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الزمالء األعزاء منسوبو وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم اإلدارية

بجامعة نجران

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

جـــامع  يطيـــي أـــض أن أ ـــي بـــين أيـــديكم التقريـــر الســـنوي ألعمـــا  الكليـــة عـــن العـــام ال

ـا ع ـ  ع1440-1441 طـاككم هـ، والذي ال يسـعن  يـض بدايـة عر ـه علـيكم رال  ـكركم  ميع 

ل و هـــدكم الالمتنـــاه ، دلـــم أ ـــد مـــنكم ومنـــذ تـــوأض مهمـــة عمـــاد  الكليـــة مـــي بدايـــة ال  ـــ

. هـ رال كل ت اٍن وعمل  اد ورنجاز مميز1441الدراس  الثانض من العام 

كلمة عميد الكلية



 تعـــاأ   ـــم و ـــعه أهـــداي الكليـــة االســـتراتيجية والتطويريـــة لتت قـــ ، وب ضـــل هللا

م، وب ضــل ب ضـل الـدعم الــذي توليـه حكومـة لــادم ال ـرمين الؤـري ين لملسســا  التعلـي

هــا كــل حــرم معــاأض ركــيس الجامعــة ونادتهــا، نجــد أن ســنا أمــام مســئولية ك يــر  تجاوزنــا ب

م الدراســ  دلقـد عملـه الكليــة و ـوا  العـا. الت ـديا  وال ـعوبا  لت قيـ  اهــداي الكليـة

. ى المجــاال ع ــ  تطــوير برامجهــا العلميــة ومهــارا  منســوبيها ال  ثيــة واألكاديميــة يــض  ــت

كـــي تطـــور بيئـــة 2030دقـــد تـــم تطـــوير لطـــة برامجهـــا لتتما ـــى مـــي ر يـــة المملكـــة  م وتوا

تونيــي ر ــادة رأــ . كمــا تــم اســت دا  أربــي بــرامل دراســا  عليــا تن يذيــة ومهنيــة. األعمــا 

. ات انيا  تعاون وتقديم دورا  نوعية لدمة للمجتمي



ها بروتوكــوال  كمـا أن الكليـة أ  تـه تميزهـا يـض عمليــة التعلـيم عـن بعـد والتـ  در ـت

ارا  ال يمكـــن حتـــى أتـــ  ه عمليـــة الـــتعلم اإللكترونـــض ليـــالت اعـــد بســـ ي ديـــرو  كورونـــا،

.االستغناء عنه

وســعاد  ســعود بــن مؤــي . والتقــدير لســعاد  دويــض الاتــام، يطيــي أــض أن أتقــدم بالؤــكر 

. عـا   الؤـهري ع ـ  مـا نـدموب مـن بـذ  وعطـاء  ـوا  دتـر  تـوليهم مهـام عمـاد  الكليـة.د

سعاد  مساعد لسعاد  وكيل ووكيلة الكلية، ولكما أتقدم بالؤكر  الجزيل وعظيم االمتنان

ديهم يــض وكيــل الكليــة للدراســا  العليــا وال  ــو العلمــ ، وللــزمالء ر ســاء األنســام ومســاع

اريـــة ولجميـــي مؤـــريض ومنســـق  الوحـــدا  وكادـــة أعضـــاء وعضـــوا  الهيئـــة اإلد. الؤـــطرين

رسـالة التعلـيم والتعليمية بالكلية، وكادة الطل ة ع   ما ندموب من  هد يـض سـ يل ت قيـ 

.الن يلة

..وما توديقنا رال بالله العظيم

سالم مس ر آ  دايي. د
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ـــ ل تعت ـــر كليـــة العلـــوم اإلداريـــة مـــن أواك

الكليـــــا  التـــــ  تمسســـــه يـــــض  امعـــــة نجـــــران

عمـل، انطالناُ من أهمية تا  اتها يض سوق ال

  دقـــد بـــدأ  الكليـــة أعمالهـــا يـــض العـــام الدراســـ

م تدكــــــة أنســــــامها بقســــــم .  هـــــــ1429-1430

هـــ تــم رنؤــاء 1430يــض ســنة اإلدار  العامــة،  ــم 

ة نســـم  األنظمـــة وردار  األعمـــا ،  ـــم يـــض بدايـــ

ـــــم دـــــت  1435-1434العـــــام الدراســـــ   هــــــ ت

قســـم الق ـــو  للطـــالب يـــض برنـــامل الم اســـ ة ب

هــ بؤـ  1440الم اس ة بؤ  الطالب  م عـام 

.الطال ا 

ن ذ  عن  الكلية

كمله عقدها األو  عملـه الكليـ ة بعد أن أ

ع ـــــــــ  مرا عـــــــــة وتطــــــــــوير برامجهـــــــــا الدراســــــــــية 

واســــــــت دا   بــــــــرامل  ديــــــــد  ع ــــــــ  مســــــــتو  

رح ال كـــالوريو  والدراســـا  العليـــا حيـــو تـــم  ـــ

برنــــــامل ردار  المــــــوارد ال ؤــــــرية ك رنــــــامل  ديــــــد

اتــه  ــمن بــرامل ال كــالوريو  ونــد  ــارده لطو

يذيـة يـض ع   االنتهـاء بجانـي دـت  أربعـة بـرامل تن 

اإلدار  والم اســـــــــ ة واألنظمـــــــــة ع ـــــــــ  مســـــــــتو  

نهايــة الدراســا  العليــا ونــد تــم دــت  التقــديم لهــا ب

ق  ال  ــــل الدراســــ  الثـــــانض لت ــــدا الدراســــة بؤـــــ

و  مــن الطـالب والطال ــا  يـض ال  ــل الدراسـ  األ

.هـ1443-1442العام 



عودية وذلك تما يا ر ية المملكة العربيـة السـ

يـض العمـلم واستجابة الحتيا ا  سـوق 2030

القطــــــــاعين ال كــــــــوم  والاــــــــام بالمملكــــــــة 

ادر حيـــو تعت ـــر بـــرامل الكليـــة الم ـــ. ولار هـــا

ار  لتـــــــودير الكــــــــوادر ال ؤـــــــرية لــــــــ دالركيســـــــة 

ة ال كوميــــــة يــــــض المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودي

ن عامــة و نــوب المملكــة ومنطقــة نجــراب ــ ة 

.ب  ة لاتة

كمـــــا تســـــعى الكليـــــة بعـــــد أن ح ـــــله

الجامعـــة ع ـــ  االعتمـــاد الملسســـ  ب مـــد هللا

لل  و  ع   االعتماد األكاديم 

ن ذ  عن  الكلية

ي لكــل برامجهــا وبدايــة العمــل لت قيــ  هــذا الهــد

ردار  بال  ــو  ع ــ  االعتمــاد األكــاديم  ل رنـــامل

ـــــدال عـــــن نســـــم اإلدار  العامـــــة بســـــ ي  األعمـــــا  ب

  بـرامل التغييرا  والتطوير الهيك ـض الـذي تـم ع ـ

.الكلية

ام وال زالـــه نيـــاد  الكليـــة تعمـــل ومنـــذ العـــ

  الما ــ  ع ــ  اســتكما   هــود التطــوير مــن لــال

ي مــن هيكلــة بــرامل الكليــة وتغييــر مســماها والردــ

والعمـــل  ـــاري ع ـــ . ك اءتهـــا العلميـــة والعمليـــة

نوا  اعتمــاد لطــة الكليــة االســتراتيجية ل ربــي ســ

ام القادمــة والتــ  ســتمثل لار ــة  ريــ  ت قــ  عــ

.  بعد عام بإذن هللا تعاأ 



يســــــــــتعرأ التقريــــــــــر أهــــــــــم أعمــــــــــا  

-1440ورنجـــازا  الكليـــة عـــن العـــام الدراســـ  

: رهـــ، ومنهــا ع ــ  ســ يل المثــا  ال ال  ــ1441

ير مجهــودا  الكليــة يـــض ت ــديو لططهــا وتطـــو 

ا  اعمالها، ر ادة رأ  رنجـازا  األنسـام والوحـد

و مجهــــــــودا  . االكاديميــــــــة واإلداريــــــــة بالكليــــــــة

طل ـا  التطوير والجود  واسـتي اء الجامعـة لمت

االعتمـــــــاد الملسســـــــ  مـــــــن المركـــــــز الـــــــو ن  

للتقــــــويم واالعتمــــــاد األكــــــاديم  لمــــــد  ســــــ ي

اتهــــا ســــنوا ، لتنضــــم الجامعــــة ممثلــــة يــــض كلي

بيــة لركــي الجامعــا  العريقــة يــض المملكــة العر 

.  السعودية

ملاص التقرير

ة كمـــا تنـــاو  التقريـــر أعمـــا  أنســـام الكليـــ

الماتل ـــة وأنؤـــطة وحـــداتها لعـــام دراســـ  كامـــل

  تتـواءم ت قيقا  ألدضـل المار ـا  التعليميـة التـ

يـة مي متطل ا  سوق العمـل وت قـ  أهـداي الكل

عراأ أهـم يـض لتـام التقريـر تـم اسـت. االستراتيجية

.اإلح اءا  والمنجزا 



الهيكل التنظيم  للكلية



ــــــا لــــــنظم الجامعــــــة  نامــــــه الكليــــــة ودق 

ل وتو هــــا  عمــــاد  التطــــوير والجــــود  بتؤــــكي

يـة مـن المجلس االستؤاري لكلية العلـوم اإلدار 

ين أعضــــاء هيئــــة التــــدريس بالكليــــة مــــن الؤــــق

، وأعضـــــاء مـــــن لـــــار  الكليـــــة (نســـــاء/ ر ـــــا )

وبمراعــــــــا  اســــــــت اد  الكليــــــــة مــــــــن ل ــــــــراتهم 

يجين ومعردتهم بمد  تواد  نواتل تعلم الاـر 

ـــــــــك يـــــــــض ســـــــــ يل مرا عـــــــــة  والمتـــــــــدربين وذل

توتـــــــي ا  ال ـــــــرامل األكاديميـــــــة والمقـــــــررا 

.الدراسية وتطوير الكلية

المجلس االستؤاري
هـ1440تؤكيل المجلس لعام 

ركيس عميد الكلية وركيس المجلس

ناكي الركيس وكيل الكلية للتطوير والجود  

عضو ة وكيل الكلية للؤئون األكاديمي

عضو ركيس نسم الم اس ة

عضو  منسقة الكلية 

عضو ركيس نسم االدار  العامة 

عضو ركيس نسم ردار  األعما  

عضو ركيس نسم األنظمة

عضو ركيس م كمة األستئناي

عضو ان ركيس ديوان المران ة العامة بنجر

عضو مدير درع وزار  الادمة المدنية 

عضو جران األمين العام للغردة التجارية بن



ع ــــ  ت قيــــ  مكانــــة مرمونــــة ومتميــــز  بــــين مثيالتهــــا مــــن الكليــــا  يــــض التا  ــــا  اإلداريــــة

كة الم  ــض واإلنليمــ  والــدوأض، يــض  ـــود  وتميــز ال ــرامل األكاديميــة وال  ــو العلمــ المســتو   والؤـــرا

.المجتمعية

ر ية الكلية

ال كـــري   تقــديم المعردـــة العلميـــة والعمليـــة يـــض المجـــاال  اإلداريـــة والماليـــة، واالرتقـــاء بالمســـتو

التـ  الدراسـية للطالي والطال ا  من لـال  تـودير كادـة الاـدما  ال  ثيـة واألكاديميـة وت ـميم ال ـرامل

كة المجتمعية.تت   مي رسالة الجامعة يض ر ار القيم اإلسالمية .األكاديمية وال  و العلم  والؤرا

رسالة الكلية



ة والطــانم تـوأ  وكيــل الكليـة اإل ــراي ع ــ  سـير األعمــا  اإلداريـة والماليــة بمســاعد  مـدير اإلداريــ

ير احتيا ـا  اإلداري يـض  ـق  الطـالب والطال ـا  ، وذلـك لغـرأ تقـدير الـدعم اللو سـت  ل نسـام وتـود

.الكلية الكاملة لضمان  انجاز المهام بالك اء  والجود  المطلوبة

:وبذلك نؤير رأ  بعض االح اكيا  المالية واإلدارية يض التاأض

 وكالـة معاملة عن  ري  نظام االت اال  اإلدارية موزعة ع    ميي الوحـدا  التابعـة ل( 6176)انجاز

.معاملة يض  طر ال نا ( 2544) يض  طر ال نين و ( 3632)وردار  الكلية بمعد  

 نرار رداري( 60)رتدار.

 مؤهد لتجديد عقود لمنسوبض ومنسوبا  الكلية( 70)رتدار.

 تم ير  لرو  وعود  لمنسوبض ومنسوبا  الكلية( 100)رتدار.

 كثر من . لي من المستودعا  الحتيا ا  و ل ا  الكلية ومنسوبيها( 100)ررسا  أ

 كثر من . لي ر از  لموظ ين وموظ ا  الكلية( 100)اعتماد ا

رنجازا  الكلية اإلدارية



:نسم ردار  األعما 

الب التميـــز العلمـــ  واألكـــاديم  مـــن لـــال  برنـــامل متميـــز يـــض ادار  االعمـــا  يؤـــ ي ر  ـــا  الطـــ: الر يـــة

.ومتطل ا  التنميةوالطال ا  ويل   احتيا ا  سوق العمل 

 ــ  ركســاب الطــالب والطال ــا  معــاري ومهــارا  يــض ادار  األعمــا  مــن لــال  برنــامل متميــز يل: الرســالة

. اإلسالميةاحتيا ا  سوق العمل، ودقا للقيم 

:أهداي القسم

كية للطالب لالرتقاء بمستواهم وردي ك اء  المار  ال1. .تعليم تنمية المهارا  المعردية واالدرا

ك ة التطـورا  والمسـتجدا  يـض برنـامل ردار  األعمـا  مـن لـال  الت ـديو المسـتمر وال2. مرا عـة موا

.الدورية لل رنامل

ضـاء هيئـة و ي الاط  للدراسا  وال  و  بهدي لدمـة المجتمـي واالرتقـاء بالقـدرا  ال  ثيـة ألع3.

.التدريس

.االسهام يض تل ية الحتيا ا  سوق العمل السعودي من الكوادر الملهلة4.

رنجازا  الكلية األكاديمية يض األنسام 
العلمية



دار  يقدم  القسـم برنـامل متكامـل  يـض ر

هــم األعمــا  لؤــطري ال نــين وال نــا ، يغطــ  أ

ة المعـــاري والمهـــارا  التـــ  تقتضـــيها ممارســـ

يتكــــون. العمـــل االداري يـــض منظمــــا  األعمـــا 

ســاعة معتمــد  132برنـامل ردار  األعمــا  مــن 

موزعـــــــة بــــــــين متطل ــــــــا  الجامعــــــــة والكليــــــــة 

.والتا ص ر ادة رأ  التدريي العم ض

  ركـــز  الاطـــة الدراســـية لل رنـــامل ع ـــ

كية والك ـ اء  المعاري العلمية والمهارا  االدرا

ية مــن لــال  التــدريي العم ــض لل ــاال  الدراســ

الت  تستادم

نسم ردار  االعما 

تيجيا  يض أ لي المقررا  دضال  عـن تنويـي اسـترا

.  التدريس والتقييم يض ال رنامل

مــــــن األســــــ اب االنت ــــــادية واال تماعيــــــة

والثقاديـــــــــــة، والتطـــــــــــورا  التقنيـــــــــــة، وتطـــــــــــورا  

 رنـــامل السياســية الو نيـــة، التـــ  أد  رأــ  نيـــام ال

 ة وه  ال ا ة المتزايد  للمجتمي السعودي ب ـ

ين عامـة ومجتمـي نجــران ب ـ ة لاتـة لمتا  ــ

.يض مجاال  ادار  االعما  



رنــامل اســتند  الكليــة يــض نــرار ت ــديو لطــة ب

:ردار  االعما  ع   الم ررا  التالية

ســـنة تن يـــذ توتـــية دريـــ  تطـــوير لطـــة عمـــاد  ال

لون الت ضـــــيرية والتــــــابي لوكالــــــة الجامعــــــة للؤــــــ

اســ ة التعليميــة والاــام بــإلرا  تا  ــ  الم 

وردار  األعمـــــا  مـــــن برنـــــامل الســـــنة الت ضـــــيرية

(.هـ23/5/1440بتاريخ )

 ك ـــة التطـــور يـــض مجـــاال  األعمـــا  وذلـــك مـــن موا

لــــال  ر ــــادة مقــــررا   يــــر مو ــــود يــــض الاطــــة 

الســـابقة مثـــل ريـــاد  االعمـــا ، ردار  الملسســـا 

.الخ...المالية، ردار  التغيير، ردار  المعردة 

 هود ت ديو وتطوير الاطة الدراسية ل رنامل
ردار  االعما 

ك ــــة المقــــرر ا  تل يــــة متطل ــــا  ســــوق العمــــل بموا

، ال ديثـة يــض مجــا  ردار  االعمــا  مثــل ريــاد  االعمــا 

ردار  الملسســــــــــــا  الماليــــــــــــة، ردار  التغييـــــــــــــر، ردار  

.المعردة

كثر تميـزا  مـن لـال  التسـجيل ال م ا ـر ن و   الب أ

نة يــــض التا  ــــا  بــــدال  مــــن التا ــــيص مــــن الســــ

.الت ضيرية

ســــام تن يــــذ توتــــيا  لجنــــة الاطــــ  والمنــــاهل باألن

.الم نية ع   تقارير المقررا  الدراسية

موزهـا توحيد متطل ا  الكلية من حيو المقـررا  ور

.والساعا  المعتمد 

  تما ــــيا  مــــي تو يــــه معــــاأض ركــــيس الجامعــــة بإعــــاد

يا ـا  هيكلة الكليا  وال رامل بما يتما ـى مـي احت

.2030سوق العمل ور ية المملكة 



  نـــــــام القســـــــم بات ـــــــاع  ميـــــــي اإل ـــــــراءا

.معةالمطلوبة إلنرار الاط  الدراسة بالجا

  عقــد عــدد مــن اال تماعــا  ع ــ  مســتو

لجنـة الاطـ  والمنـاهل وابـداء الـرأي حــو 

مقترحــــا  أعضــــاء هيئــــة التــــدريس ســــواء

ع ـــــ  م تويـــــا  المقـــــررا  أو المقـــــررا  

.ن سها

  منانؤــــــة الاطــــــة الدراســــــية مــــــي عمــــــاد

الق ـــــو  والتســـــجيل ن ـــــل اعتمادهـــــا مـــــن 

القســـــــم والكليـــــــة للتمكـــــــد مـــــــن عمليـــــــا  

.الترميز وسالمتها

ر راءا  تطوير لطة برنامل ردار  األعما 

رعــداد مســود  الاطـــ  الدراســية ومنانؤـــتها

ــــــس  ع ــــــ  مســــــتو  القســــــم العلمــــــ  ومجل

.الكلية

  رعـــــــــداد توتـــــــــي ا  ال رنـــــــــامل والمقـــــــــررا

الدراســية حســي النمــاذ  المعتمــد  بعمــاد 

.التطوير والجود 

ع ـــ  التعـــديل يـــض الاطـــة والتوتـــي ا  بنـــاء

.مالحظا  المقيم الاار  

م تن يـــــذ مالحظـــــا  وحـــــد  التعلـــــيم والـــــتعل

بعمـــــــاد  التطـــــــوير والجـــــــود  ع ـــــــ  الاطـــــــ  

.الدراسية ومطلوباتها



 تماعـــا  بعـــد تن يـــذ توتـــيا  وحـــد  التعلـــيم والـــتعلم بعمـــاد  التطـــوير والجـــود  تـــم رنـــرار الاطـــة يـــض ا

:  المجالس

 هــــ 1440/1441للعـــام ( 1)تـــم اعتمـــاد لطـــة نســـم ردار  األعمـــا  يـــض ا تمـــاع مجلـــس القســـم رنـــم

.هـ27/12/1440بتاريخ 

 تــــــم رنــــــرار لطــــــة نســــــم ردار  االعمــــــا  يــــــض ا تمــــــاع مجلــــــس كليــــــة العلــــــوم اإلداريــــــة األو  للعــــــام

.هـ1/1440/1441-15هـ نرار رنم 1440-1-4هـ المنعقد بتاريخ 1440/1441

 1440تـــم رنـــرار لطـــة نســـم ردار  االعمـــا  يـــض ا تمـــاع مجلـــس الجامعـــة يـــض  لســـته الثانيـــة للعـــام-

.  هـ2/1440/1441-8هـ نرار رنم 28/4/1441هـ بتاريخ 1441

مراحل اعتماد الاطة



 ساعة132رأ  147تا يض عدد الساعا  المعتمد  يض الاطة من.

 ر ادة مقررا   ديد  لها عالنة بتطور التا  ا.

 رعاد  بناء التوتي ا  بما يتناسي مي تطور المقررا.

الق و  الم ا ر ع   ال رنامل بدون سنة ت ضيرية

توحيد متطل ا  الكلية ع   مستو  األنسام.

 تن يذ لطة تجسير  ل ة القسم من الاطة القديمة للاطة الجديد  بدون مالحظا.

االلتالدا  الجوهرية يض الاط  المطور 



:برنامل ال كالوريو 

 اربعة سنوا : مد  ال رنامل

مانية مستويا  دراسية: عدد المستويا  الدراسية 

بكالوريو  ردار  االعما : مسمى الدر ة العلمية الممنوحة

 ساعة( 132)عدد الساعا  الدراسية.

:برنامل ما يستير ردار  االعما  األكاديم 

  مد  ال رنامل سنتين ون.

 عدد المستويا  الدراسية لمسة مستويا

ما ستير ردار  االعما : مسمى الدر ة العلمية الممنوحة

 ساعة( 45)عدد الساعا  الدراسية.

برامل نسم ردار  االعما 



متطل ا  االلت اق ب رنامل بكالوريو  ردار  االعما  

 روط الق و  العامة بجامعة نجران 

 70ان ال تقل النس ة الموزونة لطالب المسار العلم  عن  %

 75ان ال تقل النس ة الموزونة لطالب المسار االدبض عن  %

أهداي ال رنامل

اكساب الطالب الك اءا  الالزمة ل ل المؤكال  يض منظما  االعما 1.

.تزويد الطالب بالمعاري والم اهيم ال ديثة المرت طة بإدار  االعما 2.

اكساب الطالي مهارا  اعداد السياسا  االستراتيجية المرت طة بمجاال  ردار  االعما 3.

كســاب الطالـــي القـــدر  ع ــ  تط يـــ  التقنيـــا  ال ديثــة يـــض مجـــا  ردار  االعمــا  يـــض القطـــ4. اع العـــام ا

.والاام والملسسا   ير الرب ية

.المهنة ر  القيم األلالنية السليمة يض الطالي بما يدعم بقو  التزامه بقواعد ألالق وآداب5.

برامل نسم ردار  االعما 



ال رم الوظي ية لاريج  برنامل ردار  االعما 

يتاـر  يتميز تا ص ردار  االعما  عن  يرب مـن التا  ـا  بتوسـي مجالـه يـض سـوق العمـل و 

جــاال  حــام ض  ــهاد  بكــالوريو  وما ســتير ردار  االعمــا  وبــين أيــديهم دــرم ماتل ــة يــض  ميــي الم

:اإلدارية بالملسسا  العامة والااتة ومن هذب ال رم

اإلدار  المالية

 ردار  اإلنتا  والعمليا

ردار  المؤاريي

ردار  التمويل واالستثمار

ردار  العالنا  العامة

ردار  االعما  الدولية

ردار  التمويل واالستثمار

ردار  العالنا  العامة

ردار  االعما  الدولية

برامل نسم ردار  االعما 

ردار  التجار  االلكترونية.

ردار  الموارد ال ؤرية

 ردار  التسوي  والم يعا

ردار  سالسل االمداد

 االستؤارا  اإلدارية

 العمل يض مجا  االعما  الااتة ورياد  االعما

 دضــــال عــــن رمكانيــــة العمــــل يــــض المنظمــــا   يــــر

الرب يــــــــــة وملسســــــــــا  الضــــــــــمان اال تمــــــــــاع  

.وملسسا  التممين ال   



 هود القسم يض ال  و  ع   االعتماد ال رامج 

هـــ نــرار 27/5/1441تــم تر ــي  القســم لالعتمــاد األكــاديم  مــن مجلــس الكليــة التاســي بتــاريخ 

:وبدأ القسم استكما  متطل ا  االعتماد كالتاأض. هـ1441-2/9/1440رنم 

 تم تودير الترليص النهائض لل رنامل والمتمثل يض نرار انؤاء برنامل ردار  االعما.

تم االنتهاء من تودير األدلة التعري ية للطالب وأعضاء هيئة التدريس.

ال دء يض اعداد نظام الجود  بال رنامل وتقارير األداء الااتة به.

 تم االنتهاء من توتي  ال رنامل والمقررا  الدراسية ودقا لنماذ  الهيئة المعتمد.

 ال دء يض عمل لطة نيا  مار ا  التعلم وتقارير القيا.

ارك القسم يض تكوين اللجنة االستؤارية لكلية العلوم اإلدارية .

 تم ت ديو مل را  األداء الركيسة ل رنامل ردار  االعما  واعتمادها من المجلس العلم .

 تم ال دء يض اعداد تقرير الدراسة الذاتية ل رنامل ردار  االعما.

هيئـة حيـو أتـ  ه بدء العمل يض كتابة تقرير مقاييس التقويم الذاتض ل رنامل ادار  االعما  بعد ت ـديثها مـن ن ـل ال

معيارا  ( 11)معايير بدال عن ( 6)

برامل نسم ردار  االعما 



:نسم الم اس ة

.الرياد  والتميز ع   المستو  الم  ض يض التعليم الم اس   العلم  والمهن : الر ية

. رعداد لريجين متميزين علميا  ومهنيا  يض مجا  الم اس ة: الرسالة

:أهداي القسم

.رعداد لريجين لديهم المعاري التا  ية يض مجا  الم اس ة1.

.رعداد لريجين لديهم المعاري العامة يض مجاال  ذا  ال لة بالم اس ة2.

.رعداد لريجين نادرين ع   المنادسة يض سوق العمل3.

كساب الاريجين المهارا  الم اس ية والمالية واالنت ادية ل  و المؤكال  الم اس ية والعمل4. .ع   حلهاا

.تعزيز القيم السلوكية وألالنيا  المهنة وروح المسئولية المجتمعية للاريجين5.

رنجازا  الكلية األكاديمية يض األنسام 
العلمية



يقـــــدم  القســـــم برنـــــامل متكامـــــل  يــــــض 

طـ  أهـم الم اس ة لؤطري ال نين وال نا ، يغ

ة المعـــاري والمهـــارا  التـــ  تقتضـــيها ممارســـ

. العمــــــل الم اســــــ   يــــــض منظمــــــا  األعمــــــا 

ســـــــاعة 126يتكـــــــون برنـــــــامل الم اســـــــ ةمن 

معتمـــــــد  موزعـــــــة بـــــــين متطل ـــــــا  الجامعـــــــة 

والكليـــــــة والتا ـــــــص ر ـــــــادة رأـــــــ  التـــــــدريي

.العم ض

  ركـــز  الاطـــة الدراســـية لل رنـــامل ع ـــ

كية والك ـ اء  المعاري العلمية والمهارا  االدرا

ية مــن لــال  التــدريي العم ــض لل ــاال  الدراســ

الت  تستادم

نسم الم اس ة

تيجيا  يض أ لي المقررا  دضال  عـن تنويـي اسـترا

.  التدريس والتقييم يض ال رنامل

مــــــن األســــــ اب االنت ــــــادية واال تماعيــــــة

والثقاديـــــــــــة، والتطـــــــــــورا  التقنيـــــــــــة، وتطـــــــــــورا  

 رنـــامل السياســية الو نيـــة، التـــ  أد  رأــ  نيـــام ال

 ة وه  ال ا ة المتزايد  للمجتمي السعودي ب ـ

ين عامـة ومجتمـي نجــران ب ـ ة لاتـة لمتا  ــ

.يض مجاال  الم اس ة



رنــامل الكليــة يــض نــرار ت ــديو لطــة باســتند  

:الم اس ة ع   الم ررا  التالية

نة تن يــــذ توتــــية دريــــ  تطــــوير لطــــة عمــــاد  الســــ

ن الت ضـــــــيرية والتـــــــابي لوكالــــــــة الجامعـــــــة للؤــــــــلو

 ة التعليميـــة والاــــام بــــإلرا  تا  ــــ  الم اســــ

وردار  األعمــــــا  مـــــــن برنـــــــامل الســـــــنة الت ضـــــــيرية 

(.هـ23/5/1440بتاريخ )

  ك ــــــــة التطــــــــور يــــــــض مجــــــــاال  األعمــــــــا وتل يــــــــة موا

مـــن لـــال  ر ـــادة احتيا ـــا  ســـوق العمـــل وذلـــك 

مقـــــررا   يـــــر مو ـــــود يـــــض الاطـــــة الســـــابقة مثـــــل 

المرا عـــــــة الدالليـــــــة وم اســـــــ ة الـــــــن   والتهيئـــــــة

.لاللت ارا  المهنية و يرها

 هود ت ديو وتطوير الاطة الدراسية ل رنامل 
الم اس ة

 كثر تميزا  من لال  التسجيل الم ا ـر يـض ن و   الب أ

التا  ـــــــــا  بـــــــــدال  مـــــــــن التا ـــــــــيص مـــــــــن الســـــــــنة 

.الت ضيرية

ام تن يـــــذ توتــــــيا  لجنــــــة الاطــــــ  والمنــــــاهل باألنســــــ

.الم نية ع   تقارير المقررا  الدراسية

زهــا توحيــد متطل ــا  الكليــة مــن حيــو المقــررا  ورمو

.والساعا  المعتمد 

كلـة تما يا  مي تو يه معاأض ركيس الجامعـة بإعـاد  هي

وق الكليـــا  وال ـــرامل بمـــا يتما ـــى مـــي احتيا ـــا  ســـ

.2030العمل ور ية المملكة 



نـرار نـام القسـم بات ـاع  ميـي اإل ـراءا  المطلوبـة إل

.الاط  الدراسة بالجامعة

 عقــــد عــــدد مــــن اال تماعــــا  ع ــــ  مســــتو  لجنــــة

الاطــــ  والمنـــــاهل وابـــــداء الـــــرأي حـــــو  مقترحـــــا  

أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس ســــــواء ع ــــــ  م تويـــــــا  

.المقررا  أو المقررا  ن سها

  رعـــداد مســـود  الاطـــ  الدراســـية ومنانؤـــتها ع ـــ

.مستو  القسم العلم  ومجلس الكلية

  منانؤــــــة الاطــــــة الدراســــــية مــــــي عمــــــاد  الق ــــــو

والتســـــجيل ن ـــــل اعتمادهـــــا مـــــن القســـــم والكليـــــة

.للتمكد من عمليا  الترميز وسالمتها

ر راءا  تطوير لطة برنامل الم اس ة 

ســي اعـداد توتــي ا  ال رنــامل والمقــررا  الدراســية ح

.النماذ  المعتمد  بعماد  التطوير والجود 

حظـــا  التعـــديل يـــض الاطـــة والتوتـــي ا  بنـــاء ع ـــ  مال

.المقيم الاار  

  ــــــتعلم بعمــــــاد ــــــيم وال تن يــــــذ مالحظــــــا  وحــــــد  التعل

.هاالتطوير والجود  ع   الاط  الدراسية ومطلوبات



ـــــ يم بعـــــد تن يـــــذ توتـــــيا  وحـــــد  التعل

والــــتعلم بعمــــاد  التطــــوير والجــــود  تــــم رنــــرار

:  الاطة يض ا تماعا  المجالس

لـس تم اعتماد لطة نسم الم اس ة يض ا تماع مج

بتـــــــــــــــاريخ 41/42للعـــــــــــــــام ( 2)القســـــــــــــــم رنـــــــــــــــم 

.هـ3/1/1441

تــم رنــرار لطــة نســم الم اســ ة يــض ا تمــاع مجلــس

المنعقـــد 41/41كليـــة العلـــوم اإلداريـــة األو  للعـــام 

.هـ4/1/1441بتاريخ 

مراحل اعتماد الاطة

 ــــم رنــــرار لطــــة نســــم الم اســــ ة يــــض ا تمــــاع اللجنــــة ت

خ الداكمــــة للاطــــ  والنظــــام الدراســــ  بالجامعــــة بتــــاري

تــم رنــرار لطــة نســم الم اســ ة يــض . هـــ25/12/1440

ـــــ  للعـــــام  ـــــس الجامعـــــة يـــــض  لســـــته األوأ ا تمـــــاع مجل

-7)بـالقرار رنــم 22/2/1441هــ بتـاريخ 1440/1441

1-1440/1441.)



.ساعة126رأ  136تا يض عدد الساعا  المعتمد  يض الاطة من 1.

.ر ادة مقررا   ديد  لها عالنة بتطور التا  ا 2.

.رعاد  بناء التوتي ا  بما يتناسي مي تطور المقررا 3.

الق و  الم ا ر ع   ال رنامل بدون سنة ت ضيرية4.

.توحيد متطل ا  الكلية ع   مستو  األنسام5.

.تن يذ لطة تجسير  ل ة القسم من الاطة القديمة للاطة الجديد  بدون مالحظا 6.

االلتالدا  الجوهرية يض الاط  المطور 



:برنامل ال كالوريو 

 أربي سنوا : مد  ال رنامل

مانية مستويا  دراسية: عدد المستويا  الدراسية 

بكالوريو  م اس ة: مسمى الدر ة العلمية الممنوحة

 ساعة( 126)عدد الساعا  الدراسية.

برامل نسم الم اس ة



متطل ا  االلت اق ب رنامل بكالوريو  الم اس ة

 روط الق و  العامة بجامعة نجران 

 70ان ال تقل النس ة الموزونة لطالب المسار العلم  عن  %

أهداي ال رنامل

.رعداد لريجين لديهم المعاري التا  ية يض مجا  الم اس ة1.

رعداد لريجين لديهم المعاري العامة يض مجاال  ذا  ال لة بالم اس ة2.

رعداد لريجين نادرين ع   المنادسة يض سوق العمل3.

كســــاب الاــــريجين المهــــارا  الم اســــ ية والماليــــة واالنت ــــادية ل  ــــو المؤــــكال  الم ا4. ســــ ية ا

.والعمل ع   حلها

.تعزيز القيم السلوكية وألالنيا  المهنة وروح المسئولية المجتمعية للاريجين5.

برامل نسم الم اس ة



ال رم الوظي ية لاريج  برنامل الم اس ة

م اسي يض المنؤآ  ال غير  والك ير  أو رحد  الم ال  والوزارا  ال كومية.

 م لل ماأض يض رحد  الؤركا  وأسواق الما .

مؤري للموازنا  التاطيطية وتقييم األداء  .

 م اسي رداري أو م اسي تكالي  يض الؤركا  ال ناعية

العمل يض مجا  نظم المعلوما  الم اس ية.

العمل يض المنؤآ  المالية مثل ال نوك و كا  التممين .

مرا ي دال ض أو مراني ماأض يض نطاع األعما  والملسسا  والم ال  ال كومية.

كتساب الا ر  المطلوبة واستي اء الؤروط .  مرا ي لار   بعد ا

برامل نسم الم اس ة



 هود القسم يض ال  و  ع   االعتماد ال رامج 

ا  نظــرا  للعمـــل ع ــ  لطـــة  ديـــد  وتغييــر مار ـــا  الــتعلم والمل ـــرا  و يرهـــا تــملر العمـــل الســـتكم

لقســـم المطلوبـــا  ويعت ـــر العمـــل ع ـــ  متطل ـــا  االعتمـــاد ال رامجـــ  بـــدأ لـــال  العـــام ال ـــاأض ويعمـــل ا

:الستي اء متطل ا  االعتماد ال رامج  ولت قي  ذلك دإنه

مونـي تعمل لجان المعايير ع   استكما  مطلوبا  كل معيار حيو تم ردي عـدد مـن الو ـاك  ع ـ  

االعتماد ال رامج  

هنالك لجنة بالقسم تعمل ع   مرا عة الو اك  ن ل اعتمادها من مجلس القسم.

:لجان القسم

 لقسـم، لجنة المنـاهل، ولجنـة مرا عـة تقـارير وو ـاك  ا: هنالك لجان داكمة بالقسم ولجان ملنتة ه

.  ولجنة مرا عة الورنة االلت ارية ودداتر اإل ابا ، ولجان معايير االعتماد ال رامج 

برامل نسم الم اس ة



:نسم االنظمة

.الرياد  والتميز يض تعليم األنظمة، ود  الؤريعة اإلسالمية: الر ية

المجتمـي، رعداد لريجين ملهلين علميـا  ومهنيـا  يـض مجـا  األنظمـة، رسـهاما  يـض تل يـة احتيا ـا : الرسالة

ودقا  للؤريعة اإلسالمية 

:أهداي القسم

.تزويد الطالي بمتو  ونواعد األنظمة مقارنة بمحكام الؤريعة اإلسالمية1.

. رعداد الك اءا  العلمية المتا  ة يض مجا  األنظمة المط قة يض المملكة العربية السعودية2.

والتـدريي ظريـة تقديم نموذ  عم ض ُي تذ  يض التعليم الجامع  يض مجا  العلوم النظاميـة، يجمـي بـين الدراسـة الن3.

.العم ض، ويملذ بمحد  المستجدا  العلمية يض مجا  التا ص

.تل ية حا ا  سوق العمل من الملهلين يض تا ص األنظمة للعمل يض القطاعين العام والاام4.

رنجازا  الكلية األكاديمية يض األنسام 
العلمية



يقـــــدم  القســـــم برنـــــامل متكامـــــل  يــــــض 

رنــامل األنظمــة يــض  ــطر ال نــين، أو مــا يســمى ب

القــانون أو ال قــوق يــض  امعــا  الــر ، يغطــ 

أهـــــــم المعـــــــاري والمهـــــــارا  التـــــــ  تقتضـــــــيها 

.  ممارســـة العمـــل القـــانونض يـــض كادـــة القطاعـــا

ســـــــاعة 138يتكـــــــون برنـــــــامل األنظمـــــــة مـــــــن  

معتمـــــــد  موزعـــــــة بـــــــين متطل ـــــــا  الجامعـــــــة 

والكليـــــــة والتا ـــــــص ر ـــــــادة رأـــــــ  التـــــــدريي

.الميدانض

  ركـــز  الاطـــة الدراســـية لل رنـــامل ع ـــ

كية والك ـ اء  المعاري العلمية والمهارا  االدرا

من لال 

نسم األنظمة

سـتادم التدريي العم ض لل ـاال  الدراسـية التـ  ت

تيجيا  يض أ لي المقررا  دضال  عـن تنويـي اسـترا

.  التدريس والتقييم يض ال رنامل

مــــــن األســــــ اب االنت ــــــادية واال تماعيــــــة

والثقاديـــــــــــة، والتطـــــــــــورا  التقنيـــــــــــة، وتطـــــــــــورا  

 رنـــامل السياســية الو نيـــة، التـــ  أد  رأــ  نيـــام ال

 ة وه  ال ا ة المتزايد  للمجتمي السعودي ب ـ

ين عامـة ومجتمـي نجــران ب ـ ة لاتـة لمتا  ــ

.يض مجاال  االنظمة



:برنامل ال كالوريو 

 أربي سنوا : مد  ال رنامل

مانية مستويا  دراسية: عدد المستويا  الدراسية 

بكالوريو  أنظمة: مسمى الدر ة العلمية الممنوحة

 ساعة( 138)عدد الساعا  الدراسية.

برامل نسم االنظمة



متطل ا  االلت اق ب رنامل بكالوريو  األنظمة

 روط الق و  العامة بجامعة نجران 

 70ان ال تقل النس ة الموزونة لطالب المسار العلم  واألدبض عن  %

أهداي ال رنامل

.رعداد لريجين ملهلين علمياَ ومهنيا  يض مجا  األنظمة، ودقا  للؤريعة اإلسالمية1.

.رب  الواني النظري بالتط ي  العم ض2.

.  اإلسهام يض تل ية احتيا ا  المجتمي3.

برامل نسم االنظمة



ال رم الوظي ية لاريج  برنامل األنظمة

الم اما  واالستؤارا  القانونية.

العمل يض النيابة العامة.

  يض القطاعين العام والاام( القانونية)العمل يض اإلدارا.

العمل يض السلك الدبلوماس  والقن  ض

 بالجامعا  ( القانون)العمل يض وظي ة معيد يض أنسام األنظمة

 العمل يض هيئة الرنابة والت قي.

العمل يض الجمعيا  والمنظما  اإلنليمية والدولية  .

العمل يض ديوان المظالم.

العمل يض هيئة الا راء بمجلس الوزراء.

برامل نسم االنظمة



ة تم ر راء مقارنـة مر عيـة لاطـة ال رنـامل مـي أربعـ

.برامل نظير 

 ( ياناسـت )تم ر راء مس  الحتيا ا  سوق العمل

.ت يانللجها  المستهددة وتم ت ليل نتاكل االس

عام تم أعداد الاطة الدراسية ع   نموذ  الجود  لل

.م2018

  تم تقييم الاطة الجديد  من مقيم لار.

 هود ت ديو وتطوير الاطة الدراسية  ل رنامل 
األنظمة

يـــــة تـــــم توتـــــي  ال رنـــــامل ع ـــــ  نمـــــوذ  الهيئـــــة الو ن

.م2018لالعتماد ع   

مــوذ  تــم توتــي  المقــررا  والا ــر  الميدانيــة ع ــ  ن

.م2018

 تـــــم عـــــرأ الاطـــــة الدراســـــية ب ـــــورتها النهاكيـــــة ع ـــــ

الـــــذي 1441-1440للعــــام ( 11)مجلــــس الكليــــة رنـــــم 

وبنـــاء  ع ـــ  نـــرار مجلـــس . ب1/7/1441انعقـــد بتـــاريخ 

م الكليـــة تـــم ردـــي الاطـــة لعمـــاد  الجـــود  وحـــد  التعلـــي

.والتعلم للمرا عة وه  اآلن نيد اإل راء

لجنــة –عـام لجنــة مقـررا  النظـام ال–لجنـة المقـررا  الؤـرعية )تـم تؤـكيل  ـال  لجـان يــض القسـم 

الكتــي ونامــه اللجــان بعملهــا لتطــوير الاطــة الدراســية بدراســة التوتــي ا  و( مقــررا  النظــام الاــام

هــ 1441للعـام ( 7-6-5-4-3)المقرر ،  م عر ه ما انتهه رليه ع   مجلس القسـم يـض اال تماعـا  رنـم 

.وتم اعتماد ما انتهه رليه اللجان يض المجالس المذكور 



 هود القسم يض ال  و  ع   االعتماد ال رامج 

 م2018توتي ا  المقررا  ع   نموذ  رعداد.

رعداد م  ودة ال رنامل بالنسي المئوية وباألرنام العددية ود  المطلوب.

ليةاستكما  التقارير المطلوبة من وحد  التطوير والجود  الااتة بالتقارير السنوية وال    .

اتيـة، ولجنـة تؤكيل لجـان الجـود  للمعـايير المطـور  السـتة، كمـا تـم تؤـكيل لجنـة اعـداد الدراسـة الذ

ــــامل، والمقــــررا ، وتقــــار  ــــواتل تعلــــم ال رنــــامل، ولجنــــة مرا عــــة توتــــي  ال رن ير اعــــداد م ــــ ودة ن

.ال رنامل

  من متطل ا  االعتماد األكاديم % 65انجاز  .

  من الو اك  ع   موني االعتماد ال رامج  للعماد % 40ردي.

برنامل نسم األنظمة



:نسم اإلدار  العامة

.دمة المجتميوالمؤاركة ال اعلة يض لالرياد  األكاديمية ، المعردية و ال  ثية م ليا ورنليميا  : الر ية

ســا  يـض ردار  األ هـز  والملستمهيـل لــريجين يـض مجـا  االدار  العامــة نـادرين ع ـض المســاهمة : الرسـالة

كاديم  يُل   احتيا ا  العامة والااتة، ورتاحة المعردة  نميةالتيض هذا المجا  من لال  برنامل أ

:أهداي القسم

.  تقديم  المعردة المتا  ة يض مجا  اإلدار  العامة1.

كساب الطالب المهارا  اإلدارية للعمل يض الملسسا  العامة والااتة بما ي ق  التنمية المستدامة2. ر

.  تدريي الطالب ميدانيا للرب  بين الجاني النظري والتط يق  يض مجا  اإلدار  العامة3.

كساب الطالب القدر  ع   التعلم الذاتض لل  و  ع   الك اءا  الالزمة للتواتل ويض مجا  اإلدا4. .ر  العامةر

رنجازا  الكلية األكاديمية يض األنسام 
العلمية



إلدار  يقدم القسم برنامل متكامل  يـض ا

ام العامــــــة يــــــض  ــــــطري ال نــــــين وال نــــــا  بنظــــــ

االنتظــــــام واالنتســــــاب، أو مــــــا يســــــمى برنــــــامل

القــانون أو ال قــوق يــض  امعــا  الــر ، يغطــ 

أهـــــــم المعـــــــاري والمهـــــــارا  التـــــــ  تقتضـــــــيها 

ممارســــــــــة العمــــــــــل اإلداري يــــــــــض القطاعـــــــــــا  

يتكــــون برنــــامل اإلدار  العامــــة مــــن. ال كوميــــة

ســــاعة معتمــــد  موزعــــة بــــين متطل ــــا  127

الجامعـــــــة والكليـــــــة والتا ـــــــص ر ـــــــادة رأـــــــ  

.التدريي الميدانض

نسم اإلدار  العامة

ركـــــز  الاطـــــة الدراســـــية لل رنـــــامل ع ـــــ  

كيـــة والك ـــاء   المعـــاري العلميـــة والمهـــارا  االدرا

ة التـ  من لال  التدريي العم ض لل اال  الدراسي

يــــي تســـتادم يــــض أ لــــي المقـــررا  دضــــال  عــــن تنو 

.   رناملاستراتيجيا  التدريس والتقييم يض ال

قاديـــة، مـــن األســـ اب االنت ـــادية واال تماعيـــة والث

لو نيــة، والتطـورا  التقنيــة، وتطــورا  السياســية ا

التـــــــ  أد  رأـــــــ  نيـــــــام ال رنـــــــامل وهـــــــ  ال ا ـــــــة 

المتزايـــــــد  للمجتمـــــــي الســـــــعودي ب ـــــــ ة عامـــــــة 

ض ومجتمـــي نجـــران ب ـــ ة لاتـــة لمتا  ـــين يـــ 

.مجاال  اإلدار  العامة



:برنامل ال كالوريو 

 أربي سنوا : مد  ال رنامل

مانية مستويا  دراسية: عدد المستويا  الدراسية 

بكالوريو  ردار  عامة: مسمى الدر ة العلمية الممنوحة

 ساعة( 127)عدد الساعا  الدراسية.

برامل نسم اإلدار  العامة



ريقاي الق و  يض برنامل اإلدار  العامة

ك ة ر ية المملكة  م دقـد تـم ريقـاي الق ـو  يـض برنـامل 2030يض ا ار مجهودا  تطوير الكلية وموا

لـ  تعزيـز دور مـن منط. اإلدار  العامة تجهيزا  الستعا ـته ب رنـامل ال كـالوريو  يـض ادار  المـوارد ال ؤـرية

يــض  ــوء االداريــة التـ  تعمــل ع ــ  رعـداد أدــراد مـلهلينكليـة العلــوم اإلداريـة بوتــ ها رحــد  الملسسـا  

األهــــداي ال اعــــل يــــض ت قيــــ المعــــايير المهنيــــة ل داريــــين يــــض المملكــــة العربيــــة الســــعودية ، اإلســــهام 

االســـــتراتيجية لجامعـــــة نجـــــران وكليـــــة العلـــــوم االداريـــــة، ونـــــد أظهـــــر  الدراســـــا  المســـــ ية لقطاعـــــا 

. واحتيا ا  سوق العمل  رور  است دا  برامل  ديد التوظي  

برامل نسم االنظمة



اح اكية  الب و ال ا  الكلية

ال  ل الدراس  الثانض ال  ل الدراس  األو 
ال رنامل 

 الب ال ا  الب ال ا 

124 220 216 177 الم اس ة

508 235 629 188 ردار  األعما 

840 142 733 167 اإلدار  العامة

-- 344 -- 292 األنظمة

1472 941 1578 824 المجموع



اح اكية الطل ة الاريجين

ال  ل الدراس  الثانض ال  ل الدراس  األو 
ال رنامل 

 الب ال ا  الب ال ا 

- 11 - 19 الم اس ة

16 25 16 30 ردار  األعما 

16 - 18 - اإلدار  العامة

27 88 15 80 األنظمة

70 113 68 110 المجموع



أعداد أعضاء هيئة التدريس بقسم 
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أعداد أعضاء هيئة التدريس بقسم 
ردار  األعما 
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أعداد أعضاء هيئة التدريس بقسم 
اإلدار  العامة
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أعضاء هيئة التدريس يض الكلية 
حسي القسم 
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أعضاء هيئة التدريس يض الكلية 
حسي القسم 
التوزيي حسي الدر ة العلمية
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عضوا  هيئة التدريس يض الكلية
حسي القسم 
التوزيي حسي الدر ة العلمية
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أعضاء هيئة التدريس الم تعثين 
للدراسا  العليا 

التوزيي حسي الدر ة العلمية
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أعضاء هيئة التدريس الم تعثين 
للدراسا  العليا 

التوزيي حسي الجنس



المنــاظر  وحــد  نموذ يــة يــض  ــمان تط يــ  الجــود  الؤــاملة والت ســين المســتمر بــين الوحــدا : الر يــة

.ع   المستو  الو ن 

عزيــز النظــام ت قيــ  التميــز األكــاديم  وال  ثــ  واإلداري ولدمــة المجتمــي بالكليــة مــن لــال  ت: الرســالة

.للجود  ودعم ال رامل األكاديمية لل  و  ع   االعتمادا  الم لية والدوليةالدال ض

:أهداي الوحد 

.منسوبا  الكلية/ ترسيخ  قادة الجود  يض ر ار العمل األكاديم  واإلداري بين منسوبض 1.

.االرتقاء بجود  ال رامل األكاديمية بالكلية بما يل   رسالة الكلية والجامعة2.

.عةتعزيز نظم المتابعة الداللية والتقييم يض عملية التعليم والتعلم يض ر ار النظام الموحد للجام3.

.ردار  ال يانا  والمعلوما  الت  تل   متطل ا  التقييم والت سين المستمر4.

كاديمية متا  ة سواء م لية أم دولية5. .دعم برامل الكلية لل  و  ع   اعتمادا  أ

.االرتقاء بمنظومة التدريي للكوادر األكاديمية واإلدارية لتعزيز منظومة ردار  الجود  بالكلية6.

.دعم الكلية يض أداء مسلولياتها المجتمعية7.

وحد  التطوير والجود 



وحد  التطوير والجود 

لجان وحد  التطوير والجود 

التاطي  والمتابعة االعتماد االكاديم 

التعليم والتعلم تنمية المهارا 

األداء



بعــد أن ح ــله الجامعــة ع ــ  االعتمــاد

ــــــــر لجانهــــــــا  ــــــــه الوحــــــــد  ع  الملسســــــــ  انتقل

مــاد المتعــدد  لمرحلــة الــدلو  يــض أنؤــطة االعت

يــدها دقــد ســعه الكليــة ممثلــة بعم. ال رامجــ 

ـــــ  العمـــــل يـــــض الوحـــــد   ـــــيس الوحـــــد  ودري ورك

ديــد واألنســام رأــ  مرا عــة تؤــكيل الوحــد  وت 

تــ  مهامهــا بــالتزامن مــي التغييــرا  الهيكلــة ال

دار  دقـــد تـــم تر ـــ  برنـــامل ر.  ـــهدتها الكليـــة

ــــــــامل اإلدار  العامــــــــة  ــــــــدال عــــــــن برن األعمــــــــا  ب

لل  و  ع   االعتماد األكاديم ، 

 هود وحد  التطوير والجود  

تن يـــــــذا لاطـــــــة دعـــــــم الجـــــــود  لـــــــال  ال  ـــــــلين 

كمـــــــا أن . هــــــــ1441الدراســـــــين للعـــــــام الما ـــــــ  

ــــامج  نســــم الم اســــ ة واألنظمــــة يــــض ســــ  اق برن

.لل  و  ع   االعتماد ال رامج 



ود  تم رعاد  تؤـكيل وحـد  التطـوير والجـ1.

هـــــــــ ودقــــــــا لالك ــــــــة 1441-1440للعــــــــام 

الموحــد  والمعتمــد  مــن وكالــة الجامعــة 

.للتطوير والجود 

تـــــــم تؤـــــــكيل مجلـــــــس وحـــــــد  التطـــــــوير 2.

.هـ1441-1440والجود  للعام 

ير رعـــداد الاطــــة التن يذيـــة لوحــــد  التطــــو 3.

هـــــ  ــــاملة 1441-1440والجــــود  للعــــام 

.لجميي أنؤطة اللجان

 هود وحد  التطوير والجود  

رعــــداد تقريــــر عــــن وحــــد  التطــــوير والجــــود  4.

  والثـــانض األو: بالكليـــة لل  ـــلين الدراســـيين

هــــــــــ ودقـــــــــا للنمـــــــــوذ  1441-1440للعـــــــــام 

.المعتمد من عماد  التطوير والجود 

ر رعــداد تقريــر مل ــرا  األداء لوحــد  التطــوي5.

هــــــــــ ودقـــــــــا 1441-1440والجـــــــــود  للعـــــــــام 

للنمــــــوذ  المعتمــــــد مــــــن عمــــــاد  التطــــــوير 

.والجود 



 نــ  عقــد ورش تدري يــة لتقــديم الــدعم ال6.

-1440لل ــرامل األكاديميــة بالكليــة للعــام

:هـ يض المجاال  التالية1441

كما  تدريي أعضاء هيئة التدريس ع  ـ  ر

ض معــــايير تســــجيل وتســــكين الملهــــل يــــ 

" سق "اإل ار السعودي للملهال  

كما  رعداد توتي  ال رنـامل وتوتـ ي  ر

.المقرر والا ر  الميدانية

 هود وحد  التطوير والجود  

ضــاء تقيــيم األ ــر التــدري   مــن و هــة نظــر أع

للعــام هيئــة التــدريس بكليــة العلــوم اإلداريــة

.هـ1440-1441

ــــة الجامعــــ ة تعمــــيم النمــــاذ  ال ديثــــة بوكال

يــــة للتطــــوير والجــــود  ع ــــ  ال ــــرامل األكاديم

.لنؤر  قادة الجود  بالكلية

  تقـــــــديم الـــــــدعم ال نـــــــ  المســـــــتمر بوحـــــــد

الكليــة التطـوير والجــود  لل ــرامل األكاديميــة ب

.  لت قي  االعتماد ال رامج 



المؤــــــاركة يــــــض رعــــــداد الاطــــــة الســــــنوية 1.

.لوحد  التطوير والجود  بالكلية

رامل المرا عة الداللية لـنظم الجـود  بـال 2.

يــــــــة االكاديميــــــــة بالكليــــــــة وتقــــــــديم التغذ

.الرا عة

  تعزيـــــز م هـــــوم التاطـــــي  االســــــتراتيج3.

.لدعم منسوبض ومنسوبا  الكلية

تن يـــــــذ المهـــــــام واعمـــــــا  االلت اتـــــــا  4.

.والاط  وت قي  االهداي للجنة

 هود لجنة التاطي  والمتابعة

ر التنســــــي  مــــــي لجنــــــة القيــــــا  يــــــض تطــــــوي5.

.مل را  األداء

ودـ  متابعة ت ديو رسـالة الكليـة وال ـرامل6.

.النظم وآليا  المتابعة

ة متابعــــــــة ت قيــــــــ  االهــــــــداي االســــــــتراتيجي7.

  لل ــــرامل والكليــــة ودــــ  النمــــاذ  المعتمــــد

.وتقديم التغذية الرا عة



.ة للكليةمتابعة تن يذ الاطة االستراتيجي8.

متابعـــــــــة أداء نظـــــــــم الجـــــــــود  الدالليـــــــــة 9.

.مةبال رامل وتقديم االستؤارا  الالز

متابعـــة لطـــ  ألت ســـين لكادـــة وحـــدا 10.

  الكليــــــة االكاديميــــــة واإلداريــــــة بنــــــاء ع ــــــ

.مل را  األداء

ض رعداد تقرير عـن أعمـا  اللجنـة وردعـه رأـ 11.

ة مؤـــري وحـــد  التطـــوير والجـــود  بالكليـــ

عــــــن ال  ــــــل الدراســــــ  األو  وال  ــــــل 

.  هــ1440-1439الدراس  الثانض 

 هود لجنة التاطي  والمتابعة



قـــدم تؤـــجيي ال ـــرامل األكاديميـــة ع ـــ  الت1.

ة لهيئــــــا  االعتمــــــاد الم ليــــــة واإلنليميــــــ

زم لهـا والدولية وتنسي  تقـديم الـدعم الـال

.وللوحدا  األكاديمية واإلدارية

. دولة زيارا  المتابعة واالعتماد2.

د متابعـــــــة اســـــــتي اء متطل ـــــــا  االعتمـــــــا3.

.  األكاديم 

 هود لجنة االعتماد األكاديم  

متابعـــــــة تقـــــــارير زيـــــــارا  ل ـــــــراء وهيئـــــــا  4.

االعتمــــــاد األكـــــــاديم  للوحـــــــدا  الماتل ـــــــة

.وهابالكلية واتااذ القرارا  المناس ة ن 

رعـــداد تقريـــر عـــن أعمـــا  اللجنـــة وردعـــه رأـــض 5.

ن مؤــري وحــد  التطــوير والجــود  بالكليــة عــ

  ال  ـــل الدراســــ  األو  وال  ــــل الدراســــ

.هـ1441-1440الثانض 



ود  المتابعــة والتنســي  مــي منســق  الجــ1.

ا يتعلــ  بــال رامل األكاديميــة بالكليــة ديمــ

.علمباستي اء متطل ا  التعليم والت

متابعــــــــة تطــــــــوير وت ســــــــين متطل ــــــــا 2.

وتجهيـــــــــزا  التعلـــــــــيم والـــــــــتعلم مثــــــــــل 

المكت ـــا  والمعامـــل وناعـــا  التـــدريس

.ةوناعا  األنترنه بال رامل األكاديمي

اد متابعــة تطــوير وت ســين الــدعم واإلر ــ3.

األكـــــاديم  والاـــــدما  الطالبيـــــة ورعـــــداد 

.التقارير السنوية بذلك

 هود لجنة التعليم والتعلم

مرا عـــــــة الاطــــــــ  الدراســــــــية وتوتــــــــي ا  4.

وتقـــــــــارير ال ـــــــــرامل والمقـــــــــررا  والتقـــــــــارير 

الؤــــــاملة عــــــن تقــــــارير المقــــــررا  لل ــــــرامل 

نــــــود األكاديميــــــة للتمكــــــد مــــــن اســــــتي اكها ل 

م النمـــاذ  الموحـــد  لوحـــد  التعلـــيم والـــتعل

.بعماد  التطوير والجود  بالجامعة

متابعـــة لطـــ  ت ســـين  ـــود  أداء ال ــــرامل 5.

.لهااالكاديمية بالكلية والتقويم الدوري

متابعــــة رعــــداد تقــــارير مل ــــرا   ــــود  أداء 6.

اتل ال ــرامل األكاديميــة وتقــارير مل ــرا  نــو

التعلم



ة رعــــــداد الاطــــــة التن يذيــــــة للجنــــــة تنميــــــ1.

.المهارا  بالكلية

التواتـــــل مـــــي وحـــــد  تنميـــــة المهـــــارا  2.

.بوكالة الجامعة للتطوير والجود 

ـــــ  بـــــالاط 3. ـــــا  تتعل رنؤـــــاء ناعـــــد  بيان

ـــــــ   والاـــــــدما  التدري يـــــــة والـــــــر  تتعل

.يةبالمدربين والمدربا  وسيرهم الذات

ترا ـية دور  تدري ية بعنوان ال  ـو  االد4.

/ م، المــــــــــدرب د25/10/2019بتــــــــــاريخ 

ريس دي ل القاسم ، ألعضاء هيئـة التـد

.يض برنامل ما ستير ردار  األعما 

 هود لجنة تنمية المهارا 

لمـــ  دور  تدري يـــة بعنـــوان آليـــا  النؤـــر الع5.

يـــــــــــــــض المجــــــــــــــــال  الم ـــــــــــــــن ة، بتــــــــــــــــاريخ 

د منيــــــر ر ــــــيد .هـــــــ المــــــدرب أ24/6/1441

يــــــة ال لـــــومى، ألعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس بكل

.العلوم اإلدارية

ور ـــة عمـــل لاتـــة بمعمـــا  الجـــود  لتهيئـــة 6.

ين عضوا  هيئة التدريس الجـدد، لمـد  يـوم

ــــو . هـــــ المــــدرب أ17-18-2/1441 انت ــــار أب

. ال سن 

النؤــــــــر العلمــــــــ  لل  ــــــــو  : دور  بعنــــــــوان7.

العلميــــــــة تقــــــــديم د ســــــــناء ع ــــــــ  بتــــــــاريخ 

.هـ29/3/1441



ت كيم االست انا  وت ليلها1.

ت ديـــــــد مل ـــــــرا  األداء الااتـــــــة بكـــــــل 2.

است انة 

يـــــة رعـــــداد تقـــــارير تقيـــــيم األوراق االلت ار 3.

المؤــــــــاركة يــــــــض تقــــــــارير تقيـــــــــيم األوراق

كليةااللت ارية من األنسام العلمية بال

 ارية تم اعداد تقرير تقييم الورنة االلت4.

ت ويـــل ســـه اســـت انا  مـــن ورنيـــة اأـــ 5.

.است انا  الكترونية

 هود لجنة نيا  األداء

  متابعة رعـداد التقـارير السـنوية عـن معـدال5.

.تقدم الطل ة بال رامل األكاديمية

ماا  ــــة وكالــــة الجامعــــة للتطــــوير والجــــود 7.

لتزويــــــد الكليــــــة بمعــــــداد وأســــــماء االســــــاتذ 

واالداريــــــين الـــــــذين اســـــــتجابوا والـــــــذين لـــــــم 

.يستجي وا وعمل تقرير بذلك

ـــــدال ض8. رعـــــداد الاطـــــة الســـــنوية للتـــــدريي ال

دري يـــة بالكليــة ودقـــا  لدراســة االحتيا ـــا  الت

.بالكلية



رعـــداد تقريــــر  ـــهري عــــن اعمـــا  اللجنــــة 9.

د وردعه اأ  مؤري وحد  التطوير والجو 

علـــ  ال ـــدء يـــض تمســـيس ناعـــد  بيانـــا  تت10.

بــــــــالاط  والاــــــــدما  التدري يــــــــة التــــــــ  

ليـة تقدمها يض مجـا  الجـود  الؤـاملة بالك

والــــــر  تتعلــــــ  بالمــــــدربين والمــــــدربا 

.وسيرهم الذاتية

  المعـد نيا  األ ر التدري   ودقا  للنموذ11.

مــــن ن ــــل وحــــد  لجنــــة تنميــــة المهــــارا  

.بعماد  التطوير والجود 

رنجازا  وحد  التطوير والجود  

  التواتـل مــي وحــد  تنميـة المهــارا  بعمــاد12.

.ةالتطوير والجود  للتنسي  والمتابع



رنجازا  وحد  التطوير والجود  

المار ا األنؤطةم

1

مهارا  رعداد الاطة التن يذية لتنمية ال

أعضاء هيئة التدريس واإلداريين 

.بالكلية

ما تم تن يذ تم رعداد الاطة التن يذية للجنة تنمية المهارا  بالكلية ك

  الدراسة  زء ك ير منها لاتة يض مجا  التعليم اإللكترونض ن ل تون

بس ي  اك ة كورونا

2
التواتل مي وحد  تنمية المهارا  

.بوكالة الجامعة للتطوير والجود 

الجود  تم التواتل مي وحد  تنمية المهارا  بوكالة الجامعة للتطوير و

طة االعتماد وتمه االست اد  من المو ها  التدري ة بالتودي  بين أنؤ

.ال رامج  والدورا  الم دد  يض الاطة التدري ية

رنؤاء ناعد  بيانا  3
وألر  تم رنؤاء ناعد  بيانا  تتعل  بالاط  والادما  التدري ية

.تتعل  بالمدربين والمدربا   وسيرهم الذاتية

الدورا  التدري ية4

:تم عقد مجموعة من الدورا  التدري ية منها

دور  تدري ية بعنوان ال  و  االدترا ية -

.ن ةدور  تدري ية بعنوان آليا  النؤر العلم  يض المجال  الم -

ور ة عمل لاتة بمعما  الجود  لتهيئة عضوا  هيئة التدريس-

.الجدد

.دور  النؤر العلم  لل  و  العلمية-



نجـاح متميـز الريادب يض مساند  الطالب ع   اسـتثمار نـدراتهم ومهـاراتهم الذاتيـة وتـوال لت قيـ : الر ية

يض ر ار أهداي الجامعة

امجهــا تقــديم لدمــة رر ــادية عاليــة الجــود  للطــالب لمســاعدتهم يــض معردــة أنظمــة الكليــة وبر :الرســالة

 ـ  مؤـكالتهم األكاديمية وتطـوير نـدراتهم األكاديميـة والؤا ـية وتنميـة مهـاراتهم الماتل ـة والتغلـي ع

.من لال  اإلر اد ال ردي والجماع  ل سهام يض ت قي  أهداي الكلية

وحد  اإلر اد األكاديم 



عتمـاد اآلليـة ركز  الكلية ع   نيام الوحـد  بتط يـ  النظـام الموحـد ل ر ـاد األكـاديم  ، ونـد تـم ا

ة أعضـاء هيئـة يض مجلـس الكليـة، حيـو تـم توحيـد وتعمـيم النمـاذ  الااتـة باإلر ـاد األكـاديم  ع ـ  كادـ

ع ـ  مسـتو  ال ـرامل األكاديميـة % 100حيو تم رنجاز كادة التقارير الدوريـة بنسـ ة . التدريس يض الكلية

تو  الكليـة وع   مستو  الكلية وه  ع ـار  عـن تقريـرين ع ـ  مسـتو  كـل برنـامل وتقريـرين ع ـ  مسـ

.لال  ال  ل الدراس 

:أهداي الوحد  

.تقديم المعلوما  األكاديمية للطالب وتعري هم بنظم ولواك  الدراسة1.

مســــتو  تؤــــجيي ودعــــم المت ــــونين والموهــــوبين ومســــاعد  المتعثــــرين يــــض االرتقــــاء وت ســــين ال2.

.العلم 

تنمية ندرا  الطالي الذاتية يض حل مؤكالته وت  ي  مسيرته الدراسية؛ 3.

.  طة الالت يةتؤجيي الطالي ع   ممارسة دور ريجابض يض العملية التعليمية والمؤاركة يض األنؤ4.

وحد  اإلر اد األكاديم 



.ن لم يطل هانؤر وتعزيز  قادة االر اد األكاديم  وس  الطل ة والوتو  بالادمة لمن ي تا ها ور1.

(.الكترونيا  )توزيي الطل ة ع   المر دين األكاديميين 2.

.ح ر الطل ة المتعثرين والمت ونين والموهوبين والم دعين ودعمهم3.

.مساعد  الطل ة يض عملية ال ذي واإل ادة حسي ما تتطلي الاطة الدراسية4.

.التمكد من اعالم الطل ة بتوتي ا  المقررا  عند بداية تدريس المقررا 5.

.اإلعالن عن اللواك  والقواعد والتعليما  واإل راءا  المنظمة للدراسة واالمت انا 6.

.مساعد  الطل ة ع   ريجاد حلو  م ا ر  للمؤكال  األكاديمية الت  توا ههم7.

.نديم الن   واالر اد والتوعية الالزمة لتعديل السلوك الطالبض  ير المنض  8.

تن يــذ برنـــامل ت  يــز الطل ــة المت ونــون علميــا  و قاديــا  ورعــايتهم والعمــل ع ــ  القيــام بت ــميم و 9.

.لرعايتهم بهدي االرتقاء بقدراتهم

أهداي لطة اإلر اد



.ل دراس رنامة برنامل رر ادي الستق ا  وتهيئة الطالب، ولاتة الطالب الجدد، بداية كل د 1.

.الدراس رعداد دليل للتو يه واإلر اد األكاديم  وتوزيعه ع   الطالب الجدد يض بداية ال  ل2.

تعلم مــن لــال  نظــام الــ)رعــداد مطويــا  للتو يــه واإلر ــاد األكــاديم  وتوزيعهــا يــدويا ورلكترونيــا 3.

.ع   الطالب يض الكلية بداية كل د ل دراس ( اإلليكترونض

نؤر الاطة ع   موني الكلية 4.

اإلعالم باطة اإلر اد



.عقد ا تماع مي  البه يض بداية ال  ل الدراس 1.

.تجهيز مل  اإلر اد األكاديم  لكل لطالي2.

.تنظيم مواعيد اإلر اد الجماع  وساعا  اإلر اد ال ردي3.

.رر اد الطالي المتملر دراسيا  4.

.رعاية الطالب المت ونين5.

.رتد ال اال  الت  ت تا  رأ  رعاية لاتة وب و آلية المعالجة6.

مهام المر د األكاديم 



رح اكية بالطالب والطال ا  المست يدين من 
األنؤطة وال عاليا  يض ال  ل األو  

األنظمةالم اس ةردار  األعما اإلدار  العامة

 ال ا  الب ال ا  الب ال ا  الب ال ا  الب

ال يو د2277682306451617369



رح اكية بالطالب والطال ا  المست يدين من 
األنؤطة وال عاليا  يض ال  ل الثانض 

األنظمةالم اس ةردار  األعما اإلدار  العامة

 ال ا  الب ال ا  الب ال ا  الب ال ا  الب

ال يو د1467862306452220398



أعداد الطل ة المتعثرين 

األنظمةالم اس ةردار  األعما اإلدار  العامة

ال  ل 

األو 

ال  ل 

الثانض

ال  ل 

األو 

ال  ل 

الثانض

ال  ل 

األو 

ال  ل 

الثانض

ال  ل 

األو 

ال  ل 

الثانض

12664188357436



وحد  االلت ارا 

النؤاطالمار الهدي

 ت ديو آلية االلت ارا
آلية سير لاللت ارا 

مرا عة وم د ة سنويا  

ية ا تماع تمهيدي مي أعضاء الوحد  ومنسق  األنسام العلم

ومنس  األنسام المر  ين للمؤاركة واال راي ع   

االلت ارا  النهاكية

اء تهيئة الجو المالكم ألد

ة اإللت ارا  ألعضاء هيئ

التدريس والطالب

ة مستندا  ولواك  وأنظم

ورر ادا 

موذ  مثل ن( تجهيز النماذ  المعتمد  لعملية سير االلت ارا 

الورنة االلت ارية، وم ضر الغش، ونماذ  ال ضور والغياب

.والالدتا  التو يهية للطالب

زمة تودير المستندا  الال

لسير االلت ارا  

كؤودا  توزيي  الب 

ومقررا  االعداد العام 

ع   القاعا  الدراسية

اال راي ع   الت ارا  مقررا  االعداد العام لجميي  الب 

الكلية والت ارا  مقررا  االنتساب

  تنظيم سير االلت ارا

ب ور  مر ية ألعضاء

هيئة التدريس

 داو  المران ا 
ة سير رعداد  داو  المران ا  ألعضاء هيئة التدريس ودقا آللي

االلت ارا  



أنجــز  الوحــد  كــل المهــام الموكلــة لهــا 

مقـــررا  يـــض انجـــاز الت ـــ ي  اإللكترونـــض لكادـــة

مقررا دراسيا حيو تـم ( 43)االنتساب وعددها 

كــز ت ــ ي  كــل أوراق اإل ابــا  يــض لمســة مرا 

أو مقـــرا   يــــض نجـــران و ــــرور   ويدمـــة حيــــو 

مقــررا يــض ال  ــل ( 480)تجـاوز العــدد اإل مــاأض 

الدراســـ  األو  حيـــو تـــم رنجـــاز كادـــة عمليـــا 

د الت ـــ ي  بـــدون أي ألطـــم ويـــض الـــزمن الم ـــد

سـاعة 24وهو ت  ي  أوراق االلت ارا  لـال  

.  د ك د أن ى من تسليم أوراق اإل ابة للوح

وحد  االلت ارا 

تمــه أمــا يــض ال  ــل الدراســ  الثــانض دقــد

بــورد عمليــة الت ــ ي  م ا ــر  ع ــر نظــام الــ الك

ـــــض الكامـــــل ـــــم اعتمـــــاد النظـــــام اإللكترون بعـــــد ان ت

.بس ي  اك ة كورونا



رعـــــــــداد الجـــــــــداو  الدراســـــــــية و ـــــــــداو  1.

.االلت ارا  النهاكية

حـــــل مؤـــــاكل  ـــــداو  الطـــــالب و تن يـــــذ 2.

.عمليا  ال ذي واال ادة

 ــ  تــودير اإلح ــاءا  الااتــة بــالطالب ع3.

.مستو  الكلية

  ردلا  بيانا  القاعـا  الدراسـية وناعـا4.

اء االلت ــارا  وربطهــا ع ــ  الطــالب وأعضــ

.هيئة التدريس

ام رعـــداد كـــل التقـــارير التـــ  يودرهـــا النظـــ5.

.األكاديم  بالجامعة

وحد  التسجيل والجداو 



يـــض و ـــعه الوحـــد  بـــرامل  موحـــة تـــم رنجـــاز بعضـــها يـــض ال  ـــل الدراســـ  األو  ولكـــن تعثـــر 

تؤـكيل لجـان ونـد تضـمنه لطـة وحـد  األنؤـطة الطالبيـة. ال  ل الدراس  الثـانض بسـ ي  اك ـة كورونـا

متا  ة لتن يذ الاطة

:اللجنة الثقادية: أوال 

الم ا را  العامة1.

اللقاءا  الم توحة2.

المسابقا   والمهر انا  المسرح 3.

الدورا  التدري ية4.

وحد  األنؤطة الطالبية 

:اللجنة اال تماعية:  انيا 

برامل الادمة العامة1.

الرحال 2.

الزيارا  الميدانية3.

الرعاية اال تماعية4.



: اللجنة اإلعالمية:  الثا 

دورا  يض الت ميم1.

دورا  يض المونتا 2.

دورا  يض األوديس3.

المجال  الطالبية 4.

وحد  األنؤطة الطالبية 

اللجنة الريا ية: رابعا 

ية يــض ويتمثــل دورهــا ت عيــل المؤــاركة الريا ــ

 ميــي ال ــالة الريا ــية بالجامعــة، والمؤــاركة يــض

.ال عاليا  الت  تنظمها عماد   لون الطالب



را  أنجــــز  الوحــــد  أعمالهــــا الدوريــــة يــــض ت عيــــل التعلــــيم اإللكترونــــض ورتاحــــة ربــــ  كــــل الم ا ــــ

.اإللكترونية ع   كل الؤعي يض ال رامل الماتل ة يض الكلية

بـورد ندمه الوحد  عددا  من الدورا  للطالب وأعضـاء هيئـة التـدريس مثـل اسـتادام نظـام الـ الك

س والتواتل مـي للطالب وأعضاء هيئة التدريس، وت عيل ال  و  االدترا ية ألعضاء هيئة التدري

. ة منهاالمكت ة الرنمية السعودية لضمان است اد  أعضاء هيئة التدريس من الدورا  المقدم

وحد  التعلم اإللكترونض



.وهو رنم يؤير رأض مستو  االلتزام( 2636)بلغ ا ماأض عدد ال  و  االدترا ية 1.

.ساعة( 3337)بلغ عدد ساعا  ال  و  االدترا ية 2.

.رعالنا( 3769)بلغ عدد االعالنا  3.

((.  1020)، الوا  ا (1221)التقييما  ( )2241)بلغ عدد التقييما  والوا  ا 4.

.الت ارا( 580)بلغ عدد االلت ارا  االلكترونية 5.

(.1092)بلغ عدد المنتديا  والمنانؤا 6.

رنجازا  وحد  التعلم اإللكترونض أ ناء 
أزمة كورونا



رح اكية التعلم اإللكترونض والتعلم عن بعد

150 عدد أعضاء هيئة التدريس

2024 عدد الم ا را  المسجلة

1221 عدد التقييما 

3769 عدد االعالنا 

1020 عدد الوا  ا 

2636 عدد ال  و  االدترا ية

3337 عدد ساعا  ال  و  االدترا ية

193 عدد المقررا  الدراسية

580 عدد االلت ارا 

1092 عدد المنتديا  والمنانؤا 

 امعة نجران -كلية العلوم اإلدارية 

هـ1441–1440ال  ل الدراس  الثانض 

ر ماأض نؤاط التعلم االلكترونض

1069 عدد الطالب

1800 عدد الطابا 
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ل واتــله الوحــد  أنؤــطتها المنتظمــة ن ـــ

ا، تعليـــــ  الدراســـــة بســـــ ي  اك ـــــة كورونـــــ

ا  حيــو نامــه الوحــد  بتن يــذ ســتة نــدو

د علميــة لــال  ال  ــل الدراســ  األو  ونــ

ا  تناوله ماتل  المو وعا  وبمؤـارك

ام مــن أعضــاء هيئــة التــدريس يــض كــل أنســ

.الكلية

 دع ـــــ  ســـــ يل المثـــــا  تـــــم تقـــــديم نـــــدو  

ط يـ  أ ـر ال يئـة التنظيميـة ع ـ  ت" بعنوان

اال تماعيــــــــــــة يــــــــــــض ابعــــــــــــاد المســــــــــــئولية 

لكــة المممستؤــ يا  القطــاع الاــام يــض 

العربية السعودية ، 

وحد  اللقاءا  العلمية

 تنــــــاو  النــــــدوا  مو ــــــوع القــــــواكم كمــــــا

المالية المدنقة 

 مؤاكل ال  و ودر ياته وكذلك

 نـــدو  عـــن ت ليـــل م هـــوم اإل ـــار  وكـــذلك

.النظري وأهميته



يـــة الت ـــديو الـــدوري لم تـــو  أل ـــار الكل

يهـــا ع ـــ  ال ـــ  ة الركيســـة للمونـــي تـــم د

.نؤر كل االل ار الت  تاص الكلية

ردرا  م تو  أل ار النـدوا  العلميـة ع ـ  

ؤر كـل ال   ة الركيسة للموني تم ديها ن

النــــدوا  التـــــ  نامــــه بهـــــا وكالــــة الكليـــــة

للدراســــا  العليــــا وال  ـــــو العلمــــ  مـــــي 

. ال ور

الموني اإللكترونض

  ردرا  م تـــــــــو  الـــــــــدورا  التدري يـــــــــة ع ـــــــــ

ر كــل ال ــ  ة الركيســة للمونــي تــم ديهــا نؤــ

دا  الــدورا  التدري يــة التــ  نامــه بهــا الوحــ

ـــــة الكليـــــة للؤـــــئون االكا ديميـــــة التابعـــــة لوكال

.  سواء يض الؤقين الر اأض والنسائض

ر يــة: ردرا  م تــو  الكليــة مــن لــال  نوادــذ

  ورســــالة وأهــــداي الكليــــة، الــــدليل التنظيمــــ

ة، والتقريــر للكليــة، الاطــة االســتراتيجية للكليــ

.  السنوي للكلية



 ة ردرا  م تو  أل ار األنسام ع ـ  ال ـ 

ر الركيســـــة للمونـــــي تـــــم ديهـــــا نؤـــــر ال ـــــا

نه االنســام العلميــة مدعمــة بال ــور تضــم

.  الورش والدورا  الت  نام بها كل نسم

  ردرا  م تــــــو  المجــــــال  العلميــــــة ع ــــــ

 ــي ال ــ  ة الركيســة للمونــي حيــو تــم و 

عربيـة، نوادذ المجال  العلمية اال ن يـة وال

ــــين نادــــذ  كــــل مجلــــة مــــي  وعمــــل رابــــ  ب

المونــــي الرســــم  للمجلــــة بهــــدي لدمــــة 

اعضــــاء هيئــــة التــــدريس يــــض الــــدلو  اأــــ 

هم مونــي المجلــة التــ  يريــدون نؤــر أب ــا 

. ديها

الموني اإللكترونض

  ردرا  م تــــو  الؤــــكاو  والمقترحــــا  ع ــــ

ي مــن ال ــ  ة الركيســة للمونــي تمكــن الطالــ

ونيــــة تقــــديم الؤــــكاو  أو المقترحــــا  اإللكتر

اديميــة اأــ  ســعاد  وكيــل الكليــة للؤــئون االك

.  كونه المؤري ع   موني الكلية

 ردرا  م تـــــــــــو  أب ـــــــــــا  الكليـــــــــــة حســـــــــــي

التا  ــــا  ع ــــ  المونــــي، حيــــو تــــم نؤــــر

 ــا  أب ــا  أعضــاء هيئــة التــدريس يــض تا 

.  الكلية



:أهداي الوحد 

ة تقــــديم بــــرامل تهــــدي رأــــ  نؤــــر الثقادــــ1.

والــــوع  بــــين ادــــراد المجتمــــي يــــض حــــدود 

.الت اتا  الكلية

تماعيـة نؤر وتعزيز  قادة المسـلولية اال 2.

.يض الكلية

ا  تطــــوير العالنــــا  بــــين الكليــــة والجهــــ3.

.األلر  يض المجتمي

:رنجازا  الوحد 

ؤــاركة توعيــة منســوبض الكليــة بمهميــة الم1.

.يض أنؤطة لدمة المجتمي

وحد  المسئولية المجتمعية

عمــــل اســــت انا  اســــتطالع الــــرأي للتعــــري2.

ع ـــــ  احتيا ـــــا  الجهــــــا  المســـــت يد  يــــــض

.حدود االلت ام العلم  للكلية

كا  التنســـي  مـــي األنســـام لتقـــديم المؤـــار3.

المجتمعيــــــــة الممكنــــــــة ودقــــــــا  للتا ــــــــص 

العلمـــــ  لكـــــل نســـــم، وبمـــــا يتناســـــي مـــــي 

.احتيا ا  الجها  المست يد 

ـــــدورا  بالتنســـــي  مـــــي 4. رنامـــــة عـــــدد مـــــن ال

عمـــاد  لدمـــة المجتمعـــة مـــن  ـــمن مهـــام 

.الوحد 

  متابعـــــة وتو يـــــ  األنؤـــــطة الادميـــــة التـــــ5.

.تقدمها الكلية للمجتمي



كمله وكالـة الدراسـا  العليـا وال   ـو أ

مل العلمـــ  أعمالهـــا الااتـــة بالتوســـي يـــض بـــرا

عـام الدراسا  العليا حيو، تمكنه لال  هذا ال

من عمل كادة الدراسـا  المطلوبـة واإل ـراءا 

ن يــذي المتعلقــة باعتمــاد بــرامل الما ســتير الت

ــــــاب الق ــــــو  لل ــــــرامل ــــــم دــــــت  ب والمهنــــــ  وت

:األربعة

وحد  الدراسا  العليا وال  و العلم 

برنـامل ردار  األعمـا  التن يـذي1.

(.بنين وبنا )

الما ســــــــتير التن يــــــــذي يــــــــض ردار  المــــــــوارد2.

(.بنين وبنا )ال ؤرية 

(.بنين وبنا )برنامل األنظمة المهن  3.

ين بنـــــ)الما ســـــتير المهنـــــ  يـــــض الم اســـــ ة 4.

(وبنا 
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م2019بين المؤور  وااللزام, ال  ص الط   ن ل الزوا سعيد من ور م مد مودعه. د36

م2019دراسة تمتيلية يض  وء المقاتد الؤرعية والقوانين بمجلس التعاون الاليج "مودعهسعيد من ور م مد . د37

م2019انعقاد العقد اإلداري يض ال قه والنظامالغؤيم حمود بن م مد . د38

م2020المسئولية المدنية عن تعويض ا رار مو ا  ابرا   الهات  النقا  م مد حمدان عابدين. د39

م2019الغ ن يض العقود االلكترونية دراسة مقارنة بمحكام الؤريعة االسالمية م مد حمدان عابدين. د40



الملتمرا  العلمية 

بيانا  الملتمراسم المؤارك

ىع دالالب تال  مثن/د.أ

لتنمية نمة ال  و العلم  ل)الملتمر العلم  الدوأض األو  للرابطة الدولية لل احو العلم  
(2020المستدامة 

(اهداي ال  و العلم  يض  امعة نجران: )وعنوان ال  و

أسامة م مد حسن / د
مهدي

.ت ديا  وآداق مهنة الم اس ة والمرا عة يض القرن ال ادي والعؤرين

  ردار  أ ر التا ص ال ناع  لمرا ي ال سابا  وحجم مكتي المرا عة ع   ممارسا)بعنوان 
(األرباح

سناء ع ض .د
حضور/عوأ

ملتمر منتد  الم اس ين السعودي 

للود م مد    ل .أ
حضور/

ملتمر منتد  الم اس ين السعودي 

رديعة لضر .د
حضور/أحمد

ملتمر منتد  الم اس ين السعودي 



الملتمرا  العلمية 

بيانا  الملتمراسم المؤارك

حسن حسين . د
الق طانض

 XXVIII–2019)الملتمر الدوأض ل عما  واالنت اد والقانون واللغة وعلم الن س 
International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology

الملتمر الثانض للت كيم السعودي

ع دهللا سعيد أبو . د
داسر

 XXVIII–2019)الملتمر الدوأض ل عما  واالنت اد والقانون واللغة وعلم الن س 
International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology

نجا  ع ض . د

حضور /التوم
(تجارب النجاح وتطلعا  التطوير)ملتقى القيادا  األكاديمية األو  

عز   ما  زهران .د
نؤور دور التمويل اإلسالم  يض تنمية دو   نوب و رق اسيا الملتمر الدوأض الم كم والم

(متقدمة أداق التمويل اإلسالم  وت دياته يض الدو  اإلسالمية و يرها من الدو  النامية وال)

الملتمر الثانض للت كيم السعوديضحسن ع دربه الزهران . د



ةالكليعميد دري  عمل رعداد التقرير بإ رايمي ت يا 

سالم مس ر آ  دايي. د

هـ1441/1440لتام التقرير 


