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إن كليــة الســياحة واآلثــار مــن أوائــل الكليــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
الرائــدة فــي الدراســات األثريــة، وأعمــال المســوحات والتنقيبــات األثريــة. كمــا أن 
الكليــة بــدأت فعليــاً بالســعي لتأســيس ريــادة مماثلــة فــي مجــاالت إدارة مــوارد 
التــراث الثقافــي واإلرشــاد الســياحي، واإلدارة الســياحية والفندقيــة. جــاء تأســيس 
ــراث  ــة العامــة للســياحة والت ــادرة مــن جامعــة الملــك ســعود والهيئ ــة بمب الكلي
والوطنــي، أثمــرت عــن شــراكة متينــة قــادت إلــى إنشــائها وفقــاً لألمــر الســامي 
الكريــم رقــم 10363/م ب، وتاريــخ 1426/8/22هـــ، والمعطــوف علــى قــرار مجلــس 
ــة  ــت كلي ــك أضاف ــخ 1426/5/26هـــ. وبذل ــم 1426/38/7، بتاري ــي رق ــم العال التعلي
الســياحة واآلثــار صرحــا جديــداً متميــزاً مــن صــروح التعليــم العالــي فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية. 

يهــدف تأســيس الكليــة إلــى اإلســهام فــي دعــم خطــط الجامعــة التــي تعمــل 
علــى دعــم قطــاع االقتصــاد الوطنــي وعلــى نحــو خــاص تزويــد قطــاع الســياحة 
واآلثــار بالكــوادر المؤهلــة للعمــل فــي مجــال الســياحة واآلثــار، وإدارة مــوارد 
التــراث الثقافــي واإلرشــاد الســياحي، وإجــراء دراســات وأبحــاث علميــة ذات عالقــة 
بتخصصــات الكليــة تلبــي االحتياجــات البشــرية والتنمويــة لصناعــة الســياحة واآلثار 
ــة  ــات واالســتراتيجيات الحديث ــى نقــل أفضــل التقني فــي المملكــة. والعمــل عل
ــة  ــدم كلي ــا تق ــة، كم ــي المملك ــد ف ــوي والواع ــادي الحي ــاع االقتص ــذا القط له
الســياحة واآلثــار الدعــم الفنــي والمشــورة التقنيــة للمجتمــع، وتعمــل علــى 
تقديــم حلــواًل مبتكــرة لمشــكالت المجتمــع بهــدف تحقيــق التقــدم والتنميــة 

الســياحية المرجــوة.

نبذة عن 
كلية السياحة واآلثار 
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رؤية الكلية:

ــار  ــياحة واآلث ــي الس ــع ف ــة المجتم ــي وخدم ــث العلم ــم والبح ــي التعل ــز ف التمي
ــراث.  والت

رسالة الكلية:

تقديــم تعليــم وتعلــم متميــز فــي بيئــة محفــزة، وإنتــاج بحــوث إبداعيــة تســهم 
فــي بنــاء اقتصــاد المعرفــة، وإطالق مبــادرات تحقق الشــراكة المحليــة والعالمية 

والتنميــة المســتدامة، وإعــداد كــوادر عاليــة التأهيــل.

أهداف الكلية:
التميز في البرامج األكاديمية وضمان جودتها.  )1

2(  تعزيز وتنمية الجهاز اإلداري واألكاديمي.
تطوير بيئة محفزة لإلبداع األكاديمي.  )3

بناء شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي.  )4
االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا.  )5

تعزيز الموارد المالية الذاتية للكلية.  )6
تعزيز وتنمية قدرات ومهارات الطالب المواءمة لسوق العمل.   )7

رؤية الكلية 
ورسالتها وأهدافها
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الهيكل التنظيمي 
لكلية السياحة واآلثار
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أواًل: وكالة الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية:
  1. إنجازات وحدة الشؤون التعليمية

 :ة<)[داكألاو ة<)<لع*لا نو�aلل ة<لKلا ةلا?و :ًالوأ

 ة<)<لع*لا نو�aلا ة9حو تازاOنا .1  

 

 

 

 زاـــــــــــــــــــــــــــجنإلا م
 	 .تاظحالملاب عفرلاو ماسقألا عم ةيساردلا ططخلا ةعجارم  1
 	 .ماسقألا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةيسيردتلا ءابعألا ةعباتم 2
 دعابتلا نامضو ةيساردلا تاعاقلا ةحاسمل بالطلا ةبسن نم دكأتلاو ،بعشلا يف بالطلا دادعأ ةعباتم 3

 	 .يعامتجالا
 .نييضاملا نيلصفلا نم يسارد لصف لك ةيادب يف بالطلا لابقتسا 4
  .رتسجر ماظنلا ىلع ةيساردلا لوادجلا يف لكاشم مهيدل نيذلا بالطلل ةفاضإلاو فذحلا ءارجا 5
 .يسارد لودج مهل ردصي مل نيذلا بالطلا عاضوأ ةجلاعم 6
 .بالطلل ةضراعتملا تاررقملا ارابتخا وأ سيردت تاقوأ ةجلاعم  7
 .ةفاضالاو فذحلاب قلعتي اميف مهداشراو نيدجتسملا بالطلا هيجوت 8
 .ةيساردلا اهتاعاق عم اهل تقو عضوو قافتالاب تاررقم ةجلاعم 9
 همسقل باتك هيجوتب بلاط )45( نم رثكأو بالط ،)10( نم لقأ اهيف يتلا بعشلا ةجلاعم 10
 .ىرخألا بعشلا عم يواستلاب ةقلغملا بعشلا عيزوت 11
 .كلذب مسقلا ةبطاخمو رضاحم مسا اهيف دجوي ال يتلا بعشلا ةجلاعم 12
 ديقلا ةداعإ تابلطو رخآل صصخت نم ليوحتلاو ليجأتلا تابلطو نيرثعتملا بالطلا ليجستو ذيفنتو مالتسا   13

 .يساردلا لصفلا نم باحسنالاو
  .ةيلكلا بالط ليجستل يئاهنلا فقوملا ىلع فوقولل لوادجلا صحفو ةعجارم 14
 .راذتعالا ةرتف ةياهن ىتح يسارد لصف نعو ررقم نع راذتعالا تابلط ةعباتم 15
 بالطلل تانالعإ عضوو اهل تاعاق ديدحتو قافتالاب تاررقملا ديعاوم ديدحتو تارابتخالا لودج ةعباتم 16
 .ةيلكلا ةدامع نم ةدمتعملاو مسق ىلإ مسق نم بالطلا ليوحت تارارق ذيفنت 17
 ةيلكلا ماسقأ ةقفاوم دعب ماسقألا لخاد بالطلا تاراسم ديدحت 18
 .لوادجلا حرطو تاعومجملا زيهجت 19
 	 .تاظحالملاب عفرلاو ماسقألا عم ةيساردلا ططخلا ةعجارم  20
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2. إنجازات وحدة الحقوق الطالبية

3. إنجازات وحدة الحقوق الطالبية

 ة<بالcلا ق+ق(لا ة9حو تازاOنا .2

 

 تاراF*خالا ة9حو تازاOنا .3

 
 
 
 
 
 
 
 

 زاـــــــــجنإلا م
 .انوروك دض ةياقولا تازارتحالاب دييقتلاب مههجوتو ايحص بالطلا ةيعوت 1
  .ةيبالطلا اياضقلا نم ددع لح ةعباتم    2
  .ةيبالطلا مهقوقح زربأ حضوت ةيداشرإ تابيتك مهيلع عيزوتو ددجلا بالطلا ةيعوت 3
  نينخدملا ةيعوتو ةيلكلا لخاد نيخدتلا ةحفاكم 4

 زاــــــــــــــجنإلا م
  .ةيلكلا يف تارابتخالا ناجل ليكشت 1
 نيلصفلل ةيئاهنلا تارابتخالا دادعتسا عضو ةساردو ةنجللا عامتجا 2
 .ةينورتكلالا ةباوبلا ىلع لوادجلا عيزوت 3
  .ةيئاهنلا تارابتخالا يف نيبقارملا عيزوت 4
  .ملسو برع تاررقم نم ىرخألا تايلكلا نم ةيئاهنلا تارابتخالا ةلئسأ مالتسا 5
 .ةينورتكلإلا	تاجردلا دصر عفر ةعباتم 6
  .ماسقألل )شغلا( تالاحب ةصاخلا ةيئاهنلا تارابتخالا قاروأ عيزوت 7
 )عنقم رذعب( ةليدب تاناحتما ءارجا 8
  يساردلا نيلصفلا يف رمتسم لكشب اهيف ةدقعنملا تاعاقلا ىلع رورملاب ةيئاهنلا تارابتخالا ريس ةنجللا عباتت 9
 .ليدب رابتخا هحنمو بلاطلل انوروك ضرم ضارعأ نم تاباصإلا بنجتل ةمئالملا فورظلا ةفاك ريفوت نم دكأتلا 10
 ةيلكلا بالطل ةمزالا تاودألا ريفوتو ةيحصلا تازارتحالا لمع ءارجا 11

 ة<بالcلا ق+ق(لا ة9حو تازاOنا .2

 

 تاراF*خالا ة9حو تازاOنا .3

 
 
 
 
 
 
 
 

 زاـــــــــجنإلا م
 .انوروك دض ةياقولا تازارتحالاب دييقتلاب مههجوتو ايحص بالطلا ةيعوت 1
  .ةيبالطلا اياضقلا نم ددع لح ةعباتم    2
  .ةيبالطلا مهقوقح زربأ حضوت ةيداشرإ تابيتك مهيلع عيزوتو ددجلا بالطلا ةيعوت 3
  نينخدملا ةيعوتو ةيلكلا لخاد نيخدتلا ةحفاكم 4

 زاــــــــــــــجنإلا م
  .ةيلكلا يف تارابتخالا ناجل ليكشت 1
 نيلصفلل ةيئاهنلا تارابتخالا دادعتسا عضو ةساردو ةنجللا عامتجا 2
 .ةينورتكلالا ةباوبلا ىلع لوادجلا عيزوت 3
  .ةيئاهنلا تارابتخالا يف نيبقارملا عيزوت 4
  .ملسو برع تاررقم نم ىرخألا تايلكلا نم ةيئاهنلا تارابتخالا ةلئسأ مالتسا 5
 .ةينورتكلإلا	تاجردلا دصر عفر ةعباتم 6
  .ماسقألل )شغلا( تالاحب ةصاخلا ةيئاهنلا تارابتخالا قاروأ عيزوت 7
 )عنقم رذعب( ةليدب تاناحتما ءارجا 8
  يساردلا نيلصفلا يف رمتسم لكشب اهيف ةدقعنملا تاعاقلا ىلع رورملاب ةيئاهنلا تارابتخالا ريس ةنجللا عباتت 9
 .ليدب رابتخا هحنمو بلاطلل انوروك ضرم ضارعأ نم تاباصإلا بنجتل ةمئالملا فورظلا ةفاك ريفوت نم دكأتلا 10
 ةيلكلا بالطل ةمزالا تاودألا ريفوتو ةيحصلا تازارتحالا لمع ءارجا 11
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4. إنجازات وحدة االرشاد األكاديمي 

5. إنجازات وحدة التدريب الميداني

  ي)[داكألا داشرالا ة9حو تازاOنا .4

 

 

 

 ينا9<)لا k,ر9*لا ة9حو تازاOنا .5

 

 

 

 زاــــــــــــجنإلا م
  يميداكألا داشرإلا ديعاوم عيزوت  1
 ةيميداكألا ماسقألاب نييميداكألا نيدشرملاب ةبلطلا مئاوق طبر 2
 .ةينورتكلإلا ةباوبلا قيرط نع ةبلطلا عم يفيرعت ءاقل دقع  3
 .مهعاضوأ ةجلاعموً ايسارد نيرثعتملا ةبلطلا ةعباتم 4
 .ةديدجلا ةطخلا ىلع تاررقملا ضعب ةلداعمو ةميدقلا ةطخلا	بالط ةعباتم 5
 .يميداكألا مهئادأ ةعباتمو بالطلا نأشب لوادجلاو ليجستلا ةدحو عم ةعباتملا 6
 .مهزيمت يوتسم نم عفرت تاراهم هباسكإو نيقوفتملا تابلاطلاو بالطلا ةعباتم 7
  مهجرخت عقوتملاو نيجيرخلا	بالطلا ةعباتم 8
   نيساردلا نيلصفلا لالخ تارضاحملا نع بالطلا بايغ	ةعباتم 9
 .مهنم نيرثعتملا ةدعاسمو ةيساردلا بالطلا تالاح ةعباتم 10

 زاجنإلا م
 	 .هتيلآ يناديملا بيردتلا ةطخ عضول بيردتلا تاهج عم قيسنتلاو	،بيردتلا	تاهج رصح	 1

 .سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةكراشم معدو ةيلكلا يف تاراهملا ريوطتل ةمزاللا جماربلاو ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدحتو رصح 2

 	.يفاك بيردت مهلوصح نامضل بالطلا بيردت تايلمع ريس ةعباتم  3

 .ةيبيردتلا جماربلل ةحشرملا ءامسألا عفرل ةيجراخلاو ةيلخادلا بيردتلا تاهج عم لصاوتلا 4

 .هفادهأ قيقحت نم دكأتلاو ةيلكلا يفظوم ىلع هرثأ سايقو بيردتلا جئاتن ةعباتم 5

  ي)[داكألا داشرالا ة9حو تازاOنا .4

 

 

 

 ينا9<)لا k,ر9*لا ة9حو تازاOنا .5

 

 

 

 زاــــــــــــجنإلا م
  يميداكألا داشرإلا ديعاوم عيزوت  1
 ةيميداكألا ماسقألاب نييميداكألا نيدشرملاب ةبلطلا مئاوق طبر 2
 .ةينورتكلإلا ةباوبلا قيرط نع ةبلطلا عم يفيرعت ءاقل دقع  3
 .مهعاضوأ ةجلاعموً ايسارد نيرثعتملا ةبلطلا ةعباتم 4
 .ةديدجلا ةطخلا ىلع تاررقملا ضعب ةلداعمو ةميدقلا ةطخلا	بالط ةعباتم 5
 .يميداكألا مهئادأ ةعباتمو بالطلا نأشب لوادجلاو ليجستلا ةدحو عم ةعباتملا 6
 .مهزيمت يوتسم نم عفرت تاراهم هباسكإو نيقوفتملا تابلاطلاو بالطلا ةعباتم 7
  مهجرخت عقوتملاو نيجيرخلا	بالطلا ةعباتم 8
   نيساردلا نيلصفلا لالخ تارضاحملا نع بالطلا بايغ	ةعباتم 9
 .مهنم نيرثعتملا ةدعاسمو ةيساردلا بالطلا تالاح ةعباتم 10

 زاجنإلا م
 	 .هتيلآ يناديملا بيردتلا ةطخ عضول بيردتلا تاهج عم قيسنتلاو	،بيردتلا	تاهج رصح	 1

 .سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةكراشم معدو ةيلكلا يف تاراهملا ريوطتل ةمزاللا جماربلاو ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدحتو رصح 2

 	.يفاك بيردت مهلوصح نامضل بالطلا بيردت تايلمع ريس ةعباتم  3

 .ةيبيردتلا جماربلل ةحشرملا ءامسألا عفرل ةيجراخلاو ةيلخادلا بيردتلا تاهج عم لصاوتلا 4

 .هفادهأ قيقحت نم دكأتلاو ةيلكلا يفظوم ىلع هرثأ سايقو بيردتلا جئاتن ةعباتم 5

  ي)[داكألا داشرالا ة9حو تازاOنا .4

 

 

 

 ينا9<)لا k,ر9*لا ة9حو تازاOنا .5

 

 

 

 زاــــــــــــجنإلا م
  يميداكألا داشرإلا ديعاوم عيزوت  1
 ةيميداكألا ماسقألاب نييميداكألا نيدشرملاب ةبلطلا مئاوق طبر 2
 .ةينورتكلإلا ةباوبلا قيرط نع ةبلطلا عم يفيرعت ءاقل دقع  3
 .مهعاضوأ ةجلاعموً ايسارد نيرثعتملا ةبلطلا ةعباتم 4
 .ةديدجلا ةطخلا ىلع تاررقملا ضعب ةلداعمو ةميدقلا ةطخلا	بالط ةعباتم 5
 .يميداكألا مهئادأ ةعباتمو بالطلا نأشب لوادجلاو ليجستلا ةدحو عم ةعباتملا 6
 .مهزيمت يوتسم نم عفرت تاراهم هباسكإو نيقوفتملا تابلاطلاو بالطلا ةعباتم 7
  مهجرخت عقوتملاو نيجيرخلا	بالطلا ةعباتم 8
   نيساردلا نيلصفلا لالخ تارضاحملا نع بالطلا بايغ	ةعباتم 9
 .مهنم نيرثعتملا ةدعاسمو ةيساردلا بالطلا تالاح ةعباتم 10

 زاجنإلا م
 	 .هتيلآ يناديملا بيردتلا ةطخ عضول بيردتلا تاهج عم قيسنتلاو	،بيردتلا	تاهج رصح	 1

 .سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةكراشم معدو ةيلكلا يف تاراهملا ريوطتل ةمزاللا جماربلاو ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدحتو رصح 2

 	.يفاك بيردت مهلوصح نامضل بالطلا بيردت تايلمع ريس ةعباتم  3

 .ةيبيردتلا جماربلل ةحشرملا ءامسألا عفرل ةيجراخلاو ةيلخادلا بيردتلا تاهج عم لصاوتلا 4

 .هفادهأ قيقحت نم دكأتلاو ةيلكلا يفظوم ىلع هرثأ سايقو بيردتلا جئاتن ةعباتم 5
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بــدأت الدراســات العليــا بكليــة الســياحة واآلثــار عندمــا رأى قســم اآلثــار وهــو أقــدم أقســام 
الكليــة بالضــرورة العلميــة فــي البــدء ببرنامــج الدراســات العليــا بعــد أن اكتســب خبــرة فــي مجــال 
الدراســات النظريــة والعمليــة المشــتملة علــى التنقيبــات )الحفريــات( اآلثاريــة. فبــدأ فــي برنامــج 
الدراســات العليــا علــى مســتوى الماجســتير فــي العــام 1409/1408هـــ، أمــا علــى مســتوى الدكتوراه 
فكانــت البدايــة فــي العــام 1413/1412هـــ. ويهــدف برنامجــي الماجســتير والدكتــوراه فــي القســم 
إلــى إعــداد متخصصيــن فــي علــم اآلثــار بمســتوى أعلــى مــن مرحلــة البكالوريــوس بهــدف ســد 
حاجــة البــالد بالكــوادر الوطنيــة المؤهلــة، كمــا يهــدف إلــى إثــراء المعرفــة اإلنســانية عــن التــراث 
ــرة العربيــة بصفــة عامــة، وكذلــك  الحضــاري للمملكــة العربيــة الســعودية بصفــة خاصــة والجزي
إثــراء المــادة األثريــة والتراثيــة الحضاريــة عــن المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل الدراســات 
والبحــوث المكتبيــة واألعمــال الميدانيــة لطــالب الدراســات العليــا. ويعــد قســم اآلثار أقدم اقســام 
الكليــة فــي تقديــم برامــج فــي الدراســات العليــان وقــد انضــم اليــه فــي هــذا العــام 1422ه قســم 
الســياحة فــي فتــح برنامــج الماجســتير التنفيــذي فــي الســياحة والضيافــة، وكذلــك قســم التــراث 

ببرنامــج الماجســتير التنفيــذي إلدارة مــوارد التــراث.

ثانًيا: وكالة الكلية للدراسات العليا:

شؤون طالب وطالبات الدراسات العليا:

متابعــة إعــداد الجــدول الدراســي للفصليــن الدراســيين األول والثانــي للعــام الجامعــي 1442هـــ، 
لطــالب وطالبــات الدراســات العليــا، مــع لجنــة الجــداول بقســم اآلثار ومســجل الكليــة وعمادتي 

الدراســات العليــا والقبــول والتســجيل بالجامعة.
دراســة طلبــات االعتــذار وتأجيــل القبــول وتأجيــل الدراســة لطــالب وطالبــات الدراســات العليــا 
ــم  ــات بتقدي ــالب والطالب ــام الط ــن قي ــد م ــا والتأك ــد فحصه ــار، وبع ــم اآلث ــن قس ــلة م المرس

ــا لتنفيذهــا. ــى عمــادة الدراســات العلي ــم رفعهــا إل ــاً ت ــات إلكتروني الطلب
تشــكيل لجنــة فحــص خطــط الرســائل العلميــة بالكليــة للعــام الجامعــي 1442هـــ برئاســة وكيــل 
الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي وعضويــة خمســة مــن أعضــاء هيئة التدريس بقســم 
ــار  ــوراه المرفوعــة مــن قســم اآلث ــا فحــص خطــط رســائل الماجســتير والدكت ــار، ومهمته اآلث
إلــى الوكالــة، وإبــداء المالحظــات والتعديــالت حيالهــا ومتابعــة اســتيفائها التعديــالت مشــفوعة 
بخطــاب مــن المشــرف، ثــم عرضهــا بعــد التعديــل فــي شــكلها النهائــي علــى مجلــس الكليــة 

تمهيــداً العتمادهــا، والرفــع بهــا بعــد ذلــك إلــى عمــادة الدراســات العليــا بالجامعــة. 
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قامــت لجنــة فحــص خطــط الرســائل العلميــة بالكليــة خــالل الفصليــن األول والثانــي للعــام 
ــوراه،  ــتير و )1( للدكت ــة، )11( للماجس ــالة علمي ــداد رس ــة إع ــص 13 خط ــي 1442هـــ بفح الجامع
ــالت والمالحظــات المطروحــة مــن  ــات وبعــد اســتيفاء كل خطــة للتعدي للطــالب و)1( للطالب
ــى عمــادة  ــاً إل ــا إلكتروني ــة ورفعه ــا مــن مجلــس الكلي ــة، تمــت الموافقــة عليه ــل اللجن قب

ــا.  الدراســات العلي
ــا  ــة لعــدد 22 رســالة منه ــة بصــرف مكافــآت لجــان مناقشــات الرســائل العلمي قامــت الوكال
ــن  ــاب م ــه كت ــة بتوجي ــام الوكال ــى قي ــة إل ــتير باإلضاف ــالة ماجس ــوراه و 12 رس ــائل دكت 10 رس
عمــادة الكليــة الــى ســعادة وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي لصــرف ســلفة 

للكليــة لتســديد مكافــآت أعضــاء لجــان المناقشــات. 

ــة، وســكرتارية  ــة مجلــس الكلي ــا والبحــث العلمــي بأمان ــة للدراســات العلي ــل الكلي قــام وكي
الوكالــة بالتحضيــر للجلســات التــي بلــغ عددهــا فــي هــذا العــام 16جلســة وشــملت الخطــوات 

التاليــة:

1-  استالم الموضوعات المحالة للمجلس من عميد الكلية ووكالئها ورؤسائها.
2- عمل جداول أعمال الجلسات وتنظيمها.

3- رفع موضوعات جلسات المجلس إلكترونياً على برنامج مجالس.
4- إعداد الخطابات الخاصة بالموضوعات المعروضة على مجلس الكلية.

5- إعداد محاضر جلسات مجلس الكلية.  

طالب الدراسات العليا بالكلية:
يبلغ عدد طالب الدراسات العليا اإلجمالي في قسم اآلثار )102( طالباً وطالبة: 

25 طالباً: دكتوراة 11: ) 5 سعوديون، 6 غير سعوديون(.
               ماجستير 14: ) 12 سعوديون، 2 غير سعوديون(.

77 طالبة: دكتوراة  21 : ) 20 سعودية، 1 غير سعودية(.
               ماجستير 56: )53 سعودية، 3 غير سعوديات(.
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العدد اإلجمالي للمقبولين في الدراسات العليا بقسم اآلثار للعام الجامعي 1442هـ: 
الماجستير: )8( طالب و )12( طالبة. = 20  
الدكتوراة: )2( طالب و )3( طالبات  =5  

المنح: الماجستير: )3( طالب و )2( طالبات = 5  

المجموع )30( طالباً وطالبة.
- عدد الخريجين لهذه الفترة:    )15( طالباً و طالبة  

الماجستير: )7( طالب وطالبات، الدكتوراه: )8( طالب وطالبات.  
- لجان المناقشات في العام 1442هـ    

ــم  ــن القس ــدة م ــكلة والمعتم ــوراة المش ــتير والدكت ــائل الماجس ــة لرس ــان المناقش ــدد لج ــغ ع بل
ــة )7(  ــان مناقش ــي1442هـ، )17( لج ــام الدراس ــذا الع ــي ه ــا ف ــات العلي ــادة الدراس ــن عم ــة وم والكلي
ــة  ــي. وقــد نوقشــت فــي هــذا العــام )15( رســالة علمي فــي الفصــل األول، و )9( فــي الفصــل الثان
)8( رســائل دكتــوراه و)7( رســالة ماجســتير، منهــا )7( فــي الفصــل األول و )8( فــي الفصــل الثانــي، 
ــم الرفــع بطلــب منــح فرصــة  وعــدد )2( رســائل ماجســتير لــم تناقــش النتهــاء المــدة النظاميــة وت
اســتثنائية لتتــم المناقشــة وقــد كانــت المناقشــات التــي تمــت عــن بعــد عبــر منصتــي بــالك بــورد 

وزوم وهــي علــى النحــو التالــي: 
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 اهموهفمب ةدوجلا قيبطتو ،ةيلكلX ةدوجلا ةطشنأ ةفاك ىلع فارشإلX ةدوجلاو ريوطتلل ةيلكلا ةلاكو موقت

 جماربلا معدو ءادألا سايقو تايلآلاو مظنلا ءاشنإ ثيح نم كلذو ،تادحولاو ماسقألا عيمج يف لماشلا

 اهتلاسرو اهتيؤر قيقحت نم ةيلكلا نيكمتو ،)يلودلاو ،ينطولا( يميداكألا دامتعالا ىلع لوصحلل ةيميداكألا

  :يتآلا وحنلا ىلع ةلاكولا تازاجنإ تءاج دقو .ةيجيتارتسالا اهفادهأو

  :ينطولا يميداكألا دامتعالا

 جمارب عيمج لوصحل تاردقلاو تايناكمإلاو لماوعلا ةفاك ريخست ىلع ةدوجلاو ريوطتلل ةيلكلا ةلاكو تلمع

 زكرملX ًةلثمم بيردتلاو ميلعتلا ميوقت ةئيه لبق نم ينطولا يميداكألا دامتعالا ىلع ةيلكلX سويرولاكبلا

 ىلإ تدأ ةحضاو لمع ةطخو ،ةمئالم قيرط ةطراخ ةلاكولا تعضو .يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل ينطولا
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ثالثًا: وكالة الكلية للتطوير والجودة:
تقــوم وكالــة الكليــة للتطويــر والجــودة باإلشــراف علــى كافــة أنشــطة الجــودة بالكليــة، وتطبيــق 
ــم  ــاء النظ ــث إنش ــن حي ــك م ــدات، وذل ــام والوح ــع األقس ــي جمي ــامل ف ــا الش ــودة بمفهومه الج
واآلليــات وقيــاس األداء ودعــم البرامــج األكاديميــة للحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي )الوطنــي، 
ــا االســتراتيجية. وقــد جــاءت  ــا ورســالتها وأهدافه ــق رؤيته ــة مــن تحقي ــن الكلي ــي(، وتمكي والدول

إنجــازات الوكالــة علــى النحــو اآلتــي: 

االعتماد األكاديمي الوطني: 
ــدرات  عملــت وكالــة الكليــة للتطويــر والجــودة علــى تســخير كافــة العوامــل واإلمكانيــات والق
لحصــول جميــع برامــج البكالوريــوس بالكليــة علــى االعتمــاد األكاديمــي الوطنــي مــن قبــل هيئــة 
تقويــم التعليــم والتدريــب ممثلــًة بالمركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي. وضعــت 
ــات  ــع متطلب ــة جمي ــى إنجــاز الكلي ــق مالئمــة، وخطــة عمــل واضحــة أدت إل ــة خارطــة طري الوكال
االعتمــاد األكاديمــي، وتأســيس نظــام فاعــل لضمــان الجــودة وإدارتهــا فــي جميع أقســام ووحدات 

الكليــة. 
وبناًء على ذلك، تم توقيع 

عقود كافة برامج البكالوريوس
 بالكلية مع المركز الوطني 

للتقويم واالعتماد األكاديمي، 
وُرفع ذلك بشكل رسمي 

استعداداً لحصول الكلية على
االعتماد األكاديمي الوطني 

كأول كلية متخصصة في

 السياحة واآلثار والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية تحصل على االعتماد. 
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المتطلبــات  أحــد   9001 اآليــزو  الجــودة  إدارة  نظــام  تطبيــق  ُيعــد 
ــق الجــودة  ــى تطبي ــي تســعى إل ــة الت المهمــة للجهــات التعليمي
الشــاملة فــي جميــع أجهزتهــا ومرافقهــا. قامــت الوكالــة بمتابعــة 
تطبيــق نظــام إدارة الجــودة وفــق المواصفــة القياســية الدوليــة 
)ISO 9001:2015( فــي جميــع أقســام وإدارات ووحــدات الكليــة، وذلــك 
بعــد اجتيــاز الكليــة مرحلــة التدقيــق الداخلــي بنجاح وفقــاً للمعايير 
الدوليــة لنظــام إدارة الجــودة، وتلقــت الكليــة خطــاب تهنئــة وشــكر 

مــن عمــادة التطويــر والجــودة بالجامعــة بخصــوص هــذا اإلنجــاز.

تســعى الخطــة االســتراتيجية لكليــة الســياحة واآلثــار إلــى رســم خارطــة طريــق لتوجيــه عمليــات الكلية في الســنوات 
المقبلــة حتــى عــام 2023م. تعمــل وكالــة الكليــة للتطويــر والجــودة علــى تلبيــة طموحــات الكليــة وتطلعاتهــا مــن 

 .KSU2030 خــالل تنفيــذ الخطــة التشــغيلية للكليــة، وذلــك بالتوافــق مــع توجهــات الخطــة االســتراتيجية للجامعــة
تتكــون الخطــة التشــغيلية للكليــة من 7 أهــــــداف 
إســتراتيجية، و 32 مبــادرة نوعيــة، باإلضــــــافة إلى 
تحديــد الفتــرة الزمنيــة للتنفيــذ، ومؤشـــــرات األداء، 
والمســــؤول، واألطـــــراف المعنيـــــة. تــم تحقيـــــق 
مجمـــوعـــة مــن األهـــــداف، وإنجــــــاز الكثيــــــر مــن 
المبـــــادرات والمشـــــاريع، ومـــــا زال العمــــل جاريـــاً 
ومســتمراً لتنفيــذ جميــع الخطط المرســومة وفق 

منهــج عمل واضح وشــامل.

نظام إدارة الجودة اآليزو 9001:

الخطة االستراتيجية للكلية )2019-2023م(:
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للتطويــر  الكليــة  عميــد  جائــزة  إطــالق  تــم 
والجــودة منــذ ثالثــة أعــوام، ومــا زالت مســتمرة 
حتــى الوقــت الحاضــر، وذلــك دعمــاً لمســيرة 
اإلبــداع والتميــز والعمــل علــى تطوير وتحســين 
وتحقيــق  الكليــة،  جوانــب  كافــة  فــي  األداء 
ــام 1442هـــ  ــا. وخــالل هــذا الع رســالتها وأهدافه
صــدر قــرار لجنــة تقويــم ومتابعــة األداء بالكليــة 
والفندقيــة(  الســياحية  اإلدارة  )قســم  بفــوز 
فــي  المتميــز  اإلنجــاز  عــن  وذلــك  بالجائــزة، 
اســتحداث برنامــج الماجســتير التنفيــذي فــي 
الســياحة والضيافــة، وكذلــك اســتحداث فــرع 
للطالبــات فــي برنامــج البكالوريــوس بالقســم.  

 جائزة عميد الكلية للتطوير والجودة:

المبادرات والمسابقات: 

-1  أجمل صورة أثرية وتراثية:
أطلقت الكلية ممثلًة بوكالة التطوير والجودة )معمل التصوير( مسابقة مجتمعية ألجمل صورة 

أثرية وتراثية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتصوير. تهدف المسابقة 
إلى تقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين في التصوير األثري والتراثي وفقاً ألفضل المنهجيات 
واألساليب الحديثة المواكبة للتقدم التقني كأحد أبرز الوسائل التوثيقية لحفظ وإبراز تراثنا الحضاري 

العريق. 
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ــذه  ــل ه ــي(: تثم ــد العتيب ــى )أ. محم ــزة األول ــورة الفائ الص
الصــورة أحــد أهــم جوانــب التــراث الثقافــي الطبيعــي فــي 
الطبيعــة  وســحر  جمــال  مــدى  وتعكــس  العــال،  محافظــة 
الخالبــة بالمحافظــة، ومــا تكنــزه مــن معالــم طبيعيــة كالجبــال 
ــارزة  ــل الخضــراء كأحــد المقومــات الب والرمــال وبســاتين النخي

لتنميــة الســياحة الوطنيــة. 

الصــورة الفائــزة الثانيــة )أ. إبراهيــم التميمــي(: هــي صــورة 
ألحــد المســاجد التراثيــة بمركــز اليمامــة بمحافظــة الخــرج، 
ويســمى مســجد الشــرق. الصــورة توضــح المــواد المحليــة 
التــي بنــي منهــا المســجد والمتوفــرة فــي الطبيعــة كالطيــن 
وجــذوع األثــل والنخيــل. تحتــوي الصــورة علــى عنصــر معمــاري 
ــز وهــو قاعــة الصــالة الرئيســة ذات الســقف المســطح  ممي

كتقليــد إســالمي أصيــل منــذ العصــر اإلســالمي المبكــر. 

الصــورة الفائــزة الثالثــة )د. ناديــة قربــان، أ. 
عمــر النهــدي(: تبــرز هــذه الصــورة بعــض 
بجــدة  المظلــوم  حــارة  فــي  المبانــي 
التاريخيــة، والتــي تتميــز بطابــع معمــاري 
والمبانــي  البيــوت  بــه  اشــتهرت  رائــع 
ــاء الرواشــين الخشــبية  ــة، وهــو بن الحجازي
ومــا تحتويــه مــن زخــارف وتصاميــم فــي 

غايــة الدقــة والجمــال. 
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2-  مقهى الخريجين االفتراضي:
أطلقـــت الكليـــــة ممثلــــًة بوكـالـــة الكليــة 
للتطويــر والجودة )وحــدة الخريجين( مبادرة
 نوعيـــــة بمســمى )مقهــــى الخـــــــــــريجين 
االفتــــراضي(، وذلك سعيـــــــــاً من الكليـــــة 
لتطويــر واستثمـــار قــــــدرات الخريجين، وبناء 
شـــــراكة مميــــزة معهـــــم، وتقـــديم كافـــة 
الخدمــات الممكنــة لهم، ودعم مبادراتهــــم 
بالتعـــــاون مع القطــــاعين العــــام والخـاص، 

وزيــادة قدراتهــم التنافســية فــي ســوق العمــل، وتطويــر جميــع الجوانــب المتعلقــة بتخصص الســياحة 
واآلثــار وإدارة التــراث الوطني. 

3-  أجمل نقش عربي:
بمناســبة عــام الخــط العربــي 2020 نظمــت الكليــة بإشــراف الوكالــة مســابقة مجتمعيــة بعنــوان: أجمــل 

نقش عــــربي، مصحــوبًة بمعـــرض خــــــاص
لمجموعة كبيرة من النقوش الفائزة. يأتي 
ذلك انطــالقــاً من الـــدور الكبيـــر والـريادي 
للكليــة في العنــاية واالهتمــام بالنقــوش

األثــرية، والكشف عن تـاريخ وجماليات الخط 
العــربي عبر مختلف العصور واألزمنة كأحـد 
البرامــج التعليمية التي يقدمها قسم اآلثار 
بالكليـــة، حيث يعمل القســــــم على تأهيل 

ــي  ــة الت ــة والميداني ــراء البحــوث العلمي ــة، وإج ــة فــي مجــال النقــوش األثري ــب الكــوادر الوطني وتدري
أســهمت بشــكل كبيــر فــي الكشــف عــن نشــأة وتطــور الخــط العربــي عبــر مختلــف مراحــل التاريــخ 

اإلنســاني. 

 

 

 :يبرع شقن لمجأ  -3

 شقن لمجأ :ناونعب ةيعمتجم ةقباسم ةلاكولا فارش“ ةيلكلا تمظن 2020 يبرعلا طخلا ماع ةبسانمب

 ريبكلا رودلا نم ًاقالطنا كلذ يت◊ .ةزئافلا شوقنلا نم ةريبك ةعوم’ صاخ ضرعمب ًةبوحصم ،يبرع

 ربع يبرعلا طخلا تايلامجو خيرÿ نع فشكلاو ،ةيرثألا شوقنلX مامتهالاو ةيانعلا يف ةيلكلل يدóرلاو

 مسقلا لمعي ثيح ،ةيلكلX رSآلا مسق اهمدقي يتلا ةيميلعتلا جماربلا دحأك ةنمزألاو روصعلا فلتخم

 يتلا ةيناديملاو ةيملعلا ثوحبلا ءارجإو ،ةيرثألا شوقنلا لاجم يف ةينطولا رداوكلا بيردتو ليهo ىلع

  .يناسنإلا خيراتلا لحارم فلتخم ربع يبرعلا طخلا روطتو ةأشن نع فشكلا يف ريبك لكشب تمهسأ

 

 

 

 

 :يبرع شقن لمجأ  -3

 شقن لمجأ :ناونعب ةيعمتجم ةقباسم ةلاكولا فارش“ ةيلكلا تمظن 2020 يبرعلا طخلا ماع ةبسانمب

 ريبكلا رودلا نم ًاقالطنا كلذ يت◊ .ةزئافلا شوقنلا نم ةريبك ةعوم’ صاخ ضرعمب ًةبوحصم ،يبرع

 ربع يبرعلا طخلا تايلامجو خيرÿ نع فشكلاو ،ةيرثألا شوقنلX مامتهالاو ةيانعلا يف ةيلكلل يدóرلاو

 مسقلا لمعي ثيح ،ةيلكلX رSآلا مسق اهمدقي يتلا ةيميلعتلا جماربلا دحأك ةنمزألاو روصعلا فلتخم

 يتلا ةيناديملاو ةيملعلا ثوحبلا ءارجإو ،ةيرثألا شوقنلا لاجم يف ةينطولا رداوكلا بيردتو ليهo ىلع

  .يناسنإلا خيراتلا لحارم فلتخم ربع يبرعلا طخلا روطتو ةأشن نع فشكلا يف ريبك لكشب تمهسأ
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4-  استديو الجودة الوثائقي:
للتطويــر  الكليــة  بوكالــة  ممثلــًة  الكليــة  أعلنــت 
والجــودة إطــالق مبــادرة تعليميــة بعنــوان: اســتديو 
الجــودة الوثائقــي، وذلــك بمناســبة يــوم الجــودة 
العالمــي 2020 تحــت شــعار: إيجــاد قيمــة للعميــل. 
محتويــات  أهــم  عــرض  إلــى  المبــادرة  تهــدف 
مــن  الثالثــة  الكليــة  القديــم ألقســام  اإلرشــيف 
ووثائــق  فوتوغرافيــة،  وصــور  وثائقيــة،  أفــالم 
تعليميــة، وذلــك اعتــزازاً بمــا حققتــه كليــة الســياحة 
واآلثــار مــن قيمــة تعليميــة للطــالب والباحثيــن في 
الثقافــي.  التــراث  الســياحة، واآلثــار، وإدارة  مجــال 

5- المنصة التطوعية في السياحة واآلثار:
بمناســبة اليــوم الســعودي والعالمــي للتطــوع 2020 أطلقــت الكليــة بإشــراف الوكالــة )وحدة 
العالقــات المجتمعيــة( مبــادرة تطوعيــة بعنــوان: المنصــة التطوعيــة فــي الســياحة واآلثــار. 

يأتــي ذلــك إيمانــاً مــن 
الكليـــة بأهميـــة نشــــر وتعــزيز 
ثقافة العمـــل التطــــوعي بين

 أفـــــــراد المجتمـــــع كــــــــــأحد 
مكونات رؤية الـــمملكة 2030 

الــــداعمة ألعمــال التطوع في 
كــــافة المجــــاالت. حدد الكلية
 6 مجـــــــاالت للتطـــــــوع علــى

 النحــو اآلتي: 

)المســح والتنقيــب األثــري، ترميــم وصيانــة اآلثــار، تخطيــط وتهيئــة مواقــع التــراث الثقافــي، 
الحــرف والصناعــات التقليديــة، إدارة الفعاليــات والضيافــة، اإلرشــاد الســياحي(. 
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:YouTube 6- قناة كلية السياحة واآلثار على منصة
انطالقــاً مــن تعزيــز الشــراكة مــع المجتمــع، والتعريــف بمخرجــات الكليــة وتخصصاتهــا األكاديمية 
ــار وإدارة التــراث الثقافــي أطلقــت وكالــة الكليــة ممثلــًة بوحــدة العالقــات  فــي الســياحة واآلث
المجتمعيــة قنــاة خاصــة علــى منصــة YouTube. تعمــل القنــاة كهمــزة وصــل بيــن المجتمــع 
والكليــة مــن خــالل تقديــم محتــوى إعالمــي هــادف للتعريــف بقــدرات الكليــة التعليميــة 

والبحثيــة والمجتمعيــة. 
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ــا  ــك أولته ــة، لذل ــة التعليمي ــاح العملي ــي نج ــياً ف ــاً وأساس ــراً هام ــرات عنص ــل والمختب ــل المعام تمث
ــة  ــرات نوعي ــة بالغــة مــن خــالل التأســيس المتكامــل لمعامــل ومختب ــار أهمي ــة الســياحة واآلث كلي
ــوم  ــا العل ــالب فيه ــى الط ــي يتلق ــدات الت ــزة واآلالت والمع ــة األجه ــوي كاف ــورة تحت ــة ومتط حديث
المتنوعــة، وعمــل الدراســات والبحــوث العلميــة للباحثيــن وأعضــاء هيئــة تدريــس والتي فيها تؤســس 

لمســتقبل واعــد.
      وحيــث تمتلــك كليــة الســياحة واآلثــار مجموعــة مــن المعامــل والمختبــرات التخصصيــة المختلفــة 
فقــد عملــت علــى إنشــاء نظام لتحســين وتطويــر هذه المعامل بمــا يضمن تحقيق أقصى اســتفادة 
منهــا والرفــع مــن مســتوى أدائهــا وكفاءتهــا، وان تحتــوي علــى أحــدث األجهــزة واآلالت المتطــورة 
ــة والمتطــورة  ــارات الحديث ــلحه بالمه ــي وتس ــق العلمــي والعمل ــن التطبي ــب م ــن الطال ــي تمك الت
التــي تمكنــه مــن االلتحــاق بســوق العمــل والمنافســة بقــوة علــى المســتويين المحلــي والدولــي. 

وقــد حققــت معامــل ومختبــرات الكليــة مجموعــة مــن اإلنجــازات، وهــي علــى النحــو اآلتــي: 
•  المشــاركة فــي تنظيــم عمــل المعامــل والمختبــرات بالكليــة مــن خــالل تأســيس برنامــج إلكتروني 

متخصــص، وذلــك بالتنســيق مــع عمادة التعامــالت اإللكترونيــة واالتصــاالت بالجامعة. 
•  التنســيق مــع إدارات الجامعــة فــي تجهيــز المعامــل والمختبــرات بالكليــة )إدارة المشــتريات، إدارة 

األمــن والســالمة(.
ــزة،  ــة وأدوات وأجه ــواد كيميائي ــن م ــم م ــل الترمي ــات معم ــن متطلب ــة تأمي ــي لجن ــاركة ف •  المش

ــار.  ــوس باآلث ــم فــي برنامــج البكالوري ــر مســار الترمي ــك لدعــم وتطوي وذل
ــار بمــا يتناســب مــع مصلحــة العمــل  • المشــاركة فــي لجنــة توزيــع موظفــي كليــة الســياحة واآلث
وتعزيــز مبــدأ التباعــد االجتماعــي ومنــع التجمعــات فــي العمــل وتطبيــق كافــة اإلجــراءات الوقائيــة 

ــا. ــة لمواجهــة فيــروس كورون مــع االلتــزام باإلجــراءات االحترازي
•  المشــاركة فــي لجنــة تأثيــث المعامــل والمختبــرات فــي الكليــة مــن خــالل التواصــل مــع جميــع 
األقســام وموظفــي المعامــل وتحديــد متطلباتهــم واحتياجاتهــم مــن أدوات وأجهــزة بمــا يتناســب مــع 
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•  المشــاركة فــي نقــل المســتودع والمتحــف مــن مبنــى كليــة اآلداب إلــى المبنــى الجديــد لكليــة 

الســياحة واآلثــار، والتنســيق مــع مديــر المتحــف مــن خــالل مــا يحتاجــه مــن المعامــل والفنييــن
•  العمــل علــى إنشــاء موقــع إلكترونــي لمتحــف كليــة الســياحة واآلثــار وتزويــده بالبيانــات والصــور 

عــن المعامــل والمختبــرات المســاندة لعمــل المتحــف.  
• المشاركة في تجهيز متطلبات التدريب الميداني لطالب قسم اآلثار.  

المعامل والمختبرات:
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تحــرص الوكالــة ممثلــًة بوحــدة تطويــر المهــارات علــى تطويــر برامــج التدريــب الخاصــة بأعضــاء هيئــة 
التدريــس والطــالب والموظفيــن، وتنميــة المهــارات المعرفيــة والمهاريــة وتقديــم حلــول عاليــة 
ــة، وهــي  ــدورات التدريبي ــم مجموعــة مــن ال ــم عقــد وتنظي ــة. ت الجــودة لتحســين قدراتهــم المهني

علــى النحــو اآلتــي: 

تطورات المهارات:
 سيردتلا ةئيه ءاضعU ةصاخلا بيردتلا جمارب ريوطت ىلع تاراهملا ريوطت ةدحوب ًةلثمم ةلاكولا صرحت

 .ةينهملا م£اردق نيسحتل ةدوجلا ةيلاع لولح ميدقتو ةيراهملاو ةيفرعملا تاراهملا ةيمنتو ،نيفظوملاو بالطلاو

  :يتآلا وحنلا ىلع يهو ،ةيبيردتلا تارودلا نم ةعومجم ميظنتو دقع مت

 

 

 

 

 م ةرودلا مسا ةمظنملا ةهجلا

 1 يحايسلا لقنلا يقئاس ليهأت ةحايسلا ةرازو

 2 ةيدوعسلا ةفايضلا ةحايسلا ةرازو

 3 ةيدوعسلا ةفايضلا ةحايسلا ةرازو

 4 ةيدوعسلا ةفايضلا ةحايسلا ةرازو

 5 2030 ةكلمملا ةيؤر يف ةحايسلا عاطق فادهأ ةيرشبلا دراوملا ةيمنت قودنص + ةحايسلا ةرازو

 6 ةيحايسلا تامدخلا قيوست ةيراجتلا اهبا ةفرغ

 7 ةفايضلاو ةحايسلا يف ةمدقم بيردتلل ددم دهعم

Swiss Hospitality 8 ةفايضلا عاطق يف يفاقثلا ءاكذلا 

 9 ةفايضلاو ةحايسلا يف ةمدقم بيردتلل ددم دهعم

 10 ةحايسلا عاطق يف تاطوغضلا ةرادإ بيردتلل ددم دهعم

 11 حايسلا عم لماعتلا يف نمالا لجر تاراهم ةينمألا دهف كلملا ةنيدم

Business Clinics 12 ةيحايسلا عيراشملا داور دادعا ركسعم 

 13 ةحايسلا عاطق يف ةيزيلجنإلا ةغللا تاراهم ريوطت ةحايسلا ةرازو

 14 ةحايسلا عاطق يف ةيزيلجنإلا ةغللا تاراهم ريوطت ةحايسلا ةرازو

 15 ةحايسلا عاطق يف ةمالسلاو نمألا ةحايسلا ةرازو

 16 ةيباحسلا خباطملا تاراهملا ريوطت ةدامع
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األقسام والربامج 

األكادميية 



32

نبذة عن األقسام األكاديمية
ة<)[داكألا ما@قألا Iع ةFGن  

 فيرعتلا يميداكألا مسقلا

ق
ـــــــــس

 راــــــــــــــــثآلا م

 ةيبرعلا ةكلمملا تاعماج قاطن ىلع صصختم مسق لوأ راثآلا مسق دعي
 ءاشنإ راثآلا مسق ةأشنل ةدهمملا ةاونلا تناك ،اهمدقأو ،ةيبرعلا ةريزجلاو ،ةيدوعسلا
 راثالا فحتم مث ،م1967 /ه1387 ةنس ةعماجلاب بادآلا ةيلك يف راثآلاو خيراتلا ةيعمج
 يف بيقنتلا لامعأ يف ةفشتكملا راثآلا ضرعب صتخاو ،م1967/ه1387 ةنس ةعماجلاب
 ةيلك  ةموظنم نمض ًالوأ مسقلا ئشنأ مث  نمو ،م1973/ـه1393 ةنس وافلا ةيرق
 ةنس لقتسم مسق ىلإ لوحت مث م1973/ـه1393 ةنس ةبعشك بادآلا

 ماع تسسأت يتلا راثآلاو ةحايسلا ةيلك ةموظنم نمض مث ،م1978/ـه1398
 /8 /22 خيراتو ،ب م /10363 مقر ميركلا يماسلا ماقملا رمأ ىلع ًءانب م2006/ـه1426
 / 38 /7 مقر يلاعلا ميلعتلا سلجم رارق ىلع فوطعملاو ،م2006-5-26 /ه1426
 ةيدأت يف ةيميلعتلا هتريسم لالخ مسقلا كراش دقو ،ـه1426 /26/5 خيراتب ،1426

 ،ةيرثألا عقاوملاو ،راثآلا ةسارد ىلع ةرداق ةءافكلا ةيلاع رداوك دادعإ يف هتلاسر
 جمانرب :ةددعتملا ةيميلعتلا هجمارب لالخ نم ،اهنع فشكلاو ،اهيلع ظافحلاو ،اهتنايصو
 ىعس ثيح ،هاروتكدلاو ،ريتسجاملا :هيمسقب ايلعلا تاساردلا جمانربو ،سويرولاكبلا
 هبالط تاربخ ءارثإل هتاردقو هتاناكمإ ليعفت ىلإً ادهاج هسيسأت ذنم ىعسيو مسقلا
ً افظومو ،هتذتاسأل ةيركفلاو ةيملعلا تاربخلا ىلع لجو زع هللا دعب كلذ يفً ادمتعم
 بناج ىلإ ةينقتلاو ةيملعلا بيلاسألاو تادجتسملا ثدحأ مادختسا يف هدراوم ةفاك
  .هئاكرش ةمدخ لجأ نم ةلعافلا ةيعامتجالا هتيؤر فيظوت

 هتاررقمو هجمارب ريوطت ىلإ هتريسم لاوط ىعسيو مسقلا يعس امك  
 تاريغتملا عم بسانتي وحن ىلع ةديدج تاررقمو جمارب ثادحتساو رارمتساب ةيساردلا
 ةميدقلا راثآلا تاسارد بناج ىلإ مسقلا تاررقم مضت ثيح ،ةيميداكألاو ةيملعلا
 ،ايجولوبورثنألاو ،راثآلا ملع يف ةثيدحلا تايرظنلا لوانتت تاررقم ةيمالسإلاو
 ًالضف ،راثآلا ةنايصو فحاتملا تالاجمو ،اهتساردو تاروثعملا ليلحتو ،ايجولويكرأويجلاو
 نم ةدعاسملا مولعلاو بيقنتلا لاجم يف يلمعلا بيردتلاو ةيناديملا تاساردلا نع
 ةيسيطانغملا تاحوسملاو ،طئارخلا دادعإو يحاسم مسرو ريوصتو فينصتو ميمرت
 ..)ةيئايزيفويجلا(

 ةيحايسلا ةرادإلا مسق
 ةيقدنفلاو

 

 

 تاعماج قاطن ىلع صصختم مسق لوأ ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادالا مسق دعي
 ةيلك ةموظنم نمض مسقلا ئشنأ دقو .ةيبرعلا تاعماجلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ميركلا يماسلا ماقملا رمأ ىلع ًءانب م2005/ـه1426 ماع تسسأت يتلا ،راثآلاو ةحايسلا
 يلاعلا ميلعتلا سلجم رارق ىلع فوطعملاو ،ه1426 /8 /22 خيراتو ،ب م /10363 مقر
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 راثالا فحتم مث ،م1967 /ه1387 ةنس ةعماجلاب بادآلا ةيلك يف راثآلاو خيراتلا ةيعمج
 يف بيقنتلا لامعأ يف ةفشتكملا راثآلا ضرعب صتخاو ،م1967/ه1387 ةنس ةعماجلاب
 ةيلك  ةموظنم نمض ًالوأ مسقلا ئشنأ مث  نمو ،م1973/ـه1393 ةنس وافلا ةيرق
 ةنس لقتسم مسق ىلإ لوحت مث م1973/ـه1393 ةنس ةبعشك بادآلا

 ماع تسسأت يتلا راثآلاو ةحايسلا ةيلك ةموظنم نمض مث ،م1978/ـه1398
 /8 /22 خيراتو ،ب م /10363 مقر ميركلا يماسلا ماقملا رمأ ىلع ًءانب م2006/ـه1426
 / 38 /7 مقر يلاعلا ميلعتلا سلجم رارق ىلع فوطعملاو ،م2006-5-26 /ه1426
 ةيدأت يف ةيميلعتلا هتريسم لالخ مسقلا كراش دقو ،ـه1426 /26/5 خيراتب ،1426

 ،ةيرثألا عقاوملاو ،راثآلا ةسارد ىلع ةرداق ةءافكلا ةيلاع رداوك دادعإ يف هتلاسر
 جمانرب :ةددعتملا ةيميلعتلا هجمارب لالخ نم ،اهنع فشكلاو ،اهيلع ظافحلاو ،اهتنايصو
 ىعس ثيح ،هاروتكدلاو ،ريتسجاملا :هيمسقب ايلعلا تاساردلا جمانربو ،سويرولاكبلا
 هبالط تاربخ ءارثإل هتاردقو هتاناكمإ ليعفت ىلإً ادهاج هسيسأت ذنم ىعسيو مسقلا
ً افظومو ،هتذتاسأل ةيركفلاو ةيملعلا تاربخلا ىلع لجو زع هللا دعب كلذ يفً ادمتعم
 بناج ىلإ ةينقتلاو ةيملعلا بيلاسألاو تادجتسملا ثدحأ مادختسا يف هدراوم ةفاك
  .هئاكرش ةمدخ لجأ نم ةلعافلا ةيعامتجالا هتيؤر فيظوت

 هتاررقمو هجمارب ريوطت ىلإ هتريسم لاوط ىعسيو مسقلا يعس امك  
 تاريغتملا عم بسانتي وحن ىلع ةديدج تاررقمو جمارب ثادحتساو رارمتساب ةيساردلا
 ةميدقلا راثآلا تاسارد بناج ىلإ مسقلا تاررقم مضت ثيح ،ةيميداكألاو ةيملعلا
 ،ايجولوبورثنألاو ،راثآلا ملع يف ةثيدحلا تايرظنلا لوانتت تاررقم ةيمالسإلاو
 ًالضف ،راثآلا ةنايصو فحاتملا تالاجمو ،اهتساردو تاروثعملا ليلحتو ،ايجولويكرأويجلاو
 نم ةدعاسملا مولعلاو بيقنتلا لاجم يف يلمعلا بيردتلاو ةيناديملا تاساردلا نع
 ةيسيطانغملا تاحوسملاو ،طئارخلا دادعإو يحاسم مسرو ريوصتو فينصتو ميمرت
 ..)ةيئايزيفويجلا(

 ةيحايسلا ةرادإلا مسق
 ةيقدنفلاو

 

 

 تاعماج قاطن ىلع صصختم مسق لوأ ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادالا مسق دعي
 ةيلك ةموظنم نمض مسقلا ئشنأ دقو .ةيبرعلا تاعماجلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ميركلا يماسلا ماقملا رمأ ىلع ًءانب م2005/ـه1426 ماع تسسأت يتلا ،راثآلاو ةحايسلا
 يلاعلا ميلعتلا سلجم رارق ىلع فوطعملاو ،ه1426 /8 /22 خيراتو ،ب م /10363 مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ةيحايسلا ةرادإلا مسق
 ةيقدنفلاو

 ةيادب عم ةيميلعتلا هتريسم مسقلا أدب دقو ،ـه1426 /26/5 خيراتب ،1426 / 38 /7 مقر
 هتلاسر ةيدأت يف  كراشيل م2006 / ـه1428 – 1427 يعماجلا ماعلا نم لوالا لصفلا
 ىلع ةرداق ةءافكلا ةيلاع رداوك دادعإو ريوطتو ليهأت قوسل يمانتملا بلطلا ةيبلت يف
 ءانبو ،هططخ ميمصتو ،مسقلا ةريسم ةقالطنا يف مهاستو ةقدنفلاو ةحايسلا ةعانص
  .هرامثتساو هيلع ظافحلل ةبسانم تايجيتارتسا

 ءارثإل هتاردقو هتاناكمإ ليعفت ىلإً ادهاج يعسي وهو هسيسأت ذنم مسقلا
 ةيركفلاو ةيملعلا تاربخلا ىلع لجو زع هللا دعب كلذ يفً ادمتعم هبالط تاربخ
 ةيملعلا بيلاسألاو تادجتسملا ثدحأ مادختسا يف هدراوم ةفاكً افظومو ،هتذتاسأل
  .هئاكرش ةمدخ لجأ نم ةلعافلا ةيعامتجالا هتيؤر فيظوت بناج ىلإ ةينقتلاو

 رارمتساب ةيساردلا هتاررقمو هجمارب ريوطت ىلإ هتريسم لاوط مسقلا يعسيو 
 ةيميداكألاو ةيملعلا تاريغتملا عم بسانتي وحن ىلع ةديدج تاررقمو جمارب ثادحتساو
 ةيملعلا تاجايتحالا عم بسانتت ةديدج تاصصخت ءاشنإ ىلع صيرح مسقلا نأ امك
 .ةفلتخملا ةيومنتلا تابلطتملاو

 ثارتلا دراوم ةرادإ مسق
 يحايسلا داشرإلاو

 ةيسفانتلا نمضت هلعاف ثحبو ملعت ةئيب ءان ىلإ هسيسأت ذنم مسقلا يعسب
 مهست ةيعادبإ ثوحب جتنتو ،مسقلا تاجرخم يف زيمتلا ققحتو ً،ايلودوً ايميلقإوً ايلحم
 .اهتمادتساو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ثارت دراومل لثمألا يحايسلا فيظوتلا يف
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 ة<)[داكألا ما@قألا ة,ؤر

 

 ة<)[داكألا ما@قألا ةلاسر

 

 مسقلا ةيؤر يميداكألا مسقلا
 .عمتجملا ةمدخو يرثألا ثحبلاو تاساردلا لاجم يف يفرعملا زيمتلاو ةدايرلا راثآلا مسق

 ةيحايسلا ةرادإلا مسق
 ةيقدنفلاو

 يملعلا ثحبلاو يقدنفلاو يحايسلا ميلعتلا يف زيمتلاو ةدايرلا قيقحت
 .عمتجملا ةمدخو

 ثارتلا دراوم ةرادإ مسق
 يحايسلا داشرإلاو

 يف ةّيملع ثوحب ءارجإو ةيميداكأ جمارب ميدقت يف يملاعلا زيمتلاو ةدايرلا
 .ةفلتخملا اهتاقيبطتو يحايسلا داشرإلاو ثارتلا دراوم ةرادإ تالاجم

 مسقلا ةلاسر يميداكألا مسقلا

 ىوتسم ىلع ةزيمتم ةيميلعت جمارب ميدقت ىلإ راثآلا مسق ىعسي راثآلا مسق
 مسقلا لمعيو .ةيلودلا ريياعمللً اقفو هاروتكدلاو ،ريتسجاملاو ،سويرولاكبلا

 جيرخلا باسكإل ،يلمعملاو يناديملا بيردتلا جمارب لضفأ ريفوت ىلع
 مهسيو .ىرخألا ةفاقثلا لوقح يف لمعلاو راثآلا لاجم يف ةيساسألا تاراهملا

 خيراتلاب ةفرعملاو يعولا رشن يف ةيملعلا ثاحبألا رشن لالخ نم مسقلا
 .ةيفاقثلا تايوتسملا فلتخم ىلع عمتجملا ةمدخ يف ةكراشملاو ،يراضحلا

 لضفأ ينبتو ،ةيلمعلاو ةيميداكألا هجمارب ةعجارم ىلع مسقلا لمعي امك
 ةدافتسالل ثارتلا ةيامحو ،هتاعوضومو يرثألا ثحبلا جهانم يف تادجتسملا

 ً.ايداصتقاوً ايفاقث هنم
 ةيحايسلا ةرادإلا مسق

 ةيقدنفلاو
 فيظوتو مادختساب ةزيمتم ةيبيردت تارودو ةيثحبو ةيميلعت تامدخ ميدقت
 فراعملا كلتمت ةلهؤم تاجرخم قيقحتل ةيلودلا ريياعملاو تاينقتلا ثدحأ

 ..لمعلا قوس يف ةسفانملل ةبولطملا تايكولسلاو تاراهملاو
 ثارتلا دراوم ةرادإ مسق

 يحايسلا داشرإلاو
 ايلودو ايميلقإو ايلحم ةيسفانتلا نمضت ةلعاف ةيثحبو ةيميلعت ةئيب ءانب
 فيظوتلا يف مهست ةيعادبإ ثوحب جتنتو مسقلا تاجرخم يف زيمتلا ققحتو

 .اهتمادتساو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ثارت دراومل لثمألا يحايسلا

 ة<)[داكألا ما@قألا ة,ؤر

 

 ة<)[داكألا ما@قألا ةلاسر

 

 مسقلا ةيؤر يميداكألا مسقلا
 .عمتجملا ةمدخو يرثألا ثحبلاو تاساردلا لاجم يف يفرعملا زيمتلاو ةدايرلا راثآلا مسق

 ةيحايسلا ةرادإلا مسق
 ةيقدنفلاو

 يملعلا ثحبلاو يقدنفلاو يحايسلا ميلعتلا يف زيمتلاو ةدايرلا قيقحت
 .عمتجملا ةمدخو

 ثارتلا دراوم ةرادإ مسق
 يحايسلا داشرإلاو

 يف ةّيملع ثوحب ءارجإو ةيميداكأ جمارب ميدقت يف يملاعلا زيمتلاو ةدايرلا
 .ةفلتخملا اهتاقيبطتو يحايسلا داشرإلاو ثارتلا دراوم ةرادإ تالاجم

 مسقلا ةلاسر يميداكألا مسقلا

 ىوتسم ىلع ةزيمتم ةيميلعت جمارب ميدقت ىلإ راثآلا مسق ىعسي راثآلا مسق
 مسقلا لمعيو .ةيلودلا ريياعمللً اقفو هاروتكدلاو ،ريتسجاملاو ،سويرولاكبلا

 جيرخلا باسكإل ،يلمعملاو يناديملا بيردتلا جمارب لضفأ ريفوت ىلع
 مهسيو .ىرخألا ةفاقثلا لوقح يف لمعلاو راثآلا لاجم يف ةيساسألا تاراهملا

 خيراتلاب ةفرعملاو يعولا رشن يف ةيملعلا ثاحبألا رشن لالخ نم مسقلا
 .ةيفاقثلا تايوتسملا فلتخم ىلع عمتجملا ةمدخ يف ةكراشملاو ،يراضحلا

 لضفأ ينبتو ،ةيلمعلاو ةيميداكألا هجمارب ةعجارم ىلع مسقلا لمعي امك
 ةدافتسالل ثارتلا ةيامحو ،هتاعوضومو يرثألا ثحبلا جهانم يف تادجتسملا

 ً.ايداصتقاوً ايفاقث هنم
 ةيحايسلا ةرادإلا مسق

 ةيقدنفلاو
 فيظوتو مادختساب ةزيمتم ةيبيردت تارودو ةيثحبو ةيميلعت تامدخ ميدقت
 فراعملا كلتمت ةلهؤم تاجرخم قيقحتل ةيلودلا ريياعملاو تاينقتلا ثدحأ

 ..لمعلا قوس يف ةسفانملل ةبولطملا تايكولسلاو تاراهملاو
 ثارتلا دراوم ةرادإ مسق

 يحايسلا داشرإلاو
 ايلودو ايميلقإو ايلحم ةيسفانتلا نمضت ةلعاف ةيثحبو ةيميلعت ةئيب ءانب
 فيظوتلا يف مهست ةيعادبإ ثوحب جتنتو مسقلا تاجرخم يف زيمتلا ققحتو

 .اهتمادتساو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ثارت دراومل لثمألا يحايسلا

رؤية األقسام األكاديمية

رسالة األقسام األكاديمية
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 ة<)[داكألا ما@قألا فا9هأأهداف األقسام األكاديمية

 

 مسقلا فادهأ يميداكألا مسقلا

 تاجايتحا يبلي امب يرثألا لمعلا ةسراممو ثوحبلا ءارجإلً اينهموً ايفرعم بالطلا دادعإ  § راثآلا مسق
 .لمعلا قوس

 .راثآلا نع بيقنتلا تالضعمو ةيرثألا اياضقلا عم لماعتلا نم بالطلا نيكمت §
 .صاخ هجوب ةكلمملاو ماع هجوب ةيبرعلا ةريزجلا خيراتب ةلصلا تاذ ثوحبلاو تاساردلا ءارجإ §
 لاجم يفً ايملاعوً ايلحم ةينهملاو ةيثحبلاو ةيملعلا تامظنملاو تاسسؤملا عم نواعتلا §

 .يرثألا ثحبلاو ةيرثألا تاساردلا
 .ةيميداكألا ةدوجلا ىوتسم عفرل ةيملاعلاو ةينطولا ريياعملاب مازتلال §
 .ةيملاعلا ةيميداكألا تاروطتلا ةبكاومل اينهمو ايفرعم ايلعلا تاساردلا جماربب ءاقترالا §
 .ةاوهلاو يموكحلا عاطقلا يف نيلماعلاو نيثحابلل ةروطتم ةيبيردت جمارب دادعإ §
 عم ةكارشلا زيزعتو صاخلاو يموكحلا نيعاطقلل ةينهملاو ةيملعلا تاراشتسالا ميدقت §

 .عمتجملا تاسسؤم
 .يفرعملاو يتاذلا روطتلا نم ةيميداكألا رداوكلا نيكمت §
 ةيمالسإلا ةيصخشلا ءانبل ةايحلا عقاوب هطبرو يمالسإلا ثارتلا ءايحإ يف ةمهاسملا §

 .ةينطولا زيزعتو
 ةيملاعلا تافاقثلاو تاراضحلا نم حلاصلا عم هطبرو هثارتو هخيراتب عمتجملا ةلص قيثوت §

 ةرصاعملا
 ةيحايسلا ةرادإلا

 ةيقدنفلاو
 .قدانفلاو ةحايسلا لاجم يف ةفلتخملا تاءافكلاو تاراهملاو فراعملاب ةبلطلا ديوزت §
 .يقدنفلاو يحايسلا لمعلا قوس يف ةسفانملل نيجيرخلا ليهأت §
 .قدانفلاو ةحايسلا لاجم يف يملعلا ثحبلا تاراهمب بالطلا ديوزت §
 ةيكراشتلا ادبم زيزعتو ةمادتسملا ةيحايسلا ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا §

 .عمتجملا ةمدخو
 ثارتلا دراوم ةرادإ
 يحايسلا داشرإلاو

 ً.ايملاع ةدايرلاو زيمتلا تابلطتم ققحت §
 .لمعلا قوسل مسقلا بالط دادعإ §
 .ةيميداكألاو ةيميلعتلا تالاجملا يف ةثيدحلا ةينقتلا قيبطت §
  .نييلودو نييلحم ءاكرش عم ةينهمو ةيميلعت تامدخ ةكارش جمارب ريوطتو ءانب §
  .عمتجملا ةمدخل ةيعون جمارب ميدقت §
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 ة<)[داكألا ما@قألا جما#ب

 س<Eر<لاLéلا ةلح>:ل جما>ب ةثالث ًا&لاح مAقت ة&:@داكأ ما*قأ ةثالث ة&ل6لا ãgت
 :يتآلا$ اهنا&=و ،ا&لعلا تاسارAلا ةلح>:ل S&2مان>=و

 

  

 مسقلا م
  ةيميداكألا جمارــــــبلا

 جمانرب
  سويرولاكبلا

 جمانرب
 ريتسجاملا

 جمانرب
 هاروتكدلا

 يلامجإلا

 3 1 1 1 راثآلا مسق 1

 ةرادإلا مسق 2
 ةيحايسلا
 ةيقدنفلاو

1  1 - 2 

 ةرادإ مسق 3
 ثارتلا دراوم
 داشرإلاو
 يحايسلا

1 1 - 2 

 7 1 3 3 عومجملا 4

برامج األقسام األكاديمية

تضــم الكليــة ثالثــة أقســام أكاديميــة تقــدم حالياً ثالثــة برامج لمرحلــة البكالوريــوس وبرنامجين 
لمرحلــة الدراســات العليــا، وبيانها كاآلتي:
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 ةيلكلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ
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 ةحا<@لا ة<ل? يف 2ه)Qح يف Iمو P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ د9ع

 ـه1442 يعماOلا ماعلا لالخ راثآلاو

 

 

 

 ماعلا لالخ OSPلا k@ح I<عز+م دO9لا P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ دا9عأ

 م2021-2020/ ـه1442 يسار9لا

 ذاتسأ سنجلا يميداكألا مسقلا
 ذاتسأ
 كراشم

 ذاتسأ
 دعاسم

 يلامجإلا ديعم رضاحم

 راثآلا مسق

 33 4 2 7 11 9 ركذ

 4 - 1 2 1 - ىثنأ

 37 4 3 9 12 9 يلامجإ

 ةيحايسلا ةرادإلا مسق
 ةيقدنفلاو

 40 23 5 8 2 2 ركذ

 1 - - 1 - - ىثنأ

 41 23 5 9 2 2 يلامجإ

 ثارتلا دراوم ةرادإ مسق
 يحايسلا داشرإلاو

 18 7 2 5 3 1 ركذ

 5 4 - 1 - - ىثنأ

 23 11 2 6 3 1 يلامجإ

 101 38 10 24 17 12 ةيلكلا يلامجإ     

 ذاتسأ ذاتسأ سنجلا مسقلا
 كراشم

 ذاتسأ
 دعاسم

 يلامجإلا ديعم رضاحم

 راثآلا مـــــــسق

 2 0 0 2 0 0 ركذ
 1 0 0 1 0 0 ىثنأ
 3 0 0 3 0 0 يلامجإ

 ةحا<@لا ة<ل? يف 2ه)Qح يف Iمو P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ د9ع

 ـه1442 يعماOلا ماعلا لالخ راثآلاو

 

 

 

 ماعلا لالخ OSPلا k@ح I<عز+م دO9لا P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ دا9عأ

 م2021-2020/ ـه1442 يسار9لا

 ذاتسأ سنجلا يميداكألا مسقلا
 ذاتسأ
 كراشم

 ذاتسأ
 يلامجإلا ديعم رضاحم دعاسم

 راثآلا مسق

 33 4 2 7 11 9 ركذ

 4 - 1 2 1 - ىثنأ

 37 4 3 9 12 9 يلامجإ

 ةيحايسلا ةرادإلا مسق
 ةيقدنفلاو

 40 23 5 8 2 2 ركذ

 1 - - 1 - - ىثنأ

 41 23 5 9 2 2 يلامجإ

 ثارتلا دراوم ةرادإ مسق
 يحايسلا داشرإلاو

 18 7 2 5 3 1 ركذ

 5 4 - 1 - - ىثنأ

 23 11 2 6 3 1 يلامجإ

 101 38 10 24 17 12 ةيلكلا يلامجإ     

 ذاتسأ ذاتسأ سنجلا مسقلا
 كراشم

 ذاتسأ
 دعاسم

 يلامجإلا ديعم رضاحم

 راثآلا مـــــــسق

 2 0 0 2 0 0 ركذ
 1 0 0 1 0 0 ىثنأ
 3 0 0 3 0 0 يلامجإ

عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في كلية 
السياحة واآلثار خالل العام الجامعي 1442هـ

أعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد موزعين حسب 
الجنس خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م
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 ةحا<@لا ة<ل? يف 2ه)Qح يف Iمو P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ د9ع

 ـه1442 يعماOلا ماعلا لالخ راثآلاو

 

 

 

 ماعلا لالخ OSPلا k@ح I<عز+م دO9لا P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ دا9عأ

 م2021-2020/ ـه1442 يسار9لا

 ذاتسأ ذاتسأ سنجلا يميداكألا مسقلا
 كراشم

 ذاتسأ
 يلامجإلا ديعم رضاحم دعاسم

 راثآلا مسق

 33 4 2 7 11 9 ركذ

 4 - 1 2 1 - ىثنأ

 37 4 3 9 12 9 يلامجإ

 ةيحايسلا ةرادإلا مسق
 ةيقدنفلاو

 40 23 5 8 2 2 ركذ

 1 - - 1 - - ىثنأ

 41 23 5 9 2 2 يلامجإ

 ثارتلا دراوم ةرادإ مسق
 يحايسلا داشرإلاو

 18 7 2 5 3 1 ركذ

 5 4 - 1 - - ىثنأ

 23 11 2 6 3 1 يلامجإ

 101 38 10 24 17 12 ةيلكلا يلامجإ     

 ذاتسأ ذاتسأ سنجلا مسقلا
 كراشم

 ذاتسأ
 دعاسم

 يلامجإلا ديعم رضاحم

 راثآلا مـــــــسق

 2 0 0 2 0 0 ركذ
 1 0 0 1 0 0 ىثنأ
 3 0 0 3 0 0 يلامجإ

نسبة التغير في إعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في 
حكمهم خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م

 

 ماعلا لالخ 2ه)Qح يف Iمو P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ دا9عإ يف #<غ*لا ةF@ن

 م2021-2020/ ـه1442 يسار9لا

 
 ىلع ل+3(لا ةلود k@ح 2ه)Qح يف Iمو P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ د9ع

 م2021-2020/ ـه1442 يسار9لا ماعلا لالخ ةداهaلا

 ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا مسق

 0 0 0 0 0 0 ركذ

 1 0 0 1 0 0 ىثنأ

 1 0 0 1 0 0 يلامجإ

  ثارتلا دراوم ةرادإ مسق
 يحايسلا داشرإلاو

 1 0 0 1 0 0 ركذ

 0 0 0 0 0 0 ىثنأ

 1 0 0 1 0 0 يلامجإ

 5 0 0 5 0 0 يلاــــــــــمجالا

 سيردتلا ةئيه ءاضعأ ددع مـــــسقلا
 مهمكح يف نمو

 ةبسن
 ريغتلا

 تاظحالم

 اقباس 41 %2 37 راـــــــــــــثآلا
 اقباس 43 %4.7 41 ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا مسق 

 اقباس 22 %5 23 يحايسلا داشرإلاو ثارتلا دراوم ةرادإ مسق

 ةجردلا مسقلا
 ةيملعلا

 لخاد سنجلا
 ةكلمملا

 يلامجالا لودلا ةيقب
 اكيرمأ ايناطيرب

 راــــــــــــثآلا

 1 0 1 0 ركذ ريتسجاملا

 0 0 0 0 ىثنأ
 2 0 2 0 ركذ هاروتكدلا

 1 0 0 1 ىثنأ

 4 0 3 1 يلامجالا

 ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا مسق
 1 1 0 0 ركذ ريتسجاملا

 0 0 0 0 ىثنأ
 0 0 0 0 ركذ هاروتكدلا

 

 ماعلا لالخ 2ه)Qح يف Iمو P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ دا9عإ يف #<غ*لا ةF@ن

 م2021-2020/ ـه1442 يسار9لا

 
 ىلع ل+3(لا ةلود k@ح 2ه)Qح يف Iمو P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ د9ع

 م2021-2020/ ـه1442 يسار9لا ماعلا لالخ ةداهaلا

 ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا مسق

 0 0 0 0 0 0 ركذ

 1 0 0 1 0 0 ىثنأ

 1 0 0 1 0 0 يلامجإ

  ثارتلا دراوم ةرادإ مسق
 يحايسلا داشرإلاو

 1 0 0 1 0 0 ركذ

 0 0 0 0 0 0 ىثنأ

 1 0 0 1 0 0 يلامجإ

 5 0 0 5 0 0 يلاــــــــــمجالا

 سيردتلا ةئيه ءاضعأ ددع مـــــسقلا
 مهمكح يف نمو

 ةبسن
 ريغتلا

 تاظحالم

 اقباس 41 %2 37 راـــــــــــــثآلا
 اقباس 43 %4.7 41 ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا مسق 

 اقباس 22 %5 23 يحايسلا داشرإلاو ثارتلا دراوم ةرادإ مسق

 ةجردلا مسقلا
 ةيملعلا

 لخاد سنجلا
 ةكلمملا

 يلامجالا لودلا ةيقب
 اكيرمأ ايناطيرب

 راــــــــــــثآلا

 1 0 1 0 ركذ ريتسجاملا

 0 0 0 0 ىثنأ
 2 0 2 0 ركذ هاروتكدلا

 1 0 0 1 ىثنأ

 4 0 3 1 يلامجالا

 ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا مسق
 1 1 0 0 ركذ ريتسجاملا

 0 0 0 0 ىثنأ
 0 0 0 0 ركذ هاروتكدلا
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عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب دولة الحصول 
على الشهادة خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م

 

 ماعلا لالخ 2ه)Qح يف Iمو P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ دا9عإ يف #<غ*لا ةF@ن

 م2021-2020/ ـه1442 يسار9لا

 
 ىلع ل+3(لا ةلود k@ح 2ه)Qح يف Iمو P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ د9ع

 م2021-2020/ ـه1442 يسار9لا ماعلا لالخ ةداهaلا

 ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا مسق

 0 0 0 0 0 0 ركذ

 1 0 0 1 0 0 ىثنأ

 1 0 0 1 0 0 يلامجإ

  ثارتلا دراوم ةرادإ مسق
 يحايسلا داشرإلاو

 1 0 0 1 0 0 ركذ

 0 0 0 0 0 0 ىثنأ

 1 0 0 1 0 0 يلامجإ

 5 0 0 5 0 0 يلاــــــــــمجالا

 سيردتلا ةئيه ءاضعأ ددع مـــــسقلا
 مهمكح يف نمو

 ةبسن
 ريغتلا

 تاظحالم

 اقباس 41 %2 37 راـــــــــــــثآلا
 اقباس 43 %4.7 41 ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا مسق 

 اقباس 22 %5 23 يحايسلا داشرإلاو ثارتلا دراوم ةرادإ مسق

 ةجردلا مسقلا
 ةيملعلا

 لخاد سنجلا
 ةكلمملا

 يلامجالا لودلا ةيقب
 اكيرمأ ايناطيرب

 راــــــــــــثآلا

 1 0 1 0 ركذ ريتسجاملا

 0 0 0 0 ىثنأ
 2 0 2 0 ركذ هاروتكدلا

 1 0 0 1 ىثنأ

 4 0 3 1 يلامجالا

 ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا مسق
 1 1 0 0 ركذ ريتسجاملا

 0 0 0 0 ىثنأ
 0 0 0 0 ركذ هاروتكدلا

 

 ـه1442 يسار9لا ماعلا لالخ 2ه*<ق#ت 2ت IیGلا P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ
 م2020-2021/

 

 يسار9لا ماعلا لالخ ة<)لع eئا+ج ىلع I<لصا(لا P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ

 م2021-2020/ ـه1442

 

 

 1 1 0 0 ىثنأ
 2 2 0 0 يلامجالا

 داشرإلاو ثارتلا دراوم ةرادإ مسق
 يحايسلا

 0 0 0 0 ركذ ريتسجاملا
 0 0 0 0 ىثنأ

 1 1 0 0 ركذ هاروتكدلا
 0 0 0 0 ىثنأ

 1 1 0 0 يلامجالا

 7 3 3 1 يلامجالا

 
 مسقلا مـــسالا م

 ةيملعلا ةبترملا
 ىلا نم

 نودعسلا زيزعلادبع تنب ةرهوجلا .د 1

 راثآلا

 كراشم ذاتسأ دعاسم ذاتسأ
 دعاسم ذاتسأ رضاحم يرمسألا زياف نب دلاخ .د 2
 دعاسم ذاتسأ رضاحم لبنساب ملاس نب هللادبع .د 3
 دعاسم ذاتسأ رضاحم يرهشلا حيشم تنب ةرفاظ .د 4
 دعاسم ذاتسأ رضاحم ثارتلا ياب حاتفلادبع دمحم .د 5

  ةزئاجلاب زئافلا مسأ  ةزئاجلا مسأ  ةزئاجلل ةحناملا ةهجلا
 سلجم لودـب راـثآلاو خيراـتلا ةـيعمج
 ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا

 ةــمدــخل ميعنلا يلعلا هــللادــبع روتكدــلا ةزئاــج
 )ىلوألا ةزئاجلا( اهراثآو ةيبرعلا ةريزجلا خيرات

 زيزعلادبع تنب ةرهوجلا .د
 نودعسلا
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أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم خالل العام الدراسي 
1442هـ /2020-2021م

أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز علمية خالل العام 
الدراسي 1442هـ /2021-2020م

 

 ـه1442 يسار9لا ماعلا لالخ 2ه*<ق#ت 2ت IیGلا P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ
 م2020-2021/

 

 يسار9لا ماعلا لالخ ة<)لع eئا+ج ىلع I<لصا(لا P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ

 م2021-2020/ ـه1442

 

 

 1 1 0 0 ىثنأ
 2 2 0 0 يلامجالا

 داشرإلاو ثارتلا دراوم ةرادإ مسق
 يحايسلا

 0 0 0 0 ركذ ريتسجاملا
 0 0 0 0 ىثنأ

 1 1 0 0 ركذ هاروتكدلا
 0 0 0 0 ىثنأ

 1 1 0 0 يلامجالا

 7 3 3 1 يلامجالا

 
 مسقلا مـــسالا م

 ةيملعلا ةبترملا
 ىلا نم

 نودعسلا زيزعلادبع تنب ةرهوجلا .د 1

 راثآلا

 كراشم ذاتسأ دعاسم ذاتسأ
 دعاسم ذاتسأ رضاحم يرمسألا زياف نب دلاخ .د 2
 دعاسم ذاتسأ رضاحم لبنساب ملاس نب هللادبع .د 3
 دعاسم ذاتسأ رضاحم يرهشلا حيشم تنب ةرفاظ .د 4
 دعاسم ذاتسأ رضاحم ثارتلا ياب حاتفلادبع دمحم .د 5

  ةزئاجلاب زئافلا مسأ  ةزئاجلا مسأ  ةزئاجلل ةحناملا ةهجلا
 سلجم لودـب راـثآلاو خيراـتلا ةـيعمج
 ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا

 ةــمدــخل ميعنلا يلعلا هــللادــبع روتكدــلا ةزئاــج
 )ىلوألا ةزئاجلا( اهراثآو ةيبرعلا ةريزجلا خيرات

 زيزعلادبع تنب ةرهوجلا .د
 نودعسلا

 

 ـه1442 يسار9لا ماعلا لالخ 2ه*<ق#ت 2ت IیGلا P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ
 م2020-2021/

 

 يسار9لا ماعلا لالخ ة<)لع eئا+ج ىلع I<لصا(لا P,ر9*لا ة`<ه ءا^عأ

 م2021-2020/ ـه1442

 

 

 1 1 0 0 ىثنأ
 2 2 0 0 يلامجالا

 داشرإلاو ثارتلا دراوم ةرادإ مسق
 يحايسلا

 0 0 0 0 ركذ ريتسجاملا
 0 0 0 0 ىثنأ

 1 1 0 0 ركذ هاروتكدلا
 0 0 0 0 ىثنأ

 1 1 0 0 يلامجالا

 7 3 3 1 يلامجالا

 
 مسقلا مـــسالا م

 ةيملعلا ةبترملا
 ىلا نم

 نودعسلا زيزعلادبع تنب ةرهوجلا .د 1

 راثآلا

 كراشم ذاتسأ دعاسم ذاتسأ
 دعاسم ذاتسأ رضاحم يرمسألا زياف نب دلاخ .د 2
 دعاسم ذاتسأ رضاحم لبنساب ملاس نب هللادبع .د 3
 دعاسم ذاتسأ رضاحم يرهشلا حيشم تنب ةرفاظ .د 4
 دعاسم ذاتسأ رضاحم ثارتلا ياب حاتفلادبع دمحم .د 5

  ةزئاجلاب زئافلا مسأ  ةزئاجلا مسأ  ةزئاجلل ةحناملا ةهجلا
 سلجم لودـب راـثآلاو خيراـتلا ةـيعمج
 ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا

 ةــمدــخل ميعنلا يلعلا هــللادــبع روتكدــلا ةزئاــج
 )ىلوألا ةزئاجلا( اهراثآو ةيبرعلا ةريزجلا خيرات

 زيزعلادبع تنب ةرهوجلا .د
 نودعسلا

أعداد المبتعثين للدراسات العليا بالكلية
خالل العام الدراسي 1442هـ /2021-2020م
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أسماء المبتعثين حسب الدرجة العلمية 
خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م
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أعضاء هيئة التدريس بالكلية
خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م
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46

البحوث العلمية المنشورة 
خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م
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51



52

كتب علمية منشورة 
خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م
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أعداد البحوث والدراسات والمؤلفات العلمية المنجزة حسب 
مجاالت البحوث خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م
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نشاطات أعضاء 

هيئة التدريس
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مشاركات أعضاء هيئة التدريس 
خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م
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62



63

أنشطة حضرها أعضاء هيئة التدريس 
) مؤتمر/ ندوة/ محاضرة/ لقاء...( خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م



64



65



66



67



68



69
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أعداد المؤتمرات والبحوث التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس حسب مكان 
االنعقاد خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م

عدد الدورات التدريبية لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م
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الدورات التدريبية التي حضرها أعضاء هيئة التدريس بالقسم
خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م
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74



75



76

الدورات التدريبية التي قدمها أعضاء هيئة التدريس لتحسين المهارات 
الشخصية والمهنية للطالب والجمهور خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م



77

مساهمات أعضاء هيئة التدريس في االستشارات والجمعيات العلمية 
خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م



78



79



80



81

عضوية هيئة التدريس في الجمعيات العلمية واألكاديمية 
خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م



82



83

أنشطة موظفي األقسام بالكلية
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أعداد الموظفين باألقسام حسب تخصــــــــصهم              الوظيفي خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م  
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أعداد الموظفين باألقسام حسب تخصــــــــصهم              الوظيفي خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م  



86

الدورات التدريبية التي حضرها موظفي األقسام 
خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م
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88



89

اجمالي الدورات التدريبية التي حضرها موظفي الكلية 
خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م
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مجلة الكلية 

ومركز البحوث
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أوال: مجلة الكلية:

البحوث الجديدة الواردة للمجلة كلية السياحة واآلثار وقرار هيئة التحرير 
خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م

توزيع البحوث الواردة إلى المجلة حسب التخصص
خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م



93

توزيع البحوث الواردة إلى المجلة حسب أماكن محكمي البحوث ومجال تخصص 
البحث خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م

عدد البحوث المنشورة في المجلة للعدد رقم )1(
خالل العام الجامعي 1442هـ /2020-2021م



94

عدد البحوث المعدة للنشر في المجلة للعدد رقم )2( 
خالل العام الجامعي 1442هـ /2020-2021م

عدد البحوث التي نشرت لهيئة أعضاء التدريس في الكلية 
خالل العام الجامعي 1442هـ /2020-2021م
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قدمــت المجلــة كافــة بياناتهــا للتســجيل فــي قاعــدة معامــل التأثيــر واالستشــهادات 
المرجعيــة العربــي "ارســيف Arcif" ، والــذي يغطــي مــا يقــارب 500 مؤسســة عربيــة )جامعــة 
ومركــز بحثــي وجمعيــة وهيئــة علميــة( وهــو مرحلــة مهمــة لقبــول المجلــة مســتقبال فــي 

قاعــدة معامــل التأثيــر واالستشــهادات المرجعيــة العالميــة.

تــم تزويــد المســئولين بموقــع الكليــة بكافــة االعــداد الســابقة والحاليــة من المجلــة تمهيداً 
لتحديــث موقــع المجلــة، كمــا تــم ارســال بياناتهــا إلضافتهــا فــي الموقــع االلكترونــي الخــاص 

بوحــدة المجــالت الجامعية.

تــم اكمــال إجــراءات االنضمــام  للكشــاف العربــى لإلستشــهادات المرجعيــة برقــم مرجعــى       
.)1637-2107-ARCI(

إجراءات المجلة في 
التسجيل لالستشهاد العربي 

الموقع االلكتروني 
للمجلة

الكشاف العربى 
لإلستشهادات المرجعية
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قام المركز بإنجاز )كلي أو جزئي( لألعمال اآلتية:
• صياغة الرؤية والرسالة واألهداف لمركز البحوث في كلية السياحة واآلثار.

• انشاء الموقع االلكتروني للمركز واضافة بيانات التواصل مع االعضاء وفريق المركز    
   باإلضافة للبيانات الرئيسية ألعمال مركز البحوث.

• العمل على تحويل مكنونات ارشيف مركز االبحاث الى ارشيف رقمي وتصميم قاعدة البيانات     
   ألنشاء بنك معلومات ُيسهل الوصول لتاريخ المعامالت واالنجازات السابقة للمركز.

• استحداث قائمة تواصل مع اعضاء هيئة التدريس من معيدين ومحاضرين واساتذة المنتسبين  
   للكلية وتحديثها دورياً بالتواصل مع مكاتب رئاسة االقسام.

• صياغة اتفاقيات مع جمعيات ومراكز وكراسي بحثية في داخل الكلية وخارجها ورفع طلبات      
   الموافقة على الصيغة المقترحة من قبل فريق المركز وهذا لزيادة عمالء المركز ومعامل    

  تأثيره بتوفير األدوات المتوفرة لديه ألكبر عدد ممكن باإلضافة إلى االستفادة من الدورات وورش  
   العمل التي تقام من قبل األطراف الثانية في هذه االتفاقيات المقترحة.

• إقامة اجتماعات دورية مع أعضاء لجنة مركز البحوث الستعراض مدى التقدم في اعمال فريق  
   عمل مركز البحوث باإلضافة الى الحصول على االستشارات ألولويات البرامج التي يجب العمل    

   عليها.
• الحصول على الدليل اإلرشادي للوائح دعم البحوث من قبل عمادة البحث العلمي بجامعة الملك    

   سعود ومتابعة التحديثات التي تطرأ عليها.
• مشاركة أحدث اللوائح دورياً لدعم البحوث مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية في االقسام الثالثة.

• حث أعضاء اللجنة االستشارية للعمل كسفراء لمركز البحوث في أقسامهم وبين زمالئهم لتنويع  
   قنوات االتصال بمركز البحوث وتكثيف أثرها.

• متابعة المعامالت المقدمة من رؤساء مركز البحوث السابقين بما يخص توسعة اوعية النشر  
   المدعومة للتخصصات اإلنسانية عموماً وتخصصات الكلية خصوصاً وأداء تقييم ألوعية البحث  

   المدعومة حالياً إلثبات تقلص االوعية البحثية المدعومة والمتاحة لمنسوبي الكلية وأثره السلبي  
   على األداء العام في البحث العلمي.

ثانيا: مركز البحوث:
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• توظيف الفراغات المخصصة لمركز البحوث ورصد االحتياجات لرفع اداء المركز وتمكينه من   
   استقبال الباحثين ورفع الطلب لإلدارة المختصة بالكلية.

• اسقاط السلف السابقة والمعلقة في االدارة المالية بالجامعة بأسماء رؤساء وموظفين سابقين  
   لمركز البحوث ومتابعة الطلبات المرفوعة والتفاعل مع الطلبات الجديدة التي تطرأ على هذه  

   المعامالت لتمام انجازها واتاحة المجال للمركز للحصول على سلف جديدة مخصصة لمكافآت  
   الباحثين في المستقبل والتي تنطبق عليهم شروط ولوائح دعم عمادة البحث العلمي.

• حصر المجالت العربية المنشور بها سابقاً من قبل الباحثين في الكلية وانشاء قوائم بهذه المجالت  
  والدوريات العلمية المتعلقة بتخصصات الباحثين في الكلية.

• رصد المجالت والدوريات العلمية المتعلقة باهتمام اعضاء هيئة التدريس في االقسام الثالثة    
   والمفهرسة في قوائم ال ISI والتابعة الى World of Science ونشرها ألعضاء هيئة التدريس.

• رصد المجالت والدوريات العلمية المتعلقة باهتمام اعضاء هيئة التدريس في االقسام الثالثة  
.Elsevier والتابعة الى Scopus والمفهرسة في قوائم ال   

• قام المركز بالعمل على استحداث أداة تسهل على الباحث إجراءات العثور على قنوات النشر      
   المدعومة من قبل عمادة البحث العلمي وهذا ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمجالت والدوريات  

  ISI العلمية والمتعلقة بأقسام الكلية موضح فيها الربع ومعامل التأثير لكل وعاء من قائمة ال  
  وذلك لعام 2019 و2020 وكان اجمالي عدد المجالت المتعلقة بكل قسم كما يلي:
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طالب وطالبات 

الكلية والخريجني
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العدد اإلجمالي للطالب والطالبات المنتظمين في الكلية
خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م

توزيع الطالب المنتظمين بالكلية حسب الجنسية والدرجة العلمية
 خالل العام الجامعي 1442هـ /2020-2021م
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نسبة الطالب المنتظمين بالكلية إلى أعضاء هيئة التدريس العاملين
 خالل العام الجامعي 1442هـ /2020-2021م

أعداد الطالب الخريجين من الكلية
خالل العام الجامعي 1442هـ /2020-2021م
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أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم
خالل العام الجامعي 1442هـ /2020-2021م

الطالب الحائزون على جوائز علمية وتكريمية
خالل العام الجامعي 1442هـ /2020-2021م
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الدورات التدريبية التي حضرها طالب وطالبات الكلية 
خالل العام الجامعي 1442هـ /2020-2021م

وسائل التعلم 
خالل العام الجامعي 1442هـ /2020-2021م
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التـدريب الميــــــداني خــــــــالل                العـــــام الجـــــــــامعي 1442هـ /2020-2021م  
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التـدريب الميــــــداني خــــــــالل                العـــــام الجـــــــــامعي 1442هـ /2020-2021م  
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أنشطة متنوعة
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أنشطة وفعاليات متنوعة بالكلية )فرع الطالبات(  خالل العام الدراسي 1442هـ /2020-2021م
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تعــد وحــدة األنشــطة الطالبيــة بالكليــة الجهــة المعنيــة بتنظيــم الفعاليــات 
ــي تأخــذ طابعهــا مــن اختصاصــات أقســام  ــة والرحــالت والمحاضــرات، والت الطالبي
تدريســه  يتــم  مــا  بدعــم  الوحــدة  تقــوم  إذ  العلميــة.  واآلثــار  الســياحة  كليــة 
بقاعــات الدراســة علــى أرض الواقــع مــن خــالل الزيــارات المتخصصــة، إضافــة الــى 
ــواء  ــراث س ــار والت ــياحة واآلث ــاالت الس ــة بمج ــات متخصص ــات جه ــراكة بفعالي الش
ــة الطــالب بالمــوارد  كانــت جهــات عامــة أو خاصــة. كذلــك تســاهم الوحــدة بتوعي
الســياحية والتراثيــة للملكــة العربيــة الســعودية والتــي مــن الممكــن أن تســتثمر 
ــار مــن  ــة الســياحة واآلث ــة فــي كلي مســتقبال. تتكــون وحــدة األنشــطة الطالبي
ــة ســابقا(  ــادي الثقافــي واالجتماعــي )اللجــان الطالبي نادييــن رســميين همــا الن

ــياحي.        ــاد الس ــادي اإلرش ون
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ــة  ــار احتفالي ــة الســياحة واآلث ــة فــي كلي نظمــت وحــدة األنشــطة الطالبي
مبســطة لليــوم الوطنــي 90 وذلــك باتبــاع اإلجــراءات االحترازيــة للجائحــة, 
وذلــك بتشــريف عميــد الكليــة ووكالئهــا وعــدد مــن منســوبيها وذلــك فــي 

ــاء الموافــق 2020/10/28م. ــوم الثالث ي

أنشطة الوحدة 
خالل العام الجامعي

 1442هـ /2020-2021م هـ
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األنشــطة  وحــدة  نظمــت 
كليــة  فــي  الطالبيــة 
فعاليــة  اآلثــار  و  الســياحة 
وطــن األمجــاد 2 وذلــك فــي 
ــالل  ــن خ ــخ 2021/04/01م م تاري
فــي  المصــور  المعــرض 
أبــرزت  حيــث  الكليــة,  بهــو 
الهائــل  التطــور  الفعاليــة 
لمنطقــة العــال واالهتمــام 
وذلــك  بــه  تحظــى  التــي 
مــن خــالل رؤيــة 2030 والتــي 
تهــدف إلــى فتــح المملكــة 
احتــرام  مــع  العالــم  علــى 
الجــذور التاريخيــة والثقافيــة 
الســعودية وتمكيــن تنميــة 
والثقافــة.  الســياحة  قطــاع 

وطن 
األمجاد )2(
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الزيارات والنشاطات
خالل العام الجامعي 1442هـ /2020-2021م

تعد األندية الطالبية في كلية السياحة واآلثار بجامعة الملك سعود منارة تضئ للطالبات 
في شتى المجاالت العلمية وتساهم في رفع الثقافة لدى الطالبات كما أنها منفذ سياحي 

ومحطة علمية وثقافية للطالبات.
و تشير لخطابات الواردة بتاريخ 1435/8/13هـ فقد وجهت سعادة وكيلة عمادة شؤون الطالب 

لشؤون الطالبات د. ريم بنت عبدالمحسن العبيكان بخصوص تنظيم الهيكل الداخلي ألنشطة 
األندية بالكلية ومهام المشرف للعمل بها .

ويهدف النادي إلى تهيئة الطالبة لمواقف تعليمية مشابهة لمواقف الحياة وتعزيز جانب 
المسؤولية كما تلبي االحتياجات النفسية واالجتماعية للطالبة وتقدم االندية الطالبية برامج 

ثقافية ودورات علمية ورحالت مساندة في مجال السياحة واآلثار

خامسا نادي السياحة واالثار:
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أنشطة النادي

نظم نادي السياحة واآلثار فرع الطالبات العديد من الفعاليات ومنها:

فعالية اللقاء التعريفي بالنادي:
نظمت الفعالية بتاريخ 1442/7/17 بهدف التعرف على رؤية ورسالة واهداف النادي، وجمع 

اكثر قدر ممكن من العضوات، حيث تم تقديم عرض بور بوينت يتضمن رسالة ورؤية وأهداف 
وأعضاء النادي واإلجابة عن االستفسارات، وقد بلغ عدد المنظمات للنادي 15 عضوة.

فعالية السياحة حول العالم:
نظمت الفعالية بتاريخ 1442/8/10 بهدف تعريف معنى السياحة و التعرف على المناطق 

السياحية وبعض المدن، وقد تم عرض صور لبعض المواقع السياحية في العالم، وشارك في 
الفعالية 13 حاضرة
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محاضرة مقومات السياحة التراثية في المملكة العربية السعودية:

نظمت عن بعد بتاريخ 1442/8/16هـ بهدف بيان مفهوم ومقومات السياحة في المملكة العربية السعودية، 
وأهمية مواقع التراث في المملكة العربية السعودية، حيث عرضت صور لبعض مواقع التراث في المملكة، 

حضر المحاضرة 23 عضوة وطالبة.

فعالية ماذا يخبرنا 
الفن الصخري عن حياة 

الشعوب القديمة:

نظمــت عــن بعــد بتاريــخ 1442/8/23هـــ بهــدف إبــراز أهميــة الفنــون الصخريــة، وعــرض صــورة مــن حيــاة الشــعوب 
القديمــة مــن الفنــون الصخريــة، وقــد تــم عــرض صــور لبعــض الفــن الصخــري بعــدة مواقــع مــن المملكــة العربيــة 

الســعودية، نظــم وحضــر الفعاليــة 16 عضــوة.

فعالية األلعاب الشعبية:
نظمــت عــن بعــد بتاريــخ 1442/8/30هـــ بهــدف خلــق روح التنافــس لمعرفــة الماضــي الجميــل والتعريــف باأللعــاب 
ــات، وبلــغ عــدد  ــم عــرض بعــض االلعــاب الشــعبي القديمــة مــع اضافــة بعــض الصوتي الشــعبية القديمــة، حيــث ت

ــات والموظفــات والضيــوف الحاضــرات 21 مــن الطالب
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مشاركات “وحدة العالقات العامة” 
خالل العام الجامعي 1442هـ /2021-2020م

سادسا: نشاطات وحدة العالقات العامة
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