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وخريجي الكلية لمساهماتهم الفاعلة في 

الكلية المتنوعة، راجيًا  وفعاليات أنشطة

 يع مزيدًا من التقدم والنجاح.للجم

 ثارنبذة عن كلية السياحة واآل
إن كلية السياحة واآلثار من أوائل الكليات في المملكة العربية السعودية الرائدة في الدراسات األثرية، 

وأعمال المسوحات والتنقيبات األثرية. كما أن الكلية بدأت فعليًا بالسعي لتأسيس ريادة مماثلة في 

حية والفندقية. جاء تأسيس مجاالت إدارة موارد التراث الثقافي واإلرشاد السياحي، واإلدارة السيا

الكلية بمبادرة من جامعة الملك سعود والهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، أثمرت عن شراكة 

هـ، 99/8/1490/م ب، وتاريخ 11202متينة قادت إلى إنشائها وفقًا لألمر السامي الكريم رقم 

هـ. وبذلك أضافت 90/5/1490يخ ، بتار7/28/1490والمعطوف على قرار مجلس التعليم العالي رقم 

 كلية السياحة واآلثار صرحا جديدًا متميزًا من صروح التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. 

يهدف تأسيس الكلية إلى اإلسهام في دعم خطط الجامعة التي تعمل على دعم قطاع االقتصاد 

در المؤهلة للعمل في مجال السياحة الوطني وعلى نحو خاص تزويد قطاع السياحة واآلثار بالكوا

واآلثار، وإدارة موارد التراث الثقافي واإلرشاد السياحي، وإجراء دراسات وأبحاث علمية ذات عالقة 

االحتياجات البشرية والتنموية لصناعة السياحة واآلثار في المملكة. والعمل  بتخصصات الكلية تلبي

ديثة لهذا القطاع االقتصادي الحيوي والواعد في على نقل أفضل التقنيات واالستراتيجيات الح

المملكة، كما تقدم كلية السياحة واآلثار الدعم الفني والمشورة التقنية للمجتمع، وتعمل على 

 مبتكرة لمشكالت المجتمع بهدف تحقيق التقدم والتنمية السياحية المرجوة. تقديم حلوالً 

 

نبذ عن كلية السياحة واآلثار
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الرؤية - الرسالة - األهداف
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مجلس الكلية
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الهيكل التنظيمي لكلية السياحة واآلثار
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 الشؤون التعليمية:

 .استقبال الطالب في بداية كل فصل دراسي 

  الذين لديهم مشاكل في الجداول الدراسية على النظام  للطالباجراء الحذف واإلضافة

 الورقي ونظام )سمر(.

 .معالجة أوضاع الخريجين 

  الذين لم يصدر لهم جدول دراسي. الطالبمعالجة أوضاع 

  ومع الخريجين الطالبعمادة القبول والتسجيل لمعالجة المقررات المتعارضة مع التواصل مع 

 عضو هيئة التدريس.

 .معالجة مقررات االتفاق لوضع وقت لها وقاعة دراسية 

  فة والقاعات الدراسية رشادهم فيما يتعلق بالحذف واإلضاإالمستجدين و الطالبتوجيه

 والبوابة اإللكترونية ونظام سمر.

  (طالباً  45وأكثر من ) (،طالب 11من ) تحتوي على أقلمعالجة الشعب التي . 

  يوجد فيها اسم محاضر ومخاطبة القسم بذلك. المعالجة الشعب التي 

 .توزيع الشعب المغلقة بالتساوي مع الشعب األخرى المفتوحة لنفس المقرر 

 حتى ثالث اسبوع من بداية فتح البوابة اإللكترونية. الطالبوضاع أمعالجة  راستمرا 

  بعد انتهاء فترة التسجيل يتم طباعة جداول األقسام وطباعة كتاب لكل قسم يفيد

 بالموقف النهائي للتسجيل.

  االعتذاردراسي حتى نهاية فترة الفصل الوعن  المقرراتمتابعة طلبات االعتذار عن. 

  (القاعات على النظام دخالإ – االختباراتطباعة جداول  –اجتماعات اللجنة ) ختباراتاالمتابعة 

أواًل : وكالة الكلية 
للشؤون التعليمية واألكاديمية:
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  ب.الللطإعالنات وتحديد قاعات لها ووضع  االتفاقتحديد مواعيد اختبارات لمقررات 

  خر بعد موافقة الكلية.آلى قسم إمن قسم  الطالبتحويل 

  الرسميةموافقة البعد  األقسامداخل  الطالبتحديد مسارات. 

 .تجهيز المجموعات وطرح الجداول 

  ثناء فترة تعديل الجداول.أ واالختباراتوقات المقررات أتعديل مواعيد 

 سماء أعضاء هيئة التدريس لجميع المقررات.أدخال إ 

 دخال القاعات الدراسية لجميع الشعب.إ 

  طرف للخريجين والمنسحبين. إخالءطباعة 

  لألقسام واإلحصائياتطباعة التقارير. 

 التدريب الميداني. طالبعلى تسجيل  اإلشراف 

  األكاديميةالمشاركة في لجنة الشؤون. 

 .المشاركة في لجنة الجداول 

  األكاديمي اإلرشادالمشاركة في لجنة. 

  االنتقال إلى المبنى الجديد للكلية. المشاركة في لجنة 
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 :الطالب شؤون

 اإلنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــازات الرقم

 الفصل الدراسي األول

 متابعة وضع الطالب المفصولين أكاديميًا بسبب ضعف المدة أو اإلنذارات. 1

التواصل مع األقسام في بداية الفصل لتفعيل دور اإلرشاد األكاديمي وتوزيع الطالب  9

 على المرشدين.

 . Register تنفيذ توزيع الطالب الجدد على المرشدين من خالل نظام 4

 إقامة لقاء تعريفي مع الطالب الجدد في مدرج قسم الجغرافيا. 5

 الفصل الدراسي الثاني

 دراسة حالة الطالب المتعثرين والرفع بها إلى مركز التوجيه واإلرشاد. 1

 متابعة حالة اإلرشاد الطالبي في األقسام وطلب رفع تقارير دورية. 9

 الكلية والفتات في بهو الكلية وممراتها .وضع عبارات إرشادية وتحفيزية في شاشة  2

مخاطبة األقسام بشأن الطالب المتعثرين ودراسة حالتهم والرفع بتقرير لمركز التوجيه  4

 واإلرشاد.

 إقامة معرض الوقاية من المخدرات تحت إشراف المديرية العامة لمكافحة المخدرات   5

مواعيدها الرسمية ومدى تأثير غياب حث الطالب على التقيد بحضور المحاضرات في  0

 الطالب على التحصيل التعليمي.

 حث الطالب على التقيد بالزي الوطني وفقًا لتوجيهات الجامعة. 7

تنظيم زيارة للطالب إلى مكتبة الملك سلمان المركزية بالجامعة ألخذ معلومات عنها  8

 والتعرف على طريقة استفادة الطالب من المكتبة.
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 شؤون شرح مفصل عن وحدة ، وتقديم لقاء عميد الكلية مع الطالب المستجدين تنظيم

 ،شادية على الطالب المستجدين وتوضيح حقوقهم وواجباتهمرتوزيع الكتيبات اإلالطالب، و

 القضايا الطالبية.المشكالت ول وحتقديم االستشارات والشكاوى  بأماكنتعريف الطالب و

  عالنية والتواصل مع الطلبة لكترونية بالكلية واللوحات اإلعلى اللوحات اإلنشر التعليمات

 هـ.1441لدراسي للعام الجامعي الجدد وعقد لقاءت تثقيفية مع بداية الفصل ا

 االختبارات: 

تتركز مهام وحدة االختبارات في كلية السياحة واآلثار على عملية التحضير وإنجاح عملية االختبارات 

 .التعليميةعملية سير الوتجنب التعرض ألية عوائق قد تؤثر على 

بدأت اللجنة اجتماعاتها وتحضيراتها إلنجاح عملية سير االختبارات في الكلية منذ بداية العام الدراسي 

رئيس الوحدة بمخاطبة أقسام الكلية لتحديد لجانها المخولة بمتابعة العملية في كل  حيث يقوم

 قسم.

تركزت االجتماعات والتحضيرات في الفترة التي سبقت االختبارات للفصل األول بحدود األسبوعين 

ام أثناء سير عملية االختبارات. ركزت أعمال اللجنة على القي ومركزاً  ويكون عمل اللجنة فاعالً 

 بمجموعة المهام التي من شأنها نجاح سير االختبارات دون أية عوائق وتتمثل بأهم النقاط التالية:

 .دراسة الجدول النهائي لالختبارات والتأكد من عدم وجود أية تعارضات في وقت االختبارات 

 لك دراسة الحاجة لتغيير أية مواعيد في الجدول وهذا يكون نادر الحصول؛ وإن حصل فيكون ذ

 قاهرة وقت االختبار. مبنيا على رغبة أعضاء هيئة التدريس والذين قد تكون لديهم ظروفاً 

11 
 

 

 

 :الطالب شؤون

 اإلنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــازات الرقم

 الفصل الدراسي األول

 متابعة وضع الطالب المفصولين أكاديميًا بسبب ضعف المدة أو اإلنذارات. 1

التواصل مع األقسام في بداية الفصل لتفعيل دور اإلرشاد األكاديمي وتوزيع الطالب  9

 على المرشدين.

 . Register تنفيذ توزيع الطالب الجدد على المرشدين من خالل نظام 4

 إقامة لقاء تعريفي مع الطالب الجدد في مدرج قسم الجغرافيا. 5

 الفصل الدراسي الثاني

 دراسة حالة الطالب المتعثرين والرفع بها إلى مركز التوجيه واإلرشاد. 1

 متابعة حالة اإلرشاد الطالبي في األقسام وطلب رفع تقارير دورية. 9

 الكلية والفتات في بهو الكلية وممراتها .وضع عبارات إرشادية وتحفيزية في شاشة  2

مخاطبة األقسام بشأن الطالب المتعثرين ودراسة حالتهم والرفع بتقرير لمركز التوجيه  4

 واإلرشاد.

 إقامة معرض الوقاية من المخدرات تحت إشراف المديرية العامة لمكافحة المخدرات   5

مواعيدها الرسمية ومدى تأثير غياب حث الطالب على التقيد بحضور المحاضرات في  0

 الطالب على التحصيل التعليمي.

 حث الطالب على التقيد بالزي الوطني وفقًا لتوجيهات الجامعة. 7

تنظيم زيارة للطالب إلى مكتبة الملك سلمان المركزية بالجامعة ألخذ معلومات عنها  8

 والتعرف على طريقة استفادة الطالب من المكتبة.



18

12 
 

 شؤون شرح مفصل عن وحدة ، وتقديم لقاء عميد الكلية مع الطالب المستجدين تنظيم

 ،شادية على الطالب المستجدين وتوضيح حقوقهم وواجباتهمرتوزيع الكتيبات اإلالطالب، و

 القضايا الطالبية.المشكالت ول وحتقديم االستشارات والشكاوى  بأماكنتعريف الطالب و

  عالنية والتواصل مع الطلبة لكترونية بالكلية واللوحات اإلعلى اللوحات اإلنشر التعليمات

 هـ.1441لدراسي للعام الجامعي الجدد وعقد لقاءت تثقيفية مع بداية الفصل ا

 االختبارات: 

تتركز مهام وحدة االختبارات في كلية السياحة واآلثار على عملية التحضير وإنجاح عملية االختبارات 

 .التعليميةعملية سير الوتجنب التعرض ألية عوائق قد تؤثر على 

بدأت اللجنة اجتماعاتها وتحضيراتها إلنجاح عملية سير االختبارات في الكلية منذ بداية العام الدراسي 

رئيس الوحدة بمخاطبة أقسام الكلية لتحديد لجانها المخولة بمتابعة العملية في كل  حيث يقوم

 قسم.

تركزت االجتماعات والتحضيرات في الفترة التي سبقت االختبارات للفصل األول بحدود األسبوعين 

ام أثناء سير عملية االختبارات. ركزت أعمال اللجنة على القي ومركزاً  ويكون عمل اللجنة فاعالً 

 بمجموعة المهام التي من شأنها نجاح سير االختبارات دون أية عوائق وتتمثل بأهم النقاط التالية:

 .دراسة الجدول النهائي لالختبارات والتأكد من عدم وجود أية تعارضات في وقت االختبارات 

 لك دراسة الحاجة لتغيير أية مواعيد في الجدول وهذا يكون نادر الحصول؛ وإن حصل فيكون ذ

 قاهرة وقت االختبار. مبنيا على رغبة أعضاء هيئة التدريس والذين قد تكون لديهم ظروفاً 

13 
 

لمجموعة من الطلبة في  اختباراتإذا حدث وإن صادف وجود ثالثة  االختباركما يمكن تغيير موعد 

 نفس اليوم. 

  لكلية لتكون النهائية لكافة األقسام ووضعها في أماكن بارزة في ا االختباراتتفريغ جداول

اإللكترونية لكل من أعضاء  بالبوابةمتاحة لجميع الطلبة. كما أن مواعديها مرتبطة بالطبع 

 الهيئة التدريسية والطالب على حد سواء.

  ذجونمومن قرطاسية وتحضير النماذج المتعلقة بقوائم الطلبة  االختباراتتحضير كافة أدوات 

أبدا في العام المعد فيه هذا التقرير( إضافة رصد عملية الغش، إن حصلت )وهذا لم يحصل 

 إلى نماذج التثبت من الهوية إن حصل ونسي الطالب ما يثبت هويته.

  تخص كل مقرر وإرفاق  مظاريفتكليف لجان األقسام بترتيب دفاتر اإلجابات ووضعها في

 .االختبارالنماذج المتعلقة بسير 

 ن جهيز نسخة متء الهيئة التدريسية بضرورة مخاطبة رؤساء األقسام بالتأكيد على كافة أعضا

حالة وجود في وتحفظ عند رئيس القسم للرجوع إليها  االختباراتالنهائي قبل بدء  االختبار

 . االختبارأية عوائق لدى عضو هيئة التدريس وقت 

  حيث االختباراتيزود كل عضو من أعضاء اللجنة إضافة إلى لجان األقسام بنسخة من جدول ،

 األقسام. اختبارات لجميع الدوريةن كل عضو في اللجنة ولجان األقسام المتابعة يطلب م

  ًالمراقبين لكل مقرر قد يحتاج إلى مراقب إلى جانب عضو هيئة التدريس،  بأسماء يوضع جدوال

 اختبارينصادف وجود  إذاويراعى وضع مراقب أو أكثر إذا كان أعداد الطلبة يتطلب هذا األمر أو 

 بنفس الموعد لعضو هيئة التدريس.
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 . االختبارأية عوائق لدى عضو هيئة التدريس وقت 

  حيث االختباراتيزود كل عضو من أعضاء اللجنة إضافة إلى لجان األقسام بنسخة من جدول ،

 األقسام. اختبارات لجميع الدوريةن كل عضو في اللجنة ولجان األقسام المتابعة يطلب م

  ًالمراقبين لكل مقرر قد يحتاج إلى مراقب إلى جانب عضو هيئة التدريس،  بأسماء يوضع جدوال
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14 
 

  للشعب التي تزيد أعدادها عن العدد الذي قد ال  االختباراتحجز مدرجات الجامعة لعقد

 تستوعبه قاعات الكلية.

  بالمرور على القاعات المنعقدة فيها بشكل مستمر وتوفر للطلبة  االختباراتتتابع اللجنة سير

 .االختبارإلنجاح  يحتاجونهل ما قد وألعضاء الهيئة التدريسية على السواء ك

 

في الفصل الدراسي األول بكل سالسة ويسر وفق الترتيبات واإلجراءات  االختباراتسارت عملية إجراء 

في قسام الكلية والمستمدة بالطبع من األنظمة  االختباراتالتي تعدها اللجنة بمساندة لجان 

العملية األكاديمية بكل يسر  لتسيركلياتها  والتعليمات العامة التي تطبقها الجامعة في كافة

 وسهولة وفق معايير ترفع من مستوى الجامعة وسمعتها األكاديمية.

 الفصل الدراسي الثاني:

وفق اإلجراءات واآلليات المتبعة  االختباراتلتنظيم عملية سير  باالستعدادقامت اللجنة وكعادتها 

اء سير الفصل الثاني لما تعرض له العالم من أضرار في الفصل الدراسي األول. تعرضت المملكة أثن

دارة الجامعة وبناء على التعليمات العامة الصادرة من خادم الحرمين إ اضطرجائحة كورونا مما 

ر هذا القرا انطبقإلى نظام التعلم عن بعد.  واالختباراتالشريفين وحكومته الموقرة بتحويل الدراسة 

عن بعد باستخدام الوسائط التعليمية المتاحة على بوابة الجامعة  االختباراتبالطبع على إجراء 

 األكاديمية.

دها وعق االختباراتحرصت اللجنة في هذه الفترة على التواصل مع أقسام الكلية لتنظيم عملية سير 

لجنة الكلية بتقارير  تزويدسام قسيرها بشكل فاعل. طلب من لجان األآلية في مواعيدها ومتابعة 

 ن سير العملية وتم تزويد اللجنة بهذه التقارير.مفصلة ع
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بتوجيه من إدارة الجامعة تم تحديد ممثل للكلية للتواصل مع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية و

وبأعداد الطالب  االختباراتالنهائية عن بعد وتزويدهم بآلية  االختباراتواألكاديمية لتنظيم سير 

بما فيهم طلبة الدراسات العليا من أجل توثيق ذلك لدى وزارة التعليم العالي. تولى  المختبرين

سعادة وكيل الكلية للشؤون األكاديمية هذه المسؤولية حيث كانت تقدم لسعادته تقارير مفصلة 

من كافة األقسام عن اآللية المتبعة في عقد كل اختبار والوسيلة التي استخدمها عضو الهيئة 

 ية. التدريس
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 ثانًيا: وكالة الكلية للدراسات العليا:

بدأت الدراسات العليا بكلية السياحة واآلثار عندما رأى قسم اآلثار وهو أقدم أقسام الكلية بالضرورة 

العلمية في البدء ببرنامج الدراسات العليا بعد أن اكتسب خبرة في مجال الدراسات النظرية والعملية 

التنقيبات )الحفريات( اآلثارية. فبدأ في برنامج الدراسات العليا على مستوى  المشتملة على

هـ، أما على مستوى الدكتوراه فكانت البداية في العام 1418/1412الماجستير في العام 

هـ. ويهدف برنامجي الماجستير والدكتوراه في القسم إلى إعداد متخصصين في علم 1419/1412

مرحلة البكالوريوس بهدف سد حاجة البالد بالكوادر الوطنية المؤهلة، كما اآلثار بمستوى أعلى من 

يهدف إلى إثراء المعرفة اإلنسانية عن التراث الحضاري للمملكة العربية السعودية بصفة خاصة 

والجزيرة العربية بصفة عامة، وكذلك إثراء المادة األثرية والتراثية الحضارية عن المملكة العربية 

من خالل الدراسات والبحوث المكتبية واألعمال الميدانية لطالب الدراسات العليا. ويعد السعودية 

 قسم اآلثار هو القسم الوحيد حتى اآلن الذي يقدم برامج في الدراسات العليا.

 شؤون طالب وطالبات الدراسات العليا:

  هـ لطالب 1441الجامعي متابعة إعداد الجدول الدراسي للفصلين الدراسيين األول والثاني للعام

وطالبات الدراسات العليا، مع لجنة الجداول بقسم اآلثار ومسجل الكلية وعمادتي الدراسات العليا 

 والقبول والتسجيل بالجامعة.

  دراسة طلبات االعتذار وتأجيل القبول وتأجيل الدراسة لطالب وطالبات الدراسات العليا المرسلة من

أكد من قيام الطالب والطالبات بتقديم الطلبات إلكترونيًا تم رفعها قسم اآلثار، وبعد فحصها والت

 إلى عمادة الدراسات العليا لتنفيذها.

ثانيًا: وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي
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  هـ برئاسة وكيل الكلية 1441تشكيل لجنة فحص خطط الرسائل العلمية بالكلية للعام الجامعي

ثار، ومهمتها للدراسات العليا والبحث العلمي وعضوية أربعة من أعضاء هيئة التدريس بقسم اآل

فحص خطط رسائل الماجستير والدكتوراه المرفوعة من قسم اآلثار إلى الوكالة، وإبداء 

المالحظات والتعديالت حيالها، ثم عرضها بعد التعديل في شكلها النهائي على مجلس الكلية 

 تمهيدًا العتمادها، والرفع بها بعد ذلك إلى عمادة الدراسات العليا بالجامعة. 

 نة فحص خطط الرسائل العلمية بالكلية خالل الفصلين األول والثاني للعام الجامعي قامت لج

( للدكتوراه، وبعد استيفاء كل خطة للتعديالت 5( للماجستير و )5خطط بحث، ) 11ه بفحص 1441

والمالحظات المطروحة من اللجنة، تمت الموافقة عليها من مجلس الكلية ورفعها إلكترونيًا 

 راسات العليا. إلى عمادة الد

  قامت الوكالة بصرف مكافآت لجان مناقشات الرسائل العلمية في القائمة الرابعة من المكافآت

المتأخرة لمناقشات الرسائل العلمية ألعضاء هيئة التدريس، وكذلك صرف جزء من مكافآت 

ام الوكالة القائمة الثالثة، والعمل جارٍ على صرف باقي مكافآت هذه القائمة. باإلضافة إلى قي

بتوجيه كتاب لإلدارة المالية بالجامعة عن طريق العميد لصرف سلفة للكلية لتسديد مكافآت 

 لجان مناقشات القائمتين الخامسة والسادسة.    

  قام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بأمانة مجلس الكلية، وسكرتارية الوكالة

 جلسات وشملت الخطوات التالية:11ي هذا العام بالتحضير للجلسات التي بلغ عددها ف

سعادة الوكالء ورؤسام عميد الكلية و سعادة استالم الموضوعات المحالة للمجلس من (1

 األقسام.

 وتنظيمها. لجميع الجلساتعمل جدول أعمال  (9
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 رفع موضوعات جلسات المجلس إلكترونيًا على برنامج مجالس. (2

 المعروضة على مجلس الكلية.إعداد الخطابات الخاصة بالموضوعات  (4

 إعداد محاضر جلسات مجلس الكلية.   (5

 الدراسات العليا بالكلية: وطالبات طالبالرسائل العلمية ل

  وذلك على النحو اآلتي: ( طالبًا وطالبة111يبلغ عدد طالب الدراسات العليا اإلجمالي في قسم اآلثار )

 :وطالبة طالباً  27: الدكتوراة

 ن(.غير سعوديي طالب 7و  ،يينسعودطالب  5: ) طالباً  19الطالب: 

 (.طالبة سعودية، وطالبتان غير سعوديتان 92طالبة: )  95الطالبات: 

 طالبًا وطالبة( 72الماجستير: )

 (.سعوديينطالبًا سعوديًا، وطالبان غير  19طالبًا: )  14: الطالب

 طالبات غير سعوديات(. 2سعودية، و 50طالبة: ) 52الطلبات: 

 ( طالبًا و طالبة70الخريجين لهذه الفترة:    ) عدد 

 ( طالبة.11( طالب و )2( طالبات، الدكتوراه: )20( طالب و )91الماجستير: )

  ـه 1441/1441لجان المناقشات في العام  : 

بلغ عدد لجان المناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه المشكلة والمعتمدة من القسم والكلية ومن 

( في الفصل األول، 9( لجان مناقشة )11ه، )1441/1441الدراسات العليا في هذا العام الدراسي عمادة 

 ( في الفصل الثاني.8و )
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 (.سعوديينطالبًا سعوديًا، وطالبان غير  19طالبًا: )  14: الطالب

 طالبات غير سعوديات(. 2سعودية، و 50طالبة: ) 52الطلبات: 
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( رسالة ماجستير، وقد كانت 11( رسائل دكتوراه و )5( رسالة علمية )10وقد نوقشت في هذا العام )

عد عبر منصتي بالك بورد وزوم وهي جميعها في الفصل الثاني منه، اثنتان حضورياً وأربعة عشر عن ب

 اآلتي: 

 مناقشة رسالة الماجستير للطالب مختار أمين أحمد الشبيبي (0

 مناقشة رسالة الماجستير للطالبة هدى بنت صالح البليهي (7

 مناقشة رسالة الماجستير للطالبة أسماء بنت عبد اهلل الحصين (8

 مناقشة رسالة الماجستير للطالبة هتاف بنت سليمان الزيدي (2

 مناقشة رسالة الماجستير للطالبة سهام بنت سعد العتيبي (11

 مناقشة رسالة الماجستير للطالبة سارة بنت ناصر الهويمل )حضوريًا( (11

 مناقشة رسالة الدكتوراه للطالبة عهود بنت محمد الفارس )حضوريًا( (19

 مناقشة رسالة الدكتوراه للطالب محمد بن عبد الرحمن الحازمي (12

 ه للطالبة ظافرة بنت مشيح الشهريمناقشة رسالة الدكتورا (14

 مناقشة رسالة الدكتوراه للطالب عرفات بن ناصر المطري (15

 مناقشة رسالة الدكتوراه للطالب محمود عبد الباسط السيد (10

 مناقشة رسالة الماجستير للطالب عوض بن أحمد القرني (17

 مناقشة رسالة الماجستير للطالبة مزهرة بنت حسين القحطاني (18

 اجستير للطالبة جواهر بنت سعود السهليمناقشة رسالة الم (12

 مناقشة رسالة الماجستير للطالبة أمل بنت أحمد الشمراني (91

 مناقشة رسالة الماجستير للطالبة وضحاء بنت محمد القحطاني (91
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ــا  ــر والجــودة لدين ــة التطوي ــز والنجــاح، ونحــن بوكال ــع التطــور والتمي ــة الصادقــة يصن ــة والرغب ــاإلرادة القوي ب
كافــة العوامــل واإلمكانــات والقــدرات للوصــول بكليــة الســياحة واآلثــار إلــى أســمى وأحســن صــورة ممكنــة 
وتحقيــق جميــع األهــداف المنشــودة بصــورة أكثــر كفــاءة وأكثــر تميــز. وضعــت وكالــة الكليــة للتطويــر 
والجــودة خــالل هــذا العــام 1441هـــ خارطــة طريــق مالئمــة، ورؤيــة واضحــة لتطويــر كافــة وســائل وأســاليب 
العمــل؛ ممــا أدى إلــى تحقيــق مجموعــة مــن اإلنجــازات بوقــت قياســي وســريع. ومــا زال العمــل جاريــًا 
ــة  ــع الخطــط المرســومة وفــق منهــج عمــل واضــح وشــامل. وجــاءت إنجــازات الوكال ــذ جمي ومســتمرًا لتنفي

علــى النحــو اآلتــي:

التنظيمي: الهيكل 
ــس  ــي رئي ــل معال ــن قب ــاده م ــة واعتم ــي للكلي ــكل التنظيم ــروع الهي ــذ مش ــل لتنفي ــق عم ــكيل فري ــم تش ت
جامعــة الملــك ســعود. كان هــدف الكليــة الرئيــس مــن تحديــث الهيــكل التنظيمــي هــو رفــع كفــاءة األداء 
األكاديمــي واإلداري، وتحســين الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين، والتأكيــد علــى اســتمرار الحــراك التطويــري 
ــة بمــا يتوافــق مــع الخطــة االســتراتيجية للجامعــة   ــة والفني ــع األقســام األكاديمــة والوحــدات اإلداري لجمي

.KSU2030

االستراتيجية: الخطة 
تســعى الخطــة االســتراتيجية لكليــة الســياحة واآلثــار إلــى رســم خارطــة طريــق لتوجيــه عمليــات الكليــة 
فــي الســنوات المقبلــة حتــى عــام 2023م. وترتكــز هــذه الخطــة علــى اإلطــار العــام للخطــة االســتراتيجية 
لجامعــة الملــك ســعود KSU2030 المعتمــدة مــن مجلــس الجامعــة بتاريــخ 1430/7/7هـــ، وكذلــك علــى رؤيــة 
المملكــة العربيــة الســعودية 2030. عملــت الوكالــة علــى تشــكيل لجــان خاصــة لتحديــث الخطــة اإلســتراتيجية 
ــة  ــات المرجعي ــن، والمقارن ــع الراهي ــخيص الوض ــن تش ــاء م ــم االنته ــي 2019-2023(، وت ــدار الثان ــة )اإلص للكلي
وفــق أفضــل الممارســات، وتحليــل الفجــوة، ومؤشــرات األداء الرئيســة للخطــة، ووضــع رؤيــة ورســالة وأهــداف 
ــادرات الخطــة بمــا يتوافــق مــع أهــداف الخطــة  ــة ومشــاريع ومب الخطــة، وإكمــال صياغــة الخطــة التنفيذي

ــة الســعودية 2030. ــة المملكــة العربي االســتراتيجية للجامعــة، ورؤي

ثالثًا: وكالة الكلية للتطوير والجودة
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نظام إدارة الجودة:
قامــت الوكالــة باإلشــراف علــى االجتماعــات الدوريــة لفريــق إعــداد نظــام إدارة الجــودة بالكليــة بحضور ســعادة 
مستشــار عمــادة التطويــر والجــودة لشــؤون المواصفــات القياســية الدكتــور هشــام عبهــري، واالطــالع علــى 
ســير العمــل ومراجعــة مــا تــم إنجــازه فــي هــذا الملــف. وخــالل هــذا العــام 1441هـــ تــم اجتيــاز كليــة الســياحة 
ــة لنظــام إدارة الجــودة وفــق المواصفــة القياســية  ــر الدولي ــي وفقــًا للمعايي ــق الداخل ــة التدقي ــار مرحل واآلث
الدوليــة )ISO 9001:2015(، وتلقــت الكليــة خطــاب تهنئــة وشــكر مــن عمــادة التطويــر والجــودة بالجامعــة 

بخصــوص هــذا اإلنجــاز.
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االعتماد األكاديمي:
عملــت الوكالــة علــى تشــكيل اللجــان الخاصــة باالعتمــاد البرامجــي الوطنــي لجميــع برامــج البكالوريــوس فــي 
أقســام الكليــة الثالثــة )قســم اآلثــار، وقســم إدارة مــوارد التــراث واإلرشــاد الســياحي، وقســم اإلدارة الســياحية 
والفندقيــة(، والبــدء بإجــراءات الحصــول علــى االعتمــاد وتحديــد المهــام الرئيســة. كمــا الوكالــة بتوثيــق جميــع 
اإلنجــازات فــي هــذا الملــف، وكتابــة المحاضــر ومتابعــة ســير العمــل فــي كافــة اللجــان الفرعيــة فــي األقســام، 
وتــم قطــع شــوطًا كبيــرًا فــي حصــول الكليــة علــى االعتمــاد البرامجــي مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب 

بالمملكة. 
ــي  ــى الفرنس ــس األعل ــي المجل ــار ف ــعادة أ.د. Anne Vial المستش ــتقبال س ــم اس ــة بتنظي ــت الوكال ــا قام كم
للتقييــم البحــث والتعليــم العالــي )HCERES(، وذلــك لمناقشــة تجديــد االعتمــاد األكاديمــي الدولــي لبرامــج 
ــر الدوليــة. البكالوريــوس بالكليــة، وبحــث ســبل التعــاون فــي رفــع جــودة العمليــة التعليميــة وفقــا للمعايي
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العالقات المجتمعية:

ــت  ــة أطلق ــب الكلي ــة جوان ــي كاف ــين األداء ف ــر وتحس ــى تطوي ــل عل ــز والعم ــداع والتمي ــيرة اإلب ــا لمس دعم
ــي:  ــو اآلت ــى النح ــاءت عل ــة، وج ــطة المجتمعي ــات واألنش ــادرات والفعالي ــن المب ــة م ــة مجموع الوكال

ــام  ــل األقس ــن قب ــازه م ــم إنج ــري ت ــل تطوي ــرز عم ــك ألب ــودة، وذل ــر والج ــة للتطوي ــد الكلي ــزة عمي ــالق جائ إط
األكاديميــة وجميــع الوحــدات اإلداريــة والفنيــة. وخــالل هــذا العــام 1441هـــ صــدر قــرار لجنــة تقويــم ومتابعــة 
األداء بالكليــة بفــوز )قســم اآلثــار( بالجائــزة، وذلــك عــن العمــل الكبيــر الــذي أنجــزه القســم فــي مجال مناقشــة 
الرســائل العلميــة إلكترونيــًا وعــن بعــد للطــالب والطالبــات )ماجســتير، ودكتــوراة(، ال ســيما فــي ظــل الظــروف 

االســتثنائية والصعبــة خــالل هــذا العــام بســبب جائحــة فيــروس كورونــا.
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إطــالق مبــاردة بإســم »عيــون تطويريــة«. تهــدف المبــادرة إلــى اســتطالع آراء جميــع منســوبي الكليــة مــن 

أعضــاء هيئــة التدريــس، والطــالب والموظفيــن بشــأن تطويــر الكليــة مــن مختلــف النواحــي، وعــرض كل اآلراء 

عبــر حســاب الوكالــة فــي تويتــر مــن خــالل تســجيل مرئــي لمــدة دقيقــة واحــدة وإيصالهــا إلــى أصحــاب القــرار 

بالكليــة لدراســتها وتبنيهــا كمشــاريع تطويريــة.

ــة فــي  ــاء شــراكة فاعل ــة لغــرض بن ــة والعالمي ــة المحلي التواصــل مــع بعــض الشــركات والمؤسســات التقني

مجــال التقنيــة اإللكترونيــة والتطبيقــات الرقميــة الحديثــة المســتخدمة فــي مجــال الســياحة واآلثــار والتــراث.

وتحقيق التميز المهني والعلمي لمنسوبي الكلية.
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عقــد مجموعــة مــن االجتماعــات مــع إدارة اإلعــالم وعالقــات الشــركاء وقســم عالقــات المجتمــع بالهيئــة 
العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي برئاســة صاحــب الســمو الملكــي األميــر/ محمــد بــن ســلطان آل ســعود 
ــع الشــرائح  ــدم جمي ــة هادفــة، والخــروج بأفــكار ومشــاريع تخ ــر أنشــطة مجتمعي ــل وتطوي بهــدف تفعي

فــي المجتمــع.
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تنظيــم لقاءيــن علمييــن بعنــوان: )الجــودة فــي الســياحة و اآلثــار(، وذلــك بمناســبة اليوم العالمــي للجودة. 

قــام بافتتــاح اللقاءيــن ســعادة الدكتــور جبريــل بــن حســن العريشــي )رحمــه اهلل(، عميــد عمــادة التطويــر 

والجــودة بالجامعــة. اللقــاء األول بمشــاركة قســم اإلدارة الســياحية والفندقيــة، وجــاء بعنــوان: )مبــادئ 

الجــودة فــي الدبلوماســية والمراســيم(، وتقديــم ســعادة الدكتــور/ عبدالرحمــن بــن محمــد الحمــودي، 

وكيــل المراســم الملكيــة الســابق، واللقــاء الثانــي بمشــاركة قســم إدارة مــوارد التــراث واإلرشــاد الســياحي، 

ــن  ــًا م ــاركة إيمان ــذه المش ــي ه ــة 2030(. تأت ــة الممكل ــل رؤي ــي ظ ــياحي ف ــاد الس ــوان: )اإلرش ــاء بعن وج

الكليــة بأهميــة نشــر وتعزيــز ثقافــة الجــودة بيــن العامليــن فــي مجــال الســياحة واآلثــار،  والتعريــف بمــا 

تقدمــه الكليــة مــن برامــج أكاديميــة 

لتأهيل الكوادر البشرية من خالل هذا 

البرنامج وتعزيز وتنمية قدراتهم لموائمة

سوق العمل وتحقيق رؤية المملكة 2030.

تقديــم  وهــي  ســعودية  كنــوز  بمســمى  مجتمعيــة  مبــادرة  إطــالق 
ــرز  ــة، وأب ــة والتراثي ــع األثري ــم والمواق ــم المعال ــن أه ــة ع ــات مهم معلوم

المميــزة. الســياحية  والمشــاريع  والخدمــات  المنشــئات 
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ــة  ــرى البيع ــبة ذك ــك بمناس ــة، وذل ــودة بالجامع ــر والج ــادة التطوي ــع عم ــاون م ــي بالتع ــاء علم ــد لق عق
الخامســة لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود )يحفظــه اهلل(. جــاء اللقــاء 
بعنــوان: )الهويــة الرســمية لجامعــة الملــك ســعود فــي عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين(. يأتــي ذلــك 
إيمانــًا مــن الكليــة بأهميــة تعزيــز الفخــر بذكــرى البيعــة، والتأكيــد علــى رؤيــة ورســالة الجامعــة ومبادراتهــا 

ــة 2030.  ــة المملك ــق رؤي لتحقي
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المشــاركة فــي ورشــة عمــل بعنــوان: "دراســة االحتيــاج لبنــاء برنامــج للقيــادات األكاديميــة بجامعــة الملــك 
ســعود". الورشــة مــن تنظيــم وإعــداد عمــادة تطويــر المهــارات بالجامعــة ضمــن االســتعداد لتطبيــق نظــام 

الجامعــات الجديــد.
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المشــاركة فــي الملتقــى الســنوي الثالــث لوكالــة الجامعــة للتخطيــط والتطويــر برعايــة معالــي مديــر 
الجامعــة وبحضــور ضيــف شــرف الملتقــى معالــي محافــظ الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييس 

والجودة. 

المشــاركة مــع قســم إدارة مــوارد التــراث واإلرشــاد الســياحي في إقامــة وليمة غداء شــعبي )المندي(، 
ــز هــذه الصناعــة بالمــوارد البشــرية  ــة والطهــي وتعزي ــة االســتثمار بقطــاع األغذي ــد أهمي ــك لتأكي وذل

المؤهلــة وتمكينهــم مــن العمــل فــي هــذا المجــال.
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إعــداد إحصائيــة دقيقــة وموثوقــة لكافــة منســوبي الكليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، والطــالب، 
والموظفيــن ممــا ســاهم فــي اتخــاذ القــرار 
الصحيح ويدفع مسيرة التطور وتحسين األداء. 

إضافة إلى عمل إحصائية عن الدورات التدريبية 
التي شارك فيها منسوبي الكلية.  ومعلومات 

إحصائية مهمةعن بعض الوحدات واألقسام
األكاديمية بالكلية. 

اإلحصاء والمعلومات

الخريجين:
تفخــر كليــة الســياحة واآلثــار بجميــع خريجيهــا المتميزيــن والذيــن تقلــدوا مناصــب رفيعــة بالقطــاع الحكومــي 
والخاصــة، ممــا يعكــس جــودة المخرجــات التعليميــة للكليــة والكفــاءة العاليــة والمســتوى المتميــز ألعضــاء 
هيئــة التدريــس. قامــت الوكالــة بإنشــاء قاعــدة بيانــات لخريجــي الكليــة، وتســجيل بياناتهــم باســتمارة الخريجيــن 
ــة لهــم بالتعــاون مــع القطاعيــن  ــة التواصــل معهــم وتقديــم كافــة الخدمــات الممكن ــك لتســهيل عملي وذل
العــام والخــاص والســعي فــي توظيفهــم وفقــا الحتياجــات ســوق العمــل. ومــا زال العمــل مســتمرا لبنــاء 

شــراكة مميــزة مــع جميــع الخريجيــن وتوثيــق العالقــة بهــم واســتثمار قدراتهــم وخبراتهــم المهنيــة.
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تســاهم الــدورات التدريبيــة بشــكل كبيــر فــي إكتســاب المعــارف والمهــارات وتحقيق التفــوق والنجاح 
لجميــع منســوبي الكليــة، لذلــك هــي مــن أهــم البرامــج التــي تحــرص عليهــا وكالــة الكليــة للتطويــر 

والجــودة، حيــث عملــت علــى عقــد وتنظيــم مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة. 
تنظيــم مشــاركة عــدد مــن منســوبي الكليــة فــي برنامــج تدريبــي تقيمــه عمــادة التطويــر والجــودة 
الجامعــة بعنــوان: )محتويــات نظــام إدارة الجــودة آيــزو 2015(، وذلــك تمهيــدًا لحصــول كليــة الســياحة 

 .)9001:2015 ISO( واآلثــار علــى شــهادة نظــام إدارة الجــودة وفــق المواصفــة القياســية الدوليــة

ــي  ــة، وه ــارات بالجامع ــر المه ــادة تطوي ــع عم ــاون م ــة بالتع ــدورات التدريبي ــن ال ــة م ــد مجموع عق
ــي:  ــو اآلت النح

دورات موظفي الكلية:
مهارات تحرير الخطابات والتقارير.

دورات مهارية للطالب:
تخطيط وإدارة مستقبل وظيفي واثق ومتميز في ظل نمو قطاع السياحة والفندقة)للطالب(

إدارة التأهيل والتوظيف السياحي للمواقع التراثية واألثرية.

دورات أعضاء هيئة التدريس:
طرق وأساليب التدريس الجامعي الفعال.

تطوير المهارات:
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تنظيـــم دورة فـــي إدارة الفصـــول االفتراضيـــة التعليميـــة وطريقـــة تحويـــل المقـــررات الدراســـية إلـــى نظـــام 

التعليـــم عـــن بعـــد، وذلـــك بالتعـــاون مـــع قســـم إدارة مـــوارد التـــراث واإلرشـــاد الســـياحي. يأتـــي ذلـــك ضمـــن 

إجـــراءات الكليـــة لتعزيـــز أهميـــة التعليـــم عـــن بعـــد للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا.
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35 

 

 رسالة األقسام األكاديمية

 رئيس القسم رسالة القسم القسم األكاديمي

 قسم اآلثار

يسعى قسم اآلثار إلى تقديم برامج تعليمية 

البكالوريوس، والماجستير، متميزة على مستوى 

والدكتوراه وفقًا للمعايير الدولية. ويعمل القسم 

على توفير أفضل برامج التدريب الميداني 

والمعملي، إلكساب الخريج المهارات األساسية في 

مجال اآلثار والعمل في حقول الثقافة األخرى. 

ويسهم القسم من خالل نشر األبحاث العلمية في 

رفة بالتاريخ الحضاري، والمشاركة نشر الوعي والمع

في خدمة المجتمع على مختلف المستويات 

الثقافية. كما يعمل القسم على مراجعة برامجه 

األكاديمية والعملية، وتبني أفضل المستجدات 

في مناهج البحث األثري وموضوعاته، وحماية 

 التراث لالستفادة منه ثقافيًا واقتصاديًا.

حمد أد. سامر بن 

 سحله

 السابق(  )

د. محمد بن عائل 

 الذيبي

 ) الحالي(

اإلدارة السياحية 

 والفندقية

 تدريبية ودورات وبحثية تعليمية خدمات تقديم

 التقنيات أحدث وتوظيف باستخدام متميزة

 تمتلك مخرجات مؤهلة لتحقيق الدولية والمعايير

والسلوكيات المطلوبة  والمهارات المعارف

 للمنافسة في سوق العمل.

د. أديب بن عبد اهلل 

 الخليل

رسالة األقسام األكاديمية
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36 
 

 رئيس القسم رسالة القسم القسم األكاديمي

إدارة موارد التراث 

 واإلرشاد السياحي

بناء بيئة تعلم وبحث فاعله تضمن التنافسية محليًا 

وإقليميًا ودوليًا، وتحقق التميز في مخرجات 

القسم، وتنتج بحوث إبداعية تسهم في 

التوظيف السياحي األمثل لموارد تراث المملكة 

 واستدامتها.العربية السعودية 

د. أحمد بن عيدروس 

 العيدروس

 

 األقسام األكاديميةبرامج 

تضم الكلية ثالثة أقسام أكاديمية تقدم حاليًا ثالثة برامج لمرحلة البكالوريوس وبرنامجين لمرحلة 

 الدراسات العليا، وبيانها كاآلتي:

 القسم م

 البرامج األكاديمية

برنامج  اإلجمالي

 البكالوريوس

برنامج 

 الماجستير

برنامج 

 الدكتوراه

 2 1 1 1 قسم اآلثار 1

 1 - - 1 قسم اإلدارة السياحية والفندقية 9

2 
قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد 

 السياحي
1 - - 1 

36 
 

 رئيس القسم رسالة القسم القسم األكاديمي

إدارة موارد التراث 

 واإلرشاد السياحي

بناء بيئة تعلم وبحث فاعله تضمن التنافسية محليًا 

وإقليميًا ودوليًا، وتحقق التميز في مخرجات 

القسم، وتنتج بحوث إبداعية تسهم في 

التوظيف السياحي األمثل لموارد تراث المملكة 

 واستدامتها.العربية السعودية 

د. أحمد بن عيدروس 

 العيدروس

 

 األقسام األكاديميةبرامج 

تضم الكلية ثالثة أقسام أكاديمية تقدم حاليًا ثالثة برامج لمرحلة البكالوريوس وبرنامجين لمرحلة 

 الدراسات العليا، وبيانها كاآلتي:

 القسم م

 البرامج األكاديمية

برنامج  اإلجمالي

 البكالوريوس

برنامج 

 الماجستير

برنامج 

 الدكتوراه

 2 1 1 1 قسم اآلثار 1

 1 - - 1 قسم اإلدارة السياحية والفندقية 9

2 
قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد 

 السياحي
1 - - 1 
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 5 1 1 2 المجموع 4

 

 

 

 

 أعضاء هيئة 

 التدريس في الكلية
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عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في 
كلية السياحة واآلثار خالل  العام الجامعي ١٤٤١هـ

38 
 

 

 السياحة واآلثار في كليةعدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

 هـ1441 الجامعيخالل العام  

القسم 

 األكاديمي
 أستاذ الجنس

أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 اإلجمالي معيد محاضر

 اآلثار

 27 4 4 2 11 11 ذكر

 4 - 1 2 - - أنثى

 41 4 5 19 11 11 إجمالي

قسم اإلدارة 

السياحية 

 والفندقية

 98 19 2 8 2 9 ذكر

 - - - - - - أنثى

 98 19 2 8 2 9 إجمالي

قسم إدارة موارد 

التراث واإلرشاد 

 السياحي

 15 5 2 9 4 1 ذكر

 5 4 - 1 - - أنثى

 91 2 2 2 4 1 إجمالي

 82 95 11 92 17 12 إجمالي الكلية
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 عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب 
دولة الحصول على الشهادة خالل العام الجامعي ١٤٤١هـ

39 
 

 

عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب دولة الحصول على الشهادة خالل العام  

 هـ1441الجامعي 

 االجمالي الماجستير الدكتوراه الدولة

 12 4 2 السعودية

 19 9 11 مصر

 4 2 1 السودان

 1 1 - االردن

 18 12 5 بريطانيا

 1 - 1 روسيا

 9 - 9 اسبانيا

 1 - 1 بولندا

 2 2 9 ألمانيا

 8 4 4 فرنسا

 99 17 5 أمريكا

 1 - 1 كندا

 9 1 1 ماليزيا

 9 1 1 الهند

 9 1 1 أستراليا

 82 االجمالي
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40 
 

 

 هــ1441 الجامعيعدد أعضاء هيئة التدريس المتعاونين خالل العام 

 القسم
 اإلجمالي ماجستير دكتوراه

  أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 1 - 1 - - - 1 قسم اآلثار

قسم اإلدارة 

السياحية 

 والفندقية

1 - - - 1 - 1 

قسم إدارة موارد 

التراث واإلرشاد 

 السياحي

- - 1 9 1 9 2 

 5 9 2 9 1 - 9 مجموع
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 ـه1441الجامعي أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم خالل العام 

 

 

 م

 

 االسم

 

 القسم
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 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ ةروشنم ةيملع ثوحب

Ø ناينثلا نمحرلادبع نب دمحم .د.أ:                                                                     
 نونفلاو ةرامعلا ةلجم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةفشتكملا يمالسإلا راخفلا طامنأ -1

 نماثلا ددعلا ،عبارلا دلجملا ،ةيمالسإلا نونفلاو ةراضحلل ةيبرعلا ةيعمجلا ،ةيناسنإلا مولعلاو
 .م2019 ربمفون ،ـه1441 لوأ عيبر ،رشع

 ماعلا يف ةيناطيربلا دارجلا ةحفاكم ةثعب ءاضعأ نويعب ةيديلقتلا لئاح ةنيدم ةرامع نم بناوج -2
 ةيعمجلا ءاقل تالوادم باتك ،قيلعتو ةمجرت ،زدراشتير .مإ .يج فيلأت ،م1944/ـه1363

 .م2019 ،ضايرلا ةيدمب دوقعملا نماثلا ةيرثألا تاساردلل ةيدوعسلا

Ø ينارهزلا نمحرلادبع نب رصانلادبع .د.أ 
 يخيراتلا فيرطلا يح ىلع ًاقيبطت ةيرثألا ةينوكيليسلا ءانبلا داوم ىلع ءاوهلا تاثولم ريثأت -1

 سلجم لودب راثآلاو خيراتلا ةيعمجل يونسلا ءاقلل ةمكحم ةيملع تالوادم ةلسلس ،ةيعردلاب
 .م2019. ،تيوكلا ،19 ددعلا ،ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا

Ø بييذلا نمحرلادبع نب ناميلس .د.أ   
1- Inscriptions from the Alula region: a chronology, In: Alula wonder of Arabia, Institute du monde 

arabe. Pp. 77- 81 
 دهعم ،ةيبرعلا ةريزجلا يف بئاجعلا ةحاو العلا :يف ،ينمزلا لسلستلا العلا ةظفاحم نم شوقن

 81 -78ص ص ،م2019 ،يبرعلا ملاعلا

Ø نابعشلا دمحم نب لالط .د.أ 
 ىقتلملا تالوادم ،)منغملا ةفيطل .أ عم كارتشالاب( ةيمالسإلا ةرامعلا يف ةيرامعم اياضق -1

 .م2020 رياربف ،ثارتلاو راثآلا ملع يف تاسارد ،ةيرثألا تاساردلل ةيدوعسلا ةيعمجلل عباسلا

Ø دادحلا مالسلادبع هللادبع .د.أ 
 .م2019،يناثلا ددعلا ،ةيردنكسإلا ةبتكم ،برعلا ةركاذ ةلجم ،اهتانيصحتو ديبز ةنيدم -1
 يمابشلا تيبلا نيب ةنراقم ةسارد ،ينميلا تيبلل يرامعملا ليكشتلا ىلع يئيبلا عونتلا ريثأت -2

 راثالا ملع يف تاسارد ،)ينغملادبع دمحم دمحأ.م عم كارتشالاب( ،يناعنصلا تيبلاو
 .م2020/ـه1441 ،11 ددعلا ،ثارتلاو
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Ø قداص ىفطصم يرهزأ .د.أ:  
 .168-101 ص ص ،2019 ويلوي 42 ددعلا ،موطرخلا ةعماج بادآلا ةيلك ةلجم .نادوسلا يف خيراتلا لبق ام -1

2 – The Archaeology of Island of Meroe as seen from the recent discoveries north of the Royal 
City – in Meroe Environs. موطرخلا ةعماج بادآلا ةيلك ةلجم،  published online 2019 

 ،نيرشعلا نرقلا ةياهن ىلع نوج ينوطنا نم نادوسلا يف ثيدحلا يرجحلا رصعلا تاسارد روطت -3
 .204-166 ص ،2019 ويلوي ،43 ددعلا موطرخلا ةعماج بادآلا ةيلك ةلجم

Ø رامع ميلحلادبع ينسح .د:  
 ،داليملا لبق لوألا فلألا نم يناثلا فصنلا يف برعلا ةريزج يف ىربكلا نفلا ةسردم ناداد  -1

 .م2020 /ـه1441 ةيرثألا تاساردلل ةيدوعسلا ةيعمجلا عباسلا ىقتلملا تالوادم ةلسلس

Ø نودعسلا ةرهوجلا .د:                                                           
 دلجم ،دوعس كلملا ةعماج ،راثآلاو ةحايسلا ةلجم ،يمالسإلا نيرسلا عقوم يف ةنيزلا يلح -1

  .ـه1441 ،2 ددع ،30
Ø يواصلا ديسلا دمحأ .د:                                                              
 ةيعمجلل عباسلا ىقتلملا تالوادم ،يمالسإلا نفلا يف ةأرملل ةيضارتفالا ةروصلا مهف تايولوأ -1

 .م2020 رياربف ،ثارتلاو راثآلا ملع يف تاسارد ،ةيرثألا تاساردلل ةيدوعسلا

Ø يلوتم دمحأ دمحم .د           
1- Integrated results of aerial image, ground magnetics and excavation for settlement 

assessment at Dadan site, Al-’Ula area, Saudi Arabia, Archaeological Prospection. 2020; 1–
12. 2020 John Wiley & Sons, Ltd. 

2- A comparative study of the imaging capability of quasi-null and dipole-dipole electrode 
configurations over an elongated, dipping, semi-infinite conducting body. Journal of 
Applied Geophysics, 175 (2020) 103969 

3- An alternative way in electrical resistivity prospection: the quasi-null arrays. Geophysics. J. 
Int. (2020) 220, 1463–1480 doi: 10.1093/gji/ggz518, GJI Marine geosciences and applied 
geophysics 

Ø يريدلا يلع نب دمحم .د               
 دمحم ةكراشمب ،ةيجولويكرأونثأ ةسارد ،روصعلا ربع ندرألا يداو يف ينيطلا بوطلا ةعانص -1

 .262-252 ص ،2ج -30 ددعلا ،راثآلاو ةحايسلا ةيلك ةلجم ،كومريلا ةعماج تادارج
2- Early Bronze Age Tabular Serapers from Northern Jordan: Khirbet ez-Zeraqoun Case study. 

With Mohammed Jaradat and Khaled Douglas, Journal of Critical Reviews (JCR) vol 7, 2020. 
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Ø حلفملا نمحرلادبع تنب فونهلا .د                                                    

 ،ضايرلا ةنيدم سرادمب ةطسوتملا ةلحرملا تاملعم ىدل ةينفلا ةيبرتلا ةدام سيردت تاقوعم -1
 .م2019 ويلوي ،3 ددع ،34 دلجم ،سفنلا ملعو ةيبرتلا يف ثحبلا ةلجم

 يح ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يرامعملا ثارتلاب ةيانعلل ةيليكشتلاو ةيلامجلا سسألا -2
 .م2020 رياني ،59 دلجملا ،نونفلاو ةينفلا ةيبرتلا يف ثوحب ةلجم ،ًاجذومن ضايرلاب يريجبلا

Ø خراشلا دمحم نب هللادبع .د                                                        
1- Monumental landscapes of the Holocene humid period in Northern Arabia: The mustatil 

phenomenon. The Holocene, Aug 2020 co-author. 
2- Taxonomic and taphonomic study of Pleistocene fossil deposits from the western Nefud 

Desert, Saudi Arabia. Quaternary Research, 2020 co-author. 
3- The Holocene humid period in the Nefud Desert: Hunters and herders in the Jebel Oraf 

palaeolake basin, Saudi Arabia. Journal of Arid Environments. July 2020, Co-author. 

Ø تعفر دمحأ حماس .د           
1- Sustainable Management for Natural Heritage in Egypt 
Case Study: Wadi Al-Hitan Protectorate as a Tourist site - International Business Management 

Journal, Volume 15, Issue 1 (2020) Medwell Publications ISSN: 1993-5150 (print). 
3- Reviewing the Quality of Web Sites for Official Egyptian Tourism Organizations. 

Ø ريقش دجمأ .أ 
 ةيلودلا ةلجملا ،فاشكتسالا لماع ليلحت :قيوستلا تامولعم ماظن ءانب سايق رصانع فاشكتسا -1

 .2019 ،ةيلاملا اياضقلاو داصتقالل
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 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ ةروشنم ةيملع بتك

Ø ديعسلا زياف نب ديعس .د.أ 
 ،ىلوألا ةعبطلا ،رشنلل دوعس كلملا ةعماج راد ،)ةيئاسحلا( ةيبرعلا ةريزجلا قرش شوقن ةنودم -1

 .م2019

Ø قداص ىفطصم يرهزأ .د.أ 
 ةرح ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل يفافثلا ثارتلا ظفح يف دوعس كلملا ةعماج تادوهجم -1

 .م2019 دوعس كلملا ةعماج ،ضريوع

Ø بييذلا نمحرلا دبع نب ناميلس .د.أ:                                                 
 كلملا ةعماج ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا :نارجن ةقطنم نم ةيمالسإو ةميدق ةيبرع شوقن -1

 .يملعلا ثحبلا ةدامع -دوعس

Ø ناريط دمحأ نب ملاس .د.أ:                                                      
 كارتشالاب ،ءازجأ 3 ،ةيرثألا تابيقنتلا :لوألا دلجملا ،مالسإلا لبق ةيبرعلا ةراضحلل ةروص وافلا ةيرق -1

 .م2019/ه1441 ،دوعس كلملا ةعماج ،ينطولا ثارتلاو ةحايسلل ةماعلا ةئيهلا ،نيرخآ عم
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  ثوحبلا تالاجم بسح ةزجنملا ةيملعلا تافلؤملاو تاساردلاو ثوحبلا دادعأ
 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ

  لاجملا  زجنملا ددعلا  يراجلا ددعلا  عومجملا
  خيراتلا لبق ام 7 4 11
  ةميدق راثآ 8 1 9
 ةيمالسإ راثآ 9 3 12
 يحايس داشرإ 1 - 1
 ثارتلا ىلع ظافحلا 2 1 3
 ةدعاسم مولع 4 1 5
 عومجملا 31 10 41

 

 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ ةيملعلا تارودلاو تارمتؤملا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ تاكراشم

 ةئيه وضع مسا
 سيردتلا

 ةنيدملا /ةلودلا رمتؤملا مسا
 عون

 ةكراشملا

 
 نب حلشم .د.أ
 يخيرملا خيمك

 بئاجعلا ةحاو العلا" ضرعمل بحاصملا ءاقللا
 ثحب سيراب /اسنرف م13/10/2019-6 "ةيبرعلا ةريزجلا يف

 تاساردلل ةيدوعسلا ةيعمجلل نماثلا ىقتلملا
 ةيراثآلا

 م13/2/2020-11 قفاوملا ـه17-19/6/1441
 ثحب لئاح /ةيدوعسلا

 نب دمحم .د.أ
 ناينثلا نمحرلادبع

 تاساردلل ةيدوعسلا ةيعمجلل نماثلا ىقتلملا
 ةيراثآلا

 م13/2/2020-11 قفاوملا ـه17-19/6/1441
 ثحب لئاح /ةيدوعسلا

 نب دمحم .د
 يبيتعلا ناطلس

 تاساردلل ةيدوعسلا ةيعمجلل نماثلا ىقتلملا
 ةيراثآلا

 م13/2/2020-11 قفاوملا ـه17-19/6/1441
 ثحب لئاح /ةيدوعسلا

 

 يف طسوألا قرشلاو زاقوقلاو ابوروأ قرش
 بيترتلاو ةيداملا رداصملا :ةيرجحلا روصعلا
 يف ،ةيفاقثلا لوصألاو ينمزلاو يلحرملا

 2020 رياربف 5-3 نم ةرتفلا
 ثحب وكسوم /ايسور

39 
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 ةئيه وضع مسا
 سيردتلا

 ةنيدملا /ةلودلا رمتؤملا مسا
 عون

 ةكراشملا

 قازرلادبع .د.أ
 يرمعملا دمحأ

 ردصم نفلا( ثلاثلا يملعلا يخيراتلا ءاقللا
 ثحب ضايرلا/ةيدوعسلا م9/11/2019 /ـه9/3/1441  )خيراتلا ةساردل

 نب لالط .د.أ
 نابعشلا دمحم

 تاساردلل ةيدوعسلا ةيعمجلل نماثلا ىقتلملا
 ةيراثآلا

 م13/2/2020-11 قفاوملا ـه17-19/6/1441
 ثحب لئاح /ةيدوعسلا

 لياع نب دمحم .د
 يبيذلا

 تاساردلل ةيدوعسلا ةيعمجلل نماثلا ىقتلملا
 ةيراثآلا

 م13/2/2020-11 قفاوملا ـه17-19/6/1441
 روضح لئاح /ةيدوعسلا

 ثحب ةريجفلا /تارامإلا ح12/12/2019-11 ثلاثلا ةريجفلا رمتؤم
 روضح ةرهاقلا /رصم برعلا نييراثآلا داحتا رمتؤم

 روضح ضايرلا /ةيدوعسلا لبإلا تاساردل ةيدوعسلا ةيعمجلا ءاقل
 روضح ضايرلا /ةيدوعسلا ةيخيراتلا تاساردلل ةيدوعسلا ةيعمجلا ءاقل

 نب هللادبع .د
 فينملا دمحم

 بئاجعلا ةحاو العلا" ضرعمل بحاصملا ءاقللا
 روضح سيراب /اسنرف م13/10/2019-6 "ةيبرعلا ةريزجلا يف

 تاساردلل ةيدوعسلا ةيعمجلل نماثلا ىقتلملا
 ةيراثآلا

 م13/2/2020-11 قفاوملا ـه17-19/6/1441
 روضح لئاح /ةيدوعسلا

 يملعلاو يفاقثلا اهرودو فحاتملا
 دحوملا يبرعلا سرهفلا زكرم ،يهيفرتلاو

 30/6/2020زيزعلادبع كلملا ةبتكم
 ثحب ضايرلا /ةيدوعسلا

 ديسلا دمحأ .د
 يواصلا

 تاساردلل ةيدوعسلا ةيعمجلل نماثلا ىقتلملا
 ةيراثآلا

 م13/2/2020-11 قفاوملا ـه17-19/6/1441
 ثحب لئاح /ةيدوعسلا

 ةمادتسملا ةيمنتلاو ةفرعملا عمتجم ةودن
 2020 ويلوي يبرعلا ملاعلا يف

 دحوملا يبرعلا سرهفلل يفرعملا جمانربلا
 زيزعلادبع كلملا ةبتكم

 روضح ضايرلا /ةيدوعسلا
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 ةئيه وضع مسا
 سيردتلا

 ةنيدملا /ةلودلا رمتؤملا مسا
 عون

 ةكراشملا
 يملعلاو يفاقثلا اهرودو فحاتملا

 دحوملا يبرعلا سرهفلا زكرم ،يهيفرتلاو
 30/6/2020زيزعلادبع كلملا ةبتكم

 ضايرلا /ةيدوعسلا
 نع روضح

 دعب

 دمحأ دمحم .د
 يلوتم

 تاساردلل ةيدوعسلا ةيعمجلل نماثلا ىقتلملا
 ةيراثآلا

 م13/2/2020-11 قفاوملا ـه17-19/6/1441
 روضح لئاح /ةيدوعسلا

 يملعلاو يفاقثلا اهرودو فحاتملا
 دحوملا يبرعلا سرهفلا زكرم ،يهيفرتلاو

 30/6/2020زيزعلادبع كلملا ةبتكم
 ضايرلا /ةيدوعسلا

 نع روضح
 دعب

World camel day 
Virtual 

University of 
Pakistan 

Invited 
speaker 

 نب دمحم .د
 يرهشلا ةضاعم

 يملعلاو يفاقثلا اهرودو فحاتملا
 دحوملا يبرعلا سرهفلا زكرم ،يهيفرتلاو

 30/6/2020زيزعلادبع كلملا ةبتكم
 ضايرلا /ةيدوعسلا

 نع روضح
 دعب

 
 

 تنب فونهلا .د
 نمحرلادبع

 حلفملا

 تايدحتلاو ةينفلا ةيبرتلل سداسلا رمتؤملا
 ةرصاعملا

 سوباق ناطلسلا ةعماج ةيبرتلا ةيلك
 /نامع ةنطلس

 طقسم
 

 ثحب

 يملعلاو يفاقثلا اهرودو فحاتملا
 دحوملا يبرعلا سرهفلا زكرم ،يهيفرتلاو

 30/6/2020زيزعلادبع كلملا ةبتكم
 ضايرلا /ةيدوعسلا

 نع روضح
 دعب

 
 
 

 بئاجعلا ةحاو العلا" ضرعمل بحاصملا ءاقللا
 سيراب /اسنرف م13/10/2019-6 "ةيبرعلا ةريزجلا يف

 
 ثحب

 تاساردلل ةيدوعسلا ةيعمجلل نماثلا ىقتلملا
 ةيراثآلا

 م13/2/2020-11 قفاوملا ـه17-19/6/1441
 لئاح /ةيدوعسلا

 
 



62
42 

 

 ةئيه وضع مسا
 سيردتلا

 ةنيدملا /ةلودلا رمتؤملا مسا
 عون

 ةكراشملا

 نمحرلادبع .د
 ينابيحسلا

 روضح

 زياف نب ديعس .د.أ
 ديعسلا

 بئاجعلا ةحاو العلا" ضرعمل بحاصملا ءاقللا
 "ةيبرعلا ةريزجلا يف

 م6-13/10/2019
 سيراب /اسنرف

 
 ثحب

 نب ناميلس .د.أ
 بييذلا نمحرلادبع

 بئاجعلا ةحاو العلا" ضرعمل بحاصملا ءاقللا
 "ةيبرعلا ةريزجلا يف

 م6-13/10/2019
 سيراب /اسنرف

 
 ثحب

 تاساردلل ةيدوعسلا ةيعمجلل نماثلا ىقتلملا
 ةيراثآلا

 م13/2/2020-11 قفاوملا ـه17-19/6/1441
 لئاح /ةيدوعسلا

 
 ثحب

 دمحم نب دمحأ .د
 يدوبعلا

 بئاجعلا ةحاو العلا" ضرعمل بحاصملا ءاقللا
 "ةيبرعلا ةريزجلا يف

 م6-13/10/2019
 سيراب /اسنرف

 
 ثحب

 نب رصانلادبع .د.أ
 نمحرلادبع
 ينارهزلا

 بئاجعلا ةحاو العلا" ضرعمل بحاصملا ءاقللا
 "ةيبرعلا ةريزجلا يف

 م6-13/10/2019
 سيراب /اسنرف

 
 روضح

 دمحأ رماس .د
 ةلحس

 بئاجعلا ةحاو العلا" ضرعمل بحاصملا ءاقللا
 "ةيبرعلا ةريزجلا يف

 م6-13/10/2019
 سيراب /اسنرف

 
 روضح

 ينسح .د
 رامع ميلحلادبع

 تاساردلل ةيدوعسلا ةيعمجلل نماثلا ىقتلملا
 ةيراثآلا

 م13/2/2020-11 قفاوملا ـه17-19/6/1441
 لئاح /ةيدوعسلا

 
 

 ثحب
 فيطللا دبع
 يدنفأ نسح

 ةيدوعسلا ةيعمجلل عباسلا ىقتلملا تالوادم
 ةيرثألا تاساردلل

 ةيبرعلا ةكلمملا
 ةيدوعسلا

 
 ثحب
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 ةئيه وضع مسا
 سيردتلا

 ةنيدملا /ةلودلا رمتؤملا مسا
 عون

 ةكراشملا

 
 
 
 

 دامع مشاه رساي
 يجايهلا

 ثحب نامع ةنطلس ةثيدحلا ةيرصبلا تاعانصلاو خيراتلا رمتؤم

 :ايقيرفإب يئيبلا لامسأرلاو ثارتلا داصتقا
 ثحب برغملا جذامنو تابراقم

 روضح تارامإلا يبرعلا نطولا يف ينارمعلا ثارتلا

 روضح قارعلا )ةيملع ةودن( تامزألا لظ يف فحاتملا ةرادإ

 تايدحتو صرف :ينارمعلا ثارتلا ىلع ظافحلا
 روضح تارامإلا )ةيملع ةودن(

 

  داقعنالا ناكم بسح سيردتلا ةئيه ءاضعأ اهب كراش يتلا ثوحبلاو تارمتؤملا دادعأ
  ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ

 داقعنالا ناكم  تارمتؤملا ددع نيكراشملا ددع  ثوحبلا ددع

  ةعماجلا باحر 2 3 0
 ًايلحم 10 29 11
 ًايلود 6 14 10
 يلامجإلا 18 46 21

 
 
 
 
 
 
 
 



64

44 
 

  تابلاطلاو بالطلاب ةصاخ تارود ذيفنت يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةكراشم
 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ

خيراتلا ددعلا   ةهجلا 
ةديفتسملا ةرودلا مسا   ةئيه وضع 

سيردتلا  

 
1441

 ـه
15 

 كلملا ةبتكم
 ءاسنلا عرف ناملس

 كلملا ةعماج
 دوعس

 روطتلاو ةأشنلا ةيبرعلا ةباتكلا
 ددع ىلع ةيقيبطت نيرامت عم

 يبرعلا طخلا اياضق نم
 حلشم .د.أ
 يخيرملا

 
1441

 ـه
 يفحتملا يحايسلا داشرإلا ةعماجلا تابوسنم 15

 تنب ةرفاظ .د
 يرهشلا حيشم

 تايرخأو
 

1441
 ـه

15 
 دراوم مسق بالط
 داشرالاو ثارتلا

 يحايسلا
 وبأ دمحم د.أ ةيملعلا ثوحبلا ةباتك ةراهم

 اطعلا

 
1441

 ـه
16 

 مسق يجيرخ
 ثارتلا دراوم

 يحايسلا داشرإلاو
 يريطملا ناطلس .د تاذلا قيوست

1441
 ةيمنت ةدامع 35 ـه

 تاراهملا
 عقاوملل يحايسلا فيظوتلا

 تعفر حماس .د ةيخيراتلا ينابملاو ةيثارتلا
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  ةيملعلا قرفلاو تاراشتسالاو ناجللا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ تامهاسم
 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ

 ةئيه وضع
 سيردتلا

 ةديفتسملا ةهجلا ةمدخلا عون

 زياف نب ديعس .د.أ
 ديعسلا

 روتكدلا ذاتسألا ةزئاجل ايلعلا ةنجللا وضع
 يراصنألا نمحرلادبع

 +دوعس كلملا ةعماج
 ثارتلاو ةحايسلا ةئيه

 ينطولا
 ملع يف تاسارد ةلجم ريرحت ةئيه وضع

 ثارتلاو راثآلا
 ةيدوعسلا ةيعمجلا

 ةيرثألا تاساردلل
 
 

 نب رصانلادبع .د.أ
 نمحرلادبع
 ينارهزلا

 ةيراثآلا تاساردلا ةلسلس ريرحت ةئيه وضع
 ةمكحملا

 ةيدوعسلا ةيعمجلا
 ةيرثألا تاساردلل

 روتكدلا ذاتسألا ةزئاجل ايلعلا ةنجللا وضع
 يراصنألا نمحرلادبع

 +دوعس كلملا ةعماج
 ثارتلاو ةحايسلا ةئيه

 ينطولا
 ةظفاحم يف ةيرثلا تاحوسملا ةنجل وضع

 ةيعردلا
 ريوطتل ةيكلملا ةئيهلا

 ةيعردلا ةباوب
 راثآلا ةيلك ميمرتلا مسق )ARCS( ميمرتلا ةلجمل ةيملعلا ةئيهلا وضع

 ةرهاقلا ةعماج
 ةحايسلا ةلجمل ةيراشتسالا ةئيهلا وضع

 راثآلاو
 راثآلاو ةحايسلا ةيلك

 دمحأ نب ملاس .دأ
 ناريط

 يرثألا وافلا عقوم ليجست فلم دادعإ
 يملاعلا ثارتلا عقاوم نمض

 ةفاقثلا ةرازو / ثارتلا ةئيه

 يريدسلا نمحرلادبع زكرم وتامودأ ةلجمل ةيراشسالا ةئيهلا وضع
 يفاقثلا

-16 وافلا عقومل يرثألا حسملا قيرف وضع
18/6/1441 

 ةحايسلل ةماعلا ةئيهلا
 ةكرشو ينطولا ثارتلاو

RCH 
 كرتشملا يسنرفلا يدوعسلا قيرفلا وضع

 لبج يف بيقنتلاو يرثألا حسملا لامعأل
 24/3/1441-29/2وافلا ةدرف

 ةحايسلل ةماعلا ةئيهلا
 ينطولا ثارتلاو

مساهمات أعضاء هيئة التدريس في اللجان واالستشارات 
والفرق العلمية خالل العام الجامعي ١٤٤١هـ
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 ةئيه وضع
 سيردتلا

 ةديفتسملا ةهجلا ةمدخلا عون

 
 
 
 
 
 

 خيمك نب حلشم .د.أ
 يخيرملا

 نيمرحلا مداخ ةزئاجل ةيملعلا ةنجللا وضع
 ثوحبل زيزعلا دبع نب ناملس كلملا نيفيرشلا

 ةيبرعلا ةريزجلا خيرات تاساردو

 زيزعلا دبع كلملا ةراد

 ةيدوعسلا ةيعمجلا ةلجم ريرحت ةئيه وضع
 ةيرثألا تاساردلل

 ةيدوعسلا ةيعمجلا
 ةيرثألا تاساردلل

 لودل نواعتلا سلجم راثآلاو خيراتلل جيلخلا ةلجم ريرحت ةئيه وضع
 ةيبرعلا جيلخلا

 ةلجمل يونسلا باتكلا ريرحت ةئيه وضع
 راثآلاو خيراتلل جيلخلا

 لودل نواعتلا سلجم
 ةيبرعلا جيلخلا

 ةيعمجلل مكحملا باتكلا ريرحت ةئيه سيئر
 ةيرثألا تاساردلل ةيدوعسلا

 ةيدوعسلا ةيعمجلا
 ةيرثألا تاساردلل

 ةيدوعسلا ةيعمجلا ةلجم ريرحت سيئر
 لبإلا تاساردل

 ةيدوعسلا ةيعمجلا
 لبإلا تاساردل

 
 ناطلس نب دمحم .د

 يبيتعلا

 روتكدلا ذاتسألا ةزئاجل ايلعلا ةنجللا وضع
 يراصنألا نمحرلادبع

 +دوعس كلملا ةعماج
 ثارتلاو ةحايسلا ةئيه

 ينطولا
 ةيملع تالوادم ةلسلس ريرحت ةئيه سيئر

 يونسلا ءاقلل ةمكحم
 ةيدوعسلا ةيعمجلا

 ةيرثألا تاساردلل
 ةيراثآلا تاساردلا ةلسلس ريرحت ةئيه وضع

 ةمكحملا
 ةيدوعسلا ةيعمجلا

 ةيرثألا تاساردلل
 يريدسلا نمحرلادبع زكرم وتامودأ ةلجم ريرحت ةئيه وضع

 يفاقثلا
 ليهأت عورشمل ةعماجلا قيرف فرشم

 وافلا ةيرق ةئيهتو
 دوعس كلملا ةعماج

 هللادبع .د.أ
 دادحلا مالسلادبع

 ملاعلل تيوكلا ةعوسوم نميلا باتك ريرحت ةئيه سيئر
 تيوكلا - يمالسإلا

 تاساردلل بادآلا ةلجم ريرحت ةئيه وضع
 ةيعامتجالاو ةيناسنإلا

 رامذ ةعماج – بادآلا ةيلك
 نميلا –

 
 

 ملع يف تاسارد ةلجم ريرحت ةئيه وضع
 ثارتلاو راثآلا

 ةيدوعسلا ةيعمجلا
 ةيرثألا تاساردلل
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 ةئيه وضع
 سيردتلا

 ةديفتسملا ةهجلا ةمدخلا عون

 لئاع نب دمحم .د
 يبيذلا

 ةيملع تالوادم ةلسلس ريرحت ةئيه وضع
 ةيعمجلل يونسلا ءاقلل ةمكحم

 ةيدوعسلا ةيعمجلا
 ةيرثألا تاساردلل

 
 يرهزأ .د.أ

 قداص ىفطصم

 عيراشمل يرثألا لمعلا لاجم يف تاراشتسا
 نادوسلاب راثآلا

 ةعماج راثآلا مسق
 موطرخلا

 راثآلاو ةحايسلا ةيلك راثآلاو ةحايسلا ةيلك ةلجم ريرحت ةئيه سيئر
 ةعماج -بادآلا ةيلك بادآلا ةلجم ريرحت ةئيه وضع

 موطرخلا
 

 دمحأ دمحم .د
 يلوتم

 ةيراثآلا تاساردلا ةلسلس ريرحت ةئيه وضع
 ةمكحملا

 ةيدوعسلا ةيعمجلا
 ةيرثألا تاساردلل

 ةبهوملل نيمرحلا مداخ ةزئاج مكحم
 عادبإلاو

 زيزعلادبع كلملا ةنيدم
 ةينقتلاو مولعلل

 دمحم هللادبع .د
 خراشلا

 يريدسلا نمحرلادبع زكرم وتامودأ ةلجم ريرحت ةئيه وضع
 يفاقثلا

 ةضاعم نب دمحم .د
 يرهشلا

 دوعس كلملا ةعماج ميلعتلل ةيراشتسالا ةنجللا وضع

 دمحم نب دمحأ .د
 يدوبعلا

 ةظفاحمل ةيكلملا ةئيهلا  غرفتم راشتسم
   العلا

 نب نمحرلادبع .د
 زيزعلادبع

 ينابيحسلا

 ةظفاحمل ةيكلملا ةئيهلا  غرفتم راشتسم
   العلا

 نب ناميلس .د.أ
 بييذلا نمحرلادبع

 لصيف كلملا زكرم غرفتم ريغ راشسم
 ثاحبألاو تاساردلل

 ةيدوعسلا / ةفاقثلا ةرازو ثارتلا ةئيه ةرادإ سلجم وضع
 قارعلا طساو ةعماج ةيبرتلا ةيلك ةلجمل ريرحتلا ةئيه وضع

 ةيلك ةلجمل ةيراشتسالا ةئيهلا وضع
 راثآلاو ةحايسلا

 دوعس كلملا ةعماج 

 دوعس كلملا ةعماج بادآلا ةيلك ةلجمل ةيراشتسالا ةئيهلا وضع

 ةعماج ةلجمل ةيراشتسالا ةئيهلا وضع
 قيزاقزلا

 .رصم -قيزاقزلا ةعماج
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 ةئيه وضع
 سيردتلا

 ةديفتسملا ةهجلا ةمدخلا عون

 وبأ تارامإلا باتك داحتا تاسارد ةلجمل ةيراشتسالا ةئيهلا وضع
 يبظ

 مولعلل تانبلا ةيلك ةلجم ريرحت ةئيه وضع
 ةيبرتلاو بادآلاو

 رصم - سمش نيع ةعماج

 رصم -ةيردنكسإلا ةبتكم تايدجبأ ةلجمل ةيراشتسالا ةئيهلا وضع
 ةعماج ةلجمل ةيراشتسالا ةئيهلا وضع

 ةيناسنالا مولعلل دوعس كلملا
 دوعس كلملا ةعماج

 رصم -ةيردنكسإلا ةبتكم برعلا ةركاذ ةلجمل ةيراشتسالا ةئيهلا وضع
 رئازجلا / ةليسملا ةعماج ةيخيراتلا ثوحبلا ةلجم ريرحت ةئيه وضع

 مولعلل تودوريه ةلجم يف عجارم
 ةيعامتجالاو ةيناسنإلا

 رئازجلا

 ةعماج ةلجمل ةيراشتسالا ةئيهلا وضع
 ةيناسنالا مولعلل دلاخ كلملا

 ةعماج / بادآلا ةيلك
 دلاخ كلملا

 Arabian Epigraphic ريرحت ةئيه وضع
Notes 

 ادنلوه -نديل ةعماج

 دوعس كلملا ةعماج يعماجلا راكتبالا ةعبيورلا ءالا .د
 يهطلا نونف ةئيه نيرشعلا ةعومجم لود باتكل يبتكم ثحب يريطملا ناطلس .د

 
 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ ةماعلا تارضاحملا

 ةديفتسملا ةهجلا عوضوملا سيردتلا ةئيه وضع

 ناريط ملاس .د.أ
 قيرفلا ءاضعأو سيئر +

 يلاطيإلا

 يلاطيإلا قيرفلا ةرضاحم ناريط ملاس .د رادأ
 قفاوملا م9/10/2019 ءاعبرألا موي
 ةيلاطيإلا ةثعبلا لامعأ نع ه11/2/1441

 ولومور قيرفلا سيئر مدق ثيح فوجلاب
 يف ةيرثألا تابيقنتلا جئاتن نع اضرع وتيرول
 ةيرابتخالا تاسجملاو فوجلاب لدنجلا ةمود

 ،ةيمالسإلا وأ ةميدقلا تانطوتسملا يف
 يفارغبوطلاو يئيبلا حسملا جئاتنو
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 ةديفتسملا ةهجلا عوضوملا سيردتلا ةئيه وضع
 لسلستلاو ،لدنجلا ةمودل يجولوفرمويجلاو
 دعب نع راعشتسالا ةينقت مادختساو ،ينمزلا

 خيمك نب حلشم .د.أ
 يخيرملا

 نيب ةيبرعلا ةملكلا" ناونعب ةينورتكلإ ةودن
 ربع دعب نع "نومضملا ءارثو لكشلا لامج

 zoom ةصنم

 بادآلا ةيلك راثآلا مسق
 ةيسداقلا ةعماج

  ةيناويدلا ةظفاحمب
 م19/5/2020قارعلا

 كلملا ةراد ىدتنم ه3/9/1441 خيراتلا أرقن فيك
 زيزعلادبع

 ميدقلا خيراتلا يف ثحبلا عقاو طابنالا خيرات
 زيزعلادبع كلملا ةراد ه25/10/1441

 ةبرجت جوسنملا ثارتلا ىلع ظافحلا تايجهنم
 تابتكملل زيزعلادبع كلملا عمجمل ةدئار

 م17/8/2020 ةيفقولا

 زيزعلادبع كلملا عمجم
 ةيفقولا تابتكملل

 يف نيدجتسملا بالطلل راثآلا مسقب فيرعتلا يبيذلا دمحم .د
 ةكرتشملا ةنسلا ةدامع ةكرتشملا ةنسلا

 ةيبرعلا ةكلمملا يف يرخصلا نفلا نم جذامن يرمعملا قازرلادبع .د.أ
 9/3/1441 ةيبرعلا ةريزجلاو ةيدوعسلا

 يملعلا يخيراتلا ءاقللا
 ةريمألا ةعماج ،ثلاثلا

 ةرون
 دمحأ نب رماس .د
 هللادبع .د +ةلحس

 ينارهزلا

 ةيلحملا ةيرثألا تابيقنتلاو تاحوسملا لامعأ
 ةيلودلاو

 /راثآلاو ةحايسلا ةيلك
 23/3/1441 راثآلا مسق

المحاضرات العامة خالل العام الجامعي 1441هـ

49 
 

 ةديفتسملا ةهجلا عوضوملا سيردتلا ةئيه وضع
 لسلستلاو ،لدنجلا ةمودل يجولوفرمويجلاو
 دعب نع راعشتسالا ةينقت مادختساو ،ينمزلا

 خيمك نب حلشم .د.أ
 يخيرملا

 نيب ةيبرعلا ةملكلا" ناونعب ةينورتكلإ ةودن
 ربع دعب نع "نومضملا ءارثو لكشلا لامج

 zoom ةصنم

 بادآلا ةيلك راثآلا مسق
 ةيسداقلا ةعماج

  ةيناويدلا ةظفاحمب
 م19/5/2020قارعلا

 كلملا ةراد ىدتنم ه3/9/1441 خيراتلا أرقن فيك
 زيزعلادبع

 ميدقلا خيراتلا يف ثحبلا عقاو طابنالا خيرات
 زيزعلادبع كلملا ةراد ه25/10/1441

 ةبرجت جوسنملا ثارتلا ىلع ظافحلا تايجهنم
 تابتكملل زيزعلادبع كلملا عمجمل ةدئار

 م17/8/2020 ةيفقولا

 زيزعلادبع كلملا عمجم
 ةيفقولا تابتكملل

 يف نيدجتسملا بالطلل راثآلا مسقب فيرعتلا يبيذلا دمحم .د
 ةكرتشملا ةنسلا ةدامع ةكرتشملا ةنسلا

 ةيبرعلا ةكلمملا يف يرخصلا نفلا نم جذامن يرمعملا قازرلادبع .د.أ
 9/3/1441 ةيبرعلا ةريزجلاو ةيدوعسلا

 يملعلا يخيراتلا ءاقللا
 ةريمألا ةعماج ،ثلاثلا

 ةرون
 دمحأ نب رماس .د
 هللادبع .د +ةلحس

 ينارهزلا

 ةيلحملا ةيرثألا تابيقنتلاو تاحوسملا لامعأ
 ةيلودلاو

 /راثآلاو ةحايسلا ةيلك
 23/3/1441 راثآلا مسق



70

49 
 

 ةديفتسملا ةهجلا عوضوملا سيردتلا ةئيه وضع
 لسلستلاو ،لدنجلا ةمودل يجولوفرمويجلاو
 دعب نع راعشتسالا ةينقت مادختساو ،ينمزلا

 خيمك نب حلشم .د.أ
 يخيرملا

 نيب ةيبرعلا ةملكلا" ناونعب ةينورتكلإ ةودن
 ربع دعب نع "نومضملا ءارثو لكشلا لامج

 zoom ةصنم

 بادآلا ةيلك راثآلا مسق
 ةيسداقلا ةعماج

  ةيناويدلا ةظفاحمب
 م19/5/2020قارعلا

 كلملا ةراد ىدتنم ه3/9/1441 خيراتلا أرقن فيك
 زيزعلادبع

 ميدقلا خيراتلا يف ثحبلا عقاو طابنالا خيرات
 زيزعلادبع كلملا ةراد ه25/10/1441

 ةبرجت جوسنملا ثارتلا ىلع ظافحلا تايجهنم
 تابتكملل زيزعلادبع كلملا عمجمل ةدئار

 م17/8/2020 ةيفقولا

 زيزعلادبع كلملا عمجم
 ةيفقولا تابتكملل

 يف نيدجتسملا بالطلل راثآلا مسقب فيرعتلا يبيذلا دمحم .د
 ةكرتشملا ةنسلا ةدامع ةكرتشملا ةنسلا

 ةيبرعلا ةكلمملا يف يرخصلا نفلا نم جذامن يرمعملا قازرلادبع .د.أ
 9/3/1441 ةيبرعلا ةريزجلاو ةيدوعسلا

 يملعلا يخيراتلا ءاقللا
 ةريمألا ةعماج ،ثلاثلا

 ةرون
 دمحأ نب رماس .د
 هللادبع .د +ةلحس

 ينارهزلا

 ةيلحملا ةيرثألا تابيقنتلاو تاحوسملا لامعأ
 ةيلودلاو

 /راثآلاو ةحايسلا ةيلك
 23/3/1441 راثآلا مسق

50 
 

 ةديفتسملا ةهجلا عوضوملا سيردتلا ةئيه وضع
 نب ناميلس .د.أ
 بييذلا نمحرلادبع

 وكمارأ ةكرش /ءارثإ زكرم ةمصاعلا ناداد

 نب رصانلادبع .د.أ
 ينارهزلا نمحرلادبع

 شوقنم يرجح دومع عفرو نيمأت ةيجهنم
 ةكلمملا يف يرثألا ناداد رئافح عقوم نم

 ةلاح ةسارد ،ةيدوعسلا ةيبرعلا

 نونفلاو بادآلا ةيلك
 لئاح ةعماج
 ه15/4/1441

 دمحم نب هللادبع .د
 فينملا

 يملعلاو يفاقثلا اهرودو فحاتملا
 ،يهيفرتلاو

 يبرعلا سرهفلا زكرم
 كلملا ةبتكم دحوملا

 30/6/2020زيزعلادبع
 نسح سورديع دمحا

 سورديعلا
 

 يملاعلا ثارتلا عقاوم ليجست تايجهنم
 ةنيدملا ريوطت ةئيه

 ةرونملا

 وبأ ليعامسإ دمحم .د
 يحايسلا داشرإلا يف ةدوجلا اطعلا

 سيردت ةئيه ءاضعأ
 ةحايسلا ةيلك بالطو

 راثآلاو

 هعبيورلا ءالآ .د
Researcher Guide for Creating and 

Managing Long, Documents in Microsoft 
Word 

 ايلعلا تاساردلا تابلاط
 تاساردلا ثوحب زكرم

 ةيناسنإلا
 دوعس كلملا ةعماج

 نسح فيطللا دبع
 سيردتلا ةئيه ءاضعأ دروب كالبلا مادختسا يف ةيسيسأت ةرضاحم يدنفأ

 ةيلكلاب
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  ًايمالعإ سيردتلا ةئيه ءاضعأ تاكراشم
 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ

 ةديفتسملا ةهجلا روشنملا مسا ددعلا سيردتلا ةئيه وضع
 بيبش نب دمحم .د

 يعيبسلا
 نمض ةديدجلا ةيفاقثلا تائيهلا 1

 راثآلاو ةحايسلا ةيلك ةيجيتارتسا
 ةعماجلا ةلاسر

 ىفطصم يرهزأ .د.أ
 قداص

 ريمدتلل اهضرعتو ةينادوسلا راثآلا 1
 بهنلاو

 وان نادوس ةلجم

 
 
 

 نب ناميلس .د.أ
 بييذلا نمحرلادبع

 يف تاغللاو ةميدقلا تاباتكلا 12
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ـه9/8/1441 خيراتلا نم ةياكح جمانرب

 
 ةلاسرلا ةانق

 ةريزجلا يف ةميدقلا تاباتكلا ةياكح
 ةيبرعلا

 ـه15/9/1441

 ةانق ناويللا جمانرب 
 ةيجيلخ اناتور

 رصم / برعلا توص راثالا حوب

 كوبسيفو رتيوت شاقنلل ةيرثأ اياضق

 رتيوت راثآلا نع ةيفاقث تايضتقم 8 خراشلا دمحم هللادبع .د

 رديحلا هللادبع رهام.أ
 
1 
 

 
 ةحايسلا ةكرح ىلع انوروك ةحئاج ريثأت

 ةيلخادلا

 
 قبس ةفيحص
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  ريرحتلا ةئيه رارقو راثآلاو ةحايسلا ةيلك ةلجملل ةدراولا ةديدجلا ثوحبلا

  ـه1441 يعماجلا ماعلل

 
  ـه1441 يعماجلا ماعلل صصختلا بسح ةلجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا عيزوت

 
 
 
 
 

 ثوحبلا عضو
 عومجملا ثوحبلا ردصم

 جراخ ةعماجلا جراخ ةعماجلا لخاد
 ةبسنلا ددعلا ةكلمملا

 %86 19 5 5 9 ةئيهلا نم لوبقم
 %14 3 2 1 - ةئيهلا نم ضوفرم

 %100 22 7 6 9 عومجملا

 صصختلا
 ثوحبلل ماعلا عضولا

 ةبسنلا ددعلا ضوفرم لوبقم

 %46 10 - 10 ةميدق راثآ صصخت

 %27 6 2 4 ةحايس صصخت

 %27 6 1 5 ثارت دراوم صصخت

 % 100 22 3 19 عومجملا

البحوث الجديدة الواردة لمجلة كلية السياحة واآلثار وقرار هيئة 
التحرير للعام الجامعي 1441هـ
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  ثحبلا صصخت لاجمو ثوحبلا يمكحم نكامأ بسح ةلجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا عيزوت
 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ

 صصختلا
 نيمكحملا نكامأ

 عومجملا ةكلمملا جراخ ةكلمملا لخاد ةعماجلا لخاد
 ةبسنلا ددعلا ةبسنلا ددعلا ةبسنلا ددعلا ةبسنلا ددعلا

 %100 13 %31 4 %31 4 %38 5 ةميدق راثآ صصختلا
 %100 10 %30 3 %40 4 %30 3 ةحايس صصختلا

 %100 12 %58 7 %17 2 %25 3 ثارت دراوم صصختلا

 %100 35 %40 14 %29 10 %31 11 عومجملا
 

  ـه1441 يعماجلا ماعلل )1( مقر ددعلل ةلجملا يف ةروشنملا ثوحبلا ددع

 صصختلا ثحابلا مسا ثحبلا ناونع م

1 
 لوألا نيمسوملا يتيرفحل ةيلوألا جئاتنلا

 ةبصرملا عقوم يف م2007 يناثلاو  م2005
 ةينميلا ةيروهمجلا ، تيوحملا ةظفاحمب

 ينيسحلا ناطلس حالص .د
 باهشلا يماس .د

 يقيرعلا دمحأ دمحم .د
 راثآ

 ةرامعلا تامس ضعبل يراضحلا لصاوتلا 2
 راثآ روشنح دمحأ .د ةميدقلا ةينميلا

 ةظوفحم ةيكولمم ةيجاجز ةيلامج ةءارق 3
 ثارتلا دراوم ناكيبعلا دمح تنب دولخ .د تيوكلاب ةيمالسإلا راثآلا راد يف

 ةيمنت يف فحاتملا ريوطت تاسايس رود 4
 ندرألا يف يحايسلا عاطقلا

 ناودعلا ليلخ .د
 ةحايس ةنواصخلا دمحم .د

 ءانثأ يفاقثلا ثارتلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيامحلا 5
 ثارتلا دراوم لاعلادبع ىفطصم ىوقت .د تاقيبطتلاو نينقتلا دوهج : ةحلسملا تاعازنلا

6 
 

 عقاوملا ليلظتو ةيطغت تاينقت ةسارد
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةحوتفملا ةيرثألا

 تازيمملاو بويعلا ةيدوعسلا

 ينارهزلا رصانلادبع.د
 حلاص دمحم نسحم.د

 
 ميمرت

54 
 

  ثحبلا صصخت لاجمو ثوحبلا يمكحم نكامأ بسح ةلجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا عيزوت
 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ

 صصختلا
 نيمكحملا نكامأ

 عومجملا ةكلمملا جراخ ةكلمملا لخاد ةعماجلا لخاد
 ةبسنلا ددعلا ةبسنلا ددعلا ةبسنلا ددعلا ةبسنلا ددعلا

 %100 13 %31 4 %31 4 %38 5 ةميدق راثآ صصختلا
 %100 10 %30 3 %40 4 %30 3 ةحايس صصختلا

 %100 12 %58 7 %17 2 %25 3 ثارت دراوم صصختلا

 %100 35 %40 14 %29 10 %31 11 عومجملا
 

  ـه1441 يعماجلا ماعلل )1( مقر ددعلل ةلجملا يف ةروشنملا ثوحبلا ددع

 صصختلا ثحابلا مسا ثحبلا ناونع م

1 
 لوألا نيمسوملا يتيرفحل ةيلوألا جئاتنلا

 ةبصرملا عقوم يف م2007 يناثلاو  م2005
 ةينميلا ةيروهمجلا ، تيوحملا ةظفاحمب

 ينيسحلا ناطلس حالص .د
 باهشلا يماس .د

 يقيرعلا دمحأ دمحم .د
 راثآ

 ةرامعلا تامس ضعبل يراضحلا لصاوتلا 2
 راثآ روشنح دمحأ .د ةميدقلا ةينميلا

 ةظوفحم ةيكولمم ةيجاجز ةيلامج ةءارق 3
 ثارتلا دراوم ناكيبعلا دمح تنب دولخ .د تيوكلاب ةيمالسإلا راثآلا راد يف

 ةيمنت يف فحاتملا ريوطت تاسايس رود 4
 ندرألا يف يحايسلا عاطقلا

 ناودعلا ليلخ .د
 ةحايس ةنواصخلا دمحم .د

 ءانثأ يفاقثلا ثارتلل ةيلودلا ةيئانجلا ةيامحلا 5
 ثارتلا دراوم لاعلادبع ىفطصم ىوقت .د تاقيبطتلاو نينقتلا دوهج : ةحلسملا تاعازنلا

6 
 

 عقاوملا ليلظتو ةيطغت تاينقت ةسارد
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةحوتفملا ةيرثألا

 تازيمملاو بويعلا ةيدوعسلا

 ينارهزلا رصانلادبع.د
 حلاص دمحم نسحم.د

 
 ميمرت

توزيع البحوث الواردة إلى المجلة حسب أماكن محكمي البحوث 
ومجال تخصص البحث خالل العام الجامعي 1441هـ
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55 
 

 

 ـه1441 يعماجلا ماعلل )2( مقر ددعلل ةلجملا يف رشنلل ةدعملا ثوحبلا ددع

7 
 : نييراثآلل راثآلا ميمرت ليلد : باتك ضرع

 ىندألا دحلاو ةماسلا ريغ داوملل دشرملا
 ةيرثألا تاينتقملا تيبثتل لخدتلا نم

 ثارتلا دراوم يدنفأ فيطللادبع .د

 صرفلا :رصم يف ةيئاقولا ةحايسلا 8
 ءانيس بونج ةلاح ةسارد تايدحتلاو

 رهوج دمحأ ناميإ .د
 ةحايس ةفرع داؤف ماسح .د

 صصختلا ثحابلا مسا ثحبلا ناونع م
 راثآ نامرشلا دعس ىفطصم دايز .د هقملإ هلإلل يرذن يئبس شقن 1

 يمالسإلا نيرسلا عقوم يف ةنيزلا يلح 2
 زيزعلادبع تنب ةرهوجلا

 راثآ نودعسلا

3 
 ةيردسلا عقوم يف ركبم يمالسإ يرعش شقن

 يمداودلا ةظفاحمب
يبيتعلا بجع نب  دمحم   راثآ 

 راثآ ناعرشلا هللادبع نب فيان .د ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنيدم سلف 4

5 
 مهأل ةسارد ،نازاج ةقطنم يف ةيديلقتلا ةرامعلا

 ةنايصلاو ميمرتلا تاحرتقمو فلتلا لماوع
 دمحم ينرق ديس دومحم
 ميمرت يمزاحلا نمحرلادبع دمحم

6 
 طاَشّنلا ىلع باَهرإلل ِّيمَالْعإلا جيورتلا تاَيعاَدَت

 ةجَلاَعُملا تايجيتارتساو تاَيِّدَحَّتلاو عِقاَولا تاَناَيَب :ّيِحاَيِّسلا
 ةحايس يجايهلا دامع مشاه رساي .د

 نميلا يف بأ ةنيدمب ةنشملاب ةيراظنلا ةسردملا 7
 ةيقفلا حلاص هللادبع

 راثآ نابعشلا لالط.د

 روصعلا ربع ندرألا يف ينيطلا بوطلا ةعانص 8
 تادارج نيسح دمحم.د

 راثآ يريدلا دمحم .د

 راثآ ينابيحسلا  نمحرلادبع .د ةيبرعلا ةريزجلا يف بئاجعلا ةحاو العلا باتك ضرع 9

55 
 

 

 ـه1441 يعماجلا ماعلل )2( مقر ددعلل ةلجملا يف رشنلل ةدعملا ثوحبلا ددع

7 
 : نييراثآلل راثآلا ميمرت ليلد : باتك ضرع

 ىندألا دحلاو ةماسلا ريغ داوملل دشرملا
 ةيرثألا تاينتقملا تيبثتل لخدتلا نم

 ثارتلا دراوم يدنفأ فيطللادبع .د

 صرفلا :رصم يف ةيئاقولا ةحايسلا 8
 ءانيس بونج ةلاح ةسارد تايدحتلاو

 رهوج دمحأ ناميإ .د
 ةحايس ةفرع داؤف ماسح .د

 صصختلا ثحابلا مسا ثحبلا ناونع م
 راثآ نامرشلا دعس ىفطصم دايز .د هقملإ هلإلل يرذن يئبس شقن 1

 يمالسإلا نيرسلا عقوم يف ةنيزلا يلح 2
 زيزعلادبع تنب ةرهوجلا

 راثآ نودعسلا

3 
 ةيردسلا عقوم يف ركبم يمالسإ يرعش شقن

 يمداودلا ةظفاحمب
يبيتعلا بجع نب  دمحم   راثآ 

 راثآ ناعرشلا هللادبع نب فيان .د ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنيدم سلف 4

5 
 مهأل ةسارد ،نازاج ةقطنم يف ةيديلقتلا ةرامعلا

 ةنايصلاو ميمرتلا تاحرتقمو فلتلا لماوع
 دمحم ينرق ديس دومحم
 ميمرت يمزاحلا نمحرلادبع دمحم

6 
 طاَشّنلا ىلع باَهرإلل ِّيمَالْعإلا جيورتلا تاَيعاَدَت

 ةجَلاَعُملا تايجيتارتساو تاَيِّدَحَّتلاو عِقاَولا تاَناَيَب :ّيِحاَيِّسلا
 ةحايس يجايهلا دامع مشاه رساي .د

 نميلا يف بأ ةنيدمب ةنشملاب ةيراظنلا ةسردملا 7
 ةيقفلا حلاص هللادبع

 راثآ نابعشلا لالط.د

 روصعلا ربع ندرألا يف ينيطلا بوطلا ةعانص 8
 تادارج نيسح دمحم.د

 راثآ يريدلا دمحم .د

 راثآ ينابيحسلا  نمحرلادبع .د ةيبرعلا ةريزجلا يف بئاجعلا ةحاو العلا باتك ضرع 9
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56 
 

 

 
 
 

  ةيلكلا يف سيردتلا ءاضعأ ةئيهل ترشن يتلا ثوحبلا ددع
 ـه1441 يعماجلا ماعلا ىلإ

 ةنس ثحبلا  ناونع مسقلا ثحابلا مسا
 رشنلا

 مقر
 ددعلا

 زيزعلادبع تنب ةرهوجلا
 نودعسلا

 2 1441 يمالسإلا نيرسلا عقوم يف ةنيزلا يلح راثآلا

 دامع مشاه رساي .د
 يجايهلا

 
 ةحايسلا

 ىلع باَهرإلل ِّيمَالْعإلا جيورتلا تاَيعاَدَت
 عِقاَولا تاَناَيَب :ّيِحاَيِّسلا طاَشّنلا
 ةجَلاَعُملا تايجيتارتساو تاَيِّدَحَّتلاو

1441 2 

 ةيقفلا حلاص هللادبع
 نابعشلا لالط.د

 بأ ةنيدمب ةنشملاب ةيراظنلا ةسردملا راثآ
 نميلا يف

1441 2 

 ربع ندرألا يف ينيطلا بوطلا ةعانص راثآ يريدلا دمحم .د
 روصعلا

1441 2 

 يف بئاجعلا ةحاو العلا باتك ضرع راثآ ينابيحسلا  نمحرلادبع .د
 ةيبرعلا ةريزجلا

1441 2 

 Factors influencing the ةحايس ليلخلا هللادبع بيدأ .د
sustainability of tourism and 

hospitality in Saudi Arabia 

1441 2 

 

 

10 
Archaeology and architecture of Islamic cities 

in the sudan : suakin as a case study 
 راثآ مدآ نيسح دمحا .د

11 
Factors influencing the sustainability of 

tourism and hospitality in saudi arabia 
 ةحايس ليلخلا هللادبع بيدأ .د

56 
 

 

 
 
 

  ةيلكلا يف سيردتلا ءاضعأ ةئيهل ترشن يتلا ثوحبلا ددع
 ـه1441 يعماجلا ماعلا ىلإ

 ةنس ثحبلا  ناونع مسقلا ثحابلا مسا
 رشنلا

 مقر
 ددعلا

 زيزعلادبع تنب ةرهوجلا
 نودعسلا

 2 1441 يمالسإلا نيرسلا عقوم يف ةنيزلا يلح راثآلا

 دامع مشاه رساي .د
 يجايهلا

 
 ةحايسلا

 ىلع باَهرإلل ِّيمَالْعإلا جيورتلا تاَيعاَدَت
 عِقاَولا تاَناَيَب :ّيِحاَيِّسلا طاَشّنلا
 ةجَلاَعُملا تايجيتارتساو تاَيِّدَحَّتلاو

1441 2 

 ةيقفلا حلاص هللادبع
 نابعشلا لالط.د

 بأ ةنيدمب ةنشملاب ةيراظنلا ةسردملا راثآ
 نميلا يف

1441 2 

 ربع ندرألا يف ينيطلا بوطلا ةعانص راثآ يريدلا دمحم .د
 روصعلا

1441 2 

 يف بئاجعلا ةحاو العلا باتك ضرع راثآ ينابيحسلا  نمحرلادبع .د
 ةيبرعلا ةريزجلا

1441 2 

 Factors influencing the ةحايس ليلخلا هللادبع بيدأ .د
sustainability of tourism and 

hospitality in Saudi Arabia 

1441 2 

 

 

10 
Archaeology and architecture of Islamic cities 

in the sudan : suakin as a case study 
 راثآ مدآ نيسح دمحا .د

11 
Factors influencing the sustainability of 

tourism and hospitality in saudi arabia 
 ةحايس ليلخلا هللادبع بيدأ .د
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58 
 

 

 ـه1441 راثآلاو ةحايسلا ةيلكب ثوحبلا زكرم نم اهمعد ىلع قفاوملا ثوحبلا ددع

 ثوحبلا ددع مسقلا
 ةموعدملا

 14 راثآلا مسق

 6 ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا مسق

 4 يحايسلا داشرإلاو ثارتلا دراوم ةرادإ مسق

 24 يلامجإلا

 

 ـه1441 يعماجلا ماعلا ثوحبلا زكرم لبق نم ةروشنملا ثوحبلا ددع

 ةقفاوملا ثوحبلا ددع مسقلا
 ةدامعلا نم اهيلع

 11 راثآلا مسق

 2 ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا مسق
 داشرإلاو ثارتلا دراوم ةرادإ مسق

 3 يحايسلا

 16 يلامجإلا
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 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ ةيلكلا يف نيمظتنملا بالطلل يلامجإلا ددعلا

 

 ةيملعلا ةجردلاو ةيسنجلا بسح ةيلكلاب نيمظتنملا بالطلا عيزوت
 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ 

 يميداكألا جمانربلا
 يدوعس ريغ يدوعس

 يلامجإلا
 ىثنأ ركذ ىثنأ ركذ

 168 - 3 - 165 )راثآلا( سويرولاكب

 73 3 2 56 12 )راثآلا( ريتسجاملا

 37 2 7 23 5 )راثآلا( هاروتكدلا

 555 - 9 - 546 )ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا( سويرولاكب

 داشرإلاو ثارتلا دراوم ةرادإ( سويرولاكب
 )يحايسلا

178 113 3 - 294 

 1127 5 23 192 906 يلامجالا

 عومجملا هاروتكد ريتسجام سويرولاكب ةيسنجلا

 1098 28 68 1002   يدوعس

 12 4 4 4 ينمي

 3 2 - 1 يرصم

 1 1 - - يندرأ

 60 1 1 - - يريجين
 

 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ ةيلكلا يف نيمظتنملا بالطلل يلامجإلا ددعلا

 

 ةيملعلا ةجردلاو ةيسنجلا بسح ةيلكلاب نيمظتنملا بالطلا عيزوت
 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ 

 يميداكألا جمانربلا
 يدوعس ريغ يدوعس

 يلامجإلا
 ىثنأ ركذ ىثنأ ركذ

 168 - 3 - 165 )راثآلا( سويرولاكب

 73 3 2 56 12 )راثآلا( ريتسجاملا

 37 2 7 23 5 )راثآلا( هاروتكدلا

 555 - 9 - 546 )ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا( سويرولاكب

 داشرإلاو ثارتلا دراوم ةرادإ( سويرولاكب
 )يحايسلا

178 113 3 - 294 

 1127 5 23 192 906 يلامجالا

 عومجملا هاروتكد ريتسجام سويرولاكب ةيسنجلا

 1098 28 68 1002   يدوعس

 12 4 4 4 ينمي

 3 2 - 1 يرصم

 1 1 - - يندرأ

 1 1 - - يريجين
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 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ سيردتلا ةئيه ءاضعأ ىلإ ةيلكلاب نيمظتنملا بالطلا ةبسن

 ةئيه ءاضعأ ددع مسقلا
 ةبسنلا بالطلا ددع سيردتلا

9 :1 278 31 راثآلا مسق  

 24 :1 555 26 ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا مسق

 33 :1 294 9 يحايسلا داشرإلاو ثارتلا دراوم ةرادإ مسق

 17 :1 1127 66 يلامجإلا

 

 

 1 1 - - ينيطسلف

 2 - - 2 يروس

 1 - - 1 يشيدالجنب

 1 - - 1 ينادوس

 1 - - 1 ينوريماك

 5 - 1 4 ميقم

 1 - - 1 ددحم ريغ
 يلامجالا

 1127 37 73 1017 يلكلا
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 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ ةيلكلا نم نيجيرخلا بالطلا دادعأ

 
 
 
 

 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ ةيملع زئاوج ىلع نوزئاحلا بالطلا
  ةزئاجلاب زئافلا مسأ  ةزئاجلا مسأ  ةزئاجلل ةحناملا ةهجلا

 ةيدوعسلا ةيعمجلا
 ةيراثآلا تاساردلل

 ناميعط دمحم يلع ريتسجام -ةيملعلا ةلاسرلا يف زيمتلا

 ةيدوعسلا ةيعمجلا
 ةيراثآلا تاساردلل

 ميهاربإ تنب ءالجن ريتسجام -ةيملعلا ةلاسرلا يف زيمتلا
 ريعسلا

 

 

 

 

 

 

 

 يلامجإلا يدوعس ريغ يدوعس مسقلا

 ىثنأ ركذ ىثنأ ركذ

 39 - 3 11 25 راثآلا
 104 - 2 - 102 ةيقدنفلاو ةيحايسلا ةرادإلا

 16 - - - 16 يحايسلا داشرإلاو ثارتلا دراوم ةرادإ

 159 - 5 11 143 يلامجإلا
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 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ بالطلا بيردت لاجم يف ةيلكلا تازاجنإ

 ةهجلا يبيردتلا جمانربلا 
 ةمظنملا

 ةئفلا
 ددعلا ةفدهتسملا

 ةبيرخلا عقومب مسقلا بالطل يناديملا بيردتلا
 :العلا ةظفاحم يف )ناداد(
 نع بيقنتلا يف يناديم بيردت جمانرب مسقلا ذفن
 مسر نم :ةينفلا تاراهملاو يرثألا حسملاو راثآلا

 )ناداد( ةبيرخلا عقوم يف ،مسقلا بالطل ريوصتو
 مسوملل ،ةرونملا ةنيدملا ةقطنم العلا ةظفاحم
 ىلع فارشإلاو بالطلل بيردتلاب ماقو رشع عباسلا
 ةينامثو نيديعم ةثالثو ،ةذتاسأ ةثالث :ددع ةيرفحلا

 ،ليجستو ،مسرو ،ميمرتو بيقنت :اينفو ايرادإ رشع
 لامعأو ،تانايب لاخدإو ،ريوصتو ،حسمو ،فينصتو
 .ةعونتملا تادعملل نيقئاس ةتسو ،درجلاو ةيراتركسلا
 .الماع 24و ىلا ةفاضإلاب

 ةقلعتملا لامعألا ةفاك ىلع بالطلا بيردت مت ثيح
 بيقنتلا جهانم ىلع زيكرتلاو يناديملا لمعلاب
 ةزهجألا عم لماعتلاو يملعلا قيثوتلا لامعأو
 مهبيردت مت امك ،قيثوتلا جماربو ريوصتلاو ةيبوساحلا

 ةلوقنملاو ةتباثلا ةيرثألا رهاوظلا طبر ةيفيك ىلع
 اهريوصتو اهمسرو اهريسفتو اهليجستو اهقيثوتو
 .اهفينصتو اهزرفو
 )a.b.c.d( تاعبرم ةعبرأ نع بيقنتلاو فشكلا مت دقو
 مت ،م1.8 قمع طسوتمب م5×5 اهنم لك ةحاسم
 دوعت يتلا ةيرامعملا تادحولا نم ددع نع فشكلا
 ةيرامعملا رهاوظلا نم ددعو مالسإلا لبق ام ىلإ
 نم ددع نع الضف ،تايضرأو لخادمو تاباوبو ناردجل
 .خلا ،ةيندعملاو ،ىحر اهنمو ةيرجحلا ةينفلا فحتلا

 بالطلا راثآلا مسق
 24 نوجيرخلا
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 ةهجلا يبيردتلا جمانربلا 
 ةمظنملا

 ةئفلا
 ددعلا ةفدهتسملا

   

 حبذم )1( ةروص
 يرجح

 يف بيقنتلا ةيلمعو بالطلا ) 2( ةروص
 عقوملا

 بالطلا بيردت )3( ةروص
 يحاسملا عفرلا ىلع

 

 ةهجلاا يبيردتلا جمانربلا مسا
 ةمظنملا

 ةفلا
 ددعلا ةفدهتسملا

 ةيحايسلا ةرادإلا مسق بالطل يناديملا بيردتلا
 :ةيقدنفلاو
 
 قدانفلا يف يناديملا بيردتلا جمانرب مسقلا ذفن
 .ضايرلاب موجن سمخ قدانف ةعومجم عم نواعتلاب

 
 ةرادإلا مسق
 ةيحايسلا
  ةيقدنفلاو

 
 76            بالطلا

 
 ةرادإلا يف يناديملا بيردتلا جمانرب مسقلا ذفن
 تاكرش نم ددع عم نواعتلاب عم نواعتلاب ةيحايسلا
 .ضايرلاب رفسلا تالاكوو ةحايسلا

 ةرادإلا مسق
 ةيحايسلا
  ةيقدنفلاو

 40 بالطلا

 
65 

 

 ةهجلا يبيردتلا جمانربلا 
 ةمظنملا

 ةئفلا
 ددعلا ةفدهتسملا

   

 حبذم )1( ةروص
 يرجح

 يف بيقنتلا ةيلمعو بالطلا ) 2( ةروص
 عقوملا

 بالطلا بيردت )3( ةروص
 يحاسملا عفرلا ىلع

 

 ةهجلاا يبيردتلا جمانربلا مسا
 ةمظنملا

 ةفلا
 ددعلا ةفدهتسملا

 ةيحايسلا ةرادإلا مسق بالطل يناديملا بيردتلا
 :ةيقدنفلاو
 
 قدانفلا يف يناديملا بيردتلا جمانرب مسقلا ذفن
 .ضايرلاب موجن سمخ قدانف ةعومجم عم نواعتلاب

 
 ةرادإلا مسق
 ةيحايسلا
  ةيقدنفلاو

 
 76            بالطلا

 
 ةرادإلا يف يناديملا بيردتلا جمانرب مسقلا ذفن
 تاكرش نم ددع عم نواعتلاب عم نواعتلاب ةيحايسلا
 .ضايرلاب رفسلا تالاكوو ةحايسلا

 ةرادإلا مسق
 ةيحايسلا
  ةيقدنفلاو

 40 بالطلا
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 ةهجلا يبيردتلا جمانربلا مسا
 ةمظنملا

 ةئفلا
 ددعلا ةفدهتسملا

 دراوم ةرادإ مسق بالطل  يناديملا بيردتلا
 :يحايسلا داشرإلاو ثارتلا
 يف بالطلل يناديملا بيردتلا جمانرب مسقلا ذفن

 ليجستلا ىلع بالطلا بيردت متو ،ضايرلا ةنيدم
 ةرادإ ،ةيثارتلا ملاعملا حرشو ،قيثوتلاو
  .ةيحايسلا تاعومجملا

 ةرادإ مسق
 ثارتلا دراوم

 داشرإلاو
 يحايسلا

 بلاط 16 بالطلا
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 :ةيفصاللا ةيبالطلا ةطشنألا

 تالحرلاو ةيبالطلا تايلاعفلا ميظنتب ةينعملا ةهجلا ةيلكلاب ةيبالطلا ةطشنألا ةدحو دعت
 موقت ذإ .ةيملعلا راثآلاو ةحايسلا ةيلك ماسقأ تاصاصتخا نم اهعباط ذخأت يتلاو ،تارضاحملاو
 ،ةصصختملا تارايزلا لالخ نم عقاولا ضرأ ىلع ةساردلا تاعاقب هسيردت متي ام معدب ةدحولا

 تاهج تناك ءاوس ثارتلاو راثآلاو ةحايسلا تالاجمب ةصصختم تاهج تايلاعفب ةكارشلا ىلا ةفاضإ
 ةيبرعلا ةكلملل ةيثارتلاو ةيحايسلا دراوملاب بالطلا ةيعوتب ةدحولا مهاست كلذك .ةصاخ وأ ةماع
 ةيلك يف ةيبالطلا ةطشنألا ةدحو نوكتت .البقتسم رمثتست نأ نكمملا نم يتلاو ةيدوعسلا
 )اقباس ةيبالطلا ناجللا( يعامتجالاو يفاقثلا يدانلا امه نييمسر نييدان نم راثآلاو ةحايسلا

        .يحايسلا داشرإلا يدانو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األنشطة الطالبية الالصفية
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 ةيبالطلا ةطشنألا ةدحول يميظنتلا لكيهلا

 

 
 

 

 

 

 
 

 ةدحولا سیئر ةدحولاریتركس

 يفاقثلا يدانلا
 يعامتجالاو

 ةرادإ جمانرب
 تایلاعفلا

 بالط ةدحو
 راثآلا

 داشرإلا يدان
 يحایسلا



9270 
 

 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ ةيلكلاب ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةطشنألا
 مظنملا طاشنلا م
 يعامتجالاو يفاقثلا يدانلا نيدجتسملا بالطلا ءاقل 1
 يعامتجالاو يفاقثلا يدانلا ينطولا مويلا ةيلاعف 2
 فحتملا ىلإ ةيصصخت ةرايز 3

  ينطولا
 يحايسلا داشرإلا يدان

 لامعألا ةداير دهعم عم نواعتلاب يعامتجالاو يفاقثلا يدانلا يدايرلا كعورشم :لمع ةشرو 4
 ةيعمجلا عم نواعتلاب يعامتجالاو يفاقثلا يدانلا كمس ةلمح 5

 يئاملا عارزتسالل ةيدوعسلا
 رارضأب يوعوتلا ضرعملا 6

 تاردخملا
 ةماعلا ةيريدملا عم نواعتلاب يعامتجالاو يفاقثلا يدانلا

 تاردخملا ةحفاكمل
 

 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ ةيلكلاب ةيضايرلا ةطشنألا
 زجنملا مظنملا طاشنلا م

 ريدم يلاعم ةلوطب 1
    تايلكلل ةعماجلا

 نوؤشلل بالطلا ةدامع ةلاكو
 ةيضايرلا

 ةينامثلا رود

 نوؤشلل بالطلا ةدامع ةلاكو تالاصلل ةعماجلا ةلوطب    2
 ةيضايرلا

 )ةلوطبلا تفقوت( ةينامثلا رود

 تاعماجلا ةلوطب 3
 ىوقلا باعلأل ةيدوعسلا

 تاعماجلل يضايرلا داحتالا
 ةيدوعسلا

 نيدلا رون دمحم بلاطلا لوصح
 بختنم عم لوألا زكرملا ىلع

 ىوقلا باعلأل ةعماجلا
 تاعماجلا ةلوطب 4

 – مدقلا ةركل ةيدوعسلا
 ب ةئف

 تاعماجلل يضايرلا داحتالا
 ةيدوعسلا

 هللادبع بلاطلا لوصح
 ةعماجلا بختنم عم يواسوه
 ب ةئفلا ةلوطب مدقلا ةركل

 تاعماجلا ةلوطب 5
  هيتاراكلل ةيدوعسلا

 تاعماجلل يضايرلا داحتالا
 ةيدوعسلا

 يشيبلا متاح بلاطلا لوصح
 ةيبهذلا ةيلاديملا ىلع

 ىوتسم ىلع لوألا زكرملاو
 ةيدوعسلا تاعماجلا

 ةيحايسلا ةرادإلا مسق لوصح ةيلكلاب ةيضايرلا ةطشنألا مدقلا ةركل ديمعلا ةلوطب 6
 لوألا زكرملا ىلع ةيقدنفلاو

 سنتل ةيلكلا ةلوطب 7
 ةلواطلا

 يعيبسلا ديهف بلاطلا لوصح ةيلكلاب ةيضايرلا ةطشنألا
  لوألا زكرملا ىلع

70 
 

 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ ةيلكلاب ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةطشنألا
 مظنملا طاشنلا م
 يعامتجالاو يفاقثلا يدانلا نيدجتسملا بالطلا ءاقل 1
 يعامتجالاو يفاقثلا يدانلا ينطولا مويلا ةيلاعف 2
 فحتملا ىلإ ةيصصخت ةرايز 3

  ينطولا
 يحايسلا داشرإلا يدان

 لامعألا ةداير دهعم عم نواعتلاب يعامتجالاو يفاقثلا يدانلا يدايرلا كعورشم :لمع ةشرو 4
 ةيعمجلا عم نواعتلاب يعامتجالاو يفاقثلا يدانلا كمس ةلمح 5

 يئاملا عارزتسالل ةيدوعسلا
 رارضأب يوعوتلا ضرعملا 6

 تاردخملا
 ةماعلا ةيريدملا عم نواعتلاب يعامتجالاو يفاقثلا يدانلا

 تاردخملا ةحفاكمل
 

 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ ةيلكلاب ةيضايرلا ةطشنألا
 زجنملا مظنملا طاشنلا م

 ريدم يلاعم ةلوطب 1
    تايلكلل ةعماجلا

 نوؤشلل بالطلا ةدامع ةلاكو
 ةيضايرلا

 ةينامثلا رود

 نوؤشلل بالطلا ةدامع ةلاكو تالاصلل ةعماجلا ةلوطب    2
 ةيضايرلا

 )ةلوطبلا تفقوت( ةينامثلا رود

 تاعماجلا ةلوطب 3
 ىوقلا باعلأل ةيدوعسلا

 تاعماجلل يضايرلا داحتالا
 ةيدوعسلا

 نيدلا رون دمحم بلاطلا لوصح
 بختنم عم لوألا زكرملا ىلع

 ىوقلا باعلأل ةعماجلا
 تاعماجلا ةلوطب 4

 – مدقلا ةركل ةيدوعسلا
 ب ةئف

 تاعماجلل يضايرلا داحتالا
 ةيدوعسلا

 هللادبع بلاطلا لوصح
 ةعماجلا بختنم عم يواسوه
 ب ةئفلا ةلوطب مدقلا ةركل

 تاعماجلا ةلوطب 5
  هيتاراكلل ةيدوعسلا

 تاعماجلل يضايرلا داحتالا
 ةيدوعسلا

 يشيبلا متاح بلاطلا لوصح
 ةيبهذلا ةيلاديملا ىلع

 ىوتسم ىلع لوألا زكرملاو
 ةيدوعسلا تاعماجلا

 ةيحايسلا ةرادإلا مسق لوصح ةيلكلاب ةيضايرلا ةطشنألا مدقلا ةركل ديمعلا ةلوطب 6
 لوألا زكرملا ىلع ةيقدنفلاو

 سنتل ةيلكلا ةلوطب 7
 ةلواطلا

 يعيبسلا ديهف بلاطلا لوصح ةيلكلاب ةيضايرلا ةطشنألا
  لوألا زكرملا ىلع

 األنشطة الثقافية واالجتماعية بالكلية
خالل العام الجامعي 1441هـ
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 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ )تابلاطلا عرف( ةيلكلاب ةعونتم تايلاعفو ةطشنأ

 

 

 ةهجلا عونلا طاشنلا
 ددع طاشنلا ىلع نيمئاقلا ةمظنملا

 خيراتلا نيكراشملا

 راثآلا مسق ةئيهت
 لصفلا يف تابلاطلل

 ديدجلا يساردلا

 2/1/1441 ددحم ريغ مسقلا تافظوم راثآلا مسق ةيلاعف

 18/1/1441 ددحم ريغ مسقلا تافظوم راثآلا مسق ةيلاعف يدانلاب فيرعتلا

 ماسقألاو مسقلا تافظوم راثآلا مسق ةيلاعف ينطولا مويلا
 ةيئاسنلا

 
 ددحم ريغ

25/1/1441 

 6 و يرهشلا ةرفاظ .د راثآلا مسق ةيلاعف يجيلخلا ثارتلا
 تافظوم

 9/3/1441 ددحم ريغ

 كمصملا فحتم
 يخيراتلا

 2 و يرهشلا ةرفاظ .د راثآلا مسق ةلحر
 تافظوم

 14/3/1441 ددحم ريغ

 دقنلا ةسسؤم
 يبرعلا

 2 و يرهشلا ةرفاظ .د راثآلا مسق ةلحر
 تافظوم

 20/3/1441 ددحم ريغ

 2 و يرهشلا ةرفاظ .د راثآلا مسق ةلحر ىروشلا سلجم
 تافظوم

 30/3/1441 ددحم ريغ

 يفيرعتلا جمانربلا
 ةيوناثلا تابلاطل

 ةماعلا

 3 و يرهشلا ةرفاظ .د راثآلا مسق يفيرعت
 تافظوم

 16/6/1441 ددحم ريغ

 يدانلاب فيرعتلا
 يدانلاو يملعلا

 يعامتجالا يفاقثلا

 4 و يرهشلا ةرفاظ .د راثآلا مسق يفيرعت
 تافظوم

 22/6/1441 ددحم ريغ

 مسق ضرعم راثآلل ضرعم
 تابلاطلا/راثآلا

 8و يرهشلا ةرفاظ .د
 تافظوم

  ددحم ريغ

 مويلا ضرعم
 رمياهزلل يملاعلا

 /راثآلا مسق ضرعم
 تابلاطلا عرف

 7/2/1441 ددحم ريغ تافظوم6و يرهشلا ةرفاظ .د
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 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ تاطاشنلاو تارايزلا

  طاشنلا

 ةيلافتحا يف راثآلا فحتمو راثآلا مسق ةكراشم
 ةعماجلل يسيئرلا وهبلا يف ينطولا مويلا

 

 بئاجعلا ةحاو العلا" ضرعم يف راثآلا مسق ةكراشم
 ملاعلا دهعم يف دقعنا يذلاو "ةيبرعلا ةريزجلا يف
 ضرع ثيح م13/10/2019-6 خيرات يف سيرابب يبرعلا
 تابيقنت لالخ اهفاشتكا مت ةيرثأ ةعطق 62 مسقلا

 17 ةدمل العلاب حرقو نادد يعقوم يف مسقلا
 ةئيه ءاضعأ نم قيرف ةكراشم ضرعملا نمضت امك،ةنس
 نع تارضاحملا ءاقلإو ضرعملا يف مسقلاب سيردتلا

 ديمع فينملا هللادبع .د نم لك نم قيرفلا نوكتو ،العلا
 لك ةيوضعو ،راثآلا مسق سيئر ةلحس رماس .دو ،ةيلكلا

 حلشم.د.أ ،ديعسلا ديعس .د.أ ،بييذلا ناميلس .د.أ : نم
  ،يدوبعلا دمحأ .د ،ينارهزلا رصانلادبع .د.أ ،يخيرملا

 .ينابيحسلا نمحرلادبع .د

 

74 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطانم راثآ ضعب ىلع فرعتلا فدهب راثآلل ضرعم
 ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 

الزيارات والنشاط خالل العام الجامعي ١٤٤١هـ
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 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ عمتجملا ةيعوت لاجم يف ةيلكلا فحتم ةكراشم
 

 نم ،اهيلع ظافحلا ةيمهأو راثآلا لاجم يف يوبرتلاو يوعوتلا هرود يدؤي وهو فحتملا ةأشن ذنم
 تامولعملا ىلع لوصحلاو ،هتاضورعم ىلع عالطإلاو فحتملا ةرايزب روهمجلل ةصرفلا ةحاتإ لالخ
 مسقلا ةذتاسأ نم ةبخن بالطلاو روهمجلل حرشلاب موقي ثيح ،ةصصختملاو ةماعلا فراعملاو
 ىلع كلذو راوزلا نم ًاددع ه1441 يعماجلا ماعلا لالخ فحتملا لبقتسا دقو ،فحتملا يبوسنمو

 :يتآلا وحنلا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راوزلا ددع تاهجلا ددع تاهجلا

 10 1 ةيبرعلا رصم ةيروهمج نم يبابشلا دفولا ةرايز

 3 1 مسقلاب ايلعلا تاساردلا تابلاط ةرايز

 25 1 يميداكألا داشرإلا ةدحو ةرايز
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 ـه1441 يعماجلا ماعلا لالخ "ةماعلا تاقالعلا ةدحو" تاكراشم
 ةمظنملا ةهجلا ةيلاعفلا خيرات ةيلاعفلا ناونع

 ةرادإلا مسقو ةيلكلا ديمع بتكم ـه1441 مرحم 11 ةفايضلل ةيرسيوسلا ةكرشلا دفو لابقتسا
 ةيقدنفلاو ةيحايسلا

 ةيلكلا ديمع بتكم ـه1441 مرحم 12 يزنعلا دمحم ليمزلا ميركت
 ةماعلا تاقالعلا ةدحو ـه1441 مرحم 13 ةيلكلا فحتمل 142 ةيوناثلا ةرايز

 دهعمل يذيفنتلا سيئرلل ديمعلا لابقتسا
 انيثأب ةفايضلا

 ةيلكلا ديمع بتكم ـه1441 مرحم 23

 راثآلاو ةحايسلا ةيلك ـه1441 مرحم 27 89 ينطولا مويلا ةيلافتحا
 يسنرفلا ىلعألا سلجملا راشتسم ةرايز

 يثحبلا مييقتلل
 ةدوجلاو ريوطتلا ةلاكو ـه1441 رفص 4

 لامعألا نع ةيلاطيإلا ةثعبلا ةرضاحم
 فوجلا يف ةيبيقنتلا

 راثآلا مسق ـه1441 رفص 21

 ةريزجلا يف بئاجعلا ةحاو العلا" ضرعم
 "ةيبرعلا

 راثآلا مسق ـه1441 رفص 21

 يعامتجإلاو يفاقثلا يدانلا ـه1441 رفص 23 بالطلا عم حوتفملا ءاقللا
 يحايسلا راسملا ـه1441 رفص 23 ةيلهألا ءالبنلا سرادم نم بالط لابقتسا
 يحايسلا راسملا ـه1441 لوألا عيبر 1 ةيلهألا ةرادصلا سرادم نم بالط لابقتسا

 كلملا ةبتكمل نيدجتسملا بالطلا ةرايز
 ةيزكرملا ناملس

 لوألا عيبر 14
 ـه1441

 يميداكألا داشرإلا ةدحو

 لوألا عيبر 15 "يدايرلا كعورشم" لمع ةشرو
 ـه1441

 يعامتجإلاو يفاقثلا يدانلا

 نيمرحلا مداخل ةسماخلا ةعيبلا ىركذ
 ةيمسرلا ةيوهلا ةيلافتحاو ،نيفيرشلا

 دوعس كلملا ةعماجل

 
 ـه1441 رخآلا عيبر 7

 
 ةدوجلاو ريوطتلا ةلاكو

 ةيلكلا فحتم يف ةيحايس دوفو لابقتسا
 ثارتلاو ةحايسلا ةئيه عم ةكارشلاب

 ينطولا

 لوألا ىدامج 26
 ـه1441

 
 راثآلا مسق
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