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لسددددذ أ هقددداهمدددذه اههددد مهذ نشأددد هي ددد هلتدددم اذهاددد هلتدددلهذ لتشدددأ هذ  دددذي  هاددد هي لشددد هذ ل   دددذ هذإ

ؤهش  هوذ تش أدددد هي ددددذهخدمهذأدددد هملايدددد هخس ددددذملهذفةذوادددد هوواسددددذ ا هذيتلودددد هوذي ددددذ ذ هوذ  ددددا ذ هوذ  ددددأ هذ  دددد ه دددد
ةذواد هأ دذمله ش  ذوس هوذال  لذطها هموقهذ ت لهوملاي هوطنا ،ها دذهمد شاههد مهذ نشأد هأبد هخس دذملهول دذ هذف

وذ لتشدددددددأ هذ سدددددددلهوستدددددداهذيسددددددذو ه ل لوددددددذقهسذ  ذيتددددددذ هذ سدددددددتود  هسذفةذواددددددذ هذ ملددددددلمه ش سدددددد  هسذيتلودددددد 
.ذ  ذي  

ذ ل   ذ وهوذ ليذضأذ ذ ةذمباتشومذ تش أ ذ ل   ذ سين ج عوه ،ذم  ذين  يب شنشأ وه
إأ ذ نشأ تس  ا ذ.ذ أ ذلوودذ ةذال جشيز  وذ شغ ذ تللأ وذ شغ ذإلسذ أ كذ ا ذمذ ذإلسذ أ 
 و أقذ كإأ و سذإضذ،ذيتلو يجل ع لو أق،ذ تشم ذ بوثأب ينسولياذ وديزها  ؤيتاذ و أق
لسذ أ وذإذ تشأ  ذ ل   ذ ا ذ كوذد ه مهألملللينذ  ذيت  مذ  ينذيسل اةذ نشأ  مذ  
.ذفةب ذف ل عوملاي 

ذ لتشأ يجذال ش ىا ذ هاذف لو أقج وده ذ ا ذس  ذ تذمه ذا ذ نشأ ينسولوهالسوقا
ول اذوهذ   بتاأنذ لتشأ  ك و وجأذذمل اذمملللينذ تشم وذ بوثذف ل عملاي وهوذ لتش 
  سذأاه فةب ذوذف ل عذ نشأ ينسوسيذ ت لوو شوذ لا يبأ ذ لوأوي ذ برذيج  ا  ول ،ذ  ذيت 

.ذ  ذئو ظلوفأب ذ لغشبا 
ذ  ذي  شتذم سذ سشألذإلسذ أ وذ ا ذمذ ذ تشوم نشأ ذ س ويهذ ل ليله  ا  ويتلون ويستالي

كذو ياذوشذ كذ   وذإصلذ هذ لواييسيرة بينولتذطذ يبذ ا    ودح أش يتاوذ  يهد،1442
.ذ نشأ ينسوسي
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األقسام األكاديمية

 قسم الدراسات اإلسالمية•
 قسم اللغة العربية وآدابها•
 قسم اللغة اإلجنليزية وآدابها•
 قسم إدارة األعمال•
 قسم علوم احلاسب•
قسم الرياضيات•
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قسم الدارسات اإلسالمية
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أعضاء هيئة التدريس في قسم الدراسات اإلسالمية
أستاذ 
مشارك

أستاذ 
المجموعمبتعثمعيدمحاضرمساعد

040105ذكور
1714619إناث

 ا ذمذ وذذ تشومكشأ ا ذ لتشأ أ ذ قسذمخحاهوهذإمليأ ذ ا ذمذ قس 
خشلفسلا يسوي ومهد1431-1430ذ ا ذس  ذ تذما خلش ئسذ سشألذإلسذ أ 

 ذذ تشوم
ّ
وذ ت أاةذ،وأشوي ذ  بوي وذ س  وأشويه،ذ كلي ذ  لآنالا يسوخجش

ذ سش ول د وموذ   ذأ ذ س  خهلي هجأب وخصو هوذ د ه،ولوأ ذوه
ذ تذمذإأاذديوذدسلا يسذ  س   ومذ كذأ إضذو .أنا هللا ض  ددذ  ذ  
 ذديذالقلذ  اذمخمس،ذف ل عول ذملذإملم،ذإمليأ  شث ذو كذياملل
وي  ح،سذ نشأ ذ مللمه ألقسذمذإملما ذ سأذس  ذ  اذموخمس،ذالمليي
ذ طذ ب /ذ طذ ب جلذزهخنبتاذإمليأ ذ ا ذمذ ا ذ بنذ و يوسد ج ذ  س 
.س جذحيتل اةمذأ 136
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قسم اللغة العربية وآدابها

أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة العربية
أستاذ 
مشارك

أستاذ 
المجموعمبتعثمعيدمحاضرمساعد

130048ذكور
030138إناث

يااف،أ سذ نشذإلسذ أ ذ تشوم ا سذ   ذ قسذمينذ تللأ ذ شغ قس يتا
 د ذمأملططملللينوذ   اوذ دبذ  ووهبتشومذ طذ بإثلذملذأ ذ  س 
  أ  إأ ياافا ذوأشوي ذ،ذ تللأ ذ شغ يجذلا ذ لطو ذ  وذابيواث 
سذ زذنشأذذ ت شا ذمذ  ؤهشهذ   ذ بوثأ وذي ذ ذ  شطذ بذ   ايذ لدكيره
 مذ  ةذينأادذ كا ويتذ كذ ةا ث ،ذ تش أ وذ لطو ذ ذ ترذثأ ذيتذ ف

ذجلأذزه بتا شطلبذ بنذ و يوسد ج ذ  س وي  حذيل يز ن،وذفةذضلين

.س جذح(يتل اةمذأ 132)
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أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة اإلنجليزية
أستاذ 
مشارك

أستاذ 
المجموعمبتعثمعيدمحاضرمساعد

032218ذكور
0163212إناث

ذ شغ شومأا يؤهشينطلب  ليجإأ ذ نشأ ا ذإ جشيز  ذ شغ قس يس  
ذف ذل،ه ذا ذ لطو ذ  وذابيواث د ذمأ ملططملللينوآدذ اذذإ جشيز  

وذ لوذصلاوذ    شلوشألذ مذمأ ذي ذ ذ طلسهإاسذبذأ ذ  س ياافا ذ
ا ذوس وذي ذ سليت ذيلغيرذ يع شلكأ ذ طذ بووأاذدذ ت ل سوقهذ لزي 
ذ بذ طذجلأذزهبتاوذ كذ بنذ و يوسد ج طلسهذ  س    حذ ت ل،موقه

يل يزة   بذ كا ويتذ كذي ذ ذ ،إاسذ ا  اافس جذح(يتل اةمذأ 136)
.وذ ب ذ ذ ب ينشطليها  ا يسهأئ خأضذملين

هاقسم اللغة اإلنجليزية وآداب
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قسم إدارة األعمال

أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة العربية
أستاذ 
مشارك

أستاذ 
المجموعمبتعثمعيدمحاضرمساعد

3402413ذكور

 كذئزهخحاسذ سشألذإلسذ أ وذ ا ذمذ ذ تشومسنشأ ذ أ ذلإدذ ةقس يتا
ذ ليذدةو أق إأ ذ مللمهذ نشأ خقسذمس أ يعويس    ذ،ذ  ذسضوذ  شبذ نشأ 
أب ذ  س ويلازهذ  ذيت ،و مذ   ؤي  و أقخجلينذيتلو ولتلهوذ ل يزه
(ذ  لذ ذذ  ذ،ذ ل اأ ،ذ لوجأه،ذ  أذدة،ذ ل طأط)ذ مذمأ ذي ذ ذ    أ 
و اأئتا اةذ  ا ذإدذ ي ذ لطبأ ذ تتش أب وتش أت  ذ طشب ي ذ ذ و   أ 
وي  حيل يز ن، ا يسهأئ وخأضذمليواث ملططملللينذ ت ل سوقه

.س جذح(يتل اممت 134)ذجلأذزه بتاوذ كذ بنذ و يوسد ج طلسهذ  س 
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أعضاء هيئة التدريس في قسم علوم الحاسب
أستاذ 
مشارك

أستاذ 
المجموعمبتعثمعيدمحاضرمساعد

023128ذكور
024006إناث

أ د ذمملط ملللينذ ةذمبأشوما ذ بنذ و يوسد ج ذ ةذمبأشومقس    ح
بذ ةذمأشومولوعي لش ا ذيتلوأ ذف ذال ينذ تا اتغطيويواث يتل اة
أشومعولوهخحاا  شلت قولص  وويره اافذيسذ ذ يلتاديلنهإطذ هأب تتل ل

 ذ ةذي  لشكونهملليجينإأاذدملللينذ ت لموقهحذج و شبأ ذ  ش ذذ ذ ةذمب
ذ ةومب  يجذالها ذ اذئ ذ لطو هيوذاب إأ ذ  س وياافذيسذ ذ ، شكا ذ نذوأ 
ا ذ  ودة ذنضإأ سذإضذو .أش أ سلذيج  ا  ا وذ ليذدةذيتشويذ و   أ وذيتلو 
ذ خليجينينجألإأاذدذيسل لهوذ لا يبذ خليجين مهأليسلومها وذ ل يزهذ لتشأ ،
 د جذ  س وي  حوذالسلنذ ،وذ ل  أ ذ لوشألي ذ ذ ينأذليسلومه  لشك

.س جذح(يتل اةمذأ 134)ذ طذ ب جلذزهخنبتاذ ةذمبأشوما ذ بنذ و يوس

قسم علوم الحاسب 
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أعضاء هيئة التدريس في قسم الرياضيات
أستاذ 
مشارك

أستاذ 
المجموعمبتعثمعيدمحاضرمساعد

040329ذكور

031206إناث

 ليذضأذ ذيجذلا ذيتلو ذ طلبإاسذبذ نشأ ا ذ ليذضأذ قس يس  
هذي ه  هذ  س   اما ذ.ذ ةا ث ذ ومذئلأب ذ  ذئ ذ لتشأ ملللين

 
شذيل

 اةويتليواث ملط ملللينذ ليذضأذ أشوما ذفخلشد ذ  وذ بيغطي
 أ بووذذي  أ حأذ ا ا ذ طلب ولذج ذذ   ذيل وأ ذي  أ ذ هاذف لشبأ 
 طلسهذ بنذ و يوسد ج ذ  س    ح.ذ ت لموقها ذي ذوس أب قذد ين
تتشأم كذد هسلا يس ذ  وم(يتل اةمذأ 138)ذجلأذزه بتاوذ ك

.وذ لطبأ أ ذ بول ذ ليذضأذ يجذال ا ولذحثينيل  ص

قسم الرياضيات
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إحصاءات
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ةإحصاءات الموظفين والموظفات بالكلي

14أعداد الموظفين
22أعداد الموظفات

36المجموع
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إحصاءات الطالب والطالبات بالكلية

بكالوريوسالدرجة العلمية
1128مجموع الطالب والطالبات 

427مجموع الطالب المستجدين 
1148مجموع الطالب المقيدين 
211مجموع الطالب الخريجين 

مجموع الطالب ممن يحملون الجنسية 
1125السعودية

3مجموع الطالب من جنسيات أخرى
313مجموع الطالب 
845مجموع الطالبات
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هـ1442أعداد الخريجين والخريجات والمتوقع تخرجهم للعام الجامعي 
الدراسات 
علوم الحاسب إدارة األعمالةاللغة اإلنجليزياللغة العربيةاإلسالمية

الرياضياتوالمعلومات

08919316ذكور
2112--63852إناث
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للشؤون 
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وكالة الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية
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ذ لتشأ أ شت شأ  وذ لطويلهوذيلذبت سذإشلذفوذ كذد  أ ذ لتشأ أ  شتؤونذ نشأ وكذ  تتنى
  دأ ا ذ تش أ ذ قسذميسذ اةملللينوذ كذحلأذجذ اذ،ج أعو شبأ ذ كذد  أ وذ برذيج
 ل ا  ذس ذ  ذذ لتشأ أ ذ بيئ و وويره،وذ لطو ي ذ  تغأشأ وملطط ذذ كذد  أ سلذيج ذ
.ذ كذد م ذإ شذدملللينذ طلبو أذ  يل يزةتتشأ أ ملايذ 

الوحدات التابعة للوكالة

وحدة
القبول والتسجيل

وحدة
األنشطة الطالبية

وحدة
اإلرشاد األكاديمي

وحدة
الخريجين

وحدة
التعلم اإللكتروني

2345 1
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وحدة
القبول والتسجيل

وحدة
األنشطة الطالبية

وحدة
اإلرشاد األكاديمي

وحدة
الخريجين

وحدة
التعلم اإللكتروني

2345 1

ذ طلبشخ أذ  اذإ جذسأ ذ  أ  ترمأخذ طلسأ ذ لتط سج أعوذ ل يزهذ ليذدةإأ ذ نشأ  لطشع

سلوح  ل يسل ش شخ أذ ذويه أكو وذذ ة أاة،وذ سشواأذ وذي ذ ذ ذ  أ إاسذ ا ملللين

وذ ليذضأ أأ وذ لطوهوذالجل ذأأ ذ ث ذوأ ذ لتط ينيج وأ سل ا  وذ كوذ  أذدة،وذيثذسلةذيبذد ة

ودأ يأ ذإملهذ  أ  غلس وأوي وخلتط سلذيجإقذي أب وتت لذ طلبج أعيع   ذمبسطلي  

ذ ا وواسي ذ ذ ا و   أ يوذهبا ذا تذفأب تت لا ذذ طلب، اموذ ومطأ ذ وط أ يبذدئ

     أحآي هيئ سا وذ ك وذج   ،قاذ   ذفخذطلهينو  يا شخ أذ ا  بن ذ   ذفخلشد ذيتذ ف

ذوقذ لكأ  .وذف ل عذ  ذيتأ ذ ةأذةيعوذ لو

وحدة األنشطة الطالبية



ذ تشومسنشأ ذ طلسأ ذ لتط وحاةخقذيا
ينذ ب شطليها سذ سشألذإلسذ أ وذ ا ذمذ 

هوذ ب ذ 
 
أ ذ تلل ش شك ذ وطن سذ أومذحلدذال

ذوقذإث ين ومذ ستود   .هد11/2/1442ذيو
 ش شك ذ بطو أسذي ة  ذ ل ايرهإأ ذالحلدذلوهاف
هللاينسلووأقخمسذ  يهللا ح هذ تزيزهأبا

ذ لوحأا، ذ   واكش تاذووحاذي شك دأذئ 
تامبينذ بر ةخس ذؤمقذدهذيسيرةذ ةدلوذملتلض

لدذلذالحهافا ذوذ لطويل،وذ ب ذملذ تطذمل هجأب 
 شك ،ذي ذ يخأنذ وثذئ أ ذ  وذ بأب ذ لتلفإأ 

لوينيس تذيبذ كذ وطنه ذي جزذ سذ زةوشوذها
 ذي شك ؤي ظلا وذالزدهذ هذ لق يؤشلذ يناذ

ذ وط أ "وأش ألض  ا ذ،2030ذ ط وح 
،" أع   وطن-ذ ستود  ذ تللأ سذي شك وذالأتزذزه
طلبقاي ذوق ذئاكش ذ يج وأ ذأ سذإضذو 
ينذ تا اأب ذشل ليتلضوهذ نشأ وطذ بذ 
  ا    ا ذوذ طذ بذ  ش وظدذ ذ وط أ ذيتذ كذ 

ذ نشأ وطذ بذ  طلبإساذأأ يسذس ذ 

االحتفال باليوم الوطن  1 وحدة
األنشطة الطالبية

هي1442التقرير السنوي 
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االحتفال باليوم الوطن 
1 وحدة

األنشطة الطالبية

هي1442التقرير السنوي 
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بعولة كأس العميد
1 وحدة

األنشطة الطالبية
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ةحملة التععير ضد اإلنفلونسا الموسمي
1 وحدة

األنشطة الطالبية
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اإلنسانية بالسليل

ذوقذإث ين ومذيوم أ ذإ دشو زذضا طتأ ح ش ذ طلسأ ذ لتط وحاةخقذيا،ذ تذمذ سشأليس تدىيعسذ لتذونه ذيو
.ذملذ تلو لا و و أنا ذيوم أ ذإ دشو زذضاذ نشأ ينسوسي طتأ إأ ذ ة ش وهاوا.هد16/3/1442



االحتفال بذكرى البيعة السادسة 
1 وحدة

األنشطة الطالبية

هي1442التقرير السنوي 
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االحتفال بذكرى البيعة السادسة 

 ب ذ وذذ ب ينبتطليهذ طلسأ ذ لتط وحاةخقذيا
ه
 
يدينذ تلهذ ةليين خذدمذ سذدم ذ بأت س المهذحلدذال
وم وذ ك،و أذمهللاحداهأباذ تزيزهسنمش ذنذيشك

ذوقذ  ستذمل أبرهبتاأنذالحلدذلو  هد،3/4/1442ذيو
هزوومي   

 
 ذ،او وهويروسينذ ةضو هملي أب حدذظذ

أ أا ستذدةذ نش ذ ينيج وأ أب ذالحلدذلوذشل ل
 شطلب وكش ذوذ  ودةذ تشأذ شا ذمذ ذ نشأ وواألذ نشأ 
 ض نا ذسذ بأت ،وذالأتزذزهذ د لهيتذألهأنأبر 

هذالحلدذل
 
هوشأ ذ

 
ذ ب ذ شطلهوا   ةضو ،ويسذس ذ وثذئ أذ

 والملذو وثأقوذ طذأ ذ س عأبذ ذ  جسايتلضإلتذمل  
باذ تزيزهأسنمش ذنذيشكذ تليدينذ ةليين خذدموذال ل ذمل

مش ذنسنيو اذ ييرهذيشنيذ س وهصذحبأ امووأ 
.و أذه هللاحدا  



1 وحدة
األنشطة الطالبية
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االحتفال بذكرى البيعة السادسة 



1 وحدة
األنشطة الطالبية

( إلنترنتا)دورا بعنوان كيفية   قيق االستفادا القصوى حن التكنولوجيا المتاحة 
ومهذ   ذالملدذدة و قاأ ):بت وذندو ةذ طلسأ ذ لتط وحاةخقذيا

ذوقذ خ يس وموذ ك(ذيلذح ذ لك و وجأذين ذ او ةوقامهد،22/6/1442ذيو
.زووم طبأقأبرهذ ةذمب،أشومس س ذيسذأاذ ملذذجتدلهج ذلينى/ذ االو ة
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1 وحدة
األنشطة الطالبية

COVID-19))دورا بعنوان التوعية بفيروس كورونا المستجد 

يروسسدذ لوأأ بت وذندو ةذ طذ بذ بتطلهذ طلسأ ذ لتط وحاةخقذيا

ذوقذ حا وم(COVID-19)ذيسلجااو و ذ ذ او ةوقايا،.هد25/6/1442ذيو
ه
 
.ذ لبذأاوهذالحترذزي ذإجلذملذ وخه أ وذ وقذ  ذ تاومهوطلقهاو و ذويروسأن وضأوذ
ذ او ةوقامذ،و وكش صة  سلطبأقذ  س ألواأدأ او و ذويروس  ذحخه أ وألض
زوومق طبأأبرهذ سشألس وذوا ذ تذمسذيس تدىذ طبيبوذ س ذئاذ االو ه
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1 وحدة
األنشطة الطالبية

القير اإلسالحية ويثرها    التفوق الدراس 

سذ نشأ ذ طلسأ ذ لتط وحاةقايا
لدوقهذ ا وخثلهذذإمليأ ذ  أ بت وذنيوذضلة
ذوقذ ثلثذمل ومذ ا ذس   أبرههد4/7/1442ذيو
ذ  أ غلسذأ ذفةذضلةوهاوا.سو دسلكسل ذيج

ذفةذضلةوقامذ طلب، دوسا ذإمليأ 
ذ نشأ واألذ ت و هيد  سنوذ  ذ االو ه

.وذ  ودةذ تشأذ شا ذمذ 

هي1442التقرير السنوي 
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1 وحدة
األنشطة الطالبية

لقاء بعنوان كليتكر لكر وبكر

 ومولك ك  كشألك :بت وذن  ذملذ ب ينقس ا ذ طلسأ ذ لتط وحاةخقذيا
ذوقذ  ستذمل  ذ لتليإأ ذ ش ذملوهافسو د،سلكسل ذيجأبرههد5/7/1442ذيو
وحثسذ  ذيت ذ طلبشؤونأ ذدةخطش لهذ  ي شطذ بذي ذ يهسذ س ل
هيتلبرهذ  يذ طلسي،ذ نتذطا ذيتذ ا أب ذ طلب

 
هجزملذ

 
ذ ت شأ ينخصأل

يتلف  وكشذ نشأ أ أامتذدةكش  أب ذ ش ذملوذشل لذ لتشأ أ ،ذ ترسوي 
.ذ طلسيذف شسي ثلوكش  ذ طلسأ ذ لتط 
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اإلنسانية بالسليل



1 وحدة
األنشطة الطالبية

ندوا بعنوان يهمية اال  اد والتعاضد    اإلسالم 

ذ خ يس ومذإملما وذ لتذضاذال وذدخه أ بت وذن اوةذ ب ذ قس ا ذ طلسأ ذ لتط وحاةخقذيا
ذوق أب ذيتر ب ذآلثذ هوهذيسش ينسينذ وحاةخه أ  وضأحإأ ذ  اوةوهاوازووم، طبأقأبرههد6/7/1442ذيو
.مليأ ذإهذ ا ذمذ س س ذيسذأاةذ ملذذةذإيذمأباهللامشومهذ االو ةذ  اوةوقامذالملللف،وهذ دلق 
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1 وحدة
األنشطة الطالبية

حبادرا  كرير العاقر العب  بمستشفى السليل العام
ذوقذإث ين ومذ تذمذ سشألس س تدىذ طب ذ طذق  كلي يبذد ةذ ب ينبتطلهذ طلسأ ذ لتط وحاةقايا ذيو

هوذ ك10/7/1442
 
(COVID-19)ذيسلجااو و ذويروسينوذي ذسينذيلض ى ة ذ  ج ودينس  وميذ  ا لذ

هي1442التقرير السنوي 
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1 وحدة
األنشطة الطالبية

دورا بعنوان استخداحات برناحج البوربوينت

ذوقثذملذ ثل ومذ بو لويناسل ذيجذمل اذيذ بت وذندو ةذ ب ذ بتطلهذ طلسأ ذ لتط وحاةخقذيا ذيو
ا ذمل اذيه  س أل(ذ بو لوينا)سبر ذيجذ طذ بذ تتلي إأ ذ او ةوهاوازووم، طبأقأبرههد25/7/1442

.ذ ةذمبأشومس س ذيسذأاةذ ملذذةذ سأاج ذلينىذ االو ةذ او ةقامد ذمتا ،
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1 وحدة
األنشطة الطالبية

حجموعة حن الدورات التدريبية عن حهارات ال اسب اآلل  
بتطلهذ طلسأ ذ لتط وحاةخقذيا

أنذ لا يبأ ذ او ذ ينيج وأ ذ طلب
،خ ذمخ ست ياذ هأب ذآلأ ذ ةذمبي ذ ذ 
ذوقذ حا ومينذسلاذمل ه هد1/8/1442ذيو
ذوقذ ثلثذملسأوموذ تاذمل ه هد10/8/1442ذيو

.سو دسلكسل ذيجأبره
ذ طلبتتلي إأ ذ او ذ وهاوا

حزي ا ذيل ثش ذآلأ ذ ةذمبس  ذ ذ 
ذذذ ملذ او ذ وقامخوويس،يذ كلومووا

أشومس س ذفةذضلهذ بطذ   يووقخح ا
.ذ ةذمب

هي1442التقرير السنوي 
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1 وحدة
األنشطة الطالبية

حسابقة الرسر والتصوير  الفو وغرا   بعنوان الفن    حواجهة الجائ ة 
ا أ  لويايسذس  ذ طذ بذ بتطلهذ طلسأ ذ لتط وحاةخقذيا
 وم ذ  ذئويوذج  ا ذ دنبت وذنذ دو وغلذا وذ ل ويلهذ لم 
ذوقذإث ين أنذ تروأهإأ ذيسذس  وهاوا،.هد2/8/1442ذيو

.او و ذجذئو ظلا و وديزهنذ طذ بذ 

هي1442التقرير السنوي 
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1 وحدة
األنشطة الطالبية

 (Time Management)إدارا الوقت :دورا  دريبية بعنوان 
بذ طلهبتطلهذ طلسأ ذ لتط وحاةخقذيا

ذوقذيذ ثلثذمل ومذ وقاإدذ ةبت وذن ا يبأ دو ة و
ةذ او هوهاوا.سو دسلكسل ذيجأبرههد7/8/1442
ي همهذ   وهوذالملدذدةذ وقاذملغلل وسينإأ 
ةإدذ هأوذئقو جذوزهذيلبت ذ وقاإدذ ةي ذ ذ أبره

سذلغكذ وهو نذ ذذ االو هذ او ةوقامذ كثيرة،ذ وقا
.ذإ جشيز  ذ شغ س س ذيسذأاذ ملذذ

هي1442التقرير السنوي 
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وحدة
القبول والتسجيل وحدة

األنشطة الطالبية
وحدة

اإلرشاد األكاديمي
وحدة

الخريجين
وحدة

التعلم اإللكتروني

2345 1

ملللينب شطلهذ كذد م ذ لو ألس لذبت سذ نشأ ذ كذد م ذإ شذدوحاة  وم

ذ طلبويسذأاةذ  ذي  سذ لتشأ ذيسلجا نذ طشب  لتلي إ شذد  سلذيجإقذي 

هذي ذمبذ ل  صذمللأذ هأب 
 
وحاة وم ا ذ.ذ تش أ وذهل ذيذ ا إينذ ذ ا وو ذ

ذ طلببت ويلذو وديزه وذيوهولينذيلدوقينذ طشب س لذبت ذ كذد م ذإ شذد

هذيلتثر ن
 
ذ كإأ ذإضذو س. وذج   ذ   ذ كذد  أ ذيتذكلحلا ويسذأا ا خكذد  أذ

ملللينذ خذص ذالحلأذجذ ذويهذ طلبس لذبت ذ كذد م ذإ شذدوحاة  وم

ذ وع لهسنتذ كذد م ذإ شذدوحاةتتنىا ذ.   ذ  دس  ذ اأ و  ا   وديزه 

.وذ وذجبذ وذ ة وقهوذ  ا  سذ شوذئحذ طلبوتتلي ذ كذد م 



برناحج  هيئة العالا الجدد
.هد14/1/1442-12ينذ دترةا زووم طبأقأبرهذيسلجا نسذ طلب لحأبأذسل ذيجذذ نشأ ذالكذد م ذإ شذدوحاةأ ا 

اأدأ نأآمللهولل ذيجذ ةلذحت ،أباذ لؤوفذ ملذذذ وحاةينسققايهذ كذد م ذإ شذدخه أ أنسل ذيج  ا    حأث
 اذميعذ لتذيل اأدأأنسل ذيج  ا    ا ذذ بتير،ه وهذ االو هقاي ذذ كذد م ذ  اذمأب ذ كذد  أ سذ ةلكذ ذ  أذم
شبيبسنلوأ ذ االو هذ نشأ أ أامتذدةقبلين لحأبأ سنش  ذ بر ذيجوذمللل أذيل،يو اذ االو هقاي ذسو دسلك

.وذ تطذملذ   اينذيزياس لأب وحثا ذ  اد،وذ طذ بذ سذ طلب حبحأثذ سبأ  

هي1442التقرير السنوي 

كلية العلوم والدراسات38
اإلنسانية بالسليل

وحدة
2اإلرشاد األكاديمي



برناحج األسبوع اإلر ادي

أبرهجا نذيسلسذ طلب لحأبأذسل ذيجذذ نشأ ذالكذد م ذإ شذدوحاةأ ا 
ذإ شذدخه أ أنسل ذيج  ا    حأث.هد14/1/1442-12ينذ دترةا زووم طبأق

دأ اأأنآمللهولل ذيجذ ةلذحت أباذ لؤوفذالملذذذ وحاةينسققايهذ كذد م 
  ا ذ.يرذ بته وهذ االو هقاي ذذ كذد م ذ  اذمأب ذ كذد  أ سذ ةلكذ ذ  أذم
ذمللل .لأذييو اذ االو هقاي ذسو دسلك اذميعذ لتذيلاأدأ أنسل ذيج  ا  

ذ سبأ  بيبشسنوأ لذ االو هذ نشأ أ أامتذدةقبلين لحأبأ سنش  ذ بر ذيج
.وذ تطذملذ   اينذيزياس لأب وحثا ذ  ادوذ طذ بذ سذ طلب حبحأث

وحدة
2اإلرشاد األكاديمي
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اإلر اد األكاديم  اإللكترون     ظل جائ ة كورونا

بأ  ا يو ش زووم طبأقأبرهذالكذد م ذإ شذدوحاقايا
 ستذملذاله وماو و ذجذئو ظلا ذإ كتروليذالكذد م ذإ شذدأن

ذوق ذ ملذذذ وحاةينسق واثحأث،.هد7/6/1442ذيو
بتنلوذإ كتروليذ كذد م ذإ شذدخه أ أنذ ةلذحت أباذ لؤوف

ذإ كتروليذإ شذدتتلي   ا ذاو و ذ،جذئو ظلا ملذص
خه أ أنخ ضذذ ةا ث  وا ذذ وجذه وذإ شذدسذ لوجأهوي ذ  له
خايذ ذ خوضل لو أقذ طلبيعذ ةا ث ذ لوذصلسلذيج دتأل

بتاأنذ طلبيعذ لتذيل لطشبذ   ذ الوفظلا ذإ شذد  

هي1442التقرير السنوي 
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وحدة
2اإلرشاد األكاديمي



 ن وطرق المذاكرا الجيدا
لقهوطون"أنسل ذيجذسذ نشأ ذ كذد م ذإ شذدوحاةقايا

ذوقذ ثلثذمل وما زووم طبأقأبره"ذ  أاةذي ذالة .هد4/7/1442ذيو
طلقهضأله  حأثوذ ب ذ ،ذ ب ينشطليها ذ بر ذيجه ذ  دأ   

ه شطلبذ دتذ  ذي ذالة
 
ا ذ طلبلفوتتذالمللبذ ذ ،وترةا ومل وصذ

ين  ذيذ  لمللبذ ذوذ ت ب ذ  دس  ذالملتاذدخه أ أب ذ بر ذيجه ذ
ذ دتذ  ذ طلقهسلوا اذ بر ذيجوذمللل جأاة، لذئج و أقا ذه أ 
..ذ وقاذم ث ذ هواأدأ ذ  أاة ش لذملة

وحدة
2اإلرشاد األكاديمي
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دورا بعنوان طور ذا ك غير حيا ك

ذإ شذدوحاةيعسذ لتذونهذ طذ بذ شؤونوحاة ا ا
ذذ كطو هبت وذندو ةذ ب ذ شطلها سذ نشأ وذالجل ذع ذ  دس  

ذوقذ ثلثذمل ومحأذ كغيره .زووم طبأقأبرههد11/7/1442ذيو
، ذ ذ  طويلهخه أ ،وخبتذدهذسذ  ذ ذ لتلي إأ ذ او ةوهاوا
.ذ  ذ   ا له  صإأ  ؤديذ   ذ توذيل،ذ  ذ    أ قوذأا
.أباذ ة أاج ذل لذبذ االو ةذ او ةقايا

هي1442التقرير السنوي 
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وحدة
2اإلرشاد األكاديمي



دورا بعنوان بناء الثقة بالنفس
س ذملبت وذنةدو هذ ب ذ شطلها سذ نشأ وذالجل ذع ذ  دس  ذإ شذدوحاةيعسذ لتذونهذ طذ بذ شؤونوحاة ا ا

ذوقذإث ين ومسذ  دسذ ث   أح وض،سذ  دسذ ث  أب ذ لتلفإأ ذ او ةوهاوا.زووم طبأقأبرههد17/7/1442ذيو
.سذ  دسذ ث  يتوقذ  وضأح،وذ غلو سذ  دسذ ث  سينذ دلوقسأذن،سذ  دسذ ث  ياذهله
ذ ة أاأباج ذل لذبذ االو ةذ او ةقايا

وحدة
2اإلرشاد األكاديمي
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 عالية اإلر اد الجماع  ألعضاء هيئة التدريس والعالبات
 طبأقأبرهذ وذ طذ بذ لا يسهأئ  أضذمل"ذ   ذع ذإ شذد"وتذ أ ذ ب ذ شطلها ذالكذد م ذإ شذدوحاةأ ا 

ذوقذ حا ومزووم ذ بذ سذ طذ لا يسهأئ خأضذمل  ذمل  حأثذ بكلي،إمللصذ االو ةذ بر ذيجقام.هد1/8/1442ذيو
هموزذنذ االو ةذ نشأ ا ذ وحاةينس  وألضاوجا ،إنذالكذد  أ وذيتذكل ش  ترحذ وذالمل ذع

 
ذ لتثرهأنشلحذ

يلذجت أب ذ ذ طذ بس ش أعذ بر ذيجوذمللل ذيبر ،غيرهذ غأذبإأ ذ   وملوأامذ ةضو هأب ذيوذظب وخه أ ذ كذد م 
.وجا إنذ ا ذمأ ذيتذكل ةلذالكذد  أ ذيلشاة

هي1442التقرير السنوي 

كلية العلوم والدراسات44
اإلنسانية بالسليل

وحدة
2اإلرشاد األكاديمي



دورا بعنوان علمتن  ال ياا
ذدذإ شوحاةيعسذ لتذونهذ طذ بذ شؤونوحاة ا ا

أش لن وذنبت دو ةذ ب ذ شطلها سذ نشأ وذالجل ذع ذ  دس  
ذوقذ حا ومذ ةأذة .زووم طبأقأبرههد1/8/1442ذيو

أنرهذ لتبياأدأ أب ذ طذ بذ يسذأاةإأ ذ او ةوهاوا
.وذ   ذشذ ةوذ هآ أذ أب وذ لتلف،آ ذئان

وحدة
2اإلرشاد األكاديمي
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كلية العلوم والدراسات
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الضغوطات النفسية وكيفية حواجهتها    ظل جائ ة كورونا
ذ ضغوطذ أنسل ذيجذهد4/8/1442ذ  ستذمل ومزووم طبأقأبرهذ نشأ ا ذ كذد م ذإ شذدوحاةأ ا 

وخمبذ اذسأ ذ  دذ ضغوطذ يد ومأب ذ لتلف  حأث كو و ذ،ذ سذئاةذ الوفظلا يوذج تاذواأدأ ذ  دسأ 
أب و و ذاجذئو تسببهخنذي كنينذ  يذ  دس  ذ ثلهأنذ ةا ثخ ضذ  ا ذيت ذ،ذ لتذيلواأدأ وخشنذ  ذ
.سذ نشأ ذ كذد م ذإ شذدوحاةينسقذ ةلذحت أباذ لؤوفذ ملذذذ او ةوقاميوذج له،واأدأ ذ طلب

هي1442التقرير السنوي 

كلية العلوم والدراسات46
اإلنسانية بالسليل

وحدة
2اإلرشاد األكاديمي



برناحج لقاء الترويح عن النفس
هذ نشأ ذإ شذدوحاةقايا

 
ه ذقايا.هد5/8/1442ذ خ يس ومزووم طبأقأبره"ذ  دس  ذ ترويح"أنسل ذيجذ

ذ  دس  ترويحذ تتلي أب ذ بر ذيجذشل لس أا،حسنموزذن/ذذ ملذذةذ طذ بذ شطلها ذإ شذدوحاةينس  ذ بر ذيج
خونذ ه ذ بيئ يعذ لكأ وطلقهذ  دس  ذ ترويحا ذ طذ بذ يوذهبين بتضألض  ث ذ  دس،أنذ ترويحوي ذ ذ و

.ذم ذ ا هأب وتذلخثلهين هيذوذ  هن ذ  دس  سذ  ذ بذالأل ذملأب ذ طذ بذ سوثذ بر ذيجوذمللل ذ ا ذمأ ،

وحدة
2اإلرشاد األكاديمي

هي1442التقرير السنوي 
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دورا بعنوان  رصة  كرا  
بت وذنو ةدذ طذ بذ شؤونوحاةيعسذ لتذونهذ ب ذ شطلها سذ نشأ وذالجل ذع ذ  دس  ذإ شذدوحاة ا ا

هولص 
 
ذوقذإث ين ومشكلذ ،لذ تكيتنىأب ذ طذ بذ تتلي إأ ذ او ةوهاوا.زووم طبأقأبرههد16/8/1442ذيو

.ذ تكلث لذ ذاله،ذ تكلخ كذن وضأح

هي1442التقرير السنوي 

كلية العلوم والدراسات48
اإلنسانية بالسليل

وحدة
2اإلرشاد األكاديمي



االستعداد العقل  والنفس  لالختبارات
ذ  ستذمل ومزووم طبأقأبره لمللبذ ذ وذ  دس  ذ ت ب ذالملتاذدأنسل ذيجذذ نشأ ا ذ كذد م ذإ شذدوحاةأ ا 

ذوق وذ  هن ذ  دس  ذالملتاذدخه أ ذ ةلذحت أباذ لؤوفذالملذذذ وحاةينسقألضحأث.هد8/18/1442ذيو
 دسهأنياذوذ طذ ب لوحذنذي كنينذ   ذ طلقهخه ألض  ث ذالمللبذ ذ ،خث ذملد ذمأ ملط وضعواأدأ  لمللبذ ذ 

ذإشذأذ ملش قذاللسأذوأامذذ ا يتلو أب ذ طلبس ش أعذ بر ذيجوخ هىيناذ،ذ ناذئأ ومل وصذذالمللبذ ذ أ اخث ذمل
.ذ سيئ وذ صةب ذيغلض 

وحدة
2اإلرشاد األكاديمي

هي1442التقرير السنوي 
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وحدة
القبول والتسجيل وحدة

األنشطة الطالبية
وحدة

اإلرشاد األكاديمي
وحدة

الخريجين
وحدة

التعلم اإللكتروني

2345 1

نيذ تا ا  ا  إأ ذ نشأ ا ذ خليجينوحاةتس  

ق وثأإأ ذ وحاةتس  ا ذ.ذ خليجين طل اذذ خايذ 

برهأيت  ذ لوذصلملللينوذ نشأ طل اذسينذ تلقذ 

وويرهسلذ خليجينوحاة  وما ذذفخلشد ،ذال  ذلومذئل

نوخيذاأنا يتشويذ تت لذ نشأ  خليج سأذ ذ قذأاة

إأ  اافدو ذ   ا  إأ ذ خليجينوحاةتس  ا ذأ ش  ،

.ت لذ موقها ذ  لذط    س ألوقا ذ ا ي ذ ذ ا تتزيزه

هي1442التقرير السنوي 
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اإلنسانية بالسليل



ور ة عمل بعنوان  هيئة الخريجات لمشاريع التخرج 
ذوقذ خ يس ومذ ل لجيتذ يعذ خليجذ  اأئ بت وذنو ش ذ ب ذ شطلها ذ خليجينوحاةأ ا  هد1/2/1442ذيو

يتذ يع اأ  لذ زين وذ  اولهوذ طذ بذيتلفينكلويسؤو أذ وي ذموخهاذوهذ ل لجس تلوعذ لتلي إأ ذ و ش وهاوا
.سذ نشأ ذ ل لجيتذ يعينس  س أاحسنموزذنذ االو ةذ و ش وقاياذ ل لج،

3 وحدة
الخريجين

هي1442التقرير السنوي 
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كلية العلوم والدراسات
اإلنسانية بالسليل



دورا بعنوان إدارا األزحات اإلدارية 
إأ ذ او ةوهاوا.هد11/2/1442سلذ يخذإدذ ي ذ زيذ إدذ ةبت وذندو ةذ طلبشطلها ذ خليجينوحاةقايا

ذ زيذ ،إدذ ةسذي  ودذ زيذ ،وقوعخمبذبذ زيذ ،خ وذع،ذ نذ ث وهذ زي وهذيتنش سينذ دلقهسذ زي ،ذ طلبتتلي 
.ذ أ ذلإدذ ةس س ذيسذأاذ ملذذذ بتيرهه وهذ االو هذ او ةوقامذ زيذ ،إدذ ةيلذحلذ زيذ ،إدذ ةا ذ  جذحأوذيل

3 وحدة
الخريجين

هي1442التقرير السنوي 

كلية العلوم والدراسات52
اإلنسانية بالسليل



برناحج  عريف  للعالا عن حنصة سبل
هذ طلببتطلهذ خليجينوحاةخقذيا

 
هسل ذيجذ

 
إأ ذ بر ذيجوهاف.هد25/2/1442سلذ يخمبلي   أنتتليدأذ

أب خ ضذبذ طلهتتلفوا ذذيل وأ ،وللذيج ذيناذذ لئيسوذ  افذي   خهاذف ض نذي   ،أنشذيلألض  ا  
ذ    ذ وذ  ذيأولهي أذسيثلذإ شذد  ذ خايذ خوضلأب ذ ة ولهذجلينوياذوذ  س أل ش    ذ املولهطلي  
.ذ وظذئ أنوذ بذحثينوذ خليجينذ طلب لع 

3 وحدة
الخريجين

هي1442التقرير السنوي 
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دورا بعنوان  عوير حهارات الب ث عن وظيفه
ذوقذ  ستذمل وموظأد أنذ بوثي ذ ذ  طويلهبت وذندو ةذ ب ذ شطلها ذ خليجينوحاةخقذيا .هد1442-2-27ذيو

 ل  أ ذ لزي ذيتذ فوواسذ انوظأد أن شبوثذيطشول سذي ذ ذ   لج نوذيلوقعذ خليجذ تتلي إأ ذ او ةوهاوا
، لذ ت سوقه شاملولهذ  ذجة سذ خطوذ تتليد نوا  ك،ذ ت لأنذ بوثين  كناني ذ ذ ين ايانيذو طويله
.أ ذ سن طأد ذ االو ةذ او ةوقايا

3 وحدة
الخريجين

هي1442التقرير السنوي 

كلية العلوم والدراسات54
اإلنسانية بالسليل



دورا  دريبية عن المهارات األساسية    اللغة اإلنجليسية
.هد1442-3-1سلذ يخذإ جشيز  ذ شغ ا ذ مذمأ ذي ذ ذ أن ا يبأ دو ةذ طلببتطلهذ خليجينوحاةخقذيا

 شك اأأ اأدأ   ذو اا ذوخه أتاذ،ذال جشيز  ذ شغ ا   خليجذ ضلو ي ذ مذمأ سذي ذ ذ ذ لتلي إأ ذ او ةوهاوا
.ذإ جشيز  ذ شغ س س ذيسذأاذ ملذذو نذ ذذ االو هذ او ةوقامذي ذ ذ ،

3 وحدة
الخريجين

هي1442التقرير السنوي 
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دورات بعنوان التعريف ببرناحج سبل

بت وذندو ةذ ب ذ شطلها ذ خليجينوحاةخقذيا
ذوقذإث ين وممبلسبر ذيجذ لتلي  .هد3/3/1442ذيو
وملايذ وخهاذفهافس    ذ لتلي إأ ذ او ةوهاوا
ايذ ذ خينوذالملدذدةذ  س ألوطلي  ويبذد ذ اذذي   

.ذي   أبرهذي اي 

3 وحدة
الخريجين

هي1442التقرير السنوي 

كلية العلوم والدراسات56
اإلنسانية بالسليل

حواءحة حخرجات التعلير لسوق العمل

ملي يوذبت وذندو ةذ ب ذ بتطلهذ خليجينوحاةخقذيا
ذوقذ حا ومذ ت ل سوقهذ لتشأ ي لجذ  هد9/3/1442ذيو
لوقعوذي  خليجذ ذ  ذ أ ذي ذ ذ    أ إأ ذ او ةوهاوا
موقهذ ذحلأذج لشبأ وذ لدذأشأ ذ ت شأ وذي ذ ذ   لج ن



يةدورا بعنوان  نمية القدرات لالختبارات المهن
 أ   بت وذندو ةذ ب ذ بتطلهذ خليجينوحاةأ ا 

ذوقذ ثلثذمل ومذي  أ  لمللبذ ذ ذ  ا ذ  .هد11/3/1442ذيو
ذينه بذ ه لمللو اأئتاذذ خليجذ قا ة   أ إأ ذ او ةوهاوا
وغيرهذذ ذيكلبا ذيلذح ذيلذجعيعذ سشأ ذ لتذيلواأدأ 

ذقعين .يناذذيتشويذ ذمل لذجواأدأ ذيو

3 وحدة
الخريجين

دورا بعنوان يساسيات القيادا اإلدارية
بت وذندو ةذ طلببتطلهذ خليجينوحاةخقذيا

وهاوا.هد16/3/1442سلذ يخذإدذ ي ذ  أذدةخمذمأذ 
ذ ذ س ذالدذ ي ،ذ  أذدةوخه أ سمهاذفذ لتلي إأ ذ او ة
لج    وذيلوقعذ خليجينوواسذب،ذالدذ ي  ش أذدةذ لزي 

.ذإدذ ي  ش أذدةذ لزي ذي ذ ذ خه 

هي1442التقرير السنوي 
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كلية العلوم والدراسات
اإلنسانية بالسليل



دورا بعنوان المكتبة الرقمية السعودية
بت وذندو ةذ طذ بذ بتطلهذ خليجذ وحاةخقذيا

ذوقذ  ستذمل ومذ ستود  ذ لق أ ذيكلب  .هد18/3/1442ذيو
يكلب سذ  لج نوذيلوقعذ خليجذ تتلي إأ ذ او ةوهاوا
و وضأحذينا لملدذدةإ ياذذ املولهواأدأ ذ ستود  ذ لق أ 
ذوأ ذ بوثطلي   .دذملش ذسذحتر

3 وحدة
الخريجين

دورا بعنوان التعريف بمنصة دروا
تلي ذ لبت وذندو ةذ ب ذ بتطلهذ خليجينوحاةخقذيا

ذوقذ ثلثذمل ومد وبس     ذ او ةوهاوا.هد2/4/1442ذيو
دأ واأد وبس      لج نوذيلوقعذ خليجذ تتلي إأ 

تللأ ذ سذ شغلينودو ذ ملايذ ين ولويهيذوياذذ  س أل
.وذال جشيز  

هي1442التقرير السنوي 

كلية العلوم والدراسات58
اإلنسانية بالسليل



دورا بعنوان التعريف ببرناحج  مهير
بت وذندو ةذ طذ بذ بتطلهذ خليجينوحاةخقذيا

ذوقذ  ستذمل وم   يرهسبر ذيجذ لتلي  .هد3/4/1442ذيو
دئذ وذ وشلكذئه،   يرهسبر ذيجذ لتلي إأ ذ او ةوهاوا

.وأهذ  س ألوطلي  ذ بر ذيجينذيستااو 

3 وحدة
الخريجين

دورا بعنوان حهارات  عوير الذات 
خقذيدددداهوحدددداةهذ خددددليجينه
بتدددددددددددددددددددددطلهذ طدددددددددددددددددددددلبهدو ةه
بت دددددددددددددددددددددددددوذنهخمذمدددددددددددددددددددددددددأذ ه
خهذ  أدددددددذدةهذإدذ يددددددد هسلدددددددذ ي

ه،ه1442/ه16/3
وهدددددددددددددددداواهذ دددددددددددددددداو ةهإأدددددددددددددددد ه
ذ لتليدددددددددددددددددددددددد ههسمهدددددددددددددددددددددددداذفه

 ،هوخه أدد هذ  أددذدةهذإدذ يدد
دةهذ سددد ذ هذ لزيددد ه ش أدددذ

.ذإدذ ي ه

هي1442التقرير السنوي 
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دورا بعنوان  إدارا الوقت
ت وذنب ا يبأ دو ةذ طلببتطلهذ خليجينوحاةخقذيا

ذوقذ  ستذمل ومذ وقاإدذ ة ذ او ةوهاوا.هد5/7/1442ذيو
،ذ كسليسببذ ،ذ وقاإدذ ةوخه أ س د ومذ لتلي إأ 

إدذ ةا ذ لزي ذي ذ ذ خه ذ كسل،يعذ لتذيلإمترذ أجأذ 
.ذ وقا

3 وحدة
الخريجين

دورا بعنوان اسرار نجاح المقابلة الشخصية
وذنبت  ا يبأ دو ةذ ب ذ بتطلهذ خليجينوحاةخقذيا

ذوقذ خ يس ومذ شخ أ ذي ذسش  جذحخملذ ه هد6/7/1442ذيو
ش  ذسش  سذالملتاذدذ لتلي إأ ذ او ةوهاوا.زووم طبأقأبره

ل ذي ذسا ذ تذئت ذ مئش ويتلو  جذح ذوخملذ هذ شخ أ 
ه
 
.ذيثذ أ سإجذسذ اذيصةول 

هي1442التقرير السنوي 
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دورا بعنوان العرض الفعال وحواجهة الجمهور
لضذ تبت وذندو ةذ ب ذ بتطلهذ خليجينوحاةخقذيا

ذوقذ حا ومذ    و هويوذج  ذ دتذل أبرههد23/7/1442ذيو
 و ه    ذ لواثونتتلي إأ ذ او ةوهاوا.زووم طبأق
و  اأ الذس واأدأ جأاألضو ج يزهإأاذدويلذحل

.و ج يزمذ تلضيكو ذ وا  كذيوضوع،

3 وحدة
الخريجين

اآليلتسدورا بعنوان االستعداد الختبار 
تاذدهخقذياهوحاةهذ خدليجينهبتدطلهذ ب دذ هدو ةهبت دوذنهذالمدل

ذوددددددقهذ  شدددددد سالمللبددددددذ ه وهددددددداواه..ههددددددد1442/ه7/ه25 ددددددومهذ ثلثدددددددذملهذيو
وذ هشأددددددددد هذ  شددددددددد سذ ددددددددداو ةهإأددددددددد هذ لتدددددددددلفهأبددددددددد هذ غدددددددددلضهيدددددددددنهذمللبدددددددددذ ه

مدددددددددومهوذ  دددددددددلحأ هوهأندددددددددلهذالمللبدددددددددذ هوذ   أجددددددددد هو دددددددددذ يخهذالمللبدددددددددذ هوذ له
ذقعهها هذي شك هذ تللأ هذ ستود   .وذيو

هي1442التقرير السنوي 
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دورا بعنوان حتعلبات سوق العمل السعودي

وهددددددددددددددددددددداواهذ ددددددددددددددددددددداو ةهإأددددددددددددددددددددد ه
 هذ لتليددددددددددد هسلؤيددددددددددد هذي شكددددددددددد

وذهدددددددددددددددددددددددد هخهدددددددددددددددددددددددداذو ذه2030
لزهوللذيج ذ،هث ه د هأدلضهخسد

ذ وظدددددددددددذئ هوذ ل   دددددددددددذ ه
لهذيطشولدددددد هادددددد همددددددوقهذ ت دددددد

ذ سدددددددتوديهاددددددد هضدددددددومله ؤيددددددد ه
ذي شكدددددد ،هويددددددذههدددددد هذي ددددددذ ذ 

يدددد هوذ دددداو ذ هذ لا يبدددد هذ لزه
 شبذحددددددددددثهأددددددددددنهوظأددددددددددد هادددددددددد ه

بدددذ هذيسددل بلهحسددبهيلطش
.موقهذ ت لهذ ستودي

3 وحدة
الخريجين

دورا بعنوان استكشال المهنة 
وذنبت  ا يبأ دو ةذ ب ذ بتطلهذ خليجينوحاةخقذيا

ذوقذ حا ومذي   ذملكتذف .زوم طبأقأبرههد22/8/1442ذيو
   ذمب ذ  ذي  أ ذ دلصذا تذفأب ذ لتلفإأ ذ او ةوهاوا

طشبي ذسش أن  ذئحو  ا  وخهاذوهذ شخصذهل ذيذ يع
.وظأد أنيتشويذ 

هي1442التقرير السنوي 
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نبت وذدو ةذ طلببتطلهذ خليجينوحاةخقذيا
 وم2030 ؤي ضوملا ذ ستوديذ ت لموقهيلطشبذ 
ذوقذ ثلثذمل .زووم طبأقأبرههد3/8/1442ذيو



وحدة
القبول والتسجيل وحدة

األنشطة الطالبية
وحدة

اإلرشاد األكاديمي
وحدة

الخريجين
وحدة

التعلم اإللكتروني

2345 1

ب أذال كتروليسذ لتشأ  ل   ذملذ وحاةه متس  

ا     دأ   وللذيجملططوضعملللينذ نشأ يسلومه

  أئ ذ أضذملذوه شطشب موذملذال كتروليسذ لتشأ ذ ت ل

 اأ ي ذمب سيئ  اأئ أب ذ وحاةتت لا ذذ لا يسأ ،

ا يس،ذ لهأئ خأضذملتش أعملللينذإ كتروليذ لتشأ 

 أ ذإ كتروهذ ل  أذ إجذدةأب ذ طشب و وديزهودأ   ،

ش ذ لتأ شأ ملللينذإ كتروليذ لتشأ ا ذ ةا ث 

 ،ي لجذ  وسينإأ  اافذ   ذ نتط،
ّ
ذبوواسذ لتش

لطشباذ ذ   سذ ل  صيل بط إ كترو أ ي ذ ذ ذ طشب 

..ذ ت لموقه
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ور ة عمل بعنوان كيفية يداء العالا لالختبارات االلكترونية

هي1442التقرير السنوي 
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إأددددددداذده"ه ا دددددداهوحدددددداةهذ لتشدددددددأ هذإ كترولدددددديهو شدددددد هأ دددددددلهبت ددددددوذنه
ذودقه"هذالمللبذ ذ هذإ كترو أ  هههأبدره1442/ه3/ه13وذ كهاد ه دومهذإث دينهذيو

ذ هيو دددداهذيلددددوأ هيو دددداهأددددذيلهخمددددلذذه   أدددد/سل ددددذيجهذ ددددزومهقدددداي ذهذ دددداالو ه
أبددد هذ لتشدددأ هذيسدددذأاهوههددداواهذ و شددد هإأددد ه دددا يبهخأضدددذملههأئددد هذ لدددا يس

.إأاذدهذالمللبذ ذ هذإ كترو أ هول وكهذ مئش هه

4 وحدة
التعلم اإللكتروني



 Blackboardدورا بعنوان االختبارات االلكترونية    نظام إدارا التعلر 

.وكذ ددددددداهذ ددددددداو ةهيوج ددددددد ه تضدددددددوذ ههأئددددددد هذ لدددددددا يسهسذ نشأددددددد هه
اددوثلهأبددذسهيو ددداهأبدد ه،هيتددلو هذ وحددداة/هقدداياهذ دداو ةههذ مدددلذذةه

ذ ذ هسذ نشأدددد ،ههدددداواههذ دددداو ةهإأدددد هإاسددددذبهأضددددوههأئدددد هذ لددددا يسهذي دددد
ذهاددد ه ادددذمهذ مذمدددأ هإلتدددذملهو  ددد أ هذالمللبدددذ ذ هذإ كترو أددد هوودذ  اددد

إلتدددددددذملهإدذ ةهذ دددددددلتش هذإ كترولدددددددي،هو  دددددددذولهذ تدددددددلحهذ لتليددددددد هسكأدأددددددد 
 هملأدددذ ذ هذالمللبددذ ذ هو  ددد أ هذ دددوذعهذ مدددئش هذفخلشدددد ،هوذ لتدددلفهأبددد

وحددد هوقأددودهذالمللبددذ ،هسذإضددذو هذأدد هإدذ ةهيلاددزهذ ل ددا لذ هوولتددذمل
.ذ ل ذ يل

4 وحدة
التعلم اإللكتروني

هدهه،ه1442/ه3/ه19س ا اهوحاةهذ لتش هذال كتروليهدو ةهه ا يبأ ههبت وذنهذالمللبذ ذ هذال كترو أ ها ه اذمهإدذ ةهذ لتش هأنهُبتاه ومهذ خ ي
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ور ة عمل بعنوان إعداد االختبارات اإللكترونية

هي1442التقرير السنوي 
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4 وحدة
التعلم اإللكتروني

ذوقه"هإأاذدهذالمللبذ ذ هذإ كترو أ "ه ا اهوحاةهذ لتشأ هذإ كتروليهو ش هأ لهبت وذنه هدهأبره23/03/1442وذ كها ه ومهذإث ينهذيو
أئ هذ لا يسهيو اهذيلوأ هيو اهأذيلهخملذذه   أذ هذ لتشأ هذيسذأا،هوههاواهذ و ش ههإأ ه ا يبهخأضذملهه/سل ذيجهذ زومهقاي ذهذ االو ه

.أضوههأئ ه ا يسهسجذيت هذ ييرهمطذمهسنهأباهذ تزيز(ه65)أب هإأاذدهذالمللبذ ذ هذإ كترو أ هول وكهذ مئش ،ههوقاهحضله



دورا بعنوان إدارا االختبارات اإللكترونية

4 وحدة
التعلم اإللكتروني

ذالمللبذ ذ إدذ ة)وذنبت  ا يبأ دو ةبتاأنوذ لتشأ ذيتشويذ    أ وحاةيعسذ لتذونهسذ نشأ ذإ كتروليذ لتشأ وحاةخقذيا
ذوقهد22/4/1442ذإث ين وم(ذإ كترو أ  ذ او ةقايا،سذ نشأ ذ لا يسهأئ  تضوذ يوج  ذ او ةوكذ ام،7/12/2020ذيو
إلتذمل ذ مذمأذي ذ ذ ذ لا يسهأئ أضوهإاسذبإأ ذ او ةهاوا.سذ نشأ ذ وحاةيتلو ،أب يو اأبذساوثله/ذ ملذذة
خ وذعو   أ مللبذ ذ ذالهإلتذملسكأدأ ذ لتلي ذ تلحو  ذولهذإ كتروليذ لتش إدذ ة اذما وودذ  اذذإ كترو أ ذالمللبذ ذ و   أ 

.ذ ل ذ يلوحد وولتذملذ ل ا لذ يلازهإدذ ةذأ سذإضذو ذالمللبذ هوقأودملأذ ذ أب وذ لتلفذفخلشد ،ذ مئش 
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Blackboardندوا  بعنوان التعاحل حع حلفات الم توى للمقررات الدراسية    
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4 وحدة
التعلم اإللكتروني

ذ ثلثذمل ومBlackboardذ ا ذمأ  ش  ل ذ ذفةلومهيشدذ يعذ لتذيلبت وذن اوةذال كتروليذ لتشأ وحاةخقذيا
ذوق أدأ اذ  اوةو ض  اسذ نشأ ،ذ ةذمبأشومس س ذيسذأاذ ملذذجتدلهج ذلينىذ االو ةقايتاذ.هد20/6/1442ذيو

Qualityذليشدذ   لتس أل Matters ا  ذمذسذفخز  ذيشدذ ينوذالملدذدةإدذ  اذاأدأ وهذ ا ذمأ سذي ل ذ ذ خذص
Blackboardوجياذ حسبأب ذال كترو أ سذي ل ذ ذ  ودةيلطشبذ  و أ ذا  كوهذ لا يسهأئ خأضذملأب تس ألهوذ ك 

. أ ذإ كتروهذي  ذ أب ذي ل ذ سجودةذالهل ذمضلو ةأب متذد هخااحأثذ سبأ  وأ ل/ذ االو هذ ت أامتذدة



دورا بعنوان حل االختبارات االلكترونية

4 وحدة
التعلم اإللكتروني

يعنهسذ لتذوهسذ نشأ ذإ كتروليذ لتشأ وحاةخقذيا
طذ بذ   ا يبأ دو ةبتاأنوذ لتشأ ذيتشويذ    أ وحاة
-4-23ثذملذ ثل وم(ذإ كترو أ ذالمللبذ ذ حل)بت وذنذ نشأ 
ذوقهد1442 ذ او ةوكذ ا،ُبتاأن،م8/12/2020ذيو
أبذسلهاوث/ذ ملذذةذ او ةقاياسذ نشأ ، شطذ بذ يوج  

.سذ نشأ ذ وحاةيتلو ،أب يو ا
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 دورا بعنوان حهارات استخدام بوابة التعلر االلكترون
شويذ ذيت   أ وحاةيعسذ لتذونهذإ كتروليذ لتشأ وحاةخقذيا

قس )ألسذ سشذإلسذ أ وذ ا ذمذ ذ تشومسنشأ ذال كترولي،وذ لتشأ 
تش ذ لسوذس ذمل اذمي ذ ذ )بت وذنُبتاأن ا يبأ دو ة(ذ طذ بذ 

ذوقهد24/6/1442ذ سبا وم((Blackboard(ذإ كترولي /6/2ذيو
ةذ او هوقايا  لج ن،ذيلوقع شطذ بذ يوج  ذ او ةوكذ ام،2020

.ذ نشأ سذإ كتروليذ لتشأ وحاةيتلو أب يو اأبذساوثله/ذ ملذذة



دورا حل و قدير االختبارات اإللكترونية
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4 وحدة
التعلم اإللكتروني

يعسذ لتذونهوليذإ كترذ لتشأ وحاةقاياذ سبأ  شبيبوأ ل.دسذ سشألذإلسذ أ وذ ا ذمذ ذ تشومكشأ أ أاسلأذ  
ذإ كترولي ذ لتشإدذ ة اذما ذإ كتروليذالمللبذ ذ و  ا  حلبت وذن ا يبأ دو ةبتاأنوذ لتشأ ذيتشويذ    أ وحاة

Blackboard ذوقهد4/7/1442ذ خ يس وم شطذ بذ وحاةيتلو ذ بتيرهأب يو اأبذساوثله.خقايتاذ،م18/2/2021ذيو
.ذفخلشد ش ذ مئيعذ لتذيلواأدأ ذإ كترولي،ذسذالمللبذ هذ طذ بذ تتلي إأ ذ او ةهاواسذ نشأ ،ذال كتروليذ لتشأ 



وحدة
القبول والتسجيل وحدة

األنشطة الطالبية
وحدة

اإلرشاد األكاديمي
وحدة

الخريجين
وحدة

التعلم اإللكتروني

2345 1

سمقسذي ذلي وذ لتسذ سشألذإلسذ أ وذ ا ذمذ ذ تشومكشأ إأ ذ طشب سوذس وذ  س ألذ  بولهوحاة  ثل

إأ وياذ كذد م ذسبر ذيجهذ لوذقهي  ذ لتشأ أ بتؤو هتتنىذ   وه وضوذسط ذ،و وذئو ذذ كذد  أ وذ  ا  

أاهذ،ويوذأوذإجذزذ ذاليلوذ ذ و ا ذ  س ألسطلقهوذ طذ بذ ذ طلبسلوأأ ذ وحاةو  وميناذ،  لجه

ذ  س ألوهذ  بولهوحاةوخلتئاوذ طذ بذ ،ذ طشب  و   ذذ   ذيتاال ووقذ تذي وذ  لذئجذ س ل ووأاذد

ذ ا ذس  له   اوهوذ طذ بذ ذ طلبتس ألويلذبت ذ ا ذمأ ذ  اذولهسإأاذدذيلتش  ذي ذم للوأ هد1432أذم

وتتشأ ذ وقوذ ينخ ا  ينسه لتشقويذذي ل ةذ سذأذ  اذم طبأقويلذبت وذإضذو ذ ة فأ شأذ وو  ذم

ذ أ ذلسج أعموذ  أذ،وذ لوويلذ  بولهشلوطسذقترذحخ ضذوتتنى،ذ كذد  أ وذ طذ بذ ذ طلبيتذكلويلذبت 

 طلبذوخأاذد للملمح ىإ ياذذيوكش وذي ذمخأ ذ  ذسلطويلهذ وحاةو  ومسذ  س أل،ذ خذص وذ لتط 

.ذ  ذيت و ؤي خهاذف و قس ذأ ش ذوجودةوذ طذ بذ 
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دورا بعنوان إجراءات ال ذل واإلضا ة
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و  ذو داهذ داو ةههذ وظددذئ 
ذ لئيسددددددددددددددددددددد ه تذشددددددددددددددددددددد هذ ةددددددددددددددددددددد فه
ادددذهوذإضدددذو هو د دددألهكدددلهجدددزملهين

س دددددذه   ذمدددددبهيدددددعهحذ ددددد هذ طذ دددددب،
 هوادد  كه طلقدداهذ دداو ةهإأدد هشذشدد

أددددلضهطشبددددذ هذ ةدددد فهوذإضددددذو 
هيدنهقبدلهذ

 
 طشبد هذي اي هذ كترو أذ

واأدأددددددددد هذ لتذيدددددددددلهيت دددددددددذهووجدددددددددلذمله
أ شأدددددددددددددددددذ هذ ةددددددددددددددددد فهوذإضدددددددددددددددددذو ه
وذ لتذيددددددلهيددددددعهذيتددددددذكلهذ  دددددد هقددددددا
 ةه طدددلخهواأدأددد هحش دددذ،هوقدددامهذ ددداوه
فهذي  دداسهحسددينهشددط ذويهيتددله

.شأ وحاةهذ  بولهوذ  س ألهسذ ن

وحدة
وحدةالتعلم اإللكتروني
5القبول والتسجيل

و ةهقذيددداههوحددداةهذ  بدددولهوذ  سددد ألهاددد هشدددطلهذ ب دددينهسإأددداذدهد
 ا يبأدددددددد ههههبت ددددددددوذنهإجددددددددلذملذ هذ ةدددددددد فهوذإضددددددددذو هسذمددددددددل اذمه اددددددددذمه

ذودددقهe-registerذ  سددد ألهه هددددهأبدددرهسل دددذيجه1442/ه3/ه2ذإث دددينهذيو
.هسلكهسو د

دورا بعنوان إعداد الجداول الدراسية
و ةهقذيددداههوحددداةهذ  بدددولهوذ  سددد ألهاددد هشدددطلهذ ب دددينهسإأددداذدهد
 أله ا يبأد هبت دوذنهإأداذدهذ  داذولهذ ا ذمدأ هسذمدل اذمه ادذمهذ  سدد

e-register ذوقه م2020/ه10/ه25وذ كه ومهذ  ستذملهذيو

وشدددددددددلحهكذوددددددددد هذ وظدددددددددذئ هاددددددددد ه
ذ  ادددددددددددذمهوطدددددددددددلقهإدملدددددددددددذلهذ بأذ دددددددددددذ ه

ضدذو هويتذ  تاذهسدذ طلقهذ يثدل،هسذإه
إأددددددد ههاأدأددددددد هذ لتذيدددددددلهيدددددددعهذي دددددددل ذ 

ي د هذفخلشد هينهحأثهذ لتط هوطله
 لط دددددذهيدددددعهبتدددددض،ههو ذقتددددداهذ ددددداو ة
ادددددد  كهمددددددبلهذ لتذيددددددلهيددددددعهذيتددددددذكل
ذلهوذ ملطددذملهذ  دد هقدداه طددلخهخث ددذملهإدملدد

ذ  ددددداولهذ ا ذسددددد  هواأدأددددد هيتذ  ددددد 
ةهإأ هه مهذيتذكل،هوث ه طلقاهذ او ه

ذ لتذيدددددددددلهيدددددددددعهذف  وأدددددددددذ هواأدأددددددددد ه
قدددامهأ ش دددذهوخه أتادددذهاددد هذ  سددد أل،هوه

ذ ددددددداو ةهذي  ددددددداسهحسدددددددينهشدددددددط ذويه

.يتلفهوحاةهذ  بولهوذ  س أل



عالااللقاء التعريف  باألقسام األكاديمية لل

وهدددددافهذ ش دددددذملهإأددددد ه
تتليدددددددددددددددددددددددددددددددددددد هذ طددددددددددددددددددددددددددددددددددددلبه
ذيسددددددددددددددددلجا نهسذ قسدددددددددددددددددذمه

ذ هذ كذد  أدددد هوذ ل   دددد
ذها ددددددد،هذيطلوحددددددد هسذ نشأددددددد ه

قددددددددددددامهيتددددددددددددلووهذ قسددددددددددددذمه
هأدددددددددددن

 
ذ كذد  أدددددددددد هتتليددددددددددددذ

ح دذهذ ل   ذ هذ   ه طله
كدددددددلهقسددددددد هوي يدددددددزذ ه شدددددددكه
 هذ ل   ددددذ هوخه أتاددددذهادددد

.موقهذ ت ل

وحدة
وحدةالتعلم اإللكتروني
5القبول والتسجيل

ذونهيددعه ا دداهوحدداةهذ  بددولهوذ  سدد ألهادد هشددطلهذ ب ددينهسذ لتدد
هتتليد ه شطدددددلبهوكذ ددددد هذ نشأددددد ه شتدددددؤونهذ لتشأ أددددد هوذ كذد  أددددد ه  دددددذمل 

 
أدددددذ

ذودقه هدده1442/ه9/ه17بت وذنهد أشدكه   ذيتد هوذ دكه دومهذ خ ديسهذيو
.هأبره طبأقهزووم

البات اللقاء التعريف  باألقسام األكاديمية للع
ذونهيددعه ا دداهوحدداةهذ  بددولهوذ  سدد ألهادد هشددطلهذ ب ددذ هسذ لتدد

هتتليد ه شطذ بدددذ هوكذ ددد هذ نشأددد ه شتدددؤونهذ لتشأ أددد هوذ كذد  أددد ه  دددذمل 
 
أدددذ

ذودقه هدده1442/ه9/ه18بت وذنهد أشدكه   ذيتد هوذ دكه دومهذ خ ديسهذيو
.هأبره طبأقهزووم

وهدددافهذ ش دددذملهذأددد ه
تتليددددددددددددددددددددددددددد هذ طذ بدددددددددددددددددددددددددددذ ه
ذيسدددددددددددددلجاذ هسذ قسدددددددددددددذم

ذ هذ كذد  أ هوذ ل   د
 دددددذها،هذيطلوحددددد هسذ نشأددددد ه

قاياهيتلوذ هذ قسدذم
هأددددددددد

 
نهذ كذد  أددددددددد هتتليددددددددددذ

ذ ل   ددددددددددددددددددددددددددذ هذ  دددددددددددددددددددددددددد ه
 طلح دددددددددددددددددددذهكدددددددددددددددددددلهقسددددددددددددددددددد ه
وي يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزذ ه شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكه

ادد هذ ل   ددذ هوخه أتاددذ

.هموقهذ ت ل
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وكالة الكلية للدراسات العليا والجودة

هوذ  ودةذ تشأذ شا ذمذ ذ نشأ وكذ  تتلبره
 
،سذ سشأللسذ أ ذإوذ ا ذمذ ذ تشومكشأ ا خمذمأذ ا ذ

إطذ ها ذ لتشأ أ شأ ذ ت ا ذيسل لهوذ لطويلهوذيلذبت ذ نشأ يسلومهأب ذ  ودةث ذو سنتلهتتنىوه 
. شوكذ   ذبت وحاذ مل س ملللينذالمترذ أجأ وخهاذو ذذ نشأ  ؤي  و أق

الوحدات التابعة للوكالة
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وحدة االبتعاث وحدة الجودة
وحدة

البحث العلمي
وحدة

التدريب والتطوير
وحدة

خدمة المجتمع
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 طبأقض ذنلمللينذ نشأ ا ذ دذمل  ودةذيسل لهوذ لوسينذ لطويلهملللينذ نشأ و مذ   ؤي  و أقإأ ذ  ودةوحاةتس  

وذيلذجت أ ذ كذد  ذ قسذما ذ  ودةخأ ذليلذبت إأ سذإضذو ذ نشأ ،ا ذ  ودةث ذو ولتلهذ كذد م وذالأل ذدذ  ودةيتذ يره

ملللينأ وذ نشسذ  ذيت وذ  ودةذ لطويلهأ ذدةسينذ وصلحش  سذ نشأ ذ  ودةوحاةتتاا ذ   ،ذي ذمبذ اأ و  ا  ذ او ي 

.ذ  ودةيتذ يرهووتذ أذ خلتط   دأ 

هي1442إعداد خعة الجودا للعام الجاحع  
 ذ  ذي  شتذمذ س وي ذ خط سإأاذدذ  ودةوحاةقذيا

يلذجت يناذيوذو هأاةأب ذ خط وذشل شا،.هد1442

،ذيجذ بره  ذ يلهيلذجت ،ذ ا ذمأ ذي ل ذ و  ذ يله وذصأ 

ين تا اوذذالم بذ ذ  طبأق، شبرذيجذ لوسينملططيلذبت 

وكذ   ذ ولهذالجل ذعا ذ س وي ذ خط ذأل ذد  ا ذذفةذو ،

ذوقذ ثلثذمل وموذ  ودةذ تشأذ شا ذمذ ذ نشأ  /27/1ذيو

.ه1442
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وحدة الجودة

هد1442ذ  ذي  ذ تذمملللسذ نشأ ذ  ودةوحاةقذيا
يشدذ ذوذشل شا.ذ كذد  أ ذ قسذما ذ  ودةيشدذ س لذجت 

،ذ ذي ل ه  ذ يله،ذ برذيج وذصأ ،ذي ل ذ  وذصأ أب 
 ذيلذجتأ شأ حوله  ليلهذ  ودةوحاةوقايا.ذ دذمليؤشلذ 
يشدذ ذإ جذزهولسبذ لوصأذ وهذ وذ دةذيلحاذ أب يتل ل

.وذ  ودةذ تشأذ شا ذمذ ذ نشأ وكذ  ذأ 

1

يج وأ  وزيعأب سذإشلذفذ  ودةوحاةقذيا
تتاذويلذبوذ  ودةذ لطويلهأ ذدةينذ وذ دةذ لخيذملطلأذ 

أب لذئجذ  و وزيعذالملطلأذ و وشألذ كذد  أ ذ قسذميع
لأذ ذالملطوذشل شاذ كذد  أ ،ذ قسذما ذ  ودةينس ي

،بذ طلهذملطلأذ ،ذ لا يسهأئ خأضذملذملطلأذ أب 

.ذ لوظأ ج ذ ذملطلأذ ،ذ خليجينذملطلأذ 

حراجعة حلفات الجودا و  ليل استعالعات الريي على حنسوب  الكلية



وحدة الجودة

ين ذي ايذ ت لو شا سذ نشأ ذ  ودةوحاةينسولوهشذ ك

:ذ لذأ ذ  ووهأب وذ  ودةذ لطويلهأ ذدة

1

حضور ورش حن عمادا التعوير والجودا

وهددداواهذ ددداو ةهإأددد ه
تتليددددددددددددددد هخأضدددددددددددددددذملههأئددددددددددددددد ه
ل هذ لددددددددددددا يسهسل ليددددددددددددلهذي دددددددددددد

ذيطدددددددددددو هذيتددددددددددداهيدددددددددددنهقبدددددددددددله
ي هذ  أئدددددددد هذ وط أدددددددد ه شل ددددددددوه
 دددددذهوذالأل ددددذدهذ كدددددذد م ،ها

 ددددددددددد هي ذقتددددددددددد هذيلحادددددددددددذ ه
ل ذ هذ دددوذ دةهاددد ه  دددذ يلهذي ددد

تاذ،هذ سذس  هواأدأ هيتذ  
ذ او ةذ مددددددددددددددددددددددددلذذوقددددددددددددددددددددددددامه

ي ددددددطدىهذ  ضددددددذةهينسددددددق

.هوحاةهذ  ودةهسذ نشأ 

دورا إعداد  قرير المقرر على النموذج الجديد

هي1442التقرير السنوي 
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ذ لذ يخذم هو ش هذ ت ل
هد27/2/1442ذ لتش ي لجذ ول ذملصأذغ 

هد23/3/1442و طويلمذ دذمليسلومها وذمل اذي ذذ دذمليؤشلذ س ذمل

هد24/3/1442ذ كذد  أ ذ  ضذ ذوهوذ وذجبذ ذ ة وقه،ذ كذد م ذإ شذد

هد2/4/1442 كتروليذالذ  س أل اذموذمل اذمذ بأذ ذ قوذأاو كوينج عذ أذ 

هد7/4/1442ذيطو ةذ برذيج وذالأل ذدذ  ودةض ذنوي ذ يسيتذ يره

هد10/4/1442ذ دذمليؤشلذ قأذسا ذ بأذ ذ قوذأاذمل اذم

هد16/4/1442لطويلي ذ ذ ت لملط ول ذملذ ل ليلهوالذس ذ دذمليؤشلذ  لذئج وشأل

هد28/4/1442ذ كذد  أ ذ برذيجسأذ ذ قوذأاويتذ ا أ لذ أ 

هد5/7/1442وذ ت ذدذ  شنشأذ ذ ل دأ   ذ خط إأاذد

هد8/7/1442ذ برذيجأ ذ  ذ أ ذ ا ذم   ليلهإأاذد

هد26/7/1442ذ كذد  أ  شبرذيجذ دذمليؤشلذ قأذس

هد27/7/1442سو دذ بلكأب و طبأ  ذبتاأنذ لتش ذمترذ أجأذ 

هذ بنذ و يوسسلذيج وصأ 
 
هد11/8/1442وطن ذ  ش لازهذ ةا ث  ش  ذذجطب ذ

هد16/8/1442وذ برذيجوذ قسذم شنشأذ ذ  تغأشأ ذ خططإأاذد

ب هأ ا هوحاةهذ  ودةهدو ةه ا يبأ هبت وذنهإأاذده  ليلهذي ل هأ

ذوقه(ه2020)ذ   وذجهذ  ا ا .ههد1442/ه5/ه8 ومهذ  ستذملهذيو



وحدة الجودة

يشدذ إدذ ةبت وذن ا يبأ دو ةبت اذ  ودةوحاةقذيا
 وم ذ كذد  أسذ قسذمذ  ودةينس يذ دذملويؤشلذ ذ  ودة
ذوقذإث ين .سذ نشأ .هد3/7/1442ذيو

 دتألطلي   ض  ايوذو هأاةأب ذ او ةوذشل شا

حسذبوطلي  ذ  ودةيشدذ يتذ ا OneDriveحسذب
ذئج لذيلازي ذ طلبسأذ ذ قذأاةوذمل اذمذ دذمليؤشلذ 

دىي طذ ملذذذ او ةوقامذ دذمل،يؤشلذ ا ذالم بذ ذ 

.ذ  ودةوحاةينسقذ  ضذة

1
دورا عن إدارا حلفات الجودا وحؤ رات األداء

يةإعداد  قرير قياس األداء للخعة االسترا يج
ط ذ خخدذمل  أذسذ ناذئيذ ل ليلهسإأاذدذ  ودةوحاةقذيا

ينل اذيتذ دذملقأذس اذمسذمل اذم شنشأ ذالمترذ أجأ 

S-Planذ  ذيت  PES.ذ دذملقأذس  ذذجذمللم  حأث
 ليلهذ لإأاذدوهذ ل دأ   ذ     ينذالمترذ أجأ  ألهاذف
ذوقينذإث  ومذ نشأ أ ذدةإأ وتسشأ هذ ناذئأ س و  ه ذيو

..هد17/7/1442
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وحدة الجودة

   ذ   أضذملأ لو ش بت اسذ نشأ ذ  ودةوحاةقذيا
أ  وث  وذجإأاذدحولهذالمترذ أجأ   خط ذ ل دأ   
ذإث ينوم ذالمترذ أجأ   خط ذ ل دأ   ذ خط ا يتلوع
ذوق ي طدى/ذ ملذذذ و ش وقام،هد16/8/1442ذيو

.سذ نشأ ذ  ودةوحاةينسقذ  ضذة

1
ور ة عن طريقة إعداد وثيقة حشروع   

ية إعداد الخعة التنفيذية للخعة االسترا يجالخعة التنفيذية
ذدإأاحولهوذ  ودةذ لطويلهأ ذدةينذ وذ دذ خطذبأب س ذمل

ذ     يعسذ لتذونهذ  ودةوحاةقذيا،ذ ل دأ   ذ خط 
. شنشأ    ذ ل دأذ خط سإأاذدذالمترذ أجأ   خط ذ ل دأ   
، خط  ذ ل اأم ذ  أنليناذيوذو هأاةأب ذ خط وذشل شا
وزيع ،سذ ل ويلذيتلوأذ ذ  بذط،  خط ذ زين ذفخطط

وأذ ،ذيتلهوثذئقإأاذد،سذ ل ويلذال  بذطحسبذيتلوأذ 

ذ نشأ أ ذدةإأ ذ ل دأ   ذ خط تسشأ و  

هي1442التقرير السنوي 
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وحدة

البحث العلمي
وحدة

التدريب والتطوير
وحدة
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 شتش ذ سليعامذ ل يسذ لةأب ذ لا يسهأئ خأضذملينذ تش أ ذ كدذملذ وتش أعسذ نشأ ذ تشم سذ بوث ل   ذملذ وحاةتس  

ذ بوثث ذو تتزيزهأب سذ ت لذ وحاة  وما ذذف ذال ،ش ىا ذفخلشد ذف ل تأ ذ  ضذ ذيتذ   و وجياهذ تشم ذ بوثو طويله

أ املللينأ ذ نشينسولوه امذ بوثأ ذ  ا ذ و طويلهو   أ ذ تشم  شبوثويش ت جذذس سوثأ سيئ و وويرهسذ نشأ ذ تشم 

.ذ تشم ذ بوثيجذلا وذ  اوذ ذ او ذ ينيج وأ 

ور ة عن اإلحكانات الت   قدحها  ركة جوجل لمستخدحيها
،زيزذ تأباسنمطذمذ ييرهسجذيت ذ تشم ذ بوثودأ  طو هخجلين

-ألسذ سشذإلسذ أ وذ ا ذمذ ذ تشومسنشأ ذ تشم ذ بوثوحاةقايا

لجوجشلا   اي ذذ   ذإينذ ذ :بت وذنأ لو ش -ذ طذ بذ شطله

ا يسذ لهأئ خأضذملينذ نشأ ينسوسيذ و ش ذمتااوايسل ايياذ،

ذوقذ  ستذمل وما وذ ك ذ و ش قايازووم،ي   أب هد20/2/1442ذيو

ج ذلينىذ االو ة

هي1442التقرير السنوي 

كلية العلوم والدراسات80
اإلنسانية بالسليل



وحدة
البحث العلمي

ذ لوشألبت وذن ا يب دو ةذ طلببتطلهذ تشم ذ بوثوحاةخقذيا
س س سذأاذيذ ملذذذ تلأب  زذزهذ االو هقاي ذذ تشم ذ بوثا ذإح ذئي

ا ذئيذإح ذ لوشألوخه أ ذإح ذملأش يد ومذ او ة  ذو اذ ليذضأذ ،
 وذ خطوذذإح ذئيذ لوشألسلذيج ه ذملتلذضيعذ تش أ ذ بووث

ذ  ستذمل وموذ كSPSS اذمسذملت ذلذ تش أ ذ بووث وشألا ذيلبت 
ذوق .سو دذ بلكسل ذيجطليقأنهد11/3/1442ذيو

2

دورا عن الت ليل اإلحصائ     الب ث العلم  

   االب اث العلميةEndNoteدورا عن استخدام برناحج 
ل ذيجسذمل اذمدو ة  ا  ذ طلبشطلها ذ ت ب ذ بوثوحاةقذيا

EndNote ذوقذ حا ومذ تش أ ذالسوذثا أبرههد8/8/1442ذيو
EndNoteسبر ذيجذ لتلي ذأ ذ او ةو ااف.ذأ سو دسلكسل ذيج
، تش أ ذذ و ذقا وذالقلبذسوهذإ كترو أ ذ د لم بت ل  ومذ  ي

.ذ  ضذةيو اي طدي/خذ او ةي ام
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ويلذبت ذ لا يبأ  برذيجذ  ا  أ شأ   اأ ا وذيتذ ا ذ نشأ ينسوسيذ لا يبأ ذالحلأذجذ سلوا اوذ لطويلهذ لا يبوحاة ال 

ذ  أئ  ذ ذ يو طويله ل  أ أ ل؛وو ش ا يبأ دو ذ و  دأ ملط وضعذ وحاةي ذموينذ برذيج،ه موذأشأ يامو  أأ   دأ هذ

حسبسذ نشأ  اةذي تذ او ذ  نسأقوه  دأ هذ،ا وذيتذ ا ذ وحاةخلتط ذقترذحوه  دأ هذ،ويلذبت سذ نشأ وذإدذ ي ذ لتشأ أ 

.سذ نشأ وذي د ةذي ت اةذ او ذ ين  دأ م  يذذيد ش سذ ل ذ يلهذ نشأ إدذ ةو زوياذ خط 

دورا بعنوان حهارات استخدام بالك بورد
ذ ذ ب شطلها وذ لطويلهذ لا يبوحاةخقذيا

يسذ خ  ومسو دذ بلكذمل اذمي ذ ذ بت وذندو ة

ذوق وهاوا.سلابو دسل ذيجأبرههد4/3/1442ذيو

.سو دلكذ بسل ذيجذمل اذمسكأدأ ذ لتلي إأ ذ او ة

.أبذساوثلهذ ملذذةذ او ةقام

هي1442التقرير السنوي 
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وحدة
التدريب والتطوير

ذنهخقذيدددددداهوحدددددداةهذ لددددددا يبهوذ لطددددددويلهادددددد هشددددددطلهذ ب ددددددذ هدو ةهبت ددددددوه
ذوددددقه .هههددددد1442/ه5/ه3ي ددددذ ذ هذ لددددا يسهذ دتددددذله ددددومهذ خ دددديسهذيو

ل،هوهدددداواهذ دددداو ةهإأدددد هاأدأدددد هذمددددل اذمهي ددددذ ذ هذ لددددا يسهذ دتددددذ
 ،هذ ل طدددددددأط،هذ ل دأددددددد:هوذ لتدددددددلفهأبددددددد هخقسدددددددذمهي دددددددذ ذ هذ لدددددددا يس

 هي ددددددذ ذ ه  ددددددوي.ه وضددددددأحهيد ددددددومهوخه أدددددد هكددددددلهي ددددددذ ةذ ل ددددددوي ،
(.هذ خلدددذييذ ل دددوي هذ  ببددد ،هذ ل دددوي هذ ب دددذئي،هذ ل دددوي )ذ دددا سه

.قاياهذ او ةهذ االو ةه لذبهج ذلهأباذ ة أا

3

ور ة عمل بعنوان حهارات التدريس الفعال

دورا بعنوان إعداد وكتابة التقارير اإلدارية

نهدو ةهخقذياهوحاةهذ لدا يبهوذ لطدويلهاد هشدطلهذ ب دي
ذوددقهبت ددوذنهإأدداذدهوالذسدد هذ ل ددذ يلهذإدذ يدد ه ددومهذإث ددين ذيو

ههأبدددددددددددددره طبأدددددددددددددقهزووم،هوهددددددددددددداواهذ ددددددددددددداو ةهإأددددددددددددد ه1442/ه4/ه1
ذ لتليددددددددددد هس د دددددددددددومههوخه أددددددددددد هذ ل دددددددددددذ يلهذالدذ يددددددددددد ،هيلذحدددددددددددله
إأددددددداذدهذهوخ وذأ دددددددذ،هوهقدددددددامهذ ددددددداو ةهذ ددددددداالو هخسدددددددوهذ ةسدددددددنه

ج ت هحذياهذ ملذذهذيسذأاهس س هإدذ ةهذ أ ذل

هي1442التقرير السنوي 
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وحدة االبتعاث وحدة الجودة
وحدة

البحث العلمي
وحدة

التدريب والتطوير
وحدة

خدمة المجتمع

2345 1

ذ  ذيت دو ه ت ذيجلا ذ نشأ   ثلوهتتشأ أذ،وهي ذ يذوهسوثأذ   ألهوهذف ل عملاي ا إم ذي ذ   ذيتذ ذ لئيس ذيسؤو أذ ين

خن جا   ك،ذ  ذدو ذ دتذ أذ وهذ برذيجوهذ سوذث ه ل امذفةب يجل ت ذذحلأذجذ  وا اوهذ ا ذم وه شل طأطجذهاةتس  و   ك

 ذوعهوهيذكل  ل ا ذ  ودةوهذ تشأذ شا ذمذ ذ نشأ سوكذ  ذف ل عملاي وحاةأبره لطشعسذ سشألذإلسذ أ ذ ا ذمذ وهذ تشومكشأ 

.يواد ين مذ  وه ؤي ووقف ل ت ذويدأا

دوره بعنوان حميسات رجل األعمال الناجح
االو هذ قاي ذذ  ذج ذ أ ذل جلي يزذ بت وذن ا يبأهدو م  ا    

:يتلو ذ او ةخهاذفوينهد،10/3/1442ذ ثلثذملسلذ يخذ زهليهشكليه

  ذئح(10)خه  وضأح،ذ  ذج ذ أ ذل جلا  لوولهخن جبذ   ذ خ ذئص

ذكج"ذ  أن ذ أ ذل لجليثذلذ أ ذل، يذدةيجذلا ذ املوله لياين نل

هخأ ذلالجل جذحذ هح قواأ "يذي
 
سلزهخذملتلذض  ا ذذ  دل،ينساملذ

.ذ أ ذل جذلخغشبيسل اي ذذ   وذآل أذ ذ دوذ 
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وحدة
خدمة المجتمع

خقذيددددداهوحددددداةهملايددددد هذف ل دددددعهسنشأددددد هذ تشدددددومهوذ ا ذمدددددذ هذإلسدددددذ أ ه
ذيؤمسددذ هذ  أددذدةهذإدذ يدد هادد )دو ةه ا يبأدد هبت ددوذنه(هشددطلهذ ب ددين)سذ سددشأله
هدددههيددنهملددللهسل ددذيجهذ ددبلكهسددو د،ه1442/ه3/ه25 ددومهذ  ستددذملهسلددذ يخهه(هذ تذيدد 

ذ ةهقددددامهذ دددداو ةهذ دددداالو هه ددددوهذ بتدددديرهيو دددداهأبدددد هذ مددددلذذهذيسددددذأاهس سدددد هإد
هيدددنهذالهددداذفه  ثشددداهاددد هيتلوددد هيد دددومهوتتله

 
يددد هذ أ دددذل،هوقددداه  ذو ددداهأدددادذ

سددددذ هذيؤمسدددد هذ تذيدددد ه،ه اليددددذ هذ  أددددذدةه،ه ددددمثيرهذ  أددددذدةهذإدذ يدددد هأبدددد هذيؤم
.ذ تذي ،هخ  ذطهذ  أذدةهذإدذ ي ها هذيؤمسذ هذ تذي 

4
ةدوره بعنوان القيادا اإلدارية    المؤسسات العاح

ريةندوا بعنوان كيف حا ظ اإلسالم على النفس البش
قسدد هخقذيدداهوكذ دد هذ نشأدد ه شا ذمددذ هذ تشأددذهوهذ  ددودةهسذ لتددذونهيددع
مددلمهذ ا ذمددذ هذإمددليأ هادد هشددطلهذ ب ددذ هه دداوةهبت ددوذنهاأدد هحددذو هذإه

هدددددددهأبددددددرهسل ددددددذيجه1442/ه3/ه25أبدددددد هذ دددددد دسهذ بتددددددلي ه ددددددومهذ  ستددددددذملهسلددددددذ يخه
بد هذ د دسه،هوهاواهذ  اوةهإأ ه وضأحه ودلي هذإمدلمهذالألداذملهأسلابو د

ذ يدلذضهذ بتلي هموذملهينهذ  دسهكذال لوذ ،هو  ذو اهذ يلهسذ لاذويهيدن

.ا هذ كلذبهوذ س  ،هوقاياهذ  اوةهذ االو ةههاوثلهأذيل

هي1442التقرير السنوي 
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وحدة
خدمة المجتمع

قددددددددداياهوكذ ددددددددد هذ نشأددددددددد ه شا ذمدددددددددذ ه
 هذ تشأددددذهوذ  ددددودةههسذ لتددددذونهيددددعهقسدددد هذ شغدددد
ذ هذ تللأدد هو شدد هأ ددلهبت ددوذنه   أدد هي دددذ ه
 ،ههذ كلذسددددددد ه دددددددامهطذ بدددددددذ هذيلحشددددددد هذ ثذ ويددددددد

قددددددددددددايتاذهذ دددددددددددداالو ةهأذ دددددددددددداةهأبدددددددددددداهذ تددددددددددددذله
/ه25/3ذ ع م ،هوهذ كه ومهذ  ستذملهسلذ يخهه

 هالذسدد:ههددده،ههوههدداواههذ و شدد هيتلودد 1442
ذ   دددددددزةهاددددددد هخولهذ نش ددددددد هوومدددددددط ذهوآمللهدددددددذه
سطلي ددددددد هصدددددددةأو ،ه مددددددد هذ  ددددددد هاددددددد هآملدددددددله

 هذ مددددددد ذملهوذ وتدددددددذلهوذ لدليدددددددقهسدددددددينهذ  ددددددد
ذ طويشدددددددددددد هوذ  دددددددددددد هذي  ددددددددددددو ة،هذ ةدددددددددددد فه
وذ زيدددددذدةهاددددد هذ ةدددددلوفه،ذمدددددل اذمهأليدددددذ ه

.ذ ترقأ هسطلي  هصةأو 

4
ور ة عمل بعنوان  نمية حهارات الكتابة لدى طالبات المرحلة الثانوية
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وحدة
4خدمة المجتمع

(ن و  راكة حجتمعية  اعلة حع حجتمع الم ا ظة) عاليات المبادرا المجتمعية للكلية   ت  عار 
ادد ه  ددذمهذ سددذأ هذ ثذي دد هيسددذمله1442/ه7/ه29ذ طش دداهيسددذملهذ سددباهسلددذ يخه

 سدددبأ  هبتدددطلهذ طدددلبهوهسلأذ ددد هأ أددداهذ نشأددد همدددتذدةهذ ددداالو هوأ دددلهسدددنهشدددبيبهذ
 وددددوه"شألهوتذ أددددذ هذيبددددذد ةهذف ل تأدددد ه نشأدددد هذ تشددددومهوهذ ا ذمددددذ هذإلسددددذ أ هسذ سدددد

ل دددا  ه  ثشددداهذ طلقددد هذيبدددذد ةهس".ههشدددلذا هيجل تأددد هوذأشددد هيدددعهيجل دددعهذفةذواددد 
تذدةههدو ةهأددنهبتددداهأبدددرهي  دد هزومهبت دددوذنههذي ذصددداهذ تددلأأ ه ش  دددأو هقددداي ذهمددد

ثشداهخهداذفهوذ  هسنهيد  هذ ت و هواألهذ نشأ ه شا ذمدذ هذ تشأدذ،ههوهقداه  /ذ االو ه
لأأ ،هذي ذصدداهذ تددلأأ ه ش  ددأو ،هخه أدد هيتلودد هذي ذصدداهذ تدد:هذ دداو ةهادد هيتلودد 

.هخجو هذ   أو 

دورا بعنوان إعداد و كتابة التقارير اإلدارية
سذ أ ذإلوذ ا ذمذ ذ تشومسنشأ ذف ل تأ ذيبذد ةوتذ أذ  وذصشا

ذ  ودةوهشأذذ ت شا ذمذ ذ نشأ سوكذ  ذف ل عملاي وحاة  أ  ذذ   وهسذ سشأل

ذ نشأ اأ أمتذدةسلأذ  وه(ذ طلبشطله)سذ نشأ ذ تش أ ذ قسذميعسذ لتذونه

ذ ثذي   سذأ ذ  ذما ذإث ين ومقاياحأثذ سبأ  ،شبيبسنوأ لذ االو ه

ذ ل ذ يلهالذس وهإأاذد"بت وذن ا يبأ دو ةهد2/8/1442سلذ يخوذ كيسذمل

ا ذ او ةخهاذف  ثشاوقاحذيا،ج ت ذ ةسنخسوهذ االو هقاي ذ"ذإدذ ي 

،ذإدذ ي ذ ل ذ يلهإأاذديلذحلذإدذ ي ،ذ ل ذ يلهوخه أ يد وميتلو ذآلتي

.ذإ كترو أ وهذيكلول ذإدذ ي ذ ل ذ يله

هي1442التقرير السنوي 
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وحدة
4خدمة المجتمع

دورا بعنوان حهارات القيادا الفاعلة    ظل الدراسة عن بعد
شلذا  ووه"سذ سشألذإلسذ أ ذ ا ذمذ وهذ تشوم نشأ ذف ل تأ ذيبذد ةإطذ ها 

  ذموا 1/8/1442سلذ يخذ حا ومقايا"ذفةذوا يجل عيعوذأش يجل تأ 

ظلا  ذ دذأشذ  أذدةي ذ ذ بت وذنذ طلببتطله ا يبأ دو ةيسذملذ ثذي  ذ سذأ 

وه ذ نشأأ أاذ سبأ  شبيبسنوأ ل/ذ االو همتذدةقاي ذبتا،أنذ ا ذم 

اوقذ أ ذل،إدذ ةس س ذيسذأاذ أ ذلإدذ ةخملذذأب يو اذ بتيرهه وهذ االو ه

ذدة،ذ  أيجذلا ذ ةا ث ذيدذهأ ،يتلو ذ  أذدةتتلي :ا ذ او ةخهاذف  ثشا

 اذيتذصلةذال جذهذ بتضأب ذ لتلف،ذ  أذدةخ  ذطوهمل ذئصأب ذ لتلف

.ذ  أذدة

هي1442التقرير السنوي  هي1442التقرير السنوي 
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دورا بعنوان المهارات الالزحة لرجل األعمال الناجح
سذ سشألذ أ ذإلسوذ ا ذمذ ذ تشومسنشأ ذف ل تأ ذيبذد ةوتذ أذ  وذصشا

دو ةهد3/8/1442سلذ يخوهيسذملذ ثذي  ذ سذأ   ذما ذ ثلثذمل ومقاياحأث

أباشكليهذ االو هقاي ذ"ذ  ذج ذ أ ذل لجلذ لزي ذي ذ ذ "بت وذن ا يبأ 

يتلو ذ او ةخهاذف  ثشاقاوهذ أ ذل،إدذ ةس س ذيسذأاذ ملذذذ زهليهذف أا

ل اي ذيسذ   ذ دوذ خهاذوك، لو أقهذي   ذئح-ذفخذطلةأذ  -ذ أ ذلسيئ 

.ذ أ ذل جذل



وحدة
4خدمة المجتمع

دورا بعنوان الت ول إل  المدن الذكية

حأدددثهقددداياه دددومهذ  ستدددذملهه

ملهادددد ه  دددددذمهذ سدددددذأ هذ ثذي ددددد هيسدددددذ

دو ةه ا يبأدد 1442/ه8/ه4سلددذ يخه

وددولههأبددره طبأددقهزومههبت ددوذنهذ ل

قدددددددددددددايتاذه.ههإأددددددددددددد هذيدددددددددددددانهذ  اأددددددددددددد 

ذ دددددددددداالو ةهينددددددددددىهج ددددددددددذلهذ سددددددددددأاه

ذ مددددددلذذهذيسددددددذأاهس سدددددد هأشددددددوم

ذ ةذمددبه،ههوهقدداه  ثشدداههخهدداذف

مهذ ددددداو ةهاددددد هذ لتدددددلفهأبددددد هيد دددددوه

ذيدددددددددددددددددددانهذ  اأددددددددددددددددددد ه،هذ هددددددددددددددددددداذفه

يهذ لئيسددددددددددد ه شلودددددددددددولهذإ كترولددددددددددد

مل دددددددددددددددددددذئصهذيدددددددددددددددددددانه،هوذ ددددددددددددددددددد كي

مهذ  اأدد ،ه اددلةهأذيدد هأبدد هيد ددوه

.هذ  كذملههذالصط ذع ه ش ان

هي1442التقرير السنوي 

دورا بعنوان حهارات التعاحل حع ال وسبة الس ابية

حأدددثهقددداياه دددومهذ خ ددديسهه

اددددددد ه  دددددددذمهذ سدددددددذأ هذ ثذي ددددددد هيسدددددددذمله

ههدو ةه ا يبأدد 1442/ه8/ه5سلدذ يخه

 ذ هي دددذ"أبدددره طبأدددقهزوومهبت دددوذنه
"هه ذ لتذيددلهيددعهذ ةومددب هذ سددةذسأ

قددددددددددايتاذههذ مددددددددددلذذةهاددددددددددوثلهأبددددددددددذسه

ومههيو اهأب هذفةذضلةههس س هأش

ذ ةذمددددددددب،هوقدددددددداه  ثشدددددددداهخهدددددددداذفه

ذ ددددداو ةههاددددد هذ لتدددددلفهأبددددد هملدددددايذ ه

 هقوقلها هذ ت دلهأدنهبتدا،هيتدذ ا

ذ هذيشددددددددذ هأدددددددنهبتدددددددا،ههذالمدددددددلبأذ 

.ذإ كترو أ 

ذإلسدذ أ ه وذصشاههوتذ أذ هذيبذد ةهذف ل تأ هسنشأ هذ تشومهوهذ ا ذمدذ 
 ذمدددددذ هسذ سدددددشألهوهذ  ددددد ه  أ  دددددذهوحددددداةهملايددددد هذف ل دددددعهسوكذ ددددد هذ نشأددددد ه شا

ذ بددددذ هسذ لتددددذونهيددددعهذ قسددددذمهذ تش أدددد هسذ نشأدددد هشددددطلهذ طذ تشأددددذهوهذ  ددددودةه
.ه وللأذ  همتذدةهأ أاهذ نشأ هذ االو هوأ لهسنهشبيبهذ سبأ 

مدددددددذ ه وذصدددددددشاهوتذ أدددددددذ هذيبدددددددذد ةهذف ل تأددددددد هسنشأددددددد هذ تشدددددددومهوهذ ا ذ
نشأددددددد هذإلسدددددددذ أ هسذ سدددددددشألهوهذ  ددددددد ه  أ  دددددددذهوحددددددداةهملايددددددد هذف ل دددددددعهسوكذ ددددددد هذ 
شدددددطله شا ذمدددددذ هذ تشأدددددذهوهذ  دددددودةههسذ لتدددددذونهيدددددعهذ قسدددددذمهذ تش أددددد هسذ نشأددددد 

ذ سبأ  ذ طذ بذ هوهسلأذ  همتذدةهأ أاهذ نشأ هذ االو هوأ لهسنهشبيب
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وحدة
4خدمة المجتمع

ةدورا بعنوان حهارات التعاحل حع ال وسبة الس ابي

حأددثهقدداياه ددومهذ خ دديسهه

ادددددد ه  ددددددذمهذ سددددددذأ هذ ثذي دددددد هيسددددددذمل

هددددددددددددددددددددددددددههدو ةه1442/ه8/ه5سلدددددددددددددددددددددددددذ يخه

ت دددوذنه ا يبأددد هأبدددره طبأدددقهزوومهب

ي ددددددذ ذ هذ لتذيددددددلهيددددددعهذ ةومددددددب ه"

وثلهقدايتاذههذ مدلذذةهاد"هذ سةذسأ 

أبددددددددددذسهيو دددددددددداهأبدددددددددد هذفةذضددددددددددلةهه

س سدددددددددد هأشددددددددددومههذ ةذمددددددددددب،هوقدددددددددداه

لفه  ثشدداهخهدداذفهذ دداو ةههادد هذ لتدد

أبدد هملددايذ هقوقددلهادد هذ ت ددلهأددن

،ههبتددددا،هيتددددذ ا هذيشدددددذ هأددددنهبتددددا

.ذالملبأذ ذ هذإ كترو أ 

هي1442التقرير السنوي 

دورا بعنوان حفهوم األحن السيبران 

 هقاياه دومهذ حداههاد ه  دذمهذ سدذأ

هدددهدو ةه1442/ه8/8ذ ثذي دد هيسددذملههسلددذ يخه

برذليه ا يبأدد هبت ددوذنهيد ددومهذ يددنهذ سددأ

لمهأبددددره طبأددددقهزوومههقدددداي ذهذ دددداالو هبتدددد

يو دددددددددددداهذ يددددددددددددينهيتددددددددددددلفهقسدددددددددددد هأشددددددددددددومهه

 ههذ ةذمددددددبهسذ نشأدددددد ،ههوهقدددددداه  ثشدددددداهيوددددددذوه

رذليهذ داو ةهادد هيتلود ههيد ددومهذ يدنهذ سددب

،هلتدددددددددددددددمةهذ يدددددددددددددددنهذ سدددددددددددددددبرذليه،ذ دضدددددددددددددددذمله

رذليذ سددددبذ سددددبرذلي،هههذ دددددلقهسددددينهذ يددددنه

وخيددددددددنهذيتشويددددددددذ ،هذ يددددددددنهذ سددددددددبرذليهادددددددد 

ذي شكددددددددد هذ تللأددددددددد ههذ سدددددددددتود  ه،هوخ دددددددددوذعه

.ذ  لذئ هذ سبرذ أ 

ذمددددددذ ه وذصددددددشاهوتذ أددددددذ هذيبددددددذد ةهذف ل تأدددددد هسنشأدددددد هذ تشددددددومهوهذ ا ه
ذ د هذ نشأد هذإلسذ أ هسذ سشألهوهذ   ه  أ  ذهوحاةهملايد هذف ل دعهسوكه

نشأددد ه شا ذمدددذ هذ تشأدددذهوهذ  دددودةههسذ لتدددذونهيدددعهذ قسدددذمهذ تش أددد هسذ 
سدددددنهشدددددطلهذ طذ بدددددذ هسلأذ ددددد همدددددتذدةهأ أددددداهذ نشأددددد هذ ددددداالو هوأ دددددل

.هشبيبهذ سبأ  

مدددددددذ ه وذصدددددددشاهوتذ أدددددددذ هذيبدددددددذد ةهذف ل تأددددددد هسنشأددددددد هذ تشدددددددومهوهذ ا ذ
نشأددددددد هذإلسدددددددذ أ هسذ سدددددددشألهوهذ  ددددددد ه  أ  دددددددذهوحددددددداةهملايددددددد هذف ل دددددددعهسوكذ ددددددد هذ 
شدددددطله شا ذمدددددذ هذ تشأدددددذهوهذ  دددددودةههسذ لتدددددذونهيدددددعهذ قسدددددذمهذ تش أددددد هسذ نشأددددد 

.هسبأ  ذ طلبهوهسلأذ  همتذدةهأ أاهذ نشأ هذ االو هوأ لهسنهشبيبهذ 
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وحدة
4خدمة المجتمع

سيةدورا بعنوان المراسالت اإلدارية    اللغة اإلنجلي

حأددثهقددداياه ددومهذإث دددين

ذملهادددد ه  ددددذمهذ سددددذأ هذ ثذي دددد هيسدددد

هددددددددددددددددددددهدو ةه1442/ه8/ه9سلدددددددددددددددددددذ يخه

 ا يبأددددددددددددد ههبت دددددددددددددوذنهذيلذمدددددددددددددل 

 هأبددرهذإدذ يدد هادد هذ شغدد هذإ جشيز دد

 طبأدددددددددددددددقهزوم،هوهقدددددددددددددددامهذ ددددددددددددددداو ةه

ذ مدددددددددددددددددددددددددلذذهأبددددددددددددددددددددددددداهذ دددددددددددددددددددددددددلؤوفه

ذ ةلذحتدددددددددددد هذفةذضددددددددددددلهس سدددددددددددد ه

شددددداهذ شغددددد هذإ جشيز ددددد ،هوهقددددداه  ث

خهددددددددددداذفهههذ ددددددددددداو ةهاددددددددددد هتتليددددددددددد ه

ذيلذمدددددددددددددل هذإدذ يددددددددددددد ه،خه أددددددددددددد ه

 هذيلذمددل هذإدذ يددد ه،هيوذصددددذ

ذيلذمدددددددددددددددل هذإدذ يددددددددددددددد ،هخ دددددددددددددددوذعه

.ذيلذمل هذإدذ ي 

دورا بعنوان كتابة اإليميالت الرسمية

حأددددثهقدددداياه ددددومهذ ثلثددددذملههادددد 

يخه  دددذمهذ سدددذأ هذ ثذي ددد هيسدددذملهوهسلدددذ ه

دو ةه ا يبأدددددددد هبت ددددددددوذن1442/ه10/8

رهأبدددددددددد"هالذسددددددددد هذإ  ددددددددددأل هذ لمدددددددددد أ ه"

ادددذليه طبأدددقهزووم،ههقدددايتاذهذ مدددلذذةه 

،ه| دددددد س سدددددد هذ شغدددددد هذإ جشيزهشددددددلذحأب 

 ههوقداه  ثشداهخهداذفههذ داو ةهاد هيتلودد

 هيد دددددومهذإ  دددددأل هذ لمددددد أ ،هخه أددددد

أ هاأدأددددددددد هالذسددددددددد هذإ  دددددددددأل هذ لمددددددددد 

.أل وذ كأدأ هذ لم أ هإ مذلهذإ  

ذمددددددذ ه وذصددددددشاهوتذ أددددددذ هذيبددددددذد ةهذف ل تأدددددد هسنشأدددددد هذ تشددددددومهوهذ ا ه
كذ  هذ نشأ هذإلسذ أ هسذ سشأل،هوهذ   ه  أ  ذهوحاةهملاي هذف ل عهسوه

نشأددد ه شا ذمدددذ هذ تشأدددذهوهذ  دددودةههسذ لتدددذونهيدددعهذ قسدددذمهذ تش أددد هسذ 
نهشدددددطلهذ طدددددلبهوهسلأذ ددددد همدددددتذدةهأ أددددداهذ نشأددددد هذ ددددداالو هوأ دددددلهسددددد

.هشبيبهذ سبأ  

مدددددددذ ه وذصدددددددشاهوتذ أدددددددذ هذيبدددددددذد ةهذف ل تأددددددد هسنشأددددددد هذ تشدددددددومهوهذ ا ذ
نشأددددددد هذإلسدددددددذ أ هسذ سدددددددشألهوهذ  ددددددد ه  أ  دددددددذهوحددددددداةهملايددددددد هذف ل دددددددعهسوكذ ددددددد هذ 
ذ بددذ ،ه شا ذمددذ هذ تشأددذهوهذ  ددودةههسذ لتددذونهيددعهذ قسددذمهذ تش أدد هشددطلهذ ط

.وللأذ  همتذدةهأ أاهذ نشأ هذ االو هوأ لهسنهشبيبهذ سبأ  
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وحدة
4خدمة المجتمع

دورا بعنوان التدريب على اختبارات القياس
 شا ذمذ ذ نشأ   سوكذذف ل عملاي وحاة  أ  ذوذ   سذ سشأل،ذإلسذ أ ذ ا ذمذ وهذ تشومسنشأ ذف ل تأ ذيبذد ةوتذ أذ  وذصشا

قاياحأثسبأ  ،ذ شبيبسنوأ ل.دذينش ذ نشأ أ أامتذدةسلأذ  وهسذ نشأ (ذ طلبشطله)ذ تش أ ذ قسذميعسذ لتذونهذ  ودةوهذ تشأذ

ذوقهد12/8/1442سلذ يخوهيسذملذ ثذي  ذ سذأ   ذما ذ خ يس وم أب ذ لا يب):بت وذن(زوم طبأقأبره) ا يبأ دو ةم25/3/2021ذيو

المللبذ هبذ طلهذملتاذدآ أ  وضأحا ذ او ةخهاذف  ثشاقاوهذ ليذضأذ ،س س ذيسذأاذ ملذذي لذنذح ا.دقاي ذ(ذ  أذسذمللبذ ذ 

.ذالمللبذ  املولهذ لزي ذ   امأ وهذ ليذضأ ذي ذ ذ    أ وهقأذس،ذ  أذس

هي1442التقرير السنوي 
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دورا بعنوان حهارات التواصل المثمر
 ذمذ ذ اوهذ تشومسنشأ ذف ل تأ ذيبذد ةوتذ أذ ذمللل ا

ذ نشأ سوكذ  ف ل عملاي وحاة  أ  ذوذ   سذ سشأل،ذإلسذ أ 

طلب،ذ شطلهذ تش أ ذ قسذميعسذ لتذونهذ  ودةوهذ تشأذ شا ذمذ 

حأث.أ  ذ سبشبيبسنوأ لذ االو هذ نشأ أ أامتذدةسلأذ  وه

وهذمليسذ ثذي  ذ سذأ   ذما ذ سبا ومذ خلذيأ ذ او ةقايا

"لذيث ذ لوذصلي ذ ذ "بت وذن ا يبأ دو ةهد14/8/1442سلذ يخ

سذأاذيذ ملذذذيستوديحسنذ االو هوقاي ذ،زووم طبأقأبره

ون تتليا ذ او ةخهاذف  ثشاقاوهذإمليأ ،ذ ا ذمذ س س 

،ذ لوذصليأذد نذ صةأح، شلوذصلذ ةذج ذيث ل،ذ لوذصل

.ذ لوذصليتوقذ وهأ ذصله



وحدة
4خدمة المجتمع

دورا بعنوان  ن الردود الذكية
ذ ثلثذملم وهذ  اأ ذ لدودونبت وذندو ةذف ل عملاي وحاةيعسذ لتذونهذ ب ذ شطلها ذ طذ بذ شؤونوحاة ا ا

ذوق ذيا ل ةذ او هقايا.ذ  كيذ لدآ أذ ،ذ  اأ ذ لدوديد ومتتلي إأ ذ او ةوهاوازووم، طبأقأبرههد24/8/1442ذيو

.ذ دذ ذنغ أ  
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وحدة االبتعاث وحدة الجودة
وحدة

البحث العلمي
وحدة

التدريب والتطوير
وحدة

خدمة المجتمع

2345 1

هذيبلتثينذ نشأ ينسولوه  صيذكليلذبت أب سذ نشأ ذالسلتذثوحاةتت ل
 
هملذ جأذ

 
ضوملا ي ذمبذ وحاةذ لذمس ذوذ لوصأ ،ودذملشأذ

ذ خذ جأينلوينذيتين  ذ يلهين لديذأب س ذمل هذ لا يبخوهذالسلتذثإناذملخوهسل ا اذ  س ف شسوذ لوصأ  لسلتذثذ س وي ذ خط 

ود ذم ذ االو ذةوهذيذجسليرهيلحش  وذ خذ جذ اذمللا ذ نشأ يبلتث أنذإح ذملذ ج عذالسلتذثوحاةخهاذفوينذ ث ذوأ ،وذي ة أذ 

.  دأ هذويلذبت  شلا يبذ ل دأ   وذآل أذ وذ سأذمذ ذ  وذأاووضعذ نشأ يبلتث خوضذع

دورا بعنوان االبتعاث يهدا ه  روطه وضوابعه
ذوه،خهاذالسلتذثبت وذن ا يبأ دو ةذالسلتذثوحاةخقذيا

ذوقذإث ين وييوضوذسطهوشلوطه ويومه2/3/1442ذيو

ذوقذ خ يس ه موهاوازووم،ي   أبرهه5/3/1442ذيو

اموقوشلوطه،وضوذسطهذالسلتذثسمهاذفذ لتلي إأ ذ او ة

 االو هذوهذ طذ بذ شطلها ذ سأاخح ااوثلهذ االو ةذ او ةه م

.ذ طلبشطلها يو اأباهللاأباذيطشب
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وحدة
4وحدة االبتعاث
ريةدورا  دريبية بعنوان االبتعاث ودوره     أهيل الكوادر البش
 كدددوذد هخقذيددداهوحددداةهذالسلتدددذثهدو ةه ا يبأددد هبت دددوذنهذالسلتدددذثهودوه مهاددد ه مهأدددلهذ

ذوقه ذوقه1442/ه3/ه14ذ بتلي ه وييهذ سباهذيو أبره.ههد1442/ه3/ه18هههوذ  ستذملهذيو
ئامهذ ث ذوأد هي   هزووم،ههوهاواهذ او ةهإأ هتتلي هذي بشينهأب هسل ذيجهذالسلتذثهسدوذ

أدددداةهوذالجل ذأأدددد هوذالقل ددددذد  هأبدددد هذ دددددلدهوذف ل ددددعهوذ ددددوطن،هوذشددددل شاهذ دددداو ةهأبدددد 
 جذسأددددذ هذ لمهأددددلهذ ث ددددذا هوذالقل ددددذدي،هإ،ههيوددددذو ه  كددددنه  خأ دددد ذهادددد هخه أدددد هذالسلتددددذث

 هيتدلفهذالسلتذثه شدلدهوذف ل عهوذ وطن،هقامهذ او ةهذ االو هجتدلهيو داهأبداهذ كدلي

. طذ بذ قس هإدذ ةهذالأ ذلها هشطلهذ طلبهوذ ملذذةههيذ يذهأباهللاهبتيرها هشطلهذ

دورا  دريبية بعنوان يهمية وكيفية اختيار المؤسسات التعليمية المناسبة للدراسة بالخارج
ؤمسذ ذيذمللأذ هواأدأ خه أ بت وذن ا يبأ دو ةذالسلتذثوحاةخقذيا

ذوقذ خ يس ومسذ خذ ج شا ذم ذي ذمب ذ لتشأ أ  أبرههد6/7/1442ذيو

ذمللأذ هأدأ سكذالسلتذثسل ذيجأب ذي بشينتتلي ذ او ةإأ وهاوازوم،ي   

سنااذلي ذ ملذذةذ او ةوقاياسذ خذ ج،ذالسلتذث بر ذيجذي ذمب ذيؤمسذ 

.ذ وط أ ذخمترذ أسجذيت ذال جشيز  ذ شغ قس ينذيبلتث شلذحأب يو اأب 
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ة عقود الشراكة بين الكلي
وجهات المجتمع المحلي
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 وقيع عقد الشراكة بين الكلية وجمعية  باا السليل

 هاددددد هإطدددددذ هذ تدددددلذكذ هسدددددينهذ   دددددذ
ذ لتشأ أددددددددددددد هوذ   تأدددددددددددددذ ه ددددددددددددد ه وقأدددددددددددددعه
شددددددددلذا هيجل تأدددددددد هسددددددددينهكشأدددددددد هذ تشددددددددوم

 ثش ددذهوذ ا ذمددذ هذإلسددذ أ هسذ سددشألهوي
االو هواأددلهذ نشأدد ه شلطددويلهوذ  ددودةهذ دد

أددداهودددذ  هسدددنهيد ددد هذ ت دددو ه أذسددد هأدددنهأ 
ذ نشأددددددددد هذ دددددددددداالو هوأ ددددددددددلهسددددددددددنهشددددددددددبيب
ذ سدددبأ  هيدددعهج تأددد هملدددايذ هذ تدددبذب

شدددددددسهسذ سدددددددشألهوذ  ددددددد ه  ثش دددددددذه ئددددددديسهيج
إدذ  اددددددددددذهذ مددددددددددلذذهيو دددددددددداهسددددددددددنهوأ ددددددددددله

ينهذ ودأدددذلي،هحأدددثه لضدددد نهذ لتدددذونهسدددد
ذ   لددددددددينهادددددددد هأددددددددادهيددددددددنهذف ددددددددذال هذذ ه

.ذالهل ذمهذيتترك
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 وقيع عقد الشراكة بين الكلية وحجمع صفوا المهيدا لعب األسنان

نه ددد ه وقأدددعهشدددلذا هيجل تأددد هسدددي
كشأددددددددد هذ تشدددددددددومهوذ ا ذمدددددددددذ هذإلسدددددددددذ أ 

شأدددد هسذ سددددشألهي ثشدددد هبسددددتذدةهأ أدددداهذ ن
  هوهذ دددداالو هوأ ددددلهسددددنهشددددبيبهذ سددددبأ

يدددددددددا لهيج دددددددددعهصددددددددددوةهذي أدددددددددابه طدددددددددبه
ذودددد قهذ مدددد ذن،ههوذ ددددكه ددددومهذ ثلثددددذملهذيو

حأدددددثه لضددددد نههددددد مه.هههدددددد1442/ه8/ه24
 هأددادهذ تددلذا هذ لتددذونهسددينهذ   لددينهادد

.ينهذف ذال هذذ هذالهل ذمهذيتترك
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يوم القراءا 
ب ذيكلدو ه نتأطوتذ أذ ض نذ نشأ يكلب خقذيا

ذ ب ذ شطلها هد1442ذ  ذي   شتذمذ ولهذ ا ذس   شد ل

ذملوذ ثلثذ حاخ ذموذ كذ  لذملة، ومبت وذنتتشأ أ يبذد ة

ر ذيجذ به ذوياافذ ول،ذ ا ذس   شد لخمبوعكلينوذ خ يس

ا وهخذ تذي ذ ةأذما موذملذ  لذملةووذئاينذ تا اذا سذبإأ 

خيأ  يبذ كيتذألذ ملذذةذ دتذ أ أب وخشلفذ ت شأ ،ذ ةأذم

.ذ ب ذ بتطلهذيكلب 

دورا بعنوان ثقا ة القبول والتسجيل

ا ب ذيكلدو ه نتأطوتذ أذ ض نذ نشأ يكلب خقذيا

 وملوذ  س أذ  بولهث ذو بت وذن ا يبأ دو ةذ ب ذ شطله

ذوقذ ثلثذمل يناذيوذو هأاةذ او ةو ض  ا.ه27/1/1442ذيو

ذ  اذم،ذ تزيزأباسنمطذمجذيت ا ذ  بولها ذ ل ذوسيتذ يره

ذئقذ توه،ذ كذد م ذ  اذمقوذأا،إ أ ذ املولهوطلي  ذ كذد م 

جسذمل هذ ملذذةذ او ةوقاياذ طذ بذ ،وذج اذ   وذإشنذ أذ 

.ذ نشأ ا ذ طذ بذ شؤونيا لةذ اذوله



ندوا بعنوان كون  واعية يضرار و وائد  عبيقات التواصل االجتماع 

وليابت وذن اوةذ ب ذ شطلها ذ نشأ يكلب خقذيا

 وموذ ك(ذالجل ذع ذ لوذصل طبأ ذ وووذئاخضلذ ه)وذأأ 

ذوقذ ثلثذمل يناذيوذو هأاةذ  اوةو ض  ا.هد5/2/1442ذيو

ذقعذال تر اتتلي  بنذ شأب خيثش ،ذالجل ذع ذ لوذصلويو

لذ لوذصشبنذ مشبأذ وهإ جذسأذ ،ذالجل ذع ذ لوذصل

ذذ ملذجتدلهج ذلينىذ االو ةذ  اوةوقاياذالجل ذع ،

.ذ ةذمبأشومس س ذيسذأا

دورا بعنوان برحجة العالقات

ا ب ذيكلدو ه نتأطوتذ أذ ض نذ نشأ يكلب خقذيا

.هد10/3/1442سلذ يخذ تلقذ سليج بت وذندو ةذ ب ذ شطله

ج سلي،ذالحلأذجذ إشبذعسليج يناذيوذو هأاةذ او ةو ض  ا

 او ةذوقاياذآلملل،أب ذ لمثيرهسليج ،ذال دلذحسليج ، لؤيأ 

لذذةذ مووشلذفذ ب ذ بتطلهذإدذ ةيا لةذ  ذد هخييرةذ ملذذة

.ذيكلب خيأ  ذ ت و هيبذ كيتذأل
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دورا بعنوان باإليجابيات نر ق 

ا ب ذيكلدو ه نتأطوتذ أذ ض نذ نشأ يكلب خقذيا

.هد25/3/1442سلذ يخ ل  يسذإ جذسأذ بت وذندو ةذ ب ذ شطله

 ووهليقذ ط،ذإ جذسيذ لدكيرهيناذيوذو هأاةأب ذ او ةوذشل شا

أم ع  يذذ االو ةذ او ةقايا،ذ  ذجة ذي ط ةذ ،ذإ جذسأ 

حبادرا  عليمية بعنوان  علير حهارات ال اسب اآلل  والبراحج المكتبية

ب ذيكلدو ه نتأطوتذ أذ ض نذ نشأ يكلب خقذيا

تتشأ ت وذنبتتشأ أ يبذد ةذ ب ذ شطلها ذ ثذليذ ا ذس   شد ل

أبرههد19/6/1442سلذ يخذيكلبأ وذ برذيجذآلأ ذ ةذمبي ذ ذ 

ذي ذ ذ يناذيوذو هأاةأب ذيبذد ةوذشل شازووم، طبأق

ولح، ذآلأسذ ةذمبذيلتش  ذيدلدذ ،ذآلأ   ةذمبذ مذمأ 

ذذةذ ملذ او ةوقاياوحشو  ذ،ذيتكل خه ،ذيشدذ وحد 

ذإ كتروليذ لتشأ يتلوهأبذساوثله



دورا بعنوان  علير اللغة اإلنجليسية

كلب ذيدو ه نتأطوتذ أذ ض نذ نشأ يكلب خقذيا

ذ شغ شأ تتبت وذندو ةذ ب ذ شطلها ذ ثذليذ ا ذس   شد ل

ذ او ةوهاوازووم، طبأقأبرههد25/6/1442سلذ يخذإ جشيز  

غيرهيعتذيلذ لأ شأ   س ألذإ جشيز  ذ شغ وتتش ذ لطويلهإأ 

ذبوذا سغيرمخوهذ ت ليجذلا ذ تللأ سذ شغ ذ  ذط ين

ذيطشوب،فذ  اإأ  شوصولهذال   ذمل  أحذ   وذي ذ ذ ذ خبرذ 

.شيز  ذإ جذ شغ س س ذفةذضلة ذزهولحذ ملذذةذ او ةقايا

دورا بعنوان السالحة المهنية

ب ذيكلدو ه نتأطوتذ أذ ض نذ نشأ يكلب خقذيا

ذي  أ ي ذ سلهبت وذندو ةذ ب ذ شطلها ذ ثذليذ ا ذس   شد ل

ذوقذ ثلثذمل وم ح ذ  إأ ذ او ةوهاوا.هد27/6/1442ذيو

ب أوذ ةدذظذفخذطلهأنذ  ذج  ذإصذسذ ينذ بتليهذ ت  له

شلحوهذ  ذي ذينتآ ا ذ ت لي ذطلهأب وذ لتلف،ذي لشنذ 

ذعذ او وذئحسوسبذي  أ وذ صة ذ سلي ذشترذطذ كذو 

.ذيذ نيشوقهذيا ل ذ او ةقاياذيالي،
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دورا بعنوان قضية اإلعاقة ويساليب التنشئة الوالدية

ذ ا ذس  ل شد ذيكلب دو ه نتأطوتذ أذ ض نذ نشأ يكلب خقذيا

ذ وذ ا   ذ لنتئوخمذ أبذإأذق قضأ بت وذندو ةذ ب ذ شطلها ذ ثذلي

ذوقذ ثلثذمل وم بتضأب ذ لتلفإأ ذ او ةوهاواه،4/7/1442ذيو

ذ سشأ  رهغيذ وذ ا  ذ لنتئ خمذ أبأب ذ لتلف،ذفخلشد ذإأذقذ خ وذع

ذ دتلد دوهيلذحلسأذن،ذ يو هخو أذمل  ذ لتلضذ   ذ ضغوطأب ذ لتلف،

.ذ ة أاأباج ذل لذبذ االو ةذ او ةوقاياذ يو ، و أذملذ و أ 

اءدورا بعنوان المفاهير األساسية    اإلحص
 ل شدذيكلب دو ه نتأطوتذ أذ ض نذ نشأ يكلب خقذيا

ذ ذ ي تتشأ بت وذنتتشأ أ يبذد ةذ ب ذ شطلها ذ ثذليذ ا ذس  

.زووم طبأقأبرههد19/6/1442سلذ يخ.ذيكلبأ وذ برذيجذآلأ ذ ةذمب

،أ ذآل  ةذمبذ مذمأ ذي ذ ذ يناذيوذو هأاةأب ذيبذد ةوذشل شا

كل ذيتخه ،ذيشدذ وحد ولح،ذآلأ سذ ةذمبذيلتش  ذيدلدذ 

.روليذإ كتذ لتشأ يتلوهأبذساوثلهذ ملذذةذ او ةقاياوحشو  ذ،



قاتحسابقة ثقا ية للعالبات المتفو
نض ذ نشأ يكلب خقذيا،ذ نشأ أ أامتذدةسلأذ  

شطله اذ ثذليذ ا ذس   شد لذيكلب دو ه نتأطوتذ أذ 

  ستذملذ وموذ كذيلدوقذ  شطذ بذ ث ذوأ يسذس  ذ ب ذ 

ذوق خمئش وذشل شازووم، طبأقأبرههد26/7/1442ذيو

  بوي ذذ س  ،ذ كلي ذ  لآنيناذذ تشومي لش أب ذيسذس  

ذوأذ،،ذ لذ يخ،ذ تللأ ذ شغ ،ذ د ه،ذيط لة اوقايذ  غل

غ ذ شقس يتلو ملضلهأباذ  ذد هصدذملذ االو ةذيسذس  

.لب ذيكخيأ  ذ ت و هيبذ كيتذألذ ملذذةإشلذفوهذ تللأ 

دورا بعنوان اإلنجليسية لغير المتخصصين
ب ذيكلدو ه نتأطوتذ أذ ض نذ نشأ يكلب خقذيا

 غيرهشيز  ذإ جبت وذندو ةذ ب ذ شطلها ذ ثذليذ ا ذس   شد ل

ذوقذإث ين ومذيل   ين .زووم طبأقأبرههد16/8/1442ذيو

ذ  ذتي ذ لتشوخه أ ذال جشيز  ذ شغ تتش خه أ أب ذ او ةو از 

ذقعسلطبأ ذ ذ او ةملل اا ذ شغ  ذ  ذتي،ذ لتش ا تسذه ويو

شغ ذ س س ذيتأاةذ زذ ايضذح م أ ذ ملذذةذ او ةوقايا

.ذال جشيز  
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دورا بعنوان قوا العمل التعوع  
و ةهقذياه    هذ ت لهذ لطوع هد،هسلأذ  همتذدةهأ أاهذ نشأ 

وقامه1442-3-18 ا يبأ هبت وذنهقوةهذ ت لهذ لطوع ه ومهذ  ستذمل

ةهيو اهحسنهذ سأضهو  ذو اهذ او ةهذفةذو هذآل أ هقوه.هذ او ةهد

.ي ذ ذ هذ ت لهذ لطوع -قأ هذ لطوع-ذ ت لهذ لطوع 

دورا  دريبية بعنوان يساسيات اإلسعا ات 
قذيدددداه   دددد هذ ت ددددله

ذ لطدددددددددددددددددوع هدو ةه ا يبأددددددددددددددددد 

بت ددددددددددددددددددددددددددددددوذنهخمذمددددددددددددددددددددددددددددددأذ ه

ذإمدددددددددتذوذ هذ و أددددددددد ه ددددددددددومه

مه2021-3-31ذ  ستدددددددددددددددددددددددددددددددذمل

وقددامهذ ددداو ةهذيددا به ذصدددله

اهوأددددذضهذ اومددددليهو  ذو دددد

ذ ددددددددددددددداو ةهذفةدددددددددددددددذو هذآل أددددددددددددددد ه

ذإمددددددددددددددددددددددددددددتذوذ هذ و أدددددددددددددددددددددددددددد ه

ويهذإلتدذشهذ لئد-وخه أتاذه

ذ لتذيدددددددددددددددلهيدددددددددددددددعهحدددددددددددددددذال ه-

قإمتذوذ هذ ةلي-ذ نز  
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كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل



سذ سشألأ ذإلسذ وذ ا ذمذ ذ تشومكشأ خقذياهللاحداهذ سبأ  وأ ل.دذ نشأ أ أامتذدةسلأذ  
.ذيل وأ ذ لا يبأ ذ برذيجينذ تا اذ  أديذ د لوتذ أذ ض ن(ذ طذ بذ شطله)

:ذ لا يبأ ذ برذيج
ذ  وتي ش ولومهذ لق أ ذ   ذأ •
شغدكذا ت •
ذف ل    شلغأيره ذئاذانجشس •
ذه أ ؟ملليط  لم اأ تتش •
ذالصط ذع ذ  كذملدو ة•
ذ بتلي ذيوذ د  طأط•
ذ دكليهذيذل خس•
ذيتذصلذإ ةذدا أ ا   الي •
ذوكاخمذمأذ • ذوأكوذيوشنذالوتر جل

هي1442التقرير الختاح  لفعاليات البرناحج الصيف  للعام الجاحع  

:رابط الخبر 
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ا يبأ  دو ةذ  أديذ د لوتذ أذ  نتأطوتذ أذ ض ن
هدد20/11/1442سلذ يخ(ذ  وتي ش ولومهذ لق أ ذ   ذأ )بت وذن

غ ذ شقس ا يوذضله كلولي،وذ ن/ذ ملذذةذ او ةخقذياوقا
ذ ملذذةاوألضسذ سشأل،ذإلسذ أ وذ ا ذمذ ذ تشومسنشأ ذ تللأ 
:ذآل أ ذفةذو هوذ ن

ذفةلومهيد وم•
ذفةلومهخه أ •

(و مثيرم–خه أله)ذ  وتيذفةلومه•
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الدورا التدريبية اكتشف  غفك و  الصناعة الرقمية للم توى الص: الدورا التدريبية
ا يبأ هض نهوتذ أذ ه نتأطهوتذ أذ هذ د لهذ  أديهأ ا هدو ةه 

ه،هددهوقاهخقذياهذ او ةه1442/ه11/ه21سلذ يخ(هذا ت هشغدكه)بت وذنه
ذفةذو هذ طذ ب هساو هأذيلهطذ ب هس س هذ شغ هذإ جشيز  هوقاه ض  ا

:ذآل أ 
تتلي هذ تغ •
خ وذعهذ تغ •

.خه أ ههذ تغ •



دو ةاأ   ذ  أديذ د لوتذ أذ  نتأطوتذ أذ ض ن
/22/11خسلذ ي(ذ  وتي ش ولومهذ لق أ ذ   ذأ )بت وذن ا يبأ 
 تشومذكشأ أ أا،ذ سبأ  وأ ل/ذ االو هذ او ةخقذموقاهدد1442

:أ ذ لذ ذفةذو هذ او ةو ض  ا،سذ سشألذإلسذ أ وذ ا ذمذ 

.يتنىهذ لغأيرهذ صةأحه•

.يتوقذ هذ لغأيره•

.آ أ هوملطوذ هذ لغأيره•

الدورا التدريبية  علر كيف  رسر خريعة ذهنية(ع  جلسة كن رائدا للتغير المجتم)الدورا التدريبية 
 ا يبأ هض نهوتذ أذ ه نتأطهوتذ أذ هذ د لهذ  أديه  هأ اهدو ة

هد،دهوقاهخقذياه1442-11-30سلذ يخ(هاأ ه لم هملليط هذه أ ؟ه)بت وذنه
شأ هاوثلهأبذسه،ههيوذضلها هقس هأشومهذ ةذمبهسن/هذ او ةهذ ملذذةهه

:ذ تشومهوذ ا ذمذ هذإلسذ أ ه،هوقاه ض  اهذ او ةهذفةذو هذآل أ 
يذهه هذ خلذئطهذ  ه أ ؟-
ينهيسلطأعهخنهيسل امهذ خلذئطهذ  ه أ ؟-
يذذذهتسل امهذ خلذئطهذ  ه أ ؟-
اأ هتسل امهذ خلذئطهذ  ه أ ؟-
ي ىهتسل امهذ خلذئطهذ  ه أ ؟-
خ نهتسل امهذ خلذئطهذ  ه أ ؟-
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دو ةاخقأ ذ  أديذ د لوتذ أذ  نتأطوتذ أذ ض ن
ذ او ةقاياوقا،هد1442-12-1سلذ يخ(ذالصط ذع ذ  كذمل)بت وذن

شأ كذ ةذمبأشومس س ذيسذأاذ ملذذبتيرهأباهللايذ يذ/خ
:ذآل أ ذو هذفةذ او ةو ض  ا،سذ سشألذإلسذ أ ذ ا ذمذ وهذ تشوم

يد ومهذ  كذملهذالصط ذع ه امهذ تذي ه-
ذ لتذيلهذ أوييهيعهسلذيجهذ  كذملهذالصط ذع ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه-
تتلي هذ  كذملهوذ  كذملهذ   ذع هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه-
ولوعهذ  كذملهذ   ذع ه-
يسلويذ هذ  كذملها هذ ج زةه-
ط ذع ذالصذ  كذمليجذلا أللأذذ وأ ذيل ب ذ ستود   و أق-
. آل  ذ ةوذسإضذو أب تت لذ   ذ لطبأ ذ بتضأب ذ لتلف-
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الدورا التدريبية  خعيط الموارد البشرية الدورا التدريبية الذكاء االصعناع  
و ةدخقأ اذ  أديذ د لوتذ أذ  نتأطوتذ أذ ض ن
ذوقذيذ ثلثذمل وما وذ ك(ذ بتلي ذيوذ د  طأط)بت وذن /3و

ذ يينآيذل/ذ االو ةذ او ةقاياوقا،هد12/1443
:ذ لذ أ ذفةذو هذ و ش   ذو ا

تتلي هس   أ هذيوذ دهذ بتلي /ه1
.خه أ ه   أ هذيوذ دهذ بتلي هأب هيسلومهذ تذيشين/2
خه أ ه   أ هذيوذ دهذ بتلي هأب هيسلومهج ذأذ هذ ت ل/3
خه أ ه   أ هذيوذ دهذ بتلي هأب هيسلومهذي ا  /4
ياذملله   أ هذيوذ دهذ بتلي /5
بتضهذ  تولذ هذ   هوذج اه   أ هذيوذ دهذ بتلي /6



 اوةخقأ اذ  أديذ د لوتذ أذ  نتأطوتذ أذ ض ن
ذ او ةقاياوقاهدد17/12/1442سلذ يخذ دكليهذيذل خسبت وذن

ذ ا ذمذ س س ذ لا يسهأئ أضوه،ذ لشأايأوذط /د
او ةذ و  ذو ا،ذ  أديذ د لوتذ أذ ض ن،وذ كذإمليأ 

:ذآل أ ذفةذو ه
.ذ دكليهذيذل خستتلي •
.ذ دكليهذيذل خسخه أ •
ذ دكليهذيذل خس   أ ا تسذأاذ   ذيلطشبذ خه •
ذ دكليهذيذل خسيكو ذ •

ندوا حول نظرية عقدية    اإلل اد المعاصر ندوا حول ريس المال الفكري 
بت وذن اوةخقأ اذ  أديذ د لوتذ أذ  نتأطوتذ أذ ض ن
قاياوقاهدد18/12/1442سلذ يخذيتذصلهذإ ةذدا أ ا   الة

: أ ذ لذذفةذو هذ  اوةو  ذو ا،وذ سسنا و م/ذ ملذذةذ  اوة
ذإ ةذدتتلي •
ذإ ةذد ذ يخ•
ذإ ةذدخ وذع•
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دو ةسذ سشألذإلسذ أ وذ ا ذمذ ذ تشومكشأ خقذياهد1442 تذمذ  أديذ بر ذيجوتذ أذ ض ن
ذوقذ ثلثذمل وموذ كMotionوGraphicsخمذمأذ أن ا يبأ  (104)حضلحأثم2021_8_3ذيو
ه
 
يوذو هب أذ بر ذيجذشل لوقاذ ةذمب،أشومقس ينأبذساوثله/ذ ملذذةذ او ةوقام،ذ او ةا يتذ كذ

ذوأك،ذيوشنيد وم:يناذ ذوأكجل أب لتلفذ   ،ا ذذيسل اي ذ برذيجخ وذعسأنا ذ،وذ دلقه،وذال دوجل

Afterذيل وأ ذ  ذهزةذ  وذ بأب ذ ت لاأدأ  Effects ذوأكين. ذوأكوذيوشنذال دوجل وذالوترهجل
.ذوأكا
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الدورة التدريبية اساسيات االفترافكت والموشن جرافيك 
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إحصاءات األنشعة    الكلية
أعداد المشاركين عدد األنشطة النشاط

بنات بنين
660 251 56 األنشعة الثقا ية واالجتماعية
37 30 1 األنشعة الرياضية
35 23 3 األنشعة التعوعية
415 163 3 األنشعة الفنية
29 10 45 ينشعة عاحة
1176 477 108 المجموع 
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التفسير ةالنسب 1441 1442 نوع النشاط
مقارنة %  24.8هـ بنسبة  1442تقدم في  أعداد الطلبة للعام الجامعي 
هـ1441بالعام الجامعي  24.8% 848 1128 يعداد العالا والعالبات

مقارنة % 12.3هـ بنسبة 1442تراجع في أعداد الخريجين للعام الجامعي 
هـ 1441بالعام الجامعي  -12.3% 237 211 يعداد الخريجين

هـ 1442تقدم في أعداد األنشطة الثقافية واالجتماعية للعام الجامعي 
هـ 1441مقارنة بالعام الجامعي % 44.6بنسبة  44.6% 31 56 األنشعة الثقا ية واالجتماعية

هـ بنسبة 1442تقدم في أعداد األنشطة التطوعية في العام الجامعي 
.هـ1441مقارنة بالعام الجامعي % 66.6 66.6% 1 3 األنشعة التعوعية

هـ مقارنة بالعام 1442ثبات نسبة أعداد األنشطة الرياضية للعام الجامعي 
.هـ1441الجامعي  0% 1 1 األنشعة الرياضية

مقارنة % 33هـ بنسبة 1442تقدم في األنشطة الفنية للعام الجامعي 
هـ1441بالعام الجامعي  33% 2 3 االنشعة الفنية

مقارنة % 26.6هـ بنسبة 1442تقدم في األنشطة العامة  للعام الجامعي 
.هـ1441بالعام الجامعي  26.6% 33 45 ينشعة عاحة 

%  37هـ بنسبة 1442تقدم في مجموع أنشطة الكلية للعام الجامعي 
.هـ1441مقارنة بالعام الجامعي  37% 68 108 حجموع األنشعة

%  14هـ بنسبة 1442تقدم في إجمالي أعداد المشاركين للعام الجامعي 
هـ1441مقارنة بالعام الجامعي  14% 1417 1653 إجمال  يعداد المشاركين    

األنشعة
%  70.9هـ بنسبة 1442تقدم في عدد األبحاث المنشورة للعام الجامعي 

هـ1441مقارنة بالعام الجامعي  70.9% 16 55 عدد األب اث العلمية  المنشورا

حؤ رات قياس األداء
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الت ديات
ير صعوبة حضور الدورات التدريبية المقامة من عمادة التطو ▪

ات .والجودة النشغال أعضاء هيئة التدريس بالمحاضر

ر ▪ ر مادي لمقدمي أنشطة الوحدة من المدربي   من عدم  توفر تحفي 
.داخل وخارج الكلية

.ة عامةتأثي  جائحة كورونا  عىل التفاعل الحضوري لألنشطة بصف▪

ي نظام البالك بورد وبرنامج ال▪
ر
. زوومظهور بعض المشاكل التقنية  ف

صعوبة  تخصيص أوقات محددة ال تتعارض مع الجدول ▪
ي الجدول الدراسي لممارسة األنشطة

ر
.الدراسي ف

ي مؤتمرات علمية محلية وعالمية▪
ر
.غياب المشاركة ف
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ق نرجو ين  كون حا قدحته كليتنيا العياحرا لبنية  ي    قيي
ت قه رؤيتنا الشاحلة، ولما  رنو له قياد نا الر يدا لما يسي

هذا  الوطن الشياح  المععياء، وين  كيون هيذه المنجيسات 
حنعلقا  وح فسا آل ياق يجيل ويرحيب يسيت قها الميواطن 
السعودي، والذي   رص جاحعتنيا بكيل إحكانا هيا عليى ين 

.  كون    الصدر والعليعة لما ي قق ذلك
هذا وبالله التو يق وحنه السداد

خييييييتاحا  


