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كلمة عميد الكلية
يطيــب يل أن أضــع بيــن أيديكــم دليــل كليــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود، والــذي 

يشــتمل عــى معلومــات وافيــة عــن الكليــة والنظــام التعليمــي فيهــا، واألقســام 

األكاديميــة، والبرامــج الدراســية المعمــول بهــا يف الكليــة، والخطط الدراســية، والخطط 

االسترشــادية، إضافــة إىل الخدمــات التــي تقدمهــا الوحدات المســاندة يف الكليــة، وغيرها 

ــة  ــع بجامع ــة المجتم ــن كلي ــل ع ــور متكام ــاء تص ــهم يف بن ــي تس ــات الت ــن المعلوم م

ــاء  ــم للطــالب وألولي ــع مه ــة مرج ــل بمثاب ــن هــذا الدلي ــل م ــي تجع ــك ســعود، والت المل

األمــور، وأعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة، إضافــة إىل الزائريــن الكــرام.

إن الكليــة يف الوقــت الحــايل تقــدم – ضمــن أقســامها األكاديمية – ســتة برامج دراســية 

موجهــة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل، ومتطلباتــه مــن الكــوادر البشــرية المؤهلــة، 

وهــذه البرامــج هــي: برنامــج إدارة المــوارد البشــرية، برنامــج اإلدارة الماليــة والمصرفيــة، 

ــة، وبرنامــج  ــن، برنامــج الســكرتارية التنفيذي ــال التأمي برنامــج التســويق، برنامــج أعم

علــوم الحاســب. ولضمــان اســتمرار المواءمــة بيــن هــذه البرامــج مــن حيــث المحتــوى بمــا 

يشــمله مــن معــارف ومهــارات؛ تقــوم الكليــة – بصفــة مســتمرة – باســتطالع مرئيــات 

الشــركات، وأعضــاء المجالــس االستشــارية لتطويــر الخطــط والمناهــج الدراســية للتأكــد 

مــن احتوائهــا عــى أهــم المهــارات المســتجدة يف ســوق العمــل وبالتــايل توجيــه مخرجــات 

التعلــم يف هــذه البرامــج لخدمــة ســوق العمــل الســعودي.

ــة  ــب العملي ــة جوان ــتمر لكاف ــر المس ــى التطوي ــوم ع ــاً يق ــع نهج ــع تتب ــة المجتم وكلي

التعليميــة، فأولــت اهتمامــاً خاصــاً بتنميــة قــدرات ومهــارات طالبهــا مــن خــالل تطويــر 

التدريــب الميدانــي، وتنويــع أســاليب التدريــس، وتوفيــر فــرص التدريــب المجانــي، 

التدريــس،  الحديثــة يف  التقنيــة  واســتخدام  اإللكترونــي،  التعلــم  مصــادر  وإتاحــة 

ــا يف  ــادرات وغيره ــذه المب ــى ه ــة ع ــدت الكلي ــد أك ــة. وق ــم داعم ــة تعل ــة بيئ وتهيئ

خطتهــا اإلســتراتيجية التــي اســتندت يف تطويرهــا إىل مضمــون الرؤيــة الوطنيــة 

(2030(، والمبــادرات المخصصــة لــوزارة التعليــم يف برنامــج التحــول الوطنــي )2020(، 

حيــث أكــدت يف رؤيتهــا عــى تحقيــق الريــادة يف التعليــم وخدمــة المجتمــع، وعكســت 

هــذه القيــم يف رســالتها التــي تقــوم عــى تقديــم برامــج تعليميــة متميــزة وإنتــاج بحــوث 

ــة احتياجــات ســوق العمــل وخدمــة المجتمــع. ــة لتلبي علمي

ولترجمــة رؤيــة الكليــة ورســالتها فقــد اهتمــت إدارة الكليــة بتكويــن فريــق تدريســي 

ــارات  ــة مه ــاث، وتنمي ــجيع االبتع ــالل تش ــن خ ــل م ــن التأهي ــة م ــة عالي ــع بدرج يتمت

وقــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم، وتذليــل الصعوبــات أمامهــم 

ليتمكنــوا مــن حضــور الــدورات التدريبيــة التــي تعقدهــا عمــادة تطويــر المهــارات 

بالجامعــة والتــي كان لهــا بالــغ األثــر يف االرتقــاء بمهــارات وقــدرات تلــك الكــوادر؛ كمــا 

ــة  ــا بغي ــة متخصصــة لموظفيه ــج تدريبي ــذ برام ــا تنفي ــب عينيه ــة نص ــت الكلي وضع

االرتقــاء بمســتوى أدائهــم، وبمــا يســهم يف توفيــر بيئــة تعلــم مســاندة ألعضــاء هيئــة 

ــت. ــس الوق ــالب يف نف ــس والط التدري

ــياً  ــاً أساس ــع ومكون ــة المجتم ــتراتيجية كلي ــاً يف اس ــاً رئيس ــع ركن ــة المجتم ــد خدم وتع

يقــع يف صلــب رســالتها ورؤيتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية، وهــذا األمــر أوصــل الكليــة 

إىل تحقيــق التميــز يف تصميــم وتنفيــذ البرامــج المجتمعيــة كمــا أدى أيضــاً إىل حصــول 

الكليــة عــى المركــز األول عــى مســتوى الجامعــة يف األنشــطة المجتمعيــة لســت 

ســنوات متتاليــة، وقامــت الكليــة بتنفيــذ العديــد مــن البرامــج المجتمعيــة والثقافيــة 

التــي تــم إعدادهــا وفــق معاييــر ارتكــزت إىل المنهجيــة العلميــة.
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كمــا أنَّ الكليــة تســهم يف تهيئــة طالبهــا للحصــول عــى وظائــف منافســة مــن خــالل 

التركيــز عــى إكســابهم المهــارات والقــدرات التــي يحتاجهــا ســوق العمــل يف ظــل أنشــطة 

مواءمــة مســتمرة بيــن المتطلبــات المســتجدة يف ســوق العمــل وبيــن الخطــط والبرامــج 

الدراســية المعمــول بهــا يف الكليــة، كمــا تقــوم الكليــة أيضــاً بمتابعــة توظيــف خريجــي 

الكليــة مــن خــالل مــد جســور التعــاون وإقامــة الشــراكات وإبــرام االتفاقيــات التــي 

تضمــن منــح خريجيهــا أولويــة يف التوظيــف، وتوفــر الكليــة مــن خــالل وحــدة التدريــب 

ــا  ــام بم ــع كل ع ــة يف مطل ــرص الوظيفي ــن الف ــلة م ــا س ــاندة لطالبه ــف المس والتوظي

يســهم يف توســيع فــرص انخراطهــم يف ســوق العمــل.

لقــد أدت الجهــود المســتمرة منــذ إنشــاء الكليــة إىل تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات، أبرزها: 

ــي  ــاد األكاديم ــم واالعتم ــة للتقوي ــة الوطني ــن الهيئ ــاد م ــى االعتم ــة ع ــول الكلي حص

(NCAAA(، وتجديــد شــهادة اآليــزو، والمحافظــة عــى تفــوق الكليــة يف مجــال الخدمــة 

ــات  ــى مســتوى كلي ــة ع ــوام متتالي ــز األول لســتة أع ــى المرك ــا ع ــة بحصوله المجتمعي

ــى  ــا ع ــيد أثره ــعى إىل تجس ــي نس ــازات الت ــن اإلنج ــا م ــلفت-، وغيره ــا أس الجامعة–كم

ــع باســتمرار. أرض الواق

الدليــل أهدافــه، ونســعد باســتقبال استفســاراتكم  بــأن يحقــق هــذا  نأمــل  ختامــاً، 

ومالحظاتكــم.

                                                                          والله الموفق،،،

                                                                      عميد كلية المجتمع
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الهيكل التنظيمي للكلية
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الهيكل التنظيمي للكلية
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النشأة والنظام التعليمي
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نشأة الكلية 

أنشــأت كليــة المجتمــع بقــرار مــن مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم 73 الصــادر بتاريــخ 1422/3/5ه، واألقســام التــي يوجــد فيهــا برامــج أكاديميــة هــي: قســم العلــوم 

اإلداريــة، وقســم علــوم الحاســب وباقــي األقســام )قســم األداب والتربيــة وقســم العلــوم الطبيعيــة( هــي أقســام مســاندة وكذلــك قســم العلــوم الطبيــة التطبيقيــة 

ــب عــددًا مــن المقــررات  ــاد يف كليــة المجتمــع مــن خمســة فصــول دراســية يــدرس فيهــا الطال ــاً(، ويتكــون البرنامــج الدراســي المعت ــه حالي )موقــوف العمــل ب

الدراســية بنظــام الســاعات المعتمــدة ألغــراض التخــرج. ثــم يمنــح درجــة المشــارك بعــد االنتهــاء مــن المتطلبــات.

الريادة يف التعليم وخدمة المجتمع.الريادة يف التعليم وخدمة المجتمع.

    Vision الرؤية 

الرؤية والرسالة واألهداف

Leadership in education and community service.
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األهداف

تقديم برامج تعليمية متميزة وإنتاج بحوث علمية لتلبية 

احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع.

• تعزيز معارف ومهارات وقدرات الطالب والخريجين.

• التطوير المستمر لقدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس.

• تطوير بيئة العمل الداخلية.

• بناء شراكة مجتمعية فاعلة.

• تنويع مصادر التمويل.

• بحث علمي متميز.

الرسالة

Provide distinguished educational programs and produce 

scientific research to meet the labor market needs, and 

community service. 

• Strengthening knowledge, skills and abilities of students and graduates.

• Continuous development of the abilities and skills of faculty members.

• Development of the internal work environment.

• Building an effective community partnership.

• Diversifying funding sources.

• Distinguished scientific research.

Provide distinguished educational programs and produce 

Mission

Objectives



11 دليل الكلية

النظام التعليمي في الكلية

شروط القبول بالكلّية
القبــول يف كليــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود متــاح لكافــة خريجــي الثانويــة بأنواعهــا المختلفــة، وتشــترط الكليــة - مثلهــا يف ذلــك مثــل أيــة كليــة مــن 

كليــات الجامعــة - أن يكــون هنــاك توافــق بيــن فــرع الطالــب يف المرحلــة الثانويــة والبرنامــج المتقــدم إليــه بالكليــة. وتتلّخــص شــروط القبــول فيمــا يــي:

• حصول الطالب عى الثانوية العامة أو ما يعادلها.

• إحضار الطالب ما يدل عى دخوله إختبار القدرات.

• تمتع الطالب باللياقة الصحية.

• إجتياز الطالب المقابلة الشخصية يف التخصصات التي تتطلب ذلك.

• تفرغ الطالب للدراسة وفق الفترات الزمنية التي تقتضيها الدراسة.
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 مدة الدراسة في الكلية

مزايا الدراسة فى الكلية

يتكــون البرنامــج الدراســى المعتــاد ىف كليــة المجتمــع مــن خمســة فصــول دراســية كحــد أدنــى يــدرس فيهــا الطالــب عــددًا مــن الســاعات المعتمــدة ألجــل التخــرج، 

وتكــون بمعــدل )75( ســاعة معتمــدة لتخصصــات العلــوم اإلداريــة، و)73( ســاعة معتمــدة لتخصــص علــوم الحاســب.

تتميز كلية المجتمع بالمزايا التالية :

    • بيئة تعليمية محفزة.

    • عدم وجود رسوم دراسية.

    • حاجة سوق العمل للتخصصات المطروحة.

    • ِقَصر فترة الدراسة بها.

تقــدم الكليــة برامــج تأهيليــة تنتهــي بحصــول الخريــج عــى الدرجــة العلميــة المتوســطة أو مــا يســمى درجــة المشــارك )Associate Degree( وهــي درجــة تعــادل 

دبلــوم الكليــات المتوســطة، هــذا ويطــرح عبــر تلــك البرامــج جميــع التخصصــات التطبيقيــة التــى مــن شــأنها تلبيــة مــا يحتاجــه ســوق العمــل؛ وذلــك مــن خــالل 

تقديــم اإلقتراحــات باســتحداث هــذه التخصصــات مــن قبــل األقســام األكاديميــة، وتدخــل حيــز التنفيــذ بعــد التوصيــة بهــا مــن قبــل مجلــس الكليــة، واعتمادهــا 

مــن مجلــس الجامعــة؛ مــرورُا بجميــع مراحــل آليــة اعتمــاد البرامــج المســتحدثة يف الجامعــة.

الدرجة العلمية
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أهداف البرامج األكاديمية العامة:

مدة الدراسة في البرامج األكاديمية:
مــدة الدراســة ىف برامــج الكليــة األكاديميــة ســنتان ونصــف، وتتكــون الخطــة الدراســية لتلــك البرامــج مــن )75( ســاعة معتمــدة لبرامــج قســم العلــوم اإلداريــة 

و)73( ســاعة معتمــدة لبرنامــج علــوم الحاســب.

البرامج األكاديمية المطروحة:
1- قسم علوم الحاسب.

     ا. برنامج علوم الحاسب.

2- قسم العلوم اإلدارية.

     ا. برنامج التسويق.

     ب. برنامج اإلدارة المالية والمصرفية.

     ج. برنامج إدارة الموارد البشرية.  

     د. برنامج إدارة أعمال التأمين.

     هـ. برنامج السكرتارية التنفيذية.

   تعتبر األهداف التالية مشتركة بين جميع البرامج المطروحة يف الكلية:

      • تأهيل الطالب ىف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل بشكل كبير.

      • إتاحة الفرصة لخريجي الثانوية وطالب الجامعة، الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم ألسباب 

         أكاديمية، للحصول عى درجة علمية تؤهلهم وظيفياً.

      • المساهمة يف تقليص نسبة البطالة يف المملكة.
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األقسام والبرامج األكاديمية
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قسم علوم الحاسب
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كلمة رئيس القسم

ــعودي؛  ــع الس ــة المجتم ــع يف خدم ــة المجتم ــادي لكلي ــدور الري ــاً لل تكريس

فــإن قســم علــوم الحاســب ســوف يســتمر يف بــذل الجهــود لالرتقــاء 

بمســتوى وكفــاءة خريجــي القســم، عــن طريــق تحديــث الخطــة الدراســية، 

ــق  ــل، ووف ــوق العم ــات س ــم احتياج ــا يالئ ــة بم ــا بعناي ــار مفرداته واختي

المعيــار العالمــي الــذي يتضمــن جــودة األداء، والمحافظــة عــى االعتمــاد 

األكاديمــي الوطنــي؛ حيــث يقــوم عــى تنفيــذ الخطــة نخبــة مــن أعضــاء 

ــكادر اإلداري.  ــؤازرة ال ــن، وبم ــن، والفنيي ــس المختصي ــة التدري هيئ

ــه مصلحــة  ــوم الحاســب بكافــة منســوبيه يضــع نصــب عيني إن قســم عل

ــرق  ــات وط ــدث تقني ــتخدام أح ــد إىل اس ــذا يعم ــرًا؛ وله ــب أواًل وأخي الطال

التعليــم المتاحــة، باإلضافــة إىل المعامــل المجهــزة للوصــول بالعمليــة 

التعليميــة إىل أرقــى مســتوى؛ بمــا يكفــل اســتمرار القســم ليكــون صرحــاً 

علميــاً شــامخاً مــن صــروح هــذا الوطــن الغــايل ــــ بــإذن اللــه ــــ يف زمــن ملئ 

ــات. ــات والتطلع بالتحدي

                                                                                                                                              

رئيس قسم علوم الحاسب
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نبذة عن القسم

اســتجابة للتطــور والســبق العلمــي والتقنــي المتالحــق يف واقعنــا المعاصــر، وتغطيــة الحتياجــات ســوق العمــل مــن الكفــاءات العلميــة يف مختلــف التخصصــات 

ذات العالقــة بتقنيــة المعلومــات ــــ فقــد تــم إنشــاء قســم علــوم الحاســب يف كليــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود يف العــام الدراســي 1423/1422هـــ؛ بنــاًء عــى 

موافقــة المقــام الســامي عــى قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم 73 وتاريــخ 1422/3/5هـــ، ويمنــح القســم درجــة المشــارك )دبلــوم( يف برنامــج أكاديمــي واحــد، 

وهــو علــوم الحاســب؛ حيــث يقــدم القســم كل مــا هــو مميــز مــن معرفــة وخبــرات ومهــارات؛ إلعــداد كــوادر وطنيــة ذات كفــاءة وجــودة عاليــة، مصقولــة أكاديميــاً، 

وقــادرة عــى بنــاء مملكتنــا الحبيبــة، وخدمــة المجتمــع المحــي علميــاً وعمليــاً، وذلــك بمســاندة كوكبــة مميــزة مــن الكــوادر األكاديميــة المحترفــة يف تخصصــات 

متنوعــة يف مجــال التقنيــة، والبارعــة يف ربــط العلــوم الحديثــة مــع التطبيقــات العمليــة، والتــي كرســت جهودهــا ومســاعيها لترجمــة أهــداف واســتراتيجيات 

القســم وتطلعاتــه.

إّن قســم علــوم الحاســب يقــدم برنامجــاً أكاديميــاً بمســمى علــوم الحاســب، يمنــح درجــة المشــارك يف تخصــص علــوم الحاســب، وتــوزع الدراســة يف البرنامــج عــى 

خمســة فصــول دراســية، يتــم خاللهــا تدريــس )23( مقــررًا، بمجمــوع )73( ســاعة معتمــدة، يتــم فيهــا تدريــس وحــدات نظريــة وأخــرى عمليــة، باإلضافــة إىل مقــرر 

تدريــب ميدانــي يف الشــركات ذات العالقــة بالتخصــص.

ــد بمســمى  ــوم الحاســب؛ حيــث حصــل عــى الموافقــة النهائيــة الســتحداث برنامــج جدي ــدة ضمــن مجــال عل ــم برامــج جدي كمــا يســعى القســم يف طــرح وتقدي

»تقنيــات مواقــع اإلنترنــت والجرافيــك )Websites & Graphic Technologies(«، والــذي ينبثــق منــه مســاران:

.»)Websites Technologies( المسار األول »تقنيات مواقع اإلنترنت •    

.»)Graphic Technologies( المسار الثاني »تقنيات الجرافيك •    
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الرؤية والرسالة واألهداف
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الريادة يف تخريج كفاءات متميزة يف مجال التقنية الرقمية.الريادة يف تخريج كفاءات متميزة يف مجال التقنية الرقمية.

    Vision الرؤية 

To be a leader in qualifying distinctive competencies in the 

digital technology.

األهداف

لتلبيــة  الرقميــة  التقنيــة  مجــال  يف  متميــز  تعليــم  تقديــم 

إحتياجــات ســوق العمــل وتنميــة المجتمــع مــن خــالل إيجــاد بيئــة 

تعليميــة وبحثيــة داعمــة.

المساهمة يف تحقيق الرؤية الوطنية KSA2030 من خالل:

1. إعداد خريجين متخصصين لمواكبة إحتياجات سوق العمل.

2. التطوير المستمر لمهارات أعضاء هيئة التدريس.

3. خلق بيئة تعليمية وبحثية داعمة.

4. بناء تعاون فعال مع المجتمع.

الرسالة
To provide distinctive education in the field of digital 

technology to meet the needs of the labor market and 

community development through supportive educational 

and research environment.

To contribute in achieving the National Vision KSA2030 through:

1. Highly qualified and skilled graduates to meet the needs of labor market.

2. Improving the skills of faculty members as a continuous process.

3. Creating a supportive educational and research environment.

4. Building up an effective cooperation with the community.

To provide distinctive education in the field of digital 

Mission

and research environment.

To contribute in achieving the National Vision KSA2030 through:

Objectives
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التنوع األكاديمي

االعتماد األكاديمي الوطني 

يعتبــر التنــوع األكاديمــي مــن أهــم ركائــز قســم علــوم الحاســب، حيــث يضــم القســم نخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس المميزيــن ذوي خلفيــات ثقافيــة وعلميــة 

متنوعــة باالضافــة إىل حصولهــم عــى شــهادات مــن جامعــات عالميــة مرموقــة بتخصصــات مختلفــة يف مجــال علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات بمــا يعــود 

عــى البرنامــج والطــالب بمنافــع عديــدة وبهــذا التنــوع يكــون القســم:  

   • نموذجاً ُيحتذى به بين أقسام الجامعة.

   • قادرًا عى تحسين البيئة الفكرية واإلمكانات اإلبداعية أمام أعضاء هيئة التدريس والطالب.

   • قادرًا عى إعداد خريجين مميزين وأكثر قدرة عى المنافسة يف سوق العمل.

   • قادرًا عى تحقيق غاياته وأهدافه.

.KSA2030 قادرًا عى المساهمة يف تحقيق رؤية المملكة •   

لقــد حصــل القســم عــى االعتمــاد األكاديمــي البرامجــي مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي )NCAAA( منــذ العــام الدراســي 1433/1432هـ، 

لبرنامجــه المطــروح ولمــدة 7 ســنوات، وجــاري العمــل عــى تجديــده لمــدة 7 ســنوات قادمــة.
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الموارد والتجهيزات  
يضــم القســم نخبــة مميــزة ومتنوعــة مــن أعضــاء هيئة التدريــس، والتــي تحرص عى 

القيــام بأفضــل الممارســات يف التدريــس؛ وفقــاً لنمــاذج التعليــم الحديثــة والمعتمــدة 

مــن قبــل الجامعــة، كمــا يحــرص القســم عــى التطويــر والتحســين المســتمر لمهــارات 

أعضــاء هيئــة التدريــس التــي تســاعدهم يف أداء مهامهــم التدريســية بشــكل مميــز؛ 

باإلضافــة إىل توفيــر الوســائل الداعمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد. 

بالقســم؛  التعليميــة  للعمليــة  المكمــل  النصــف  اآليل  الحاســب  معامــل  وتعتبــر 

حيــث يمتلــك القســم )15( معمــاًل، مجهــزة تجهيــزًا جيــدًا مــع المرافــق والتســهيالت 

ــات  ــزم البرمجي ــض ح ــة، وبع ــات البرمج ــب، ولغ ــارات الحاس ــس مه ــورة لتدري المتط

ــذي  األخــرى، باإلضافــة إىل المعامــل المتخصصــة، كمعمــل شــبكات الحاســب ــــ وال

ــب بشــكل عمــي مــا تــم دراســته يف الجــزء العمــي مــن المقــرر،  يطبــق فيــه الطال

مــن توصيــل أجهــزة الحاســب ببعضهــا، والقيــام باإلعــدادات الالزمــة لتشــكل شــبكة 

ــل  ــة. ومعم ــزة المتصل ــن األجه ــات بي ــل البيان ــا تراس ــم فيه ــرة، يت ــيب صغي حواس

صيانــة وتجميــع الحاســب اآليل ــــ والــذي مــن خاللــه يمــارس الطالــب عمليــة تجميــع 

ــغيل  ــام التش ــت نظ ــة إىل تثبي ــات، باإلضاف ــر والمكون ــع العناص ــن جمي ــزة م األجه

(Windows(  ، وتشــغيله بشــكل ســليم، وإجــراء عمليــات الصيانــة عنــد األعطــال، 

ولكــي يفــي القســم بالمتطلبــات التقنيــة المتناميــة والمتزايــدة يومــاً بعــد يــوم يف 

عالــم التقنيــات الحديثــة، والحفــاظ عــى الدرجــة العاليــة مــن الجــودة يف المهــارات 

التقنيــة مــع تقديــم الدعــم الفنــي لهــا ـــ يقــوم القســم بالتطويــر والتحديث المســتمر 

لجميــع المعامــل مــن معــدات وبرمجيــات، وذلــك بالتعــاون مــع وحــدة الدعــم الفنــي 

للمعامــل والحاســبات يف الكليــة. وكذلــك عمــادة التعامــالت اإللكترونيــة واالتصــاالت 

بالجامعــة.

كمــا أن القســم يمتلــك العديــد مــن المــوارد األخــرى تقــوم بدورهــا يف مســاعدة 

ــته  ــرة دراس ــالل فت ــة خ ــه الجامعي ــهيل حيات ــي وتس ــه األكاديم ــب يف تحصيل الطال

ــة  ــلمان المركزي ــك س ــة المل ــب: مكتب ــان للطال ــان متاحت ــاك مكتبت ــم، فهن يف القس

ــة  ــرة ومتنوع ــة كبي ــى مجموع ــان ع ــان تحتوي ــة واللت ــة الكلي ــة إىل مكتب باإلضاف

ــر  ــي توف ــة الت ــة الرقمي ــك المكتب ــة وكذل ــات العلمي ــب والمجــالت والدوري مــن الكت

ــم  ــام التعل ــود نظ ــة إىل وج ــة، باإلضاف ــب اإللكتروني ــات والكت ــول إىل الدوري الوص

ــه  ــع مقررات ــة جمي ــه متابع ــن خالل ــب م ــتطيع الطال ــذي يس ــي )LMS( ال اإللكترون

والتواصــل المســتمر مــع مدرســيه وزمالئــه الطــالب وتقديــم الواجبــات المنزليــة مــن 

ــه.  خالل
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الوظائف التي يمكن أن يشغلها الخريجون

إن جميــع المنشــآت - ســواء إقتصاديــة أو خدميــة - بحاجــة اىل متخصصيــن يف مجــال علــوم الحاســب وتكنولوجيــا المعلومــات وهنــاك العديــد مــن فــرص العمــل 

المتاحــه لخريجــي علــوم الحاســب يف العديــد مــن القطاعــات والجاهــات، ويتيــح القســم لخريجيــه االلتحــاق بســوق العمــل بمجموعــة وظائــف متعــددة ومنهــا:  

   • مطور برامج مساعد.

   • مساعد مدرب.

   • فني دعم مساعد.

   • فني.

   • مشرف برمجيات ومعدات.
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الدرجة العلمية الممنوحة

ــة  ــة تأهيلي ــي درج ــب، وه ــوم الحاس ــارك يف عل ــة المش ــم درج ــح القس يمن

يحصــل عليهــا الخريــج يف تخصــص علــوم الحاســب بعــد اجتيــازه جميــع 

ــة  ــى خمس ــة ع ــاعة( موزع ــة )73 س ــدة ، والبالغ ــج المعتم ــاعات البرنام س

ــم هــذا  ــم تصمي ــد ت ــررًا. لق ــا تدريــس )23( مق ــم خالله فصــول دراســية، يت

البرنامــج بمــا يتوافــق مــع االحتياجــات العلميــة والمهاريــة لســوق العمــل 

ــي ــــ  ــي والعالم ــي ــــ الوطن ــار المهن ــى المعي ــاد ع ــك باالعتم ــي؛ وذل المح

ويتــم فيــه تدريــس وحــدات نظريــة ووحــدات عمليــة، يتــم خاللهــا إكســاب 

الطالــب مهــارات يف مجــال علــوم الحاســب، والتقنيــة الرقميــة، والتــي 

ــة. ــاءة عالي ــل بكف ــوق العم ــول إىل س ــه للدخ تؤهل
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شروط القبول في القسم

1- شروط القبول يف التخصص: 

    • أن يكون الطالب حاصاًل عى الثانوية العامة من الفرع العلمي.

    • الحصول عى معدل 3 فأعى يف الفصل األول المشترك.

    • تحقيق النسبة الموزونة التي تحددها الجامعة.

2- شروط التحويل من تخصص آخر إىل تخصص علوم الحاسب:

    • أن يكون الطالب حاصاًل عى الثانوية العامة من الفرع العلمي.

    • أال يقل معدله يف الفصل األول المشترك عن )2.75(.
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اإلرشاد الطالبي وتسجيل المقررات 

الطالــب  إرشــاد  هــو  الطالبــي،  اإلرشــاد  وجــود  مــن  األساســي  الهــدف  إن 

وتوجيهــه يف اختيــار المقــررات الدراســية المناســبة حســب الخطــة األكاديميــة 

ــل  ــه يف تذلي ــاح، ومعاونت ــة بنج ــة العلمي ــى الدرج ــول ع ــة؛ للحص الموضوع

ــم النصــح يف  ــالل دراســته يف القســم، وتقدي ــه خ ــد تصادف ــي ق ــات الت العقب

األمــور التــي تؤثــر عــى دراســته، وبعبــارة أخــرى فــإن مهمــة المرشــد ال تتعــدى 

تقديــم العــون؛ حيــث إن الطالــب يتحمــل المســؤولية النهائيــة عــن معرفــة 

النظــام األكاديمــي، ولذلــك يتعيــن عــى المرشــد دراســة النظــام األكاديمــي، 

ــي ُتســتعمل. ــة السياســات الت ــع األساســي لمعرف ــو المرج فه

والقســم يــوّزع الطــالب عــى المرشــدين األكاديمييــن مــن أســاتذته؛ إلرشــادهم 

وتوجيههــم فيمــا يتعلــق بتســجيل المــواد عنــد بدايــة كل فصل دراســي، ويحق 

ــب تســجيل )18( ســاعة معتمــدة يف الفصــل الدراســي االعتيــادي كحــد  للطال

ــى، و)9( ســاعات يف الفصــل الدراســي الصيفــي  أعــى، و)12( ســاعة كحــد أدن

ــدل  ــى مع ــون ع ــن يحصل ــن الذي ــالب المتفوقي ــق للط ــا يح ــى، كم ــد أقص كح

ــادي  ــل االعتي ــدة يف الفص ــاعة معتم ــجيل )20( س ــر تس ــي )3.5( أو أكث فص

التــايل كحــد أقصــى، ويحــق للطالــب المتوقــع تخرجــه يف فصــل مــا، تســجيل 

(24( ســاعة كحــد أعــى حتــى لــو كان معدلــه متدنيــاً يف الفصــل الســابق.

ويقــوم المرشــد األكاديمــي بتوجيــه الطالــب إىل مــن يســتطيع الــرد عــى 

استفســاراته ومناقشــة الطالــب يف الموضوعــات التاليــة:
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 أ  - عملية تسجيل المقررات

  ب -  اختيار المقررات 

عىل المرشد االستعانة بقائمة مقررات التخصص الدراسي أثناء مساعدة الطالب يف إختيار مقرراتهم، وعليه التأكد مما ييل:

   - نجاح الطالب عى األقل بتقدير )د( يف كل المقررات المطلوبة والمتطلبات السابقة لدراسة كل مقرر حيث إنه لن ُيسمح للطالب بتسجيل 

      مقرر لم ينجح يف المتطلب السابق له. 

   - معرفة الحد األدنى والحد األقصى من الساعات المعتمدة التي ُيسمح للطالب بأدائها يف وضعه الحايل )العبء الدراسي للطالب(. 

  يحصــل المرشــد عــى التعليمــات قبــل تســجيل الطــالب؛ حيــث يــدرس ملــف الطالــب، ويقــوم بمــلء اســتمارة التســجيل الخاصــة بــكل طالــب قبــل موعــد تســجيله؛ 

حيــث يأتــي الطالــب ســعياً وراء النصــح يف اختيــار المقــررات، ومعرفــة الخطــوات التاليــة قبــل توقيــع المرشــد النهائــي.
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جـ -  الجدول الدراسي

د - متطلبات التخرج

عى المرشد التأكد من أن الطالب يعرفون المكان والزمان الذي تبدأ فيه المحاضرات، ومن عدم وجود أي تعارض يف مواعيد جدول الطالب الدراسي.

يتعين عىل الطالب إتمام بنجاح )73( ساعة معتمدة للحصول عىل درجة المشارك موزعة كما ييل:

إتمــام جميــع المقــررات المطلوبــة بمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن 2.0 وعــى المرشــد أن يســاعد الطالــب يف إعــداد جــدول زمنــي وخطــة إلكمــال متطلبــات التخــرج 

بمــا ال يتعــدى الحــد األقصــى مــن الســنوات المســموحة.
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الخطة الدراسية

تتكــون متطلبــات درجــة المشــارك يف برنامــج علــوم الحاســب مــن عــدد مــن المقــررات اإلجباريــة، فضــاًل عــن ســلتين مــن المقــررات االختياريــة للكليــة والقســم؛ 

ــاعة  ــع )2 س ــد بواق ــرر واح ــار مق ــة إىل اختي ــة، باإلضاف ــررات القســم االختياري ــلة مق ــن س ــدة( م ــاعات معتم ــع )6 س ــن بواق ــار مقرري ــب اختي ــق للطال ــث يح حي

ــع والخامــس( خــالل فتــرة دراســته يف البرنامــج.  معتمــدة( مــن ســلة مقــررات الكليــة االختياريــة، وذلــك يف المســتويات الثالثــة األخيــرة )الثالــث والراب



29 دليل الكلية

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق

المجموععمينظريالمجموععمينظري

 ٦٠٦١٢٠١٢مهارات اللغة اإلنجليزية (١) ١٠٠١ انجل ١

 ٣٠٣٣٠٣مهارات التعلم والتفك� والبحث١٢٠٣ نهج٢

 ٢١٣٢٢٤مقدمة يف اإلحصاء ١١٠٣ احص٣

 ٢١٣٢٢٤ مهارات الحاسب١٢٠٢ تقن٤

 ١٠١١٠١اللياقة والثقافة الصحية١٢٠٢ فجب٥

 1421620424المجموع

مقررات المستوى األول المشترك 
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اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

١٠٠١ انجل ٢١٣٢٢٤برمجة حاسبات (١)١٢١٠ حاسب ١

١٠٠١ انجل ٢١٣٢٢٤أسس نظم قواعد البيانات١٢١١ حاسب٢

١٠٠١ انجل ٢١٣٢٢٤نظم التشغيل ١٢١٢ حاسب٣

١٢٠٢ تقن٣٠٣٣٠٣مهارات الحاسب (٢)١٢١٣ تقن٤

 ٢٠٢٢٠٢أخالقيات املهنة٢٤١٠ سلم٥

 ١١٢١٢٣ الفيزياء التطبيقية  ١٢١٥ فيت٦

 1241612820المجموع

   مقررات المستوى الثاني
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اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

١
١٢١١ حاسب ٢١٣٢٢٤تحليل النظم ٢٣١٠ حاسب

٢
١٢١٠ حاسب  ٢١٣٢٢٤برمجة حاسبات (٢)٢٣١١ حاسب 

٣
١٢١١ حاسب١٢٣١٤٥معمل نظم قواعد البيانات٢٣١٢ حاسب

٤
 ٢٠٢٢٠٢مقرر  اختياري كلية

٥
 ٢١٣٢٢٤مقرر  اختياري قسم (١) 

 951491019المجموع

مقررات المستوى الثالث
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م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق

المجموععمينظريالمجموععمينظري

١٢٠٢ تقن٢١٣٢٢٤ تنظيم الحاسب ولغة التجميع٢٤١٠ حاسب ١

٢٣١١ حاسب ٢١٣٢٢٤تراكيب بيانات٢٤١١ حاسب٢

١٢١٠ حاسب ٢١٣٢٢٤برمجة االنرتنت٢٤١٢ حاسب٣

١٢١٢ حاسب٢١٣٢٢٤شبكات الحاسب٢٤١٣ حاسب٤

 ٢١٣٢٢٤مقرر  اختياري قسم (٢) ٥

 10515101020المجموع

مقررات المستوى الرابع
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مقررات المستوى الخامس

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

٢٣١٠ حاسب٣٠٣٣٠٣مرشوع تخرج٣٥١٠ حاسب١

اجتياز ٥٧ ساعة٠٩٩٠٣٠٣٠تدريب ميدا¯٣٥١١ حاسب٢

 391233033المجموع
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مقررات القسم االختيارية

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
عدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

المتطلب السابق
المجموععمينظريالمجموععمينظري

 ٢١٣٢٢٤صيانة و تجميع الحاسب اآلىل٤٢١٠ حاسب ١

٢٣١١ حاسب٢١٣٢٢٤برمجة حاسبات متقدمة٤٢١١ حاسب ٢

 ٢١٣٢٢٤تطبيقات الوسائط املتعددة٤٢١٢ حاسب ٣

١٢١١ حاسب٢١٣٢٢٤أمن املعلومات٤٢١٣ حاسب ٤
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مقررات الكلية االختيارية

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

 ٢٠٢٢٠٢قضايا معارصة٤٤١١ سلم١

 ٢٠٢٢٠٢ريادة االع¾ل٢٤١٤ ادر٢
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المستوي األول

المستوي الثاني

16  ساعة

16  ساعة

14  ساعة

15  ساعة

المجموع = 73

المستوي الثالث

المستوي الرابع

المستوي الخامس

1202 تقن
مهارات احلاسب 
)1/2(        3

 1001 اجنل
مهارات اللغة اإلجنليزية )1(

)0/6(           6

1103 احص
مقدمة يف اإلحصاء
)1/2(          3  

1203 هنج
مهارات التعلم والتفكري والبحث

)0/3(           3

1202 فجب
اللياقة والثقافة الصحية

)0/1(        1

1213 تقن
مهارات احلاسب )2(

)0/3(     3

1311 حاسب
برجمة حاسبات )2(

)1/2(      3

2410 حاسب
تنظيم احلاسب ولغة التجميع

)1/2(     3

3510 حاسب
مشروع خترج
)0/3(       3

3511 حاسب
تدريب ميداين

)9/0(    *      9

1212 حاسب
نظم التشغيل
)1/2(       3

1210 حاسب
برجمة حاسبات )1(

)1/2(        3

1211 حاسب
أسس نظم قواعد البيانات

)1/2(    3

1215 فيت
الفيزياء التطبيقية 

)1/1(      2

2410 سلم
أخالقيات املهنة

)0/2(   2

مقررات اإلعداد العام      

إجتياز 57 ساعة معتمدة 

مقررات القسم االجبارية                       

مقررات اختيارية

) 1/ 2 (                                 3                    
        الساعات املحتسبة         )ساعات النظري /  ساعات العملي(

2310 حاسب
حتليل النظم
)1/2(      3

2312 حاسب
معمل نظم قواعد البيانات

)2/1(   3
مقرر اختياري قسم )1(

)1/2(     3
مقرر اختياري كلية
)0/2(           2

2412 حاسب
برجمة االنترنت
)1/2(        3

2413 حاسب
شبكات احلاسب
)1/2(      3

2411 حاسب
تراكيب بيانات

)1/2(          3
مقرر اختياري قسم )2(

)1/2(     3

اختياري 
قسم

 ٤٢١٠ حاسب
صيانة وتجميع الحاسب اآليل

٤٢١١ حاسب
برمجة حاسبات متقدمة

٤٢١٢ حاسب
تطبيقات الوسائط املتعدده

٤٢١٣ حاسب
أمن املعلومات

• يجب عىل الطالب اختيار مقرر (٢ ساعه معتمدة) من املقررات اإلختيارية للكلية

• يجب عىل الطالب اختيار مقررين (٦ ساعات معتمدة) من املقررات اإلختيارية للقسم

*

2414 أدر ريادة أعمال4411 سلم قضايا معاصرةاختياري كلية

12  ساعة

خطة البرنامج اإلسترشادية
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المعدل التراكمي )GPA( وطريقة احتسابه

)GPA( شرح معدل نقاط التقدير الفصي والتراكمي

 ُيقــاس أداء الطالــب الفصــي والتراكمــي مــن خــالل احتســاب معــدل نقــاط التقديــر الفصــي والتراكمــي، ويحتســب كل منهمــا باســتخدام المعادلــة الحســابية 

التاليــة:

معدل نقاط التقدير ) التراكمي / الفصلي ( =
نقاط التقدير × عدد الساعات المقررة

مجموع الساعات المعتمدة المحتسبة
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 درجات ونقاط التقدير لكل مقرر

وال تحتسب كل من الحاالت التالية يف احتساب المعدالت: غير مكتمل، منسحب، ساعات محولة.

هـد+دج+جب+بأأ+درجة التقدير

5.04.754.54.03.53.02.52.01.0نقاط التقدير
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قسم علوم الحاسب - كلية المجتمع - جامعة الملك سعود - الملز - الرياض
الهاتف: 0118058833 - 0118058834

ص.ب 28095، الرياض 11437
المملكة العربية السعودية

الموقع اإللكتروني:
http://rcc.ksu.edu.sa/ar/cs 

اإلتصال بقسم علوم الحاسب
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قسم العلوم اإلدارية
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مـقــدمـــة
يعــد قســم العلــوم اإلداريــة يف الكليــة مــن أكبــر األقســام األكاديميــة 

مــن حيــث عــدد الطــالب، والتخصصــات األكاديميــة المطروحــة. 

ويضــم كادرًا أكاديميــاً عــى درجــة عاليــة مــن التأهيــل والخبــرة، 

يســهم بشــكل فّعــال يف تنفيــذ برامــج الكلّيــة والجامعــة، وتحقيــق 

أهدافهمــا يف حــدود مــا يتمّتــع بــه مــن اختصاصــات. وتخضــع برامــج 

القســم وخططــه إىل عمليــة تطويــر مســتمرة؛ لمواكبــة التطــورات 

العلميــة مــن جهــة، وتزويــد الطلبــة بالمعــارف والمهــارات التــي 

يحتاجونهــا مــن جهــة أخــرى. وقــد قــام القســم بتطويــر خططــه 

وتحدياتــه،  العمــل  ســوق  واقــع  لمواكبــة  ومناهجــه؛  الدراســية 

وتلبيــة احتياجاتــه مــن الكــوادر الوظيفيــة. وقــد حصــل القســم 

عــى االعتمــاد البرامجــي األكاديمــي لبرامجــه األربــع مــن قبــل الهيئــة 

الوطنيــة للتقويــم واالعتماداألكاديمــي )NCAAA( يف العــام الدراســي 

1433/1432هـــ ولمــدة 7 ســنوات. ويضــم القســم حاليــاً خمســة 

تخصصــات أكاديميــة، وهــي: التســويق، وإدارة المــوارد البشــرية، 

ــن، والســكرتارية  ــال التأمي ــة، وإدارة أعم ــة والمصرفي واإلدارة المالي

ــة. التنفيذي
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كلمة رئيس القسم
يســرني وزمالئــي أعضــاء هيئــة التدريــس والعامليــن يف قســم العلــوم اإلداريــة 

بكليــة المجتمــع أن أرحــب بكــم يف هــذا القســم، والــذي نهــدف مــن خاللــه إىل 

ــوم اإلداريــة يف ضــوء  ــر كــوادر متخصصــة يف مجــاالت متنوعــة يف العل توفي

الحاجــة الملحــة لهــذه الكــوادر يف ســوق العمــل.

إّن قســم العلــوم اإلداريــة يمنــح درجــة المشــارك يف تخصصــات خمســة، هــي: 

وإدارة  والمصرفيــة،  الماليــة  واإلدارة  البشــرية،  المــوارد  وإدارة  التســويق، 

أعمــال التأميــن، والســكرتارية التنفيذيــة بعــد أن ُيكمــل الطالــب دراســة 75 

ــن  ــدد م ــة إىل ع ــررات يف المســتوى األول المشــترك، باإلضاف ــن المق ســاعة م

ــى  ــة ع ــة واالختياري ــة اإلجباري ــررات التخصصي ــن المق ــة بي ــاعات الموزع الس

مســتوى القســم، ثــم الســاعات االختياريــة عــى مســتوى الكليــة. ولقــد قــام 

القســم بإعــداد هــذه الخطــط الدراســية يف ســياق أحــدث المنهجيــات العالميــة 

يف مجــال العلــوم اإلداريــة بالتــوازي مــع متطلبــات ســوق العمــل؛ وذلــك لتقديــم 

ــداد  ــزة، تســهم يف إع ــة محف ــة وبحثي ــة تعليمي ــز يف إطــار بيئـ ــم متمي تعلي

خريجيــن أكفــاء، يســتطيعون مواجهــة متطلّبــات القــرن الحــايل، وقادريــن عــى 

ــا يف  ــل. وطموحن ــوق العم ــتجدات يف س ــر المس ــع آخ ــدار م ــكل اقت ــل ب التعام

ــتمرة  ــر مس ــة التطوي ــد، فعملي ــذا الح ــد ه ــف عن ــة ال يق ــوم اإلداري ــم العل قس

لكافــة البرامــج الدراســية، ونســعى دائمــاً إىل التجويــد والتحســين بمــا يخــدم 

ــب، والمجتمــع، وســوق العمــل. مصلحــة الطال

ــك  ــة KSA 2030، وكذل ــة المملك ــق رؤي ــاهمة يف تحقي ــم بالمس ــزم القس ويلت

رؤيــة جامعــة الملــك ســعود KSU 2030 مــن خــالل رؤيتــه القائمــة عــى »الريادة 

يف إعــداد الكفــاءات اإلداريــة«، وذلــك يف ســياق أهدافــه اإلســتراتيجية الراميــة 

ــدرات الطــالب والخريجيــن العلميــة والعمليــة، وبنــاء شــراكات  إىل تعزيــز ق

فّعالــة ومتميــزة مــع المجتمــع. 

وختامــاً، فــإّن هــذا الدليــل ُيعــدُّ بمثابــة نافــذة لقســم العلــوم اإلداريــة يف 

كليــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود. ويســرنا أن نقــدم لكــم مــن خاللــه 

عرضــاً مختصــرًا للقســم، بمــا يف ذلــك البرامــج األكاديميــة، والخطــط الدراســية 

التفصيليــة التــي يقدمهــا القســم، ونبــذة عــن أعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــا 

ـــ أن يجــد القــارئ يف هــذا الدليل  ــــ عــز وجــلـ  مــن المعلومــات، ســائلين المــوىلـ 

مــا ينشــده مــن معلومــات، وهــذه دعــوة منــا لجميــع المهتميــن بتزويدنــا 

بمقترحاتهــم واستفســاراتهم؛ ألهميتهــا يف اســتمرار النهــج التطويــري للقســم.

                                                                                                                                                      

                                                          رئيس قسم العلوم اإلدارية 
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الرؤية والرسالة واألهداف
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الريادة يف إعداد الكفاءات اإلدارية.الريادة يف إعداد الكفاءات اإلدارية.

    Vision الرؤية 

To be a leading in preparing of administrative competencies.

األهداف

تقديــم تعليــم متميــز لتنميــة المجتمــع المحــي وتلبيــة متطلبــات 

ســوق العمــل مــن خــالل إيجــاد بيئــة تعليميــة وبحثيــة محفــزة.

الهدف األول: تعزيز قدرات الطالب والخريجين العلمية والعملية.

الهدف الثاني: تهيئة بيئة عمل داخلية محفزة ذات أداء عايل.

الهدف الثالث: بناء شراكات فعالة ومتميزة مع المجتمع.

الرسالة

Providing distinguished education to develop the local community 

and meet the requirements of labor market through providing 

stimulating learning and research environments.

Goal 1: Enhancing students› and graduates scientific and practical capabilities.

Goal 2: Creating a motivating, high performance internal work environment.

Goal 3: Building an active and distinguished partnerships with the community.

Mission

Objectives
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نظام الدراسة في القسم

وإدارة    والمصرفيــة،  الماليــة  واإلدارة  البشــرية،  المــوارد  وإدارة  التســويق،  هــي:  تخصصــات،  خمســة  يف  المشــارك  درجــة  القســم  يمنــح   •   

عــن  التراكمــي  يقــل معدلــه  دراســة )75( ســاعة معتمــدة بحيــث ال  الطالــب  ينهــي  أن  بعــد  التنفيذيــة، وذلــك  التأميــن، والســكرتارية  أعمــال         

.)2)        

    • الحــد األدنــى لمــدة الدراســة بالنســبة للطلبــة الحاصليــن عــى شــهادة الثانويــة العامــة للحصــول عــى الدرجــة التــي يمنحهــا القســم؛ هــي ســنتان ونصــف 

الصيفــي  الفصــل  دراســيين، إضافــة إىل  الدراســية تتكــون مــن فصليــن  الســنة  بــأن  األعــى فهــو )5( ســنوات، علمــاً  الحــد  أمــا  األقــل،         عــى 

        الذي يعد التسجيل فيه اختيارياً وحسب رغبة الطالب يف حالة تم طرحه من قبل الجامعة.
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شروط القبول في القسم

يقبــل القســم الطلبــة الحاصليــن عــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن التخصــص العلمــي واألدبــي وذلــك يف ضــوء سياســة القبــول ىف الجامعــة. وتتلّخــص شــروط 

القبــول يف القســم بمــا يــي: 

   • حصول الطالب عى الثانوية العامة أو ما يعادلها.

   • إحضار الطالب ما يدل عى دخوله اختبار القدرات.

   • اجتياز الطالب المقابلة الشخصية يف التخصصات التي تتطلب ذلك.

   • تمّتع الطالب باللياقة الصحية.

   • تفّرغ الطالب للدراسة وفق الفترات الزمنية التي تقتضيها الدراسة.
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تسجيل المواد واإلرشاد األكاديمي

يــوزع طــالب القســم مــن كافــة التخصصــات عــى المرشــدين األكاديمييــن مــن 

أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم إلرشــادهم وتوجيههــم فيمــا يتعلق بتســجيل 

المقــررات عنــد بدايــة كل فصــل دراســي. ويحــق للطالــب تســجيل )18( ســاعة 

معتمــدة يف الفصــل الدراســي االعتيــادي كحــد أعــى و)12( ســاعة كحــد أدنــى 

و)9( ســاعات يف الفصــل الصيفــي كحــد أقصــى. كمــا يحــق للطــالب ذوي 

المعــدالت الفصليــة )3.5( أو أكثــر تســجيل )20( ســاعة معتمــدة يف الفصــل 

ــا ويحــق للطــالب المتوقــع تخرجهــم يف  ــايل كحــد أقصــى. كم ــادي الت االعتي

فصــل مــا تســجيل )20( ســاعة كحــد أعــى حتــى لــو كان معدلهــم يف الفصــل 

الســابق يقــل عــن )2(.
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مجاالت عمل الخريجين

إن جميــع المنشــآت االقتصاديــة - ســواء أكانــت عامــة، أو خاصــة - بحاجــة إىل متخصصيــن يف مجــال العلــوم اإلداريــة. فــإذا كانــت الصناعــة هــي أســاس التنميــة، 

فــإّن العلــوم اإلداريــة ُتعــدُّ مفتاحهــا، وهنــاك العديــد مــن فــرص العمــل المتاحــة لخريجــي تخصصــات القســم يف العديــد مــن القطاعــات والجهــات ، ومنهــا:

   • القطاع التجاري واالستثماري.

   • الشركات الخدمية.

   • البنوك.

   • السوق المايل.

   • شركات التأمين.

   • الجهات الحكومية.
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المعامل والتجهيزات

الحاســب  معامــل  مــن  القســم  طــالب  يســتفيد 

المتوفــرة يف مبنــى الكليــة، إضافــة إىل اســتخدامهم 

لمعامــل الحاســب يف المقــررات المطروحــة ضمــن 

الخطــة الدراســية، إال أن انخــراط الطــالب يف المزيــد 

ــد  ــب اســتخدام الحاســب يع ــي تتطل ــام الت ــن المه م

أحــد توجهــات القســم الحاليــة. كمــا يحــرص القســم 

عــى اســتخدام نظــام LMS )نظــام إدارة التعلــم( 

يف العمليــة التعليميــة، ويضــع هــذه الخدمــة يف 

ــه  ــم وطالب ــس بالقس ــة التدري ــاء هيئ ــاول أعض متن

ــٍد ســواء. عــى ح
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التخصصات األكاديمية 
لقسم العلوم اإلدارية
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أواًل: تخصص التسويق

ــم  ــا قس ــي يقدمه ــة الت ــج األكاديمي ــد البرام ــويق أح ــص التس ــر تخص يعتب

العلــوم اإلداريــة، حيــث ُيمنــح الطالــب درجــة المشــارك، وذلــك بعــد إتمامــه 

خمســة فصــول دراســية عــى األقــل ودراســة )75( ســاعة معتمــدة، والحصــول 

عــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن )2(. 

ــف  ــة وظائ ــل بمجموع ــوق العم ــاق بس ــه االلتح ــص لخريجي ــح التخص ويتي

ــاص. ــام والخ ــن الع ــددة يف القطاعي متع

األهداف

   • زيادة الفرص أمام طالب التخصص لسد االحتياجات ذات العالقة بالممارسات المتخصصة يف مجال التسويق يف سوق العمل.

    • تزويــد طــالب التخصــص بالمعــارف الحديثــة، والمهــارات، والقــدرات الالزمــة لــإدارة والتطبيــق يف حقــل التســويق، وخصوصــاً تلــك المطلوبــة يف ســوق العمل 

      السعودي.

   • التحسين المستمر لمدخالت التخصص وعملياته ومخرجاته بشكل يتوافق مع معايير االعتماد الوطني والدويل.

   • تعزيز التطور المهني يف مجال بيئة عمل التخصص سواء األكاديمية منه أم اإلدارية.

   • تزويد المجتمع السعودي بنخبة من الخريجين الملتزمين باألخالق المهنية العالية.
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الخطة الدراسية لتخصص التسويق

مقررات المستوى األول )16( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-١٢-٦١٢-٦مهارات اللغة اإلنجليزية (١)١٠٠١ انجل١

-٣-٣٣-٣مهارات التعلم والتفك� والبحث١٢٠٣ نهج٢

-٢١٣٢٢٤مقدمة يف اإلحصاء١١٠٣ احص٣

-٢١٣٢٢٤ مهارات الحاسب١٢٠٢ تقن٤

-١-١١-١اللياقة والثقافة الصحية١٢٠٢ فجب٥

 1421620424المجموع
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مقررات المستوى الثاني )17( ساعة

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

١٠٠١ انجل٣-٣٣-٣مبادئ إدارة األع¾ل١٢١٠ ادا١

١١٠٣ احص٣-٣٣-٣ مبادئ االقتصاد ١٢١٦ قصد٢

-٣-٣٣-٣مبادئ التسويق١٢١٢ ترس٣

١٢٠٢ تقن٣-٣٣-٣مهارات الحاسب (٢)١٢١٣ حاسب٤

-٣-٣٣-٣مقرر اختياري قسم ٥

-٢-٢٢-٢مقرر اختياري كلية ٦

 17-1717-17المجموع
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مقررات المستوى الثالث )15( ساعة

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-٣-٣٣-٣إدارة املبيعات٢٣١٠ ترس١

-٣-٣٣-٣إدارة العالقات العامة٢٣١١ ترس٢

١٢١٢ ترس٣-٣٣-٣إدارة القنوات التسويقية٢٣١٢ ترس٣

١٢١٢ ترس٢١٣٢٢٤االتصاالت التسويقية٢٣١٣ ترس٤

١٢١٢ ترس٢١٣٢٢٤بحوث التسويق٢٣١٤ ترس٥

 1321513417المجموع
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مقررات المستوى الرابع )15( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-٢-٢٢-٢أخالقيات املهنة٢٤١٠ سلم١

٢٣١٣ ترس١١٢١٢٣التسويق اإللكرتو¯٢٤١١ ترس٢

-٢-٢٢-٢ريادة األع¾ل٢٤١٤ ادر٣

١٢١٢ ترس٣-٣٣-٣سلوك املستهلك٢٤١٣ ترس٤

١٢١٠ ادا٣-٣٣-٣اللغة اإلنجليزية إلدارة األع¾ل٢٤١٣ ادا٥

-٣-٣٣-٣ السلوك التنظيمي٢٤١٣ برش٦

 1411514216المجموع



57 دليل الكلية

مقررات المستوى الخامس )12( ساعة

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق
المجموععمينظريالمجموععمينظري

٤٠٤٠-١٢١٢-تدريب ميدا¯٣٥١١ ترس١
اجتياز (٦٠) ساعة

 4040-1212-المجموع

*يشــترط الجتيــاز الطالــب مقــرر )التدريــب الميدانــي( أن يتــدرب )600( ســاعة فعليــة خــالل الفصــل الدراســي ويحــق لــه تســجيل مقــرر التدريــب الميدانــي بعــد 

اجتيــاز )60 ســاعة( مــن الخطــة.
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المقررات االختيارية للقسم

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-٣-٣٣-٣مبادئ املحاسبة١٢١٦ حسب١

-٣-٣٣-٣نظام العمل والتأمينات االجت¾عي٢٣١٤ برش٢

-٣-٣٣-٣ نظام الخدمة املدنية٣٦١١ برش٣

*يجب عى الطالب اختيار مقرر )3 ساعات معتمدة( من المقررات االختيارية للقسم
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المقررات االختيارية للكلية

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
عدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

 المتطلب
السابق

المجموععمينظريالمجموععمينظري

-٢-٢٢-٢ النظام االقتصادي اإلسالمي٤٤١٠ سلم١

-٢-٢٢-٢ قضايا معارصة٤٤١١ سلم٢

* يجب عى الطالب اختيار مقرر )2 ساعة معتمدة( من المقررات االختيارية للكلية
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الخطة اإلرشادية لمقررات قسم العلوم اإلدارية )تخصص التسويق(

يشرتط إلجتياز الطالب مقرر (التدريب امليدا¯) أن يتدرب (٦٠٠) ساعة فعلية خالل الفصل الدرايس ويحق له تسجيل مقرر التدريب امليدا¯ بعد اجتياز (٦٠ ساعة) من الخطة.

16  ساعة

17  ساعة

15  ساعة

15  ساعة

12  ساعة

المجموع = 75

المستوى الخامس

 1103 احص
مقدمة يف اإلحصاء

 (١/٢) ٣

1202 تقن
مهارات احلاسب
)1/2(              3

1203 هنج
مهارات التعلم والتفكري والبحث

1001 اجنل
مهارات اللغة اإلجنليزية

)0/6(       )0/3(               3

1202 فجب
اللياقة والثقافة الصحية

)0/1(             1

1210 ادا 
مبادئ إدارة األعمال 

)0/3(      3

2310 تسر
إدارة املبيعات

)0/3(             3

2410 سلم
أخالقيات املهنة
)0/2(       2

2411 تسر
التسويق اإللكتروين

)1/1(         2

2414 ادر
ريادة األعمال
)0/2(       2

2413 تسر
سلوك املستهلك
)0/3(       3

2413 بشر
السلوك التنظيمي 

)0/3(       3

2413 ادا
اللغة اإلجنليزية إلدارة األعمال

)0/3(     3

2311 تسر
إدارة العالقات العامة
)0/3(           3

2312 تسر
إدارة القنوات التسويقية

)0/3(          3

2313 تسر
االتصاالت التسويقية

)1/2(         3

2314 تسر
حبوث التسويق

)1/2(           3

1216 قصد 
مبادئ االقتصاد 

)0/3(     3

1212 تسر 
مبادئ التسويق 
)0/3(        3

1213 حاسب 
مهارات احلاسب )2( 

)0/3(        3

اختياري 
 قسم

)0/3(     3  

اختياري 
كلية

)0/2(    2

٣٥١١ ترس     تدريب ميدا¯
(١٢/٠)                                             ١٢

  مقررات اختياريةمقررات القسم االجبارية                       مقررات اإلعداد العام      
        الساعات املحتسبة         )ساعات النظري /  ساعات العملي(

٤٤١١سلم قضايا معارصة٤٤١٠سلم النظام االقتصادي اإلسالمياختياري كلية٣٦١١ برش نظام الخدمة املدنية٢٣١٤ برش نظام العمل والتأمينات االجت¾عية١٢١٦ حسب مبادىء املحاسبةاختياري قسم

2314 تسر2313 تسر تسر

2413 تسر2414 ادر2411 تسر

٣٥١١ ترس     تدريب ميدا¯

 ٦

*

*

 )1(

)1/ 2(                                      3 
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ثانيًا: تخصص إدارة الموارد البشرية

يهــدف تخصــص إدارة المــوارد البشــرية - كأحــد التخصصــات األكاديميــة 

ــل  ــوق العم ــالب لس ــل الط ــة - إىل تأهي ــوم اإلداري ــم العل ــا قس ــي يقدمه الت

يف هــذا المجــال الواعــِد علميــاً وعمليــاً مــن خــالل تزويــد الطــالب بالمهــارات 

والمعــارف الالزمــة، حيــث يتــم تطويــر مقــررات التخصــص لتبيــة متطلبــات 

ســوق العمــل يف مجــال إدارة المــوارد البشــرية. ويمنــح الطالب درجة المشــارك 

يف هــذا التخصــص، وذلــك بعــد إتمامــه خمســة فصــول دراســية عــى األقــل 

ودراســة )75( ســاعة معتمــدة، وحصولــه عــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن )2(. 

ويتوفــر لخريجــي هــذا التخصــص العديــد مــن الفــرص الوظيفيــة يف قطــاع 

األعمــال، والقطــاع الحكومــي، والمنظمــات غيــر الربحيــة، ســواء المحليــة أو 

ــص  ــي التخص ــن لخريج ــة. ويمك ــتويات اإلداري ــف المس ــة، ويف مختل الدولي

العمــل يف مجــاالت أقســام إدارة المــوارد البشــرية يف هــذه القطاعــات التاليــة:

   • التوظيف والتدريب.

   • إستراتيجيات الموارد البشرية، وتخطيط القوى العاملة، والتعويضات.

المســار الوظيفــي،     التوظيــف، والتدريــب، وتطويــر  إدارة أنشــطة   •    

      والعالقات العمالية.
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األهداف

   • تزويد طالب التخصص بالمعارف، والمهارات، والقدرات يف حقل إدارة المورد البشرية، والتي تمكنهم من االلتحاق بسوق العمل بكفاءة وفاعلية.

   • إكساب طالب التخصص السلوكيات واألخالق المهنية العالية ذات العالقة بالممارسات الخاصة بإدارة الموارد البشرية يف سوق العمل.

   • مواكبة أبرز احتياجات سوق العمل السعودي يف مجال إدارة الموارد البشرية لتعظيم فرص خريجي التخصص يف الحصول عى الوظائف المناسبة.

   • السعي بشكل مستمر نحو تحسين جودة التخصص يف ضوء معايير االعتماد المحي والدويل.

   • تجويد بيئة عمل التخصص من حيث المحتوى، والسياق األكاديمي واإلداري.

   • السعي نحو بناء عالقات فاعلة من الشراكة والتعاون مع منظمات األعمال، ومؤسسات القطاع العام السعودي.
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م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-١٢-٦١٢-٦مهارات اللغة اإلنجليزية (١)١٠٠١ انجل١

-٣-٣٣-٣مهارات التعلم والتفك� والبحث١٢٠٣ نهج٢

-٢١٣٢٢٤مقدمة يف اإلحصاء١١٠٣ احص٣

-٢١٣٢٢٤ مهارات الحاسب١٢٠٢ تقن٤

-١-١١-١اللياقة والثقافة الصحية١٢٠٢ فجب٥

 1421620424المجموع

الخطة الدراسية لتخصص إدارة الموارد البشرية

مقررات المستوى األول )16( ساعة
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مقررات المستوى الثاني )14( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

١٠٠١ انجل٣-٣٣-٣مبادئ إدارة األع¾ل١٢١٠ ادا١

١١٠٣ احص٣-٣٣-٣مبادئ االقتصاد١٢١٦ قصد٢

-٣-٣٣-٣مقدمة يف إدارة املوارد البرشية١٢١٢ برش٣

١٢٠٢ تقن٣-٣٣-٣مهارات الحاسب (٢)١٢١٣ حاسب٤

-٢-٢٢-٢(مقرر اختياري كلية)٥

 14141414المجموع
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مقررات المستوى الثالث )18( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

١٢١٢ برش٣-٣٣-٣تخطيط وتوظيف املوارد البرشية٢٣١٠ برش١

-٣-٣٣-٣التنظيم وأساليب العمل٢٣١١ برش٢

١٢١٢ برش٣-٣٣-٣قياس وتقويم االداء الوظيفي٢٣١٢ برش٣

-٢١٣٢٢٤أنظمة التعويضات يف القطاعÛ العام والخاص٢٣١٣ برش٤

-٣-٣٣-٣نظام العمل والتأمينات االجت¾عية٢٣١٤ برش٥

-٣-٣٣-٣(مقرر اختياري قسم)٦

1711817219المجموع
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مقررات المستوى الرابع )15( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-٢-٢٢-٢أخالقيات املهنة٢٤١٠ سلم١

-٢١٣٢١٣تدريب املوارد البرشية٢٤١١ برش٢

١٢١٣ حاسب١١٢١٢٣تطبيقات الحاسب يف إدارة املوارد البرشية٢٤١٢ برش٣

-٣-٣٣-٣السلوك التنظيمي٢٤١٣ برش٤

١٢١٠ ادا٣-٣٣-٣اللغة اإلنجليزية إلدارة األع¾ل٢٤١٣ ادا٥

-٢-٢٢-٢ريادة األع¾ل٢٤١٤ ادر٦

1321513316المجموع
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مقررات المستوى الخامس )12( ساعة

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

اجتياز (٦٠) ساعة٤٠٤٠-١٢١٢-تدريب ميدا¯٣٥١١ برش١

 4040-1212-المجموع

*يشــترط الجتيــاز الطالــب مقــرر )التدريــب الميدانــي( أن يتــدرب )600( ســاعة فعليــة خــالل الفصــل الدراســي ويحــق لــه تســجيل مقــرر التدريــب الميدانــي بعــد 

اجتيــاز )60 ســاعة( مــن الخطــة.
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المقررات االختيارية للقسم

*يجب عى الطالب اختيار مقرر )3 ساعات معتمدة( من المقررات االختيارية للقسم

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

*٣-٣٣-٣مبادئ املحاسبة١٢١٦ حسب١

*٣-٣٣-٣إدارة العالقات العامة٢٣١١ ترس٢

*٣-٣٣-٣نظام الخدمة املدنية٣٦١١ برش٣
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المقررات االختيارية للكلية

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-٢-٢٢-٢ النظام االقتصادي اإلسالمي٤٤١٠ سلم١

-٢-٢٢-٢ قضايا معارصة٤٤١١ سلم٢

* يجب عى الطالب اختيار مقرر )2 ساعة معتمدة( من المقررات االختيارية للكلية
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٣٦١١ برش  نظام الخدمة املدنية٢٣١١ ترس  إدارة العالقات العامة١٢١٦ حسب مبادىءاملحاسبةاختياري قسم

يشرتط إلجتياز الطالب مقرر (التدريب امليدا¯) أن يتدرب (٦٠٠) ساعة فعلية خالل الفصل الدرايس ويحق له تسجيل مقرر التدريب امليدا¯ بعد اجتياز (٦٠ ساعة) من الخطة.

المستوى األول

المستوى الثاني

16  ساعة

14  ساعة

18  ساعة

15  ساعة

12  ساعة

المجموع = 75

المستوى الثالث

المستوى الرابع

المستوى الخامس

1103 احص
مقدمة يف اإلحصاء

 (١/٢) 3

1202 تقن
مهارات احلاسب

)1/2(              3

1001 اجنل
مهارات اللغة اإلجنليزية

        )0/6(          

1202 فجب
اللياقة والثقافة الصحية

)0/1(             1

1210 ادا 
مبادئ إدارة األعمال 

)0/3(      3

2310 بشر
ختطيط وتوظيف املوارد البشرية

)0/3(        3

2410 سلم
أخالقيات املهنة

)0/2(  2

2411 بشر
تدريب املوارد البشرية

)1/2(     3

2412 بشر
تطبيقات احلاسب يف إدارة املوارد البشرية

)1/1(       2

2413 بشر
السلوك التنظيمي

)0/3(     3

2414 ادر
ريادة األعمال
)0/2(     2

2413 ادا
اللغة اإلجنليزية إلدارة األعمال

)0/3(       3

2311 بشر
التنظيم وأساليب العمل

)0/3(        3

2312 بشر
قياس وتقومي االداء الوظيفي

)0/3(          3

2313 بشر
أنظمة التعويضات يف القطاعني العام واخلاص

)1/2(                3

2314 بشر
نظام العمل والتأمينات االجتماعية

)0/3(      3

1216 قصد 
مبادئ االقتصاد 
)0/3(        3

1212 بشر
مقدمة يف إدارة املوارد البشرية

)0/3(            3

1213 حاسب 
مهارات احلاسب )2( 

)0/3(      3

اختياري 
كلية

)0/2(        2

اختياري 
قسم

)0/3(    3

٣٥١١ برش     تدريب ميدا¯
(١٢/٠)                                             ١٢

مقررات اختياريةمقررات القسم االجبارية                       مقررات اإلعداد العام      
  

        الساعات املحتسبة         )ساعات النظري /  ساعات العملي(
) 1/2 (                   3

٤٤١١ سلم    قضايا معارصة٤٤١٠ سلم    النظام االقتصادي اإلسالمياختياري كلية

يجب عىل الطالب اختيار مقرر (٣ ساعات معتمدة) من املقررات االختيارية للقسم يجب عىل الطالب اختيار مقرر (٢ ساعة معتمدة) من املقررات االختيارية للكلية   

 بشر

1203 هنج
مهارات التعلم والتفكري والبحث

)0/3(         3 ٦

(١)

*

*

الخطة اإلرشادية لمقررات قسم العلوم اإلدارية )تخصص إدارة الموارد البشرية(
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ثالثًا: تخصص اإلدارة المالية والمصرفية

ــن والشــركات المتخصصــة يف  ــوك وشــركات التأمي ــل: البن ــة مث ــة المختلف ــة الطــالب للعمــل يف المؤسســات المالي ــة والمصرفي يؤهــل تخصــص اإلدارة المالي

االســتثمار والعقــارات وغيرهــا مــن القطاعــات الحكوميــة واالقتصاديــة مــن خــالل مواكبــة التطــورات العلميــة، والتكنولوجيــة الحديثــة، والمــزج بيــن النظريــة 

والتطبيــق يف التدريــس. ويعمــل تخصــص اإلدارة الماليــة والمصرفيــة عــى بنــاء شــخصية الطالــب، وتنميــة قدراتــه العلميــة والعمليــة بأســلوب علمــي متميــز 

مرتكــزًا عــى التطبيقــات العمليــة يف التمويــل واالســتثمار.
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األهداف

    • تزويــد طــالب التخصــص بالمفاهيــم والتطبيقــات العمليــة يف مجــال اإلدارة الماليــة والمصرفيــة بالطريقــة التــي تمكنهــم مــن اكتســاب المهــارات والقدرات 

     الالزمة لالنخراط يف سوق العمل.

   • مواكبة أبرز المستجدات عى ساحة ممارسة األعمال المالية وإدارتها لتحديث التخصص وتطويره.

   • تزويد منظمات األعمال ومؤسسات القطاع الخاص بالكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية والمؤهلة يف مجال اإلدارة المالية.

   • توثيق الصلة بالمؤسسات المالية ذات االرتباط بالكلية من خالل التعاون المستمر والمثمر، وبما يخدم مصلحة طالب التخصص.

   • السعي والمثابرة نحو تحقيق معايير االعتماد المحي والدويل للتخصص ومعطياته.

   • تحسين البيئة األكاديمية واإلدارية للتخصص.
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الخطة الدراسية لتخصص اإلدارة المالية والمصرفية

مقررات المستوى األول )16( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-١٢-٦١٢-٦مهارات اللغة اإلنجليزية (١)١٠٠١ انجل١

-٣-٣٣-٣مهارات التعلم والتفك� والبحث١٢٠٣ نهج٢

-٢١٣٢٢٤مقدمة يف اإلحصاء١١٠٣ احص٣

-٢١٣٢٢٤ مهارات الحاسب١٢٠٢ تقن٤

-١-١١-١اللياقة والثقافة الصحية١٢٠٢ فجب٥

 1421620424المجموع
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اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

١٠٠١ انجل٣-٣٣-٣مبادئ إدارة األع¾ل١٢١٠ ادا١

١١٠٣ احص٣-٣٣-٣ مبادئ االقتصاد ١٢١٦ قصد٢

-٣-٣٣-٣ مبادئ اإلدارة املالية١٢١٢مال٣

١٢٠٢ تقن٣-٣٣-٣مهارات الحاسب (٢)١٢١٣ حاسب٤

-٣-٣٣-٣مبادئ املحاسبة١٢١٦ حسب٥

-٢-٢٢-٢ (مقرر إختياري كلية) ٦

 17-1717-17المجموع

مقررات المستوى الثاني )17( ساعة
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اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري
١٢١٢مال٣-٣٣-٣اإلدارة املالية املتقدمة٢٣١٠ مال١

-٣-٣٣-٣الرياضيات املالية٢٣١١ مال٢

-٢١٣٢٢٤إدارة البنوك التجارية٢٣١٢ مال٣

١٢١٦ قصد٢١٣٢٢٤األسواق واملؤسسات املالية٢٣١٣ مال٤

-٣-٣٣-٣مبادئ التأم١٢١١Û تام٥

 1321513417المجموع

مقررات المستوى الثالث )15( ساعة
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مقررات المستوى الرابع )15( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-٢-٢٢-٢أخالقيات املهنة٢٤١٠ سلم١

-٣-٣٣-٣مقدمة يف االستث¾ر٢٤١١ مال٢

٢٣١٠ مال١١٢١٢٣تطبيقات الحاسب يف اإلدارة املالية٢٤١٢ مال٣

١٢١٠ ادا٣•٣٣-٣اللغة اإلنجليزية إلدارة األع¾ل٢٤١٣ ادا٤

-٢-٢٢-٢ريادة األع¾ل٢٤١٤ ادر٥

-٣-٣٣-٣مقرر (إختياري قسم) ٦

 1411514216المجموع
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مقررات المستوى الخامس )12( ساعة

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

اجتياز (٦٠) ساعة٤٠٤٠-١٢١٢-تدريب ميدا¯٣٥١١ مال١

 4040-1212-المجموع

    *يشــترط الجتيــاز الطالــب مقــرر )التدريــب الميداني( أن يتدرب )600( ســاعة فعلية خالل الفصل الدراســي ويحق له تســجيل مقرر التدريــب الميداني بعد اجتياز 

     (60 ساعة( من الخطة.
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المقررات االختيارية للقسم

*يجب عى الطالب اختيار مقرر )3 ساعات معتمدة( من المقررات االختيارية للقسم

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-٣-٣٣-٣إدارة املبيعات٢٣١٠ ترس ١

-٣-٣٣-٣نظام العمل والتأمينات االجت¾عية٢٣١٤ برش٢

-٣-٣٣-٣ نظام الخدمة املدنية٣٦١١ برش ٣
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المقررات االختيارية للكلية

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-٢-٢٢-٢ النظام االقتصادي اإلسالمي٤٤١٠ سلم١

-٢-٢٢-٢ قضايا معارصة٤٤١١ سلم٢

* يجب عى الطالب اختيار مقرر )2 ساعة معتمدة( من المقررات االختيارية للكلية
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الخطة اإلرشادية لمقررات قسم العلوم اإلدارية )تخصص اإلدارة المالية والمصرفية(

يشرتط إلجتياز الطالب مقرر (التدريب امليدا¯) أن يتدرب (٦٠٠) ساعة فعلية خالل الفصل الدرايس ويحق له تسجيل مقرر التدريب امليدا¯ بعد اجتياز (٦٠ ساعة) من الخطة.

المستوى األول

المستوى الثاني

16  ساعة

17  ساعة

15  ساعة

15  ساعة

12  ساعة

المجموع = 75

المستوى الثالث

المستوى الرابع

المستوى الخامس

 1103 احص
مقدمة يف اإلحصاء

 (١/٢) 3

1202 تقن
مهارات احلاسب

)1/2(              3

1001 اجنل
مهارات اللغة اإلجنليزية

  6    )0/3(               3

1202 فجب
اللياقة والثقافة الصحية

)0/1(             1

1210 ادا 
مبادئ إدارة األعمال 

)0/3(      3

2310 مال
اإلدارة املالية املتقدمة

)0/3(         3

2410 سلم
أخالقيات املهنة
)0/2(     2

2411 مال
مقدمة يف االستثمار

)0/3(       3

2412 مال
تطبيقات احلاسب يف اإلدارة املالية

)1/1(   2

2413 ادا
اللغة اإلجنليزية إلدارة األعمال

)0/3(       3

اختياري 
قسم

)0/3(  3

2311 مال
الرياضيات املالية
)0/3(        3

2312 مال
إدارة البنوك التجارية

)1/2(       3
2313 مال

األسواق واملؤسسات املالية
)1/2(       3

1211 تام
مبادئ التأمني
)0/3(      3

1216 قصد 
مبادئ االقتصاد 
)0/3(        3

1212 مال
مبادئ اإلدارة املالية
)0/3(          3

1213 حاسب 
مهارات احلاسب )2( 

)0/3(        3

1216 حسب
مبادئ املحاسبة
)0/3(      3

اختياري 
كلية

)0/2(      2

٣٥١١ مال    تدريب ميدا¯
(١٢/٠)                                        ١٢

مقررات اختياريةمقررات القسم االجبارية                       مقررات اإلعداد العام      
  

        الساعات املحتسبة         )ساعات النظري /  ساعات العملي(

٤٤١١سلم قضايا معارصة٤٤١٠سلم  النظام االقتصادي اإلسالمياختياري كلية٣٦١١ برش نظام الخدمة املدنية٢٣١٤برش نظام العمل والتأمينات االجت¾عية٢٣١٠ ترس  إدارة املبيعاتاختياري قسم

يجب عىل الطالب اختيار مقرر (٢ ساعة معتمدة) من املقررات االختيارية للكلية  

2313

24112412 مال2410 سلم

23112312 مال2310 مال

1203 هنج
                     مهارات التعلم والتفكري والبحث     

2414 ادر
ريادة األعمال
)0/2(     2

يجب عىل الطالب اختيار مقرر (٣ ساعات معتمدة) من املقررات االختيارية للقسم  

23102310

*٣٥١١ مال    تدريب ميدا¯

*

) 1/2 (                   3

 (٠/٦)

(١)
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رابعًا: تخصص إدارة أعمال التأمين

تــم اســتحداث هــذا التخصــص لتلبيــة احتياجــات ســوق التأميــن الســعودي مــن الكــوادر المؤهلــة علميــاً وعمليــاً؛ حيــث يركــز عــى عــدة مجــاالت منهــا: إدارة 

الخطــر، وأنــواع التأميــن وأشــكاله، واإلحصــاء االكتــواري، وتكنولوجيــا الحاســب يف أعمــال التأميــن. إضافــة إىل توفيــر فــرص التدريــب الميدانــي لطــالب 

ــة يف حقــل التعليــم الجامعــي.  ــرات الطويل ــة مــن األســاتذة المتخصصيــن ذوي الخب التخصــص يف شــركات التأميــن المحليــة. ويضــم هــذا التخصــص نخب

وُيمنــح الطالــب درجــة المشــارك يف تخصــص إدارة أعمــال التأميــن بعــد إتمــام )75( ســاعة معتمــدة، موزعــة عــى خمســة فصــول دراســية، والحصــول عــى 

معــدل تراكمــي ال يقــل عــن )2(.
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األهداف

   • تزويد طالب التخصص بأحدث المعارف والمفاهيم والمهارات ذات العالقة بأنشطة وأعمال التأمين يف منظمات األعمال المتخصصة.

    • العمــل باســتمرار عــى اســتقصاء حاجــات ســوق العمــل الســعودي يف مجــال إدارة التأميــن لســد النقــص وتلبيــة احتياجاتــه الخاصة مــن الكوادر البشــرية المدربة    

      والمؤهلة.

   • تعزيز سبل التعاون والمشاركة مع الشركات العاملة يف مجال التأمين لتدريب طالب التخصص عى الجوانب العملية التطبيقية ذات العالقة بالتخصص.

   • تحسين عناصر نظام التخصص بشكل يتوافق مع معطيات االعتماد المحي والدويل ومعايير الجودة العالية.

   • تعزيز مجاالت التطور المهني والممارسات المتعلقة باخالقيات المهنة يف مجال أعمال التأمين لألطراف المشاركة بالتخصص.



83 دليل الكلية

الخطة الدراسية لتخصص إدارة أعمال التأمين

مقررات المستوى األول )16( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

•٦٠٦١٢٠١٢مهارات اللغة اإلنجليزية   (١)١٠٠١ انجل١

•٣٠٣٣٠٣مهارات التعلم والتفك� والبحث١٢٠٣ نهج٢

•٢١٣٢٢٤مقدمة يف اإلحصاء١١٠٣ احص٣

•٢١٣٢٢٤ مهارات الحاسب١٢٠٢ تقن٤

•١٠١١٠١اللياقة والثقافة الصحية١٢٠٢ فجب٥

 1421620424المجموع
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مقررات المستوى الثاني )14( ساعة

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري
١٠٠١ انجل٣-٣٣-٣مبادئ إدارة األع¾ل١٢١٠ ادا١

-٣-٣٣-٣ مبادئ التأم١٢١١Û تام٢

-٣-٣٣-٣ مبادئ التسويق١٢١٢ترس٣

١٢٠٢ تقن٣-٣٣-٣مهارات الحاسب (٢)١٢١٣حاسب٤

 ٢-٢٢-٢(مقرر اختياري كلية) ٥

 14-1414-14المجموع
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مقررات المستوى الثالث )18( ساعة

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري
-٢١٣٢٢٤رياضيات تأم٢٣١٠Û تام ١

-٣-٣٣-٣ تأمÛ صحي٢٣١١ تام٢

١٢١١ تام٣-٣٣-٣تأمÛ ممتلكات٢٣١٢ تام ٣

١٢١١ تام٣-٣٣-٣تأمÛ مسئولية٢٣١٣ تام ٤

-٢١٣٢٢٤إدارة البنوك التجارية٢٣١٢ مال٥

-٣-٣٣-٣(مقرر اختياري قسم) ٦

1621816420المجموع
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مقررات المستوى الرابع )15( ساعة

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري
-٢-٢٢-٢أخالقيات املهنة٢٤١٠ سلم١

-٢-٢٢-٢إحصاء إكتواري٢٤١١ تام٢

 ١٢١٢ ترس٣-٣٣-٣ تسويق التأم٢٤١٢Û تام٣

-٢١٣٢٢٤ التأمÛ االجت¾عي٢٤١٣ تام٤

١٢١١ تام٣-٣٣-٣اللغة اإلنجليزية للتأم٢٤١٤Ûتام٥

-٢-٢٢-٢ريادة األع¾ل٢٤١٤ ادر٦

 1411514216المجموع
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مقررات المستوى الخامس )12( ساعة

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

 إجتياز (٦٠) ساعة٠١٢١٢٠٤٠٤٠تدريب ميدا¯٣٥١١ تام١

 0121204040المجموع

*يشــترط إلجتيــاز الطالــب مقــرر )التدريــب الميدانــي( أن يتــدرب )600( ســاعة فعليــة خــالل الفصــل الدراســي ويحــق لــه تســجيل مقــرر التدريــب الميدانــي بعــد 

اجتيــاز  )60 ســاعة( مــن الخطــة.
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المقررات االختيارية للقسم

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

١١٠٣ احص٣-٣٣*٣مبادئ االقتصاد١٢١٦ قصد١

-٣-٣٣-٣مبادئ اإلدارة املالية١٢١٢ مال٢

-٣-٣٣-٣مبادئ املحاسبة١٢١٦ حسب٣

*يجب عى الطالب اختيار مقرر )3 ساعات معتمدة( من المقررات االختيارية للقسم
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المقررات االختيارية للكلية

* يجب عى الطالب اختيار مقرر )2 ساعة معتمدة( من المقررات االختيارية للكلية

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-٢-٢٢-٢ النظام االقتصادي اإلسالمي٤٤١٠ سلم١

-٢-٢٢-٢ قضايا معارصة٤٤١١ سلم٢
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الخطة اإلرشادية لمقررات قسم العلوم اإلدارية )تخصص إدارة أعمال التأمين( 

يشرتط إلجتياز الطالب مقرر (التدريب امليدا¯) أن يتدرب (٦٠٠) ساعة فعلية خالل الفصل الدرايس ويحق له تسجيل مقرر التدريب امليدا¯ بعد اجتياز (٦٠ ساعة) من الخطة.

المستوى األول

المستوى الثاني

16  ساعة

14  ساعة

18  ساعة

15  ساعة

12  ساعة

المجموع = 75

المستوى الثالث

المستوى الرابع

المستوى الخامس

 1103 احص
مقدمة يف اإلحصاء

 (١/٢) ٣

1202 تقن
مهارات احلاسب

)1/2(              3

1001 اجنل
مهارات اللغة اإلجنليزية
)0/6(                6)0/3(               3

1202 فجب
اللياقة والثقافة الصحية

)0/1(             1

1210 ادا 
مبادئ إدارة األعمال 

)0/3(      3

2310 تام
رياضيات التأمني

)1/2(    3

2410 سلم
أخالقيات املهنة
)0/2(      2

2411 تام
إحصاء إكتواري
)0/2(     2

2412 تام
تسويق التأمني

)0/3(   3

 2414 تام
اللغة اإلجنليزية للتأمني

)0/3(      3

اختياري 
قسم

)0/3(      3

2311 تام
تأمني صحي
)0/3(    3

2312 تام
تأمني املمتلكات

)0/3(   3

2313 تام
تأمني املسئولية

)0/3(    3

2413 تام
التأمني االجتماعي

)1/2(    3

2312 مال
إدارة البنوك التجارية

)1/2(      3

 

1211تام
مبادئ التأمني
)0/3(       3

1212تسر
مبادئ التسويق
)0/3(       3

1213 حاسب
مهارات احلاسب )2(

)0/3(      3

اختياري 
كلية

)0/2(      2

٣٥١١ تام     تدريب ميدا¯
(١٢/٠)                                         ١٢

  مقررات اختياريةمقررات القسم االجبارية                       مقررات اإلعداد العام      
        الساعات املحتسبة         )ساعات النظري /  ساعات العملي(

٤٤١١ سلم قضايا معارصة٤٤١٠ سلم النظام االقتصادي اإلسالمياختياري كلية١٢١٦ حسب مبادىء املحاسبة١٢١٢ مال مبادىء اإلدارة املالية١٢١٦ قصد مبادىء االقتصاداختياري قسم

يجب عىل الطالب اختيار مقرر (٢ ساعة معتمدة) من املقررات االختيارية للكلية  

24112412 تام

1203 هنج
مهارات التعلم والتفكري والبحث

2414 ادر
ريادة األعمال
)0/2(     2

يجب عىل الطالب اختيار مقرر (٣ ساعات معتمدة) من املقررات االختيارية للقسم  

(١)

*

*

) 1/2 (                        3
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خامسًا: تخصص السكرتارية التنفيذية

يف ســياق الحاجــة الماســة إىل توفيــر كــوادر بشــرية مؤهلــة تتمتــع بمهنيــة 

تغطيــة  يف  للمســاهمة  التنفيذيــة  الســكرتارية  يف  متخصصــة  عاليــة 

احتياجــات ســوق العمــل الســعودي والعمــل عــى تحقيــق نظــام الســعودة 

يف مجــال أعمــال الســكرتارية التنفيذيــة، جــاءت فكــرة اســتحداث تخصــص 

المجتمــع  كليــة  اإلداريــة يف  العلــوم  قســم  التنفيذيــة يف  الســكرتارية 

بجامعــة الملــك ســعود. وتتمثــل أبــرز مخرجــات التخصــص – والمنســجمة مــع 

رســالة القســم – بتوفيــر خريجيــن مزوديــن بالمعــارف والمهــارات والقــدرات 

المتكاملــة ألعمــال الســكرتارية التنفيذيــة بمــا ينســجم مــع متطلبــات 

ســوق العمــل المتجــددة يف هــذا المجــال، وقادريــن عــى ممارســة أنشــطة 

وأعمــال الســكرتارية التنفيذيــة عــى أســس علميــة ومهاريــة يف وظائــف 

يف  المختلفــة  واإلدارات  واألقســام  الدوائــر  يف  التنفيذيــة  الســكرتارية 

ــركات.  ــات والش ــات والهيئ ــوزارات والمنظم ال
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األهداف

   • تزويد الطالب بالمعارف األساسية الحديثة يف مجال السكرتارية التنفيذية ذات الطبيعة المساندة لمهام اإلدارات المختلفة.

   • إكساب الطالب المهارات والقدرات الالزمة لممارسة أعمال السكرتارية التنفيذية من مختلف الجوانب التطبيقية ذات العالقة.

   • تطوير قدرات الطالب عى استخدام النظم والتقنيات الحديثة يف ممارسة األعمال المكتبية ذات العالقة بالسكرتارية التنفيذية.

   • ترسيخ قيم سلوك األداء الفعال والجماعي وااللتزام بأخالقيات العمل يف شخصية الطالب من الناحية المهنية.
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الخطة الدراسية لتخصص السكرتارية التنفيذية

مقررات المستوى األول )16( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-١٢-٦١٢-٦مهارات اللغة اإلنجليزية (١)١٠٠١ انجل١

-٣-٣٣-٣مهارات التعلم والتفك� والبحث١٢٠٣ نهج٢

-٢١٣٢٢٤مقدمة يف اإلحصاء١١٠٣ احص٣

-٢١٣٢٢٤ مهارات الحاسب١٢٠٢ تقن٤

-١-١١-١اللياقة والثقافة الصحية١٢٠٢ فجب٥

1421620424المجموع
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مقررات المستوى الثاني )17( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

١٠٠١ انجل٣-٣٣-٣مبادئ إدارة األع¾ل١٢١٠ ادا١

-٣-٣٣-٣مبادئ السكرتارية واإلدارة املكتبية١٢١١ س�٢

-٣-٣٣-٣مقدمة يف إدارة املوارد البرشية١٢١٢ برش٣

١٢٠٢ تقن٣-٣٣-٣مهارات الحاسب (٢)١٢١٣ حاسب٤

-٣-٣٣-٣مبادئ املحاسبة١٢١٦ حسب٥

-٢-٢٢-٢مقرر اختياري كلية٦

17-1717-17المجموع
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مقررات المستوى الثالث )14( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

١٢١١ س�١٢٣١٤٥إدارة الوقت واإلجت¾عات٢٣١٠ س�١

-٤٤-٢٢-الطباعة باللغتÛ العربية واإلنجليزية٢٣١١ س�٢

-١٢٣١٤٥االتصاالت اإلدارية يف املكاتب٢٣١٢ س�٣

-٣-٣٣-٣التنظيم وأساليب العمل٢٣١١ برش٤

-٣-٣٣-٣إدارة العالقات العامة٢٣١١ ترس٥

861481220المجموع
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مقررات المستوى الرابع )16( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-٢-٢٢-٢أخالقيات املهنة٢٤١٠ سلم١

١٢١٣ حاسب٢١٣٢٢٤نظم املعلومات اإلدارية وقواعد البيانات٢٤١١ س�٢

١٢١١ س�١٢٣١٤٥نظم اإلدارة املكتبية املعارصة٢٤١٢ س�٣

٢٣١٢ س�١٢٣١٤٥األرشفة اإللكرتونية٢٤١٣ س�٤

١٢١٠ ادا٣-٣٣-٣اللغة اإلنجليزية إلدارة األع¾ل٢٤١٣ ادا٥

-٢-٢٢-٢ريادة األع�ل٢٤١٤ ادر٦

 11516111021المجموع
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مقررات المستوى الخامس )12( ساعة

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

إجتياز (٦٠) ساعة٤٠٤٠-١٢١٢-تدريب ميدا¯٣٥١١ س�١

4040-1212-المجموع

*يشــترط إلجتيــاز الطالــب مقــرر )التدريــب الميدانــي( أن يتــدرب )600( ســاعة فعليــة خــالل الفصــل الدراســي ويحــق لــه تســجيل مقــرر التدريــب الميدانــي بعــد 

اجتيــاز )60 ســاعة( مــن الخطــة.
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مقررات المستوى الثالث )14( ساعة

اسم المقرر الدراسيرقم و رمز المقررم
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

-٢-٢٢-٢ النظام االقتصادي اإلسالمي٤٤١٠ سلم١

-٢-٢٢-٢ قضايا معارصة٤٤١١ سلم٢

* يجب عى الطالب اختيار مقرر )2 ساعة معتمدة( من المقررات االختيارية للكلية
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الخطة اإلرشادية لمقررات قسم العلوم اإلدارية )تخصص السكرتارية التنفيذية( 

المستوى األول

المستوى الثاني

16  ساعة

17  ساعة

14  ساعة

16  ساعة

12  ساعة

المجموع = 75

المستوى الثالث

المستوى الرابع

المستوى الخامس

 1103 احص
مقدمة يف اإلحصاء

   1001 اجنل
مهارات اللغة اإلجنليزية

0/6            6 (١/٢) ٣

1202 تقن
مهارات احلاسب

)1/2(         3 )0/3(               3

1202 فجب
اللياقة والثقافة الصحية

)0/1(             1

1210 ادا 
مبادئ إدارة األعمال 

)0/3(      3

2310سري
إدارة الوقت واإلجتماعات

)2/1(         3

2410 سلم
أخالقيات املهنة

)0/2(  2

2412 سري
نظم اإلدارة املكتبية املعاصرة

)0/3(   3

2411 سري
نظم املعلومات اإلدارية وقواعد البيانات

)1/2(   3

2413 ادا
اللغة اإلجنليزية إلدارة األعمال

)0/3(     3

2311 سري
الطباعة باللغتني العربية واإلجنليزية

)2/0(   2

2312 سري
االتصاالت اإلدارية يف املكاتب

)2/1(     3

2311 بشر
التنظيم وأساليب العمل

)0/3(    3

2413 سري
األرشفة اإللكترونية

)1/2(     3

1211 سري
مبادئ السكرتارية واإلدارة املكتبية

)0/3(       3

1212بشر
مقدمة يف إدارة املوارد البشرية

)0/3(      3

1213 حاسب
مهارات احلاسب )2(

)0/3(      3

1216 حسب
مبادئ املحاسبة
)0/3(       3

اختياري 
كلية

)0/2(      2  

٣٥١١ س�     تدريب ميدا¯
(١٢/٠)                                        ١٢

مقررات اختياريةمقررات القسم االجبارية                       مقررات اإلعداد العام      
) 1/2 (                  3                                

        الساعات املحتسبة         )ساعات النظري /  ساعات العملي(

٤٤١١سلم قضايا معارصة٤٤١٠سلم النظام االقتصادي اإلسالمياختياري كلية

يجب عىل الطالب اختيار مقرر (٢ ساعة معتمدة) من املقررات االختيارية للكلية  

1203 هنج
مهارات التعلم والتفكري والبحث

2414 ادر
ريادة األعمال
)0/2(     2

2311 تسر
إدارة العالقات العامة

)0/3(     3

(١)
(     )

*

*

يشرتط إلجتياز الطالب مقرر (التدريب امليدا¯) أن يتدرب (٦٠٠) ساعة فعلية خالل الفصل الدرايس ويحق له تسجيل مقرر التدريب امليدا¯ بعد اجتياز (٦٠ ساعة) من الخطة.
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أعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم اإلدارية

يضــم القســم نخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف مختلــف الرتــب األكاديميــة مــن ذوي الخبــرة الطويلــة يف مجــال التدريــس والبحــث العلمــي، لمزيــد مــن 

المعلومــات عــن أعضــاء هيئــة التدريــس ُيرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي التــايل:   )http://rcc.ksu.edu.sa/ar/administrative-science/faculty(،  ويســعى 

القســم باســتمرار إىل اســتقطاب أفضــل الخبــرات المتوفــرة يف هــذا المجــال.
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قسم العلوم اإلدارية - كلية المجتمع - جامعة الملك سعود - الملز - الرياض.
الهاتف: 0118058885 - 0118058886

فاكـس: 0118058887
ص.ب 28095، الرياض 11437
المملكة العربية السعودية

الموقع اإللكتروني:
http://rcc.ksu.edu.sa/ar/administrative-science 

اإلتصال بقسم العلوم اإلدارية
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األقسام األكاديمية المساندة
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أواًل: قسم اآلداب والتربية
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أواًل: قسم اآلداب والتربية

ــم  ــن أه ــة، م ــة يف الكلي ــم اآلداب والتربي ــّد قس ُيع

األقســام المســاندة يف مجــال تطويــر مهــارات اللغــة 

ــر مهاراتهــم  ــة للطــالب، إضافــة إىل تطوي االنجليزي

الكتابيــة باللغــة العربيــة، وكذلــك تقديــم المقــررات 

ُيســهم  الكليــة. حيــث  االختياريــة عــى مســتوى 

القســم يف تدريــس عــدد مــن المقــررات مــن بينهــا: 

ومقــرر  اإلســالمي«،  االقتصــادي  »النظــام  مقــرر 

ــرة«. ــا معاص »قضاي
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كلمة رئيس القسم

يضــع قســم اآلداب والتربيــة عــى عاتقــه أمانــة كبيــرة ومســؤولية عظيمــة، 

يراقبهــا عــن ثقــب واحتــراس، 

ويستشــعر هــذا اإلحســاس النبيــل وهــو يــؤدي دوره التربــوي والتعليمــي يف 

ــام  ــن األقس ــه م ــه أقران ــوم ب ــا يق ــك م ــاً بذل ــه، موازي ــشء ورعايت ــة الن تربي

العلميــة األخــرى ضمــن منظومــة هــذا الصــرح العلمــي الشــامخ )جامعــة الملــك 

ســعود( الــذي يعــد رمــزًا حضارّيــاً وثقافيــاً يتبلــور مــن خاللــه مــا تشــهده بالدنــا 

حرســها اللــه مــن تقــدم وازدهــار، وينعــم هــذا القســم بهيئــة تدريســية متميــزة 

قــد اتخــذت مــن رســالته ومســؤوليته منطلقــاً لهــا فيمــا تؤديــه وتقــوم بــه، 

وقد تحقق له – إضافة إىل ذلك.

ــة التعليميــة مــن توافــر اإلمــدادات واإلمكانيــات   مــا شــمل مؤسســات الدول

المنبثقــة مــن شــعور دولتنــا والقائميــن عــى أمرهــا بأهميــة التعليــم وإعــداد 

ــذا القســم  ــالد ه ــة كان مي ــالد هــذه الكلي ــع مي ــال، وم ــة األجي ــشء وتربي الن

إيمانــاً بالحاجــة الملحــة إليــه لتتحقــق األهــداف وُتجنــى الثمــار التــي نســعى 

جميعــاً إىل الوصــول إليهــا وأدائهــا بالشــكل المناســب والســلوك الصحيــح.

ونحــن مــع إيماننــا بهــذه المنطلقــات الســامية وســعينا مــن أجلهــا،ال نّدعــي 

الكمــال وال نزدهــي بثيــاب العــزة والغــرور ولكننــا نســعى إىل التطويــر الدائــم 

ــل إىل  ــه وص ــد بأن ــن اعتق ــتمرار، وم ــم باس ّ ــم ونتعل ِّ ــتمر لُنعل ــم المس والتقوي

ــد  ــاح فق ــة النج ــق قم ــد حق ــه ق ــن بأن ــن أيق ــل، وم ــد جه ــاء فق ــة العلم منزل

فشــل، كمــا أن مــن آمــن – بتواضــع منــه.

 بعجــز الفكــر اإلنســاني الكامــن يف إنســانيته ومــا يعتورهــا مــن التعــب 

ــه إىل  ــلّم نفس ــد س ــات، فق ــق واإلحباط ــن العوائ ــا م ــا يواجهه ــاء، وم واإلعي

ــّد لســراة الليــل أن يهتــف  ّــف والنكــوص، فــال ب وهــم اإلحبــاط وشــراك التخل

ــرب: ــاعر الع ــال ش ــا ق ــل، وقديًم ــق وص ــى الطري ــار ع ــن س ــاح، وم آذان الصب

ولم أر يف عيوب الناس عيًبا                              كنقص القادرين عى التمام

ومــع كل مــا نقــّدم، ونعمــل، وبقــدر مــا نخطــئ ونصيــب؛ فإننــا نســأل المــوىل 

عــز وجــل التوفيــق والعــون والســداد.

رئيس قسم اآلداب والتربية
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تحقيق الريادة يف تقديم برامج علمية مميَّزة تسهم يف خدمة المجتمع. الرؤية 

األهداف

اإلســهام يف تزويــد ســوق العمــــل بكفــاءات مؤهلــة مــن خــالل تطبيــق النظريــات الحديثــة يف التدريــس، الرسالة

وتهيئــة بيئــة أكاديميــة تعــزز التفكيــر اإلبداعــي لــدى الطــالب.

• الاإلرتقاء بالمستوى العلمي والعمي للطالب.

• تطوير قدرات الطالب المعرفية.

• تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب.

• إكساب الطالب المهارات المهنية حسب تخصصاتهم.

• تنمية المهارات اإلجتماعية للطالب.

• بناء جسور للتعاون مع المجتمع.

ويضــم القســم نخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف مختلــف الرتــب األكاديميــة مــن ذوي الخبــرات الطويلــة يف مجــال التدريــس والبحــث العلمــي، لمزيــد 

.)http://rcc.ksu.edu.sa/ar/morals-and-education/faculty( :مــن المعلومــات عــن أعضــاء هيئــة التدريــس ُيرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي التــايل
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اإلتصال بقسم اآلداب والتربية

قسم اآلداب والتربية - كلية المجتمع - جامعة الملك سعود - الملز - الرياض.
الهاتف: 0118058850 - 0118058828

ص.ب 28095، الرياض 11437 
المملكة العربية السعودية

الموقع االلكتروني:
http://rcc.ksu.edu.sa/ar/morals-and-education 
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ثانيًا: قسم العلوم الطبيعية
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ثانيًا: قسم العلوم الطبيعية

الرياضيــات  ومنهــا  األساســية  الطبيعيــة  العلــوم  إن 

يف  وأساســياً  فعــااًل  دورًا  تلعــب  والكيميــاء  والفيزيــاء 

ــع  ــم أجم ــذي يشــهده العال ــي ال ــي والتقن التطــور التكنولوج

وال يمكــن ألي مجتمــع أن يتطــور ويتقــدم تقنيــاً بــدون 

ــد أدى  ــوم. وق ــذه العل ــق له ــم العمي الدراســة والبحــث والفه

ــوم إىل جعــل  تــوايل االكتشــافات واالختراعــات يف هــذه العل

ــاة اإلنســان أفضــل وأســهل، كمــا أن قــوة األمــم ورقيهــا  حي

ــوم.  ــذه العل ــا يف ه ــدى تقدمه ــاس بم ــا الحاضــر ُيق يف وقتن

ــوم الطبيعيــة أن ُيســهم  ــك فــإن مــن أهــداف قســم العل لذل

ــاء يمكنهــم  ــر خريجيــن متخصصيــن ومؤهليــن أكّف يف توفي

عــى  وبنــاًء  مجتمعهــم،  تطويــر  يف  الفعالــة  المســاهمة 

ــم  ــك يســعى القســم الســتخدام أجــود األســاليب يف التعلي ذل

وتدعيــم قــدرات الطــالب عــى التفكيــر العلمــي والمنطقــي 

وتنميــة روح البحــث العلمــي لديهــم، كمــا يســعى القســم 

الســتقطاب الكفــاءات العلميــة المتميــزة مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس رغبــة يف رفــع مســتوى التحصيــل العلمــي للطــالب.
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الريادة يف تنمية المهارات الطالبية يف العلوم األساسية بما يتوافق مع تخصصاتهم. الرؤية 

األهداف

تقديم تعليم متميز ُيسهم يف تنمية المهارات الفكرية والعلمية لدى الطالب بما يخدم تخصصاتهم يف البرامج الرسالة

المختلفة من خالل اتباع األساليب الحديثة يف التدريس والتنسيق الكامل مع األقسام األكاديمية األخرى بالكلية.

• تنمية قدرات الطالب العلمية عى المناقشة والتحليل.

• تزويد الطالب بمدى طيفي واسع للمفاهيم األساسية وأساسيات مناهج علم الفيزياء والرياضيات.

• إظهار أهمية دور الرياضيات والفيزياء بوضوح يف الحياة والمجاالت العلمية األخرى.

• تنمية المهارات الذهنية للطالب من خالل تزويدهم بالمفاهيم األساسية يف الفيزياء والرياضيات.

• تنمية التفكير العلمي للطالب وحثهم عى االستنتاج والمشاهدة. 

• تنمية قدرات الطالب عى المالحظة، وكتابة التقارير العلمية. 

ويضــم القســم نخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف مختلــف الرتــب األكاديميــة مــن ذوي الخبــرات الطويلــة يف مجــال التدريــس والبحــث العلمــي، ويســعى 

القســم باســتمرار إىل اســتقطاب أفضــل الخبــرات المتوفــرة يف هــذا المجــال، لمزيــد مــن المعلومــات عــن أعضــاء هيئــة التدريــس ُيرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي 

.)http://rcc.ksu.edu.sa/ar/natural-science/faculty(  :التــايل
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اإلتصال بقسم العلوم الطبيعية

قسم العلوم الطبيعية - كلية المجتمع - جامعة الملك سعود - الملز - الرياض.
الهاتف: 0118058840 - 0118058809

ص.ب 28095، الرياض 11437 
المملكة العربية السعودية

الموقع اإللكتروني: 
http://rcc.ksu.edu.sa/ar/natural-science
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الكيانات اإلدارية
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وحدة العالقات العامة واإلعالم       

نمــت العالقــات العامــة كمفهــوم إداري، وعمــل مؤسســي ســريعاً يف اآلونــة 

األخيــرة؛ وذلــك نتيجــة حتميــة للتطــورات الحاصلــة يف المجتمــع الحديــث، 

يف  األفــراد  بيــن  العالقــات  وأصبحــت  العــام،  للــرأي  المتزايــدة  والقــوة 

المؤسســة، وبيــن المؤسســة وجمهورهــا الخارجــي مــن أهــم مقومــات تطــور 

ــا.  ــة ونموه المؤسس

و تختــص هــذه الوحــدة بالتعريــف بأهــداف الكليــة، وسياســاتها، وأنشــطتها 

المختلفــة، ومخرجاتهــا إعالميــاً، وإبــراز هويتهــا التعليميــة واألكاديميــة 

بالشــكل المطلــوب، وتحســين الصــورة الذهنيــة عــن الكليــة، وتقويــة 

وتدعيــم عالقــة الكليــة بمنســوبيها، ومجتمعهــا الخارجي، وترســيخ المفاهيم 

اإليجابيــة عنهــا، وإبــراز منجزاتهــا؛ لتعزيــز مكانتهــا، وتوثيــق عالقاتهــا مــع 

الجهــات المختلفــة، وُيعيــن مشــرف الوحــدة بقــرار مــن العميــد، ويقــدم 

ــرًا ســنوياً عــن ســير العمــل، ونشــاطات الوحــدة إىل عميــد الكليــة. تقري
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مهام الوحدة

ــاطاتها يف      ــا ونش ــا بخدماته ــالتها، وتزويده ــة ورس ــدور الكلي ــف ب  1- التعري

     خدمة الجامعة والمجتمع.

 2- التخطيــط  والعمــل عــى بنــاء صــورة إيجابيــة عــن الكليــة، داخــل الجامعــة     

     وخارجها. 

ــا      ــة أحداثه ــة، وتغطي ــالة الكلي ــر رس ــالم لنش ــائل اإلع ــع وس ــل م  3- التواص

     ومناسباتها، وتزويدها بأخبارها ونشاطاتها.

ــق     4- رصــد مــا ُينشــر يف وســائل اإلعــالم المختلفــة بمــا يهــم الكليــة ويتعل

      بنشــاطاتها، وحفظــه وفهرســته، ورفعــه للعميــد، ثــم نشــره عــى موقــع 

     الكلية اإللكتروني.

 5- تصويــر جميــع المناســبات واألنشــطة المختلفــة يف الكليــة، مــن نــدوات،   

      وورش عمــل، ومحاضــرات، وأنشــطة طالبيــة مختلفــة، والعمــل عــى    

     نشرها يف وسائل االعالم.

 6- إعــداد وترتيــب اســتقبال ضيــوف الكليــة، وموظفيهــا الجــدد، والترحيــب      

     بهم، وتعريفهم بالكلية، ومرافقها ووحداتها.

7- إعداد وتنظيم االحتفاالت والمناسبات التي تقيمها الكلية.

8- استقبال ضيوف الكلية ومساعدتهم، وتسهيل زيارتهم.

 9- التنســيق مــع إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم يف الجامعــة، والجهــات ذات    

     العالقة يف الموضوعات التي تهم الكلية.

 10- إعــداد تقاريــر دوريــة بإنجــازات الوحــدة، واالقتراحــات لتطويرهــا، ورفعهــا     

      لعميد الكلية.

11- مهام أخرى تكلف بها يف حدود اختصاصها.
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وحدة األنشطة الطالبية

تتــوىل هــذه الوحــدة مســؤولية تنظيــم النشــاطات الالصفيــة يف الكليــة، وألجــل ذلــك تتواصــل هــذه الوحدة مــع الطلبة، وتشــجعهم عــى المشــاركة يف فعاليات 

األنشــطة الطالبيــة مثــل: الرحــالت، والمســرح، والمســابقات الثقافيــة، والرياضيــة، واالجتماعيــة الداخليــة أوالخارجيــة، وإقامــة المعــارض، والمحاضــرات داخــل 

الكليــة، باإلضافــة إىل المشــاركة يف تنفيــذ برامــج خدمــة المجتمــع.

وتسعى وحدة األنشطة الطالبية إىل تحقيق األهداف التالية:

   • تكوين شخصية متكاملة ومتوازنة للطالب.

   • الكشف عن مواهب الطالب، وقدراتهم ومن ثم صقلها وتنميتها.

   • تدريب الطالب عى القيادة، وتحمل المسؤولية والنهوض بأعباء الحياة.

   • توثيق الروابط بين الطالب، وأعضاء هيئة التدريس.

   • توثيق الروابط األخوية بين الطالب، وتقوية روح التآلف، والمحبة، والتعاون بينهم.

وتتمثل أهم المهام التي تقوم بها وحدة األنشطة الطالبية فيما ييل:

   • تطبيق اللوائح والقرارات واألنظمة الخاصة باألنشطة الطالبية يف الكلية. 

   • إعداد خطة لتنفيذ وتطوير األنشطة الطالبية يف الكلية.

   • التنسيق بين لجان األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية.

   • تفعيل دور الطالب داخل الكلية من خالل األنشطة الطالبية.

   • متابعة وتقييم مسار تنفيذ األنشطة الطالبية.

   • عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة لتنفيذ البرامج التي تخدم المجتمع.
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الصالة الرياضية والترفيهية

يهدف برنامج النشاط الرياضي بكلية المجتمع إىل تحقيق اآلتي:

ــكار  ــن األف ــدًا ع ــة بعي ــخصية المتوازن ــاء الش ــاعد يف بن ــا يس ــاً مم ــالب رياضي ــداد الط ــاهمة يف إع     • المس

      الهدامة.

   • إتاحة الظروف المواتية الكتشاف وتطوير مواهب الطالب الرياضية.

    • العمــل عــى الترويــح الهــادف عنــد الطــالب لالســتفادة المثــى مــن أوقــات الفــراغ بمــا يــؤدي إىل حســن    

     استغاللها ويف نفس الوقت إشباع ميول الطالب يف ممارسة الرياضة.

    • تقويــة روح الفريــق واالنتمــاء ممــا يكــون لــه األثــر األكبــر يف تقويــة العالقــات االجتماعيــة بيــن الطــالب   

     والكلية والجامعة.

وتتمثل طريقة وإستراتيجية العمل المتبعة يف األنشطة الرياضية كما ييل:

    • تنظيــم بطولــة الكليــة لتنــس الطاولــة تمهيــدًا الختيــار مــن يمثــل الكليــة يف بطولــة الجامعــة لتنــس 

     الطاولة. 

   • تنظيم دورة لخماسيات كرة القدم تمهيدًا الختيار فريق يمثل الكلية يف بطولة الجامعة لكرة القدم.

   • المشاركة يف كأس معايل مدير الجامعة لكرة القدم.  

   • تنظيم دورة لتنس الطاولة لجميع منسوبي الكلية )أعضاء هيئة التدريس وموظفين(.
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جوائز التميز

أطلقــت الكليــة برنامجــاً للتميــز يتــم بموجبــه تكريــم طــالب الكليــة المتميزيــن يف البرامــج األكاديميــة واألنشــطة، ويتــم تســليم الجوائــز للمســتحقين منهــم 

يف كل فصــل دراســي اســتنادًا إىل ثالثــة معاييــر رئيســة، هــي:

   • أال يقل حضور المحاضرات عن نسبة )%90(.

   • أال يقل معدل الطالب الفصي عن )3.5(.

   • نسبة مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية )اجتماعية، ثقافية، رياضية(.
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المجلس االستشاري للكلية      

ــوادر  ــل ك ــا يف تأهي ــة، ودوره ــة والمجتمعي ــراكة المهني ــة الش ــراً ألهمي  نظ

بشــرية قــادرة عــى المنافســة يف ســوق العمــل، كان ال بــد مــن تشــكيل 

القيــادات  مــن  نخبــة  المجلــس  هــذا  للكليــة، ويضــم  استشــاري  مجلــس 

المهنيــة يف ســوق العمــل، ونخبــة مــن األكاديمييــن المتميزيــن، باإلضافــة 

ــس إىل رســم  ــن مــن المجتمــع المحــي، ويهــدف وجــود هــذا المجل إىل ممثلي

ُيســهم يف  ممــا  الشــراكات  دور  للكليــة، وتفعيــل  اإلســتراتيجية  الخطــة 

االرتقــاء بالمســتوى األكاديمــي  وُيعــدُّ كذلــك هيئــة استشــارية للكليــة، 

ــة،  ــة األكاديمي ــج الكلي ــتمر لبرام ــين المس ــاهمة يف التحس ــدف إىل المس ته

اإلســتراتيجية،  خطتهــا  وتقويــم  المســتقبلية،  سياســاتها  توجيــه  ويف 

ــة بتشــكيل  ــت الكلي ــذا قام ــة والخاصــة.  ل ــات العام ــع القطاع والتواصــل م

مجلســها االستشــاري، والــذي يمثــل أبــرز القطاعــات المعنيــة بتوظيــف 

الطــالب والخريجيــن، باإلضافــة إىل الجهــات التــي لهــا صلــة مباشــرة بســوق 

ــن  ــة بي ــات المواءم ــى درج ــداث أقص ــك يف إح ــة ذل ــعودي؛ ألهمي ــل الس العم

البرامــج الدراســية يف الكليــة، ومعطيــات ســوق العمــل؛ حيــث يضــم المجلــس 

االستشــاري للكليــة ممثــاًل عــن وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة، وممثــاًل 

عــن وزارة الخدمــة المدنيــة، وثالثــاً عــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية، 

باإلضافــة إىل رواد أعمــال مرموقيــن عــى مســتوى المملكــة.

ــاألدوار  ويتــوىل المجلــس االستشــاري لكليــة المجتمــع القيــام ب

التاليــة:

1 - تقديم المشورة فيما يتعلق بتطوير برامج الكلية األكاديمية.

2 - مساعدة الكلية يف تقوية عالقتها بالقطاعين: العام والخاص.

ــن:  ــة يف القطاعي ــات الكلي ــف مخرج ــوص توظي ــورة بخص ــم المش  3 - تقدي

     العام والخاص.

 4 - تقديــم النصــح والمشــورة يف القضايــا ذات التأثيــر المباشــر عــى توجهــات     

     الكلية المستقبلية.

ــدة لتحســين مســتوى األداء البحثــي، واألكاديمــي،        ــراح أســاليب جدي  5 - إقت

      واإلداري بالكلية.

6 - المساعدة يف ربط الكلية وبرامجها األكاديمية بالمجتمع المحي.

7 - إقتراح آليات لتوفير الدعم المادي؛ ألنشطة وبرامج الكلية التطويرية.

8 - إقتراح أساليب لرفع وتحسين مستوى الجودة الداخلية بالكلية.

9 - إقتراح آليات لزيادة فاعلية النشاطات الالصفية بالكلية.

10 - تقديم التوصيات حول خطة الكلية المستقبلية.

 11 - اقتــراح آليــات جديــدة الســتقطاب الكفــاءات؛ لإســهام يف برامــج الكليــة      

       البحثية، واألكاديمية.
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المجلس االستشاري الطالبي

تم إنشاء المجلس االستشاري الطالبي يف الكلية؛ ليمثل قناة تواصل بين الطالب وإدارة الكلية والهدف منه هو:

   • إشراك الطالب يف صنع القرارات التي تمس مسيرته الدراسية واألكاديمية يف الكلية، وذلك لتعزيز قيمة االنتماء للوطن، وتحمل المسؤوليات.

    • تلمــس وجهــات نظــر الطــالب حيــال مــا يقــدم لهــم داخــل الكليــة مــن جوانــب أكاديميــة وخدمــات، والرفــع بمطالبهــم ومقترحاتهــم بطريقــة مدروســة وصادقــة   

      إىل عمادة الكلية، ومناقشتها، والوصول إىل آليات تنفيذها بما يحقق مصلحة الطالب والكلية معاً.

    • التنســيق والتعــاون مــع عمــادة الكليــة لجعــل الكليــة هــي المــكان األمثــل لتلقــي المعــارف، والبيئــة الخصبــة لترســيخ المثــل، والقيــم الدينيــة واألخالقيــة،    

      والتعارف والتآلف بين جميع منسوبيها.
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وحدة البحوث 

إنَّ البحــث العلمــي أصبــح الطريــق األهــم للوصــول إىل 

ــد مــن  ــق مزي ــة، مســاهماً يف تحقي ــدر مــن المعرف ــر ق أكب

ــعوب  ــم، والش ــدول، واألم ــاً بال ــدم؛ وناهض ــور والتق التط

نحــو حيــاة أفضــل. وتســعى وحدة البحــوث بكليــة المجتمع 

إىل االرتقــاء بالبحــث العلمــي بالكليــة، وتشــجيع الكفــاءات 

ــر  ــم، وتطوي ــريع للعل ــدم الس ــايرة التق ــى مس ــة ع العلمي

البحــث العلمــي، وتوجيهــه لمعالجــة القضايــا المجتمعيــة 

ــة المجــاالت. المختلفــة يف كاف
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تحقيق الريادة والتميز يف البحث العلمي لتساهم يف تقدم علمي وتطوير مجتمعي. الرؤية 

األهداف

تدفع مسيرة البحث العلمي بكلية المجتمع نحو االكتشاف واالبتكار والتطوير من خالل اختيار وإعداد الرسالة

ودعم البحوث العلمية لتحقق رسالة البحث العلمي بأعى مستوياتها.

1- تشجيع البحث العلمي يف المجاالت التي تساهم يف تطوير المجتمع.

2- التعاون يف مجاالت البحث العلمي مع المؤسسات األكاديمية األخرى.

3- تحفيز أعضاء هيئة التدريس للقيام بالبحوث العلمية وفق النظريات العلمية الحديثة.

4- تطبيق معايير الجودة الشاملة يف تنفيذ األبحاث العلمية.

 5- دعم الباحثين مادياً ومعنوياً من خالل تقديم المشورة وتذليل ما يواجههم من صعوبات يف نشر     

     بحوثهم يف وسائل النشر المختلفة.

 6- التعاون مع المراكز البحثية المناظرة داخل المملكة وخارجها يف مجاالت البحث العلمية وتبادل 

    المعرفة.

7- عقد دورات وورش عمل يف مجال مناهج وطرق البحث العلمي.

 8- التنسيق مع عمادة البحث العلمي وعمادة تطوير المهارات فيما يخص تنفيذ الدورات المختصة 

    بنشر ثقافة النشر العلمي يف الدورات المرموقة.
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وحدة شؤون الطالب

مــن  المباشــر  وباإلشــراف  الطــالب  شــؤون  وحــدة  تعمــل 

واألكاديميــة  التعليميــة  للشــؤون  الكليــة  وكالــة  قبــل 

ــداول  ــق بالج ــا يتعل ــة فيم ــام الكلّي ــع أقس ــيق م ــى التنس ع

الدراســّية والقاعــات الدراســّية والمعامــل، واإلشــراف عــى 

تهيئــة الطــالب يف بدايــة كل فصــل دراســي، وإعــداد قاعــدة 

معلومــات عــن طــالب الكلّيــة، ودراســة مشــاكل الطــالب 

اللجــان  أنشــطة  يف  والمشــاركة  لهــا،  الحلــول  واقتــراح 

الطالبّيــة بالكلّيــة ، وتزويــد أقســام الكلّيــة بــكل مــا تحتاجــه 

مــن معلومــات عــن الحالــة الدراســّية للطــالب مــن واقــع 

ــة، وإصــدار نمــاذج  الســجالت، واإلشــراف عــى مســجي الكلّي

التعريــف، ونمــاذج تخفيــض التذاكــر للطــالب، ومتابعــة 

المفقــودات، وإصــدار البطاقــات الجامعيــة، وغيرهــا مــن 

المهــام ذات الصلــة بطــالب الكليــة.
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وحدة االختبارات

تتــوىل الوحــدة مســؤولية اإلشــراف عــى عمليــة ســير االختبــارات يف الكليــة وتنظيمهــا، بالتنســيق مــع أقســام الكليــة المختلفــة، وضبــط جودتهــا، والتأكــد مــن 

ســالمة إجــراءات االختبــارات، ومــدى تطبيــق اللوائــح الخاصــة بهــا. 

مهام الوحدة :

أهداف وحدة االختبارات:

   • إعداد جدول االختبارات واعتماده.

    • إعــداد قوائــم الطــالب المحروميــن مــن دخــول االختبــارات النهائية ورفعها    

     لمجلس الكلية.

   • إعداد جدول اإلشراف عى االختبارات.

ــع أقســام  ــن بالتنســيق م ــات عــى المراقبي ــع المراقب ــداد جــدول توزي     • إع

      الكلية.

   • تحديد وتجهيز القاعات لالختبارات.

   • إعالن جدول االختبارات النهائية عى موقع الكلية.

• إعالن قوائم الحرمان المعتمدة عى موقع الكلية.

• رفع تقرير يومي عن سير عملية االختبارات.

• تشكيل لجنة االختبارات بالكلية.

• استالم المحاضر الخاصة بحاالت الغش.

• استقبال طلبات طلب اختبار بديل .

• التنسيق ومتابعة إجراء عمل اختبارات بديلة.

• رفع نماذج تعديل النتائج

   • ضمان جودة سير عملية االختبارات، واالرتقاء بها.

   • توفير البيئة المناسبة إلجراء االختبارات.

   • ضمان تنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة باالختبارات.



دليل الكلية124

وحدة اإلرشاد األكاديمي   

تهــدف هــذه الوحــدة إىل اإلســهام يف توفيــر بيئــة تعليميــة تربوية مســاندة 

وداعمــة لطــالب الكليــة يف النواحــي األكاديميــة واالجتماعيــة والســلوكية 

لتكويــن شــخصية طالبيــة متوازنــة قــادرة عــى التكيــف واالندمــاج الفعــال 

ــن  ــة، وم ــة المتوقع ــازات األكاديمي ــق اإلنج ــة المحيطــة، وتحقي ــع البيئ م

الطــالب  ربــط  األكاديمييــن،  المرشــدين  ترشــيح  الوحــدة:  هــذه  مهــام 

اســتقبال  األكاديمــي،  اإلرشــاد  بوابــة  خــالل  مــن  إلكترونيــاً  بالمرشــدين 

وضــع  المرشــدين،  مــع  إنهائهــا  ومتابعــة  وإحالتهــا  الطالبيــة  الحــاالت 

الخطــط اإلرشــادية، إعــداد التقاريــر الفصليــة والســنوية، متابعــة تطبيــق 

ــم  ــادية، تقوي ــات اإلرش ــج والفعالي ــة البرام ــادي، إقام ــز اإلرش ــر التمي معايي

المرشــدين األكاديمييــن.
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وحدة التطوير والجودة

تســعى وحــدة التطويــر والجــودة إىل تطبيــق وضبــط 

الجــودة،  والعمــل عــى تحقيــق معاييــر التقويــم واالعتماد 

ــا  ــة، كم ــن منســوبي الكلي ــا بي األكاديمــي، ونشــر ثقافته

تعمــل عــى تفعيــل عمليــات القيــاس واإلحصــاء لمســتوى 

األداء يف الكليــة، وتحليــل البيانــات واســتخالص النتائــج 

عــن هــذا الواقــع، وتحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس للتميــز 

يف عملهــم.
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وتسعى وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي إىل تحقيق األهداف التالية:

   • تعزيز ثقافة الجودة وإجراءاتها وآليات تحقيقها.

   • تحسين مخرجات التعلم لدى الطالب.

   • تقديم الدعم للبرامج األكاديمية لتحقيق أهدافها.

   • العمل عى ضمان جودة البرامج األكاديمية.

   • تفعيل دور الوحدات اإلدارية المساندة لضمان الجودة وتطوير العمل اإلداري.

   • تهيئة البرامج األكاديمية لالعتماد الوطني والدويل.

لمدخالتهــا،  األداء  مؤشــرات  قيــاس  خــالل  مــن  التعليميــة  العمليــة  تقويــم   •    

         وعملياتهــا، ومخرجاتهــا، ويشــمل ذلــك: هيئــة التدريــس، والموظفيــن، والطالب، 

      والبرامج  والخريجين … الخ.

ــا  ــع القضاي ــن حــول جمي ــة والمعنيي ــاس مــدى رضــا منســوبي الكلي ــم وقي     • تقيي

      التي تتعلق بالعملية التعليمية واإلدارية.
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وتتمثل المهام التي تقوم بها وحدة التطوير الجودة فيما ييل:

   • نشر ثقافة الجودة يف الكلية.

   • العمل عى تنفيذ ومتابعة التقويم واالعتماد األكاديمي.

   • تحديد مواطن التحسين الممكنة واقتراح المشاريع الالزمة لتحقيقها.

   • وضع ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية.

   • اقتراح تشكيل فرق العمل يف المشاريع التي تضعها الوحدة. 

   • تشجيع العاملين بالكلية للمبادرة باقتراح المشاريع ومساعدتهم يف تفعيل تلك االقتراحات والخاصة بالتطوير.

   • تقديم التسهيالت الالزمة لجميع فرق العمل القائمة عى تطبيق الجودة. 

   • توثيق جهود ونتائج تطبيقات وممارسات الجودة والرفع بها لعمادة التطوير والجودة بالجامعة.

   • جمع البيانات والمعلومات بشكل مستمر عن أنشطة الجودة يف الكلية.

   • إعداد تقارير دورية عن مستويات األداء ورضا المستفيدين يف كل نشاط.

   • القيام بالمهام األخرى التي ُتكلف بها الوحدة فيما يتعلق بالجودة وتطبيقها.
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وحدة شؤون الخريجين 
ُتعنــى هــذه الوحــدة بمتابعــة خريجــي الكليــة، والمتوقــع تخرجهــم لتغذيــة وتحديث 

ــم،  ــائل االتصــال به ــن ووس ــات الخريجي ــى بيان ــوي ع ــي تحت ــات الت ــدة البيان قاع

وبنــاًءا عــى المعلومــات المتوفــرة  ُيمكــن اتخــاذ قــرارات بشــأن تحســين مخرجــات 

الكليــة وبرامجهــا األكاديميــة. وتســعى وحــدة شــؤون الخريجيــن بالكليــة إىل 

ــة: ــق األهــداف التالي تحقي

   • تأهيــل الطلبــة الخريجيــن ومســاعدتهم يف الحصــول عــى فــرص عمــل وحــدة 

    التدريب والتوظيف المساندة بالكلية.

  • بناء قاعدة معلومات شاملة خاصة بالخريجين. 

   • التواصــل مــع الخريجيــن عبــر بنــاء جســور التواصــل المختلفــة معهــم، ممــا يعــزز 

    عالقة الطالب الخريج بالكلية.

   • التواصــل مــع المؤسســات والشــركات والــوزارات المهتمــة والعمــل عــى التنســيق     

      معهــا بخصــوص اســتيعاب أكبــر عــدد ممكــن مــن الخريجيــن بالتعــاون مــع وحــدة 

    التدريب والتوظيف المساندة بالكلية.

   • القيام بدراسات استطالعية تتعلق بأعداد الخريجين ونسبة العاملين منهم نسبة 

     العاطليــن عــن العمــل وغيرهــا وتزويــد الجهــات المهتمــة بنتائــج هــذه الدراســات     

    التخاذ اإلجراءات الالزمة.

الخريجيــن  وحــدة شــؤون  بهــا  تقــوم  التــي  المهــام  وتتمثــل 

بالكليــة فيمــا يــيل:

  • إعداد وتحديث قوائم الخريجين لكافة أقسام الكلية األكاديمية.

   • إعــداد قاعــدة بيانــات لمؤسســات القطــاع العــام والخــاص ذات الصلــة بخريجــي 

    الكلية.

  • تعميم إعالنات الوظائف عى لوحات اإلعالن.

  • اإلجابة عن استفسارات الخريجين ومساعدتهم يف البحث عن فرص العمل.

   • التنســيق مــع القطاعيــن العــام والخــاص لتلبيــة احتياجاتهــم الوظيفيــة مــن 

    خالل تزويدهم ببيانات الخريجين.

  • توزيع واستالم استمارات الخريجين.

ــق بخريجــي الكليــة كنســب التوظيــف         • إعــداد اإلحصائيــات الالزمــة فيمــا يتعل

     مثاًل.

   • التنســيق مــع األقســام األكاديميــة يف الكلية إلجــراء التدريــب الميداني والتعليم  

    التعاوني لطالب الكلية يف تلك الشركات والمؤسسات.

  • تنظيم المشاركة يف االحتفاالت والمعارض الخاصة بالتخرج والخريجين.

  • إعداد برامج وأنشطة وفعاليات تستهدف خريجي الكلية.

  • إعداد يوم الخريجين السنوي قبيل الفصل الدراسي الثاني.

   • تزويــد الجهــات الراغبــة يف توظيــف خريجي الكلية ببيانــات الخريجين والمتوقع 

    تخرجهم.

  • إعداد دليل خريجي الكلية.
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وحدة تطوير المهارات

ُتعنــى وحــدة تطويــر المهــارات بتقديــم خدمــات متكاملــة لتطويــر المهــارات، واالرتقــاء بمســتوى األداء الجامعــي ألعضــاء هيئــة التدريــس، والمحاضريــن، 

والمعيديــن، والطــالب، والقيــادات األكاديميــة واإلداريــة، ومنســوبي الكليــة مــن إدارييــن وفنييــن، وتشــكل حلقــة وصــل بيــن الكليــة، وبيــن عمــادة تطويــر 

المهــارات بالجامعــة. 

وتسعى وحدة تطوير المهارات إىل تحقيق األهداف التالية:

   • االرتقاء بمستوى األداء الجامعي ألعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والطالب.

   • نشر الوعي بأهمية التطوير والتدريب.

وتتمثل مهام وحدة تطوير المهارات بالتعاون مع عمادة تطوير المهارات بالجامعة فيما ييل:

   • تحديد االحتياجات الالزمة لتنمية مهارات منسوبي الكلية وتصميم وتنظيم وتنفيذ البرامج 

   التطويرية الالزمة لذلك.

   • وضع الخطط لتطوير ورفع مهارات منسوبي الكلية.

   • تدريب أعضاء هيئة التدريس عى مهارات التعليم الجامعي الحديثة وتطبيقاتها.

   • دعم أعضاء هيئة التدريس الستخدام األدوات والوسائل التعليمية والتقنية الحديثة.

   • تقديم المشورة الفنية ألعضاء هيئة التدريس لتطوير وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى أدائهم.

   • عزيز التعاون مع عمادة تطوير المهارات بالجامعة.
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وحدة المعامل والمختبرات

تعتبــر المعامــل النصــف المكّمــل للعمليــة التعليميــة؛ حيــث تمتلــك الكليــة )15( معمــاًل، مجهــزة تجهيــزًا جيــدًا مــع المرافــق والتســهيالت المتطــورة لتدريــس 

مقــررات قســم علــوم الحاســب، وبعــض مقــررات قســم العلــوم اإلداريــة،  وتقــوم وحــدة المعامــل والمختبــرات يف الكليــة بالتطويــر والتحديــث المســتمر لجميــع 

المعامــل مــن معــدات وبرمجيــات، وذلــك بالتعــاون مــع عمــادة التعامــالت اإللكترونيــة واالتصــاالت بالجامعــة.
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وحدة الشؤون اإلدارية

أ . وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.
بالكليــة  والموظفيــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  شــؤون  وحـــدة  وتتــوىل 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ورعايــة  متكاملــة،  خدمــات  تقديــم  مســؤولية 

الســعوديين والمتعاقديــن، واطالعهــم عــى كافـــة المســتجدات بالوحـــدة 

ــا  ــد، كم ــر اإلركاب، والتجدي ــات المباشــرة، والصــرف، وأوام ــداد خطاب مــن: إع

تقــوم  بتطبيــق جميـــع إجــراءات خدمــات الموظفين؛ لتحقيق رؤيــــة ورســالة 

وأهــداف الكليــة.

المـــهـــام :

 1- إعــداد اإلجــازات بأنواعهــا، ومتابعــة إصــدار قــرار لهــا، واعتمادهــا يف 

     النظام.

والموظفيــن،      التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  المباشــرة  خطابــات  إعــداد   -2 

     واعتمادها يف النظام.

3- تعبئـة أوامر اإلركاب، والرفع بها للجهات المعنية.

 4- إعــــــداد خطابــــات منـــــح التعليــــــم األجنبــــــي، وكذلــك صــــرف بــــــدل     

     تعليــــــم األبنــــــاء، واالنتـــــداب، وقــرارات التكليــف، وطلـــــب تعويــض      

    تذاكر السفـر.

 5- إعــــــداد خطابــات التجديـــــد للمتعاقديــن، واستكمــال إجراءات جـــوازات       

    السفـر، وتسليمهم  تأشيرة الـخروج والــعـودة.

 6-  إعــداد خطابــات قطــع اإلجـــازة، وإخـــــالء الطــرف، واالنقـطـــــاع عــن      

      العمـل، والرفع بها.

7-  إعداد قـرارات الحســم.

8- إعداد خطابات ترك العمـل، والنقـل، وطــي القيـد ألي سبب.

9- تنظيم الملفـــات، وتحديثها بشكل مستمر.

10-  أرشفــة الملفــــــــات.

تتكون وحدة الشؤون اإلدارية من مجموعة من الوحدات الفرعية، وهي:
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ب . وحدة اإلتصاالت اإلدارية.

وتقوم وحـدة اإلتصاالت اإلدارية بالمهام التالية:

   1- استالم المعامالت الواردة، وتسجيلها يف النظام.

   2- إرسال المعامالت الصادرة حسب الجهة.

   3- عمل المسح اإللكتروني للمعامالت الصادرة من الكلية.

   4- حفظ المعامالت الصادرة يف األرشيف.

   5- متابعة بعض المعامالت الصادرة.

   6- إحالة المعامالت الواردة إىل جهات الكلية.
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وحدة الشؤون المالية

ــع،  ــة المجتم ــة بكلي ــدات الهام ــة إحــدى الوح ــدة الشــؤون المالي ــر وح تعتب

وتختــص بإنجــاز كافــة اإلجــراءات الماليــة المتعلقــة بالصــرف مــن الســلفة 

المخصصــة للكليــة المتصلــة بالعمليــة التعليميــة، وتقــوم الوحــدة بتأميــن 

احتياجــات ومســتلزمات الكليــة، وإعــداد التقاريــر الخاصــة بالجوانــب الماليــة.

اإلجــراءات  ــــ  لمهامهــا  إنجازهــا   ــــ يف  الماليــة  الشــؤون  وتتبــع وحــدة 

واللوائــح، واألنظمــة والتعاميــم، والقــرارات المنظمــة لصــرف الســلف، 

والقيــام بمتابعــة إنهــاء إجــراءات الســلف، وإســقاطها مــن حســاب الكليــة.
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وحدة التدريب والتوظيف المساندة

تقع وحدة التدريب والتوظيف يف مبنى رقم )1( الدور الثاني، وتعمل عى ثالثة محاور رئيسة:

المتوقــع        الطــالب  عــى  التركيــز  مــع  والمســتفيدين  الكليــة  لطــالب  التدريبيــة  الخدمــات  تقديــم  عــى  الوحــدة  تعمــل  التدريــب،  األول:  المحــور   • 
ــر      تخرجهــم بالتعــاون مــع وحــدة شــؤون الخريجيــن بالكليــة؛ بهــدف تنميــة مهاراتهــم العمليــة يف ضــوء احتياجــات ســوق العمــل، ومســاعدتهم يف تطوي

   سجلهم المهاري بما يعزز فرصهم الوظيفية مستقباًل.

 • المحــور الثانــي: التدريــب التعاونــي، مقــرر يف جميــع خطــط الكليــة ويهــدف إىل تطبيــق المــواد النظريــة يف ســوق العمــل قبــل التخــرج )برنامــج 
     التدريــب المنتهــي بالتوظيــف(، وتقــوم الوحــدة بالتنســيق مــع األقســام األكاديميــة بعمليــة تســكين الطــالب بالشــركات المتعاونــة مــع الكليــة 

    والوحدة لتدريب الطالب خالل فصل دراسي كامل.

 • المحــور الثالــث: التوظيــف، تســاعد الوحــدة الطــالب يف الحصــول عــى وظائــف تلبــي طموحاتهــم باعتبــار وحــدة التوظيــف والتدريــب المســاندة 
    حلقة وصل بين طالب وخريجي الكلية وجهات التوظيف المختلفة. 

   

وضمن مسار التوظيف تقوم الوحدة بتقديم الخدمات التالية:
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خدمات اإلرشاد المهني
   • تطبيق مقاييس الميول المهنية، 

   • خدمات إرشاد فردي مع مراعاة الفروقات الفردية.

   • معلومات تفصيلية عن قطاعات العمل السعودية.

   • إعداد خطة تنفيذية للبحث عن عمل.
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خدمات التوظيف

 • عــرض الفــرص الوظيفــة الشــاغرة يف منشــآت القطــاع 

   العام والخاص.

الكــوادر    بيــن  التوظيــف  لقــاءات  عقــد   • 

والمؤسســات      الســعودية،والمنظمات  البشــرية    

    السعودية.

 • إبــرام الشــراكات مع المنظمات والمؤسســات الســعودية 

   لغايات  توظيف الكوادر البشرية السعودية.
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خدمات ما بعد التوظيف

ــوادر البشــرية الســعودية،  ــع الك ــوات اتصــال م ــح قن • فت

وتقديــم نصائــح مهنيــة لهــم بعــد توظيفهــم تســاعد عــى 

االســتقرار والتنميــة المهنيــة.

ــف  ــب والتوظي ــدة التدري ــي لوح ــع اإللكترون ــح الموق ويتي

المســاندة )http://www.trsunit.com( إمكانــات مميــزة 

مــن بينهــا: إمكانيــة التســجيل يف البرامــج التدريبيــة، 

ــورة  ــدة بص ــالل الوح ــن خ ــف م ــات التوظي ــدم بطلب والتق

إلكترونيــة.
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مكتب اآليزو

يتبــع مكتــب اآليــزو بكليــة المجتمــع لوكالــة الكليــة للتطويــر والجــودة، 

وتتمثــل مهمتــه الرئيســية يف إعــداد ومراقبــة تطبيــق نظــام إدارة الجــودة 

وفــق المواصفــة الدوليــة )ISO 9001 : 2015( وكذلــك تحســين النظــام 

ــم  ــد ت ــتراتيجية، ولق ــا االس ــق أهدافه ــة يف تحقي ــة الكلي ــع رؤي ــق م ليتواف

تشــكيل فريــق العمــل بالمكتــب منــذ عــام 1431هـــ ويتــم تجديــد التشــكيل 

ســنوياً، ويقــوم الفريــق بمهمــة تهيئــة الكليــة بكافــة وحداتهــا وأقســامها 

لحصــول الكليــة عــى شــهادة اآليــزو وتجديدهــا مــن خــالل المتابعــة الدوريــة 

المهــام  وتتمثــل  بالجامعــة،  والجــودة  التطويــر  عمــادة  مستشــاري  مــع 

ــزو يف: ــب اآلي ــية لمكت األساس

    • تطويــر وتحديــث النظــام الحــايل وفقــاً لمتطلبــات العمليــة اإلداريــة داخل   

      الكلية.

ــة   ــة تطبيــق نظــام إدارة الجــودة  ISO 9001 : 2015 داخــل الكلي     • مراقب

      من خالل ممثل الجودة.

    • تنفيــذ خطــة العمــل التدريبيــة لنظــام إدارة الجــودة والتــي تشــتمل عــى       

      المحاضرات والندوات وورش العمل داخل الكلية.

    • تقديــم االستشــارات وتوفيــر الدعــم والتواصــل لوحــدات الكليــة وأقســامها       

      من أجل تيسير تطبيق نظام إدارة الجودة .

   • التنسيق بين إدارة الكلية وعمادة التطوير والجودة والتواصل مع 

   ،)Internal Audit( مستشــاري العمــادة إلتمــام عمليــة التدقيــق الداخــي       

       عمليــة المراجعــة  الدوريــة )Surveillance(، إتمــام عملية تجديد الشــهادة 

.)Recertification)      
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مكتبة الكلية

أنشــأت جامعــة الملــك ســعود مكتباتهــا مــن أجــل اإلســهام يف تحقيــق أهــداف الجامعــة يف المجــاالت الثالثــة: التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع، حيــث 

تــؤدي المكتبــات دورًا رائــدًا يف دعــم العمليــة التعليميــة، وتمثــل جســرًا مهمــاً يف العالقــة بيــن الطالــب واألســتاذ والمجتمــع، فالمكتبــة هــي المرجــع الرئيــس 

للخدمــات المعلوماتيــة األكاديميــة للجامعــة بمــا ُتقدمــه مــن خدمــات مختلفــة، وبمــا توفــره مــن مصــادر المعرفــة والمعلومــات للطالــب وعضــو هيئــة التدريــس 

والمجتمــع عــى حــد ســواء.

ــن،  ــع الباحثي ــرة لجمي ــي متوف ــث العلمــي الورقــي واإللكترون ــع روادهــا إذ إَن أدوات البحـ ــة لجمي ــا اإلرشــادية والخدمي ــة المجتمــع تقــدم خدماته ــة كلي ومكتب

وتســتخدم المكتبــة نظــام األرفــف المفتوحــة لجميــع أوعيـــة المعلومــات لتيســير االســتفادة منهــا والتــي تقــع يف 12 عمــودًا، كمــا تتبــع نظــام ديــوي العشــري، 

ويعــد النظــام اآليل )ســينفوني( أحــد أهــم وسائـــل البحــث يف مقتنيـــات المكتبــة مــن الكتــب والمراجــع العربيـــة واألجنبيـــة التــي تغطــي معظــــم المجــاالت 

الموضوعيــة للمعرفـــة البشــرية، وتحتـــوي عــى 18 مقعــــدًا للقــراءة، وعــى 10 أجهــزة حاســب اآليل للبحــث واالســترجاع.

كما تقدم المكتبة خدماتها لمنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين، ويمكن عرض الخدمات كاآلتي: 

   1- البوابة اإللكترونية.

   2- البحث اآليل. 

   3- اإلعارة. 

   4- الخدمة المرجعية. 

   5- االطالع الداخي.

   6- اإلرشاد والتوجيه. 

   7- تدريب المستفيدين.
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كما يمكن لمنسوبي الكلية االستفادة من خدمات مكتبات جامعة الملك سعود المركزية والفرعية.

مقتنيات أوعية المعلومات:

تمثل الكتب الرصيد األساسي للمعرفة البشرية، وقد بلغ إجمايل عدد الكتب بمكتبة كلية المجتمع حتى نهاية العام 1439هـ : 

   • عدد الكتب العربية )15.689( نسخة. 

   • عدد الكتب اإلنجليزية )2.910( نسخة. 

   • عدد كتب المراجع )1.286( نسخة.

   • المجموع الكي: )19.885( نسخة.
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مركز بيع الكتب

الكتــب الدراســية والمراجــع متاحــة لطــالب الفصــل األول المشــترك 

يف مركــز بيــع الكتــب الجامعيــة بتخفيــض قــدره )50%( مــن ســعر 

الكتــاب، وبالتعــاون مــع عمــادة الســنة األوىل المشــتركة.



دليل الكلية142

خدمات التغذية

ــالل  ــن خ ــة م ــات التغذي ــوبيها خدم ــا ومنس ــة لطالبه ــر الكلي توف

داخــل مبنــى  أنحــاء متفرقــة  أكثــر مــن كافتيريــا موزعــة يف 

ــة  ــة، ليتمكــن الطــالب مــن االســتفادة مــن خدمــات التغذي الكلي

طيلــة وجودهــم يف رحــاب الكليــة، وعــدم االضطــرار إىل مغادرتهــا 

ــة. ــات التغذي ــى خدم ــول ع للحص
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الموقع الجغرافي للكلية

ــز الموقــع الجغــرايف لكليــة المجتمــع بتوســطه يف  يتمّي

قلــب المدينــة، حيــث تقــع الكلّيــة يف حــي الملــز )وســط 

الريــاض(، ولهــذا الموقــع أثــر ملحــوظ يف ســهولة وصــول 

الكلّيــة، وتقديــم خدمــات مباشــرة  الطــالب إىل مقــر 

للمجتمــع.
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كلية المجتمع فى الرياض تقاطع طريق الجامعة مع طريق صالح 
الدين األيوبى – الملز – الرياض

ص.ب.28095 الرياض 11437
الهاتف: 0118058800 – 0118064445 -  0118058877

dean_rcc@ksu.edu.sa :البريد اإللكترونى
rccksu@ : تويتر
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