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 مـقـدمــة

 عميد الدراسات العليا
د/ سعيد بن عبد الرحمن الحارثي

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا وحبيبنا محمد 
سيد الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين

 المهديين وسائر صحابته الُغّر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
 الدين ،

أمــا بعــــد ،،
الحمــد هلل الــذي شــرف أهــل العلــم ورفــع منزلتهــم علــى ســائر الخلــق وجعــل طلبــه 
غايــة فــي هــذه الحيــاة. ومــن نعــم اهلل علينــا أن جعلنــا فــي خدمــة العلــم وأهلــه مــن 
خــالل مــا نقدمــه فــي عمــادة الدراســات العليــا مــن خدمــات جليلــه فــي ســبيل الرقــي 

بجامعتنــا الغــراء نحــو التميــز واإلبــداع.
ــي  ــا ف ــا المنصــوص عليه ــق أهــداف الدراســات العلي ــى تحقي ــادة عل ــد حرصــت العم وق
ــج  ــى برام ــراف عل ــادة االش ــى العم ــث تتول ــا حي ــات العلي ــدة للدراس ــة الموح الالئح
ــة  ــى تهيئ ــادة إل ــا تســعى العم ــة. كم ــات المختلف ــا الكلي ــي تقدمه ــا الت الدراســات العلي
ــع  ــاق بجمي ــن االلتح ــم م ــا وتمكينه ــات العلي ــات الدراس ــالب وطالب ــبل لط ــع الس جمي
ــي  ــم ف ــن قبوله ــدًء م ــة ب ــح واألنظم ــق اللوائ ــا وف ــاتهم العلي ــة دراس ــج ومواصل البرام
ــة وتخرجهــم. ــاًء بمنحهــم الدرجــات العلمي ــًا وانته تلــك البرامــج ومتابعتهــم أكاديمي
ــادة  ــازات عم ــنويًا إنج ــد س ــذي ُيع ــر وال ــذا التقري ــالل ه ــن خ ــدم م ــعدنا أن نق ويس
الدراســات العليــا خــالل العــام الجامعــي 1431439هـــ والتــي تتضمــن إنجــازات الــوكاالت 
ــي توضــح  ــات الت ــع اإلحصــاءات والبيان ــة جمي ــا متضمن ــة له بالعمــادة والوحــدات التابع

ــازات. ــك اإلنج وتلخــص تل
كمــا يطيــب لــي أن أتقــدم ومــن خــالل هــذا التقريــر بجزيــل الشــكر ووافــر االمتنــان 
ــي  ــالت األفاضــل وموظف ــوكالء والوكي ــن ال ــادة م ــوبات العم ــوبي ومنس ــع منس لجمي
ــم  ــة وأداءه ــم الجليل ــة وخدماته ــم المخلص ــى جهوده ــاء عل ــادة األكف ــات العم وموظف
المتميــز وتفانيهــم فــي العمــل ممــا كان لــه األثــر الطيــب والفعــال فــي تحقيــق تلــك 

اإلنجــازات.
كمــا أتقــدم بوافــر االمتنــان لمــن كان دعمــه متواصــل وعونــه مســاند ســعادة وكيــل 
الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي بدعــم وتوجيــه مــن معالــي مديــر الجامعــة 
الــذي كان دومــًا يشــملنا بعنايتــه وتوجيهاتــه نحــو تحقيــق األهــداف التــي تســمو إليهــا 

جامعتنــا العريقــة لتكــون ســباقه نحــو المجــد والرفعــة.
وختامًا

ــان وأن  ــن واإليم ــة األم ــب نعم ــا الحبي ــى وطنن ــم عل ــر أن يدي ــي القدي ــأل اهلل العل نس
يحفــظ علينــا قيادتنــا وحكومتنــا الرشــيدة وأن يوفــق الجميــع لخدمــة الديــن والوطــن.
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عــن العـمـــادة

عمادة الدراسات العليا

 النشأة

في عام 1413 هـ أنشئت عمادة الدراسات العيا بموجب قرار رقم 9 للمجلس 
األعلى لجامعة أم القرى في جلسته 25 بتاريخ 17- 2 - 1413 هـ 

لتتولي اإلشراف على أقسام الدراسات العليا بالجامعة ومتابعة شئونها   

إدارة برامج الدراسات العليا بجامعة أم القرى تخطيطًا وتنظيمًا وتطويرًا 
وفق اللوائح واألنظمة ، وذلك بما يخدم الفرد ويحقق تنمية المجتمع 

ويساهم في حل مشكالته وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030

أن تكون عمادة الدراسات العليا رائدة في تنظيم وتطوير الدراسات العليا 
على مستوى المملكة العربية السعودية 

 الرؤية

 الرسالة
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أهداف الدراسات العليـــــــــــا

تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق
  األهداف اآلتية 

تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق األغراض اآلتية:

1.العناية بالدراسات العليا اإلسالمية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها.

2.اإلسهام في إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث 
الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة.

3.تمكين الطالب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا محليًا.

4.إعداد الكفايات العلمية والمهنية المتخصصة وتأهيلهم تأهياًل عاليًا في مجاالت المعرفة 
المختلفة.

5.تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إلى اإلبداع  
واالبتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي.

6.اإلسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا .
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شكل )1(: الهيكل التنظيمي لعمادة الدراسات العليا.

الهيكل التنظيمي لعمادة الدراسات العليا

لعمادة  الدراسا ت العليا
لعام 1438 - 1439 هـ 

 اهليــكــل
  التنظيمي

عميد الدراسات العليا
د سعيد بن عبدالرحمن الحارثي 

وكالة عمادة الدراسات العليا للطالب
د عمر بن عبدالعزيزحافظ

وكالة عمادة الدراسات العليا للقبول
د سليمان بن أحمد السعيد 

وكالة عمادة الدراسات العليا للتطوير طالب
د أحمد بن حسن الهندي 

وكالة عمادة الدراسات العليا للتطوير طالبات
د أزهار بن حسن الهندي 

وكالة عمادة الدراسات العليا للطالبات
د ميسون بنت زايدالبنيان

وكالة عمادة الدراسات العليا للشؤون التعليمية
د غسان بن عبدالعزيزالحمود

وكالة عمادة الدراسات العليا للبرامج والتقويم
د ثامر بن سليمان العميري

وكالة عمادة الدراسات العليا للبرامج والتقويم
د محمد بن عبداهلل الصقية
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أعضاء مجلس عمادة الدراسات العليا للعام الجامعي 1438-1439 هـ

د/ سعيد بن عبد الرحمن الحارثي

د/ عبد الرحمن غالب االهدل

د/ عمر عبد العزيز حافظ

د/ميسون بنت زايد البنيان

د/ سليمان بن احمد السعيد

د/ أحمد بن حسن يحيى الهندي

د/ عوض بن علي السريعي

د/ثامر بن سلمان العميري

د/غسان بن عبد العزيز المحمود

د/ أزهار بنت حسن يحيى الهندي

ا.د/ عبد اهلل بن حسن الجابري

د/ طالل بن شرف البركاتي

د/ نواف بن معيض الحارثي

د/ عمر بن حسن الراشدي

د/ طالل بن عقيل عطاس الخيري

د/ عبد اهلل بن محّمد المسملّي

أ.د/ باسم حسين أصغر

              د/ عدنان نوري المغامسي

 ا.د /خالد بن مسلم معوض الرحيلي
الحربي

د/ منى حامد ابراهيم موسى

أ.د/سامي بن فراج الحازمي

د/ عوض بن عقيل الراشدي

د/ عدنان بن عبد العزيز قطب

أ.د/ أحمد بن عبد القادر القرني

أمني املجلس

عميد عامدة البحث العلمي

 وكيل عامدة الدراسات العليا

وكيلة عامدة الدراسات العليا للطالبات

وكيل عامدة الدراسات العليا للقبول

وكيل عامدة الدراسات العليا للتطوير

وكيل عامدة الدراسات العليا للربامج والتقويم سابقا

 وكيل عامدة الدراسات العليا للشؤون التعليمية )سابقا( وكيل عامدة الدراسات العليا للربامج

والتقويم

 وكيل عامدة الدراسات العليا لشؤون املنح والطالب الدوليني )سابقا( وكيل عامدة الدراسات العليا

 للشؤون التعليمية

وكيلة عامدة الدراسات العليا للتطوير

وكيل كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية للدراسات العليا والبحث العلمي

وكيل كلية الرشيعة والدراسات االسالمية للدراسات العليا والبحث العلمي

وكيل كلية الدعوة واصول الدين للدراسات العليا والبحث العلمي

وكيل املعهد العايل لألمر باملعروف والنهي عن املنكر للدراسات العليا والبحث العلمي

وكيل كلية الرتبية للدراسات العليا والبحث العلمي

وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا والبحث العلمي

وكيل كلية العلوم التطبيقية للدراسات العليا والبحث العلمي

وكيل كلية العلوم االجتامعية للدراسات العليا والبحث العلمي سابقا

 وكيل كلية العلوم االجتامعية للدراسات العليا والبحث العلمي

وكيلة كلية التصاميم للدراسات العليا والبحث العلمي

وكيل كلية الدراسات القضائية واألنظمة للدراسات العليا والبحث العلمي

وكيل الكلية الجامعية بالقنفذة للدراسات العليا والبحث العلمي

 ممثل كلية الحاسب األيل ونظم املعلومات

ممثل كلية إدارة األعامل
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أمانة مجلس عمادة الدراسات العليا

شكل )2(: أمانة مجلس عمادة الدراسات العليا.

 حقائق
و أرقام     

 أمانة مجلس العماده

عدد مجالس عمادة
18  الدراسات العليا الرئيسية 

 ثالثون جلسة - لجنة النظر في

30 التخصصات الطبية والهندسية

 أربعون جلسة - لجنة النظر في

40  التخصصات التربوية واالجتماعية

 ثالثون جلسة - لجنة النظر

30    في التخصصات الشرعية واللغوية



12

الطلبة والدراسات العليا

شكل )3(: أعداد الطلبة المقيدين وفق البرامج 

شكل )4(: أعداد الطلبة المقيدين وفق الجنس  

أعداد الطلبة المقيدين
3،829

للعام الجاري
  1438هـ - 1439هـ

أعداد الطلبة المقيدين
3،829

للعام الجاري
  1438هـ - 1439هـ

دبلوم عالي 

أنثى 

دكتوراه 

ذكر

ماجستير 

دبلوم 
عالي
 %10
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شكل )5(: أعداد الطلبة المقيدين وفق الجنسية  

أعداد الطلبة المقيدين
3،829

للعام الجاري
  1438هـ - 1439هـ

الطلبة والدراسات العليا

غير سعوديينسعوديين  
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شكل )6(: أعداد الطلبة المقبولين للعام الجامعي 1438-1439 هـ

الطلبة والدراسات العليا

341 665 289
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الطلبة والدراسات العليا

شكل )7(: أعداد الطالبات الخريجات للعام الجامعي 1438-1439 هـ
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 التــسـجــيـــــل

مهام التسجيل :

متابعة إنشاء الشعب الدراسية من قبل األقسام قبل بداية الفصل الدراسي   •
في المنظومة ووفقا للخطط الدراسية المعتمدة.

متابعة تسجيل المقررات الدراسية من قبل األقسام.   •

متابعة التزام األقسام بالخطة الدراسية )رمز التخصص – رقم التوصية –   •
رقم المقرر(.

متابعة إدخال األقسام للجداول وتسجيل أسماء الطلبة.  •

ادخال جميع اإلجراءات االكاديمية للتسجيل.  •

•  تسجيل مقررات إعادة القيد ورفع المعدل. 

متابعة رصد تقدير )م( لطلبة الدكتوراه تخصص )فقة + أصول فقة(   •
في الفصل الدراسي األول. 

متابعة حاالت تأخر رصد النتائج من قبل أعضاء هيئة التدريس بجميع   •
اقسام كليات الجامعة.

اعتماد النتائج والنتائج المتأخرة.  •

اعتماد تعديل الدرجات وتعديل تقدير )ل( وتقدير )غ( في الفصول   •
السابقة
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 الشؤون التعليمية والتخرج

مهام الشؤون التعليمية :

تنفيذ ومتابعة كل ما يخص الطالب/الطالبة من ناحية الدراسة كتأجيل   •
الدراسة وحذف المقررات او االنسحاب او الغاء القيد واعادته، وتعيين المشرفين 

وتشكيل لجان المناقشة والفرص اإلضافية لتحسين المعدل أو تجاوز المدة 
النظامية.

مساعدة األقسام العلمية في متابعة المستوى العلمي للطالب/للطالبة.  •

الرد على مخاطبة الجهات ذات العالقة بشأن تمديد االبتعاث.  •

مخاطبة الجهات ذات العالقة بشأن تسهيل مهمة الطالب للحصول على   •
بعض البيانات التي تساعده على إكمال رسالته العلمية )الرحالت العلمية(.

عمل اإلفادة للطالب المستمرين بالدراسة.  •

عمل اإلجراءات الخاصة بطلب معادلة المقررات الدراسية.  •

الرد على االستفسارات الواردة من قبل الكليات وجهة عمل الطالب/ الطالبة   •
بشأن وضعهم الدراسي.

دراسة الطلبات المقدمة من طالب الدراسات العليا مثل )التحويل من   •
برنامج إلى برنامج – التحويل من تخصص إلى آخر – التحويل إلى جامعة ام 

القرى من جامعة أخرى(.

تنفيذ قرارات مجلس العمادة الخاصة بالحركات األكاديمية بعد   •
المصادقة على المحضر من قبل معالي مدير الجامعة.
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 الشؤون التعليمية والتخرج

شكل )9( مهام وحدة الشؤون التعليمية

 تحديث و إستحداث

 النماذج اإللكترونية

 الخاصة باإلجراءات

األكاديمية تنظيم

 اللقاءات الخاصة 

 بطلبة الدراسات

العليا

تنفيذ قرارات

 مجلس العمادة 

 الخاصة باإلجراءات

األكاديمية

 متابعة

 تسجيل

 المقررات

الدراسية

 إعداد و طباعة

وثائق التخرج

 إعداد التقرير

 النهائي عن

 كل طالب إستكمال

 مطلبات منح

 الدرجة

 مهام

 وحدة الشؤون

التعليمية

تميزت بالتالي   مزيد من الدقة

مزيد من المعلومات
 لمستخدم النموذج 

إختصار بعض النماذج
 و دمج بعضها في بعض 

شكل )9(: مهام وحدة الشؤون التعليمية
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الـتـخـــــرج

مهام التخرج : 

استالم معامالت منح الدرجة.  •

اعداد وطباعة وثائق التخرج والسجالت االكاديمية )عربي-انجليزي(   •
لطالب وطالبات الدراسات العليا بجميع المراحل )دبلوم عالي – ماجستير – 

دكتوراه(.

إعداد التقرير النهائي عن كل طالب او طالبة بالدراسات العليا الستكمال   •
متطلبات منح الدرجة.

طباعة اإلفادات بأنواعها للطالب.  •

اصدار الوثائق بدل تالف وبدل فاقد.  •

تزويد األقسام - إذا لزم األمر - بنسخة من السجل بعد مطابقته مع   •
توصية التخرج والتأشير بما تم إنهاءه من مقررات وما تبقى للطالب مع التدقيق 

األولي للخطة الدراسية والمدة النظامية.

إعداد البيانات الخاصة بحفل التخرج )اسم الطالب/ الطالبة – التخصص –   •
التقدير- فصل التخرج( وتزويد عمادة القبول والتسجيل بها.

إعداد إحصائية بأسماء المتفوقين والمتفوقات وتزويد عمادة القبول   •
والتسجيل بها.

تزويد عمادة القبول والتسجيل بأرقام وهواتف الطلبة الحاصلين على   •
مرتبة الشرف.
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 الـقــبــــــول

مهام القبول : 

إعداد سياسات وتنسيق القبول للتجهيز للتقديم اإللكتروني عبر موقع   •
الجامعة

فتح بوابة القبول اإللكتروني للطالب والطالبات والمتابعة اإللكترونية   •
الستقبال الطلبات

استقبال طلبات القبول في مختلف الكليات والتخصصات والبالغ عدد   •
)9414( طلب

التنسيق مع الكليات واألقسام إلجراء االختبارات التحريرية والشفوية   •
للمتقدمين

متابعة إدخال نتائج اختبارات القبول من قبل األقسام في المنظومة   •
الرسمية وفقا للتقويم الزمني المعد لذلك.

إخبار المرشحين نهائيا وتدقيق الوثائق للتأكد من استيفائها لجميع   •
الشروط المحددة وفقا للوائح واألنظمة

البدء باستقبال الملفات من المرشحين للقبول وتدقيقها للتأكد من بيانات   •
الطالب والطالبات على النظام األكاديمي للجامعة كل حسب كليته وتخصصه.

تزويد المرشحين المقبولين باإلفادة للترشيح بعد التأكد من انتهاء   •
اإلجراءات النظامية الخاصة بانتظامهم وتزويرهم باإلفادة النهائية موقعه من 

عميد الدراسات العليا.

إصدار األرقام الجامعية للطالب والطالبات.  •
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 اإلطار الزمني لمراحل القبول

شكل )9(: اإلطار الزمني لمراحل القبول

 طلبات
 القبول 

تدقيق
الوثائق

اإلختبارات

 نتائج
 القبول 

مطابقة 
الوثائق

1

2
3

4
5



22

القبول حقائق وأرقام

شكل )13(: عدد الطلبة المرشحين 
للقبول في العام الجامعي 1439/1438 هـ

شكل )12(: عدد المقاعد المعتمدة
 في مجلس الجامعة

شكل )11(: عدد البرامج المتاحة 
للعام الجامعي 1439/1438 هـ

شكل )10(: أعداد المتقدمين
 للعام الجامعي 1439/1438 هـ
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البرامج المتاحة لقبول العالم الجامعي 1439 / 1440 هـ

شكل )14(: البرامج المتاحة للقبول في العام الجامعي 1439/1438 هـ

حقائق 

وأرقام 

عدد الربامج املتاحة 

حقائق 

وأرقام 

عدد الربامج املتاحة 

8كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

9كلية اللغة العربية

1كلية الحاسب اآليل ونظم املعلومات

12كلية الدعوة وأصول الدين

28كلية الرتبية

1 كلية إدارة األعامل

2كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية

6كلية العلوم التطبيقية

6كلية الدراسات القضائية واألنظمة

0 1 كلية العلوم اإلجتامعية

3 املعهد العايل لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

2 الكلية الجامعية بالقنفدة

4 كلية الهندسة والعلوم التطبيقية

ال يوجد  الكلية الجامعية باليث
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النشرات الخاصة بالقبول للعام الجامعي 1439/1438هـ

شكل )15(: النشرات الخاصة بالقبول 
في العام الجامعي 1439/1438 هـ
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آليات القبول للعام الجامعي 1439/1438هـ

شكل )16(: آليات القبول في العام الجامعي 1439/1438 هـ
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 البرامج والتقويم

 اإلسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030

المهام : 

مراجعة وتقويم خطط وبرامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة.  •

النظر في البرامج المستحدثة ودراستها والتوصية بإجازتها بعد عرضها   •
على اللجان الدائمة في العمادة ومن ثم مجلس العمادة.

النظر فيما يطرأ على برامج الدراسات العليا القائمة من تطوير وتعديل   •
والتوصية بإجازته بعد عرضه على اللجان الدائمة في العمادة ومن ثم مجاس 

العمادة.

دراسة التقارير الدورية لبرامج الدراسات العليا التي تقدمها األقسام   •
العلمية نهاية كل عام دراسي.

مخاطبة الكليات لتفعيل الرؤية من خالل الدراسات واالبحاث والرسائل   •
العلمية.

مخاطبة الكليات والمعاهد لتفعيل الرؤية من خالل استحداث وإطالق   •
برامج تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030
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 البرامج والتقويم

شكل )17(: مهام اللجنة الدائمة لبرامج الدراسات العليا  

العليا والتهيئة لإلعتمادمتابعة جودة برامج الدراسات 
التوصية بإجازة برامج 

الدراسات العليا

دراسة التقارير الدورية تقويم برامج الدراسات العليا

        أبــــــــــــرز  
املهام 

 اللجنة الدائمة للنظر في برامج
الدراسات العليا
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 البرامج والتقويم

شكل )18(: تحديث البرامج  

دعم الكليات بتحديث كافة البرامج

تسريع العملية التعليمية

 تخفيف بعض اإلجراءات عن الكليات
والمعاهد - التحكيم

 إعداد الدليل اإلجرائي إلستحداث
 برامج الدراسات العليا وتحديثها

العمل حاليًا على إستكمال اجراءات استحداث 
وتحديث مجموعة من مجموعة برامج 

الدراسات العليا  لسد الثغرة بين مخرجات 
التعليم العالي  واحتياجات سوق العمل وهي 

كالتالي : 
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 البرامج والتقويم

شكل )19(: إحصائيات بأعداد الكليات أعداد البرامج  

برنامج الدبلوم العالي 

برنامج الماجستير 

برنامج الدكتوراة 

6

64

44

%5

%56

%39

عدد الكليات 

هـ 1439 هـ
 1438

س العام 
في نف

14114 عدد البرامج 
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 البرامج والتقويم

شكل )20(: إحصائية بأعداد أعضاء هيئة التدريس          
في الكليات التي تقدم دراسات عليا

سعوديين - إناثغير سعوديين - إناث

أستاذ

أستاذ  مشارك

أستاذ  مساعد

255

162

104

271

94

20

167

131

107

66

21

11

سعوديين - ذكورغير سعوديين - ذكور

1.409 أعضاء هيئة التدريس في الكليات 
التي تقدم برامج دراسات عليا



31

 البرامج والتقويم

شكل )21(: البرامج وتحديثها.
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 البرامج والتقويم

 إستحداث وتحديث برامج الدراسات العليا بما يتواكب مع مستجدات العصر
واحتياجات  سوق العمل واستحداث برامج تتؤائم مع رؤية المملكة 2030

شكل )22(: اعتماد خطوات استحداث / تحديث برنامج 
دراسات عليا وتزويد الكليات بها
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 التطـــــــــوير

شكل )23(: مهام التطوير 

التحول

 اإللكرتوني 

يف تنفيذ 

العمليات

تطوير العمل 

اإلرتقاء بالخدمات

منح  األقسام  األكاديمية صالحية 
إدخال بيانات بعض اإلجراءات مثل 
تسجيل  الموضوع  وتشكيل لجان 
المناقشة .. مستقبال بقية االجراءات 

تسريع تنفيذ إجراءات 
ومعامالت طلبة الدراسات العليا

اختصار عدد من االجراءات
 بحذف اجراءات ال حاجة لها :
 التخريج على سبيل المثال 
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 التطـــــــــوير

مراجعة المواد واللوائح 
المنظمة للدراسات العليا

إستخالص المحاور 
واألهداف من رؤية 2030

إستحداث وتحديث 
برامج الدراسات العليا

مبادرة عمادة 
بال ورق 

الرؤية والتخطيط :
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 التطـــــــــوير

إعادة دراسة اإلجراءات األكاديمية على مستوى 
الجامعة للتسهيل على الطلبة

تعزيز األتمتة وإعداد  نظام الكتروني 
workflow لنماذج شؤون الطلبة 

األكاديمية

تحسين وتطوير منظومة 
الطالب »األوراكل«
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 التطـــــــــوير



37

 األدلة اإلرشادية اإللكترونية للطالب والمشرف والمرشد
والتقويم الزمني لإلجراءات األكاديمية للفصلين للعام الجامعي 1439/1438هـ



38

                     إحصائية بعدد اإلجراءات االكاديمية وفق مسمياتها 
                        في جميع الكليات للعام الجامعي 1439/1438هـ

شكل )24(: عدد اإلجراءات األكاديمية في جميع الكليات
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          إحصائية بعدد اإلجراءات االكاديمية وفق مسمياتها
             في جميع الكليات للعام الجامعي 1439/1438هـ

شكل )25(: اإلجراءات األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

شكل )26(: اإلجراءات األكاديمية في كلية الدعوة وأصول الدين
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                        إحصائية بعدد اإلجراءات االكاديمية وفق مسمياتها
                           في جميع الكليات للعام الجامعي 1439/1438هـ

شكل )27(: اإلجراءات األكاديمية في كلية اللغة العربية

شكل )28(: اإلجراءات األكاديمية في كلية التربية
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        إحصائية بعدد اإلجراءات االكاديمية وفق مسمياتها
           في جميع الكليات للعام الجامعي 1439/1438هـ

شكل )29(: اإلجراءات األكاديمية في كلية العلوم االجتماعية.

شكل )30(: اإلجراءات األكاديمية في كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية
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                        إحصائية بعدد اإلجراءات االكاديمية وفق مسمياتها
                          في جميع الكليات للعام الجامعي 1439/1438هـ

شكل )31(: اإلجراءات األكاديمية في كلية الحاسب اآللي

شكل )32(: اإلجراءات األكاديمية في المعهد العالي 
لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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        إحصائية بعدد اإلجراءات االكاديمية وفق مسمياتها
           في جميع الكليات للعام الجامعي 1439/1438هـ

شكل )33(: اإلجراءات األكاديمية في كلية إدارة األعمال

شكل )34(: اإلجراءات األكاديمية في كلية العلوم اإلقتصادية
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                        إحصائية بعدد اإلجراءات االكاديمية وفق مسمياتها
                          في جميع الكليات للعام الجامعي 1439/1438هـ

شكل )35(: اإلجراءات األكاديمية في الكلية الجامعية بالقنفذة

شكل )35(: اإلجراءات األكاديمية في الكلية الجامعية بالقنفذة



45

إحصائيـــة بعــدد المعامـــالت الصــــادرة والــــواردة 
في عمادة الدراسات العليا من برنامج )مسار(

 معامالت

 معامالت

 معامالت

 معامالت

 معامالت

 معامالت

1561 

664 

599

685 

591 

510 

مكتب عميد الدراسات العليا

وكالة البرامج والتقييم بعمادة الدراسات العليا

وكالة عمادة الدراسات العليا ) للطالبات ( 

وكالة عمادة الدراسات العليا ) طالب ( 

وكالة القبول بعمادة الدراسات العليا

مكتب وكالة التطوير  بعمادة الدراسات العليا

 العدد الكلي للمعامالت

 العدد الكلي للمعامالت

 العدد الكلي للمعامالت

 العدد الكلي للمعامالت

 العدد الكلي للمعامالت

 العدد الكلي للمعامالت
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العميد
Dean.dgs@uqu.edu.sa

وكيل العميد
Vd.dgs@uqu.edu.sa

مدير اإلدارة
dgs@uqu.edu.sa

العميد
Dean.dgs@uqu.edu.sa

وكيل العميد
Vd.dgs@uqu.edu.sa

مدير اإلدارة
dgs@uqu.edu.sa

العميد
Dean.dgs@uqu.edu.sa

وكيل العميد
Vd.dgs@uqu.edu.sa

مدير اإلدارة
dgs@uqu.edu.sa

 التواصل
 مع العمادة

العميد
Dean.dgs@uqu.edu.sa

وكيل العميد
Vd.dgs@uqu.edu.sa

مدير اإلدارة
dgs@uqu.edu.sa

وكيلة العمادة
Vds.dgs@uqu.edu.sa

وكيل القبول
Vda.dgs@uqu.edu.sa

وكيل الشؤون التعليمية
Vde.dgs@uqu.edu.sa

+966125426222
+966125449997
7223
7225
7224
7244
7228
7228

سنترال الجامعة/ الزاهر......................................................... 
فاكس وكالة العمــادة ........................................................ 

..................................................................... وكيلـــــة العمــــادة 

..................................................................... وكيلة العمادة للتطويـر 

..................................................................... وحدة القبول والتخــرج 

السكـرتاريــــــــــــة .....................................................................

..................................................................... مساعــدة مديــر اإلدارة 

وحدة الشؤون التعليمية والتسجيل ..........................................................

وكيلة التطوير لشطر الطالبات
Vddf.dgs@uqu.edu.sa

وكيلة التطوير لشطر الطالب
Vdd.dgs@uqu.edu.sa

وكيل البرامج والتقويم
Vdp.dgs@uqu.edu.sa

@uqudpgs

@uqu.edu.sa/gs
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