما يفسر قلة عدد األ  ستفاد من هذه البرامج العديد من الزمالء وخصوصا

 
ً
الخدمات التي تقدمها عمادة البحث  لتوجه الزمالء للنشر ضمن هذه البرامج، كذلك تم االستفادة من من خالل الوحدة نظرا

  العلمي كخدمة التدقيق اللغوي والتجهيز للنشر
ً
 يد قبل نشره.بشكل ج والتي تتيح لعضو هيئة التدريس تدقيق البحث لغويا

 07تم فحص عدد )
ً
  ،(Plagscanعلى طلبهم وذلك عن طريق نظام ) يئة التدريس بالكلية بناءً من أبحاث أعضاء ه ( بحثا

ً
 علما

الفرصة للزمالء أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالحصول على حساب  تمثلة في عمادة البحث العلمي أتاحأن الجامعة مب

 خاص لهم من خالل التقدم بطلب للعمادة وقد إستفاد منه عدد من الزمالء.
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وحدة شؤون 

 الخريجين
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كتساب المهارات الالزمة لعالم األعمال، بينما تسعى الشركات الدراسة الجامعية فرص التعلم و توفر ا

 
ً
 والمؤسسات من ناحيتها إلى اجتذاب أفضل العناصر من بين الخريجين للعمل في صفوفها. وترسل الشركات سنويا

ت، حة لهم. وفي أفضل الجامعابعثات إلى الجامعات قبيل موعد تخرج الطلبة، لكي تعرض الفرص الوظيفية المتا

 
ً
 .لميولهم الشخصية وسمعة الشركة التي تعرض الوظائف يختار الطلبة من بين كثير من الفرص لديهم، وفقا

من  من الدراسة، حول مجاالت التوظيف خيرةلبة والشركات في السنوات األ وفي الغالب يتم التواصل بين الط

كاتب لفرص التوظيف تكون هي حلقة الوصل بين الطلبة وبين قبل التخرج، حيث توجد في بعض الجامعات م

 
ً
ى تضمن قبل التخرج، حت الشركات. ويدرس الطلبة فرص الوظائف المتاحة ويختارون من بينها. ويتم التعاقد أحيانا

التخرج عد بلكن الحصول على وظائف  .إليها، ويضمن الطالب وظيفته قبل التخرج المرشحينالشركات ضم أفضل 

 ليس 
ً
 مضمونا

ً
 مةالءمبمقابالت شخصية، وتقييم من الشركات لمدى  ، حتى في أفضل الجامعات، فاألمر يتعلق أيضا

 .الخريج للوظيفة المعروضة. والتفوق الدراس ي هو أحد وسائل جذب أفضل الوظائف

ن عشر م دأبت كلية املجتمع على متابعة أوضاع خريجيها من مختلف التخصصات التي تقدمها الكلية منذ أكثر

في التاريخ لم تتوقف الكلية ممثلة  م، ومنذ ذلك0221إنشاء وحدة للخريجين في سنة سنوات، حيث صدر أول قرار ب

 
ً
لتزويد سوق العمل بفئات من الخريجين  وحدة شؤون الخريجين عن مساندة الدفعات المتتالية التي تتخرج سنويا

التي أظهرت العديد من الدراسات والتقارير السابقة المنجزة و  الحاصلين على دبلومات أو شهادات جامعية متوسطة،

 من الوظائف المتوسطة 
ً
من قبل الوحدة حاجة القطاعين الحكومي والخاص لهم لسد احتياجاتهم خصوصا

 والمساندة.

هـ، 1111اس ي األول جامعة الملك سعود للفصل الدر ب خصائص الخريجين من كلية املجتمعل وفيما يلي عرض

 ضمن تقديراتهم ومعدالتهم التراكمية وفقوالتي تت
ً
                  فترةعد بللتخصص، كما يستعرض أهم المؤشرات الوظيفية  ا

 .شهور من تخرجهم 1

  

  الخريجين تقديرات: 1 جدول 
ً
للتخصص وفقا  

 التخصص
  جيد ممتاز

 
 املجموع مقبول  جيد جدا

 النسبة العدد النسبة العدد ةبالنس العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %4 3 %0 0 %33 1 %67 2 %0 0 التنفيذية السكرتارية

 %27 22 %9 2 %27 6 %45 10 %18 4 والمصرفية المالية اإلدارة

 %6 5 %0 0 %20 1 %80 4 %0 0 التأمين أعمال دارةإ

 %26 21 %19 4 %29 6 %38 8 %14 3 الحاسب علوم

 %30 24 %21 5 %33 8 %38 9 %8 2 البشرية الموارد دارةإ

 %7 6 %0 0 %100 6 %0 0 %0 0 التسويق

 %100 81 %14 11 %35 28 %41 33 %11 9 إجمالي الكلية
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منهم من تخصص إدارة الموارد  %12، نسبة 81يظهر الجدول أن إجمالي عدد خريجي الكلية للفصل الدراس ي األول بلغ 

 منهم بت %18منهم بتقدير ممتاز و %8البشرية)
ً
 يليهم خريجوبتقدير مقبول(،  %01منهم بتقدير جيد و %11و قدير جيد جدا

  %11منهم بتقدير ممتاز و %18)%07اإلدارة المالية والمصرفية بنسبة 
ً
 %1و منهم بتقدير جيد %07و منهم بتقدير جيد جدا

 منهم بت %18منهم بتقدير ممتاز و %11)%02علوم الحاسب بنسبة  بتقدير مقبول(، ثم خريجو
ً
منهم  %01و قدير جيد جدا

إدارة أعمال التأمين بنسبة  )كلهم بتقدير جيد(ثم خريجو %7بة بتقدير مقبول(، يليهم خريجو التسويق بنس %11بتقدير جيد و

2%(82%  
ً
 طالب السكرتارية بنسبة  %02و منهم بتقدير جيد جدا

ً
  %27)%1منهم بتقدير جيد(، وأخيرا

ً
 منهم بتقدير جيد جدا

 ومن هذه النتائج يمكن أن نستخلص ما يلي:،تقدير جيد(منهم ب %11و

  عدأن توزيع التقديرات على مستوى الكلية  بشكل عاممتوازن ي 
ً
لتقدير جيد  %11للممتاز، ونسبة  %11، حيث بلغ نسبة ا

 
ً
ج ائلتقدير مقبول، لكن هذا التوزيع يختلف من تخصص آلخر، حيث جاءت النت %1لتقدير جيد ونسبة  %11ـ ونسبة جدا

 
ً
 للتخصص كاآلتي: وفقا

 قدير الحاصلين على ت : هناك توزيع شبه معتدل بين التقديرات مع ميل قليل نحو اليسار )نسبةإدارة الموارد البشرية

 .(الحاصلين على تقدير ممتازأعلى من نسبة مقبول 

 على حاصلينال نسبة)حو اليمين : يوجد كذلك توزيع شبه معتدل بين التقديرات لكن مع ميل ناإلدارة المالية والمصرفية 

 .(الحاصلين على تقدير ممتازأقل من نسبة  مقبول  تقدير

 علوم الحاسب 
ً
  : هناك توزيع قريب جدا

ً
 الحاصلين على تقدير مقبول )نسبة نحو اليسار  من االعتدال مع ميل قليل جدا

 .(الحاصلين على تقدير ممتازأعلى بقليل من نسبة 

 جيد( ال يوجد توزيع، يجب مراجعة توزيع الدرجات في التخصص: هناك تقدير وحيد)التسويق. 

 إدارة أعمال التأمين 
ً
غير معتدل،  (، وهو كذلك توزيع%02وجيد بنسبة  %82بنسبة   : هناك تقديرين فقط )جيد جدا

 .وهناك حاجة للمراجعة

 السكرتارية التنفيذية 
ً
  : هناك تقديرين فقط أيضا

ً
(، وهو كذلك توزيع غير %11وجيد بنسبة  %27بنسبة  )جيد جدا

 معتدل، وهناك حاجة للمراجعة

 
 
 

. 
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متوسطات المعدالت التراكمية للطالب: 1جدول   

  جيد ممتاز التخصص
 
 مقبول  جيد جدا

أدنى 

 معدل

أعلى 

 معدل

المتوسط 

 العام

 3.83 4.33 3.09 - 3.09 4.20 - التنفيذية السكرتارية

 3.84 4.84 2.17 2.45 3.22 4.15 4.70 والمصرفية اليةالم اإلدارة

 3.84 4.16 3.06 - 3.06 4.04 - التأمين أعمال دارةإ

 3.65 4.93 2.37 2.50 3.14 4.18 4.76 الحاسب علوم

 3.60 4.61 2.26 2.37 3.51 4.14 4.6 البشرية الموارد دارةإ

 3.14 3.58 2.91 - 3.14 - - التسويق

0716 إجمالي الكلية  4.14 3.26 9066 2.17 4.93 3.67 

 

 0817)أدنى معدل  1من  1881يظهر الجدول أن متوسط المعدل التراكمي لخريجي تخصص اإلدارة المالية والمصرفية بلغ 

(، 1881وأعلى معدل  0817تخصص إدارة أعمال التأمين )أدنى معدل  حصل خريجو هنفس، بالمتوسط ( 1881وأعلى معدل 

 1821علوم الحاسب بمتوسط  (، يليهم خريجو1881وأعلى معدل  1821السكرتارية التنفيذية )أدنى معدل  ثم خريجو تخصص

(، 1821وأعلى معدل  0802تخصص إدارة الموارد البشرية )أدنى معدل  (، ثم خريجو1811وأعلى معدل  0817)أدنى معدل 

 
ً
  خريجو وأخيرا

ً
 (.1818وأعلى معدل  0811معدل )أدنى 1811خريجو تخصص التسويق بمتوسط  ، وأخيرا

 يذالتخصصات وخاصة تخصص التسويق اللى توزيع أفضل للدرجات لبعض إوتؤكد هذه االحصائيات والنتائج الحاجة 

وبدرجة أقل تخصص ي إدارة أعمال التأمين الذي بلغ مدى  (1811 ) انحصر متوسط المعدل التراكمي في مدى لم يتجاوز 

، وقد يعزى ضعف المدى (1881) تارية التنفيذية الذي سجل مدى متوسط يبلغوتخصص السكر  (1881)المتوسط 

لمتوسطات المعدالت التراكمية لهذه التخصصات إلى قلة عدد الخريجين في هذه التخصصات، لكن التوزيع المعتدل 

ائية ي رصد الدرجات النهللتقديرات النهائية للخريجين هو أحد المعايير الهامة في تبني نهج الممارسة الجيدة والعادلة ف

 ملجموعات الطالب.

 

 

 

 

 
إمجايل الكليةالتسويقالبشريةاملواردادارةاحلاسبعلومالتأمنيأعمالادارةواملصرفيةاملاليةاإلدارةالتنفيذيةالسكراترية

3.833.843.84
3.653.60

3.14

3.67
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 نتائج الثانوية للخريجين: 9جدول 

 التخصص
متوسط 

 انويةثال

متوسط 

 التقديرات

متوسط 

 التحصيلي

 الدرجة الموزونة)المركبة(

 األدنى
المتوس

 ط
 األعلى

 80.3 72.9 65.9 66.1 70.0 85.0 علوم الحاسب

 71.9 71.2 70.0 61.7 65.3 89.9 ارية التنفيذيةالسكرت

 77.9 73.2 70.4 62.5 66.5 94.2 التسويق

 83.8 73.1 65.4 63.6 68.5 88.9 اإلدارة المالية والمصرفية

 74.6 73.0 69.7 59.6 73.4 90.5 دارة أعمال التأمينإ

 82.1 72.3 67.4 61.0 66.1 91.0 دارة الموارد البشريةإ

 83.8 72.7 65.4 63.1 68.2 89.1 ريجينإجمالي الخ

 

( 7781وأعالها  7281 )أدنى درجة122من  7180يظهر الجدول أن متوسط الدرجة الموزونة لخريجي تخصص التسويق بلغ 

تخصص إدارة أعمال  ثم خريجو، (8188وأعالها  2181)أدنى درجة  7181تخصص اإلدارة المالية والمصرفية بـ يليهم خريجو

(، ثم 8281وأعالها  2181جة )أدنى در  7081علوم الحاسب بمتوسط  (، يليهم خريجو7182وأعالها  2187أدنى درجة التأمين )

 خريجو تخصص السكرتارية 7781وأعالها  7281)أدنى درجة  7081تخصص إدارة الموارد البشرية بمتوسط  خريجو
ً
( وأخيرا

. ويتبين من هذه األرقام أن معدالت الطالب الذين يلتحقون بالكلية (7181وأعالها  7282)أدنى درجة  7180التنفيذية بمتوسط 

من الدرجة الموزونة، حيث أن أعلى درجة موزونة للطالب المتخرج  %12ضعيفة وخاصة في إختبار التحصيلي الذي يوازي 

قبلون )طالب من اإلدارة المالية والمصرفية(، كما يتبين أن بعض الطالب ال 8188من الكلية لم تتجاوز   ملتحقين بالكلية ي 

 .122من  21بمعدالت مركبة تتجاوز بقليل الـ 

 نسبة الثانوية، القدرات، التحصيلي للخريجين .6 جدول 

 الدرجة الموزونة التخصص

 التقدير
 اإلجمالي

  جيد
 
 جيد جدا

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %100 20 %30 6 %70 14 72.93 علوم الحاسب

 %100 3 %0 0 %100 3 71.23 السكرتارية التنفيذية

 %100 6 %17 1 %83 5 73.21 التسويق

 %100 22 %27 6 %73 16 73.10 اإلدارة المالية والمصرفية

 %100 5 %0 0 %100 5 73.01 دارة أعمال التأمينإ
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 %100 25 %24 6 %76 19 72.26 دارة الموارد البشريةإ

 %100 81 %23 19 %77 62 72.74 إجمالي الخريجين

فقط منهم التحقوا  %01بينما  ،جيد فحسب انوا قد التحقوا بالكلية بتقديرمن الطالب الخريجين ك  %77يظهر الجدول أن 

التأمين والسكرتارية التنفيذية كان تقديرهم جيد، ونسبة الطالب إدارة أعمال بتقدير جيد جدا، كما يتبين أن جميع طالب 

 الخريجين من تخصص ا
ً
، في حين أن نسبة الطالب الخريجين من تخصص إدارة الموارد %17هي  لتسويق بتقدير جيد جدا

  %01البشرية بلغت 
ً
  بتقدير جيد جدا

ً
، %07بلغت  ونسبة الخريجين من تخصص اإلدارة المالية والمصرفية بتقدير جيد جدا

 
ً
غالبية  ن. وهذه األرقام تثبت أ%12تساوي  وكان النصيب األعلى لخريجي تخصص علوم الحاسب بنسبة تقدير جيد جدا

 للدرجة الموزونة(. 71/122الطالب الملتحقين )أكثر من ثالثة أرباع الخريجين( يلتحقون بالكلية بتقدير جيد )أقل من 

 
 الدرجة الموزونة والمعدل التراكمي للخريج 6جدول 

 التخصص
 الدرجة

 الموزونة

يالتراكم المعدل  
 الفارق 

 111 من 5 من

  0.07 73 3.65 72.93 الحاسب علوم

  5.37 76.6 3.83 71.23 التنفيذية السكرتارية

  10.41- 62.8 3.14 73.21 التسويق

 المالية اإلدارة

 والمصرفية
73.10 3.84 76.8 3.70  

  3.79 76.8 3.84 73.01 التأمين أعمال إدارة

  0.26- 72 3.6 72.26 البشرية الموارد إدارة

  0.66 73.4 3.67 72.74 الخريجين إجمالي
 

0%

50%

100%

السكراترية علوم احلاسب
التنفيذية

اإلدارة املاليةالتسويق
واملصرفية

ادارة أعمال 
التأمني

ادارة املوارد 
البشرية

نيإمجايل اخلرجي

جيد جيد جدا
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يظهر الجدول أن معدالت الطالب الخريجين تحسنت وارتقت بفارق بسيط بين الثانوية العامة والدبلوم حيث ارتفعت 

، ثم 1871قدره تخصص إدارة أعمال التأمين بارتفاع  ، يليهم خريجو122من  1817ارية بـالمعدالت لكل من تخصص السكرت

 خريجو1872والمصرفية بـطالب اإلدارة المالية 
ً
تخصص التسويق  ، أما خريجو2827بإرتفاع يقدر بـ علوم الحاسب ، وأخيرا

 يظهر 2802وكذلك خريجو تخصص إدارة الموارد البشرية الذين تراجعت معدالتهم بـ 12811فقد تراجعت معدالتهم بـ
ً
. وعموما

 .2822ارتفعت معدالتهم بـ الجدول أن  خريجي الكلية

 :ومن هذه النتائج يمكن أن نستخلص ما يلي

 77بالكلية بمعدالت في الثانوية متوسطة تتراوح بين جيد) خريجي الكلية التحقو% 
ً
 .(%01) ( وجيد جدا

 رتفعت معدالتهم بالرغم من تطبيق الكلية ألعلى معايير التقييم في االختباراتأجين غالبية الخري. 

 الموارد البشريةإدارة دالت الطالب الخريجين لتخصصين فقط هما التسويق و تراجعت مع. 

 ( ولكن رغم ذلك يوص ي التقرير الحالي بضرورة مراجعة آلية  1بالنسبة لتخصص التسويق العينة صغيرة )خريجين فقط

 .التقييم في هذا التخصص
 

 

ن خدمة االستعالم عن الحالة الوظيفية للمواطن السعودي من التعر ف عن وضع الخريج من جانب التسجيل في 
 
تمك

 
ً
 فذلك يعني أنه يعمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وأما إذا لم يكن مسجال

ً
التأمينات، فإذا كان المستعلم عنه مسجال

 عن العمل، كما فذلك معناه أن المستعلم عنه إما يعم
ً
ل في القطاع الحكومي أو يعمل لحسابه الخاص أو أنه ال زال باحثا

 
 
 ن من التعرف على المواطنين الذين سبق لهم أن اشتركوا ثم غادروا أو الذين لم يسبق لهم االشتراك بتمك

ً
ذلك من خالل ، و تاتا

 السجل المدني للمواطن.

 https://www.gosi.gov.sa/GOSIOnline/Check_Employment_Status الرابط الذي يتيح االستعالم هو:

https://www.gosi.gov.sa/GOSIOnline/Check_Employment_Status
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هـ ، وجاءت النتائج 11/21/1111هـ، بتاريخ  1111لعام وقد جرى االستعالم عن كافة خريجي الكلية للفصل الدراس ي األول من ا

 كاآلتي:

  الحالة الوظيفية:6جدول 
 
 للتأمينات االجتماعية لخريجي الكلية وفقا

 
 
 الحالة الوظيفية وفقا

 للتأمينات االجتماعية

 السكرتارية

 التنفيذية

 المالية اإلدارة

 والمصرفية

 أعمال إدارة

 التأمين

علوم 

 الحاسب

 الموارد إدارة

 البشرية
 إجمالي الكلية التسويق

معلومات ال يوجد أي 

 إشتراك

0 5 0 8 6 1 (02%)  20 

0% 25% 0% 40% 30% 5% 100% 

 
 
ليس على رأس العمل حاليا

 ولديه مدد إشتراك سابقة

2 8 2 2 9 3 (10%)  26 

8% 31% 8% 8% 35% 12% 100% 

 
 
ليس على رأس العمل حاليا

 ولديه مدة إشتراك سابقة

1 4 0 5 3 0 (12%) 13 

8% 31% 0% 38% 23% 0% 100% 

 كمشترك على 
 
مسجل حاليا

رأس العمل في نظام 

 التأمينات االجتماعية

0 0 0 1 3 0 (1%) 4 

0% 0% 0% 25% 75% 0% 100% 

 
 
على رأس العمل حاليا

كمشترك في نظام التأمينات 

االجتماعية ولديه مدد 

 إشتراك سابقة

0 3 2 3 1 2 (11%)  11 

0% 27% 18% 27% 9% 18% 100% 

 يخريج غير سعود

 )غير مسجل(

0 2 1 2 2 0 (1%) 7 

0% 29% 14% 29% 29% 0% 100% 
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 81 6 24 21 5 22 3 إجمالي التخصص

 

 وحيث أن المدة التي تفصل عملية اإل 
ً
الي ثالثة شهور(، )حو  ستعالم عن الخريجين في الكلية وتاريخ التخرج تعتبر قصيرة نسبيا

مكن الكثيرين من التنقل والبحث عن وظيفة فإن عدد الحاصلين على وظائف وبالنظر إلى الظروف الحالية لوباء كورونا وعدم ت

منهم سبق لهم التسجيل في التأمينات فيما وجد أن  11) من إجمالي الخريجين %11خريج أي  11في القطاع الخاص لم يتجاوز 

 %10)  خريج 02سابقة فقد بلغ شتراك إهم من المسجلين الجدد(، أما الخريجين الذين ليسوا على رأس العمل ولهم مدد  1

  02من إجمالي الخريجين(، فيما بلغ عدد الذين لم يسجلوا في التأمينات االجتماعية 
ً
من إجمالي الخريجين(، في  %02) خريجا

 خريج11سابقة وليسوا على رأس العمل   شتراكاحين بلغ عدد الخريجين الذين لهم مدة 
ً
من إجمالي الخريجين(، أما  %12) ا

 .من إجمالي الخريجين %1أي بنسبة  7خريجين من غير السعوديين فقد بلغ عدد ال

 

 ومن هذه النتائج يمكن أن نستخلص ما يلي:

  من خريجي الكلية حيث أن المسجلين الحاليين إضافة إلى المسجلين السابقين  %71أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من

 .(غير سعوديين 7و ينمنهم سعودي 11خريج ) 21قد بلغ 

 

  من الخريجين الذين لهم مدد اشتراك سابقة تفيد بأن هؤالء الخريجين كانوا على رأس العمل  %10وجود نسبة ال تقل عن

أثناء مزاولتهم لدراستهم في الكلية، وهذا المعطى وجب أخذه في االعتبار عند إجراء عملية التقييم الشاملة ملخرجات الكلية، 

 
ً
 كون حوالي ثلث الطالب المسجلين من الذين يعملون ويدرسون في نفس الوقت.أن ي حيث أنه من املحتمل جدا

  من إجمالي الخريجين( على وظائف في مدة وجيزة لم تتجاوز الشهر ونصف على التخرج تعتبر نسبة  %11خريج ) 11حصول

 رد البشرية وعلومالمواإدارة وهو ما يشير إلى وجود نسبة توظيف جيدة لخريجي الكلية وخاصة في تخصص ي  ،عالية

 من الحاصلين على وظائف لكل من التخصصين( %07الحاسب )

رقم مل جند اي معلومات اشرتاك ل
اهلوية

25%

لست على رأس العمل حاليا  
ولديك مدد اشرتاك سابقة

32%

لست على رأس العمل حاليا  
ولديك مدة اشرتاك سابقة

16%

أنت مسجل حاليا  كمشرتك
على رأس العمل يف نظام 

أنت على رأس العمل حاليا  
ات كمشرتك يف نظام التأمين

اك االجتماعية ولديك مدد اشرت 
سابقة

13%

(لغري مسج)خريج غريسعودي
9%
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ً
 للتأمينات االجتماعية يمكن أن نظهر في الجدول التالي أعداد الذين يعملون والذين ال يعملون في القطاع الخاص: وفقا

 /يعمل: 5جدول 
 
 للتأمينات االجتماعية ال يعمل وفقا

الوظيفية وفقا الحالة 

 للتأمينات االجتماعية

ا   السكرتارية

 لتنفيذية

المالية اإلدارة

 والمصرفية 

 أعمال دارةإ

 التأمين

 علوم

 الحاسب

 الموارد دارةإ

 البشرية
 التسويق

إجمالي 

 الكلية

 ال يعمل
1 17 0 11 18 1 11 

100% 77% 40% 71% 75% 67% 73% 

 يعمل
0 1 0 1 1 0 11 

0% 14% 40% 19% 17% 33% 18% 

 يغير سعودخريج 

 )غير مسجل(

0 2 1 2 2 0 7 

0% 9% 20% 10% 8% 0% 9% 

 81 6 24 21 5 22 3 إجمالي التخصص

شعار كافة الطالب الخريجين عن إوتم  م،0202/ 8/1هـ الموافق لـ  11/1/1111جرى رفع نموذج االستمارة على جوجل بتاريخ 

 نة في الشكل أدناه:ستمارة المبييميل برابط اإل طريق اإل 

 

 
ً
رسال اإليميل أكثر من مرة لحث الخريجين على تعبئة النموذج المرسل، لتصل أعداد إلضعف االستجابات فقد جرى  ونظرا

 من إجمالي الخريجين: %17أي ما يعادل  81خريج من بين  12المستجيبين في النهاية إلى 
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 خالل النقر على الرابط التالي:لب من الخريجين تعبئة االستمارة كاملة من وقد ط

https://forms.gle/En8czmbQQ83ozy1F9  
 

  7 جدول 
 
 لالستمارة المعبأة من الخريجين الحالة الوظيفية وفقا

الحالة الوظيفية 

 
 
 ستمارةلإل  وفقا

 السكرتارية

 التنفيذية

 ليةالما اإلدارة

 والمصرفية

 أعمال دارةإ

 التأمين
 علوم الحاسب

 الموارد دارةإ

 البشرية
 التسويق

إجمالي 

 الكلية

 ال أعمل
0 11 0 8 7 0 26 

0% 42% 0% 31% 27% 0% 87% 

 أعمل
0 2 1 0 1 0 4 

0% 50% 25% 0% 25% 0% 13% 

 30 0 8 8 1 13 0 إجمالي التخصص

ل أن نسبة يميا لإلشعار المرسل لهم عن طريق اإل ية لعينة الخريجين الذين استجابو ظهر الجدول الذي يصف الحالة الوظيفي  

منهم من تخصص اإلدارة  %12ثالثة أشهر من حصولهم على الشهادة )عد ب %11التوظيف العامة على مستوى الكلية بلغت 

منهم  %87البشرية(، كما يتبين أن نسبة منهم لكل من تخصص إدارة أعمال التأمين وإدارة الموارد  %01المالية والمصرفية، و

منهم من تخصص علوم الحاسب  %11منهم من تخصص اإلدارة المالية والمصرفية، و %10لم يجدوا وظيفة إلى حد اآلن )

 منهم من تخصص إدارة الموارد البشرية(. %07و

 بينما تخصص ي السكرتارية التنفيذية والتسويق لم يستجيبوا لالستمارة.

 كانت من الشركات التالية: عليها ن الوظائف التي حصل الطالبأن البيانات المرسلة من الخريجين كما يتضح م

 الشركات العارضة للوظائف: 3جدول 

 عدد الوظائف الراتب تاريخ االلتحاق بالوظيفة المسمى الوظيفي التخصص الشركة

 1 3111 م6/1/9191 داري إ مساعد البشرية الموارد دارةإ شركة معدنون 

https://forms.gle/En8czmbQQ83ozy1F9
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 1 6111 م9/6/9191 مساعد مطالبات التأمين أعمال دارةإ لتأمينلشركة والء 

 1 3111 م5/6/9191 داري هاتف مصرفيإ والمصرفية المالية اإلدارة بنك الراجحي

 1 6511 م7/1/9112 بائع والمصرفية* المالية اإلدارة مكتبة جرير

 عة الملك سعود*الطالب يواصل دراسته في جام
 

 أسماء الشركات التي عرضت وظائف على خريجي الكلية

رئاسة أمن الدولة 

)مركز المعلومات 

 الوطني (

 شركة سابك وزارة الدفاع
شركة الوطنية 

 للزراعة

شركة مراكز االتصال 

المشغلة لالتصاالت 

السعودية وشركة المياه 

 الوطنية

د شركة عب

 اللطيف جميل

الشركة 

السعودية 

للخرسانة 

 الجاهزة

الراجحي)بالتعاون 

 مع شركة طاقات(
 البنك الصيني

أميركان 

أكسبرس)بالتعاون 

 مع شركة طاقات(

 بنك سامبا

اإلدارة  -بنك الرياض

العامة)بالتعاون مع 

 شركة طاقات(

مجموعة 

شركات الرياض 

 لالستثمار

مصنع 

المدرعات 

والمعدات 

 الثقيلة

ستشفى الدكتور م

 سليمان الحبيب

مركز التخصص ي 

 الطبي
 شركة الشائع

شركة الخريف 

 التجارية

شركة يوسف حمدان 

الحمدان التجارية 

 املحدودة

شركة ريثيون 

ارابيان 

سيستمز 

 كومباني

شركة العالمية 

 للدعاية واإلعالن

 طيران ناس
شركة الفرسان 

 للسفر والسياحة

الشركة الثالثية 

 دةلخدمات المسان

شركة توكيالت 

الجزيرة للسيارات 

 املحدودة

شركة مجموعة ابانا 

 للمشاريع

شركة ومصنع 

 أبسل

شركة 

عبدالطيف 

 جميل املحدودة

المؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

 شركة التعاونية مالذ للتأمين
شركة ميد غلف 

 للتأمين

شركة اليانز السعودي 

 الفرنس ي
 هيئة الخبرة سوليدارتي

لرياض شركة ا

 العالمية

شركة 

 هانقرستيشن

شركة الوافي 

التكامل الدولية 

 للمواد الغذائية

 شركة الجميح شركة كارفور  شركة بندا
شركة سمارت 

 لينك

شركة كابالت 

 الرياض

شركة الراشد 

للتجارة 

 والمقاوالت

مجموعة مؤسسات 

 خلدا
 شركة هال العربية

األرض الخضراء الزراعية 

 املحدودة

 شركة الوطنية

 لحلول األعمال

شركة مراكز 

 االتصال

شركة مجموعة 

عبد املحسن 

الحكير للسياحة 

 والتنمية

شركة الجازع 

للمقاوالت 

 والتجارة

شركة محمد العلي 

السويلم للتجارة 

 والمقاوالت

شركة صالح عبد 

العزيز الراجحي 

وشركاءه املحدودة 

 شركة عبد الخالق سعيد
شركة نور 

 صاالتلالت

شركة تنظيم 

 المعارض
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 أسماء الشركات التي عرضت وظائف على خريجي الكلية

وفرعها مصنع 

 الراجحي

 شركة لجام شركة الراشد مجموعة الفوزان
شركة الخليج 

 الساطع
   شركة العرض المتقن

 

الجدول مجموعة من الشركات املحلية العاملة في مدينة الرياض والتي سبق لها أن عرضت أو وظفت خريجين للكلية في يوضح 

 الفصول السابقة.
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وحدة 

 االختبارات
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لكلية بتنظيم ومتابعة كل ما يتعلق باالختبارات، ومن المهام التي تقوم بها الوحدة إعداد تختص وحدة االختبارات با

جداول اإلختبارات النهائية، تحديد قاعات اإلختبارات وتجهيزها، توزيع المراقبين، إستقبال نماذج طلب إختبار بديل من 

 إلى العمل على ضمان حسن سير  الطالب، والتنسيق مع األقسام إلجراء اإلختبارات البديلة، التعامل
ً
مع حاالت الغش، وصوال

 عملية اإلختبارات وجودتها من خالل تنفيذ لوائح الجامعة الخاصة  بذلك.

ختبارات النهائية سواء في نظام التعليم التقليدي في الفصل األول أو في نظام قامت الوحدة بتنسيق ومتابعة اإل  

عد التعليم عن   :في الجدول التالي ،هـ 1111بسب جائحة كورونا؛ ويمكن حصر إنجازات الوحدة للعام  لكفي الفصل الثاني، وذب 

 أداء االختبارات

 )التعليم التقليدي(

الفصل الدراس ي 

 (611األول )

 أداء االختبارات

عد)التعليم عن    (ب 

الفصل الدراس ي 

 (619الثاني )

 912 عدد الشعب 916 عدد الشعب

اقبين  39 عدد المر

رات )اإلختبارات عدد مقر 

 اإللكترونية، البالك

 ،...(دبور 

7 

 6 عدد حاالت الغش

عدد مقررات االختبارات 

األخرى )اختبار منزلي، 

 واجبات،..(

37 

عدد مرات غياب/تأخر 

اقبين واالحتياط  المر
 6777 عدد الذين أدوا االختبارات 11

 13 عدد طلبات االختبار البديل 99 عدد طلبات االختبار البديل

 16 عدد الطلبات المقبولة 12 عدد الطلبات المقبولة

 1 عدد مرات تأخر مدرس المقرر 
عدد مرات تأخر بدء 

 االختبار
1 
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وحدة 

شطة األن

 الطالبية
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رحلة ترفيهية للطالب في إحدى م، 12/11/0211ملجتمع في يوم األربعاء الموافق نظمت وحدة األنشطة الطالبية بكلية ا

 وثقافية. ةللها أنشطة ترفيهياالستراحات وتخ

  
   

ووكالء الكلية ورؤساء  الكلية عميد سعادة بحضور  ،م0/1/0211 الموافق األحد يوم التعريفي اللقاء املجتمع كلية أقامت

 .األقسام وأعضاء هيئة التدريس

  

  

 الرقعة نسبةو لتشجيرا وتيرة زيادة مبادرة، م08/11/0211 موافقال الخميس يوم الكلية طالب من مجموعة تنفذ

 كزالمراو لمنازلا مامأ ألرصفةا على ألشجارا عةابزر المبادرة هذه تهتمحيث  ،بها لعنايةاو شجاراأل عددو اءلخضرا

 لتجارية.ا لمنشئاتاو
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 المعرض إلى طالبية بزيارة الطالبية األنشطة وحدة قامت  املجتمع بكلية واالجتماعية الثقافية األنشطة فعاليات ضمن

 من بالحضور  الترحيب وتم ،م12/11/0211 الموافق األحد يوم والزراعة األغذية علوم بكلية املخدرات بأضرار التوعوي 

 أضرارب للطالب وتثقيف توعية من عديدة فوائد من فيها لما الفعالية؛ ههذ لحضور  الدعوة تلبية على وشكرهم الطالب

  الفاعلية هذه تيلق وقد والمال، الصحة على سلبية أضرار من له وما واملجتمع الفرد على املخدرات
ً
 كبير  تفاعال

ً
 جميع نم ا

 الطالب.

  
  

 عطيرهوت به واالهتمام الكلية مسجد بتنظيف ،م1/10/0211 وافقالم الثالثاء يوم في الكلية طالب من مجموعة تقام

 . ونحوها بهدف زرع مبدأ الخدمة املجتمعية لدى الطالب فرش من فيه ما وترتيب

  
 

 افقالمو  األحد يوم في املحيذيف أديب/ الدكتور  مع بالتعاون  ممثلة في وحدة األنشطة الطالبية املجتمع كلية نفذت

 لربحيةا غير الكيانات إدارة حول  المقدمة في تتطرق  حيث واعي جمعية في أقامها المؤسس ي( البناء) بعنوان دورة،م1/11/0211

 عرج ثم معيةاملجت بالتحديات االطاراالستراتيجي وعالقة التنفيذية باإلدارة المنوطة واألدوار الربحي للكيان الحي والنموذج

 االستراتيجي.  اإلطار ورسم األفكار تقييم وآليات املجتمعية للتحديات الحلول  ابتكار لى طرق ع هاعدب
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 لموافقا الثالثاء يوم في املحيذيف أديب/ الدكتور  مع بالتعاون ممثلة في وحدة األنشطة الطالبية  املجتمع كلية نفذت

 ارتباطهالتشغيلي و  التخطيط لمفهوم تطرق  حيث ،واعي جمعية في أقامها التشغيلي( طالتخطي) بعنوان دورة ،م1/11/0211

 . الموظفين موتقوي األداء إدارة ومنهجية السنوية الموازنات وإعداد وبنائها التشغيلية األهداف صياغة باالستراتيجية وكيفية

  
 

 ملجموعة بزيارة ،م1/10/0211 األحدالموافق يوم في األنشطة الطالبية من خالل وحدة املجتمع كلية طالب من مجموعة تقام

 بالتعامالت المتعلقة األخالق من الفضائل إلى اإلسالم حث حيث لهم والدعاء الرياض رعاية مستشفى في المرض ى من

 عليهم. الهدايا بعض وتوزيع المرض ى وزيارة بينهم، فيما الناس تواصل خالل من االجتماعية
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 في( األمل) النفسية للصحةإرادة  مجمع إلى بزيارة ووحدة األنشطة الطالبية الكلية عميد بسعادة ممثلة املجتمع كلية قامت

 ميسالخ يوم في بتجهيزه املجتمع كلية قامت والذي واألنشطة الطبي التأهيل بقسم المرسم معمل لتدشين الرياض

 بين بليالمستق التعاوني العمل تطوير سبيل في التعاون  أوجه وبحث املجمع مرافق على جولة ءاللقا تخللو  ،م12/12/0211

  واملجمع. الكلية

  
 

 

 ارتفاع من الطيور  على للمحافظة الطيور  سقيا فعالية ،م07/11/0211 الموافق األربعاء يوم في الطالب من مجموعة تأطلق

 تواجد أماكن إختيارحيث تم  ،بيئي مردود من لها لما المبادرة هذه إطالق وتم للشرب كنأما وجود وعدم الحرارة درجات

 .الطيور  لسقيا منصات وتركيب بالحدائق الطيور 
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 القراءة سابقةم" بعنوان فعالية الطالبية األنشطة وحدة أقامت املجتمع بكلية واالجتماعية الثقافية األنشطة فعاليات ضمن

 .م18/11/0211 الموافق ثنيناال يوم للبنات المتوسطة القلم دار مدرسة في" السريعة

 

 القراءة سابقةم" بعنوان فعالية الطالبية طةاألنش وحدة أقامت املجتمع بكلية واالجتماعية الثقافية األنشطة فعاليات ضمن

 .م18/11/0211 الموافق ثنيناال يوم للبنات المتوسطة السالم رائدة مدرسة في" السريعة

  
 

                         افقالمو  سوالخمي واألربعاء الثالثاء أيام في الصحة وزارة مع بالتعاون  املجتمع بكلية الطالبية األنشطة وحدة أقامت

 الفعالية هذه تضمنت وقد منه والعالج الوقاية وسبل التدخين بأضرار للتوعية وذلك المالية بوزارة فعالية م،1-7/11/0211

 
ً
   معرضا

ً
 يةتماعاالج أو الصحية سواءً  المدخن حياة في متعددة جوانب على للتدخين والعديدة املختلفة األضرار يبين مصغرا

 حول  لمجتمعل مباشرة غير توعوية رسالة نقل إلى تهدف التي والمسابقات الفعاليات بعض البرنامج تضمن كما االقتصادية أو

  الخطيرة اآلفة هذه
ً
 وساحات مرافق يف التدخين بمنع يتعلق فيما الجامعة بأنظمة االلتزام على الكلية تؤكد المقام هذا في وأيضا

 الكلية.
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 للعمل التطوعي قام عدد من طالب كلية 
ً
 بالواجب اإلسالمي والدور اإلنساني وتفعيال

ً
 مع احتياجات فصل الشتاء وقياما

ً
تفاعال

بتوزيع كسوة الشتاء على عدد  م12/1/0211 ثنين الموافقفي يوم اال وبالتنسيق مع وحدة األنشطة الطالبية بالكلية املجتمع

 لمدارس  حيث لقيت استحسان الذين استفادوا من البرنامج.من حراس ا

  
  

 
ً
  الشتاء فصل احتياجات مع تفاعال

ً
  اإلنساني والدور  اإلسالمي بالواجب وقياما

ً
 كلية طالب من عدد قام التطوعي للعمل وتفعيال

 عدد على الشتاء كسوة بتوزيع ،م18/1/0211 الموافق ربعاءاأل  يوم في وبالتنسيق مع وحدة األنشطة الطالبية بالكلية املجتمع

 .البرنامج من استفادوا الذين استحسان لقيت حيث  العمال من

  
 

 بأهمية الصالة. م11/1/0211 الموافق الخميس يومقامت كلية املجتمع ممثلة بوحدة األنشطة الطالبية 
ً
 بإقامة لقاًء توعويا
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 وهو" نسيناهم ما" بعنوان برنامج الطالبية األنشطة وحدة أقامت املجتمع بكلية واالجتماعية الثقافية األنشطة فعاليات ضمن

 ،م18/1/0211 الموافق األربعاء يوم املجتمع كلية رحاب في الفعالية هذه أقيمت حيث الزهايمر، مرض عن توعوي  برنامج

 الطالب نم بالحضور  الترحيب ثم وسلم، عليه الله صلى الله رسول  على والسالم بالصالة الفعالية نع المسؤول بدأ حيث

 التي قائقوالح الزهايمر بمرض الطالب توعية في عديدة فوائد من فيها لما الفعالية؛ هذه لحضور  الدعوة تلبية على وشكرهم

 .الزهايمر مرضل العالمي اليوم أهداف على واطالعهم المرض، هذا حول  تدور 

 من جميع 
ً
 كبيرا

ً
وخالل الفعالية تم توزيع بروشورات تعريفية على الطالب عن مرض الزهايمر، وقد لقيت هذه الفاعلية تفاعال

 الطالب.

 

  
 

 من خالل وحدة األنشطة الطالبية في الكليةيوم المعلم يعد من أجمل األيام علي مدار العام، حيث قام مجموعة من طالب 

بزيارة إبتدائية متوسطة العباس وتم اإلحتفاء باليوم العالمي للمعلم في المملكة العربية  ،م7/12/0211 ثنين الموافقيوم اال

 من أجل طالبهم.
ً
 ملجهودات المعلمين التي يقدمونها دوما

ً
 السعودية، وهذا تقديرا

  



 
 

115 
هـ1441 عود للعام اجلامعيالتقرير السنوي لكلية اجملتمع جبامعة امللك س  

 

؛ ذكرى التاسع والثمانون  اليوم الوطني بذكرى  ،م1/12/0211 الموافق الخميس يوم صباح في للتوحد عزام مركز تفىاح

عاب على واألل الهدايا تم توزيعحيث  سعود، الملك بجامعة املجتمع كلية برعاية وذلك تأسيس المملكة العربية السعودية،

 .اضية والثقافية والوطنيةالري المسابقات وإقامة الحضور، قبل من األطفال
 

  
 

 

 بجامعة فعالية ،م0/10/0211 الموافق ثنيناال يوم الصحة وزارة مع بالتعاون  املجتمع بكلية الطالبية األنشطة وحدة أقامت

  ليةالفعا هذه تضمنت وقد منه والعالج الوقاية وسبل التدخين بأضرار للتوعية وذلك اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام
ً
 معرضا

 
ً
 وأ االجتماعية أو الصحية سواءً  المدخن حياة في متعددة جوانب على للتدخين والعديدة املختلفة األضرار يبين مصغرا

 هذه حول  لطالبل مباشرة غير توعوية رسالة نقل إلى تهدف التي والمسابقات الفعاليات بعض البرنامج تضمن كما االقتصادية

 .لخطيرةا اآلفة
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ممثلة بوحدة األنشطة الطالبية في فعاليات المؤتمر الرابع  م،11/0/0202 شاركت كلية املجتمع في يوم الخميس الموافق

 نحو مجتمع صحي(، من خالل التعريف بمساهمات الكلية في البرامج التوعوية الصحية وهذا 
ً
للصحة العامة بعنوان )معا

نظيم اتحاد المستشفيات العربية بفندق  "هوليدي إن القصر" بمدينة الرياض، بحضور رئيس الجمعية العربية المؤتمر بت

 ، وعدد كبير من الممارسينلمية بجامعة إمبريال كوليج بلندنللصحة العامة رئيس المركز التعاوني لمنظمة الصحة العا

قام المؤتمر على عدة محاور من أهمها العمل على دفع برامج الصحيين، وبمشاركة الجهات حكومية والجمعيات الخيرية. و 

تحسن  صحة المواطنين، ليس في المملكة فحسب، بل في الوطن العربي ككل واالهتمام بكل ما هو جديد من أبحاث وتطورات 

 ته.الصحة العامة ودور التثقيف الصحي والتوعية، كما تم التطرق لفيروس كورونا الجديد واالستعداد لمواجه

  
 

بنشر رسائل توعوية للحملة الخليجية  ،م12/0/0202 ثنين الموافقلطالبية بكلية املجتمع في يوم االقامت وحدة األنشطة ا

 ن( علىيعدبللتوعية بالسرطان لعامها الخامس التي انطلقت في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار )ال تقول 

مستوى الجامعة في جميع مباني ومرافق الجامعة بالشاشات اإللكترونية مما يعمم رسالتها التوعوية ليستفيد منها جميع 

منسوبي الجامعة وزوارها سواًء في المدينة الجامعية للطالب والطالبات والبهو الرئيس ي والمستشفى الجامعي وفروع الجامعة 

حملة الخليجية للتوعية بالسرطان إلى نشر الوعي وزيادة المعرفة حول عوامل الخطورة في خارج المدينة الجامعية. وتهدف ال

المؤدية للسرطان ومعرفة العالمات األولية لإلصابة وطرق الفحص الذاتي والكشف المبكر عن السرطان حيث تشير التقارير 

شفاؤها إذا ما تم اكتشافها في مراحل مبكرة  يمكن ٪12من حاالت السرطان يمكن الوقاية منها وكذلك  ٪12العالمية إلى أن 

 من المرض. واستمرت هذه الحملة التوعوية لمدة ثالثة أسابيع.
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             ضمن أنشطة كلية املجتمع قامت وحدة األنشطة الطالبية بتنظيم رحلة برية ملخيم في الثمامة وذلك يوم الثالثاء الموافق

دد من المشرفين والطالب  وتخلل هذه الفعالية برنامج ثقافي تضمن بعض المسابقات وتم توزيع بمشاركة ع ،م1/0/0202

 .الجوائز على المشاركين

  
 

 

)دمائنا  بالمشاركة في حملة التبرع بالدم لمبادرة ،م12/1/0202 قية املجتمع في يوم الخميس الموافقام مجموعة من طالب كل

حياة لجنودنا( لصالح أبطال حد العزة والشرف بالحد الجنوبي وأن هذه المبادرة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه 

الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن العظيم والذين بذلوا الغالي والنفيس للدفاع عن بالدنا حفظها الله ، وجاءت هذه المبادرة 

تكاتف الذي حث عليه الدين اإلسالمي الحنيف، وهدفت إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي، واإلسهام في في إطار التعاون وال

 من الكلية ومنسوبيها بالدور اإلنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به 
ً
سد حاجة املحتاجين من المرض ى لنقل الدم، وإيمانا

 لخدمة املجتمع.
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بتنفيذ برنامج توعوي عن التدخين  ،م1/0/0202الطالبية في كلية املجتمع في يوم الثالثاء الموافق  قامت وحدة األنشطة

وأضراره وذلك في مستشفى الملك عبد الله التخصص ي بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني وهذا البرنامج 

 بين األضرار املختلفة والعدي
ً
 مصغرا

ً
دة للتدخين على جوانب متعددة في حياة المدخن سواًء التوعوي الذي تضمن معرضا

 الصحية أو االجتماعية أو االقتصادية كما أن البرنامج سعى الى نشر  رسالة توعوية غير مباشرة حول هذه اآلفة الخطيرة.

  
 

 التدخين عن توعوي  برنامج بتنفيذ ،م12/0/0202الموافق  األحد يوم في املجتمع كلية في الطالبية األنشطة وحدة قامت

  الذي التوعوي  البرنامج هذا وتضمن للتقاعد العامة في المؤسسة وذلك وأضراره
ً
  ضم معرضا

ً
 املختلفة األضرار مصغرا

  تهدف االقتصادية وكما أو االجتماعية أو الصحية سواءً  المدخن حياة في جوانب متعددة على للتدخين والعديدة
ً
 نقل لىإ أيضا

 . الخطيرة هذه اآلفة حول  للمجتمع مباشرة غير توعوية رسالة
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 حي في األهلية البراءة دار مدارس في ،م10/0/0202 الموافق األربعاء يوم في املجتمع بكلية الطالبية األنشطة وحدة قامتأ

  الفعالية ذهه تضمنت وقد منه والعالج الوقاية وسبل التدخين بأضرار التوعية عن فعالية النرجس
ً
  معرضا

ً
 بيني مصغرا

 ونقل االقتصادية أو االجتماعية أو الصحية سواء المدخن حياة في متعددة جوانب على للتدخين والعديدة املختلفة األضرار

 .الخطيرة اآلفة هذه حول  للطالب مباشرة غير توعوية رسالة
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األنشطة 

 الرياضية
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الية م اليةوص التاريخ الفع   ف الفع 

 م11/1/0211 في كرة القدم الختيار العبين ةمصغر ة تنظيم دور  1

تنظيم مباريات في كرة 

 ةالقدم بين طالب الكلي

المرشحين للعب مع 

 ةمنتخب الكلي

تدريب الالعبين  0
خالل الفصل األول وبداية 

 الفصل الثاني

القيام بتدريبات خالل 

 ةسبوعيأ ةالفصل بصف

1 
تنس الطاولة والهوكي والبلياردو  تنظيم دورة في

ةبين طالب الكلي
 م01/1/0211

في مباريات مع  ةالمشارك

 ةمن الجامع أخرى كليات 

1 
لكرة   ةس معالي مدير الجامعأفي ك  ةالمشارك

القدم
 م1/0/0211

في مباريات مع  ةالمشارك

 ةمن الجامع أخرى كليات 

 )لم تكتمل(

 م12/12/0211-1ةفي دوري السباح ةالمشارك 1
إقامة مباريات بين طالب 

 ةالرياضي ةفي القاع ةالكلي

 خالل الفصل األول ةفي دوري تنس الطاول ةالمشارك 2
في مباريات مع ة المشارك

 ةمن الجامع أخرى كليات 

 خالل الفصل األول ةختراق الضاحيإفي  ةالمشارك 7
في مباريات مع  ةالمشارك

 ةمن الجامع أخرى كليات 

 طالب 151 ةب المشاركين في كافة األنشطبلغ عدد الطال 
 
 .من مختلف األقسام ا
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 املجال العدد

 النشر العلمي 18

 المؤلفات والترجمة 1

 المشاركة في المؤتمرات 8

 تحكيم البحوث 01

 األبحاث المدعومة 1

 ورش العمل 11

 الدورات التدريبية 112

 فعاليات األقسام الموجهة للطالب 17

 قاءات مع الطالبالل 1

 األنشطة الطالبية واملجتمعية 07

 األنشطة الرياضية 8

 توفير فرض وظيفية وتدريبية 101
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 الصفة االسم م

 وكيل الكلية للتطوير والجودة أحمد بن محمد العامري د.  1

 عضو هيئة التدريس بقسم علوم الحاسب د. ظافر بن إبراهيم املخادمة 0

 عضو هيئة التدريس بقسم علوم الحاسب محمود طلبه د. عمرو  1

 عضو هيئة التدريس بقسم العلوم اإلدارية د. محمد بن عبد الكريم المومني  1

 عضو هيئة التدريس بقسم العلوم اإلدارية د. السيد الشربيني األشقر 1

 عضو هيئة التدريس بقسم اآلداب والتربية أبو عاشور  بن محمد د. عدنان 2

 عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الطبيعية . ناصر بن محمد عبد السالمد 7

 مشرف مكتب وكيل الكلية للتطوير والجودة بن سليمان العتيقأ. أحمد  8
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 كلية املجتمع بجامعة الملك سعود

 األيوبيتقاطع طريق الجامعة مع صالح الدين 

 الرياض – الملز

 11667الرياض  98125ص.ب. 

 8158282 اتف:ه

E-mail: dean_rcc@ksu.edu.sa 

Twitter: @rccksu 

 


