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   وكيل اجلامعة    

لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية 

د. مشاري بن عياد العصيمي 
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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ...
اإن جامعة الأمري �شطام بن عبدالعزيز اأحد �شروح هذا ال�طن املعطاء منذ ن�شاأتها تتطلع دائمًا اإلى التميز يف التعليم وال�شراكة املجتمعية، وت�شعى اإلى  تاأهيل 

اخلريجني القادرين على املناف�شة، وذلك من خالل ت�فري التعليم الذي يتفق مع املعايري العاملية، يف بيئة اأكادميية بحثية ذات م�ارد ب�شرية متميزة ، و�شراكة 

جمتمعية فاعله، ونظام اإداري داعم .

 ولقد �شدر  الأمر ال�شامي الكرمي رقم 7305/م ب بتاريخ 1430/9/3هـ املت�شمن اإن�شاء جامعة اخلرج ، ثم �شدر القرار  ال�شامي الكرمي رقم  45388 بتاريخ 

1432/10/12 هـ بتغيري م�شمى اجلامعة اإلى جامعة �شلمان بن عبد العزيز، ثم �شدر القرار ال�شامي الكرمي رقم  19428، بتاريخ 1436/5/7هـ بتغيري م�شمى 

ــ من الدعم ال�شخي الذي  ــ ت�شتمد �شندها لتحقيق اأهدافها بعد ت�فيق اهلل تعالى  اإلى جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز. ورغم حداثة ن�شاأتها  اجلامعة 

ت�فره حك�مة خادم احلرمني ال�شرفني  ــ حفظه اهلل ــ على التعليم، اإ�شافة اإلى الت�جيهات ال�شديدة من معايل مدير اجلامعة الدكت�ر عبدالرحمن بن محمد 

العا�شمي . 

اأُْن�ِشَئْت وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية وفق الت�جيه ال�شامي رقم 7013/م ب وتاريخ 9/28/ 1431 هـ،  ويف اإطار ا�شتكمال هيكلة اجلامعة؛ 

املبني على قرار جمل�س التعليم العايل رقم 1431/59/12 يف جل�شته التا�شعة واخلمي�شن املنعقدة بتاريخ 1431/4/26هـ،  والتي اأخذت على عاتقها الرتقاء 

بج�دة الربامج الأكادميية يف كليات اجلامعة و تط�ير براجمها وخططها الدرا�شية، وا�شتحداث املزيد من التخ�ش�شات ؛  تلبيًة حلاجة املجتمع، ومبا يتما�شى 

مع متطلبات �ش�ق العمل، حتقيقًا لالآمال والطم�حات التي ر�شمتها اجلامعة يف م�شريتها التعليمية والأكادميية.

وياأتي يف مقدمة اهتمامات ال�كالة رعاية الطلبة وتط�ير قدراتهم من خالل تهيئة البيئة املنا�شبة للتعليم والتعلم وبناء برنامج متميز لل�شنة التح�شريية، 

وتقدمي الإر�شاد الأكادميي امل�شتمر لهم،  والعمل على تقدمي اأوجه الدعم املختلفة للكليات باإتاحة كافة امل�ارد املادية والب�شرية للنه��س بالربامج الأكادميية 

لتقدمي تعليم متميز، يت�شم باجل�دة.

 ولذا اهتمت ال�كالة بالإ�شراف على جتهيز القاعات الدرا�شية بكافة التجهيزات واخلدمات، اإ�شافة اإلى ال�شعي ل�شتقطاب العنا�شر الب�شرية املتميزة ذات 

الكفاءة العالية لتلبية حاجة الربامج الأكادميية من اخلربات املتخ�ش�شة يف مختلف املجالت، وت�شجيع املمار�شات اجليدة يف جمايل اإ�شرتاتيجيات التدري�س 

والتق�مي مبا ي�شمن اإك�شاب الطلبة املعارف واملهارات امل�شتهدفة التي ت�ؤهلهم خل��س غمار املناف�شة على ال�ظائف يف �ش�ق العمل .

                                           واهلل من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل .
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الرتقاء مبنظ�مة التعليم والتعلم وفق معايري العتماد الأكادميي 
املحلية والعاملية للربامج الأكادميية.

تلبي  تعليمية  خدمات  تقدم  فاعلة  اأكادميية  بيئة  بناء 
وذلك  العمل،  �ش�ق  طم�حات  وحتقق  الطالب،  حاجات 
التعليم  لعمليات  امل�شتمر  التق�مي  على  العمل  خالل  من 
هذا  نتائج  وفق  الأكادميية  الربامج  وتط�ير  ومخرجاته، 

التق�مي ومتطلبات خطط التنمية.

الرؤيـــــة

الرسالة
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األهــداف  اإلستراتيجية لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية :

و�شف الهدف الإ�شرتاتيجي:
تط�ير اإ�شرتاتيجيات تنمية قدرات  الطلبة ودعم الربامج والأن�شطة الال�شفية التي تعمل على حت�شني مهارامت ؛ ليك�ن خريج اجلامعة مناف�شًا وفق املعايري الدولية.

الأهداف التنفيذية )املبادرات(: 
1-1. ا�شتحداث برامج واليات تدريبية لتح�شني مهارات اخلريجني.

1-1-1. عدد الربامج التدريبية التي ي�شارك فيها الطالب بدفع جزء من تكلفتها �شن�يا.
1-1-2. عدد الربامج التدريبية املقدمة للطلبة مب�شاركة القطاع اخلا�س.

1-2. تط�ير برامج لالأن�شطة غري الأكادميية.
1-2-1. عدد الربامج الال�شفية املبنية على احتياجات الطلبة.

1-2-2. عدد الأن�شطة الال�شفية التي ي�شارك فيها القطاع اخلا�س.
1-3. تط�ير وحدة لكت�شاف امل�ه�بني ورعاية الأبداع.

1-3-1. عدد امل�ه�بني الذين تلق�ا رعاية من اجلامعة �شن�يًا.
1-3-2. عدد الأن�شطة الإبداعية التي يتم مت�يلها من م�ازنة اجلامعة �شن�يًا.

1-4. تعزيز دور الر�شاد اجلامعي
1-4-1. اعتماد اإ�شرتاتيجية الر�شاد اجلامعي.

1-4-2. عدد الأدلة ال�شرت�شادية لالإر�شاد اجلامعي التي مت اعتمادها.
1-5. تط�ير عمل الأندية الطالبية ودعم اأن�شطتها.

الهدف اإلستراتيجي  األول : متكني الطلبة من املناف�شة يف �ش�ق العمل

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�شة:

1-1 ترتيب طالب اجلامعة يف اختبارات القيا�س ال�طنية.

1-2 ن�شبة اخلريجني الذين يح�شل�ن على وظائف خالل العام الأول من تخرجهم.

1-3 مدى ر�شا جهات الت�ظيف عن خريجي اجلامعة.
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و�شف الهدف الإ�شرتاتيجي:

تدعيم خربات الطالب ب�شكل يجعلهم من اأكرث خريجي اجلامعات تف�شياًل لدى اأ�شحاب الأعمال، واأكرثهم  قدرة على املناف�شة على ال�ظائف .. 1

الهدف اإلستراتيجي الثاني: ا�شتقطاب امل�ارد الب�شرية املتميزة وتنميتها

1-5-1 عدد الأندية الطالبية املفعلة.
1-5-2 ن�شبة الزيادة ال�شن�ية يف الدعم املايل امل�جه لالأندية الطالبية.

1-6. حت�شني وحدات اخلدمات الطالبية بالكليات.
1-6-1 مدى ر�شا الطالب عن اأداء وحدات اخلدمات الطالبية.

1-6-2 ن�شبة الزيادة ال�شن�ية يف الدعم املايل امل�جه ل�حدات اخلدمات الطالبية.
1-7. بناء ج�ش�ر الت�ا�شل مع قطاعات املجتمع التي ت�ظف خريجي اجلامعة.

1-7-1 معدل الزيادة ال�شن�ية يف عدد ال�شركات التي ت�شارك يف معار�س الت�ظيف التي تقيمها اجلامعة.
1-7-2 معدل الزيادة ال�شن�ية يف عدد خريجي اجلامعة الذين يح�شل�ن على وظائف ويقدم�ن تغذية مرتدة للجامعة.

و�شف الهدف الإ�شرتاتيجي:
 امتالك  اجلامعة مل�ارد ب�شرية متميزة للعمل يف املجالت  الأكادميية والأنظمة وت�فري الربامج املحفزة ل�شتقطابها وتنمية قدراتها واملحافظة عليها.

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�شة:

2- 1ن�شبة امل�شتقطبني املتميزين من ال 300 جامعة الأولى يف ت�شنيف �شينغهاي.

2-2 مدى ر�شا اأع�شاء هيئة التدري�س وامل�ظفني عن اخلدمات املقدمة لهم.

2-3 مدى ر�شا اأع�شاء هيئة التدري�س وامل�ظفني عن برامج التط�ير املهني املقدمة لهم.

الأهداف التنفيذية )املبادرات(: 
 2-1. تط�ير معايري واليات ا�شتقطاب امل�ارد الب�شرية املتميزة واملحافظة عليها.

2-1-1. معدل الزيادة ال�شن�ية يف اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س امل�شتقطبني من ال 003 جامعة الأولى يف ت�شنيف �شنغهاي.
2-2. تط�ير برامج تهيئة اأع�شاء هيئة التدري�س وامل�ظفني اجلدد..

 2-2-1. معدل الزيادة ال�شن�ية يف عدد اأع�شاء هيئة التدري�س اجلدد الذين تلق�ا برامج تهيئة.
2-2-2. معدل الزيادة ال�شن�ية يف عدد امل�ظفني اجلدد الذين تلق�ا برامج تهيئة.

2-2-3. مدى ر�شا امل�شاركني عن برامج التهيئة.
2-3.  ا�شتحداث برامج لتبادل امل�ارد الب�شرية مع اجلامعات الريادية.
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الهدف اإلستراتيجي  الثالث : ا�شتقطاب امل�ارد الب�شرية املتميزة وتنميتها
و�شف الهدف الإ�شرتاتيجي:

تط�ير اإ�شرتاتيجية للتعليم والتعلم ؛ اإ�شافة الى تط�ير  الربامج التعليمية؛ وتفعيل دور املراكز والتقنيات ذات العالقة واأنظمة الأمن وال�شالمة واأعمال ال�شيانة .

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�شة:

3-1- م�شت�ى ر�شا اأع�شاء هيئة التدري�س عن بيئة التعليم والتعلم. 

3-2 م�شت�ى ر�شا الطلبة عن بيئة التعليم والتعلم.

3-3 عدد الربامج الأكادميية التي يتم تط�يرها.

3-4 معدل الزيادة ال�شن�ية يف عدد امللتحقني بربامج ريادة الأعمال.

2-3-1. عدد امل�شتفيدين من برامج تبادل امل�ارد الب�شرية مع اجلامعات الريادية.
2-3-2. مدى ر�شا امل�شتفيدين عن برامج تبادل امل�ارد الب�شرية مع اجلامعات الريادية.

2-4.  تط�ير برامج حتفيز امل�ارد الب�شرية.
2-4-1. مدى ر�شا امل�ظفني عن برامج حتفيز امل�ارد الب�شرية.

 2-4-2. معدل زيادة امل�شتفيدين من برامج حتفيز امل�ارد الب�شرية.
2-5. تط�ير برامج لتنمية مهارات وقدرات امل�ارد الب�شرية.

2-5-1. عدد امل�ظفني الذين تلق�ا برامج تدريبية لتنمية مهارات وقدرات امل�ارد الب�شرية.
2-5-2. مدى ر�شا امل�ظفني عن برامج تدريب تنمية مهارات وقدرات امل�ارد الب�شرية.

2-6. ا�شتحداث وتط�ير وحدات خلدمات امل�ارد الب�شرية.
2-6-1. مدى ر�شا اأع�شاء هيئة التدري�س عن اخلدمات املقدمة لهم.

2-6-2. مدى ر�شا امل�ظفني عن اخلدمات املقدمة لهم.

الأهداف التنفيذية )املبادرات(: 
 ٣-1. بناء اإ�شرتاتيجية للتعليم والتعلم.

٣-1 -1. اعتماد اإ�شرتاتيجية التعليم والتعلم من �شاحب ال�شالحية.
٣-2. تفعيل دور مركز تط�ير التعليم اجلامعي.
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٣-2-1. عدد الدورات التدريبية ال�شن�ية املقدمة يف مركز تط�ير التعليم اجلامعي.
٣-2 -2. مدى ر�شا امل�شتفيدين من خدمات مركز تط�ير التعليم اجلامعي.

٣-3 . تط�ير الربامج الأكادميية مل�اكبة امل�شتجدات العاملية.
٣-3 -1. معدل الزيادة ال�شن�ية يف  الربامج الأكادميية التي مت تط�يرها مل�اكبة امل�شتجدات العاملية.

٣-3-2. مدى ر�شا امل�شتفيدين عن الربامج الأكادميية التي مت تط�يرها.
٣-4 . تط�ير برامج وتقنيات التعليم الإلكرتوين  والتعلم عن بعد.

٣-4-1. مدى ر�شا امل�شتفيدين عن برامج التعليم الإلكرتوين .
٣-4-2. مدى ر�شا امل�شتفيدين عن تقنية املعل�مات.

٣-4-3. مدى ر�شا امل�شتفيدين عن برامج التعليم عن بعد.
٣-5. تط�ير املن�شاآت الأكادميية واخلدمات امل�شاندة للجامعة.

٣-5-1   مدى ر�شا امل�شتفيدين عن املن�شاآت الأكادميية.
٣-5-2   مدى ر�شا امل�شتفيدين عن اخلدمات امل�شاندة يف اجلامعة.

٣-6. ا�شتحداث  ن�اٍد ملن�ش�بي اجلامعة »اأع�شاء هيئة التدري�س وامل�ظفني«.
٣-6-1. معدل الزيادة ال�شن�ية يف عدد امل�شرتكني يف اأندية من�ش�بي اجلامعة من اأع�شاء هيئة التدري�س وامل�ظفني.

٣-6-2. مدى ر�شا امل�شتفيدين عن خدمات اأندية من�ش�بي اجلامعة .
٣-7. اإن�شاء وتط�ير مدينة طبية اأكادميية.

٣-7-1. ن�شبة اكتمال من�شاآت املدينة الطبية.
٣-7-2. مدى ر�شا امل�شتفيدين عن اخلدمات الطبية املقدمة.

٣-8. تط�ير اأنظمة الأمن وال�شالمة ملرافق اجلامعة.
٣-8-1. مدى ر�شا امل�شتفيدين عن اأداء اأنظمة الأمن وال�شالمة.

٣-8-2. معدل النق�س ال�شن�ي يف املخالفات الأمنية.
٣-9. تط�ير برامج ريادة الأعمال.

٣-9-1. عدد امل�شتفيدين من برامج ريادة الأعمال �شن�يًا.
٣-9-2. مدى ر�شا امل�شتفيدين عن برامج ريادة الأعمال .

٣-10. تط�ير برامج  وقدرات ال�شيانة.
٣-10 -1. عدد امل�شتفيدين من برامج ال�شيانة �شن�يًا.

٣-10-2. مدى ر�شا امل�شتفيدين عن برامج ال�شيانة.
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الهيكل التنظيمي
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العمادات المسانده
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يعمل مبكتب ال�كيل جمم�عة من الك�ادر امل�ؤهلة لإدارة �ش�ؤون املكتب، وت�جيه املعامالت ال�شادرة وال�اردة، كما ي�جد به عدد من امل�شت�شارين الأكادمييني الذين يت�ل�ن 

الإ�شراف على ال�حدات الفنية بال�كالة وم�شاعدة اللجان التابعة لل�كالة، والكليات يف اتخاذ الإجراءات املنا�شبة حيال اجل�انب الأكادميية.

اأٌن�ِشَئت عمادة القب�ل والت�شجيل لتت�لى املهام املتعلقة بقب�ل الطالب وت�شجيلهم ، ومتابعة الت�ثيق يف مراحل الدرا�شة حتى تخرجهم، حيث تعد اجلهة املركزية املعنية 

بال�ش�ؤون الأكادميية للطالب، وتت�لى مهام تطبيق نظام ال�شاعات املقررة وما يتعلق به من اأنظمة وتعليمات، كما تت�لى اقرتاح ال�شيا�شات اخلا�شة بالقب�ل والت�شجيل، والقيام 

بجميع الأعمال والأن�شطة اخلا�شة بالقب�ل، والت�شجيل ، والتح�يل، واإعالن نتائج الطالب ، وحفظ ال�ثائق وال�شجالت ومنح ال�شهادات . والتط�ير امل�شتمر لتلك املنظ�مة، 

مع الت�ظيف الأمثل للتقنية وامل�ارد املتاحة .

ويتبع العمادة الأق�شام، والإدارات الآتية :

ق�شم القب�ل )البطاقات اجلامعية ـــ املنح ـــ تدقيق البيانات(. 1

ق�شم الت�شجيل ) اخلطط الدرا�شية ـــ  املعـادلت ـــ النتائــج(. 2

اإدارة النظام الأكادميي .. 3

ق�شم ال�ثائق و�ش�ؤون اخلريجني)ال�ثائق ـــ متابعة اخلريجني ـــ ال�شجالت( .. 4

ق�شم التحليـل والإح�شــاء .. 5

وحدة التط�ير واجل�دة   .. 6

اإدارة الـعـالقــات العامــة  .. 7

مكتب الوكيل

العمادات المساندة

عمادة القبول والتسجيل :
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تهدف عمادة ال�شنة التح�شريية اإلى متكني الطالب من املهارات املعرفية واملهارات ال�شخ�شية لبناء �شخ�شيتهم بناًء متكاماًل ومت�ازنًا. واإميانًا من عمادة ال�شنة التح�شريية باأن 

املقررات الدرا�شية التي تعطى للطالب داخل القاعات الدرا�شية ل تت�شع لتعليم املهارات التط�يرية، فقد قامت العمادة باإن�شاء وحدات متخ�ش�شة وهي :

وحدة اللغة الإجنليزية. •

وحدة العل�م الأ�شا�شية. •

وحدة احلا�شب الآيل ومهارات تط�ير الذات. •

وحدة الإر�شاد الأكادميي. •

وحدة الن�شاط الطالبـــي . •

وحدة خا�شة بامل�هبة والإبداع . •

وحدة الدعم اللغـــ�ي للطــــالب. •

وحدة تعليم وَتَعلُّم اللغة ال�شينية . •

لتزويد الطلبة باملهارات املعرفية وال�شخ�شية وغريها من املهارات احلياتية التي ت�ؤهلهم 

ل�شق طريقهم يف التعليم اجلامعي ودعم الطلبة املتعرثين درا�شيًا ليلحق�ا بركب نظرائهم 

وتدريب  وتخ�شي�س  تخرجهم،  بعد  العمل  �ش�ق  يف  ق�يا  مناف�شا  وليك�ن�ا  الطلبة،  من 

محا�شرين على التعامل مع �شع�بات التعلم املختلفة .

عمادة السنة التحضيرية :
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ـــ طالبات( لالإ�شهام يف حتقيق ر�شالة اجلامعة، والهتمام بالطالب ك�نه مح�ر العملية التعليمية، لذا حتر�س العمادة على  اأٌن�ِشَئت عمادة �ش�ؤون الطالب ب�شطريها )طالب 

الهتمام ب�شخ�شية الطالب ب�شكل متكامل ي�شمل اجل�انب النف�شية والجتماعية، وتقدمي كل ما يحتاجه الطالب من خدمات ، وتنمية روح امل�ش�ؤولية والنتماء لديه، واإ�شدار 

املطب�عات ذات العالقة به ومتابعة اأح�اله، وتقدمي امل�شاعدات املادية وغري املادية له ، واإعداد برامج الأن�شطة الثقافية والفنية والريا�شية واملجتمعية للطالب، ومتابعة 

، واإلقاء املحا�شرات وعقد الندوات يف املجالت املختلفة، وتقدمي اجل�ائز الرمزية والعينية واملادية للطالب املتف�قني  ق�شاياهم وم�شكالتهم وت�فري احلل�ل املمكنة لهم 

اأكادمييًا، وتقدمي القرو�س واملنح للطالب املحتاجني . كما تعمل العمادة كهمزة و�شل بني الطالب ودوائر اجلامعة املختلفة من جهة ، واملجتمع املحلي من جهة اأخرى.

ويتبعها الإدارات الآتية :

 اإدارة �شــنـــدوق الطــــالب.. 1

 اإدارة الأن�شطـة الطالبيـة.. 2

 اإدارة الت�جيه والإر�شاد الطالبي.. 3

اإدارة ال�شـ�ؤون املاليـة والإداريــــة.. 4

اإدارة املكافاآت.. 5

عمادة شؤون الطالب :
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الدرجات العلمية 
التـي تمنحها 

األقسام األكاديمية
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الدرجة العلمية
الجنس

التخصص- المسار البرنامج الكلية
اأنثى ذكر

البكال�ري��س √ طب وجراحة طب وجراحة كلية الطب الب�شري باخلرج

البكال�ري��س √ طب اأ�شنان عام طب اأ�شنان عام كلية طب الأ�شنان باخلرج

ماج�شتري √ √ العل�م ال�شيدلية �شيدلة عام
كلية ال�شيدلة باخلرج

البكال�ري��س √ √ العل�م ال�شيدلية �شيدلة عام

البكال�ري��س √ √ الت�ش�ير املقطعي

الأ�شعة والت�ش�ير الطبي

كلية العل�م الطبية التطبيقية باخلرج

البكال�ري��س √ العالج بالأ�شعة

البكال�ري��س √ الطب الن�وي

البكال�ري��س √ امل�جات ف�ق ال�ش�تية

البكال�ري��س √
         الأ�شعةو الت�ش�ير الطبي -

التج�شري

البكال�ري��س √ √ عل�م املختربات الطبية
عل�م املختربات الطبية

البكال�ري��س √      عل�م  املختربات الطبية - جت�شري
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الدرجة العلمية
الجنس

التخصص- المسار البرنامج الكلية
اأنثى ذكر

البكال�ري��س √ √ العالج الطبيعي

ماج�شتريالعالج الطبيعي والتاأهيل ال�شحي √ √
العالج الطبيعي لالطفال

ماج�شتري √ √

البكال�ري��س √ √ عل�م التمري�س التمري�س

البكال�ري��س √ تقنية الأجهزة الطبية )عام( تقنية الأجهزة الطبية

البكال�ري��س √ √ عل�م التمري�س التمري�س  كلية العل�م الطبية التطبيقية ب�ادي

البكال�ري��سالدوا�شر √ عل�م املختربات الطبية عل�م املختربات الطبية

ماج�شتري √ √ الريا�شيات
الريا�شيات

 كلية العل�م والدرا�شات الإن�شانية

باخلرج

البكال�ري��س √ √ الريا�شيات

ماج�شتري √ √
الفيزياء

ماج�شتريالفيزياء √ √

البكال�ري��س √ √ الفيزياء

البكال�ري��س √ √ الكيمياء الكيمياء
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البكال�ري��س √ √ اللغة الإجنليزية اللغة الإجنليزية

البكال�ري��س √ الأحياء الأحياء

البكال�ري��س √ √ �شع�بات التعلم

الرتبية خا�شة

كلية الرتبية باخلرج

البكال�ري��س √ √ الرتبية الفكرية

ماج�شتري √ √  اخلدمات النتقالية ملرحلة ما بعد

ماج�شتري املدر�شة لذوي الإعاقة √ √

ماج�شتري √ √
العقيدة وال�شت�شراق

الدرا�شات الإ�شالمية

ماج�شتري √ √

ماج�شتري √ √
احلديث والتف�شري

ماج�شتري √ √

ماج�شتري √ √
الفقه واأ�ش�له

ماج�شتري √ √

البكال�ري��س √ √ الدرا�شات الإ�شالمية

البكال�ري��س √ ريا�س الأطفال ريا�س الأطفال

الدرجة العلمية
الجنس

التخصص- المسار البرنامج الكلية
اأنثى ذكر
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البكال�ري��س √ اللغة العربية م�شار ترب�ي

اللغة العربية
ماج�شتري √ √ النح� واللغة

دبل�م √ √ تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

ماج�شتري √ √ الأدب والنقد

دبل�م √ √ العام يف الرتبية

العل�م الرتب�ية
ماج�شتري √ √ الإدارة والتخطيط الرتب�ي

ماج�شتري √ √
مناهج وطرق التدري�س

ماج�شتري √ √

ق�شم خدمي علم النف�س علم النف�س

ماج�شتري √ الهند�شة الكهربائية
الهند�شة الكهربائية

كلية الهند�شة باخلرج

البكال�ري��س √ الهند�شة الكهربائية

البكال�ري��س √ الهند�شة امليكانيكية الهند�شة امليكانيكية

البكال�ري��س √ الهند�شة املدنية الهند�شة املدنية

البكال�ري��س √ الهند�شة ال�شناعية الهند�شة ال�شناعية

الدرجة العلمية
الجنس

التخصص- المسار البرنامج الكلية
اأنثى ذكر
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البكال�ري��س √ √ نظم املعل�مات

نظم املعل�مات

كلية هند�شة وعل�م احلا�شب باخلرج

ماج�شتري √ √ علم البيانات

البكال�ري��س √ هند�شة احلا�شب

هند�شة احلا�شب
ماج�شتري √ √

الأمن ال�شيرباين

ماج�شتري √ √

البكال�ري��س √ √ عل�م احلا�شب
عل�م احلا�شب

ماج�شتري √ √ الذكاء ال�شطناعي التطبيقي

البكال�ري��س √ هند�شة الربجميات هند�شة الربجميات

الدرجة العلمية
الجنس

التخصص- المسار البرنامج الكلية
اأنثى ذكر
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الدرجة العلمية
الجنس

التخصص- المسار البرنامج الكلية
اأنثى ذكر

البكال�ري��س √ الإدارة الإدارة

كلية اإدارة الأعمال باخلرج

البكال�ري��س √ √ التم�يل وال�شتثمار

املالية
البكال�ري��س √ مالية ال�شركات

البكال�ري��س √ √ اإدارة امل�ارد الب�شرية اإدارة امل�ارد الب�شرية

البكال�ري��س √ نظم املعل�مات الإدارية نظم املعل�مات الإدارية

البكال�ري��س √ √ املحا�شبة املحا�شبة

البكال�ري��س √ √ الت�ش�يق الت�ش�يق

البكال�ري��س √ √ القان�ن القان�ن
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الدرجة العلمية
الجنس

التخصص- المسار البرنامج الكلية
اأنثى ذكر

البكال�ري��س √ √ الفيزياء الفيزياء

 كلية العل�م والدرا�شات الإن�شانية

بالأفالج

البكال�ري��س √ √ الكيمياء الكيمياء

البكال�ري��س √ √ الريا�شيات الريا�شيات

البكال�ري��س √ √ اللغة اإجنليزية واآدابها اللغة اإجنليزية واآدابها

البكال�ري��س √ الإدارة املالية اإدارة الأعمال

البكال�ري��س √ √ عل�م احلا�شب عل�م احلا�شب

البكال�ري��س √ √  الدرا�شات الإ�شالمية م�شار الآداب
الدرا�شات الإ�شالمية

البكال�ري��س √ √  الدرا�شات الإ�شالمية م�شار ترب�ي

البكال�ري��س √ اللغة العربية واآدابها  اللغة العربية

البكال�ري��س √ املحا�شبة املحا�شبة

البكال�ري��س √ ريا�س الأطفال ريا�س الأطفال
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الدرجة العلمية
الجنس

التخصص- المسار البرنامج الكلية
اأنثى ذكر

البكال�ري��س √ √ اللغة العربية واآدابها  اللغة العربية

كلية الآداب والعل�م ب�ادي الدوا�شر

البكال�ري��س √ √ اللغة الإجنليزية اللغة الإجنليزية

البكال�ري��س √ √ عل�م احلا�شب  عل�م احلا�شب

البكال�ري��س √ √ الريا�شيات الريا�شيات

البكال�ري��س √ الفيزياء الفيزياء

البكال�ري��س √ الكيمياء الكيمياء

البكال�ري��س √ √     الدرا�شات الإ�شالمية م�شار
  الدرا�شات الإ�شالمية

البكال�ري��س √ √  الدرا�شات الإ�شالمية م�شار ترب�ي

البكال�ري��س √ ريا�س الأطفال ريا�س الأطفال

كلية الرتبية ب�ادي الدوا�شر
البكال�ري��س √ القت�شاد املنزيل القت�شاد املنزيل

البكال�ري��س √ √ الرتبية الفكرية
الرتبية خا�شة

البكال�ري��س √ √ �شع�بات التعلم

البكال�ري��س √ الهند�شة الكهربائية الهند�شة الكهربائية
كلية الهند�شة ب�ادي الدوا�شر

البكال�ري��س √ هند�شة احلا�شب الآيل وال�شبكات هند�شة احلا�شب الآيل وال�شبكات
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الدرجة العلمية
الجنس

التخصص- المسار البرنامج الكلية
اأنثى ذكر

البكال�ري��س √ √  عل�م احلا�شب عل�م احلا�شب

 كلية العل�م والدرا�شات الإن�شانية

بال�شليل

البكال�ري��س √ اإدارة الأعمال اإدارة الأعمال

البكال�ري��س √ √ اللغة الإجنليزية اللغة الإجنليزية

البكال�ري��س √ √  الدرا�شات الإ�شالمية م�شار الآداب
الدرا�شات ال�شالمية

البكال�ري��س √ √  الدرا�شات الإ�شالمية م�شار ترب�ي

البكال�ري��س √ √ اللغة العربية واآدابها اللغة العربية

البكال�ري��س √ √ الريا�شيات الريا�شيات

البكال�ري��س √ الدرا�شات الإ�شالمية م�شار ترب�ي 
الدرا�شات الإ�شالمية

كلية الرتبية بالدمل

البكال�ري��س √  الدرا�شات الإ�شالمية - م�شار الآداب 

البكال�ري��س √ اللغة العربية واآدابها
اللغة العربية

البكال�ري��س √ اللغة العربية م�شار ترب�ي

البكال�ري��س √ الريا�شيات الريا�شيات

البكال�ري��س √  الكيمياء الكيمياء

البكال�ري��س √ القت�شاد املنزيل القت�شاد املنزيل
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الدرجة العلمية
الجنس

التخصص- المسار البرنامج الكلية
اأنثى ذكر

البكال�ري��س √ املحا�شبة
اإدارة الأعمال كلية اإدارة الأعمال بح�طة بني متيم

البكال�ري��س √ نظم املعل�مات الإدارية

البكال�ري��س √  الدرا�شات الإ�شالمية م�شار الآداب
القران الكرمي والدرا�شات الإ�شالمية

 كلية العل�م والدرا�شات الإن�شانية

ح�طة بني متيم

البكال�ري��س √  الدرا�شات الإ�شالمية م�شار ترب�ي

البكال�ري��س √ الريا�شيات الريا�شيات

البكال�ري��س √ الكيمياء الكيمياء

البكال�ري��س √ √ اللغة الإجنليزية اللغة الإجنليزية

البكال�ري��س √ اللغة العربية واآدابها
اللغة العربية

البكال�ري��س √ اللغة العربية م�شار ترب�ي

البكال�ري��س √ نظم املعل�مات نظم املعل�مات

دبل�م م�شارك √ ال�شبكات والإنرتنت العل�م الطبيعية والتطبيقية

كلية املجتمع بالأفالج
دبل�م م�شارك √ الت�ش�يق العل�م الإدارية والإن�شانية

دبل�م م�شارك √ الإدارة املكتبية وال�شكرتارية العل�م الإدارية والإن�شانية

دبل�م م�شارك √ العل�م الإدارية والإن�شانية اإدارة مبيعات
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الدرجة العلمية
الجنس

التخصص- المسار البرنامج الكلية
اأنثى ذكر

دبل�م م�شارك √ √ الربجمة وعل�م احلا�شب

احلا�شب الآيل

كلية املجتمع باخلرج

دبل�م م�شارك  √
 التطبيقات املكتبية و�شيانة احلا�شب

لفئة ال�شم والبكم

دبل�م م�شارك √ √ ال�شبكات والإنرتنت

دبل�م م�شارك √ اللغة الإجنليزية اللغة الإجنليزية

دبل�م م�شارك √  املحا�شبة

اإدارة الأعمال

دبل�م م�شارك √ √ اإدارة مكتبية و�شكرتارية

دبل�م م�شارك √ √ الت�ش�يق

دبل�م م�شارك √ املحا�شبة

دبل�م م�شارك √ √ الأمن وال�شالمة املهنية

دبل�م √ اإدارة امل�ارد الب�شرية اإدارة امل�ارد الب�شرية

 عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر

باخلرج

دبل�م √ الإر�شاد ال�شري الإر�شاد ال�شري

دبل�م √  الت�جية والر�شاد الطالبي الت�جية والر�شاد الطالبي

دبل�م √ املحاماة املحاماة

دبل�م √ التحرير وال�شكرتارية التحرير وال�شكرتاريه
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الدرجة العلمية
الجنس

التخصص- المسار البرنامج الكلية
اأنثى ذكر

دبل�م √
 ال�قاية من تعاطي املخدرات

وامل�ؤثرات العقلية

 ال�قاية من تعاطي املخدرات

وامل�ؤثرات العقلية

دبل�م √ الإدارة املالية الإدارة املالية

دبل�م √ √
 تطبيقات احلا�شب الآيل يف الأعمال

املكتبية لفئة ال�شم

 تطبيقات احلا�شب الآيل يف الأعمال

املكتبية لفئة ال�شم

دبل�م √  القيا�س والتق�مي الرتب�ي القيا�س والتق�مي الرتب�ي

دبل�م √  الت�ش�يق الت�ش�يق

دبل�م √  املحا�شبة املحا�شبة

دبل�م √  العالقات العام العالقات العام

دبل�م √  التاأهيلي يف اخلرائط ونظم املعل�مات التاأهيلي يف اخلرائط ونظم املعل�مات

دبل�م √ التاأمني التاأمني

دبل�م √ العام يف اللغة الإجنليزية العام يف اللغة الإجنليزية

دبل�م √ )عل�م احلا�شب الآيل )�شبكات )عل�م احلا�شب الآيل )�شبكات

دبل�م √  العام يف الرتبية العام يف الرتبية

دبل�م √ )عل�م احلا�شب الآيل )برجمة )عل�م احلا�شب الآيل )برجمة
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كليـــات الجامعــة
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كليـــات الجامعــة

اأٌن�ِشَئت كلية الطب بناًء على الت�جيه امللكي الكرمي رقم 2030 

�شع�د  امللك  جلامعة  تابعة  ككلية  ـ  هـ   1428/3/22 بتاريخ 

العام اجلامعي  فـــي  فيها  الدرا�شة  وبداأت   ، مبحافظة اخلرج 

1430/1429 هـ ، ثم �شمت اإيل جامعة الأمري  �شطام بن عبد 

العزيز فـــي عام 1430 هـ . وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية 

التالية:

ق�شم اأمرا�س الن�شاء وال�لدة . •

ق�شــــم الأمـــرا�س الباطنـيـــة . •

ق�شم طب الأطفال . •

ق�شــــم الت�شريـــــــح . •

ق�شـــم اجلراحــــــة . •

ق�شــــم علـــــم وظائـــــف الأع�شــــــاء . •

ق�شم علم الأحياء الطبية الدقيقة . •

ق�شم علم الكيمياء احلي�ية والأحياء اجلزيئي . •

قـ�شـــم عـلـــــم الأمـــــــرا�س . •

ق�شم علم الأدوية وال�شم�م . •

ق�شـــم اأمــــــرا�س العيــــــ�ن . •

ق�شــــم اأمــرا�س الأنـــــف والأذن واحلنـجــــــرة . •

ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي الطب واجلراحة

كلية الطب
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كلية طب األسنان

كلية الصيدلة

تابعة  ككلية  ـ  هـ   1428/3/22 بتاريخ   2030 رقم  الكرمي  امللكي  الت�جيه  اإيل  ا�شتنادًا  اأٌن�ِشَئت 

جلامعة امللك �شع�د مبحافظة اخلرج ، ثم �شمت اإيل جامعةالأمري  �شطام بن عبد العزيز فـــي عام 

1430 هـ . وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية :

ق�شم جراحة ال�جه والفكني وعل�م الت�شخي�س . •

ق�شــم وقايـــة الأ�شنـــان . •

ق�شـــم اإ�شـــالح الأ�شنـــان . •

ق�شم ال�شتعا�شة ال�شنية . •

ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي طب وجراحة الأ�شنان .

تابعة  ككلية  ـ  هـ   1428/3/22 بتاريخ   2030 رقم  الكرمي  امللكي  الت�جيه  اإيل  ا�شتنادًا  اأٌن�ِشَئت  

جلامعة امللك �شع�د مبحافظة اخلرج ، ثم �شمت اإيل جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز فـــي عام 

1430هـ. وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية :

ق�شم ال�شيدلنيات . •

ق�شم علم الأدوية . •

ق�شـــم العقــاقــيـــر. •

ق�شم الكيميــاء ال�شيدليـــة . •

ق�شم ال�شيدلة الإكلينيكية . •

ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي العل�م ال�شيدلية ) مدة الدرا�شة 5 �شن�ات(، وكذلك درجة 

دكت�ر �شيدلة ) مدة الدرا�شة 6 �شن�ات (.
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اأٌن�ِشَئت مب�جب امل�افقة امللكية الكرمية رقم 5997/م ب بتاريخ 1427/8/10 هـ  ـ ككلية تابعة جلامعة امللك �شع�د مبحافظة اخلرج ، ثم �شمت اإيل جامعة الأمري �شطام

 بن عبد العزيز فـــي عام 1430هـ.

 وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية : 

ق�شم عل�م املختربات الطبيـــة . •

الت�ش�ير  •  ( م�شارات  اأربعة  على  وي�شتمل   : الطبي  والت�ش�ير  الأ�شعة  ق�شم 

املقطعي ، و الطب الن�وي، والت�شخي�س با�شتخدام امل�جات فـ�ق ال�ش�تيــــة ،   

و الأ�شعة العالجية ( .

العالج  •  ( �شعبتني  على  وي�شتمل   : ال�شحي  والتاأهيل  الطبيعي  العالج  ق�شم 

الطبيعي ، ودكت�ر عالج طبيعي(.

ق�شم التمري�س . •

الأجهزة  • تقنية   ( م�شارين  على  وي�شتمل   : الطبية  الأجهزة  تقنية  ق�شم 

الطبية احلي�ية ، وتقنية املعل�ماتية الطبية(.

ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي التخ�ش�شات املذك�رة اأعاله

 ) مدة الدرا�شة اأربع �شن�ات ون�شف( 

كلية العلوم الطبية التطبيقية
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اأٌن�ِشَئت بقرار جمل�س جامعة امللك �شع�د فـــي جل�شته الثانية بتاريخ 1426/6/15 هـ ، ثم �شمت اإيل 

جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز فـــي عام 1430هـ. 

وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية : 

ق�شم الهند�شة الكهربائية . •

ق�شـــم الهند�شـــة املدنيـــة . •

ق�شم الهند�شة امليكانيكية . •

ق�شم الهند�شة ال�شناعية .)مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*. •

ق�شم هند�شة الديك�ر والت�شميم الداخلي ) للطالبات فقط ()مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*. •

ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي التخ�ش�شات املذك�رة اأعاله. •

كلية الهندسة بالخرج

كلية هندسة وعلوم الحاسب

اأٌن�ِشَئت بقرار جامعة امللك �شع�د ا�شتنادًا اإلى الأمر امللكي رقم 8626/م ب بتاريخ 1428/9/27 هـ ، 

مت اإلى جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز ،  وفـــي العام 1430 هـ  �شُ

وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية : 

ق�شم هند�شة احلا�شب . •

ق�شم علـــ�م احلا�شـــب . •

ق�شم نظــم املعل�مـــات . •

ق�شم هند�شة الربجميات . •

ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي التخ�ش�شات املذك�رة اأعاله 

* هذه التخ�س�سات �سمن اخلطة امل�ستقبلية للتو�سع يف التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل
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متت امل�افقة على افتتاح كلية اإدارة الأعمال بح�طة بني متيم  عام 1429هـ، وا�شتقبلت الدفعة 

الأولى من طالبها فـــي بداية الف�شل الدرا�شي الثاين للعام الدرا�شي 1430-1431 هـ . 

وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية :

ق�شم اإدارة الأعمال  ويت�شمن تخ�ش�شات:  •

املحا�شـــبــــــة .. 

نظم املعل�مات االإدارية .. 

ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي جميع التخ�ش�شات املذك�رة اأعاله .

كلية إدارة األعمال بحوطة بني تميم

كلية إدارة األعمال بالخرج

جامعة  اإيل  �شمت  ثم   ، هـ  عام 1428  الأعمال  اإدارة  كلية  �شع�د  امللك  جلامعة  تابعة  ككلية  اأٌن�ِشَئت 
الأمري �شطام بن عبد العزيز فـــي عام 1430هـ ، وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية: 

ق�شـــم الت�ش�يـــق . •
ق�شم املالية . مع اإمكان التخ�ش�س الدقيق فـــي اأحد امل�شارات اأو احل�ش�ل على الدرجة العامة •

 ) مالية ال�شركات ، ال�شتثمار ، التاأمني ،علم العقار (
ق�شم املحا�شبـــة . •
ق�شم نظم املعل�مات الإدارية . •
ق�شـــم الإدارة . •
ق�شم اإدارة امل�ارد الب�شريـــة . •
ق�شم  القان�ن. •

ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي جميع التخ�ش�شات املذك�رة اأعاله .
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اأٌن�شَئت  ككلية تابعة جلامعة امللك �شع�د حتت م�شمى ) كلية العل�م ( ا�شتنادًا اإيل امل�افقة ال�شامية الكرمية رقم 10363/م ب وتاريخ 1426/8/22 هـ ، املبنية على قرار 

العل�م والدرا�شات الإن�شانية ( مب�جب  اإيل ) كلية  ، ثم تغري م�شماها  الثامنة والثالثني بتاريخ 1426/5/26 هـ  فـــي جل�شته  التعليم العايل رقم 1426/38/8 هـ  جمل�س 

امل�افقة ال�شامية الكرمية رقم 5151/م ب وتاريخ 1429/7/3 ، ثم �شمت اإيل جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز فـــي عام 1430هـ. و�شمت اإلى كلية العل�م والدرا�شات 

الإن�شانية الأق�شام التي كانت تابعة لكلية الرتبية للبنات ) الأق�شام العلمية ( 

لت�شبح جزءًا منها ،  وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية: 

•    ق�شم الريا�شيات .
•      ق�شم الفيزيــــاء .

•     ق�شم اللغة الإجنليزية .
•    ق�شم الكيمياء .
•     ق�شم الأحياء . 

هذا بالإ�شافة اإيل الأق�شام الأكادميية اخلا�شة بالطالبات ، وهي :

•     ق�شم الريا�شيات .
•      ق�شـــم الفيزيـــاء .   

•       ق�شم اللغة الإجنليزية.
•     ق�شم الكيميـــاء .
•     ق�شم الأحيــــــاء .

ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي التخ�ش�شات املذك�رة اأعاله .

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج
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كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

اأٌن�ِشَئت هذه الكلية عام 1413 هـ حتت م�شمى ) كلية الرتبية للبنات ( وفق نظام الكليات املت��شطة ، ثم ط�رت اإيل كلية جامعية فـــي العام الدرا�شي 1421 / 1422 هـ لت�شبح 

اأول كلية للمعلمات مبحافظة الأفالج ، وفـــي عام 1429/ 13430 هـ �شمت جلامعة امللك �شع�د ، ثم �شمت جلامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز فـــي عام 1430 هـ وتغري ا�شمها 

لت�شبح ) كلية العل�م والدرا�شات الإن�شانية (،  وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية: 

•     ق�شــم اللغـــة العربيـــة .
•     ق�شم الدرا�شات الإ�شالمية .

•     ق�شم اإدارة الأعمال .
. •     ق�شم اللغة الإجنليزية 
•     ق�شــــــم الريـــا�شيــــــات .
•     ق�شـــم احلا�شــــب الآلــي .

 •     ق�شم الكيمياء .

 •    ق�شم الفيزياء .

•    ق�شــــــم املحـــا�شـــبــــــة  .
•   ق�شم ريـا�س الأطفـال  .

•     ق�شم العالج الطبيعــــي)مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(* . 
•     ق�شم الرتبية اخلا�شة )مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(* . 
•    ق�شــم علــ�م التمريـ�س)مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(* .

ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي التخ�ش�شات املذك�رة اأعاله.

* هذه التخ�س�سات �سمن اخلطة امل�ستقبلية للتو�سع يف التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل
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كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني تميم

اأن�شاأت الرئا�شة العامة لتعليم البنات كلية الرتبية للبنات بح�طة بني متيم عام 1415/1414 هـ حتت م�شمى  ) كلية الرتبية املت��شطة ( ، ثم ُط�رت عام 1423/1422 هـ 

اإيل كلية جامعية حتت م�شمى  ) كلية الرتبية للمعلمات ( ،  ثم �شمت فـــي عام 1430/1429 هـ  اإلى جامعة امللك �شع�د ، وفـــي عام 1430 هـ  �شمت اإلى جامعة الأمري �شطام  

بن عبد العزيز . وقد مت تغري ا�شمها من كلية الرتبية لت�شبح كلية العل�م والدرا�شات الإن�شانية وذلك مب�افقة جمل�س التعليم العايل بجل�شته رقم 66 وتاريخ 1432/10/20 

هـ ، وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية : 

•     ق�شم القراآن الكرمي والدرا�شات الإ�شالمية.           
•     ق�شـــم اللغـــة العربيــــــة . 
 •      ق�شم اللغة الإجنليزية .

•     ق�شم الريا�شيات .
 •      ق�شم الكيميـــاء.

•     ق�شم العل�م الرتب�ية)ق�شم خدمي(  .
•     ق�شم الفيزيـاء )مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*.
•      ق�شم الأحيـاء)مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(* .

•     ق�شم ريا�س الأطفــــال )مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*.
•      ق�شم الرتبية اخلا�شة)مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*.

ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س  فـــي عدد من التخ�ش�شات املذك�رة اأعاله.

* هذه التخ�س�سات �سمن اخلطة امل�ستقبلية للتو�سع يف التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل
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مت اإلى  اأٌن�ِشَئت  هذه الكلية عام 1403 هـ وفق نظام الكليات املت��شطة ، ثم ُط�رت اإلى كلية جامعية اعتبارًا من العام الدرا�شي 1416/1415 هـ ، وفـــي عام 1430/1429 هـ �شُ

مت اإلى جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز فـــي عام 1430 هـ ، وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية:  جامعة امللك �شع�د ، ثم �شٌ

•     ق�شم الدرا�شات الإ�شالمية .

•      ق�شـــم اللغـــــة العربيــــــة .
•     ق�شـــم الرتبيـــة اخلا�شـــة . 
•      ق�شـــم ريـــا�س الأطفــــال .

•      ق�شم اللغة الإجنليزية )مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*. 
•     ق�شـــــم الفيزيــــــاء )مل يتـــاح القبـــ�ل فيـــة حتى الآن(*.

 •      ق�شـــم الكيميــــــاء )مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*.

•     ق�شـــم الريا�شيـــات)مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*. 
•     املناهج وطــرق التدري�س)ق�شم خدمي(.          

•     ق�شم العلــ�م الرتب�يــة)ق�شم خدمـــي(.
 •     ق�شـــــم علـــم النفـــ�س)ق�شـــم خدمـــي(.                      

•     ق�شم العل�م الجتماعية)ق�شم خدمي(.
ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي الرتبية فـــي التخ�ش�شات املذك�رة اأعاله .

والدرا�شات   ، الرتب�ية  )الإدارة  تخ�ش�س  يف  املاج�شتري  درجة  اإيل  بالإ�شافة 

الإ�شالمية(

كلية التربية بالخرج

* هذه التخ�س�سات �سمن اخلطة امل�ستقبلية للتو�سع يف التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل
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كلية التربية بالدلم

اأن�شاأت رئا�شة تعليم البنات كلية الرتبية بالدمل عام 1418 هـ حتت م�شمى ) �شعبة اإعداد معلمات املرحلة البتدائية ( وكانت تتبع كلية الرتبية – الأق�شام الأدبية للبنات ، 

وفـــي عام 1425 هـ اأ�شبحت كلية م�شتقلة ، ثم �شمت فـــي عام 1429 هـ  اإلى جامعة امللك �شع�د ، وفـــي عام 1430 هـ �شمت اإلى جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز . 

وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية: 

•     ق�شم القراآن الكرمي والدرا�شات الإ�شالمية .
•     ق�شـــم اللغـــة العربيـــة.
•     ق�شــــــم الريا�شيــــــــات .
 •     ق�شم القت�شاد املنزيل.

•     ق�شم العل�م الرتب�ية)ق�شم خدمي(. 
 •     ق�شم علــم النفـــ�س)ق�شم خدمـــي( .

•     ق�شم اللغة الإجنليزية )مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*.
•     ق�شــــــم الفيـــزيـــــــــاء)مل يتاح القب�ل فـية حتى الآن(* .

•     ق�شم الرتبية الفنيــة )مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(* .   
  

املذك�رة  التخ�ش�شات  من   عدد  فـــي  الرتبية  بكال�ري��س  درجة  الكلية  ومتنح 

اأعاله.

* هذه التخ�س�سات �سمن اخلطة امل�ستقبلية للتو�سع يف التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل
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كلية المجتمع بالخرج

اأن�شاأت جامعة الإمام محمد بن �شع�د الإ�شالمية كلية املجتمع ا�شتنادًا اإلى القرار امللكي الكرمي ال�شادر برقم 73 وتاريخ 1422/3/5 هـ ، وفـــي 1429/7/5 هـ �شدر قرار 

جمل�س ال�زراء ب�شم الكلية اإيل جامعة امللك �شع�د ، وفـــي عام 1430 هـ �شمت اإلى جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز . 

وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية: 

ق�شــم احلا�شـــب الآلـــي . •

ق�شـــم اإدارة الأعمـــــال . •

ق�شم اللغة الإجنليزية . •

وتقدم الكلية برناجمني وهما :

الربنامج النتقايل : ) لتخ�ش�شي اإدارة الأعمال ، واللغة الإجنليزية ( يدر�س فيه الطالب  •

متطلبات  لإكمال  باجلامعة  املناظرة  الكليات  اإلى  بعدها  ينتقل  درا�شية  ف�ش�ل  اأربعة 

احل�ش�ل على درجة البكال�ري��س.

ل�ش�ق  • ت�ؤهله  درا�شية  ف�ش�ل  خم�شة  الطالب  فيه  يدر�س  )دبل�م(:  التاأهيلي  الربنامج 

العمل فـــي جمالت ) ال�شبكات والإنرتنت ، والربجمة ، وال��شائط املتعددة ، واملحا�شبة ، 

والتحرير وال�شكرتارية » الإدارة املكتبية » ، والت�ش�يق ، واللغة الإجنليزية ، التطبيقات 

املكتبية و �شيانة احلا�شب لفئة ال�شم والبكم ، الأمن وال�شالمة املهنية(

ومينح الربنامج التاأهيلي بالكلية درجة الدبل�م امل�شارك ، كما يتيح الربنامج النتقايل للطالب 

فر�شة للح�ش�ل على درجة البكال�ري��س من الكلية املنق�ل اإليها بعد ا�شتكمال درا�شته فيها .
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كلية المجتمع باألفالج

اأٌن�ِشَئت هذه الكلية بناًء على قرار املجل�س القت�شادي الأعلى رقم 22/4 وتاريخ 1422/3/4 هـ املت�شمن افتتاح ثالث ع�شرة كلية للمجتمع تابعة ل�زارة التعليم 

العايل ، وفـــي 1424/8/16 هـ وافق معايل وزير التعليم العايل على اقرتاح معايل مدير جامعة امللك �شع�د باإن�شاء هذه الكلية فـــي محافظة الأفالج حيث �شدر قرار 

املجل�س بامل�افقة برقم 73 وتاريخ 1425/3/25 هـ . وفـــي عام 1430هـ �شمت اإلى جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز .

 وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية: 

ق�شم العل�م الإدارية والإن�شانية ، والذي ي�شم التخ�ش�شات التالية  •

)الت�ش�يق- الإدارة املكتبية وال�شكرتارية - اإدارة مبيعات(

كما يتبع الكلية فرع ب�ادي الدوا�شر ي�شم الأق�شام الآتية : 

ق�شم  اللغـــة العربيـــة . •

ق�شم اللغة الإجنليزية . •

ق�شـــــم الإدارة املاليـــة . •

وتقدم الكلية برناجمًا تاأهيليًا ينتهي مبنح الدبل�م امل�شارك الذي ي�ؤهل 

، كما تقدم  املهمة  املهنية  فـــي واحد من املجالت  العمل  ل�ش�ق  الطالب 

اإحدى  فـــي  درا�شته  ا�شتكمال  فر�شة  للطالب  يتيح  انتقاليًا  برناجمًا 

الكليات للح�ش�ل على درجة البكال�ري��س . 
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اأٌن�ِشَئت فـــي العام الدرا�شي 1430/1429هـ ككلية تابعة جلامعة امللك �شع�د مبحافظة اخلرج ، ثم 

�شمت اإيل جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز فـــي عام 1430 هـ .

وت�شم الأق�شام الأكادميية التالية : 

قـــ�شـــــــــم الـــتـــمـــريـــــــــــ�س . •

ق�شم عل�م املختربات الطبية . •

ق�شـــم تقنيـــــة الأجهـــــزة الطبــيــــــة)مل يتــاح القب�ل فية حتى الآن(*. •

ق�شـــم الأ�شعــــــة والت�ش�يــــــر الطبــــي)مل يتـاح القب�ل فية حتى الآن(*.  •

ق�شم العالج الطبيعي والتاأهيل ال�شحـي)مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*.  •

ق�شـــم اخلدمــــــات الطبيــــة الطارئـــة )مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*. •

ق�شم �شحة املجتمع )مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*. •

و متنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي التخ�ش�شات ال�شابق ذكرها .

كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

اأٌن�ِشَئت فـــي العام اجلامعي 1432/1431 هـ.

وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية : 

•    ق�شـــــــــم الهنـــد�شـــــــــة الكهــربائـــيـــــــــــة .              •    ق�شــم هند�شــة احلا�شـــب الآلـــي وال�شبكـــات .
•    ق�شـم الهند�شـــة املدنيـــة )مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(* .         

•    ق�شم الهند�شة امليكانيكية)مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*.
•    ق�شم الهند�شة ال�شناعية )مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*.        

•    ق�شم الهند�شة الزراعيــة )مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*.
ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي التخ�ش�شات املذك�رة اأعاله 

كلية الهندسة بوادي الدواسر

* هذه التخ�س�سات �سمن اخلطة امل�ستقبلية للتو�سع يف التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل
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كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

اأن�شاأت جامعة الأمرية ن�رة كلية البنات بال�شليل فـــي الف�شل الثاين من العام اجلامعي 1428/1427 هـ ، 

وفـــي عام 1430/1429 هـ انتقلت اإيل جامعة امللك �شع�د ، ثم اأ�شبحت اإحدى كليات جامعة الأمري �شطام 

بن عبد العزيز فـــي عام 1430هـ ،

 وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية: 

•     ق�شم الدرا�شات الإ�شالمية .       •     ق�شـــم الريا�شيـــات .        •     ق�شم اللغة الإجنليزية .

•     ق�شــــم علــــــ�م احلا�شــــــب .       •     ق�شم اإدارة الأعمال .       •     ق�شـــم اللغـــة العربيـــة .
ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي التخ�ش�شات املذك�رة اأعاله.

اأن�شاأت جامعة امللك �شع�د كلية الآداب والعل�م ب�ادي الدوا�شر فـــي عام 1428هـ ا�شتنادًا اإلى خطاب معايل وزير التعليم العايل رقم 18248/28/33 وتاريخ 1431/6/11هـ  

و�شمت اإلى جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز فـــي عام 1430 هـ .  ويتبع الكلية مركز الدرا�شات اجلامعية للبنات مبحافظة وادي الدوا�شر  والذي اأن�شئ فـــي العام الدرا�شي 

1431/1430 هـ 

وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية: 

•     ق�شم اللغة العربية واآدابها .                              •     ق�شم اللغة الإجنليزيـة واآدابهـــا .

•     ق�شـــــــــم الـــريا�شـــيـــــــــات .                                          •     ق�شم عل�م احلا�شـــب واملعل�مـــات .
•     ق�شـــــــــم الفـــيـــزيـــــــــــــــاء.                                              •     ق�شم الكيميــــــــاء .

•     ق�شـــــــــم الدرا�شات الإ�شالمية.
•     ق�شم الأحياء )مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*.               •     ق�شم الدرا�شات الجتماعية )مل يتاح القب�ل فية حتى الآن(*.

ومتنح الكلية درجتي البكال�ري��س فـــي التخ�ش�شات املذك�رة اأعاله.

* هذه التخ�س�سات �سمن اخلطة امل�ستقبلية للتو�سع يف التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل



47

اأن�شاأت الرئا�شة العامة لتعليم البنات كلية الرتبية للبنات ب�ادي الدوا�شر عام 1413 هـ ، وفق نظام الكليات املت��شطة ، ثم ُط�رت لت�شبح كلية جامعية عام 1418 هـ ، وفـــي 

مت اإلى جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز عام 1430 هـ.  العام الدرا�شي 1430/1429هـ �شمت اإلى جامعة امللك �شع�د ، ثم �شُ

وت�شم الكلية الأق�شام الأكادميية التالية: 

ق�شـــم الرتبيــة اخلا�شـــة . •

ق�شـم القتـــ�شاد املنزلـــي . •

ق�شـــم ريـــا�س الأطفــــال . •

ق�شم العل�م الرتب�ية)ق�شم خدمي( . •

ومتنح الكلية درجة البكال�ري��س فـــي التخ�ش�شات املذك�رة اأعاله .

كلية التربية بوادي الدواسر
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إحـصـائـيـــــة
 بأعداد الطالب وأعضاء هيئة التدريس
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إحـصـائـيـــــة
إحصائية بأعداد  الطالب وأعضاء هيئة التدريس من عام 1431هـ إلى 1437هـ
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اللجان الدائمة 
وِفَرْق العمـل
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اللجنة الدائمة للخطط والبرامــــــج الدراسيــــة :

تهدف هذه اللجنة اإلى و�شع الق�اعد والإجراءات التنظيمية ل�شتحداث الربامج واخلطط الدرا�شية باجلامعة، و النظر يف اخلطط الدرا�شية ال�اردة من الكليات واتخاذ 

الت��شية الالزمة ب�شاأنها، واقرتاح الربامج واخلطط الدرا�شية للربامج اجلديدة، و تقدمي الراأي وامل�ش�رة يف ما من �شاأنه رفع اأداء وحدات اجلامعة الأكادميية، والعمل على 

تط�ير اخلطط احلالية ملختلف الربامج الأكادميية.

كما تعمل اللجنة على درا�شة اخلطط الدرا�شية لربامج التج�شري فـــي بع�س التخ�ش�شات باجلامعة .

اللجنة الدائمة لتقييم حاجة الكليات من أعضاء هيئة التدريس :

من مهام هذه اللجنة :

و�شع معايري وا�شحة لت�زيع وظائف اأع�شاء هيئة التدري�س. •

تقييــــــم حاجـــة الكليـــات من اأع�شـــاء هيئــــة التدريــــــ�س. •

ت�زيع وظائف اأع�شاء هيئة التدري�س ح�شب املعايري التي يتم اإقرارها، وفق الحتياج الفعلي للكليات . •

تقييم ال�شري الذاتية املقرتحة من الكليات لغر�س تنظيم التعاقد. •

اقرتاح ت�شكيل جلان التعاقد وم�اعيد �شفر هذه اللجان ح�شب التخ�ش�شات، واجلن�شيات املطل�بة، و الحتياج الفعلي للكليات. •

اللجان الدائمة، وفرق العمل
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اللجنـــة الدائمـــة لتقيـيــم حاجــة الكليــات مــن المتعاونـيــــن :

حددت مهام هذه اللجنة على النح� الآتي :

النظر فـــي حاجة كليات اجلامعة من املتعاونني من خارجها للقيام بالتدري�س فـــي اجلامعة . •

اقرتاح �ش�ابط لتحديد احلالت التي تنظم عملية ال�شتعانة بغري اأع�شاء هيئة التدري�س فـــي اإلقاء املحا�شرات فـــي �ش�ء الأعباء التدري�شية لأع�شاء هيئة التدري�س  •

فـــي الأق�شام الأكادميية.

تدقيق الأعباء التدري�شية لأع�شاء هيئة التدري�س ومن فـــي حكمهم فـــي كافة الأق�شام الأكادميية فـــي الكليات، والتاأكد من ا�شتيفائها لل�ش�ابط املحددة مبا فـــي ذلك  •

ال�حدات التدري�شية الزائدة، واأعداد الطالب فـــي ال�شعب املطروحة، وتنا�شب الأعباء التدري�شية مع عدد اأع�شاء هيئة التدري�س .

درا�شة �شرف م�شتحقات ال�شاعات الزائـــدة عـــن الأعبـــاء التدري�شيـــة لأع�شـــاء هيئـــة التدريـــ�س ومن فـــي حكمهـــم باجلامعـــــة . •

اللجنة الدائمة للحوافز والبدالت ألعضاء هيئة التدريس :

جاء ت�شكيل اللجنة برئا�شة �شعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية وع�ش�ية كل من �شعادة عميد �ش�ؤون اأع�شاء هيئة التدري�س وامل�ظفني، وعدد من عمداء 

الكليات ممثلني عن التخ�ش�شات امل�ج�دة باجلامعة)�شحية ـــ علمية ـــ هند�شية ـــ ترب�ية(، وترتكز املهام املناطة باللجنة فـــي الآتي :

و�شع معايري وا�شحة، واآليات التنفيذ ملنح احل�افز والبدلت لأع�شاء هيئة التدري�س ومن فـــي حكمهم ،و النظر فـــي جميع الطلبات املقدمة من اأع�شاء هيئة التدري�س  •

ح�ل منح البدلت املختلفة.

النظر فـــي اأي مالحظات من الهيئات الرقابية على �شرف البدلت جلميع اأع�شاء هيئة التدري�س ومن فـــي حكمهم من ال�شع�ديني اأو غري ال�شع�ديني يف اجلامعة. •

درا�شة دورية ف�شلية لن�شبة ال�شع�دة فـــي التخ�ش�شات الأكادميية النادرة بناءً على ما يتم رفعه من عمادة �ش�ؤون اأع�شاء هيئة التدري�س وامل�ظفني .  •

اعتماد املقرتحات املتعلقة مبنح البدلت املختلفة قبل رفعها للجهات املخت�شة فـــي وزارة التعليم . •
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اللجنة العليا للسنة التحضيرية :

اللجنة برئا�شة معايل مدير اجلامعة، وع�ش�ية وكالء اجلامعة، وعدد من عمداء  ت�شكلت هذه 

املنفذة  واجلهة  الكليات  مع  العمل  و  التح�شريية،  ال�شنة  برنامج  على  لالإ�شراف  املعنية  الكليات 

للربنامج على حت�شني ج�دة مدخالت برامج التعليم اجلامعي لالرتقاء بن�عية املخرجات ، وزيادة 

الطالب  وت�شجيع  القطاعات،  جميع  فـــي  املميزة  ال�ظائف  على  احل�ش�ل  فـــي  اخلريجني  فر�س 

على الإبداع والتط�ير ليك�ن م�ؤهاًل للدرا�شة الأكادميية وملمًا باخلدمات التي تقدمها اجلامعة، 

ليتمكن من ال�شتفادة منها باأق�شى قدر ممكن فـــي تط�ير قدراته، وال�شتعانة بها فـــي العملية 

التعليمية، وكذا م�شاعدة الطالب على التعرف على رغباته ومي�له الدرا�شية ومنحه مزيدًا من 

ال�قت فـــي اختيار امل�شار الدرا�شي املنا�شب له على اأ�ش�س �شليمة.

اللجنة الدائمة للنظر في قضـــــــايــا الطـــــالب األكاديميــــة :

فـــي  وق�شايا  )اإ�شكالت  الأكادميية  الطالبية  احلالت  فـــي  النظر  فـــي  اللجنة  مهام  ترتكز 

التح�يل واحلذف والإ�شافة وتعديل الرغبة وما يتعلق ب�ش�ؤون الطالب الأكادميية ( وتناق�س 

احلالت الطالبية لكل كلية مع عميدها اأو من ينيبه فـــي اجلل�شة املخ�ش�شة لذلك . 
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اللجنة الدائمة لتأديب الطالب :

التاأديبية  احلالت  فـــي  النظر  فـــي  اللجنة  هذه  مهام  حددت 

والطالبات،  الطالب  تاأديب  لئحة  فـــي  جاء  ملا  طبقًا  للطالب 

بحيث جتتمع اللجنة بناًء على دع�ة من رئي�شها وتتخذ ت��شياتها 

بالأغلبية املطلقة لأ�ش�ات احلا�شرين، وترفع ت��شياتها ل�شعادة 

لرفعها  متهيدًا  والأكادميية  التعليمية  لل�ش�ؤون  اجلامعة  وكيل 

ملعايل مدير اجلامعة لعتماد ت��شياتها .
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الوحدات الفنية 
بالوكالة
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الوحدات الفنية 
الوحدات الفنية بالوكالةبالوكالة

وحدة الخريجين :

تعنى وحدة اخلريجني مبتابعة �ش�ؤون اخلريجني من اجلن�شني من كليات اجلامعة املختلفة 

مغادرتهم  بعد  خريجيها  مع  دائمة  ات�شال  حلقة  اإبقاء  على  اجلامعة  من  حر�شًا  وذلك 

مقاعد الدرا�شة حيث تق�م ال�حدة مب�شاعدتهم على النتقال من البيئة التعليمية داخل 

التي  املنا�شبة  العمل  فر�س  على  احل�ش�ل  يف  وم�شاعدتهم  العملية  البيئة  اإلى  اجلامعة 

تت�افق مع تخ�ش�شاتهم الأكادميية.  

والطالبات  للطالب  والتاأهيلية  التدريبية  والدورات  اخلدمات  تقدمي  ال�حدة  مهام  ومن 

التي تنمي قدراتهم ومتكنهم من  املت�قع تخرجهم من خالل تزويدهم باملهارات الالزمة 

ال�شتفادة من الفر�س ال�ظيفية املتاحة مبا يت�افق مع تخ�ش�شاتهم الأكادميية، بالإ�شافة 

وفق  تط�يرها  بغر�س  بالكليات  الأكادميية  والربامج  لالأق�شام  راجعة  تغذية  عمل  اإلى 

احتياجات �ش�ق العمل ون�شب الت�ظيف لكل برنامج.

الروؤية:

اأن يك�ن خريج جامعة الأمري �شطام بن عبدالعزيز متمَيزًا و مناف�شَا يف �ش�ق العمل.

الر�شالة:

حتقيق الت�ا�شل امل�شتمر و الفَعال بني اجلامعة واأبناءها اخلريجني وامل�شاهمة يف تاأهيلهم واإيجاد فر�س عمل منا�شبة لهم من خالل امل�ائمة بني مخرجات التعليم ومتطلبات 

�ش�ق العمل وحاجة املجتمع.
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اأهداف ال�حدة:

تت�شمن ثالثة اأهداف عامة تتفرع منها الأهداف التنفيذية وذلك على النح� التايل:

الأهداف العامة:

1-   تدعيم العالقة وت�ثيق ال�شلة بني اخلريجني واجلامعة.

2-  العمل على تط�ير مهارات اخلريجني مهنيًا وتعليميَا.

3-  م�شاعدة اخلريجني يف احل�ش�ل على وظائف تتنا�شب مع تخ�ش�شاتهم.

الأهداف التنفيذية:

-  متابعة اخلريجني للتعرف على اأح�الهم ال�ظيفية وال�ق�ف على اأهم العقبات التي تعرت�شهم بعد تخرجهم والتحاقهم   ب�ش�ق العمل.

-  تط�ير مهارات اخلريجني وتاأهيلهم مل�اكبة احتياجات �ش�ق العمل من خالل تزويدهم باملهارات اخلا�شة التي جتعلهم اأكرث قدرة على املناف�شة.

-  الت�ا�شل مع خريجي اجلامعة لأخذ اآرائهم ح�ل الربامج الأكادميية يف اجلامعة للم�ائمة بني مخرجات التعليم ومتطلبات �ش�ق العمل.

-  فتح قن�ات الت�شال مع جهات الت�ظيف املختلفة ومعرفة احتياجها من اخلريجني.

-  دعم امل�شاريع ال�شغرية للخريجني.

الفئة امل�شتهدفة:

-  اخلريج�ن من مختلف الربامج الأكادميية باجلامعة.

-  الطالب الذين هم على و�شك التخرج.

-  امل�ؤ�ش�شات احلك�مية و�شركات القطاع اخلا�شة الباحثة عن اخلريجني.

للت�ا�شل مع ال�حدة

alumni@psau.edu.sa : الربيد الإلكرتوين

@alumni_psau : ح�شاب الت�يرت

https://alu.psau.edu.sa/ar : الب�ابة الإلكرتونية للخريجني
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وحدة التميز في التعليم :

هي وحدة تهتم بدعم اأع�شاء هيئة التدري�س ومتابعة اأدائهم الأكادميي وت�فري بيئة اأكادميية محفزة وداعمة للتميز والبداع يف التعلم والتعليم، وتعمل على:

ال�شرتاك يف و�شع اخلطط ال�شرتاتيجية لتح�شني وتط�ير مهارات وقدرات اأع�شاء هيئة التدري�س وا�شتثمارها يف جمال التعلم والتعليم. •

امل�شاعدة يف نقل وت�طني املمار�شات واملبادرات املتميزة لتط�ير وحت�شني التعلم والتعليم باجلامعة وفق نظام اجل�دة. •

التحقق من فعالية التدري�س وج�دة مخرجات التعلم.  •

متابعة م�ؤ�شرات الأداء ل�شياغة القرارات ال�شرتاتيجية للتعلم والتعليم بهدف حتقيق التميز واملناف�شة وا�شتدامتها. •

متابعة تنفيذ الرتبية امليدانية والتدريب امليداين باجلامعة للتحقق من مدى اك�شاب الطالب/الطالبات للمهارات التدري�شية والتطبيقية يف جمال تخ�ش�شهم. •

وحدة الخطط والبرامج الدراسية :

التعليم  مخرجات  لتح�شني  وتط�يرها  الدرا�شية  اخلطط  ببناء  تهتم  وحدة  هي 

وحتقيق ت�افقها مع معايري العتماد الأكادميي، والرتقاء بها وفق روؤية اجلامعة 

واأهدافها، وذلك ملا له من انعكا�س اإيجابي على م�اكبة اخلطط التنم�ية وتلبية 

احتياجات �ش�ق العمل .
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وحدة دعم الطالب :

هي وحدة ُتْعَنى باخلدمات املقدمة للطالب والطالبة فـــي جميع املراحل الدرا�شية من ِقَبْل جميع قطاعات اجلامعة وتق�مي ذلك ، وعمل التح�شني والتط�ير الالزم من خالل 

املتابعة امل�شتمرة حيث تهدف اإلى :

تنميـــة مهـــارات الطالب وت�فري الحتياجـــات التي من �شاأنها الرتقاء بها علميًا وترب�يـــــــــًا . •

، دورات  • التدريبية للطالب، دورات مهارات عامة  تق�مي اخلدمات امل�جهة للطالب ب�شكل مبا�شر )الدورات 

متخ�ش�شة( .

التخطيـــط لالحتياجـــات امل�شتقبليـــة للطالـــب فـــي ظل روؤيـــة اجلامعـــة وتطلعاتـها امل�شتقبليــــــة . •

رعاية الطالب امل�ه�بني . •

تط�ير �شيا�شات الإر�شاد الأكادميي و�ش�ًل اإلى حتقيق الت�ا�شل الفعال باإيجابية على م�شت�ى اجلامعـــة . •

تقديــــــم رعايــــــة ا�شتثنائيـــة للطـــالب ذوي الحتيـــاجــــــات اخلا�شــــــة . •



61

وحدة الخدمات التعليمية المساندة :

يتمح�ر عمل ال�حدة ح�ل جاهزية القاعات الدرا�شية واملعامل واملختربات ، وال�ر�س، وت�فري م�شادر التعلم  فـــي الكليات ومتابعة حت�شينها وتط�يراها.

املن�ش�دة من تلك  الكليات لتحقيق الأهداف  ِقَبْل  العمل ت�شافر اجله�د من  التدري�س بكل كلية من�شقًا/من�شقًة مع ال�حدة حيث يتطلب  اأع�شاء هيئة  اأحد  وقد مت تر�شيح 

ال�حدة .

وحدة إعداد وتطوير المقررات اإللكترونية:

هي وحدة تخت�س بدعم وم�شاعدة اأع�شاء هيئة التدري�س والطالب يف حت�شني مخرجات التعلم واإنتاج 

وحت�يل مقررات الربامج الأكادميية اإلى مقررات اإلكرتونية مما ي�ؤدي اإلى تعميق املفاهيم والنه��س 

مب�شت�ي التعلم والتعليم باجلامعة وت�شجيع التميز يف جمالت التدري�س و�شه�لة التعامل مع التقنيات 

احلديثة، وتهدف ال�حدة اإلى:

التدريب على الت�شميم التعليمي للمقررات الدرا�شية. •

التدريب على اأدوات تط�ير املحت�ى الرقمي لأع�شاء هيئة التدري�س. •

امل�شاهمة يف ت�فري اأدوات �شريعة لتط�ير املحت�ى الرقمي. •

م�شاندة الكليات لإجناز وحت�يل املقررات الى مقررات الكرتونية. •
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مركز تطوير
التعليم الجامعي
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مركز تطوير التعليم الجامعي :

يف اإطار الت�جهات امل�شتقبلية جلامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز لتط�ير منظ�متها الأكادميية فقد اأو�شى جمل�س جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز بجل�شته ال�شاد�شة 

للعام اجلامعي 1437/1436هـ املنعقدة بتاريخ 1437/5/29هـ باإن�شاء مركز تط�ير التعليم اجلامعي كمركز تابع ل�كالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ت�شعى 

Distinctive Education اجلامعة من خالله اإلى اإحداث نقلة ن�عية يف جمال الأداء الأكادميي لبل�غ روؤيتها ال�شرتاتيجية الرامية لتحقيق التميز يف التعليم

وتتطلع اجلامعة اإلى حتقيق هذه الروؤية من خالل عدة م�شروعات ا�شرتاتيجية من بينها اإن�شاء مركز متخ�ش�س لتط�ير التعليم اجلامعي ، 

ر�شـــــــــالة املركز :

الرتقاء بالأداء الأكادميي للجامعة، وذلك من خالل ال�شعي امل�شتمر ملراجعة معايري التميز يف الأداء ، وحتديد م�ؤ�شرات هذا التميز ا�شتنادًا اإلى قاعدة ر�شينة من 

البحث العلمي يف ميدان العل�م الرتب�ية ، مع الرتكيز على تط�ير اأع�شاء هيئة التدري�س، والربامج الأكادميية وما يت�شل بها من ممار�شات تعليمية .

اأهـــــداف املركز :

1.   اقرتاح اخلطط وال�شيا�شات، وتقدمي ال�شت�شارات التي ُت�شهم يف متيز الأداء الأكادميي .

2.   تط�ير املقايي�س والختبارات، وغريها من و�شائل جمع املعل�مات الالزمة لتقييم الأداء الأكادميي، والعمل على حت�شينه .

3.   ت�شخي�س الحتياجات التدريبية للك�ادر الأكادميية، وت�شميم برامج التنمية املهنية الالزمة لل�فاء بتلك الحتياجات .

4.   ت�شميم الربامج الأكادميية، واملقررات الدرا�شية، وتط�ير خطط وا�شرتاتيجيات تدري�شها .

5.   اقرتاح مخططات الدرا�شات وامل�شروعات البحثية، والتق�ميية التي ُت�شهم يف الرتقاء مب�شت�ى الأداء الأكادميي ، وتنفيذها .

6.   العمل على حت�شني قدرة الطالب على التعلم، وتط�ير الأن�شطة ال�شفية، وغري ال�شفية الالزمة لذلك .

7.   التعاون مع ال�حدات املناظرة فى اجلامعات املحلية والعاملية لتبادل اخلربات، ودعم تنفيذ الربامج التي ت�شتهدف متيز الأداء الأكادميي باجلامعة .
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وحدات املركز:

العلمي  بالبحث  وتهتم   ، والتخطيط  الدرا�شات  وحدة     .1

لبل�غ  والتخطيط  العايل    التعليم  ملمار�شات  ي�ؤ�شل  الذي 

مراتب التميز يف التعليم .

بالتنمية  رئي�س  ب�شكل  وتعنى   ، املهنية  التنمية  وحدة     .2

املهنية لأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم .

واملعايري  باملقايي�س  وتعنى   ، والتق�مي  القيا�س  وحدة     .3

العلمية للقيا�س يف التعليم العايل،وابتكار التقنيات والأدوات 

الالزمة لقيا�س التميز .  

امل�شتمر  بالتط�ير  وتهتم  الأكادميية،  الربامج  وحدة     .4

وبناء    الدرا�شية،  واملقررات  للربامج    Improvement

Development الربامج  اجلديدة .

بني  بالتن�شيق  الفني  املكتب  مع  بالتعاون  املركز  مدير  ويق�م 

ال�حدات و�شمان �شري عملها وفق اخلطة والأهداف املحددة 

للمركز.

الهيكل التنظيمي :
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الهيكل التنظيمي :




