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تـعد كلـية اآلداب دـحدن مـنارات الـجامـعة التي تضــــــطلو برامجـها ـبدور ـفاـعل في  

العلم والمعرفـةن وتنميـة قـدراتهم الفكرـية والبقـافيـة بمـا يكفـل   تزوـيد الطلبـة ـب

رفو كفاءتهم العلمية في تخصـصـاتهم المختلفةن وبناء صـخصـياتهم بناء متوا نا  

ــارعة من رالل تطوير  ــر المتســ ليكونوا قادرين على التفاعل مو متغيرات العصــ

ــاء هيئ ة تدريس من ذوي الكفاءات  البرامج األكاديمية وتحديبها على أيدي أعضـــ

العــاليــةن الــذين مــا فتئوا يقوموث بعمــل حبيــم لتحقين التميز والنجــا ن ورفــد  

 .المجتمو بتخصصات تبوأت مراتب عليا

وتهـدف الكليـة دلى المرـــــــاركـة في عمليـة التنميـة ورـدمـة المجتمون والبحـم 

وأمن  الفكرين العلمين من رالل البحم في قضــايا تهم المجتمو وتعز  وحدت   

واإلســــــهـام في الحركـة البقـافيـة والعلميـة التي ترــــــهـدهـا المملكـة العربيـة 

ــراكة محلية ودقليمية وعالمية لتكتمل أدوارها في   ــعوديةن وبناء تعاوث وصـ السـ

 .مجاالت العلم والتعليم والبحم العلمي

 

 

 

 عميدة كلية اآلداب

 د. مراعل بنت علي العكلي

 كــلمــة عــميــدة الكــليــة 
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 الرؤية 

 التميز في العلوم اإلنسانية محلًيا ودقليمًيا وعالمًيا. 

 الرسالة 

تـقديم البرامج التعليمـية وتنمـية الـقدرات البحبـية وفن مـعايير الجودة مو االلتزام ـبالقيم  

 .واالعتزا  بالهوية ضمن صراكة مجتمعية

 

 األهداف 

البرامج التعليمية ودعداد الكفاءات المتميزة وتأهيلها للتنافس تطوير   ▪

 .في المجاالت التخصصية 

المجتمو  ▪ حــاجــة  البحــم العلمي وتحــديــم أولويــاتــ  وفن  ترــــــجيو 

 .ومتطلبات العصر

 .تعزيز الهوية اإلسالمية العربية من رالل البرامج واألنرطة  ▪

 .تفعيل صراكات مجتمعية ذات صلة بالتخصصات األكاديمية  ▪

 

 

 الرؤيـــــة و الرســـــالة و األهدافـــ
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     حــــــول الكـــــليـــــة 
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 المقدمة 

 افتتحت كلية اآلداب للبنات بالدمام في العام الدراسي

ـــ ١٤٠٠/  ١٣٩٩ لتعليم البنات. وهي أول كلية للبنات تفتتح  تحت دصراف الرئاسة العامة هـــ

ــتوعب في عامـها األول ما يـقارب ) ــرقـية لتســــ ( طالـبةن واحتفـلت ٣5٠في المنطـقة الرــــ

و ارة التربية والتعليم  هــــ. انضمت الكلية دلى١٤٠٤/  ١٤٠٣بتخريج أول دفعة لها في عام  

دحدن  هــــــــــــن وأصـــــبحت١٤٢٦/  ١٤٢5التعليم العالي في عام   لمدة عامينن ثم دلى و ارة

ــ. ومن ثم انضـــــمت الكلية دلى جامعة  ١٤٢٨كليات جامعة الملك فيصـــــل في عام   هـــــــــ

هـــ. بدأت الكلية ١٤٣٠/  ١5/٩فور صدور القرار الملكي بإنراء جامعة الدمام بتاريخ  الدمام

 منذ عامها األول بخمسة أقسام؛ هي: 

ثم تم  للغة العربيةن واللغة اإلنجليزيةن والتاريخن والجغرافيا. الدراسات اإلسالميةن وا

افتتا  ثالثة أقسام؛  

 عام االجتماعية  والخدمة االجتماع وعلم هـن١٤٣٢ /١٤٣١عام  والمعلومات  المكتبات هي: 

 هـ ١٤٣5/  ١٤٣٤ عام وتقنية اإلعالم واالتصال هـن١٤٣٣ /١٤٣٢

 

 

 

 

 

حــــــول الكـــــليـــــة  حـــول الكـــلــيــة 
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التكليف مدة   الجنسية  اسم العميدة   

هـ١٤٤٤-١٤٤١ سعودية  د. مراعل بنت علي العكلي    

هـ١٤٤١-١٤٣٦ سعودية  د. أميرة بنت أحمــــد الجــعفــــري   

هـ ١٤٣٦/ ١٤٢٤ سعودية  د. مهــا بنت بكـــر عبــــد الل  بن بكــــر   

هـ ١٤٢٤/ ١٤٢١ سعودية  د. أميرة بنت أحمــــد الجــعفــــري   

هـ ١٤٢١/ ١٤١٩ سعودية  د. أمـــــــل بنــت عبـــد الل  الطعيمـــــي   

هـ ١٤١٩/ ١٤١٨ سعودية  د. فـــائــــــزة بنـــــت عمــــــر المؤيــــــــــد   

هـ ١٤١٨/ ١٤١٤ سعودية  د. فـــــو يــة بنت عبــــد الل  المـــــزروع   

هـ ١٤١٤/ ١٤٠7 سعودية  د. سارة بنت عبد المحسن بن جلــوي   

هـ ١٤٠7/ ١٤٠5 مصرية  د. فتحية بنت عبد الفتا  النبراوي   

هـ ١٤٠5/ ١٤٠٢ مصرية  د. نـــــوال بنــت عبدالحـــــي أحــمـــــــد   

هـ ١٤٠٢/ ١٤٠١ مصرية  د. نفوســــة بنت  كـريـــــا ســـعيـــــد   

هـ ١٤٠١/ ١٣٩٩ مصرية  د. ليلــــى بنت فـــريــــد أبــو حـــديـــد   

لية منذ افتتاحهاــــعميدات الك  
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هــ١٤٤٢/١٤٤٣أعضاء الهيئة التدريسية لعام   

هــ١٤٤٢/١٤٤٣لعام  اإلداريةأعضاء الهيئة   
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(١٤٤٢-١٤٤١هـ ــ  ١٤٣٨-١٤٣7) الطالبات المقيدات  رالل الخمس سنوات   

(١٤٤٢-١٤٤١هـ ــ  ١٤٣٨-١٤٣7) رالل الخمس سنوات   الخريجاتالطالبات   
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   رؤية ورسالة وأهداف األقسام التعليمية 
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 الدراسات اإلسالمية  

 : الرؤية 

 الريادة في العلوم الررعية محلًيا ودقليمًيا وعالمًيا.

 : الرسالة 

والعمل والبحم العلمي وفن معايير  دعداد كفاءات متميزة بالعطاء في ميداث الفكر 

 الجودةن واإلسهام في ردمة المجتمون وحفظ هوية األمة اإلسالمية. 

 : األهداف 

بناء كفاءات متميزة في الدراســــات اإلســــالمية قادرة على العطاء بما  ▪

  يتفن مو المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية. 

ـــيل وثقـافـت  اإل ▪ ســــــالمـية وتعريفـ   ربط المجتمو بتراـث  العلمي األصــــ

 . بالبقافات األررن لتحقين التواصل اإليجابي معها

االرتقاء بالبحم العلمي في الدراســــات اإلســــالمية وتوعيف  للتعامل  ▪

 . مو المستجدات

 .دعداد الطلبة وتنمية مهاراتهم وفن احتياجات الحياة العملية ▪

 .تفعيل الرراكات العلمية مو الجهات المختصة في المجتمو ▪

اهيم الهوية اإلســالمية وقيمها الرــرعية في نفوس الطلبة غرس مف ▪

 منهجا وسلوكا. 
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 الدراسات القرآنية  

 : الرؤية 

 .التميز في الدراسات القرآنية محليًا ودقليمياً 

 : الرسالة 

دعداد كوادر مؤهلة أكاديميًا وعلميًا في الدراسات القرآنية تمتلك مهارات البحم 

 .المجتمو وفن متطلبات الجودة واالعتماد األكاديميالعلمي واإلسهام في ردمة 

 األهداف: 

ــات القرآنـيةن ـقادرة على العطـاء بمـا  ▪ دـعداد كـفاءات متميزة في اـلدراســــ

 .  يواكب المستجدات والمتغيرات الحديبة

غرس أرالق القرآث الكريم وقيـم  وهـداـياـت  في نفوس الطالب منهـجًا   ▪

المؤســــســــات الدينية. وتنمية  وســــلوكًا ومهنيًا وتعزيزها للعمل في  

 .اتجاهاتهم اإليجابية تجاه الدراسات القرآنية

ــات  ▪ ــة وفن متطلب ــة والبحبي ــة مهــاراتهم التعليمي ــداد الطالب وتنمي دع

 .الحياة العملية. ودمداد مراكز البحوث بكوادر في الدراسات القرآنية

 .تفعيل الرراكات العلمية مو الجهات المختصة في المجتمو ▪

تأصـيل الفكر االسـالمي وتحديب  في ضـوء قيم اإلسـالم  العمل على ▪

 .وحاجات التنمية المجتمعية

دراســــــات القرآنيـة   ▪ دعـداد الكوادر الوطنيـة الكفـأة في تخصــــــصــــــات اـل

ــال   ــدهــا بخلفيــة معرفيــة وددراكيــة متعمقــة في مج المختلفــةن وتزوي

 .التخصص
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 اللغة العربية  

 الرؤية: 

اللغة العربية محليًا ودقليميًا  تقديم برامج قسمالريادة وتحقين التميز والجودة في 

 .وعالمياً 

 الرسالة: 

األصيلن ومواكبة مستجدات  ردمة لغة القرآث الكريمن واالعتزا  بالهويةن ودرث العربية

  . بيئة تعليمية تدعم البحم واالبتكار واإلبداع المجتمو فيالعصرن وتلبية احتياجات 

 األهداف: 

 .القرآث الكريم ن و االعتزا  بالهويةتعمين االنتماء للغة  ▪

 . تحقين معايير الجودة في برامج اللغة العربية ▪

 .الربط بين التراث األصيلن والدراسات المعاصرة ▪

 .محفزة إلحداث التعلم في اللغة العربية تهيئة بيئة تعليمية  ▪

تنميـة اإلبـداع واالبتكـار ودعمهمـا في علوم اللغـة العربيـة ومجـاالتهـا    ▪

 . ية والتقنيةالتطبيق

تعزيز البحم العلمي في تخصــصــات اللغة العربيةن والدراســات البينية  ▪

 .بما يحقن أهداف بناء اقتصاد مجتمو المعرفة

ــوق العمـل بكفـاءات متميزة في   ▪ تلبيـة احتيـاجـات المجتمون ورفـد ســــ

  برامج اللغة العربية. 
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 اللغة اإلنجليزية 

 الرؤية: 

تحقين التميز األكاديمي في مجال اللغة واألدب اإلنجليزين والترجمة محليًا ودقليميًا  

 وعالميا.

 الرسالة: 

دعداد كفاءات متميزة في مجال اللغة واألدب اإلنجليزي والترجمة لتلبيـة متطلبـات  

  سـوق العمـل ودثـراء البحـم العلمـي وردمـة المجتمو. 

 األهداف: 

 .عليمتحقين الجودة في الت ▪

 .تنمية مهارات التفكير الناقد   ▪

ــات العليا والبحم العلمي  ▪ ــلة الدراســــ دعداد كـفاءات قادرة على مواصــــ

 .في مجال التخصص

ترــــجيو اســــتخدام التقنية في تعلم اللغة وتطوير مهارات التواصــــل    ▪

  اللغوي. 

 .دثراء الحوار بين البقافات وتعزيز الهوية اإلسالمية ▪

 .جاالت األدب واللغويات والترجمةدعم البحم األكاديمي في م  ▪

 تعزيز الرراكات المجتمعية المستدامة.  ▪
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 التاريخ 

 :الرؤية 

 التميز في الدراسات التاريخية والحضارية محليًا و دقليميًا و عالميا. 

  الرسالة: 

تقديم ردمات معرفية وبحبية متميزة في مجال الدراسات التاريخية والحضارية برراكة  

 فاعلة. مجتمعية 

 األهداف: 

 .دعداد طلبة ذوي كفاءة عالية بخبرات معرفية وبحبية ومهارات قيادية ▪

تخريج كوادر منافسـة متميزة بالتزامها بالقيم اإلسـالمية معز ة لوحدتها  ▪

 .وهويتها الوطنية

ي التعلم الـذاتي وترتقي بمهــارات   ▪ ــتراتيجيــات التي تنمم تطوير االســــ

 . عايير الجودةالتفكير العليا لدن الطلبة وفن م

 تعزيز أرالقيات البحم والنزاهة العلمية.  ▪

الـتـعلم  ▪ مصـــــــــادر  توفـير  رالل  لـلـتـعـلم من  زة  ومـحـفم ــة  داعمـ ــة  بـيئـ رـلن 

 .المختلفة
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 الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية 

 الرؤية: 

 .التميز المعرفي المهني في مجال الدراسات الجغرافية وتقنياتها

 الرسالة: 

الجغرافية المتميزة وتبني الرؤن الجديدة في التعليم والتدريب والبحم تنفيذ البرامج 

 .العلمي والنراط البقافي واالسترارات العلمية لخدمة قضايا المجتمو

 األهداف: 

المعلومــات الجغرافيــة إلعــداد كفــاءات  ▪ الجغرافيــا ونظم  تطوير برامج 

 .متميزة ذات قدرة تنافسية

ــتـخدام التقنـية تعزيز تنمـية الـقدرات الفكرـية اإل ▪ ـبداعـية والبحبـية مو اســــ

 .الحديبة واالستفادة من البورة المعلوماتية

ــكالتــ  االجتمــاعيــة   ▪ ــاهمــة في معــالجــة مرــــ رــدمــة المجتمو والمســـــ

 .واالقتصادية وتقديم االسترارات العلمية
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 عــلم المعلـــومــات 

 الرؤية: 

 .التميز في علوم المكتباتن والمعلومات محليًان ودقليميًا وعالميا

 الرسالة: 

تقديم تعليم مهني في مجال المكتبات والمعلومات يسهم في بناء المعرفة وتنمية  

 .البحم العلمي ودعم التعلم مدن الحياة

 األهداف: 

تقديم برامج دراســية عالية الجودة في تخصــص المكتبات والمعلومات   ▪

 .ف المستويات األكاديميةبمختل

ــوق العمـل وـلديـها الـقدرة   ▪ دـعداد كوادر مهنـية تتوافن مو احتـياـجات ســــ

 .على ددارة المعرفة

ــوء    ▪ ــات والمعلومــات في ضــــ ــال المكتب دثراء البحــم العلمي في مج

 .احتياجات المجتمو وتطلعات  المستقبلية

 .تتعزيز االلتزام بالقواعد األرالقية لمهنة المكتبات والمعلوما ▪

ــر الوعي المعلوـماتي   ▪ ــاهـمة في ـردـمة المجتمو من رالل نرــــ المســــ

 .وتحسين المهارات المعلوماتية لجميو أفراد المجتمو
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 قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية 

 الرؤية: 

 .تحقين التميز في المجال البحبي والعمل االجتماعي محليًا ودقليميًا وعالمياً 

 الرسالة: 

دعداد متخصصين معرفيًا و مهارًيا واالرتقاء بالبحم العلمي وفن معايير الجودة ضمن  

 صراكة مجتمعية فاعلة. 

 األهداف: 

ــة في علم االجتـماع   ▪ تزوـيد المجتمو بكـفاءات علمـية مهنـية متخصــــــصــــ

 .والخدمة االجتماعية

 .توعيف مهارات البحم العلمي في حل المركالت المجتمعية ▪

 .العمل االجتماعي في مؤسسات المجتمو المحليممارسة مهارات  ▪

 .تقديم االسترارات االجتماعية لكافة فئات المجتمو ومؤسسات  ▪
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 االتصال وتقنية اإلعالم 

 الرؤية: 

تحقين التميز والريادة في دعداد كوادر بررية تساهم في عملية البناء المعرفي وتنمية  

واإلعالمن وفقًا لبرامج أكاديمية عالية الجودة مهنيًا في كافة مجاالت االتصـــــال   المجتمو

 .وتقنيًا وبحبياً 

 الرسالة: 

ــة محلـيًا ودقليمـيًا   ــالـية مـبدـعة ومتميزة ـقادرة على المـنافســــ بـناء كـفاءات دعالمـية واتصــــ

وعالمـيًان تمتـلك المعرفة النظرية والمهنـية والبحبـية والمـهارات التقنـية والقيم األرالقـية 

 .لمهن اإلعالم واالتصالن بما يتفن مو معايير االعتماد والجودة العالميةالال مة 

 األهداف: 

ــال   ▪ تـقديم تعليم متميز يحقن أعلى مـعايير الجودة في مـجاالت االتصــــ

 .وتقنيات اإلعالم

تنمـية التفكير العلمي والنقـدي التحليلي ـلدن الطـالـبات وتمكينهن من   ▪

 .ةاستخدام المنهج العلمي في البحم والكتاب

تطوير مهـارات الطـالبـات وتـدريبهن على تقنيـات االتصـــــــال واإلعالم  ▪

 .الحديبة

تعزيز قيم وأرالقيات العمل اإلعالمي المسـتمدة من مباد  الرـريعة   ▪

 .اإلسالمية
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بناء ثقافة الطالبات بما يخدم القضـايا المعاصـرة للمجتمعات: المحلين  ▪

 .واإلقليمين والعالمي

ــوق العـمل في مـجاالت  دعداد وتأهـيل الـطالـبات بـما ي ▪ لبي احتـياجات ســــ

 االتصال واإلعالم. 
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 رابط الموقو:  

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-

in-islamic-studies-0#study-plan 

 

 

 

 

 

    رابط الموقو: 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/phd-in-islamic-

studies#study-plan 

 

 

 

 رطة برنامج ماجستير الدراسات اإلسالمية

 الدراسات اإلسالمية راهدكتورطة برنامج 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-in-islamic-studies-0#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-in-islamic-studies-0#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/phd-in-islamic-studies#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/phd-in-islamic-studies#study-plan
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 رابط الموقو: 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-

in-arabic-language-0#study-p 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط الموقو: ال يوجد رابط 

 

 

 

 اللغة العربية دكتوراهرطة برنامج 

 العربية اللغةرطة برنامج ماجستير 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-in-arabic-language-0#study-p
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-in-arabic-language-0#study-p
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 ماجستير اآلداب في األدب اإلنجليزي   

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-

in-english-literature#study-plan 

 

 

 

 

 

ية اإلنجليز   اللغويات ماجستير اآلداب في      

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-

in-english-linguistics#study-plan 

 

 

 

 

 لغة اإلنجليزيةبرنامج ماجستير الرطة 

 دكتوراه اللغة اإلنجليزيةرطة برنامج 

 قيد التحديم

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-in-english-literature#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-in-english-literature#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-in-english-linguistics#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-in-english-linguistics#study-plan
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    رابط الموقو: 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-

economic-and-social-history#study-plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخرطة برنامج ماجستير ال

 دكتوراه التاريخرطة برنامج 

 

 قيد التحديم

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-economic-and-social-history#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-economic-and-social-history#study-plan
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    رابط الموقو: 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-

in-geography-and-geographical-information-system#study-plan 

 

 

 

 

 

 

    رابط الموقو: 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/phd-in- 

geography#study-plan 

 الجغرافيارطة برنامج ماجستير 

 دكتوراه الجغرافيارطة برنامج 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-in-geography-and-geographical-information-system#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/master-of-arts-in-geography-and-geographical-information-system#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/phd-in-geography#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/phd-in-geography#study-plan
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 هيكلة الخطة الدراسية 

ة ( ــــ يري ـــ ض ـــ )السنة التح   
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  الخطة الدراسية 

/www.dropbox.com/s/t7gxd5xa85ozuhw/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%https:/

A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9

%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%

6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقررات : 

 

https://www.dropbox.com/s/7eehhahl04hmiel/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A

AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A99%20%D8%A7%D9%84%D8%

.pdf?dl=0 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.dropbox.com/s/t7gxd5xa85ozuhw/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7gxd5xa85ozuhw/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7gxd5xa85ozuhw/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7gxd5xa85ozuhw/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7eehhahl04hmiel/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7eehhahl04hmiel/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7eehhahl04hmiel/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0
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 هيكلة الخطة الدراسية لبرنامج 

 )البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية( 
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 الخطة الدراسية 

 

 

-arts-of-arts/programs/bachelor-of-https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college

\plan-studies#study-islamic-in-degree 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقررات : 

 

 

D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%Ahttps://www.dropbox.com/s/79yxh82irqv6p27/%D8%A7%

7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7

%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0 

  

   

 

 

 

 

 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-islamic-studies#study-plan/
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-islamic-studies#study-plan/
https://www.dropbox.com/s/79yxh82irqv6p27/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/79yxh82irqv6p27/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/79yxh82irqv6p27/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0
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 هيكلة الخطة الدراسية لبرنامج 

غة العربية( ـ )البكالوريوس في الل   
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 الخطة الدراسية 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-

degree-in-arabic-language#study-plan  

 

 

 

 

 
 
 

 توصيف المقررات: 

 

https://www.dropbox.com/s/xz5h70y3ld35txf/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9

%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-arabic-language#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-arabic-language#study-plan
https://www.dropbox.com/s/xz5h70y3ld35txf/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xz5h70y3ld35txf/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0


 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 هيكلة الخطة الدراسية لبرنامج 

 )البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية( 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 الخطة الدراسية 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-

degree-in-english-language#study-plan 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقررات 

 

https://www.dropbox.com/s/e4fq95wuq0zh5jz/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%

D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%

20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%

D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.pdf?dl=0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-english-language#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-english-language#study-plan
https://www.dropbox.com/s/e4fq95wuq0zh5jz/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e4fq95wuq0zh5jz/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e4fq95wuq0zh5jz/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e4fq95wuq0zh5jz/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.pdf?dl=0
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 هيكلة الخطة الدراسية لبرنامج 

(   اريخ ــ )البكالوريوس في الت   
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 الخطة الدراسية 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-

arts-degree-in-history#study-plan 

 

 

 

 

 

 

المقررات: توصيف    

 

https://www.dropbox.com/s/mvszdokzawuy948/%D8%A7%D9%84%D8

%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE.pdf?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-history#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-history#study-plan
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 هيكلة الخطة الدراسية لبرنامج 

نظم الجغرافيا و )البكالوريوس في    

الجغرافية( المعلومات    
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 الخطة الدراسية 

 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-
arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-geography#study-plan 

 

 

 

 

 

 

 

المقررات توصيف    

https://www.dropbox.com/s/jn4eux4sct47cf3/%D8%A7%D9%84%D8%A

C%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7.pdf?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-geography#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-geography#study-plan
https://www.dropbox.com/s/jn4eux4sct47cf3/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jn4eux4sct47cf3/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7.pdf?dl=0
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 هيكلة الخطة الدراسية لبرنامج 

 )البكالوريوس في علم المعلومات( 
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 الخطة الدراسية 

 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-

arts-degree-in-library-and-information-science#study-plan 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقررات: 

 
https://www.dropbox.com/s/8wvvbfomgqqzi9u/%D8%A7%D9%84%D9

%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA.pdf?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-library-and-information-science#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-library-and-information-science#study-plan
https://www.dropbox.com/s/8wvvbfomgqqzi9u/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8wvvbfomgqqzi9u/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA.pdf?dl=0
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الخطة الدراسية لبرنامج هيكلة    

 )البكالوريوس في علم االجتماع( 
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 الخطة الدراسية 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-

arts-degree-in-sociology#study-plan 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقررات: 

 
https://www.dropbox.com/s/46lyo8bg24ga9o9/%D8%B9%D9%84%D9%

85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%

A7%D8%B9.pdf?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-sociology#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-sociology#study-plan
https://www.dropbox.com/s/46lyo8bg24ga9o9/%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/46lyo8bg24ga9o9/%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/46lyo8bg24ga9o9/%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9.pdf?dl=0
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 هيكلة الخطة الدراسية لبرنامج 

 )البكالوريوس في الخدمة االجتماعية( 
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 الخطة الدراسية 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-

arts-degree-in-social-service#study-plan 

 

 

 

 

 
 

 

 توصيف المقررات  

https://www.dropbox.com/s/1jyatrw3dq3skxb/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%

AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9

%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-social-service#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-social-service#study-plan
https://www.dropbox.com/s/1jyatrw3dq3skxb/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1jyatrw3dq3skxb/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1jyatrw3dq3skxb/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf?dl=0
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 هيكلة الخطة الدراسية لبرنامج 

 )البكالوريوس في االتصال 

وتقنية اإلعالم(    
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 الخطة الدراسية 

 لجميو المسارات  

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-

arts-degree-in-communication-and-information-technology#study-plan 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقررات  

 

https://www.dropbox.com/s/mzi8yisrc1myncr/%D8%A7%D9%84%D8%

A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.pdf?dl=0 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-communication-and-information-technology#study-plan
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-degree-in-communication-and-information-technology#study-plan
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ظيمي لكـليــة اآلداب ــ الهيكل التن   
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 مهام الوكاالت والوحدات اإلدارية    
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ـكار م العلـ للبح وكيلة الكلية    مــي و االبتـ

ــام العـام للوعيفـة : وعيفـة أكـاديميـة دداريـة تتبو العميـد المختص    االرتصــــ

ــير العملـية التعليمـية واألكاديمـية والبحبـية لطلـبة  وتـعاون  باإلصــــــراف على ســــ

التــابعــة لــ  في الكليــةن وفن تحقين األهــداف   ــات العليــا والوحــدات  الــدراســـــ

ة و ة التي تحقن األهـداف  العـامـة  التنظيمـي ــتراتيجـي ابعـة تنفـيذ الخطط االســــ مـت

ــراف  على الكــادر األكــاديمي واإلداري في العمــادةن   للجــامعــةن وتتولى اإلصــــ

 ويرتبط بعميد الكلية كما أن  أحد أعضاء  مجلس الكلية.

 المهـــــام:               

 ث.تنفيذ ومتابعة سياسة الكلية للدراسات العليا واالبتعا -

 اإلصراف على تطوير ومراجعة صروط القبول بالدراسات العليا. -

 اإلصراف على عمليات الدراسات العليا في الكلية وارتباراتها ولجانها. -

 التنسين مو وحدات الكلية في جميو المجاالت ذات العالقة. -

 رئاسة اللجاث التابعة للوكالة ورفو تقاريرها دلى الجهات المعنية. -

اليات البرنامج التعريفي لطلبة الدراسـات العليان ومتابعة  اإلصـراف على فع -

 تنفيذه.

 اإلصراف على نراطات وتطوير قدرات الكلية في مجال البحم العلمي. -

اإلصـــراف على تطوير دســـتراتيجية البحوث ورطتها ووضـــو آليات تنفيذها  -

 في الكلية.

 اإلصــــــراف على توفير الــدعم المــادي للبحوث من الجــامعــة ومن الجهــات -

 التمويلية رارجها.
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اســـتقبال ومتابعة احتياجات األقســـام من الباحبين وأعضـــاء هيئة التدريس  -

 والمعيدين في التخصصات المختلفة.

 اإلصراف على متابعة أحوال مبتعبي الكلية في الخارج. -

اسـتقبال ملفات طلبة الدراسـات العليا المتقدمين لعمادة الدراسـات العليا  -

 لمختلفة في الكلية.وتو يعها على األقسام ا

ــام  بخصــــــوم طلبات طلبة الدراســــــات العليا  - ــتقبال قرارات األقســــ اســــ

 ودرسالها دلى  عمادة الدراسات العليا بعد اعتمادها من مجلس الكلية.

اإلصــراف على طلبات التأجيل واالعتذار عن عدم الدراســةن وكذلك عمليات   -

ــافة وقوائم الحرماث وفقًا لمنظمة   ــادرة بهذا الحذف واإلضـ والقرارات الصـ

 الخصوم لطلبة الدراسات العليا.

ــين مو عمادة البحم العلمي في الجامعة ومركز البحوث في الكلية   - التنســـ

والمؤســــســــات البحبية األررن فيما يتعلن بإجراء البحوث والحصــــول على  

 دعم لها.

التنسـين مو ددارة  اسـتقطاب أعضـاء هيئة التدريس والباحبين في الجامعة   -

 ما يتعلن بعملية االستقطاب.في

 ترجيو دنراء كراسي علمية متميزةن أو مراكز تميز بحبية. -

تقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن ســير العمل بالوحدات التابعة ل  وفقًا  -

 للمهام المناطة ب ن والصعوبات التي تواجهها.

 اإلصراف على الوحدات التابعة لوكالت .  -

ــام  اإلصــــــراف على تنفيــذ مــا   - يحــال دليــ  من موضــــــوعــات ذوي ارتصـــــ

 بالدراسات العليا والبحم العلمي.
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ابعـة   - الـت  والوحـدات اإلدارـية الـت ابعـة تحـدـيم موقو الكلـية فيمـا يخص وـك مـت

 لها. 

 تنفيذ ما يكلف  ب  عميد الكلية من أعمال. -

 : كارالبحم العلمي و االبتمهام الوحدات التابعة لوكيلة 

 لية:وحدة أمانة مجلس الك

 استالم مجالس األقسام التعليمية بعد اعتمادها من عميدة الكلية. -

 متابعة الوحدات التابعة لوكيالت الكلية في دعداد مذكرات مجلس الكلية. -

دعداد الدعوة لحضـــــور المجلس وجدول األعمال وعرج المجلس ودرســـــال    -

( برنــامج  المجلس عبر    ( واإليميــل Access Acronis)دلكترونيــًا( ألعضــــــــاء 

 الجامعي.

ــراف على توقيع  ومن ثم رفع  دلى مكتب  - ــر المجلس واإلصــ دعداد محضــ

 رئيس الجامعة العتماده.

 متابعة رفو الخطابات الخاصة بمذكرات المجلس للجهات المختصة. -

 متابعة المعامالت مو الجهات المعنية. -

ــات   - تو يو صــــــورة من مجلس الكليــة )دلكترونيــة( لوكيالت الكليــة ورئيســـــ

 األقسام لالطالع والحفظ.

 وحدة الدراسات العليا والبحم العلمي:

تختص هـذه الوحـدة بترــــــجيو االلتحـاق بـالـدراســـــــات العليـا لخريجي الجـامعـات 

 المحلية واإلقليمية والعالميةن وتطوير قدرات أعضـــــاء هيئة التدريس والهيئات
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دراســــــات العليـا؛ لتحقين جودة األداء  البحبي ومهـامهـا   المعـاونـة في مجـال اـل

 على النحو اآلتي:

 دعداد اإلحصائيات والتقارير السنوية لطلبة الدراسات العليا. -

 القبول والتسجيل ودنراء الملفات اإللكترونية للمقبوالت.   -

 متابعة وتجهيز االرتبارات الفصلية والنهائية. -

 متابعة المدد الالئحية واالستقطاعات. -

 متابعة األعباء التدريسية واالستحقاقات المالية ألعضاء هيئة التدريس. -

 متابعة اعتماد استحداث برامج الدراسات العليا.  -

ــات العلـيا بـعد اعتـمادـها بمجلس الكلـية  - دـعداد ـمذكرات ـحاالت طلـبة اـلدراســــ

 ورفعها لعمادة الدراسات العليا.

ــام المعنـية بقرار العمـادة بـعد اعتمـاده من مجلس تبليغ الطـا - لـبات واألقســــ

 الجامعة.

( وفتح الرـعب بداية كل فصـل  ( people softتسـجيل الطالبات في نظام  -

 دراسي وترحيل النتائج بنهاية الفصل.

 دعداد قاعدة بيانات لطلبة الدراسات العليا ومتابعة تحديبها باستمرار. -

 بة الدراسات العليا.عمل اإلفادات والتعريفات لطل -

اسـتكمال طلبات تأجيالت الفصـول الدراسـية والمباصـرة بعد انتهاء التأجيل  -

 لطلبة الدراسات العليا.

دعداد تقارير اإلصــراف والتقرير الفصــلي بنهاية كل فصــل دراســي لطلبة   -

 الدراسات العليا.

 تنظيم المناقرات العلمية لطلبة الدراسات العليا. -
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 الدرجات العلمية لطلبة الدراسات العليا.  استكمال معامالت منح -

 وحدة  البحم العلمي :

تختص هذه الوحدة برفو كـفاءة وفاعلـية الكلـية كأحد المراكز البحبـية المتميزة  

ــات والمراكز   ــاركة والتـعاوث مو المؤســــــســــ التي تعـمل على تنمـية المرــــ

المجتمون على المســــــتون المحلي   ــات  التعليميــة والبحبيــة ومؤســــــســـــ

ــًا على تطوير مـجاالت جديدة ومبتكرة    واإلقليمي والـعالمين وتعـمل أيضــــ

 للبحوث في التخصصات النادرة والمتميزة ومهامها على النحو اآلتي:

دعداد الخطة البحبية التنفيذية ومتابعة تنفيذ مرـروعاتها وتسـجيل دجراءاتها  -

 ومتابعة الخطط البحبية لمقسام وتقييم األداء.

 رات والملتقيات العلمية.اإلصراف على تنظيم المؤتم -

متابعة الرـــــراكات والدراســـــات البينية والتبادل المعرفي دارل األقســـــام  -

 العلمية ورارجها.
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 وحدة  االبتعاث: -

تختص هذه الوحدة باستيفاء احتياجات األقسام من المعيدين والمحاضرين  

ــتويات الراقية   ــنيف والتأكد من ابتعاثهم دلى الجامعات ذات المســـ والتصـــ

 العالمي المتميز ومتابعتهم. ومهامها على النحو اآلتي:

ــرين )اـلدارلي والـخارجي(  - مـتابـعة ـحاالت االبتـعاث للمعـيدين والمـحاضــــ

 بالكلية.

دعداد المذكرات الخاصة بحاالت االبتعاث لدراسة الماجستير والدكتوراه   -

راســة  د -تغيير الجامعة   -تغيير التخصــص  -تمديد ابتعاث   -من )ابتعاث 

 ترقية بعبة(    -رحلة علمية   -دنهاء بعبة  -تأجيل بعبة   -مواد عن بعد 

 دنراء قاعدة بيانات للمبتعبين وتحديبها بركل دوري. -

 دعداد اإلحصائيات والتقارير الخاصة بوحدة االبتعاث. -

ــتحـقات الـمالـية للمبتعبين بالدارل )بدل كـتب ومراجو ن بدل  - رفو المســــ

 طباعة وتجليد(.  

 رير سنوي عن وضو االبتعاث في الكلية.دعداد تق -

المتـابعـة مو عمـادة الـدراســـــــات العليـا بـالجـامعـة فيمـا يخص قرارات   -

 وحاالت االبتعاث.
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 وحدة أعضاء هيئة التدريس والباحبين:

ــاء هيـئة الـتدريس والـباحبين المتميزين في   تختص ـهذه الوـحدة بمـتابـعة أعضــــ

ــات المختلفة مو الجهات ذات  ــصـــ العالقة مما يؤدي دلى تطوير األداء التخصـــ

ــر البحوث العلميـة وحضــــــور   األكـاديمي ويســـــــاعـد على  يـادة معـدالت نرــــ

 المؤتمرات العلمية ومهامها على النحو اآلتي:

أســتاذ مســاعد( أو الترقيات على درجة  -طلبات التعيين على درجة ) محاضــر -

 أستاذ(.  -)أستاذ مرارك

 رغ العلمي.طلبات التفرغ العلمي أو تقرير التف -

 أمومة(.  -طلبات اإلجا ات سواء ) استبنائية  -

 طلبات التقاعد المبكر أو االستقالة. -

ــن  - ــعوديين لمن ) أتم الســ ــاء هيئة التدريس غيرالســ طلبات التجديد ألعضــ

 سنوات ردمة(. ١٠لمن أتم    -سنة  ٦٠النظامية  

ــاركة او   - طلبات حضـــــور المؤتمرات ) دارل المملكة أو رارجها( ســـــواء مرـــ

 ر فقط.حضو

 طلبات الحصول على مكافأة التميز للنرر العلمي. -

 طلبات النقل أو اإلعارة أو الندب )من ودلى الجامعة(. -

 دعداد قاعدة بيانات راصة بمعامالت المجلس العلمي وسير المعاملة. -
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 وكيلة الكلية للرؤوث األكاديمية 

 المهـــــام:               

 اإلصراف على تطوير البرامج األكاديمية والتحقن من مخرجات التعلم . -

اإلصــــــراف على تنفيــذ اللوائح والقواعــد التنفيــذيــة لالئحــة الــدراســـــــات   -

 واالرتبارات للمرحلة الجامعية.

 اإلصراف على الوحدات التابعة للرؤوث األكاديمية.   -

األكاديمية اإلصـــراف على دعداد الجداول الدراســـية للطالب في األقســـام   -

والتنســين مو الكليات األررن بالتعاوث مو عمادة القبول والتســجيل ولجنة  

 الجداول الدراسية.

اإلصـــراف على تو يو الطالب على أقســـام الكلية المختلفة بالتنســـين مو   -

 األقسام.

اإلصـــراف على ســـير االرتبارات النهائية وترـــكيل لجانهان وذلك بالتنســـين  -

 وعمادة القبول والتسجيل.مو األقسام األكاديميةن 

ــوابط القبول والتحويل والزيارة من الكلية ودليها  - ــراف على تطبين ضـ اإلصـ

 وبين األقسام األكاديمية.

 رئاسة اللجاث التابعة للوكالة ورفو تقاريرها دلى الجهات المعنية.   -

 اإلصراف على عملية معادلة المقررات الدراسية. -

دراســــــة وكـذـلك عمليـات اإلصــــــراف على طلبـات التـأجيـل واالعتـذ - ار عن اـل

ــات الـجامعـية وفـقًا  ــاـفة ودـعادة القـيد لطالب مرحـلة اـلدراســــ الـحذف واإلضــــ

 لمنظمة والقرارات الصادرة بهذا الخصوم.
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 اإلصراف على دعداد قوائم الحرماث و قوائم الخريجين.   -

 اإلصراف على فعاليات األسبوع التعريفي بالكلية.    -

القضـــــايا المتعلقة بالتحصـــــيل األكاديمي  توجي  ودرصـــــاد  الطالب وحل  -

 والتنسين مو مركز اإلرصاد الجامعي . 

تقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن سير العمل بالوحدات التابعة ل  وفقًا   -

 للمهام المناطة ب  والصعوبات التي تواجهها .

 وحدات الكلية في المجاالت ذات العالقة.  التنسين  مو  -

 القيام بأعمال أمانة مجلس الكلية . -

 متابعة تحديم موقو الكلية فيما يخص الرؤوث األكاديمية .  -

 اعتماد نتائج االرتبارات النهائية . -

 اإلصراف على متابعة التحضير االلكتروني في األقسام األكاديمية . -

ــاء هيئــة التــدريس في    التــدقين على جــدول العــبء التــدريســــــي - ألعضـــــ

 األقسام التعليمية.

 وحدات وكيلة الكلية للرؤوث األكاديمية: 

 صعبة صؤوث الطالبات  -أ 

 وحدة القبول والتسجيل:  -١

 المهام: 

 متابعة تسجيل الطالبات في نظام سجالت الطالب. -

تجاو   -الرد على طلبات التســــجيل في النظام )مقرر في مســــتويين أدنى -

تجاو  المدة -تعارج وقت-مقرر في مســـتون أعلى-مغلقة صـــعبة  -متطلب

 النظامية(.
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 معالجة مراكل التسجيل. -

الرد على اســــــتفســـــــارات الطـالبـات عبر البريـد اإللكتروني الخـام بوحـدة   -

 القبول والتسجيل.

 تسجيل الطالبات المفصوالت والممنوحات فرصة دضافية. -

ــة ـحاالت الـطالـبات الالتي تـجاو ث الـمدة النـظاميـ  - ة والرفو بـها لعـمادة  دراســــ

 القبول والتسجيل.

ــية ومتابعة   - ــام الدراســـ ــين مو األقســـ ــتيعابية بالتنســـ تحديد الطاقة االســـ

 التخصيص اإللكتروني.

مراجعـة تقرير المتخصــــــصــــــات دلكترونيـا في فترة التخصــــــيص الجمـاعي  -

 الُمرسل من عمادة القبول والتسجيل.

 الجماعي.دراسة طلبات التخصيص الفردية بعد دغالق التخصيص  -

ــارات ووضــــــو القرار  - مـتابعـة طلـبات تغيير التخصــــــص والتغيير بين المســــ

 المناسب لها.

متابعة طلبات التحويل من رارج الجامعة والتأكد من انطباق صروط التحويل  -

 عليها ودجراء معادلة للمقررات.

تســـــجيل المقررات المتبقية من الســـــنة التحضـــــيرية للطالبات المحوالت  -

 سار اإلنساني.بالتنسين مو الم

ــروط   - متابعة طلبات التحويل من دارل كليات الجامعة والتأكد من انطباق صـ

 التحويل عليها.

مـتابـعة طلـبات الزـيارة دلى ـرارج كلـيات الـجامـعة والـتأـكد من انطـباق المـعادـلة   -

 وعدد الساعات المسجلة.
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متابعة ددرال المعادلة في )نظام ســــجالت الطالب( بعد عودة الطالب من   -

 ارة.الزي

 متابعة طلبات الزيارة بين كليات الجامعة وضو القرارات المناسبة. -

متـابعـة طلبـات الزيـارة من رـارج كليـات الجـامعـة وتســــــجيـل المقررات في   -

 )نظام سجالت الطالب(.

 متابعة طلبات االنسحاب من مقرر. -

 متابعة طلبات دعادة القيد. -

 متابعة طلبات التأجيل. -

 االعتذار عن الدراسة.متابعة طلبات   -

 توثين نماذج أعذار الغياب للطالبات. -

 متابعة طلبات درالء الطرف. -

 متابعة ربط المقررات بين الكليات في النظام. -

 اعالث قوائم المتوقو تخرجهن. -

 اعتماد قوائم أسماء الطالبات المتوقو تخرجهن في النظام. -

 اعتماد قوائم أسماء الطالبات الخريجات. -

 يات الطالبات المطلوبة للتقرير السنوي.دعداد دحصائ -

 المراركة في دعداد رطة الدراسة للفصل الصيفي. -

 وحدة اإلرصاد األكاديمي  -٢

 : المهام 

 دعداد رطة تنفيذية لإلصراف األكاديمي. -

  االجتماع بأعضـاء وحدة اإلصـراف األكاديمي برـكل دوري لبحم  مسـتجدات  -

 العمل وما سينفذ من مهام.
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وكيفية االســتفادة من    توعية الطالب بأهداف وحدة اإلصــراف األكاديمي -

رـدمـاتهـا من رالل اللقـاءات و البالك بورد ومواقو التواصــــــل االجتمـاعي  

 والنررات.

التعاوث مو منســقي اإلصــراف األكاديمي في األقســام المختلفة إلرصــاد  -

التسـجيل الصـحيح حسـب الخطة المعتمدة لكل قسـم الطالبات دلى طريقة  

 ولكل مستونن ومساعدتهن في تجاو  مراكل التسجيل.

ــراف   - العمـل على تطوير وتحـديـم البرامج المقـدمـة من قبـل وحـدة اإلصــــ

 األكاديمي .

 دقامة البرامج الداعمة للمتعبرات كدروس األقراث وغيرها. -

 اإلصادة بمتفوقات األقسام وتحفيزهن الدائم. -

 لعمل على تنمية مهارات الطالبات عبر الدورات والبرامج المختصة بذلك.ا -

 دعداد ودصدار األدلة والنماذج التي تخدم عملية اإلصراف األكاديمي. -

دعداد التقارير الفصــــلية الملخصــــة لتســــيير العملية اإلرصــــادية األكاديمية  -

 بركل عام وما يعترضها من صعوبات أو مقترحات للتحسين.

تفعيل ردمات اإلصـراف األكاديمي في نظام سـجالت الطالب واإلصـراف   -

 عليها.

دراســة كل ما يحال مــن وكالــة الكليــة للرــؤوث األكاديمية لحاالت التأجيــل  -

 واالعتذار واالنسحاب والتعبــر.

عقــــد اجتماعــــات دوريــــة لمناقرــــة التقاريــــر المرفوعــــة مــــن منســــقي  -

ــة اإلصراف األكاديمي  ــة لمعالجــــ ــدي الطلبــــ ــةن ومرصــــ باألقسام العلميــــ

الصعوبــاتن واالستفادة مــن المقترحــات التطويريــةن لتحســين جــودة األداء 

 رـالل الفصـل الدراسـي الحالـي /القـادم.
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 متابعة ددرال ما يختص باإلصراف األكاديمي على نظام الدعم الطالبي.   -

 وحدة األنرطة الطالبي -٣

 المهام:

خطط التنفيذيةن والزمنية لمنرـطة الطالبية المنهجية والالمنهجية  دعداد ال -

 بالكلية من رالل التنسين مو األقسام المختصة.

تنفيذ البرامج المقدمة من وكالة الجامعة لرــؤوث الطالبات مبل )مســابقة  -

 درة الجامعةن المسابقات البقافية...( واتخاذ الال م.

 العلمية بكلية اآلداب واإلصراف عليها سنوًيا.تنفيذ جائزة الملصقات  -

ــام التعليميــة والوحــدات   - دعــداد حفــل اليوم الوطني بــالتعــاوث مو األقســـــ

 المساندة بالكلية.

التواصـل الرسـمي مو الجهات الخارجية لتنفيذ البرامج واألنرـطة المنهجية   -

 والالمنهجية فيها.

دارلـية في الجـامعـة لل - حصــــــول على  التواصــــــل الرســــــمي مو الجهـات اـل

 الموافقات الرسمية لتنفيذ األنرطة واالستضافات.

ــين مو   - ــطة الطالبيةن والتنسـ ــبة لتنفيذ فعاليات األنرـ تهيئة البيئة المناسـ

 الجهات ذات العالقة لتسهيل تنفيذ الفعاليات.

متــابعــة تنفيــذ الفعــاليــات و األنرــــــطــة الطالبيــة المنهجيــة والالمنهجيــة   -

لتعليمية ورئيســـــة المجلس الطالبي  بالتعاوث مو منســـــقات األقســـــام ا

التعلم  نواتج  والتـــأكـــد من مواءمتهـــا مو  الطالبي  اآلداب  نـــادي  وقـــائـــدة 

 المحددة )الرحالت / المعارج /الزيارات / الندوات/ الورش...(.



 

 

67 

ــام التعليمية والمجلس الطالبي ونادي اآلداب الطالبي بما  - تزويد األقســـ

ــاط )دث وـجد( كعـهدة للقســــــم مـبل: )ســــــمـاـعات    يلزم من احتـياـجات النرــــ

 مكبرات الصوت/ صاصة متحركة/ بروجكتر...(./

 اإلصراف الميداني على األنرطة الطالبية بالكلية وتقديم الدعم المتا . -

 تقييم النراط وفن معايير محددة من قبل مكتب وحدة األنرطة الطالبية.  -

 دصدار صهادات للبرامج واألنرطة التابعة للوحدة. -

ــذ   اإلصــــــراف على أنرــــــطــة  - ــة والتخطيط لتنفي ــالكلي ب المجلس الطالبي 

 االنتخابات الطالبية السنوية.

اإلصـراف على نادي اآلداب الطالبي والتنسـين لتنفيذ برامج  بالتعاوث مو   -

 األقسام التعليمية.

توثين البرامج واألنرطة المجتمعية المقدمة من المجلس الطالبي ونادي   -

 .جتمعية اآلداب الطالبي عبر بنك المسؤولية الم

ــطة الطالبية في دعم تقدم الطالبات األكاديمي  - تقويم وقياس أثر األنرــ

وترــكيل صــخصــياتهم المهنية من رالل االســتبانات الرســمية وغيرها من  

 وسائل قياس الرأي.

 دعداد وتحديم نماذج ودليل وحدة األنرطة الطالبية بركل دوري دث لزم. -

 لى نظام الدعم الطالبي .متابعة ددرال ما يختص باألنرطة الطالبية ع -

دعداد تقرير فصــــلي صــــامل عن عمل الوحدةن وتقديم  للعميدة والوكيلة   -

 قبل نهاية كل فصل دراسي.
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 ب ـ وحدة الجداول واالرتبارات 

 وحدة الجداول المركزية:  -١

 المهام: 

دعداد قائمة برعب المقررات الدراسية ترتمل على: مواعيد المحاضراتن  -

 القاعة الدراسيةن اسم عضو هيئة التدريس.سعة الرعبةن مكاث 

 دعداد الجداول الدراسية للكلية بأنواعها. -

 دعداد جدول القاعات الدراسية لجميو األقسام التعليمية. -

دعـداد جميو النمـاذج والجـداول واإلحصـــــــائيـات التي تســـــــاعـد على دعـداد   -

 الجداول السابقة الذكر.

 People Softددرال الجداول ببرنامج ال  -

 اج العبء الدراسي لمساتذة في نظام سجالت الطالب ومراجعت .ددر -

اعـة تقـارير اإلدرـال في نظـام ســــــجالت الطالب ومراجعتهـا قـبل دغالق   - طـب

 النظام. 

 متابعة التسجيل لجميو األقسام رالل فترة التسجيل. -

ـــية المعتمـدة في جميو   - مـتابـعة التـحديـبات التي تطرأ على الخطط اـلدراســــ

 .األقسام التعليمية 

ــام التعليمـية   - تزويد الوحدات الـتابـعة لوكيـلة الرــــــؤوث األكاديمـية واألقســــ

 بجميو الجداول المركزية المعتمدة في الوحدة.
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 وحدة االرتبارات المركزية:  -٢

 المهام:  

اإلصـــراف على ســـير االرتبارات الفصـــلية والنهائية والصـــيفية لجميو  -

ـــنة األولى العـامـة والمقررات   العـامـة واالعـتذار وغير  األقســــــام والســــ

 المكتمل.

 وضو آلية لالرتبارات النهائية والفصلية. -

ــام قبل فترة تســـــجيل  - وضـــــو جداول االرتبارات النهائية لجميو األقســـ

ــيفية واالعتذار وغير   ــلية والصـ الطالبات وكذلك جداول االرتبارات الفصـ

 المكتمل ودعالنها للطالبات عبر الوسائل المتاحة.

االرتبارات النهائية والفصــلية والصــيفية لجميو األقســام ترــكيل لجاث  -

 ودعالنها للطالبات.

ــير االرتبـارات من الهيئـة   - وضــــــو جـداول المراقبـات ومســــــؤوالت ســــ

 التعليمية واإلدارية.  

ــالهــا   - اســــــتالم طلبــات التعــارج وغير المكتمــل من الطــالبــات ودرســـــ

 لمقسام التعليمية ومتابعتها.

ة التصــــــحيح( من الطـالبـات ودرســـــــالهـا اســــــتالم طلبـات التظلم )دعـاد -

 لمقسام التعليمية ومراجعتها واإلصراف عليها.

عمل تقارير مفصــلة عن ســير االرتبارات الفصــلية والنهائية والصــيفية   -

 والرفو بها لوكيلة الرؤوث األكاديمية.
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التنســين مو وحدة الجداول المركزية لتزويدهم بالقاعات الفارغة وأعداد   -

 ت في المقررات.الطالبات المسجال

ــليـة و النهـائيـة   - ــتقبـال أعـذار غيـاب الطـالبـات عن االرتبـارات الفصــــ اســــ

 والصيفية والرد عليها .

 وحدة جودة التقويم واالرتبارات: -٣

 المهام:

ــارات في األقســــــــام   - التقويم واالرتب ــة جودة  لجن اإلصــــــراف على عمــل 

 التعليمية .

 .ضماث جودة عملية تقويم الطالب واالرتبارات بالكلية  -

ــات التقويم واالرتـبارات ـبالـجامـعة في جميو برامج   - ـــياســــ مـتابـعة تنفـيذ ســــ

  الكلية.

 اإلصراف العام على بناء بنوك األسئلة للمقررات بالكلية. -

ــة   - التنســــــين مو مركز جودة التقويم واالرتـبارات وجـهات الـتدرـيب المختصــــ

ــاء هيـئة الـتدريس على كيفـية دـعداد وتطبين مهـام  ـبالـجامعـة لـتدرـيب أعضــــ

 وأنرطة تقويم الطالب .

دعداد التقارير الفنية عن االرتبارات ومهام التقويم األررن بالكلية وتوضــيح   -

ــات المتميز ــعف والممارســـ ة والرفو بها دلى مركز جودة  نقاط القوة والضـــ

التقويم واالرتبارات بالجامعة بعد عرضــها على مجلس الكلية المختص من  

 قبل وكيلة الكلية .

ــؤوث   - التعاوث مو مركز جودة التقويم واالرتبارات التابو لوكالة الجامعة للرــ

ــام  األـكاديمـية بتنفـيذ المـهام والتكليـفات التي يـحددهـا المركز في األقســــ

 بالكلية.  التعليمية 
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 وحدة الربكة المركزية : -٤

 المهام:

اإلصــــراف على تنظيم الطالبات )درولهن ورروجهن( من القاعة الدراســــية   -

 رالل أسبوع دراسي واحد.

ـــية رالل يوم  - ابعتهن دارـل القـاعـة اـلدراســــ مراقـبة ســــــلوك الطـالـبات ومـت

 دراسي واحد.

 دراسي.دعداد تقرير فصلي عن المراقبات في نهاية كل فصل   -

 

 ت ـ صعبة المناهج والوسائل التعليمية

 وحدة تطوير البرامج األكاديمية  -١

 المهام:

متابعة أعمال لجاث تطوير مناهج األقســـام العلمية األكاديمية بصـــفة  -

 دورية.

ــية في   - ــيف الدراسـ ــتكمال دجراءات التعديل على التواصـ التأكد من اسـ

 األقسام التعليمية.

األقســـــام التعليمية في التزامهم بمطابقة متابعة لجاث التطوير في   -

ــيـة لوثيقـة اإلطـار الوطني للمؤهالت ووثـائن الهيئـة   الخطط الـدراســــ

الـبرامج   دنرـــــــــاء  ــل  ودليـ ــاديـمين  األكـ ــاد  واالعـتمـ لـلـتـقويم  ــة  الوطـنيـ

 األكاديمية الجديدة ودليل مراجعة البرامج األكاديمية وتطويرها.
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م ســــــجالت الطالب من  مـتابـعة ددرال التكليـفات والتـقديرات على نـظا -

قبل رئيســات األقســام وتزويدهم باألدلة الال مة والرفو بالمرــكالت 

 التقنية المتعلقة بها.

متابعة مرــاكل أعضــاء هيئة التدريس مو نظام التكليفات والتقديرات  -

 والرفو بها عند اللزوم.

متابعة احتياجات األقســـام التعليمية من المراجو والمصـــادر التعليمية   -

 بطلب توفيرها في المكتبة المركزية .والرفو  

التنســــــين بين األقســـــــام التعليميـة والمكتبـة المركزيـة في تـدريـب    -

الورش  ــاجــاتهم من  التــدريس والطــالبــات وفقــا الحتي أعضـــــــاء هيئــة 

 التدريبية التي تقدمها المكتبة المركزية.

تعريف األقســــام التعليمية بالمراجو الدراســــية المتوفرة في المكتبة   -

 تخدم القسم لالستفادة منها.والتي  

متـابعـة وأرصــــــفـة مجـالس األقســـــــام التعليميـة ومجلس الكليـة بعـد  -

 اعتماده .

ــير البرامج األـكاديمـية في عملـيات التطوير  - دـعداد تقرير فصــــــلي لســــ

 ورفعها دلى سعادة وكيلة الكلية للرؤوث األكاديمية.

 وحدة التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني :  -٢

 المهام:

 وأعضاء هيئة التدريس.  تقديم الدعم والمساندة للطالبات -

 ألساتذة التعليم عن بعد.  Blackboardمتابعة المقررات اإللكترونية ب   -

ــروع بـناء وتطوير المقررات اإللكترونـية ـبالمســــــتون   - اإلصــــــراف على مرــــ

 األساسي.
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المقررات التي تحـتاج نســــــخ المقررات االلكترونـية المرجعـية    الرفو  بقوائم -

ــي دلى عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن   ــل دراســ في بداية كل فصــ

 بعد.

 اإلصراف على مرروع بناء وتطوير المقررات اإللكترونية التفاعلية. -

 اإلصراف على مرروع تطوير دبلوم صناعة المحتون الرقمي. -

ــين مو عمادة الت - ــة التنســـ عليم اإللكتروني لعقد التدريب والدورات الخاصـــ

 بتنفيذ مراريو التعليم اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس المراركين.

ــاء هيـئة التدريس أثناء تنفيذ  - الرفو بالمرــــــكالت التقنـية التي تواج  أعضــــ

 مراريو التعليم اإللكتروني.

 وحدة التدريب الميداني بكلية اآلداب  -٣

 المهام:

ـــبة ومعتـمدة  جـهامـخاطـبة   - ت الـتدرـيب المختلـفة لتوفير أـماكن مـناســــ

 لتدريب الطالبات .

متابعة تدريب الطالبات في أماكن التدريب المختلفة بالتنســــين مو   -

 األقسام التعليمية بالكلية .

دعـداد نمـاذج موحـدة للتـدريـب الميـداني لمقســـــــام التعليميـة مو   -

 مراعاة طبيعة التخصص.

 يب الميداني لجميو القائمين علي  .تقديم استرارات أثناء التدر -

 تقديم تقرير نهائي لعملية التدريب الميداني  -
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 اللجنة الفرعية لضبط سلوك الطالب

 المهام:

ــدر من طالب الكلـية أو غيرهم من   - التحقين في المـخالـفات التي تصــــ

 الكليات االررن بحضور أعضاء اللجاث التابعة لهم دذا تمت دارل الكلية.

بإيقاع العقوبات المنصـوم عليها في الئحة ضـبط السـلوك التوصـية   -

 الطالبي والرفو بها للجنة الدائمة للنظر فيها واعتمادها.

توجيـ  النصــــــح واإلرصـــــــاد للطالب المخـالفين والحـد من ســــــلوكهم   -

 باألساليب التربوية والعالجية المتاحة بالجامعة.  

ــيات ورفعها   - ــنوي بأنواع الحاالت والتوصـ ــعادة عميدة  دعداد تقرير سـ لسـ

 الكلية  

 

ـة المجتمعية  وكيلة الكلية   ـ راكـ ـ ـ ـ  للتطوير و الرـ

ــام العـام للوعيفـة  وعيفــة أكــاديميــة دداريــة تتبو عميــد الكليــة المختص :  االرتصــــ

وتعاون  في اإلصراف على عمليات التطوير والجودةن وتحقين معايير االعتماد والتقويم 

والمجتمعية في األقســــام األكاديميةن وضــــبط جودة األكاديمي في العملية التعليمية  

ــين األداء في الجوانـب كـافـة  العمـل اإلداري دارـل الكليـةن والعمـل على تطوير وتحســــ

 ونرر ثقافتها. 
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 المهـــــام :

 تكريس مفهوم الجودة ونرر ثقافتها على مستون الكلية.  -

 اإلصراف على تطبين برنامج الجودة بالكلية.  -

 تقويم األداء في الكلية.اإلصراف على   -

 اإلصراف على تنفيذ برنامج التقويم واالعتماد األكاديمي. -

 دعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واالستراتيجية للكلية. -

دراســــــة الصــــــعوـبات أو المرــــــكالت التي تواـج  برامج التطوير والجودة   -

 واقترا  الحلول لها.

ــة    - ــام  تحديد االحتياجات التدريبية المتخصـــصـ ــاء هيئة التدريس في األقسـ ألعضـ

 األكاديمية بالكلية والتنسين مو العمادات المختصة في تنفيذها.

ترـجيو أعضـاء هيئة التدريس على المرـاركة في حضـور الدورات والبرامج   -

 التدريبية وورش العمل التي تقدمها لهم العمادات المختصة.

ية من أعضاء هيئة  اإلصراف على دعداد رطة لتطوير مهارات منسوبي الكل -

 التدريس والموعفين.

الجهــات  - على  للكليــة وتو يعــ   الســــــنوي  التقرير  دعــداد  على  اإلصــــــراف 

 المختصة بعد دقراره من العميد.

تقـديم تقـارير دوريـة لعميـد الكليـة عن تطور العمـل بـالوحـدات التـابعـة لهـا  -

 وفقًا للمهام المناطة بهان والصعوبات التي تواجهها.

ارلي للعمل في وكالة التطوير والجودة واالرتصـــاصـــات  وضـــو النظام الد -

والتوصــــــيف الـعام لواجـبات الـعاملين بـها وكيفـية التنســــــين بين الوـحدات 

 التابعة لها.
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ــام بالتطوير  - ــيو ذات ارتصـ ــراف على تنفيذ ما يحال دليها من مواضـ اإلصـ

 والجودة.

ــاطــات جوائز اإلبــداع والتميز في األداء األكــاديم - ي تنفيــذ ومتــابعــة نرـــــ

 والبحبي والوعيفي في الكلية.

وضو الخطط المرحلية المناسبة للمراجعة الدورية لمعايير الجودة المعتمدة   -

 لضماث التحسين المستمر في أداء البرامج األكاديمية بالكلية.

ــا عمالء الكلـية   - ــو آلـية للتعرف بتوقعـات ومتطلـبات ومســــــتون رضــــ وضــــ

قســــــام األـكاديمـية والوحـدات )اـلدارليين والخـارجيين( ودبالغهـا دلى ـكل األ

 اإلدارية ذات العالقة.

 اإلصراف على التوعية وردمة المجتمو لكافة منسوبي الكلية. -

ــوق   - ــراف على تطوير مهارات الخريجين وربطهم بالكلية من جهةن وسـ اإلصـ

 العمل من جهة أررن من رالل المبادرات والمساهمات ذات الصلة.

ــار - ــترـــ ــراف على تفعيل الخدمات االســـ ية واالتفاقيات المبرمة بين اإلصـــ

 الكلية والمؤسسات المناعرة محليا ودقليما وعالميا.

 تنفيذ ما يكلفها ب  عميد الكلية من أعمال. -

 وحدة ضبط الجودة واالعتماد األكاديمي :

متابعة المعامالت والدراســات المتعلقة بالجودة واالعتماد األكاديمي في   -

 األقسام التعليمية.المكتب ومكاتب الجودة في  

 جمو البيانات والمعلومات بركل مستمر عن أنرطة الجودة في الكلية. -

 متابعة دعداد الخطة السنوية لتركيل فرق عمل في المراريو المقترحة. -

 متابعة دعداد التقارير الدورية الصادرة من مكاتب ضماث الجودة بالكلية. -

 الكلية.متابعة تقييمات الطالب وأعضاء هيئة التدريس ب -
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ــتخراج التقارير   - ــتبانة( واســـ ــتبانات المتعلقة ببرنامج )اســـ العمل على االســـ

 والنتائج.

ــام األـكاديمـية من رالل موقو   - العمـل على تـحدـيم بـياـنات الكلـية واألقســــ

UD metrics 

بــاعتمــاد  - التنســــــين مو عمــادة الجودة واالعتمــاد األكــاديمي فيمــا يتعلن 

 البرامج األكاديمية.

 وحدة التحليل اإلحصائي والقياس  :

ــاءات المتعلقــة بنتــائج الطــالبــات في المقررات  - تحليــل البيــانــات واإلحصـــــ

 الدراسية.

ــائـية وفـقًا لـما تـحدده   - تزوـيد الجـهات المعنـية ـبالبـياـنات والمعلوـمات اإلحصــــ

 التعليمات.

ــام الكلية   - ــائية المتعلقة بأداء مختلف أقســـ ــرات اإلحصـــ ــتنباط المؤصـــ اســـ

ــير اتخـاذ القرارات ووحـداتهـا ل ة التخطيط وتيســــ ــتفـادة منهـا في عملـي الســــ

 المناسبة.

 عمل مقارنات لبيانات ومؤصرات األداء بالكلية. -

 وحدة التوعية وردمة المجتمو:

 نرر ثقافة ردمة المجتمو بين منسوبي الكلية. -

 التواصل مو الجهات الخارجية المجتمعية لتنفيذ البرامج واألنرطة بها. -

 األنرطة المجتمعية في بنك المسئولية المجتمعية.متابعة توثين   -
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دعداد تقرير عن أنرــطة ردمة المجتمو ورفعها لوكيلة الدراســات والتطوير   -

 وردمة المجتمو.

 تقويم مراركة الكلية في أنرطة وفعاليات ردمة المجتمو. -

ة المبرمـة بين  - ــراـكات المجتمعـي اإلصــــــراف على تفعـيل االتفـاقـيات والرــــ

 ة والجامعة.المؤسسات الخارجي

 دعداد دليل الخدمة المجتمعية بالتعاوث مو منسقات األقسام التعليمية. -

القيام بما يسـند دليها من مهام من قبل وكيلة الدراسـات والتطوير وردمة   -

 .المجتمو

 وحدة تقييم و تطوير األداء والتميز الوعيفي :

ــتون الكلية والجامعة( ن - ــاء  اإلعالث عن جوائز التميز )على مســ وحم األعضــ

 على الترصح لها.

 استقبال ملفات المرصحين لجوائز التميز على مستون الكلية والجامعة. -

ــتيـفاء ملـفات المرصــــــحين لمتطلـبات الـجائزة وفـقا للمـعايير  - الـتأـكد من اســــ

 المنصوم عليها.

 وحدة الخريجات والتنمية المهنية :

 تعزيز عالقة الكلية بالخريجات. -

 والمرورة للخريجات برأث متطلبات سوق العمل.تقديم النصح   -

ــة   - ــدن الجهــات المســــــتقطب ل ــة  ــابعــة توعيف رريجــات الكلي ــة مت آلي دعــداد 

 للخريجات.

 تهيئة الطالبات لالنخراط في سوق العمل. -

 التسوين لمخرجات الكلية في سوق العمل. -
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ــتفـادة من التغـذيـة الراجعـة لســــــوق العمـل حول الخريج في تطوير  - االســــ

 كاديمية التي تقدمها الكلية.البرامج األ

 دعداد بيانات الخريجات ومعلوماتهم. -

 حصر بيانات جهات العمل. -

 استطالع أراء الخريجين حول رضاءهم عن مخرجات البرامج التعليمية. -

 استطالع أرباب العمل في مخرجات الكلية وبرامجها. -

  دجراء الدراسـات لمسـاعدة الكلية في مواءمة تخصـصـاتها لمتطلبات سـوق  -

 العمل.

 تحديد االحتياجات التدريبية وفن البيانات واالحصائيات. -

 دقامة ورش عمل لتنمية مهارات الخريجات وتطويرها. -

دـعداد برامج ـتدريبـية لتطوير قـدرات ـحديبي التخرج ورلن مهـارات تـناســــــب  -

 متطلبات سوق العمل.

 درصاد الطالبات الى الفرم الوعيفية المتاحة في سوق العمل. -

 ات دورية عن متطلبات سوق العمل.دعداد نرر -

 دعداد دليل للخريجين -

 حدة ددارة المخاطر:و

تلقي اإلرطـارات الخـاصـــــــة بـالحوادث او الكوارث والتبليغ عنهـا عن طرين   -

 نظام حماية االلكتروني إلدارة المخاطر.

وصــفها  –مراجعة تقرير الحادث المبلغ عن  للتأكد من اكتمال  ) تاريخ الحادثة  -

 الموقو(. –
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ــباب   - ــة لمعرفة أسـ ــل مو الجهات المختصـ دجراء التحقيقات الال مة والتواصـ

 الحادث.

 مساعدة فرين التحليل السبب الجذري في استكمال التحقين. -

 دعداد رطة إلدارة المخاطر بالكلية. -

 جة الحوادث وتفادي تكرارها.وضو رطط لمعال -

ــاركـت  مو وـحدة ددارة المـخاطر بعـمادة الجودة واالعتـماد   - دـعداد التقرير ومرــــ

 األكاديمي.

 وحدة تنمية المهارات والتعليم المستمر:

وضـــــو رطة مقترحة للبرامج والورش التدريبية بما يخدم احتياجات أعضـــــاء  -

 هيئة التدريس والموعفات.

التـــ  - الـــدورات  على  ذلـــك من  اإلصــــــراف  يتبو  العمـــل ومـــا  دريبيـــة وورش 

 مسؤولية كالتنسين والمتابعة.

 تنفيذ التقارير الخاصة بالوحدة. -

ــائـية وفـقًا لـما تـحدده   - تزوـيد الجـهات المعنـية ـبالبـياـنات والمعلوـمات اإلحصــــ

 التعليمات.

ــام الكلية   - ــائية المتعلقة بأداء مختلف أقســـ ــرات اإلحصـــ ــتنباط المؤصـــ اســـ

ــتفـادة منهـا ــير اتخـاذ القرارات   ووحـداتهـا لالســــ ة التخطيط وتيســــ في عملـي

 المناسبة.

مســاعدة أعضــاء هيئة التدريس في تحقين مزيد من التطوير للممارســات   -

 التعليمية في مجال التنمية.

 عمل مقارنات لبيانات ومؤصرات األداء بالكلية. -
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 حدة الدراسات والخدمات االسترارية:و

ومذكرات التفاهم المبرمة بين الكلية وما  اإلصـــــراف على عقد االتفاقيات  -

 يناعرها محليا ودقليميا وعالميا.

 تفعيل التعاوث مو )بيت الخبرة( التابو لمعهد االسترارات في الجامعة. -

تقـديم الخـدمـات االســــــترـــــــاريـة للجهـات في القطـاعين العـام والخـام   -

باإلضــافة لمؤســســات المجتمو المدني بنظام التعاقد والمســاهمة في  

اد الحلول للمرـــــــاكـل التنمويـة واالجتمـاعيـة والبيئيـة واالقتصـــــــاديـة  ديجـ 

 والصناعية وقطاع االعمال.

 مهام وحدة الخدمات اإلدارية

 وحدة المحاسبة :

المؤقتة( و تأمين احتياجات الكلية منها -العمل على الســـلف )المســـتديمة  -

 وفن البنود المتاحة.

 . التأكد من عدم توفر األصناف بالمستودعات المركزية قبل تأمينها -

دعداد محاضر وطلبات الرراء للسلف المستديمة ورفعها ألمين الصندوق   -

. 

التوقيو على الجرد الرـــــهري للســـــلف المســـــتديمة المعد من قبل أمين   -

 . الصندوق

ــلف   - ــبية قبل الرفو بالتقرير النهائي لعميد الكلية بالســ واإلجراءات المحاســ

    نهاية العام المالي.
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  دغالق السلف قبل صهر من نهاية السنة المالية. -

 وحدة المستودعات:

 تعبئة استمارات الصرف والجرد . -

 تأمين احتياجات المكاتب اإلدارية من  القرطاسية .   -

 نقل العهد ألعضاء الهيئة اإلدارية والتعليمية.   -

 درالء الطرف ألعضاء الهيئة اإلدارية والتعليمية. -

 حدة التجهيزات:و

ــتلزمـات    - ـــيات / مســــ توفير ـكل مـا يخص المرافن العـامـة من )أـثاث / أرضــــ

 معامل/ لوحات(

 وحدة الموارد البررية )صؤوث الموعفين( :

ــدالت   - الــبـ ــرف  صـــــ ــات  طــلــبـ ــتــالم  ــة  اســـــ هــيــئـ ــأعضـــــــــاء  بـ ــاصـــــــــة  الــخـ

ــب اآللي   - بدل الندرة - بدل الترحيل - التدريس )بدل التدريس  -بدل الحاسـ

 والرفو لعمادة الموارد البررية. بدل حضور مجالس الكلية واألقسام(

ومن  بأعضـاء الهيئة اإلدارية وهيئة التدريس تحديم قاعدة البيانات الخاصـة  -

 .في حكمهم حسب ما يستجد

هيئة التدريس ومن في  وأعضاء    االت أعضـاء الهيئة اإلدارية متابعة جميو ح -

ــتقـاـلة واإلعـارة والنقـل أـكد من دنهـاء حكمهم )التقـاعـد والـندب واالســــ ( والـت

 كافة اإلجراءات.

متابعة حضـور وغياب أعضـاء الهيئة اإلدارية والرفو لعمادة الموارد البرـرية  -

التوجيهـات الواردة من   ام الغـياب والتعميم ـب أـي ة دوام انتظـام ـب وحـدة مراقـب

 موعفي الجامعة عبر البريد اإللكتروني.
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متـابعـة تحـديـم بيـانـات المتعـاقـدين لتجـديـد العقود الخـاصـــــــة بهم والرفو  -

ــة بتجـدـيد العقود  ــرـيةن واســــــتالم اإلفـادات الخـاصــــ لعمـادة الموارد البرــــ

 للمتعاقدين وتسليمها لهم

 وحدة الدعم الفني والتقني :

   .الحاسوبية  لمعاملل التقنية  باالحتياجات  الرفو -

 .ترغيل وصيانة أجهزة معامل الحاسب اآللي -

 .اإلصراف على الدورات والورش واالرتبارات في المعامل  -

 المستعصية. المراكل لحل ساند نظام  في الطلبات  رفو -

 وحدة الخدمات والصيانة :

صـيانة عامة للكلية )تسـريباتن سـباكةن كهرباءن اآلالت تصويرن صبغ جدراث ن   -

 تغيير دضاءات ن أرضيات ن مصاعد (

متابعة كل ما يتعلن بنظافة مباني الكلية ) الســجاد ن  تنظيف األرضــيات ن   -

 التعقيم (.

 القيام بأعمال النقل في المكاتب.   -

 للمناسبات واألنرطة.حجز القاعاتن وتقديم الدعم اللوجستي   -

 التصحيح اآللي :

ــليـة  لالرتبـارات  اإلجـابـة   أوراق تصــــــحيح -  العـام  رالل والنهـائيـة    الفصــــ

 الجامعي.
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ــتخراج - ــليــة  االرتبــارات   نتــائج تحليــل اســــ   العــام  في والنهــائيــة    الفصــــ

 الجامعي

 وحدة التصوير:

تصــوير ارتبارات المقررات الفصــلية والنهائية واالعتذار لجميو أقســام   -

 الكلية.  

 طباعة ملفات المقرر للبرامج الدراسية. -

 المسح الضوئي لملفات المقررات الدراسية. -
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   اتصـــــــــــل بـــــــــــــــنـــــــــــا  
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# 
البريد اإللكتروني والسيسكو والجوال           المنصب                               االسم                            

عميدة كلية اآلداب د. مراعل بنت علي العكلي  ١

malokly@iau.edu.sa 

٣٨٠٠٢ 

٠5٠5٩٣١١5٠ 

وكيلة الكلية للرؤوث األكاديمية د. جمالء مبارك حمد  المري           ٢

jalmari@iau.edu.sa 

٣٨١٨٦ 

5٠٦٨٤٣٨٨7 

 البحم العلمي و االبتكـــاروكيلة د. نوال مناور صالح المطيري            ٣

nalmotiry@iau.edu.sa 

٣٨٢٣١ 

5٦٠7٦٢٢٢١ 

 التطوير و الرراكـــة المجتمعيــةوكيلة د. عبير بنت عبداللطيف الجعفري           ٤

abjaafary@iau.edu.sa 

٣٨٠٨٦ 

٠5٠5٨٨٢١٨٣ 

رئيسة قسم الدراسات اإلسالمية د. فاطمة بنت محمد الكلبم  5

fmalkhaltham@uod.edu.sa 

٠5٠٣٨7٨5٢٩ 

٣٨٠٢٦ 

رئيسة قسم اللغة العربية             د. وضحى بنت مسفر القحطاني            ٦

walgahtany@iau.edu.sa 

5٠5٨٦٩١٨٩ 

٣٨٠7٣ 

7 

 

رئيسة قسم اللغة اإلنجليزية د. ليلى بنت حمد عبدالل  القحطاني 

lhalqahtani@uod.edu.sa 

٠5٠5٤٠٨٠55 

٣٨١١7 

٨ 
 

د. بدور بنت محمد العبماث 

 

رئيسة قسم التاريخ 

balotman@iau.edu.sa 

55٨٩٠٠٠٣٠ 

٣٨١٨5 

د. باسمة بنت فهد الغانم  ٩
رئيسة قسم الجغرافيا و نظم المعلومات 

الجغرافية 

balghanm@iau.edu.sa 

٠5٠5٨٤٣٢٢٦ 

٣٨٢١٦ 

رئيسة قسم المكتبات والمعلومات د. سامية بنت مسفر الهاجري  ١٠

smhajri@iau.eud.sa 

٠5٣٩٣٠5٠٠٦ 

٣٨٠٨5 

رئيسة قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية د. مي بنت علي عبدالخالن آل صاحب      ١١

maalsahib@uod.edu.sa 

٠55٩٦7١٦٣7 

٣٨٢١٠ 

رئيسة قسم االتصال وتقنية اإلعالم د. باسمة بنت فهد الغانم           ١٢

balghanm@iau.edu.sa 

٠5٠5٨٤٣٢٢٦ 

٣٨٢١٦ 

١٣ 
د. فهد النمري 

 
رئيس قسم الدراسات القرآنية 

falnemari@iau.edu.sa 

0505931568 

- 
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أعضاء الهيئة التدريسية بقسم        

سالميــــــة الدراسات اإل   
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 اإليميل

 رقم

 التحويلة

رقم 

 المكتب
م  االسم الجنسية التخصص

ammahdy@iau.edu.sa ٣7الربكة  ١١٤  ١ أيمن محمود مهدي المصرية الحديم وعلوم 

sbkorchid@iau.edu.sa ٣7٢ الصادق بن ساسي كرصيد التونسية الحديم وعلوم  الربكة ١١٤ 

jnhassan@iau.edu.sa ٣٨٣7٣ جمال نور الدين ادريس حسن السودانية الفق  الربكة ٣ 

aoraby@iau.edu.sa ٣٨٣٦5 ٤ السيد ابو المجد عرابي محمد المصرية الفق  الربكة 

mimohamed@iau.edu.sa ٣75 محمد دبراهيم عبد الحليم المصرية التفسير الربكة ١١٤ 

maswad@iau.edu.sa ٦ محمد أسود عبدالر اق أسود السورية الحديم وعلوم  الربكة ٣٨٣٦٦ 

malnajjar@iau.edu.sa ٣٨٣57 مصلح عبدالحي السيد النجار الفلسطينية الفق  الربكة ٨ 

meahmed@iau.edu.sa ٣7٨ محمد الطيب مساعد أحمد السودانية التفسير الربكة ١١٤ 

goelbashir@iau.edu.sa ٩ جهاد عمراث البرير محيميد السودانية الفق  ١٤-١ ٣٨٠٣١ 

emhassanin@iau.edu.sa ١ ٣٨٠٣٩-7 ١٠ ابتسام محمد آدم حسنين السودانية الفق  المقارث 

eaeneel@iau.edu.sa -- ١-7  ١١ ابتهاج الطيب النيل الطيب السودانية الحديم وعلوم 

eaalhaj@iau.edu.sa -- ١-7 ١٢ دكرام عبد الل  الحاج محمد السودانية التفسير 

aombiker@iau.edu.sa -- ١-7  ١٣ أماني عبماث بك أحمد السودانية الحديم وعلوم 

haiali@iau.edu.sa -- ١-7 ١٤ حناث عوج دبراهيم السودانية التفسير 

momaldossri@iau.edu.sa ١٢-١ ٣٨٠١٨ 
التفسير وعلوم 

 القرآث
 ١5 منيرة محمد ناصر  الدوسري السعودية

salshaigi@iau.edu.sa ١٦ سعاد محمد عبد العزيز الرايقي السعودية الفق  وأصول  ١٢-١ ٣٨٠١٠ 

saalshehri@iau.edu.sa ١7 سارة عزيز بطحاث  الرهري السعودية الحديم وعلوم  ١٢-١ ٣٨٠٢٢ 

mrtamimi@iau.edu.sa ٣٨٠٠5 ١٨ مريم راصد صالح التميمي السعودية الفق  وأصول  ١١-١ 

emsaleh@iau.edu.sa ١٩ ايماث محمد يوسف صالح السعودية الفق  وأصول  ١٠-١ ٣٨٠٠٨ 

ralbahear@iau.edu.sa -- ١٤-١ 
التفسير وعلوم 

 القرآث
 ٢٠ رجاء صالح محمد البحر السعودية

fmalkhaltham@iau.edu.sa ٢١ فاطمة محمد ابراهيم  الكلبم السعودية الفق  وأصول  ١١-١ ٣٨٠١٤ 

lalshkri@iau.edu.sa ٢٢ ليلى عبدالكريم صكر الل  الركري السعودية الحديم وعلوم  ١٤-١ ٣٨٠٢٣ 

nalmotiry@iau.edu.sa ٢٣ نوال مناور صالح المطيري السعودية الفق  وأصول  ١٠-١ ٣٨٢٣١ 

hbakhshween@iau.edu.sa ٢٤ هيفاء احمد سعيد بارروين السعودية الفق  وأصول  ١٠-١ ٣٨٠٢٦ 

kalotipaiy@iau.edu.sa ١١-١ ٣٨٠١٦ 
التفسير وعلوم 

 القرآث
 ٢5 قماصة سهو نزال العتيبي السعودية
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 ealdulaijan@iau.edu.sa ٢٦ دنعام منصور عبدالوهاب الدليجاث السعودية أصول الفق  ٨-١ ٣٨٠١٩ 

balhejji@iau.edu.sa ٣٨٠٢7 ١-5  ٢7 بدرية محمد ابراهيم  الحجي السعودية الحديم وعلوم 

haalshmrani@iau.edu.sa ١ ٣٨٠٤٢-5  ٢٨ حليمة عبدالل   يد الرمراني السعودية الحديم وعلوم 

halmaneedi@iau.edu.sa -- ١-5 
العقيدة والمذاهب 

 المعاصرة
 ٢٩ حناث عبدالل  حسين المنيدي السعودية

shghamdi@iau.edu.sa ١٢-١ ٣٨٠١١ 
التفسير وعلوم 

 القرآث
 ٣٠ صريفة احمد مبارك الغامدي السعودية

aalkodari@iau.edu.sa ٣١ عنود محمد عبدالمحسن الخضيري السعودية الفق  وأصول  ١٤-١ ٣٨٠١٣ 

fagahtani@iau.edu.sa -- ١-5 
العقيدة والمذاهب 

 المعاصرة
 ٣٢ فتحية علي محيي القحطاني السعودية

malmaghraby@iau.edu.sa ٣٨٠١7 ٣٣ مريم محمد  علي المغربي السعودية الحديم وعلوم  ١٣-١ 

nalrozah@iau.edu.sa ١ ٣٨٠٢٤-5  ٣٤ نوال سعيد يحيى آل رو ة القحطاني السعودية الفق  وأصول 

jalqahtani@iau.edu.sa -- ٣5 جوهرة محمد جمعاث القحطاني السعودية العقيدة ٩-١ 

aalhassoun@iau.edu.sa -- ٣٦ أسماء عبدالل   ابراهيم الحسوث السعودية الحديم وعلوم  ١٣-١ 

nsalabbad@iau.edu.sa -- ٣7 نورة صالح عبدالل  العباد السعودية الحديم وعلوم  ٩-١ 

shfaisal@iau.edu.sa -- ٣٨ صهرات يوسف عادل فيصل السعودية العقيدة ٩-١ 

nalammari@iau.edu.sa -- ٨-١ 
التفسير وعلوم 

 القرآث
 ٣٩ نسيبة محمد عبدالل  العماري السعودية

aalmerdas@iau.edu.sa  -- ٨-١ 
التفسير وعلوم 

 القرآث
 ٤٠ أرون عبدالعزيز ابراهيم المرداس السعودية

aaalsaud@iau.edu.sa -- ٤١ أنوار أحمد سعود السعود السعودية أصول الفق  ٩-١ 

asbahadidi@iau.edu.sa -- ٤٢ أمينة صالح عمر باحديدي السعودية التفسير وعلوم  ٨-١ 

thalyosef@iau.edu.sa -- ٤٣ تهاني صالح عبدالرحمن اليوسف السعودية الحديم وعلوم  ١٣-١ 

zaalqahtani@iau.edu.sa ٤٤  هراء عوج محمد القحطاني السعودية التفسير وعلوم  ٦-١ ٣٨٠٣٢ 

salthoukair@iau.edu.sa -- ٨-١ 
العقيدة والمذاهب 

 المعاصرة
 ٤5 سعاد يحيى صالح الذكير السعودية

saaalqahtani@iau.edu.sa -- ٤٦ سامية علي مسفر القحطاني السعودية أصول الفق  ٨-١ 

salswaidan@iau.edu.sa -- ٦-١ 
العقيدة والمذاهب 

 المعاصرة
 ٤7 سمية عبدالعزيز عبدالل  السويداث السعودية

salrabiah@iau.edu.sa -- ٦-١ 
التفسير وعلوم 

 القرآث
 ٤٨ صماء سليماث عبدالل  الربيعة السعودية

ayabduliteif@iau.edu.sa ٦-١ ٣٨٠٤٣ 
التفسير وعلوم 

 القرآث
 السعودية

عائرة يعقوب ابراهيم أل 

 عبداللطيف
٤٩ 

 



 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amalohali@iau.edu.sa -- ٦-١ 
التفسير وعلوم 

 القرآث
 5٠ عفراء محمد عبدالعزيز العوهلي السعودية

mmalburman@iau.edu.sa -- ٩-١ 
العقيدة والمذاهب 

 المعاصرة
 5١ منال بنت مسعود آل برماث السعودية

maloiina@iau.edu.sa -- 5٢ منى ناصر ابراهيم العييناء السعودية القرآث وعلوم  ٨-١ 

nkarfaj@iau.edu.sa ٣٨٠٣7 ٦-١ 
التفسير وعلوم 

 القرآث
 5٣ نورة رالد ابراهيم العرفج السعودية

huabdulqader@iau.edu.s

a 
 5٤ هدن عبدالرحمن محمد العبد القادر السعودية الحديم وعلوم  ٦-١ --

halghanim@iau.edu.sa -- 55 هيلة يوسف فهد الغانم السعودية الفق  وأصول  ٦-١ 

remullhem@iau.edu.sa -- 5٦ ريم سليماث أحمد الملحم السعودية أصول الفق  ٦-١ 

baaldamigh@iau.edu.sa -- 57 بياث عبد الل  محمد الدامغ السعودية اصول الدين ٨-١ 

2170500010@iau.edu.sa  -- ٦-١ 
الدراسات 

 اإلسالمية
 5٨ ريم عمر مزيد الرويس العتيبي السعودية

fnbhakim@iau.edu.sa -- 5٩ فاطمة ناصر عبد الل  باحكيم السعودية الدراسات اإلسالمية ٩-١ 

hkalsabt@iau.edu.sa -- ٦٠ هاجر رالد عبماث السبت السعودية الدراسات اإلسالمية ٨-١ 
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رقم 
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 االسم الجنسية التخصص

 

م 

eeelmahy@iau.edu.sa ٣7٨٣ ١7٤١55 ١ السر الطاهر محمد الماحي سوداني التفسير وعلوم القرآث 

tabdulqadr@iau.edu.sa ٨٣ ٣٦٩7٤١55 ٢ طلعت عطية عبد القادر مصري قراءات 

ysuliman@iau.edu.sa ٣7٨٣ ٠7٤١55 ٣ ياسر سليماث حسن سليماث مصري قراءات 

mhaleidi@iau.edu.sa ٨٣ ٣٦٩7٤١55 ٤ منصور بن حمد العيدي السعودية التفسير وعلوم القرآث 

ibn.swuaidan@gmail.com ٣7٨٣ ١7٤١55  5 حذيف  نجيب عبدالجبار السويداث السعودية القرآث وعلوم 

jaalmerdas@iau.edu.sa - - ٦ جمانة عبدالعزيز دبراهيم المرداس السعودية الكتاب والسنة 

daaltamimi@iau.edu.sa ٣7٨٣ ١7٤١55 7 ضيف الل  عبدالمحسن التميمي السعودية التفسير وعلوم القرآث 

asgannam@iau.edu.sa ٨٣ ٣٦٩7٤١55 ٨ عاصم سعد ناصر الغنام السعودية الكتاب والسنة 

faalrabeeah@iau.edu.sa - - ٩ فاطمة عبدالمحسن سعد الربيعة السعودية التفسير وعلوم القرآث 

nmaldossriy@iau.edu.sa - - نوال محمد ناصر الدوسري  السعودية التفسير وعلوم القرآث ١٠ 

mnalali@iau.edu.sa - - ١١ مارية ناصر علي العلي السعودية التفسير وعلوم القرآث 

aaalmushaiti@iau.edu.sa - - ١٢ الجوهرة علي سليماث المريطي السعودية التفسير وعلوم القرآث 

bhnaldossary@iau.edu.sa - - ١٣ بدرية حمداث ناصر الدوسري السعودية العقيدة 

hoabduladem@iau.edu.sa - -  ١٤ حصة عمر عبدالعزيز العبدالعظيم السعودية الفق  وأصول 
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 المكتب
 االسم الجنسية التخصص

م 

meeldabaa@iau.edu.sa ١ مصطفى دبراهيم محمد الضبو المصرية اللغة العربية و آدابها الربكة ـــــــ 

aayousf@iau.edu.sa ٢ أحمد علي عبد العزيز يوسف المصرية البالغة والنقد الربكة ـــــــ 

fshamza@iau.edu.sa فؤاد صيخ الدين عطا حمزه  السودانية النحو والصرف الربكة ـــــــ ٣ 

lrodwan@iau.edu.sa ٤ ليلى صعباث  صيخ رضواث السورية نقد عربي قديم ١٨-٢ ٣٨١٠١ 

wmans@iau.edu.sa 5 وئام محمد سيد أحمد أنس المصرية أدب عربي الربكة ـــــــ 

hmmustafa@iau.edu.sa النحو والصرف  الربكة ـــــــ

 والعروج 

 ٦ حاتم محمد حمد مصطفى  المصرية

dbilal@iau.edu.sa 7 ضحى عادل بديو بالل السورية بالغة ونقد ١٩-٢ ٣٨١٠٨ 

oamady@iau.edu.sa اللغويات – النحو  ١٨-٢ ـــــــ

 والصرف

عال عزمي الرربيني المرسي  المصرية

 ماضي 

٨ 

gawad@iau.edu.sa ٩ جمال محمد أحمد عوج  المصرية النحو وعلوم اللغة  الربكة ـــــــ 

achabaane@iau.edu.sa تحليل الخطاب و مناهج  الربكة ـــــــ 

 النقد الحديم و الترجمة

 ١٠ علي عبد العزيز علي  الربعاث  التونسية 

amashal@iau.edu.sa ١١ أنيس عبد اللطيف طلبة مرعل  المصرية اللغة العربية و آدابها الربكة ـــــــ 

malokly@iau.edu.sa ٣٨٠7١-٢ ٨7 ١٢ مراعل علي حمد العكلي السعودية االدب والنقد 

mmalghamdi@iau.edu.sa ٣٨٠7٢ ٩-5 - الدراسات األدبية

 األدب والنقد

 ١٣ منى محمد صالح الغامدي السعودية

malrashada@iau.edu.sa الدراسات  األدبية - ٢٢-٢ ٣٨٠٨٨

 األدب والنقد 

 ١٤ منى صالح محمد الرصادة السعودية

hoalotibi@iau.edu.sa ٣٨٠77 الدراسات األدبية  ٢٤-٢

 والنقدية

 ١5 حورية محمد  حمد العتيبي السعودية

aalsudyri@iau.edu.sa ١٦ البندري رالد براك السديري السعودية فق  اللغة ٢٤-٢ ٣٨١٤٠ 

aalmahws@iau.edu.sa ١7 عبدالرحمن دبراهيم المهوس السعودية األدب والنقد الربكة ـــــــ 

hedossary@iau.edu.sa ٣٨٠7١-٢ ٦7  الدراسات األدبية

 والنقدية

 ١٨ حصة أحمد عبدالل  الدوسري      السعودية

smhajri@iau.edu.sa ٣٨٠٨5 ١٩ سامية مسفر فالح الهاجري  السعودية الدراسات األدبية   ١٦-٢ 

abjaafary@iau.edu.sa ٢٠ عبير عبداللطيف محمد  الجعفري السعودية الدراسات األدبية  ٢٠-٢ ٣٨٠٨٦ 

mealothman@iau.edu.sa ٣٨٠٨7 مرفت عبدالرحمن عبداللطيف  السعودية الدراسات األدبية  ١٤-٢

 العبماث

٢١ 

mfalnasser@iau.edu.sa ٣٨٠7البالغة والنقد   ٢٣-٢ ٢ السعودية  منى فهد احمد النصر  ٢٢ 
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maalzahrani@iau.edu.sa ٣٨٠7األدب والنقد  ٢٠-٢ ٣ السعودية         مها عبدالل  سعيد 

الزهراني         
٢٣ 

walqarawi@iau.edu.sa فق  اللغة   ١٦-٢ ٣٨٠٨٠ السعودية  وداد صالح عبدالل  القرعاوي  ٢٤ 

nalshayaki@iau.edu.sa األدب والنقد والبالغة   ٦-٢ ٣٨٠٦٢ السعودية  نهى محمد عبدالعزيز الرايقي    ٢5 

walgahtany@iau.edu.sa ٣٨٠75 الدراسات األدبية  ١٤-٢

والنقدية 

السعودية  وضحى مسفر محمد  القحطاني 
٢٦ 

nalhaboob@iau.edu.sa اللغة والنحو   الربكة ـــــــ السعودية  نايف عبد اللطيف مبارك 

الهبوب  
٢7 

aalsuliman@iau.edu.sa األدب والنقد   الربكة ـــــــ السعودية  عبد العزيز محمد  يد آل سليماث   ٢٨ 

aykhaldi@iau.edu.sa - الدراسات األدبية   ١٠-٢ السعودية  آيات حمد حمود الخالدي   ٢٩ 

salghunaim@iau.edu.sa النحو والصرف   5-٢ ــــــ السعودية  صفا سعد عبدالعزيز الغنيم       ٣٠ 

malanabis@iau.edu.sa األدب والنقد والبالغة   ٦-٢ ــــــــ السعودية  مراعل ذيباث عبدالل  العنابس   ٣١ 

halhasan@iau.edu.sa - الدراسات األدبية   ١٠-٢ السعودية  هيفاء محمد بن نادر الحسن   ٣٢ 

fsalmqati@iau.edu.sa اللغة والنحو   الربكة ـــــــ السعودية  فيصل سعد سعين المقاطي  ٣٣ 

daalafaleq@iau.edu.sa الدراسات األدبية   ٢١-٢ ـــــــ السعودية  دالل علي عبداللطيف العفالن  ٣٤ 

laalhussain@iau.edu.sa النحو والصرف  ٢١-٢ ـــــــ السعودية  لولوه عادل محمد الحسين  ٣5 

asalkulaib@iau.edu.sa النحو والصرف  ٨-٢ ٣٨٠٩٠ السعودية  أسماء يوسف صالح الكليب   ٣٦ 

bialessa@iau.edu.sa األدب العربي  ٩-٢ ٣٨٠٨٣ السعودية  باسمة ابراهيم علي العيسى  ٣7 

jnalessa@iau.edu.sa الدراسات اللغوية -فق   ٩-٢ ــــــ

اللغة 

السعودية  جمانة ناجي عيسى العيسى    
٣٨ 

skalhubail@iau.edu.sa النحو والصرف  ٨-٢ ٣٨٢٠٠ السعودية  صيخة رالد سلماث الحبيل    ٣٩ 

rnaldossary@iau.edu.sa النحو والصرف  5-٢ ـــــــ السعودية  رنا ناصر سعيد الدوسري   ٤٠ 

mkalkhaldi@iau.edu.sa الدراسات األدبية -  7-٢ ـــــــ

البالغة والنقد  

السعودية  مها رالد عامر الخالدي 
٤١ 

haalhamid@iau.edu.sa النحو والصرف  7-٢ ـــــــ السعودية  هيلة عبد الحميد الحميد   ٤٢ 

mnalhussain@iau.edu.sa الدراسات اللغوية -فق   ٨-٢ ـــــــ

اللغة 

السعودية  مريم نجيب بن محمد الحسين 
٤٣ 

ssalshayami@uod.edu.sa اللغة العربية وآدابها –  7-٢ ـــــــ

النحو والصرف 

السعودية  صالحة صالح عاي  السهيمي  
٤٤ 

atalhomoud@iau.edu.sa اللغة العربية وآدابها –  ١٠-٢ ـــــــ

اللغويات التطبيقية 

السعودية  عذاري عبدالرحمن رالد الحمود 
٤5 

mealsaraan@iau.edu.sa اللغة العربية وآدابها–  ٦-٢ ـــــــ

النحو والصرف 

السعودية  مها دبراهيم ناصر السعراث 
٤٦ 
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 اإليميل

 رقم

 التحويلة

رقم 

 المكتب
م  االسم الجنسية التخصص

omhafez@iau.edu.sa  (0-9) 61 ١ عال محمد حافظ محمد المصرية لغويات 

wamhussein@iau.edu.sa  (0-8) 61 ٢ وفاء حسين عبد القادر  المصرية اآلداب 

ykaman@iau.edu.sa  - ٣ ياسر رميس رجب أماث المصرية صعر 

aaelnomanei@iau.edu.sa  - ٤ أحمد عبدالرحمن النعماني المصرية دراسات أدبية 

asrashid@iau.edu.sa    5 اسماء سميره صاهد رصيد الهندية أدب 

fzkhan@iau.edu.sa  (0-4) 61  ٦ فو ية  كي الل  راث الباكستانية أدب ولغويات 

analsaleh@iau.edu.sa NA 63(0-5) 7 آمنة نظمي سليم الصالح األردنية لغويات 

malazraqi@iau.edu.sa  (0-12) 61  ٨ منيرة علي محمد األ رقي السعودية لغويات 

amalharbi@iau.edu.sa  (0-11) 61 ٩ أحالم محمد عاي  الحربي السعودية لغويات 

mbalmahasheer@iau.edu

.sa 

 (0-12) 61 
 

 ١٠ حربي كليب المهاصير     منيرة بدر السعودية األدب / الرعر

aalbawardi@iau.edu.sa  (0-14) 61 ١١ أريج حماد عبد العزيز البواردي  السعودية لغويات 

aalsaikhan@iau.edu.sa  (0-14) 61  ١٢ أمل ابراهيم  محمد الصيخاث السعودية لغويات تطبيقية 

iaalmulla@iau.edu.sa  (0-15) 61 ١٣ ايماث عبدالرحمن عبماث المال   السعودية لغويات تطبيقية 

lbahammam@iau.edu.sa  (0-11) 61 ١٤ لبنى محمد احمد باهمام   السعودية لغويات التطبيقية 

lalogaily@iau.edu.sa NA (0-12) 61  االدب/ الرواية  ١5 ليلى أحمد ابراهيم  العقيلي      السعودية

sialqahtani@iau.edu.sa NA (0-17) 61  الدراسات البقافية

 وأدب دنجليزي 

 ١٦ صيتة محمد عبدالل  القحطاني  السعودية

nalkhatib@iau.edu.sa  (0-5) 63  ١7 ندن ابراهيم  محمد الخطيب       السعودية لغويات تطبيقية 

aealresho@iau.edu.sa - 61 

 (0-10) 

 ١٨ عائرة عماد عبدالعزيز الرصود السعودية االدب والنقد

galkuwaihes@iau.edu.sa  (0-4) 61  ١٩ غادة أحمد عبدالل   القويحص  السعودية لغويات 

halabdulla@iau.edu.sa - 0-5 63 ٢٠ حمدة محمد سلماث العبدالل   السعودية لغويات 

rsalraddadi@iau.edu.sa  (0-10) 61 ٢١ راية سعيد عبيد الردادي  السعودية نقد أدبي 

maalsahib@iau.edu.sa  (0-10) 61 )٢٢ مي علي عبدالخالن آل صاحب  السعودية أدب )نقد 

halrabaian@iau.edu.sa NA 17 - 61  اللغويات

 التطبيقية

 ٢٣ هيفاء محمد سليماث الربيعاث   السعودية

lhalqahtani@iau.edu.sa  (0-2) 61 ٢٤ ليلى حمد عبدالل  القحطاني  السعودية لغويات - ترجمة 

amaqahtani@iau.edu.sa NA 63  0-5 ٢5 أمل عاي  محمد القحطاني  السعودية أدب انجليزي 

aaalrowisan@iau.edu.sa   مبتعبة  ٢٦ امل علي محمد الرويساث         السعودية أدب انجليزي

aalasfour@iau.edu.sa NA 61 

0-4 

السعودية  ترجمة  ٢7 آالء محمد عبدالل   العصفور 

talmansour@iau.edu.sa  (0-11) 61 ٢٨ تهاني فارس محمد آل منصور السعودية لغويات 

kealfudhaili@iau.edu.sa   ٢٩ رديجة عصام مرعل الفضيلي      السعودية اللغويات النظرية 
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 rkalmazroa@iau.edu.sa -- 61 

0-18 

 ٣٠ ربى رالد عبدالكريم المزروع  السعودية لغويات ترجمة 

salmousa@iau.edu.sa NA 0-5 63 

 

 ٣١ سارة عبدالرحمن حمد الموسى السعودية لغويات

shalotaibi@iau.edu.sa  (0-4) 61 ٣٢ سلطانة حمود جفين العتيبي  السعودية لغويات 

smsqahtani@iau.edu.sa -  15-0 

61 

 ٣٣ سلمى مربب علي القحطاني  السعودية لغويات

ssalfayed@iau.edu.sa  0-5 63 ٣٤ صمو  سعود فياج الفياج السعودية لغويات 

sabuhelayel@iau.edu.sa 38210 69 -121 ٣5 صافية محمد صالح أبوهليل  السعودية لغويات 

ymyassin@iau.edu.sa  (0-18) 61 يسرا مصطفى محمد علي  السعودية لغويات

 ياسين 

٣٦ 

lmabdulaziz@iau.edu.sa   مبتعبة  ٣7 لطيفة محمد عبدالعزيز القويز  السعودية لغويات التطبيقية

lalnaimi@iau.edu.sa -- 61 

 (0-18) 

 ٣٨ لمى رليفة سعيد النعيمي  السعودية اللغة االنجليزية

malkhdir@iau.edu.sa  0-5 63 ٣٩ منال سلطاث عبدالل  الخضر السعودية لغويات 

malbassam@iau.edu.sa NA 61  

0-14 

االدب االنجليزي -

 الرواي 

 ٤٠ منى عبدالل  محمد البسام  السعودية

mnbalushi@iau.edu.sa   مبتعبة  ٤١ مي نجيب قاسم البلوصي  السعودية أدب )مسر (

halrumaih@iau.edu.sa NA 17- 61  االدب و النقد و

 البقافة المعاصرة 

 ٤٢ هيفاء عبدالرحمن عبدالل  الرميح  السعودية

aialsaikhan@iau.edu.sa --- 61  

0-5  

 ٤٣ أسماء ابراهيم الصيخاث  السعودية اللغة اإلنجليزية

amalajmi@iau.edu.sa  (0-5) 61 ٤٤ العنود محمد مبارك العجمي    السعودية اللغة اإلنجليزية 

asalabbad@iau.edu.sa  (0-5) 61 ٤5 أسماء صالح عبد الل  العباد    السعودية اللغة اإلنجليزية 

aamoalqahtani@iau.edu.

sa 

NA 0-5 61  اللغويات  ٤٦ البندري عوج محمد القحطاني  السعودية

sraljabrin@iau.edu.sa  (0-15) 61 ٤7 سحر رصيد سليماث الجبرين  السعودية اللغة اإلنجليزية 

aalmutairi@iau.edu.sa  (0-5) 61 ٤٨ عواطف صقير صالح المطيري   السعودية اللغة اإلنجليزية 

malrawajeh@iau.edu.sa   اجا ة منى عبدالرحمن عبدالعزيز  السعودية اللغة اإلنجليزية

 الرواجح

٤٩ 

naalwohaibi@iau.edu.sa  (0-5) 61 5٠ نورة عبدالعزيز الوهيبي  السعودية اللغة اإلنجليزية 

haaalharthi@iau.edu.sa - 61 

0 - 5 

 5١ هنوف علي عاي  الحارثي  السعودية اللغة اإلنجليزية
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رقم  التحويلة اإليميل 

 المكتب

التخصص  الجنسية  االسم   م 

smsalama@iau.edu.sa 38198 2-12  تاريخ واثار مصر و الررق

  األدنى القديم

 ١ صويكار محمد ابراهيم سالمة  المصرية

amalsabbagh@iau.edu.sa - - ٢ عبد اللطيف محمد الصباغ المصرية تاريخ حديم ومعاصر 

haalbashir@iau.edu.sa - - هاني عبد الهادي البرير عبد  المصرية تاريخ عصور وسطى

 الرحيم

٣ 

iaismail@iau.edu.sa - -  دبراهيم عبد الستار دبراهيم  المصرية آثار وتاريخ مصر القديم

 اسماعيل

٤ 

ahanafy@iau.edu.sa - - 5 أحمد عبداللطيف حنفي محمد المصرية تاريخ دسالمي 

oeibrahim@iau.edu.sa - - ٦ أسامة السيد عبد النبي دبراهيم المصرية االرصاد السياحي 

kmmohamed@iau.edu.sa 38205 2-7 7 كريماث محمود ابراهيم محمد المصرية تاريخ حديم 

maeldemerdash@iau.edu.s

a 

 ٨ محمد عبد الفتا  الدمرداش المصرية تاريخ حديم ومعاصر - -

msgomaa@iau.edu.sa - -  تاريخ وآثار مصر والررق األدنى في

 العصر الهللينستي والروماني

 ٩ محمود سيف الدين أحمد جمعة المصرية

 akalbaher@iau.edu.sa 38171 2-14 ١٠ أماني رليفة محمد  البحر السعودية التاريخ القديم 

aalrajhi@iau.edu.sa 38191 2-12 ١١ أريج محمد عبدالعزيز الراجحي   السعودية التاريخ القديم 

balotman@iau.edu.sa 38181 2-3  ١٢ بدور محمد احمد العبماث السعودية التاريخ اإلسالمي 

jalmari@iau.edu.sa 38186 2-11 ١٣ جمالء مبارك حمد  المري السعودية التاريخ الحديم 

halotaibi@iau.edu.sa 37006 2-6  حصة هندي صجاع العتيبي  السعودية التاريخ اإلسالمي ١٤ 

shaji@iau.edu.sa 38182 2-6  سها سلطاث مبارك  الحجي  السعودية التاريخ اإلسالمي ١5 

asbzahrani@iau.edu.sa 38190 2-11 ١٦ عزيزة سليم بساث الزهراني     السعودية تاريخ اسالمي 

afshammrey@iau.edu.sa 38184 2-6 ١7 عفاف عبدالرحمن مبارك  الرمري السعودية التاريخ الوسيط 

fmomary@iau.edu.sa 38185 2-13  ١٨ فو ية محمد احمد العمري السعودية التاريخ اإلسالمي 

hmalgahtani@iau.edu.sa - 2-5  ١٩ منيرة علي صالح آل عقيل   السعودية التاريخ القديم 

hmalgahtani@iau.edu.sa 38188 2-11 ٢٠ هدن محمد  هير القحطاني السعودية تاريخ عصور وسطى 

ndalqahtani@iau.edu.sa - 2-7 ٢١ منيرة قفل مطر الرمري        السعودية التاريخ الحديم 

aljkhaldi@iau.edu.sa - 2-5 ٢٢ الجوهرة راصد حبيب الخالدي  السعودية تاريخ  اسالمي 

shbohassan@iau.edu.sa - ٢٣ ريهام علي يحيى الغامدي  السعودية تاريخ وسيط مبتعبة 

sfdossary@iau.edu.sa - ٢٤ سمية أحمد حسين بو الحسن  السعودية تاريخ دسالمي مبتعبة 

malmulhem@iau.edu.sa - تاريخ حديم  مبتعبة 

 ) السعودي( 

 ٢5 صيخة فهد بتال الدوسري السعودية

mgalshammari@iau.edu.sa - ٢٦ مراعل عبدالل  ابراهيم الملحم      السعودية التاريخ الحديم مبتعبة 

nkdossary@iau.edu.sa - ٢7 نوال عافر حسن القحطاني           السعودية تاريخ دسالمي مبتعبة 

msalinazi@iau.edu.sa - ٢٨ نورة رميس عبدالعزيز الدوسري   السعودية تاريخ وسيط مبتعبة 

amsalqurashi@iau.edu.sa - ٢٩ أمجاد محمد صالح بويتو القرصي  السعودية التاريخ مبتعبة 
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msalinazi@iau.edu.sa - 2-6 ٣٠ مريم صريدة غضوي العنزي السعودية التاريخ 

bhalhuzili@iau.edu.sa - ٣١ بررن حامد رداد الهذيلي  السعودية التاريخ مبتعبة 

 ٣٢ حسن عواج عطياث الدعيجي  السعودية التاريخ  - - haaldeaji@iau.edu.saا
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 اإليميل
 رقم

 التحويلة

رقم 

 المكتب
م  االسم الجنسية التخصص

afgaber@iau.edu.sa - - ١ أحمد فو ي ضاحي جابر المصرية جيمورفولوجيا 

ahamodh@iau.edu.sa  - الخرائط ونظم المعلومات  -

 الجغرافية

اصرف ابراهيم ابراهيم  المصرية

 حمودة

٢ 

rmalamer@iau.edu.sa 38380 رحاب موسى محمد األحمر  السودانية جغرافيا بيئية ١٤-١

 السماني

٣ 

sasherif@iau.edu.sa - صريف عبد السالم صريف  المصرية جغرافية اقتصادية ٣

 عبد الخالن

٤ 

snabdelrahman@iau.edu.sa - - صدين نورين علي عبد  السودانية جيوموروفولوجيا

 الرحمن

5 

habdelkhalek@iau.edu.sa - - حسين عبدالفتا  محمد عبد  المصرية جغرافيا السكاث والتنمية

 الخالن

٦ 

kamohamod@iau.edu.sa 0-13338248 

- 

 7 رالده أحمد محمد عبماث السودانية جغرافية طبيعية 1-15

kyabdelrahim@iau.edu.sa 38007 1-15 ٨ رديجة يونس عبد الرحيم السودانية المنا  اإلرصادي 

dakhedr@iau.edu.sa ٩ دعاء عبد الل  دبراهيم رضر المصرية جغرافية اجتماعية ٢٢-١ ٣٨١٦٤ 

memorsy@iau.edu.sa  الجغرافيا االقتصادية  ١٤-١

 والبيئية

 ١٠ منى البا  السيد مرسي المصرية

nalgaraui@iau.edu.sa - -  ١١ نجا  مقبل عبدالل  القرعاوي السعودية الجغرافية البررية 

halargobi@iau.edu.sa - ١-١7 هنادي رليفة حمداث  السعودية الجغرافية الطبيعية

 العرقوبي 

١٢ 

ealkajai@iau.edu.sa ٣٨٢١5 ايماث عبدالل  سليماث   السعودية الجغرافية الطبيعية ١٨-١

 القاضي

١٣ 

balghanm@iau.edu.sa ١٤ باسمة فهد عبدالل  الغانم السعودية الجغرافية الطبيعية ١٣-١ ٣٨٢١٦ 

saltamimi@iau.edu.sa  صيخة عبدالعزيز مفضي  السعودية الجغرافية البررية  ١٦-١

 التميمي 

١5 

noalmary@iau.edu.sa ١٦ نورة  محمد علي العمري  السعودية الجغرافية البررية  ١٩-١ ٣٨١٩٩ 

nsalshmari@iau.edu.sa  ١7 نوف صافي فالج الرمري السعودية الجغرافية البررية ٢١-١ 

jalmayan@iau.edu.sa - جميلة سلماث بن دغ    السعودية الجغرافية الطبيعية ٤-١

 القحطاني  

١٨ 

hnalameer@iau.edu.sa  ١٩ حصة مبارك ناصر العميري السعودية الجغرافيا الطبيعية ٢٤-١ 

ssalmasaudi@iau.edu.sa - ٢٠ صروق سالم فهد الرمري السعودية الجغرافية البررية ٤-١ 

kaaltomei@iau.edu.sa - ١-5 ٢١ كفاء عسكر فرحاث التومي  السعودية الجغرافية البررية 

naalkayal@iau.edu.sa  ٢٢ نوف علي يوسف الكيال السعودية الجغرافيا الطبيعية ٢٤-١ 
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fmbaagiel@iau.edu.sa - ١-5  ٢٣ فرهاد محمد حسين باعقيل السعودية نظم المعلومات الجغرافية 

wmalotaibi@iau.edu.sa — ١-5 ٢٤ وجداث مناور متعب العتيبي  السعودية نظم المعلومات الجغرافية 

asalajan@iau.edu.sa  ١-5 25 النيره سعود فهد العجراث السعودية جغرافيا 

amflatah@iau.edu.sa  ٢٦ عائرة محمد علي آدم  السعودية جغرافيا ١٣-١ 

amalgarny@iau.edu.sa  عزيزة منصور عبد الل   السعودية جغرافيا ١٣-١

 القرني 

٢7 

amshammari@iau.edu.sa  السعودية  جغرافيا ٢-١ أماني رصيد رصيداث 

 الرمري 

٢٨ 

hhmalbuanain@iau.edu.sa ٣5٦7٢٩ هاجر حسن مبارك االبوعينين السعودية جغرافيا ٢-١ ٦ 
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 اإليميل

 رقم

 التحويلة

رقم 

 المكتب

 

 م االسم الجنسية التخصص

Ibalshafai@iau.edu.sa 38119 (1-9)  

٦١ممر   

دراسات قياسات 

 المعلومات

 ١ دسالم بابكر الحسن الرافعي  السودانية

hafarag@iau.edu.sa 38253 1-6  ممر

٦١ 

 ٢ حناث أحمد ابراهيم فرج المصرية تقنية معلومات

maayousif@iau.edu.sa 38110 1-6  ممر

٦٢ 

 ٣ منهل عبد المجيد يوسف السودانية تقنية مكتبات

ehosman@iau.edu.sa 38285 (9 -1)  

٦١ممر   

ددارة مؤسسات 

 المعلومات

 ٤ أحالم حسين الصادق عبماث  السودانية

Okhassan@iau.edu.sa 38150 ( 9 - 1) 

٦١ممر   

تنظيم المعلومات 

 )تصنيف( 

 5 أميمة كمال الدين حسن  السودانية

aiaibrahim@iau.edu.sa 38251 1-8 ممر 

61 

 ٦ علياء دبراهيم أحمد دبراهيم عمار المصرية مكتبات ومعلومات

abdalhlim@iau.edu.sa --- --- 7 عماد ممدو  عبدالحليم  السورية ردمات مكتبية 

gtosman@iau.edu.sa ٦-١ ال يوجد  

٦٢ممر   

 ٨ غادة ط  محمد عبماث السودانية مصادر المعلومات

alsaad@iau.edu.sa 240 1-6  ممر

٦١ 

 ٩ علي  عبماث سيد سعد السودانية احصاء اجتماعي

jmalmotirey@iau.edu.sa  ١٠ جو اء محمد نافو المطيري السعودية ددارة المكتبات الرقمية  مبتعبة 

asalghtani@iau.edu.sa 38029 1-1  علوم المكتبات

 والمعلومات 

 ١١ أحالم سعيد جويعد القحطاني  السعودية

ahnalqahtani@iau.edu.sa ٦-١ ال يوجد 

 ٦٢ممر 

علوم المكتبات 

 والمعلومات 

 ١٢ أمل هذال ناصر القحطاني  السعودية

kasahary@iau.edu.sa  ١٣ رلود علي يحيى سحاري  السعودية ددارة معرف  مبتعبة 

hmbasleem@iau.edu.sa ٦٢ممر 1-1 ال يوجد 

 

علوم المكتبات 

 والمعلومات

 ١٤ هناء محمد عمر باسليم      السعودية

gmalbsheriy@iau.edu.sa  1-1 ٦٢ممر 

 

دراسات المكتبات 

 والمعلومات 

 ١5 غالية محمد عابد البرري  السعودية

taalrajhi@iau.edu.sa  تهاني عبد الل  عبدالرحمن  السعودية نظم معلومات مبتعبة

 الراجحي 

١٦ 

aahakami@iau.edu.sa  1-1 ٦٢ممر علوم المكتبات  

 والمعلومات

 ١7 أفناث انور عاي  حكمي  السعودية

ahalghamdi@iau.edu.sa ٦٢ممر 1-1 ال يوجد 

 

علوم المكتبات 

 والمعلومات

 ١٨ أمل حميد أحمد الغامدي السعودية
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saalqarni@iau.edu.sa علوم المكتبات  1-1 اليوجد

 والمعلومات

 ١٩ ساره عبدالل  سعيد القرني السعودية

naaldkheel@iua.edu.sa علوم المكتبات  1-1 اليوجد

 والمعلومات

 ٢٠ نوف عبدالعزيز مهناء الدريل السعودية

nmaloaqiel@iau.edu.sa ٢١ نوف محمد هزاع المعجل  السعودية المكتبات والمعلومات  1-1 اليوجد 

maalshammry@iau.edu.sa 38229 1-10  ممر

٦١ 

 ٢٢ منى عبدالكريم صفوق الرمري  السعودية المكتبات والمعلومات 

naaharbi@iau.edu.sa ٦٢ممر 1-1 ال يوجد 

 

 ٢٣ نجاة عاي  عطاالل  الحربي السعودية علم المعلومات

mmalotain@iau.edu.sa ٦٢ممر 1-1 ال يوجد 

 

 ٢٤ مها محمد عمر العتين السعودية المكتبات والمعلومات

Daalotaibi@iau.edu.sa 38318 7-1 ٦٢ممر 

 

علوم الحاسب اآللي-امن 

 معلومات

 السعودية

 

 25  دلها الحميدي العتيبي

amalrajhi@iau.edu.sa 38074 7-1 ٦١ممر 

 

 السعودية علوم الحاسب اآللي

 

 عذاري محمد الراجحي
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Wabenkhalifa@iau.edu.sa ممر  10-1 ال يوجد

٦١ 

الحاسب االلي: نظم 

 المعلومات

 27 وئام عبد المنعم بن رليفة التونسية

Kahassan@iau.edu.sa 11-1 ال يوجد 

٦١ممر  

 28  كوثر عبد الرحمن حسن السودانية احصاء اجتماعي

Smalsmadi@iau.edu .sa 38254 1-10  ممر

٦١ 

 

الحاسب اآللي - نظم 

 المعلومات الحاسوبية

 29 سناء محمد حسين الصمادي أردنية

Ahyaseen@iau.edu.sa 38258 1-11 

٦١ممر  

 30 أمل حسن محمد ياسين سودانية دحصاء تطبيقي

Walaboweeny@iau.edu.sa 8-1 ال يوجد ٦١ممر   

 

 31 وعد وليد العبويني أردنية علوم الحاسوب
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 اإليميل

 رقم

 التحويلة

رقم 

 المكتب

 

م  االسم الجنسية التخصص

aasaleh@iau.edu.sa ٣٨٣7مجاالت الخدمة  (١١-٠) ٠

 االجتماعية

 ١ أسماء أبو بكر عبدالقادر صالح المصرية

smalbitar@iau.edu.sa ٢ سوسن مصطفى  كامل البيطار السورية الفكر االجتماعي الغربي (٨-٠) ٣٨٢١٤ 

abettaib@iau.edu.sa 
 

- 
 

(١٠-٠) 

 ٣ العائرة بنت البرير بن ضو التائب التونسية علم اجتماع التنمية

mmelfeky@iau.edu.sa ٠5مصطفى محمد أحمد محمد  المصرية ردمة فرد ٩٠٠٣٢٣٠٦

 الفقي

٤ 

ahomran@iau.edu.sa ٣٨٢١7 (١٣-٠)  5 أسماء حسن عمراث حسن المصرية التخطيط االجتماعي 

ssmohamed@iau.edu.sa ٣7٢٨١ (١-٠5 )  ٦ صيرين صال  محمد ط  صيا  المصرية التخطيط االجتماعي 

faaali@iau.edu.sa ( ١٣-٠) ٣٨٣٩٠  7 فاطمة على ابو الحديد على المصرية علم اجتماع التنمية

yayoussef@iau.edu.sa ٣٨٣٨7 (١١-٠) ٨ ياسمين عالء الدين علي يوسف المصرية  علم اجتماع تنظيمي 

aealanazi@iau.edu.sa  

 -

ددارة مؤسسات وتخطيط 

 اجتماعي

 ٩ عزيزة عقاب مرعاث العنزي السعودية

asalmutairi@iau.edu.sa - ١٠ أميرة سحيلي مسعد المطيري السعودية   تأهيل اجتماعي 

eyalhajaji@iau.edu.sa - ١١ ديماث يوسف أحمد الحجاجي السعودية عالج اجتماعي 

smalnasser@iau.edu.sa - ١٢ سارة محمد سليماث الناصر السعودية ردمة اجتماعية 

fralosimi@iau.edu.sa - ١٣ فو ية رصداث راصد  العصيمي السعودية ردمة اجتماعية 

nhjbaly@iau.edu.sa -  علم االجتماع )ردمة

 اجتماعية(

 ١٤ نورة حسن محمد جبلي السعودية

nfalqahtani@iau.edu.sa - ١5 نيرمين فيصل غانم القحطاني السعودية علم اجتماع 

maalabdulhadi@iau.edu.

sa 

- (١٨-٠ )  ١٦ ملك عبدالعزيز سعد العبدالهادي السعودية ردمة اجتماعية 

osalmutairi@iau.edu.sa -  عهود سافر سفر المطيري السعودية ردمة اجتماعية 

 

١7 

ryalqahs@iau.edu.sa -  علم االجتماع والخدمة

 االجتماعية 

 ١٨ رواث يحيى صالح القحص السعودية

sabkishain@iau.edu.sa  

- 

 

(٠-5 )

 ١٩ سارة أحمد حسن بارروين السعودية علم االجتماع

sialdossary@iau.edu.sa -  علم االجتماع والخدمة

 االجتماعية 

 ٢٠ سارة دبراهيم راصد الدوسري السعودية

faalsuhaibani@iau.edu.sa -  علم االجتماع والخدمة

 االجتماعية 

 ٢١ فاطمة عبدالل  محمد السحيباني السعودية

fmabbs@iau.edu.sa -  ٢٢ فاطمة محسن عباس جادي السعودية اجتماع 
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laashareef@iau.edu.sa  

- 

 

(٤-٠) 

علم االجتماع والخدمة 

 االجتماعية 

 ٢٣ لجين علي أحمد صريف السعودية

nklalmajarbi@iau.edu.sa -  علم االجتماع والخدمة

 االجتماعية 

  نجالء رالد ثامر المجاربي السعودية

٢٤ 

nialdihami@iau.edu.sa -  علم االجتماع والخدمة

 االجتماعية 

نجود دبراهيم عبد الرحمن الدهامي  السعودية 25 

hialqahtanie@iau.edu.sa -  علم االجتماع والخدمة

 االجتماعية 

هند دبراهيم عيد  القحطاني  السعودية 26 
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 االتصال وتقنية اإلعالم 
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 اإليميل

 رقم

 التحويلة

رقم 

 المكتب

 

م  االسم الجنسية التخصص

aselaidy@iau.edu.sa ---- ---- ١ أحمد سامي عبد الوهاب العايدي المصرية عالقات عامة و دعالث 

amahmd@iau.edu.sa ---- ٢ أميره محمد محمد سيد أحمد المصرية الصحافة ٢٢٦ 

uaeltayeb@iau.edu.sa ٢٨١٣5 ٣ أم هاني أبو صبا  الريخ الطيب السودانية وسائط متعددة ٣-٢ 

sbghazouani@iau.edu.sa ٣٨٣75 ٤ سامية بو بكر بلقاسم غزواني التونسية صحافة ودذاعة وتلفزيوث ٢-٢ 

hmsulieman@iau.edu.sa 5 حليمة محمد سليماث الطالب السودانية علوم اتصال ٢-٢ ٣٨١٤١ 

rirelsayed@iau.edu.sa ٣٨٢٢٨ 1-2 ٦ رحاب دبراهيم رأفت السيد المصرية علوم اعالم 

nmmubarak@iau.edu.sa  ---- ندن مصطفى ابراهيم ال الريخ  السعودية االعالم الرقمي 4-2

 مبارك

7 

afqadhi@iau.edu.sa ---- ---- ٨ علياء فؤاد علي قاضي السعودية وسائل اإلعالم 

maalshareef@iau.edu.sa ---- ---- ٩ مي عبدالل  محمد الرريف السعودية االعالم والعولمة 

nmalzahrani@iau.edu.sa ---- ----  اعالم جديد وتكنولوجيا

 انترنت

 ١٠ نورة علي معي  الزهراني السعودية

Egalbarakati@iau.edu.sa ---- ----  الدعاية واالعالث

 والعالقات العامة

 ١١ انتصار غالب عبدالل  البركاتي السعودية

tashya@iau.edu.sa ---- ----  اإلعالم الجديد  واإلعالم

 الرقمي

 ١٢ تهاني عبدالرحمن صائو الحارثي السعودية

aaaalomair@iau.edu.sa ---- 4-2  العالقات العامة الدولية

 وددارة االتصال العلمي

 ١٣ عائرة أنور عبد اللطيف العمير السعودية

syalaboud@iau.edu.sa ---- ---- ١٤ صمائل يوسف محمد العبود السعودية اإلتصال وتقنية اإلعالم 

Gmalbogami@iau.edu.sa ---- ---- ١5 قمرة مطلن موسم البقمي السعودية الصحافة 

nbalanezi@iua.edu.sa ---- ---- ١٦ ندن برير سعد العنزي السعودية اإلتصال وتقنية اإلعالم 

nsalsaleem@iua.edu.sa ---- ---- ١7 نورا سالم صالح السليم السعودية دعالم 

hmhalghamdi@iau.edu.sa ---- ---- ١٨ هديل محمد حمداث الغامدي السعودية اإلتصال وتقنية اإلعالم 

asaldobikhi@iau.edu.sa ---- 4-2 ١٩ أرون صال  عبدالعزيز الدبيخي السعودية العالقات العامة اإلعالث 

mamalzahrani@iau.edu.sa ---- 1-2 ٢٠ مرام  عبد الرحمن محمد الزهراني السعودية الصحافة 
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 العنوان 


