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إن التعليــم ركيــزة أساســية تتحقــق بهــا تطلعــات شــعوب أمتنــا اإلســالمية وعلــى الجامعــات ـفـي العالــم اإلســالمي 4

ــالمية ،  ــة اإلس ــط باألم ــي تحي ــات الت ــم بالتحدي ــتوى وعيه ــع مس ــم ، ورف ــباب وتأهيله ــة الش ــاه رعاي ــة تج ــؤولية عظيم مس

ــن يســتهدفون أمــن  ــن الذي ــوا ســدًا منيعــًا أمــام العابثي ــو والتطــرف ليكون ــم والمعرفــة ضــد أفــكار الغل وتحصينهــم بالعل

أوطانهــم ومقدراتهــا ومنجزاتهــا الحضاريــة.
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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

حفظه هللا
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طموحنا هو أال نستمر بجانب فرنسا، بل هو أن نكون ضمن 

أفضل ٣٠ إلى ٢٠ نظامًا تعليميًا خالل السنة.
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ولي العهد صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

حفظه هللا



هدفنــا تحقيــق تطلعــات المواطنيــن والمواطنــات، وطموحهــم ـفـي أن يجــد أبناؤهــم وبناتهــم تعليمــًا راقيــًا، يجعلهــم 8

ملتزميــن بصحيــح دينهــم، وقيــم مجتمعهــم، أوفيــاء لوطنهــم، مســلحين بأســباب المعرفــة، وبالمهــارات والخبــرات التــي 

ــاة. ــط الحي ــاح فــي كل مناش ــم للنج تؤهله
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صاحب السمو الملكي
األمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

حفظه هللا



        لقد َمن ُهللا على جامعتنا «جامعة أم القرى»10

ــارف  ــوم والمع ــر العل ــرام ودوره فــي نش ــجد الح ــالة المس ــن رس ــدة م ــم الممت ــالة العل ــا: رس ــاٍل؛ أواله ــالِث ِخص ــرف بث أن تّش

والــذي تخــرج مــن أروقتــه وحلقاتــه العلميــة علمــاء وفقهــاء األمة. وثانيهــا: َشــَرُف المــكان والجــوار لبيــت هللا العتيق. أمــا 

ــت  ــث البي ــلمين؛ حي ــة المس ــرى» قبل ــة «أم الق ــة المبارك ــذه الجامع ــه ه ــذي تحمل ــم ال ــد فــي االس ــة: فتتجس ــُة الثالث الِخْصَل

الحــرام ومهبــط الوحــي ومبعــُث رســالة ســيدنا محمــد بــن عبــدهللا عليــه أفضــل الصــالة وأزكــى التســليم.
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معالي مدير الجامعة

أ.د. عبدهللا بن عمر بافيل



إننــا نتطلــع دائمــًا إلــى دور ريــادي قائــد لجامعــة أم القــرى، التــي تعتبــر منــارة لجميــع الشــعوب المســلمة قاطبــة، خصوصــًا 12

وأنهــا تتواجــد فــي مكــة المكرمــة مهبــط الوحــي وقبلــة المســلمين.
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وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

د. ثامر بن حمدان الحربي



لقــد وضعــت عمــادة الدراســات العليــا منــذ إنشــائها نصــب أعينهــا العمــل علــى إعــداد الكفــاءات العلميــة والمهنيــة 14

ــدة فــي صناعــة قــادة المســتقبل  ــت رائ ــًا فــي شــتى مجــاالت المعرفــة المختلفــة، فكان ــًال عالي المتخصصــة وتأهيلهــم تأهي

ــي والتطــور  ــاالت البحــث العلم ــم فــي مج ــة رايته ــم، وحمل ــدادًا له ــم امت ــتكونون أنت ــن س ــيدي مجــده، الذي ــه ومش وعلمائ

ــق الدائــم فــي رحلتكــم العلميــة ـفـي جامعــة أم القــرى. ــداع، فأســأل هللا لكــم التوفي واالبتــكار واإلب

إننــا نتطلــع دائمــًا إلــى دور ريــادي قائــد لجامعــة أم القــرى، التــي تعتبــر منــارة لجميــع الشــعوب المســلمة قاطبــة، خصوصــًا 

وأنهــا تتواجــد فــي مكــة المكرمــة مهبــط الوحــي وقبلــة المســلمين.
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عميد الدراسات العليا

أ.د. سعيد بن عبدالرحمن الحارثي
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وكالء ووكيالت عمادة الدراسات العليا
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وكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون 
التعليمية

وكيل عمادة الدراسات العليا للبرامج 
والتقويم

وكيلة عمادة الدراسات العليا للتطويروكيلة عمادة الدراسات العليا للطالبات

وكيل عمادة الدراسات العليا للقبولوكيل عمادة الدراسات العليا للطالب
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أمين المجلسد/ سعيد بن عبد الرحمن الحارثي

عميد عمادة البحث العلميد/ عبد الرحمن غالب االهدل

وكيل عمادة الدراسات العلياد/ تركي كديمس العتيبي

وكيلة عمادة الدراسات العليا للطالباتد/ميسون بنت زايد البنيان

وكيل عمادة الدراسات العليا للقبولد/ سليمان بن احمد السعيد

وكيل عمادة الدراسات العليا للبرامج والتقويم سابقاد/ عوض بن علي السريعي

وكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون التعليمية (سابقا) وكيل عمادة الدراسات العليا د/ثامر بن سلمان العميري
للبرامج والتقويم

وكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون التعليميةد/ وسام صالح العطر

وكيلة عمادة الدراسات العليا للتطويرد/ سمية هاشم حريري

وكيل كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية للدراسات العليا والبحث العلميا.د/ عبد هللا بن حسن الجابري

وكيل كلية الشريعة والدراسات االسالمية للدراسات العليا والبحث العلميد/ طالل بن شرف البركاتي

أمانة مجلس عمادة الدراسات العليا
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وكيل كلية الدعوة واصول الدين للدراسات العليا والبحث العلميد/ نواف بن معيض الحارثي

وكيل المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدراسات العليا والبحث العلميد/ عمر بن حسن الراشدي

وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلميد/ طالل بن عقيل عطاس الخيري

وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا والبحث العلميد/ عبد هللا بن محّمد المسملّي

وكيل كلية العلوم التطبيقية للدراسات العليا والبحث العلميأ.د/ باسم حسين أصغر

وكيل كلية العلوم االجتماعية للدراسات العليا والبحث العلمي سابقا د/ عدنان نوري المغامسي

وكيل كلية العلوم االجتماعية للدراسات العليا والبحث العلميا.د /خالد بن مسلم الرحيلي

وكيلة كلية التصاميم للدراسات العليا والبحث العلميد/ منى حامد ابراهيم موسى

وكيل كلية الدراسات القضائية واألنظمة للدراسات العليا والبحث العلميأ.د/سامي بن فراج الحازمي

وكيل الكلية الجامعية بالقنفذة للدراسات العليا والبحث العلميد/ عوض بن عقيل الراشدي

ممثل كلية الحاسب األلي ونظم المعلوماتد/ عدنان بن عبد العزيز قطب

ممثل كلية إدارة األعمالأ.د/ أحمد بن عبد القادر القرني
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تنظيــم  ـفـي  رائــدة  العليــا  الدراســات  عمــادة  تكــون  أن 

وتطويــر الدراســات العليــا علــى مســتوى المملكــة العربيــة 

الســعودية.

إدارة برامــج الدراســات العليــا بجامعــة أم القــرى تخطيطــًا 

اللوائــح واألنظمــة وذلــك بمــا  وتنظيمــًا وتطويــرًا وفــق 

يخــدم الفــرد ويحقــق تنميــة المجتمــع ويســاهم ـفـي حــل 

مشــكالته وتحقيقــًا لرؤيــة المملكــة ٢٠٣٠.

الرؤيــة

الرسالة
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العنايــة بالدراســات العليــا اإلســالمية والعربيــة والتوســع فــي بحوثهــا • 

والعمــل علــى نشــرها.

اإلســهام ـفـي إثــراء المعرفــة اإلنســانية بكافــة فروعهــا عــن طريــق • 

ـى إضافــات علميــة  الدراســات المتخصصــة والبحــث الجــاد للوصــول إـل

وتطبيقيــة مبتكــرة والكشــف عــن حقائــق جديــدة.

مــن •  الجامعيــة  الشــهادات  حملــة  مــن  المتميزيــن  الطــالب  تمكيــن 

محليــًا. العليــا  دراســاتهم  مواصلــة 

إعــداد الكفايــات العلميــة والمهنيــة المتخصصــة وتأهيلهــم تأهيــًال • 

ــاالت المعرفــة المختلفــة. عاليــًا ـفـي مج

للعلــم •  الســريع  التقــدم  مســايرة  علــى  العلميــة  الكفايــات  تشــجيع 

ـى اإلبــداع واالبتــكار وتطويــر البحــث العلمــي  والتقنيــة ودفعهــم إـل

الســعودي. المجتمــع  قضايــا  لمعالجــة  وتوجيهــه 

اإلســهام فــي تحســين مســتوى برامــج المرحلــة الجامعيــة لتتفاعــل مــع • 

برامج الدراسات العليا. 

تعزيز النزاهة العلمية.• 

اســتحداث برامــج دبلومــات ودراســات عليــا لتجســيد رؤيــة المملكــة • 

.٢٠٣٠

التنسيق مع الجامعات لتقديم برامج دراسات عليا.• 

ــب •  ــا حس ــات علي ــج دراس ــم برام ــف لتقدي ــات التوظي ــع جه ــيق م التنس

متطلبــات ســوق العمــل.

استقطاب طالب منح دراسية متميزين لمراحل الدراسات العليا.• 

األهداف

الرؤية 
المستقبلية
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كلمة عميد الدراسات العليا

نبينــا  علــى  والســالم  والصــالة  العالميــن  رب  للــه  الحمــد 

ــق أجمعيــن وعلــى آلــه الطيبيــن  وحبيبنــا محمــد ســيد الخل

الطاهريــن وخلفائــه الراشــدين المهدييــن وســائر صحابتــه 

ـى يــوم الديــن، الُغــّر المياميــن ومــن تبعهــم بإحســان إـل

أما بعد

الحمــد للــه الــذي شــرف أهــل العلــم ورفــع منزلتهــم علــى 

ســائر الخلــق وجعــل طلبــه غايــة فــي هــذه الحيــاة. ومــن نعــم 

ــم وأهلــه مــن خــالل مــا  ــا فــي خدمــة العل هللا علينــا أن جعلن

نقدمــه فــي عمــادة الدراســات العليــا مــن خدمــات جليلــه فــي 

ســبيل الرقــي بجامعتنــا الغــراء نحــو التميــز واإلبــداع.

وقــد حرصــت العمــادة علــى تحقيــق أهــداف الدراســات العليــا 

ــا  ــات العلي ــدة للدراس ــة الموح ــا فــي الالئح ــوص عليه المنص

حيــث تتولــى العمــادة االشــراف علــى برامــج الدراســات العليــا 

التــي تقدمهــا الكليــات المختلفــة. كمــا تســعى العمــادة 

الدراســات  وطالبــات  لطــالب  الســبل  جميــع  تهيئــة  ـى  إـل

العليــا وتمكينهــم مــن االلتحــاق بجميــع البرامــج ومواصلــة 

دراســاتهم العليــا وفــق اللوائــح واألنظمــة بــدًء مــن قبولهــم 

ــًا وانتهــاًء بمنحهــم  ــج ومتابعتهــم أكاديمي ــك البرام فــي تل

ــم. ــة وتخرجه ــات العلمي الدرج

ــر إنجــازات عمــادة  ويســعدنا أن نقــدم مــن خــالل هــذا التقري
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الدراســات العليــا خــالل مســيرتها والتــي تتضمــن إنجــازات 

الــوكاالت بالعمــادة والوحــدات التابعــة لهــا متضمنــة جميــع 

اإلحصــاءات والبيانــات التــي توضــح وتلخــص تلــك اإلنجــازات.

ــل  ــر بجزي ــذا التقري ــالل ه ــن خ ــدم وم ــب لــي أن أتق ــا يطي كم

ومنســوبات  منســوبي  لجميــع  االمتنــان  ووافــر  الشــكر 

وموظفــي  األفاضــل  والوكيــالت  الــوكالء  مــن  العمــادة 

المخلصــة  جهودهــم  علــى  األكفــاء  العمــادة  وموظفــات 

ـفـي  وتفانيهــم  المتميــز  وأداءهــم  الجليلــة  وخدماتهــم 

العمــل ممــا كان لــه األثــر الطيــب والفعــال فــي تحقيــق تلــك 

اإلنجــازات.

كمــا أتقــدم بوافــر االمتنــان لمــن كان دعمــه متواصــل وعونــه 

ــا والبحــث  ــل الجامعــة للدراســات العلي مســاند ســعادة وكي

العلمــي بدعــم وتوجيــه مــن معالــي مديــر الجامعة الــذي كان 

ــداف  ــو تحقيــق األه ــه وتوجيهاتــه نح ــًا يشــملنا بعنايت دوم

التــي تســمو إليهــا جامعتنــا العريقــة لتكــون ســباقه نحــو 

المجــد والرفعــة.

وختامًا نسأل هللا العلي القدير أن يديـــــم على وطننا الحبيب 

نعمـــة األمن واإليمـــان وأن يحفظ علينا قيادتنـــا وحكومتنا 

الرشـــيدة وأن يوفق الجميع لخدمـــة الدين والوطن.
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وكيل العمادة
أ.د تركي العتيبي

وكيل العمادة للقبول
د. سليمان السعيد

وكيل العمادة للشؤون التعليمة
د.وسام العطر

وكيل العمادة للبرامج
د. ثامر العميري

المتابعة األكاديميةوحدة القبولمجلس العمادة

التسجيل والنتائج

الوثائق والتخرج

الهيكل التنظيمي  لعمادة الدراسات العليا ١٤٣٩ - ١٤٤٠ هـ
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وكيلة العمادة شطر الطالبات
د. ميسون البنيان

وكيلة العمادة للتطويرمساعدة مدير اإلدارة
د.سميه حريري

العميدمدير االدارة مكتب

السكرتارية

التطوير وخدمة 
الخدماتالمجتمع

األرشيفالعالقات العامة

الدعم الفني

الخدمات الطالبية

المتابعة األكاديمية

التسجيل والنتائج

التخرج

القبول

عميد الدراسات العليا
أ.د سعيد بن عبدالرحمن الحارثي





وكاالت العمادة ووحداتها
وكالة القبول



28

وكالة القبول

 والتي تبدأ الدراسة بها مع بداية الفصل األول من كل عام دراسي.

الهيكلة العامة للقبول
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إنجازات القبول 

للفصل األول ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ
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مرحلة الدكتوراه
العدد الكلية

٣٣ الشريعة والدراسات االسالمية

٥٩ الدعوة وأصول الدين
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٦٦ التربية

- العلوم االجتماعية

- العلوم التطبيقية

- الحاسب اآللي

- المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٣٨ اللغة العربية

- اللغة العربية- القنفذة

- الدراسات القضائية واألنظمة

١٩٦ المجموع
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مرحلة الدبلوم

العدد الكلية
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 تعديل بيانات
الوظيفة تحويل تخصص
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 جامعية لطالبات
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٤٨ ٥ - ٢٠ ٥  الشريعة والدراسات
االسالمية

١٥٧ ٣ - ٣٠ ٧  الدعوة وأصول
الدين

٦٨ - - ٩ ١٠ التربية

٢ - - - ٤ العلوم االجتماعية

٣ - - ٢ - العلوم التطبيقية

١ - - - ٢ الحاسب اآللي
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 المعهد العالي
 لألمر بالمعروف
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قبول المرشحات على برنامج الدبلوم العالي في التربية البدنية

لبدنية التواصل مع الطالبات المرشحات لدبلوم التربية ا.1
وتعريفهم بإجراءات القبول النهائية

انشاء محدد وسياسة القبول .2
الخاص بالبرنامج

نامجفتح تقويم القبول الخاص بالبر.3

الموحد متابعة تسجيل الطالبات على بوابة القبول.4

مطابقة الوثائق.5

اصدار األرقام الجامعية.6
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مؤشرات االداء  لعام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ
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عدد البرامج المتاحة للقبول للعام الجامعي ١٤٣٩ / ١٤٤٠

البرامج المتاحة المرحلة/ العام

٥٤ ماجستير

٢٥ الدكتوراه

٦ الدبلوم العالي

٨٥ اإلجمالي
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عدد الكليات المشاركة المرحلة/ العام

١٣ ماجستير

٦ الدكتوراه

٥ الدبلوم العالي
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إنجازات القبول لعام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ
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وكاالت العمادة ووحداتها
الشؤون التعليمية
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ــن  ــا؛ والتــي تتضم ــات العلي ــة الدراس ــة لطلب ــراءات األكاديمي ــع اإلج ــذ جمي ــى متابعــة وتنفي تقوم هــذه الوكالة عل

تســجيل المقــررات الدراســية وعمليــات الحــذف والتأجيــل، ودراســة كافــة معامالت الطلبــة التي يتم رفعهــا لعمادة 

الدراســات العليا والخاصــة باإلجــراءات األكاديميــة مــن (تأجيــل, حــذف مقــررات, تغييــر تخصــص, تحويــل, فرصــة 

إضافيــة, إلغــاء قيــد, إعــادة قيــد, ومتابعــة تســجيل المقــررات الدراســية, وتنفيــذ جميــع اإلجــراءات االكاديميــة علــى 

منظومــة األوراكل), كذلــك تقــوم الوكالــة باســتكمال إجراءات منــح الدرجة العلمية وتخريج طلبة الدراســات العليا.

ادخال الجدول الدراسي 
من األقسام اعتمادا 

على التقويم األكاديمي
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متابعة األقسام في
تسجيل جداول الطالبات
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الجدول المدخل

ادخال جداول 
الطالبات حسب 

التقويم األكاديمي

الشؤون التعليمية

متابعة تسجيل الجداول الدراسية للطلبة
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وكاالت العمادة ووحداتها
وكالة البامج والتقويم
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24        عدد اللقاءات
         عدد المنسقين 

85
17 مدة اللقاءات

والتــي  والمحدثــة،  المســتحدثة  العليــا  الدراســات  برامــج  وتوثيــق  والتقويم بمتابعــة  البرامــج  وكالــة  تقــوم 

ــرض  ــداد المذكــرات للبرامج المقــرة مــن الكليــات للع ــا، كذلك إع ــة الخاصــة به تشــمل متابعة اإلجــراءات اإلداري

علــى مجلــس العمــادة ثــم مجلــس الجامعــة.

وكالة البامج والتقويم

مناقشة مقترحات االقسام في البرامج المقدمة ضمانًا لتمشيها مع رؤية 
الجامعة



63
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إحصاءات نموذج ١٠١ للبرامج المقدمة

إحصاءات نموذج ١٠١ للبرامج المقدمة

 بيانات إحصائية عن برامج الدراسات العليا): 101(نموذج

 توصيف برامج الدراسات العليا): 102(نموذج

ة  رامج المقدم دد الب ح ع اني يوض م بي رس
موزعة وفقا لمستوى البرنامج

126

52
41

11
7
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رسم بياني يوضح عدد البرامج المقدمة وفقا 
لتصنيفها من وزارة الخدمة المدنية

41

198

فقا رسم بياني يوضح عدد برامج الدكتوراة المقدمة و
لطبيعة التدريس

14

62
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رسم بياني يوضح عدد البرامج المقدمة من 
كليات الجامعة وفقا آللية تمويلها

رسم بياني يوضح عدد البرامج المقدمة من كليات الجامعة المختلفة
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ها من رسم بياني يوضح توزيع البرامج وفقا لطبيعت
حيث كونها مستحدثة أو تطوير لبرنامج قائم

127112

ة رسم بياني يوضح عدد برامج الماجستير المقدم
وفقا لطبيعة التدريس بالبرنامج
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وكاالت العمادة ووحداتها
وكالة التطوير
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وكالة التطوير

ورشتي البرنامج التعريفي ببوابة استحداث وتحديث برامج الدراسات العليا 
لعام ١٤٤٠-١٤٤١هـ

ورش العمل

الوكالــة تعمل بشــكل تكاملــي وداعــم مــع جميــع وكاالت العمــادة؛ فالوكالــة تقــوم بمتابعــة موقــع العمــادة 

ـي، والتطويــر المستمر للشــؤون التقنية لمنظومــة الطلبــة، وذلــك بتطبيــق اســتراتيجية الكـــــايزن     اإللكتروـن

ــمر. ــوير المستــ Kaizen للتـطـ

مــع  يتوافــق  بمــا  العليــا  الدراســات  برامــج  تحســين وتطويــر  ـى  إـل المكرمــة  القــرى بمكــة  أم  تســعى جامعــة 

المســتجدات العالميــة فــي التخصصــات المختلفــة التــي تقدمهــا األقســام العلميــة بالجامعــة، وُيســهم فــي تحقيــق 

رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية (٢٠٣٠م)، وتهيئــة برامــج الدراســات العليــا لالعتمــاد أكاديميــًا.

الورشة األولى
 ١٦-١-١٤٤٠هـ 

الورشة الثانية
٢ / ٦ / ١٤٤٠هـ
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نتائج استبيان قياس الرضا

قياس الرضا

الورشة التعريفية ببوابة استحداث وتحديث برامج الدراسات العليا ١٤٤٠-١٤٤١هـ

عدد الحضور
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عدد االستبيانات في كل كلية

التربية

التصاميم

الحاسب

الدراسات القضائية

الدعوة واصول الدين

الشريعة والدراسات اإلسالمية

الطب

الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

العلوم االجتماعية

العلوم التطبيقية

العلوم الطبية التطبيقية

الكلية الجامعية بالجموم

الكلية الجامعية بالقنفذة

اللغة العربية

المعهد العالي لالمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الهندسة والعمارة اإلسالمية

معهد االبداع وريادة االعمال

العلوم االقتصادية والمالية

عمادة السنة التحضيرية

علوم طبية

طب اسنان
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الورشة التعريفية ببوابة استحداث وتحديث برامج الدراسات العليا ١٤٤٠-١٤٤هـ / (التحكيم 

والمراجعة) 

      92

      17

عدد الحضور
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عدد االستبيانات في كل كلية

التربية التصاميم التمريض

الجامعية بالجموم  الجامعية بالقنفذة الجامعية بأضم

الحاسب اآللي ونظم المعلومات  الدراسات القضائية واألنظمة الدعوة وأصول الدين

الشريعة والدراسات اإلسالمية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية الصيدلة 

الطب والجراحة العلوم العلوم اإلجتماعية

العلوم اإلقتصاديةوالمالية اإلسالمية العلوم التطبيقية العلوم الطبية التطبيقية

اللغة العربية المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر  الهندسة والعمارة اإلسالمية

إدارة األعمال خدمة المجتمع والتعليم المستمر معهد اإلبداع وريادة األعمال

معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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ورشة مناقشة الموضوعات المتعلقة بطالبات الدراسات العليا

العمــادة  أقامــت  الطالبــات،  إجــراءات  علــى تســهيل  القــرى  أم  بجامعــة  العليــا  الدراســات  عمــادة  مــن  حرصــًا 

اجتماعهــا األول الخــاص بشــؤون طالبــات الدراســات العليــا للعــام الجامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ بعنــوان «مناقشــة 

بعــض الموضوعــات المتعلقــة بطالبــات الدراســات العليــا», يــوم األربعــاء الموافــق ١/ ٠٢/ ١٤٤٠هـــ، بمكتــب وكيلــة 

عمــادة الدراســات العليــا، بحضــور وكيــالت الكليــات للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، ووكيــالت عمــداء الكليــات 

والمعاهــد والمراكــز.

وتلبيــة لرغبــة بعــض الجهــات فقــد خصصــت العمــادة وقتًا مســتقطعًا الســتقبال الراغبــات بعملية إدخــال اإلجراءات 

األكاديميــة فــي منظومــة االوراكل للتعــرف علــى طريقــة إدخــال هــذه اإلجــراءات كـــ (تســجيل الموضــوع – تعييــن 

مشــرف – األذن باإلشــراف – تكويــن لجنــة المناقشــة علــى الرســائل العلميــة – تأجيــل الدراســة – حــذف المقــررات).

الفئة المستهدفة:
وكيالت الكليات للدراسات العليا والبحث العلمي

موعد الورشة:
١ / ٢ / ١٤٤٠هـ
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المبادرات المقترحة من عمادة الدراسات العليا خالل العام ١٤٣٩ / ١٤٤٠

المبادرات

لماذا مبادرة استثمار واعد؟

هدفنا األساسي

رؤيتنا واضحة

تحديث/ استحداث برامج الدراسات العليا بجامعة أم القرى

تقديــم تعليــم وأبحــاث علميــة متميــزة تخــدم المجتمــع والحــج والعمــرة, وتســهم فــي تنميــة االقتصــاد المعرفــي 

تماشــيا مــع رؤيــة ٢٠٣٠.

تحديــث شــامل لكافــة برامــج الدراســات العليــا التــي مضــى عليهــا أكثــر مــن خمــس ســنوات أو أكثرلتتوافــق مــع 

رؤيــة ٢٠٣٠ ومتطلبــات ســوق العمــل.

يرتبط كل برنامج بركيزه من ركائز رؤية ٢٠٣٠ وطن طموح, اقتصاد مزهر, مجتمع حيوي.

برامج غير تقليدية تعد الخريجين بمستوى عالي من المهنية تتواءم مع احتياجات سوق العمل.
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محتوى المبادرة

اإلعداد. . ١

المرحلة األولى: إنشاء البرنامج.. ٢

المرحلة الثانية: التحكيم والمراجعة.. ٣

المرحلة الثالثة: المصادقة واالعتماد.. ٤

المصادقة واالعتماد المراجعة والتحكيم إنشاء البرامج  اإلعداد

٨ أسابيع ٩ أسابيع ١٣ اسبوع ٢٥ اسبوع
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مبادرة الحصاد الواعد
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مبادرات التحول الرقمي 

١

٢
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محتوى المبادرة
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انفوجرافيك
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األدلة
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قياس الرضا

استطالع رأي طلبة الدراسات العليا فيما يخص

 اإلرشاد واإلشراف األكاديمي بعمادة الدراسات العليا• 

https://uq.sa/fZukxy) uq.sa/fZukxy         

 استبانة معرفة رضا طلبة الدراسات العليا• 

       https://uq.sa/R٤sy٠٦ uq.sa/R٤sy٠٦         

قياس رضا وجودة الخدمات من الناحية اإلدارية • 

https://uqu.edu.sa/Sso/Login         
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نتائج االستطالع

رضا طلبة الدراسات العليا في جامعة أم القرى
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تشجع الكلية المتميزين من الطلبة 

يقدم القسم خطة معلنة للنقاط البحثية بصفة دورية 
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موافق غير موافق محايد 



89

تشجع الكلية المتميزين من الطلبة 

تعتبر البيئة التعليمية مناسبة للتحصيل العلمي 
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تشجع الكلية المتميزين من الطلبة 

تقدم الكليات خدمات لذوي االحتياجات الخاصة 
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المكتبة مزودة بالكتب والدوريات الحديثة 

أحدث فعاليات العمادة تصلني عبر البريد االلكتروني بانتظام 
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تقدم المكتبة تسهيالت للطلبة 

إيميالتي المرسلة إلى العمادة تجد التجاوب واالهتمام الكافي 
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حساب التواصل في وسائل التواصل (تويتر) مفيدة 

الوصول إلى المعلومات عبر صفحة العمادة سهل 
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المعلومات الموجودة على صفحة العمادة كافية 

موقع العمادة يوفر المســاعدة الكافية لتعبئة نماذج التقديم واإلجراءات األكاديمية بكل يســر وســهولة 
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يتم اختيار الطلبة لموضوعات بحوثهم في إطار الخطة البحثية للقسم والكلية 

تتوافق برامج الدراسات العليا مع احتياجات المجتمع والتطورات األكاديمية 
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يتم اإلعالن عن مواعيد اإلجراءات األكاديمية في التقويم الزمني لعمادة الدراسات العليا عبر 
صفحة العمادة، طرق التواصل، اللوحات اإلعالنية

إجراءات القبول سهلة وبسيطة 
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إجراءات التسجيل معلنة 

اإلدارة متعاونة في إجراءات التسجيل 
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برامج الدراسات العليا معلنة 

المواد التي تنص عليها الئحة الدراسات العليا الموحدة معلنة 
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يتم تقديم الخدمات الطالبية المتمثلة في طباعة (دراسة حالة - توصية طالب - سجل أكاديمي - 
تخفيض الطيران) بكل يسر وسهولة 

استطالع رأي طالب وطالبات الدراسات العليا 
فيما يخص اإلرشاد واإلشراف األكاديمي بعمادة الدراسات العليا
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إحصائيات استطالع رأي طالب وطالبات الدراسات العليا 

فيما يخص اإلرشاد واإلشراف األكاديمي بعمادة الدراسات العليا
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وكاالت العمادة ووحداتها
عمادة الدراسات العليا



108

مؤشر القياس الهدف المنجز

عدد الطلبة المستجدين للعام الدراسي ١٢٣٥ طالب وطالبة

نجاح قبول ٣٩- ٤٠ هجريا منهم : عدد المعيدين والمحاضرين  ١٩٩ من جامعات المملكة١

موظف حكومي : ٢٩٦ في قطاعات الدولة المختلفة

لعدد ٦١ مادة  العمل على تطوير القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية
لمواد الئحة الدراسات العليا بالجامعة ٢

عدد البرامج المقدمة من خالل البوابة ١٧٠ برنامج  أتمتة إجراءات  تقديم طلب استحداث وتحديث برامج
(الدراسات العليا  (بوابة استحداث وتحديث البرامج ٣

عدد  دبلوم ١٤٤

 تدقيق الوثائق وإصدار األرقام الجامعية للمقبولين في برامج
الدراسات العليا عدد ماجستير ٤٣٣٣

عدد دكتوراه ١٩٦

عدد دبلوم ٧

التخصصات في برامج الدراسات العليا عدد ماجستير ٥٥٤

عدد دبلوم ٢٥
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مؤشر القياس الهدف المنجز

عدد المقدمي للخدمة حتى االن  ٥ تسليم وتوصيل الوثائق بالتعاون مع مركز الوثائق واالتصاالت اإلدارية ٦.

عدد زيارات محلية ٤

الزيارات للجامعات المحلية والخارجية ٧.

عدد زيارات خارجية ٣

عدد المشاركات ٥  مشاركة العمادة مع الجهات المساندة والكليات في ورش العمل
والندوات ٨.

٣ فعاليات فعاليات ولقاءات عمادة الدراسات العليا ٩.

٥١ دورة التطوير اإلداري لموظفي وموظفات الدراسات العليا ١٠.

 عدد البرامج المقدمة اإلجمالي  ١٧٠
برنامج استحداث وتحديث برامج الدراسات العليا ١١.
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مؤشر القياس الهدف المنجز

عدد جهات التحكيم لبرامج الدراسات العليا ٩١ جهة تحكيم برامج الدراسات العليا ١٢.

عدد المحكمين ٤٥٢ محكم محكمين برامج الدراسات العليا ١٣.

عدد اإلجراءات ١٢٢ إجراء  اإلجراءات األكاديمية التي نفذت بمجلس العمادة (فرص إضافية ,
(تغيير تخصص, تحويل , إلغاء قيد ١٤.

عدد اإلجراءات ٦٢٠ إجراء ( اإلجراءات األكاديمية (تأجيل دراسة , حذف المقررات ١٥.

عدد  ٣٧١  طالب و ٣٣٧ طالبة

المقيدين عدد ١٧٦ طالب و ١٩٦ طالبة.١٦

عدد ١٥٩ طالب و ١٤٩ طالبة

عدد ٥٧٥ رسالة ماجستير
الرسائل المسجلة ١٧.

عدد ٩٣رسالة دكتوراه

عدد دبلوم ١٢٤ طالب و ٧٢ طالبة

الخريجين عدد ماجستير ٢٢٣ طالب و ٣٥٢ طالبة.١٨

عدد دكتوراه ١٢٤ طالب و ٨٠ طالبة
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مؤشر القياس الهدف المنجز

عدد الورش ٣ ورش ١٩

عدد االستبانات ٣ ٢٠

عدد االستبانات ٣

٢١

اإلرشاد واإلشراف األكاديمي ٨٥ مدخل

جودة الخدمات اإلدارية ٣٧ مدخل

 رضا الطالب والطالبات  الدراسات العليا في اإلجراءات
األكاديمية ٧٣ مدخل

 عدد المحاضرات ١
 عنوانها : الدراسات العليا في الجامعات السعودية رؤية

تطويرية
الخدمات المجتمعية ٢٢
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إحصائية بالرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه خالل ١٠ أعوام سابقة من عام ١٤٣٠هـ 

إلى عام ١٤٣٩هـ

مجموع رسائل الدكتوراه مجموع رسائل الماجستير المرحلة الدراسية

طالبات طالب طالبات طالب العام الجامعي

٢٩ ٨٢ ١٢٥ ٢٠٣ ١٤٣٠هـ

٣٤ ٤٤ ١٢٥ ١١٤ ١٤٣١هـ

٤٠ ٥٩ ١٥٢ ٢١١ ١٤٣٢هـ

٤٦ ٨٠ ١٤٧ ٢٢٥ ١٤٣٣هـ

٥٠ ٥٣ ١٩٩ ٢٩٥ ١٤٣٤ هـ

٥٣ ٦٤ ١٦٦ ٣٤٩ ١٤٣٥هـ

٩٠ ٦٢ ٢٢٨ ٤٤٦ ١٤٣٦هـ

٦٥ ٨٩ ٣١٢ ٤٠٦ ١٤٣٧هـ

٨١ ١٢٢ ٣١٣ ٣١٥ ١٤٣٨هـ

٤٨ ٤٥ ٣٥٢ ٢٢٣ ١٤٣٩هـ

١٢٦٨ ٤٩٠٦
المجموع الكلي

٦١٧٤
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أبرز االنجازات
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نجاح قبول ٣٩-٤٠

حرصــت عمــادة الدراســات العليــا علــى خدمــة أبنائهــا الطلبــة الراغبيــن فــي القبــول بالجامعــة مــن خــالل تســهيل 

الكثيــر مــن اإلجــراءات ابتــداًء مــن بوابــة القبــول اإللكترونيــة الموحــدة والتــي تضــم كافــة البرامــج األكاديميــة التــي 

تقدمهــا الجامعــة، والقبــول المباشــر لمعيــدي ومحاضــري الجامعــات الســعودية، باإلضافــة لمعيــدي ومحاضــري 

الجامعــة بكافــة فروعهــا وذلــك للعــام الدراســي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـــ.

وأكــد عميــد الدراســات العليــا بالجامعــة الدكتــور ســعيد بــن عبدالرحمــن الحارثــي, علــى أهميــة اســتمرار العمــادة 

ــة  ــول تماشــيًا مــع رؤي ــة فــي القب ــن خــالل منحهــم األولوي فــي دعــم معيــدي ومحاضــري الجامعــات الســعودية م

ــن علــى رأس العمــل. ــادة أعــداد المؤهلي المملكــة ٢٠٣٠ الهادفــة إلــى زي

وبيــن أن عمليــة القبــول ســتمر بعــدة مراحــل؛ تبــدأ بتقديم الطلبــات إلكترونيًا عبر بوابــة القبول، ثم تدقيــق الطلبات 

فــي األقســام العلميــة، وفقــًا للشــروط المعلــن عنها في دليــل القبول الذي ســُيعلن عنه عبر موقع عمادة الدراســات 

العليــا بالجامعــة، ثــم مراحــل االختبــارات التحريريــة والشــفهية، وصــوًال إلــى مرحلــة الترشــيحات النهائيــة للقبــول.

بــدوره اســتعرض وكيــل عمــادة الدراســات العليــا للقبــول الدكتور ســليمان أحمد الســعيد، إحصائيات عامــة عن طلبة 

الدراسات العليا حيث عدد الطلبة المستجدين للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠،  ( ١٢٣٥ ) طالبًا وطالبًة، منهم ١٩٩ معيدًا 

ومحاضــرًا مــن ٢٥ جامعــة مــن جامعــات المملكــة، إضافــة إلــى  ٢٩٦ موظفــًا حكوميــًا في قطاعــات الدولــة المختلفة. 
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اللقاء السنوي

أقامــت الدراســات العليــا اللقــاء الســنوي لطلبــة الدراســات العليــا, شــطر الطــالب برئاســة ســعادة عميــد الدراســات 

ـي, وشــطر الطالبــات برئاســة ســعادة وكيلــة عمــادة الدراســات العليــا  العليــا د/ ســعيد بــن عبدالرحمــن الحارـث

ــان. ــد البني ــات د/ ميســون بنــت زاي للطالب

وبحضــور معالــي مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور / عبــدهللا بــن عمــر بافيــل, وســعادة وكيــل الجامعيــة للدراســات 

العليــا و البحــث العلمــي الدكتــور /ثامــر بــن حمــدان الحربــي, وســعادة وكيلــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات الدكتــورة 

/ ســارة بنــت عمــر الخولــي, وســعادة عميــدة الدراســات الجامعيــة/ الدكتــورة هالــة بنــت ســعيد العمــودي, وســعادة 

عمــداء و وكالء العمــداء و وكالء الكليــات للدراســات العليــا و البحــث العلمــي ( بالشــطرين )

وعــدد مــن منســوبي و منســوبات العمــادة مــن الــوكالء والموظفيــن, كمــا بلــغ عــدد طلبــة الدراســات العليــا (٣٠٠ 

طالــب) و (٣٧٠ طالبــة).

بعــد ذلــك ألقــى عميــد الدراســات العليــا الدكتــور ســعيد بــن عبدالرحمــن الحارـثـي كلمتــه التــي رحــب فيهــا 

بجميــع الحضــور و بّيــن مــن خاللهــا دور العمــادة ـفـي االرتقــاء بالمســتوى البحثــي والعلمــي وتطويــر مهــارات 

.٢٠٣٠ المملكــة  رؤيــة  ولتحقيــق  للجامعــة  االســتراتيجي  التوجــه  مــع  لتتوافــق  العليــا  الدراســات  طلبــة 

بعد ذلك توالت المشاركات في اللقاء للجهات المعنية بطلبة الدراسات العليا والمتمثلة في العمادات المساندة:

(عمــادة البحــث العلمــي - عمــادة شــؤون المكتبــات – عمــادة شــؤون الطــالب- عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم 

عــن بعــد عمــادة تقنيــة المعلومــات - معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال).

و أوضحــت كل جهــة خدماتهــا التــي تقدمهــا لطلبــة الدراســات العليــا مــن خــالل عــروض تقديميــة بداخــل القاعــة 

الخاصــة باللقــاء و كذلــك مــن خــالل األركان التعريفيــة لــكل عمــادة فــي الســاحة الخارجيــة للقاعــة و التــي تــم مــن 

خاللهــا توزيــع األدلــة و المنشــورات الخاصــة بــكل جهــة .
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نجاح حفل الخريجين

تطوير اللوائح

الـمـشاركة في حــفل تخرج الطلبة بجـامعة أم القرى لعام ١٤٣٩ / ١٤٤٠.

االحتفــاء بتخريــج الدفعــة (٦٧) مــن طــالب جامعــة أم القــرى والدفعــة (٤٦) مــن طالبــات جامعــة أم القــرى، وشــملت 

هــذه الدفعــة الطلبــة المتخرجيــن فــي الفصــول الدراســية التاليــة:

خريجو الفصل الثاني للعام الدراسي ١٤٣٨/١٤٣٩هـ.• 

خريجات الفصل الثاني للعام الدراسي ١٤٣٨/١٤٣٩هـ.• 

خريجو الفصل األول للعام الدراسي ١٤٣٩ /١٤٤٠هـ.• 

خريجات الفصل الثاني للعام الدراسي ١٤٣٩ /١٤٤٠هـ.• 

وُتعتبــر عمــادة الدراســات العليــا المنبــع األساســي لتزويــد لجــان الحفــل بالمعلومــات التــي تخــص طلبــة الدراســات 

العليــا مــن الخريجيــن.

العمل على تطوير القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية لمواد الئحة الدراسات العليا بالجامعة.

لعدد
61 

مادة
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الخدمة المجتمعية

ألقــى عميــد الدراســات العليــا األســتاذ الدكتــور/ ســعيد بــن عبدالرحمــن الحارـثـي محاضــرة بعنــوان «الدراســات 

العليــا فــي الجامعــات الســعودية رؤيــة تطويريــة» بتنظيــم رئيــس مجلــس إدارة المنتــدى الثقافــي الشــاعر الدكتــور/ 

عبــدهللا بــن محمــد باشــراحيل مســاء يــوم الثالثــاء الموافــق ٤ / ٨ / ١٤٤٠هـــ, وذلــك فــي المنتــدى الثقافــي للشــيخ/ 

محمــد بــن صالــح باشــراحيل -رحمــه هللا-.

عميد الدراسات العليا يلقي محاضرة بعنوان الدراسات العليا في الجامعات السعودية رؤية تطويرية
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أصداء المحاضرة
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تسليم وتوصيل الوثائق

إعالن
الدراسات

 //:LoginSso/sa/edu.uqu.httpsإطالق خدمة تسليم الوثائق للخريجين من خالل الرابط التالي  

للطالـب  اختيار رابط نموذج طلب استالم وثيقـة ثـم تسـجيل الـدخول بالبريـد االلكترونـي
وكلمة المرور

الدخول على صفحة عمادة الدراسات العليا ثم اختيار ايقونة الوثائق والتخرج

تعبئة جميع البيانات المطلوبة واختيار نوع الوثيقة والكلية والقسم

م نموذج تسلي، إرفاق نموذج إخالء الطرف بعد اعتماده كامًال من جميع الجهات المعنية
صورة من الهوية الوطنية، رسالة علمية

)المدينة والحي واسم الشارع ورقم الشقة(أو عنوان مفصل ، إدخال العنوان الوطني

اإلقرار بالتعهد بصحة المعلومات ثم الضغط على إرسال

نموذج استالم وثيقة صفحة العمادة

 الخدمةقبل طلب
 أسماء الطلبة الذين صدرت وثائقهمالطلبة التأكد من إدراج أسماءهم في  إعالنات العمادة عن على



122

الزيارات
زيارة لجامعة الملك سعود وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

زيارة عميد الدراسات العليا لعدد من الجامعات الداخلية والخارجية

الجامعات الداخلية

الجامعات الخارجية

زيــارة وكيلــة عمــادة الدراســات العليــا لشــطر الطالبــات ووكيلــة الدراســات العليــا للتطويــر بجامعــة أم القــرى 

لجامعتــي الملــك ســعود واألميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن بالريــاض

الجامعة األلمانية بالقاهرة

٣١ / ١ / ٢٠١٩م

الجامعة البريطانية بالقاهرة

١٨ / ٢ / ٢٠١٩م

الجامعة األمريكية بالقاهرة

٢١ / ٧ /١٤٤٠هـ

جامعة الملك سعود

الثالثاء ١٤/ ٢/ ١٤٤٠هـ

جامعة الملك فيصل

٢١ / ٧ /١٤٤٠هـ

جامعة الملك فيصل

٢١ / ٧ /١٤٤٠هـ

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

األربعاء ١٥/ ٢/ ١٤٤٠هـ
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زيارة لجامعة الملك فيصل

عميد الدراسات العليا يلتقي بعميد جامعة الملك فيصل

زيــارة ســعادة عميــد الدراســات العليــا بـــ #جامعــة_ام_

القــرى ا.د. ســعيد بــن عبدالرحمــن الحارثــي، يــوم الخميــس 

٢١/ ٧/ ١٤٤٠هـــ لعمــادة الدراســات العليــا بـــ #جامعــة_

الملك_فيصــل وتأتــي هــذه الزيــارة لالســتفادة مــن خبــرات 

وتبــادل  العليــا  الدراســات  برامــج  إدارة  ـفـي  العمــادة 

ــك المجــال. الخبــرات ـفـي تل
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الزيارات

لقاء العمداء

مشــروع جامعــة أم القــرى فــي تحديــث واســتحداث 

برامــج الدراســات العليــا

وعلــى   U_Tabuk@ ـى  إـل والتقديــر  الشــكر  كل 

ـي مديــر الجامعــة وفريــق العمــل  رأســهم معاـل

د.  الزميــل  بقيــادة  العليــا  الدراســات  بعمــادة 

أحمــد المســعودي علــى حســن االســتقبال وكــرم 

ــة مشــروع  ــم تجرب الضيافــة وإتاحــة الفرصــة لتقدي

جامعــة أم القــرى فــي تحديــث واســتحداث برامــج 

الدراســات العليــا.

جامعة تبوك 

٤/٤ /٢٠١٩م



125

زيارة لجامعة األلمانية بالقاهرة

الهدف من الزيارة:

مجــال  ـفـي  والشــراكة  التعــاون  ســبل  بحــث 

الجامعتيــن بيــن  العليــا  الدراســات 

برامــج  ـفـي  الجامعــة  منهجيــة  علــى  التعــرف 

العليــا الدراســات 

بالجامعــة  العليــا  الدراســات  عميــد  اســتقبل 

األلمانيــة ســعادة األســتاذ الدكتــور المهنــدس 

الديميــري إبراهيــم 

القــرى  أم  بجامعــة  العليــا  الدراســات  عميــد 

ســعادة األســتاذ الدكتــور ســعيد الحارثــي بحضــور 

بالقاهــرة األلمانيــة  الجامعــة  رئيــس 

أ.د.م/ ياسر جمال الدين حجازي
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زيارة لجامعة البريطانية بالقاهرة

الهدف من الزيارة:

بحث سبل التعاون والشراكة في مجال الدراسات العليا بين الجامعتين

التعرف على منهجية الجامعة في برامج الدراسات العليا

اســتقبل نائــب رئيــس الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي األســتاذ الدكتــور يحيــى بهــاء الديــن و الدكتــور 

طــارق محــرم

رئيــس المكتبــة العامــة, واألســتاذ الدكتــور أحمــد يحيــى راشــد عضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة الهندســة والمشــرف 

علــى مركــز فاروق البــاز للدراســات المســتقبلية,

عميد الدراسات العليا بجامعة أم القرى سعادة األستاذ الدكتور سعيد الحارثي
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زيارة لجامعة األمريكية بالقاهرة

الهدف من الزيارة:

مجــال  ـفـي  والشــراكة  التعــاون  ســبل  بحــث 

الجامعتيــن بيــن  العليــا  الدراســات 

برامــج  ـفـي  الجامعــة  منهجيــة  علــى  التعــرف 

العليــا الدراســات 

بالجامعــة  العليــا  الدراســات  عميــد  اســتقبل 

أدهــم  الدكتــور  الكيميــاء  أســتاذ  األمريكيــة 

, رمضــان 

القــرى  أم  بجامعــة  العليــا  الدراســات  عميــد 

الدكتــور  األســتاذ  ســعادة 

سعيد الحارثي

بحضور مجموعة من أعضاء هيئة

التدريس
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مشاركات العمادة

توجيه الرسائل العلمية والمشاريع البحثية في الدراسات العليا في إمكانية تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

نظمت عمــادة البحــث العلمــي، بالتعاون مــع عمــادة 

ــًا يهدف إلــى تأهيــل  الدراســات العليا، برنامجــًا تدريبي

وإعــداد الكفايــات العلميــة المتخصصــة فــي مجــاالت 

الدراســات  طــالب  مــن  المختلفــة  العلمــي  البحــث 

العليــا، وتشــجيعهم علــى مســايرة التقــدم الســريع 

العلمــي  النشــر  علــى  وتحفيزهــم  والتقنيــة،  للعلــم 

النشــر  أوعيــة  اختيــار  علــى  ومســاعدتهم  المتميــز، 

انتقــادات  والــرد علــى  ـفـي تخصصاتهــم،  المرموقــة 

المتطلبــات  مــن  وغيرهــا  الدولييــن،  المحكميــن 

الحديثــة لنشــر األبحــاث ـفـي المجــالت العالميــة.  

وقـــــد استهل البرنامج بدورة قدمها سعـــــادة وكيل 

عمـــادة الدراســـات العليـــا الدكتور غســـان عبدالعزيز 

العلميـــــة  الرســـائل  (توجيــــــه  بعنـــوان   المحمـــود، 

والمشاريـــــع البحثيـــــة ـفــي الدراســـــات العليـــا ـفــي 

إمكانيــــة تحقيق رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠)، عـــرض فيها 

ألهم مكونات الرؤية، وكيفية المواءمة بين األغراض 

البحثيـــة واختيـــار المواضيـــع وبين تلبيـــة االحتياجات 

المســـتهدفة  األداء  مؤشـــرات  وتحقيـــق  الوطنيـــة، 

ـفــي الرؤيــــــــة الوطنيــــــة، واســـتمع سعادتــــــــــه إلى 

مداخالت الطـــــــالب والطالبـــــات وتجاربهـــم، وأجاب على 

في  حــــول اختيار المواضيع والمنهجيات  استفساراتهـــــم 

التخصصات.  مختلـــف 
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اجتماعات العمادة

اجتماع تحديد البرامج من قبل الكليات التي سيتم فتحها العام القادم
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اجتماعات العمادة

مناقشة إعداد الئحة الدراسات العليا المدفوعة مع معهد البحوث واالستشارات
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مناقشــة تحديــد البرامــج المدفوعــة والغيــر مدفوعــة بحضــور وكيــل الدارســات العليــا والبحــث العلمــي ســعادة 

الدكتــور ثامــر الحربــي
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اجتماعات العمادة

اجتماع عمادة الدارسات العليا ومعهد البحوث واالستشارات لمناقشه أليه البرامج المدفوعة والالئحة
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مشاركات العمادة

مساهمات الدراسات العليا في تحقيق الرؤية المملكة ٢٠٣٠

أقامـــت عمـــادة البحـــث العلمي بجامعـــة أم القـــرى، ندوة علميـــة بعنوان «أبعـــاد الرؤيـــة الوطنية ـفــي المنافذ 

ــي، وعميدة  البحثيـــة بجامعـــة أم القـــرى»، بحضـــور وكيلـــة الجامعة للطالبـــات الدكتورة ســـارة بنـــت عمر الخوـل

الدراســـات الجامعيـــة للطالبـــات الدكتـــورة هالة العمـــودي، ووكيلة عمـــادة البحـــث العلمي الدكتـــورة هنادي 

البحيـــري، ووكيـــالت العمـــادة وعضوات هيئـــة التدريس.

بعدهـــا انطلقت فعاليـــات الندوة بعدد من المحاور حيث تحدثت الدكتورة ميســـون البنيان من عمادة الدراســـات 

العليا عن (مســـاهمات الدراســـات العليا في تحقيق الرؤية المملكة ٢٠٣٠).
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مشاركات العمادة

لوائح وأنظمة الدراسات العليا

نظمت وكالة كلية الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية للدراســـات العليا والبحـــث العلمي اللقـــاء العلمي بعنوان 

التميز). نحـــو  واثقة  (خطى 

والذي شـــاركت فيه ســـعادة وكيلـــة الدراســـات العليا الدكتورة/ ميســـون بنت زايـــد البنيان متحدثـــة عن (لوائح 

العليا). الدراســـات  وأنظمة 
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فعاليات العمادة

المشاركة في فعالية االحتفال باليوم الوطني
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فعاليات العمادة

المشاركات في الحائط االلكتروني «رؤية وطن»
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فعاليات العمادة

الحفل الختامي السنوي

أقامـــت عمادة الدراســـات العليا بشـــطر الطالبات حفل تكريم لمنســـوباتها في قاعة االجتماعـــات بالزاهر، بحضور 

وكيلة العمادة للطالبات ســـعادة الدكتورة ميســـون البنيان، ووكيلة العمادة للتطوير ســـعادة الدكتورة ســـمية 

حريري، وذلك يوم الثالثـــاء الموافق ٢٥ /٨ /١٤٤٠هـ.
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وكيل القبول العميد

Vda.dgs@uqu.edu.sa Dean.dgs@uqu.edu.sa

وكيل الشؤون التعليمية وكيل العميد

Vde.dgs@uqu.edu.sa Vd.dgs@uqu.edu.sa

وكيل البرامج والتقويم مدير اإلدارة

Vdp.dgs@uqu.edu.sa dgs@uqu.edu.sa

وكيلة التطوير لشطر الطالبات وكيلة العمادة للطالبات

Vddf.dgs@uqu.edu.sa Vds.dgs@uqu.edu.sa

WWW
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أرقام التواصل – شطر الطالبات

+٩٦٦١٢٥٤٢٦٢٢٢ سنترال الجامعة

+٩٦٦١٢٥٤٤٩٩٩٧ فاكس وكالة العمادة

٧٢٢٣ وكيلة العمادة

٧٢٢٥ وكيلة العمادة للتطوير

٧٢٤٤ السكرتارية

٧٨٧٦ مساعدة مدير اإلدارة

٧٢٢٨ وحدة الشؤون األكاديمية والتسجيل

٧٢٢٤ وحدة القبول

٧٤٦٤ وحدة التخرج

@uqudgs
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