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دفعفيسهمتُالتيالطموحةالتعليميةالبيئةلتهيئةاألكاديميةللشؤونالكليةوكالةتسعى

لجميعقانواإلتواإلبداعالعملسبلتحقيقفيتساهموالتيبالكلية،والتطويرالتنميةعجلة

.وطالباتوطالبتدريسهيئةأعضاءمنالعاملين

واكا  تطوير منظومتها بشكل متكامل بماا يساهم فاي تحقياق رؤيتهاا وأهادافها الطموحاة بماا يت

ا ، من خالل التعاون والتكاتف والعمل بارو  الفرياق الواحاد لةدماة طالبها2030ويحقق رؤية المملكة 

.وطالباتها

 لرساالتها نحاو االهتمام بجودة العملية التعليمية بكلية التصاميم والفنون ضمن أهم أولوياات الكلياةت تحقيقااً▪

.الطالب والطالباتت بما يرفع من كفاءة أداء الكلية وأقسامها

.تضمن التفاعل األمثل بين أعضاء هيئة التدريس والطالب واإلدارةتوفير بيئة تعليمية▪

.تأسيس بيئة أكاديمية رائدة تساهم في بناء مجتمع المعرفة بما يتوافق مع خطة الجامعة▪

سااو  تطااوير االسااتراتيجيات التااي تركااد علااى يااودة التعلاايم والباارامك المقدمااة، والتأكيااد علااى مااد  مواءمتهااا ل▪

.2030العمل وبرامح رؤية المملكة 

راكات تحقيااق التاارابط والتكاماال بااين العمليااة التعليميااة وسااو  العماال ماان خااالل التةطاايط األمثاال لبناااء  اا▪

.محلية لتطوير البرامك األكاديمية
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هبالحمدد رب اباللددنلمالبالالوددسالبالالىددسرب اددبباءددالباسلياددندبالالماددداالبدددا لنب حمدد بال اددبب لدد بال ددحي

علاادد بيىدالنبا بلعدببعدالبايد يلتبالر ايدابالىدمالبس مدنزبال لكدنةاابالؤنلد بالددمال باسؤن يماد ..باجملدالبالعلد ب

هددب دنربكملمدنب ادهب دلبكح اداباتلكدنةااب د ب د الب ااةدابب  رافد  ب اد ب1442الرون اتبالالفما بلالدنربال  ادد ب

لفندالب نلا بءن ؤتبالؤنل بالدمال باسؤن يما ب  بكح ااباه الباللماا بالرلااما بعرظن ابجها بؤلباللن االبع

اب جااداكهدنب  ب راالب اائ بعنلرح يناب  بظلبجنئح بؤا اللن بال ماتبالاؤنلد بعكمادببال د اكهنب ادببكحىدالبالك داي

ن ئباللدايتب  االبا بيلا بالر اياب امًنبالءدن اًنبللدلب دنبيهدتبال د.بعمنبيرمندبب ببخ   بؤن  باسقىنرباسؤن يما 

ؤن يماد ب ازبالاؤنل بال لكنةاكهن بؤمنبلثم بعنلدلابالكزيلبلللب لبدنهتب  ب لكنحبا منزبالاؤنل ب لباسقىدنرباس

.عنللاا 

وكيلة الشؤون األكاديمية

إنــــعـــــام بنت أحمد شعيبي. د
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ئاة التعليمياة تسعى وكالة الكلية للشؤون التعليمية لتهيئة البي

الكلياة الطموحة التي تُساهم فاي دفاع عجلاة التنمياة والتطاوير ب

جمياع والتي تساهم في تحقيق سبل العمل واإلبداع واإلتقاان ل

. العاملين من أعضاء هيئة تدريس وطالب وطالبات

رؤيتها تطوير منظومتها بشكل متكامل بما يسهم في تحقيق

مان 2030وأهدافها الطموحة بماا يتواكا  ويحقاق رؤياة المملكاة 

خااالل التعاااون والتكاااتف والعماال باارو  الفريااق الواحااد لةدماااة

. طالبها وطالباتها
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لكمددددددددددددددد ب

الكدددد االزب

 ال  ادا

 ئاى بالاكم  للنربا م بءلاي .ب 1

 عاال ئاى بقىتبكوماتباسةيند2

 عاال ئاى بقىتبالىللبال  ا البالممزز3

 عاالالؤاا ب ئاسبقىتبالروماتبال اخا 4

 عاالل الؤاا ب ئاسبقىتبالروماتبالكاا ا5

 عاالبال دا  بالك االزبع ىتبالىللبال  ا البالممززه يلب حم ب ا بعلب ماا .با6

 عاالبال دا  بالك االزبع ىتبكوماتباسةيندال يكنل لن ي ب ي الغفا ب.ب 7

 عااًبال دالبالك االزبع ىتبالروماتبالكاا ال  حم ب ىالب كنج.ب 8

 عاالبال دا  بالك االزبع ىتبالفما باليواي دمندب حم ب ءن ب ماس .ب 9

 عااً ئاسبقىتبالروماتبال اخا 10

 عااً ئاسبقىتبالروماتبالكاا ال ب11

 عاالب لبقىتبالروماتبالكاا ال  ئاسبقىتبالفما باليواي 12

 عاالالؤاا ب ئاسبقىتبالفما باليواي 13

 عاالبال دا  بالك االزبع ىتبالروماتبال اخا عن ن ث ل هب نلحب.با14

دلاكااالبالاكم لالب عااهاتبعلب فاف.با15
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الرمىدددااب دددبباقىدددنر

اللاادد بت دد ا بالكدد االز

.بال  ادا 

كاةيددددددددددددددببال ن ددددددددددددددناب

ال  اددددددددددددددددا ب ادددددددددددددددبب

.باسقىنرباسؤن يما 

نرب رنعل بالرزارباسقىد

ععددددددددددددااع ب مددددددددددددن الب

 بال يازبالالرىدكالب د

  دددددددددددددد ا بالكدددددددددددددد االزب

.بال  ادا 

 لب ءدلنتابكىدكال

ال دددددددسابالال نليدددددددناب

المحنلدددد ب ددددلب  دددددندب

اسقىدددنربعلددد ب  ادددد ب

.بالحنل 

كىدددددددددلالبالم دددددددددا ااب

الم اال دددددددددددددد ب ددددددددددددددلب

اسقىددددددددددنربالالمدددددددددداا ب

اللن ددددد ب ادددددببقن دددددناب

.باللاا 

نابالرمىددااب ددبباللاادد

اسخاىبلفدرحبالم دا اا

اللن دددددددددددد بلمسئمدددددددددددد ب

.با رانجناباللاا 

ببالرددد قااب ادددببكمندددد

 ددد  ب دددسابال نليدددناب

الددددددلي ب دددددببددددددل ب

ال ن دددددددددد بالمىددددددددددكا ب

.بلام ا 

 وابا رانجبال ايكدنا

الال دددددددددددددايكالب ددددددددددددددلب

الم ددددددددددا اابال اددددددددددبب

 رحهددددنب ددددلباسقىددددنرب

.بالاللاانا

اتءاالب ادبب ماادنا

الرحايددددددددددلبلا ددددددددددساب

ال رنعلددددددددددد با لادددددددددددناب

المريلدددد ب دددددبب مدددددن الب

ال يدددددددازبالالرىددددددددكالب

الكىددددددكالبالم ددددددا ااب

ببلا ايدد بالمحددالالب لدد

 باللاادد بتلرظددن هتب دد

.بال  اد 

ئ بؤرنعددد بالر ايددددابالمهددددن

.بس منزبالاكم 
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لكمددددددددددددددددددددددد ب

ءددددددددددددددددمال ب

ال دددددددددددددساب

الال نليددددنا

 الرلااما

 ئاى بالاكم  للنربا م بءلاي .ب 1

المدالب اببالدمال بالرلااما بعد ابال سا حم ب ىالب كنج.ب 2

دلاكاابالمدالب اببالدمال بالرلااما بعد ابال سا نلحب ةيابالىام .با3

دلاكااالبعملرببالؤاا بالدمال بالرلااما بء ابال نلينا  فنلب يا بربدااتبالحاع.با4

دلاكااالبعملرببالؤاا بالدمال بالرلااما بء ابال نلينالالب عااهاتب حم بعلب فاف.با5
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ادرسربال  نعدناب دل

اللمدددددددددن البال رنعلددددددددد ب

.ب لكنةهنبالالا ب ااهن

الددا ب اددببادرفىددن اا

ال نليدددددددنابالال دددددددساب

ال ن دددددددد بعنلدددددددددمال ب

.بالرلااما 

اجباددددرسربالقدددنئابالر ددد

لا ايكدددنابالال دددايكال

.بالكىاامهنبلهت

 رنعلددددددددد ب لدددددددددن ساب

ال سابالال نليناب ب

.باللمن ال

 اابادرسرباتدرفىدن

ال يادددددددددد بلا نليددددددددددناب

.بالال سا

 ب اببالقدنئابعد زب نقد

لا دددايكالبالال ايكدددنا

ال  دددددددد ا بالىددددددددكساب

.باسؤن يما بع زب نق 

ئ بؤرنعددد بالر ايددددابالمهددددن

.بس منزبالاكم 
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لكمددددددددددددددد ب

المدددددن 

ال سع 

المدا  ب اببالمدن بال سع بالء ابال نليناال حمنل  هنب ىلب.ب 1

المدالب اببالمدن بال سع بعد ابال سا ي برب اولبداالج .ب 2

 مى  بقىتبكوماتباسةيند مد ا رلن ب ن  ب.ب 3

 مى  بقىتبالروماتبالكاا ال لكاىب ي بالحما ب ي ال ن  .ب 4

 مىابقىتبالروماتبال اخا غانثب ىم بدانرب.با5

 مى  بقىتبالىللبال  ا البالممززال حمنل  هنب ىلب.ب 6

دلاكااالبالاكم اما دلاكن ي ب ن  بالؤاا بالدمال بالرلا7

 مىابقىتبالفما باليواي  حم ب ا بجاجناللب.ب 8
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لكمددددددددددددددددددددددد ب

الممددددددددددددنه ب

الال  دددددددد ب

ال  ادا 

رئيسة اللجنةإنعام أحمد شعيبي. د

قسم تصميم األزياء

عضوةرئيسة قسم تصميم األزياء

عضوة ورئيسة لجنة المناهج بالقسممنال عبدالعزبز سيف. د

عضوةالشيبيهيفاء إبراهيم . د

قسم السكن وإدارة المنزل

عضوةرئيسة قسم السكن وإدارة المنزل

لجنة المناهج بالقسمعضوة ورئيس إيمان شعبان أحمد. د.أ

عضوةرانية علي عبد الرحمن. د

قسم التصميم الداخلي

عضو ورئيس لجنة المناهج بالقسمرئيس قسم التصميم الداخلي

عضوةوكيلة رئيس قسم التصميم الداخلي

عضوةفريدة محسن مرحم. د

قسم التصميم الجرافيكي

عضو ورئيس لجنة المناهج بالقسمرئيس قسم التصميم الجرافيكي

عضوةوكيلة رئيس قسم التصميم الجرافيكي

عضوةشيماء محمود محمد حسن. د

قسم الفنون البصرية

عضو ورئيس لجنة المناهج بالقسمرئيس قسم الفنون البصرية

عضوةوكيلة رئيس قسم الفنون البصرية

عضوةعبير مسلم الصاعدي. د

سكرتيرة اللجنةعفاف عبدالله الصاعدي. أ
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 ددد باسقىدددنربلر دددايا

الادددددددرح اثباليدددددداا  ب

يد باالباسؤن يما بالر اا 

اليامادددددددددددد بلاا ددددددددددددازب

.لارماز

نربالرمىااب دبباتقىد

لرا ادددددددددد بالم ددددددددددا ااب

ال  اددددا ب ددد باليددداا  

.بباسؤن يما 

  ن يددد باقىدددنرباللااددد ب

الم رافددددددددددددددد بللمدددددددددددددددلب

ال  ادددناباساللادد بلكماددب

الممددددنه بال  ادددددا بالردددد 

ي   هنبؤلبعالدن  بالللد 

 ددلبخددسزب  اددد بالااقددبب

الحدددددددددددددددددنل بلاممدددددددددددددددددنه ب

الالم دددددددددا اابال  اددددددددددا ب

لارلددددددددددالب اددددددددددبباعدددددددددداةب

المدددددلسابالردددد بكااجدددده

ك ددددددايابالكحدددددد ي بهدددددد هب

.بالم ا اا

ك دددد يتبالحاددددازباللماادددد 

الممنددددددددددي بلامددددددددددنؤلب

المرلا دددددددددددددد بعر دددددددددددددداياب

الممددددددددددددددنه بعددددددددددددددنلياا  ب

يد بالم راف ب ىبباساللا

 دددددببالةدددددبب  ددددد ا ب لاددددد ب

اب مااددد بلرمفاددد ب  را دددن

ك ددددايابالممددددنه بالحنلادددد ب

نابعمندب ادببلردنئ بال  ادد

.اساللا 

اددددددددرح اثبال  ددددددد ب

ال  اددددددددددا بالك ددددددددداياب

اليددددداا  بالرددددد بكااؤدددددب

ا رانجددددددددددددنابدددددددددددددا ب

.باللمل

الرأؤدددددد ب ددددددلبك يادددددداب

ابالماا فنابالالملدنيا

الماجلاددد بالسة ددد ب ددد ب

 بعمندبال  د بال  اددا

لس ك ددددددددندبعم اجددددددددناب

تبعمدددندبدددداا.ب)الرلادددات

 حرددددددددداىب–لا  دددددددد ب

 ددددا ب– امدددد ب رماددددزب

(.بك ااتب لنل 

 ااجلددددددددددد بال  ددددددددددد ب

ال  اددددا بالالا دددببعدددأل

 بكلدد يساب ااهددنبلاكمدد

.الممنه باللاان
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 ااجلددددددددددد بال  ددددددددددد ب

ال  اددددا بالالا دددببعدددأل

 بكلدد يساب ااهددنبلاكمدد

.بالممنه باللاان

اتءدددداالب اددددببكمفادددد 

خ دد بك ددايابالكحددد ي ب

الممددنه بعدددنلياا  ب دددلب

خدددسزب رنعلددد بك يادددا

الرا ددددددددانابالك دددددددد يتب

المدددددددددددا البالسة دددددددددد ب

.بل ل 

 باتءاالب اببكمفا بخ 

ك ددايابالكحدد ي بالممددنه 

ل بعنلياا  ب لبخسزب رنع

  يتبك ياابالرا انابالك

.بالمدا البالسة  بل ل 

اقردددددددااحب لادددددددنابك ددددددداياب

.بال  دددددددددددد بال  ادددددددددددددا 

ال شب مدل–اددريانلناب)

(.ب  ادناب اجلا –

ك ادددددددددددددداتبالممددددددددددددددنه ب

الال  ددددددد بال  اددددددددا ب

الم    ب دلباسقىدنرب

ال  دددددددددددددببالمحنةددددددددددددداب

للمادددددددددددددد الباللاادددددددددددددد ب

.بلامون ق 

  ادددد ب نجددد بالرمماددد ب

الددددددددددددددا باللمددددددددددددددلب

البلار وودددنابالك يددد 

ال  ددددددددددبباتقراا ددددددددددناب

.بعدألهن

ئ بؤرنعددد بالر ايددددابالمهددددن

.س منزبالاكم 
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لكمددددددددددددددددددد ب

المكاددددسب

ال سع 

رئيسة اللجنةإنعام أحمد شعيبي. د

عضوةرئيسة قسم تصميم األزياء

عضوةرئيسة قسم السكن وإدارة المنزل

عضوةوكيلة رئيس قسم التصميم الداخلي

عضوةوكيلة رئيس قسم التصميم الجرافيكي

عضوةوكيلة رئيس قسم الفنون البصرية

عضواتفريق طالبات

سكرتيرة شطر الطالباتيةسكرتارية مكتب وكيلة الشؤون التعليم

عضوا  عبد الله دخيل الله الثقفي. د

عضوا  رئيس قسم التصميم الداخلي

عضوا  رئيس قسم التصميم الجرافيكي

عضوا  رئيس قسم الفنون البصرية

أعضاءفريق طالب

سكرتير شطر الطالبصالح رزيق السلمي. أ

19



 بال ادددنربعحماددد ب  سلاددد

لارلايددددددفبعددددددنلمكاس

.بال سع 

 يوددنزب  ادبالاقراا ددناب

ببال نلينابالال ساب ل

  ا الباللاادد ب ددلب ايددا

.بالا نداابال ال ي 

المدددددددددن ؤ ب دددددددد ب  دددددددد ب

اسلددددد  بال سعادددد ب ددددبب

لكمدددد بالمدددددن بال سعدددد 

ال شب مدددددددل بل دددددددنداا ب)

...ب ا نابل دنش بلد الاا ب

ك ددددد ربات رانجدددددناب(ب لددددد 

اللن دددددددددددددد بلا نليددددددددددددددناب

.بالال سا

  ءددن بال نليددنابالال ددسا

لسلرحددددددددددددددن بعنلدددددددددددددد ال ااب

الاليدددداا  بالم رافدددد بالردددد 

.كل  هنباللاا بالالكن ل 

كلايددددددددددددفبال دددددددددددددساب

عح ددداقهتبالالاجيدددنكهتب

.ب  بالكن ل 

كلايددددددددددددفبال دددددددددددددساب

عح ددداقهتبالالاجيدددنكهتب

.ب  بالكن ل 

المددددن ؤ ب ددد بعددداا  ب

ات ءددن باسؤددن يم ب دد 

.باللاا 

كا ا بال دسابال دثهت

حب ادددبباتلردددزاربعدددنلااائ

الاسلظم بالالرلاامدنا

الون  الب دلبالكن لد  ب

الكددددددددددكالهتب ادددددددددبب

.ب ىلباس ادباللام 

لبالرلالب اببالمدنؤ

ازبال سعا  بال  ببالحا

.با الم را  بت ا الباللا

ئ بؤرنعددد بالر ايددددابالمهددددن

.بس منزبالمكاس
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لكم ب مني 

  ددددددددددددددددددا ب

ال نلدددددددددددددبب

ءددددددددددددد الب

ال دددددددددددددساب

الال نلينا

رئيسة اللجنة بشطر الطالباتإنعام بنت أحمد شعيبي. د

عضوةمنى محمد عبدالله حجي. د

عضوةالقحمانيمها حسن الحسن . د

طالبةأسماء محمد حماد

طالبةأفنان عقيل اللهيبي

سكرتيرةعفاف عبدالله الصاعدي. أ

رئيس اللجنة لشطر الطالبعبد الله دخيل الله الثقفي.  د

عضوا  قماش علي آل قماش. د

عضوا  محمد حسين حجاج. د

طالبإبراهيم فؤاد سالم بن محفوظ

طالبالرويثيزياد عبدالرحمن 

سكرتيرصالح رزيق السلمي. أ

21



الراا دددددلب دددددببال ددددد الب

(ب  دددددددددددا بال نلدددددددددددب)

علمدددددددددددددن البءدددددددددددددمال ب

ال ددددددددددسابالكلايددددددددددفب

ال دددددددسابالال نليدددددددناب

عح ددداقهتباسؤن يمادددد 

.بالاجينكهت

اددددددر ينزبالرظامدددددنا

هدنبالر بيلدا بالمظداب ا

 دددلباخرودددننبالاكمددد ب

ال ائمدد بلحمنيدد ب  ددا 

.بال نلب

اددددددددددددددر  ندبال دددددددددددددساب

الال نليدددددنابالمرظامدددددال

الجمابباس داالبالملماد ب

 دددد بالدددددرظاتب ددددلبخدددددسزب

اتقىددددددددنربالممرىدددددددديالب

 لاهنبال اةهتب اببلكمد 

 منيددددد ب  دددددا بال نلدددددبب

عنلكن ل بالا س هتب ابب

ال دددداا بالمر دددد ب ددددبباخدددد ب

.بالراقابب ااه

  دددد ا ب حنةدددداباجرمددددن ب

لكمددددددد ب منيددددددد ب  دددددددا ب

ال نلددددددب بالالا ددددددببعهددددددنب

.بلاكهنابالم رو 

ؤرنعددددددد بك ايدددددددابلهدددددددنئ ب

.بس منزبالاكم 
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لكمددددددددددددددددددد ب

ات ءددددددددددن ب

اسؤن يم 

 ئاى بالاكم ب للنربا م بءلاي .ب 1

 عاالب لبقىتبكوماتباسةيند الانب ي بربالةا .ب 2

 عاالب لبقىتبالىللبال  ا البالممزز من ب ي بالا اتب كنةل.ب 3

 عاالب لبقىتبالروماتبال اخا غن الب حم ب نلحبلنةايل.ب 4

 عااًب لبقىتبالروماتبال اخا  ي رب ما بالكنعالب.ب 5

 عاالب لبقىتبالروماتبالكاا ال  ةا با م ب اقىاس.ب 6

 عااًب لبقىتبالروماتبالكاا ال  حم ب ىالب كنجب.ب 7

 عاالب لبقىتبالفما باليواي خ يك ب نع بالث ف .ب 8

 عااًب لبقىتبالفما باليواي  ىن ب يح ب ا ب ىن .ب 9

دلاكااالبالاكم ا دلاكن ي ب لرببالؤاا بالدمال بالرلاام10

23



اتءدددددددداالبال رنعلدددددددد ب

 مدددددددددددلبالماءددددددددددد يلب

.باا اسؤن يماالب  بالل

 منقدددددددددد ب ددددددددددنؤلب

ابال ددسابالرددد بقدد بكدددمق

 اددددددددددددددددبب ىددددددددددددددددراىب

كحودددددددااهتباللامددددددد ب

.بال يكن بالحاازبلهن

 بالرا اددد بعأهماددد بات ءدددن

اسؤدددددددددددددن يم بالاهماددددددددددددد ب

الراا دددددلب دددددببالماءددددد ب

اسؤددددن يم بالللدددد بعمدددددداب

ؤرايدددددددددددنابال مددددددددددددا ااب

الادددر  ارب اقددبباللاادد 

.بله ابالغاض

  ددددددد ا ب لادددددددلبل  ءدددددددن ب

اسؤددددددددددن يم بعنلرمىدددددددددداا

الالرلددددنال ب ددددبباسقىددددنرب

.بباسؤن يما 

ن بادددرسربك ددن يابات ءدد

اسؤدددددددددددددددن يم ب دددددددددددددددلب

اسقىددددددنرباسؤن يمادددددد ب

عمهنيددددددد بؤدددددددلب ودددددددلب

.ب  اد 

ؤرنعددددددد بك ايدددددددابلهدددددددنئ ب

.س منزبالاكم 
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لكدددددددددددددددددددددددم ب

دددادددددددددددددددددددددداب

اتخرين اا

1
 ئاى بالاكم ب للنربا م بءلاي .ب 

2
 عاالب لبقىتبكوماتباسةيندخااالب اضبالىس  .ب 

3
 عاالب لبقىتبالىللبال  ا البالممزز من ب ي بالا اتب كنةل.ب 

4
 عاالب لبقىتبالروماتبال اخا داايلبدل بالغن  ل.با

5
 عاالب لبقىتبالروماتبالكاا ال لكاىب ي بالحما ب ي ال ن  .ب 

6
 عاب لبقىتبالروماتبالكاا ال ب حم ب ىالب كنجب.ب 

7
 عاالب لبقىتبالفما باليواي بكمنةابةهاابؤري .ب 

8
دلاكااالبالاكم بلالب عااهاتبعلب فاف.با
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الرمىدددااب دددبباقىدددنر

اللااددد بت ددد ا بجدددد االزب

اتخريدددددددن اابالمهنئاددددددد ب

ال دددلباتءدددلنتابالرددد 

كااجددددددددددددهبال نليددددددددددددناب

.بالال سا

 ااجلددددددددددددد بجددددددددددددد االزب

اتخريددددددددددن اابلالاادددددددددد ب

.بالكىلالبال ن نا

اددددرسربجددد االزب ااقيدددناب

 باتخريدددن اابالمهنئاددد بعلددد

اتلرهندب دلبكاةيلهدنب دلب

الم ددا اا)قيددلباسقىددنرب

الم ددددا اا–الر ووددددا ب

(.باللن  

اددددددرسربلمدددددنلجب حنةددددداب

الغدددابالالغادددنابالالردددأخااب

ال ن دددددددددددددددد بعددددددددددددددددنل ساب

.بالال نلينا

المرنعلدددددد بالاتءدددددداالب

اب اددبب ردداااباتخريددن ا

عدللبيا  ب دلب اد 

 ئاىددنابلكددن ) عددا ب

نربدااباتخرين بعنسقىد

ال عا بالمااقيدناب د 

الفرددددددددددددددداالبالز ماددددددددددددددد ب

(بالمحدد  الب دد بالكدد الز

 ددببك دد يتبالدد  تب مدد ب

.الحنج 

ؤرنعددددددد بك ايدددددددابلهدددددددنئ ب

.س منزبالاكم 
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ال  نعنابالون  الب
.بب لبالدددددددددددداؤدددددددددددددنل 

 حعابلكم بالممنه ب

.ببالال ددددد  بال  ادا 

 حدعددابلكم ب مني ب

.  ا بال ددددددددددددددنلدددددب

ددد بالا دددنداابالرلايفادد

.ببلا سابالال دددددددنليدددنا

.   ا بدكساباؤن يما 

كددددددددددددددددا دددددددددددددددددددددداددددددددد 
. امدددددددددددددددداددددددددددددددددددددددددددددددد 

ااب ال )اسلد  بال سعا ب
 لددددن ضب–ال شب ددددددملب–

( ا ياهنا–ا رااةا ب

   ا بءهن ااب عا ب

الدددددددددد ال اابالالدددددلدددددددداب

.الالر  يا

دددد بك اؤاباللدددددددددددددرددااللا

 بل ادددددددبب ددددددداددددددددددنل

.الملن ل

 ددددداددددددددددبب  دددددددددددددددددددد ا ب

.القنئا

 لددددددندبقدددددددددددددددن دددددد الب
.عاددددددددددددددددددددددددددددنلدددددددددددددددددددنا
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كن ي ب قن  بالمدن الفئ بالمىره    ماا بالمدن    ربالمدن لا بالمدن ال ىتبالم  ربلامدن 

الفما 

اليواي 

 سابال نلينابال ىت لاض

 ب لاضبا رااة بعممندي

اليال بالىن د بل ن رب

الحا البالدايفال

 سابال نليناباللاا 

 لبجماببالر وونا
هد1442/4/3

الغنربالغن  ل/باسدرنلالال ء ب مل

ا ب لدندبالملن ضبات رااة

لممىاع بقىتبالفما ب

اليواي 

 سابال نليناباللاا 

 لبقىتب ما بعواي 
هدب1442/4/3

دلراباابلامير ئالا نل باعاب ةيزالب.برال ء بك  ييا الروماتبال اخا 

 نلينابالمىراىب

الثنل ب منب ا ب لب

تب نلينابقىتبالروما

ال اخا 

هدب1442/4/10

الىللبال  ا البالممزز

 هن ااب  ا البال ااهمن لبقماال/ب  ال البك  ييا 

 ا يا

قىتبالىللبالات ا الب

ات رفن بعنلااربالا م 
 سابال نلينابؤاا ب

الرون اتبالالفما 
هدب1442/4/28

همندبالةا بالال نلي بكغاي ب.ب 

الكنعال

الال نلي بال  بال حمنل  هنب.ب 

الغن  ل

لكاىبالحنة  .ب  ا بال او نا

 نلينابال  ادناباللاان ا يا بعادرااا ب او نا

الروماتبالكاا ال 

هاي بال ل سابال نلينابال ىت لاض

 سابال نليناباللاا 

 لبجماببالر ووناب

الااربالا م 

 ومتبالاقرينس سابال نلينابال ىت ين  ال
ع اي بءهابلا مياب

ياال ربب مروفب يىم

ال ء ب مل
 البال نليرالب ي بليالبة رال ب 

 حم بالحن ق 

 بال ء بالروماتبالرفن ا

InDesignعندر  اربعالن  ب

 نلينابالروماتب

الكاا ال 

يارباس علندبالماا اب

هدب1442/4/10
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ال ىتبالم  رب

لامدن 
 الفئ بالمىره   ماا بالمدن    ربالمدن لا بالمدن 

كن ي ب قن  ب

المدن 

كوماتباسةيندب

 ا ياب

هم با علال.ب 

 منزبدافب.ب 

ةهاالباللوام .با

الاارباللنلم ب

لمحاباس ا ب

ا ب سابال نليناباللا

 لبجمابب

الر وونا

هدب1442/1/20

 ىنع  ب
ا رلن ب مد .ب 

لالبا م .با
هدب1442/2/6الااربالا م 

 ا يابالعادرااا
خااالبالزهاال .ب 

ا من بالاهاي .با
دا ن بالث ل

هدب1442/2/14

اللم البءها

 ا يا

ه ىبدلا .ب 

 سدبدنلت.ب 

 الانبءاق .ب 

هدب1442/2/18ياربالملات

هدب1442/3/28ياربالىلاباللنلم ا الىب حم .ب  ا يا

عادرااا
لن ي ب ي الغفا .ب 

لكسدبجنعا.ب 
هدب1442/4/5الاارباللنلم بلا فل

 ا يا
دماب حما .ب 

 ااندبخنل .با
هدب1442/4/16الاارباللنلم بلاملنقال

 ا يابالعادرااا
خ يك بدلا .ب 

ا رلن ب مد .ب 
هدب1442/4/20الاارباللنلم بلار ا 

هافندب عااهاتب.ب  ا يا
الاارباللنلم بلاغ ب

اللاعا ب
هدب1442/5/4

ال بالماالال .باال ء ب مل
تبدحاباسلاا ب  بكوما

اسةيند

 نلينابؤاا ب

الرون اتبالالفما 
هدب1442/4/18

 يمن ب غاع .باال ء ب مل
اتب لبالرالافب  بكوم

اسةيند

 نلينابؤاا ب

الرون اتبالالفما 
هدب1442/4/2
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هويااة تحفيااد األقسااام األكاديميااة علااى المشاااركة فااي تقااديم المبااادرات التااي تعماال علااى نشاار ال▪

. الثقافية للقسم والكلية

. يةتحفيد األقسام األكاديمية على توظيف مةرياتهم المنهجية في قال  األنشطة الطالب▪

. ممنهجة وتةصصية فقط

.  طالب وطالبات كلية التصاميم والفنون فقط
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. يميع الفعاليات تقدم عن بعد في الوقت الراهن▪

.تُرسل خطة األقسام وفقاً للنموذج المرفق إلى وكالة الكلية للشؤون التعليمية▪

طاا  هوياة تلتدم وكالة الشؤون التعليمية بتصاميم يمياع إعالناات األنشاطة والفعالياات وال ياتم قباول إعالناات أخار  خاارج ن▪

.  الكلية

علاى أن في حال القياام بادورات تدريبياة يقاوم منساق القسام برنشااء راباط التساجيل فاي الادورة المقدماة مان قبال القسام و▪

–تادرب تةصا  الم–الرقم الجامعي للمتادرب –اسم المتدرب –اسم المدرب –عنوان الدورة : )يحتوي على البيانات التالية

(. البريد اإللكتروني للمتدرب

تاادريس تلتاادم وكالااة الشااؤون التعليميااة برداادار  ااهادات الحضااور للمتاادربين و ااهادات الشااكر والتقاادير ألعضاااء هيئااة ال▪

ي فااور المقاادمين للفعاليااات، علااى أن يصاال بيااان كاماال باألسااماء ماان منسااق القساام إلااى سااكرتيرة وحاادة النشاااط الطالباا

. االنتهاء من الفعالية

. بي بالكليةيلتدم مقدم الفعالية بعد االنتهاء منها بتسليم تقرير مصور لمنسق القسم ومن ثم لمنسقي النشاط الطال▪

. يتم نشر اإلعالن عن الفعاليات من قبل منسقي النشاط بالكلية وال يقبل النشر من أي يهة أخر ▪

. لن يعتمد أي نشاط أو فعالية دون اعتمادها من قبل وكالة الكلية للشؤون التعليمية▪
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ات المقترحاة مةاطبة األقسام بضوابط وآليات األنشطة الطالبية وتدويد وكالة الشاؤن التعليمياة بجادول الفعاليا▪

. من األقسام

. عرض مقترحات فعاليات األقسام على منسقي النشاط الطالبي بالكلية لتنقيحها بما يناس ▪

. إفادة األقسام باألنشطة والفعاليات التي تم تر يحها من قبل وكالة الشؤون التعليمية▪

. دياغة وتصميم إعالن الفعالية ونشرها من قبل الوكالة ومنسقي النشاط الطالبي▪

. إقامة الفعالية▪

. الكليةإعداد تقرير مصور عن الفعالية من مقدم النشاط إلى منسق القسم ومن ثم منسقي النشاط الطالبي ب▪

. يسلم التقرير المصور من منسقي النشاط الطالبي بالكلية إلى سكرتيرة وحدة النشاط الطالبي▪

. إددار الشهادات من وكالة الكلية للشؤون التعليمية وإرسالها عبر البريد اإللكتروني▪

ر
 ماا ب

المدن 

   رب

المدن 

ال ىتب

الم  ربلامدن 
اه البالمدن 

الفئ ب

 المىره  

كن ي ب قن  

المدن 

القتب

المدن 
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.تنفيذ ومتابعة سياسة الكلية للشؤون األكاديمية▪

يماا بينهاا فاي اال راف إدارياً وفنياً على وحدات وكالاة الكلياة للشاؤون األكاديمياة حسا  الهيكال التنظيماي والتنسايق ف▪

.المجاالت ذات العالقة، وتقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن سير العمل وفقًا للمهام المناطة بها

.وتنظيم عقد االيتماعات الدورية لها وإعداد تقرير عنها، وتحديد مهامها ، رئاسة اللجان التابعة للوكالة ▪

.اال راف على تنفيذ ما يحال للوكالة من موضوعات ذات اختصاص بالشؤون األكاديمية▪

ها تمهيدا اإل راف على أعمال ومهام الدراسات العليا بالكلية والتنسيق مع األقسام والتدقيق في المعامالت ومتابعت▪

.لجهات االختصاص

.متابعة تقارير اإل راف واإلر اد الفصلية لطالب الدراسات العليا لمعالجة حاالت التعثر لبعض الطالب▪

ابعااة ومت، اال ااراف علااى المبتعثااين والمبتعثااات داخلياااً وخاريياااً ماان المحاضاارين والمحاضاارات والمعياادين والمعياادات▪

لساارية أوضاعهم الدراسية ورفع يميع معامالتهم لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وفقاً للتعليماات ا

.والمتضمنة لذلك

.علمياال راف على أنشطة تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بالكلية في مجال البحث ال▪

مجلاس والرفاع بهاا إلاى أماناة ال( الا .....االتصال العلمي ، التفرغ العلمي ، الترقيات العلمية ) تدقيق ومتابعة معامالت ▪

.العلمي

.اال راف على ايراءات تعيين المعيدين والمحاضرين ومتابعة معامالتهم▪

.متابعة تحديث الصفحة االلكترونية الةادة بالوكالة على موقع الجامعة▪

.االعداد واال راف على التقرير السنوي للوكالة▪
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وكيلة الشؤون األكاديمية

وحدة الدراساااااااااااااااااااة واالخااتاااااااااباااااااااااااااااااااااارات                       

وحدة الةااااااااااااااااااادمات الطااااااااااااااااااااالبااااااااااااااااياااااة                        

وحدة النشااااااااااااط والمجااالاااااااااااس الطااااالبي                

وحدة الةااااااااااااااااادمااااااااااااااااات التعلاااايااامااااااااايااااااة                   

وحدة الدراسااااات العليا والبحااااث العلاااماااي

وحدة االبتعاااااااث والمعيدين والمحاضاارين

وحدة المجااااااااااااااااااالااااااااس العااااااااااااااااالاااااااامااااااااي

لجنة المناهك والةااااااااااطط الدراساااااااياااااااااااة

لجنة حماية حقو  الطااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااا 

لجنة براماك الدراسااااااااااات العااااااااالاااااااااااااااياااااااااا

(المدفاوعة) لجنة برامك الدراسات العليا 
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نوف بن عفيف. عفاف الصاعدي    أ. أ

دة تهيئاااة بيئاااة تعليمياااة ياذبااا  ومحفااا▪

.لإلبداع والتميد

اإل ااااراف العااااام علااااى بناااااء الجااااداول ▪

الدراسية في األقسام األكاديمية

ت الدعم والمسااندة للطاالب والطالباا▪

لحاال مشاااكل تسااجيل المقااررات التااي

..توايههم

ويرية المشاركة في تنفيذ الةطط التط▪

فااااي قطاااااع الشااااؤون األكاديميااااة بمااااا 

. يحقق رؤية ورسالة الكلية

العماااال علااااى انتظااااام سااااير الدراسااااة ▪

.واالختبارات بالكلية

ا اسااتالم الةطابااات ماان عمااادة القبااول والتسااجيل ومتابعااة إنجازهاا▪
.والرد عليها

.استالم وثائق التةرج للةريجات والةريجين وتسليمها لهم▪
طلااا  وثاااائق بااادل فاقاااد للةاااريجين والةريجاااات وإدااادار الساااجالت ▪

.األكاديمية بدل فاقد
اساااتالم وتنفياااذ ومتابعاااة عااادد مااان المعاااامالت الةاداااة بالحركاااات ▪

-لقيادإعاادة ا)االكاديمية من قبل األقسام األكاديمية والمتمثلاة فاي 
(ال .... االنسحاب من مقرر–المعادالت –اللجان الثالثية 

.التنسيق مع أقسام الكلية إلعداد الجدول الدراسي▪
إعاداد متابعة التدام األقسام بضوابط عمادة القبول والتساجيل فاي▪

.الجدول الدراسي
.توزيع القاعات الدراسية على األقسام األكاديمية▪
التنساااايق مااااع الكليااااات األخاااار  لفااااتح المقااااررات العامااااة لمالئمااااة ▪

.احتيايات الكلية
حاال التنساايق مااع أقسااام الكليااة إلعااداد يااداول االختبااارات النهائيااة و▪

.اإل كاالت التي تواي  الطالبات والطالب
.مرايعة يداول االختبارات للكلية وتسكين القاعات▪
اسااتالم نماااذج محاضاار الغااب والغياااب والتااأخير الةادااة بااالطالب▪

.والطالبات
.كتابة التقرير النهائي ألعمال الوحدة▪
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مسلمة الهذليالموظفة المةتصة 

البجاليسامية الموظفة المةتصة  

ة بلااوائح وقااوانين الجامعااة/توعيااة الطالاا ▪
من خالل خدمات إر ادية متنوعاة كاإلر ااد
األكااااااااديمي الفاااااااردي والبااااااارامك اإلر اااااااادية 

.واالستشارات المةتلفة
ة لتحسااااين مهاااااراتهم /مساااااعدة الطالاااا ▪

ديمية الدراسية للتغل  على الصعوبات األكا
.التي تقابلهم 

ة /بحااث المشااكالت التااي قااد تواياا  الطالاا  ▪
أثنااااء الدراساااة والعمااال علاااى ايجااااد الحلاااول 

.المناسبة لها
اال ااااراف علااااى عمليااااة اإلر اااااد األكاااااديمي ▪

ومتابعااااااة  ااااااؤون الطااااااالب واحتياياااااااتهم 
دعم األكاديمية وااليتماعية وذلاك بتقاديم الا

.والمساندة لهم
تااااوفير الاااادعم الااااالزم لطالبااااات االحتيايااااات▪

ضامن الةادة لتحسين تجربتهم التعليمية
م منهجية واضاحة تقاوم علاى التوادال الادائ

مع مركد غالي التابع لعمادة  ؤون الطالب
دياااد لااادعم العملياااة التعليمياااة للطالباااة وتح
.كليةالةدمات التي يتوي  توفيرها لها في ال

د التوعيااة بأهميااة اإلر اااد األكاااديمي وأهميااة التواداال مااع المر اا▪

لكلياة األكاديمي وذلك بنشر كتيبات ومنشورات واساتةدام موقاع ا

.لهذا الغرض

ام إعااداد دلياال لإلر اااد األكاااديمي بالتنساايق والتعاااون مااع األقساا▪

.األكاديمية

هاية كال استالم تقارير اإلر اد األكاديمي من األقسام األكاديمية بن▪

.فصل دراسي

طاقاات استقبال استفسارات الطالبات فيماا يةا  المكافاأة والب▪

.الجامعية وطل  اإلعانات المالية
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الفراغ تدري  الطال  على كيفية استثمار وقت▪

بما يلبي حايات 

تعويااد الطالاا  االعتماااد علااى الاانفس وتحماال▪

رام المسائولية وتنميااة المهااارات القياديااة واحتاا

.اآلخرين والتعاون البناء

مع تنمية قدرة الطال  على التفاعل مع المجت▪

والبيئة التي يعيب فيها

النظر في كل ما يقدم  الطاالب مان مقترحاات▪

البيئاة تسهم في تحسين العملية التعليمياة و

.االتعليمية بعد دراستها والتحقق من يدواه

االسااتفادة ماان الطاقااات المتنوعااة فااي خدمااة▪

.المجتمع والتفاعل مع قضاياه

دعاااام الهيئااااة التعليميااااة بالكليااااة فااااي تلمااااس▪

حايات الطالب ومشااكلهم ومسااعدتهم فاي 

.حلها

ذهاوضع خطة الفعاليات واألنشطة الطالبية بالكلية وتنفي▪

ب لقاااااءات الطااااال: الترتياااا  والتنساااايق لمناساااابات الكليااااة، مثاااال▪

المستجدين، ولقاءات الطالب مع مسؤولي الكلية

نسيق اال راف على عقد الدورات والورش والفعاليات الطالبية بالت▪

.مع األقسام األكاديمية

حفظ أعمال اللجنة من محاضر وتقارير وأخبار▪

إداااادار  ااااهادات الشااااكر والتقاااادير والحضااااور لجميااااع الفعاليااااات ▪

.واألنشطة

يااق القيااام بأعمااال وتنظاايم ممارسااة األنشااطة التااي تااؤدي إلااى تحق▪

.أهداف المجلس الطالبي االستشاري بالكلية

اال راف على أعمال المجلس االستشاري الطالبي ▪

إعاااداد التقاااارير ونتاااائك ايتماعاااات المجلاااس االستشااااري للبااارامك▪

.بهدف رفعها إلى الكلية 

الغامديلولة.أ
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إيمان الطاف. أ

دعااااام العملياااااة التعليمياااااة بتاااااوفير▪

مصادر التعلم

متابعااااة خطااااط الجهااااات المرتبطااااة ▪

بالوكالااااة ودعمهااااا للمساااااعدة فااااي 

تنفيذ خططها المستقبلية

طلاا  تااأمين الةاادمات التعليميااة واإل ااراف علااى يااودة عملهااا داخاال ▪

ة الفصاااول الدراساااية واالساااتديو هاااات التعليمياااة والقاعاااات المسااااند

. والمعامل

.يةطل  تأمين االحتيايات التعليمية بالتنسيق مع الجهات المعن▪

.إعداد قاعدة بيانات عن يميع الفصول التعليمية بالكلية▪

. استةدام نظام االتصاالت اإلدارية مسار دادر ووارد وأر فة▪

. اجدرف أدوات القرطاسية لجميع األقسام داخل الكلية حس  االحتي▪

.لألدارةتحرير الةطابات والنماذج الةادة ▪

والشا اااااتوالبرويكتااااراتطلاااا  تااااأمين االحتياااااج ماااان آالت التصااااوير ▪

.التلفديونية والسبورات الذكية

إرسااالها رفااع التااذاكر االلكترونيااة لطلبااات الصاايانة وتااامين االحتيايااات و▪

.للجهات المةتصة ومتابعة إنجازها 

.استالم  كاو  الطالبات والرفع بالمالحظات للجهة المةتصة▪
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تااااارتبط وحااااادة الدراساااااات العلياااااا بوكالاااااة الجامعاااااة 

عماادة الدراساات)للدراسات العليا والبحاث العلماي 

ع وتةااااات  بتنفياااااذ يميااااا، بشاااااكل مبا ااااار( العلياااااا

توراة الموضوعات المتعلقة ببرامك المايستير والدك

لوحادة كماا تساعى ا، بالكلية وفقااً لألنظماة واللاوائح

فاااي رفاااع كفااااءة وفاعلياااة الكلياااة فاااي مجاااال البحاااث

كماي وإثراء النشاط العلماي بدياادة النشار ال، العلمي 

مجاالت والنوعي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية في ال

والعمااال علاااة تنمياااة ، المرموقاااة المصااانفة عالميااااً 

المشاااركة والتعاااون مااع عمااادة البحااث العلمااي فااي 

ور وتحقياااق د، تهيئاااة بيئاااة مالئماااة للبحاااث العلماااي 

.ريادي في البحث واإلبداع واالبتكار

.العلميتنفيذ ومتابعة سياسة الكلية للدراسات العليا والبحث▪
.تطوير ومرايعة  روط القبول بالدراسات العليا▪
.التنسيق مع وحدات الكلية في يميع المجاالت ذات العالقة▪
.نفيذهومتابعة ت، إعداد البرنامك التعريفي لطلبة الدراسات العليا ▪
.دعم نشاطات وتطوير قدرات الكلية في مجال البحث العلمي▪
ا فااي ووضااع آليااات تنفيااذه، تطااوير اسااتراتيجية البحااوث وخطتهااا ▪

.الكلية
التنسايق مااع عمااادة البحااث العلماي ومركااد البحااوث فااي الجامعااة▪

والمؤسساااااات البحثياااااة األخااااار  فيماااااا يتعلاااااق باااااريراء البحاااااوث 
.والحصول على دعم لها

تشااجيع أعضاااء هيئااة التاادريس علااى المشاااركة فااي المااؤتمرات▪
.العلمية الطالبية

.بيةتشجيع الطالب على المشاركة في المؤتمرات العلمية الطال▪
.اال راف على اللقاء العلمي التةصصي▪
.تشجيع إنشاء كراسي علمية متميدة▪
تنفيااذ مااا يحاااال إلياا  ماان موضاااوعات ذات اختصاااص بالدراساااات ▪

.العليا والبحث العلمي

سما  السليماني. أ

43



تةاااات  هااااذه الوحاااادة بمتابعااااة سياسااااة الكليااااة

والتأكااااد ماااان ، البتعاااااث المعياااادات والمحاضاااارات

ة ابتعاااثهن إلااى الجامعااات ذات المسااتويات الراقياا

وذلاااااك لتحقياااااق، والتصااااانيف العاااااالمي المتمياااااد

هيئة مستو  رفيع من األداء المستقبلي ألعضاء

كمااااا تةاااات  هااااذه الوحاااادة بمتابعااااة ، التاااادريس

إيااااراءات تعيااااين المعياااادين والمحاضاااارين وفقاااااً 

لعاااااادد أعضاااااااء هيئااااااة التاااااادريس السااااااعوديين 

فاي ونسبتهم إليمالي عدد أعضاء هيئة التدريس

ين القسم وتةصصاتهم الدقيقاة وعادد المحاضار

والمعياااادين فااااي القساااام وعاااادد المبتعثااااين ماااان 

.وتةصصاتهم الدقيقة، القسم 

.التنسيق مع وحدات الكلية في يميع المجاالت ذات العالقة▪
تنفيذ ومتابعة سياسة الكلية في االبتعاث▪
وخاارج الكلياة فاي داخالومبتعثااتاال راف على متابعة أحوال مبتعثين ▪

.المملكة بالتنسيق مع األقسام
النظاااار فاااااي توداااااية مجاااااالس األقسااااام والكلياااااة بابتعااااااث المعيااااادين ▪

اً في ضاوء والمحاضرين والتنسيق فيما بينهم والتودية بما تراه مناسب
:مايليالةطة السنوية لالبتعاث مع مراعاة 

يئاة عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم إليمالي أعضااء ه▪
.يةوأعبائهم التدريس، وتةصصاتهم الدقيقة، التدريس في القسم 

.عدد المحاضرين والمحاضرات والمعيدين والمعيدات بالقسم▪
، والتوقااااااع عااااااودتهم ، عاااااادد المبتعثااااااين والمبتعثااااااات ماااااان القساااااام ▪

.وتةصصاتهم الدقيقة
األكاديمية متابعة أوضاع المبتعثين والمبتعثات بالتنسيق مع األقسام▪

نصاف على أن ترفع تقريرا عن المبتعث المتعثر في دراست  بعاد مضاي، 
.المدة

اقتااارا  توزياااع وظاااائف المعيااادين والمحاضااارين حسااا  حاياااة األقساااام ▪
.الحالية والمستقبلية

دراسااة التوداايات الةادااة بنقااال المحاضاارين والمعياادين إلااى وظاااائف▪
.أو احالتهم إلى ديوان الةدمة المدنية، إدارية داخل الجامعة 

تنفياااذ ماااا يحاااال إلاااي الوحااادة مااان موضاااوعات ذات اختصااااص باالبتعااااث ▪
.والمعيدين والمحاضرين ومتابعتها مع الجهات المةتصة

عبدالحقخديجة.أ
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خديجة عبدالحق. أ

ي تتولى وحدة أمانة المجلس العلما

اال ااااراف علااااى الشااااؤون العلميااااة 

ت  ألعضاء هيئة التدريس التاي تةا

علمي والتفرغ ال، بالترقيات العلمية 

، والنااااااادب ، واالتصاااااااال العلماااااااي ، 

وتعيااااااين عضااااااو هيئااااااة ، واإلعااااااارة 

.التدريس من مبتعثي الجامعة

مرايعااااة وتنفيااااذ مااااا يحااااال إلااااي الوحاااادة ماااان موضااااوعات ذات 

رقياات اختصاص بالشؤون العلمية ألعضاء هيئة التدريس من الت

، عياين والنقال والت، واالتصاال العلماي ، والتفرغ العلمي ، العلمية 

يس واالساتعانة أو تجديااد االسااتعانة بةاادمات أعضاااء هيئااة التاادر

ال  من المعامالت ذات العالقاة وإحالتهاا للجهاات... المتقاعدين 

. المةتصة
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ماا تطوير الةطاط الدراساية وتودايف المقاررات ب▪

ديمية يكفل تمكين الطالب من تةصصاتهم األكا

واكتساااب المعااارف والمهااارات والقاادرات الالزمااة 

.في تةصصاتهم

دراسااااة مااااد  التوافااااق بااااين محتااااو  المقااااررات ▪

الدراسية وأسالي  التدريس مع أهداف المقاررات

.ومةريات التعليم المتوقعة

ة ايااراء الدراسااة المسااحية لمااد  اكتساااب الطلباا▪

للمعااااااارف والمهااااااارات المحااااااددة فااااااي أهااااااداف 

.المقررات الدراسية

طط التنسيق مع تقنية المعلومات في وضع الة▪

.يةوالتوديفات على الموقع االلكتروني للكل

يدياة او حث األقسام لتطوير واستحداث البرامك األكاديمياة التقل▪

.البينة للودول للتميد

امك التنساايق مااع األقسااام لتوحيااد المقااررات الدراسااية فااي الباار▪

.األكاديمية

اسااااتحداث الةطااااط الدراسااااية وتطااااوير الباااارامك التااااي تواكاااا  ▪

.احتيايات سو  العمل

مرايعااة الةطااط الدراسااية والرفااع بااأي تعااديالت عليهااا للجنااة ▪

.المناهك العليا

تقييم المناهك والةطط الدراساية المقدماة مان األقساام ورفاع▪

.المحاضر لعميدة الكلية للمصادقة

.كتابة التقرير النهائي ألعمال اللجنة▪

عفاف الصاعدي. أ
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ة دعم حقاو  الطاالب والطالباات طبقااً ألنظما▪

ن الجامعااة وتنميااة ثقافااة العاادل واإلنصاااف بااي

.الطالب

ات تقديم الادعم واالستشاارة للطاالب والطالبا▪

.فيما ية  حقوقهم

ة توضااايح يمياااع الوايباااات التاااي يؤديهاااا الطلبااا▪

طبقاااااااً لنصااااااوص الئحااااااة الجامعااااااة لحقااااااو  

.ووايبات الطلبة

بعمااادة  ااؤون الطااالب ( حقااو  الطالاا )التواداال مااع وحاادة ▪

.موتعريف الطالب والطالبات بحقوقهم األكاديمية ووايباته

اللجناة استقبال التظلمات التي يكون النظر فيها من اختصااص▪

.الفرعية لحماية حقو  الطال 

اسااااتدعاء الطااااالب والطالبااااات المتظلمااااين ويميااااع األطااااراف ▪

المعنيااااة فااااي الااااتظلم ماااان خااااالل األقسااااام المنتساااابين إليهااااا 

ة وعرضااهم علااى اللجنااة الفرعيااة لحمايااة حقااو  الطالاا  بالكلياا

.واطالعهم على القرار المتةذ مع أخذ التوقيع علي 

إعداد محاضر ايتماع لجنة حماية حقو  الطال  والرفع للجهات▪

.المةتصة

.كتابة تقرير نهائي ألعمال اللجنة▪

نوف بن عفيف. أ
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خديجة عبدالحق. أ

ك االسااهام فااي تحسااين مسااتو  الباارام▪

ياة المقدمة لتواكا  رؤياة المملكاة العرب

2030السعودية 

اإلسااهام فااي إثااراء المعرفااة اإلنسااانية▪

بكافااااة فروعهااااا عاااان طاااار  الدراسااااات 

المتةصصاااااة للوداااااول إلاااااى إضاااااافات 

.علمية وتطبيقية مبتكرة

ايرة تشجيع الكفايات العلمية علاى مسا▪

عهم التقدم السريع للعلم والتقنية ودف

إلااااى االبااااداع واالبتكااااار وتطااااوير البحااااث

.العلمي

المساااااتحدثة مااااان األقساااااام / دراساااااة البااااارامك المحدثاااااة▪

األكاديميااااة والتااااي تتما ااااى مااااع رسااااالة وأهااااداف الكليااااة 

.واألقسام

مرايعااااة الةطااااط الدراسااااية والتعااااديالت المقترحااااة علااااى ▪

توديف المقررات للبرامك

ادااادار المحاضااار والتودااايات والرفاااع للجناااة البااارامك فاااي ▪

عمادة الدراسات العليا
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سااااات تااارتبط اللجناااة التنفيذياااة لبااارامك الدرا

العليااااا المدفوعااااة بالكليااااة بمجلااااس وحاااادة

(.عالي) أعمال الدراسات العليا 

مرايعة برامك الدراسات المدفوعة والمقترحاة مان قبال أقساام ▪

.الكلية قبل العرض على مجلس الكلية

.مرايعة الجدول الدراسي لكل برنامك▪

.اعتماد أعضاء هيئة التدريس المشاركين في البرنامك▪

دراساات رفع المحاضر والتوديات من اللجنة التنفيذية لبارامك ال▪

العلياااا المدفوعاااة والةاداااة بالكلياااة إلاااى مجلاااس وحااادة أعماااال 

.الستكمال اإليراءات الالزمة( عالي)الدراسات العليا 

.طر  الموضوعات ذات االهتمام والمشاركة▪

الت المبااادرة فااي تقااديم الحلااول المناساابة للشااكاو  والمشااك▪

.للطالب وأعضاء هيئة التدريس

أي مهااام أخاار  تكلااف بهااا ماان مجلااس وحاادة أعمااال الدراسااات ▪

.وذات دلة بطبيعة عملها( عالي) العليا 

سما  السليماني. أ
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إعااااداد وتسااااليم 

الساااااااااااااااااااااجالت 

األكاديمية

إنجاااااز عاااادد ماااان 

معااامالت إعااادة 

القيد

ق طل  اددار وثائ

لةريجاااااااات كلياااااااة 

اد التربيااااة لالقتصاااا

(اسابقً) المندلي 

تعمااااايم التعااااااميم 

الااااااااواردة للوكالااااااااة 

ن والةادة بالشؤو

األكاديمياااة لجمياااع

أقسم الكلية 

متابعااااااااااااااااااااااااااااااة 

معااااااااااااااااااااااامالت 

ة اللجااااان الثالثياااا

لألقسام

م اسااااتالم وتساااالي

وثائق الةريجات
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إعااااااااااااداد قائمااااااااااااة 

ة المقررات االختياريا

ة ومتطلباااات الكليااا

38في خطة 

متابعاااااة خطاباااااات 

تظلم الطالبات

رفااااااااع طلبااااااااات 

تتةريك الطالبا

متابعة خطاباات

ئك استدراك النتاا

للطالبات

خااااااتم التوداااااايات 

با العلمية الةادة

قسااااام التغذياااااة )

(وعلوم األطعمة 

ج متابعة قسام التةار

بعمااااااااااادة القبااااااااااول 

والتساااااجيل إلدااااادار 

يار وثائق الةريجات الغ

مستلمة
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متابعة مصادقات

مجالس الكلية

د متابعة خطابات عج

الجاااااداول الدراساااااية 

يات واالستعانة بالكل

واألقسام المناظرة

متابعااااااااااة الةطابااااااااااات 

الااااواردة ماااان األقسااااام 

والةادااااااااة بالدراسااااااااة 

فااااااااااتح ) واالختبااااااااااارات 

، تغييااار موعاااد ،  اااعبة 

ياار تغي، تساكين محاضار 

حاااذف ، محاضاار  ااعبة 

(إلغاء تسكين،  عبة 

ير متابعة تقريار سا

العملياااااااااااااااااااااااااااااااة 

التعليميااااااااااااااااااااااااااة 

(بكالوريوس)

إعااادة ترميااد القاعااات 

والمعاماااااااااال ماااااااااااع 

اإلدارة العاماااااااااااااااااااااااة 

ة للةدمات التعليمي
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متابعااااااااااة حاااااااااااالت 

الطالبااااااااااااااااااات ذوي 

ة االحتيايااات الةاداا

.مع مركد غالي

اإلياباااااااااااااة علاااااااااااااى 

استفسااااااااااااااااااااارات 

الطالباااااااااااااااااااااااااااااااات 

والمتعلقااة بصاارف

.المكافأة

ت اساااتقبال طلباااا

.اإلعانة

يمااع بيانااات دلياال

اإلر ااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

.األكاديمي
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عماااال يااااوالت تفقديااااة 

على القاعات والمعامل 

للتأكاااااااد مااااااان ضااااااامان 

ل تشغيل ايهدة االتصا

المرئاي وأيهادة العارض 

.والسبورات الذكية

اسااااااااتالم العهااااااااد 

ونموذج ( 7)نموذج 

(8.)

ت استالم المنشاورا

الةاداااة بااااإليراءات

الوقائياااااااااااة داخااااااااااال 

ية بالفصااول الدراساا

(.22)وعددها 

ملصاااق ( 75)وضاااع 

تعريفااااااااااااي علااااااااااااى 

 ا ااات ودااناديق

أيهااااااادة الحاسااااااا  

.اآللي بالمعامل

عماااااااااااااااال حصاااااااااااااااار 

بااااااااااااااااااااااااااااااالتجهيدات 

ن التعليمية الدائدة ع

.االحتياج الفعلي
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مةاطبااااااااة أقسااااااااام 

الكليااااااااااااااة بشااااااااااااااأن 

مقترحااااات األنشااااطة 

الطالبيااااااة المقدمااااااة 

ماااااان أعضاااااااء هيئااااااة 

.التدريس أو الطالب

إعاااااااااداد خطاااااااااة 

األنشااااااااااااااااااااااطة 

م الطالبياااة للعاااا

ها1442الجامعي 

ة متابعااة تنفيااذ خطاا

النشااااااط بالتعااااااون

ماااااااااااع منساااااااااااقات 

.النشاط باألقسام

اإل ااراف علااى إقامااة 

األنشاااااطة الطالبياااااة

أثناااااء انعقادهااااا عاااان 

بعاااد لجمياااع أقساااام 

.الكلية

تنساايق ايتماعااات

المجلاااااااااااااااااااااااااااااس 

االستشااااااااااااااااااااااري 

.الطالبي  

متابعاااااااة أعماااااااال 

المجلاااااااااااااااااااااااااااس 

االستشاااااااااااااااااااااري 

.الطالبي
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إعااااااااااااداد وإرسااااااااااااال 

 اااااااااهادات حضاااااااااور 

األنشاااااطة الطالبياااااة

لجميع المتدربين

إعداد وإرسال  هادات 

الشاااااااااااااكر والتقااااااااااااادير 

لمقاااااااادمي األنشااااااااطة 

الطالبيااااة ماااان أعضاااااء 

هيئاااااااااااااااة التااااااااااااااادريس 

.والطالب

إعااااااااااااداد التقااااااااااااارير 

اط الفصااااالية للنشااااا

.والمجلس الطالبي
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مقدم النشاطعنوان النشاط
القسم المقدم 

للنشاط
التاريخاليوم

الفئة 

المستهدفة

 فاادب ياببر.بابادندانابالروايابالفاكاغاا  

الىللبال  ا الب

الممزز

1442/7/23 واا3ً-6اس  ب لب

ال نلينا

1442/8/1 ىند6ً-3اس  ب لب فاادب ياببر.بابادندانابالرلايلب  باللملبالفم 

1442/7/27ظهاا2ً-12ال ماسب لبغن البلنةايل.ب ادندانابكوماتبالكمىاابالملن ض

 اي  ب دتبالمى  باس   بلفااغبالملاد 

الخ  نكهن
1442/8/24ظهاا1ً-12الثسقندب لب ااندب  رن .ب 

1442/7/5 ىند9ً-7اس علندب لب هنبال حمنل .ب (trello)ب ال البكمظاتبالمهنربعإدر  اربعالن  ب

 بالرىايابالد و بال من  باللس  بالركن ي

الد وا 
21442/6/29-12ال ماسب لب ياابالةا .ب 

خااالبالزهاال .ب بال ء ب ملبا مل بالكمنزبعا ي 

كوماتباةيند

1442/6/29 ىند6ً-4ال ماسب

 نلينا
1442/7/12 ىند6ً-4اس علندب منهلبال ايد .بابال ء ب ملب لب من  باللاديسل

1442/7/10 ىند6ً-4اتقمالب سبالحىم .ب ندالرىاياباتللراالل ب  ب نلتبالماة بالاسةي

1442/8/8 ىند6ً-4اس   منزب حم .ب ال ء ب ملب ةندااب ابب داال بالر اج

خ اااب   ا ب لاضبا رااة بعيالن  ب

(kunstmarix)
الغنربالغن  ل.باب

 ما بعواي 

1442/7/12 ىند10-8اس علندب

 سابال نليناب

الا عندبهائ ب

الر  يس

لاازبالغن  ل.ب  يال باليح ب  بالفلبالالرومات
10البب8اتقمالب لب

 ىندً
1442/8/8

 نلينابال  ادناب

اللاان

 ين  بالمغافنابعندر  اربالدنء بالحاياي 
 حم ب/ب ىن ب يح بب /ب 

 سح

11اس  بالاسقمالب لب

ظهاا2 ين نبال ربب
1442/7/17-16

 حم بالكاجنالل/ب جمنلانابال  باللاع  سابال نلينا
1البب11ؤلبخماسب لب

ظهاا
1442/8/26-19-12-5

اس  ب ل ي ربالث ف /ب الح اق  نعل المرغاابالكمنل ب  ب ما ب 1442/8/8ظهاا1 لبب 11
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اي بة رالAfter Effectsادندانابكحاي بالد واناب  ب

كوماتبجاا ال 

 سابال نلينا1442/8/10 ىند8ً

 سابال نلينا1442/7/19 ىند10ً-8تلنب  ل procreate  ا بادرلدن ا ب  ب

كوماتبجاا ال  اة بالحىلكوماتبالد وانا

 ىند8ً

 سابال نلينا1442/8/8

 ةا بغنةل ال البك  يببعالن  باالكاؤن 

كوماتب اخا 

 سابال نلينا1442/6/26

3dmaxسالم البخمسباينر 1442/8/22 ىند8ًا ك بالكنعال 

مقدم النشاطعنوان النشاط
القسم المقدم 

للنشاط
التاريخاليوم

الفئة 

المستهدفة
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ستفسار نموذج ا" تم رفع لهم بيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم تسجيل موضوع وتعيين مشرف فقط 

وبعضها موجود من سابق" عن موضوع رسالة علمية 

اتدتاتجاادر
 قتب

الممىاا

ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وص

اللنر

الر وص

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

1

ل
دا

 
لب
اا
ل
الك
 ب
ا
ة
ا
 
لب
كا
ى
ك

 ي الا ملبيحابب

اللاعن 
 نجىراا43980424

الفما ب

عواي 
ا كاعا ب ما بكاعا ب م

اب دلسابالرلااتب لبعل بلر  يسب  ا ا

الفما بعكن ل باربال اىبخسزبجنئح بؤااللن

 ي اللزيزب ا ب/ب 

 ه بالحكاا 

2
اليم  لب نلحب ااضب

الثيار 
43980026~~~~

فا ب  اد بكحاااا بلأل منزبالفما بالرث ا

الملن االب  بالمكنزبالوح 

دهالبدنلتب/ب .ا

الحاع 

~~~~43880173اللما با م بالزاليهال3
  لنلانابالاايز ب  ب قاادب كنزباسءغنزب

الفما 

 ي اللزيزب ا ب/ب 

 ه بالحكاا 

4
الهن بيادفب

 ي الىسربهادنالل
43980134~~~~

ماتبدالالكانبالث ن  بال لللندهنب اببكو

ات سلناباليواي ب  بالمكرمببالىلا ل

 يااب ىاتب/ب 

الون  ل

5
اعاا ب نلببدنلتب

 نع يل
43980003~~~~

 اتبالركايببعنللكنئلبالومن ا بلرح اابال

ياابالماماد ب  بالك ا ينابتقاادب كنزبالرل

عنلااا 

دمندب حم ب/ب 

 ءن ب ماسل 

6
 مالب ثمن بقندتب

   ن 
43980554~~~~

لب درح اثبكون اتبجاا الا ب ىرا نهب 

 باللمن ابالردلااا بلازخن لبالحوا ب 

اللمن البالامما بالرااقا 

غن البغنةلبجن /ب 

7
خ يك ب ن  ب حم ب

الحن ق 
44170199~

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللب

ال  ا الب

الممزز

ىب ال باسداالب  بكلزيزباس لبالىاياال بل 

2030اسعمندب  بةادب  ي بالممال ب

دمااالبا م ب/ب 

اللي ل 

62



اتدتاتجاادر
 قتب

الممىاا

ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وص

اللنر

الر وص

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

8
دن البل فبربكا ا 

قن ل
44181414~

كوماتب

اسةيند

كوماتب

اسةيند

كومابب

المسعس

سعلن بكلمالاجانبال ين  بالثسقا با در  ار

  ب من  بالمسعس

 مبب حم ب/ب 

 ك 

9
 يمن بايملب ي الا مل

 غاع 
44180097~~

كوماتب

اسةيندب

الالمىا 

كوماتب

اسةيند

عرلن اتالم  د بالرفلالا بؤم خلبلرح ااب

  بكوماتباسةيندالاتدر ا  

الدنربيندالب/ب 

 ي الا ملب ينغ

10
اءاا ب ن  ب ي رب

 غاع 
44181652~~

كوماتب

اسةيندب

الالمىا 

كن ي ب

المسعسب

الالر ايز

كوماتب مىاجناب للرااللا ب رفن ا ب

ك مانابالر ايزعإدر  ار

ينداب حم ب/ب 

 ا ب ىل

بيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم تغيير المشرف على رسائلهم العلمية

اتدتاتجاادر
 قتب

الممىاا

ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وص

اللنر

الر وص

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

1

ل
دا

 
اب
اا
غ
 نجىراا43880230 ا الىبا م بجنعابالفافك

الفما ب

عواي 
ا كاعا ب مما كاعا ب 

 بالاقببكىاياباس منزبالفما ب  بالممال

 لبالجه بلظابالم روال

 يااب ىاتب/ب 

الون  ل

2
 منزبداامن ب ىلب

هادنالل
43780327~~~~

ا بال اتبالكمنلا بالال تتابالىاماا ا 

نغ بلدلن ب  يم بلااربالات ن الب مهنب  ب ا

ءلن اابال  ن ناباتقرون ي 

كمنةابةؤ ب/ب 

ؤري 
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يةبيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم منح الدرجة العلم

اتدتاتجاادر
 قتب

الممىاا

ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وص

اللنر

الر وصب

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

1

 
ج
  
حب
 م

ءامندبةافبرب

  ااباللماال
 نجىراا43680181

الفما ب

عواي 
كاعا ب ما  بكاعا ب ما

 درح اثبك ؤن اابدان ا ب يرلاال

 ىرا نهب لبالرااثبالمل بتقاادب

المداال نابالوغااال

دمندب حم ب/ب 

 ءن ب ماسل 

2
 هنب ي الا ملب

الحاع 
4368042~~~~

 درح اثب دغال ب ين ا ب لن االب

ال  نًبلملنياابالمداال نابالوغااال

 حم ب سحب/ب 

  ا 

3
ل ادبدن  بدافب

جازال 
43680027~~~~

الكمنلانابالزخا ا ب  باسداح ب

اتدس ا ب  اد بكحاااا 

دهالبدنلت/ب .ا

الحاع 

اتدتاتجاادر
 قتب

الممىاا
ال ىتال  ج باللاما 

الر وصب

اللنر
الر وصاالر وصبال قا

1

 
 
اا
عي
 ب
حن
لر
ا

كاعا ب ما كاعا ب ما ب الفما بعواي ؤرا اه4281478جسزب  الب امين 
ا بالفاىف ب  بالراع

الفما 

~~~~~4281362جاهن ب  ق بداامن ب لات2

~~~~~4281858عىامهب ي هبيمنل 3

~~~~~4282155ءاال ب حم بالىماال4

~~~~~4290151ل ابدماابا م ب  اهن5

بيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم التحاقهم ببرامج
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ميةبيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم تشكيل لجنة مناقشة رسائل عل

اتدتاتجاادر
 قتب

الممىاا

ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وصب

اللنر

الر وصب

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

1

 
نل
د
ب 
 
د
ق
من
 
 ب
كم
بل
ل
لا
د
ك

 ب اانب ي الحما

خان 
~ نجىراا4360033

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما 

ا اباس منزبالفما بالردلااا بالر ب 

 ل بالملا  

 ي رب خال/ب 

ربالث ف 

2
ا الىب ن  ب

ءنهابالدايف
34360435~~~~

كوماتبج ا يناب ما ب لن االب

ل عنلمدن ابالم  د بكلزةبالرااثبالم

قمنشبعلب/ب 

 ا ب زبقمنش

3
 زالب  ياب

 لاش
3580060~~~~

كوماتبك ؤن اابدان ا ب يرلاالب

 ىرا نهب لبالفما بالدليا ب

اللىااي 

هب ي رب ي /ب .ا

 رام 

4

 ي اللزيزب ماب

 حم ب نهاب

دفاابال يل

43580208~~~~
لرببك ااتبالروماتبالفم بسغاف بال

الم  دا ب  بالما ا باتعر ائا 

 ي رب خال/ب 

رب اضب

الث ف 

5
هنل بدا ن ب

اللي ل 
43680031~~~~

   ا بعالن  بكلاام ب قم بلر  يسب

اعا بالرلياابعنسلاا بل اي بقىتبالر

الفما 

 ي اللزيزب/ب 

الحكاا 

دهالبالحاع /ب 

ف  ي ربالث /ب 

قمنشب زب/ب 

قمنش
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 قتبالممىاااتدتاتجاادر
ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وصب

اللنر
الر وصاالر وصبال قا

1

ا
 ا
 ا
 
لب
 
ما الفاىف ب  بالراعا بالف~~~ ؤرا اه44270192عىامهب ي هبا م بالامنل  

~~~~~44270226الح يف  زالب حم ب ىلب2

ةبيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم حذف مقررات علمي

بيان بأسماء الذين تم لهم طلب صرف مستحقات

 قتبالممىاااتدتاتجاادر
ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وصب

اللنر

الر وصب

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

1

ا
 ن
ح
ىر

 
لب
 ا

 فاادب يابب

ر
لظااب منقدرهنبلادنل بال نلي ب--دللب نجىراا~

 منزب اد ب/ب 

الدن  

2
دما بهنءتب

لنقا 
 نجىراا43680037

الفما ب

 اليواي

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما 

كاظافب  اجناب  ا اابالردلالب

المكىتب  بالمداال نابالوغااال

 ياابالون  ل/ب 

 لهنرب يسببببببببببببببببببببببببببب/ب 

غن البجن /ب 

3

 ااندب

 ي الحما ب

خان 

~~~ نجىراا43680033
 ا باس منزبالفما بالردلااا بالر 

 ل بالملا  ب  اد بكحاااا 

ف  ي ربالث /ب 

م  ي رب را/ب 

دهالبالحاع /ب 
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ميةبيان بأسماء الذين تم لهم طلب إذن لإلشراف والمناقشة على الرسائل العل

اتدتاتجاادر
 قتب

الممىاا

ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وصب

اللنر

الر وصب

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

1

الىمنحب

عنتءاالب

الالممنقد 

 ن م ب/ب 

 ي رب

اللا  الس

 ؤرا اه4281156
كوماتب

اةيند
----

االستفسار عن مواضيع بعض الرسائل العلمية لطالبات الدراسات العليا بعد رد الجامعات

المدالال ىتالما ا  ماا بالادنل ال ا د  دتر

الدنرب ينغ/ب دكوماتباةين نجىرااجمنلانابالفلبات اي  ب اببالروماتبالى ح بسةيندبالمااالبال لمسكهناءامندبالممرو1

الدنرب ينغ/ب دكوماتباةين نجىراااتباسةيندالم  د بالرفلالا بؤاداا بل عرلن بالكح ااباتدر ا  ب  ب كنزبكوم يمن ب غاع 2

 نجىرااكوماتبالممىاجناباتللرااللا بالمرفن ا بعإدر  اربك مانابالر ايزاءاا ب غاع 3
كوماتب

اسةيند
ينداب حم ب ا /ب 

ا نل بالزيال 4
زبا ل ب  بك  يسب  ا بكلمالاجانبالر اي"باليالتب"ب  ىب ن اا بالر  يبب اببعالن  ب

لما ا باليلنلا ياس
خااالبالزهاال /ب دبكوماتباةين نجىراا

دن البقن ل5

 در  اربكلمااجانبال ين  بقسقا باسعلن ب  بكومابباةيندبقنعا بل  ك اد

 لرنجباسدرفن الب لبك ما بال ين  بقسقا باسعلن ب  بكوماببعلضب ىراز نا مبب ك /ب دكوماتباةين نجىراا

" ؤرا اهب"بالمسعسب

 منزبداف/ب دكوماتباةين نجىراام راف   لنلا بكغاااب  ندنابالمسعسبالحايم بعإدر  اربالدنئلبغاابالمسعسبالال بالماالال 6

قاينباللراي 7
  اد بالكحاالبالزخن لباسقاي بلمم   باللسبالاسدرفن الب مهنب  ب ملبك ؤن اا

دان ا بعفلبالر ايزبا ل 
خااالبالزهاال /ب دكوماتباةين نجىرااب

اللا  الس ن م ب/ب دكوماتباةين نجىرااكومامنابلاحا ب ىرا نهب لبؤىاالبالللي  عرلن ا الىبالغن  ل8
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مقدم اللقاءالتاريخاليوماللقاءإسمم

1
الا ندبالرلايف بل ساب

ال نلينابال  ادناباللاان
 مبب ك /ب اىا باليماناب ب /ب هد1442/ب1/ب29ال ماس

2
 لاناباليح ب  بقاا  ب

الملاا نا
ا لبلن ابالحاع /اهد1442/ب2/ب17اس  

دهالبدنلتبالحاع /ب .اهد1442/ب3/ب15اس  اخسقاناباليح باللام 3

4
  بؤدفباتدرسزبالاتلرحنز

اليح باللام 
هدنرب ن ال ب ااع /ب هد1442/ب3/ب17الثسقند

5

 ون  هب ب"بالمداباللام ب

 لاقنكهب بةين الب انبال ياز

"

قمنشب ا ب زبقمنش/ب هد1442/ب3/ب18اس علند
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"بخطابات رسمية" بيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم تسجيل موضوع وتعيين مشرف 

 قتبالممىاااتدتاتجاادر
ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وصب

اللنر

الر وصب

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

1

ل
دا

 
لب
اا
ل
الك
 بب
ا
ة
ا
 
لب
كا
ى
ك

 يمن بايملب

 غاع 
 نجىراا44180097

كوماتب

اسةيند

كوماتب

اسةيندب

الالمىا 

ندكوماتباسةي
عرلن بالم  د بالرفلالا بؤم خلبلرح اابات

الاتدر ا  ب  بكوماتباسةيند

الدنربيندالب

 ي الا ملب ينغ

2
اءاا ب ن  ب

 ي رب غاع 
 نجىراا44181652

كوماتب

اسةيند

كوماتب

اسةيندب

الالمىا 

كن ي ب

المسعسب

الالر ايز

كوماتب مىاجناب للرااللا ب رفن ا ب

عإدر  اربك مانابالر ايزبب

ينداب حم ب ا ب

 ىل

3
خ يك ب ن  ب

 حم بالحن ق 
 نجىراا44170199

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللبال  ا الب

الممزز

اال ب ال باسداالب  بكلزيزبالا  بعنس لبالىاي

2030ل ىباسعمندب  بةادب  ي بالممال ب

دمااالبا م ب

اللي ل 

4
دن البل فبرب

كا ا بقن ل
 نجىراا44181414

كوماتب

اسةيند

كوماتب

اسةيند

كومابب

المسعس

سعلن ب در  اربكلمالاجانبال ين  بالثسقا با

  ب من  بالمسعس
 مبب حم ب ك 

5
ا الىب ي رب

دفابالغن  ل
 نجىراا44181469

كوماتب

اةيند

كوماتب

اسةيندب

الالمىا 

ندكوماتباسةي

ال اتبالكمنلا بلزخن لبؤىاالبالللي ب

ا بالمدا  بؤمو  بلروماتب ا بكسئتبخ 

اسةيند

 ن م ب ي رب

اللا  الس

6
 ءنبدلا ب مزالب

ةاؤا 
 ؤرا اه44170428

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللبال  ا الب

الممزز

  ا الب در  ارباسداالبلار يا نابال ؤا ب  

ءئالهنبالاقاهب اببجا البالحانهباسداي 

 مبب ن  ب عااهاتب

 ادب

7
ءامندبهنل ب

 ىلبالممروا
 نجىراا44180186

كوماتب

اةيند

كوماتب

اسةيندب

الالمىا 

ندكوماتباسةي
ماتبكاظافبجمنلانابالفلبات اي  ب اببالرو

الى ح بسةيندبالمااالبال لمسكهن

الدنربيندالب

 ينغ

8
 ن م بيل ااب

الدماال 
 ؤرا اه44170215

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللبال  ا الب

الممزز

  ا البةغا باسداالبالىلا ي بالاقاالب ابب

ال باس لبالمفى بلألعمندب  بةادب  ي بالمم

2030

 يمن بءلين ب

 عااهات
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 قتبالممىاااتدتاتجاادر
ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وصب

اللنر

الر وصب

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

9

ل
دا

 
لب
اا
ل
الك
 بب
ا
ة
ا
 
لب
كا
ى
ك

ا نل ب ي هبا م ب

الزيال 
 نجىراا44181464

كوماتب

اسةيند

كوماتب

اسةيندب

الالمىا 

كن ي ب

المسعسب

الالر ايز

ابب لنلا بال  البكلااما ب  را  بلار  يبب 

زب  ب  ا بكلمااجانبالر اي welcomeعالن  ب

ا ل 

خااالب اضب

الزهاال 

 نجىراا44181703ي قاينبءاا باللرا10
كوماتب

اسةيند

كوماتب

اسةيندب

الالمىا 

كن ي ب

المسعسب

الالر ايز

لسب  اد بالكحاالبالزخن لباسقاي بلمم   بال

 بالاتدرفن الب مهنب  ب ملبك ؤن اابدان ا

عفلبالر ايزبا ل 

خااالب اضب

الزهاال 

11
 ها ب سزب

 ىمال
 ؤرا اه44170023

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللبال  ا الب

الممزز

را نهبكوماتب لمسابككمااا بلامىللب ى

ا ي ب لبالحالبالا الي بالر اا ي بالىلا ي بع

 لن اال

 الا ب ا ب

 ي الا مل

12
 منهلب موا ب

ال اء 
 نجىراا44181006

كوماتب

اسةيند

كوماتب

اسةيندب

الالمىا 

كومابب

المسعس

نلبب  اد بكحاااا بلااقبباتدر ا  ب  ب و

المسعسبالكنهزال

لكسدبجنعابةاف

ربالثيار 

13
ال بدلا بخعاب

الماالال 
 نجىراا44181273

كوماتب

اسةيند

كوماتب

اسةيندب

الالمىا 

كومابب

المسعس

سبكاظافبالادنئلبالم راف بلغاابالمسع

ىنئا لرسئتبالرغاااب  ب  ندناباسجىنربالم

 منزب ي اللزيزب

 حم بداف

14
التدبيادفبا م ب

جنهن
 ؤرا اه44170406

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللبال  ا الب

الممزز

  ي بجمنلا بلاحا بالالمكاهااابؤمو  ب

ل ع ا  بلروماتباسقنثبال لمسابالمىل

جاهاالبدنلتب

ال ااال

15
قن اب حم ب

 عااهاتب عن 
 نجىراا43980682

 ما ب

عواي 
كاعا ب ما ا بكاعا ب م

لا لبالاقببك مانابالروايابالردلاا بالى

الملن اب  اد بال فا بكحاااا 

 حم ب سحب

 ي الحاات

16
لام بخنل بءا ب

اعابعلا
 نجىراا43980109

 ما ب

عواي 
كاعا ب ما ا بكاعا ب م

نب  بلافلبالاقم بال ال هالكاا الا ت لنلاناب

ل بكلزيزب فهاربالرا ا باليائا ب  بالمما

اللاعا بالىلا ي 

كمنةابعمتبةهاا

ؤري 
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 قتبالممىاااتدتاتجاادر
ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وصب

اللنر

الر وصب

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

17

ل
دا

 
لب
اا
ل
الك
 بب
ا
ة
ا
 
لب
كا
ى
ك

 عنبداامن ب

 حم بالفما 
 ؤرا اه44170067

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللبال  ا الب

الممزز

ا البالا  باليائ بالمىر اربال لللندهب ابب  

الكوماتبالفااغنابال ن جا بلامىلل

لكاىبلن ابلون 

الحنة  

18
 سب ي اللزيزب

 ىلبع يال
 نجىراا4390040

 ما ب

عواي 
كاعا ب ما ا بكاعا ب م

 ب درااكاكا ب  را  بتقاادبالحاؤ بالفما

الردلااا ب  بةادب لنياابال ؤنئزب  ي ب

2030الممال باللاعا بالىلا ي ب

 ي رب ما ب

ا م بالكنعال

19
  ىب زاب حم ب

عنقند 
 نجىراا43980625

 ما ب

عواي 
كاعا ب ما ا بكاعا ب م

لبكوماتبةخن لب دس ا ب قما ب ىرا نهب 

 الحاربالمل بتقاادبالهاي باليواي بالملا

غن البعمتبغنةلب

جن 

20
 يم ب حم ب

 نلحبعم قك 
 ؤرا اه44170404

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللبال  ا الب

الممزز

لرمابكوماتبه اينبك ؤن ي ب يرلاالبلاحنجبالالم

 ىرا نهب لبالرااثبالمل 

همن لب حم ب ماب

دااجبقماال

21
دل ي بادل ب

 مابالل ي ب
 ؤرا اه44170409

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللبال  ا الب

الممزز

ةندبكوماتباليائ بالىلما بال سقرهبعنلا

_بباتدر ا  الىلم ب  ببةادب لنيااب

ىلما بلمنلجب لباليائ بال_بال  اد بالر يا ا ب

عنلممال باللاعا بالىلا ي 

 يمن بءلين ب

ا م 

 يهناب ن ال ب

 اء 

22
 فاادب ي الا مل

 ياببرب
 ؤرا اه44170404

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللبال  ا الب

الممزز

ا ب  ب  ي ب يرلاالبلراظافبالوا بالفاكاغاا 

لما ككمالبالفااغنابال اخاا بلاممدآابالى

 من ب ي الا اتب

 كنةل
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ية بيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم منح الدرجة العلم

 قتبالممىاااتدتاتجاادر
ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وصب

اللنر

الر وصب

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

1

 
ما
لا
ال
 ب
ج
  
ال
حب
 م

اعاا ب ىالب

الىل لبب
 نجىراا43680030

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما ا كاعا ب م

لب در  اربالادنئ بالرلمالاجانبلرحىا

 بالممر بالفم بل ىب مىاعنابلن لبالفما

الالحالبعكن ل باربال اى

دمندب حم ب ءن ب

 ماس 

2
 عااهاتب ي هب

اللاا  
 نجىراا43188375

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما ا كاعا ب م

  اد ب  ن ل بليلضبالىمنابالفما بل  

الثا بعالبال  ن الباسكااكباللظاائهتب

لا بالاتدرفن الب مهنب  ب لرنجبكومامنابجمن

 ىرح ق 

هب ي ربعلب ي 

 رام 

3
اب ي اللزيزبدفا

ال يلبب
 نجىراا43580208

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما ا كاعا ب م

الم  دا بك ااتبالروماتبالفم بسغاف باللرب

  بالما ا باتعر ائا 

 ي رب خالبر

 اضبالث ف 

4
ا الىبءنهاب

الياؤنك ب
 نجىراا43680453

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما ا كاعا ب م

اتدرفن الب لبالرااثبالمل بعنلمدن اب

الم  د ب  بكوماتبج ا يناب لن اال

قمنشبعلب ا ب

 ىالب زبقمنش

 نجىراا43680033 ااندبخان بب5
الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما ا كاعا ب م

 ل باس منزبالفما بالردلااا بالر ب ا ا

  اد بكحاااا –الملا  ب

 ي رب خالبر

 اضبالث ف 

6
 عااهاتب ي هب

اللاا  
 نجىراا43188375

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما ا كاعا ب م

  اد ب  ن ل بليلضبالىمنابالفما بل  

الثا بعالبال  ن الباسكااكباللظاائهتب

لا بالاتدرفن الب مهنب  ب لرنجبكومامنابجمن

 ىرح ق 

هب ي ربعلب ي 

 رام 
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بيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم طلب رحلة علمية

اتدتاتجاادر
 قتب

الممىاا

ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وص

اللنر

الر وصب

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

1

 
ما
 ا
 ب
 ا
ب 
ح
 م

غن الب عااهاتب نلحب

ال نة 
 ؤرا اه44170097

دللب

ال  ا الب

الممزز

دللبال  ا الب

الممزز

دللبال  ا الب

الممزز

اسداالبالىلا ي بلحاب ككنهنا

"ب ياتبال   ن ب"ب ىللبالعان  ب

اتقرون ي بتلللندنكهال   اؤهنب

الالىان ا ب ابباسداالالاتجرمن ا 

الالا ل

 مبب ن  ب ادب

علميةبيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم تشكيل لجنة مناقشة رسائل

اتدتاتجاادر
 قتب

الممىاا

ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وص

اللنر

الر وصب

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

1

 ب
د
ق
من
 
 ب
كم
بل
ل
لا
د
ك

ةها ب ا ب حم ب

عالنالل
 نجىراا43880179

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما  كاعا ب ما

 بكاظافبالزخن لبالرااقا بالملا ب 

 لرنجب دغاتاب ما ب لن االب

ل نليناب  ا باسءغنزبالفما 

 حم ب سحب/ب 

 ي الحما 

2
ا نل ب حم بدلا ب

الحاع 
 نجىراا43880059

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما  كاعا ب ما

  خلبكوماتبال  ب  بالدلن ااب

اللنلما بلروماتبءلن ااب اعا 

قمنشبعلب/ب 

 ا ب زبقمنش
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يةبيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم منح فرصة إضاف

 قتبالممىاااتدتاتجاادر
ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وصب

اللنر

الر وصب

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

1

 
 ا
ةن
 ب 
 
 ا
حب
 م

ادمندب فاحب

 ان بالكهم 
 نجىراا43680446

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما ا كاعا ب م

 ب انغنابعمنئا بةخا ا ب ىرا نهب لبالمآل

لاي نلناباتدس ا بعر يااباسدنلاببالر ما 

ال اما 

 حم ب سحب

 ي الحاات

2
 منزبداامن ب

 ىلبهادنالل
 نجىراا43780327

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما ا كاعا ب م

 بال اتبالكمنلا بالال تتابالىاماا ا ا

 بلدلن ب  يم بلااربالات ن الب مهنب  ب انغ

ارءلن اابال  ن ناباتقرون ي بلم يم بلا

كمنةابةهااب حم ب

ؤري 

3
خاا ب ي رب

المنلل 
 نجىراا43880182

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما ا كاعا ب م

ارحاياباتدرفن الب لبات لنلانابالردلااا بل

تدرح اثب من ابةخا ا ب ىرا نهب لب

الحدااا

 ي رب ي هب

 رام 

4
ادمندبيحابب

 ىفابغزاالل
 نجىراا43880023

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما ا كاعا ب م

كوماتب دغاتاب ما ب ىرا نهب لب

الزخن لبالدليا بلمم   بجنةا 

دهالبدنلتب

الحاع 

 نجىراا43880178 يمنب حم بالكنالل5
الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما ا كاعا ب م

كوماتب ا ب لن االب ىراهم ب لبةخن لب

الرااثبالىلا لبتقاادبالمدن بالحا  ب

عنلممال باللاعا بالىلا ي 

 ي رب ي هب

 رام 

6
لكالب اولب

الم ن  
 نجىراا43880056

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما ا كاعا ب م

ااربات لنلانابالكاا الا بلر مانابالهالاج

ا بؤم خلبتقاادب  ا بالراعا بالفما بلاما 

اتعر ائا 

غن البغنةلبجن 

7
 يمنب حم ب ةنب

الكناللب
 نجىراا43880178

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما ا كاعا ب م

كوماتب ا ب لن االب ىراهم ب لبةخن لب

الرااثبالىلا لبتقاادبالمدن بالحا  ب

عنلممال باللاعا بالىلا ي 

 ي رب ي هب

 رام 

8
  ناب ا ب ىلب

ا م بءليال
 نجىراا43880232

الفما ب

اليواي 
كاعا ب ما ا كاعا ب م

الىمناباليمنئا بالالكمنلا بلالمن الب

الملن االب  بالممال باللاعا بالىلا ي 

 ي رب ما ب

الكنعال
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بيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم تمديد إيفاد

اتدتاتجاادر
 قتب

الممىاا

ال  ج ب

اللاما 
ال ىت

الر وصب

اللنر

الر وصب

ال قاا
المدال دت ماا بالادنل 

1

ن 
ف
 ي
 ب
 ي
م
بك
ب
 ا

ا الىب ي رب

دفابالغن  ل
 نجىراا44181469

كوماتب

اسةيند

كوماتب

اسةيند

كوماتب

اسةيند

 بال اتبالكمنلا بلزخن لبؤىاالبالللي

ئتبالمدا  بؤمو  بلروماتب ا بكس

خ ا باسةيند

 ن م ب ي رب

اللا  الس

2
اءاا ب ن  ب

 ي رب غاع 
 نجىراا44181652

كوماتب

اسةيند

كوماتب

اسةيندب

الالمىا 

كن ي ب

المسعسب

الالر ايز

ن ا بكوماتب مىاجناب للرااللا ب رف

عإدر  اربك مانابالر ايزبب

ينداب حم ب ا ب

 ىل

3
ا نل ب ي هب

ا م بالزيال 
 نجىراا44181464

كوماتب

اسةيند

كوماتب

اسةيندب

الالمىا 

كن ي ب

المسعسب

الالر ايز

  يبب لنلا بال  البكلااما ب  را  بلار

  ب  ا ب welcome اببعالن  ب

كلمااجانبالر ايزبا ل 

خااالب اضب

الزهاال 

4
قاينبءاا ب

اللراي 
 نجىراا44181703

كوماتب

اسةيند

كوماتب

اسةيندب

الالمىا 

كن ي ب

المسعسب

الالر ايز

  ب  اد بالكحاالبالزخن لباسقاي بلمم 

اللسبالاتدرفن الب مهنب  ب ملب

 ك ؤن اابدان ا بعفلبالر ايزبا ل

خااالب اضب

الزهاال 

5
 ن م ب ا ب

الغن  لب
 نجىراا44182186

الفما ب

اليواي 
لتبيرتب خران ب ماا بلاادنل اءغنزب ما ا بكاعا ب م

دمندب حم ب

 ءن ب ماس 
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بيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم حذف مقررات

الر وصبال قااالر وصباللنرال ىتال  ج باللاما  قتبالممىاااتدتاتجاادر

1

  لب  ا اا

 الفما باليوايي الفما باليوا ؤرا اه44270226 زالب حم بالح يف 
ا بالفاىف ب  بالراع

الفما 

الفما باليواي  الفما باليوايي الفما باليوا ؤرا اه44270298هنجاب ي ربال ح نل 2

بيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم طي قيد

ال ىتال  ج باللاما  قتبالممىاااتدتاتجاادر

الفما باليواي  نجىراا43980374لنيفب ه بالىا ن   بقا 1

لهماإلحتياطيبأسماء الطلبة والطالبات الذين تعين المناقش 

ال ىتال  ج باللاما  قتبالممىاااتدتاتجاادر

الفما باليواي  نجىراا43880059ا نل ب حم بالحاع بكلاالب منقاب  ران  1
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ثر رجعيبيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم تأجيل دراسة بأ

الر وصبال قااالر وصباللنرال ىتال  ج باللاما  قتبالممىاااتدتاتجاادر

1

كأجالب  اد 

ادمندب فاحب ان ب

الكهم 
كاعا ب ما بي الفما باليوا نجىراا43680446

 حم ب سحب/ب 

 ي الحما 

كمنةابةهاابؤري /ب كاعا ب ما ي الفما باليوا نجىرااب43780327 منزبداامن بهادنالل2

بيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم إضافة مقرر

ال ىتال  ج باللاما  قتبالممىاااتدتاتجاادر

 ما بعواي -44280191 الا باللا ب مزالبدلاب ةن  ب  ا 1

مساعدبيان بأسماء الطلبة والطالبات الذين تم لهم تسكين مشرف

ال ىتال  ج باللاما  قتبالممىاااتدتاتجاادر

دللبال  ا البالممزز ؤرا اه44170409دل ي بادل بالل ي كىلالب دالب ىن  1
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هـ1443برامج الدراسات العليا التي سيتم فتحها في العام الجامعي القادم 

ال ىتالر وصال  ج باللاما ر

دللبال  ا البالممززدللبال  ا البالممززال ؤرا اهبالغااب   ا 1

الفما باليواي الفاىف ب  بالراعا بالفما بالمنجىراابالال ؤرا اهب2

كوماتباسةيندكوماتباسةيندبالالمىا ال ؤرا اه3

الدورات والندوات واللقاءات العلمية

   ربالا ندالرن ي الاارالا ند دتر

1
ا الاابجمابباليانلناب  ب

اليح باللام 
 يااب ىاتبالون  ل/ب هد1442/ب8/ب16-15اس  بالاتقمال

2
المداباللام باللاائحب

الالظم بالراقانا
هد1442/ب8/ب24الثسقند

كاؤ ب ياببرب/ب 

 حم ب  عن /ب 
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وحدة االبتعاث

هـ1442بأقسام الكلية للعام الجامعي ( خارجياً وداخلياً)جدول أسماء المبتعثين والمبتعثات 

القسماالسمم
التخصص 

العام

التخصص 

الدقيق

الدرجة 

المبتعث 

عليها

الجامعة المبتعث 

عليها
عدد التمديداتالبلد

1
  ا البا منزةيندكوماتبات ن م ب سزب لات

كىاياب

المسعسب

الكوماتب

الممىاجنا

 ؤرا اه
Louisiana State 

University
ا ايلن

كم ي باالزبقاا ب قتب

ه14/10/1442كن ي (ب4202008469)

 ؤرا اهاةيندباللىا   سعسباللىاةيندكوماتباتلالبب ىالب اااال2
 بجن ل ب ايا  بالمالا

لارلمالاجان
ادراالان

كأجالبعلث بقاا ب قتب

(4202001945)

هد24/2/1442عرن ي 

  بب لن ا بكلىابعلثهب

كن ي ب(4201088983)عاقت

هد15/9/1442

3
الومن  ةيندكوماتبات يناب  لن ب  اال

كوماتب

ال من  باسةيند
 ؤرا اه

جن ل بؤاالفاا 

"Cranfield"
-------------عاي نلان

 ؤرا اهكوماتباةيند  سعسباللىاةيندكوماتباتلكا ب  ياب لاش4
 نلدىرا

(Manchester)
عاي نلان

اعرلنثبخن ج بقاا ب قتب

(4201011988)

هد27/1/1442كن ي ب
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التخصص العامالقسماالسمم
التخصص 

الدقيق

الدرجة 

المبتعث

عليها

الجامعة المبتعث 

عليها
عدد التمديداتالبلد

5

ةهاالب مااب

اللوام 
 نجىرااكوماتباةيند سعسباللىا ندةيكوماتبات

De Montifort

Uaiversity
عاي نلان

اءهاب لبكن ي ب6كتبكأجالباليلث بلم الب

هد23/8/1441

كتبادرئمنلبال  اد بع اا ب

هد20/6/1442كن ي ب(4202005442) قت

6

اتدب نلحب

 يحب
 ؤرا اهسكوماببالمسع سعسباللىا ندةيكوماتبات

جن ل بالما ب ي ب

اللزيز
الىلا ي 

(بب4202000947)كم ي باالزبقاا ب قتب

هدب27/1/1442كن ي 

7
ا من ب ي برب

اللمال
 ؤرا اهسكوماببالمسع سعسباللىا ندةيكوماتبات

جن ل بالما ب ي ب

اللزيز
الىلا ي 

كم ي باالزبقاا ب قت

ه27/1/1442كن ي ب(ب4202000952)

8

دمندب ي رب

الىان  
كومابب سعسندةيكوماتبات

كوماتب

ا بالمسعسبالكمف

الينكااللنا

 ؤرا اه
جن ل بالما ب ي ب

اللزيز
الىلا ي 

(بب4202008489)كم ي باالزبقاا ب قتب

ه14/10/1442كن ي 

9
 سعسباللىا ندةيكوماتباتاالتدبدماابعمك

كوماتبال لرنج

المسعس
الىلا ي جن ل بال وات ؤرا اه

10
ء ىب ا ب

اللن ا ل
 نجىراا سعسباللىا  سعسباللىا ندةيكوماتبات

جن ل بالما ب ي ب

اللزيز
الىلا ي 

كن ي ب(ب4102010787)الرم ي بالثنل بقاا ب قتب

هد6/10/1441

11
ا من بدنلتب

ال ان 
 نجىرااكوماتباةيند سعسباللىا ندةيكوماتبات

جن ل بالما ب ي ب

اللزيز
الىلا ي 

كم ي باالزبقاا ب قت

هد16/5/1442كن ي ب(ب4202004769)
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التخصص العامالقسماالسمم
التخصص 

الدقيق

الدرجة 

المبتعث

عليها

الجامعة المبتعث 

عليها
عدد التمديداتالبلد

12
غا ب حم ب ما ب

 ااق 

الرومامناب

الم يا  
 ؤرا اهالروماتالاداربالالفما 

جن ل بالما ب ي ب

اللزيز
الىلا ي 

كن ي ب(ب4202000953)قاا ب قتبالرم ي بالثنل 

هد27/1/2442

13
خنل با م ب

 ىفابالغن  ل

لرومامناب

الم يا  

الروماتب

الكاا ا 
 ؤرا اهلظنربالراجاه

University 

Technology 

Malaysia

 نلازين

14
دااىب ىالب

 ي بالا اتب

الفما ب

اليواي 

الرون اتب

الالفما 
الىلا ي جن ل بج ال ؤرا اهالرون اتب

كن ي ب(ب4202002083)الرم ي باسالزبقاا ب قتب

هد26/2/1442

15
داايلبدل ب

الغن  ل

الروماتب

ال اخا 
ادلاكسل اجسدلا نجىرااا الروماتبال اخ الروماتبال اخا

لتبيو  بال اا ب رببكن ي هب

(بب4201094825)  بب لن ا ب قتب

هد23/9/1442كن ي 
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احصائيات االبتعاث الداخلي والخارجي لألقسام االكاديمية

هـ1442عدد المقبولين دعنيلوبقمال 1442ةه
المكما 

ال ؤرا اه المنجىراا

ال ىتباسؤن يم 
اعرلنثبخن ج  اعرلنثب اخا ب اعرلنثبخن ج  اعرلنثب اخا ب

11 3 4 2 2 ددند دد د د د د د د د د د د د د كوماتباسةيد

0 0 0 0 0 الىلددلبال  ا البالممددددددددددددددزز

2 0 1 0 0 الروددددددددددمددددددددددددداددددددددتبال اخا 

1 4 1 0 0 الفمدددددددددددددددددددددددا باليواي 

14 4 6 2 2 المجموع

هـ1442جدول احصائيات التمديدات لالبتعاث لعام 

المكما 
ال ؤرا اه المنجىراا

اعرلنثبخن ج ال ىتباسؤن يم  اعرلنثب اخا ب اعرلنثبخن ج  اعرلنثب اخا ب

1 1 2 3 7 ددند د د د د د د د د د د د د د د كوماتباسةيد

0 0 0 0 0 الىلددلبال  ا البالممددددددددددددددزز

0 0 1 0 1 الروددددددددددمددددددددددددداددددددددتبال اخا 

0 0 1 0 1 الفمدددددددددددددددددددددددا باليواي 

1 1 4 3 9 المجموع
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وحدة المعيدين والمحاضرين

هـ1442تعديل الوضع الوظيفي من معيد الى محاضر لعام 

تاريخ القرار–رقم القسماالسمم

 فاادب ي بالا ملب ياببر1

لتبيو  بال اا ب رببكن ي هدللبال  ا البالممزز

 مااهب موا ب نلح2

 يمهب حم بعم قك 3

ه يلب حم ب ماا 4

التدبيادفبجنهن5

 تدب نلحب يحب6

كوماتباةيند

(4202004241) قتبال اا ب

هد5/5/1442كن ي 

  ناب ةنبا م 7

لتبيو  بال اا ب رببكن ي ه

دمندب ي بربدان  8

 ن ي ب فاحبال  نع 9

 ن م ب سزب لات10

لالبا م باللاي يس11

ا من ب ي باتلهبالاهاي 12

ل ىب  اهن13
الروماتبال اخا 

 ل الب نلحبعن ن ث14

الفما باليواي الغنرب عااهاتبالغن  ل15
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النقل والتعين 

أسماء األعضاء الذين تم نقلهم وتعينهم في األقسام االكاديمية من خارج الجامعة

اتدتر
ال  ج ب

اللاما 

الكن ل ب

المم ال ب

 مهن

ال ىتب

المم ازبالاه

الر وص

اللنر

الر وصب

ال قاا
كن ي بال اا - قتب

1
الئنرب نلحب

الحيد 
 لا 

جن ل ب

ال نئف

الروماتب

ال اخا 

الرومات

اللمن الال اخا 

(4201043726)لتبيو  بال اا ب رببكن ي هب

هد1442/4/22

دددددددددددددددد

كن ي ب(ب4201043726)كتبالا بع  ناب قتب

هد1442/5/13

2
ايسلب ن  ب

 لا عنل اا
الروماتبجن ل بج ال

ال اخا 

الرومات

ال اخا 
 الروماتبال اخا

كن ي ب(ب4202006153)كتبالم لبع اا ب قتب

هد1442/7/23

أسماء األعضاء الذين تم نقلهم وتعينهم في األقسام االكاديمية من داخل الجامعة

اتدتر
ال  ج ب

اللاما 

الكن ل ب

المم ال ب

 مهن

ال ىتب

المم ازبالاه

الر وص

اللنر

الر وصب

ال قاا
كن ي بال اا - قتب

1

 ي رب

 اولب

داالج 
 ؤرا اه

الروماتب

ال اخا 

الروماتب

تالروماالكاا ال 

الروماتب

الكاا ال 

لتبيو  بال اا ب رببكن ي هب

(بب42001095287)  بب لن ا ب قتب

هد23/9/1442كن ي 
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االتصال والتفرغ العلمي 

أسماء األعضاء اللذين قدموا على االتصال والتفرغ العلمي لألقسام االكاديمية

القسمالنشاط العلمياالسمم
التخصص 

العام

التخصص 

الدقيق
تاريخ القرار–رقم 

 تزب ي ربالحن ق 1
اكونزب ام 

  سعسباللىادكوماتباةين
كوماتب

اةيندب

كتبالغندباتكونزباللام بع اا ب قتب

هد1/1/1442كن ي ب(4201000402)

همن لب حم بدااج2
كفاغب ام ب

دللبال  ا الب

الممزز

الىللبال  ا الب

الممزز

الىللبال  ا الب

الممزز

(4202007828)كتبا  ا بال اا ب قتب

هد22/9/1442

لامنب حم بعنب ا  ال3
كفاغب ام 

  سعسباللىادكوماتباةين
كن ي بالمسعس

الالمىا 

(4201084816)لتبيو  بال اا ب رببكن ي هب

هد23/8/1442
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االسمم
الدرجة 

العلمية
القسم

التخصص 

العام
تاريخ القرار-رقم التخصص الدقيق

1
خاا ب ىلب.ب 

الحنة  
ادرنلب دن ك

الىللبال  ا الب

الممزز

الىللبال  ا الب

الممزز
هد1442/4/23كن ي ب(ب4202003968)الىللبال  ا البالممزز

هد1442/3/3كن ي ب(بب4202002280)ةيندكوماتبات  سعسباللىاةيندكوماتباتادرنلب دن كا رلن ب ن  ب مد .ب 2

3
 ا ب ىالبقمنش. 

قمنش
هد1442/1/11كن ي (ب1202000118)الراعا بالفما  بالراعا بالفماالراعا بالفما بادرنلب دن ك

  سعسباللىاةيندكوماتباتادرنلب دن ك  اعل بدنلتبدكام. 4
كن ي بالمسعسب

الالر ايز

(بب4201013410)لتبيو  بال اا ب رببكن ي با  ا بالر ايابب

هد1442/2/20كن ي 

5
 تزب ي برب.ب 

الدايف
هد1442/8/29كن ي ب(بب4202006959)كوماتباةعند  سعسباللىاةيندكوماتباتادرنل

6
هافندب عااهاتب.ب 

الداي 
هد1442/9/2كن ي ب(ب4202007233) سعسباللىا   سعسباللىاةيندكوماتباتادرنل

7
همن لبب حم ب.ب 

دااج
دللبال  ا البالممززادرنل

الىللبال  ا الب

الممزز
الىللبال  ا البالممزز

لتبيو  بال اا ب رببكن ي با  ا بالر ايا

هد1442/4/26كن ي ب(ب4201046267)

8
 يااب ىاتب.ب 

الون  ل
هد1442/9/10كن ي ب(ب4201090417)الرومات الراعا بالفماالفما باليواي بادرنل

9
هدنرب ي بالا ملب. 

 غاع ب
الروماتالروماتبال اخا ادرنلب دن ك

الروماتبالكاا ال 

الالادنئ بالمرل  الب
هد1442/10/18كن ي ب(بب4201100151)

10
 ي برب خالبر. 

الث ف ب
م الم  بالف-كن ي بالفلكن ي بالفما الفما باليواي بادرنل

لتبيو  بال اا ب رببكن ي با  ا بالر ايا

هد1442/8/24كن ي ب(ب4201085304)

11
 مبب حم ب ي بر. 

 ك ب
لىا   سعسباللىاكوماتباةيندادرنل

لتبيو  بال اا ب رببكن ي با  ا بالر ايا

هد1442/8/30كن ي ب(ب4201082038)

12
 ن م ب ي برب. 

اللا  الس
كوماتباةيند  سعسباللىاكوماتباةيندادرنلب دن ك

لتبيو  بال اا ب رببكن ي با  ا بالر ايا

هد1442/8/30كن ي ب(ب4201083943)

الترقيات العلمية

1442أسماء األعضاء والعضوات الذين تقدموا على الترقيات العلمية لعام 
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1442احصائيات الترقيات العلمية لألقسام االكاديمية لعام

تصميم األزياءالدرجة العلمية
السكن وإدارة 

المنزل

التصميم 

الداخلي
المجموعرية الفنون البص

  ج بادرنلب دن ك

  ج بادرنل
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إنجازات لجنة المناهج والخطط الدراسية

الماةا الرن ي الاارالمحعا

هد1442/5/1اس علندالثنل 

: حعاباتجرمن بالثنل بلاكم بالممنه بالال   بال  ادا بالالمرعمل

 دلبلظدالب لدبب دداال بع ىدتب(ب2-26014901) اببكغاااب ىمببلدن ب  ا ب  اد بعحثا بدنع  بلامداال ب-

.كوماتباسةيند

 ددلبلظددالب لددبب ددداال ب(ب2-26024901) اددببكغاادداب ىددمببلدددن ب  ددا ب  ادددنابعحثادد بدددنع  بلامددداال ب-

.ع ىتبالىللبال  ا البالممزز

 دلبلظدالب لدبب دداال بع ىدتبالرودماتب(ب2-26044309) اببكغاااب ىمببلدن ب  ا بعح ب داال بك اجب-

.الكاا ال 

 دلبلظددالب لدبب ددداال ب(ب2-26114209)ب ادببكغااداب ىددمببلددن ب  ددا ب  اددنابكمها يدد بلمدداال بالر دداجب-

.ع ىتبالروماتبال اخا 

إنجازات لجنة حماية حقوق الطالب

الماةا الرن ي الاارالمحعا

هد1442/8/26ال ماسالثنل 
ىدتب حعاباتجرمن بالثنل بلاكم ب مني ب  ا بال نلدببالالمرعدملب داضبكظادتبال نليد ب يمدن ب حمد ب ىدلبع 

.الروماتبال اخا 

(المدفوعة) إنجازات لجنة برامج الدراسات العليا 

اتجرمن  ا صبال  ج باللاما ال ىتالاكم  دتالفولبال  اد الرن ي اتجاادر

الثنل هد1442/ب8/ب15اتجرمن باسالز1
اا  بالاكم بالرمفا ي ببلي

ال  ادناباللاان

دللبال  ا الب

الممزز

  ادناب اانب

   ا 

الم ا اا+بادمندبا عندبالهائ بالر  يىا ب

لونابالىن نا+بالر  يىا ب
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لكمددددد بالممدددددددددددددنهددددد ب

الال ددددد دد بال  ادا 

 بالاكم بالفا ا بلحمني

 دددددددددد ددددددددددددا بال ددنلب

 بااللاددددددداتللرالر اؤاب
 الددا ددددددددعن  دددددددال 
الرلااما   نادال 

 بالا نداابالرلايفا

لا سابالال نلينا

– ال ااب)اسلد  بال سعا ب
 لددددن ضب–ال شب ددددددمددددددددددلب
( ا ياهنا–ا رااةددددددادددددددددددد ب

   ا بءهن ااب عا ب
الدددددددددد ال اابالالدددددلدددددددداب
الالردددددددددددددد ددددددددد يدددددددددددددددددددددددددا

سابدددددددددد   ا بدك

 دددددددداددددمدددن يدددددددددددددددداؤ

نلينابددددددناب دددددن ددددددداجرم ابب   ا بالقنئا

 قىتبالروماتبال اخا

اجرمن نابالمكاسب

اتدردن لبال سع 

93



ابال ايددد بالال نليدددن
ااب يلبكتبلهتبكغادال
الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 محب ا  ب ةن ا  محب  ج ب اما 

 اببكم ي ب يفن 

 كدلالبلكم ب منقد ابب  ا ب اما 

اتدرفىددددن ااب ددددلب

 اةا نابالاددنئل

 ددددددددادددددددمددددددددددددددددددددددددددداللا

   ب سابال نليناب

ناباللااندددددددددددددال  اد

الاكمدددددددد بالرمفا يدددددددد 
ليددددددداا  بال  اددددددددناب

الا ندااباللاما "الم  ا  "بنبدددددددداللاا
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 ددددددددددد  بالميرلثدددددددددددالب
خددددددددن جبالالميرلثددددددددنا

 اببكم ي بعلث  ددددددددددددددددلدددددددددادددددددددددددددددالمم

الرفاغباللام 

 اببكأجالبالرفاغ

 ددددددددددددددمدددددددددددددددادددددددلدال

الراقاناباللاما الم لبالالرلاال
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 لدددددندبقن دددد البعانلددددناب

س عندبهائ بالر  يس

لبال ايدد بالال نليددنابالدد ي
كدتبلهددتبكىددكالب اةددا 

الدددددددددددددددددددددلب ددددددداددددددددالكلا

   ب دسابال نليدناب

ا ياسدددددددددددنلدددددددددددددددداليل

 دددددددددددددد  بالميرلثددددددددددددددالب
 اخددددددددددلبالالميرلثددددددددددنا

 دددددددددددددددلدددددددددداددددددددددددددددددددددددالمم
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فريق اإلعداد

إعداد المحتوى

مسؤوالت الوحدات واللجان

 فدنلبعمتب يدددا بربداادتبالحدداع .با

عمتب عدددددددااهدددددددداددددددتبعلب فددداددددفلددددال.ا

عمتبدااددددمدددددن بالىاادمددنل دددددمدنح.ا

عمتب يددددددددد الحددددداب ا خددددددددددد يدددددكدددددددد .ا

عمتبا ددددددددددددددمدددددددد بالغدن  للددددددالدددددددددددددده.ا

عمتبال دددددددددنلب ىلب ددددرن  يمدن .ا

 ىادمهبعمتب دددددادددددددددددد بالددددهدددددددددددددددد ل .با

اليكنل عمتب  ددمدبب خالبربدن ا .ا
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تجميع المحتوى

البجاليبنت مقنع سامية.أ

إشراف

بنت أحمد  عيبيإنعام.د

وكيلة الشؤون األكاديمية
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