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 رمق الصفحة  احملتوايت 

 5 معيدة اللكية.لكمة 

 6 .أ ولً: العملية التعلميية وتطويرها

  ال قسام العلمية   -1

 8 هـ1440/1441ال قسام العلمية ابللكية موزعة حسب ادلرجة اليت متنحها عام   ( 1) جدول 

 9 هـ1440/1441املس تحدثة عام الربامج ال اكدميية   ( 2)  جدول

 9 هـ1440/1441الربامج ال اكدميية اليت حصلت عىل اعامتد أ اكدميي عام   ( 3)  لجدو 

  الطالبات   -2

 10 هـ1440/1441عام ) انتظام (   لباكلوريوس / ادلبلوم اجلامعي مبرحةل ا الطلبة املس تجدون   داعد أ   ( 4) ل جدو  -2/1

 12 هـ1440/1441( عام ) انتظام  اجلامعي / ادلبلوم  الباكلوريوسمبرحةل  املقيدون  الطلبة داعد أ   ( 5)  جدول 

 20 هـ1440/1441( عام ) انتظام الطلبة اخلرجيون الباكلوريوس / ادلبلوم اجلامعي  داعد أ    ( 6)   جدول

 21 هـ1440/1441الطلبة املس تجدون مبرحةل الباكلوريوس ) التعلمي عن بعد ( عام  داعد أ   ( 7)  جدول 

 22 هـ1440/1441الطلبة املقيدون مبرحةل الباكلوريوس ) التعلمي عن بعد ( عام د اعد أ    ( 8)   جدول 

 26 هـ1440/1441الطلبة اخلرجيون مبرحةل الباكلوريوس ) التعلمي عن بعد ( عام  داعد أ   ( 9)   جدول 

 27 هـ1440/1441عام  انتظام (   ) د الطالب املنسحبني والراس بني واملفصولني واملنقطعني عن ادلراسةاعد أ   (10)   جدول 

 32 هـ1440/1441التدريب العميل اذلي قدمته اللكية للطالب عام (  11)   جدول 

 34 هـ1440/1441طلبة ادلراسات العليا )مس تجدون( عام أ عداد  ( 12)  جدول 

 36 هـ1440/1441طلبة ادلراسات العليا )مقيدون( عام  د اعد أ  (  13)   جدول

هـ1440/1441طلبة ادلراسات العليا )خرجيون(  د اعد أ   ( 41)   جدول                  38 

يضاح  -2/2 ( س نة لللكيات اليت تتطلب 5,5، ) ( س نوات للتخرج4( س نة لللكيات اليت تتطلب )4,5)الإجراءات والوسائل اليت اختذهتا اللكية خلفض متوسط عدد الس نوات اليت يقضهيا الطالب ابجلامعة حىت يتخرج من مرحةل الباكلوريوس اإىل  اإ

 س نوات للتخرج.  (6( س نة لللكيات اليت تتطلب )6,5( س نوات للتخرج ، و )5)
39 

 41 .  ةأ و الطالبحتديد متوسط عدد س نوات التخرج للطالب  - 2/3

 44 ذكر الإجنازات املتحققة يف تطوير املناجه ادلراس ية ، واس تخدام الوسائل التعلميية احلديثة - 2/4

 48 العام، ومتوسط نس بة شغل القاعات ادلراس ية ابللكية.عدد الوحدات ادلراس ية )نظرية ، معلية( اليت قدمهتا اللكية يف هذا بيان -  2/5

 60 مت تقدميهاعدد اخملتربات واملعامل املتاحة ابللكية والطاقة الاستيعابية للك مهنا، والربامج العملية اليت  بيان - 2/6

 وتمنية قدراهتم العلمية.الس بل اليت اختذهتا اللكية يف جمال رعاية الطلبة املوهوبني الوسائل و ذكر  -2/7

 

63 
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  أ عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم   -3

 71 هـ1440/1441أ عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم عام  داعد أ   (15) جدول  -3/1

 73 هـ1440/1441 املتفرغني خالل العامأ عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم  أ عداد ( 16)جدول 

 75 هـ1440/1441داخل اململكة عام  العلمية اللقاءاتأ و  أ و الندوات أ و ادلورات التدريبية يف املؤمترات التدريس  هيئة  مشاراكت وحضور أ عضاء ( 17) جدول

 77 هـ1440/1441خارج اململكة عام  العلمية اللقاءاتبية أ و ادلورات التدري أ و الندوات أ و  التدريس يف املؤمترات  هيئة  مشاراكت وحضور أ عضاء ( (18)  جدول

 79 هـ1440/1441دلورات املقدمة من عامدة تطوير التعلمي اجلامعي ل عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم عام ا( 19)  جدول

 85 هـ1440/1441أ عداد أ عضاء هيئة التدريس اذلين حصلوا عىل اتصال علمي خالل العام  (20)  جدول

 85 هـ1440/1441حلائزين عىل جوائز علمية خالل عام اومن يف حمكهم  عداد أ عضاء هيئة التدريس اأ  ( 21)جدول 

 86 هـ1440/1441أ عداد أ عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم اذلين مت تعييهنم أ و التعاقد معهم خالل عام (  22)جدول 

عارهتم أ و انتداهبم خالل عام يس ومن يف حمكهم اذلين أ عداد أ عضاء هيئة التدر  ( 23)جدول   86 هـ1440/1441مت اإ

 87 هـ1440/1441أ عداد أ عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم اذلين تركوا اخلدمة خالل عام  (  24)جدول 

 87 ( لللكيات النظرية. 22:1( لللكيات العلمية ، )17:1لللكيات الطبية ، )( 5:1ذكر الوسائل والس بل اليت اختذهتا اللكية لتحقيق معدلت أ س تاذ/ طالب املس هتدفة ويه ؛ ) -3/2

 89 جمالت معهل اخملتلفة )تدريس ، حبوث ، خدمة جممتع ، اإرشاد أ اكدميي ... اخل(. لعضو هيئة التدريس ومن يف حمكه، حبسبالفعلية  بيان التوزيع الإجاميل لساعات العمل ال س بوعية  -3/3

  الابتعاث   -4

 130 هـ1440/1441أ عداد املبتعثني اجلدد عام (  25) جدول 

 131 هـ1440/1441أ عداد املبتعثني اجلدد موزعني حسب ادلوةل عام  ( 26) جدول 

 132 هـ1440/1441أ عداد املبتعثني عىل رأ س البعثة عام (  27)  جدول

 133 هـ1440/1441ام أ عداد املبتعثني عىل رأ س البعثة موزعني حسب ادلوةل ع(  28)  جدول

 134 هـ1440/1441أ عداد املبتعثني اخلرجيني خالل عام  ( 29) جدول 

 135 هـ1440/1441ادلوةل عام أ عداد املبتعثني اخلرجيني موزعني حسب  (  30)  جدول

  مكتبة اجلامعة   -5

 137 . والكرايس العلمية وبراءات الاخرتاع وامجلعيات العلمية اثنياً: البحوث وادلراسات

 139 هـ1440/1441( التصنيف ال اكدميي والبحيث للجامعة عام 38) جدول

 140 هـ1440/1441ال حباث وادلراسات العلمية املنجزة أ و املنشورة أ و املقبوةل للنرش عام ( 39) جدول

 160 هـ1440/1441….. , وغريها ( عام – ISI - SCOPUSأ عداد البحوث وادلراسات واملقالت املنشورة يف اجملالت العاملية املصنفة )( 40) جدول

 163 هـ1440/1441وعات واملعامج املنشورة خالل عام أ عداد الكتب واخملطوطات واملوس (  41) جدول

 166 هـ1440/1441الإصدارات العلمية املرتمجة اإىل اللغة العربية خالل العام ادلرايس (  42)  جدول
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 166 هـ1440/1441لمي عام  من عامدة البحث العأ عداد ال حباث املموةل(  43)  جدول

 167 هـ1440/1441أ عداد ال حباث املموةل من مدينة املكل عبد العزيز للعلوم والتقنية عام (  44)  جدول

 167 هـ1440/1441أ عداد ال حباث املموةل من رشاكت ومؤسسات القطاع اخلاص عام (  45)  جدول

 168 ـه1440/1441الل عام الكرايس العلمية خ ( 46)  جدول

 168 هـ1440/1441أ عداد البحوث التعاقدية مع املعاهد الاستشارية خالل عام  ( 47) جدول

 169 هـ1440/1441براءات الاخرتاع املسجةل ل عضاء هيئة التدريس والباحثني والطالب خالل عام ( 48) جدول

 170 هـ1440/1441هات العلمية عام التفامه املربمة مع اجل) مذكرات )اتفاقيات(  49)  جدول

 170 هـ1440/1441التعاون العلمي مع املؤسسات العلمية داخل وخارج اململكة عام (  50)  جدول

 174 هـ1440/1441اجملالت العلمية املَُحمَكة الصادرة ابجلامعة خالل عام (  51)  جدول

 174 هـ1440/1441امجلعيات العلمية وأ نشطهتا خالل عام (  52)  جدول

 175 .اثلثاً: أ نشطة وخدمات الرعاية الطالبية 

هـ1440/1441ل نشطة الثقافية املقدمة للطالب خالل عام ا (35جدول )   177 

هـ1440/1441ال نشطة التدريبية املقدمة للطالب خالل عام ( 45جدول )  180 

 182 هـ1440/1441ال نشطة الاجامتعية املقدمة للطالب خالل عام  (55 ) جدول

 185  هـ1440/1441التوعوية وأ ايم اخلدمة العامة املنفذة خالل عام امحلالت  (56) جدول

 188 هـ1440/1441ل نشطة الرايضية املقدمة للطالب خالل عام ( 57) جدول

 189 هـ1440/1441ال نشطة الفنية املنفذة خالل عام  (58 ) جدول

 189 هـ1440/1441أ قميت خالل عام املعارض اليت ( 59)جدول 

 190 هـ1440/1441أ عداد الطالب والطالبات املس تفيدين من خدمات صندوق الطالب واملبالغ املرصوفة للعام ( 60)جدول 

 191 هـ1440/1441أ عداد تذاكر السفر والعودة املرصوفة لطالب وطالبات اجلامعة خالل العام  (61جدول )

 191 هـ1440/1441 ب املس تفيدين مهنا خالل عامعدد الوحدات السكنية والطال (62 ) جدول

 192 هـ1440/1441أ عداد الطالب املس تفيدين من خدمات الرعاية الصحية خالل عام ( 63) جدول

 192 هـ1440/1441عدد الوجبات الغذائية املقدمة للطلبة والطالبات خالل العام  (64جدول )

 193 هـ1440/1441مهتا خالل عام ال ندية الطالبية وال نشطة اليت قد ( 65)جدول 

 195 .رابعاً: خدمة اجملمتع

 197  هـ1440/1441ادلورات والربامج التدريبية وبرامج التعلمي املس متر املقدمة ل فراد ومؤسسات اجملمتع عام (  66جدول )

هـ1440/1441الندوات واحملارضات العامة املقدمة ل فراد ومؤسسات اجملمتع عام (  67جدول )  208 
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(ه1440/1441الاستشارات وادلراسات الفنية واملهنية املقدمة ملؤسسات وهيئات اجملمتع عام (  68جدول )    215 

براهما عام ا( 96جدول ) هـ   1440/1441لرشااكت اجملمتعية اليت مت اإ  220 

 224 . خامساً: تمنية القوى العامةل والإدارة والتشغيل 

 226   هـ1440/1441العامل عام  وية واملس تخدمني ارية والصح وظائف الإدال (70جدول ) -5/1

 227 هـ 1440/1441اجلهاز الإداري والفين والصحي حسب املؤهل عام  (71جدول ) 

 228 ه1440/1441ادلورات التدريبية اليت حصل علهيا املوظفون داخل اململكة خالل عام  (72 ) جدول

 229  هـ1440/1441عام امعة خارج اململكة خالل صل علهيا موظفو اجلالتدريبية اليت ح ادلورات (73)جدول  

 230 هـ1440/1441التدريبية اليت حصل علهيا موظفو اجلامعة داخل اجلامعة خالل عام  ادلورات ( 74)جدول 

يضاح اخلطوات املتخذة هذا العام لتحقيق ال هداف التالية: -5/2  232 اإ

 232 . ، والقضاء عىل ال عامل املتكررةتقليص اإجراءات سري املعامالت  -

 232 التقنيات احلديثة يف العملية الإدارية. زايدة ميكنة العمل واس تخدام   -

 233 .  : املبادرات التطويرية وش باكت وأ نظمة املعلوماتسادسا

 234 مشاريع تطوير الش باكت وأ نظمة املعلومات ( 75جدول )

 235 هـ1440/1441املشاريع التطويرية عام أ برز املبادرات والربامج و ( 76جدول )

 242 .  وبرامج التشغيل والصيانة والنظافةاملرشوعات سابعاً : 

 246 بيان عن وضع املشاريع والربامج حتت التنفيذ ( 77جدول )

 247 . واملقرتحات الإجنازات واملعوقات اثمناً 

 248 هـ1440/1441ومقرتحات عالهجا يف عام  الإجنازات واملشالك والصعوابت اليت واهجت اجلهة( 78جدول )

عداد التقرير بلكيات وهجات اجلامعةاتسعا  256 . : معلومات التواصل مع مسؤويل اإ

عداد التقرير ( 79جدول )  257 معلومات التواصل مع مس ئويل اإ
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 ل قسام العلمية ا   -1

 هـ 1441/ 1440اليت متنحها عام   ل قسام العلمية ابللكية موزعة حسب ادلرجة ا  -(  1جدول ) 

 هـ 1441/ 1440الربامج ال اكدميية املس تحدثة عام   -(  2جدول )   

 هـ 1441/ 1440الربامج ال اكدميية اليت حصلت عىل اعامتد أ اكدميي عام   -(  3جدول ) 

 الطالبات   -2

 هـ 1441/ 1440لطلبة املس تجدون )الباكلوريوس( عام  ا أ عداد    -(  4جدول )   

 هـ 1441/ 1440لطلبة املقيدون )الباكلوريوس( عام  ا أ عداد    -(  5جدول ) 

 هـ 1441/ 1440الطلبة اخلرجيون )الباكلوريوس( عام  أ عداد    –(  6جدول ) 

 هـ 1441/ 1440الطلبة املس تجدون مبرحةل الباكلوريوس ) التعلمي عن بعد ( عام  أ عداد    -(  7جدول ) 

 هـ 1441/ 1440 عن بعد ( عام  الطلبة املقيدون مبرحةل الباكلوريوس ) التعلمي أ عداد    -(  8جدول ) 

 هـ 1441/ 1440لطلبة اخلرجيون مبرحةل الباكلوريوس ) التعلمي عن بعد ( عام  أ عداد    ا  -(  9جدول ) 

 هـ 1440/1441عام    ( مبرحةل الباكلوريوس) انتظام   ادلراسة د الطالب املنسحبني والراس بني واملفصولني واملنقطعني عن ا دع أ    -( 10جدول ) 

 هـ 1440/1441اذلي قدمته اللكية للطالب عام  العميل لتدريب  ا  -(  11جدول ) 

 هـ 1441/ 1440أ عداد الطالب املس تجدين مبرحةل ادلراسات العليا عام    -(  12جدول ) 

هـ 1440/1441أ عداد الطالب املقيدين مبرحةل ادلراسات العليا عام     -( 13جدول )   

ـ ه1441/ 1440أ عداد الطالب اخلرجيني مبرحةل ادلراسات العليا عام    -(  14جدول )   
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 (   1جدول ) 

 هـ 1441/ 1440ال قسام العلمية ابللكية موزعة حسب ادلرجة اليت متنحها عام  

 امس القسم 

 التخصصات  

 مبرحةل الباكلوريوس 
 التخصصات  

 مبرحةل ادلبلوم اجلامعي 

 التخصصات بربامج ادلراسات العليا 

 ايل دبلوم ع  ماجس تري زماةل  دكتوراه  الربامج اليت تدرس ابلنتظام 

 ادلراسات الإسالمية   ادلراسات الإسالمية  

 ل يوجد 

√ 
 

 

 

 

 

 ل يوجد 

 

√ 

 ل يوجد 

 √ √ اللغة العربية   اللغة العربية  

 √ √ اللغة الإجنلزيية   اللغة الإجنلزيية  

 التارخي 

 التارخي 

  -مسار الآاثر والس ياحة

  -مسار  التارخي العام

√ √ 

 √ √ اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية   ت اجلغرافية  اجلغرافيا ونظم املعلوما

   املكتبات واملعلومات املكتبات واملعلومات

 عمل الاجامتع واخلدمة الاجامتعية  
   عمل الاجامتع  

 اخلدمة الاجامتعية

 التصال وتقنية الإعالم  

الإعالم التصال وتقنية   

ينمسار الصحافة والنرش الإلكرتو - 

والإعالن  مسار العالقات العامة  - 

  

آنية    - ادلراسات القرأ

برامج    تسعة  اجملموع   
مخسة  

 ختصصات 

مخسة  

 ختصصات 

 



 هـ1440/1441 جامعة الإمام عبدالرمحن بن فيصل /التقرير الس نوي للكية الآداب 9  

 

 

 (  2جدول )  

 

 هـ 1441/ 1440الربامج ال اكدميية املس تحدثة عام  

 (  زمالة  / / بكالوريوس / ماجستير / دكتوراه   )دبلوم  الكلية  المستحدث   األكاديميامج ن البر م

.برنامج دكتوراه الفلسفة في اآلداب تخصص اللغة العربية  1   دكتوراه اآلداب  

2 
الفلسفة في اآلداب تخصص الجغرافيا ونظم املعلومات  برنامج  دكتوراه

  .الجغرافية 

 اآلداب 
  دكتوراه

.املكتبات واملعلومات في اآلداب تخصص برنامج ماجستير  3  ماجستير اآلداب  

  بكالوريوس اآلداب .مسار اآلثار و السياحةالتاريخ  امجبرن 4

 

 

 

 (  3جدول )  

 هـ 1441/ 1440عىل اعامتد أ اكدميي عام  الربامج ال اكدميية اليت حصلت  

 جهة االعتماد  الكلية  البرنامج   اسم م

  املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي  اآلداب    برنامج اللغة العربية   1

  املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي  اآلداب    اإلنجليزية  اللغة برنامج 2
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 (  4جدول )  

 هـ 1440/1441لطلبة املس تجدون )الباكلوريوس( عام  ا   أ عداد

نساين الفصل   املسار                              ال ول: ادلرايس   الإ

 

 

 

 

 

 
 

99%

1%

المسار ( البكالوريوس)الطلبة المستجدون 
هـ1441-1440اإلنساني الفصل األول عام 

سعودي

غير سعودي

 اجملموع  الطالبات  طالب ال 
 الإجاميل 

 غري سعودي  سعودي  غري سعودي  ودي ع س  غري سعودي  سعودي 

  1340 8 1340 8 1348 
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نساين الفصل                               الثاين: ادلرايس   املسار الإ

 

 

 

 

 

 

99%

1%

المسار ( البكالوريوس)الطلبة المستجدون 
هـ1441-1440اإل نساني الفصل الثاني عام 

سعودي

غير سعودي

 اجملموع  الطالبات  الب الط
 الإجاميل 

 غري سعودي  سعودي  غري سعودي  سعودي  غري سعودي  سعودي 

  1302 8 1302 8 1310 



 هـ1440/1441 جامعة الإمام عبدالرمحن بن فيصل /التقرير الس نوي للكية الآداب 12  

 

 

 

 

 

 

 (  5جدول )  

 هـ 1441/ 1440لطلبة املقيدون )الباكلوريوس( عام  ا   أ عداد
 ال ول: ادلرايس طالبات الانتظام/ الفصل             

 املستوى 

 

 القسم                     الجنسية 

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة  العامة

 املستوى  املستوى  املستوى  املستوى  اإلجمالي  املجموع 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 السنة العامة
 14 ــ ــ ــ ــ ــ ــ 7 7 سعودي 

15 
 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 ــ غير سعودي 

 الدراسات اإلسالمية
 591 46 82 75 77 125 186 ــ ــ سعودي 

598 
 7 ــ ــ 1 2 2 2 ــ ــ غير سعودي 

 اللغة العربية 
 494 29 26 57 48 143 191 ــ ــ سعودي 

505 
 11 ــ 3 1 1 4 2 ــ ــ سعودي غير 

 اللغة اإلنجليزية 
 740 46 78 99 143 205 169 ــ ــ سعودي 

761 
 21 4 1 3 8 2 3 ــ ــ غير سعودي 

 التاريخ
 536 41 75 53 67 74 226 ــ ــ سعودي 

539 
 3 ــ ــ 1 1 ــ 1 ــ ــ غير سعودي 

 مسار اآلثار والسياحة 

 

 63 ــ ــ ــ 63 ــ ــ ــ ــ سعودي 
64 

 1 ــ ــ ــ 1 ــ ــ ــ ــ غير سعودي 

 التاريخ العام  مسار

 

 38 ــ ــ ــ 38 ــ ــ ــ ــ سعودي 
38 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غير سعودي 

 الجغرافيا

 ونظم املعلومات الجغرافية

 758 87 154 110 106 122 179 ــ ــ سعودي 
765 

 7 1 ــ ــ 1 2 3 ــ ــ غير سعودي 

 املكتبات واملعلومات 
  611 38 126 117 78 97 155 ــ ــ سعودي 

617 

 6 ــ 1 ــ 3 ــ 2 ــ ــ غير سعودي  
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 علم االجتماع والخدمة االجتماعية
 399 39 181 107 42 15 15 ــ ــ سعودي 

403 
 4 ــ 3 ــ 1 ــ ــ ــ ــ غير سعودي 

 علم االجتماع
 142 ــ ــ ــ 48 20 74 ــ ــ سعودي 

146 
 4 ــ ــ ــ 1 2 1 ــ ــ غير سعودي 

 الخدمة االجتماعية
 82 ــ ــ ــ 19 23 40 ــ ــ سعودي 

87 
 5 ــ ــ ــ 1 1 3 ــ ــ غير سعودي 

 االتصال وتقنية االعالم
 301 ــ ــ ــ 72 80 149 ــ ــ سعودي 

305 
 4 ــ ــ ــ 1 ــ 3 ــ ــ غير سعودي 

 واإلعالن   ةت العامالعالقا مسار
 59 5 37 17 ــ ــ ــ ــ ــ سعودي 

59 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غير سعودي 

 الصحافة والنشر االلكتروني  مسار
 58 10 21 27 ــ ــ ــ ــ ــ سعودي 

62 
 4 ــ ــ 4 ــ ــ ــ ــ ــ غير سعودي 

 املجموع
 4886 341 780 662 801 904 1384 7 7 سعودي 

4964 
 78 5 8 10 21 13 20 1 ــ  غري سعودي
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 الثاين :  ادلرايس    طالبات الانتظام/  الفصل    

 املستوى 

 

 القسم                     الجنسية 

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة  العامة

 املستوى  املستوى  املستوى  املستوى  اإلجمالي  املجموع 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 السنة العامة
 8 ــ ــ ــ ــ ــ ــ 5 3 سعودي 

8 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غري سعودي 

 الدراسات اإلسالمية
 549 84 82 64 123 74 122 ــ ــ سعودي 

555 
 6 ــ 1 2 2 1 ــ ــ ــ غري سعودي 

 اللغة العربية 
 460 32 50 51 128 43 156 ــ ــ سعودي 

470 
 10 3 1 1 4 1 ــ ــ ــ غري سعودي 

 اللغة اإلنجليزية 
 687 80 78 118 179 188 44 ــ ــ سعودي 

705 
 18 1 2 8 3 3 1 ــ ــ غري سعودي 

 التاريخ
 492 76 53 68 50 29 216 ــ ــ سعودي 

494 
 2 ــ 1 ــ 1 ــ ــ ــ ــ غري سعودي 

 سياحة مسار اآلثار وال

 

 75 ــ ــ 14 61 ــ ــ ــ ــ سعودي 
76 

 1 ــ ــ ــ 1 ــ ــ ــ ــ غري سعودي 

 التاريخ العام  مسار

 

 47 ــ ــ 3 44 ــ ــ ــ ــ سعودي 
47 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غري سعودي 

 الجغرافيا

 ونظم املعلومات الجغرافية

 663 165 100 85 121 53 139 ــ ــ سعودي 
668 

 5 ــ ــ 1 ــ 4 ــ ــ ــ غري سعودي 

 املكتبات واملعلومات 
 590 140 112 75 86 94 83 ــ ــ سعودي 

596 
 6 1 ــ 2 1 1 1 ــ ــ غري سعودي 

 علم االجتماع والخدمة االجتماعية
 382 182 121 43 20 9 7 ــ ــ سعودي 

386 
 4 2 1 1 ــ ــ ــ ــ ــ غري سعودي 
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 علم االجتماع
 141 ــ ــ 48 18 52 23 ــ ــ ي ود سع

144 
 3 ــ ــ 1 1 ــ 1 ــ ــ غير سعودي 

 الخدمة االجتماعية
 88 ــ ــ 22 19 39 8 ــ ــ سعودي 

93 
 5 ــ ــ 2 ــ 2 1 ــ ــ غير سعودي 

 االتصال وتقنية االعالم
 148 ــ ــ ــ 18 135 25 ــ ــ سعودي 

180 
 2 ــ ــ ــ ــ 1 1 ــ ــ غير سعودي 

 واإلعالن   العالقات العامة مسار
 129 46 10 73 ــ ــ ــ ــ ــ سعودي 

129 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غير سعودي 

 الصحافة والنشر االلكتروني  مسار
 111 32 16 63 ــ ــ ــ ــ ــ سعودي 

117 
 6 1 3 2 ــ ــ ــ ــ ــ غير سعودي 

 املجموع
 4600 837 622 727 867 716 823 5 3 سعودي 

4668 
 68 8 9 20 13 13 5 ــ ــ غير سعودي 
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 (  6جدول )  

 هـ 1441/ 1440لطلبة اخلرجيون الباكلوريوس  عام ا أ عداد  

 القسم 

 طالبات طلبة الجنس

 اإلجمالي
 غير سعودي سعودي سعوديغير  سعودي الجنسية

ـــــ ـــ ـ الدراسات اإلسالمية ــ ـــــ   ـــ   - 151 ـــ

ــــــــ  اللغة العربية ـــــ  ـــ ـــ   4 64 ـــ

ــــــــ  اللغة اإلنجليزية ـــــ  ـــ ـــ   5 119 ـــ

ــــــــ  التاريخ ـــــ  ـــ ـــ   1 98 ـــ

ــــــــ  الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية ـــــ  ـــ ـــ   1 267 ـــ

ـــ املكتبات واملعلومات ـــــ ـــ ـــــ   ـــ   1 207 ـــ

ــــــــ  علم االجتماع والخدمة االجتماعية ـــــ  ـــ ـــ   2 239 ـــ

ــــــــ  كترونيلعالم/مسار الصحافة والنشر اإلاالتصال وتقنية اإل  ـــــ  ـــ ـــ   3 47 ـــ

ــــــــ  االعالم/مسار العالقات العامة واإلعالن االتصال وتقنية  ـــــ  ـــ ـــ   - 50 ـــ

 املجموع
ــــــــ  ـــــ  ـــ ـــ  ـــ

1242 17  

 جمالي اإل 
ــــــــ  ـــــ  ـــ ـــ  ـــ

1259  
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 (  7جدول )  

 هـ   1441/ 1440لطلبة املس تجدون مبرحةل الباكلوريوس ) التعلمي عن بعد ( عام  ا أ عداد  

 الكلية 
 اإلجمالي  اإلجمالي  طالبات  طلبة 

 
 

 غير سعودي  ي سعود غير سعودي  سعودي  غير سعودي  سعودي 

 - - - - - -  

 - - - - - -  

  - - - - - - اإلجمالي
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 (  8جدول )  

 هـ 1441/ 1440الطلبة املقيدون مبرحةل الباكلوريوس ) التعلمي عن بعد ( عام    أ عداد

 ال ول ادلرايس    وطالبات التعلمي عن بعد/  الفصل  طالب     

 السنة

 

الجنس                                                        القسم  

 املجموع  السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى

ط
ب
ال

 

ت
با
طال

 

ط
ب
ال

 

ت
با
طال

 

ط
ب
ال

 

ت
با
طال

 

ط
ب
ال

 

ت
با
طال

 

ط
ب
ال

 

ت
با
طال

 

ط
ب
ال

 

ت
با
طال

 

ط
ب
ال

 

ت
با
طال

 

ال 
ط

ب
 

ت
با
طال

 

ط
ب
ال

 

ت
لبا

طا
 

 املستوى الرابع  املستوى الثالث  املستوى الثاني  املستوى األول  السنة العامة
املستوى  

 الخامس
 املستوى الثامن  املستوى السابع  املستوى السادس 

الدراسات   

 اإلسالمية

 سعودي 

يوجد ال  

- - - - - 1 - - - - - 1 - 2 

 1 - 1 - - - - - - - - - - - غير سعودي 

علم االجتماع والخدمة 

 االجتماعية

 سعودي 
- - - - - 

3 1 3 1 9 1 31 3 46 

 - - - - - غير سعودي 
1 

- - - - - - - 
1 

 املجموع
 48 3 32 1 9 1 3 1 4 - - - - - سعودي 

 2 - 1 - - - - - 1 - - - - - غير سعودي 

 53 53 اإلجمالي
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 الثاين ل ادلرايس الفص   /  عن بعد مي التعلطالب وطالبات      

 
 

 السنة

 

 

                                                                القسم                                                                                               

 لجنسا 

 املجموع  السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى

ط
ب
ال

ت 
با
طال

 

ط
ب
ال

ت 
با
طال

 

ط
ب
ال

 

با
طال

 ت

ط
ب 

ال
ت 

با
طال

 

ط
ب
ال

ت 
با
طال

 

ط
ب
ال

ت 
با
طال

 

ط
ب
ال

ت 
با
طال

 

ط
ب
ال

ت 
با
طال

 

ط
ب
ال

ت 
با
طال

 

 املستوى الثاني  املستوى األول  املستوى  السنة العامة 
املستوى  

 الثالث
 املستوى الرابع 

املستوى  

 الخامس

املستوى  

 السادس 

املستوى  

 السابع

املستوى  

 الثامن
 

 الدراسات اإلسالمية 
 1 - - - - - 1 - ال يوجد سعودي 

 1 - 1 - - - - - ال يوجد غير سعودي 

 االجتماعيةعلم االجتماع والخدمة 
 28 3 20 1 5 2 3 - ال يوجد سعودي 

 1 - - - - - 1 - ال يوجد غير سعودي 

 املجموع 
 29 3 20 1 5 2 4 - ال يوجد سعودي 

 2 - 1  - - 1 - ال يوجد غير سعودي 

 34 34 اإلجمالي 
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( دالتعليم عن بع)الطلبة المقيدون بمرحلة البكالوريوس 
-1440فصل دراسي  ثاني حسب القسم والجنسية عام 

هـ1441

1سلسلة
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 (  9جدول )  

   هـ 1441/ 1440لطلبة اخلرجيون مبرحةل الباكلوريوس ) التعلمي عن بعد ( عام  ا   أ عداد   

 
 

 

 

 اجلنس                             

 

 اجلنس ية                         

 

 

 القسم )التخصص(  

 
 الب   ط

 
 طالبات 

 
 مجموع 

 
 

 ي ودغير سع ي سعود ي غير سعود ي سعود ي غير سعود ي سعود ي اإلجمال

 2 1 1 1 1 - - ادلراسات الاسالمية 

 - 34 - 34 - - عمل الاجامتع و اخلدمة الاجامتعية 
طالبة الفصل ال ول    18)   34

 طالبة الفصل الثاين (   16 –

 36 1 35 1 35 - - الإجاميل 
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 ( 10جدول )  
 

 
 

    ه 1144/ 4014عام    ( انتظام   ) مبرحةل الباكلوريوس   اسة والراس بني واملفصولني واملنقطعني عن ادلر   املنسحبني   لبة  د الط ا عد أ  

  هـ1441املنقطعين عن الدراسة خالل العام لبة عدد الط

 2+فصل1فصل

 هـ 1441املفصولين خالل  لبة عدد الط

 1فصل 

  هـ1441املنسحبين خالل لبة عدد الط

 2+فصل1فصل
 هـ 1441الراسبين خالل العام  لبة عدد الط

 املستوى الدراس ي
لطلبة في لى عدد االنسبة إ

 العام الدراس ي )%(
 عدد الطلبة

النسبة إلى عدد الطلبة في 

 العام الدراس ي )%(
 عدد الطلبة

النسبة إلى عدد الطلبة في 

 العام الدراس ي )%(
 عدد الطلبة

النسبة إلى عدد الطلبة في 

 العام الدراس ي )%(
 الطلبةعدد 

 (11)السنه األولى عام   1 % 9.1 ـــــــــــــ % 0 ـــــــــــ   % 0 5 45.45%

 (475) السنه الثانية 13 % 2.7 2 % 0.42 ـــــــــــ % 0 14 2.9%

ت 
سا

ا در
ال

ية 
الم

س
اال

 

 (332)السنه الثالثة  1 % 0.3 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 2 0.60%

 (282)السنة الرابعة  1 % 0.4 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 7 2.48%

 (1089) االجمالي  15 % 1.4 2 %0.18 ـــــــــــ % 0 23 2.11%

 (501) السنه الثانية 27 % 5.4 5 %1 ـــــــــــ % 0 15 3%

ية 
رب
لع

ة ا
لغ
ال

 

 (282)السنه الثالثة  2 % 0.7 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 3 1.06%

 (138)بعة السنة الرا ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 3 2.17%

 (921) االجمالي  29 % 3.1 5 %0.54 ـــــــــــ % 0 21 2.2%

 (551) السنه الثانية 41 % 7.4 2 0.36% 3 %  0.54 18 3.2%

ية 
يز
جل

الن
ة ا

لغ
ال

 

 (515)السنه الثالثة  31 % 6 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 13 2.5%

  (265) السنة الرابعة 5 % 1.9 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 11 4.15%

 (1331)االجمالي  77 % 5.8 2 0.15% 3 % 0.22 42 3.1%

 (516) السنه الثانية 19 % 3.7 4 0.77% 1 % 0.19 4 0.7%

يخ
ار
لت
ا

 

 (230)السنه الثالثة  6 % 2.6 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 4 1.7%

 (240)ابعة السنة الر  2 % 0.8 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 - % 0

 (986)االجمالي  27 % 2.7 4 0.40% 1 % 0.10 8 0.81%

 (470) السنه الثانية 19 % 4 2 0.42% 1 % 0.2 8 1.7%

يا
راف

جغ
ال

 
م 
ظ
ون ت 
ما
لو

ملع
ا

ية 
راف

جغ
ال

 

 (409)السنه الثالثة  5 % 1.2 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 9 2.2%

 (494)السنة الرابعة  4 % 0.8 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 5 1%

 (1373)االجمالي  28 % 2 2 0.14% 1 %  0.07 22 1.6%

 (413) السنه الثانية 10 % 2.4 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 3 0.7%

با
كت

امل

لو  ت
ملع

وا

ت
ما

 (357)السنه الثالثة  1 % 0.3 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 
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 (411)السنة الرابعة  ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 1 0.24%

 (1181)االجمالي  11 % 0.9 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 4 0.3%

 (41) السنه الثانية 2 % 4.9 2 %4.87 ـــــــــــ % 0 8 19.5%

ع 
ما
جت

اال
م 
عل

ة 
دم

لخ
وا

ية 
اع

تم
الج

ا
 

 (203)السنه الثالثة  ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 1 0.5%

 (522)السنة الرابعة  ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 1 0.19%

 (766)االجمالي  2 %  0.3 2 %0.26 ـــــــــــ % 0 10 1.3%

 (115) السنه الثانية ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0

ة 
دم

لخ
ا

ية 
اع

تم
الج

ا
 

 (62)السنه الثالثة  ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0

ـــــــ  % 0 ـــــــ  % 0 ــــ ـــــــ  % 0 ــــ  (177)االجمالي  ـــــــــــ % 0 ــــ

 (166) لثانيةالسنه ا ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0

م 
عل

اع
تم

الج
ا

 

 (117)السنه الثالثة  ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0

 (283)االجمالي  ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0

 (380) السنه الثانية 1 % 0.3 1 %0.26 ـــــــــــ % 0 3 0.7%

الت
ا

ل 
صا ة 
ني
تق
و

الم
الع

ا
 

 (91)السنه الثالثة  ـــــــــــ - 1 %2.17 ـــــــــــ % 0 1 1.09%

 (471)االجمالي  1 % 0.21 2 %0.42 ـــــــــــ % 0 4 0.8%

 (-) السنه الثانية ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0

ر 
ش
الن
 و
فة

حا
ص

 ال
ار
س
م

ني
رو

كت
إلل

ا
 

 (93)السنه الثالثة  1 % 1.07 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0

 (81)السنة الرابعة  ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0

 (174)االجمالي  1 % 0.57 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0

 (-) السنه الثانية ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0

ة 
ام
لع
ت ا

قا
ال
لع
ر ا

سا
م

الن
إلع

وا
 (90)السنه الثالثة  ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 

 (98)السنة الرابعة  ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0

 (188)االجمالي  ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0 ـــــــــــ % 0
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الدراسات اإلسالمية

اللغة العربية

اللغة اإلنجليزية

التاريخ

الجغرافيا ونظم المعلومات 
الجغرافية

علم االجتماع والخدمة االجتماعية
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35%
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12%
22%

10%

8%

4% 1%
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عدد الطلبة  الراسبين عن الدراسة
هـ1441-هـ 1440خالل العام 

السنة األولى العامة

الدراسات اإلسالمية

اللغة العربية

اللغة اإلنجليزية

التاريخ
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المكتبات والمعلومات

علم االجتماع والخدمة االجتماعية

االتصال وتقنية اإلعالم

مسار الصحافة والنشر الإللكتروني
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عدد الطللبة المنقطعين عن الدراسة
هـ1441-هـ 1440خالل العام 

السنة األولى العامة

الدراسات اإلسالمية

اللغة العربية

اللغة اإلنجليزية

التاريخ

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

المكتبات والمعلومات

علم االجتماع والخدمة االجتماعية

االتصال وتقنية اإلعالم
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 (  11جدول )  

هـ 1144/ 4014عام    العميل اذلي قدمته اللكية للطالبات  التدريب  

 عدد الطلبة املستفيدين من التدريب  مدة التدريب جهة التدريب القسم

 اإلسالمية الدراسات 

املكاتب اإلدارية ومكاتب وحدات األنشطة في كليات جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل التالية: العلوم واآلداب واملجتمع.

  املراكز اإلدارية: ديمة وكلية التميز 

 مدارس 

 مراكز دعوية.

 أيام في األسبوع  3أسبوع واحد بواقع 

 الراهنة لألوضاعثم تم تعليق الدراسة 
 لبةطا 140

 5 ساعتان مدارس البسام   اللغة العربية 

 اللغة اإلنجليزية

 
 طالبة في الفصل الدراس ي الواحد40متوسط  اسابيع  6 ساند )املدارس الحكومية و الخاصة(

 الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية 
 

 تقديم عدد من الدورات للخريجات وجهات خارجية من املجتمع

 

 لكل جهة يوم
 طالبة 165

 طالبات مجمع الريان 280 يوم التدريب على استخدام مصادر املعلومات االلكترونية دار املنظومة ، السيمون  املكتبات واملعلومات

 علم االجتماع والخدمة االجتماعية

 املجال  املؤسس ي
 طالبة     374 أسابيع في الفصل الدراس ي األول  10

 املجال املدرس ي

 طالبة 256 أسابيع في الفصل الدراس ي الثاني6 يال  الطب/  املج املجال  املؤسس ي

 االتصال وتقنية االعالم 

 جهة تدريبية   23جهات متعددة وهي 

 إدارة العالقات العامة واإلعالم بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  -1

 وكالة االبتكار وريادة األعمال بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل -2

 ة بالدمامفي تعليم املنطقة الشرقيإدارة اإلعالم واالتصال  -3

 أرامكو  -4

 مستشفى الحرس الوطني بالظهران  -5

 مستشفى قوى األمن بالدمام  -6

 مستشفى الوالدة واألطفال بالدمام -7

 مستشفى امللك فهد التخصص ي بالدمام  -8

 املنطقة الشرقية أمانة  -9

 أسابيع دراسية 10

أسابيع في الجهات خمسة  تم منه

 التدريبية

 ثم توقف بسبب األوضاع الراهنة

 واآلن يتم استكماله إلكترونيا

 طالبة 97

 طالبة من مسار الصحافة والنشر اإللكتروني 48

 العالقات العامة واإلعالنطالبة من مسار  49
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 عدد الطلبة املستفيدين من التدريب  مدة التدريب جهة التدريب القسم

 وزارة اإلعالم  -10

 مجمع تلفزيون الدمام  -11

 صحيفة اليوم -12

 جمعية أفق بالظهران  -13

 ات الدمامشركة مطار  -14

 بالخبر  ارتقاءجمعية  -15

 سمو املجتمع بالخبر  -16

 معهد جمعية جود بالدمام -17

  شركة الفوزان القابضة بالخبر  -18

 شركة شلمبرجير  -19

 مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد )آفاق( -20

 دمامشركة بلور بال -21

 مؤسسة حبار بالدمام -22

 مؤسسة املؤثرات االحترافية لإلنتاج اإلعالمي -23
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 (  12جدول )  
 

هـ 1441/ 1440لعليا عام  املس تجدين مبرحةل ادلراسات ا   لبة  أ عداد الط   
 

 

 

 

 الدرجة العلمية والجنس 

 والجنسية 

 

 القسم )التخصص( 

 التخصص 

 دبلوم عالي  ماجستير  زمالة دكتوراه
 املجموع 

 غير سعودي  سعودي  غير سعودي  سعودي  سعودي غير  سعودي  غير سعودي  سعودي  اإلجمالي

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 الدراسات اإلسالمية 

 ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  الحديث وعلومه 

 8 3 5 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  3 5 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  الفقه وأصوله 

 لعربية اللغة ا
 5 3 2 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  3 2 دراسات أدبية 

 8 7 1 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  2 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  5 1 دراسات لغوية 

 اللغة االنجليزية

 3 3 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  3 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  األدب اإلنجليزي 

 3 3 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  3 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  لغويات

 4 4 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  4 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  التاريخ التاريخ

 الجغرافيا

 3 3 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  3 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  الجغرافيا الطبيعية 

 1 1 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  1 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  الجغرافيا البشرية 

 35 27 8 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  19 5 ــــ  ـــ ـ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  8 3 اإلجمالي 
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الدراسات اإلسالمية اللغة العربية اللغة االنجليزية التاريخ الجغرافيا

هـ 1441-1440عام ( مستجدون)طلبة الدراسات العليا 

العدد
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 (   13جدول ) 
 

 

 هـ 1441/ 1440املقيدين مبرحةل ادلراسات العليا عام    لبة أ عداد الط 

الدرجة العلمية  

 والجنس 

 والجنسية 

 

 القسم )التخصص( 

 التخصص 

 دبلوم عالي  ماجستير  زمالة دكتوراه
 املجموع 

 

 

 اإلجمالي 

 غير سعودي  سعودي  غير سعودي  سعودي  غير سعودي  سعودي  غير سعودي  سعودي 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 الدراسات اإلسالمية 

 16 11 5 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  7 5 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  4 ــــ  ه وأصول هالفق

 8 8 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  3 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  5 ــــ  ه الحديث وعلوم

 16 16 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  1 ــــ  3 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  12 ــــ  ه التفسير وعلوم

 4 4 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  1 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  3 ــــ  العقيدة واملذاهب املعاصرة 

 اللغة العربية 
 17 16 1 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  11 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  5 1 الدراسات اللغوية

 9 6 3 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  3 1 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  3 2 الدراسات األدبية 

 اللغة اإلنجليزية
 8 8 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  8 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  األدب اإلنجليزي 

 5 5 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  5 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  لغويات

 التاريخ

 1 1 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  1 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  التاريخ اإلسالمي 

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  التاريخ الوسيط 

 3 3 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  3 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  التاريخ الحديث 
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الدراسات 
اإلسالمية

اللغة العربية ةاللغة االنجليزي التاريخ الجغرافيا

هـ 1441-1440عام ( مقيدون)طلبة الدراسات العليا 

العدد

 1 1 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  1 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  التاريخ القديم

 الجغرافيا
 1 1 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  1 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  الجغرافيا البشرية 

 3 3 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  3 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  الجغرافيا الطبيعية 

 92 83 9 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  1 ــــ  50 6 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  32 3 الي اإلجم
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 (  14جدول )  

 هـ 1441/ 1440يا عام  اخلرجيني مبرحةل ادلراسات العل   لبة أ عداد الط 

 الكلية
 الدرجة العلمية والجنس والجنسية                

 القسم )التخصص( 

 دبلوم عالي  ماجستير  زمالة دكتوراه
 اإلجمالي 

 غير سعودي  سعودي  غير سعودي  سعودي  غير سعودي  سعودي  غير سعودي  سعودي  اإلجمالي 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ركذ أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

  

 13 13  ـ ـ ـ ـ ـ ـ 9 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 4 ـ الدراسات اإلسالمية

 4 3 1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3 1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اللغة العربية 

 4 4 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 4 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اللغة االنجليزية 

 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1 ـ ـ ـ ـ ـ 1 ـ ـ ـ التاريخ 

 5 5 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 5 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية 

  28 27 1 ـ ـ ـ ـ ـ   22 1 ـ ـ ـ ـ 1  ـ  4  ـ اإلجمالي
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الدراسات 
اإلسالمية

ةاللغة العربي اللغة 
االنجليزية

التاريخ ظم الجغرافيا ون
المعلومات 
الجغرافية

يا أعداد الطلبة الخريجين بمرحلة الدراسات العل
ـه1441/1440عام 

ذكر

أنثى
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يضاح الإجراءات والوسائل اليت اختذهتا اللكية لزايدة كفاءة العملية التعلميية، وخفض متوسط عدد الس نوات اليت يقضهيا الطا      2/2  : لب ابجلامعة حىت خترجهاإ

 والطالبة. ة   /تقليص عدد الطالبات يف القاعات واملدرجات ادلراس ية مما يؤدي اإىل التواصل اجليد بني ال س تاذ   -

 عند التسجيل واحلذف للمقررات ادلراس ية.   ( طالبة ملساعدهتا يف العملية التعلميية وتوجهيها35ال اكدميي يف لك ختصص حبيث أ صبح متوسط نس بة الطالب للمرشد ) رشاف طة الإ تطبيق وتفعيل خ -

 الرفع ابلسامح بتجاوز عدد ساعات التسجيل املسموح هبا للطالبات املتوقع خترهجن .  -

 ربرات النسب املرتفعة والنسب املتدنية ومناقشة حلول ذكل من خالل جمالس ال قسام. مراجعة النتاجئ ودراسة م -

 امج خاصة بذكل وتسلميها للك أ س تاذ. حتليل نتاجئ ال س ئةل املوضوعية من خالل بر  -

 . فتح ابب التسجيل  لبعض مواد اخلطة القدمية ابلربانمج رمغ قةل العدد ، لتتخرج الطالبة رسيًعا -

 ال ول والعكس لإاتحة الطالبة ابلتسجيل وترسيع التخرج .  ادلرايس الثاين يف جداول الفصل ادلرايس الفصل  طرح معظم مقررات -

 ( طالبة 45( شعبة وسعة الشعبة  )29( عضو هيئة التدريس لعدد ) 12( مقرر والاس تعانة بعدد )19الصيفي ملقررات التخرج ومتطلبات يتوقف علهيا خترج الطالبات لعدد )ادلرايس  الفصل  فتح ابب ادلراسة يف  -

رشاد الطالبة الراغبة ابلعتذار ابملتبقي من الفصول ادلراس ية املتاحة نظامًا .  -  اإ

رشاد الطالبة - كامل دراسة املقرر حىت تس تفيد من املدة النظامية للتخرج الراغبة يف الا اإ  . نسحاب من مقرر وتوعيهتا ابإ

عداد تقارير فصلية للك مقرر درايس يتضم -  ن حتلياًل لنواجت التدريس يف املقرر ، ومقرتحات تطوير معدلت ال داء وتوضع يف ملفات املقرر الفصلية. اإ

عداد تقرير عام عن املقرر -  فع من مس توى حتصيل الطالبات مه ما ورد يف تقارير ال ساتذة  مرفقًا به عدد من اجلداول والبياانت والإحصاءات , مع وضع توصيات عامة تسامه يف الر ات ادلراس ية فصلًيا يوحض أ  اإ

  .تفعيل املتابعة ال اكدميية للمتعرثات  -

 . %100تطبيق س ياسات التقومي والاختبارات ابللكية بنس بة  -
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 حتديد متوسط عدد س نوات التخرج للطالب والطالبة :   3/ 2

   حتديد متوسط عدد س نوات التخرج للطالب   -أ  

 
 النس بة  الانتساب  النس بة  الانتظام  س نوات التخرج 

 - - 34.9 439 ( 2017س نوات دفعة )   4  

 - - 34.8 438 ( 2016س نوات دفعة )   5  

 - - 17.15 216 ( 2015س نوات دفعة )   6  

 - - 8.41 106 ( 2014س نوات دفعة )   7  

 - - 3.01 38 ( 2013س نوات دفعة )   8  

 - - 0.87 11 ( 2012س نوات دفعة )   9

 - - 0.15 2 ( 2011) س نوات دفعة    10

 اجملموع 
9 0.71 - - 

1259 100 % - - 
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   نس بة الرسوب* والترسب* *من الفوج املتخرج   -ب 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 الرسوب = املتعرثات + من مل يسجلن يف املقررات. *

 الترسب=املنسحبات من اجلامعة + احملولت خارج اجلامعة. **

 

 

 

 

 

 

 اجلامعي   الطالبات اخلرجيات للعام 

 اجملموع  انتساب  انتظام  ال عداد 

أعداد املقبوالت قبل أربعة أعوام 

هـ 1437/1438  
  1347  -  

  هـ1440/1441أعداد الخريجات 

2017دفعة    
439 -  

 إجمالي عدد الخريجات

+الفصل الثاني 2191)الفصل األول  

2192)   

1259 -  

2017عدد الراسبات واملتسربات لدفعة   908 -  

2017نسبة الرسوب والتسرب لدفعة   67.40%  -  
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 احلديثة.   ذكر الإجنازات املتحققة فامي خيص تطوير وحتديث املناجه ادلراس ية واس تخدام الوسائل التعلميية   4/ 2

 للمركز الوطين للتقومي والاعامتد ال اكدميي.  2018املقررات عىل منوذج  اصيفمج وتو اصيف الرب احتديث تو  -

 .اون مع ادلمع الفين يف اللكيةحتديث الربوجكرتات التعلميية يف بعض القاعات يف ممر القسم ابلتع -

 تفعيل عدد من املعامل )معامل التخرجي ودراسة ال سانيد(.  -

 . 2018فة نواجت التعمل وفق املامرسات اجلديدة وحتديث نواجت التعمل للربانمج واملقررات وفقًا لامنذج مصفو   حتديث -

 حتديث دليل التدريب امليداين.  -

 وذكل مضن مبادرة مرشوع التخرج. الربامج ال اكدميية اكفة ، يف التخرج  تطوير أ حباث  -

عداد دليل ملرشوع حبث التخرج مضن مبادرة مرشوع ال  -  .واعامتده يف اجملالس اخملتصة تخرج اإ

 ال ول للمس توى اخلامس من اخلطة املطورة.  ادلرايس   التطوير الالكرتوين ملقررات الفصل -

 التطوير الالكرتوين ملقررات الفصل ادلرايس الثاين للمس توى السادس من اخلطة املطورة.  -

دراج مقرر للخربة امليدانية ) التدريب اللغوي( يف املس توى الث  -  . .لربانمج اللغة العربية امن مضن اخلطة ادلراس يةاإ

 .collaborate ultra2- zoom -1بواسطة أ نظمة البث اخملتلفة يف بعض املقررات:برانمج التعلمي عن بعد تفعيل  -

 .لتقومي واجبات الطالبات turnitin برانمج اعامتد   -

 :ادلورات التدريبيةتنظمي  -

 بالل.   ىد. حض   وأ عضاء الهيئة التعلميية تعقوبته وأ ليته للطالبابربانمج كشف الانتحال مفهومه و التعريف  •

 احملارضات عرب برانمج زوم د. رزان خدام. تسجيل  •

نشاء  •  .د. مىن رشادة   (QN)  الاختبارات الالكرتونيةاإ

 رشوع البحث التجرييب ابملادة.  مت تغيري الكتاب وحتديث التوصيف واعامتد تقيمي م  : يف برانمج اللغة الإجنلزيية  عمل اللغوايت النفيس مقرر -

 : تغيري التوصيف والكتاب.  يف برانمج اللغة الإجنلزيية  النقد الاديب قررم -

 )توصيف اكمل للمهنج(    يف برانمج اللغة الإجنلزيية   استبدال مادة النرث الالروايئ مبادة مقدمة لل دب -
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 .يف برانمج اللغة الإجنلزيية مقرر مناجه حبث حتديث توصيف  -

 0ال لية( )مادة نظرية الرتمجة، مادة ترمجة املصطلحات، مادة ترمجة أ نواع النصوص، مادة الرتمجةيف برانمج اللغة الإجنلزيية  وصيفات بعض مواد الرتمجة  يث تحتد  -

 . ادلراس ية املطورة ط للخط) اجلديدة ( اإضافة متطلبات اجلامعة   -

 فيذ دلى واكةل اجلامعة التنفيذية.نشاء معامل خاصة ملقررات الآاثر وهو يف اإطار التن طلب اإ  -

 تفعيل الرحالت العلمية ملناطق أ ثرية مثل: زايرة مدينيت ال حساء واثج التارخيية ك حد مصادر التعمل اجلديدة يف الربانمج.  -

دخال املناظرات التارخيية ك حد اسرتاتيجيات التدريس وتقومي الط -  الب احلديثة. اإ

 هـ. 1440/1441قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية لعام  يف  ادلكتوراه برانمج   تطوير اعامتد   -

 الإنساين مواءمة خمرجات تعمل الربامج مع  خمرجات تعمل مقررات املسار مراجعة مصفوفة الربامج و  -

 . تطوير اسرتاتيجيات التدريس يف مجيع املقررات ادلراس ية   -

 اس تكامل تطوير حمفظة الطالب يف بعض املقررات ادلراس ية . -

 . والثاينالاول  ادلرايساحلديثة خالل الفصل  التعلميةتنفيذ عدد من ادلورات وورش العمل  ل عضاء هيئة التدريس   ابلقسم  يف جمال اس تخدام الوسائل  -

 اكفة .  اسرتاتيجيات التدريس للمقرراتمدى مواءمهتا مع ساليب التقومي و أ  مراجعة  -

 وحفظها يف قاعدة بياانت.  م،2019-2018أ داء الربانمج    مؤرشاتحتليل استباانت  -

 تفعيل مواقع التواصل الاجامتعي يف العملية التعلميية. -

 يف بعض املقررات ادلراس ية .  تطبيق مبادرة "التعمل النشط" -

 عمل اجامتع الانرتنت(.  -تطبيق مبادرة "حمفظة الطالب" يف  املقررات العملية: )التدريب امليداين -

 الربانمج. لقياس نواجت تعمل املقررات و  حتديث منوذج  اكسل الالكرتوين -

 .اس تخدام مصادر التعمل الالكرتونية ابملكتبة الرمقية يف العملية التعلميية -

 . يف برانمج التصال وتقنية الإعالم Media202اإضافة مرجع ملقرر )قوانني الإعالم وأ خالقياته(   -

 لتصال وتقنية الإعالم  انمج ايف بر  Media205اإضافة مرجع ملقرر )مبادئ الكتابة الإعالمية(   -

 يف برانمج التصال وتقنية الإعالم  Media306اإضافة مرجع ملقرر )الإعالم والتمنية(   -

 . يف برانمج التصال وتقنية الإعالم مسار العالقات العامة والإعالن Prl406اإضافة مرجع ملقرر )تنظمي املؤمترات والندوات(   -
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 يف برانمج التصال وتقنية الإعالم  مسار الصحافة والنرش الإلكرتوين  Media405ل نباء( اإضافة مرجع ملقرر )حصافة واكلت ا -

 يف برانمج التصال وتقنية الإعالم .  العالقات العامة والإعالنمسار    Media413اإضافة مرجع ملقرر )العالقات العامة والإعالن ادلويل(   -

 مج التصال وتقنية الإعالم يف بران   مسار العالقات العامة والإعالن Media418 اإضافة مرجع ملقرر )دراسة حاةل يف العالقات العامة(  -

 يف برانمج التصال وتقنية الإعالم.  Medid202Nتعديل موضوعات توصيف مقرر )قوانني الإعالم وأ خالقياته(    -

 م . يف برانمج التصال وتقنية الإعال   Media306تعديل موضوعات توصيف مقرر )الإعالم والتمنية(  -

نتاج املواد الإعالمية(  -  يف برانمج التصال وتقنية الإعالم .  مسار العالقات العامة والإعالن  Media411Nتعديل موضوعات توصيف مقرر )تصممي واإ

 . تصال وتقنية الإعالم ال يف برانمج  مسار العالقات العامة والإعالن Media 415Nتعديل موضوعات توصيف مقرر )العالقات العامة يف املؤسسات العامة واخلاصة(   -

 . يف برانمج التصال وتقنية الإعالم مسار العالقات العامة والإعالن Media 413Nتعديل موضوعات توصيف مقرر )العالقات العامة والإعالن ادلويل(    -

 ومتوافقة مع رساةل وأ هداف الربانمج.   اتمنطلقة من التخصصمتنوعة  اعامتد مبادرات جممتعية  -

عداد ملزمة -  نب العميل ملقرر الإعالم اجلديد والوسائط املتعددة للمس توى اخلامس. خاصة ابجلا اإ

عداد ملزمة خاصة ابجلانب العميل ملقرر الصحافة والنرش الإلكرتوين للمس توى السادس )مسار الصحافة والنرش الإلكرتوين(  -  اإ

عداد ملزمة خاصة ابجل  -  ادس )مسار الصحافة والنرش الإلكرتوين(  انب العميل ملقرر فن التصوير الصحفي للمس توى الساإ

عداد ملزمة خاصة ابجلانب العميل ملقرر الإعالم الإلكرتوين ونظم املعلومات للمس توى اخلامس   -  . اإ

عداد ملزمة خاصة ابجلانب العميل ملقرر العالقات العامة والإعالن يف الوسائط احلديثة -    للمس توى السادس )مسار العالقات العامة والإعالن(  اإ

نتاج املواد الإعالمية للمس توى السابع )مسار العالقات العلمة والإعالن(   - عداد ملزمة خاصة ابجلانب العميل ملقرر التصممي واإ  اإ

عداد ملزمة خاصة ابجلانب العميل ملقرر التصممي والإخراج الصحفي للمس توى السابع )مسار الصح  -  افة والنرش الإلكرتوين(  اإ

 رر الإعالم اجلديد والوسائط املتعددة للمس توى اخلامس اصة ابجلانب العميل ملقالتحديث عىل  امللزمة اخل  -

 التحديث عىل امللزمة اخلاصة ابجلانب العميل ملقرر الصحافة والنرش الإلكرتوين للمس توى السادس )مسار الصحافة والنرش الإلكرتوين(   -

 لإلكرتوين ونظم املعلومات للمس توى اخلامس. التحديث عىل  امللزمة اخلاصة ابجلانب العميل ملقرر الإعالم ا  -

 التحديث عىل امللزمة اخلاصة ابجلانب العميل ملقرر فن التصوير الصحفي للمس توى السادس )مسار الصحافة والنرش الإلكرتوين(    -

 ى السادس )مسار العالقات العامة والإعالن(. التحديث عىل امللزمة اخلاصة ابجلانب العميل ملقرر العالقات العامة والإعالن يف الوسائط احلديثة للمس تو   -

نتاج املواد الإعالمية للمس توى السابع )مسار العالقات العامة والإعالن -  ( التحديث عىل امللزمة اخلاصة ابجلانب العميل ملقرر التصممي واإ
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 ية : م , ومتوسط نس بة شغل القاعات ادلراس ية ابللك , معلية ( اليت قدمهتا اللكية يف هذا العا  عدد الوحدات ادلراس ية ) نظرية   بيان   5/ 2

 : عدد الوحدات ادلراس ية )النظرية( اليت قدمهتا اللكية  -أ            

 

 القسم 
 الثاين ادلرايس    الفصل   ال ول ادلرايس    الفصل  

 مجموع الفصول 
 مجموع املس تفيدات  املس تفيدات 

  الفصل الثاين  الفصل ال ول  مية قد   خطة  خطة جديدة  خطة مطورة  خطة قدمية  خطة جديدة  مطورة خطة  
 7319 3425 3894 265 - 65 62 6 68 64 ادلراسات الإسالمية 

 5585 2574 3011 213 - 45 54 1 59 54 اللغة العربية 

 6771 3490 3281 693 2 177 198 12 166 138 اللغة الإجنلزيية 

 6797 3480 3317 197 1 48 50 1 53 44 التارخي 

 7774 3587 4187 622 13 197 85 8 203 116 غرافية املعلومات اجل   اجلغرافيا ونظم 

 5939 3906 2033 543 - 170 105 2 186 80 املكتبات واملعلومات 

 7270 3895 3375 397 2 93 78 - 152 72 عمل الاجامتع واخلدمة الاجامتعية 

 4417 2163 2254 406 - 139 108 - 72 87 الإعالم والتصال 

 1047 464 583 110 - 64 4 6 32 4 الس نة العامة 

 8151 4353 3798 243 1 62 90 - 53 37 متطلبات اجلامعة واللكية 

 61070 31337 29733 3689 19 1060 834 36 1044 696 اجملموع اللكي للساعات النظرية 
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            : ية( اليت قدمهتا اللكية عدد الوحدات ادلراس ية )العمل   -ب        

 القسم 
 الثاين ادلرايس  الفصل   ال ول ادلرايس    الفصل  

 مجموع الفصول 
 املس تفيدات 

 مجموع املس تفيدات 
 الفصل الثاين  الفصل ال ول  قدمية خطة   خطة جديدة  خطة مطورة  خطة قدمية  خطة جديدة  خطة مطورة 

 766 361 405 45 - 7 14 - 8 16 ادلراسات الإسالمية 

 798 283 515 74 - 4 20 - 8 42 اللغة الإجنلزيية 

 2319 935 1384 177 - 42 35 3 33 64 اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية 

 1685 586 1099 174 - 18 45 - 75 36 املكتبات واملعلومات 

 403 199 204 28 - - 12 - 4 12 عمل الاجامتع واخلدمة الاجامتعية 

 698 328 370 66 - 26 14 - 14 12 الإعالم والتصال 

 55 21 34 6 - 4 - - 2 - الس نة العامة 

 451 188 263 46 - 20 - - 26 - متطلبات اجلامعة واللكية 

 7175 2901 4274 616 - 121 140 3 170 182 اجملموع اللكي للساعات العملية 
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        : متوسط شغل القاعات ادلراس ية ال س بوعي    -ج           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالاثء يس تثىن مهنا ساعتا النشاط وساعتا جملس القسم   ساعات( يوميًا ما عدا يوم   6*ساعات الإشغال املفرتضة يه ) 

 يف وقت جمالس ال قسام ال خرى   القاعات ل   *مت سد جعز بعض ال قسام بشغ 

 

 

 

 

 

 

 القسم 
 متوسط الإشغال الاس بوعية  ساعات الإشغال الفعلية  *ساعات الإشغال املفرتضة  عدد القاعات ادلراس ية 

 الفصل الثاين  الفصل ال ول  الفصل الثاين  ال ول الفصل   الفصل الثاين  الفصل ال ول  الفصل الثاين  الفصل ال ول 

 299 305 290 302 308 308 11 11 ادلراسات الإسالمية 

 242 249 232 246 252 252 9 9 اللغة العربية 

 373 385 354 378 392 392 14 14 اللغة الإجنلزيية 

 190 191 184 186 196 196 7 7 التارخي 

 189 191 182 186 196 196 7 7 الاجامتعية عمل الاجامتع واخلدمة  

 245 248 238 244 252 252 9 9 اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية 

 218 222 212 220 224 224 8 8 كتبات واملعلومات مل ا

 187 192 178 188 196 196 7 7 التصال وتقنية الإعالم 

 248 210 245 168 252 252 9 9 الس نة العامة 

 2119 2193 2115 2118 2268 2268 81 81 اجملموع 
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 : ال س بوعي  والبثوث   متوسط شغل الش باكت التلفزيونية   -د 

 

 عدد الش باكت التلفزيونية والبثوث 
ال  **ساعات الإشغ 

 املفرتضة ال س بوعية  

 ال س بوعي متوسط الإشغال   ساعات الإشغال الفعلية ال س بوعية للش باكت 

 الفصل الثاين  الفصل ال ول  الفصل الثاين  الفصل ال ول  اليوم 

20 

 103 108 86 95 األحد 120

 110 101 99 81 األثنين 120

 77 77 73 74 الثالثاء 80

 105 102 89 83 األربعاء 120

 107 110 93 100 الخميس 120

 502 498 440        433 560 المجموع

 
 ساعات ( يوميًا ما عدا يوم الثالاثء يس تثىن مهنا ساعتا النشاط .     6*  ساعات الإشغال املفرتضة يه )  
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 : متوسط شغل املعامل احلاسوبية ال س بوعي هـ 

 

 متوسط الإشغال ال س بوعي  ال س بوعية للمعامل ساعات الإشغال الفعلية   شغال ال س بوعية املفرتضة ت الإ ساعا  عدد املعامل  الفصل 

 406 364 448 16 الفصل ال ول 

 361 273 448 16 الفصل الثاين 

 

 وعياً لحل مشكلة التعارض في بعض شعب االنترنت واالتصاالت (ساعة أسب20( الخاصة بالطالبات في الفصل الدراسي األول بواقع )9-0االلكترونية )  إضافة إلى استخدام  المكتبة *
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 مت تقدميها. والطاقة الاستيعابية للك مهنا , والربامج العملية اليت    دد اخملتربات واملعامل املتاحة ابللكية , عبيان    2/6

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعتان وبعضها يعطى ثالث ساعات   ى *ادلروس مهنا ما يعط

 املعامل 
 عدد ادلروس  الطاقة الاستيعابية 

 الفصل الثاين  الفصل ال ول  الفصل الثاين  الفصل ال ول 

1-3    63 28 28 14 10 

1-4    63 28 28 13 7 

1-5    63 40 40 13 8 

1-6    63 38 38 11 8 

1-7    63 39 39 12 5 

2-2    63 46 46 14 8 

0-3    63 20 20 5 4 

0-4    63 20 20 5 5 

0-7    63 41 41 10 6 

0-8    63 41 41 14 7 

0-9    68 36 36 10 9 

0-10   68 30 30 13 6 

2-1    63   45 45 13 12 

2-3    63   46 46 9 8 

2-4    63   43 43 13 3 

2-5    63   43 43 10 6 

 112 179 584 584 اجملموع 
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 ة قدراهتم العلمية. ية الطلبة املوهوبني وتمني ختذهتا اللكية يف جمال رعا ذكر الوسائل والس بل اليت ا 7/ 2

 اخلرجية مضن فعاليات البحث العلمي والإلقاء واخلطابة. يف يوم ال قسام ترش يح مخس من طالبات  -

 حلضور برانمج متقدم يف البحث العلمي. ال قسام  ترش يح ثالث طالبات من  -

 هتا واكةل اجلامعة لالبتاكر ورايدة ال عامل. اليت نظم للمحارضاتال قسام  حضور بعض طالبات  -

 اجلامعة . جائزة درة تشجيع الطالبات ملسابقة  -

 .ضوية طالبتني يف اللجنة الاستشاريةاعامتد ع  -

 .الرتش يح  لدلورات التدريبية  -

 أ سابيع ومت منحهن وسام العطاء والرايدة.  4ورعايته ابلاكمل ملدة  ترش يح الطالبات املوهوابت للقيام بأ عامل اللجنة الإعالمية يف برانمج موهبة الإثرايئ الصيفي  -

 بول والتسجيل ابجلامعة يف أ عامل القبول واملهام الإعالمية يف الفصل الصيفي. ترش يح الطالبات املوهوابت ملساندة عامدة الق -

 مشاراكت.   10عدل  ( مب7تشجيع أ قالم الطالبات الواعدة للمشاركة يف جمةل بوح الطالبية فقد بلغ عددهن ) -

نتاج، التحرير، التغطية، الإلقاء( من خالل مضهم  - برازها داخل اجلامعة وخارهجا مبعدل ) رعاية املوهوابت يف همارات )التصممي، الإ  . ( تغطية خالل العام ادلرايس احلايل82يف فريق عنَي لتمنية هماراهتن واإ
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 تغطيات الفصل ال ول: 

 بية مبجمع الراينتدشني ال ندية الطال -

 امحلةل الإرشادية )حاكاي السفن( -

 . تغطية لقاء الهتيئة لطالبات املس توى الثالث  -

 فعالية اليوم الوطين بلكية الآداب -

 فعاليات اليوم الوطين لقسم ادلراسات الإسالمية  -

 اللقاء الإرشادي ال ول   -

 عية( احملارضة الرايدية )رايدة ال عامل أ ثناء ادلراسة اجلام  -

 ل(  ورشة معل )همارات التواصل وبناء عالقات العم -

 احلفل اخلتايم لدلورة التدريبية املقدمة لضباط القوات اجلوية امللكية -

بداع "تنوين"  -  ثراء لالإ  تغطية زايرة مومس اإ

 تاجئ انتخاابت اجمللس الطاليب ن  -

 مبادرة ساعة المنو املهين   -

. ابلظهرانهلية م للجنة التمنية الاجامتعية ال  أ اي 4محةل )فرات أ م أ جاج( ملدة  -  

متعمحةل جسور التابعة لواكةل ادلراسات والتطوير وخدمة اجمل -  

.ورشة معل )ُحسن( مضن برانمج حسائب للفتيات التابع ملؤسسة أ نس البناء الرتبوية -  

. رتبويةورشة معل )ابرقة قمل( مضن برانمج حسائب للفتيات التابع ملؤسسة أ نس البناء ال -  

. برانمج حسائب للفتيات التابع ملؤسسة أ نس البناء الرتبوية ورشة معل )نسج اخليال( مضن  -  
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. ورشة معل )فن التعامل مع املس تقبل( مضن برانمج حسائب للفتيات التابع ملؤسسة أ نس البناء الرتبوية -  

.الرتبوية ورشة معل )متأ هب( مضن برانمج حسائب للفتيات التابع ملؤسسة أ نس البناء -  

. الإثرايئ )راحة حرف( لقسم اللغة العربيةالنشاط  -  

( 1،440مؤمتر )طاقات بناءة .. لرحةل   -  

.مؤمتر معوقات التدريب امليداين -  

. محةل )انصت لقلبك( لقسم اجلراحة مبستشفى املكل فهد اجلامعي  -  

. املشاركة بربانمج )مشاريع التخرج والمتزيز البحيث( -  

. ت اجلغرافية لكورنيش اخلربعلوماغرافيا ونظم املرحةل قسم اجل -  

. اجللسة احلوارية املفتوحة لل س تاذ جنيب الزامل بلكية الصحة العامة -  

. املعرض العلمي الطاليب الثامن -  

. سوق الإدارة التابع للكية ادلراسات التطبيقية وخدمة اجملمتع -  

( ة )مواطن حصفي واعيعالن الفعال( + مبادر الورشة املقدمة ابلتعاون مع مجعية أ فق )تصممي الإ  -  

ن مضن مقرر الإعالم الإلكرتوين ونظم املعلومات - . زايرة املكتبة املركزية مبجمع الرايز  

عالنية للمؤسسة مبدرسة ال مري فهد بن سلامن - . ورشة معل كيفية تصممي مواد اإ  

بداعي( للمعيدة ندى العزني - . ادلورة التدريبية )كيف تصنع فيديو اإ  

. مزايرة حصيفة اليو  -  

. حمارضة الاس تخدام ال مثل للتكنولوجيا محلاية البيئة يف مجعية ارتقاء-  

. زايرة غرفة الرشقية -  



 هـ1440/1441 جامعة الإمام عبدالرمحن بن فيصل /التقرير الس نوي للكية الآداب 66  

 

ورشة معل جممتعية للثانوية الثالثة ابلظهران )القواعد ال ساس ية لتصممي جمةل(  -  

. تغطية اخلدمة اجملمتعية يف مجعية ارتقاء -  

منا ساٍم( مبادرة )مهة حصفي .. اإعال -  

. مناقشة تاكليف مقرر الإعالم الإلكرتوين ونظم املعلومات -  

ورشة معل جممتعية لالبتدائية السادسة والثالثون )القواعد ال ساس ية لتصممي جمةل(  -  

. تغطية مركز التعلمي املس متر لزايرة مديرة الابتعاث والايفاد -  

. مقهىى املعرفة املُقام يف لكية الآداب -  
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 : تغطيات الفصل الثاين 

 

حمارضة د. طالل غزاهل )حياة الابتاكر تعلمي تعمل الابتاكر(  -  

. توقيع العقد التشغييل لرشكة ساذرلند مع مركز التعلمي املس متر  -  

. امللتقى الثاين ملركز الإرشاد اجلامعي -  

. اس تضافة التوس امتسرتز محمد القحطاين -  

معي؟ لدلكتور ايرس باكر التابعة لعامدة القبول والتسجيل ااجل دورة كيف ختتار ختصصك  -  

امللتقى ال ول للقيادات ال اكدميية النسائية يف اجلامعات السعودية  -  
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 تغطية مرافق مركز التعلمي املس متر )فيديو تعريفي(  -

 محةل ل تقول بعدين للتوعية بأ مراض الرسطان-

ميان املدرزع-0البوليةامحلةل التوعوية بأ مراض املساكل  - دارة ال داء الوظيفي تقدمي د. اإ  ورشة اإ

 التابع لعامدة تطوير التعلمي اجلامعي  20معرض التعلمي والتعمل اجلامعي  -

 مبادرة اكتشاف ورعاية املوهبة والإبداع -

 الندوة التعريفية ملرشفات التدريب امليداين -

 زايرة وزارة الإعالم  -

 العزيز أ محد عبدعالم د. اس تضافة مقرر لغة الإ  -

 مرسحية حريان التابعة جلنة التمنية الاجامتعية حبي الروضة  -

 اللقاء املفتوح مع سعادة معيدة لكية الآداب د. مشاعل بنت عيل العلكي  -

 شاط قطرة .. للمحافظة عىل ثروة بالدان لقسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية -

 داد د ابحل اس تضافة الصحافية شهد بنت محم  -

 ورشة العمل التطوعي )اندي الآداب الطاليب(  -

 امحلةل التثقيفية اخلاصة بفريوس كوروان املس تجد من تنظمي لكية الصحة العامة -

 ملتقى رؤساء ال قسام ال اكدميية )رشاكء النجاح( -

 معرض لكية الرتبية ال ول لدلراسات العليا -

 ورايدة ال عامل  جلامعة لالبتاكر التابع لواكةل اعرض برانمج مرسعات ال عامل  --

 حفل بصمة أ مرية )احلفل التكرميي لسعادة ادلكتورة أ مرية بنت أ محد اجلعفري(  -

 زايرة حصيفة اليوم -

 فعالية ممارس القيادة املدرس ية وفعالية املعمل الرمقي  -

 ورشة التخطيط الاسرتاتيجي ابللكية -

 الآدابحفل التخرج عن بعد لطالبات لكية  -
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 أ عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم   -3
 

 هـ1440/1441هيئة التدريس ومن يف حمكهم عام  أ عضاء داعد أ   -( 15جدول )

 هـ1440/1441أ عداد أ عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم املتفرغني خالل العام  -( 16جدول )

 هـ1440/1441بية أ و اللقاءات العلمية داخل اململكة عام ملؤمترات أ و الندوات أ و ادلورات التدري مشاراكت وحضور أ عضاء هيئة التدريس يف ا - (17جدول )

1441/ 1440وحضور أ عضاء هيئة التدريس يف املؤمترات أ و الندوات أ و ادلورات التدريبية أ و اللقاءات العلمية خارج اململكة عام    مشاراكت    -  ( 81جدول )   

   هـ 1441/ 1440التعلمي اجلامعي ل عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم عام    من عامدة تطوير  ادلورات املقدمة  -(  19جدول )   

 هـ 1441/ 1440أ عضاء هيئة التدريس اذلين حصلوا عىل اتصال علمي خالل العام    أ عداد    -(  20جدول ) 

 هـ1440/1441أ عداد أ عضاء هيئة التدريس احلائزين عىل جوائز علمية خالل عام  -( 21جدول )

 هـ1440/1441خالل عام ين مت تعييهنم أ و التعاقد معهم عداد أ عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم اذلأ   -( 22) ولجد

عارهتم أ و انتداهبم خالل عام  -( 23جدول )  هـ1440/1441أ عداد أ عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم اذلين مت اإ

 هـ1440/1441خالل عام  ن تركوا اخلدمةأ عداد أ عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم اذلي -( 24جدول )
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 ( 15جدول )

 هـ 1441/ 1440عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم عام  أ    أ عداد   1/ 3

 أ س تاذ مساعد  أ س تاذ مشارك  أ س تاذ  الدرجة العلمية
 الإجاميل  مدرس لغة  معيد  حمارض 

 الجنس                          
 

 القسم                 الجنسية
 أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ر ك ذ  أ نث  ذكر 

 الس نة ال وىل العامة  
 6 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 سعودي 

 13 0 0 0 0 0 6 0 4 0 3 0 0 0 غري سعودي

 ادلراسات الإسالمية
 47 0 0 0 6 0 19 0 11 0 10 0 1 0 سعودي 

 7 9 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 2 غري سعودي

 لعربيةاللغة ا
 32 0 0 0 6 0 11 0 13 0 3 0 0 0 سعودي 

 5 6 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0 2 غري سعودي

 اللغة الإجنلزيية
 49 0 0 0 11 0 22 0 13 0 1 0 1 0 سعودي 

 9 5 1 0 0 0 6 1 0 1 0 2 2 1 غري سعودي

 التارخي
 28 0 0 0 3 0 8 0 14 0 3 0 0 0 سعودي 

 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 2 غري سعودي

 اجلغرافيا 
 27 0 0 0 6 0 6 0 10 0 4 0 1 0 سعودي 

 5 5 0 0 0 0 0 0 4 1 1 4 0 0 غري سعودي

 املكتبات واملعلومات
 14 0 0 0 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 سعودي 

 8 1 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 غري سعودي

عمل الاجامتع واخلدمة  

 الاجامتعية

 18 0 0 0 11 0 6 0 1 0 0 0 0 0 سعودي 

 14 1 0 0 0 0 0 0 7 0 6 1 1 0 غري سعودي
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 التصال وتقنية الإعالم 
 13 0 0 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 سعودي 

 6 2 0 0 0 0 1 0 4 2 1 0 0 0 غري سعودي

آنية  ادلراسات القرأ

 7 5 0 0 3 0 4 3 0 0 0 1 0 1 سعودي 

 غري سعودي

 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1 

 اجملموع
 241 5 0 0 68 0 87 3 62 0 21 1 3 1 سعودي 

 69 39 0 2 0 0 14 1 33 8 18 21 4 7 غري سعودي

 354 اجملموع
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  (16جدول )

 هـ 1441/ 1440أ عداد أ عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم املتفرغني خالل العام  

 الدرجة العلمية اجلهة / القسم
 تفرغ جزئي تفرغ تام

 مالحظات
 أنثى ذكر أنثى ذكر

 الدراسات اإلسالمية

 - - - - - أستاذ

 - - - - - أستاذ مشارك

 -  - - - مساعدأستاذ 

 - - - - - حماضر

 - - - - - معيد

 - - - - - مدرس

 اللغة العربية

 - - - - - أستاذ

 -  - - - أستاذ مشارك

 - - - 1 - أستاذ مساعد

 - - - - - حماضر

 - - - - - معيد

 - - - - - مدرس

 اللغة اإلجنليزية

 - - - - - أستاذ

 - - - - - أستاذ مشارك

 -  - - - أستاذ مساعد

 - - - - - حماضر

 - - - - - معيد

 - - - - - مدرس

 التاريخ

 - - - - - أستاذ

 - - - - - أستاذ مشارك

 - - - - - أستاذ مساعد

 - - - - - حماضر

 - - - - - معيد

 - - - - - رسمد
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 الدرجة العلمية اجلهة / القسم
 تفرغ جزئي تفرغ تام

 مالحظات
 أنثى ذكر أنثى ذكر

 اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية

 - - - - - أستاذ

 -  - - - أستاذ مشارك

 - - - - - أستاذ مساعد

 - - - - - حماضر

 - - - - - معيد

 - - - - - مدرس

 املكتبات واملعلومات

 - - - - - أستاذ

 - - - - - أستاذ مشارك

 - - - - - أستاذ مساعد

 - - - - - حماضر

 - - - - - معيد

 - - - - - مدرس

 واخلدمة االجتماعيةعلم االجتماع 

 - - - - - أستاذ

 - - - - - أستاذ مشارك

 - - - - - أستاذ مساعد

 - - - - - حماضر

 - - - - - معيد

 - - - - - مدرس

 االتصال وتقنية اإلعالم

 - - - - - أستاذ

 - - - - - أستاذ مشارك

 - - - - - أستاذ مساعد

 - - - - - حماضر

 - - - - - معيد

 - - - - - مدرس

 -  - 1 - المجموع
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 (17جدول )

 هـ  1441/ 1440مشاراكت وحضور أ عضاء هيئة التدريس يف املؤمترات أ و الندوات أ و ادلورات التدريبية أ و اللقاءات العلمية داخل اململكة عام  

 

 رشة العملدوة / الدورة / و اسم املؤتمر/ الن م

 نوع النشاط 

 -ندوة  -)مؤتمر

 ).... 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد الجهة املنظمة  املجال العلمي

عدد أعضاء هيئة التدريس 

 املشاركين أو الحاضرين

 حضور فقط مشاركة

 الدراسات االسالمية مؤتمر مؤتمر العمل الخيري قواعده ومقاصده 1
والدراسات  الشريعةية كل-القرى جامعة ام 

 االسالمية
 مكه املكرمة

 1441صفر  2-3
1  

2 

لرؤساء اقسام العلوم امللتقى العلمي التخصص ي 

واآلداب والتربية في الجامعات السعودية باملنطقة 

 الشرقية

 الخبر هيئة التقويم والتعليم والتدريب الدراسات االسالمية مؤتمر

 1441ربيع ثاني  21

 1 

3 
ندوة العلمية االولى تحت عنوان )تجليات لا

 التراث في الدراسات االدبية واللغوية املعاصرة(
 قسم اللغة العربية ندوة

مركز التميز البحثي في اللغة العربية بجامعة 

 امللك عبدالعزيز  
 جدة 

 2020منتصف شهر مارس 
2  

4 
 ELT Saudi 2020 Conference and Expo 

 اإلنجليزيةلتدريس اللغة  املؤتمر السعودي الدولي
 اللغة االنجليزية مؤتمر 

مركز امللك فيصل للمؤتمرات )جامعة امللك 

 عبدالعزيز( 
 جدة  

 1441جمادى ثاني 2-5
 4 

5 
امللتقى التاريخي الثالث بعنوان ) الفن مصدر 

 لدراسة التاريخ(
 الرياض  جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن  التاريخ مؤتمر

  1441ربيع االول  9

1 
 

6 

للجمعية التاريخية امللتقى العلمي التاسع عشر 

السعودية بعنوان )تاريخ وحضارة مكة املكرمة 

 عبر العصور(

 مكة املكرمة الجمعية التاريخية السعودية التاريخ مؤتمر

 1441جمادى االول 27-28

 1 

7 

امللتقى العلمي التخصص ي لرؤساء اقسام العلوم 

امعات السعودية باملنطقة واآلداب والتربية في الج

 الشرقية

 مؤتمر
الجغرافيا ونظم 

 املعلومات الجغرافية 
 الخبر هيئة التقويم والتعليم والتدريب

 1441ربيع ثاني  21

 
 

1 

   1441ان مضر 5 جدة  جامعة جدة الجغرافيا ونظم  مؤتمراالساليب الخمسة للبحوث النوعية وتوظيفها  8
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 رشة العملدوة / الدورة / و اسم املؤتمر/ الن م

 نوع النشاط 

 -ندوة  -)مؤتمر

 ).... 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد الجهة املنظمة  املجال العلمي

عدد أعضاء هيئة التدريس 

 املشاركين أو الحاضرين

 حضور فقط مشاركة

 1 املعلومات الجغرافية وقت األزمات ) عن بعد ( 

 مؤتمر م2019مؤتمر األحساء عاصمة للسياحة العربية  9
الجغرافيا ونظم 

 املعلومات الجغرافية
 األحساء كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 1441ربيع ثاني  6-8
1  

10 
املؤتمر األول للجمعية السعودية العلمية للمعلم 

 )متطلبات التنمية وطموح املستقبل(
 مؤتمر

والخدمة تماع االجعلم 

 االجتماعية
 أبها جامعة امللك خالد 

   1441ربيع ثاني  7-8

2 
 

11 
املؤتمر الدولي الثامن )اإلعالم والتنمية في ضوء 

 (2030رؤية 
 مؤتمر

قسم االعالم وتقنية 

 االتصال
 الرياض  جامعة امللك سعود

 1441رجب  2-3
2  

12 
املؤتمر الدولي االول علم النفس الرياض ي 

 )الواقع والطموح( بيقيالتط
 مؤتمر

قسم املكتبات 

 واملعلومات 
 حفر الباطن جامعة حفر الباطن

 1441ربيع ثاني  7-8
1  

إلجمالي ا  10  8  
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 (18جدول )

 هـ 1441/ 1440اململكة عام  مشاراكت وحضور أ عضاء هيئة التدريس يف املؤمترات أ و الندوات أ و ادلورات التدريبية أ و اللقاءات العلمية خارج 

 اسم املؤتمر/ الندوة / الدورة / ورشة العمل م

 نوع النشاط 

 -ندوة  -)مؤتمر

 ).... 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد الجهة املنظمة  املجال العلمي

عدد أعضاء هيئة التدريس 

 املشاركين أو الحاضرين

 حضور فقط مشاركة 

1 
ت املؤتمر العالمي للدراسات الجندرية ,روايا

 جندرية 
 اللغة االنجليزية مؤتمر 

مركز لندن للبحوث متنوعة 

 التخصصات في بيركبيك ,جامعة لندن
 لندن 

 1441رجب 5
1   

2 

 Analysing First Year University Students' 

Writing Portfolio: Errors, Improvment and 

Pedagogical Implications W-STEM 

Conference, American November 2019, th 

-29 th University of Alsharja, 28 Presenting 

a Pape 

 مشاركه بورقه عمل  مؤتمر 
 W-STEM Conference, American 

University of Alsharja 
 الشارقه  

th -29 th 28 November 2019 

1   

3 
املعابد املصرية في العصرين اليوناني والروماني "

 ")التأثير والتأثر(
 مصر جامعة عين شمس تاريخلا مؤتمر

24/7/2019 
1  

 3 اإلجمالي 
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0
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4
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8

مؤتمر ندوة

مشاركات وحضورأعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات 
أوالندوات أو الدورات التدريبية أو اللقاءات العلمية داخل 

هـ1441/1440المملكة عام 

مشاركة

حضور فقط

0

2

4

6

8

داخل المملكة خارج المملكة

مشاركات وحضور أعضاء هيئة التدريس في 
المؤتمرات داخل وخارج المملكة عام 

هـ1441/1440

مشاركة

حضور فقط
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 ( 19جدول )
  هـ 1440/1441ادلورات املقدمة من عامدة تطوير التعلمي اجلامعي ل عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم عام  

 

 امس ادلورة  م 

 أ عداد املتدربني من أ عضاء هيئة التدريس 

 مجموع  معيد  حمارض  أ س تاذ مساعد  ارك أ س تاذ مش  أ س تاذ 
 الإجاميل 

 أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر 

1 

 

استراتيجيات التعامل مع 

سلوكيات الطالب الصعبة ــ 

استراتيجية إدارة سلوك 

 الطالب

- 5 - 5 - 8 - 4 - 3 - 25 25 

2 

 

أسس صياغة أسئلة 

 االختبارات التحصيلية

- 2 - 9 - 16 - 5 - 1 - 33 
33 

3 

 

التطبيقات العملية لتدريس 

 –الصفوف الكبيرة 

االستراتيجيات وادوات 

 التكنولوجيا

- 2 - 2 - 17 - 17 - 2 - 40 40 

4 
 

2 - 13 - 4 - - - - - 19 - 19 
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نموذج )اركس( التصميم 

 التحفيزي للتعليم 

5 

 

 املهارات العددية

 

2 1 8 1 2 16 - 6 - - 12 24 36 

6 

 

تعزيز التعليم باستخدام 

 التكنولوجيا

 

1 - 2 4 2 21 - 10 - 12 5 47 52 

7 

 

توظيف التغذية الراجعة 

 لتحسين مخرجات التعلم

 

- 1 2 1 2 4 - 1 - - 4 7 11 

8 

 

املهارات املستقبلية والتعليم 

الكفايات  القائم على 

 األساسية في التعليم والتعلم

 

- 2 - 1 - 4 - 9 - 6 - 22 22 

9 

 

قيادة املناقشة وطرح األسئلة 

 لتطوير مهارات التفكير العليا

 

- - - 1 - 2 - - - - - 3 3 

10 

 

 قيادة التعليم والتعلم

 

 

- - - 1 - - - - - 1 - 2 2 

 2 1 1 - - - - 1 - - 1 - -مهارات االتصال كأحد  11
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الوطني  مخرجات االطار

 للمؤهالت 

 

12 

 

صياغة أسئلة االختبارات من 

عدد لقياس مهارات التفكير مت

 لياالع

 

- 2 2 7 1 18 - 12 - 3 3 42 45 

13 

 

توظيف  –هندسة الذاكرة 

مساعدات التعليم في العملية 

 التعليمية

 

- - - 1 - 1 - 1 - - - 3 3 

14 

 

التواصل استخدام مواقع 

 االجتماعي في التعليم 

 

 

- - - - - 1 - 1 - - - 2 2 

15 

ي  دور عضو هيئة التدريس ف

 تطوير األداء املنهي

 

- - - 1 - - - - - - - 1 1 

16 

 

 األستاذية الراعية

 

- - - 2 - 7 - 5 - 3 - 17 17 

17 
 
 
 
 

 

 جدول مواصفات االختبارات

 

- - 1 - 2 14 - 10 - 3 3 27 30 



 هـ1440/1441 جامعة الإمام عبدالرمحن بن فيصل /التقرير الس نوي للكية الآداب 82  

 

18 

 

 الفصل املقلوب 

 

 

- - 1 - 1 - - - - - 2 - 2 

19 

 

 التفكير داخل الصندوق 

 

- - - - - 2 - - - - - 2 2 

20 

 

 التعلم النشط 

 

- - - 1 - 4 - - - - - 5 5 

21 

 

توظيف التغذية الراجعة في 

 التدريس 

 

- 1 2 1 2 4 - 1 - 1 4 8 12 

22 

 

استراتيجية االستقصاء في 

 التدريس 

 

- - - - - 3 - - - - - 3 3 

23 

 

تعزيز مشاركة الطالب من 

 خالل التصميم التحفيزي 

 

- - 1 - - 2 - - - - 1 2 3 

 2 2 - 2 - - - - - - - - - دورة التأهيل اآليتلس 24

 3 3 - 2 - 1 - - - - - - - كرزما عضو هيئة التدريس 25
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 9 9 - 3 - 4 - 2 - - - - - األستاذية الراعية 26

27 
األستاذ الجامعي بالقرن 

 الواحد والعشرين 
- - - - - 1 - - - - - 1 1 

28 
املدونات للتعليم والتطوير 

 املنهي
- - - - - 1 - - - - - 1 1 

29 

 

21st Century Skills in the 

Classroom 

- - - - - 1 - - - - - 1 1 

30 

 

Influencing Students 

Intentions to Foster 

Deeper Learning 

 

- - - - - - - 1 - - - 1 1 

31 

 

Assessment in secondary 

modern foreign languages 

- - - - - - - 1 - - - 1 1 

32 

 

Teaching Adult Learners 
- - - - - - - 1 - - - 1 1 

33 

 

Becoming a Confident 
- - - - - - - 1 - - - 1 1 
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Trainer 

34 

 

Education in a Changing 

World 

- - - - - - - 1 - - - 1 1 

 392 338 54 42 صفر 92 صفر 150 16 38 33 16 5 اإلجمالي 
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 (20جدول )

 هـ 1440/1441أ عداد أ عضاء هيئة التدريس اذلين حصلوا عىل اتصال علمي خالل العام  

 اللكية / اجلهة 
ماكن التصال  

 العلمي 

 نوع التصال العلمي 

 أ خرى )تذكر(  عضو زائر  ممتحن خارج  مشاركة علمية أ و حبثية  مالحظات 

 أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر 

    - - - - - - - - داخل اململكة  ة لندن اململكة املتحد 
    - - - - - - 1 - خارج اململكة 

 

 

 (21جدول )

 هـ 1441/ 1440أ عداد أ عضاء هيئة التدريس احلائزين عىل جوائز علمية خالل عام  

 

 ئزة اليت اس تحق علهيا اجلا ال عامل   جمال اجلائزة  اجلهة املاحنة للجائزة  امس اجلائزة  امس الفائز ابجلائزة  م 

1 - - - - - 

2 - - - - - 
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 (22جدول )

 هـ 1441/ 1440خالل عام  التعاقد معهم    وأ  عداد أ عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم اذلين مت تعييهنم  أ  

 اجلنس ية 
 اجملموع  مدرس لغة  معيد  حمارض  أ س تاذ مساعد  أ س تاذ مشارك  أ س تاذ 

 الاجاميل 
 أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نيث  ذكر 

 10 10 - - - 10 - - - - - - - - - سعودي 

 0 - - - - - - - - - - - - - - غري سعودي 

 
 
 
 
 (23جدول )

عارهتم أ و انتداهبم خالل عام    هـ 1441/ 1440أ عداد أ عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم اذلين مت اإ

لهيا   اجلهة املعار أ و املنتدب  ادلرجة العلمية  العدد   اإ

 الباطنجامعة حفر  أ س تاذ مساعد 1

 جامعة ال مرية نورة بنت عبدالرمحن أ س تاذ مساعد 1

 لكية الرتبية ابجلبيل أ س تاذ مساعد 1

 وزارة العمل والتمنية الاجامتعية  أ س تاذ مساعد 1
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 (24جدول )

 هـ 1441/ 1440م  عداد أ عضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم اذلين تركوا اخلدمة خالل عا أ  

 سبب ترك اخلدمة  ادلرجة العلمية  العدد 

 تقاعد  أ س تاذ   1

 نقل اإىل لكية الرتبية ابدلمام    أ س تاذ مشارك  1

 تقاعد  أ س تاذ مساعد  1

 الاس تقاةل أ س تاذ  1

 الاس تقاةل أ س تاذ مشارك  3

 الاس تقاةل مساعد أ س تاذ  1

 الاس تقاةل حمارض  2

 

 

جراء التايل :   ( لللكيات النظرية22:1( لللكيات العلمية ، ) 17:1( لللكيات الطبية ، ) 5:1)   طالب املس هتدفة ويه ؛ ا اللكية لتحقيق معدلت أ س تاذ/  ذكر الوسائل والس بل اليت اختذهت 2/ 3  مت اإ

 طالب للك أ س تاذ.  30أ وًل: زايدة الشعب يف املقررات ادلراس ية ليصل نس بة الطالب لل س تاذ عىل مس توى اللكية هذا العام   -

رشاكهم يف العملية التعلميية ع تطبيق نظام مساعد ال س تاذ بتوجيه ا: اثنيً  -  ند اإجراء التطبيقات والامترين وال نشطة يف قاعة الصف. املعيدات حبضور احملارضات ادلراس ية مع أ عضاء هيئة التدريس، مع العمل عىل التقليل من عدد الطالبات ابإ

 السعوديني.   التدريس املمتزيين علمًيا وفكراًي غرياثلثًا: الرفع بطلب الاس تقطاب من أ عضاء هيئة  -

 لتدرييسرابًعا: التعاقد بنظام ال جر ابلساعة مع احلاصالت عىل شهادة املاجس تري وفق احتياجات ال قسام التعلميية؛ لتغطية العجز يف الساعات ا -

 _ اإن دعت احلاجة ذلكل_.   -

 ( ساعة للمحارض واملعيد، وفق لحئة التعلمي العايل. 16( ساعة لل س تاذ املساعد )14( ساعة لل س تاذ املشارك، و)12ساعات لل س تاذ، و)(  10ة التدريس ومن يف حمكهم )خامسًا: التوزيع العادل للساعات التدريس ية ل عضاء هيئ -
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 : ب لل س تاذ ابللكية وأ قساهما عىل النحو التايل راءات أ دت اإىل خفض نس بة الطال لك هذه الاجراءات أ دت اإىل خفض نس بة الطالب لل س تاذ ابللكية وأ قساهما عىل النحو التايل لك هذه الاج    

 القسم 
 نس بة النجاح 

 الفصل ادلرايس ال ول 

 نس بة الطالب اىل ال س تاذ 

 الفصل ادلرايس ال ول 

الإسالمية ادلراسات    99 %  28 

% 94 اللغة العربية   25 

الإجنلزيية اللغة    90 %  13 

% 95 التا رخي   34 

اجلغرافية علومات  ونظم امل   اجلغرافيا   96 %  29 

% 98 املكتبات واملعلومات   29 

% 99 عمل الاجامتع واخلدمة الاجامتعية   35 

% 99 التصال وتقنية الاعالم   32 

% 96 اللكية   28 
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رشاد أ اكدميي ...اخل ( اخملتلفة ) تدري    حبسب جمالت معهل   س بوعية لعضو هيئة التدريس ومن يف حمكه ,جاميل لساعات العمل ال  بيان التوزيع الإ   3/ 3  س , حبوث , خدمة جممتع , اإ

   قسم ادلراسات الإسالمية 

 

 

 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 
الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 الطالب

ساعات 

 سالتدري

عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس

 8 126 12 206 الفقه وأصوله أستاذ  سعودية أ.د مريم بنت راشد التميمي 
 رئيسة لجنة البحث العلمي  12

سملفقه وأصوله بالقالعلمية ل لجنةرئيسة ال  
4  

 سعودية  د. فاطمة بنت محمد الكلثم
أستاذ 

 مشارك
 وأصولهالفقه 

61 

6 

108 

7 

 أديب والسلوك على مستوى الكلية نة التعضو لج 12

 رئيسة اللجنة الطالبية بالقسم

 سملفقه وأصوله بالقالعلمية ل لجنةعضو ال

2  
 اشراف 1 اشراف 2

 سعودية د. إيمان بنت محمد  صالح
أستاذ 

 مشارك
 2 4 3 26 الفقه وأصوله

 مستشارة وكيل الجامعة لالبتكار وريادة األعمال  12

 البتكار وحدة امديرة 

رئيسة اللجنة االستشارية بوكالة الجامعة للشئون 

 األكاديمية

سمعضو لجنة الفقه وأصوله بالق  

 بالقسمالجودة عضو لجنة 

___ 2 

 سعودية  د. نوال بنت مناور صالح املطيري 
أستاذ 

 مشارك
 2 28 2 46 أصول الفقه 

 ةرئيسة قسم املكتبات واملعلومات والسنه األولى العام 12

 بالدمام اآلدابممثلة املجلس العلمي لكلية 

 عضو لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس في القسم

 سملفقه وأصوله بالقالعلمية ل لجنةعضو ال

- 4 

 امريكية د. جهاد عمران البشير 
أستاذ 

 مشارك
 12 188 12 204 الفقه واصوله

سمعضو لجنة الفقه وأصوله بالق 12  

 القسمعضو لجنة الدراسات العليا ب
2 5 

 فلسطيني مصلح عبدالحي النجارد. 
أستاذ 

 مشارك
 244 الفقه وأصوله

 16 

بكالوريوس 

+ 

 ماجستير

304 

20 

بكالوريوس 

+ 

 ماجستير

والقيم اإلسالمية (  عضو اللجنة العلمية ملقرر ) األخالق 12

 من وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية

الم ( من  املنسق العام ملقرر) العقيدة واألسرة في اإلس

 وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية

4 12 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 
الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 الطالب

ساعات 

 سالتدري

عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس

 عضو لجنة دعم التعليم عن بعد في كلية اآلداب 

 عضو لجنة االختبارات االلكترونية بكلية اآلداب

الدراسات اإلسالمية عضو لجنة التنسيق لقسمي 

 والقرآنية بالقسم

 عضو لجنة الجودة بالقسم

سمعضو لجنة الفقه وأصوله بالق  

 ت العليا بالقسمعضو لجنة الدراسا

 مصري  د. السيد أبو املجد عرابي 
أستاذ 

 مشارك
 14 272 18 264 أصول الفقه

سمعضو لجنة الفقه وأصوله بالق 12  

 العليا بالقسمعضو لجنة الدراسات 
2 2 

 سعودية د. سعاد محمد الشايقي
أستاذ 

 مشارك
 11 189 12 134 الفقه وأصوله

سمعضو لجنة الفقه وأصوله بالق 12  

 البحث العلمي في القسم عضو لجنة

 مساعد عميد السنة التحضيرية 

2 2 

 سوداني د. جمال نور الدين إدريس
أستاذ 

 مشارك
 18 294 14 199 أصول فقه + فكر إسالمي

سمعضو لجنة الفقه وأصوله بالق 12  

 البحث العلمي في القسم عضو لجنة
4 4 

 سعودية د. هيفاء أحمد باخشوين.
أستاذ 

 مشارك
  102 الفقه وأصوله

10 

ساعات+  

ساعتين 

 إشراف

60  

10 

ساعات+ 

إشراف 

 ساعة

12 
 عضو لجنة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

سمبالقعضو لجنة الفقه وأصوله   

 خطة قديمة 2منسق مقرر أصول فقه 

4  4  

 سودانية د. ابتسام محمد آدم حسنين
أستاذ 

 مساعد
 18 346 17 276 فقه مقارن 

 ملجتمع بالقسمخدمة امنسقة  12

 عضو لجنة البحث العلمي

 سملفقه وأصوله بالقالعلمية ل لجنةعضو ال

2 5 

 سعودية د. إنعام منصور الدليجان
أستاذ 

 مساعد
 4 25 6 115 أصول الفقه

 مديرة وحدة اإلشراف األكاديمي في الكلية 12

 منسقة التدريب امليداني في القسم

 سمبالق لفقه وأصولهالعلمية ل لجنةعضو ال

4 6 

 سعودية عنود محمد الخضيري د. 
أستاذ 

 مساعد
 14 150 14 277 الفقه

عضو في لجنة اختبار املتقدمات على وظيفة معيد بقسم  12

 الدراسات.

عضو في اللجنة الطالبية في القسم ومسؤولة النشاط 

 الالمنهجي.

 سملفقه وأصوله بالقالعلمية ل لجنةعضو ال

2 4  

 4 2 منسقة مكتب ضمان الجودة 12 6 45 6 124 الفقه وأصولهأستاذ  سعودية ل روزةد. نوال بنت سعيد آ
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 
الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 الطالب

ساعات 

 سالتدري

عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس

 سملفقه وأصوله بالقالعلمية ل لجنةعضو ال مساعد

  - - 12 - - 4 82 الفقه و أصوله محاضر سعودية أنوار أحمد السعودم. 

 -- 2 كاديمياد األاإلرش 12 10 185 6 150 الفقه وأصوله محاضر سعودية م. ريم بنت عمر العتيبي

 التفسير وعلوم القرآن أستاذ سعودية  أ.د. منيرة بنت محمد الدوسري 

45 

9 

89 

9 

 العلمية لتخصص التفسير وعلوم القرانرئيسة اللجنة  12

 عضو لجنة البحث العلمي على مستوى الكلية

 عضو لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس في القسم

2 -- (3 )

 اشراف
 ( اشراف3)

د. رجاء بنت صالح بن محمد 

 البحر
 سعودية

أستاذ 

 مشارك
 10 241 10 176 التفسير وعلوم القرآن

سمبالق تفسير علوم القرآن عضو لجنة ال 12  

 عضو لجنة التطوير والجودة
2 2 

 السودان د. محمد الطيب مساعد أحمد
أستاذ 

 مشارك
 18 383 14 259 التفسر وعلوم القرآن

سمبالق علوم القرآن ير تفسعضو لجنة ال 12  

 التقويم واالختبارات في القسم  ةلجنة جودعضو 
-- 1 

 مصري  الحليمد. محمد إبراهيم عبد 
أستاذ 

 مشارك
 12 210 14 30 تفسير وعلوم القرآن

سمبالق تفسير علوم القرآن عضو لجنة ال 12  

 التقويم واالختبارات في القسم  ةلجنة جودعضو 
4 6 

 سعودية بي د. قماشه سهو العتي
أستاذ 

 مشارك
 12 171 10 141 التفسير وعلوم القرآن 

 رئيسة لجنة أعضاء هيئة التدريس . 12

سمبالق تفسير علوم القرآن عضو لجنة ال  
4 4 

 سعودية د. نسيبة محمد العماري 
أستاذ 

 مساعد
 14 278 14 255 التفسير وعلوم القرآن

12 
 6 4 ميةمنسقة لجنة املعادالت بقسم الدراسات اإلسال 

 سوداني  حنان عوض إبراهيم د. 
أستاذ 

 مساعد
 14 193 14 184 التفسير وعلوم القرآن 

سمبالق تفسير علوم القرآن عضو لجنة ال 12  

 التقويم واالختبارات في القسم  ةلجنة جودعضو 
2  4  

د. شريفة بنت أحمد بن مبلرك 

 الصافي الغامدي
 سعودية

أستاذ 

 مساعد
 آنالتفسير وعلوم القر 

 قسم بالرئيسة لجنة جودة التقويم واالختبارات  12 4 30 4 70

سمبالق تفسير علوم القرآن عضو لجنة ال  
2 20 

 إشراف2  2 إشراف 2 2

 سودانية د. إكرام عبد هللا الحاج
أستاذ 

 مساعد
 18 334 18 171 التفسير وعلوم القرآن

سمبالق تفسير وعلوم القرآن عضو لجنة ال 12  

 الطالبيةللجنة في اعضو 
2 4 

 8  32 6 115 التفسير وعلوم القرآن محاضر سعودية م. عفراء بنت محمد العوهلي
12 

-- - 
لدراسة  مبتعثه

 الدكتوراه

 6 20 6 46 التفسير وعلوم القرآن محاضر سعودية نورة بنت خالد العرفجم. 

12 

- - 

بحث  

الدكتوراه)جاري 

 العمل عليه( 

 مبتعثه 

 محاضر سعودية رداسعبدالعزيز املم. جمانة بنت 
 ماجستير الكتاب والسنة

 )مسار الكتاب(
62 6 32 6 

12 
- - - 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 
الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 الطالب

ساعات 

 سالتدري

عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس

 6 - - 12 8 37   التفسير وعلوم القرآن محاضر سعودية بنت عوض القحطاني زهرة م. 

 20  - - 12 - - 4 55 التفسير وعلوم القرآن محاضر سعودية م. عائشة يعقوب آل عبد اللطيف

 -- 2 -- 12 -- -- 6 168 التفسير وعلوم القرآن محاضر سعودية  باحديديبنت صالح م. أمينة 

 سوداني د.كمال يوسف محمد علي
أستاذ 

 مشارك
 23 289 21 249 العقيدة واملذاهب املعاصرة

 رئيس اللجنة العلمية لتخصص العقيدة في القسم 12

 عضو لجنة الجودة والتطوير في القسم
2 5 

 سودانية د إبراهيمد. سمية علي محم
أستاذ 

 مساعد
 14 181 14 210 العقيدة واملذاهب املعاصرة

 عضو اللجنة العلمية لتخصص العقيدة في القسم 12

 عضو لجنة الدراسات العليا في القسم
4 4 

 سعودية  د. جوهرة بنت محمد القحطاني
أستاذ 

 مساعد
 10 129 12 175 العقيدة ومذاهب املعاصرة

12 
 - 4 بالقسممنسقة اإلرشاد 

ع. هاجر بنت خالد بن عثمان 

 السبت
 8 152 -- -- العقيدة واملذاهب املعاصرة معيد سعودية

12 
--   

 -— 2 لجنة  جودة االختبارات والتقويم 12 8 190 8 152 العقيدة واملذاهب املعاصرة معيد سعودية ع. فاطمة ناصر عبد هللا باحكيم

رشيدأ.د. 
ُ
 8 108 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                150 الحديث و علومه أستاذ تونس ي الّصادق بن ساس ي ك

 العلمية لتخصص الحديث في القسمضو اللجنة ع 12

 عضو لجنة البحث العلمي في القسم
2 8 

 12 14 282 18 301 الحديث وعلومه أستاذ مصري  أيمن محمود مهدي محمدد. 
اللجنة العلمية التخصص الحديث وعلومه  عضو 

 عضو لجنة الدراسات العليا بالقسم
  

 سعودية د. سارة بنت عزيز الشهري 
 أستاذ

 مشارك
 3 60 3 60 حديث وعلومه

 لجنة الدراسات العليا بالقسم ةرئيس 12

 رئيسة اللجنة العلمية للحديث وعلومه
6 6 

 سوريا د. محمد عبد الرزاق أسود
أستاذ 

 مشارك
 13 163 17 348 السنة النبوية وعلومها

 عضو اللجنة العلمية لتخصص الحديث في القسم 12

 ي القسمارات فاالختبعضو لجنة التقويم وجودة 
- 6 

د. ليلى بنت عبدالكريم بن شكرهللا 

 الشكري 
 سعودية

أستاذ 

 مشارك
 8 133 8 107 الحديث وعلومه

 عضو اللجنة العلمية لتخصص الحديث في القسم 12

 عضو لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس
2 2 

 ابتهاج  الطيب النيل الطيبد. 

 
 سودانية

أستاذ 

 مساعد
 9 60 10 117 وعلومهالحديث 

 رئيسة محور جودة التعليم والتعلم 12

 عضو لجنة الجودة 

 هعضو اللجنة العلمية لتخصص الحديث وعلوم

4 6 

 السودان د. أماني عثمان محمد بك
أستاذ 
 مساعد

 13 190 17 285 الحديث و علومه
 عضو اللجنة العلمية لتخصص الحديث في القسم 12

 لقسموجودة االختبارات في اعضو لجنة التقويم 
2 4 

 سعودية د. حليمة عبدهللا الشمراني
أستاذ 

 مساعد
 8 50 6 41 حديث وعلومه

 منسقة الجداول في قسم الدراسات اإلسالمية  12

 عضو لجنة الدراسات العليا 
4 8 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 
الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 الطالب

ساعات 

 سالتدري

عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس

 عضو اللجنة العلمية لتخصص الحديث وعلومه 

 خدمة املجتمع )بنك املسؤولية( 

 عضو مجلس قسم الدراسات اإلسالمية 

 سعودية مريم بنت محمد املغربي .د
أستاذ 

 مساعد
 12 14 99 14 186 الحديث وعلومه

 عضو في اللجنة الطالبية في القسم 

 عضو في اإلرشاد األكاديمي

 عضو اللجنة العلمية لتخصص الحديث وعلومه

4 8 

 سعودية  بدرية بنت محمد الحجيد. 
أستاذ 

 مساعد
 2 9 2 15 الحديث وعلومه

 سالمية لدراسات اال رئيسة قسم ا 12

 رئيسة قسم الدراسات القرآنية 

 عضو اللجنة العلمية لتخصص الحديث وعلومه

-- -- 

 سعودية د. صالحة سعيد الوادعي
أستاذ 

 مساعد
 14 95 14 209 الحديث وعلومه

 اللجنة العلمية لتخصص الحديث في القسمعضو  12

 عضو اللجنة الطالبية
2 - 

 - - - 12 - - 6 140 الحديث وعلومه محاضر سعوديه ادرم. هدى عبدالرحمن العبدالق

 2 4 عضو في اإلرشاد األكاديمي 12 8 32 10 149 الحديث وعلومه محاضر سعودية م. منى ناصر إبراهيم العييناء
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 قسم اللغة العربية 

 

 الدرجة العلمية الجنسية اسم العضو
التخصص 

 الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 
الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 العمل البحثي

 عدد الطالب
ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 5 - - 3 10 153 12 192 األدب والنقد  أستاذ مصري  إبراهيم الضبع أ.د.مصطفى

 5 - - 3 12 190 16 215 أدب ونقد أستاذ مشارك مصري  د.وئام محمد أنس

 5 - منسقة مكتب ضمان الجودة بالقسم . 3 11 168 7 61 أدب ونقد أستاذ مشارك سورية د. ليلى شعبان رضوان

 5 2 منسقة اإلرشاد األكاديمي بالقسم . 3 14 245 14 152 أدب ونقد أستاذ مساعد مصرية د. سهام سالمة عباس

 3 8 67 3 35 قدون  أدب أستاذ مساعد سعودية د. مها عبدهللا الزهراني

رئيسة قسم اللغة العربية للفصل -

 هـ.1440/1441الدراس ي األول 

املشرفة على تنفيذ توصيات املركز  -

الوطني لالعتماد األكاديمي على برنامج 

 بكالوريوس اللغة العربية .

2 5 

 5 - ة .للغة العربيرئيسة قسم ا 3 2 14 14 132 أدب ونقد أستاذ مساعد سعودية    د. وضحى مسفر القحطاني 

 5 - عميدة الكلية . 3 2 11 2 9 أدب ونقد أستاذ مشارك سعودية د.مشاعل علي العكلي  

 3 2 10 2 13 أدب ونقد أستاذ مشارك سعودية د. منى محمد الغامدي 
وكيلة كلية املجتمع للدراسات والتطوير 

 وخدمة املجتمع . 
- 5 

 3 8 82 15 97 أدب ونقد كأستاذ مشار  سعودية د. منى صالح الرشادة
مقررة لجنة جودة التقويم واالختبارات 

 بالقسم .
2 5 

 5 - عميدة كلية املجتمع.  3 2 17 3 11 أدب ونقد أستاذ مساعد سعودية د. حورية محمد العتيبي

 5 2 - 3 . إجازة رعاية طفل 14 127 أدب ونقد أستاذ مساعد سعودية د. حصة أحمد الدوسري 

 5 2 - 3 9 97 9 159 أدب ونقد أستاذ مساعد سعودية ف الجعفري للطيعبدا د. عبير 

 5 2 مشرفة نادي املسرح في مجمع الريان .  3 6 48 10 134 أدب ونقد أستاذ مساعد سعودية د. مرفت عبدالرحمن العثمان

 تفرغ علمي . أدب ونقد أستاذ مساعد سعودية د. سامية مسفر الهاجري 

 إعارة إلى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن . أدب ونقد أستاذ مساعد يةودسع د. حنان جابر الحارثي

 لدراسة الدكتوراه . مبتعثه أدب ونقد محاضر سعودية م. باسمة إبراهيم العيس ى
ً
 داخليا
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 الدرجة العلمية الجنسية اسم العضو
التخصص 

 الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 
الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 العمل البحثي

 عدد الطالب
ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 أدب ونقد محاضر سعودية م. مشاعل ذيبان القحطاني
لدراسة الدكتوراه في جامعة   مبتعثه

 امللك فيصل.
 5 - خدمة املجتمع بالقسم.قة منس 3 12 192

 3 10 190 10 73 أدب ونقد أستاذ مساعد سعودية د. نهى محمد الشايقي
مقررة لجنة البحث العلمي وخدمة  

 املجتمع بالقسم.
2 5 

 5 2 - 3 13 215 14 156 أدب ونقد محاضر سعودية د. هيفاء محمد الحسن 

 5 2 - 3 13 173 6 77 أدب ونقد محاضر سعودية د. آيات حمد الخالدي

أ.د.هانىء عبداملقصود 

 الفرنواني
 أستاذ مصري 

النحو  

 والصرف
283 16 105 9 3 - - 5 

 أستاذ مشارك سودانية د.عائدة عبدالرحمن األنصاري 
النحو  

 والصرف
184 16 110 12 3 - 2 5 

 أستاذ مشارك سوداني د. فؤاد شيخ الدين عطا
النحو  

 والصرف
247 18 168 13 3 - - 5 

 محاضر سعودية عد الغنيمفا س د. ص
النحو  

 والصرف
111 16 87 8 3 

منسقة الجداول بالقسم ومقررة لجنة 

 الدراسات العليا بالقسم.
2 5 

 محاضر سعودية م. رنا ناصر الدوسري 
النحو  

 والصرف
 لدراسة الدكتوراه في جامعة امللك سعود. مبتعثه

 محاضر سعودية م. هيلة عبد الحميد الحميد 
النحو  

 صرفوال
 لدراسة الدكتوراه . مبتعثه

ً
 داخليا

 محاضر سعودية م. أسماء يوسف الكليب
النحو  

 والصرف
 لدراسة الدكتوراه في جامعة امللك فيصل. مبتعثه 4 85

 محاضر سعودية م. شيخة خالد الحبيل
النحو  

 والصرف
 لدراسة الدكتوراه في جامعة امللك فيصل. مبتعثه 4 77

 معيد سعودية ع. صالحة صالح السهيمي
النحو  

 والصرف
 لدراسة املاجستير . مبتعثه

ً
 داخليا

 5 - - 3 14 197 14 157 علم اللغة  أستاذ مساعد  مصري  أبو املعاطي عكاشة   د.محمود

 5 2 رئيسة محور التعليم والتعلم بالقسم . 3 9 130 5 34 فقه اللغة أستاذ مساعد سعودية د. البندري خالد السديري 

 5 2 - 3 14 271 14 92 فقه اللغة أستاذ مساعد سعودية اوي الح القرعد. وداد ص

 لدراسة الدكتوراه . مبتعثه فقه اللغة معيد سعودية ع.مريم نجيب الحسين
ً
 داخليا

 لدراسة الدكتوراه . مبتعثه فقه اللغة   محاضر سعودية م.جمانة ناجي العيس ى
ً
 داخليا
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 الدرجة العلمية الجنسية اسم العضو
التخصص 

 الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 
الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 العمل البحثي

 عدد الطالب
ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 5 - - 3 11 157 14 134 بالغة ونقد   أستاذ مشارك مصري  د.أحمد علي عبدالعزيز

 5 2 - 3 12 152 12 157 بالغة ونقد أستاذ مشارك مصرية د. حنان علي مشعل

 3 6 98 6 44 بالغة ونقد أستاذ مساعد سعودية د. منى فهد النصر
مشرفة نادي الخطابة واإللقاء بوكالة 

 شؤون الطالبات.
2 5 

 3 2 10 2 11 بالغة ونقد أستاذ مساعد سعودية د صيتة محمد العجمي
وكيلة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة  

 املجتمع .
- 5 

 5 2 مقررة اللجنة الطالبية بالقسم . 3 14 245 18 225 بالغة ونقد أستاذ مساعد سورية د. ضحى عادل بالل

 اه .إلى أستراليا لدراسة الدكتور  مبتعثه فقه اللغة معيد سعودية ع. عذاري عبدالرحمن الحمود

 لدراسة الدكتوراه . مبتعثه بالغة ونقد محاضر  سعودية خالد الخالدي م.مها
ً
 داخليا

 معيد   سعودية  ع.مها إبراهيم السعران
النحو  

 والصرف 
 لدراسة املاجستير . مبتعثه

ً
 داخليا

 5 - - 3 16 228 ـــــــــــ ـــــــــــ فقه اللغة معيد سعودية ع.هند عايد البقعاوي 

 سورية يحيى خدامزان د. ر 

-دكتوراه

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 باملحاضرة .

النحو  

 والصرف
 - - - 3 13 177 ـــــــــــ ـــــــــــ

 سعودية هدى سعيد الغامدي

-ماجستير

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 باملحاضرة .

النحو  

 والصرف
 - - - 3 ـــــــــــ ـــــــــــ 4 80

 يةودسع ريم محمد باسليم

-ماجستير

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 باملحاضرة .

البالغة 

 والنقد
 - - - 3 ـــــــــــ ـــــــــــ 18 417

 سعودية شريفة خازم العمري 

-ماجستير

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 - - - 3 4 74 ـــــــــــ ـــــــــــ األدب والنقد 
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 الدرجة العلمية الجنسية اسم العضو
التخصص 

 الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 
الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 العمل البحثي

 عدد الطالب
ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 باملحاضرة .

 سعودية صباحة رجعان العجمي

-تيرماجس

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 باملحاضرة .

النحو  

 والصرف
410 18 214 10 3 - - - 

 سعودية ترفة بطيحان القحطاني

-بكالوريوس

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 باملحاضرة .

 - - - 3 10 197 18 470 اللغة العربية

 سعودية عائشة حنفي محمود

-ماجستير

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 .باملحاضرة 

 - - - 3 14 143 ـــــــــــ ـــــــــــ فقه اللغة

 سعودية موض ي سعود الشرهان

-ماجستير

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 باملحاضرة .

النحو  

 والصرف
 - - - 3 11 107 ـــــــــــ ـــــــــــ

 سعودية سارة علي القحطاني

-ماجستير

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 باملحاضرة .

 - - - 3 12 179 ـــــــــــ ـــــــــــ د األدب والنق

 سعودية مريم أحمد الدوسري 

-بكالوريوس

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 باملحاضرة .

 - - - 3 12 201 12 270 اللغة العربية

 سعودية سلمى محمد القحطاني

-بكالوريوس

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 باملحاضرة .

 - - - 3 ـــــــــــ ـــــــــــ 18 405 اللغة العربية

 - - - 3 ـــــــــــ ـــــــــــ 10 225 اللغة العربية-بكالوريوس سعودية شروق مفلح الحربي
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 الدرجة العلمية الجنسية اسم العضو
التخصص 

 الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 
الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 العمل البحثي

 عدد الطالب
ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 باملحاضرة .

 سعودية سارة عامر البعيجان

-بكالوريوس

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 باملحاضرة .

 - - - 3 12 167 16 360 اللغة العربية

 سعودية شيخة أحمد البوعينين

-بكالوريوس

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 باملحاضرة .

 - - - 3 10 163 14 315 اللغة العربية

 سعودية شعاع حسين القحطاني

-بكالوريوس

متعاقدة على 

بند املكافأة 

 باملحاضرة .

 - - - 3 8 118 16 360 اللغة العربية

 سعودية إيمان سعد املليحي

-بكالوريوس

ى متعاقدة عل

بند املكافأة 

 باملحاضرة .

 - - - 3 16 420 18 415 اللغة العربية
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 الإجنلزيية قسم اللغة 

 

 التخصص الدقيق  العلميةالدرجة  الجنسية اسم العضو

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 بالطال 

ساعات 

 التدريس

عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس

 4 10 15 3 5 لغويات أستاذ  سعودية أ.د.منيرة علي محمد األزرقي

اللغة اإلنجليزية )الفصل األول( + عضو رئيسة قسم 

في لجنة وضع اآلليات ملؤامة خريجين الجامعة مع  

سوق العمل+ عضو في لجنة تحديث الخطة 

ية اآلداب+ عضو في اللجنة العلمية االستراتيجية في كل

بالقسم + رئيسة لجنة تطوير برنامج البكالوريوس+ 

 قسمعضو في لجنة البحث العلمي وخدمة املجتمع بال

2  

أ.د.أحمد جمال الدين 

 عبدالوهاب الطريجي
 4 10 163 10 104 رواية )نقد أدبي(  أستاذ  مصري 

عضو في اللجنة العلمية بالقسم + عضو في لجنة  

 طوير برنامج الدكتوراه + عضو في لجنة الدراساتت 

العليا+ عضو في لجنة البحث العلمي وخطة املجتمع 

 بالقسم

-  

محمد حافظ محمد أ.د.عال   4 9 86 9 127 تحليل الخطاب أستاذ  مصرية 
عضو في اللجنة العلمية بالقسم+ مرشدة أكاديمية + 

 الدكتوراهرئيسة لجنة تطوير برنامج 
2  

قادر حسين  ء عبدالأ.د.وفا  

 
  2 عضو في اللجنة العلمية بالقسم 4 10 137 10 129 أدب )مسرح(  أستاذ  مصرية

بدر حربي املهاشير د.منيرة  4 4 7 8 61 الشعر أستاذ مشارك سعودية 

عضو املجلس االستشاري في كلية اآلداب + عضو 

اللجنة الرئيسة بعمادة خدمة املجتمع + عضو في لجنة  

ؤسس ي بالجامعة+ عضو في اللجنة العلمية االعتماد امل

+ مقرر لجنة الدراسات العليا عضو في لجنة التطوير 

والجودة بالقسم + رئيسة محور البحث العلمي 

وخدمة املجتمع + عميدة التعليم اإللكتروني والتعلم 

 عن بعد )الفصل الثاني( 

2  

 أستاذ مشارك أردني  د.أحمد سليمان عليمات

نة وتعليم اللغويات املقار 

 األجنبية اللغة
74 12 193 12 4 

لجنة  عضو في لجنة تطوير برنامج الدكتوراه + عضو في 

 البحث العلمي وخدمة املجتمع بالقسم
-  

 4 12 128 12 133 الشعر أستاذ مشارك مصري  د.ياسر خميس رجب أمان  
عضو في اللجنة العلمية بالقسم + عضو في لجنة  

 الدراسات العليا
-  
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 التخصص الدقيق  العلميةالدرجة  الجنسية اسم العضو

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 بالطال 

ساعات 

 التدريس

عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس

عبدهللا الكهالن محمد د.حصة  

هـ1/7/1441ستتقاعد في   
 4 8 55 12 91 الشعر أستاذ مساعد سعودية

عضو في اللجنة العلمية بالقسم + رئيسة لجنة متابعة  

 املتعثرات بالقسم
2  

د.حفصة براك صالح البراك    عميدة كلية النعيرية النثر أستاذ مساعد سعودية  

ةسعودي  د.نعيمة أحمد ساعد الغامدي  4 12 79 12 120 لغويات اجتماعية أستاذ مساعد 

بأعمال مكتب ضمان عضو في اللجنة العلمية+ قائمة 

الجودة بالقسم + مرشدة أكاديمية + مقرر لجنة تطوير 

برنامج البكالوريوس+ عضو في اللجنة االستشارية+ 

 عضو في لجنة التطوير والجودة بالقسم

2  

ةسعودي  د.نسرين إسماعيل يوسف نواب  4 4 31 12 69 علم اللغة النفس ي أستاذ مساعد 

مرشدة أكاديمية + أمينة سر  عضو في اللجنة العلمية+ 

املجلس+ عضو في لجنة أعضاء هيئة التدريس + عضو 

في لجنة التطوير والجودة   +رئيسة املحور املؤسس ي + 

رئيسة اللجنة الطالبية + رئيسة لجنة تطوير املناهج 

 )الفصل الثاني( 

2  

 4 14 158 14 98 لغويات أستاذ مساعد مصري  د.أحمد حسن أحمد
اللجنة العلمية بالقسم + عضو في لجنة  عضو في 

 تطوير برنامج البكالوريوس بالقسم
-  

 4 12 61 12 83 النثر أستاذ مساعد سعودية د.ليلى أحمد إبراهيم العقيلي

عضو في اللجنة العلمية بالقسم + عضو في لجنة  

لتدريس + مرشدة أكاديمية + رئيسة لجنة أعضاء هيئة ا

لجنة املعيار الحادي عشر في  خدمة املجتمع + عضو 

 للدراسة الذاتية

2  

 4 14 81 13 123 نحو وصرف أستاذ مساعد سعودية د.أمل إبراهيم محمد الصيخان  
عضو في اللجنة العلمية + أمينة سر مجلس القسم 

()الفصل الثاني  
2  

لحربيد.أحالم محمد عايض ا  أستاذ مساعد سعودية 

اللغويات النظرية وتحليل 

 النصوص
40 6 24 8 4 

رئيسة لجنة قياس نواتج التعلم+ عضو في لجنة  

البحث العلمي وخدمة املجتمع + عضو في لجنة  

التطوير والجودة +عضو في اللجنة العلمية بالقسم + 

 رئيسة محور التعليم والتعلم

2  

 4 12 106 12 91 لغويات أستاذ مساعد سعودية د.ندى إبراهيم محمد الخطيب
عضو في اللجنة العلمية بالقسم + رئيسة لجنة جودة 

رئيسة وحدة البحث العلميالتطوير +   
2  

 4 4 10 6 91 لغويات أستاذ مساعد سعودية د.أريج حماد عبدالعزيز البواردي
رئيسة لجنة   أمينة سر املجلس )الفصل األول(+

فصل األول(+ عضو في اللجنة  التقويم والقياس )ال
2  
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 التخصص الدقيق  العلميةالدرجة  الجنسية اسم العضو

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 بالطال 

ساعات 

 التدريس

عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس

ية بالقسم +رئيسة القسم )الفصل الثاني( العلم   

  2 مديرة مكتب ضمان الجودة 4 4 54 12 77 علم املفردات أستاذ مساعد سعودية د.لبنى محمد احمد باهمام 

  2  4 14 145 14 78 لغويات محاضر سعودية م.إيمان عبدالرحمن عثمان املالء

دالعزيز الرشودم.عائشة عماد عب   2  4 14 169 12 116 نثر محاضر سعودية 

  2 عضو في لجنة املكتبات + منسقة نادي القراءة بالقسم 4 14 84 10 162 نقد محاضر سعودية م.راية سعيد عبيد الردادي 

  2  4 14 127 12 157 أدب محاضر سعودية م.مي علي عبدالخالق آل صاحب

  2 عضو في اللجنة الطالبية 4 16 159 16 167 لغويات محاضر سعودية م.سارة عبدالرحمن حمد املوس ى

  2 عضو في لجنة البحث العلمي وخدمة املجتمع 4 16 78 16 226 لغويات محاضر سعودية م.شموخ سعود فياض الفياض

  2 عضو في لجنة التطوير والجودة 4 16 207 15 129 لغويات محاضر سعودية م.منال سلطان عبدهللا الخضر

 4 16 85 14 131 لغويات محاضر سعودية م.خديجة عصام مشعل الفضيلي
وكيلة القسم + منسقة الجداول بالقسم + عضو في  

 اللجنة الطالبية + منسقة الخريجات
2  

 4 16 249 16 233 أدب محاضر سعودية م.مي نجيب قاسم البلوش ي

منسقة اإلرشاد األكاديمي بالقسم +عضو في اللجنة  

+ عضو في لجنة البحث العلمي وخدمة  الطالبية

 املجتمع

2  

  2 عضو في اللجنة الطالبية + منسقة املكتبات  4 16 209 16 146 شعر محاضر سعودية م.أمل علي محمد الرويسان

  2  4 16 175 16 159 لغويات محاضر سعودية م.سلطانة حمود جفين العتيبي 

 محاضر سعودية م.تهاني فارس محمد آل منصور 

تحليل النقدي لا

 للنصوص
  2 عضو في لجنة وحدة قياس االختبارات  4 8 33 16 127

م.يسرا مصطفى محمد علي 

 ياسين
  2 عضو في لجنة وحدة قياس االختبارات  4 16 184 15 142 لغويات محاضر سعودية

خالد عبدالكريم املزروع م.ربى  4 16 168 16 204 لغويات محاضر سعودية 
ضو في لجنة  ياس االختبارات + ع عضو في لجنة وحدة ق

 الخريجات
2  

  2 عضو في لجنة التطوير والجودة 4 16 130 16 183 لغويات محاضر سعودية م.لمى خليفة سعيد النعيمي

محمد سلمان العبدهللا م.حمدة   2 رئيسة لجنة املعادالت 4 16 98 15 96 لغويات محاضر سعودية 
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 التخصص الدقيق  العلميةالدرجة  الجنسية اسم العضو

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 بالطال 

ساعات 

 التدريس

عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس

راضمح سعودية م.سلمى مشبب علي القحطاني   2 عضو في اللجنة الخدمة املجتمعية  4 16 120 16 110 لغويات 

 إجازة رعاية طفل النثر محاضر سعودية م.أمل عايض محمد القحطاني

محمد صالح ابو هليل م.صافية  في إيرلندا  Trinity College Dublinإلى ترينيتي كوليج دوبلن  مبتعثه لغويات محاضر سعودية 

دهللا م.هيفاء عبدالرحمن عب

 الرميح

هـ17/6/1441باشرت العمل في   

 نقد محاضر سعودية

إلى جامعة كنجز    مبتعثه

King's College 

London ببريطانيا 

  2 مراجعة توصيفات مقررات األدب )الفصل الثاني(  4 12 108

 في بريطانيا  University of Yorkإلى جامعة يورك  مبتعثه لغويات )نحو( محاضر سعودية م.غادة أحمد عبدهللا القويحص

 بريطانيا في  University of Yorkإلى جامعة يورك  مبتعثه لغويات محاضر سعودية م.لطيفة محمد عبدالعزيز القويز

 ببريطانيا  Lancasterإلى جامعة   مبتعثه نثر محاضر سعودية م.منى عبدهللا محمد البسام

 في فيرجينيا بالواليات املتحدة األمريكية George Mason Universityإلى جامعة جورج مايسون  مبتعثه رحي أدب مس محاضر سعودية م.صيته محمد عبدهللا القحطاني

 في بالواليات املتحدة األمريكية Kent Universityإلى جامعة كنت  مبتعثه لغويات محاضر سعودية م.آالء محمد عبدهللا العصفور 

 أدب محاضر سعودية م.هيفاء محمد سليمان الربيعان

إلى جامعة   مبتعثه

يونيفر سيداد 

دو مدريد  كومبليتنس ي

(Universidad 

Complutense de 

Madrid ) 

134 14 4  2  

  2 عضو في لجنة التطوير والجودة 4 16 183 18 136 لغويات مدرس لغة  أردنية م.آمنه نظمي سليم الصالح

  2  4 15 243 15 122 أدب محاضر هندية م.أسماء سمير رشيد

  2  4 16 202 16 92 لغويات محاضر مصرية م.سماء سعيد فرغلي

 4 16 192 16 232 مسرح  محاضر باكستانية م.فوزية زكي خان
رئيسة لجنة النشاط الطالبي بالقسم + عضو في لجنة  

 البحث العلمي وخدمة املجتمع
2  

إسماعيلم.عال علي املتولي  ب الجودة بالقسمديرة مكتمساعدة م 4 16 73 16 118 لغويات محاضر مصرية   2  

فريد محمد عبيدات  م.منار    2  4 15 139 15 107 لغويات محاضر أردنية 
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 التخصص الدقيق  العلميةالدرجة  الجنسية اسم العضو

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 بالطال 

ساعات 

 التدريس

عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس

  2  4 16 155 16 84 أدب محاضر هندية م.أننادي ابيزيبر

 ترجمة ملكتب العميدة ترجمة محاضر مصري  م.أحمد النعماني

ع.منى عبدالرحمن عبدالعزيز 

 الرواجح
  2 القيادةنائبة مديرة مدرسة  4 2 19 2 31 لغويات معيد سعودية

  2  4 16 116 16 189 نقد معيد سعودية ع.أسماء إبراهيم محمد الصيخان

  2  4 16 253 15 91 أدب معيد سعودية ع.أسماء صالح العباد

اني(منسقة التكليفات والتقديرات )الفصل الث 4 16 279 14 120 أدب معيد سعودية ع.عواطف شقير صالح املطيري   2  

عبدهللا الحربي ع. أمل   14 189 لغويات معيد سعودية 
انتهى انتدابها مع بداية 

 الفصل الدراس ي الثاني
4 

منسقة التكليفات والتقديرات+ كتابة وارسال 

الخطابات باللغة اإلنجليزية+ مساعدة منسقة 

 األنشطة الطالبية في القسم )الفصل األول( 

2  

يحمد عبدهللا القحطان ع.ليلى  لغويات معيد سعودية 

إلى جامعة شرق   مبتعثه

 Eastانجيلينو 

Angelino ببريطانيا 

138 14 4  2  

 في جامعة امللك سعود بالرياض مبتعثه لغويات معيد سعودية ع.أنفال محمد عبدهللا العويشز
ً
 داخليا

 في جامعة اإلمام عبدالرح مبتعثه أدب معيد سعودية ع.العنود محمد العجمي
ً
 من بن فيصل بالدمامداخليا

 في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام مبتعثه أدب معيد سعودية ع.سحر رشيد سليمان الجبرين
ً
 داخليا

 في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام مبتعثه لغويات معيد سعودية ع.نورة عبدالعزيز محمد الوهيبي
ً
 داخليا

ع.البندري عوض محمد 

 القحطاني
وديةعس   في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام مبتعثه لغويات معيد 

ً
 داخليا
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 قسم التارخي 

 

 التخصص الدقيق  الدرجة العلمية الجنسية اسم العضو

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي

العمل 

 البحثي
عدد 

 الطالب

عات اس 

 التدريس

عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس

 4 15 226 10 162 تاريخ مصر القديم أستاذ مصرية أ.د. شويكار محمد سالمه
رئيسة  -رئيس اللجنة العلمية-عضو اإلرشاد األكاديمي

 لجنة البحث العلمي
2 4 

 4 11 179 9 105 آثار الحضارة املصرية أستاذ مشارك مصري  د. إبراهيم عبد الستار

عضو اللجنة  -رئيس لجنة تطوير برنامج البكالوريوس

 -عضو لجنة الجودة والتطوير -العلمية

عضو اللجنة االستشارية  -مستشار الشؤون األكاديمية

رئيسة لجنة إعداد   -الدراسيةإلدارة الخطط والبرامج 

 متطلب الجامعة 

 )تاريخ وحضارة اململكة العربية السعودية(

2 4 

 4 8 181 10 132 تاريخ مصر القديم أستاذ مشارك ري مص د. أسامة السيد

عضو لجنة البحث العلمي -عضو اللجنة العلمية

عضو الشراكة مع هيئة عضو لجنة  -وخدمة املجتمع

بالبرنامج.دعم املبادرات   

رئيسة  -مستشار وكيل الجامعة ملتابعة االداء األكاديمي

 لجنة إعداد متطلب الجامعة

لعربية السعودية()تاريخ وحضارة اململكة ا  

2 4 

الخريجينمدير مركز الخريجين والتنمية املهنية لشؤون  4 2 13 2 15 تاريخ اليونان والرومان أستاذ مشارك سعودية د. أماني خليفة البحر  2 4 

 4 14 163 14 246 تاريخ اليونان والرومان أستاذ مساعد سعودية د. مهاء عبد العزيز البدّيع 
-راسات العليارئيسة لجنة الد-يميعضو اإلرشاد األكاد

اللجنة العلمية  عضو   
2 4 

 4 14 140 12 209 تاريخ اليونان والرومان أستاذ مساعد سعودية د. مليحة علي الزهراني 
عضو - -عضو اإلرشاد األكاديمي -عضو اللجنة العلمية

 لجنة الجودة والتطوير
2 4 

 4 9 108 16 238 ن والروماناليوماتاريخ  أستاذ مساعد مصري  د. محمود سيف الدين جمعه

 

( عضو اللجنة  2منسق مكتب ضمان الجودة ))ف

رئيس لجنة تطوير  -عضو اللجنة العلمية-االستشارية 

التعلممصادر   

2 4 

 4 2( رئيسة لجنة جودة 1رئيسة لجنة خدمة املجتمع )ف 4 10 236 14 306 التاريخ القديم أستاذ مساعد سعودية د. أريج محمد الراجحي
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 التخصص الدقيق  الدرجة العلمية الجنسية اسم العضو

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي

العمل 

 البحثي
عدد 

 الطالب

عات اس 

 التدريس

عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس

- -عضو اللجنة العلمية-( 2تقويم واالختبارات )فال

و االرشاد األكاديميعض  

 4 14 235 14 222 القديمالتاريخ  أستاذ مساعد سعودية د. منيرة علي آل عقيل
عضو لجنة البحث العلمي-عضو اإلرشاد األكاديمي  

عضو اللجنة العلمية -  
2 4 

 4 3 1 2 37 األندلس اإلسالمييخ تار  أستاذ مشارك سعودية د. أميرة أحمد الجعفري 

رئيسة لجنة تطوير برامج  -عميدة كلية اآلداب

عضو –عضو لجنة دعم املبادرات  -الدراسات العليا

 لجنة البحث العلمي

 عضو اللجنة الدائمة للتعاقد واالستقطاب/

 عضو املجلس العلمي/

 عضو اللجنة الدائمة للبحث والنشر العلمي

لباتوكيلة الجامعة لشؤون الطا  

2 4 

لتعليم قيادة املركباتاملشرف العام على مدرسة شرق  4 2 47 2 37 تاريخ املغرب اإلسالمي أستاذ مساعد سعودية د. حصة هندي العتيبي   2 4 

 4 14 172 2 28 املشرق اإلسالمي أستاذ مساعد سعودية د. فوزية محمد العمري 
رئيسة اللجنة الطالبية  -عضو اللجنة العلمية

(1رئيسة قسم التاريخ )ف  الت()املعاد  
2 4 

 4 13 264 14 225 املشرق اإلسالمي أستاذ مساعد سعودية د. سهى سلطان حجي
عضو -عضو اإلرشاد األكاديمي   -عضو اللجنة العلمية 

 لجنة جودة وتقويم االختبارات
2 4 

 4 2 35 14 230 التاريخ اإلسالمي أستاذ مساعد سعودية د. بدور محمد العثمان
 -عضو اللجنة العلمية-( 1ة اإلرشاد األكاديمي )ف سقمن

 (2رئيسة قسم التاريخ )ف 
2 4 

 4 14 227 6 76 التاريخ العباس ي أستاذ مساعد سعودية الزهرانيد. عزيزة سليم 
عضو  -عضو اإلرشاد األكاديمي –عضو اللجنة العلمية

(1منسقة جداول القسم )ف  اللجنة الطالبية )اإلرشاد(  
2 4 

الهادي البشيرني عبد أ.د. ها  4 14 230 12 137 التاريخ البيزنطي أستاذ مصري  
-رئيس اللجنة العلمية -العلمي عضو لجنة البحث 

 عضو لجنة الجودة والتطوير
2 4 

ةعضو اللجنة العلمي -عضو لجنة خدمة املجتمع 4 13 209 12 205 االيوبيين واملماليك أستاذ مشارك مصري  د. أحمد عبد اللطيف حنفي   2 4 

 4 2 3 2 36 تاريخ املمالك األسبانية أستاذ مساعد سعودية د. إيمان محمد املدّرع

-وكيلة الكلية لشؤون التدريب  

 رئيسة لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس

عضو اللجنة العلمية -  

2 4 

 4 12 191 14 266 األيوبيون واملماليك أستاذ مساعد سعودية د. عفــاف عبدالرحمن الشمري 
–رشاد األكاديمي اال  عضو   

عضو لجنة خدمة املجتمع–عضو اللجنة العلمية   
2 4 
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 التخصص الدقيق  الدرجة العلمية الجنسية اسم العضو

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي

العمل 

 البحثي
عدد 

 الطالب

عات اس 

 التدريس

عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس

 4 14 227 14 146 األيوبيون واملماليك أستاذ مساعد سعودية محمد القحطاني د. هدى 

عضو   -عضو اللجنة العلمية-عضو اإلرشاد األكاديمي

 اللجنة الطالبية 

 )األنشطة( 

2 4 

 4 12 206 12 178 تاريخ العالقات الدولية اذأست مصري  أ.د.عبد اللطيف محمد الصباغ 
-لجنة الجودة والتطويرعضو -رئيس اللجنة العلمية  

 عضو لجنة دعم املبادرات
2 4 

 أستاذ مشارك مصرية د. كريمان محمود إبراهيم
 التاريخ

 السياس ي املعاصر
220 15 244 12 4 

عضو -عضو اإلرشاد األكاديمي–عضو اللجنة العلمية

ت العليالجنة الدراسا  
2 4 

 أستاذ مشارك سعودية د. نادية وليد الدوسري 
الخليج الحديث تاريخ 

 واملعاصر
120 12 224 12 4 

عضو -عضو االرشاد األكاديمي-عضو اللجنة العلمية 

 لجنة البحث العلمي
2 4 

 4 12 188 8 209 تاريخ العالقات الدولية أستاذ مساعد مصري  د. محمد عبد الفتاح الدمرداش 
 

عضو لجنة الجودة والتطوير–لجنة العلمية ال عضو   
2 4 

 أستاذ مساعد سعودية مبارك املري د. جمالء 
تاريخ اململكة العربية 

 السعودية
108 8 114 6 4 

-أمينة سر مجلس القسم –( 2منسقة الجداول)ف

 -اللجنة العلمية عضو   -عضو لجنة الدراسات العليا 

ب املجلس عضو لجنة انتخا-عضو اإلرشاد األكاديمي

 الطالبي

 رئيسة لجنة إعداد متطلب الجامعة 

 )تاريخ وحضارة اململكة العربية السعودية(

2 4 

 4 2 عضو اللجنة الطالبية )األنشطة(  4 6 117 - - التاريخ الحديث معيد سعودية ع. بشرى السالمي

 4 2 __________________ 4 - - 10 130 التاريخ الحديث ماجستير سعودية العتيبي منيرة مرزوق 

 4 2 ___________________ 4 10 145 - - أثار شبه الجزيرة العربية أستاذ مساعد سعودي د. عوض  السبالي
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 قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية 

 التخصص الدقيق  العلميةالدرجة  الجنسية اسم العضو

 الفصل الثاني الفصل االول 
الساعات 

 املكتبية
 كلف بهداري املالعمل اال 

االرشاد 

 االكاديمي
عدد  العمل البحثي

 الطالب

ساعات 

 التدريس

عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس

 استاذ دكتور  مصري  ا.د محمد رمضان 
جغرافيا اقتصادية خرائط 

 ونظم معلومات جغرافية 
124 10 

انتقل إلى رحمه هللا الفصل 

 االول 
-  - - 

 أستاذ دكتور   سعودية ا.د فريال الهاجري 
جغرافيا اقتصادية 

 تخطيط وتنمية
 2 2 رئيسة قسم علم االجتماع وخدمة املجتمع  4 2 1 2 1

    اتصال علمي  جغرافيا اقتصادية  استاذ مشارك  سعودية  د. نجاح القرعاوي 

 2 2 ي عليا والبحث العلموكيلة الدراسات ال 4 2 4 2 4 جغرافيا بيئية وسكان استاذ مشارك  سعودية  د. حورية الدوسري 

 أستاذ مشارك سعودية  د. بدرية محمد حبيب 
وتم التقاعد خالل الفصل  وكيلة عمادة خدمة املجتمع 4 2 1 2 2 املناخ 

 الثاني 

2 2 

 أستاذ مشارك  سعودية  د. شريفة بنت معيض القحطاني 

عضــــو لجنــــة -يــــا البشــــرية عضــــو اللجنــــة العلميــــة فــــي الجغراف 4 12 181 10 151 جغرافيا اقتصادية 

 االعتماد االكاديميالجودة و 

2 2 

 أستاذ مشارك  مصري  د. أشرف ابراهيم حمودة 

خرائط ونظم معلومات 

 جغرافية 

عضــــــــــو  اللجنـــــــــــة العلميـــــــــــة بالقســــــــــم فـــــــــــرع الخـــــــــــرائط ونظـــــــــــم  4 12.5 125 12 200

 املعلومات الجغرافية .

 عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي . -

2 2 

 أستاذ مشارك  مصري  فوزي ضاحي حمد د. ا

 عضو اللجنة العلمية بالقسم  - 4 12 146 12 142 جيومورفولوجيا

 عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي .  -

 عضو لجنة التقويم والقياس-

2 2 

 أستاذ مشارك  مصري  د. شريف عبدالسالم 

 بالقسم  عضو اللجنة العلمية - 4 12 156 12 220 جغرافيا اقتصادية

 .عضو لجنة الجودة والتطوير -

 والقياس.عضو لجنة التقويم  -

2 2 

 د. صديق نورين 

 سوداني

 أستاذ مشارك 

 عضو اللجنة العلمية بالقسم   4 12 118 12 190 جيومورفولوجيا

 عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي . -

 عضو لجنة التقويم والقياس -

2 2 
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 استاذ مشارك  سودانية  د. رحاب موس ى السماني 

عضـــــــو اللجنـــــــة العلميــــــــة -لجنـــــــة التقـــــــويم والقيـــــــاس رئيســـــــة   4 12 200 12 230 بيئية 

 بالقسم.

عضو لجنة الجودة  واالعتماد االكاديمي . -  

 عضو لجنة املعادالت -

2 2 

 أستاذ مشارك   سعودية  د. هنادي بنت خليفة العرقوبي 
جغرافيا حيوية وحماية 

 البيئة

 رئيسة محور بلجنة الجودة واالعتماد االكاديمي . - 4 10 79 12 221

 عضو اللجنة العلمية بالقسم فرع الجغرافيا الطبيعية . -

2 2 

 أستاذ مساعد  سودانية د. خديجة يونس  عبداملولى 

 . عضو اللجنة العلمية بالقسم  4 14 236 14 243 املناخ االرصادي

 عضو لجنة الدراسات العليا   -

 ة  واالعتماد االكاديمي .نة الجودعضو لج -

2 2 

 أستاذ مساعد سعودية  د. نعيمة السبيعي 

 عضو  اللجنة العلمية بالقسم  - 4 12 72 12 210 جغرافيا اقتصادية

 عضو لجنة الدراسات العليا   -

 االكاديمي رئيسة محور لجنة الجودة  واالعتماد -

2 2 

 2 2 رئيسة قسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية  4 3 40 2 30 جيومورفولوجيا اعد ذ مسأستا سعودية  د. مريم بنت غانم القحطاني 

 2 2 رئيسة قسم االعالم وتقنية االتصال   4 24 40 2 40 جيومورفولوجيا وبيئية  أستاذ مساعد  سعودية  د. باسمة بنت فهد الغانم 

 أستاذ مساعد مصري  د. حسين عبدالفتاح عبدالخالق 
 عضو لجنة التقويم والقياس . 4 14 229 14 280 انسك

 عضو اللجنة العلمية بالقسم فرع الجغرافيا البشرية-

2 2 

 أستاذ مساعد  سعودية  د. ايمان القاض ي 
جغرافية االحياء وحماية 

 البيئة 

 رئيسة محور بلجنة الجودة واالعتماد االكاديمي . - 4 12 208 14 230

 القسم. عضو اللجنة العلمية في -

2 2 

 أستاذ مساعد سعودية  د. مسفرة  الغامدي
 عضو اللجنة العلمية بالقسم . 4 14 161 12 220 جغرافيا اقتصادية

 عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي بالقسم--

2 2 

 أستاذ مساعد سعودية د. منى العتيبي
جنة العلمية بالقسم عضو الل-أمينة سر مجلس القسم  4 10 148 8 160 جغرافية العمران   

 .عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي-

2 2 

 أستاذ مساعد سعودية د. نوف الشمري 
 رئيسة محور بلجنة الجودة واالعتماد االكاديمي .- 4 8 86 10 180 العمرانجغرافية 

 عضو اللجنة العلمية بالقسم-

2 2 

 استاذ مساعد  مصرية  د. منى السيد الباز  مرس ي
عضـــــــــو لجنـــــــــة الجـــــــــودة --عضـــــــــو اللجنـــــــــة العلميـــــــــة بالقســـــــــم  4 14 137 14 250 ة ا بشريجغرافي

 واالعتماد االكاديمي .

2 2 

 سودانية  د. خالدة أحمد عثمان 
 أستاذ

 مساعد
 4 14 233 14 320 بيئية 

 رئيسة محور بلجنة الجودة واالعتماد االكاديمي .

 . عضو اللجنة العلمية بالقسم-
2 2 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة 

 العلمية
 التخصص الدقيق

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 الطالب

ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 مصرية  د. دعاء ابراهيم خضر 
 أستاذ

 مساعد
 4 6 61 8 160 جغرافيا اجتماعية 

 منسقة مكتب الجودة بالقسم عضو اللجنة العلمية بالقسم  

 عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي.-

 منسق املصادر االلكترونية -

 عضو لجنة االختبارات -

 عضو لجنة تطوير البكالوريوس -

 عضو لجنة املتابعة االكاديمية-

 عضو مجلس القسم -

 الدراسات العليا عضو اللجنة االستشارية لبرنامج -

 عضو لجنة القياس 

2 2 

 

د. شيخة بنت عبدالعزيز 

 التميمي 

 سعودية 
أستاذ 

 مساعد 
 4 10 71 12 170 جغرافية السكان 

 منسقة  لجنة البحث العلمي وخدمة املجتمع. -

 عضو اللجنة العلمية بالقسم  -

 عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي.-

2 2 

مري د. نورة بنت محمد الع  سعودية  
أستاذ 

 مساعد

جغرافية التخطيط 

 والتنمية 
320 12 104 8 4 

 رئيسة لجنة املعادالت .

 منسقة مبادرة مشروع التخرج   -

 عضو اللجنة العلمية بالقسم  -

 عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي-

2 2 

م. منال بنت حسن  

 القحطاني
 4 12 205 14 250 جغرافيا اقتصادية  محاضر  سعودية 

 منسقة اإلرشاد االكاديمي بالقسم

 عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي بالقسم  -

 رئيسة محور اللجنة الطالبية  

2 2 

 م. شروق بنت سالم

املسعودي    
    اجازة رعاية طفل جغرافية السكان محاضر سعودية

 م. جميلة آل معيان

 
   محمد ابن سعود معة االمامداخليا جا مبتعثه جغرافيا مناخية  محاضر سعودية

 

 

 

م. حصة بنت مبارك  

 العميري 
 4 6 148 7 140 جيومورفولوجيا  محاضر  سعودية 

الجغرافيـــــــــا ونظـــــــــم املعلومـــــــــات منســـــــــقة الجـــــــــداول ووكيلـــــــــة قســـــــــم 

 الجغرافية
2 2 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة 

 العلمية
 التخصص الدقيق

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 الطالب

ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 عضو  لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي بالقسم

 عضو لجنة الجداول بالقسم.-

 اديمينائبة منسقة اإلرشاد االك -

 عضو في محور اللجنة الطالبية  -

 4 14 267 7 100 جيومورفولوجيا محاضر  سعودية  م. نوف بنت علي الكيال 
 عضو لجنة تقويم وجودة االختبارات  بالقسم  

 عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي بالقسم -
2 2 

    اجازة امومة  اجازة جغرافيا اجتماعية محاضر سعودية م. كفاء عسكر التومي

م. فرهاد بنت محمد 

 باعقيل
 معيدة  سعودية

نظم معلومات 

 جغرافية 
270 14 158 15 4 

 عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي بالقسم

 عضو اللجنة العلمية بالقسم .
2 2 

 معيدة  سعودية ع. وجدان مناور العتيبي 
نظم معلومات 

 جغرافية
خالل الفصل االول  مبتعثه  102 12 4 

 منسقة مبادرة محفظة الطالب .

 منسقة الخريجات بالقسم   -

 عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي .-

2 2 

    خارجيا  مبتعثه 15 190 جغرافيا  معيدة  سعودية ع. عزيزة منصور القرني

    خارجيا مبتعثه 15 190 جغرافيا معيدة  سعودية ع. عائشة محمد فالتة

 4 12 164 لم يتم التعيين جغرافيا معيدة  سعودية  ع. النيرة العجران
  في اللجنة الطالبيةعضو  -

 عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي بالقسم
2 2 

 سعودية أ.. فاطمة  مدن فتيل 

ماجستير بند 

 املكافأة 

 باملحاضرة

نظم املعلومات 

الجغرافية 

 واستشعار عن بعد

320 15.5 257 14     

هاب العمر أ. نوال عبدالو   سعودية 

ماجستير بند 

 املكافأة 

 باملحاضرة

     14 262 15 240 جغرافيا اقتصادية 

 سعودية ا. لولوة الخالدي

ماجستير بند 

 املكافأة 

 باملحاضرة

     15 240 15 130 جغرافية العمران 

 سعودية ا. حليمة عنبر

ماجستير بند 

 املكافأة 

 باملحاضرة

خرائط ونظم 

 ية معلومات جغراف
270 15 189 15     

     15 199 15 180 جغرافيا اقتصادية ماجستير بند  سعودية أ. فاطمة املشيطي 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة 

 العلمية
 التخصص الدقيق

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 الطالب

ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 املكافأة 

 باملحاضرة

 سعودية ا. االء الغامدي 

ماجستير بند 

 املكافأة 

 باملحاضرة

     15 355 12 230 جغرافيا اقتصادية 

 سعودية ا. ياسمين العمري 

ماجستير بند 

 املكافأة 

 باملحاضرة

     15 223 12 150 جغرافيا اقتصادية 

 سعودية ا. االء السهو 

ماجستير بند 

 املكافأة 

 باملحاضرة

 

 جغرافيا مناخية 

 

 

220 15 211 14     

 أ.زهراء الصاهود  

 

 

 سعودية

بكالوريوس 

بند املكافأة 

 باملحاضرة

     12 137 12 140 جغرافيا 

 سعودية ا. احالم الذبياني

س وريو بكال

بند املكافأة 

 باملحاضرة

     12 131 12 150 جغرافيا 

 سعودبة  أ. ندى الغامدي  

 بكالوريوس 

بند املكافأة 

 باملحاضرة 

     12 174 12 190 جغرافيا 

 سعودية أ . فاطمة سالم القحطاني 

 بكالوريوس

بند املكافأة 

 باملحاضرة

     12 149 12 160 جغرافيا 

ديةسعو  ا. ندى الهاجري   

 بكالوريوس

بند املكافأة 

 باملحاضرة

نظم معلومات 

 ادارية 
240 12 192 12     
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 قسم املكتبات واملعلومات 

 

 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 عدد العمل البحثي

 طالبال

ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 أميمة كمال الدين محمد

 سودانية
أستاذ 

 مشارك
 6 12 198 12 209 تنظيم معلومات

 رئيسة محور التعليم والتعلم •

 رئيسة اللجنة العلمية •

 رئيسة ملف تطوير برنامج البكالوريوس •

 لجنة الجودة والتطويرعضو  •

 ة التدريسنائب رئيس لجنة اعضاء هيئ •

مقرر لجنة الدراسة الذاتية املعيار الثالث )التعليم  •

 والتعلم (

2 4 

 اقبال محمد صالح

  سودانية
أستاذ 

  مساعد

مصادر معلومات 

 الكترونية 
73 9 130 8 6 

 منسقة مكتب ضمان الجودة  •
 رئيسة لجنة الجودة والتطوير  •
 عضو اللجنة العلمية  •
 االول) مقرر لجة الدراسة الذاتية (المحور  •

2 4 

 أحالم حسين عثمان

 سودانية
استاذ 

 مساعد

ادارة مؤسسات 

 املعلومات
170 14 

142 

 
15 6 

 عضو محور التعليم والتعلم •

 عضو اللجنة العلمية •

عضو لجنة الدراسة الذاتية املعيار الثالث  •

 )التعليم والتعلم (

 منسقة الدريب امليداني  •

 منسقة املعادالت الطالبات •

 

2 4 

فعيبكر الشاإسالم با   

 سودانية
أستاذ 

 مشارك
 6 12 131 12 105 قياسات املعلومات

 عضاء  هيئة  التدريس  ارئيسة   لجنة   •

 الدراسات العليا  عضو  لجنة •

 عضو  لجنة  الجودة والتطوير  •

 عضو لجنة التوصيفات •

2 4 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 عدد العمل البحثي

 طالبال

ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 عضو اللجنة العلمية بالقسم •

 علياء إبراهيم أحمد

 مصرية
استاذ 

 مساعد
 6 13 220 14 285 معلومات

 رئيسة لجنة البحث العلمي •

 عضو لجنة السياسات والتقويم •

 عضو اللجنة العلمية •

الذاتية )األهداف عضو جودة ملحور الدراسة  •

 والبرامج(

عضو لجنة مراجعة تواصيف املقررات املطور  •

 والقديم والدراسات العليا

 عضو لجنة قياس نواتج التعلم •

2 4 

  عماد ممدوح عبد الحليم
  سوري

أستاذ 

  مساعد
 4 2 عضو اللجنة العلمية في القسم  • 6 14 167 14 149 خدمات مكتبية 

  حنان أحمد فرج  

  مصريه
استاذ 

  مشارك
 6 12 114 12 132 تقنية معلومات

 عضو اللجنة العلمية  •

 عضو لجنة ضمان الجودة •

 عضو لجنة تطوير البرنامج  •

 عضو لجنة تطوير برنامج الدراسات العليا  •

 لمية بالقسم جنة الععضو الل •

عضو لجنة الدراسة الذاتية محور )األهداف  •

 والبرامج(

 

2 4 

  غادة طه محمد عثمان

 سودانية
استاذ 

 مساعد
 6 13 182 13 140 مصادر املعلومات

 منسقة القسم لخدمة املجتمع  •

 عضو اللجنة العلمية  •

 عضو لجنة ضمان الجودة •

 عضو لجنة جودة التقويم واالختبارات  •

 جعة قياس نواتج التعلمنة مراعضو لج •

عضو لجنة مراجعة التوصيفات للبكالريوس و  •

 املاجستير

 الدراسة الذاتيةعضو لجنة  •

2 4 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 عدد العمل البحثي

 طالبال

ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 منهل عبد املجيد يوسف 

 سودانية
استاذ 

 مشارك
 6 12 193 12 167 تقنية معلومات

 رئيسة لجنة ماجستير املكتبات واملعلومات •

 عضو لجنة الدراسة الذاتية  •

 ريس بالقسماء هيئة التدعضو لجنة أعض •

 عضو اللجنة العلمية بقسم املكتبات واملعلومات •

2 4 

البشري غاليه محمد    
  محاضر  سعودية

علوم املكتبات 

 واملعلومات 
 4 2 عضو لجنة الدراسة الذاتية • 6 15 167 15 160

  احالم سعيد القحطاني
 محاضر سعودية

علوم املكتبات 

 واملعلومات
287 15 197 16 6 

 نة الدراسة الذاتية لج عضو •

 عضو اللجنة الطالبية •
2 4 

 امل هذال القحطاني  

 محاضر سعودية
علوم املكتبات 

 واملعلومات
155 8 69 6 6 

 وكيلة قسم املكتبات واملعلومات •

املعيار الرابع  -عضو لجنة الدراسة الذاتية •

 )الطالب(

2 4 

 هناء باسليم

 محاضر سعودية
علوم املكتبات 

 واملعلومات
100 14 152 15 6 

 منسقة األنشطة الطالبية  •

 منسقة وحدة الخريجين •

 عضو اللجنة الطالبية  •

 عضو لجنة الدراسة الذاتية   •

2 4 

 هيام   عبدا لراض ي ابواملجد

 مصرية
استاذ 

 مساعد

مناهج وطرق 

 تدريس
171 10 177 10 6 

•  

 رئيسة لجنة  جودة االختبارات والتقويم بالقسم  •

 رئيسة اللجنة الطالبية •

 رئيسة لجنة قياس نواتج التعلم  •

رئيسة لجنة مراجعة التواصيف مقررات  )الخطة  •

مقررات برنامج  -ةالخطة املطور -القديمة

 ملاجستير(

 عضو مبادرة سواعد االنجاز للتعليم عن بعد  •

 عضو اللجنة العلمية بالقسم   •

 عضو وحدة جودة االختبارات والتقويم بالكلية •

ة طة الدراسيوتطوير الخعضو لجنة مراجعة  •

 لبرنامج املسار االنساني بالجامعة

2 4 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 عدد العمل البحثي

 طالبال

ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

السنوس ي عبدالقادر  هالة  

 مصرية
استاذ 

 مشارك

مناهج طرق 

التدريس 

 تكنولوجيا التعليم

180 12 140 12 6 

 أمينة سر قسم املكتبات واملعلومات  •

 عضو مبادرة تطوير محفظة الطالب بالجامعة •

 والتطوير بالقسمعضو لجنة الجودة  •

وتطوير الخطة الدراسية مراجعة  عضو لجنة •

 لبرنامج املسار االنساني بالجامعة

عضو لجنة مراجعة ملف تطوير برنامج  •

 البكالوريوس

 عضو لجنة الدراسة الذاتية املعيار الرابع •

 عضو اللجنة العلمية بالقسم •

 ارشاد أكاديمي للمبتعثات •

2 4 

 غادة طه عبد الحفيظ 

 سودانية
استاذ 

 مساعد
 6 10 138 12 147 علم نفس  

 عضو لجنة أعضاء هيئة التدريس •

 عضو لجنة االختبارات والتقويم •

عضو لجنة مراجعة  تواصيف  •

 (ماجستير+يوس لور بكااملقررات)

 عضو لجنة قياس نواتج التعلم •

2 4 

 عازة حسن فتح الرحمن  

 سودانيه
أستاذ 

 مشارك
 6 12 156 12 167 تكنولوجيا التعليم

 رئيسة محور التعليم والتعلم •

 عضو لجنة البحث العلمي وخدمة املجتمع •

 عضو لجنة مراجعة ملف تطوير الخطة الدراسية •

 عضو لجنة الدراسة الذاتية املحور األول  •

 منسقة الدورات والورش بالقسم •

 إرشاد أكاديمي للمبتعثات •

 

2 4 

الدخيل نوف عبدالعزيز   

  معيدة  سعودية
املكتبات 

 واملعلومات 
279 16 209 15 6 

 بية.لجنة الطال عضو في ال •

 عضو في لجنة التقويم واالختبارات. •

 عضو في لجنة قياس نواتج التعلم. •

 عضو في لجنة اعضاء هيئة التدريس. •

 عضو في لجنة تواصيف الخطة الجديدة. •

2 4 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 عدد العمل البحثي

 طالبال

ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 عضو في وحدة التدريب امليداني . •

وحدة الخريجين بقسم املكتبات عضو في  •

 واملعلومات.

للتعليم والتعلم  3عضو في اللجنة التوجيهية املعيار •

. 

 

 سارة عبدهللا القرني

 معيدة سعودية
املكتبات 

 واملعلومات
275 16 165 14 6 

 عضو في اللجنة الطالبية.  •

 ضو في لجنة التقويم واالختبارات. ع •

  التعلم.في لجنة قياس نواتج عضو  •

 عضو  في لجنة اعضاء هيئة التدريس.  •

 عضو في لجنة تواصيف الخطة الجديدة.  •

 لجنة الدراسات العليا.  في عضو •

عضو في وحدة الخريجين بقسم املكتبات  •

 واملعلومات. 

   .الطالب 4عضو في اللجنة التوجيهية املعيار •

2 4 

 نجاة عايض الحربي

 6 16 157 - - علم املعلومات معيدة سعودية

 منسقة االرشاد االكاديمي  •

 عضو في لجنة أعضاء هيئة التدريس •

 5،6 املعيارين 4 هيةالتوجي اللجنة في عضو •

 – املرافق - التعلم مصادر - التدريس هيئة •

 التجهيزات

 

2 4 

العتين محمد مها  

 معيدة سعودية
املكتبات 

 واملعلومات
217 16 199 16 6 

الخريجين بقسم املكتبات عضو في لجنة وحدة  •

 واملعلومات

 عضو في لجنة أعضاء هيئة التدريس •

 1،2ين املعيار  1عضو في اللجنة التوجيهية  •

 الرسالة و األهداف •

 إدارة البرنامج و ضمان الجودة •

2 4 
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 الس نة العامة  – قسم املكتبات واملعلومات 

 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني األول الفصل 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 طالبال

ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

أستاذ  سودانية أمل حسن محمد ياسين

 مساعد

 6 11 112 6 103 فلسفه في االحصاء

لوكيلة  التابعةعضو وحدة االحصاءات والبيانات  •

 الدراسات والتطوير وخدمة املجتمع.

 عضو لجنة البحث العلمي. •

 رئيسة لجنة التظلمات بالقسم •

 الذاتية بالدراسةر الطالب رئيسة محو  •

2 4 

 كوثر عبد الرحمن حسن
 سودانية

أستاذ 

 مساعد
 4 2 االحصاءات العلميةلجنة  • 6 12 144 12 166 احصاء تطبيقي

 نجالء الزين أبوكساوي 

 6 14 174 10 162 إحصاء تطبيقي  محاضر سوادنية

التابعة –عضو وحدة اإلحصائيات والبيانات  •

 ر وخدمة املجتمع.لوكيلة الدراسات والتطوي

عضو لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس ومن في  •

 حكمهم .

 إرشاد أكاديمي. •

 

2 4 

العظيم حسنهبه عبد      

 مصرية
استاذ 

 مشارك

تدريب رياض ي 

 وعلوم الحركة
104 8 26 4 6 

 منسقة جداول السنة العامة بالقسم  •

 الطالبية  جنةللا عضو •

  اكاديميارشاد  •

ة التدريس ومن في عضو لجنة شئون أعضاء هيئ •

 .حكمهم 

 

2 4 

أستاذ  تونسية  وئام عبد املنعم بن خليفة

 مساعد
 6 12 56 12 132 نظم معلومات

 رئيسة اللجنة العلمية )السنة العامة( •

 اكاديميارشاد  •
2 4 

 منسقة وحدة الجداول املركزية • 6 6 34 5 60 علوم حاسب آلي  محاضر سعودية مها محمد القاض ي 
 ق بالكليةهيزات واملرافعضو لجنة التج •

2 4 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني األول الفصل 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 طالبال

ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 6 6 33 8 74 علوم حاسب آلي محاضر سعودية عذاري محمد الراجحي 

 منسقة وحدة االختبارات املركزية بالكلية •

 عضو فريق التعليم االلكتروني بالكلية •

 منسق ودعم االختبارات االلكترونية بالكلية •

 عضو لجنة التنظيم والتطوير اإلداري بالكلية •

 ية املعيار الثالث دراسة الذاتعضو لجنة ال •

 عضو لجنة أعضاء هيئة التدريس •

 عضو لجنة قياس نواتج التعلم •

2 4 

 4 2 منسقة جداول قسم املكتبات  • 6 12 204 12 120 علوم الحاسوب  محاضر أردنية وعد وليد العبويني

ضرمحا أردنية سناء محمد الصمادي  

نظم املعلومات 

 الحاسوبية
84 10 66 10 6 

 شاد األكاديمي للمكتباتاإلر  منسقة •

 منسقة اإلرشاد األكاديمي للسنة العامة •

 عضو في لجنة التعليم االلكتروني  بالكلية •

عضو لجنة مبادرة سواعد اإلنجاز للتعليم  •

 االلكتروني

 عضو لجنة البحث العلمي •

 عضو  اللجنة الطالبية •

 عضو لجنة قياس نواتج التعلم •

 عضو لجنة تطوير املقررات العملية •

 عضو لجنة الدراسة الذاتية •

2 4 

 محاضر أردنية أسماء قاسم الحمد 

علوم الحاسوب و 

 نظم املعلومات
107 12 138 12 6 

عضو في لجنة  جودة االختبارات والتقويم  •

 بالقسم

 عضو في اللجنة الطالبية •

عضو في لجنة مراجعة التواصيف مقررات    •

مقررات  -الخطة املطورة -)الخطة القديمة

 اجستير(برنامج مل

-عضو في لجنة  تطوير محفظة أداء الطالب •

 كلية

2 4 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني األول الفصل 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
عدد  العمل البحثي

 طالبال

ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 مشاريع التخرج في القسم   عضو في لجنة •

 عضو لجنة الدراسة الذاتية •

 عضو في لجنة التعلم االلكتروني بالكلية •

 سنة عامة \عضو لجنة تطوير املقررات العملية  •

 محاضر اردنية جمانة محمد القضاة

 6 6 65 12 112 علوم الحاسوب

 سق وحدة التعليم االلكتروني في كلية اآلدابنم •

 التعليم اإللكتروني في كلية اآلدابمنسق فريق  •

 عضو فريق  التعليم اإللكتروني في الجامعة  •

عضو لجنة الكونترول الختبارات برنامج التعلم عن  •

 بعد

منسقة العقود و طلبات االستعانة في قسمي  •

 املكتبات و السنة العامة

قسمي املكتبات و الزائدة ألعضاء متابعة الساعات  •

 السنة العامة 

 نة تطوير محفظة الطالب في الكلية منسقة لج •

عضو فريق التصميم التعليمي ملبادرة التعلم  •

 النشط في الكلية 

 عضو لجنة  تطوير املقررات العملية  للسنة العامة  •

متابعة املتدربات في قسم املكتبات من الجهات  •

 الخارجية 

 

2 4 
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 قسم عمل الاجامتع واخلدمة الاجامتعية 

 

 الجنسية العضواسم 
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 العمل البحثي

 عدد الطالب
ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

ر عبد أسماء ابو بك

صالح القادر   
 4 10 199 10 181 خدمة اجتماعية   أستاذ مصرية

 عضو اللجنة العلمية 

 عضو لجنة الجودة

 عضو لجنة البحث العلمي ولجنة الدراسات العليا

4 2 

د. سوسن مصطفى 

 كامل البيطار
 سورية

أستاذ 

 مشارك 

الفكر االجتماعي 

 األوربي 
197 12 211 12 4 

 ة مكتب ضمان الجودةمنسق- -أمينة سر مجلس القسم

  -عضو اللجنة الرئيسة للجودة  على مستوى الكلية -بالقسم

رئيسة لجنة  -واالختبارات بالقسم رئيسة لجنة جودة التقويم

   -منسقة لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس  -نواتج التعلم

منسقة لجنة   -منسقة شؤون الكتب ومصادر التعلم بالقسم 

برنامج  االستشارية لتطوير  عضو اللجنة -الجداول بالقسم

عضو لجنة الدراسات   -علم االجتماع والخدمة االجتماعية

عضو  -منسقة اللجنة العلمية بالقسم -العليا والبحث العلمي

 -عضو مبادرة التعلم النشط -لجنة االختبارات االلكترونية

 عضو مبادرة تقييم الطالب

4 2 

مصطفى محمد أحمد  

 الفقي
 مصري 

أستاذ 

 مشارك 

مة االجتماعية خدال

 خدمة فرد( )–
206 12  272 12  4 

عضو اللجنة االستشارية لتطوير برنامج علم االجتماع 

عضو لجنة الدراسات العليا والبحث   -والخدمة االجتماعية

عضو   -عضو لجنة التوعية وخدمة املجتمع  -العلمي بالقسم 

عضو اللجنة   -لجنة جودة التقويم واالختبارات بالقسم

بالقسم العلمية  

4 2 

 مصرية منال عبد الستار فهمي
أستاذ 

 مشارك 
 4 12 193 12 223 التخطيط االجتماعي

عضو اللجنة  –منسقة لجنة التوعية وخدمة املجتمع 

عضو لجنة    -عضو لجنة أعضاء هيئة التدريس -العلمية

 قياس نواتج التعلم

4 2 

عضو لجنة الجودة    4 12 251 16 236 نظيملتا اجتماععلم أستاذ  مصريةد. إيمان جابر حسن  -  4 2 
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 الجنسية العضواسم 
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 العمل البحثي

 عدد الطالب
ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

العلميةعضو اللجنة   مشارك  شومان  

ومتابعة التعليم عن بعد.عضو في لجنة دعم   

    والدراسات العلياعضو لجنة البحث العلمي  -

عليه عثمان سيد د. 

 سعد 
 سودانية

أستاذ 

 مساعد
 إحصاء اجتماعي

63 

 سبكالوريو 

 ماجستير 8

9 94 5 4 

 :على مستوى القسم

 اللجنة العلمية  .1

 لجنة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. .2

 والتطوير.لجنة الجودة  .3

 على مستوى الكلية:

 منسق وحدة جودة التقويم واالختبارات بالكلية. .1

لجنة  االحصائيات والبيانات التابعة لوكيلة  .2

 الكلية التطوير والدراسات وخدمة املجتمع.

 لجنة املتابعة األكاديمية. .3

 دة بالكلية.عامة للجو اللجنة ال .4

 عضو لجنة االختبارات االلكترونية .5

 مبادرة تقييم الطالبعضو  .6

عضو اللجنة التنفيذية لجودة التقويم على مستوى الجامعة: 

 واالختبارات بالجامعة

4 2 

 4 12 181 12 191 علم اجتماع التنمية أ.مشارك تونسية العائشة البشير  التايب

  عضو اللجنة –لدراسات العليامنسقة لجنة البحث العلمي وا

عضو في اللجنة العليا ملنسقات البحث   --العلمية بالقسم

 منسقة مبادرة مشروع التخرج بالقسم -العلمي

4 2 

د . حنان احمد مكاوي 

 سليمان
 السودان

استاذ 

 مشارك 
 4 12 156 16 303 علم االجتماع

عضو لجنة الدراسات  -عضو لجنة التطوير والجودة بالقسم

عضو لجنة   -املجتمععضو لجنة التوعية وخدمة  –يا العل

عضو اللجنة العلمية   -جودة التقويم واالختبارات بالقسم

 بالقسم

4 2 

سعاد ابراهيم محمد 

 العزازي 
 مصرية

استاذ 

 مشارك 
 4 12 196 12 162 علم اجتماع التنمية

نواتج  عضو لجنة  قياس–منسقة االرشاد األكاديمي بالقسم 

عضو  -والبحث العلميلجنة الدراسات العليا عضو  - -التعلم

 اللجنة العلمية بالقسم

4 2 

 مصرية د. أسماء حسن عمران
أستاذ 

 مساعد

الخدمة االجتماعية 

 تخطيط اجتماعي –
 2 4 عضو اللجنة الطالبية  -عضو لجنة التوعية وخدمة املجتمع 4 14 261 14 247

 2 4 رئيسة محور التعليم و التعلم 4 14 243 _ -ة  مجاالت الخدمأستاذ  مصرية د منى طه محروس 
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 الجنسية العضواسم 
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 العمل البحثي

 عدد الطالب
ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 عضو في اللجنة املركزية للمعادالت االجتماعية مساعد

 عضو في لجنة الجداول 

 عضو في اللجنة الطالبية

 مصرية فاطمة علي أبو الحديد
ستاذ أ

 مساعد
 4 14 230 14 235 علم اجتماع تنمية

الكتب في قسم علم االجتماع والخدمة  منسق لجنة 

 .ماعيةاالجت

منسق اللجنة الطالبية في قسم علم االجتماع والخدمة  

 .االجتماعية

 عضو في لجنة دعم ومتابعة التعليم عن بعد.

 .عضو في لجان البحث العلمي وخدمة املجتمع

 

 

4 
2 

 

دعاء عبد الحميد عبد  

 السميع محمد
 مصرية

أستاذ 

 مساعد
 4 14 273 14 271 اجتماعيةخدمة 

 لقسم.العتماد األكاديمي باعضو لجنة الجودة وا-1

 عضو اللجنة الطالبية -2

 عضو لجنة الكتب بالقسم-3

 وخدمة املجتمع  التوعيةعضو لجنة -4

4 2 

 مصرية د. شيرين صالح محمد
أستاذ 

 مساعد

الخدمة االجتماعية 

 تخطيط اجتماعي –
250 14 315 14 4 

  ةاللجنعضو  –عضو لجنة البحث العلمي و خدمة املجتمع  

 ةالطالبي
4 2 

 مصرية ياسمين عالء الدين علي
أستاذ 

 مساعد
 4 14 269 14 270 علم اجتماع التنظيم

عضو اللجنة الطالبية . -  

عضو اللجنة املكتبة  -  

عضو لجنة التوعية وخدمة املجتمع. -  

4 2 

سعد  ملك عبدالعزيز 

 العبدالهادي
 4 16 299 - - علم االجتماع محاضر سعودية

  عضو لجنة  –ودة في القسم مساعد إداري في مكتب الج

 املعادالت
4 2 

سارة بنت أحمد 

 باخشوين
 4 16 235 مبتعثه  مبتعثه  علم اجتماع محاضر سعودية

 عضو في اللجنة الطالبية،

 التعليمية،عضو في لجنة شؤون أعضاء الهيئة 

 عضو في لجنة التوعية وخدمة املجتمع،

 عضو في لجنة التطوير والجودة.

4 2 

 سعودية شريفلجين علي أحمد 
بكالوريو 

 س

لم االجتماع ع

 والخدمة االجتماعية
118 8 130 8 4 

 ساعات لجان 4

 ساعات جودة 2

 ساعات اتصال 4

4 2 
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 الجنسية العضواسم 
الدرجة  

 العلمية
 التخصص الدقيق 

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 العمل البحثي

 عدد الطالب
ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

 ساعات مساعد أستاذ 6

ع. نجود إبراهيم 

 الدهامي
 سعودية

بكالوريو 

 س

لم االجتماع ع

 والخدمة االجتماعية
_ _ 137 8 4 

 ساعات لجان 4

 ساعات جودة 2

 لساعات اتصا 4

 ساعات مساعد أستاذ 6

4 2 

 سعودية سارة إبراهيم الدوسري 
بكالوريو 

 س

علم االجتماع 

 والخدمة االجتماعية
- - 84 6 4 

 ساعات لجان 4

 جودةساعات  2

 ساعات اتصال 4

 ساعات مساعد أستاذ 6

4 2 
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 قسم التصال وتقنية الإعالم 

 

 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 قيق ص الدالتخص

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 العمل البحثي

الب
الط

دد 
ع

يس  
تدر

ت ال
اعا

س
 

الب
الط

دد 
ع

يس  
تدر

ت ال
اعا

س
 

 6 8 46 6 52 الصحافة أستاذ مشارك مصرية د.ماجدة عبداملرض ي

 رئيسة مكتب الجودة والتطوير بالقسم

مقرر بلجنة التطوير والجودة -  

 مقرر لجنة البحث العلمي وخدمة املجتمع

مقرر اللجنة العلمية بالقسم -  

عضو مجلس القسم. -  

باللجنة الطالبية بالقسمعضو  -  

عضو بلجنة الدراسات العليا . -  

 عضو لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم -

2 4 

د.أم هاني أبو صباح الشيخ 

 الطيب
 أستاذ مساعد سودانية

إعالم وسائط 

 متعددة
249 16 228 14 6 

 مقرر اللجنة الطالبية بالقسم

مقرر لجنة املعادالت بالقسم-  

عضو اللجنة العلمية-  

عضو في مجلس القسم-  

عضو بلجنة أعضاء هيئة التدريس بالقسم -  

عضو بلجنة التطوير والجودة -  

عضو بلجنة الدراسات العليا . -  

2 4 

محمد سليمان يمة د.حل

 الطالب
 6 13 124 13 125 الصحافة أستاذ مساعد سودانية

 عضو في مجلس القسم -

 عضو اللجنة الطالبية . -

 عضو لجنة البحث العلمي وخدمة املجتمع -

 .عضو لجنة التطوير والجودة .

 عضو اللجنة العلمية بالقسم . -

 عضو لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم -

 مقرر وحدة التدريب العملي بالقسم . -

 منسقة  القسم للمؤتمر العلمي الطالبي -

2 4 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 قيق ص الدالتخص

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 العمل البحثي

الب
الط

دد 
ع

يس  
تدر

ت ال
اعا

س
 

الب
الط

دد 
ع

يس  
تدر

ت ال
اعا

س
 ويم االختباراتعضو بلجنة تق - 

 

 أستاذ مساعد تونسية د.سامية بو بكر غزواني
اإلعالم املرئي 

 والسمعي
279 16 230 14 6 

بالقسم . األكاديميمنسقة وحدة اإلرشاد  -  

.عضو للجنة التطوير والجودة  -  

عضو اللجنة العلمية -  

عضو في مجلس القسم -  

عضو باللجنة الطالبية بالقسم -  

لجنة البحث العلمي وخدمة املجتمععضو في  -  

 

2 4 

د.أميرة محمد محمد سيد 

 أحمد
 6 11 28 15 164 الصحافة أستاذ مساعد مصري 

 منسقة محور التعلم والتعليم

 عضو في مجلس القسم -

 علياعضو بلجنة الدراسات ال-

 عضو بلجنة البحث العلمي وخدمة املجتمع-

 عضو بلجنة التطوير والجودة -

 باللجنة العلميةعضو -

 عضو باللجنة الطالبية -

 عضو بلجنة أعضاء هيئة التدريس -

 

 

2 6 

د.أحمد محمد عبدالغني 

 عثمان
 6 14 203 14 276 صحافة وإعالم أستاذ مساعد مصري 

 عضو في مجلس القسم

 يالدراسات العلعضو بلجنة ا-

 عضو بلجنة البحث العلمي وخدمة املجتمع-

 التطوير والجودةعضو بلجنة  -

 عضو باللجنة العلمية-

 عضو باللجنة الطالبية -

 عضو بلجنة أعضاء هيئة التدريس -

 عضو بلجنة التقويم لالختبارات

 

2 4 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 قيق ص الدالتخص

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 العمل البحثي

الب
الط

دد 
ع

يس  
تدر

ت ال
اعا

س
 

الب
الط

دد 
ع

يس  
تدر

ت ال
اعا

س
  

د.أحمد سامي عبدالوهاب 

 العايدي
 أستاذ مساعد مصري 

العالقات العامة 

 اإلعالنو 
212 14 255 14 6 

 عضو في مجلس القسم

 الدراسات العلياعضو بلجنة -

 عضو بلجنة البحث العلمي وخدمة املجتمع-

 عضو بلجنة التطوير والجودة -

 عضو باللجنة العلمية-

 عضو باللجنة الطالبية -

 عضو بلجنة أعضاء هيئة التدريس -

 

2 4 

ماإلعال  محاضرة مصرية م.رحاب إبراهيم السيد  360 18 245 14 6 

 محور دعم تعلم الطلبة -لالختبارات رئيسة لجنة التقويم  -

 عضو بلجنة البحث العلمي -

 عضو بلجنة التطوير والجودة -

 عضو بلجنة أعضاء هيئة التدريس -

 عضو باللجنة العلمية -

 عضو باللجنة الطالبية -

 عضو بوحدة التدريب العملي بالقسم . -

 

 

2 4 

 6 12 263 12 264 الصحافة محاضر وديةعس .علياء بنت فؤاد قاض يم

 عضو بلجنة الدراسات العليا

 عضو بلجنة البحث العلمي وخدمة املجتمع-

 عضو بلجنة التطوير والجودة -

 عضو باللجنة العلمية-

 عضو باللجنة الطالبية -

 عضو بلجنة أعضاء هيئة التدريس -

 عضو بلجنة التقويم لالختبارات -

 

2 4 

 6 12 251 8 278 العالقات العامة معيدة سعودية ب البركاتيع.انتصار بنت غال
 عضو بلجنة الدراسات العليا

 عضو بلجنة البحث العلمي وخدمة املجتمع-
2 4 
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 قيق ص الدالتخص

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 العمل البحثي

الب
الط

دد 
ع

يس  
تدر

ت ال
اعا

س
 

الب
الط

دد 
ع

يس  
تدر

ت ال
اعا

س
 عضو بلجنة التطوير والجودة - 

 عضو باللجنة العلمية-

 عضو باللجنة الطالبية -

 عضو بلجنة أعضاء هيئة -

 

 6 11 130 مبتعثه اعالم معيدة سعودية ع.عائشة بنت أنور العمير

 عضو بلجنة الدراسات العليا

 عضو بلجنة البحث العلمي وخدمة املجتمع-

 عضو بلجنة التطوير والجودة -

 عضو باللجنة العلمية-

 عضو باللجنة الطالبية -

 عضو بلجنة أعضاء هيئة -

 

2 4 

 6 13 165 11 161 الصحافة معيدة سعودية ع.شمائل بنت يوسف العبود

ووسائل التواصل االجتماعي وخدمة ملنهجي لنشاط امنسقة ا

 املجتمع بالقسم

 عضو باللجنة الطالبية -

 عضو بلجنة أعضاء هيئة التدريس -

2 4 

 6 13 145 16 156 الصحافة معيدة سعودية ع.هديل بنت محمد الغامدي

 عضو بلجنة البحث العلمي

 عضو باللجنة الطالبية -

 عضو بلجنة أعضاء هيئة التدريس -

 القسم لوحدة مصادر التعلممنسقة  -

2 4 

 6 13 130 15 163 الصحافة معيدة سعودية ع.ندى بنت بشير العنزي 

 منسقة األنشطة املنهجية وخدمة املجتمع بالكلية .  -

 عضو بلجنة التطوير والجودة -

 منسقة التدريب امليداني بالقسم -

 عضو بلجنة أعضاء هيئة التدريس -

2 4 

يخيلح الدببنت صا ع.أروى  6 11 165 - العالقات العامة معيدة سعودية 
 عضو باللجنة الطالبية

 عضو بلجنة أعضاء هيئة التدريس -
2 4 

 - - - - إجازة رعاية طفل مبتعثه اإلعالم واالتصال محاضرة سعودية م.ندى بنت مصطفى املبارك

ي بريطانيا لدراسة الدكتوراه .ة ليستر فإلى جامع مبتعثه الصحافة محاضرة سعودية م.مي بنت عبدهللا الشريف  
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 الجنسية اسم العضو
الدرجة  

 العلمية
 قيق ص الدالتخص

 الفصل الثاني الفصل األول 

الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي
 العمل البحثي

الب
الط

دد 
ع

يس  
تدر

ت ال
اعا

س
 

الب
الط

دد 
ع

يس  
تدر

ت ال
اعا

س
  

م.نورة بنت علي معيض 

 الزهراني
إلى جامعة سسكس لدراسة الدكتوراه مبتعثه الصحافة محاضر سعودية  

ع.تهاني بنت عبدالرحمن 

 الحارثي
إلى جامعة ليستر في بريطانيا لدراسة الدكتوراه مبتعثه العالقات العامة معيدة سعودية  

إلى جامعة نورث داكوتا في أمريكا لدراسة الدكتوراه مبتعثه الصحافة معيدة سعودية لق البقميع.قمرة بنت مط  

 لدراسة املاجستير( كونتكت Connecticutهارد بالواليات املتحدة األمريكية والية ) جامعة سكارتإلى  مبتعثه اإلعالم معيدة سعودية ع.نورا بنت سالم السليم

 

 
آنية قسم    ادلراسات القرأ

 اسم العضو
الجنسي

 ة
 التخصص الدقيق  الدرجة العلمية

 الفصل الثاني الفصل األول 
الساعات 

 املكتبية
 العمل اإلداري املكلف به

اإلرشاد 

 األكاديمي

العمل 

 البحثي
عدد 

 الطالب

ساعات 

 التدريس
 عدد الطالب

ساعات 

 التدريس

   رئيس القسم )سابقا(  - - - - التفسير وعلوم القرآن أستاذ سعودي د. حامد الفريح

   -  6 31 - - التفسير وعلوم القرآن أستاذ  سعودي د. خالد السبت

   -  12 45 - - القرآنالتفسير وعلوم  أستاذ مشارك سعودي د. منصور العيدي 

   -  8 اشراف 1+ 67 - - التفسير وعلوم القرآن أستاذ مشارك سوداني د. السر الطاهر

   منسق القسم  18 47 - - القرآن والقراءات مدرس قراءات ري صم أ.ياسر سليمان

 القرآن والقراءات مدرس قراءات مصري  أ.طلعت عطيه

- - 

63 18  

 بالقسمأمين سر املجلس 

 متابعة املبتعثين بالقسم

 مسؤول الجداول بالقسم

  

   منسقة القسم  10 43 - - التربية االسالمية  محاضر أردنية م. مرفت موس ى

   -  14 54 - - التفسير وعلوم القرآن محاضر سعودية م. فاطمة الربيعة

   -  14 17 - - التفسير وعلوم القرآن معيدة سعودية ع. الجوهرة املشيطي

   -  6 4 - - العقيدة واملذاهب املعاصرة معيدة سعودية ع. بدرية الدوسري 

   -  2 28 - - الفقه وأصوله معيدة سعودية ع. حصة العبدالعظيم 
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 الابتعاث   -4
 

 هـ 1441/ 1440أ عداد املبتعثني اجلدد عام    -(  25جدول ) 

 هـ 1440/1441ادلوةل عام  أ عداد املبتعثني اجلدد موزعني حسب    -(  26جدول ) 

 هـ 1441/ 1440أ عداد املبتعثني عىل رأ س البعثة عام    -(  27جدول ) 

 هـ 1441/ 1440حسب ادلوةل عام  أ عداد املبتعثني عىل رأ س البعثة موزعني    -(  28جدول ) 

 هـ 1441/ 1440أ عداد املبتعثني اخلرجيني خالل عام  -(  29جدول ) 

   هـ 1441/ 1440اخلرجيني موزعني حسب ادلوةل عام  أ عداد املبتعثني   -(  30جدول ) 
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 (  25جدول ) 

 هـ 1441/ 1440أ عداد املبتعثني اجلدد عام  

 نوع الابتعاث 
 اجملموع  أ خرى  تدريب ل ا املاجس تري  الزماةل   ادلكتوراه 

 الإجاميل 
 أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر 

 11 11 - - - - - 6 - - - 5 - خارج 

 13 13 - - - - - 5 - - - 8 - داخيل 

 24 24 - - - - - 11 - - - 13 - اجملموع 

 

 ه 1441/ 1440أ عداد املبتعثني اجلدد عام  
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 (  26جدول ) 

   هـ 1441/ 1440املبتعثني اجلدد موزعني حسب ادلوةل عام  اد  أ عد

 الدرجة العلمية والجنس                                 

 

 الدولة

 املجموع أخرى  التدريب البكالوريوس املاجستير الزمالة  الدكتوراه
 اإلجمالي 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 13 13 - - - - - - - 5 - - - 8 - لكة العربية السعودية مامل

 9 9 - - - - - - - 5 - - - 4 - بريطانيا

 2 2 - - - - - - - 1 - - - 1 - الواليات املتحدة األمريكية

 24 24 - - - - - - - 11 - - - 13 - اإلجمالي
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 (  27جدول ) 

 هـ 1441/ 1440أ عداد املبتعثني عىل رأ س البعثة عام  

 نوع االبتعاث
 املجموع أخرى  التدريب املاجستير الزمالة  الدكتوراه

 اإلجمالي
 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 24 24 - - - - - 8 - - - 16 - خارجي

 73 71 2 - - - - 23 - - - 48 2 داخلي

 97 95 - - - - - 31 - - - 64 2 املجموع

 

 ه 1441/ 1440 رأ س البعثة عام  بتعثني عىل أ عداد امل 
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 (  28جدول ) 

 هـ 1440/1441أ عداد املبتعثني عىل رأ س البعثة موزعني حسب ادلوةل عام  

 اجملموع  التدريب  الباكلوريوس  املاجس تري  الزماةل  ادلكتوراه  ادلوةل                       ادلرجة العلمية       

 73 - - 23 - 50 اململكة العربية السعودية

 17 - - 5 - 12 بريطانيا

 4 - - 2 - 2 الواليات املتحدة االمريكية 

 1 - - - - 1 ايرلندا

 - - - - - - اسبانيا 

 2 - - 1 - 1 استراليا 

 97 - - 31 - 66 اإلجمالي 

 هـ 1441/ 1440أ عداد املبتعثني عىل رأ س البعثة موزعني حسب ادلوةل عام  
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 (  29جدول ) 

 هـ 1441/ 1440تعثني اخلرجيني خالل عام  املب   أ عداد 

 نوع االبتعاث
 املجموع أخرى  التدريب املاجستير الزمالة  الدكتوراه

 اإلجمالي
 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 3 3 - - - - - - - - - 3 - خارجي

 9 9 - - - - - 4 - - - 5 - داخلي

 12 12 - - - - - 4 - - - 8 - املجموع

 

 ه 1441/ 1440أ عداد املبتعثني اخلرجيني خالل عام  
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 (  30جدول ) 

   هـ 1441/ 1440املبتعثني اخلرجيني موزعني حسب ادلوةل عام  أ عداد  

 

 الدرجة العلمية والجنس                                 

 

 الدولة

 املجموع أخرى  التدريب البكالوريوس املاجستير الزمالة  الدكتوراه
 اإلجمالي

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 9 - - - - - - - - 4 - - - 5 - اململكة العربية السعودية

 2 - - - - - - - - - - - - 2 - بريطانيا

 1 - - - - - - - - - - - - 1 - الواليات املتحدة األمريكية

 12 - - - - - - - - 4 - - - 8 - اإلجمالي 
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 مكتبات اجلامعة :   -5
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 هـ 1441/ 1440التصنيف ال اكدميي والبحيث للجامعة عام   -  (  38جدول ) 

 هـ 1441/ 1440ال حباث وادلراسات العلمية املنجزة أ و املنشورة أ و املقبوةل للنرش عام   -(  39جدول ) 

 هـ 1441/ 1440.. , وغريها ( عام    –ISI - SCOPUSقالت املنشورة يف اجملالت العاملية املصنفة ) وادلراسات وامل  أ عداد البحوث    -( 40جدول ) 

 هـ 1441/ 1440أ عداد الكتب واخملطوطات واملوسوعات واملعامج املنشورة خالل عام     -( 41جدول ) 

ىل اللغة العرب   -( 42جدول )   هـ 1441/ 1440ادلرايس  ية خالل العام  الإصدارات العلمية املرتمجة اإ

 هـ 1441/ 1440أ عداد ال حباث املموةل من عامدة البحث العلمي عام    -(  43جدول ) 

 هـ 1441/ 1440ال حباث املموةل من مدينة املكل عبد العزيز للعلوم والتقنية عام    أ عداد    -(  44جدول ) 

 هـ 1441/ 1440أ عداد ال حباث املموةل من رشاكت ومؤسسات القطاع اخلاص عام     -( 45جدول ) 

 هـ 1441/ 1440الكرايس العلمية خالل عام   -(  46جدول ) 

 هـ 1441/ 1440الاستشارية خالل عام  أ عداد البحوث التعاقدية مع املعاهد     -( 47جدول ) 

 هـ 1440/1441براءات الاخرتاع املسجةل ل عضاء هيئة التدريس والباحثني والطالب خالل عام   -(  48جدول ) 

 هـ 1441/ 1440التفامه املربمة مع اجلهات العلمية عام  ) ت اتفاقيا (مذكرات  -( 49جدول ) 

 هـ 1441/ 1440وخارج اململكة عام  التعاون العلمي مع املؤسسات العلمية داخل   -( 50جدول ) 

 هـ 1441/ 1440اجملالت العلمية املَُحمَكة الصادرة ابجلامعة خالل عام   -( 51جدول ) 

 هـ 1441/ 1440امجلعيات العلمية وأ نشطهتا خالل عام   -( 52جدول ) 
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 (38جدول )

     هـ1441/ 1440التصنيف ال اكدميي والبحيث للجامعة عام  

 الترتيب على المستوى المحلي  الترتيب على المستوى العربي  الترتيب على المستوى الدولي  المؤسسة القائمة بالتصنيف جهة أو ال التصنيف 

 كاديمي التصنيف األ
- - - - 

 التصنيف البحثي 
- - - - 
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 (39جدول )

 هـ 1441/ 1440ال حباث وادلراسات العلمية املنجزة أ و املنشورة أ و املقبوةل للنرش عام  

 اسم الباحث  مسمى البحث أو الدراسة   م 
تاريخ اإلنجاز  

 أو النشر 
 اسم املجلة العلمية أو وعاء النشر

 ن خالل السنة النبوية التعامل املشروع مع املخالفين في الدين دراسة م 1
د. ابتهاج  -د. حليمة الشمراني

 الطيب
السودان -مجلة جامعة البطانة م6/2019  

السودان -مجلة جامعة غرب كردفان  م4/2/2020 د. ابتهاج الطيب أحاديث الردة في الكتب الستة 2  

 محمد أركون وموقفه من القرآن الكريمأثر الفكر الغربي على  3
إبراهيمد.سمية علي محمد  2019هـ/1441 

 م.
جامعة األزهر -مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بدمنهور   

 فرع قنا -األزهر كلّية الدراسات اإلسالمية  جامعة م2019 د. السيد عــرابي داللة الوضع وتطبيقاتها في الفروع الفقهية 4

عبد الحليمد.  محمد إبراهيم  ابن كمال باشا ومنهجه في التفسير 5  جامعة األزهر باإلسكندرية –كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات م2019نوفمبر  

6 
الجانب التنويري في التفسير الوسيط لألستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي شيخ 

 األزهر

إبراهيم عبد الحليمد.  محمد   
 ة األزهر ببني سويفجامع –كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات م2020إبريل 

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية باإلسكندرية م2019 أ.د. أيمن مهدي وجوه اإلعجاز في السنة النبوية املطهرة 7

8 

TERRORISM: AN ANALYSIS OF ITS INDIVIDUAL AND 

SOCIAL CATASTROPHE AND THE ISLAMIC WAYS TO ITS 

ELIMINATION 

Jamal Nour El Din 

Idris 
June 2019 Journal of Islamic Law Review, Vol. 15, No. 1, 
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 اسم الباحث  مسمى البحث أو الدراسة   م 
تاريخ اإلنجاز  

 أو النشر 
 اسم املجلة العلمية أو وعاء النشر

 األسرة في ضوء سورة البقرة 9
-م2019 د. محمد الطيب

 هـ1441

الرقم  –جامعة االزهر  –مجلة الدراسات االسالمية والعربية للبنات بدمنهور 

 lssh25370-0962الدولي 

ور فقهيأسباب األزمة املالية العاملية ونتائجها من منظ 10  مجلة كلية اآلداب والعلوم االنسانية هـ1441-2-28 د. مصلح النجار 

العهدين النبوي والراشديالتصدي لُسوء استعمال املال العام في  11  أ.د. الصادق كرشيد 
 م2020

ة املعيار 
ّ
 مجل

كلّية أصول الّدين بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمّية قسنطينة، 

 الجزائر.

12 
يرة النبوّية باألندلس في القرن  صنيف في الّسِّ رر في  11هـ /  5التَّ م من خالل كتاب" الدُّ

ير" البن عبد البر القرطبي.اختصار املغازي  والسًّ  
 أ.د. الصادق كرشيد

ة الّتنوير م2019
ّ
 مجل

 املعهد العالي ألصول الّدين، جامعة الزيتونة، تونس.

نماذج تطبيقية الطب العالجي في السنة النبوية: 13  
د. محمد عبدالرزاق 

 أسود
مة، معهد دراسات الحديث الشريف، الكلية الجامعية  م2019

ّ
مجلة الحديث املحك

 اإلسالمية العاملية، سالنجور، ماليزيا

14 
 منهج مقررات الحديث النبوي وعلومه في الجامعات اإلسالمية 

 ودوره في الوقاية من التطرف: نماذج تطبيقية

ق عبدالرزاد. محمد 

 أسود
 م2019

 -كتاب الندوة الدولية: دور املحدثين القدامى واملعاصرين في مكافحة التطرف

قسم علوم الحديث، كلية اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية، وزارة 

 الشؤون الدينية، جمبر، إندونيسيا

 نوال آل روزة .د االعتداء على املمتلكات العامة صوره وأحكامه "دراسة فقهية مقارنة" 15
 مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية هـ1441

 أ.د.مريم التميمي طاعة والة األمر في السنة النبوية وأثرها في الحماية الوطنية 16
 كلية الدراسات اإلسالمية والتربية بدبي هـ5/7/1440

 د. ليلى الشكري  األحكام املستدامة للمياه في الكتاب والسنة 17

 -هـ1440

 مؤتمر بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل م2019

 م. نورة العرفج التفسير النبوي عند املفسرين في العصر الحديث )القاسمي وابن عاشور أنموذًجا( 18
 الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه )تبيان( ه1440
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 اسم الباحث  مسمى البحث أو الدراسة   م 
تاريخ اإلنجاز  

 أو النشر 
 اسم املجلة العلمية أو وعاء النشر

عتيبيلاد. قماشة  آيات التبسم في القرآن الكريم ) دراسة موضوعية( 19  
- - 

 د. سارة الشهري  األحاديث التي قيل: إن عبدالرزاق أخطأ فيها تخريًجا ودراسة 20
 مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية هـ1441

21 

 الفرائد الفذة في القرآن الكريم

 دراسة تطبيقية من أول سورة النبأ إلى أخر سورة االنشقاق

 

 د. رجاء البحر

 2019-هـ1440

 جامعة األزهر–بني سويف  –ة بنات كلية الدراسات اإلسالمية والعربي لةمج يونيه

 د. إنعام الدليجان إسهام مؤسسات العمل الخيري املستدامة في إقامة مقاصد الشريعة  22
 جامعة أم القرى. -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية هـ1441صفر 

 في ضوء سورة يوسف عليه السال النفُس  23
ُ
م، )دراسة موضوعية(البشرّية  د. شريفة الصافي 

 هـ1441

 مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية مقبول للنشر 

 د. عنود الخضيري  املفاهيم الحديثة في العقوبات البديلة عن األحكام التعزيرية 24

 هـ1441

 مجلة جامعة امللك عبدالعزيز  مقبول للنشر 

 الفقه الحضاري البيئي في السنة النبوية:  25
ً
الحفاظ على الهواء نموذجا  د. محمد عبدالرزاق أسود 

مقبول  -م2019

 للنشر 
املجمع الفقهي العراقي  -املؤتمر الدولي الرابع: املنهج النبوي في الفقه الحضاري 

 بغداد، العراقلكبار العلماء للدعوة واإلفتاء، 

26 
 شبهات املستشرقين 

 في بعض أحاديث صحيح اإلمام البخاري: عرض ونقد
محمد عبدالرزاق أسود .د  

  -مقبول للنشر

 جامعة برليس اإلسالمية، ماليزيا م2019

27 
عالج مشكالت اللجوء في ضوء لجوء الصحابة رض ي هللا عنهم إلى الحبشة في السيرة 

 النبوية

عبد الرزاق أسود،  د.محمد

 د.هداية هللا أحمد الشاش

مقبول  -م2019

 للنشر 

 نخواه، باكستانجامعة هزاره مانسهره، خيبر بختو 
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 اسم الباحث  مسمى البحث أو الدراسة   م 
تاريخ اإلنجاز  

 أو النشر 
 اسم املجلة العلمية أو وعاء النشر

 

28 ( 
ً
م(1260 -1183هـ ، 658 -579املدارس اإلسالمية في الدولة األيوبية: حلب نموذجا  د. محمد عبدالرزاق أسود 

مقبول  -م2019

 جامعة أغدير، تركياكلية اإللهيات،  للنشر 

 د حنان عوض ابراهيم الوسطية في اإلسالم وعالقتها باألمن الفكري دراسة تأصيلية في ضوء القرآن الكريم  29
مقبول للنشر  

 م2020
 جامعة جاكرتا باندونيسيا

 جرائم الحرب ضد اإلنسانية بين الفقه اإلسالمي والقانون الدولي  30
 د. جمال نور الدين

ابتسام حسنيند.   

مقبول للنشر  

 ه1441
 جامعة القرآن الكريم

 د. إكرام عبدهللا الحاج اللغةمقاييس القراءة الصحيحة للقرآن الكريم بين القراء وعلماء  31
مقبول للنشر  

 ه1441
 الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه

32 
أجور -تطبيقية على الوقائع املستجدة التسعير وأثره في واقع اململكة دراسة فقهية 

 العاملين في القطاع الخاص أنموذجا_

 د.سعاد الشايقي

 ع.حصة العبد العظيم

 ع.ريم العتيبي

 أ.مريم القحطاني 

مقبول للنشر  

 ه12/8/1440
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية/جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

33 .)
ً
 د. هيفاء باخشوين املقومات الشرعية لحفظ النفس اإلنسانية ) إطعام املضطر أنموذجا

مقبول للنشر  

 ه9/9/1440
 ألميرة نورة بنت عبدالرحمنمجلة العلوم الشرعية واللغة العربية/جامعة ا

 مجلة جامعة األمير سطام مقبول للنشر  أ.د.مريم التميمي نفقة تجهيز جنازة الزوجة  34

 مجلة جامعة امللك سعود مقبول للنشر  أ.د.مريم التميمي ميراث الحمل املكشوف باألجهزة الطبية الحديثة  35

36 
"دور األدب السعودي في التنمية الثقافية "غازي ا

ً
 لقصيبي أنموذجا

 

مقبول للنشر في   د.مها الزهراني

رجب  25العدد 

هـ /  1441

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها
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 م2020مارس 

37 
سطمبولي ،معسكر منشور ، مجلة "قراءات " الصادرة من : جامعة مصطفى ا م2019مارس  د.نهى الشايقي تمثيالت املثقفة الالمنتمية في الرواية النسوية السعودية

 كلية اآلداب

 مجلة مجمع اللغة العربية بالخرطوم هـ1440 د.عائدة األنصاري  التعريب ضرورة علمية حضارية 38

الثالث عشر بالتنسيق بين مكتب تنسيق التعريب كتاب مؤتمر التعريب  هـ1440 د.عائدة األنصاري  التعريب سبيل النهوض بالبحث العلمي  39

مام بالرياض بالرباط وجامعة اإل   

 مجلة جامعة القصيم هـ1440 د.عائدة األنصاري  الورع في املصطلح النحوي  40

ندوة قسم املكتباتغير منشور_ قدم في  هـ1440 د.عائدة األنصاري  إسهام املجامع العلمية العربية في رفد املحتوى العلمي على الشابكة 41  

ملعرفةدور الدراسات اإلنسانية في إرساء دعائم مجتمع ا  

42 

 د.عائدة األنصاري  الفعالن )تم( )قام( بين القدامى واملحدثين 

د. محمد عمر محمود من كلية 

وحدة  -اآلداب جامعة الخرطوم

 الترجمة والتعريب 

 قدم في قاعة بحث بقسم اللغة العربية هـ1441

 جامعة أم القرى  هـ28/5/1441 د. منى الرشادة النسق القيمي في بنية الخطاب الروائي لدى املرأة السعودية 43

 جامعة األميرة نورة هـ1440-2-15 د.منى الرشادة شعر املرأة السعودية من االتباع إلى اإلبتداع 44

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل هـ1440 د. منى الرشادة وآخرون مقرر مهارات الكتابة 45

عأ.د. مصطفى الضب الحب وتجلياته في الرواية العربية 46  مجلة جامعة جرش  2019 

47 
  السرد جرافيا في كتابات خالد اليوسف

 أ.د. مصطفى الضبع

2019 - 

 كتاب اتجاهات الرواية العربية املعاصرة 2019  الرواية العربية ما بعد الكولونيالية مطلع األلفية الثالثة 48
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49 
  بالغة السرد في اإلعالم الجديد 

عأ.د مصطفى الضب  

 مؤتمر الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 2019

50 

  شعرية األشياء في مدونة سهام العبودي السردية

 أ.د مصطفى الضبع

 

تونس –جامعة سوسة  –مجلة إنشائيات  2019  

51 
  الوجود في الرواية العربيةسؤال 

 أ.د مصطفى الضبع

 مؤتمر جمعية النقاد األردنيين 2019

52 
  في رواية القدس بالغة األشياء

 أ.د مصطفى الضبع

األردن –جامعة البترا  2019  

53 
  العالمة الشعرية في القصيدة السعودية مطلع األلفية الثالثة

 أ.د مصطفى الضبع

جدة -النص ملتقى قراءة  2019  

54 
  الرواية املعرفية

 أ.د مصطفى الضبع

 مجلة الرواية العربية 2019

55 
  األكاديمية العربية أدب األطفال في الدراسات

 أ.د مصطفى الضبع

الرياض  –مؤتمر أدب األطفال  2019  

56 
  من نافذة التاريخ 

 أ.د مصطفى الضبع

2019 - 

57 
  )مجموعة قصصية ( 201الغرفة 

 أ.د مصطفى الضبع

2019 - 

58 
  سردية األشياء )كتاب (

 أ.د مصطفى الضبع

2020 - 

59 
الدين فؤاد شيخ املعيارية في كتاب سيبويه  مجلة آداب جامعة الخرطوم 6-6-1440 
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60 

 -هـ 1440محرم  د. منى النصر دراسة في البناء التركيبي لسورة القلم رعاية هللا لنبيه 

العدد 

 الخمسون 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-مجلة العلوم العربية  

61 
د. أماني الغامدي، د.وضحى  السعودي أثر وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز القيم لدى الشباب 

 القحطاني 

يوليو العدد 

 2019الرابع 

مجلة الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة لعلوم اللغة العربية والعلوم 

 االجتماعية.

62 
 د. ضحى عادل بالل التشكيل التصويري في مقدمة قصيدة املديح النبوية لصفي الدين الحلي 

 أ.د. ثناء نجاتي عياش

 /1440محرم

 22العدد 

وآدابهامجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات   

63 

االستثمار الفكري في اللغة )مقاربة تحليلية للمقال الصحفي قي ضوء جدلية اللغة 

 والفكر(

 د. ضحى عادل بالل

 م. رحاب رأفت محمد السيد

/   4املجلد 

11العدد 

 /

 هـ1441

 املجلة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانية

46  
باللد. ضحى عادل  أساليب املعاني)تأصيل وتقييم( مقبول   

 هـ 1441للنشر/

 جامعة األزهر/كلية الدراسات العربية واإلسالمية والعربية للبنات بدمنهور.

65 Attitudinal positioning towards the Iran’s nuclear program  :

CNN vs .AJE 
Ahlam Alharbi 

2019 

Published 
Pragmatics & Society 

66 Different Shades of Participants :Transitive Analysis of the 

Discourse on the Peace Plan 
Ahlam Alharbi 

2020 

Under 

review 

Cogent Arts & Humanities 

67 Students' and Instructors' Perspectives of Learning 

Outcomes :A Comparative Study 

Ahlam Alharbi, 

Anandhi Ebenezer, 

Ola Ismail, Manar 

Obadat, & Sama 

Farghaly 

2020 

Under 

review 

3L: Language, Linguistics, Literature  

68 Academic Staff Perception of the Need of Proofreading for Nada Alkhatib 2019 
Pertanika Journal 
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their Postgraduate Students in UK universities Published 

69 
Academic Writing Challenges :Comparing Native English-

Speaking Students and International Students 

 

Nada Alkhatib 

Under 

review 

2020 

Asian EFL Journal 

70 Analysing First Year University Students' Writing Portfolio in 

their ESP Course 
 

Nada Alkhatib 

Under 

review 

2020 

Journal of teaching English for specific and academic 

purposes 

71 A Comparative Study of English and Urdu Affixes Fouzia Zaki 
Published 

in 2020 

Journal of International Academic Research for 

Multidisciplinary 

72 
A Study of Ibsen's Treatment of Hereditary Diseases as a 

Symbol of Moral Corruption 

Fouzia Zaki & Syeda 

Batool 

Published 

in 2019 

Journal of International Academic Research for 

Multidisciplinary 

73 
Saudi Women Driving :Images ,Stereotyping and social 

Change 
Areej Albawardi 

2020 

Under 

review 

Visual Communication 

74 

Perspectives of Home and International Master Students on 

Professional and Nonprofessional Proofreading in UK 

Universities 

Nada Alkhatib 
2019 

Published 
Pertanika Journal 

75 
Gender Representation in MBC Advertisements: A linguistic 

Associative Account 
Naimah Al-Ghamdi 

2020 

Accepted   

for 

Publication 

Asian EFLJournal 
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76 
The Role of Social Status in the Realization of Refusal 

Speech Acts  :A cross -cultural study 

Naimah Al-Ghamdi/  

Yasser Alrefaee  

2020 

Accepted   

for 

Publication 

Asian ESP 

77 
A Sociolinguistic Perspective of the Representation of Saudi 

Women Drivers 

Al-Ghamdi-Aloadah   

Al- .Katheeri 

2020 

Accepted   

for 

Publicatio 

Opcion 

78 

See Me As I Really Am: A Study of the Westerners-Arabs 

Mutual Representation/Misrepresentation A Study of the 

Westerners-Arabs Mutual Representation/Misrepresentation 

Yasser  Aman 2019 
 

Fikr Wa Ibda' 

79 
Theory of time and Literature  :a Study of Tina Chang’s 

“Origin and Ash” and “The Idea of Revelation 

Yasser  Aman 

 
2020 Humanities and Social Sciences Review 

80 

Between Identity Politics and Shared Identity :Re-Imaging 

Palestine in Selected Poems from Handal’s The Lives of 

Rain 

Yasser  Aman 2020  

81 
Framing English as a Foreign Language in the 

Fatwa Discourse 

Ahlam Alharbi 

 

2020 

Accepted 
Asiatic Journal 

82 
A Psychodiscourse Analysis of Affective Aspects of 

Learning Experience :A Triangulated Mixed Design 

Ahlam Alharbi 

 

2020 

Accepted 
Asian EFL Journal 
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83 
Vernacual Mobile Literacies: Multimodality, Creativity and 

Cultural Identitiy Areej Albawardi 2019 Applied Linguistics Review 

84 

 دور شركة أرامكو في التنمية املستدامة بحاضرة الدمام

تاريخية -دراسة جغرافية   

 عبد اللطيف محمد الصباغ

د. حسين عبد الفتاح عبد 

 الخالق 

م/ 2019

 هـ1440

لدماممقبول للنشر ضمن أعمال ندوة التنمية املستدامة بجامعة ا  

85 
 ميناء العقير في كتابات الّرحالة واملسؤولين األجانب في الخليج العربي 

1762 - 1917. 
 دارة امللك عبدالعزيز  2020 محمد الدمرداش 

39مجلة الجمعة التاريخية السعودية، العدد  هـ1440 د. منيرة علي آل عقيل م284-ق.م27األلقاب التشريفية لنساء األباطرة الرومان  86  

87 
املوانئ واألسواق التجارية في شرقي الجزيرة العربية قبل اإلسالم: أهميتها التاريخية 

 وتحديد مواقعها باستخدام نظم املعلومات الجغرافية
  امللتقى الثالث عشر لنظم املعلومات الجغرافية كتاب بحوث هـ1440 د. منيرة علي آل عقيل

 وشاه 88
ً
 على العرب" " أميانوس ماركيللينوس مؤرخا

ً
 دا

 د. منيرة علي آل عقيل

 أ.د. عبدهللا العبدالجبار
ندوة الجزيرة العربية في املصادر الكالسيكيةكتاب بحوث  م2020  

م العربية واإلنسانية مجلة الجامعة للعلو  هـ1441/ 7/ 19 د. ايمان محمد املدرع في  كتاب البيان املغرب أخبار األندلس واملغرب ألبن عذاري  صورة اإلفرنج  اإلسبان  89  

التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةملتقى جمعية  15،1442عدد  كريمان محمود إبراهيم مغربي 2030العالقات السعودية الصينية من طريق الحرير إلي رؤية  90  

91 
لبيزنطي مدينة دمشق في القرنين السابع والثامن للميالد في ضوء حولية الراهب ا

 ثيوفانيس 
 مجلة كلية اآلداب ـــ جامعة بنها  م2019أكتوبر  هانئ عبدالهادي البشير

اللطيف حنفيد. أحمد عبد  التعريف بوثائق الجنيزة 92  

ربيع آخر  

 هـ1441

 م2019ديسمبر 

مجلة التاريخ واملستقبل عن قسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة إملنيا عدد رقم 

م2020يناير  66  

93 
Institutional Academic Assessment and Effectiveness in Higher 

Education: Saudi Arabia Case Study 

Amani Alghamdi; Ghazi 

Alotaibi; Osama Ibrahim 
June 2020 Research & Practice in Assessment 
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لجابرأ. االء عبدالرحمن ا التحليل املكاني ملحطات الوقود بمدينة الدمام .  94  محلة املؤتمر الدولي العاشر للتنمية في الوطن العربي  م 2/11/2019 

كلية اآلداب  قسم الجغرافيا  –جامعة اإلسكندرية  م 2019 أ. فاطمة املشيطي الثروة املعدنية في منطقة مكة املكرمة  95  

96 

 تحديد القيمة الفعلية لألمطار في اململكة العربية لسعودية

 عسير كنموذج منطقة        

 عائشة علي محمد العريش ي 

 جامعة جازان 

 د. خالدة عثمان

2020 

 

مقبول النشر        

 مجلة كلية الجغرافيا والبيئة 

 جامعة الخرطوم

97 
 5/12/2019-3 د. منى الباز السيد مرس ي التنمية السياحية املستدامة ملحافظة االحساء دراسة جغرافية .

 م

م 2019مر االحساء عاصمة السياحة العربية املشاركة بملصق علمي في مؤت  

98 
 دور املكتبات في اثراء املعرفة والتنمية املستدامة 

 ) مشترك مع قسم املكتبات ( 

 2019ديسمبر  د. خالدة عثمان

 م

International Journal of Development Research 

99 
-3 د. خالدة عثمان املستدامة في السوداناستراتيجيات السياحة 

 هـ5/12/1441

 املشاركة في مؤتمر االحساء 

 املجلة الجغرافية العربية م 2019 د. اشرف حمودة تقييم كفاءة توزيع مراكز الرعاية الصحية في مدينة الدمام  100

101 
نظم املعلومات الجغرافية ودورها في دقة وفاعلية التمثيل والتصميم  بحث بعنوان :

 رائط املوضوعية متعددة املتغيرالكارتوجرافي دراسة حالة الخ

 مجلة كلية اآلداب جامعة املنصورة م 2019 د. اشرف حمودة

102 

 الثروة املعدنية بمنطقة مكة املكرمة

 في الجغرافيا االقتصادية (  ) دراسة

 د.شريفة القحطاني

 أ. فاطمة املشيطي

 جامعة اإلسكندرية / كلية اآلداب هـ1440-1441

103 
لخصائص استهالك املياه املعبأة بحاضرة الدمام _ دراسة  التحليل الجغرافي

 جغرافية( 

 مجلة جامعة امللك عبدالعزيز لآلداب والعلوم اإلنسانية هـ1441 د. مسفرة الغامدي 

104 
الخصائص الجغرافية والثقافة العمرانية لدى مالك شقق  قبول نشر بحث : 

 التمليك السكنية بغرب مدينة الدمام 

تيبي د.  منى الع القاهرة العدد الرابع والعشرون  –كلية الدراسات اإلنسانية  –جامعة االزهر  م  2/12/2019   
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105 
Using GIS & Remot Sensing for Studing and Observing Coral Reefs of 

Arabian Gulf :A Case Study Ali Island 

د. هنادي العرقوبي    

 م. هبة تيرو 

مارس  16-18

 م 2020

للمشاركة بامللتقى نظم املعلومات الجغرافية الرابع عشر  مقبول   

 جامعة سوهاج –مجلة كلية اآلداب  م 2019 د/ شريف عبدالسالم  التباين املكاني ملكاتب الخدمات العقارية بمدينة الخبر دراسة جغرافية 106

52مجلة كلية اآلداب  جامعة سوهاج  العدد  2019يوليو   د/ احمد فوزي ضاحي أخطار السيول على املناطق األثرية بمحافظة املنيا 107  

  52مجلة كلية اآلداب  جامعة سوهاج ، العدد  2019يوليو،  د/  احمد فوزي ضاحي أخطار التجوية على املناطق األثرية بمحافظة املنيا ، 108

109 
 2019/ 19-16 د/ شريف عبدالسالم  املؤتمر الدولي االول للبيئات  الجبلية شبة الجافة

 م

   املشاركة ببوست بمنطقة عسير

110 
مارس  10-8 د/ شريف عبدالسالم مؤتمر البيئة والتنمية في الوطن العربي

 م 2020

جامعة أسيوطمشاركة ببحث   

111 
  التحليل الجغرافي لدور املجتمع املدني في رعاية أطفال         الشوارع

  د/ دعاء خضر

نوفية ، املؤتمر الجغرافي الدولي الثالث ملركز البحوث مجلة جامعة امل م 2020يناير 

 الجغرافية والكارتوجرافية  

112 
د/ حسين عبدالفتاح محمد  ديموجغرافية  دراسة -شباب مصر -

 عبد الخالق

  - 74العدد  -املجلة الجغرافية العربية  -الجمعية الجغرافية املصرية  م 2019

113 

تاريخية  –ملستدامة بحاضرة الدمام دراسة جغرافية دور شركة أرامكو في التنمية ا

 لوثائق الشركة )مشترك(

املناطق الصحراوية  جامعة اإلمام عبد  في مشاركة مؤتمر التنمية املستدامة  م 2019 د/ حسين عبدالفتاح

  يناير -الرحمن بن فيصل 

114 

نظم  التوزيع االمثل ملواقع استغالل الطاقة الشمسية باملنطقة باستخدام

 د/ شريف عبدالسالم  املعلومات الجغرافية الشرقية
مارس  3-4

 م  2020
الجغرافية  التونسية الجمعية   

115 
د/ حسين عبدالفتاح محمد  التباين املكاني ألسعار ايجار املساكن ودوره في الحراك السكني
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Research (IJAER), Volume: 14Issue: 1 

113 
Emergent situations for smart cities: a survey on 
Educational Technology in Saudi Arabia 

 د. هيام عبد الراض ي

 الصمادي م. سناء

 م. اسماء الحمد

2019 International Journal of Electrical and Computer 
Engineering (IJECE) , Vol. 9,  No. 6, 

114 
أثر ممارسة رياضة املش ي على تنمية الثقة بالنفس وباآلخرين  لدى أعضاء هيئة 

  لكلية اآلداب جامعة االمام عبد الرحمن بن فيص -التدريس 

 عبد الراض يد. هيام 

 غادة طه عبد الحفيظ
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 2019م

United States of America 
Biomedical Journal OfSciectific& Technical 

Research. 
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answer 
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 د. وئام عبد املنعم
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 International Journal for Innovation Education and 2019 امل ياسيند. 
Research 

127 
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 Journal of Advances in Social Science and 2019 كمال الديند. أميمة 
Humanities 
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platform كاستراتيجية تعلم تواصلية تشاركية في التدريس الجامعي ، 
 

 د. هالة عبد القادر السنوس ي

 م2019

 اإلسالمية.جامعة أم درمان  -بشريةمجلة كلية التنمية ال
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 بيئة التعلم اإللكتروني الذكي

 د. هالة عبد القادر السنوس ي

2019 

 

 

الجامعة اللبنانية الدولية،  ،  IACQA'2019املؤتمر العربي الدولي التاسع، 

 ورية اللبنانيةالجمه 

130 
Effective and Purposeful Reading Skills for early 

Grades Students 
 2020 د. هالة عبد القادر السنوس ي

 

Journal of Advances in Social Science and 
Humanities 
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 ة املركزية بمجمع الريان: املشاكل والحلول للمكتب

  د. منهل عبد املجيد

2019 

 مجلة آداب النيلين
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DEVELOPING AND IMPLEMENTING A 
BARCODE BASED STUDENT ATTENDANCE 

 2019 م. سناء الصمادي
 

International Research Journal of Engineering and 
Technology (IRJET),Volume: 06 Issue: 1 
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Arabic Voice Recognition Using Fuzzy Logic and 
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 2019 م. سناء الصمادي
 

International Journal of Applied Engineering 
Research (IJAER), Volume: 14  Issue: 1 

134 

The Growth of Knowledge Society in Saudi Universities 
Using Electronic Learning Tools: Imam Abdulrahman 
Bin Faisal University as A Model 

 م. جومانه القضاه

 م. وعد العوبيني

 م. اسماء الحمد
2019 

Multi-Knowledge Electronic Comprehensive 
Journal For Education And Science 

135 
Smart devices employment in teaching and learning: 
Reality and Challenges in Jordan Universities-Feb. 2020 

-Springer Open- https://doi.org/10.1186/s40561 2020 م. اسماء الحمد
020-0115-0 

136 
A Graph Mining Study for GCC International Airports 
Jan.2019 

 2019 م. اسماء الحمد
 

International Journal of Science: Basic & Applied 
Research 

137 
الكفايات التأهيلية كمؤشر ألداء اداريي بعض الفرق الرياضية بجمهوريه مصر 

 العربية

 2019 د.هبه عبد العظيم حسن
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 ناش ئ الجمباز الفني 

 2019 د.هبه عبد العظيم حسن
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 الكفايات املهنية لألخصائيين االجتماعيين العاملين بمراكز اإلرشاد األسري 

 

فى محمد الفقي، عالء  مصط

 عبد العظيم
63الجمعية املصرية لألخصائيين االجتماعيين،ع -مجلة الخدمة االجتماعية  2020يناير   

د.عائشة التايب وأ.د/ فريال  الحراك السياحي والتنمية في اململكة العربية السعودية. 145

 الهاجري 
2019 

2019 3مجلة مدارات، عدد   
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جامعة األميرة نورة -املرأة  

181ع  -جامعة األزهر -مجلة كلية التربية م2019 سوسن البيطار عوامل إلحاق األسرة السعودية ألبنائها بالتعليم األهلي 147  

63العدد  االجتماعيةمجلة الخدمة  2020يناير  إيمان جابر شومان العام لدى الشباب الرأيفي تشكيل  االجتماعيدور وسائل التواصل  148  

149  
ً
 2020يناير  د. منال عبد الستار فهمي آليات تحقيق األمان االجتماعي للمعاقين سمعيا

 مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية

املسيلة الجزائر –ضياف محمد بو  جامعة  

 تصور مقترح ألدوار املعلم في نشر قيم االستدامة البيئية لطالب املرحلة الثانوية 150
 د. منى طه محروس

 د. أسماء حسن عمران
 2019ديسمبر 

  -جامعة امللك خالد -املؤتمر األول للجمعية السعودية العلمية للمعلم 

املجلد الثالث  -السعودية  
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التدريب اإللكتروني وتحقيق التطوير املنهي واستشراف املستقبل الرقمي لدى 

أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام 

 من وجهة نظرهم.

 د. فاطمة علي أبو الحديد 

 د. دعاء عبد الحميد
 هـ7/4/1441

بجامعة امللك خالد بأبها،  املؤتمر األول للجمعية السعودية العلمية للمعلم

 اململكة العربية السعودية

 تصور مقترح لتنمية القدرات املهنية للمعلم 152
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 صالح 
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153 Post Two Way Stratification Analysis for Vaccination in Sudan د. عليه عثمان سيد سعد 
ديسمبر / 
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International Journal for Innovation Education and research 
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 أحمد 
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ystemsManagement S Journal of LearningInternational  

An International Journal(Natural Sciences Publishing USA) 

156 

 تحليل الخطاب اإلعالمى : مدخل نظرى 

 

أميرة محمد محمد سيد  -د

 أحمد 

 

/   08املجلد  

العـــدد: 

03/2019 

 مجلة علوم االنسان واملجتمع جامعة بسكرة بالجزائر 

 

157 
فضاءات الحوار  علوماتى  املثار عبرتصور مقترح  لالرتقاء بجودة املحتوى امل

 االفتراض ي للحفاظ على الهوية الوطنية : الفيسبوك أنموذجا

أميرة محمد محمد سيد  -د

 أحمد 

 

2019 

 دولى بعنوان منشور فى كتاب 

 الشباب وقيم املواطنة في املجتمع العربي

 ) واقع املمارسات والتحوالت الراهنة (

158 
قع التواصل االجتماعى فى تشكيل معارف واتجاهات دورالصفحات الرسمية على موا

 2030طالبات جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل برؤية 

أميرة محمد محمد سيد  -د

 أحمد 

 

 مجلة البحوث والدراسات االعالمية للنشر مقبول 

159 
الكفاءات التونسية املقيمة في اململكة العربية السعودية واستخداماتها لوسائل 

 واإلعالم ) باللغة الفرنسية(االتصال  
 د. سامية بوبكر غزواني

كتاب جماعي 

محكم ) تحت 

 الطباعة(

 فيرون بفرنسا  جامعة بالز باسكال بكليرمون 

Universite Blaise Pascal Clermont Ferrand en France 

160 
صورة املرأة السعودية في الصحافة االلكترونية الفرنسية. دراسة تحليلية 

 وموند" و"لوفيجرو"لصحيفتي "ل
 د. سامية بوبكر غزواني

 2019أفريل 

 هـ(1440)

 السجل العلمي والبحوث املحكمة

 األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأةمركز 

 جامعة األميرة نورة

161 
توظيف وسائل التواصل االجتماعي في تنمية معرفة الشباب  بقضايا التلوث البيئي 

 لعربية السعوديةفي اململكة ا

 بحث مشترك

 د. باسمة بنت فهد الغانم 

د. حليمه محمد سليمان 

 م21/3/2019

 هـ14/7/1440
 مشاركة في ملتقى البيئة الجغرافي/جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

http://naturalspublishing.com/show.asp?JorID=8&pgid=0
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 كيفية استخدام منهج تحليل املحتوى  في بحوث اإلعالم

 2018يونيو  –ة في الفترة من يناير دراسة تطبيقية على الصحافة السوداني
 م2019 – 10-8 د. حليمه محمد سليمان

-8مجلة املؤتمر الدولي للبحث العلمي  في التعليم العالي / البحرين / املنامة/ 

10 -2019 

 د. أم هانئ أبوصباح بصمة االنفوجرافيك في وسائل االتصال الحديثة ) دراسة وصفية استقرائية ( 163
-17 – 18 

 2019رس ما
 مجلة مقاربات التابعة للمؤتمر الدولي بعنوان  اإلعالم والهوية –باملغرب 

164 
الوعى السياس ي لدى طالب دور  الصحافة اإللكترونية السعودية في تنمية 

 6/1/2020 د. احمد عثمان ) دراسة ميدانية( الجامعات
 –الجزائر ولة بد –مجلة امليدان للدراسات الرياضية واالجتماعية واالنسانية 

 جامعة زيان عاشور الجفلة

165 

استخدام الشباب السعودي ملواقع التواصل االجتماعي وعالقته بقضايا التنمية 

 املستدامة"
 د. أحمد العايدي 

 أ. رحاب السيد
 الجمعية املصرية للعالقات العامة25العدد م2019ديسمبر 

166 
ماعي وعالقته بقضايا التنمية االجت)استخدام الشباب السعودي ملواقع التواصل 

 املستدامة(

 ) بحث مشترك(

د/ أحمد سامي عبد الوهاب 

 العايدي 

م/ رحاب ابراهيم رأفت محمد 

 السيد

السنة السابعة 

 م2019ديسمبر 

 مجلة بحوث العالقات العامة بالشرق االوسط

 25العدد 

671  
ضوء جدلية اللغة الصحفي في )االستثمار الفكري في اللغة مقاربة تحليلية للمقال 

 والفكر(

 ) بحث مشترك(

 د/ ضحي عادل بالل

م/ رحاب ابراهيم رأفت محمد 

 السيد

 املجلد الرابع 

 م2020يناير 

 املجلة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 11العدد 

681  

إدراك طالبات الجامعات السعودية للقيم التي تعكسها اإلعالنات املقدمة عبر 

 الفضائيات العربية

 "دراسة مسحية على عينة من طالبات جامعة امللك سعود"

 علياء فؤاد قاض ي

العدد الحادي 

 والعشرون،

فبراير، الجزء 

 م2019األول، 

 املجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية

 "إيجبس" 
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 اسم الباحث  مسمى البحث أو الدراسة   م 
تاريخ اإلنجاز  

 أو النشر 
 اسم املجلة العلمية أو وعاء النشر

691  
االجتماعي مواقف الجمهور السعودي تجاه الشركات التي تستخدم وسائل التواصل 

 خالل االزمات. 
 Jun 2019 ProQrequest نتصار غالب البركاتي ا

701  
 شرح املقدمة في غريب القرآن من كتاب التسهيل في علوم التنزيل البن جزي 

 )تحت الطبع(
 كتاب تحت الطبع هـ1440 خالد السبت 

701 هـ1440 خالد السبت  شرح مقدمة ابن جزي في علوم القرآن )تحت الطبع(   كتاب تحت الطبع 

711 لترجيحية في التفسيرالقواعد ا  هـ1440 خالد السبت    مجلة العلوم الشرعية بالجامعة اإلسالمية 

721 هـ1440 خالد السبت  قاعدة الجزاء من جنس العمل وتطبيقاتها في القرآن الكريم   مجلة العلوم الشرعية بالجامعة اإلسالمية 

731 الطبعة الثانية )تحت الطبع( –أعمال القلوب   ـه1441 خالد السبت    كتاب تحت الطبع 

741  خالد السبت  املراجعة العلمية للتفسير املحرر من سورة غافر إلى سورة الرحمن 
هـ1440  

هـ1441  
 كتاب

751  

 أثر إبدال الحروف وتنوع الحركات في معاني اآليات 

 )دراسة في سورة آل عمران(

الرحمن ميرفت محمد عبد 

 موس ى 

 25أرسل بتاريخ 

2020يناير   
غزة-االسالميةمجلة الجامعة   

761  اآلثار الواردة عن عائشة رض ي هللا عنها التي توهم الطعن في رسم املصحف  
 د/ منصور العيدي

 
1441 

 الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ) تبيان (

 وكلية أصول الدين

771  آراء العلماء في دخول الكاف على مثل في قوله تعالى ) ليس كمثله ش يء  ( 
 د/ منصور العيدي

 
 الجامعة اإلسالمية باملدينة النبوية 1441
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 (40جدول )

 هـ 1441/ 1440….. , وغريها ( عام    -  ISI – SCOPUSأ عداد البحوث وادلراسات واملقالت املنشورة يف اجملالت العاملية املصنفة )                                    

 تاريخ النشر جهة النشر  الكلية / الجهة اسم الباحث ةمسمى البحث أو الدراسة أو المقال م

1 
"
ً
 دور األدب السعودي في التنمية الثقافية "غازي القصيبي أنموذجا

 

.مها الزهراني د  

مقبول للنشر في العدد 

هـ /  1441رجب  25

م 2020مارس   

مجلة جامعة أم القرى لعلوم 

 اللغات وآدابها 
م2020  

2 
Framing English as a Foreign Language in the Fatwa discourse Ahlam Alharbi College of Arts Asiatic Journal 2020 

3 
A Psychodiscourse Analysis of Affective Aspects of Learning Experience :A 

Triangulated Mixed Design 

Ahlam Alharbi 

 College of Arts EFL Asian Journal 2020 

4 Attitudinal positioning towards the INP: CNN vs. AJE 
Ahlam Alharbi College of Arts Pragmatics & Society 2019 

5 Academic Staff Perception of the Need of Proofreading for their Postgraduate 

Students in UK universities Nada ALkhatib College of Arts Pertanika journal 2019 

6 
Analysing First Year University Students' Writing Portfolio in their ESP 

Course :Errors ,Improvment and Pedagogical Implications Nada ALkhatib College of Arts 

Journal of teaching 

English for specific and 

academic purposes 2020 

7 

Academic Writing Challenges  :Comparing Native English-Speaking Students 

and International Students 

 

Nada Alkhatib College of Arts Asian EFL Journal 2020 

8 Delateralisation in Arabic and Mehri” Dialectologia Muneera Al-Azraqi College of Arts  2019 

9 

 

Pidginization in Saudi Arabia Muneera Al-Azraqi College of Arts  2020 
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10 Winds of Change :Heterotopias in Nimah Nawwab's The Unfurling Muneera Almahasheer College of Arts  2019 

11 
The Prufrockian dynamicity of resistance ,change  ,and acceptance in the 

Poetry of Ghāzī Al-Quṣaybī Muneera Almahasheer College of Arts Asiatic journal 2019 

12 Vernacual Mobile Literacies: Multimodality, Creativity and Cultural Identitiy 
Areej Albawardi College of Arts 

Applied Linguistics 

Review 2019 

13 Institutional Academic Assessment and Effectiveness in Higher Education: 

Saudi Arabia Case Study  

Amani Alghamdi; 

Ghazi Alotaibi; Osama 

Ibrahim 

College of Arts 
Research & Practice in 

Assessment 
June 2020 

14 
 مدى االفادة من البرامج التدريبية

تقدمها عمادة شئون املكتبات للخريجات التي   

Cybrarians Journal 2020/1441 اآلداب أحمدد. علياء إبراهيم   

15 

The educational platform and the motives of its use on students اآلداب د. علياء إبراهيم أحمد Opción, Año 35, 

Regular No.24 (2019): 

863-884  ISSN 1012-

1587/ISSNe: 2477-938 

2/2019  

16 

Arabic Voice Recognition Using Fuzzy Logic and Neural Network اآلداب د. هيام عبد الراض ي International Journal of 

Applied Engineering 

Research (IJAER), 

Volume: 14Issue: 1 

2019 

17 

Emergent situations for smart cities: a survey on Educational Technology in 

Saudi Arabia 

 يد. هيام عبد الراض 

 م. سناء الصمادي

 م. اسماء الحمد

 International Journal of اآلداب

Electrical and Computer 

Engineering (IJECE) , 

Vol. 9,  No. 6,5 

2019 

18 

Academics Productivity for the Female Faculty Members at Faculty  of Arts 

Imam Abdulrahman Bin Faisal University :An 8-Years Bibliometric Study 

 United States of America اآلداب د. إسالم بابكر الشافعي

- Biomedical 

Journal Of 

Sciectific& 

Technical 

18Research 

2019 
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19 

Online evaluation method based on open and short answer اآلداب د. وئام عبد املنعم ACM - 8th International 

Conference on Software 

Engineering and New 

Technologies 

2019 

20 
Method for assessing the apprentice online using the questions with 

open and short answers 

 32nd IBIMA Conference 2019 اآلداب د. وئام عبد املنعم

21 
How the Peer-assessment could be interactive and effective? اآلداب د. هالة عبد القادر السنوس ي South African Journal of 

Education 

2020 

22 

Arabic Voice Recognition Using Fuzzy Logic and Neural Network اآلداب م. سناء الصمادي International Journal of Applied 

Engineering Research (IJAER), 

Volume: 14 

2019 

23 

The Growth of Knowledge Society in Saudi Universities Using 

Electronic Learning Tools: Imam Abdulrahman Bin Faisal 

University as A Model 

 م. جومانه القضاه

 م. وعد العوبيني

 م. اسماء الحمد

 اآلداب

Multi-Knowledge Electronic 

Comprehensive Journal For 

Education And Science 

2019 
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 (41جدول )

 هـ 1441/ 1440أ عداد الكتب واخملطوطات واملوسوعات واملعامج املنشورة خالل عام  

 اترخي النرش  امس الباحث  عنوان الكتاب أ و اخملطوطة أ و املوسوعة أ و املعجم  م 
 تصنيف املادة العلمية املنشورة 

 معجم  موسوعة  خمطوطة  كتاب 

     ✓ م2019 أ.د. أيمن مهدي مختارات من كنوز السنة  1

 اإلعجاز في الكتاب والسنة  2
 أ.د. أيمن مهدي

 م2019 د. مصلح النجار
✓  

   

     ✓ قيد الطبع د. كمال يوسف أصول العقيدة اإلسالمية  3

     ✓ قيد الطبع د. كمال يوسف من آداب السلوك في اإلسالم  4

ة العلوم اإلسالميةموسوع  5  

وأعضاء د. كمال يوسف 

التدريس بكلية أصول  هيئة

الدين بجامعة أم درمان 

 قيد اإلعداد  اإلسالمية

 

 

✓  

 

(11املسؤولية االجتماعية في السنة النبوية، ضمن سلسلة البحوث العلمية )  6      ✓ م(2020هـ، 1441) د.محمد عبدالرزاق أسود 

7  
العلمية السنة النبوية، ضمن سلسلة البحوث مجاالت االستشراف املستقبلي في 

(12)  
 د.محمد عبدالرزاق أسود

 م(2020هـ، 1441)
✓  

   

(13مجاالت الوسطية في السنة النبوية، ضمن سلسلة البحوث العلمية )  8      ✓ م(2020هـ، 1441) د.محمد عبدالرزاق أسود 

9  

 مهارات الكتابة

 
 د.مها الزهراني ) مشترك (

 

 قيد النشر 

✓  

    

10  

السديري د. البندري  لنحو التطبيقيا  

 د. عائدة األنصاري 

في طور التجربة 

  ✓ واملراجعة
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 اترخي النرش  امس الباحث  عنوان الكتاب أ و اخملطوطة أ و املوسوعة أ و املعجم  م 
 تصنيف املادة العلمية املنشورة 

 معجم  موسوعة  خمطوطة  كتاب 

 د. رزان خدام

11  

األنصاري  ةد. عائد املعجم التاريخي للغة العربية 

وثالثمائة وثالثون باحثا من 

الدول مشروع مشترك بين 

اتحاد املجامع العربية 

ومجمع الشارقة للغة  

 العربية

ولى في  بدأت املرحلة األ 

م 2019شهر ديسمبر 

عدد من الجذور  وأنجز

 وهو مشروع ممتد

 

  
√ 

 من نافذة التاريخ   12
 أ.د. مصطفى الضبع

 
2019 ✓  

     

)مجموعة قصصية ( 201الغرفة   13  
 أ.د. مصطفى الضبع

 
2019 ✓  

   

 سردية األشياء )كتاب (  14
 أ.د. مصطفى الضبع

 
2020 ✓  

   

البالغة في القراءات القرآنية   15 أحمد عبدالعزيزأ.د    2020 ✓     

 اإلمام عبدالرحمن بن فيصل)سيرة ذاتية(  16

أ.د لطيفة املطلق وآخرون 

 ىد. وضحمراجعة: 

 القحطاني 

2020 

 

✓  

  

     ✓ 2019 نعيمة الغامدي  رباعيات الجنيبي / وصايا قيد االرض/ ابداعات عربية في التسامح والسالم   17

18  
 نعيمة الغامدي شموع ذات اللوان

 
2018  

   

19  Modern african American poets :From Hughes to Parker 2019 ياسر أمان ✓     

20  
املشكالت االجتماعية املعاصرة، التحليل واملعالجة في ضوء علم االجتماع 

 والخدمة االجتماعية

مصطفى محمد الفقي،  

محمد أبوالحمد سيد 

احمد،إبراهيم عبد 

2020 ✓  
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 اترخي النرش  امس الباحث  عنوان الكتاب أ و اخملطوطة أ و املوسوعة أ و املعجم  م 
 تصنيف املادة العلمية املنشورة 

 معجم  موسوعة  خمطوطة  كتاب 

 املحسن حجاج

باب العربي؟ بحوث في إشكاليات الهجرة واملستقبل ملاذا يهاجر الش  21 التايب وآخرون عائشة   بيروت  2019نوفمبر    ✓     

 سوسن البيطار كتاب املوسوعة العربية  22
2019 

 بيروت -دار الكتب  
✓  

   

23  

أميرة محمد محمد سيد  -د النماذج النظرية والتطبيقية فى كتابة الحديث والتحقيق الصحفى 

 أحمد 

 

 الحديدى  فضل محمد  -د

كتاب )تحت  2020

 النشر( 

   

24  

أميرة محمد محمد سيد  -د الرقمى االعالم 

 أحمد 

 

2019 ✓ 

   

25  News Writing and Editing 
د. حليمه محمد سليمان 

 هـ 1440 الطالب
✓ 

   

26  
 التسويق االلكتروني لدي الشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات

    ✓ م2020 د.احمد العايدي 
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 (42جدول )
ىل اللغة العربية خالل العام ادلرايس  الإصدارات العلمية   هـ 1441/ 1440املرتمجة اإ

 دار النشر تاريخ النشر األصلية لإلصدار المترجم اللغة اسم الباحث اسم اإلصدار  م

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

 

 (43جدول )

 هـ 1441/ 1440أ عداد ال حباث املموةل من عامدة البحث العلمي عام                                                                        

 مدة البحث  مبلغ المتويل  اللكية / اجلهة  امس الباحث  مسمى البحث أ و ادلراسة   م 

1 

في  خطاب كورونا فايروس  في السياق السعودي  و   تعددية  األصوات

ال  الحاسوبي:  منهج   اجتماعي  وسيميائي  توظيفية تقنيات االتص

 املتعددةللوسائل 

  /College of Arts د. نعيمة الغامدي/  د.أريج البواردي

Dept., of English 

- 6 Months 

2 

دور سيمائيات اللغويات البيئية في التسويق اإلعالمي ملنتجات صديقة 
لدول الخليج للبيئة /املنطقة الشرقية ) أنموذجا(وامتداد التجربة 

 العربي ومصر واألردن ولبنان: التحديات واملأمول واالفاق املستقبلية
 

أ. عارف االهدل / أ. فهد الفالج /د. نعيمة الغامدي/ د .ندى  د.  

خطيب/ د. أمل إبراهيم الصيخان/ د. لبنى محمد باهمامال  

College of Arts/  

Dept., of English 

 

- One Year 
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 (44جدول )

 هـ 1441/ 1440داد ال حباث املموةل من مدينة املكل عبد العزيز للعلوم والتقنية عام  أ ع 

 

 مدة البحث  المتويل مبلغ   اللكية / اجلهة  امس الباحث  مسمى البحث أ و ادلراسة   م 

 ل يوجد  1

  

 

 (45جدول )

 هـ 1441/ 1440أ عداد ال حباث املموةل من رشاكت ومؤسسات القطاع اخلاص عام  

 

 هجة المتويل  مدة البحث  مبلغ المتويل  اللكية / اجلهة  امس الباحث  مسمى البحث أ و ادلراسة   م 

 ل يوجد  1
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 (46جدول )
 هـ 1441/ 1440العلمية خالل عام  الكرايس 

 

 م
اسم الكرسي العلمي أو  

 الوقفي
مصدر التمويل 

))* 
 رسيالجهة المقدمة للك اسم شاغل الكرسي مدة التمويل بالسنة

تاريخ توقيع 
 العقد

التكلفة 
اإلجمالية  
 السنوية
 )باللاير(

أنشطته  
 وإنجازاته

1 - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - 

 

 

 (47)جدول 

 هـ 1441/ 1440أ عداد البحوث التعاقدية مع املعاهد الاستشارية خالل عام  

 

 مسمى العقد  م 
 نوع العقد 

 ة امس اجلهة الاستشاري  مدة العقد  قمية العقد 
اللكية أ و اجلهة املس تفيدة من  

 عقد خدمات استشارية  عقد أ حباث ودراسات  اخلدمة 

1 
 ل يوجد 
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 (48جدول )
 هـ 1441/ 1440براءات الاخرتاع املسجةل ل عضاء هيئة التدريس والباحثني والطالب خالل عام  

 اسم الباحث  م
 المرتبة العلمية 

 جهة التسجيل  المجال العلمي  مسمى براءة االختراع  الكلية / الجهة 

 مكتب البراءة األمريكي الكترونية وخوارزمياتبرامج  بنك املسؤولية اآلداب أستاذ مشارك نجاح بنت مقبل القرعاوي 0د 1

 

 

 

 

 

(49جدول )  
 

 

 هـ 1441/ 1440التفامه املربمة مع اجلهات العلمية عام  ) اتفاقيات (مذكرات 

مجال مذكرة )اتفاقية( 

 التفاهم

عة أو الجهة التي تم إبرام الجام

 مذكرة )اتفاقية( التفاهم معها
 إيجابيات االتفاقية تنفيذه من بنود االتفاقيةتم  ما بنود اتفاقية التفاهم

سلبيات 

 االتفاقية
 تاريخ بداية أو نهاية االتفاقية

عضوية اللجنة االستشارية 

 بالقسم 

 جامعة امللك فيصل

 الخدمة املدنية
 تم التنفيذ شارية بالقسم عضوية اللجنة االست

الصعود بخطط 

 وقرارات القسم 
 مستمر ال يوجد

 ال يوجد - تم التوقيع التعاون البحثي  جامعة امللك سعود في الرياض العلمي البحث 
 مستمر
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 (50جدول )

 هـ 1441/ 1440التعاون العلمي مع املؤسسات العلمية داخل وخارج اململكة عام  
 

 مجال التعاون  البلد التابع لها الجهة العلمية  لعلمية التي تم التعاون معهااسم الجهة ا  م 

 السعودية جامعة شقراء 1
  -دعم الخطة الدراسية لقسم الدراسات اإلسالمية بالجامعة

 وإفادتهم بتوصيف املقررات في خطة القسم. 

جامعة أم القرى  -قسم الكتاب والسنة 2  مقارنة مؤشرات األداء السعودية 

جامعة أم القرى  -قسم الثقافة اإلسالمية 3 األداءمقارنة مؤشرات  السعودية   

4 
-كلية اآلداب -جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  

 قسم اللغة العربية
 السعودية

 عمل مقارنة مرجعية داخلية مع برنامج اللغة العربية في الرسالة والغايات واألهداف 

التخطيط والتخطيط البديلة من أجل االطالع على استراتيجيات   

 التي يمكن االستفادة منها  لتحقيق رسالة برنامج اللغة العربية

ومعرفة مدى القرارات املخطط لها التي تم في ضوئها قياس    

 مدى التقدم في تحقيق رسالة برنامج قسم الدراسات اإلسالمية

5 
-كلية اآلداب -فيصل جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  

مجميع األقسا  
 السعودية

 تجهيز ملفات املقررات التي تقدم لطالبات األ قسام التعليمية في كلية اآلداب

والتي تتضمن متطلبات الكلية   

6 

 

 

عمادة السنة التحضيرية -جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  
 السعودية

البرنامج األكاديمي عمل مصفوفة املواءمة ملخرجات   

ة التحضيريةمع نواتج تعلم مقررات السن   
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7 
  -الجامعة اإلسالمية -جامعة امللك فيصل

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
 املناقشة العلمية السعودية

 تحكيم علمي للترقية  األردن  جامعة البلقاء التطبيقية  8

للترقيةتحكيم علمي  العراق  جامعة ذي قار 9  

 تحكيم علمي  الكويت   جامعة الكويت   10

عة امللك سعود جام 11  تحكيم علمي للترقية السعودية  

 تحكيم للنشر العلمي  السعودية  جامعة األميرة نورة  12

 تحكيم علمي للترقية السعودية  جامعة بيشة   13

 تحكيم للنشر العلمي  السعودية  جامعة القصيم  14

 تحكيم للنشر العلمي  مصر جامعة قناة السويس   15

بن سعود  جامعة اإلمام محمد 16  تحكيم علمي للترقية +مناقشة علمية + تحكيم للنشر العلمي  السعودية  

 مؤتمر  السعودية  الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  17

 تحكيم للنشر العلمي  السعودية  جامعة الطائف  18

 تحكيم علمي للترقية السعودية  جامعة الباحة  19

م للنشر العلمي تحكي السعودية  جامعة الجوف  20  

 تحكيم مشروع علمي  السعودية جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  21

 مناقشة علمية لرسالتي دكتوراه موريتانيا  جامعة نواكشوط العصرية  22

 تحكيم للنشر العلمي  الجزائر جامعة عبد الرحمن بن خلدون  23
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 مؤتمر  األردن جامعة البتراء  24

جليزية واللغويات التطبيقية في جامعة ريدينجقسم اللغة االن 25  بريطانيا 
ي تعاون بحث  

 

 بريطانيا جامعة ليدز 26
   تعاون بحثي 

 

 ترجمة كتاب السعودية دارة امللك عبدالعزيز  27

وجميع أمور الجودة األداء مراجعة مؤشرات -املقارنة املرجعية -البحث العلمي  -الدراسات العليا اململكة العربية السعودية جامعة امللك سعود 28  

 مقارنة مرجعية اململكة العربية السعودية   جامعة امللك سعود 29

) تعاون علمي(  اململكة العربية السعودية  جامعة امللك سعود 30   

 (تعاون علمي  ) اململكة العربية السعودية  مع جامعة حائل  31

عربية السعوديةاململكة ال مركز الترجمة في جامعة امللك سعود 32  الترجمة وتحكيم الكتب العلمية في برامج الدراسات العليا 

33 
 -جامعة القصيم -امللك سعود جامعة  -جامعة امللك فيصل 

 مجالت العلوم االجتماعية واإلنسانية

 تحكيم األبحاث العلمية اململكة العربية السعودية

34 
 –اسات املرأة مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودر 

 جامعة األميرة نورة

 اململكة العربية السعودية
 بحوث واستشارات 

االجتماعيةقسم الدراسات  35  مناقشة رسالة ماجستير في علم االجتماع جامعة امللك فيصل 

التعليم وزراه 36  اإلمارات العربية املتحدة 
 االعتماد األكاديمي لبرامج قسم علم االجتماع التطبيقي

العين  لجامعة  

 تحكيم األبحاث العلمية الكويت  جامعة الكويت  37
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 تحكيم األبحاث العلمية األردن جامعة البلقاء التطبيقية 38

39 

العلوم  -تطوير العلوم العلمية  -مجلة تطوير العلوم االجتماعية

العلوم  -اآلداب والعلوم االجتماعية -االجتماعية اإلنسانية

امع في الدراسات النفسية والعلوم الج -القانونية واالجتماعية

 األبحاث.املجلة العربية للعلوم ونشر  -أبحاث -التربوية

 تحكيم األبحاث العلمية الجزائر

 تحكيم األبحاث العلمية العراق مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية 40

41 

املشاركة فى اللجنة االعالمية من خالل وضع املحاور الخاصة 

 األول ملؤسسة الدوليللمؤتمر  المياإلعبالجانب 

 

 االجتماعيلوزارة التضامن  عةببكرة أحلى للقدرات الخاصة  التا

 العالقةبمصر، واملنعقد   ، بعنوان : تأهيل األشخاص ذوى 

اعمار  فيوالتنمية املستدامة ،  تحت شعار :   لنساهم معا 

ية األرض ، والذى استضفته جامعة القاهرة ،خالل الفترة الزمن

2019ديسمبر  22/23املمتدة ما بين      

 ة اللجنة االعالمي فيعضو  مصر  

 جامعة أم القرى  السعودية إشراف على الرسائل العلمية  42

43 
مركز الشيخ سلمان العويد للدراسات القرآنية والعلوم 

 الشرعية 
 دبلوم الدراسات القرآنية  السعودية

 السعودية مؤسسة الدرر السنية 44
 راجعة وتدقيق الكتب الشرعية م
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 (51جدول )                                                                                                             
 هـ 1441/ 1440اجملالت العلمية املَُحمَكة الصادرة ابجلامعة خالل عام  

 سم المجلة ا م
العام األعداد المنشورة خالل  جلةالكلية / الجهة التي تصدر الم

 الدراسي
 نبذة مختصرة عن المجلة وأبرز إنجازاتها خالل العام

1 - 
- 

- - 

2 - 
- 

- - 

 
 
 
 

 (52جدول )
 

 هـ 1441/ 1440امجلعيات العلمية وأ نشطهتا خالل عام           

 لعاماألنشطة التي قدمتها خالل ا مجال نشاطها  تاريخ إنشائها  اسم الجمعية العلمية  م 

 محاضرة )أ.د. مصطفى الضبع(  الثقافة واألدب والفنون    جمعية الثقافة والفنون  1

2 

الجمعية الجغرافية السعودية فرع جامعة االمام عبد 

 الرحمن بن فيصل

 

1438-1439  

انشطة علمية متعددة )اقامة املؤتمرات  

 واللقاءات والرحالت العلمية (

 

 

 مة للسياحة العربية املشاركة في مؤتمر األحساء عاص

 (6-8/3/1441) 

 طباعة بعض الكتب العلمية  القرآن وعلومه  ــ الجمعية العلمية السعودية للفرآن وعلومه   3
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 هـ 1441/ 1440ال نشطة الثقافية املقدمة للطالب خالل عام   -( 53جدول ) 

 ـ ه1441/ 1440ال نشطة التدريبية املقدمة للطالب خالل عام   -( 54جدول ) 

 هـ 1441/ 1440ال نشطة الاجامتعية املقدمة للطالب خالل عام   -( 55جدول ) 

 هـ 1441/ 1440امحلالت التوعوية وأ ايم اخلدمة العامة املنفذة خالل عام   -( 56جدول ) 

 هـ 1441/ 1440ال نشطة الرايضية املقدمة للطالب خالل عام   -( 57جدول ) 

 هـ 1441/ 1440ال نشطة الفنية املنفذة خالل عام   -( 58جدول ) 

 هـ 1441/ 1440املعارض اليت أ قميت خالل عام   -( 59جدول ) 

 هـ 1441/ 1440غ املرصوفة للعام  أ عداد الطالب والطالبات املس تفيدين من خدمات صندوق الطالب واملبال  -( 60جدول ) 

 هـ 1440/1441أ عداد تذاكر السفر والعودة املرصوفة لطالب وطالبات اجلامعة خالل العام    -( 61جدول ) 

 هـ 1441/ 1440عدد الوحدات السكنية والطالب املس تفيدين مهنا خالل عام    -( 62ل ) جدو 

 هـ 1441/ 1440الل عام  أ عداد الطالب املس تفيدين من خدمات الرعاية الصحية خ  -( 63جدول ) 

 هـ 1441/ 1440عدد الوجبات الغذائية املقدمة للطلبة والطالبات خالل العام    -( 64جدول ) 

 هـ 1441/ 1440بية وال نشطة اليت قدمهتا خالل عام  ال ندية الطال -( 65جدول ) 
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 (53جدول )
 

 هـ1441/ 1440ال نشطة الثقافية املقدمة للطالب خالل عام  

 الكلية / الجهة  عنوان النشاط   م
 نوع النشاط 

 مسابقة ...(  -ندوة   -)محاضرة 

 عدد الطالب المستفيدين 

 إجمالي  طالبات  طالب 

1 
الطالبي خالل الفصل الدراس ي الثاني  تدشين نادي اآلداب 

هـ1441  
 

كلية اآلداب/ وحدة  

  األنشطة الطالبية
5000  5000  -  تدشين النادي الطالبي  

  ديوانية اآلداب 2
نادي اآلداب الطالبي التابع  

 لوحدة األنشطة الطالبية
ديوانية تقدم لقاءات ومحاضرات دورية    -  209 209  

  الجامعةالتعريف بمسابقة درة  3
نادي اآلداب الطالبي التابع  

 لوحدة األنشطة الطالبية
5000  5000  -  ركن   

ولينكد إن بكلية اآلداب.التغطية اإلعالمية لحملة جسور   4  
 

نادي اآلداب الطالبي   

التابع لوحدة األنشطة 

 الطالبية

ركن   -  5000  5000  

5 
ي يجب تصميم منشور يوضح مصادر املعلومات الصحيحة الت

 االعتماد عليها فقط.

املجلس الطالبي 

االستشاري بكلية اآلداب/  

بإشراف وحدة األنشطة 

 الطالبية

إلكترونيةمبادرة   -  5000  5000  

6 

تنظيم )حملة يًدا بيد( في كلية اآلداب التابعة لوكالة عمادة  

 شؤون الطالب ألنشطة الطالبات.

  

نادي اآلداب الطالبي   

نشطة التابع لوحدة األ 

 الطالبية

-  محاضرة  300  300  

35  35  -   )أمسية شعرية(  العربيةقسم اللغة  اللغة العربية بين سحر البيان وهوية الضاد 7  

-   دورة تدريبية   قسم اللغة العربية  شرح األجرومية 8  50  50  
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-   معرض تفاعلي  قسم اللغة العربية  ماذا يعني أن تكون شهادتي معتمدة ؟ 9  90 90  

  45 45  -  ورشة عمل  قسم اللغة العربية   االنتحال األكاديمي مفهومه وعقوبته وآليته 10

  35 35  -  لقاء إثرائي قسم اللغة العربية  راحة حرف 11

12 
 أخالقيات البحث العلمي 

 )عن بعد(

قسم اللغة  –اآلداب 

  العربية 
لورشة عم  - 89 89 

 ال لالنتحال( 13
ً
قسم اللغة العربية -اباآلد )معا  100 100 - حملة عن بعد  

14 
 نادي كتاب 

    
اإلنجليزيةقسم اللغة   --  --  

طالبات كلية 

  اآلداب
  طالبات كلية اآلداب

15 
 معمل الكتابة  

  
 -- -- قسم اللغة اإلنجليزية

طالبات قسم اللغة 

 االنجليزية

طالبات قسم اللغة 

 االنجليزية

16 
Department of English Open House 

  
 -- -- قسم اللغة اإلنجليزية

طالبات كلية 

  اآلداب
  طالبات كلية اآلداب

17 Translation festival قسم اللغة اإلنجليزية -- -- 
طالبات كلية 

  اآلداب
  طالبات كلية اآلداب

81  
Arts of Speech curricular activity (Towards 2030) 

By all Arts of Speech instructors  
  - فعالية قسم اللغة اإلنجليزية

college of Arts 

students  

college of Arts 

students  

19 Translation festival day مهرجان الترجمة االول     + 215 + 215  - فعالية قسم اللغة اإلنجليزية 

02  Saudi National Day Celebration     فعالية قسم اللغة اإلنجليزية -  
Students of 

College of Arts 

Students of 

College of Arts 

12 -  فعالية قسم اللغة اإلنجليزية 2020-12-18اليوم العالمي للغة العربية    
college of Arts 

students / Public  

college of Arts 

students / Public  

22  علماء متميزون )البوستر العلمي( 
قسم علم االجتماع 

االجتماعية  والخدمة  
  - فعالية

أعضاء +  2

طالبة63  
طالبة63أعضاء +  2  

32  الصناعات صديقة البيئة 

قسم علم االجتماع  

-  فعالية والخدمة االجتماعية  

مشاركين+  12

 123طل

 مستفيدين 

مشاركين+  12

مستفيدين  123طل  

42 ةفعاليقسم علم االجتماع  الشباب ُدَرة السعودية   -  88 88 
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 والخدمة االجتماعية 

52 فن كلمة( ضمن مقرر املقال الصحفي   نشاط )مِّ
قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 طالبات الكلية طالبات الكلية - فعالية

62  
 يتجدد" ضمن مقرر اإلعالم 

ٌ
نشاط "الحج جهود ترتقي، وشرف

السعوديةواالتصال باململكة العربية   

قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
كليةطالبات ال - فعالية  طالبات الكلية 

72  
نشاط هيئة الصحفيين السعوديين ضمن مقرر اإلعالم 

 واالتصال باململكة العربية السعودية

قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 طالبات الكلية طالبات الكلية - فعالية

82 ... رفيقتي" يمبادرة "مرشدت   
قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
الكليةطالبات  طالبات الكلية - فعالية  

 نشاط نتاجنا مطبوع ضمن مقرر التصميم واإلخراج الصحفي 29
قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 طالبات الكلية طالبات الكلية - فعالية

03  
نشاط إنتاج املجالت املتخصصة ضمن مقرر الصحافة 

 املتخصصة

قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 طالبات الكلية طالبات الكلية - فعالية

13  

املرأة بين املاض ي والحاضر ومراحل تطور اإلعالم   نشاط

السعودي ضمن مقرر اإلعالم واالتصال باململكة العربية 

 السعودية

قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
الكليةطالبات  طالبات الكلية - فعالية  

23  نشاط )صنعة( ضمن مقرر تصميم وإنتاج املواد اإلعالمية 
قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
ليةفعا  طالبات الكلية طالبات الكلية - 

33  نشاط )اإلعالم ودوره التنموي( ضمن مقرر اإلعالم والتنمية 
قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 طالبات الكلية طالبات الكلية - فعالية

43  نشاط )كيفية عمل حمالت توعوية( جمعية ارتقاء 
قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
لبات الكليةطا طالبات الكلية - فعالية  

53  
)ذات( للتوعية بالصحة النفسية ضمن مقرر الرأي العام 

 والدعاية 

قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 طالبات الكلية طالبات الكلية - فعالية

63 صحفي واعيمبادرة مواطن    

كلية اآلداب / قسم 

االتصال وتقنية اإلعالم / 

جمعية أفق / الثانوية األولى 

 للبنات بالراكة

يةفعال  - 
طالبة من  25

 املرحلة الثانوية

طالبة من املرحلة  25

 الثانوية
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73  IAUمبادرة على خطانا  
قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 - فعالية

منسوبي القسم  

 وطالباته

منسوبي القسم  

 وطالباته

38 
جلسة عزم )جلسة إثرائية مع الطالبات حول التفوق ورفع  

 املعدل( 
 - فعالية كلية اآلداب

ات كلية طالب

 اآلداب
 طالبات كلية اآلداب

 مبادرة بوصلة اإلعالم 39
قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 - فعالية

املقبالت على 

التخصيص 

والراغبات 

بااللتحاق بقسم  

االتصال وتقنية 

 اإلعالم

املقبالت على 

التخصيص 

والراغبات بااللتحاق 

بقسم االتصال  

 وتقنية اإلعالم

04  مبادرة لك وعليك 
االتصال وتقنية  قسم

 اإلعالم
 طالبات الكلية طالبات الكلية - فعالية

14  مبادرة : إعالمنا ساٍم: همة صحفي 
قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 53 53 - فعالية

 
 

 
 (54جدول )

 هـ1441/ 1440ال نشطة التدريبية املقدمة للطالب خالل عام   

 الكلية / الجهة  عنوان النشاط  م
 نوع النشاط 

 ...(   -ورشة عمل    -)دورة  

 عدد الطالب المستفيدين 

 إجمالي  طالبات  طالب 

  نموذج العمل التجاري    1
نادي اآلداب الطالبي التابع لوحدة األنشطة  

 الطالبية
-   ورشة عمل  

105 105 

العمل التطوعي    2  
نادي اآلداب الطالبي التابع لوحدة األنشطة  

 الطالبية
-   ورشة عمل  

40 40 

قسم اللغة العربية    اس البحث العلمي غر  3 مبادرة     -  
طالبة  54  

خريجات   4  

طالبة  54  

خريجات   4  
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متوقع  4

 تخرجهن

متوقع  4

  تخرجهن

4 
عمل التخطيط املنهيورشه   

 
--  قسم اللغة اإلنجليزية   --  

طالبات كلية 

  اآلداب

طالبات كلية 

  اآلداب

5 
  ورشة عمل الكتابة االكاديمية

  
غة اإلنجليزيةقسم الل   --  --  

طالبات قسم  

 اللغة االنجليزية

طالبات قسم  

 اللغة االنجليزية

6 
  2030نحو رؤية  

   
اإلنجليزيةقسم اللغة    --  - 

طالبات كلية  

 اآلداب

طالبات كلية  

 اآلداب

7 
 دورة في برنامج التطوير املنهي

  
 -- -- قسم اللغة اإلنجليزية

طالبات قسم 

يةاللغة االنجليز   

طالبات قسم 

 اللغة االنجليزية

8 
 اللقاءات اإلرشادية األكاديمية

 )عقد أربع لقاءات( 
أقسام تعليمية( 8جميع أقسام كلية اآلداب )     ورشة عمل 

 
  

9 

 ورش عمل متنوعة في التخصص: 12

 البحث في مصادر املعلومات االلكترونية. .1

 اساسيات البحث في املصادر الرقمية .2

 Turnit inوبرنامج  االنتحال العلمي  .3

 Googleمهارات استخدام تطبيقات قوقل املجانية) .4

scholar ومشاركتها مع الجميع.( في اعداد البحوث العلمية 

الخدمات املقدمة من قبل املكتبة االلكترونية لجامعة األمام  .5

عبد الرحمن بن فيصل وكيفية االستفادة منها في اعداد 

 وحل التكاليف واألبحاث العلمية.

 رشة عمل استخدام قواعد البيانات دار املنظومة.و  .6

 ورشة عمل التعريف بمحرك البحث املوحد سيمون. .7

 أساسيات البحث العلمي. .8

 مهارات البحث العلمي. .9

 قياسات املعلومات. .10

 أمن املعلومات في تطبيق الجواالت. .11

 الحوسبة السحابية .12

   ورش عمل قسم املكتبات واملعلومات
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 (55جدول )
 

 هـ 1441/ 1440طة الاجامتعية املقدمة للطالب خالل عام  ال نش

 الكلية / الجهة  عنوان النشاط  م
 النشاط نوع 

 زيارة...(  -رحلة   -لقاء مفتوح   -)حفلة 

 عدد الطالب المستفيدين 

 إجمالي  طالبات  طالب 

هـ.1441حملة تعريفية باملجلس الطالبي في الفصل الدراس ي الثاني  1  
 

الستشاري  املجلس الطالبي ا

بكلية اآلداب/ بإشراف وحدة 

 األنشطة الطالبية

 200 200 - حملة

2 
الحواري عن بعد عبراللقاء  Zoom   للتعريف بتخصصات كلية

 اآلداب.
 

املجلس الطالبي االستشاري  

بكلية اآلداب/ بإشراف وحدة 

 األنشطة الطالبية

 500 500 - لقاء عن بعد خالل فترة أزمة كورونا

3 

ة لاللتزام باللباس بالتعاون مع فريق سفين االرشادي حملة توعوي

هـ.29/5/1441بتاريخ   

 

املجلس الطالبي االستشاري  

بكلية اآلداب/ بإشراف وحدة 

 األنشطة الطالبية

  5000 5000  - حملة

4 
.89فعالية اليوم الوطني السعودي   

  

كلية اآلداب/ وحدة األنشطة 

  الطالبية
  5000 5000  - فعالية

5 
بادرة )وهج اآلداب( م  

 

نادي اآلداب الطالبي التابع  

 لوحدة األنشطة الطالبية
مبادرة إلكترونية عن بعد خالل أزمة كورونا    -  5000 5000  

6 

إنتاج مقطع فيديو بعنوان )جهوٌد ارتقت فأعطت( يتضمن جهود  

 التعليم عن بعد بكلية اآلداب

 

نادي اآلداب الطالبي التابع   

شطة الطالبيةلوحدة األن   
  5000 5000  -  مبادرة إلكترونية )مقطع فيديو (

7 

إطالق مبادرة )جاهزة اختبر( عن بعد عبر تويتر وحدة األنشطة  

الطالبية لخلق جو تحفيزي استعداًدا  لالختبارات النهائية والتعرف 

 على طرق املذاكرة.

نادي اآلداب الطالبي التابع   

 لوحدة األنشطة الطالبية
  5000 5000  -  إلكترونية عن بعد خالل بادرة م
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8 

هـ 1440/1441الحفل الختامي ألنشطة نادي اآلداب الطالبي للعام 

 . Zoomعن بعد عبر واالحتفال بخريجاته

 

نادي اآلداب الطالبي التابع  

 لوحدة األنشطة الطالبية
 25 25 - حفل 

هـ1439/1440تنظيم حفل املتفوقات للعام الجامعي  9  
نادي اآلداب الطالبي التابع  

 لوحدة األنشطة الطالبية
  5000 5000  - حفل 

10 
هـ.1441فيديو ومونتاج إنجازات نادي اآلداب الطالبي لعام   

 

نادي اآلداب الطالبي التابع  

 لوحدة األنشطة الطالبية
  5000 5000  - مونتاج توثيقي لإلنجازات

11 

شاعل بنت علي العكلي بتاريخ  عميدة الكلية د. ماللقاء املفتوح مع 

هـ.20/6/1441  

 

املجلس الطالبي االستشاري  

بكلية اآلداب/ بإشراف وحدة 

 األنشطة الطالبية

  5000 5000  - لقاء مفتوح

12 

تصميم منشور برسالة إيجابية لتحفيز الطالبات قبل االختبارات 

 النصفية اإللكترونية.

 

االستشاري  املجلس الطالبي 

بإشراف وحدة  بكلية اآلداب/

 األنشطة الطالبية

  5000 5000  - مبادرة إلكترونية

 مبادرة إنشاء دليل )كيف تقض ي وقتك في الحجر املنزلي(. 13

املجلس الطالبي االستشاري  

بكلية اآلداب/ بإشراف وحدة 

 األنشطة الطالبية

  5000 5000  - مبادرة إلكترونية

هـ.1441-1440املجلس الطالبي لخريجات عام تهنئة من  14  

املجلس الطالبي االستشاري  

بكلية اآلداب/ بإشراف وحدة 

 األنشطة الطالبية

  5000 5000  - مبادرة إلكترونية

15 

فعالية )عرفنا على تخصصك( وهي فعالية ترويحية عن بعد في فترة 

 الحجر املنزلي. 

  

نادي اآلداب الطالبي التابع  

  لوحدة األنشطة الطالبية
  5000 5000  -  فعالية 

 100 100 - رحلة علمية منهجية قسم التاريخ  رحلة علمية 16

 رحلة مليناء الجبيل 17
قسم الجغرافيا ونظم 

 املعلومات الجغرافية
 - رحلة علمية منهجية

طالبات كلية 

 اآلداب

أعضاء هيئة 

 طالبات كلية اآلداب

أعضاء هيئة 

 التدريس 
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 التدريس 

 رحلة الهيئة امللكية بالجبيل 18
قسم الجغرافيا ونظم 

 املعلومات الجغرافية
 - رحلة علمية منهجية

طالبات كلية 

 اآلداب

أعضاء هيئة 

 التدريس 

 طالبات كلية اآلداب

أعضاء هيئة 

 التدريس 

 رحلة لشاطئ العقير وجبل قارة   19
قسم الجغرافيا ونظم 

 املعلومات الجغرافية
علمية منهجيةرحلة   - 

طالبات كلية 

 اآلداب

 أعضاء هيئة

 التدريس 

 طالبات كلية اآلداب

أعضاء هيئة 

 التدريس 

20 
زيارة إلى املؤسسات االجتماعية الحكومية واألهلية باملنطقة 

 الشرقية

قسم علم االجتماع والخدمة 

 االجتماعية 
 - رحلة علمية منهجية

 49عضو +  1

 طالبة
طالبة 49عضو +  1  

 زيارة إلى بعض املراكز الطبية بالدمام 21
االجتماع والخدمة قسم علم 

 االجتماعية 
 - رحلة علمية منهجية

 115 -أعضاء   2

 طالبة

 115 -أعضاء   2

 طالبة

 زيارة ميدانية إلى مركز التنمية األسرية 22
قسم علم االجتماع والخدمة 

 االجتماعية 
 - رحلة علمية منهجية

 108عضو +  1

 طالبة

 108عضو +  1

 طالبة

23 

ات العاملة في مجال رعاية األسرة زيارة ميدانية لبعض املؤسس

والطفولة ذات الصلة بمقرر الخدمة االجتماعية في مجال رعاية 

 األسرة والطفولة

قسم علم االجتماع والخدمة 

 االجتماعية 
 41 41 - رحلة علمية منهجية

24 
زيارة ميدانية إلى إحدى املؤسسات االجتماعية األهلية والحكومية 

مقرر إدارة املؤسسات االجتماعية  - في محيط املنطقة الشرقية  

قسم علم االجتماع والخدمة 

 االجتماعية 
 49 49 - رحلة علمية منهجية

منهجيةرحلة علمية  قسم االتصال وتقنية اإلعالم رحلة إلى صحيفة اليوم 25  - 37 37 

 - رحلة علمية منهجية قسم االتصال وتقنية اإلعالم رحلة إلى مجمع التلفزيون  26
لبات كل طا

 املستوى الثالث

كل طالبات املستوى 

 الثالث

 40 40 - رحلة علمية منهجية قسم االتصال وتقنية اإلعالم زيارة ميدانية إلى صحيفة اليوم 27

 40 40 - رحلة علمية منهجية قسم االتصال وتقنية اإلعالم زيارة ميدانية إلى مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء( 28

طالبة  72 - رحلة علمية منهجية قسم االتصال وتقنية اإلعالم زيارة ميدانية إلى صحيفة اليوم 29 طالبة  72   

بالدماممقر اإلذاعة والتلفزيون  30  40 40 - رحلة علمية منهجية قسم االتصال وتقنية اإلعالم 
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ية منهجيةرحلة علم قسم االتصال وتقنية اإلعالم زيارة ميدانية إلى غرفة الشرقية  31  - 25 25 

 98 98 - رحلة علمية منهجية قسم االتصال وتقنية اإلعالم زيارة علمية إلى املكتبة املركزية بمجمع الرّيان  32

 140 140 - رحلة علمية منهجية قسم االتصال وتقنية اإلعالم زيارة ميدانية إلى فرع وزارة اإلعالم باملنطقة الشرقية 33

 50 50 - مؤتمر قسم  االتصال وتقنية اإلعالم     1,444ان: طاقات بناءه لرحلة مؤتمر افتراض ي بعنو  34

 
 
 
 

 (56جدول )
 

   هـ1441/ 1440امحلالت التوعوية وأ ايم اخلدمة العامة خالل عام  
 

نشاط عنوان ال م  الكلية / الجهة  
 نوع النشاط 

...( -يوم خدمة عامة   -)حملة توعوية   

 عدد الطالب المستفيدين 

 إجمالي  طالبات  طالب 

1 
تقديم منشور توعوي خاص بحملة الكشف املبكر عن سرطان 

 الثدي.
 

اآلداب الطالبي التابع نادي  

  لوحدة األنشطة الطالبية
  -  اليوم العالمي لسرطان الثدي

5000 5000 

2 
  حملة استبدال الكتب

  
قسم اللغة االنجليزية  --  حملة تطوعية   

طالبات كلية  

 اآلداب
بات كلية اآلدابطال   

 تفعيل تحدي املش ي بكلية اآلداب. 3
 

التابع نادي اآلداب الطالبي  

  لوحدة األنشطة الطالبية
  -  حملة توعوية لنشر ثقافة املش ي 

5000 5000 

 مبادرة إلكترونية إنشاء مفكرة مهام تنظيمية 4
نادي اآلداب الطالبي التابع  

  لوحدة األنشطة الطالبية
نية  مبادرة إلكترو  -  

5000 5000 

5 
لالختبارات النهائية اإللكترونية حملة إرشادية لطالبات كلية اآلداب 

  هـ.1440-1441

املجلس الطالبي االستشاري  

بكلية اآلداب/ بإشراف وحدة 

 األنشطة الطالبية

حملة توعوية   -  

5000 5000 

6 
ة تصميم منشور في بداية جائحة كورونا يحث على االلتزام باألنظم

 والقوانين 

املجلس الطالبي االستشاري  

اآلداب/ بإشراف وحدة بكلية 

 األنشطة الطالبية

حملة توعوية   -  

5000 5000 
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 نظافة الشواطئ مسؤولية الجميع  7

قسم الجغرافيا ونظم   

 املعلومات الجغرافية 

  

 - حملة نظافة

 طالبات املقرر  

 هيئةأعضاء 

 التدريس 

 طالبات املقرر  

التدريس ةهيئأعضاء   

 املعشبة الزراعية 8

قسم الجغرافيا ونظم   

 املعلومات الجغرافية 

  

 - حملة تشجير

طالبات قسم  

الجغرافيا 

 وطالبات كلية

  اآلداب

طالبات قسم الجغرافيا  

  بكلية اآلداوطالبات 

 مبادرة قطرة .. للمحافظة على ثروة بالدنا .. 9

قسم الجغرافيا ونظم   

فية املعلومات الجغرا  

  

 - حملة توعية

طالبات قسم  

الجغرافيا 

وطالبات كلية 

 اآلداب

طالبات قسم الجغرافيا  

اآلدابوطالبات كلية   

 مبادرة تشجير مدن حاضرة الدمام  10

قسم الجغرافيا ونظم   

 املعلومات الجغرافية 

  

 - حملة تشجير

امانة مدينة 

الدمام وطالبات 

قسم الجغرافيا  

ونظم املعلومات 

رافيةالجغ  

امانة مدينة الدمام وطالبات 

قسم الجغرافيا ونظم 

 املعلومات الجغرافية

 ساعة االرض 11

قسم الجغرافيا ونظم   

 املعلومات الجغرافية 

  

 - حملة توعية 

طالبات الكلية 

وأعضاء هيئة 

 التدريس 

طالبات الكلية وأعضاء هيئة 

 التدريس 

مسئوليتي  بيئتي  12  

قسم الجغرافيا ونظم 

ومات الجغرافيةاملعل  

 

 - حملة توعية

طالبات الكلية 

وأعضاء هيئة 

 التدريس 

وأعضاء هيئة طالبات الكلية 

 التدريس 

13 

 حملة توعوية بعنوان : "األرض تستنجد "

 )  توعية املجتمع وايجاد تصرف مباشر ومستدام(

قسم االتصال وتقنية 

 - حملة توعية اإلعالم

طالبات 

 الجامعة

 املجتمع ككل 

الجامعةطالبات   

 املجتمع ككل 

14 
أزواج سابقون : آباء دائمون  حملة توعوية :  

، وللحفاظ على االبناء بعد  األبوي )للحفاظ على االنضباط 

قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 - حملة توعية

 املجتمع ككل  املجتمع ككل 
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 االنفصال(

15 
التحقق يحميك ) للحد من انتشار الفاك نيوز( حملة توعوية : االتصال وتقنية  قسم 

 اإلعالم
 - حملة توعية

 املجتمع ككل  املجتمع ككل 

16 
) للقضاء على ظاهرة التصحر( أرضا لنرويحملة توعوية : معا  قسم االتصال وتقنية  

 اإلعالم
 - حملة توعية

 املجتمع ككل  املجتمع ككل 

توعوية بفريق "سفين" اإلرشاديحملة تعريفية  17  
قسم االتصال وتقنية 

ماإلعال   
 طالبات الكلية طالبات الكلية - حملة توعية

 حملة تعريفية توعوية بعمادة القبول والتسجيل  18
قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 طالبات الكلية طالبات الكلية - حملة توعية

 الحملة التوعوية )مًعا لنرتقي( 19
االتصال وتقنية قسم 

 اإلعالم
ليةطالبات الك طالبات الكلية - حملة توعية  

 الحملة التوعوية )آيو( للتعريف بمميزات البطاقة الجامعية 20
قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 طالبات الكلية طالبات الكلية - حملة توعية

والتنظيمي(الحملة التعريفية بفريق عين )الفريق اإلعالمي  21  
قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
ةطالبات الكلي طالبات الكلية - حملة توعية  

 حملة تعريفية بمركز الخريجين والتنمية املهنية 22
قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 طالبات الكلية طالبات الكلية - حملة توعية

23 
العام حملة توعوية عن نظافة األماكن العامة ضمن مقرر الرأي 

 والدعاية 

قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 طالبات الكلية طالبات الكلية - حملة توعية

24 
حملة توعوية عن الزهايمر )غصب عني أنس ى( ضمن مقرر الرأي 

 العام والدعاية

قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
 طالبات الكلية طالبات الكلية - حملة توعية

25 
االحتباس الحراري ضمن مقرر الرأي العام حملة توعوية عن 

 والدعاية 

قسم االتصال وتقنية 

 اإلعالم
لكليةطالبات ا - حملة توعية  طالبات الكلية 
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 (57جدول )
 

 هـ1441/ 1440ال نشطة الرايضية املقدمة للطالب خالل عام  

 اللكية / اجلهة  عنوان النشاط  م
 نوع النشاط 

...(   -دوري    -)مسابقة رايضية    

 عدد الطالب املس تفيدين 

 اإجاميل  طالبات  طالب 

وتوعية داخل الكليةمسابقة  نادي اآلداب الطالبي  تفعيل تحدي املش ي  1   -  500 

 500  

  

  

  

  

  

 20    دوري كلية اآلداب   نادي كرة القدم 2

 15   دوري كلية اآلداب   نادي كرة السلة  3

   نادي الكاراتيه 4
اآلداب كلية   

 20   دوري

دوري  كلية اآلداب    نادي العدو )الجري( 5    12 

الطاولة نادي كرة تنس 6  
 كلية اآلداب 

وريد     10 

 

 هـ 1441/ 1440ال نشطة الرايضية املقدمة للطالبات     

 
 

0

200

400

600

ي تفعيل تحد
المشي

نادي كرة 
القدم

نادي كرة 
السلة

نادي 
الكاراتيه

نادي العدو 
)الجري(

نادي كرة 
ةالطاولتنس

طالبات

طالبات



 هـ1440/1441 جامعة الإمام عبدالرمحن بن فيصل /التقرير الس نوي للكية الآداب 189 

 

 
 
 (58جدول )

 هـ 1441/ 1440ال نشطة الفنية املنفذة خالل عام  

 الجهة الكلية /  عنوان النشاط  م
 نوع النشاط 

 ...(  -تصوير فوتوغرافي  -تمثيلي   -)مسرحي 

 عدد الطالب المستفيدين 

 إجمالي  طالبات  طالب 

1 
اجتماعات5ست "عنفوان" بودكا  

  
 بودكاست قسم اللغة اإلنجليزية

طالب الجامعات 

 
ً
 ودوليا

ً
 واقليميا

ً
محليا

 واملجتمع 

طالب الجامعات 

 
ً
 واقليميا

ً
محليا

 واملجتمع 
ً
 ودوليا

طالب الجامعات 

 
ً
 ودوليا

ً
 واقليميا

ً
محليا

 واملجتمع 

 إطالق النشرة اإللكترونية )تنويل( 2

إلعالم قسم االتصال وتقنية ا

بالتعاون مع عمادة القبول 

 والتسجيل 

إلكترونيةنشرة   طالبات الكلية طالبات الكلية - 

 طالبات الكلية طالبات الكلية - إنتاج مرئي  قسم االتصال وتقنية اإلعالم معمل اإلبداع ضمن مقرر اإلعالم الجديد والوسائط املتعددة 3

 
 
 
 
 

 (59جدول )      

 هـ  1441/ 1440ل عام  املعارض اليت أ قميت خال 

 اسم المعرض م
 الفترة

 الجهات األخرى المشاركة مكان المعرض
 عدد الطالب المستفيدين

 إجمالي  طالبات  طالب  الى من

1 

عربية في التسامح والسالم(معرض  تدشين ) ابداعات

الشارقة الدولي للكتاب إلكسبو الشارقة الدولي  

م2019  

9/3/2019  11/3/2019 عرض اكسبوالشارقة، م   

 4 4 - قسم اللغة اإلنجليزية

) معرض(   القيادة اآلمنة   2 هـ1441  هـ1441   كلية اآلداب 
قسم الجغرافيا ونظم املعلومات  

 الجغرافية

- 5000 5000 
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 اسم المعرض م
 الفترة

 الجهات األخرى المشاركة مكان المعرض
 عدد الطالب المستفيدين

 إجمالي  طالبات  طالب  الى من

) معرض (  املتاحف واآلثار   3 هـ1441  هـ1441   كلية اآلداب 
قسم الجغرافيا ونظم املعلومات  

 الجغرافية

- 5000 5000 

) معرض (  التنمية البشرية   4 هـ1441  هـ1441   كلية اآلداب 
قسم الجغرافيا ونظم املعلومات  

 الجغرافية

- 5000 5000 

5 
( ملقرر جغرافية البحار واملحيطات بعنوان :  ) معرض

 قطرة للمحافظة على ثروة بالدنا
هـ1441 هـ1441   كلية اآلداب 

قسم الجغرافيا ونظم املعلومات  

 الجغرافية

- 0500  5000 

هـ1441 املعرض العلمي الطالبي الثامن 6 هـ1441   5000 5000 - قسم االتصال وتقنية اإلعالم كلية اآلداب 

 

 

 

 (60جدول )

 هـ 1441/ 1440أ عداد الطالب والطالبات املس تفيدين من خدمات صندوق الطالب واملبالغ املرصوفة للعام  

 لرايل( املبالغ املرصوفة )اب  عدد املس تفيدين  نوع اخلدمة 

 الإعاانت الشهرية 

  واكةل عامدة ش ئون الطالبات مبجمع الراين  

 الإعاانت املقطوعة 

 السلف 

 وتشغيل الطالب تدريب  

 دمع ال نشطة الطالبية 

 الإجاميل 
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 (61جدول )

 

 هـ 1441/ 1440أ عداد تذاكر السفر والعودة املرصوفة لطالب وطالبات اجلامعة خالل العام  

 مجموع  طالبة  طالب  البيان 

 الرحالت العلمية 

  واكةل عامدة ش ئون الطالبات مبجمع الراين  
 طالب املنح 

 أ خرى )تذكر( 

 اجملموع 

 

 

 (62جدول )

 هـ 1441/ 1440عدد الوحدات السكنية والطالب املس تفيدين مهنا خالل عام  

 عدد الوحدات السكنية  نوع السكن 

اإجاميل الطلبة   الطالب املس تفيدون 

  والطالبات 

 املس تفيدين 

 اجملموع  غري سعودي  سعودي 

 طالبات  طالب  طالبات  طالب  طالبات  طالب 

   مملوك 

   مس تأ جر  عامدة ش ئون الطالب 

   الإجاميل 
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 (63جدول )
 هـ1440/1441أعداد الطالب المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية خالل عام 

 نوع الرعاية الصحية 
 عدد الطالب المستفيدين 

 طالبات طالب

 -  -  العيادة النفسية 

 -   - الخدمات العالجية 

  - -  أخرى 

  -  - اإلجمالي 

 
 
 
 (64جدول )

 هـ1440/1441الوجبات الغذائية المقدمة للطلبة والطالبات خالل العام عدد 

 عشاء  غداء  إفطار  نوع الوجبة 
 اإلجمالي 

  

 - - - - عدد الوجبات 
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 (65جدول )

 

 هـ 1441/ 1440ال ندية الطالبية وال نشطة اليت قدمهتا خالل عام  

 تاريخ إنشائه  اسم النادي الطالبي م 
مجال نشاط  

 النادي
 األنشطة التي قدمها خالل العام

1 

 نادي اآلداب الطالبي

 

التابع لوحدة األنشطة 

 الطالبية

 الفصل الدراس ي األول 

 هـ1440/1441

تقديم البرامج 

 واألنشطة الهادفة

إلى تنمية قدرات 

الطالبات وإثرائهن 

معرفًيا ومهارًيا 

واجتماعًيا، وتعزيز 

القدرة على 

االبتكار واإلبداع 

في املجاالت 

 التخصصية.

 هـ1441تدشين نادي اآلداب الطالبي خالل الفصل الدراس ي الثاني  -

 بناء وتصميم هوية لنادي اآلداب الطالبي. -

 .89اليوم الوطني السعودي  فعالية -

 هـ.1441-7-1ة ورشة عمل )العمل التطوعي( بتاريخ إقام -

-3إقامة ورشة عمل )نموذج العمل التجاري( بالتعاون مع مركز سيدات األعمال بالغرفة التجارية للمنطقة الشرقية بتاريخ  -

 هـ.7-1441

 يم عن بعد بكلية اآلدابإنتاج مقطع فيديو بعنوان )جهوٌد ارتقت فأعطت( يتضمن جهود التعل -

 بادرة )شاركينا موهبتك( لدعم مواهب طالبات كلية اآلداب.إطالق م -

 إطالق مبادرة )وهج اآلداب( التحفيزية عن بعد عبر تويتر وحدة األنشطة الطالبية. -

 إنشاء مفكرة مهام خاصة بالطالبات خالل فترة التعليم عن بعد.  -

 حواري عن بعد.تدشين )ديوانية اآلداب( وتقديم لقاء   -

اختبر( عن بعد عبر تويتر وحدة األنشطة الطالبية لخلق جو تحفيزي استعداًدا  لالختبارات النهائية  إطالق مبادرة )جاهزة -

 والتعرف على طرق املذاكرة.

 فعالية )عرفنا على تخصصك( وهي فعالية ترويحية عن بعد في فترة الحجر املنزلي. -

 كشف املبكر عن سرطان الثدي.تقديم منشور توعوي خاص بحملة ال  -

 تحدي املش ي بكلية اآلداب.تفعيل  -
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 إقامة ركن تعريفي بمسابقة ُدرة الجامعة. -

 تنظيم )حملة يًدا بيد( في كلية اآلداب التابعة لوكالة عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات. -

 التغطية اإلعالمية لحملة جسور ولينكد إن بكلية اآلداب. -

 هـ.1439/1440املتفوقات للعام الجامعي تنظيم حفل  -

 هـ.1440/1441حفل إعالن نتائج انتخابات املجلس الطالبي بكلية اآلداب للعام  تنظيم -

 تقديم نشاط ترفيهي )الكلمات املتقاطعة(. -

 . Zoomعن بعد عبر هـ واالحتفال بخريجاته1440/1441الحفل الختامي ألنشطة نادي اآلداب الطالبي للعام  -

 هـ.1440/1441مونتاج إنجازات نادي اآلداب الطالبي  للعام فيديو و  -

2 
املجلس الطالبي 

 االستشاري بكلية اآلداب

 

 الفصل الدراس ي األول 

 هـ1440/1441

هيكل يمثل 

طالبات 

الكلية 

للتواصل مع 

عمادة 

شؤون 

 الطالب

بإشراف 

وحدة  

األنشطة 

 الطالبية

 هـ.20/6/1441بنت علي العكلي بتاريخ اللقاء املفتوح مع عميدة الكلية د. مشاعل  -1

 هـ.1441باملجلس الطالبي في الفصل الدراس ي الثاني  حملة تعريفية -2

 هـ.29/5/1441حملة توعوية لاللتزام باللباس بالتعاون مع فريق سفين االرشادي بتاريخ  -3

 للتعريف بتخصصات كلية اآلداب.  Zoomاللقاء الحواري عن بعد عبر -4

 يف تقض ي وقتك في الحجر املنزلي(.مبادرة إنشاء دليل )ك -5

 هـ.1441-1440 اإللكترونية النهائية لالختبارات اآلداب كلية الباتلط إرشادية حملة -6

 الجامعي. اإللكتروني البريد لتفعيل إرشادية حملة -7

 الطالبات. نفوس كورونا لتهدئة جائحة بداية في منشور  املبادرة بتصميم -8

 اإللكترونية. النصفية االختبارات قبل الطالبات لتحفيز إيجابية برسالة منشور  تصميم -9

 الصحيحة واملعتمدة للطالبات. املعلومات مصادر منشور توعوي يوضح صميمت -10

 هـ.1441-1440 عام لخريجات الطالبي املجلس من تهنئة صورة تصميم -11
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 هـ 1440/1441ادلورات والربامج التدريبية وبرامج التعلمي املس متر املقدمة ل فراد ومؤسسات اجملمتع عام   -( 66جدول ) 

 هـ 1440/1441الندوات واحملارضات العامة املقدمة ل فراد ومؤسسات اجملمتع عام   -( 67جدول ) 

 هـ 1441/ 1440متع عام  الاستشارات وادلراسات الفنية واملهنية املقدمة ملؤسسات وهيئات اجمل  -( 68جدول ) 

براهما عام   -(  69جدول )       هـ 1441/ 1440الرشااكت اجملمتعية اليت مت اإ
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 (66جدول )

 

 هـ 1441/ 1440ادلورات والربامج التدريبية وبرامج التعلمي املس متر املقدمة ل فراد ومؤسسات اجملمتع عام   

 مدة الدورة أو البرنامج تاريخ الدورة أو البرنامج مكان انعقاد الدورة أو البرنامج اسم الدورة أو البرنامج م 
عدد 

 املستفيدين 
 نوعية املستفيدين

التدريس عدد أعضاء هيئة 

املشاركين في تقديم الدورة 

 أو البرنامج

1 
هـ11/1/1441-7 جامعة امللك فهد للبترول  اللقاء القضائي السنوي السادس  أيام 5   1 قضاة ومحامون وباحثون  - 

2 
دورة علمية بعنوان: مصادر املعرفة في ضوء القرآن  

 وأثرها في إصالح املجتمع 
مصر.  -سويفأكاديمية تدبر القرآن ببني    

م حتى  15/7/2019من 

م 30/7/21019  
يوم14  - 

 

- 
1 

3 
مدرسة املتوسطة الرابع عشر حي الروضة )نادي   برنامج تدريبي: حلقات مجالس الطيبين 

 الحي(

هـ 1440-1441  

 
- 

- 
- 1 

4 

تدريب بعنوان: تنمية املرأة الريفية بقرى تبو والقرى  

 املجاورة
الكريم والعلوم كلية املجتمع)جامعة القران 

يةاإلسالم  

هـ 1440-1441  

 برنامج مستمر 
- - 

- 
1 

5 
 نادي حي الروضة القاعدة النورانية وأثرها في تحقيق املخارج

1438- 1441 

 برنامج مستمر 

 كافة شرائح املجتمع  - -
2 

6 
 1 - - - 1441-1440 معهد الفرقان  دورة في العقيدة 

7 

السالكين وتوضيح  التعلم عن بعد في كتاب " منهاج 

 ين" واإلجابة على استفسارات الطالباتالفقه في الد

 

   2برنامج رفقاء الطريق 
 هـ. 3/1441/ 27-1من 

 
- - 

- 
1 

8 
 إلقاء محاضرة بعنوان "اإلتقان في العبادات" 

 
 برنامج موهبة اإلثرائي 

هـ.. 1/1441/ 25  - - - 1 
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 مدة الدورة أو البرنامج تاريخ الدورة أو البرنامج مكان انعقاد الدورة أو البرنامج اسم الدورة أو البرنامج م 
عدد 

 املستفيدين 
 نوعية املستفيدين

التدريس عدد أعضاء هيئة 

املشاركين في تقديم الدورة 

 أو البرنامج

 

 عبر اليوتيوب طرح مقرر فقه املواريث  9
هـ 1440-1441  1 جميع شرائح املجتمع  - مستمر 

 معهد الفرقان   تدريس مقرر الفقه  10

بالظهران الفصل  

ه 1441الدراس ي الثاني   
- - 

- 
1 

11 

 دورة إنشاء قصة قصيرة 

 

 مدارس البسام األهلية 

 
ه 30/3/1441  30 ساعتان 

طالبات املرحلة الثانوية 

 5 واملتوسطة  

12 

  3يوم املسؤولية املجتمعية 

 "اقتصاد مزدهر"  
 مجمع الراشد بالخبر 

هـ 25/5/1440  7 عام غير محدد يوم 

13 

 إنشاء قصة قصيرة 

 د.نهى الشايقي 
30/3/1441 مدارس البسام األهلية للبنات   30 ساعتان 

 

طالبات املرحلة الثانوية 

 واملتوسطة  

5 

14 

 ورشة عمل تقويم القراءة 

 د. نهى الشايقي 
29/3/1441 مدارس البسام األهلية للبنات   40 ساعتان 

. سطمتو  -طالبات ثانوي   6 

 

15 

العلمي   مبادرة غراس البحث  

 

 

 مدارس الثانوية الثامنة والعشرون بالدمام

 هـ 10/6/1441

 

 61 شهران 

 طالبات كلية االداب

 طالبات مدارس

 

 د. ضحى بالل 



 

هـ1440/1441الآداب جامعة الإمام عبدالرمحن بن فيصل /التقرير الس نوي للكية  199   

 

 مدة الدورة أو البرنامج تاريخ الدورة أو البرنامج مكان انعقاد الدورة أو البرنامج اسم الدورة أو البرنامج م 
عدد 

 املستفيدين 
 نوعية املستفيدين

التدريس عدد أعضاء هيئة 

املشاركين في تقديم الدورة 

 أو البرنامج

16 

 ورشة عمل إعداد البحث العلمي 

 د. نهى الشايقي 
هـ 26/6/1441 مدارس التربية األهلية بالخبر   33 ساعتان 

ي طالبات ثانو   

 د. مشاعل العنابس 

17 

ورشة عمل آلية تحرير الخطاب اإلداري )د. نهى  

25/6/1441 مدارس البسام األهلية بالبنات   الشايقي(   20 ساعتان 
 الكادر التعليمي واإلداري  

 د. البندري السديري. 

18 

 ورشة كتابة القصة القصيرة 

 
 مؤسسة ديمة لالستشارات التربوية والتعليمية 

هـ 5/11/1440 أفراد  7 يوم واحد   

طالبات مرحلة ثانوية 

 د. عبير الجعفري  وجامعية

 مناقشة رواية "البؤساء" لفكتور هوجو   19
هـ 9/7/1441 جمعية قرطبة فردا  30 يوم واحد   د.عبير الجعفري  فتيات 

20 
الفائدة الرواية من املتعة إلى  هـ 19/5/1440 جمعية وميض  شادة د. منى الر  فتيات كاتبات واعدات 35 يوم   

21 
الجبيل  –املعهد التقني   اللغة العربية وجمالياتها  - - - 

 

- 
 )أ.د. مصطفى الضبع( 

22 

 جلسة املثاقفة بعنوان  

 )األدب وثقافة األمة (
هـ   1441/  3/  23 شركة سمو املجتمع  منى النصر د.  فتيات 50 يوم   

23 
 ورشة بعنوان ) اإللقاء ( 

حياء الفيصلية  لجنة التنمية االجتماعية األهلية أل 

 والندى وطيبة واملنار
هـ   1441/  3/  12 50  – 30 يوم  جامعي –ثانوي    د. منى النصر  

24 
هـ  1441/  3/ 2 شركة سمو املجتمع  اللقاء األول ملجتمع )القراء(  النصر د. منى  فتيات 50 يوم   

25 
هـ   1441/  3/  91 إدارة القسم النسائي ملكتب الراكة التعاوني  جلسة حوارية بعنوان )مستظل( 50  – 30 يوم  جامعي –ثانوي    د. منى النصر  
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26 
 دورة فن اإللقاء 

نادي الخطابة واإللقاء التابع لوكالة شؤون  

الطالبات بمجمع الريان بجامعة اإلمام عبد الرحمن 

 بن فيصل 

هـ   1441/  2/  9  

هـ   1441/  2/  11  
 د. منى النصر  جامعي 50 يومان

27 
مصيف التابع لجمعية قافلة الخير  نادي برنامج )منبر (  هـ   1440/  11/  7  جامعي –ثانوي   –متوسط  100 يوم   د. منى النصر  

28 
هـ 1/3/1441 كلية اآلداب  دورة جدول املواصفات  السديري د. البندري  - - يوم   

29 

ورشة عمل توصيف املقرر وفق نموذج املركز الوطني 

2018للتقويم واالعتماد األكاديمي   
داب كلية اآل  هـ 22/3/1441   - يوم 

- 
 د.البندري السديري. 

30 

البرنامج وفق نموذج املركز   ورشة عمل ) توصيف

(    2018الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي   
اآلداب كلية    

هـ ، املوافق  15/3/1441

م ، 2019/ نوفمبر /12  
 - يوم

- 
. د. البندري السديري   

31 
لتعليم اإللكتروني / عمادة التطوير الجامعيعمادة ا برنامج مبادرة التعلم النشط  م 4-6/2/2020  ايامثالثة    د. البندري السديري  - - 

32 
 ورشة عمل  بناء األفكار الريادية ونماذج العمل، 

وكالة الجامعة لالبتكار وريادة األعمال/ عمادة 

 التعليم اإللكتروني
م 1/2020/ 27-28  - يومان 

- 
 د. البندري السديري 

33 

ل استراتيجيات التدريس والقياس لنواتج ورشة عم

 التعلم
اآلداب كلية  هـ 19/7/1440   - يوم 

- 
 د. البندري السديري 

34 
-رض ي هللا عنه-أبو بكر الصديق  هـ   1441/  1/  2 نادي القراءة     د. وضحى القحطاني  - - يوم 

35 
-وهم القيود –ورشة عمل  هـ   1441/   10/  27 نادي مصيف التابع لقافلة الخير النسائية  400-350 يوم   القحطاني د. وضحى  منوع   

36 Training course: Presentation Skills 24th girls high school 1/3/2020 One day  
High school 

students 
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By Lec. Awatif Almutairi 

37 

Career Planning Workshop 

By Dr. Aisha alrushoud 
College of Arts 

11/2/2020 One day  

All college students 

 

38 

مهرجان الكتاب األول بالنادي االدبي باملنطقة  

ن/الشرقية/تدشين مصنفي  Dr. Naimah Al-

Ghamdi 

Adabi-East 
27-August-

2019 
1 56 

Public  

1 

 نحو بيئة تعليمية مستدامة 39
 مستمرة  مدارس املنارات بالدمام  

 ساعتين

 

30 

 طالب املرحلة الثانوية 

1 

40 
الذكاء االصطناعيالجغرافيا والثورة الرابعة   45 ساعتين هـ 28/7/1441 كلية اآلداب  

 أعضاء هيئة التدريس 

 1 واالداريات  

41 

ورشة عمل مقدمة إلى أرباب العمل وخريجات قسم  

 الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية

هـ 1/3/1441 كلية اآلداب  ساعات 4   الطالبات الخريجات 30 

 

 

1 

 ورشة العمل التطوعى في اململكة  42
7/1441//1 كلية اآلداب   طالبات القسم 50 ساعتان 

 مقدمة من طالبة

43 
اتفاقية شراكة بين ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام 

وقسم الجغرافيا بجامعة االمام عبدالرحمن بن  

هـ  1441- 4-7 ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام  ميناء  امللك  منسوبي  10 ساعتين   

 عبدالعزيز 
4 
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 فيصل  

 

44 

ع وزارة قطرة للمحافظة على ثروات بالدنا بالشراكة م

 البيئة واملياه والزراعة

ه 1441-7-1 كلية اآلداب   

 

طالبات املقرر   يوم واحد

153 

منسوبي كلية اآلداب  

 والزائرين من خارج الكلي 

3 

45 

 

 الحدائق العامة وأهميتها البيئية

 توسطة للبناتالرابعة عشر املاملدرسة 

 

ه   1441/ 2/ 25  

 ـ

 ساعة

 

طالبه +    60

عدد من  

املدرسات  

 باملدرسة 

مديرة   طالبات متوسط +

املدرسة ، مسؤلة الشراكة، 

 وبعض املدرسات . 

1 

46 

 أهمية الزراعة املنزلية وطرق زراعتها 

 ) مجتمعية (

.هـ   1441/ 2/ 10 بالدماماملدرسة االبتدائية السادسة والثالثون بنات   ساعة . 

طالبه +    60

عدد من  

املدرسات  

 باملدرسة 

، مديرة طالبات ابتدائي 

املدرسة ، مسؤلة الشراكة، 

 وبعض املدرسات . 
1 

47 
برنامج تعريفى عن التخصصات الجامعية ) قسم 

 الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية  
هـ .  1441/ 6/ 22 نظام مقررات  ثانوي  28مدرسة الثانوية   ساعة . 

طالبه  60

 +االساتذة  

  طالبات ثانوي 
1 

48 
معشبة قسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية  ) 

 منهجية(
هـ .  1441/ 6/ 24 بالدمام . اآلدابكلية   ساعتين 

طالبه +    100

قسم   رئيسة

الجغرافيا 

وعدد من  

أعضاء هيئة 

أعضاء الهيئة التعليمية 

بالكلية  بالتعاون مع أمانه  

قة الشرقيهاملنط  1 
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49 

بمنظور جغرافى  2030التنمية البشرية باململكة 

 معاصر 

هـ .  1441/ 3/ 15 بالدمام . اآلدابكليه  طالبه +    153 ساعتين .  

قسم   رئيسة

الجغرافيا 

وعدد من  

أعضاء هيئة 

 التدريس

أعضاء الهيئة التعليمية 

 بالكلية

1 

50 

م  2019-11-6 ميةمدرسة عمرو بن أ ورشة التعليم البيئي املستدام  ساعتين 

 مستمرة 

 1 أعضاء هيئة التدريس 10

51 

 ساعتين م  2019-11-20 املدرسة الثانوية الثامنة والعشرون  ورشة التعليم البيئي املستدام

 مستمرة 

أعضاء هيئة التدريس   25

 وطالبات

2 

52 

املشاركة في القاء محاضرة بعنوان : املالمح الطبيعية  

السعودية وسبل تنميتها  لسطح اململكة العربية

 
ً
 نوف الكيال(0)م اقتصاديا

هـ  1441-7- 7 املتوسطة الرابعة بالظهران    300 ساعتين 

قطاع   –تعليم عام  –نساء 

 حكومي 

 

1 

53 
هـ  1441-3-22 كورنيش  الخبر الساحل الشرقي  نظافة الشاطئ مسؤولية الجميع كورنيش الخبر  20 يوم واحد  

موظفين أمانة املنطقة 

  –لشرقية والزائرين رجال  ا

أطفال    –نساء   

4 

 د. سوسن البيطار أعضاء هيئة التدريس 18 ساعتان هـ 15/1/1441 اآلداب  ألية قياس نواتج التعلم للمقرر  54
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55 
م وطرق 2018توصيف املقرر 

ّ
: مخرجات التعل

 التقويم واستراتيجيات التدريس. 

مبنى البثوث  -اآلداب ضاء هيئة التدريسأع 23 ساعتان هـ 17/7/1440   

 

 د. سوسن البيطار

56 
االجتماعيةأخالقيات العمل املنهي للخدمة  ه 1441\7\2 وحدة الحماية االجتماعية بالدمام  ساعات 3  األخصائيين االجتماعيين   27 

 بوحدة الحماية االجتماعية

1 

57 

االجتماعية بالدمامإدارة املوارد البشرية والتنمية  أخالقيات العمل املنهي للخدمة االجتماعية ه 1441\7\27  ساعات 3  األخصائيين االجتماعيين   12 

إدارة املوارد البشرية  

والتنمية االجتماعية 

 بالدمام

1 

58 
ضمان جودة إعداد االختبار لقياس املهارات املعرفية  

 واإلدراكية

ه  1441\3\1 االقسام التعلمية بكلية اآلداب  ساعة 2  التدريس  هيئةعضوات  22 

اآلداب بكلية   

1 

59 
الحماية االجتماعية بالدماموحدة  العمل الفريقي  ه 1441\7\23  ساعة 2  األخصائيين االجتماعيين   9 

 بوحدة الحماية االجتماعية

عضو  2  

م 29/10/2019 كلية اآلداب  إعداد جدول مواصفات االختبار 60  د. عليه عثمان أعضاء الهيئة التعليمية 35 ساعتان 

راس ي توصيف املقرر الد 61 م 19/11/2020 عمادة الجودة واالعتماد االكاديمي/ اآلداب   2 أعضاء الهيئة التعليمية 42 ساعتان 

م 5/2/2020- 4 عمادة التطوير الجامعي مبادرة التعلم النشط  62  2 لجان التقويم واالختبارات 35 يومين  

63 

تقديم محاضرة )مرتين( بعنوان: كيفية االتصال  

 .ئها، وأبناالفعال بين األم 
 7 أمهات 35 ساعتين هـ1440 جمعية بناء

64 
 ورشة  التصوير صديق االسرة 

 

 من الطالبات  8+ 1 أمهات االيتام 13 يوم هـ 1439/1440 جمعية بناء لرعاية االيتام

 طالبات ابتدائي 140 يوم هـ 1439/1440 االبتدائية بالدمام 36مدرسة  ورشة   تصميم غالف مجلة  65
 الطالبات من  6+ 1
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66 

ندوة توعوية تثقفية عن وسائل التواصل االجتماعي 

وهويتنا الثقافية " السوشيال ميديا بين املخاطر 

 وااليجابيات " 

 د. احمد عثمان طالب املدرسة  طالب  75 1 هـــ 1441-3-17 لية الثانوية بالدمامهاملدرسة اال 

67 
املجتمع املشاركة بعمل حمالت توعية ملؤسسات 

 املدني 
 100 يوم 1441-3 جمعية اطعام(  -الشرقية)غرفة 

التدريب علي كيفية حملة 

 توعوية 

 

 

 اإلعالن الفعال"  معمل: "تصميورشة  68
أقيمت بالتعاون مع جمعية" أفق" في مدرسة  

 الثانوية األولى بالراكة
 2 طالبة  30 يوم 12-2019 -3

69 
 الخريجات 45 ساعتين/يوم واحد هـ   16/2/1441الثالثاء  66مبنى  0/7ورات كلية اآلداب قاعة الد العمل مهارات التواصل وبناء عالقات 

ع.هديل بنت محمد   -1

 الغامدي

70 

طالبات املرحلة الثانوية  40 ساعات 4 هـ 28/7/1440 مؤسسة أنس التربوية  دورة أدوات صناعة اإلنفوجرافيك

 والجامعية

 واملوظفات 

 العنزي ع. ندى 

71 

شة عمل أبدعي من خالل  مبادرة معمل اإلبداع: ور 

 الفوتوشوب 

 ع. ندى العنزي  طالبات املرحلة املتوسطة 30 ساعتان هـ 22/3/1441 املتوسطة والثانوية األولى لتحفيظ القرآن الكريم

72 

مبادرة معمل اإلبداع: ورشة عمل كيف تصنع فيديو  

 إبداعي؟

لة الثانوية طالبات املرح 30 ساعات 3 م 18/11/2019 بالدمام مركز حي املزروعية

 والجامعية

 ع. ندى العنزي 

 ع. شمائل العبود 

73 

تغطية إعالمية لبرنامج سحائب للفتيات )نسج 

 الخيال(

ع. شمائل   -ع. ندى العنزي  املرحلة الثانوية والجامعية 30 ساعات 4 م 11/11/2019 مؤسسة أنس التربوية 

دالعبو   

74 

 ع. ندى العنزي  املرحلة الثانوية والجامعية 30 ساعات 4 م 12/11/2019 مؤسسة أنس التربوية تغطية إعالمية لبرنامج )فن التعامل مع املستقبل( 

 ع. شمائل العبود 
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75 

 ع. ندى العنزي  والجامعيةاملرحلة الثانوية  30 ساعات 4 م 13/11/2019 مؤسسة أنس التربوية تغطية إعالمية لورشة عمل بارقة قلم

 ع. شمائل العبود 

76 

 د. باسمة الغانم  نساء - يومان م 2/2020/ 22-21 لجنة التنمية االجتماعية بحي الروضة يران تغطية مسرحية ح

 ع. شمائل العبود 

 فريق َعين 

77 

 م. رحاب السيد نساء، أطفال رجال،  - يومان ه 3/1441/ 13-12 مجمع العثيم  حملة اتقاء )لنتقي شًرا ُيالزم أبنائنا(

 ع. شمائل العبود 

طالبات مقرر اإلعالم 

 لتنميةوا

78 

 لجنة التنمية االجتماعية بالظهران تغطية حملة فرات أم أجاج

 الثانوية األولى بالظهران

 د. باسمة الغانم  طالبات املدارس 528 أيام 4 ه 3/1441/ 14-17

 ع. شمائل العبود 

 فريق َعين 

79 

 جمعية ارتقاء  الحمالت التوعويةكيفية عمل 

 غرفة الشرقية 

  103 -. أحمد العايديد العاملين بالجهات - - -

 طالبة

80 
 ع. شمائل العبود  املرحلة الثانوية والجامعية 30 ساعات 4 م 14/11/2019 مؤسسة أنس التربوية تغطية إعالمية لورشة )متأهب(
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 مدة الدورة أو البرنامج تاريخ الدورة أو البرنامج مكان انعقاد الدورة أو البرنامج اسم الدورة أو البرنامج م 
عدد 

 املستفيدين 
 نوعية املستفيدين

التدريس عدد أعضاء هيئة 

املشاركين في تقديم الدورة 

 أو البرنامج

81 
 فريق َعين  املرحلة الثانوية والجامعية 30 ساعات 4 م 10/11/2019 التربويةمؤسسة أنس  تغطية إعالمية لورشة عمل ُحسن

 1 عامة املجتمع 20 مستمر عام مسجد صالح الدين بالظهران  درس في الفقه  82

 1 عامة املجتمع 20 مستمر عام مسجد صالح الدين بالظهران  درس في التوحيد 83

بالظهران مسجد صالح الدين  درس في الحديث  84  1 عامة املجتمع 20 مستمر عام 

85 
ظ القرآن الكريم باملنطقة  الجمعية الخيرية لتحفي  شرح أصول الشاطبية

 الشرقية  
 15 مستمر عام

 طلبة العلم
2 

86 
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم باملنطقة    املدخل إلى علم القراءات 

 الشرقية  
 2 طلبة العلم 15 مستمر عام

87 

برنامج اإلجازات التابع للجمعية الخيرية للقرآن  

 الكريم   
رآن الكريم باملنطقة  الجمعية الخيرية لتحفيظ الق 

 الشرقية  
  مستمر عام

 طلبة العلم 
1 

88 
التالوة مخارج الحروف(دورة في التجويد وتصحيح  رجب 16 -جماد ثان مركز غراس اللجنة النسائية  /حي اسكان الدمام ( أسابيع  4 19  1 معلمات قران  22 

89 
اآلداب درس في مصلى كلية  اآلداب مصلى كلية   هـ1441رجب  23  8- 30:7ا منصباح   

مجموعة من 

 طالبات الكلية

 طالبات الكلية
1 

90 
 برنامج ثبات  

عن   –الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم   

-بعد  
هـ1441رجب  18  8 يوم واحد 

 
1 
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 (67جدول )

 

 هـ 1441/ 1440الندوات واحملارضات العامة املقدمة ل فراد ومؤسسات اجملمتع عام  

 نوع املس تفيدين  املس تفيدين عدد   اترخي الندوة أ و احملارضة  ماكن انعقاد الندوة أ و احملارضة  ة امس الندوة أ و احملارض  م 

عدد أ عضاء هيئة  

التدريس املشاركني يف  

 تقدمي الندوة أ و احملارضة 

زل ربات من 45 هـ 10/6/1441 لجنة التنمية االجتماعية األهلية بحي الروضة بالدمام أهمية األسرة في بناء املجتمع. 1  2 

التنمية االجتماعية األهلية بحي الروضة بالدماملجنة  الخالفات األسرية وأثرها على األبناء.  2  1 ربات منزل  43 هـ 1441\7\1 

هـ 1440\7\12 لجنة التنمية االجتماعية األهلية بحي الروضة بالدمام ميزانك عند هللا 3  1 ربات منزل  50 

بالدماملجنة التنمية االجتماعية األهلية بحي الروضة  سلسلة دروس مثل املؤمن كمثل النحلة  4 هـ 1441\3\14   1 ربات منزل  50 

 1 ربات منزل  40 هـ 1441\3\14 لجنة التنمية االجتماعية األهلية بحي الروضة بالدمام لقاء مجلس الحي الشهري دايوانية األمهات 5

الفيصليةكثير( حي ديوانية األمهات )طالبات معهد ابن  مقامات حسن الظن بالل  6 هـ 1441\3\17   1 ربات منزل  30 

هـ 1441\3\1 لجنة التنمية االجتماعية بحي    الروضة بالدمام سلسة من محاضرات )أمراض القلوب وطرق الوقاية( 7  1 ربات منزل  45 

ر وتحّديات املستقبل  8 ِّ
ّ
كلية اآلداب  -العلياالدراسات  املدّرِّس املؤث هـ 1440الفصل الثاني    - - 1 

يات والشبهات املعاصرة  9 كلية اآلداب  -الدراسات العليا السنة النبوية في مواجهة التحّدِّ  22/6/1441  - - 1 

عر العربي  10
ّ
هـ 1441/ 17/1 إثنينية أحمد سعد العبد الهادي  جولة في فرائد الش  

أساتذة الجامعات، وأرامكو،    70

 واملثقفين والشعراء والصحفيين 
1 

في العمل الخيري والتطوعي  املنهج النبوي  11  معهد دار املتقين اإلسالمي، بوغور، إندونيسيا، 
هـ،  20/1/1441)

م(. 19/9/2019  

- - 
1 

12 
صفات املعلم وواجباته في القرآن الكريم والسنة 

 النبوية
 معهد دار املتقين اإلسالمي، بوغور، إندونيسيا،

هـ،  20/1/1441)

م(. 19/9/2019  

- - 
1 

 اإلجازة في إس 13
ً
ناد الحديث النبوي: الكتب الستة نموذجا  

كلية اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية، وزارة الشؤون 

 الدينية، جمبر، إندونيسيا

هـ،  22/1/1441)

م(. 21/9/2019  

- - 
1 

ندونيس يا املهنج النبوي يف الوسطية  14  1 - -هـ، 23/1/1441) معاهد دار النجاح الإسالمية، جاكرات، اإ
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 نوع املس تفيدين  املس تفيدين عدد   اترخي الندوة أ و احملارضة  ماكن انعقاد الندوة أ و احملارضة  ة امس الندوة أ و احملارض  م 

عدد أ عضاء هيئة  

التدريس املشاركني يف  

 تقدمي الندوة أ و احملارضة 
م(.22/9/2019  

15 
النبوي: احلديث املسلسل ابل ولية الإجازة يف اإس ناد احلديث 

 منوذجًا 
ندونيس يا  معاهد دار النجاح الإسالمية، جاكرات، اإ

هـ، 24/1/1441)

م(.  23/9/2019  

- - 
1 

 كيفية البحث في املكتبات اإللكترونية 16
التنمية االجتماعية األهلية، محافظة العليا، املنطقة  

 الشرقية

هـ،  18/3/1441)

م(.   15/11/2019  

- - 
1 

مصر   –الرابطة العاملية لخريجي األزهر بالفيوم  مصادر املعرفة في ضوء القرآن وأثرها في إصالح املجتمع 17 م1/8/2019   
أئمة املساجد والوعاظ  40

 واملدرسين 
1 

18 
تعامل النبي صلى هللا عليه وسلم مع الضيوف 

 واملستضعقين  
ية بحي الروضةلجنة التنمية االجتماع هـ 17/6/1441   1 ربات منزل  32 

هـ 8/7/1441 لجنة التنمية االجتماعية بحي الروضة الصبر على البالء فضله ومنزلته 19  1 ربات منزل  21 

االجتماعية بحي الروضةلجنة التنمية  حسن الظن 20  
هـ 24/6/1441  

 م 18/2/2020
 1 ربات منزل  40

5/2/2020 حي الروضة  اإلحسان في القرآن  21  1 ربات منزل  30 

22/2/2020 حي الروضة  فضل العلم  22  1 ربات منزل  32 

م 25/12/2019 حي الجامعيين بيت فخم للبيع  23  1 ربات منزل  40 

الفيصليةحي  فوائد الذكر 24  5/2/2020  1 ربات منزل  35 

25 

 تجارة لن تبور) تصحيح وتالوة القرآن الكريم(

 

 

1440-1439 حي الروضة   

 

ات منزل رب 25  1 

26 
)
ً
1441-1440 حي الروضة  تجارة لن تبور) ختمة للقرآن شهريا  

 

 1 ربات منزل  25

27 
 )منهج القرآن في صناعة اإلنسان(

 

هـ 12/1/1441 لقاءات إيوان سراج  - - 1 

28 
تجربة الشاعر السوداني إدريس   –أمسية أديب وسيرة  

  جماع. د.فؤاد شيخ الدين

عودية للثقافة والفنون  مسرح الجمعية العربية الس

 بالدمام
2-2-1440  - 

 

- 
- 
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 نوع املس تفيدين  املس تفيدين عدد   اترخي الندوة أ و احملارضة  ماكن انعقاد الندوة أ و احملارضة  ة امس الندوة أ و احملارض  م 

عدد أ عضاء هيئة  

التدريس املشاركني يف  

 تقدمي الندوة أ و احملارضة 

29 

 دروس شهرية 

 مقاصد قراءة القرآن وآثار استحضارها 

النسائية باملكتب  مركز الدعوة واإلرشاد بالدمام واللجنة 

التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في جنوب 

 الدمام

 ثاني أربعاء من كل شهر  

ه  1441شعبان    -محرم  
 منوع 70

 د. منى النصر 

30 
50  – 30 طوال العام الدراس ي  معهد التدبر التابع للجمعية الخيرية  مقرر علم املناسبات    طالبات املعهد 

 د. منى النصر 

31 

تقديم حلقة بحثية لطالبات الدراسات العليا بقسم  

 الدراسات اإلسالمية)مهارات الكتابة(
 - - هـ 5/7/1440 كلية اآلداب 

ري د. البندري السدي  

هـ 2/7/1441 مدارس البسام  ورشة تحرير الخطابات اإلدارية 32  - - 
 د. البندري السديري 

 

 ع. هند البقعاوي 

33 

الريان برنامج مصليات مجمع   

 التابع لنادي النورين ) توكل قلب (
ى الطالبات بمجمع الريان  

ًّ
موظفات -طالبات  100 هـ   1441/  6/  11 مصل  

 د. وضحى القحطاني  

34 

          امج مصليات مجمع الريان التابع لنادي النورينبرن

) إخالص قلب (    
ى الطالبات بمجمع الريان  

ًّ
هـ   1441/  2/  24 مصل موظفات -طالبات  100   

 د. وضحى القحطاني  

35 

 برنامج مصليات مجمع الريان 

ى الطالبات بمجمع الريان   التابع لنادي النورين ) سعي القلوب( 
ًّ
هـ   1441/  2/  10 مصل موظفات -طالبات  100   

 د. وضحى القحطاني  

36 
وتغيير العادات محاضرة رمضان  هـ  1440/  9/  8 قافلة الخير النسائية / قاعة الجوسق   100-  150  منوع 

 د. وضحى القحطاني  

هـ  4014/  8/  1 مؤسسة ديمة لالستشارات التربوية والتعليمية  موقف املؤمن من الفتن ) األدب النبوي (  37  امللتحقات ببرنامج سدن  30 
 د. وضحى القحطاني  

هـ   1440/  7/  11 مؤسسة ديمة لالستشارات التربوية والتعليمية الفتن في سورة الكهف   38  امللتحقات ببرنامج سدن  30 
 د. وضحى القحطاني  
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 نوع املس تفيدين  املس تفيدين عدد   اترخي الندوة أ و احملارضة  ماكن انعقاد الندوة أ و احملارضة  ة امس الندوة أ و احملارض  م 

عدد أ عضاء هيئة  

التدريس املشاركني يف  

 تقدمي الندوة أ و احملارضة 

ع مجتمع القراء التابع ملؤسسة سمو املجتم دور الرواية في تدوين األحداث التاريخية 39 هـ 18-5-1441   منوع 25 
وضحى القحطاني د.   

40 

 متحدث رئيس ي ملتقى جامعة الطائف في يوم املرأة 

 د منيرة املهاشير 
 الطائف

8/3/2020 
 

 
- 

41 

Pass it  

By Dr. Raya Alradadi 
College of Arts 26/2/2020 

All college 

students 

students 

1 

42 

Speech Tournament of 

Governmental and Private schools in 

the Eastern Province  

Dr. Laila alogaily as a judge in the 

panel 

Scitech in Khobar 28/11/2019 

All students 

of high 

school in 

the Eastern 

Province 

High school students 

Lec. Shomoukh 

Alfayadh 

43 

 ارتقاء/ تعزيز الشراكة بين املدرسة واالسر ة       

 د نعيمة الغامدي 

 

بالدمام بالشراكة مع مكتب اشراف شرق   23الثانويه 

  الدمام

17/11/2019 188 

 طالبات الثانوية/ االمهات

1 

44 

UNV Online Volunteering 

By Dr. Muneerah Almahasheer 

 18/10/2019  
 

1 

45 

 رواق كلمات وأمسية عن الترجمةافتتاح وتدشين 

النص والبعد الثقافي في النادي االدبي  االدبية بينقيود 

  باملنطقة الشرقي تقدمها

 د نعيمة الغامدي 

 

 56 14/10/2019 النادي االدبي باملنطقة الشرقية 

Public /Faculty 

1 
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 نوع املس تفيدين  املس تفيدين عدد   اترخي الندوة أ و احملارضة  ماكن انعقاد الندوة أ و احملارضة  ة امس الندوة أ و احملارض  م 

عدد أ عضاء هيئة  

التدريس املشاركني يف  

 تقدمي الندوة أ و احملارضة 

46 

 الحرائق وطرق مكافحتها وخطه االخالء 

 د نعيمة الغامدي 

English Program/Dammam 1/10/2019 27 
Faculty/ students 

3 

47 

مبادرة ملحات من تمكين املرأة في اململكة العربية  

 السعودية 

 د منيرة املهاشير 

 8/9/2019  

- 

1 

48 

International Arabic Day Celebration 

( Fouzia Zaki: Participant ) 
Dammam 18/12/2019  

- 

1 

49 

لقاء تعريفي ملجاالت الدعم والتمويل والتدريب  

ن خريجات القسم في  والتطوير لرائدات األعمال م

املجاالت الحرفية والتراثية بالتعاون مع شركة تراثنا 

 للمسؤولية املجتمعية 

 كلية اآلداب  
 هـ 29/3/1441

(70)  

 خريجات القسم

 د.أريج الراجحي

50 

اململكة العربية السعودية  دالالت ومعاني شعار رئاسة 

 لقمة العشرين 
م Zoom 25/3/2020منصة   60 

ين العامة من املتخصص  

 د.أريج الراجحي

51 

 نحو تنوير املجتمع
ً
 2019-11-12 مدارس املنارات االهلية للبنات بالدمام  معا

21-11-2019 

طالبة   129  

طفل   30  

 طالبات املرحلة الثانوية

 و

 اطفال الروضة

 مناور املطيري د. نوال 

 د. هيام عبد الراض ي

 د. غادة طه عبد الحفيظ

 م. امل هذال القحطاني 
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 نوع املس تفيدين  املس تفيدين عدد   اترخي الندوة أ و احملارضة  ماكن انعقاد الندوة أ و احملارضة  ة امس الندوة أ و احملارض  م 

عدد أ عضاء هيئة  

التدريس املشاركني يف  

 تقدمي الندوة أ و احملارضة 

52 

 طالبات  58 م 2019-11-26 مدرسة االبتدائية الثالثة والخمسون  جتمع قارئ ومتعلم نحو م 

 و

 معلمات  

 د. منهل عبداملجيد

 د. عازة حسن 

 م. امل هذال القحطاني 

53 

 Microsoft Excel 2016) الجداول اإللكترونية

advance) 

 سيدات  15 2019-11-9 لجنة التنمية االجتماعية بحي الروضة

 النادي ( )من عضوات 

 العبويني م. وعد

 م. اسماء الحمد

54 
مكتب اإلشراف التابع لوزارة العمل و التنمية  البرامج املكتبية

 االجتماعية

 سيدات  25 15/12/2019
 م. جمانة القضاة 

 م. سناء الصمادي   سيدات 30 2019 /11 /19 سيدات نادي الحي باملتوسطة الرابعة عشر بالدمام الحاسب اآللي معند استخداارشادات صحية  55

56 

 اداريات 30 1441-03-23 نادي الحي باملتوسطة الرابعة عشر بالدمام أخالقيات استخدام االنترنت و البريد االلكتروني

 النادي (  سيدات ) عضوات

 د.وئام بن خليفة 

57 

 د. منهل عبد املجيد  اتاملعلمات واالمه 35 18/2/2020 مدرسة االبتدائية الثالثة والخمسون  انترنت االشياء  

 د. اسالم بابكر  

 د. احالم الصادق  

58 

 نحو مجتمع طالبي واعي  

 

 الثانوي طالبات  140 12/2/2020 مدارس التربية و التعليم األهلية 

 معلمات  

 م. غالية البشري 

 ع. مها العتين   

59 
ندوة تثقيفية بعنوان إدمان وسائل التواصل االجتماعي  

 حصيل الدراس يوتأثيرها على الت
املدرسة التاسعة عشر املتوسطة بالدمام التابعة ملكتب  

 تعليم غرب الدمام

 ه 14/3/1441
250 

 التدريسوهيئة الطالبات 
2 
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 نوع املس تفيدين  املس تفيدين عدد   اترخي الندوة أ و احملارضة  ماكن انعقاد الندوة أ و احملارضة  ة امس الندوة أ و احملارض  م 

عدد أ عضاء هيئة  

التدريس املشاركني يف  

 تقدمي الندوة أ و احملارضة 

باملدرسة واإلدارية   

60 
تأثير وسائل التواصل االجتماعي على طالبات املرحلة 

 املدرسة املتوسطة التاسعة عشر بالدمام املتوسطة
 123 ه 1441\4\11

لبات املرحلة املتوسطةطا  
 عضو  2

61 
ه 1441\7\14 جمعية قافلة الخير للخدمات االجتماعية الحوار وسيلة لحماية األسرة من التفكك  23 

 

املستفيدات من خدمات  

 الجمعية

 عضو 

 2 الخارجي املركز واملجتمع  منسوبي 50 2019/ 12/11الثالثاء مركز األميرة جواهر تكنيك التخطيط للمؤتمرات  62

63 
 مهارات فن الحياة

 2030التعريف ببرنامج جودة حياة ضمن رؤية 

 1 النادي  منسوبي 50 ه 20/7/1440 نادى  توق 

64 

ندوة توعوية تثقفية عن وسائل التواصل االجتماعي 

وهويتنا الثقافية " السوشيال ميديا بين املخاطر 

 وااليجابيات " 

 طالب املدرسة  طالب  75 ـهــ 1441-3-17 لية الثانوية بالدماماالهاملدرسة 
 د. احمد عثمان

65 

 ورشة عمل بعنوان اإلعالن الفعال  

 ورشة 
 30 األسبوع التاسع  جمعية افق لتأهيل الفتيات  

 طالبات املرحلة الثانوية 
2 

 متطوعات الجمعية  20 األسبوع التاسع  يرة جواهر ممركز األ  عمل بعنوان إدارة األزمات  66
2 

67 
 منسوبات االدارة  50 األسبوع الحادي عشر اإلدارة العامة للتعليم املنطقة الشرقية  األزمات   عمل بعنوان إدارة 

2 

68 
 العاملين بالجمعية واملتطوعين  22 م 14/11/2019 جمعية ارتقاء  محاضرة االستخدام األمثل للتكنولوجيا لحماية البيئة

 د.حليمة الطالب 
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 (68جدول )

 هـ 1441/ 1440واملهنية املقدمة ملؤسسات وهيئات اجملمتع عام  الاستشارات وادلراسات الفنية  

 التارخي  اجلهة املس تفيدة من الاستشارة أ و ادلراسة  الاستشارة أ و ادلراسة املقدمة  م 

مة( 1
ّ
حك

ُ
غة العربية )العلمّية امل

ُّ
رعّية والل

ّ
 عضوية الهيئة تحرير مجلة العلوم الش

 بجامعة األميرة بنت عبد الرحمن

نش 
ُ
مهاوقد أ ئت املجلة لخدمة املجتمع باألبحاث التي ُتقّدِّ  

Arabic-www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/Research/Shariah 

 مستمر

مة( 2
ّ
حك

ُ
غة العربية )العلمّية امل

ُّ
رعّية والل

ّ
 عضوية الهيئة االستشارّية ملجلة العلوم الش

ام بالخرج.جامعة األمير 
ّ
سط  

نشئت املجلة لخدمة املجتمع ب
ُ
مهاوقد أ ّ

األبحاث التي ُتقدِّ  

https://jias.psau.edu.sa/ar 

 مستمر

3 
التخطيط الدعوي  -عضو كلية املجتمع )جامعة القرآن الكريم( -عضو منسق بمجلس األمناء

 بكلية املجتمع )جامعة القرآن الكريم( 
 هـ1440/1441 لسودانا -كلية املجتمع )جامعة القرآن الكريم(

 مستمر املعاهد القرآنية بالدمام عضو في املجلس االستشاري  4

 هـ1440/1441 املركز الدولي  املركز الدولي اإلستشراق املستقبل )ماس( 5

 هـ1440/1441 مستشفى امللك فهد التخصص ي بالدمام مشروع بسمة لخدمة املجتمع.  –مرض ى السرطان زيارة أطفال  6

 هـ1440/1441 وقف راسيل لالستشارات التربوية والعقدية    عضو في املجلس االستشاري  -الطالب في بنائه الفكري والعقدي )كاتب وكتاب(مساندة  7

 هـ1440/1441 الصديق بحي الجامعة بمدينة أم درمانمسجد أبي بكر  مجموعة خطب 8

9 
عضو اللجنة  -علمي  مستشار -رئيس لجنة توصيف وتطوير مناهج التفسير وعلوم القرآن 

 العلمية
 هـ1440/1441 أكاديمية تدبر القرآن والعمل به بمصر

 عضو الجمعية العمومية 10
 الرابطة العاملية لخريجي األزهر الشريف بمصر.

 
 هـ1440/1441

 عضو محكم 11

ــة  ــ ـــ ــدين بجامعــ ــ ـــ ــول الــ ــ ـــ ــة أصــ ــ ـــ ــدرها كليــ ــ ـــ ــي تصــ ــ ـــ ــة التــ ــ ـــ ــة العلميــ ــ ـــ املجلــ

 العاملية بماليزيا. السلطان عبد الحليم معظم شاه اإلسالمية

 

 هـ1440/1441

https://jias.psau.edu.sa/ar
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 التارخي  اجلهة املس تفيدة من الاستشارة أ و ادلراسة  الاستشارة أ و ادلراسة املقدمة  م 

 مستشار علمي  12

مجلـــــة العلـــــم التـــــي تصـــــدرها كليـــــة اللغـــــة بجامعـــــة الســـــلطان عبـــــد 

 بماليزيا.الحليم معظم شاه اإلسالمية العاملية 

 

 هـ1440/1441

 عضوية الجمعية 13
الجمعيـــــة العلميـــــة الســـــعودية لعلـــــم األصـــــول ومقاصـــــد الشـــــريعة 

 بجامعة أم القرى 
 ـه1440/1441

 هـ1440/1441 جامعة امللك سعود. –كلية التربية  –قسم الدارسات اإلسالمية  مراجع خارجي مستقل للتقييم املستقل لبرنامج قسم الدارسات اإلسالمية 14

 مستمر مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الشرعية -عضوية هيئة التحرير –تحكيم  15

 مستمر الحسنى  -للدراسات اإلسالمية الجمعية العلمية السعودية عضوية عاملة 16

17 
عضوية في الهيئة االستشارية والعلمية والتنظيمية بسبب الجهود الخيرة في نصرة السنة 

 النبوية املطهرة

كلية اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية، وزارة الشؤون 

 الدينية، جمبر، إندونيسيا
 م(8/3/2019هـ، 1/7/1440)

 راهدكتو تحكيم رسائل  18
كلية أصول الدين، الجامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد، 

 باكستان
 م2019

 تحكيم أبحاث 19
مة للعلوم الشرعية، املدينة مجلة الجامعة 

ّ
اإلسالمية املحك

 املنورة
 م2019

 م(24/8/2019هـ، 23/12/1440) اسطنبول، تركياجمعية علوم السنة والسيرة النبوية،  عضوية في الهيئة التأسيسية واالستشارية والعلمية واإلدارية 20

 دكتوراهتحكيم ومناقشة رسالة  21
الجامعة اإلسالمية، منيسوتا، الواليات املتحدة األمريكية، فرع 

 تركيا
 م(25/7/2019هـ، 22/11/1440)

 تحكيم أبحاث 22
مة

ّ
مركز زايد اإلسالمي، جامعة ، مجلة اإليضاح العلمية املحك

 بشاور، باكستان
 م(15/10/2019هـ، 16/2/1441)

 عضوية في الهيئة االستشارية والعلمية 23
مةمجلس 

ّ
معهد الدراسات ، إدارة التحرير ملجلة العلم العلمية املحك

 اإلسالمية والعربية، جامعة النساء الحكومية، سيالكوت، باكستان
 م(31/12/2019هـ، 5/5/1441)

 عضوية 24
الجامعة  -واملذاهب والفرق واألديان  اللجنة العلمية السعودية للعقيدة

 اإلسالمية باملدينة املنورة
 مستمر

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل -كلية التربية تحكيم بحث ماجستير 25  
- 
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 التارخي  اجلهة املس تفيدة من الاستشارة أ و ادلراسة  الاستشارة أ و ادلراسة املقدمة  م 

 جامعة الطائف استشارة علمية لطالبات دراسات عليا ماجستير 26
 الفصل الدراس ي الثاني 

 

 تحكيم 27
لعزيز لحفظ القرآن على مستوى املنطقة مسابقة امللك سلمان بن عبد ا

 الشرقية
- 

 تحكيم 28
األمير نايف بن عبد العزيز لحفظ القرآن للقطاعات األمنية على مسابقة 

 مستوى املنطقة الشرقية
- 

 معهد الفرقان بالدمام  دروس ودورات 29
1440-1441 

 

 الجمعية الفقهية السعودية عضو اللجنة العلمية للتحكيم 30
 مستمر

 

31 
 عضو  في االستشارات القرآنية

 

 القرآنيةمركز تفسير للدراسات 

 
 مستمر

 مركز إحسان لدراسات السنة النبوية. تحكيم مقرر  32
 هـ9/11/1440

 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود تحكيم بحث ترقية 33
 هـ1441/ 21/3

 

 جامعة امللك خالد  تحكيم بحث ترقية 34
 هـ1441/ 17/6

 

 جمعية وميض وعضو في مجلسها العمومي. عضو مؤسس، 35
 مستمر

 

36 
تدقيق " الدليل االسترشادي الستحداث برامج الدراسات العليا وبنائها وتطويرها وتنفيذها " 

 )د. مها الزهراني(
 هـ7/1440/ 10 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل     –عمادة الدراسات العليا 

 1440-11-10 مجمعية وئا ورشة القيادة األسرية 37

 مجمع الشارقة  –مدارس اإلمارات الوطنية  د. ضحى عادل بالل -تدقيق بحث إجرائي بعنوان :) واقع الكتابة اإلمالئية وتشخيصها (  38
 هـ20/4/1441

 

39 Students' responses and reactions to teacher written feedback on Journal of Writing and Pedagogy  18/2/2020 
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 التارخي  اجلهة املس تفيدة من الاستشارة أ و ادلراسة  الاستشارة أ و ادلراسة املقدمة  م 

writing 

elaborated through electronic comments :A case study on EFL 

Saudi learners 

Dr .Areej Albawardi ,Article Review  

40 Academic Paper review 

Dr .Areej Albawardi 
University of Reading 5/9/2019 

41 
Poetic Translation and A Critical Review of a Poetic Textbook   

Quartlets of Al-Junaibi  

By Dr .Naimah Alghamdi 

Emirates Writers Union 29/9/2019 

42 

Poetic Translation of dr .Said Alsaqlawi 

Commandments of Qaid Alard 

By Dr .Naimah Alghamdi 

    

Omani Writers Association 12/6/2019 

43 

أديب من أنحاء 33( بمشاركهشموع ذات اللوان  ديوان شعري)املساهمة في مشروع ترجمه 

 العالم العربي  

 د نعيمة الغامدي

Emirates Writers Union  2/3/2019 

44 
د اإلسالم دين السالم والتعايش السلمي/ بعض املصطلحات املغلوطة عن اإلسالم / تقديم 

 نعيمة الغامدي
 1400-9-2 املركز اإلصالحي بالكويت

 1440-3-29 األهليةمدارس ثانوية الحصان  د نعيمة الغامديى اللغة العربية الثالث )لتبقى عربية( تقديم ملتق 45

 

 202020-71 النادي االدبي باملنطقة الشرقية Melodies of Melancholyتحكيم ملصنف مترجم  طباعة النادي االدبي  46

 

 2020عة التاس النسخةشاعري (   مترجم معتمد ملنتدى ) قلب 47
فرع الخليج بالتعاون مع معهد -االمارات دبي/ سوكا جاكاي الدولية بالتعاون 

 الدراسات املصرفية واملالية الواقع في مدينه دبي االكاديمية  العاملية 
2/3-2 -2020 

48 
The first translation of the Quran in Latin 

 الغامدي/ د صابرينا ليترجمة د. نعيمة 
 أوروبا للحوار والبحث والنشر مركز تواصل 

2-7-2019 

 

 

 عدد من مراكز مصادر التعلم بمدينة الخبر والدمام  تقييم مراكز مصادر التعلم املدرسية بمدينتي الخبر والدمام 49
 الفصل الدراس ي االول 

 

 هـ 1441/  1/ 1بداية  من  املجتمع السعودي )جميع الفئات(  االجتماعيةالهاتف االستشاري لقسم علم االجتماع والخدمة  50
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 التارخي  اجلهة املس تفيدة من الاستشارة أ و ادلراسة  الاستشارة أ و ادلراسة املقدمة  م 

 ومستمر

 مركز الترجمة بجامعة امللك سعود املراجعة والترجمة. 51
 ه1441-مستمر

 

 تحكيم األبحاث العلمية 52
جامعة امللك سعود -السعودية: جامعة امللك فيصل   

الجزائر -الكويت جامعة  -األردن: جامعة البلقاء  
هـ1441-مستمر  

 في اململكة السعوديةن املرأة استشارات حول فرص تمكي 53
جامعة األميرة  – مركز األبحاث الواعدة في البحوث والدراسات االجتماعية

 نورة
2019 

 جمعية أنس الخيرية بالدمام تحكيم وتقديم كتب توعوية في مجال تعزيز القيم  54
1/7/1441 

 

55 

 الثالث الدوليالتغطية اإلعالمية للملتقى 

 لتنظيم والتحريراملشاركة فى فعاليات ا

 BEST OF ASCO 2018املعنون بعنوان : 

 التخصص ي مستشفى امللك فهد 

 املقام فى ميريديان الخبر

 2019نوفمبر  9 -8 -7

 الحج والعمر ملعهد خادم الحرمين الشريفينمحكم ألبحاث  محكم ألبحاث الحج والعمر ملعهد خادم الحرمين الشريفين 56
 هـــ 15-3-1441

 

57 
تفعيل حملة )اتقاء(في مجمع العثيم التجاري وعبر  -ة في بنك املسؤولية املجتمعية املشارك

 مستوي خامس –ضمن مقرر االعالم والتنمية  –مواقع التواصل 
 هـ1441-1440الفصل الدراس ي االول  توعية االسر السعودية من اخطار التكنولوجيا على الطفل

58 
 هـ13/6/1441 أنس التربوية مؤسسة استشارة ملشروع الكاتبة الواعدة
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 ( 69جدول )

 

براهما عام        هـ 1441/ 1440الرشااكت اجملمتعية اليت مت اإ

 مسمى الشراكة المجتمعية  م
 نوع الشراكة 

 )محلية / دولية( 
 الفئات المستفيدة  نبذة مختصرة عن مجال الشراكة  الشراكة الجهة المبرم معها 

1 

مذكرة تفاهم    

ام عبد الرحمن بن بين جامعة اإلم

 فيصل

 ومدارس الظهران األهلية للبنات

مدارس الظهران األهلية للبنات   محلية  

  

اتفق الطرفان على القيام باألنشطة التالية آملين بذلك خدمة 

 املجتمع والوطن:

تقديم املبادرات املنصوص عليها في دليل الخدمة املجتمعية  -1

ربية " واملتمثلة بـ " إقامة الخاص بقسم اللغة العربية " صلة الع

الدورات ، وورش العمل ، حمالت التدقيق اللغوي وتقويم القراءة 

، وتحكيم املسابقات األدبية، االستشارات اللغوية ....." إلى غير 

في الدليل املرفق. ذلك وفق ما ورد   

تبادل الدعوات لحضور ما ينظمه الطرفان من لقاءات علمية  -2

أرباب العمل. أو ندوات أو لقاءات  

اإلسهام في التدريب امليداني لطالبات قسم اللغة العربية .-3  

املشاركة في تصميم توصيفات مقررات التدريب امليداني وفقا   -4

ها وطرق تدريسها .ملعايير اللغة العربية وإعداد مناهج  

جامعة اإلمام  –أن تكون أولوية التوظيف لطالبات قسم اللغة  -5

يصل، في املسابقات الوظيفية بين املتقدمات في عبد الرحمن بن ف

 التخصص ذاته .

التعاون في جميع املجاالت ذات االهتمام املشترك. -6  

طالبات قسم اللغة العربية 

 واملدارس.

 

دارية.الهيئة التعليمية واإل   

2 

 مذكرة تفاهم 

بين جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل

ي األحساء األدبيناد   محلية  

تنظيم املؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات -1

 التدريبية في املجاالت ذات االهتمام املشترك.

البحث العلمي والدراسات ذات االهتمام املشترك، وتبّني النشر  -2

املجتمع على اختالف فئاته، 

أعضاء هيئة التدريس ، 

  والطابات
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 العلمي لنتاج أعضاء هيئة التدريس في مجال االختصاص.  ونادي األحساء األدبي

ة والثقافية بين الطرفين.تبادل اإلصدارات العلمية والفكري -3  

تبادل الدعوات لحضور ما ينظمه الطرفان من لقاءات علمية  -4

 أو ندوات .

ات البشرية في املجال العلمي واالستشاري  اإلفادة من الطاق -5

 والعملي وفق كل طرف.

  

3 

 مذكرة تفاهم 

مام عبد الرحمن بن بين جامعة اإل 

 فيصل

  وكرس ي األدب السعودي

  كرس ي األدب السعودي  محلية

باألنشطة التالية آملين بذلك خدمة اتفق الطرفان على القيام  

 املجتمع والوطن:

الشراكة البحثية األكاديمية بين كرس ي األدب السعودي، وقسم -1

بن فيصل اللغة العربية بكلية اآلداب، جامعة اإلمام عبد الرحمن 

 في مجال األبحاث األدبية والثقافية.

 الشراكة في تنظيم املؤتمرات، والندوات، وحلقات النقاش،-2

 والدورات التدريبية في املجاالت ذات االهتمام املشترك.

يتبنى الكرس ي النشر العلمي لنتاج أعضاء هيئة التدريس في  -3

الكراس ي مجال االختصاص، وفق القواعد املعمول بها في وكالة 

 البحثية بجامعة امللك سعود. 

تبادل اإلصدارات العلمية، والفكرية، والثقافية بين الطرفين.-4  

تبادل الدعوات لحضور ما ينظمه الطرفان من لقاءات علمية -5

 وندوات بحثية.

اإلفادة من الطاقات البشرية في املجال العلمي واالستشاري  -6

 والعملي. 

شترك للدراسات املتصلة باألدب تشجيع النشر العلمي امل-7

 السعودي بكل أجناسه.

عربية اإلسهام في دراسات األدب والثقافة في اململكة ال-8

 السعودية.

إسهام الكرس ي في تحكيم اإلبداع والجوائز التي ينفذها القسم.-9  
 

جميع فئات املجتمع + أعضاء 

هيئة التدريس + كرس ي األدب 

  السعودي

محلية  مذكرة تفاهم  4 ، طالبات قسم اللغة العربية     للبناتمدارس البسام األهلية  
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معة اإلمام عبد الرحمن بن بين جا

 فيصل

  ومدارس البسام األهلية للبنات

اتفق الطرفان على القيام باألنشطة التالية آملين بذلك خدمة 

 املجتمع والوطن:

تقديم املبادرات املنصوص عليها في دليل الخدمة املجتمعية  -1

لة العربية " على سبيل املثال : " الخاص بقسم اللغة العربية " ص

حمالت التدقيق اللغوي وتقويم   إقامة الدورات ،وورش العمل،

وتحكيم املسابقات األدبية واالستشارات اللغوية واألدبية  القراءة،

ذلك وفق ما ورد في الدليل املرفق......" إلى غير   

تبادل الدعوات لحضور ما ينظمه الطرفان من لقاءات علمية  -2

و ندوات أو لقاءات أرباب العمل.أ  

اإلسهام في التدريب امليداني لطالبات قسم اللغة العربية .-3  

أن تكون أولوية التوظيف لطالبات قسم اللغة العربية جامعة  -4

ن فيصل ،في املسابقات الوظيفية بين اإلمام عبد الرحمن ب

 املتقدمات  في التخصص ذاته .

  

وطالبات املدارس + الهيئة 

 التعليمية واإلدارية

5 

 مذكرة تفاهم 

بين جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل

وقسم اللغة العربية بإدارة اإلشراف 

  الشرقيةالتربوي في املنطقة 

محلية   
إدارة اإلشراف التربوي في املنطقة 

   الشرقية

بذلك خدمة  اتفق الطرفان على القيام باألنشطة التالية آملين 

 املجتمع والوطن:

تقديم املبادرات املنصوص عليها في دليل الخدمة املجتمعية  -1

الخاص بقسم اللغة العربية " صلة العربية "على سبيل املثال " 

دورات ، وورش العمل ، حمالت التدقيق اللغوي وتقويم  إقامة ال

القراءة ، وتحكيم املسابقات األدبية . االستشارات اللغوية  

 واألدبية ....." إلى غير ذلك وفق ما ورد في الدليل املرفق. 

تبادل الدعوات لحضور ما ينظمه الطرفان من لقاءات علمية  -2

 أو ندوات أو لقاءات أرباب العمل.

هام في التدريب امليداني لطالبات قسم اللغة العربية .اإلس-3  

فقا  املشاركة في تصميم توصيفات مقررات التدريب امليداني و -4

 ملعايير اللغة العربية وإعداد مناهجها وطرق تدريسها .

التعاون في جميع املجاالت ذات االهتمام املشترك.-5  

 

 إدارة قسم اللغة العربية + 

اإلشراف التربوي في املنطقة 

   الشرقية
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6 
املشكالت البيئية التي تواجه ميناء امللك 

 عبدالعزيز 

بحث في املشكالت البيئية التي تواجه قطاع األعمال في ميناء ال ميناء امللك عبد العزيز محلية

  امللك عبدالعزيز 
ميناء امللك عبد العزيز   

7 
االتفاق على تنظيم عدد من الحمالت و 

 املبادرات 
  أمانة املنطقة املشرقية بالدمام -  أمانة املنطقة الشرقية  محلية
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 (70جدول )

 هـ 1441/ 1440الوظائف الإدارية والصحية ووظائف املس تخدمني والعامل عام  

 

 اجلنس ية 
 اجملموع  أ جور العامل بند   املس تخدمون  الوظائف الصحية  الوظائف الفنية  الوظائف الإدارية 

 مجموع  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر 

 135 135  1        135  سعودي 

              غري سعودي

 136 136  1        135  اجملموع

 

 ه 1441/ 1440الوظائف الإدارية والفنية والصحية واملس تخدمني واملعينون عىل بند أ جور العامل عام  
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 (71جدول )

 

 هـ 1441/ 1440حسب املؤهل عام  اجلهاز الإداري والفين والصحي  

 

 اجلنس ية 
 اجملموع أ خرى دبلوم متوسط  باكلوريوس  ماجس تري  دكتوراه 

 مجموع  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر  أ نث  ذكر 

 136 136  44  1  86  5    سعودي 

              غري سعودي

 136 136  44  1  86  5    اجملموع

 

هـ 4114/ 1440الإداريون والفنيون حسب املؤهل عام    
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 (72جدول )

 

 هـ 1441/ 1440خالل عام    اململكة ادلورات التدريبية اليت حصل علهيا موظفو اجلامعة داخل  

 

 تدريهبم عدد املوظفني اذلين مت   اترخي ادلورة  ماكن انعقاد ادلورة  امس ادلورة  م 

 1 6/1441/ 29 ادلمام  الإجازات 1

بداعية 2  ادلمام  همارات السكراترية الإ

29 /6/1441 

3 15 /6/1441 

11 /4/1441 

 1 6/1441/ 15 الرايض حتليل اقتصادايت الاستامثر  3

دارة  4  1 1441/ 8/6 ادلمام  الاجامتعات اإ

 1 5/1441/ 24 ادلمام  اساس يات أ من املعلومات  5

 1 5/1441/ 26 ادلمام  همارات التفاوض 6

 2 4/1441/ 28 ادلمام  قواعد السلوك الوظيفي وأ خالقيات العمل  7

 1 4/1441/ 11 مكة املكرمة HTML 5الويب بلغة  ت تطوير صفحا 8

 1 1441/ 1/3 الرايض التفاوض 9

دارة الفعاليات 10  1 2/1441/ 10 مكة املكرمة اإ

دارة املعلومات الشخصية  11  1 1/1441/ 19 ادلمام  (OUTLOOK)اإ

 1 1/1441/ 19 ادلمام  التصال الفعال يف العمل   12

 15 المجموع 
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هـ 1441/ 1440ورات التدريبية اليت حصل علهيا موظفو اجلامعة داخل اململكة خالل عام  ادل   

 

 
 
 

 (73جدول )
 

 هـ 1441/ 1440ادلورات التدريبية اليت حصل علهيا موظفو اجلامعة خارج اململكة خالل عام  
 

 عدد املوظفني اذلين مت تدريهبم  اترخي ادلورة  ماكن انعقاد ادلورة  امس ادلورة  م 

  يوجد ل  1

 اجملموع 
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 (74جدول )

   هـ1441/ 1440خالل عام    اجلامعة ادلورات التدريبية اليت حصل علهيا موظفو اجلامعة داخل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلورة   اترخي  ادلورة   انعقاد   ماكن  ادلورة   امس  م 

  املوظفني   عدد 

 املوظفة   او   املوظف   لها   التابع   اجلهة   /   اللكية  تدريهبم   مت   اذلين 

 اإانث  ذكور 

 ت التعامل مع ضغوط العمل  همارا 1
جامعة الإمام عبد الرمحن بن فيصل / املكتبة املركزية 

 للطالبات ابلراكة  
 لكية الآداب 2  10/6/1441

 10  27/2/1441 قاعة املؤمترات الكربى ابجلامعة   .. تعمل تعلمي الابتاكر الابتاكرحياة  2
 لكية الآداب

 همارات الادخار الشخص  3
 بد الرمحن بن فيصل /جامعة الإمام ع 

 لكية العلوم  
3/4/1441  2 

 لكية الآداب

 لكية الآداب 2  26/3/1441 عامدة التعلمي اجلامعي ابجلامعة   مارثون التفكري التصمميي  4

 التصال الفعال يف العمل  5
جامعة الإمام عبد الرمحن بن فيصل / املكتبة املركزية 

 للطالبات ابلراكة 
26/4/1441  2 

 الآدابلكية 

 همارات التعامل مع الرؤساء  6
جامعة الإمام عبد الرمحن بن فيصل / املكتبة املركزية 

 للطالبات ابلراكة 
5/4/1441  2 

 لكية الآداب

 الرضا الوظيفي 7
جامعة الإمام عبد الرمحن بن فيصل / املكتبة املركزية 

 للطالبات ابلراكة 
7/3/1441  4 

 لكية الآداب

 ديدهتيئة املوظف اجل 8
جامعة الإمام عبد الرمحن بن فيصل / املكتبة املركزية 

 للطالبات ابلراكة 
16/1/1441  1 

 لكية الآداب

دارة ال داء الوظيفي  9   13/3/1441 الالكرتوين والتعمل عن بعد عامدة التعلمي  اإ
2 

 لكية الآداب

 30  13/3/1441 لكية الآداب  اكفيه املعرفة   10
 لكية الآداب

 اجملموع 
57 
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ـ ه1441/ 1440ادلورات التدريبية اليت حصل علهيا موظفو اجلامعة داخل اجلامعة خالل عام    
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يضاح -   2/ 5        -اخلطوات املتخذة خالل هذا العام لل هداف التالية :   اإ

 

جراءات سري املعامالت ، والقضاء عىل ال عامل املتكررة:   أ  . تقليص اإ

 .تطبيق التدوير الوظيفي مبا خيدم الهيلك التنظميي احملدث        

 

   زايدة ميكنة العمل واس تخدام التقنيات احلديثة يف العملية الإدارية:   ب . 

 .لل هجزة الإلكرتونية وأ عضاء الهيئة التعلميية والإدارية البياانتحتديث قاعدة 
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 (75جدول )

 ت وأ نظمة املعلومات مشاريع تطوير الش باك 

 الفئات المستهدفة من المشروع  اإلنجاز نسبة  وصف مختصر للمشروع  اسم المشروع  م

(0-4( ومعمل )0-3انشاء معامل تخريج الحديث ودراسة االسانيد معمل ) 1  
جهاز حاسب آلي وتوفير بروجكتر وسبورة متحركة  42تركيب موزع االنترنت وتركيب 

الشاملةوتثبيت برنامج املكتبة   
100%  

اعضاء الهيئة التعليمية وطالبات 

الدراسات االسالميةقسم   

(1-6( ومعمل )1-4( ومعمل )1-3انشاء املعامل الصوتية معمل ) 2  توريد وتركيب االجهزة الحاسب االلي وطلب رخص برنامج سناكو وسماعات 
جاري العمل  

 عليها

اعضاء الهيئة التعليمية وطالبات 

واعضاء الهيئة  قسم اللغة العربية

التعليمية وطالبات قسم اللغة 

 االنجليزية

3 
ArcGisتركيبوترقية اصدار برنامج  في املعامل االفتراضية ومعمل )  2-1 

 3-2)ومعمل )
--- 100%  

اعضاء الهيئة التعليمية وطالبات 

قسم الجغرافيا ونظم املعلومات  

 الجغرافية

4 
بأجهزة الحاسب اآللي  (windows 10االشراف علي ترقية نظام التشغيل 

اآلداببمعامل كلية   
(2-3( و )2-1(و )1-6(و )1-4( و )1-3تم ترقية جميع املعامل ماعدا معمل )  70 %  

جميع اعضاء الهيئة التعليمية 

 وطالبات الكلية

%100 --- على البيئة االفتراضية في املعامل االفتراضية spssتثبيت وترقية اصدار برنامج 5  

ة التعليمية وطالبات اعضاء الهيئ

الجغرافيا ونظم املعلومات  قسم 

الجغرافية واعضاء الهيئة التعليمية   

وطالبات قسم علم االجتماع وخدمة 

 اجتماعية

8-0ومعمل  2-2ترقية رخص برامج معامل االعالم وتقنية االتصال معمل  6 Creative  Claude 100%الى Adobe(Photoshop  -In design-Illustratorترقية اصدار برامج    
اعضاء الهيئة التعليمية وطالبات 

 قسم االعالم وتقنية االتصال

7 
0-( ومعمل )2-2تطوير اجهزة وبرامج معامل االعالم وتقنية االتصال  ملعمل )

8)  

 Adobe aftereffectو برنامج  Flomira طلب برنامج   

جيجابايت كحد أدنى 16زيادة سعة الذاكرة العشوائية الى   

اري العمل  ج

 عليها

اعضاء الهيئة التعليمية وطالبات 

 قسم االعالم وتقنية االتصال

جهاز بأجهزة حديثة 92استبدال اجهزة الحاسب االلي ( 2-3( ومعمل )2-1استبدال األجهزة حاسب ملعامل النظم الجغرافية معمل ) 8 اعضاء الهيئة التعليمية وطالبات جاري العمل   
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ونظم املعلومات   الجغرافيا قسم عليها بأجهزة حديثة

 الجغرافية

 تطوير برنامج تحليل اسئلة االختبارات املوضوعية 9

 اعضاء الهيئة التعليمية % 20 تطوير البرنامج بإضافة معامل االرتباط )بيرسون( وفعالية املموه )االختيار(

لجة درجات البرنامج بناء على متطلبات مكتب التقويم وجودة االختبارات عمل معا تطوير

ذات تمييز معكوس وحساب نواتج التعلم لكل طالبة على   الطالبات في االختبارات النهائية 

 مستوى مقرر 

100%  اعضاء الهيئة التعليمية 

 

 (  76جدول ) 

 هـ    1440/1441أ برز املبادرات والربامج واملشاريع التطويرية عام  

 م
/ البرنامج /   )المبادرة اسم 

   المشروع(
 الفئة المستهدفة   ر عن األهداف  وصف مختص 

نسبة المتحقق خالل  
 العام 

 أبرز المنجزات  

 مبادرة محفظة أداء الطالب 1

التقييمية والتسويقية والتي تطبيق محفظة أداء الطالب بنوعيها 

تمثل تجميع ألهم األعمال التي تقوم بها الطالبات في املقررات 

 املرشحة للتنفيذ

اديمية الطالبات في األقسام األك

 املرشحة للتنفيذ

تم تنفيذ املبادرة في 

جميع املقررات املرشحة 

 للتطبيق لهذا العام

زيادة عدد املقررات املنفذة للمحفظة  -

ة والتسويقية في قسم الجغرافيا التقييمي

 عن العام املاض ي 

نشر املحفظة التسويقية مع جهات   -

   Linkedinالعمل مثل موقع 

املنفذة للمحفظة زيادة عدد املقررات  -

التقييمية في قسم علم االجتماع عن العام 

 املاض ي. 

بدأ تنفيذ املحفظة التقييمية في قسم  -

 االتصال و تقنية اإلعالم

من خالل تنفيذ املبادرة تم التنوع في  -

أساليب تحقيق نواتج التعلم للمقررات 

 املنفذة.

ية اآلدابتطوير مشاريع التخرج في كل 2  
 مخرجات العملية التعليمية.تحسين جودة  -

الكشف عن قدرات الطالب ومهاراتهم ثم العمل على تطويرها   -
%95 طالبات املستوى الثامن  

التقييم الذاتي ملمارسات الكلية في إطار  -

 باستخدام املصفوفة.املبادرة 



 

هـ1440/1441الآداب جامعة الإمام عبدالرمحن بن فيصل /التقرير الس نوي للكية  236   

 

 وتنميتها.

خطوة إلى املواءمة بين مشاريع التخرج وبين متطلبات سوق  -

 العمل. 

مج تعريفي بمشروعات التخرج عداد برنا -

 للطالب.

 توفر دليل مشاريع التخرج للطالبات.

  الدعم الطالبي 3

ضمان جودة سير اإلشراف األكاديمي عبر مستخدميه في نظام  -

 -سجالت الطالب وهم )وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

املرشد  -التعلممركز دعم  -الطالب -املشرف األكاديمي 

 الطالبي(

 اصل بين الجهات املعنية في النظاميتيح التو  -

يركز على املرحلة الوقائية من خالل التعرف على الطلبة  -

 املوشكين على التعرف وفق:

 معايير األداء الفصلي أو التراكمي.  -1

 استمرار الغياب ألكثر من أسبوعين دراسيين.  -2

  في درجات أعمال السنة. %60انخفاض التحصيل العلمي عن   -3

 دراس ي، ورفع املعدل التراكمي.انخفاض التعثر ال -

طالبات كلية اآلداب من املستوى 

  الثالث، وحتى الثامن.
 -  

لم يتم مباشرة العمل بها بسبب جائحة 

 كورونا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 مبادرة عن بعد نفرح بخريجة اآلداب

 بإشراف:

د. مشاعل العكلي -  

ع. ندى العنزي  -  

الخريجة سحر بامرودف -  

خريجات كلية اآلداب عن بعد ومشاركتهن فرحة تهدف لالحتفال ب -

 التخرج
%100 خريجات كلية اآلداب  

اآلداب بخريجة_ نفرح_ بعد_ #عن_  

 والتي تضمنت عدة أمور:

ملشاركة الخريجات بهجة إطالق وسم  -

 التخرج.

تصميم تهنئة عامة لخريجات كلية  -

 اآلداب.

تصميم عدة تصاميم تحتوي على  -

د. كلمة من عميدة كلية اآلداب 

مشاعل العكلي، والوكيالت، 
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 ورئيسات األقسام. 

 تصميم أسماء الخريجات. -

تصميم كلمة الخريجات من الخريجة  -

 مرام املسعودي.

 الخريجات.فيديو لتهنئة  -

 فيديو مسيرة أسماء الخريجات. -

5 

 مبادرة عطاء عن بعد

 بإشراف:

د. صيته العجمي  -  

ع. ندى العنزي  -  

ديم املحتوى النافع وعرض  تهدف لخدمة املجتمع عن طريق تق -

 املنصات املتاحة.

تهدف لخدمة املجتمع عن طريق إثراءهم معرفيا وتقديم   -

%80 عامة املجتمع اآلداب من خالل الدورات. والخبرات التي لدى منسوبي كلية   

 بعد عن_ مبادرة #عطاء_ -

تقديم تصاميم متنوعة تقدم نصائح  -

وطرق الستغالل الوقت في ظل أزمة 

 لوس باملنزل.كورونا والج

 إنتاج مقاطع فيديو تعليمية متنوعة -

تقديم عدد من الدورات عن بعد من   -

 كافة األقسام التعليمية.

البحثيةمبادرة غراس  6  

تحقيق رسالة قسم اللغة العربية في " تلبية احتياجات املجتمع في 

 بيئة تعليمية تدعم البحث واالبتكار واإلبداع " .

"تعزيز البحث العلمي في تخصصات في  تحقيق أهداف القسم :-

 اللغة العربية، والدراسات البينية

تعزيز مكانة البحث العلمي عند طالبات املرحلة الثانوية وتنمية -

 مهاراتهن البحثية كونهن مقبالت على مرحلة التعليم الجامعي.

تعزيز التعاون املجتمعي والعمل بروح الفريق بين منسوبي وزارة  -

يم عام وتعليم جامعي.التعليم من تعل  

رقم   –طالبات املستوى الرابع 

3الشعبة  –1526الفصل  

37عدد الطالبات املشاركات :  

+ 

طالبات من املتوقع تخرجهن( . 3)   

+ 

خريجات(  3)  

70%  
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غرس أخالقيات البحث العلمي والنزاهة العلمية لدى طالبات  -

 الثانوية الالتي سيشاركن في املبادرة.

تدريب ميداني لطالبات قسم اللغة العربية املستوى الرابع مقرر   -

مناهج البحث , وللطالبات املتوقع تخرجهن من املستوى السابع 

لخريجات. والثامن ول  

يع طالبات قسم اللغة العربية على املشاركة في املبادرات تشج -

 املجتمعية , وتفعيل األنشطة املنهجية املجتمعية.

ارس.ثانوية من املد+ طالبات املرحلة ال  

7 

اعتماد مبادرات خدمة املجتمع الخاصة 

 بأقسام كلية اآلداب والدليل الخاص بها.

تهدف إلى إنشاء مبادرات مجتمعية تنطلق من التخصص إلى  -

  %100 عامة املجتمع املجتمع املحلي 

داد( لخدمة املجتمع   - اعتماد مبادرة )مِّ

اإلعالم، الخاصة بقسم االتصال وتقنية 

 خاص بها.والدليل ال

اعتماد مبادرة )روافد( لخدمة املجتمع  -

الخاصة بقسم علم االجتماع والخدمة 

 االجتماعية، والدليل الخاص بها.

اعتماد مبادرة )مستديم( لخدمة املجتمع  -

الخاصة بقسم الجغرافيا ونظم املعلومات 

 الجغرافية، والدليل الخاص بها.

ير( لخدمة املجتمع اعتماد مبادرة )تنو  -

لخاصة بقسم املكتبات واملعلومات، ا

 والدليل الخاص بها.

اعتماد مبادرة )صلة املعرفية( لخدمة  -

املجتمع الخاصة بقسم الدراسات  
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 اإلسالمية، والدليل الخاص بها.

اعتماد مبادرة )سين( لخدمة املجتمع  -

الخاصة بقسم اللغة اإلنجليزية، والدليل 

 الخاص بها.

العربية(  يث دليل مبادرة )صلةتحد -

لخدمة املجتمع الخاصة بقسم اللغة 

 العربية.

8 

إطالق واعتماد دليل وحدة التوعية 

 وخدمة املجتمع بكلية اآلداب

إيجاد مرجع شامل إلجراءات خدمة املجتمع والنماذج  -

%100 منسوبي الكلية الخاصة بها واملهام.  

وضع مرجع معتمد لجميع أقسام كلية  -

 عية.اآلداب في الخدمة املجتم

نماذج للتقرير واالستبانة الخاصة  -

 بخدمة املجتمع.

 مبادرة إماطة 9
تهدف املبادرة الى نشر ثقافة الوعي البيئي من خالل املحاضرات  -

 والورش كذلك القيام بحملة تنظيف لشاطئ مدينة الدمام
%95 مجتمع مدينة الدمام  

الحمالت التوعوية من خالل الورش  -

 واملحاضرات في املدارس  

املشاركة في حملة األمانة من خالل  -

مشاركة عدد من أعضاء قسم الجغرافيا 

ونظم املعلومات الجغرافية  كذلك ما 

 طالبة متطوعة 200يقارب 

  مبادرة التشجير  10
بالتعاون مع شتلة  5000تهدف املبادرة الى تشير ما يقارب  -

 أمانة املنطقة الشرقية ونشر الوعي بأهمية التشجير
%100   مدينة الدماممجتمع   

ا لحمالت التوعوية من خالل الورش  -

 واملحاضرات في املدارس  

املشاركة في حملة األمانة من خالل  -

مشاركة عدد من أعضاء قسم الجغرافيا 

ونظم املعلومات الجغرافية كذلك ما 

  طالبة متطوعة 90يقارب 
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11 

توفير وسائل السالمة والخدمات 

ات الخاصة املناسبة لذوي االحتياج

 للمعامل والبنية التحتية للمعامل

 توفير السالمة و بيئة تعليمية مناسبة
ذوي االحتياجات الخاصة من منسوبي 

 الكلية
 --- جاري العمل عليها 

12 
إصدار ضوابط استخدام الشبكة في 

واستخدام الحاسب في املعاملاملعامل   

 توعية الطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية

 

يئة التعليمية وطالبات اعضاء اله 

 الكلية
100%  

إصدار ضوابط استخدام الشبكة في 

 املعامل واستخدام الحاسب في املعامل

13 
اصدار دليل ارشادي عن كيفية تغيير 

وللطالباتكلمة املرور للهيئة التعليمية   
 

اعضاء الهيئة التعليمية وطالبات 

 الكلية
100%  

اصدار دليل ارشادي عن كيفية تغيير 

املرور للهيئة التعليمية وللطالبات كلمة  

14 

تغيير البنية التحتية والسقف واالثاث 

( املعامل الحاسوبية والخرائط في 12ل )

63مبنى   

الهيئة لتعليمية وطالبات الكليةاعضاء  توفير السالمة وبيئة تعليمية مناسبة  --- جاري العمل عليها  

15 
( وبعض 1-3استبدال أجهزة معمل )

(1-7( بأجهزة معمل )1-4ل )أجهزة معم  
جهاز 40الى 29زيادة الطاقة االستيعابية في   املعمل الفتراض ي من   

اعضاء الهيئة التعليمية وطالبات 

 الكلية
100%  

لالستفادة من االجهزة  تم االستبدال 

 االفتراضية في معمل

جهاز (40) 1-7  

 رفع كفاءة تشغيل اآلالت  صيانة اآلالت التصحيح االلي 16
اء الهيئة التعليمية وطالبات اعض

 الكلية
 --- مستمر

17 
 البرمجيةعمل دراسة للمتطلبات 

 والتطويرية لنظام حجز القاعات

الجودة واالعتماد و تحقيق معايير ضمان 2030تحقيق رؤية 

 األكاديمي 
 جاري العمل عليها  اعضاء الهيئة االدارية والتعليمية

تحديد االهداف وحصر النماذج وحصر 

ت املرتبطة ومهام كل فئةالفئا  

18 
دراسة عمل بوكسات لحفظ اغراض 

 البروجكتر وميكرفون 
التعليميةاعضاء الهيئة  الحفاظ على املقتنيات )حفظ املال العام(  --- جاري العمل عليها  

19 

انشاء معامل تخريج الحديث ودراسة 

( و0-3االسانيد معمل )  

(0-4معمل )  

سبةتوفير بيئة ووسائل تعليمية منا  
اعضاء الهيئة التعليمية   وطالبات 

 قسم الدراسات االسالمية
100%  

انشاء البنية التحتية وتركيب االثاث 

 وتفعيل املعمل 

 انشاء معمل الترميم لقسم التاريخ  20
توفير بيئة ووسائل تعليمية مناسبة وحديثة لتدريس مقرر السياحة 

 واالثار
%20 الطالبات  تحت االجراء  

مشروع مسرح البثوثاستكمال   21  
مناسب  ألنشطة الكلية املختلفة من لقاءات والدورات   توفير  مكان 

 واملناقشات
%95 الهيئة التعليمية واالدارية والطالبات  

تم االنشاء وتفعيل املسرح وجاري العمل 

 على بعض املالحظات  

هيئة التعليمية )رجال(ال توفير بيئة تعليمية مناسبة لألعضاء تأثيث مكاتب االعضاء )رجال ( 22  80%  تم توفيرها  وجاري العمل على تركيبها 
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%30 الطالبات توفير بيئة مناسبة للطالبات تغيير الكراس ي في القاعات الدراسية 23  تم اعتماد املواصفات املطلوبة 

7-1تأثيث قاعة املناقشات  24 اتالهيئة التعليمية واالدارية والطالب لعقد الدورات واملناقشات    80% يتم توفير االثاثتحت االجراء ولم    

8-1انشاء قاعة الدورات املشتركة  25 %80 الهيئة التعليمية واالدارية والطالبات لعقد الدورات واملناقشات    
تم  وتحديد  املوقع ت وتفعيل القاعة  

 وجاري العمل  الستكمال توفير االثاث

سياحة واالثارتدريس مقرر ال انشاء معمل التوثيق والتسجيل  26 %20 الطالبات   تم  وتحديد  ومعاينة املوقع  

%80 الهيئة التعليمية واالدارية والطالبات لوحة تعريفية للمبنى  تركيب اللوحة الخارجية ملبنى البثوث 27  اعتماد التصميم  

28 

 انشاء املعامل الصوتية معمل

( ومعمل1-4( ومعمل )1-3)  

(1-6)  

وحديثةة مناسبة توفير بيئة ووسائل تعليمي  

اعضاء الهيئة التعليمية وطالبات قسم 

 اللغة العربية

واعضاء الهيئة التعليمية   وطالبات 

 قسم اللغة االنجليزية

 --- جاري العمل عليها 
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 الاجناز  امس املرشوع  م 

 %20    توفري اخلدمات املناس بة ذلوي الاحتياجات اخلاصة للمعامل  والبنية التحتية للمعامل 1

الآدابانشاء قاعدة بياانت خاصة بأ هجزة احلاسب الايل ابملعامل لكية  2  مس متر  

 %20 دراسة معل تركيب أ هجزة البصمة و نظاهما الربجمي  للمعامل   3

حلفظ اغراض الربوجكرت وميكرفون   دراسة معل بوكسات 4  10% 

يف املعامل  اإصدار ضوابط اس تخدام الش بكة يف املعامل و اس تخدام احلاسب  5  100% 

 %100 اصدار دليل ارشادي عن كيفيه تغيري لكمة املرور للهيئة التعلميية وللطالبات 6

 %20 والتطويرية لنظام جحز القاعات واملعمل   الربجميةمعل دراسة للمتطلبات  7

 مس متر  اصدار تقرير الاس ئةل الامتحاانت املوضوعية الهنائية بهناية لك فصل درايس   8

ضافة معامل الارتباط )بريسون( و فعالية املموه )الاختيار( تط 9 وير برانمج حتليل اس ئةل الاختبارات املوضوعية ابإ  20% 

10 
 مس توى مقرر  عىلالتعمل  للك طالبة  تطوير برانمج حتليل اس ئةل الاختبارات املوضوعية  ملعاجلة درجات الطالبات  يف الاختبارات الهنائية   ذات متيزي معكوس  و حساب نواجت

  
100% 

التصحيح الايل    ال لتصيانة  11  مس متر  

(  0-10( و معمل )0-9تركيب  برانمج  س ميفوين  يف املعامل الافرتاضية  و معمل ) 12  100% 

 %70   الآداببأ هجزة احلاسب ال يل ابملعامل لكية  (  (windows 10الارشاف عيل ترقية نظام التشغيل   13

 %100 عىل البيئة الافرتاضية  يف املعامل الافرتاضية    spssاصدار  برانمج تثبيت وترقية   14

 يف املعامل   D-spaceتركيب برانمج   15
  عىل رغبة قسم املكتبات  واستبداهل بناءً مت الغاؤه 

 ابملس تودع التدرييب

 % 100 ( 4-0( و معمل ) 3-0ل)تركيب  برانمج  املكتبة الشامةل  يف معامل خترجي  احلديث  ودراسة الاسانيد  معم 16

 عىل تغيري خطة اللكية بناًء  مت الغاؤه    dream waver CC2018أ و برانمج   web exprissionطلب برانمج   17

 % 20 تفعيل خاصييت البحث والتخرجي  للجامع الكبري / مركز الرتاث عىل صفحة مكتبة اجلامعة    18

 % Creative  Claude 100(اىل  Photoshop-  In design-Illustrator)  Adobeترقية اصدار  برامج   19

 % 20 ( 8-0( و معمل ) 2-2ملعمل ) Flomiraطلب برانمج    20

 % 20 ( 8-0( و معمل )2-2ملعمل )Adobe aftereffectطلب برانمج   21
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(   2-5( و )2-4جتديد معامل اخلرائط   )  22  20 % 

( 0-4( و معمل ) 0-3معمل )  انشاء معامل خترجي احلديث ودراسة الاسانيد   23  100 % 

 % 20 و اللغة العربية  للغة الإجنلزيية اانشاء املعامل الصوتية لقسم  24

جبجاابيت   16( اىل  2-2زايدة سعة اذلاكرة العشوائية مبعمل)   25  20 % 

( بأ هجزة حديثة  2-3( و معمل )2-1استبدال ال هجزة حاسب ملعامل النظم اجلغرافية معمل ) 26  20 % 

 % 20   63( املعامل يف مبىن  12تغيري البنية التحتية و السقف و الااثث ل )  27

( 1-7( بأ هجزة معمل ) 1-4( و بعض أ هجزة معمل )1-3استبدال وجتهزي اهجزة معمل )  28  100 % 

 مس متر  رفع طلبات عرب نظام ساند بأ عطال الاهجزة و الربجميات 29

 مس متر  معل صيانة دورية للمعامل   30

31 
 

 ديث قاعدة البياانت اخلاصة ابدلمع التقينحت
 مس متر 

32 
 

( و توزيعها )عىل بعض القاعات التفاعلية و املعامل( 6توفري هجاز كوداك ) فيديوكونفرنس ( عدد )  
 مت الاجناز 

دارة الشؤون الادارية واملالية  33  %100 تأ ثيث مكتب مديرة اإ

 %80 تأ ثيث معامل خترجي احلديث   34

 %70 ف اخلدمة ل عضاء هيئة التدريس رجال يف مبىن البثوث تأ ثيث غر  35

 %40 جتهزي معمل التوثيق والرتممي لقسم التارخي   36

 %80 ( مبىن البثوث 8-1)  املشرتكة تأ ثيث قاعة ادلورات  37

 %80   الآداب( يف مبىن لكية 7-1اس تكامل جتهزي قاعة املناقشات ) 38

 %80 وث )اضافه امس املبىن(  معل اللوح اخلارجية ملبىن البث  39

 %20 )القاعات ادلراس ية ، الساحة ادلاخلية ، الساحة اخلارجية(   الآدابتغيري كرايس الطالبات مببىن لكية  40

 %100 ومبىن البثوث  الآدابحتديث اللوح وال دةل الارشادية يف لكية  41

 %80 ماكتب أ عضاء هيئة التدريس )رجال( يف مبىن البثوث  تأ ثيث 42

 %60 اس تكامل جتهزي املرسح يف مبىن البثوث  43

 

 



 

هـ1440/1441الآداب جامعة الإمام عبدالرمحن بن فيصل /التقرير الس نوي للكية  245   

 

 
 

 

 
 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

االنجاز
0%

20%

40%

60%

80%

100%

االنجاز

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

االنجاز



 

هـ1440/1441الآداب جامعة الإمام عبدالرمحن بن فيصل /التقرير الس نوي للكية  246   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 77جدول )
 ........... بيان عن وضع املشاريع والربامج حتت التنفيذ يف اترخي  

 م
 اسم المشروع  

 أو البرنامج 
 اســـــم المقاول 

تاريخ  
استالم  
 الموقع 

المدة  
األساسية  

أو   للمشروع
البرنامج  

 باليوم 

التمديدات  
 يوم بال

مدة  
المشروع أو  
البرنامج بعد  

 التمديد  

 نسبة اإلنجاز 

أسباب تأخر إنجاز المشروع /  
 البرنامج

 اإلجراء المتخذ 
 المفترضة  الحالية 

 التقدم/التأخر  
 /+(- ) 

1  - -   - -   - -   - -   -  -  - 

2 -   -  -  - -   - -   -  -  -  - 

3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  
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 (78جدول )

 هـ 1441/ 1440عام    يف    الإجنازات واملشالك والصعوابت اليت واهجت اجلهة ومقرتحات عالهجا                                     
 

 نجازات اإل 

 كاديميالجودة واالعتماد األ 

 الهدف األول: تطوير جودة املخرجات التعليمية واستدامتها 

 الحديثة لجودة البرامج االكاديمية.ة تطوير ودعم اإلدار  •

 تحسين املحتوى العلمي للبرامج االكاديمية. •

 استراتيجيات التدريس ودمج التقنية بما يحقق املخرجات ذات الجودة العالية. تطوير •

 وضع خطة تنفيذية لدافعية اإلنجاز ومواضع الضبط ومستوى الطموح للطالبات وأعضاء هيئة التدريس.  •

 راسية ودبلومات تتواءم مع خطط التنمية.إنشاء برامج د  •

 الهدف األول 

 ( تطوير ودعم اإلدارة الحديثة لجودة البرامج األكاديمية1مبادرة )

 إعادة ضبط وتوزيع مهام إدارة العملية التعليمية بما يضمن جودة األداء ومرونة التشغيل  •

 هـ.1440/1441دليل نظام جودة كلية اآلداب للعام تحديث   •

. 

 األول الهدف 

 تحسين املحتوى العلمي للبرامج األكاديمية (2املبادرة رقم )

  دراسات إسالمية( ورصد التغيرات الجوهرية لها. –متابعة البرامج األكاديمية الحاصلة على االعتماد األكاديمي ) تاريخ  •

 هـ. 1441مجي اللغة العربية واللغة اإلنجليزية في الفصل الدراس ي األول  عتماد األكاديمي لبرنااستقبال فريق املراجعة الخارجية من املركز الوطني للتقويم واال  •

 هـ. 1441رفع الرد على توصيات املركز الوطني للتقويم واالعتماد لبرنامج اللغة العربية واللغة اإلنجليزية خالل الفصل الدراس ي الثاني  •

االتصال وتقنية اإلعالم(  –علم االجتماع والخدمة االجتماعية  -املكتبات واملعلومات –ونظم املعلومات الجغرافية األكاديمي )الجغرافيا البدء بتهيئة البرامج املقبلة على االعتماد  •

 من خالل اعتماد هيكل الدراسة الذاتية للبرامج. 

 م. 2018واالعتماد األكاديمي فق نماذج املركز الوطني للتقويم والبرامج املقررات   رتحديث توصيفات وتقاري •

 .نواتج تعلم املقررات والبرنامج لألقسام التعليمية.مصفوفة وتحديث مراجعة  •

 رفع ملفات عن البرامج األكاديمية والكلية لرفع تصنيف الكلية والجامعة ضمن الجامعات العاملية.  •

 اعتماد آليات قياس مناسبة للمخرجات  •
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 نجازات اإل 

 هـ. 1440/1441إلطار الوطني للمؤهالت للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي جات التعلم حسب مجاالت التعلم وفق االتعلم وتغطية جميع مخر قياس نواتج  •

   برنامج التحليل االحصائي لقياس نواتج التعلم لألسئلة املوضوعية في االختبارات ملقررات البرامج األكاديمية .تطوير  •

 هـ. 1440/1441م اعتماد مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية وخطط التحسين للبرامج األكاديمية لعا •

 

 الهدف األول 

 ( تطوير استراتيجيات التدريس ودمج التقنية بما يحقق املخرجات ذات الجودة العالية 3املبادرة )

 

 الهدف األول 

 ع الضبط ومستوى الطموح للطالبات وأعضاء هيئة التدريس ( وضع خطة تنفيذية لدافعية اإلنجاز ومواض4املبادرة )

 

 الهدف األول 

 تتواءم مع خطط التنمية  ( إنشاء برامج دراسية ودبلومات 5املبادرة )

 

 الهدف الثاني  

 رفع كفاءة وفاعلية البحث العلمي.  •

 تعزيز التعاون والشراكة بين املؤسسات املحلية واإلقليمية. •

 وبحثية ذات جودة أكاديمية عالية.إقامة أنشطة علمية  •

 دة.تعزيز اإلنتاجية البحثية مع التأكيد على مقاييس الجو  •

 

 دعم البحث العلمي ضمن معايير نوعية وعاملية

 الهدف الثاني 

 ( رفع كفاءة وفاعلية البحث العلمي 1املبادرة )

 الهدف الثاني  

 واإلقليمية  ( تعزيز التعاون والشراكة بين املؤسسات املحلية2املبادرة )

 

 الهدف الثاني 

 عالية ( إقامة أنشطة  علمية وبحثية ذات جودة أكاديمية3املبادرة )

 الهدف الثاني  
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 نجازات اإل 

 ( تعزيز اإلنتاجية  البحثية مع التأكيد على مقاييس الجودة 4املبادرة )

 الهدف الثالث 

 خدمة املجتمع بمهنية وضمن شراكة تكاملية 

 تعزيز دور الكلية في الخدمة املجتمعية •

 عقد شراكات  مع الجهات املجتمعية ذات العالقة  •

 تقدمها الكلية للمجتمع وضع سياسة إعالمية عن الخدمات التي  •

 فيذ مشاريع تنموية مستدامة لخدمة املجتمع املحلينت •

 التدريس واإلداريات والطلبة للمشاركة املجتمعيةتحفيز أعضاء هيئة  •

 الهدف الثالث  

 

 تعزيز دور الكلية في الخدمة املجتمعية ( 1املبادرة )

 هـ 1441-1440اعتماد دليل وحدة التوعية وخدمة املجتمع لعام  ➢

 عداد استبانة تقييم برامج خدمة املجتمع لألقسام التعليمية.إ ➢

 رفع األدلة والنماذج الخاصة بوحدة التوعية وخدمة املجتمع على نظام التخزين السحابي. ➢

 تقديم ورش عمل االستخدام األمثل لبنك املسؤولية املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية. ➢

 تشجيع التطوع املنهي  ➢

 .حة لتنظيم عمل املتطوعات في أقسام الكليةوضع آلية مقتر  ➢

 اللغة اإلنجليزية( -التاريخ -نفيذية لخدمة املجتمع لألقسام التعليمية )اللغة العربيةاعتماد الخطط الت ➢

داد( لخدمة املجتمع الخاصة بقسم االتصال وتقنية اإلعالم، والدليل الخاص بها. ➢  اعتماد مبادرة )مِّ

 لدليل الخاص بها.ة املجتمع الخاصة بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية، وااعتماد مبادرة )روافد( لخدم ➢

 اعتماد مبادرة )مستديم( لخدمة املجتمع الخاصة بقسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية، والدليل الخاص بها. ➢

 لخاص بها.اعتماد مبادرة )تنوير( لخدمة املجتمع الخاصة بقسم املكتبات واملعلومات، والدليل ا ➢

 صة بقسم الدراسات اإلسالمية، والدليل الخاص بها.اعتماد مبادرة )صلة املعرفية( لخدمة املجتمع الخا ➢

 اعتماد مبادرة )سين( لخدمة املجتمع الخاصة بقسم اللغة اإلنجليزية، والدليل الخاص بها. ➢

 ية.تحديث دليل مبادرة )صلة العربية( لخدمة املجتمع الخاصة بقسم اللغة العرب ➢
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 نجازات اإل 

 الهدف الثالث  

 جتمعية ذات العالقة ( عقد شراكات مع الجهات امل 2املبادرة )

 يمية.لتحديد احتياجات املجتمع من الكلية واألقسام التعلقدمت وحدة التوعية وخدمة املجتمع بالكلية استبانة إلكترونية تهدف  ➢

 عدد متنوع من برامج التعليم املجتمعي واألنشطة املجتمعية ذات الجودة العالية توثيق الصالت بين القسم األكاديمي وأفراد املجتمع من خالل تقديم  ➢

 عقد شراكة مجتمعية مع مؤسسة أنس التربوية لتطبيق مشروع الكاتبة الواعدة في كلية اآلداب.  ➢

 

 

 الهدف الثالث 

 اسة إعالمية عن الخدمات التي تقدمها الكلية للمجتمع( وضع سي3املبادرة )

 إعالمية لكلية اآلداب تكليف منسقة  ➢

 تكليف فريق عين اإلعالمية بتغطية كافة املناسبات األكاديمية والبحثية واملجتمعية ➢

 العمل على  اإلعالم واإلعالن بكافة وسائل التواصل االجتماعي ➢

 الشبكات االجتماعيةإنشاء حسابات خاصة بكلية اآلداب على  ➢

 اب النشر في الشبكات االجتماعية الخاصة بكلية اآلد ➢

 

 الهدف الثالث 

 ( تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة لخدمة املجتمع املحلي 4املبادرة )

 تفعيل مبادرة )عطاء عن بعد( اإللكترونية املقدمة من وحدة التوعية وخدمة املجتمع بكلية اآلداب.  ➢

 ووجدك ضاال فهدى( -ادرتي )ُحسنمب و مجتمعية تنموية مستدامة لقسم الدراسات اإلسالمية )مجتمع آمن بال مخدراتتفعيل مبادرة  ➢

 تفعيل مبادرة مجتمعية تنموية مستدامة لقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية )روافد(  ➢

 .االجتماعية(تفعيل خدمة االستشارات االجتماعية )علم االجتماع والخدمة  ➢

داد( لقسم االتصال وتقنية اإلعالم.اعتماد و  ➢  تفعيل مبادرة )مِّ

 .(تنوير) املكتبات واملعلوماترة مجتمعية تنموية مستدامة لقسم مباد تفعيل و  اعتماد ➢

 ,مبادرة مجتمعية تنموية مستدامة لقسم اللغة العربية )صلة العربية(وتفعيل  اعتماد ➢

 .لقسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية (مستديممبادرة )وتفعيل  اعتماد ➢

 مبادرة  )سين( لقسم اللغة اإلنجليزية. اعتماد ➢

 ماد مبادرة ) أمجاد وطن ( لقسم التاريخ اعت ➢

 



 

هـ1440/1441الآداب جامعة الإمام عبدالرمحن بن فيصل /التقرير الس نوي للكية  252   

 

 نجازات اإل 

 الهدف الثالث  

 ( تحفيز أعضاء هيئة التدريس واإلداريات والطلبة للمشاركة املجتمعية5املبادرة )

 .واإلداريات والطلبة بأهمية دورهم في خدمة املجتمعتوعية أعضاء هيئة التدريس  ➢

 ية املبرمة بين القسم األكاديمي وجهات خارجية. االشراف مع رئيسة القسم على اتفاقيات والشراكات املجتمع ➢

 إصدار شهادات موقفة من قبل رئيسة القسم للطالبات املشاركات من القسم األكاديمي في فعاليات وأنشطة مجتمعية  ➢

 رصد جميع أنشطة خدمة املجتمع التي تقدم من قبل منسوبي الكلية.   ➢

 سام التعليمية.عقد االجتماعات التوعوية بين الوحدة ومنسقات األق ➢

 

 مويل والدعم املالي الهدف الرابع: تنويع مصادر الت

 إيجاد داعمين رئيسين للكلية من خالل الهيئات واملنظمات واملؤسسات الخاصة والعامة •

 توسيع االرتباط بالخريجين  •

 إيجاد داعمين للكراس ي البحثية •

 التوسع في برامج  الدراسات العليا والدبلومات •

 شارات والتحكيم إنشاء وحدة االست •

 الهدف الرابع 

 إيجاد داعمين رئيسين للكلية من خالل الهيئات واملنظمات واملؤسسات الخاصة والعامة ( 1املبادرة )

 

 الهدف الرابع  

 ( توسيع االرتباط بالخريجين2املبادرة )

 تعزيز التواصل و التعاون مع خريجات كلية اآلداب   ➢

 حزمة ورشة تدريبية  للخريجين مقدمة من مركز الخريجين والتنمية املهنية  وهي كالتالي  اآلدابكلية نفذت وحدة الخريجين والتنمية املهنية ب •

   69هيام أبو املجد وكان عدد الحضور  \د-املدرب  \  1441\6\3ورشة التسويق الذاتي بتاريخ  •

 42حضور   االء السهو  وكان عدد  –م  -املدرب    \ 1441\6\ 10ورشة  كيف تبدئين مشروعك بتاريخ  •

 61االء السهو وكان عدد الحضور   –م  –املدرب   1441\6\17ورشة  مهارات العمل الجماعي بتاريخ   •
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 نجازات اإل 

 47أشواق القرني وكان عدد الحضور   -أ -املدرب  \1441\6\24ورشة كتابة اليسرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف  بتاريخ  •

 50كرام الزهراني  وكان عدد الحضور  إ –املدرب   \ 1441\7\1رة الوقت  بتاريخ ورشة  إدا •

 45إكرام الزهراني وكان عدد الحضور  –املدرب  1441 \7\8ورشة مهارة االقناع بتاريخ  •

ن عدد  املتوقع تخرجهن في منظومة اللكندان وكاولتي كانت  من هدفها عرض الخدمات املقدمة من الوحدة للخريجين  منها تسجيل 1441\3\6مبادرة  حملة جسور  بتاريخ  •

  طالبة  300املسجالت 

 التواصل مع األقسام  بشان ورش الخريجين وتزويدهم بقاعدات بيانات الخريجين  

 التواصل مع مركز الخريجين والتنمية املهنية  وحضور االجتماعات الخاصة بمهام  الوحدة 

 الورش للخريجين  إلقامةالتواصل مع مدربات الورش والتنسيق معهم  

 الهدف الرابع  

 ( إيجاد داعمين للكراس ي البحثية3املبادرة )

 الهدف الرابع 

 ( التوسع في برامج  الدراسات العليا والدبلومات 4املبادرة )

•  

 ات في الفصل الواحد. اإلدارية بالكلية خالل الفصل الدراس ي األول والثاني للعام الجامعي الحالي بواقع أربع دور عقد دورات تدريبية وورش عمل ألعضاء الهيئة  التطوير اإلداري 

 

 

 

 

 

 



 

هـ1440/1441الآداب جامعة الإمام عبدالرمحن بن فيصل /التقرير الس نوي للكية  254   

 

 

 (78جدول )

 

 هـ 1441/ 1440املشالك والصعوابت اليت واهجت اجلهة ومقرتحات عالهجا  يف عام  

 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت والتغلب على الصعوبات  المشاكل والصعوبات التي واجهتها الجهة خالل العام  م 

 تفعيل دور وحدة الدعم والتمويل بالكلية - لكلية ضعف املوارد املالية ل - املزيانية واملوارد

 املرافق والتجهزيات

و تلف بعض املنافذ مع وجود    عدم استقرار الجهد الكهربائي   املتكرر   انقطاع الكهرباء -

و املضيفات وموزعات   األجهزة الحاسب االلي الى تلف أجزاء من  الكهرباء مما يؤدي  التماسات

   الحاسوبية و الخرائطفي املعامل   االنترنت

و تلف منافذ    البثوث مبنىالكلية وقلة عدد منافذ االنترنت في   ضعف قوة وسرعة شبكة االنترنت في -

 في املعامل الحاسوبية  االنترنت و بعضها ال يمكن الوصول إليها

   عدم توفر بعض املرافق الضرورية مثل مركز تغذية خاص باملوظفات في فترة االجازات -

   واآلداب البثوث في مبنى  عدم توفر مصلى  -

 توفر الصالة الرياضية   عدم -

 الرسمي  ما يتطلب تواجد الفنيين خارج أوقات الدوام  مشاكل الدعم التقني و الفني -

 احتياطية للكهرباء  توفير عدادات -

 تسريع الشبكة االلكترونية -

 توفير خادم خاص باملعامل الحاسوبية -

 صالة رياضية و مصلى و مركز تغذية خاص باملوظفات  اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير و  انشاء العمل على -

ضرورة إعطاء الكلية الصالحية الستغالل األماكن املتوفرة فيها إلنشاء املرافق بالشراكة مع الجهات  -

 الخارجية

 

 

 التطوير الإداري

 التعليم عن بعد بتطبيق خطة التحول من التعليم املباشر الى التعليم عن بعدتفعيل منظومة   - جائحة كورونا بسبب في منتصف الفصل الدراس ي الثاني  تعليق الدراسة  -

قلة املسميات الوظيفية اإلدارية التخصصية باملراتب العليا والتي تتناسب مع طبيعة العمل   -

 ومسؤولياته

 استحداث مسميات وظيفية بمراتب عليا  -

التعليمية والتي أغلبها وظائف بمسمى مساعد إداري إلى خدم العملية تحوير مسميات الوظائف التي ت -

 مسميات وظيفية تخصصية 

 إعطاء املوظف اإلداري دورات مكثفة في اللغة اإلنجليزية خالل وقت الدوام الرسمي - ضعف اللغة اإلنجليزية لدى املوظف اإلداري  -

 القبول بالتدريب الداخلي والخارجيزيادة فرص  - قلة قبول الكادر اإلداري في التدريب الداخلي والخارجي  -

آت   تقديم حوافز تشجيعية وفق الضوابط املعمول بها في الجامعات املحلية واإلقليمية والدولية - قلة الحوافز التشجيعية ألعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة اإلدارية  - احلوافز واملاكفأ
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 ( 79جدول )

 مسئولي إعداد التقريرمع  معلومات التواصل

 البريد اإللكتروني   رقم الجوال  ( وسيسك )رقم الهاتف  الوظيفة  االسم 

 malokly@iau.edu.sa 0505931150 3800 عميدة الكلية  د. مشاعل بنت علي العكلي 

  صيتة بنت محمد العجمي 0د
وكيلة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة 

 املجتمع
38069 0544406363  smalajmi@iau.edu.sa 

 kmalsarami@iau.edu.sa 0533551161 38291 مساعد إداري   خلود بنت محمد الصرامي0أ
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