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تعد كلية اآلداب أول كلية أنشئت يف جامعة امللك سعود منذ أكثر من 
مخسة عقود، وحتوي سبعة أقسام أكادميية هي: قسم اللغة العربية وآداهبا، 
وقسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا، وقسم التاريخ، وقسم اجلغرافيا، وقسم اإلعالم، 
من  عدد  إىل  إضافة  املعلومات.  علم  وقسم  االجتماعية،  الدراسات  وقسم 
الوحدات اإلدارية واجلمعيات العلمية وكراسي البحث، ومن أهم أهداف 
الكلية احلفاظ على الرتاث اإلسالمي واحلفاظ على لغة القرآن والسنة النبوية 
وترسيخ املفاهيم واملثل اإلسالمية العليا، وكذلك املشاركة الفعالة يف دفع 
عجلة التنمية بكافة جوانبها يف اململكة؛ لذا أسهمت الكلية أبقسامها وما 
زالت تسهم إسهامات مضيئة يف خدمة اجملتمع وتنميته. فمنذ أتسيسها خترج 
منها عدد كبري من العلماء واملفكرين واألدابء والقياديني الذين كان هلم دور 

كبري يف دفع عجلة التطوير والتنمية يف هذا البلد. 

التدريس والطالب الذين  نـَُعدُّ أن أهم مورد لكليتنا أعضاء هيئة   حنن 

التميز والنجاح، وحنن فخورون بذلك؛ ألن  يقدمون عمال دؤواب لتحقيق 
توفر أعضاء هيئة تدريس وطالب متميزين هو احملور األساسي لبناء كلية 
من  املستجدات  مع  يتكيف  أن  اجليد جيب  التعليم  أن  نؤمن  حنن  متميزة. 
حولنا؛ لذلك نسعى أن حتتوي اخلطط الدراسية اجلديدة للكلية على عدد من 
املهارات تضاف إىل مواد التخصص وهي مهارات حيتاج إليها جمتمعنا وهتيئ 

الطالب للنجاح بعد التخرج. 

الرفع من  الكلية حاليا إىل  ومتشيا مع رؤية جامعة امللك سعود تسعى 
مستوى العملية التعليمية ودعم البحث العلمي، وبناء تعاون وشراكة حملية 
وإقليمية وعاملية؛ لكي تؤدي الكلية أفضل دور ممكن خلدمة اجملتمع وخدمة 
البحث العلمي والعملية التعليمية يف اململكة. وقد حققت الكلية أبقسامها 
األكادميية السبعة العديد من اإلجنازات اليت تضاف إىل سجلها املشرق واليت 

سرُيصد بعضها يف هذا التقرير.

أ.د. انيف بن ثنيان آل سعود 

كلمة العميد
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والتعليمية  األكادميية  للشؤون  الكلية  بوكالة  ممثلة  اآلداب  حرصت كلية 
امللك  جامعة  ورسالة  لرؤية  امتدادا  تكون  وأن  والتغيري،  التطور  مواكبة  على 
التعليم من خالل منظومة  اململكة )2030( يف دعم  سعود ومبا حيقق رؤية 
لضمان  وحمفزة  جاذبة  أكادميية  بيئة  لتوفري  خالهلا  نسعى  متكاملة  أكادميية 
خمرجات تعليمية متميزة تتوافق مع خطط التنمية االقتصادية وحتدايت العصر، 
وحتقق طموحات والة األمر وتسهم إبذن هللا بشكل فاعل يف انطالق اململكة 
وازدهارها ومنافستها يف مصاف دول العامل الكربى. منطلقة مما متتلكه كلية 
اآلداب من رصيد وخربة كبرية كوهنا أعرق الكليات ليس يف اململكة فحسب 
حيث  سعود،  امللك  جامعة  نواة  وهي  قاطبة؛  العريب  اخلليج  منطقة  يف  بل 
أنشئت يف عام 1957م، واستمرت يف العطاء على ما يربو عن 60 عاماً، 
وتعاقب على التدريس يف قاعاهتا آالف األساتذة والعلماء وكان من نتاج ذلك 
أن خرَّجت اآلالف من الطالب؛ فكان منهم األديب يف جماالت التخصص 
العريب واإلجنليزي، ومنهم العامل واألخصائي االجتماعي، ومنهم املؤرخ، ومنهم 
عامل اجلغرافيا واملناخ، وما نشهده من قدرات يف اإلعالم والعالقات تسهم يف 
قيادة املسرية املؤسسات اإلعالمية، إضافة إىل أن الكلية دفعت بكوادر مميزة 
على  املتزايدة  األعداد  من  ذلك  وظهر  السيرباين،  واألمن  املعلومات  علم  يف 

برانمج علم املعلومات يف السنوات األخرية. كما تؤكد كلية اآلداب حرصها 
على مواكبة املتغريات املتسارعة أكادميًيا وتلبية االحتياجات اجملتمعية.. وآخر 
التدريس يف  هيئة  وأعضاء  األقسام  رؤساء  بذهلا  اليت  اجلهود  التطورات  هذه 
تطوير اخلطط الدراسية اليت ُعّدلت بناء على تغيري خطة السنة األوىل املشرتكة 

)التحضريية سابقاً( يف العام الدراسي 1439/1438هـ.
إن وكالة كلية اآلداب للشؤون التعليمية واألكادميية مل أتُل جهدا يف جمال 
سوق  احتياجات  وتلبية  املخرجات  مستوى  من  للرفع  الكلية  خطط  تطوير 
يتواكب مع رؤى اجلامعة  التعليمية مبا  العملية  أهنا نّظمت سري  العمل، كما 
وأنظمتها، وحيقق مصلحة الطالب؛ فنظمت عملية التسجيل يف الكلية واتبعت 

سري العملية الدراسية، وتوفري اخلدمات الالزمة هلا.
ويظل هذا التقرير السنوي حملة جلهود مباركة قدمها منسويب الكلية كافة 
ممثلة بسعادة العميد والوكالء ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس واإلداريني 
إدارة  من  واضحة  لرؤية  وفقا  األكادميي  املنجز  هذا  جناح  ليتحقق  والطالب 

اجلامعة وقادة هذه البالد حيفظهم هللا.

أ.د. عبدالوهاب بن حممد أاب اخليل

كلمة وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية
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تشرف وكالة كلية اآلداب للدراسات العليا على كل ما خيص الدراسات 
العليا ابلكلية من الربامج واخلطط الدراسية وتعزيز التعاون فيما بينها، وتقدم 
كل ما لديها من إمكاانت يف سبيل خدمة طالب وطالبات الدراسات العليا 

وتشجيعهم وتذليل كل الصعوابت اليت قد تواجههم أثناء دراستهم. 

وإدراكاً من الوكالة لدور البحث العلمي يف تنمية اجملتمع ورقيه فإهنا تعمل 
على تشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس وطالب وطالبات الدراسات العليا 
إلنتاج حبوث متميزة يف جمال الدراسات اإلنسانية وخدمة اجملتمع، وهلذا تسعى 
الدراسات  العلمي يف جمال  والبحث  العليا  الدراسات  والتميز يف  الرايدة  إىل 

اإلنسانية وخدمة اجملتمع.

عميد  وسعادة  اجلامعة،  مدير  معايل  ثقة  نلت  أن  يل  لشرف كبري  وإنه 
الكلية، بتعييين وكيال لكلية اآلداب للدراسات العليا والبحث العلمي، مما أاتح 
يل الفرصة خلدمة هذا الكيان العلمي الشامخ جامعة امللك سعود ممثلة بكلية 
التدريس واملوظفني  هيئة  أعضاء  إليهم من  أعتزُّ ابنضمامي  اآلداب مع خنبة 
لنشكل فريق عمل يبذل قصارى جهده خلدمة ما تسعى إليه الوكالة فيما حيقق 

رؤية الكلية واجلامعة، ورسالتهما، وأهدافهما.

د. فارس بن صاحل الذكري

     كلمة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي 
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حتظى اجلودة بناًء وضماانً وتوكيداً ابهتمام الكلية مما جعلها مرجعاً ومعياراً 
لربامج اجلامعات األخرى املشاهبة. وحرصاً من وكالة التطوير واجلودة يف الكلية 
على استمرار الرايدة والتميز يف جمال التطوير واجلودة، فهي تعمل ابلتعاون مع 
معايري  تطبيق  والرايدة يف  التميز  استمرار مسرية  السبعة على  العلمية  األقسام 
املركز  ومعايري  اجلامعة  يف  اجلودة   معايري  تطبيق  على  وتعمل كذلك  اجلودة، 
للتقومي واالعتماد األكادميي سعيا للحصول على االعتماد األكادميي  الوطين 
الرباجمي، وجتديد االعتماد للربامج املعتمدة، إضافة إىل أهنا تعمل حاليا على 
اعتماد مجيع براجمها )بكالوريوس، ماجستري، دكتوراه( من جهات عاملية، كما 
أن الوكالة تعمل على جتديد شهادة اآليزو ضمن املواصفة  2015،  اليت تعدُّ 

ضماانً جلودة العمل اإلداري يف الكلية وانسيابيته وتوثيقه.

 فالتطوير واجلودة مها أساسان لنجاح العملية التعليمية، ومها هدفان رئيسان 
من أهداف اخلطة االسرتاتيجية للكلية، فالوكالة تعمل جاهدة على حتقيق هذه 

االسرتاتيجية والرقي مبستوى كلية اآلداب، وتقدمي الدعم املناسب لألقسام.

كلمة وكيل الكلية للتطوير والجودة

 فجهود الوكالة مسخرة لكل ما من شأنه النهوض ابلعملية التعليمية وتطوير 
تطوير  ومدى  الطالب  إىل  أواًل  تنظر  وأكادميية،  علمية  معايري  وفق  ممارساهتا 
وتطويرها،  له  التسهيالت  وتقدمي  والتعلم  التعليم  أساليب  يف  والنظر  مهاراته 
فنياً:  له  الدعم  توفري  ومدى  التدريس  هيئة  عضو  إىل  الثاين  الركن  يف  وتنظر 
بتقدمي دورات تدريبية، مُتكنه من تقدمي املعارف واملهارات الالزمة إلجناح العملية 
الكلية  مرافق  يف  تنظر  وإدارايً  وخارجها،  الدراسية  القاعات  داخل  التعليمية 
خلدمة  املناسب  ابلشكل  استثمارها  ومتكني  لتطويرها  املالئمة  السبل  وتدرس 

اجملتمع احمللي. 

أختم ابلتأكيد على أن التطوير واجلودة مها عمل مجاعي يُبىن على إجنازات 
أسالفنا ممن كان هلم دور فاعل، وعلى التعاون املشرتك بني مجيع منسويب الكلية 
من موظفني وأكادمييني ومسؤولني، إضافة إىل إشراك طلبتها فهم هدف التطوير 
واجلودة، وبذلك تتحقق األهداف اإلسرتاتيجية للكلية فيما خيدم حتقيق رؤية 

اململكة 2030 وحتقق املواكبة للمعايري العاملية.   
 

د. سليمان بن حممد الناصر 
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التدريس يف كلية اآلداب نسبة  الطالبات وأعضاء هيئة  متثل نسبة أعداد 
عالية يف جمموعها الكلي، وتشارك هذه النسبة مشاركة فاعلة تتعلق مبا تنجزه 
الكلية عاًما بعد عام. وانطالًقا من وعينا أبمهية هذا الدور يف بناء املنجز العلمي 
والثقايف واحلضاري للمجتمع، فإن وكالة الكلية لشؤون الطالبات حترص يف هذا 
اإلطار على حتديد مواطن القوة والتأكيد على قوهتا وترسيخ دعائمها، ومواطن 
لتكون أكثر  فيها، وإعادة تكوينها  أيًضا والعمل على معاجلة اخللل  الضعف 
تنفصل يف  الطالبات ال  أن حتققه. ووكالة شؤون  ينبغي  الذي  للدور  مالءمة 

عملها هذا عن عمل بقية الوكاالت يف الكلية، بوصفها األركان الداعمة لكيان 
كلية اآلداب، فهي تتحد معها وتشرتك يف متثيل وتنفيذ الرسالة العامة للكلية، 
وقيمها،  اآلداب  اتريخ كلية  على  أيًضا  احملافظة  ويف  هلا.  احملققة  واألهداف 
تقوم  اليت  األهم  الكلية  ولكوهنا  سعود،  امللك  جامعة  أقدم كلية يف  بوصفها 
أعماهلا البحثية والعلمية على املكوانت الثقافية احملددة هلوية اجملتمع وأصالته، 
ساعية من وراء هذا املنجز أن تعمل إجيااًب يف كل ما من شأنه أن خيدم هذه 

اهلوية، وخيدم الوطن. 

د. أمل بنت عبدهللا الراشد 

كلمة وكيلة الكلية 
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1. النشأة والتطور

كانت كلية اآلداب الكلية األوىل يف جامعة امللك سعود، )جامعة الرايض 
الصادر يف 21 ربيع  امللكي رقم 18  املرسوم  أنشئت مبوجب  سابقاً(، فقد 
الثاين عام 1377هـ. الذي نص يف املادة األوىل على أن »تنشأ يف جامعة 
امللك سعود كلية اآلداب« ويف املادة الثانية نص على أن »تشتمل ]الكلية[
على قسم اللغة العربية وآداهبا واللغات اإلسالمية وآداهبا وقسم التاريخ العام 
األوروبية  اللغات  اجلغرافيا وقسم  اإلسالمية وقسم  اإلسالم واحلضارة  واتريخ 
وآداهبا...«. وقد اقتصر القبول يف بداية نشأهتا على الطالب، حيث التحق 
هبا يف عام 1377هـ 21 طالباً فقط، وذلك يف أقسام التاريخ واجلغرافيا واللغة 
األوىل  الدفعة  1381هـ خترجت  اإلجنليزية. ويف عام 1380/  واللغة  العربية 

البالغ عددها 15 طالباً.

مواصلة  فرصة  للطالبات  1382/1381هـ  عام  يف  الكلية  أاتحت   
تعليمهن اجلامعي بنظام االنتساب، الذي ألغي الحقاً، ومت االستعاضة عنه 

بنظام االنتظام الكلي شأهنن يف ذلك شأن الطالب. 

السنة  السنوي، فقد كانت  الدراسة  نظام  إنشائها  الكلية عند  اعتمدت 
الدراسية األوىل عامة، مث يبدأ التخصص يف السنة الدراسية الثانية.

نظام  بتطبيق  1396/1395هـ  اجلامعي  العام  بداية  يف  الكلية  قامت 
كليات  ببقية  أسوة  السنوي  الدراسة  نظام  عن  عوضاً  املعتمدة  الساعات 
اجلامعة، وبلغ إمجايل ساعات متطلبات التخرج 144 ساعة دراسية معتمدة، 
دراسية  ساعة   120 إىل   1401/1400 اجلامعي  العام  يف  وخفضت 

دراسية.  ساعة   128 إىل  زايدهتا  مت  1413/1412هـ  عام  ويف  معتمدة، 
الفصلي  النظام  تطبيق  اجلامعي 1414/1413هـ  العام  منذ  اجلامعة  قررت 
املعتمدة  الساعات  نظام  من  بداًل  حالياً  به  املعمول  الثابت  اجلدول  ذي 
املعمول به سابقاً، وأصبحت الدراسة يف كلية اآلداب ملرحلة البكالوريوس 
يف  الطالب  يدرس  دراسية،  فصول  مثانية  إىل  تقسم  الفصلي  للنظام  وفقاً 
الكلية.  أقسام  مداخل جلميع  متثل  العامة  املقررات  من  األول عدد  الفصل 
يلي ذلك التخصص يف الفصل الثاين. وبقي جمموع الوحدات املطلوبة 128 
وحدة دون تغيري. يف العام اجلامعي 1416/1415هـ ألغت الكلية دراسة 
املقررات العامة واعتمدت التخصص من بداية الفصل األول، ويف العام نفسه 
استحدث قسم علوم املكتبات واملعلومات برانجماً للماجستري يف املعلومات، 
وانطالقا من حرص الكلية على إاتحة الفرصة للطالب الراغبني يف مواصلة 
فرصة  هلم  تتح  مل  الذين  اخلرجيني  من  كثري  لرغبة  وتلبية  العليا،  الدراسات 
برامج  يف  القبول  ابب  الكلية  هلم  فتحت  االعتيادي  الربانمج  يف  الدخول 
التخصصات  يف  وذلك  1430-1431هـ  الدراسي  للعام  املوازي  التعليم 
التالية: اللغة العربية، الدراسات االجتماعية، الصحافة اإللكرتونية، اإلعالم 

الرقمي، التاريخ الوطين.

الكليات  يف  التحضريية  السنة  تطبيق  بدأ  1432/1431هـ  العام  ويف 
اإلنسانية يف جامعة امللك سعود، ومنها كلية اآلداب، حيث عدلت اخلطط 
الدراسية جلميع أقسام الكلية مع االحتفاظ بعدد الوحدات الــ 128 املوزعة 
على مثانية فصول دراسية تشكل السنة التحضريية الفصلني األولني بعدد 31 

ساعة، ويبدأ الطالب بدراسة التخصص يف الفصل الثالث.

أواًل: كلية اآلداب في سطور
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ويف عام 1439/1438هـ اقتصر يف السنة األوىل املشرتكة على فصل واحد للكليات اإلنسانية بعدد )16( ساعة معتمدة، ومنها كلية اآلداب حيث يلتحق 
الطالب يف الفصل الدراسي الثاين بربامج الكلية.

2. الرؤية 

اإلنسانية  العلوم  يف  والبحثي  األكادميي  التميز 
واالجتماعية مبا يسهم يف بناء جمتمع املعرفة.

4. األهداف االستراتيجية

االرتقاء ابألداء اإلداري والتقين واملعلومايت.. 1

وفقاً . 2 التخصصات  مجيع  يف  التعليم  جودة  رفع 
للمعايري الوطنية والعاملية.

متطلبات . 3 وفق  العلمية  البحوث  جودة  حتسني 
وخطط التنمية.

تطوير التعاون والشراكات اجملتمعية مع مؤسسات . 4
حملية وإقليمية وعاملية.

وترشيد . 5 املايل  والدعم  التمويل  مصادر  تنويع 
اإلنفاق.

3. الرسالة

اإلنسانية  العلوم  يف  متميزة  أكادميية  برامج  تقدمي 
واالجتماعية لتعزيز قدرات اخلرجيني من خالل بيئة حمفزة 
وإجراء حبوث  للتقنية  األمثل  والتوظيف  واإلبداع  للتعلم 
علمية عاملية ختدم اجملتمع والبيئة احمليطة إضافة إىل تقدمي 
جمتمعية  شراكات  ضمن  واملهنية  البحثية  االستشارات 
فاعلة ونظام إداري ومايل داعم يعمل على تعزيز االنتماء 

الوطين.
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٥. الهيكل التنظيمي
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٦. أقسام الكلية األكاديمية والدرجات العلمية التي تمنحها

درجة الدكتوراه درجة املاجستريدرجة البكالوريوسالقسمم

√√√قسم اللغة العربية وآداهبا1

√√√قسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا2

√√√قسم التاريخ3

√√√قسم اجلغرافيا4

_√√قسم اإلعالم5
√√√قسم الدراسات االجتماعية6

_√√قسم علم املعلومات7

7. أعضاء هيئة التدريس
جدول أعضاء هيئة التدريس تبعا للدرجة العلمية والنوع واجلنسية

            النوع

           اجلنسية

الدرجة العلمية

اإلمجايلذكرأنثى

اإلمجايل
ذكرأنثىغري سعوديسعوديغري سعوديسعوديالقسم

أستاذ

قسم اللغة العربية وآداهبا

2014622022

4410581523أستاذ مشارك

91130101323أستاذ مساعد

1553711204868اإلمجايل

أستاذ

قسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا

 1 02  0123

0123 2  1 0أستاذ مشارك

91524 5 010  9أستاذ مساعد

101145111930اإلمجايل
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            النوع

           اجلنسية

الدرجة العلمية

اإلمجايلذكرأنثى

اإلمجايل
ذكرأنثىغري سعوديسعوديغري سعوديسعوديالقسم

أستاذ

قسم التاريخ

4010441418

3040347أستاذ مشارك

81609615أستاذ مساعد

151204162440اإلمجايل

أستاذ

قسم اجلغرافيا

1013011314

20622810أستاذ مشارك

42506511أستاذ مساعد

7224292635اإلمجايل

أستاذ

قسم الدراسات االجتماعية

3110141115

645310818أستاذ مشارك

1506115722أستاذ مساعد

245215292655اإلمجايل

أستاذ

قسم اإلعالم

0030033

0144189أستاذ مشارك

1316341923أستاذ مساعد

1423753035اإلمجايل

أستاذ

قسم علم املعلومات

0040044

0031044أستاذ مشارك

006401010أستاذ مساعد

0013501818اإلمجايل

62171383479172251اإلمجايل الكلي
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8. الطالب والطالبات

أ. المنتظمون

بلغ عدد الطالب املنتظمني يف الكلية إىل هناية الفصل الثاين 1438 – 
1439هـ قرابة )7610( طالباً وطالبة موزعني على أقسام الكلية:

مرحلة البكالوريوس

أعداد طالب البكالوريوس للعام اجلامعي1438 – 1439هـ.

النسبةاإلمجايلأنثىذكرالقســــم

37%14458502295اإلعالم

7%232217449التاريخ

9%295237532اجلغرافيا

18%4657011166الدراسات االجتماعية

9%253297550اللغة العربية وآداهبا

9%5570557علم املعلومات

11%228474702اللغة اإلجنليزية وآداهبا

100%3475277٦٦251إمجايل عدد طلبة الكلية

مرحلة املاجستري
أعداد طالب املاجستري للعام اجلامعي 1438هـ/ 1439هـ

النسبةاإلمجايلأنثىذكر القســــم

22%100114214اإلعالم

9%186482التاريخ

9%315586اجلغرافيا

22%26188214الدراسات االجتماعية

21%68131199اللغة العربية وآداهبا

13%5470124علم املعلومات

4%13334اللغة اإلجنليزية وآداهبا

100%298٦55953إمجايل عدد طلبة الكلية
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الدكتوراه

أعداد طالب الدكتوراه للعام اجلامعي 1438هـ/ 1439هـ

النسبةاإلمجايلأنثىذكر القســــــــــــم

0%000اإلعالم

19%364076التاريخ

12%282250اجلغرافيا

30%5566121الدراسات االجتماعية

36%8263145اللغة العربية وآداهبا

0%000علم املعلومات

3%11314اللغة اإلجنليزية وآداهبا

100%20220440٦إمجايل عدد طلبة الكلية

ب. الخريجون
بلغ عدد الطالب اخلرجيني يف الكلية إىل هناية الفصل الثاين 1438 – 

1439هـ قرابة )1197( طالباً موزعني على أقسام الكلية:

مرحلة البكالوريوس

أعداد طالب البكالوريوس اخلرجيني للعام اجلامعي 1438هـ/ 1439هـ

النسبةإمجايلأنثىذكر القسـم

25%135119254اإلعالم

7%174865التاريخ

7%245074اجلغرافيا

24%83156239الدراسات االجتماعية

13%4783130اللغة العربية وآداهبا

8%81081علم املعلومات

16%42113155اللغة اإلجنليزية وآداهبا

100%4295٦9998اإلمجايل
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مرحلة املاجستري

أعداد طالب املاجستري اخلرجيني للعام اجلامعي 1438هـ/ 1439هـ
النسبةأمجايلأنثىذكر القســــــــــــم

15%101121اإلعالم
1%011التاريخ

7%4610اجلغرافيا
40%65056الدراسات االجتماعية

27%152338اللغة العربية وآداهبا
6%369علم املعلومات

4%066اللغة اإلجنليزية وآداهبا
100%38103141اإلمجايل

الدكتوراه
أعداد طالب الدكتوراه اخلرجيني للعام اجلامعي 1438هـ/ 1439هـ

النسبةأمجايلأنثىذكر القســــــــــــم
0%000اإلعالم
7%314التاريخ

16%369اجلغرافيا
34%15520الدراسات االجتماعية

36%111021اللغة العربية وآداهبا
0%000علم املعلومات

7%134اللغة اإلجنليزية وآداهبا
100%332558اإلمجايل



15

شهدت الكلية أنشطة متنوعة، منها:

1. استقباالت العميد

أ. االستقباالت اخلارجية

استقبل عميد كلية اآلداب أ.د. انيف بن ثنيان آل سعود يف مكتبه ابلكلّية معايل الدكتور فهد بن عبدهللا السماري أمني عام دارة امللك عبدالعزيز 
واملستشار يف الديوان امللكي حبضور وكالء الكلية ورئيس قسم التاريخ.

ثانيًا: أنشطة عمادة الكلية
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استقبل عميد كلية اآلداب أ.د. انيف بن ثنيان آل سعود يف مكتبه أعضاء مجعية منار لإلعالم من جازان حبضور وكالء الكلية ورئيس قسم التاريخ.
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ب. االستقباالت الداخلية

استقبل عميد كلية اآلداب أ.د. انيف بن ثنيان آل سعود يف مكتبه ابلكلّية عميد شؤون الطالب أ.د. فهد بن محد القريين ملناقشة الشؤون الطالبية.
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استقبل عميد كلية اآلداب أ.د. انيف بن ثنيان آل سعود يف مكتبه الطالب احلاصلني على جائزة قائمة العميد للتفوق الدراسي، وهم: فهد بن فهيد 
العتييب- قسم الدراسات االجتماعية؛ فهد بن حممد الرباك- قسم اإلعالم؛ أمحد حممد كناين- قسم اإلعالم؛ حممد سفيان عبدهللا - قسم اللغة االجنليزية وآداهبا؛ 

دجيلي مبودج- قسم اللغة العربية وآداهبا.
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2. لقاءات العميد
أ. اللقاءات الطالبية 

التعليمية  التقى عميد كلية اآلداب أ.د. انيف بن ثنيان آل سعود طالب الكلية وطالباهتا مبشاركة أ.د. عبدالوهاب أاب اخليل وكيل الكلية للشؤون 
واألكادميية و أ. سعد العنزي املشرف على وحدة شؤون الطالب، وحبضور رؤساء األقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس .
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ب. زايرة األقسام ولقاءات أعضاء هيئة التدريس

قسم اللغة العربية وآداهبا

قام عميد كلية اآلداب أ.د. انيف بن ثنيان آل سعود يرافقه وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، 
ووكيل الكلية للتطوير واجلودة بزايرة جمللس قسم اللغة العربية وآداهبا، ومناقشة عدد من املوضوعات املرتبطة ابلشؤون األكادميية والتعليمية للطالب وأعضاء 

هيئة التدريس.
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قسم التاريخ

قام عميد كلية اآلداب أ.د. انيف بن ثنيان آل سعود يرافقه وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، ووكيل 
الكلية للتطوير واجلودة واملشرف على وحدة العالقات العامة واإلعالم بزايرة جمللس قسم التاريخ ، وانقش معهم عددا من املوضوعات املرتبطة ابلشؤون األكادميية 

والتعليمية للطالب وأعضاء هيئة التدريس.
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قسم علم املعلومات

قام عميد كلية اآلداب أ.د. انيف بن ثنيان آل سعود يرافقه وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، ووكيل الكلية 
للتطوير واجلودة بزايرة جمللس قسم علم املعلومات، وطرح عدداً من املوضوعات املرتبطة ابلشؤون األكادميية والتعليمية للطالب وأعضاء هيئة التدريس.
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ج. الندوات 

يف ذكرى اليوم الوطين أقامت كلية اآلداب ابلتعاون مع اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال ندوة »صور من اهتمام امللك عبد العزيز ابإلعالم« قدمها اإلعالمي 
املخضرم الدكتور عبد الرمحن الشبيلي يف ملتقى كلية اآلداب حبضور عميد الكلّية ووكالء الكلية ورؤساء األقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالب.



التقرير السنوي26



27 كلية اآلداب

3. الجوائز والتكريم واالحتفاالت

 احلفل السنوي اخلتامي لكلية اآلداب

اختتمت كلية اآلداب عامها الدراسي إبقامة حفل )سنوي( لتكرمي منسوبيها املتميزين وتناول طعام العشاء. وقد حضر احلفل سعادة عميد الكلية ووكالء 
الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني. ومشل التكرمي وكالء الكلية ورؤساء األقسام السابقني واملوظفني املثاليني واألعضاء اجلدد ممن تعينوا أو 

حصلوا على درجات علمية وعدداً من الطالب املتميزين.
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حفل تكرمي احلاصلني على جائز امللك سعود للتميز العلمي

حبضور وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د. أمحد العامري كرم عميد الكلية أعضاء هيئة التدريس احلاصلني على جائزة جامعة امللك 
سعود للتميز العلمي وهم: أ.د. حممد اهلدلق احلاصل على جائزة املسرية العلمية املتميزة، والدكتورة أمل التميمي والدكتورة سلمى هوساوي احلاصلتني على 

جائزة أفضل كتاب مؤلف.
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احلفل السنوي لألقسام

شارك سعادة عميد الكلية أ.د. انيف آل سعود احلفل اخلتامي السنوي لقسم اللغة العربية وآداهبا.
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4. فعاليات وحدة األنشطة الطالبية

من ضمن إجنازات وحدة األنشطة الطالبية ما أقامته النوادي الطالبية، 
تنظيم عدد من احملاضرات والدورات  الذي أسهم يف  ومنها اندي اإلعالم 

وورش العمل ومحالت التوعوية واللقاءات املتنوعة، ومنها:

اللقاء املفتوح لعميد الكلية

اللقاء  لعام 2018م  املوافق 18سبتمرب  الثالاثء  نظم اندي اإلعالم يوم 
السنوي املفتوح الذي جيمع عميد كلية اآلداب بطالب الكلية وطالباهتا.
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“رحالت ويل العهد: دروس يف العالقات العامة”

نظم اندي اإلعالم حفل تدشني امللتقى اإلعالمي يف مقر اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون حبضور سعادة أ.د. انيف آل سعود عميد الكلية وعدد 
من أعضاء هيئة التدريس يف قسم اإلعالم. 
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محلة “إدارة الوقت”

أقام اندي اإلعالم يف هبو كلية اآلداب محلة بعنوان »إدارة الوقت« هتدف إىل التعريف أبمهية الوقت، وكيفية التحكم به وإدارته، وكيف ميكن حتقيق استفادة 
أكرب من الوقت والتقليل من الوقت الضائع . وشارك يف احلملة ستة طالب من اندي اإلعالم، واستفاد من احلملة ما يقرب من60 طالبا من طالب الكلية.
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دورة “أساسيات املراسم والربوتوكول”

أقام اندي اإلعالم دورة »أساسيات املراسم والربوتوكول« واليت استمرت ليومني متتالني، قدمها، عضو هيئة التدريس يف قسم اإلعالم األستاذ ماجد 
اجلريوي، وتناولت هذه الدورة أساسيات املراسم و الربوتوكوالت وارتباطها يف العالقات العامة واترخيها و اإلجراءات املتبعة يف املراسم الدولية، والشروط 

الواجب توفرها ابلشخص القائم أبعمال املراسم و الربوتوكول.
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دورة »أساسيات املونتاج«

أقام اندي اإلعالم دورة بعنوان »أساسيات املونتاج« قدمها األستاذ سليمان الوضاخي بواقع 9 ساعات تدريبية، تناولت هذه الدورة الربامج الشهرية يف 
املونتاج وأكثرها اعتمادا يف سوق العمل. 
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لقاء “اإلذاعة بني الواقع واملستقبل” 

استضافت منصة النادي األستاذ أنس اخلميس عضو هيئة التدريس ومذيع إذاعة UFM الذي حتدث عن حال اإلذاعة يف يومنا احلايل واختالفها عن 
املاضي، وكذلك عن حتول بعض اإلذاعات للبث من خالل الصوت والصورة عرب اليوتيوب.
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لقاء “اإلعالم اإلنساين واملنظمات الدولية”

استضافت منصة النادي الدكتور مطلق املطريي عضو هيئة التدريس بقسم اإلعالم الذي تناول ماهية اإلعالم اإلنساين، ووجوده يف الوطن العريب، كما 
حتدث عن أسباب ضعفه، وعدم االهتمام به.
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لقاء “احلركة الثقافية السعودية”

استضافت منصة النادي األستاذ الدكتور عبدهللا الغذامي عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآداهبا سابقاً، الذي حتدث عن حال احلركة الثقافية 
السعودية والرتاجع الذي أصاهبا، كما حتدث عن املثقني واألدابء السعوديني وقلة وجودهم وأتثريهم .
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دورة “االستبيان اإللكرتوين”

أقام اندي اإلعالم دورة بعنوان »االستبيان اإللكرتوين« قدمها األستاذ هشام سيد حممد حتدث املدرب خالل الدورة عن االستبيان اإللكرتوين وأمهيته يف 
الوقت احلايل يف خدمة املتطلبات الدراسية والعملية، وعن كيفية إعداد استبيان إلكرتوين مكتمل العناصر واالستفادة من كل اخلصائص اليت توفرها الربامج.
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دورة “اإلعالم اجلديد”

شارك اندي اإلعالم يف دورة اإلعالم اجلديد املقامة يف مركز اليمامة التدرييب مبؤسسة اليمامة الصحفية، وكانت الدورة بواقع تسع ساعات قدمها عضو 
يتم استغالل  فيها عن طبيعة اإلعالم اجلديد، وكيف  الوعيل. حتدث  الرايض األستاذ انيف  التدريس بقسم اإلعالم مدير اإلعالم اإللكرتوين جبريدة  هيئة 

اخلصائص واملميزات املتوفرة فيه خلدمة املنشأة أو األفراد.
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ندوة “اإلعالم واألزمات”

نظم اندي اإلعالم ندوة بعنوان »اإلعالم واألزمات« ابلتعاون مع اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال، ابستضافة الدكتور عبدهللا العساف والدكتورة 
عهود الشهيل، ودار احلديث عن دور اإلعالم يف معاجلة األزمات اليت تطرأ على الدول والشركات األهلية سواء أكانت هذه األزمة سياسية أم اقتصادية 
وغريها، وكذلك عن آليات معاجلة األزمة من وقت احلدوث إىل أن تنجلي وتنتهي، ومت خالل الندوة استعراض بعض من النماذج ألزمات سابقة وكيف 

تعامل معها اإلعالم يف حينها.
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لقاء “اإلعالم والصراع الثقايف”

نظم اندي اإلعالم ابلتعاون مع اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون حماضرة بعنوان »اإلعالم والصراع الثقايف« استضاف فيها الدكتور عادل املكينزي 
والدكتور حمرز غايل والدكتورة سحر مصطفى، حتدث الضيوف خالل اجللسة عن العوامل اليت تساعد يف عملية الصراع الثقايف مع أخذ بعض من النماذج 

التارخيية عن الصراع ودور اإلعالم يف عملية الصراع الثقايف وانتشاره وقوة أتثريه.
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حماضرة “اإلنسان اهلمجي مقابل احليوان املتحضر يف السرد”

ضمن فعاليات ملتقى السرد التابع للربانمج الثقايف يف اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، أقيمت حماضرة بعنوان »اإلنسان اهلمجي مقابل احليوان 
املتحضر يف السرد« قدمها احملاضر يف قسم اللغة العربية وآداهبا الدكتور حسن الفيفي إبدارة احملاضرة الدكتورة مىن املالكي .
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لقاء “البيان التمهيدي مليزانية الدولة 2019م”

شارك اندي اإلعالم يف املؤمتر الصحفي الذي أقامته وزارة املالية هبدف إظهار ونشر البيان التمهيدي مليزانية الدولة لعام 2019م حبضور معايل وزير 
املالية األستاذ حممد اجلدعان.
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دورة “التقرير الصحفي الرايضي”

قدم عضو هيئة التدريس يف قسم اإلعالم األستاذ مشعل انيف الوعيل دورة بعنوان: »التقرير الصحفي الرايضي« حضره عدد من طالب الكلية. 
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دورة “التقرير الصحفي” 

قدم عضو هيئة التدريس يف قسم اإلعالم األستاذ انيف احلميدين دورة بعنوان: »التقرير الصحفي« حضره عدد من طالب الكلية. 
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دورة “املتحدث الرمسي”

أقام اندي اإلعالم دورة بعنوان »املتحدث الرمسي« قدمها األستاذ سلطان املالك، الذي حتدث عن أهم أسرار املتحدث الرمسي، وكيف يستطيع الطالب 
أن يكون متحداث رمسيا انجحا، كما تطرق أيضا لألخطاء الشاعة الواجب جتنبها للمتحدث الرمسي.
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دورة “املراسم الدولية”

قدم عضو هيئة التدريس يف قسم اإلعالم األستاذ ماجد اجلريوي دورة بعنوان »املراسم الدولية« حتدث عن املراسم الربوتوكولية، وكيف أن لكل دولة 
مراسم خاصة هبا.
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حماضرة “اهلوية والفرص”

قام اندي اإلعالم ابلتعاون مع اندي علم املعلومات لتغطية حماضرة اهلوية والفرص واليت أقيمت يف مدرج كلية اآلداب حيث ألقى احملاضرة عدد من أعضاء 
هيئة التدريس بقسم علم املعلومات )أ.د. جربيل العريشي و أ.د. منصور الزامل و د. أمحد بن خضري( وحضر اللقاء عدد من الطالب.
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ورشة عمل “برانمج االستحقاق احملاسيب”

قام اندي اإلعالم وابلتعاون مع وزارة املالية بتنظيم ورشة عمل ضمن مشروع التحول إىل احملاسبة املبنية على االستحقاق والذي حيمل اسم »برانمج 
االستحقاق احملاسيب« وكانت ورشة العمل حتت عنوان »جلنة مراجعة السياسات واإلرشادات احملاسبية«.
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محلة “رمضان أمان”

قام اندي اإلعالم ابلتطوع يف محلة رمضان أمان إحدى مبادرات مجعية اإلحسان اخلريية ابلتعاون مع مؤسسة وقف شباب خري أمة، تقوم هذه املبادرة 
وتنبيههم  السائقني  توعية  وكذلك  والسرعة،  املرورية  احلوادث  من  احلد  هبدف  املرور،  إشارات  عند  للسائقني  املغرب  أذان  قبيل  إفطار  وجبات  بتوزيع 

ابملخالفات املرورية اليت ترتكب مثل : عدم ربط حزام األمان ووضع األطفال يف املقاعد األمامية .
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زايرة “مؤمتر قوات التحالف”

زار اندي اإلعالم مؤمتر قيادة قوات التحالف والذي يقام أسبوعيا لعرض آخر التطورات واملستجدات يف اليمن حيث شارك يف الزايرة مخسة طالب، 
تشرفوا ابلتقاط صورة تذكارية مع املتحدث الرمسي ابسم قيادة قوات التحالف العقيد تركي املالكي.
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1. وكالة الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية 
وحدة اإلرشاد األكادميي

قامت الوحدة أبنشطة كثرية، منها:
برانمج استقبال الطالب املستجدين

تقوم الوحدة يف بداية كل عام جامعي جديد ابستقبال الطالب املستجدين 
واإلجابة على تساؤالهتم وإرشادهم وتقدمي التوجيه الالزم هلم على التعريف 
اإللزامية جلميع طالب  الكلية ومفهوم مقررات اإلرشاد األكادميي  أبقسام 
الكلية)أشد( ابإلضافة إىل توزيع عدد من املنشورات واإلصدارات اليت هتم 
الطالب  والتزامات  احلقوق  وثيقة  ذلك  يف  مبا  له  كدليل  اجلامعي  الطالب 

اجلامعي.
موضوعات دورات اإلرشاد األكادميي

أشد 1 )املستوى الثالث(:

املوضوع: 

حقوق والتزامات الطالب اجلامعي ودور األنشطة غري املنهجية يف بناء 
شخصيته.

 اهلدف:
هتدف الدورة إىل التعريف حبقوق الطالب والتزاماته حسب وثيقة حقوق 
الطالب واألنظمة املراعية يف ذلك. كما يهدف إىل توضيح دور األنشطة غري 

املنهجية يف بناء شخصية الطالب. 

التوصيف:

حقوق والتزامات الطالب يف اجملال األكادميي وغري األكادميي.. 1
املخالفات التأديبية وعقوابهتا. . 2
أمهية األنشطة غري املنهجية يف بناء شخصية الطالب.. 3
العمل التطوعي وأمهيته للطالب اجلامعي.. 4

أشد 2 )املستوى اخلامس(:
املوضوع:

 التفوق الدراسي وتنمية روح البحث العلمي واإلبداع. 
اهلدف:

روح  وتـنـمية  الدراسي  التفوق  أمهية  على  التأكيد  إىل  الدورة   هتدف 
البـحث العـلمي واإلبداع، وإبراز العالقة الوثيقة بني هذه العناصر الثالثة. 

التوصيف:

 أمهية التفوق الدراسي ومقوماته.. 1
دور البحث العلمي يف النهوض ابجملتمعات.. 2
مهارات البحث العلمي وبناؤها.. 3
مفهوم اإلبداع والطريق إليه، ومناذج من املبدعني البارزين.. 4

ثالثًا: أنشطة وإنجازات وكاالت الكلية 
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أشد 3 )املستوى السابع(:

 املوضوع:

 مهارات النجاح والتخطيط للمستقبل ورايدة األعمال. 
اهلدف: 

التخطيط  النجاح وإيضاح أمهية  للتعريف أبهم مهارات  الدورة  هتدف 
يف حتقيق األهداف املستقبلية، كما يسعى لتوضيح معىن الرايدة يف األعمال 

والسبيل لبلوغ الرايدة .
التوصيف:

مهارات النجاح وأمهيتها
 مفهوم التخطيط ومقوماته وأمهيته يف حتقيق األهداف.. 1
 ماذا يُقصد برايدة األعمال.. 2
 مناذج لرواد األعمال.. 3

تقييم دورات مقرر »أشد«

جمموع الطالب الذين حضروا مقرر )أشد( للعام اجلامعي 1439هـ 
أشد 3أشد 2أشد 1

680411256
934اجملتازون1356املسجلون

نسبة االجتياز   % 73

جمموع عدد الدورات »أشد« 1439هـ

مت تقدمي )80( دورة إرشادية يف إطار الربانمج اإلرشادي )أشد 1 وأشد 
2 وأشد 3(. 

الربانمج التعليمي اخلاص ابملتعثرين

حرصاً من وكالة الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية على دعم املسرية 
على  وهو  املتعثرين،  لدعم  خاصاً  برانجماً  أعدت  فقد  الكلية،  يف  التعليمية 

النحو اآليت:
اهلدف: 

اليت  الالزمة  املهارات  ببعض  وتزويدهم  املتعثرين  الطالب  مساعدة 
الدراسي،  التفوق  )مهارات  مثل  الدراسية  معدالهتم  رفع  على  تساعدهم 

منهجية املذاكرة الفاعلة، تنظيم الوقت(.
التوصيف: 

إقامة حماضرات خاصة ابلطالب املتعثرين قبيل موعد االختبارات. 
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أعداد الطالب املتعثرين للعام اجلامعي 1439 هـ
املعدل عدد الطالب الذين رفعوا من معدهلم الدراسي القسم عدد الطالب الذين حضروا الربانمج املعدل القسم عدد الطالب 

املتعثرين

أكثر 
من 
2.5

10 اللغة العربية وآداهبا 23

أقل من 2.50

اللغة العربية وآداهبا 47

8 اإلعالم 12 اإلعالم 31

17 التاريخ 22 التاريخ 53

22 اجلغرافيا 39 اجلغرافيا 80

5 الدراسات اإلجتماعية 9 الدراسات االجتماعية 25

9 علم املعلومات 14 علم املعلومات 33

4 اللغة اإلجنليزية وآداهبا 4 اللغة اإلجنليزية وآداهبا 11

إجنازات أخرى ضمن أعمال اإلرشاد األكادميي

الطالبات -  األقسام الستقبال  التهيئة، وتنظيم عمل  االستعداد ألسبوع 
يف هبو الكلية، ويف معامل التسجيل خالل أسبوعي احلذف واإلضافة.

تنظيم اللقاء التعريفي للطالبات املستجدات .- 
قامت جلنة االحتياجات اخلاصة للعناية ابلطالبات ذوات اإلعاقة بربط - 

الطالبات من كل قسم مبرشدة واحدة تقوم على متابعة احتياجاهتم من 
األستاذات  مع  والتواصل  ونفسيا  أكادمييا  ومتابعتهم  التسجيل  بداية 
الاليت يدرسنهن والتنسيق خبصوص االختبارات هناية الفصل الدراسي.

مبادرة متابعة الطالبات: متابعة غياب الطالبات وتنبيههن قبل احلرمان - 
من قبل املرشدات يف األقسام.

وحدة -  مع  ابلعمل  ابلكلية  املتميزات  الطالبات  تطوع  تنظيم  مبادرة 
األنشطة وذلك بتوجيههن للعمل مع الكلية يف تطوير وتنفيذ العمليات 

ابإلضافة  التطوع  مفهوم  وتعزيز  املبادرة  وروح  والئهن  لتعزيز 
الستفادة  الكلية من األفكار الشابة والقدرات املميزة لطالباهتا.

تنظيم وتنفيذ ورش عمل من األقسام مبجمل ثالث ورش لثالثة أقسام - 
يف كل فصل دراسي.

كتب -  تبادل  مبدأ  على  تقوم  كانت  حيث  كتايب_عطاء   # فعالية 
املناهج الدراسية بني الطالبات يف اجلامعة من خالل نظام إعارة يسمح 
للطالبة ابستعارة الكتاب من مكتبة املبادرة ملدة فصل دراسي ابجملان، 

وذلك كان بيومي 4-1439/2/5ه. 
ابملبادرة -  التنوير  هبدف  وذلك  الثدي  لسرطان  العاملي  اليوم  فعالية 

مع  التعامل  االجتماعية يف  األخصائية  دور  وتوضيح  املبكر  ابلفحص 
مرضى سرطان الثدي، وذلك كان بيومي 10-1439/2/11ه.

ذاتك« -  بعنوان »اكتشفي  الطالبة/ مساح ابحلمر  قدمتها  تدريبة  دورة 
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1439/2/20ه. بتاريخ  وذلك  الذات  لتطوير  وهتدف 
السكري وتثقيف -  التعريف مبرض  للسكري هبدف  العاملي  اليوم  لقاء 

وتوعية الطالبات وتقدمي استشارات اجتماعية وصحية ووقائية وذلك 
من اتريخ 1439/3/23هـ إىل 1439/3/25ه.

برانمج رفع الوعي ابجملتمع عن مرض التصلب اللوحيي مبشاركة إحدى - 
الطالبات املصابة هبدف توعية الطالبات واملوظفات أبعراض وهجمات 

املرض وذلك بتاريخ 1439/6/12ه. 
فعاليات -  ضمن  االجتماعيات  لألخصائيات  تعريفي  بركن  املشاركة 

تعريف  هبدف  اآلداب  كلية  ببهو  االجتماعية  للخدمة  العاملي  اليوم 
الطالبات ابخلدمات املقدمة واليت ميكنهم االستفادة منها ابجلامعة وذلك 

بتاريخ 1439/6/27ه. 
إقامة ورشة عمل »العمل احلر واجملتمع« ضمن فعاليات اليوم العاملي - 

للخدمة االجتماعية ألقتها املدربة األستاذة/ أمرية اليامي هبدف تنمية 
الصغرية  املشاريع  يف  منها  واالستفادة  اليدوية  واملواهب  القدرات 
كمصدر رزق حتت عنوان »مهنتك من صنع يديك« ومشاركة عدد 

من الطالبات مبنتجاهتم اليدوية وذلك بتاريخ 1439/7/5ه.

وحدة الشؤون التعليمية

املسامهة يف تطوير املوقع اإللكرتوين للكلية.- 
وعرضها -  فوتوشوب  برانمج  على  للمبىن  ملونة  جديدة  خرائط  رسم 

للطالبات بشكل واضح عند املصاعد وعلى املوقع.
الرابط -  إىل  الطالبة  لتصل  اإلعالانت  يف  الباركود  نظام  استخدام 

اإللكرتوين لإلعالانت املهمة.
من -  والتقليل  اجلداول  لتعديل   )SMR(نظام مسر على  العمل  تنظيم 

املعامالت الورقية إىل أدىن حد ممكن.
عمل اجتماعات ولقاءات مستمرة طوال الفصل الدراسي مع وكيالت - 

األقسام ومقررات جلان اجلداول واإلرشاد لتوضيح تقارير إحصائية عن 
التسجيل واجلداول واإلرشاد وذلك للتغلب على الصعوابت واملشاكل 

وزايدة الفعالية.
املكافآت -  وضم  )انفذيت(  للطالبات  املتكاملة  اخلدمات  مركز  تفعيل 

وتفعيل دور املركز جبمع املعلومات وتطوير العمل وتدريب عدد أكرب 
من املوظفات ابإلضافة إىل تفعيل بريد إلكرتوين رمسي للمركز.

املواد من -  الدراسية: وضع جداول زمنية لطلب  تنظيم عمل اجلداول 
احتياجات  جلمع  واضحة  مناذج  واستحداث  الكلية  وخارج  داخل 
القسم بشكل منظم واستخدام التقنية يف تنظيم إعداد اجلدول وحتليل 

نتائج التسجيل التجرييب.
من -  اجلداول  منسقات  تضم  اليت  الدراسية  اجلداول  وحدة  مبادرة 

األقسام يف مكان واحد لزايدة الكفاءة وتعزيز التواصل وتنظيم العمل 
بني األقسام. 

الختبارات -  موحدة  جداول  عمل  النهائية:  االختبارات  عمل  تنظيم 
أقسام الكلية مع مواد اإلعداد العام املطروحة من قسم اللغة العربية.
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2. وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

وحدة الدراسات العليا

اآلداب  كلية  جملس  من  مفوضة  وحدة  هي  العليا  الدراسات  وحدة 
يرأسها وكيل الكلية للدراسات العليا، وعضوية مساعدة وكيلة كلية اآلداب 

للدراسات العليا، وممثل عن كل قسم من أقسام الكلية، وتتوىل مهمة النظر 
وطالبات  لطالب  البحثية  واخلطط  األكادميية  ابلشؤون  يتعلق  ما  كل  يف 
الدراسات العليات. وتعقد الوحدة اجتماعاهتا بشكل دوري ملناقشة الطلبات 
املرسلة من األقسام واعتمادها، ابإلضافة إىل املواضيع األخرى، وذلك على 

النحو اآليت:
علم املعلوماتاإلعالمالدراسات االجتماعيةاجلغرافياالتاريخاللغة اإلجنليزية وآداهبااللغة العربية وآداهباتصنيفات جدول األعمالم

4811410803216خطط البحث1
1020001تغيري عنوان خطة2
8001000تعيني مشرف3
1000000تعيني مشرف مساعد4
11000130تعيني مشرف بديل5
11022913إعادة قيد6
7100270إعادة قيد وفرصة إضافية7
4201110إعادة قيد وفرصة استثنائية8
1000000إعادة قيد وفرصة لرفع املعدل9

0001000إعادة قيد وحتويل برانمج10
0000000إعادة قيد وتسجيل مقرر11
4301561333الفرص اإلضافية12
161120100الفرص االستثنائية13
0000100طلب تغيري مسار14
0014040رصد تقدير )ل(غري مكتمل15
0000210امتحان بديل16
0000002رصد “م” مستمر17
0000000إلغاء قيد18
0010000إعطاء فرصة لرفع املعدل19
13001050أخرى20
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األنشطة والفعاليات

األنشطة  إقامة  على  العليا  للدراسات  اآلداب  كلية  وكالة  حرصت 
والفعاليات املتنوعة واملتعددة لتحقيق أهدافها ورسالتها يف جمال تنمية املهارات 
الدراسات  العلمي لدى طالب وطالبات  البحث  البحثية، وتطوير خمرجات 
العليا، وتنوعت هذه األنشطة ما بني دورات وورش عمل، ولقاءات علمية، 

وندوات وحماضرات، ومنها:
لقاء العميد بطالب وطالبات الدراسات العليا 

دأبت وكالة كلية اآلداب للدراسات العليا على عقد لقاء مفتوح لعميد 
الكلية مع طالب وطالبات الدراسات العليا يتلمس احتياجاهتم ومساع آرائهم 
ومقرتحاهتم واإلجابة على تساؤالهتم واستفساراهتم وتقدمي النصح واإلرشاد 
املوافق 1438/3/15هـ، وخرج  اللقاء يف يوم األربعاء  هلم، وقد عقد هذا 
بتوصيات ومقرتحات ستنعكس إجياابً إبذن هللا على حتسني مستوى طالب 

وطالبات الدراسات العليا وتطوير اخلدمات والربامج املقدمة هلم.

احلوار املفتوح لتهيئة طالبات الدراسات العليا 

مت عقد احلوار املفتوح مع مديرة وحدة الشؤون الطالبية بعمادة الدراسات 
العليا يف يوم الثالاثء 1439/1/16هـ وذلك هبدف توعية طالبات الدراسات 
الدراسة  مرحلة  يف  الطالبة  وواجبات  وحقوق  األكادميية  ابحلركات  العليا 

واإلشراف.
برانمج دعم أحباث طلبة البكالوريوس يف كلية اآلداب

عقد برانمج دعم أحباث طلبة البكالوريوس ابلتعاون مع وكالة كلية اآلداب 
للدراسات العليا والبحث العلمي حماضرة بعنوان )تعزيز البحث العلمي وكيفية 
كتابة املقرتح البحثي لطلبة البكالوريوس( قدمتها سعادة الدكتورة عبري عبد 
املعطي املصري وكيلة عمادة البحث العلمي يف يوم 1439/2/20هـ من أجل 
تنمية مهارات البحث العلمي عند الطالب والطالبات وقد أوضحت معايري 
وضع خطة البحث العلمي من خالل شروح مرئية وموثقة لكل معيار على 
حدة كما قدمت عدة إجراءات لتسجيل الطالب والطالبات يف برانمج دعم 

البحوث وآليات إجنازها بشكل علمي صحيح.
مبادرة مركز حبوث أقسام العلوم اإلنسانية

مشاركة كلية اآلداب يف مبادرة مركز حبوث أقسام العلوم اإلنسانية - 
 Web of العلوم  شبكة  بياانت  قاعدة  يف  النشر  تعزيز  هبدف 

من:  لكٍل   ISI  Science

األعضاء املرشحني أبحباث علمية يف مبادرة تعزيز النشر يف قاعدة بياانت شبكة العلوم ISIالرقم

أ.د. ثراي البدوي1

د. ميمونة خليل اخلليل2
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د. جنالء عبد هللا الدغيم3

د. شريفه علي العمري4

د. عنربه بنت مخيس بالل5

أ. جيهان عبد القادر6

د. عهود الشهيل7

د. مىن القحطاين8

د. هبة الراشد9

ملتقى املستجدات البحثية األول يف ختصصات كلية اآلداب

استهدف امللتقى عرض جتارب وأحباث أعضاء هيئة التدريس يف األقسام 
ونتائج  املستجدات،  آخر  على  الوقوف  هبدف  وذلك  للكلية؛  األكادميية 
البحوث املنشورة يف اجملالت العلمية يف جماهلم، وإثراء احملتوى العلمي ألنشطة 
كلية اآلداب، واإلسهام يف بناء جمتمع معريف يسهم يف تعزيز البحث العلمي، 
فرصة  ويشكل  العليا.  الدراسات  وطالب  الباحثني  بني  اخلربات  وتطوير 
لالطالع على جتارهبم، وبناء شراكات حبثية فيما بينهم، وصوال لدراسات بينية 
مستقبلية، وذلك يوم الثالاثء بتاريخ 1439/5/13هـ. وكانت املشاركات 

العلمية على النحو التايل: 
املتحدثعنوان الورقة

Facebook Oriented Perspective of Egyptian Woman.أ.د. ثراي البدوي

د. منال العيسىمتثيالت اجلسد يف الرواية العربية “قراءة موضوعاتية لنماذج خمتارة”

خصائصها-  التجارية  احملالت  يف  العاملة  ابملرأة  اجلنسي  التحرش 
مساهتا- األسباب املؤثرة له

أ.د. جميدة الناجم

أ. مىن النادر

A Feminist Reading of Aphra Behn’s The Rover part I: 
Female Devaluation, Marginalization and Condemna-
tion of Patriarchy

د. سامية آل شيبان

العربيــة  اململكــة  يف  للمناطــق  اإلداري  للتنظيــم  مقــرتح  جغــرايف  منــوذج 
الســعودية

د. أمساء أاب اخليل

أ.د. عامر املطري

استخدام  حنو  سعود  امللك  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  اجتاهات 
مصادر املعلومات اإللكرتونية املتاحة ابملكتبة الرقمية السعودية

أ. منال الدعفس

املشاركة يف )ملتقى أسبوع البحث العلمي( ابلتعاون مع عمادة البحث 
العلمي ومركز حبوث الدراسات اإلنسانية

نظمت عمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود ملتقى البحث العلمي 
األول حتت شعار »حبث علمي رصني وفق رؤية اململكة 2030« وذلك يف 
مقر اجلامعة ابلرايض 2- 6/ 6 / 1439هـ. وقد شاركت وكالة كلية اآلداب 
للدراسات العليا والبحث العلمي من خالل امللتقى بعدد من املشاركات على 

النحو اآليت:
الورش واحملاضرات

احملاضر املستفيدون  اهلدف عنوان النشاط 
آليات النشر الدويل يف 

.ISI جمالت
هتدف الدورة إىل تعريف أعضاء 
هيئة التدريس والباحثات ابجلامعة 

على متطلبات وآليات النشر الدويل 
 ISI يف اجملالت املدرجة يف كشاف
وخطواته بداية من اإلعداد اجليد 

للبحث حىت نشره، إىل جانب رفع 
مستوى األحباث لتتوافق مع معايري 
النشر الدويل لزايدة معدل النشر يف 

اجملالت العاملية

د. عبري سلمان34
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حتليل البياانت يف البحث 
النوعي

هتدف إىل التعرف على كيفية تصنيف 
وحتليل البياانت النوعية

د. مىن 25
القحطاين

استخدام املواقع الرقمية 
العاملية لألحباث العلمية

هتدف إىل التعرف على كيفية 
البحث يف املكتبات وحمركات البحث 
األكادميية الرقمية وكيفية االستفادة 

منها يف األحباث العلمية 

أ. حنان املطريي25

البحث الكمي والبحث 
النوعي

هتدف إىل التعرف على مزااي وعيوب 
البحث الكمي والكيفي ومىت يستخدم 

يف البحوث العلمية؟

أ. مشاعل 21
العمرو

 Methodological
framework

هتدف الورشة إىل التعرف على بناء 
اإلطار املنهجي للبحث من اختيار 
املنهج املناسب واألدوات وجمتمع 

البحث

أ. هيلة 15
العصيمي

توظيف النظرية يف البحث 
العلمي

هتدف الورشة إىل التعرف على كيفية 
توظيف النظرية واختيار النظرية املناسبة 

لتفسري معطيات البحث.

أ.د. جميدة 45
الناجم

مهارة املشاركة يف املؤمترات 
العلمية

هتدف إىل التعرف على مهارات 
وآليات املشاركة يف املؤمترات وتقدمي 

العرض.

أ.د ثراي البدوي32

أساسيات تصميم وتقدمي 
امللصقات العلمية

هتدف إىل التعرف على كيفية تصميم 
امللصقات العلمية واستخدام الربامج 
املناسبة والتصاميم العلمية وآليات 

تقدميها.

د. مي أبو 9
ملحة

التحليل اإلحصائي يف خدمة 
البحث العلمي

هتدف الورشة إىل التعرف على 
كيفية حتليل البياانت إحصائيا وأهم 
االختبارات املناسبة ملتغريات الدراسة 

د. عنربة مخيس38

آليات النشر العلمي يف 
ISI جمالت

هتدف الدورة املقدمة من عمادة 
البحث العلمي إىل التعريف آبليات 
النشر الدويل يف اجملالت املدرجة يف 
كشاف ISI وحتفيز الباحثني على 

النشر يف اجملالت املميزة

د. وائل حزين20

امللصقات العلمية 

امللتقى  يف  للمشاركة  علمية  ملصقات  تسعة  التحكيم  جلنة    رشحت 
وهي:
)اجتاهات منسوابت أعضاء هيئه التدريس حنو عمل املرأة يف اجملالس - 

البلدية( إعداد الطالبة: رشا الدوسري.
)وعي املراءة السعودية أباثر عامالت املنازل األجنبيات على الطفل يف - 

البيت السعودي( إعداد الطالبة: ريهام الطيار.
التعليم -  مدارس  يف  التعلم  صعوابت  لطالبات  االجتماعية  )املشكالت 

العام( إعداد الطالبة: مسيه الدوسري.
املدينة -  يف  البيئية  للسياحة  اجلذب  ملقومات  املستدامة  التنمية  )آفاق 

املنورة( إعداد الطالبة: هيفاء البالع.
)استخدام تقنيه تنقيب البياانت لدراسة تنامي حجم اجلرائم املعلوماتية - 

وعالقتها ابستخدام األجهزة الذكية( إعداد الطالبة: مها القريين.
)تقومي دور شبكة األمان االجتماعي يف تلبيه احتياجات املرأة املطلقة - 

املعيلة( إعداد الطالبة: مرمي النجعي.
ابحتمالية -  وعالقتها  اجلامعي  الشباب  لدى  الشاقة  احلياة  )أحداث 

االنتحار( إعداد الطالبة: ساره الدوسري.
)العالقة بني املشاركة االجتماعية للمسنني والرضا عن احلياة يف اجملتمع - 

السعودي( إعداد الطالبة: أصائل حواشني.
املصابني -  فئة  مع  االجتماعيني  األخصائيني  تواجهه  اليت  )املعوقات 

ابلتوحد( إعداد الطالبة: وجدان الوهيد.
العلوم  أقسام  على مستوى  األول  املركز  على  اآلداب  كلية  وحصلت 

اإلنسانية ابمللصق العلمي للطالبة هيفاء البالع من قسم اجلغرافيا.
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االستشارات البحثية يف كلية اآلداب

»االستشارات  مبادرة  العليا  للدراسات  اآلداب  كلية  وكالة  أطلقت 
البحثية« لتقدمي االستشارات البحثية واملنهجية واإلحصائية واللغوية من قبل 
الربانمج )10(  وقد شارك يف  والطالبات،  للطالب  التدريس  هيئة  أعضاء 
مستشارات من أعضاء هيئة التدريس يف كلية اآلداب وبلغ عدد املستفيدات 

من الطالبات )83( ابحثة.
امللتقى العلمي األول لطالب وطالبات الدراسات العليا يف كلية اآلداب:

أقيم امللتقى العلمي األول لطالب وطالبات الدراسات العليا حتت رعاية 
الرمحن  عبد  بن  بدران  الدكتور  األستاذ  سعود  امللك  جامعه  مدير  معايل 
ملتقى  فكرة  وتعتمد  من اتريخ 1-1439/7/5هـ  اآلداب  كلية  العمر يف 
يقتصر  وال  العلمي  والبحث  املعرفة  وتنشيط  جتديد  ضرورة  على  اآلداب 

املؤمتر على نشاط تقدمي األحباث العلمية وعرضها بعد حتكيمها بل يتعدى 
لدى  العلمي  البحث  مهارات  وتنمية  رقي  ختدم  أخرى  أنشطة  إىل  ذلك 

الطالب والطالبات يف كلية اآلداب، ويهدف امللتقى إىل:
اإلسهام يف حتقيق رؤية ورسالة اجلامعة وكلية اآلداب.- 
اإلسهام يف تعزيز املسرية األكادميية يف الكلية.- 
تعزيز اإلجناز والتميز البحثي لطالب وطالبات كلية اآلداب. - 
نشر اإلنتاج البحثي والعلمي املتميز.- 
اإلسهام يف هتيئة طالب وطالبات كلية اآلداب ألجواء املؤمترات العلمية - 

واملشاركة فيها. 
إكساب الطالب والطالبات اخلربات واملهارات الالزمة يف التقدمي على - 

املؤمترات والنشر يف األوعية العلمية املرموقة.
اإلسهام يف حتقيق الشراكة البحثية بني أعضاء هيئة التدريس وطالب - 

وطالبات كلية اآلداب.
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األحباث العلمية املشاركة يف امللتقى العلمي األول لطالب وطالبات الدراسات العليا

تضمن امللتقى ندوة علمية استمرت من 1-3/ 7 /1439ه وبلغ عدد األحباث العلمية املشاركة 35 حبث من مجيع أقسام وختصصات كلية اآلداب على 
النحو اآليت: 

املتحدثعنوان الورقة م
رائد حجي العلوياستخدامات املكفوفني للصحف اإللكرتونية واإلشباعات املتحققة منها: دراسة مسحية1
حممد عبدالكرمي فارعظاهرة اإلدغام بني القراء واللغويني قراءة محزة أمنوذجًا2
رمي عباس الدوسريإدارة الوقت يف املكتبة املركزية جبامعة امللك سعود )دراسة حالة(3
نوال صعفق العتييبالثقافة احلقوقية للمرأة السعودية ومدى احلاجة لنظام األحوال الشخصية يف اململكة العربية السعودية4
5Saudi Fiction World Literature and Windows on the Worldدانيا العبداللطيف
6Exploring Stereotypical Female Roles in ”Commercials in Saudi Arabia and the United States of America“وفاء عثمان اجلعيثن
عبدهللا حممد العمريتعزيز الشعر الشعيب للقيم االجتماعية يف اجملتمعات اخلليجية7
عبدهللا علي القريناعتماد الشباب السعودي على شبكة التواصل االجتماعي )تويرت( وعالقته مبدركاهتم حنو رؤية اململكة العربية السعودية 2030 دراسة مسحية8
ندى أبو القاسم دراجنظام املعاهدات بني القبائل العربية واإلمرباطورية الرومانية من القرن الثالث إىل القرن السادس امليالدي9

سارة إبراهيم املزيعلتقييم مستوايت التلوث الضوضائي يف املدينة اجلامعية للطالبات يف جامعة امللك سعود10
هاشم حممد عليالصوت وأثره يف البنية الصرفية )سورات املعوذتني أمنوذجاً(11
رفعان محد القحطاينتنمية الوعي االجتماعي حنو ثقافة استخدام الدواء يف اجملتمع السعودي12
أمين صاحل احلارثيدور وسائل اإلعالم يف التعصب الرايضي: دراسة مسحية على عينة من الشباب اجلامعي السعودي13
14The Manners of Bedouins in the Eyes of Doughtyآالء أمحد الزهراين
أروى الصاعديالتحليل العاملي للعوامل املؤثرة يف أسعار األراضي يف املدينة املنورة15
رمي عبدهللا احلرقانوعي طالبات الدراسات العليا يف جامعة امللك سعود حول أمن املعلومات يف بيئة احلوسبة السحابية16
شيخة حممد العاجزةدراسة األحياء العشوائية يف مدينة الرايض ابستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد17
حنان املطرييدور أطباء النساء والوالدة يف العصر العباسي الثاين )232 – 334هـ(18
رشا حممد الدوسرياجتاه منسوابت أعضاء هيئة التدريس حنو عمل املرأة يف اجملالس البلدية19
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فيصل انصر الدغيثرمعايري التميز املؤسسي يف إدارة العالقات العامة: دراسة مسحية على املؤسسات احلكومية ابململكة العربية السعودية20
هيا حممد القرانسدور اخلدمة االجتماعية يف تنمية املسؤولية االجتماعية لدى الطالبة اجلامعية21
مىن شجاع احلريبدور الفنادق أربع جنوم فما فوق يف التنمية السياحية يف مدينة الرايض من سنة 1975-2017م ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية22
شاجع علي البصريشيوع الروي املكسور يف الشعر العريب القدمي، وأسبابه دراسة إحصائية وصفية حتليلية23
أشواق سعيد الزهراينإدارة املوارد البشرية والكفاايت التقنية للعامالت ابملكتبة املركزية جبامعة امللك سعود24
خلود بنت خالد بن سعد هللاعالقات دملون اخلارجية من األلف الثالث حىت منتصف األلف األول قبل امليالد )3000 – 500 ق. م( دراسة اترخيية25
عبدالعامل جماهدالعالقات التجارية بني مصر واجلزيرة العربية خالل األلف الثاين قبل امليالد26
سارة عوض السمرييآخر التطورات املعلوماتية يف معهد اإلدارة العامة ابلرايض من وجهة نظر اإلداريني واإلدارايت27
نورة عبدهللا األمسرياملالئمة احلرارية لزراعة بعض احملاصيل احلقلية يف منطقة عسري )القمح والشعري والطماطم(28
29EFL Learners’ Test Anxiety Levels during CBT and PBTأسامة أمحد الوزان
مراد حممد ساملالسخرية احلجاجية يف الشعر احملدث يف العصر العباسي األول شعر أيب نواس منوذجًا30
أحالم الغامديذو قَرد يف العصر النبوي دراسة اترخيية )6 – 7هـ/628 – 629م(31
32Raja Alem in the Global Literary Market Placeاهلتون سعد اجلليل
الشفاء السلومياحلوسبة السحابية يف مؤسسات املعلومات األكادميية يف اململكة العربية السعودية: دراسة استشرافية33
بدرية العبيدتوظيف املستخدمني السعوديني لتطبيق إنستجرام دراسة حتليلية وميدانية يف سياق اجملتمع االستهالكي34
عبدهللا قنيويجهود الزبري بن بكار األسدي )172 – 256هـ( يف دراسة قضية السرقات الشعريّة كتابه )إغارة كثرّي على الشُّعراء( منوذجًا35

معرض امللصقات العلمية لطالب وطالبات الدراسات العليا يف كلية اآلداب

افتتح سعادة األستاذ الدكتور/ أمحد العامري وكيل اجلامعة للدراسات 
العليا والبحث العلمي معرض امللصقات العلمية لطالب وطالبات الدراسات 
علميا  ملصقا   )23( عددها  وبلغ  األول  العلمي  اآلداب  ملتقى  يف  العليا 

ويهدف املعرض إىل تشجيع طالب الكلية على مشاركة أحباثهم يف املؤمترات 
أحباثهم ومناقشتها مع  العلمية ومشاركه  امللصقات  العلمية وكيفية تصميم 

ذوي االختصاص من أعضاء هيئة التدريس.
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الدراسات  وطالبات  لطالب  األول  العلمي  للملتقى  املصاحبة  الورش 
العليا يف كلية اآلداب

نظمت وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي يف كلية اآلداب ضمن 
العلمي ومناهجه  امللتقى األول دورات تدريبية وورش عمل هتتم ابلبحث 

وأهدافه وهي كالتايل:
احملاضر العدد املستفيد  اهلدفعنوان النشاط

أخالقيات البحث 
العلمي والسرقات 

البحثية

هتــدف إىل تعزيــز أخالقيــات البحــث 
العلمــي والتعريــف ابجلهــات املعنيــة 
أبخالقيــات البحــث العلمــي وكيــف 

نتجنــب الســرقة العلميــة؟

أ.د. رشود اخلريف 76

عن  البحث  كيفية 
يف  املعلومات  مصادر 

البحث العلمي

أبنواع  الباحثني  تعريف  إىل  هتدف 
مصادر املعلومات ومهارات البحث 

فيها

أ.د. هاشم فرحات 40

خطــوات كتابــة البحــث 
الدراســات  يف  العلمــي 

اإلنســانية

هتدف إىل تعريف الباحثني خبطوات 
البحث العلمي من اختيار املوضوع 
التقرير  وإعداد  املراجع  وحىت كتابة 

النهائي

أ.د. آمال عبدالرحيم 119

تعزيز وتوجيه البحث العلمي يف كلية اآلداب خلدمة اجملتمع

كثري من األحباث املشاركة كانت لصاحل اتفاقية التعاون بني جامعة امللك 
سعود واللجنة النسائية للتنمية اجملتمعية إبمارة منطقة الرايض، وهي جلنة تعىن 
بشؤون التنمية يف منطقة الرايض وهتدف إىل دعم الربامج التنموية املوجهة 
لألسرة واجملتمع يف املنطقة مبنطقة الرايض وكانت األحباث العلمية املشاركة 

خلدمة اجملتمع على النحو التايل:
الباحثعنوان البحث 

واالقتصادية:  االجتماعية  العوامل  ببعض  وعالقته  األسري  اإلنفاق  أمناط 
دراسة ميدانية على عينة من األسر السعودية يف منطقة اجلوف

ســلمان  بنــت  نســرين 
د لعــوا ا

منط  على  انستجرام(   - شات  )سناب  االجتماعي  التواصل  برامج  دور 
السلوك االستهالكي املظهري لدى طالبات جامعة امللك سعود

-هيــاء  الســبيعي  نــوره 
غــادة  الطالســي- 
الدوســري -مليــس عبيــد

الطالبة  على  االجتماعي  التواصل  وسائل  يف  التسويقية  اإلعالانت  أتثري 
اجلامعية يف مدينة الرايض. دراسة اجتماعية ميدانية

وفاء تركي الروضان

هنى إبراهيم أبو حيمدالعوامل املؤثرة يف السلوك االستهالكي التفاخري للطالبة اجلامعية
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3. وكالة الكلية للتطوير والجودة 

اجتماعات رؤساء وحدات التطوير والجودة في األقسام األكاديمية:

عقد وكيل الكلية للتطوير واجلودة الدكتور سليمان بن حممد الناصر عدداً من االجتماعات لرؤساء وحدة التطوير واجلودة ابألقسام من الشقني الرجايل 
والشق النسائي، وتضمنت مناقشة املوضوعات املرتبطة ابلتطوير واجلودة وخطة العمل لتحقيق اجلودة ومتطلبات االعتماد األكادميي الرباجمي.
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دورات تدريبية 
دورة تعريفية بربانمج »إتقان« 

قام فريق عمادة التطوير واجلودة بتقدمي دورة تعريفية عن نظام إتقان وأهدافه وكيفية االستفادة منه يف أمتتة إجراءات االعتماد الوطين لربامج الكلية. 
وقد حضر الدورة منسوبو وكالة الكلية للتطوير واجلودة وعدد من ممثلي األقسام األكادميية.

دورة التخطيط االسرتاتيجي اليت قدمها الدكتور عبد النعيم الكاشف

قام مستشار عمادة التطوير واجلودة الدكتور عبدالنعيم الكاشف بتقدمي 
الكلية لتحديث خطتها  التخطيط اإلسرتاتيجي يف سعي  دورة تدريبية عن 

للتطوير  الكلية  وكيل  سعادة  من  كلٌّ  الدورة  حضر  وقد  االسرتاتيجية. 
واجلودة ومنسوبو الوكالة ومستشار الكلية للتطوير واجلودة الدكتور منصور 

بن علي الشهري.
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 وحدات الوكالة

وحدة تطوير المهارات

املنفذة  للجهات  ورفعتها  الدورات  تنفيذ  طلبات  الوحدة  استقبلت 
)تطوير املهارت – التعامالت اإللكرتونية – التطوير واجلودة، وغريها(، ومت 
رفع عدد من الطلبات لعدة جهات تدريبية ونفذت جمموعة منها. بلغ عدد 
إمجايل املرشحني واملرشحات من منسويب ومنسوابت وطلبة الكلية )602(. 
على  بناًء  الكلية  داخل  تدريبية  دورات  الوحدة  نفذت  ذلك  إىل  ابإلضافة 

االحتياجات التدريبية بعد تعذر بعض جهات التدريب عن تنفيذها.

الدورات التدريبية:

IELTS دورة التهيئة الختبار

الربيطاين  السعودي  املركز  مع  ابلتنسيق  واجلودة  التطوير  قامت وحدة 
)SBC( إبعطاء دورة تدريبية لطالب الكلية للتعامل مع اختبار اآليلتس 

الدويل )IELTS(، حيث قدمت الدورة ابجملان.
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فيما يلي تفصيل حول الدورات التدريبية اليت عملت عليها الوحدة: 
عدد املكانوقت التنفيذمدة الدورةالفئة املستهدفةاسم املدربتنفيذ/ ترشيح/ تنسيقاسم الدورةم

املستفيدين 
من منسويب 

الكلية
اإلرشاد األكادميي بكلية   1

اآلداب "املهام واألنظمة 
واملشاكل"

28املدينة اجلامعة للطالبات9ص-12م1438/12/26هـاملرشدات األكادميياتأ. داان السديرينفذهتا وحدة تطوير املهارات

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة التفوق الدراسي  2
تطوير املهارات

5املدينة اجلامعية للطالبات10ص _2م1439/1/6هـطالبات البكالوريوس_

نفذهتا وحدة تطوير املهارات حقوق وواجبات التطوع  3
ابلتعاون مع مجعية تكاتف

37املدينة اجلامعية للطالبات9ص-12م1439/1/7هـأعضاء هيئة التدريسميسون الضراب

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة إدارة املشاريع الصغرية  4
تطوير املهارات

6املدينة اجلامعية للطالبات8ص _12م1439/1/8هـطالبات البكالوريوس_

كتابة اخلطة البحثية للماجستري   5
والدكتوراه )إنساين(

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

7املدينة اجلامعية للطالبات8ص _2م1439/1/18هـطالبات الدراسات العليا_

مهارات إعداد السرية الذاتية   6
واملقابالت الشخصية

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

3املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/1/20هـطالبات البكالوريوس_

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة اإلسعافات األولية والسالمة  7
تطوير املهارات

9املدينة اجلامعية للطالبات8ص-1م1439/1/22هـطالبات البكالوريوس_

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة إعداد اإلستمارات اإللكرتونية  8
تطوير املهارات

11املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/1/28هـطالبات الدراسات العليا_

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة الرسوم املعلوماتية إنفوجرافيك  9
تطوير املهارات

9املدينة اجلامعية للطالبات8ص _2م1439/1/29هـطالبات البكالوريوس_

إعداد املطبوعات اإلعالمية   10
ابستخدام الربانمج "انشر"

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

1املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م25-1439/1/27هـموظفات-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة إدارة األزمات يف بيئة العمل  11
تطوير املهارات

1املدينة اجلامعية للطالبات8ص-1م28-1439/1/29هـقيادات إدارية-

تطوير مهارات التوجيه والرعاية   12
األكادميية

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات ابلتعاون مع مركز 

القيادة األكادميية

2جامعة امللك سعود الدرعية-1439/2/5هـأعضاء هيئة التدريس-
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رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة إدارة ضغوط العمل  13
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/2/27هـطالبات بكالوريوس-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة التخزين السحايب  14
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/2/19هـطالبات بكالوريوس-

برانمج العروض التقدميية   15
prezi

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/2/9هـطالبات بكالوريوس-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة حل املشكالت واختاذ القرارات  16
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/2/6هـطالبات بكالوريوس-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة اخلرائط الذهنية  17
تطوير املهارات

5املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/2/2هـطالبات دراسات عليا-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة إعداد االستمارات اإللكرتونية  18
تطوير املهارات

املدينة اجلامعية للطالبات8ص-1م1439/2/12هـطالبات دراسات عليا-

تقدمي البحوث وامللصقات يف   19
املؤمترات

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

2املدينة اجلامعية للطالبات8ص-1م1439/2/12هـطالبات دراسات عليا-

تطبيقات جوجل يف خدمة   20
التعليم والتعلم

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

4املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/2/20هـطالبات دراسات عليا-

إعداد املطبوعات اإلعالمية   21
ابستخدام الربانمج "انشر"

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

6املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/2/25هـطالبات دراسات عليا-

اهلوية املؤسسية جلامعة امللك   22
سعود: مفهومها وتطبيقها

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

2املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/2/27هـموظفات-

شرح آليات اجلداول والتسجيل   23
يف األقسام األكادميية

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

3املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م24-1439/2/26هـموظفات-

شرح آليات اجلداول والتسجيل   24
يف األقسام األكادميية

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

3املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/2/23هـعضوات هيئة التدريس-

استخدام برانمج اجلداول   25
اإللكرتونية )إكسل( يف املهام 

املالية

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

3املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/3/25هـموظفات-

العالج املعريف السلوكي للرهاب   26
االجتماعي

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

2املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م29-1439/3/30هـموظفات-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة التسويق اإللكرتوين  27
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/3/3هـطالبات البكالوريوس-
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مركز التدريب اللغوي بقسم اللغة شفرة اإلقناع للقائد األكادميي  28
العربية وآداهبا

صاحل بن علي 
األمحر

-كلية اآلداب يف الدرعية-1439/3/15هـالقيادات يف الكلية

برانمج اجلداول اإللكرتونية   29
"إكسل"

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/3/16هـطالبات البكالوريوس-

تصميم وبناء منتجات الرسائل   30
العلمية

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

10ص-2م4-1439/3/5هـطالبات الدراسات العليا-

كتابة األحباث العلمية   31
latex ابستخدام الربانمج

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/3/5هـطالبات الدراسات العليا-

نفذهتا وحدة تطوير املهارات ذاتك حتت اجملهر  32
ابلتعاون مع األخصائيات 
االجتماعيات يف الكلية

41املدينة اجلامعية للطالبات11ص-1م1439/2/20هـطالبات بكالوريوسمساح ابحلمر

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة إدارة األزمات يف بيئة العمل  33
تطوير املهارات

2املدينة اجلامعية للطالبات8ص-1م23-1439/4/24هـقيادات إدارية نسائية-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة كتابة حماضر االجتماعات  34
تطوير املهارات

1املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/4/27هـموظفات-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة مهارات االستعداد لالختبارات  35
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/4/1هـطالبات بكالوريوسد/حنان الفايز

الفصل الدراسي الثاين لعام 1438/ 1439هـ
التحليل اإلحصائي ابستخدام   36

SPSS الربانمج
رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 

تطوير املهارات
9املدينة اجلامعية للطالبات8ص-1م6-1439/5/8هـطالبات الدراسات العليا-

برجميات كتابة وتبويب املراجع   37
العلمية

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

4املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/5/12هـطالبات الدراسات العليا-

مهارات البحث عرب اإلنرتنت   38
وقواعد البياانت

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

3املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/5/19هـطالبات الدراسات العليا-

تصميم وبناء منتجات الرسائل   39
العلمية

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

5املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م21-1439/5/22هـطالبات الدراسات العليا-

40  Dropbox رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة التخزين السحايب
تطوير املهارات

1املدينة اجلامعية للطالبات9ص-1م1439/5/28هـطالبات الدراسات العليا-

التعامل مع الشخصيات   41
املختلفة 

دورة داعمة ملقرر الدكتورة أ.أمرية اليامينفذهتا وحدة تطوير املهارات
خلود العبد الكرمي قسم 
الدراسات االجتماعية

15املدينة اجلامعية للطالبات9ص-11ص1439/5/29هـ
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رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة إدارة الوقت  42
تطوير املهارات

4املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/5/5هـطالبات البكالوريوس-

1439/5/11هـ عضوات هيئة التدريسد.نوف احلزامينفذهتا وحدة تطوير املهاراتالبالك بورد والسبورة الذكية  43
1439/5/13هـ

9املدينة اجلامعية للطالبات12م-1م

االتصاالت اإلدارية وكتابة   44
التقارير

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

8املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/5/13هـطالبات البكالوريوس-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة التفوق الدراسي  45
تطوير املهارات

2املدينة اجلامعية للطالبات9ص-1م1439/5/15هـطالبات البكالوريوس-

برانمج العروض التقدميية   46
prezi

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

4املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/5/21هـطالبات البكالوريوس-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة إعداد البحث العلمي  47
تطوير املهارات

4املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/5/25هـطالبات البكالوريوس-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة إدارة ضغوط العمل  48
تطوير املهارات

4املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/5/28هـطالبات البكالوريوس-

الرسومات املعلوماتية   49
إنفوجرافيك

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/5/29هـطالبات البكالوريوس-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة إدارة التغيري  50
تطوير املهارات

3املدينة اجلامعية للطالبات9ص-1م14-1439/5/15هـقيادات إدارية نسائية-

برانمج قواعد البياانت   51
"أكسس"

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

1املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م18-1439/5/22هـموظفات-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة الرسوم املعلوماتية إنفوجرافيك  52
تطوير املهارات

1املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م4-1439/5/5هـموظفات-

برانمج قواعد البياانت   53
"أكسس"

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

ملغاةاملدينة اجلامعية للطالبات8ص-1812-1439/5/22هـموظفات-

أساسيات نظام إدارة التعلم   54
اإللكرتوين

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

ملغاةاملدينة اجلامعية للطالبات9ص-1م4-1439/6/6هـعضوات هيئة تدريس-

دورة البالك بورد والسبورة   55
الذكية

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

1439/5/11هـ عضوات هيئة تدريس-
1439/5/13هـ

9املدينة اجلامعية للطالبات12م-1م

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة الرسوم املعلوماتية إنفوجرافيك  56
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/6/2هـطالبات الدراسات العليا-
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البحث العلمي)مفاهيم –  57
آليات –أخالقيات(

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

8املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/6/13هـطالبات الدراسات العليا-

نسقت هلا الوحدة مع عمادة برانمج تدرييب على نظام إتقان  58
التطوير واجلودة

أعضاء وعضوات جلان اجلودة -
يف األقسام ووكالة التطوير 

واجلودة

كلية اآلداب يف الدرعية + 10ص-12م1439/6/13هـ
املدينة اجلامعية للطالبات

20

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة مهارات القراءة السريعة  59
تطوير املهارات

11املدينة اجلامعية للطالبات9ص-1م1439/6/19هـطالبات الدراسات العليا-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة إعداد االستمارات اإللكرتونية  60
تطوير املهارات

6املدينة اجلامعية للطالبات9ص-1م1439/6/20هـطالبات الدراسات العليا-

كتابة اخلطة البحثية للماجستري   61
والدكتوراه

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

17املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/6/27هـطالبات الدراسات العليا-

دورة املهارات الفنية يف التعامل   62
مع املواقع اإللكرتونية

نسقت هلا الوحدة مع عمادة 
التطوير واجلودة

مل تنفذ-----

دورات يف صقل املهارات   63
الفنية يف التعامل مع املواقع 

اإللكرتونية

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

-----3

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة مهارات االستعداد لالختبارات  64
تطوير املهارات

6املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/6/3هـطالبات البكالوريوس-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة مهارات احلديث واإللقاء  65
تطوير املهارات

20املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/6/6هـطالبات البكالوريوس-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة إعداد البحث العلمي  66
تطوير املهارات

23املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/6/12هـطالبات البكالوريوس-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة مهارات العمل ضمن فريق  67
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/6/18هـطالبات البكالوريوس-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة التسويق اإللكرتوين  68
تطوير املهارات

17املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/6/20هـطالبات البكالوريوس-

دورة التهيئة الختبار آيلتس   69
األكادميي

نفذهتا الوحدة ابلتعاون مع املركز 
SBC السعودي الربيطاين

عماد صديقي 
ايمسينا عمار

مجيع منسويب ومنسوابت 
جامعة امللك سعود

كلية اآلداب يف الدرعية + 9ص-12م1439/5/19هـ
املدينة اجلامعية للطالبات

325

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة مهارات البحث العلمي  70
تطوير املهارات

31املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/6/2هـطالبات البكالوريوسد/هبه طه
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رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة مهارات البحث العلمي  71
تطوير املهارات

32املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/6/3هـطالبات الدراسات العلياد/هبه طه

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة مهارات التعامل مع املرؤوسني  72
تطوير املهارات

1املدينة اجلامعية للطالبات9ص-2م4-1439/6/5هـقيادات إدارية نسائية-

برامج قواعد البياانت   73
"أكسس"

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

1املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م16-1439/6/20هـموظفات-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة العالقات العامة  74
تطوير املهارات

1املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م2-1439/6/4هـموظفات-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة كتابة حماضر االجتماعات  75
تطوير املهارات

1املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/6/11هـموظفات-

السكراترية احلديثة وإدارة   76
املكاتب

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

2املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م9-1439/6/10هـموظفات-

14املدينة اجلامعية للطالبات10ص-12م1439/6/18هـموظفات-نفذهتا وحدة تطوير املهاراتالدعم الفين )مستوى أول(  77
نسقت هلا الوحدة مع عمادة تطوير اخلرائط الذهنية  78

املهارات
دورة ختصصية لطالبات -

بكالوريوس قسم الدراسات 
االجتماعية

30املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/6/20هـ

التحليل اإلحصائي ابستخدام   79
SPSS برانمج

نسقت هلا الوحدة مع عمادة تطوير 
املهارات

ختصصية لطالبات الدراسات -
العليا قسم اجلغرافيا

ملغاةاملدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/6/25هـ

عوات هيئة التدريس وطالبات د.نوف احلزامينفذهتا وحدة تطوير املهاراتكتابة خطة حبث  80
الدراسات العليا يف قسم 

اإلعالم

1439/6/25هـ 
1439/7/10هـ

8املدينة اجلامعية للطالبات12م-1م

اهلوية املؤسسية للجامعة   81
مفهومها وتطبيقها

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

2املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/6/27هـموظفات-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة تبسيط إجراءات العمل اإلداري  82
تطوير املهارات

2املدينة اجلامعية للطالبات8ص-1م1-1439/7/2هـقيادات إدارية نسائية-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة إدارة الفعاليات  83
تطوير املهارات

1املدينة اجلامعية للطالبات8ص-1م26-1439/6/27هـموظفات-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة حتقيق اجلودة اإلدارية  84
تطوير املهارات

1املدينة اجلامعية للطالبات9ص-1م24-1439/7/26هـموظفات-

التحليل اإلحصائي ابستخدام   85
SPSS برانمج

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-1م1-2-1439/7/3هـطالبات الدراسات العليا-
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النشر العلمي يف الدورايت   86
العاملية

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

4املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/7/11هـطالبات الدراسات العليا-

تقدمي البحوث وامللصقات يف   87
املؤمترات

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

4املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/7/18هـطالبات الدراسات العليا-

التدوين البصري يف االستذكار   88
والتعليم

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

1املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/7/26هـطالبات الدراسات العليا-

7املدينة اجلامعية للطالبات12م-1:30م1439/7/2هـعضوات هيئة التدريسأ.ايمسني اجلار هللانفذهتا وحدة تطوير املهاراتنظام إدارة التعلم  89
التحليل اإلحصائي ابستخدام   90

SPSS برانمج
نسقت هلا الوحدة مع عمادة تطوير 

املهارات
ختصصية لطالبات -

البكالوريوس قسم اجلغرافيا
ملغاةاملدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/7/3هـ

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة مهارات التأثري واإلقناع  91
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/7/3هـطالبات البكالوريوس-

نسقت هلا الوحدة مع عمادة تطوير توصيف الربانمج األكادميي  92
املهارات

أعضاء وعضوات هيئة د.أمحد عكاوي
التدريس يف الكلية

كلية اآلداب يف الدرعية - 9ص-1م1439/7/5هـ
املدينة اجلامعية للطالبات

29

نسقت هلا الوحدة مع عمادة تطوير الرتمجة القانونية  93
املهارات

ختصصية لطالبات -
البكالوريوس قسم اللغة 

اإلجنليزية وآداهبا

35املدينة اجلامعية للطالبات12م-4م1439/7/8هـ

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة مهارات إدارة الوقت  94
تطوير املهارات

9املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/7/9هـطالبات البكالوريوس-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة الرتمجة الطبية  95
تطوير املهارات

ختصصية لطالبات قسم اللغة -
اإلجنليزية وآداهبا

35املدينة اجلامعية للطالبات12م-4م1439/7/12هـ

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة إعداد االستمارات اإللكرتونية  96
تطوير املهارات

11املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/7/18هـطالبات البكالوريوس-

نسقت هلا الوحدة مع عمادة تطوير نظام إدارة التعلم  97
املهارات

ملغاةاملدينة اجلامعية للطالبات12م-4م1439/7/18هـعضوات هيئة التدريس-

نسقت هلا الوحدة مع عمادة تطوير مبادئ عامة يف التدريس  98
املهارات

ختصصية لطالبات -
البكالوريوس قسم اللغة العربية 

وآداهبا

ملغاةاملدينة اجلامعية للطالبات-23-1439/7/24هـ

مهارات إعداد السرية الذاتية   99
واملقابالت الشخصية

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة 
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/7/24هـطالبات البكالوريوس-
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إنشاء االستبيان اإللكرتوين   100
بواسطة قوقل

وسام العمرينفذهتا وحدة تطوير املهارات

شروق العتييب

اهلنوف أابحسني

5املدينة اجلامعية للطالبات9ص-11ص1439/7/25هـمنسوابت الكلية

نسقت هلا الوحدة مع عمادة تطوير إعداد االستمارات اإللكرتونية  101
املهارات

ختصصية ملوظفات وحدة -
وجلان اإلحصاء واملعلومات

16املدينة اجلامعية للطالبات8ص-1م25-1439/7/26هـ

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة اخلرائط الذهنية  102
تطوير املهارات

3املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1439/7/29هـطالبات البكالوريوس-

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة الرسوم املعلوماتية إنفوجرافيك  103
تطوير املهارات

10املدينة اجلامعية للطالبات8ص-2م1439/7/30هـطالبات البكالوريوس-

مهارات تصميم امللصقات   104
العلمية

عضوات هيئة التدريس أ.مارية احلصنينفذهتا وحدة تطوير املهارات
وطالبات الدراسات العليا

18املدينة اجلامعية للطالباتساعتني 1439/7/30هـ

التحليل اإلحصائي ابستخدام   105
SPSS برانمج

نسقت هلا الوحدة مع عمادة تطوير 
املهارات

ختصصية لطالبات -
البكالوريوس قسم التاريخ

34املدينة اجلامعية للطالبات8ص-12م1-1439/8/3هـ

رشحت هلا الوحدة ونفذهتا عمادة اإلسعافات األولية والسالمة  106
تطوير املهارات

13املدينة اجلامعية للطالبات8ص-1م1439/8/3هـطالبات البكالوريوس-

5املدينة اجلامعية للطالبات11ص-1م1439/8/8هـعضوات هيئة التدريس أ.ايمسني اجلار هللانفذهتا وحدة تطوير املهاراتنظام إدارة التعلم  107
برانمج أتهيل املراجعني   108

اخلارجيني
املركز الوطين للتقومي واالعتماد 

األكادميي
1-مخسة أايم6-1439/8/10هـأعضاء هيئة تدريس-

نسقت هلا الوحدة مع عمادة تطوير املواقع اإللكرتونية  109
التعامالت اإللكرتونية

مل تعقد بعد---جلنة حتديث املوقع-
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وحدة التطوير والجودة

للوحدة مسامهات قيمة يف التطوير وشؤون اجلودة يف الكلية، من ذلك: 
املشاركة ضمن فريق جلنة اخلطة االسرتاتيجية املعنية بتحديث وتطوير - 

اخلطة االسرتاتيجية لكلية اآلداب.
دعمت الوحدة فريق جلنة اآليزو للعمل على جتديد شهادة نظام إدارة - 

 ISO( اإلصدار الرابع وفقاً ملتطلبات املواصفة الدولية )ISO( اجلودة
9001:2015( واليت بدأت أعماهلا بتاريخ 2018/1/1م.

الكلية يف إجناز متطلبات اجلودة للحصول على االعتماد -  أقسام  دعم 
األكادميي، ومن ذلك إقامة دورة توصيف الربانمج بتاريخ 20/ 6/ 

1439هـ وذلك ابلتنسيق مع وحدة تطوير املهارات.
تدريب أعضاء هيئة التدريس يف الكلية على نظام إتقان من خالل إقامة - 

دورة تدريبية ابلتنسيق مع عمادة التطوير واجلودة إبقامة دورة بتاريخ 
13 /6 /1439ه.

بتاريخ -  للجودة واليت كانت  العاملي  اليوم  الوحدة يف احتفال  مسامهة 
بتوزيع  اجلودة،  ثقافة  بنشر  يعىن  والذي  1439ه،   /2/  20  -19
الكتيبات والربوشرات، واإلجابة على استفسارات الطالبات وأعضاء 

هيئة التدريس عن مضمون اجلودة وأهدافها.
املتابعة والوقوف على مراحل كتابة الدراسة الذاتية للربامج األكادميية، - 

حيث عقدت الوحدة اجتماعاً برائسة وكيل الكلية للتطوير واجلودة 
مع ممثالت اجلودة يف األقسام بتاريخ 1439/5/21ه. 

تقلدن -  الكلية، ممن  املتميزات من خرجيات  بياانت مجيع  حصر ومجع 
مناصب عليا يف الدولة. 

لندوة -  املصاحب  املعرض  يف  وعرضها  الكلية  إجنازات  وإبراز  حصر 
وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات »دعم الكفاءات ومضاعفة القدرات« 

بتاريخ 22 /7 /1439ه.
عامي -  بني  ما  الفرتة  يف  اآلداب  كلية  مبادرات  مجيع  وتوثيق  حصر 

1439/1434هـ وتوثيقها ورفعها إىل عمادة الكلية.
اإلشراف ملدة ثالثة أسابيع متتالية على مناذج اجلاهزية يف أقسام الكلية - 

يف بداية الفصل األول والثاين ورفعها إلدارة املتابعة.
األكادميية -  األقسام  يف  اجلودة  وحدات  استفسارات  مجيع  على  الرد 

وتزويدهم أبحدث البياانت والتقارير والنماذج اخلاصة مبركز التقومي 
واالعتماد. 

التعامالت اإللكرتونية مبادرة هتدف إىل نشر -  لعمادة  الوحدة  قدمت 
ثقافة اجلودة عرب تفعيل )سياسة اجلودة وأهدافها( من خالل الشاشة 

املؤقتة جلميع أسطح أجهزة الكمبيوتر يف الكلية.
وحدة شؤون الخريجين

معظم -  إدخال  مت  حيث  اخلرجيني  بياانت  قاعدة  ببناء  الوحدة  قامت 
بياانت اخلرجيني وتسجيلهم يف نظام إتقان.

قامت الوحدة ببناء قاعدة بياانت للقطاعني )احلكومي واخلاص(.- 
وزعت الوحدة مجيع بطاقات التخرج لدفعة السنة.- 
قامت الوحدة بتوجيه دعوات للخرجيني ألنشطة الكلية وإقامة فعالية - 

يوم اخلريج.
قامت الوحدة بتوجيه وإرشاد عدد من اخلرجيني يف عملية البحث عن - 

فرص وظيفية وتضمن ذلك:
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من -  عدد  لتوظيف  حاجتهم  عن  سعود  امللك  جامعة  إعالن  تعميم 
خرجيات قسم الدراسات االجتماعية يف بعض الوظائف الشاغرة.

تعميم إعالن نظام جدارة التابع للخدمة املدنية بفتح ابب التوظيف يف - 
اتريخ 1439/7/6ه، على مجيع عناوين الربيد اإللكرتونية للخرجيات.

تزويد مؤسسة امللك عبدالعزيز لإلبداع ببياانت الطالب لربانمج اللغة - 
قبلهم  من  املطروحة  الوظائف  شغر  على  للمنافسة  وآداهبا  اإلجنليزية 

وذلك بناًء على طلبهم.
وضع -  طريق  عن  خترج(  )طلب  استمارة  تعبئة  على  الطالب  حث 

اإلعالانت يف الكلية وخماطبة رؤساء األقسام األكادميية.
 - )edugate( حث طلبة الكلية على الدخول على البوابة اإللكرتونية

وحتديث بياانهتم ابللغة اإلجنليزية واتباع اخلطوات الالزمة إلضافة أو 
تعديل االسم حسب بياانت جواز السفر.

إتقان، -  نظام  متطلبات  مع  لتتناسب  اخلرجيني(  )دليل  استبانة  تصميم 
وزودت مجيع أقسام الكلية هبا بتاريخ 1439/2/25ه للحصول على 

بياانت شاملة للخرجيات.
حصر مجيع أمساء خرجيات عام 1438-1439هـ ألقسام الدراسات - 

األقسام  تزويد  ومت  اإلعالم،  و  وآداهبا،  العربية  اللغة  و  االجتماعية، 
املعنية هبا.

حصر أمساء خرجيات قسم الدراسات االجتماعية منذ عام 1434ه - 
إىل عام1439هـ وذلك بناًء على طلبهم.

وحدة اإلحصاء والمعلومات
عملت الوحدة على إجناز والقيام أبعمال متنوعة خالل العام الدراسي، 

وكانت على النحو اآليت:
التقرير السنوي

ضبط -  إدارة  قبل  من  السنوي  ابلتقرير  اخلاصة  العمل  ورشة  حضور 
اجلودة والتوثيق واإلحصاء ابلعمادة.

حتديث مناذج التقرير السنوي.- 
عقد ورش عمل لعرض آلية إعداد التقرير السنوي لرفع كفاءة منسويب - 

الوحدة يف األقسام األكادميية والوحدات اإلدارية.
توزيع النماذج اإلحصائية اخلاصة ابلوحدة على أقسام ووحدات الكلية - 

واستالمها بشكل شهري.
إرسال التقرير إلدارة ضبط اجلودة واإلحصاء ابلعمادة.- 

االستباانت واستخراج مؤشرات األداء
ملتابعة -  زمين  جدول  بوضع  الوحدة  قامت  الدراسي،  العام  خالل 

استباانت  وتشمل  إلكرتوين،  رابط  على  املوضوعة  االستباانت 
أعضاء   – التوظيف  جهة   – الربانمج  وتقومي  الطالب  خربة  )تقومي 
اليت  العينة  تشمل  املقرر( حبيث  تقرير   – اخلرجيون   – التدريس  هيئة 
ستطبق عليها االستباانت نسبه من املستهدفني من اجلنسني. وكانت 
تعبئة االستباانت أثناء الفصل الدراسي الثاين بدءاً من األسبوع العاشر 
بتحليل  الوحدة  وقامت  إلكرتونياً.  وذلك  عشر  الثاين  األسبوع  إىل 
األكادميية  األقسام  إىل  إرساهلا  مث  ومن  التقارير  وكتابة  االستباانت 

لالطالع واالستفادة منها.



قامت الوحدة ابستخراج مؤشرات األداء من حتليل هذه االستباانت. - 

مراجعة شاملة ألعمال الوحدة

ترشيح وحضور ورشة العمل اخلاصة بشرح آلية تعبئة النماذج اجلديدة - 
الدكتور خالد بسندي. وإرسال  اليت قدمها األستاذ  السنوي  للتقرير 

النماذج اجلديدة ملنسقات األقسام والوحدات لتطبيقها.

وكيلة -  من  واعتماده  وتبويبه  شهري  بشكل  السنوي  التقرير  استالم 
الكلية وإرساله إىل وحدة التوثيق واإلحصاء ابلعمادة. 

حصر إجنازات الكلية اخلاصة ابإلنتاج العلمي واألنشطة والفعاليات.- 
جتاه -   2030 اململكة  رؤية  مبواكبة  اخلاصة  اإلحصائية  النماذج  تعبئة 

مشروع الرؤية وبراجمها التنموية.
توفري اإلحصاءات الالزمة لالعتماد وغريها عند احلاجة. - 
حتديث بياانت منسويب الكلية.- 

التقرير السنوي98
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اجمللة  وفق ضوابط  ُحكمت  حبثاً  من مخسني  يقرب  ما  اجمللة  استقبلت 
النحو  للنشر ثالثون حبثاً، موزعة على ثالثة أعداد، وهي على  وقبل منها 

املبني أدانه: 
العدد األول:

نشر يف هذا العدد عشرة أحباث، هي:
التعبريية . 1 واألساليب  الرتكيبية  األبنية  دراسة يف  فعاًل كالمياً:  اإلطراء 

الدكتور/حامت  القبيلي،  الدكتورة/ذكرى   - الفيسبوك  يف  املستعملة 
عبيد.

“آسف جداً اي صديقي” :أساليب االعتذار لدى متعلمي اللغة العربية 2. 
- الدكتور/ حممد انصر الرايشي.

3 . - ماضي  أبو  إليليا  »الطالسم«  قصيدة  يف  اخليامية  النزعة  جتليات 
الدكتور/أبو احلسن مقدسي، أ/صربي أمحداين، أ/أبو بكر حممودي.

جتليات نظرية حنو النص عند املفسرين: دراسة تطبيقية على أسلوب . 4
احلال يف النظم القرآين- الدكتور/ علي سالمة أبو شريف.

الدكتورة/حورية حممد . 5  - حزام  بن  عروة  شعر  اللغوي يف  التشكيل 
العتييب.

الدكتور/عدانن . 6 النقدية -  جهود »يوسف اخلال« يف حركة احلداثة 
علي الشرمي.

“النخلة واجلمل”: قراءة نقدية - الدكتور/عمر عبدالعزيز السيف.7. 

8 . - احملادثة  حتليل  نظرية  ضوء  يف  اإلعالمية  املقابالت  يف  اآلخر  نداء 
الدكتور/ عبدالرمحن الفهد.

دور وسائل االتصال يف محالت االنتخاابت النيابية يف مملكة البحرين . 9
لعام 2014 - الدكتور/علي أمحد ، الدكتور/شعيب عبداملنعم.

10. Spirantization and Phonological Derivations in 
Sabzevari Perssian Parallelism or Stratalism in 
Optimality Theory - Dr/ Muflih Al Qahtani 

العدد الثاني:

نشر يف هذا العدد عشرة أحباث، هي:
1 . – أمنوذجاً  احلصيين  جنم  تغريدات  »تويرت«  يف  اإللكرتوين  األدب 

الدكتورة/وضحى بنت مسفر القحطاين.
الرتتيب األجبدي بني اللغة العربية واللغات األوربية – الدكتور/حسان . 2

بن عبدهللا الغنيمان.
الدكتور/أمري فاضل . 3 الفكر األديب اإلسالمي ونقده –  قراءة يف معامل 

العبديل.
املنزع السردي يف خمتصر فاكهة ابن السبيل – الدكتورة/جوخة حممد . 4

احلارثي.
دور بعض املمارسات السلوكية العفوية يف حدوث التحرش اجلنسي . 5

– الدكتور/مشبب سعيد القحطاين.
معتقدات طلبة اخلدمة االجتماعية حول رعاية كبار السن يف اجملتمع . 6

األردين: دراسة ميدانية – الدكتور/محزة خليل اخلدام.

رابعًا: مجلة الكلية )مجلة اآلداب(



وصفية . 7 دراسة  السعودية:  للفتاة  والنفسي  االجتماعي  التواصل  واقع 
حتليلية يف ضوء جمموعة من املتغريات الدميوغرافية – الدكتورة/آمال 

بنت حممد اهلبدان.
توظيف الوسائط املتعددة يف التعليم: مقاربة اتصالية – الدكتور/احلبيب . 8

بن بلقاسم.
9. In-service EFl Teachers' Response to Belief Chal-

lenge from their Students: A Case Study- Dr/Salah 
AlFarwan.

10. When Death Approaches: A study of Whitman's 
Growing Spiritual Consciousness – Dr/Fatima Gas-
sim.

العدد الثالث:

نشر يف هذا العدد عشرة أحباث، هي:
التجريب الروائي عند جربا إبراهيم جربا: روايتا« السفينة« و »البحث . 1

عن وليد مسعود« أمنوذجاً – الدكتورة/حصه بنت أمحد الدوسري.
الدكتور/فضل بن . 2 املنهج –  الطريقة  القدمي  الشعر  املواضع يف  توجيه 

عمار العماري.
يف اللغز الشعري األندلسي، سيمائية أتويلية – الدكتور/صاحل عيظة . 3

الزهراين.

االجتماعية: . 4 املشكالت  بعض  حل  يف  اإللكرتونية  الصحف  دور 
»صحيفة سبق« أمنوذجاً – الدكتورة/أمساء قراين الرويلي.

رؤية مستقبلية لتطوير آليات املمارسة العامة املتقدمة لتفعيل التدريب . 5
امليداين لطالب اخلدمة االجتماعية – الدكتورة/ اجلوهرة بنت سعود 

آل سعود، الدكتورة/ فاتن حممد عبداحلافظ.
الدميوجرافية: دراسة . 6 املتغريات  ببعض  االجتماعية وعالقتها  املسؤولية 

سعود  امللك  اآلداب-جامعة  بكلية  املوظفات  من  عينة  على  ميدانية 
الدكتورة/أمساء بنت حممد البنيان.

واقع استخدام الشباب السعودي لوسائل التواصل االجتماعية احلديثة . 7
– الدكتور/ حسني بن حممد احلكمي.

التلفزيونية . 8 للدراما  سعود  امللك  جامعة  وطالبات  طالب  استخدام 
واإلشباعات املتحققة منها: دراسة ميدانية - الدكتور/ انيف بن خلف 

الثقيل.
9. Narratology in Adeeb Kamal ad-deen’s something 

wrong – Dr/Rabab H. Sweed & Dr/Mmuneerah Al-
mahasheer. 

10. Speech Monster, Language and Identity in Chang-
rae Lee’s Native Speaker – Dr/Tariq Al Haydar.
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حتتضن كلية اآلداب عدداً من اجلمعيات العلمية، ومن أبرز إجنازاهتا:
1. الجمعية التاريخية السعودية

اإلصدارات
جملة -  من  والثالثني(  )السابع  والثالثني(،  )السادس  األعداد  إصدار 

اجلمعية التارخيية السعودية.
إصدار األعداد )السابع عشر والثامن عشر( من سلسلة األعمال العلمية - 

احملكمة يف التاريخ واحلضارة حتت عنوانني.
صراع اهلوية يف الوالية العربية والرومانية الثوابت والتحوالت احلضارية - 

)106- 324م( أتليف الدكتور زايد مهدي السالمني.
اإلصدار الثاين بنو محدون اجلذاميون فقي املغرب األوسط خالل القرن - 

الرابع اهلجريي/ العاشر امليالدي أتليف األستاذ خالد بن عبدهللا احلريب.
اترخيية -  حبوث  سلسلة  من   )56(  ،)55(  ،)54( األعداد  إصدار 

وحضارية. 
العدد )54( االستيالء العثماين األول على صنعاء والسيطرة على اليمن - 

»فتح  ابشا  أزدمر  لتقرير  حتليلية  دراسة  1547م(  )953-954هـ/ 
انمة« مقارنة ابملصادر املعاصرة لألحداث، د. عبدالرمحن بن عبدهللا 

األمحري.
اث العريب اإلسالمي د.عمر بن سليمان -  سَتشِرقات والرتُّ

ُ
العدد )55( امل

الُعَقيلي.

العدد )56( موقف اململكة العربية السعودية من حلف بغداد 1373-- 
1377هـ/ 1954–1958م، د. مها بنت حممد سعود الرشيد.

المحاضرات وورش العمل
حماضرة بعنوان “قيام دولة املرابطني يف غرب أفريقية: قراءة جديدة” - 

شعبان   14 االثنني  يوم  الزيدان  علي  بن  علي  بن  عبدهللا  د.  ألقاها 
1439هـ يف جملس قسم التاريخ.

يف -  السعودية  التارخيية  اجلمعية   ( عنوان  حتت  التاريخ  بنادي  حماضرة 
ثالثني سنة(. قدمها الدكتور/ عبدهللا بن علي الزيدان، رئيس اجلمعية 

التارخيية السعودية.
الدكتور -  ألقاها  فرع عسري  السعودية  التارخيية  اجلمعية  بفرع  حماضرة 

سعد عثمان، بعنوان )أهداف جهود وتطلعات عن أنشطة اجلمعية(.
أعضاء فرع اجلمعية التارخيية السعودية بعسري شاركوا يف ورشة حمتوى - 

الكتب املدرسية ) املواد االجتماعية( اليت يقيمها مركز امللك عبدالعزيز 
للحوار الوطين يف مدينة أهبا يوم اخلميس 17/ 8/ 1439هـ.

المعارض واالتفاقيات
املشاركة يف معرض اجلمعيات العلمية بفندق كراون بالزا 1439ه.- 
عمل معرض يف هبو كلية اآلداب يف اليوم الوطين1439ه.- 
مذكرة تفاهم بني اجلمعية التارخيية السعودية مركز البحوث والتواصل - 

املعريف.

خامسًا: الجمعيات العلمية
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التاريخ -  وقسم  السعودية  التارخيية  اجلمعية  بني  وتفاهم  تعاون  مذكرة 
سعود. امللك  جامعة 

امللك -  ودارة  السعودية  التارخيية  اجلمعية  بني  وتفاهم  تعاون  مذكرة 
عبدالعزيز.

الرحالت العلمية

قسم  طالب  مبشاركة  اململكة  مناطق  لبعض  وآاثرية  علمية  رحلة  عمل 
واجلبيلة  )العيينة  ملنطقة  التدريس  هيئة  وأعضاء  سعود  امللك  جامعة  التاريخ 

وسدوس(.

اللقاءات والندوات
عنوان -  حتت  السعودية  التارخيية  للجمعية  عسري  بفرع  العلمي  اللقاء 

التاريخ اجلامعي يف ضوء رؤية  العام إىل  التاريخ  الوطين من  )التاريخ 
1439ه.  /7/5 بتاريخ   )2030 اململكة 

مشاركة اجلمعية التارخيية السعودية يف ندوة بعنوان )اتريخ اململكة( يف - 
أسبوع االحتفاء ابليوم الوطين يف اثنوية امللك عبدهللا ببيشة.

٢. الجمعية الجغرافية السعودية

والندوات  املؤمترات  من  عدداً  السعودية  اجلغرافية  اجلمعية  أقامت 
واحملاضرات وورش العمل، وهي على النحو اآليت:

الرحالت والمؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل 1439/1438هـ   

املكانالتاريخعنوان الفعاليةم

األحساء، جزيرة جنا24-1438/1/26هـالرحلة العلمية إىل املنطقة الشرقية1

حماضرة: املستوى املعريف والتحصيلي لطالب وطالبات التعليم العام وأقسام اجلغرافيا 2
ابجلامعات السعودية

مدرج ، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، ومدرج )5( ابملدينة اجلامعية للبنات 1438/2/9هـ
ابجلامعة.

مدرج كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، ومدرج )5( ابملدينة اجلامعية للبنات 1438/2/24هـحماضرة: جتربة شاب سعودي يف تسلق جبل كلمنجارو3
ابجلامعة.

دار الرمحانية مبدينة الغاط1438/3/2هـحماضرة: آفاق السياحة الثقافية يف اململكة العربية السعودية: الرسوم الصخرية أمنوذجًا4

جامعة اخلرطوم، السودان22-1438/3/24هـالندوة الدولية: االستثمارات السعودية السودانية ودورها يف حتقيق التفاهم الدويل5

مركز عبد الرمحن السديري الثقايف )دار الرمحانية( مبدينة الغاط.25-1438/5/26هـندوة: التنمية الريفية يف اململكة العربية السعودية6

القرية الرتاثية، املتحف، املتنزه الوطين، خشم العرنية، بلدة الغاط القدمية، املرقب، 1438/5/27هـالرحلة العلمية إىل حمافظة الغاط7
الزويلة، قلعة مغريان، وادي مرخ، بئر احلطئيئة

واقع اإلقليميات يف املناهج الدراسية أبقسام اجلغرافيا يف اجلامعات السعودية: الواقع 8
الراهن والتطلعات

عقدت احملاضرة بقاعة اجتماعات قسم اجلغرافيا، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود1438/6/14هـ



103 كلية اآلداب

فندق الشرياتون ابلدمام 1438/6/14هـبيئة حوض اخلليج العريب واألخطار احملدقة هبا وسبل معاجلتها9

10Transport Research And The Community: Can We Helpمدرج )5( ابملدينة اجلامعية للبنات ابجلامعة، ومبدرج كلية اآلداب، جامعة امللك سعود1438/6/24هـ

ورشة عمل: واقع اإلقليميات يف املناهج الدراسية أبقسام اجلغرافيا يف اجلامعات 11
السعودية: الواقع الراهن والتطلعات

جبامعة امللك عبد العزيز جبدة1438/7/29هـ

جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ابلدمام8-1438/11/10هـدورة تدريبية: مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية12

جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ابلدمام21-1438/11/25هـدورة تدريبية: تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية13

جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ابلدمام15-1438/11/18هـدورة تدريبية: قواعد البياانت يف نظم املعلومات اجلغرافية14

جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ابلدمام8-1438/11/10هـدورة تدريبة: مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية15

أذربيجان2-1439/2/7هـالرحلة العلمية إىل أذربيجان16

جامعة طيبة ابملدينة املنورة1439/3/2هـندوة: اليوم العاملي لنظم املعلومات اجلغرافية 2017م17

ورشة عمل: واقع اإلقليميات يف املناهج الدراسية أبقسام اجلغرافيا يف اجلامعات 18
السعودية: الواقع الراهن والتطلعات

جامعة طيبة ابملدينة املنورة1439/3/23هـ

جممع األمري سلطان التعليمي القسم الثانوي مبدينة الرايض14 /1439/5هـندوة: اليوم اجلغرايف19

حماضرة: حلول شاملة لتحدايت العمل الواقعية من خالل التكامل بني تقنيات النظم 20
اجلغرافية وعلوم االستشعار 

جامعة امللك سعود مدرج كلية اآلداب1439/6/16هـ

جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ابلدمام1439/7/10هـحماضرة: آليات دمج االستدامة يف العملية التعليمية21

املؤمتر األول للتعليم من أجل التنمية املستدامة يف اململكة العربية السعودية: اجلغرافيا 22
من أجل التنمية املستدامة لرؤية 2030

جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ابلدمام10-12 /1439/7هـ

جامعة امللك سعود، قسم اجلغرافيا1439/8/14هـحماضرة: املؤشرات احلضرية ملدينة الرايض 1438هـ23
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اإلصدارات العلمية
)أ( سلسلة حبوث جغرافية:

114- تقدير متطلبات غسيل الرتبة من مياه الري للمحاصيل الزراعية - 
يف األحساء. أ.د. انصر بن عبدالعزيز السعران.

115- مستوى اخلصوبة والعوامل املؤثرة فيها يف مدينة عنيزة مبنطقة - 
القصيم، د. أمحد حممد البسام.

116- الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اململكة العربية السعودية، د. - 
صفاء بنت صبح صباحبة.

117- التباين املكاين ألسعار األراضي يف مدينة الرايض، نورة بنت - 
قاعد سيف العتييب.

118- هجرة يهود أورواب الشرقية إىل فلسطني يف الفرتة من 1882 - 
– 1948م وأثرها السياسي: دراسة يف اجلغرافيا التارخيية السياسية، 

د. عبد العزيز بن راشد املطريدي.
الرحالة -  خدمة  يف  ودروها  املشرق  يف  الوقفية  املؤسسات   -119

اجلغرافيني من القرن السادس إىل هناية القرن الثامن اهلجري، د. أمحد 
بن حممد الشبعان.

120- حتليل األمناط املكانية لتوطني صناعة البلوك واخلرسانة يف منطقة - 
القصيم: دراسة يف جغرافية الصناعية، أ. هديل بن حممد الفوزان، د. 

حممد بن إبراهيم الدغريي.
)ب( اجمللة العربية لنظم املعلومات اجلغرافية:

اجمللد )10( ، العدد )2(.- 
اجمللد )11( ، العدد )1(.- 

)ج( النشرة اجلغرافية:

العددان األول والثاين، 1438هـ.- 
العددان األول والثاين، 1439هـ.- 

3. جمعية المكتبات والمعلومات السعودية

قامت اجلمعية بعدد من األنشطة، منها:
إقامة حلقة نقاش حول مهنة املعلومات. - 
عقد مؤمتر اجلمعية الثامن. - 
واجلمعية -  واملعلومات  للمكتبات  األردنية  اجلمعية  مع  اتفاقيات  عقد 

األردنية للمكتبات واملعلومات وجامعة الدول العربية.
احملكمة، -  العلمية  املعلومات  دراسات  جملة  من  أعداد  أربعة  إصدار 

وجتهيز عددين حتت النشر من جملة دراسات املعلومات العلمية احملكمة.
إصدار عددين من جملة اجلمعية الثقافية املستحدثة )معلوماتك(.- 

4. الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية

قامت اجلمعية بعدد من األنشطة واألعمال، منها:
على مستوى -  املصاحب  واملعرض  األول  التطوع  ملتقى  املشاركة يف 

منطقة الرايض يف مدارس التعلم األهلية )بنات( قسم املتوسط والثانوي. 
التوجيه واإلرشاد( على  التعليم ابلنهضة )وحدة  ابلتعاون مع مكتب 
آل  مساعد  بن  عبدالعزيز  بن  عبدهللا  بنت  البندري   : األمرية  شرف 

سعود ملدة يومني 6-2018/2/7م.
مشاركة عضو جملس اإلدارة د/ مرضية بنت حممد الربديسي، بورقة - 
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عمل عنواهنا: الزواج يف اإلسالم يف مؤمتر العالقات الزوجية يف القرن 
21 مبدينة فاليتا مبالطا يف الفرتة بني 6-9 /2018/2م.

مشاركة أعضاء جملس اإلدارة يف املؤمتر الثالث للصحة النفسية للمرأة - 
مبستشفى القوات املسلحة بقاعدة امللك عبد العزيز اجلوية ابلظهران، 
)ورقة عمل د. انصر بن صاحل العود. بعنوان: مهارات دراسة احلالة 

لألخصائي االجتماعي(، يوم الثالاثء 2018/2/13م.
 - Woman court:بعنوان العود  صاحل  بن  انصر  د.  عمل  وورقة 

حممد  د.مرضية  عمل  وورقة   ،)setting psychical approah
 Woman mental health and social work :الربديسي بعنوان

يوم اخلميس 15/ 2/ 2018م. 
مثلت اجلمعية د/ نورة بنت إبراهيم الصواين عضو جملس اإلدارة يف - 

عدد  يف  واجتاهاته  الرحبي  غري  القطاع  حول  املركزة  احللقة  حضور 
واألثر  والتطوع  العطاء  مبواضيع  املتعلقة  اإلحصائية  املؤشرات  من 
امللك  الرحبية مبؤسسة  املنظمات غري  االجتماعي، وحجم وخصائص 
خالد اخلريية، وحبضور منسويب الغرفة التجارية وهيئة احملامني وكذلك 
اجلمعية السعودية للمراجعني الداخليني يف يوم اخلميس2018/2/15م.

اإلكلينيكي -  والتقدير  التشخيص  مهارات  بعنوان:  عمل  ورشة  تنظيم 
الدراسات  بقسم  التدريس  هيئة  عضو  قدمها  االجتماعية  اخلدمة  يف 
عبدالعزيز  أ/عبدهللا  سعود  امللك  جبامعة  اآلداب  كلية  يف  االجتماعية 

السنبل يوم األحد 2018/3/18م.
حسني -  إميان  د/  قدمتها  السلوك  تعديل  بعنوان:  عمل  ورشة  تنظيم 

السيد، أستاذ علم النفس اإلكلينيكي بقسم الدراسات االجتماعية يف 

كلية الرتبية جبامعة امللك سعود يوم األربعاء 2018/3/21م.
تنظيم حماضرة بعنوان: اسرتاتيجيات التدخل يف األزمات قدمتها أ/ آمنه - 

كلية  االجتماعية يف  الدراسات  بقسم  التدريس  هيئة  الرشيدي عضو 
االجتماعية  للخدمة  العاملي  اليوم  مبناسبة  امللك سعود  جبامعة  اآلداب 
السنبل مبسابقة  يوم االثنني 2018/3/26م ، كما شارك أ/ عبدهللا 
علمية للطالبات عن اخلدمة االجتماعية 2018م قام بتصحيحها وإفراز 
جملس  عضو  الربديسي  مرضية  د/  قبل  من  الفائزات  وإعالن  النتائج 

اإلدارة.
عمل -  ورشة  يف  اإلدارة  جملس  رئيس  الدخيل  عبدالعزيز  د/  مشاركة 

إدارة  نفذهتا  العلمية واليت  أداء اجلمعيات  تقييم كفاءة  حتديث معايري 
اجلمعيات العلمية يف جامعة امللك سعود يوم األحد 2018/3/18م.

جملس -  وعضو  الدخيل  د/عبدالعزيز   : اإلدارة  جملس  رئيس  مشاركة 
للخدمة  العاملي  اليوم  فعاليات  يف  اخلراشي  أ/عبدالرمحن  اإلدارة 
االجتماعية حتت شعار األخصائيون االجتماعيون قادة/مدافعون/أبطال 
بتنسيق مع إدارة اخلدمة االجتماعية الطبية والتعاون مع إدارة التثقيف 

الصحي مبستشفى امللك فهد ابلباحة يوم اخلميس 2018/3/29م .
مشاركة اجلمعية مبعرض ملتقى اجلمعيات العلمية اخلامس حتت عنوان - 

األربعاء  يوم  جمتمعية(  )شراكة  اخلاص  والقطاع  العلمية  اجلمعيات 
واخلميس 4-2018/4/5م.

تنظيم حماضرة ) حنو مستقبل مثمر( ضمن برانمج اإلرشاد املهين واليت - 
قدمتها أ/ اشواق املانع عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات االجتماعية 
يف كلية اآلداب جبامعة امللك سعود بتقدمي يف الثانوية )116( للبنات 
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2018م   /4/5 اخلميس  يوم  ابلنهضة  التعليم  مكتب  مع  وابلتعاون 
ومشاركة اجلمعية ابملعرض املصاحب.

العلمي -  ابإلشراف  اإلدارة  جملس  رئيس  الدخيل  عبدالعزيز  د/  أسهم 
اخلدمة  شعار  التاسعة حتت  دورته  يف  االجتماعية  اخلدمة  مؤمتر  على 
املستدامة والذي نظمتها دائرة اخلدمات  التنمية  االجتماعية وأهداف 
بن  حممد  بن  سلطان  الشيخ/  مسو  رعاية  حتت  ابلشارقة  االجتماعية 
التنفيذي  اجمللس  ورئيس  احلاكم  وانئب  العهد  ويل  القامسي  سلطان 
إلمارة الشارقة، كما شارك د/ منصور الدهيمان عضو جملس اإلدارة 
يف تقدمي ورقة عمل بعنوان: املهارات األساسية للتدخل املهين يف يوم 

االثنني والثالاثء 23 -24 /2018/4م.
مشاركة اجلمعية مبعرض اليوم العاملي للخدمة االجتماعية حتت شعار - 

)قادة، مدافعون، أبطال( والذي نظمه إدارة اخلدمة االجتماعية بربانمج 
مستشفى قوى األمن يوم االثنني 2018/4/30م.

بعنوان: -  عمل  ورشة  اإلدارة  جملس  عضو  الصواين  نورة  د/  حضور 
للطفولة”، واليت نظمها جملس شؤون األسرة  الوطنية  “االسرتاتيجية 
ابلتعاون مع مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين يف 2018/5/16م.

قدمها د/ منصور -  الزوجني  الفعال بني  التواصل  بعنوان:  تنظيم دورة 
مودة  مبركز  واألسري  الزواجي  العالج  الدهيمان  استشاري  صاحل 

ورمحة لالستشارات األسرية يوم االثنني 2018/9/10م.
لإلرث -  االجتماعية  اإلشكاليات  بعنوان:  التاسع  العلمي  اللقاء  تنظيم 

واإلجراءات املنظمة لتوزيع الرتكة يوم الثالاثء 2018/10/16م يف 
مؤسسة امللك خالد اخلريية.

البحث -  آلية إعداد االستبيان يف  بعنوان:  نظمت اجلمعية ورشة عمل 
العلمي قدمتها أ.د/ آمال صالح عبدالرحيم استاذ علم االجتماع بقسم 
الدراسات االجتماعية يف كلية اآلداب جبامعة امللك سعود يوم األربعاء 

2018/10/31م.
تنظيم ورشة عمل بعنوان: مهارات حل املشكلة قدمتها د/ جنوى إبراهيم - 

الشرقاوي أستاذ علم االجتماع املشارك بقسم الدراسات االجتماعية 
يف كلية اآلداب جبامعة امللك سعود يوم األربعاء 2018/11/7م.

تنظيم اللقاء العلمي العاشر بعنوان: التحدايت املعاصرة لألسرة السعودية - 
يوم الثالاثء 2018/11/20م يف مؤسسة امللك خالد اخلريية.

تنظيم ورشة عمل بعنوان: املهارات املهنية لألخصائية االجتماعية يف - 
ضوء املمارسة العامة قدمتها أ/ خلود خالد الفارس عضو هيئة التدريس 
بقسم الدراسات االجتماعية يف كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود 

يوم الثالاثء 2018/11/27م.
االجتماعية -  التنمية  جلان  بعنوان:  عشر  احلادي  العلمي  اللقاء  تنظيم 

)مراكز األحياء( الواقع والتحدايت يوم األحد 2018/12/23م م يف 
مؤسسة امللك خالد اخلريية.

مشاركة وفد من اجلمعية السعودية للدراسات االجتماعية جبامعة امللك - 
سعود يف اجتماعات املؤمتر الدويل للعالج األسري الذي نظمته املنظمة 
 International Family Therapy( الدولية للعالج األسري
Association IFTA( يف مدينة ملقا إبسبانيا وقد مثل اجلمعية 
وسعادة  الدخيل  عبدالعزيز  د.  اجلمعية  رئيس  سعادة  املؤمتر  هذا  يف 
مشاركة  تضمنت  وقد  الدهيمان  منصور  د.  اجلمعية  رئيس  انئب 
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اجلمعية استعراض عدد من أوراق العمل يف اإلرشاد األسري والقضااي 
االجتماعية املرتبطة به، ال مسيا يف ظل توجهات اململكة ضمن حتقيق 
برامج التحول 2020 وأيضا تفعيل رؤية اململكة 2030 واليت ضمت 
مبادرة  أمهها  من  االجتماعية  اجملال  يف  الطموحة  املبادرات  من  عدد 
تطوير خدمات اإلرشاد األسري يف اململكة واليت مت تدشينها يف وزارة 
املصاحلة  مكاتب  تطوير  مبادرة  وكذلك  االجتماعية.  والتنمية  العمل 
يف وزارة العدل واليت مجيعا تستهدف حتقيق االستقرار األسري للفرد 
واألسرة واجملتمع ككل؛ كما شاركت د/ نورة الصواين عضو جملس 
اإلدارة يف ورقة عمل بعنوان: االحتياجات التدريبية لألخصائيني/ات 

يف احملاكم. 
اللقاء اخلتامي ألنشطة أقسام اخلدمة االجتماعية -  املشاركة يف معرض 

قادة/مدافعون/أبطال 2018م  االجتماعيون  حتت شعار األخصائيون 
مبنطقة الرايض ابلقاعة الكربى يف املديرية العام للشؤون الصحية.

٥. الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال

نظمت اجلمعية عدًدا من احملاضرات والندوات يف شىت جماالت اإلعالم 
واالتصال ومبا خيدم أهدافها املرسومة، ومنها:

يوم -  ابإلعالم  عبدالعزيز  امللك  عالقة  من  صورة  بعنوان  ندوة  إقامة 
2018م. سبتمرب   25 بتاريخ  الثالاثء 

إقامة ندوة بعنوان اإلعالم واألزمات بتاريخ 18 نوفمرب 2018م.- 
إقامة حماضرة بعنوان اإلعالم واجلهود اإلغاثية للمملكة العربية السعودية - 

مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية - أمنوذجا بتاريخ 16 
يوليو 2018م.

األول 1439هـ(، -  ربيع  نوفمرب 2017م/  عشر  الثامن  إصدار)العدد 
رمضان 1439هـ(. مايو 2018م/  عشر  التاسع  )العدد 

٦. الجمعية السعودية للسانيات

من إجنازات الكلية هذا العام موافقة جملس اجلامعة على إنشاء »اجلمعية 
اإلجنليزية  اللغة  قسم  استحداثها  بطلب  تقدم  واليت  للسانيات«  السعودية 

وآداهبا. وفيما يلي تعريف خمتصر عن اجلمعية.

انطالق وتوجه

اململكة  تشهده  مما  للسانيات  السعودية  اجلمعية  إنشاء  فكرة  جاءت 
العربية السعودية من تطورات سريعة، ومما تضمنته رؤية اململكة 2030، 
وما جسدته هذه الرؤية من قيم االعتزاز ابهلوية الوطنية، واالفتخار بــــ»إرثنا 
الثقايف والتارخيي السعودي والعريب واإلسالمي«، وأكدته من أمهية احملافظة 
الفريد  الثقايف  ابلعمق  والتعريف  الرتاث،  وإبراز  احلضاري،  التنوع  على 

للمملكة العربية السعودية )رؤية 2030، 2017م، ص17(. 

امللك  جامعة  رؤية  أمامها  للسانيات  السعودية  اجلمعية  وضعت  كما 
سعود اليت ترنو إىل »التميز يف بناء جمتمع املعرفة«، واستندت كذلك إىل 
رسالة اجلامعة يف »إنتاج حبوث إبداعية ختدم اجملتمع«؛ لإلسهام يف حتقيق 
جماالت  يف  األول:»التميز  االسرتاتيجي  اهلدف  خصوصا  اجلامعة،  أهداف 
حمددة«، واهلدف االسرتاتيجي اخلامس:»بناء جسور التواصل« وذلك إبثراء 

احلركة البحثية اللسانية يف اململكة العربية السعودية.



التقرير السنوي108

وعملت على متثل رؤية كلية اآلداب يف »أن تكون رائدة حملياً وإقليمياً 
ابألحباث  والقيام  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  تدريس  جمال  يف  ودولياً 
اإلنسانية  الدراسات  ورقي  تقدم  على  »العمل  يف  ورسالتها  العلمية«، 
واالجتماعية بشكل عام حملياً وإقليمياً ودوليًا«، وحتقيق أهدافها يف العمل 
العلمية والتطبيقية وربطها ابجملتمع«،  البحوث  على«حتسني جودة وكفاءة 
التطبيقية  البحوث  أغراض  خلدمة  حبثية  بياانت  قاعدة  »بناء  لـ  والتوجه 

والنظرية« و«نشر ثقافة وأخالقيات البحث العلمي«.
 اختصاص الجمعية

وجهَّت اجلمعية عنايتها حنو اللسانيات احلديثة، وجعلتها جمال اختصاصها 
اللغات  َيدُرس  وبينياً.  ومقارانً  واستنباطياً  وجتريبياً  استداللياً  علماً  كوهنا 

وظواهرها اللغوية، ويتناول اجملاالت اللسانية املختلفة: 
اللسانيات النظرية - 
اللسانيات التطبيقية- 
اللسانيات االجتماعية والنفسية- 
اللسانيات القانونية- 
اللسانيات اجلنائية- 

وعامليا،  وإقليميا  حمليا  اللسانيات  يف  البحثي  اجلانب  إلثراء  وذلك   
كالتنمية اللسانية احلاسوبية على سبيل املثال.

عريقة  علمية  مرجعيات مجعيات  للسانيات  السعودية  اجلمعية  واخّتذت 
متخصصة يف العامل، كجمعية اللسانيات أبمريكا، ومجعية اللسانيات ابململكة 

املتحدة، ومجعية اللسانيات أبملانيا. 

الفئات المستفيدة

املستفيدون هم اللسانيون السعوديون بشكل خاص، واللسانيون العرب 
املستوايت  خمتلف  على  اللسانيات  ختصص  يف  والباحثون  عام،  بشكل 

الدراسية، واملهتمون بقضااي اللغات.
 الرؤية

الرايدة والتميز يف منظومة البحث اللساين حملياً وإقليمياً وعاملياً.
الرسالة

وتقدمي  املتخصصة  الدراسات  وإجراء  اللساين  العمل  منظومة  تطوير 
أكادمييون  متخصصون  هبا  ينهض  حمفزة  علمية  بيئة  بتهيئة  االستشارات 

وخرباء مدربون واستشاريون مؤهلون. 
األهداف

تطوير منظومة العمل اللساين يف اململكة العربية السعودية خاصة.- 
حتفيز الباحثني السعوديني يف اللسانيات على زايدة إنتاجهم البحثي.- 
تعزيز التواصل بني الباحثني يف اللسانيات حملياً وإقليمياً ودولياً. - 
تكوين شراكات حبثية مع اجلمعيات واملؤسسات العلمية واألكادميية - 

وعاملياً. إقليمياً  والثقافية 
اإلسهام يف تعريب مصطلحات اللسانيات العلمية إلثراء املكتبة العلمية - 

العربية.
إقامة املؤمترات واحللقات العلمية وورش العمل التخصصية.- 
تقدمي املشورة لطلبة الدراسات العليا يف التخصص.- 
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نشر الدراسات اللسانية لزايدة الوعي بفروع اللسانيات يف اجملتمع.- 
المحاور البحثية:

النظرية -  اللسانيات  فروع  يف  الدراسات  تقدمي  النظرية:  اللسانيات 
الصوتية والصرفية والنحوية والداللية...

التطبيقية -  اللسانيات  فروع  يف  الدراسات  تقدمي  التطبيقية:  اللسانيات 
كسبل اكتساب اللغات الثانية وتعليمها.

تعليم -  ضعف  أسباب  عن  الدراسات  إجراء  الوطنية:  واهلوية  اللغة 
اللغات، مبا فيها اللغة العربية، واإلسهام يف إجياد حلول لتعليم اللغات 

املختلفة أبساليب تعزز االنتماء الوطين.
واملنطوقة -  املكتوبة  للنصوص  اللسانية  الدراسات  تقدمي  واألمن:  اللغة 

من قبل عناصر إجرامية بقصد التعرف على مصدرها وما حتمله من 
إشارات ورموز وإحياءات لغوية لعناصر اخلالاي اإلجرامية.

اللساين -  التنوع  بني  العالقات  عن  الدراسات  تقدمي  واالقتصاد:  اللغة 
والتسويقية  الشرائية  واملمارسات  املختلفة(  واللهجات  )كالفصحى 

واالقتصادية.
يفهما -  رايضية  رموز  إىل  وهلجاهتا  العربية  اللغة  ترمجة  والتقنية:  اللغة 

احلاسوب، فتكون لغة ختاطب وحتاور مع احلاسب، مما يسهم يف نشر 
واعتماد استخدام اللغة العربية.

المشاريع
اإلصدارات والنشر

إصدار جمله حمكمة لنشر األحباث العلمية يف اللسانيات النظرية والتطبيقية.- 

النظرية -  اللسانيات  يف  علمية  ودراسات  وموسوعات  كتب  إعداد 
العربية املعاصرة وهلجاهتا  للغة  والتطبيقية، كالعمل على معاجم حديثه 

املختلفة.
إعداد ونشر تقارير عن حالة اللغة بشكل عام يف اجملاالت العلمية املختلفة.- 

اللقاءات واملؤمترات والندوات

تنظيم الندوات وامللتقيات للمتخصصني يف اللسانيات. - 
نسج عالقات تعاون وتنسيق مع املؤسسات اجلامعية ومراكز األحباث - 

واملعاهد ذات االهتمام املشرتك عربياً ودولياً.
الصلة -  ذات  والدولية  العربية  واملؤمترات  الندوات  يف  املشاركة  دعم 

ابهتمامات اجلمعية.
دعوة العلماء ذوي العالقة للمشاركة يف أنشطة اجلمعية وفق اإلجراءات - 

املنظمة لذلك.
اللسانيات -  يف  املعرفة  لنشر  اجلمعية  ألنشطة  اإلعالمية  التغطية  دعم 

وتطبيقاهتا يف اجملتمع. 
قواعد البياانت

إنشاء قاعدة بياانت حاسوبية تضم بياانت لغوية يف اللغة العربية وهلجاهتا - 
تسهم بدعم النهضة العلمية والبحثية اللسانية يف اململكة العربية السعودية، 
التغريات  العربية وهلجاهتا ودراسة  اللغة  أهنا تسهم يف احلفاظ على  كما 

اللغوية اليت تطرأ عليها.
جمال -  يف  املؤهلة  العلمية  ابلكفاءات  للتعريف  بياانت  قاعدة  إنشاء 

اللسانيات. 

إضافة إىل الرتمجة واالستشارات والتدريب وورش العمل وحلق النقاش.





111

نشأة المركز

 بدأت الفكرة من مبادرة عرضها قسم التاريخ جبامعة امللك سعود على 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز الذي رحب هبا وقبل 
تبنيها. ومت إنشاء املركز استناداً إىل املادة )20/18( من نظام التعليم العايل 
واجلامعات، وبناء على موافقة جملس جامعة امللك سعود يف جلسته املنعقدة 
التوقيع  مت  ذلك  على  بناء  البحث.  مراكز  برامج  على  1428/4/1هـ  يف 
العربية  اجلزيرة  للدراسات اتريخ  امللك سلمان  الرمسي على أتسيس مركز 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  حبضور  1431/1/4هـ  بتاريخ  وحضارهتا 
سلمان بن عبدالعزيز )أمري منطقة الرايض آنذاك( ورعايته لالحتفال مبناسبة 
التوقيع على إنشاء املركز من قبل مدير جامعة امللك سعود، ودارة امللك 

عبدالعزيز.
رسالة المركز

دراسة اتريخ اجلزيرة العربية وحضارهتا من خالل توظيف أحدث املناهج 
والتقنيات العلمية يف التفسري والتحليل واالستنتاج.

أهداف المركز
نشر الكتب والبحوث اليت تتناول اتريخ اجلزيرة العربية وحضارهتا.- 
عقد اللقاءات العلمية املتخصصة يف اتريخ اجلزيرة العربية وحضارهتا.- 
بناء شراكة حبثية مع أقسام التاريخ واملراكز العلمية ذات العالقة.- 
دعم الباحثني والباحثات وطالب وطالبات الدراسات العليا يف حقل - 

اتريخ اجلزيرة العربية وحضارهتا.

استقطاب اخلرباء واألساتذة الزائرين املتخصصني يف جمال ختصص املركز.- 
منجزات المركز

يهدف املركز لتفعيل برانمج عمل حيقق من خالله أهدافه ومن ضمنها:- 
عقد حماضرات وندوات وورش عمل ذات صلة مبجاله ونشر املتميز - 

من حبوثها لصاحل املركز.
إجياد حوافز تشجيعية لدفع حركة البحث العلمي املتخصص من خالل - 

املتميزين  الباحثني  لتحفيز  املركز  راعي  حبثية ابسم  جائزة  استحداث 
وخارجها  اململكة  داخل  يف  العليا  الدراسات  طالب  من  وخاصة 

تشجيعا هلم على البحث التارخيي املتميز يف جمال ختصص املركز.
دعوة أساتذة زائرين من املتميزين يف جمال ختصص املركز من داخل - 

اململكة وخارجها إللقاء حماضرات أو إعداد دراسات يف جمال ختصصه.
الدراسات -  إثراء  يف  واملسامهة  ختصصه  يف  املتميزة  األعمال  تعريب 

التارخيية ذات الصلة.
متويل البحوث والدراسات املشرتكة يف جمال املركز.- 
جلميع -  ختصصه  جمال  يف  الواقعة  والدراسات  االستشارات  تقدمي 

القطاعات احلكومية واألهلية مقابل متويل مايل لصاحل املركز.
املبادرة بعقد شراكة علمية مع املراكز واألقسام األكادميية املتخصصة - 

داخل اململكة وخارجها.
دعم طالب الدراسات العليا يف الداخل واخلارج املتخصصني يف اتريخ - 

معلومات  من  مبا حيتاجونه  العربية  واجلزيرة  السعودية  العربية  اململكة 

سادسًا: مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها
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تدعم أحباثهم ودراساهتم مما يتوفر لدى املركز ويقع يف جمال ختصصه.
إصدار نشرة دورية تربز إجنازات املركز ونشاطاته وخططه توزع على - 

املهتمني واملتابعني ألنشطته.
تفعيل موقع املركز على الشبكة العنكبوتية وجعلها حلقة تواصل مع - 

املهتمني مبجال املركز متدهم ابجلديد من أخباره وترد على استفساراهتم.

أنشطة المركز
دورة تدريبية )توظيف التقنية يف دراسة التاريخ( 1438/6/16ه.- 
دورة تدريبية )اختيار موضوع البحث وإعداد خطة الرسائل اجلامعية( - 

1438/6/23ه.
اخلارج -  يف  ابلسعودية  العلمية  والكراسي  للمراكز  الثاين  امللتقى 

1439/2/5ه.
ورشة عمل لطالبات الدراسات العليا أبقسام التاريخ بعنوان »الصورة - 

ودراسة التاريخ« يف 1439/3/16ه.
الوطين )88( -  اليوم  بعيون طالبية مبناسبة  إقامة معرض ذاكرة وطنية 

1440/1/15ه.
ورشة تدريبية )مهارات يف كتابة البحوث التارخيية(1440/6/29ه.- 
جائزة امللك سلمان بن عبدالعزيز لطالب الدراسات العليا السعوديني - 

ابجلامعات السعودية الدورة الثانية.

إصدارات المركز
اخلليج العريب والبحر األمحر من خالل واثئق برتغالية1508-1568م.- 
امللك عبدالعزيز وثورة الدروز )1345-1355ه(.- 

العمل اخلريي عند امللك عبدالعزيز »دوافعه-أمناطه-آاثره«.- 
الربقية يف حياة امللك عبدالعزيز جوانب إنسانية واجتماعية.- 
التوحيد االجتماعي الثقايف للمجتمع السعودي يف عهد امللك عبدالعزيز.- 
مواقف إنسانية للملك عبدالعزيز من واقع الواثئق العثمانية.- 
املواقف اإلنسانية يف أسفار امللك عبدالعزيز.- 
املال -  بيت  وكيله  مع  عبدالعزيز  امللك  عالقة  يف  اإلنسانية  اجلوانب 

بشقراء الشيخ عبدالرمحن السبيعي.
موقف امللك عبدالعزيز من أزمة الغذاء يف مكة املكرمة سنة1343-- 

1344هـ /1924-1925م.
إنسانية امللك عبدالعزيز آل سعود رمحه هللا من خالل الواثئق احمللية.- 
امللك عبدالعزيز إىل بعض -  اجلوانب اإلنسانية واالجتماعية يف رسائل 

الفرتة1373/1338هـ  خالل  عسري  يف  واإلدارات  الشخصيات 
/1920-1953م.

األوقاف الشرعية واألعمال اخلريية للملك عبدالعزيز يف مدينة الرايض - 
دراسة واثئقية.

الت األسرية للملك عبدالعزيز آل سعود.-  جوانب من الصِّ
اجلوانب اإلنسانية يف رعاية امللك عبدالعزيز للمطوفني.- 
دراسة يف اتريخ مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة يف العصر اإلسالمي - 

الوسيط.
السعودي1363هـ -  للجيش  األول  العسكري  التدريب  الطائف  بعثة 

/1944م.
1240-1309هـ -  الثانية  السعودية  الدولة  عصر  يف  حائل  إمارة 

/1824-1819م.
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املغازي والسرااي النبوية إىل جند.- 
الكتاب املصور )سلمان واجلامعة(.- 
والتجارية -  العلمية  احلياة  يف  ودورهم  احلجاز  يف  احلضارم 

1256-1337ه/1840-1918م دراسة اترخيية.
األعراب يف احلجاز وجند 232-334ه/847-946م دراسة اترخيية - 

العصر  خالل  وجند  احلجاز  يف  العربية  للقبائل  العامة  األوضاع  عن 
العباسي.

القنصليات األجنبية يف جدة 1252-1344هـ 1836-1925م دراسة - 
اترخيية واثئقية.

األمري تركي )األول( بن عبدالعزيز آل سعود.- 
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يف كلية اآلداب عدد من كراسي البحث، هي:

اللغة  لدراسات  المانع  العزيز  عبد  الدكتور  كرسي   .1
العربية وآدابها

 مقدمة

أعلنت هيئة جامعة امللك فيصل العاملية فوز األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز 
بن انصر املانع جبائزة امللك فيصل العاملية يف اللغة واألدب للعام 1430هـ - 
2009 م، وموضوعها »حتقيق املؤلفات األدبية الشعرية والنثرية املصنفة بني 
القرنني الثالث والسابع اهلجريني«، فبادرت جامعة امللك سعود متمثلة مبعايل 
مديرها إىل إصدار قرار إبنشاء كرسي حبث ابسم األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز 
بن انصر املانع وختصيص مكافأة مالية جمزية لسعادته، وقد تسّلمها من يد 
حفظه  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  عبدهللا  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
للعام 2009م،  املوافق  العام 1430هـ  يف  للجامعة  زايرة جاللته  أثناء  هللا، 
وذلك لوضع حجر األساس لعدد من املشروعات العامة يف اجلامعة، وصار 
القرار انفًذا إبسناد اجلامعة اإلشراف على هذا الكرسي إىل األستاذ الدكتور 

عبدالعزيز بن انصر املانع.

الرؤية

أن يقف الكرسي يف مقدمة املراكز العلمية اليت حتفظ للغة العربية مكانتها.

الرسالة

رسالتنا إىل كل مهتم ابللغة العربية ومستقبلها، فرًدا كان أو مؤسسة علمية، 
كرسي املانع يقدم كافة إمكانياته يف سبيل احلفاظ على اللغة العربية ويسعده 

التعاون مع أي جهٍة أو فرٍد يؤمن هبذه الرسالة.

األهداف
املشكالت -  وطرح  وتعّلمها،  العربية  تعليم  جمال  يف  احملاضرات  إقامة 

واحللول.
اللغوية -  الكفاءة  لتنمية  دورات  إلقامة  متميزين  أساتذة  مع  التعاون 

والنحوية عند طالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا والباحثني.
نشر البحوث العلمية والدراسات املعمَّقة يف شىت جماالت اللغة العربية - 

وآداهبا: أتليًفا وحتقيًقا وترمجة.
املنهجي -  العلمي  التخطيط  يف  حمورّي  بدور  اجلامعة  قيام  يف  املسامهة 

لالرتقاء ابللغة العربية ودراساهتا.
يف -  وآداهبا  العربية  اللغة  دراسة  يف  املؤهلني  بني  التعاون  سبل  تنمية 

اجلامعة وخارجها.
تنمية سبل التعاون مع مؤسسات اجملتمع املختلفة من أجل الشراكة يف - 

دراسات عن اللغة واألدب يف إطار حاجات تلك املؤسسات مما يقوي 
اعتماد اللغة العربية اللغة األساسية يف اجملتمع ومؤسساته.

شأهنا -  من  اليت  واخلطط  والتصورات  االقرتاحات  تقدمي  على  العمل 
اللغة  تكريس  اجتاه  يف  تصّب  لكي  اجلامعية  املقررات  حمتوى  تطوير 

العربية لغًة للتعليم اجلامعي.

سابعًا: كراسي البحث 
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املشاريع
حتقيق املخطوطات يف شىت علوم اللغة العربية وآداهبا ونشرها.- 
عقد ندوات ومؤمترات يف خمتلف قضااي العربية.- 
عقد دورات وورش عمل لإلعالميني واحملررين، وكاتيب اخلطاابت يف - 

خمتلف املؤسسات لالرتقاء مبهاراهتم وتقوية إحساسهم اللغوي مبا حيقق 
هلم النجاح يف التوصيل والتواصل وسالمة اللغة املستعملة.

نشر الدراسات والكتب املؤلفة واملرتمجة اليت تعاجل قضااي تتصل ابلعربية - 
وآداهبا، أو ابلنظرايت والتطبيقات اليت تفيد الدارسني يف معاجلة هذه 

القضااي.
عقد اتفاقات من أجل تصوير املخطوطات من الكتب اليت حتتفظ هبا - 

بعض املكتبات واملؤسسات، وذلك لتيسري وصول الباحثني إليها.
العربية يف اململكة وخارجها يف -  اللغة  عقد ندوات تصل بني دارسي 

عن  والبحث  الشأن،  هذا  يف  املنجز  على  للتعّرف  العامل،  دول  شىتَّ 
خطط مشرتكة للعمل يف املستقبل.

إعداد مشورات يف ما خيص العربية ومهاراهتا والدراسات عنها مبادرة - 
من الكرسي، أو تلبية لطلب من مؤسسات أخرى.

عقد ورش عمل أو ندوات لتنمية املهارات اللغوية، ومهارات الكتابة - 
العلمية لدى الباحثني يف مرحلة الدراسات العليا.

تكوين فريق عمل لدراسة موضوع من موضوعات اهتمام الكرسي.- 
إعداد أوراق للمشاركة هبا يف املؤمترات والندوات احمللية والدولية عن - 

العربية وآداهبا.
يتعلق -  تنظيم زايرات ورحالت بقصد مجع معلومات حول أي جمال 

ابللغة العربية وآداهبا.

العمل على إصدار دورية علمية حمكمة تعىن مبجاالت العربية وآداهبا.- 
التعاون -  أوجه  لتوطيد  األخرى  الكراسي  هيئات  مع  لقاءات  عقد 

العلمي، وتدعيم إمكاانت اعتماد العربية يف الواثئق واملطبوعات اليت 
تصدرها الكراسي األخرى.

عقد مشاركات ولقاءات عرب وسائل اإلعالم واإلعالن تربز مهمات - 
الكرسي ومنجزاته.

إصدارات كرسي الدكتور عبدالعزيز املانع لعام 1438ه
اتريخ النشراملؤلف / احملققاسم الكتابم

1438هـد.عبدهللا الفضيخالصناعة املعجمية عند البستاين1

1438هـد.عبدالعزيز املانعترسل ابن قالقس اإلسكندري2

يف 3 الناســم  والعــرف  الباســم  الزهــر 
القاســم أيب  األجــل  مديــح 

1438هـد.عبدالعزيز املانع

1438هـد.حممد اهلدلققراءات يف البيان العريب4

وكتب علمية أخرى حتت التحكيم ...

الدورات اليت أقامها الكرسي لعام 1438ه

مقر انعقاد اتريخ عقد الدورةاسم الدورةم
الدورة

املنهج 1 الشفهي:  اخلطاب  حتليل  بعنوان:  دورة 
واألدوات

قدمها: د.عبدالرمحن الفهد.

كلية اآلداب1438/5/24ه
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عقود الشراكة مع جهات ومؤسسات أكادميية
األهداف اليت حتققتنوعهطبيعته جهة التعاونم

قسم اإلعالم 1
جبامعة امللك 

سعود

تنظيمي 
ومايل

دعــم التواصــل األكادميــي بــني الكرســي واألقســام العلميــة حملي
ذات االهتمــام ابللغــة العربيــة.

مــن الناحيــة التطبيقيــة متــت إقامــة ورشــة عمــل مشــرتكة 
بعنوان عام هو: “مشــكالت اللغة العربية يف اإلعالم”.

النادي األديب 2
ابلرايض

ثقايف 
وتنظيمي 

ومايل

حتقيــق املشــاركة اجملتمعيــة يف تنميــة املعرفــة اللغويــة والثقافــة حملي
األدبيــة العربيــة.

مــن الناحيــة التطبيقيــة متــت إقامــة ســّت دورات ابملشــاركة 
بــني الكرســي والنــادي.

املشــاركة يف فعالية شــاعر طيبة يف اختيار أحســن شــاعر، 
مبناســبة اختيــار املدينــة عاصمــة الثقافــة اإلســالمية.

كرسي األدب 3
السعودي

ثقايف 
وتنظيمي 

ومايل

دعــم التواصــل األكادميــي بــني كراســي البحــث العلمــي حملي
املتقاربــة. اجملــاالت  ذات 

مــن الناحيــة التطبيقيــة متــت إقامــة نــدوة بعنــوان: “اســتلهام 
الرتاث العريب يف األدب السعودي”

تزويد مكتبة جامعة امللك سعود ابملخطوطات

مراحل إجناز مشروع )جامعة امللك سعود أكرب حاضنة عاملية للمخطوطات العربية(م

بعــد تزويــد مكتبــة جامعــة امللــك ســعود مبــا يقــرب مــن 100.000 خمطــوط، واقــرتاح إنشــاء 1
“مركــز جامعــة امللــك ســعود جلمــع املخطوطــات وحتقيقهــا ونشــرها”، اليــزال الكرســي يتواصــل 
مــع اجلهــات الــيت حتتــوي علــى خمطوطــات عربيــة بغــرض احلصــول عليهــا وإيداعهــا مكتبــة اجلامعــة 

إىل هــذه اللحظــة.

جتدر اإلشارة إىل أن الكرسي استطاع أن حيصل على صور هلذه املخطوطات 
اليت تقرب من100.000 خمطوط، دون أن يكّلف اجلامعة راياًل واحداً.

الرحالت العلمية والعملية لكرسي الدكتور املانع

اهلدف من الرحلةجهة الرحلةطبيعة الرحلةم

التعرف على أماكن انطالق املتنيبالقاهرة، سيناءرحلتان متهيديتان1

تتبع األماكن اليت مرَّ هبا املتنيباألردنرحلتان متهيديتان 2

التعرُّف على األماكن اليت مرَّ هبا املتنيبتبوك - اجلوفرحلة متهيدية3

البدء الفعلي 4
للرحلة العلمية 

)مرحلة1(

األردن - مشال 
اململكة

النهائيــة  اخلرائــط  ووضــع  املتنــيب  هــروب  طريــق  رســم 
وذلــك  دقيقــة،  علميــة  معايــري  حســب  للطريــق كلــه 
العســكرية  املســاحة  إدارة  مــع  واملشــاركة  ابالتفــاق 

ابلــرايض.

األردنزايرة علمية5

 اجلمعية امللكية 
اجلغرافية

االطــالع علــى بعــض اخلرائــط اخلاصــة ابملتنــيب وذلــك 
يف خدمــة مشــروع.

جامعة هايدلربج زايرة علمية6
أبملانيا

تنفيــذ مشــروع التوأمــة املتفــق حولــه مــع مركــز التوأمــة، 
وقــد مت حبمــد هللا االتفــاق معهــم علــى تزويــد اجلامعــة مبــا 

عندهــم مــن خمطوطــات عربيــة ضمــن املشــروع.

جامعة مالنق / زايرة عمل7
إندونيسيا

العمل أستاذاً زائراً للغة العربية ملدة أسبوعني

التفــاوض مــع مكتبــة هايدلــربج الوطنيةحــول إمكانيــة هايدلربجزايرة عمل8
تبــادل املخطوطــات العربيــة بينهــا وبــني جامعــة امللــك 

ســعود.

فيينــا حــول النمسازايرة عمل9 الوطنيــة يف  النمســا  مــع مكتبــة  التفــاوض 
إمكانيــة تبــادل املخطوطــات العربيــة بينهــا وبــني جامعــة 
امللــك ســعود بتكليــف مــن معــايل وزيــر التعليــم العــايل.



الرحالت من )1( إىل )5( ضمن مشروع: )وضع خارطة علمية هلروب 
املتنيب من مصر إىل الكوفة(.

النشاط اإلعالمي ألعضاء الكرسي
القناة اإلعالميةاملوضوعنوع النشاطم

مقابلة صحفية )مع املشرف 1
على الكرسي(

رسالة اجلامعةحول فلسفة الكرسي وأهدافه

العاملي وتصور كرسي مقابلة تلفزيونية2 اللغة  حول يوم 
البحث له وعالقة ذلك ابللغة العربية

القناة السعودية الثقافية

حول املشهد الثقايف واألديب والنقدي مقابلة تلفزيونية3
يف اململكة

القناة السعودية الثقافية

رسالة اجلامعةعن أهداف الكرسي وإجنازاتهلقاء صحفي 4

خطاطي لقاء صحفي5 أشهر  ملتقى  أثناء  لقاء 
املصحف – يف املدينة املنورة

جريدة اجلزيرة

ابإلضافة إىل اإلعالن املستمر عن أنشطة الكرسي عرب قنوات اإلعالم 
 ... واألكادميية  الثقافية  احملافل  اإلنرتنت،  مواقع  )الصحف،  املختلفة: 

وغريها(.
٢. كرسي األدب السعودي

إصدارات الكتب يف كرسي األدب السعودي 

أصدر الكرسي )22( كتااًب، هي:
اإلصداراالسمم
صورة الشخصية االهنزامية يف الرواية السعوديةبدرية عبد هللا الفريدي1
صورة الطفل يف الشعر السعودي املعاصرمحد فهد القحطاين2
املسرح السعودي :حركة التأليف والنشر خالد اليوسف3

حركة التأليف والنشر األديب يف اململكة العربية السعودية لعام 1437هـ/ خالد اليوسف4
2016م

اتريخ املسرح السعودي ) ابللغة اإلجنليزية(خلف الثقيل 5
شعر خالد الفرج: دراسة يف املوضوع والفنسليمان عجاج العنزي6
صورة البطل يف رواايت يوسف احمليميد: دراسة نقدية تطبيقية مسرية ردة احلارثي7
الغامدي 8 صاحل 

وحسني املناصرة
 أحباث طالب الدراسات العليا يف األدب السعودي – الكتاب الرابع

الغامدي 9 صاحل 
وحسني املناصرة

 أحباث طالب الدراسات العليا يف األدب السعودي – الكتاب اخلامس

مقارابت يف الكتابة السردية النسائية ابململكة العربية السعوديةصاحل الغامدي 10
دغيليب 11 طامي  

الشمراين
مجاليات األسلوب يف شعر سعد الغرييب

بناء شخصية الزوج يف رواايت أمل شطاعبدهللا عمر احلنيف12
اخلطاب الروائي عند أيب عبدالرمحن ابن عقيل الظاهريعبدهللا محود الدوسري13
بالغة اخلطاب السردي يف الرواية السعودية: مقاربة تداولية لرواية “طوق  عزيز العرابوي14

احلمام” للروائية رجاء عامل
البنية السردية يف القصة العربية القصرية جداً يف اململكة العربية السعوديةالعنود حممد املطريي15
النَّزعة اإلنسانيَُّة يف شعر حسن بن حُممَّد الزَّهراين: درَاسٌة موُضوعاتيَّةعوضة علي الزهراين16
الرؤية اإلبداعية للشعر يف الشعر السعوديفارس القثامي17
الذئب يف الّشعر العامّي والرتاث الّشعيب الّسعوديفضل عمار العماري18
أفنان السرد : قراءة يف الرواية السعوديةحممد عادل السيد19
الشعرية يف املقالة األدبية النسائية السعودية)خريية السقاف أمنوذجا(مشاعل الشريف20
بناء الشخصية يف أعمال غازي القصييب القصصية:)اجلنيَّة( و )ألزهامير( مشعل فاضي املغريي 21

منوذًجا
العزيز 22 عبد  منصور 

املهوس
املروي له يف الرواية السعودية املعاصرة : دراسة نقدية
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الندوات العلمية وورش العمل 
ندوة حبثية بعنوان: شعرية السرية يف األدب العريب بني الثبات والتحول، - 

قسم اللغة العربية وآداهبا، 14 /3 /1438هـ.
امللك سعود: كرسي األدب -  العلمية يف جامعة  الكراسي  ندوة جتربة 

1438/7/1هـ. جازان،  جامعة  منوذًجا،  السعودي 
الكرسي -  على  املشرف  قدمها   ، الذاتية  والسرية  الذات  كتابة  ندوة 

الدكتور صاحل معيض الغامدي ، ابملشاركة مع كرسي غازي القصييب 
اليمامة، 1438/7/21هـ. جامعة  والتنموية،  الثقافية  للدراسات 

ندوة حبثية بعنوان: »صورة املرأة يف األدب«، قسم اللغة العربية وآداهبا، - 
ضمن فعاليات النشاط الصفي الرابع، 1438/8/4هـ، املوافق 4/30/ 

2017م.
استضافة املشرف على الكرسي يف القناة الثقافية السعودية : برانمج - 

الكرسي، 1438/5/29هـ. عن  وحديث  سطور، 
إقامة ورشة »إدراج اإلنتاج األديب السعودي وحياة األدابء السعوديني - 

تطوير  »شركة  مع  ابملشاركة  التعليم«  بوزارة  الدراسية  املناهج  يف 
التعليم.  وزير  معايل  وحضرها  التعليم،  بوزارة  التعليمية«  للخدمات 
عقدت الورشة يف وزارة التعليم ابلرايض ، اخلميس 3 / 4 / 1439هـ 

املوافق 21 /12/ 2017م ، الساعة: 8:30- 12 ظهًرا.
ندوة مقرر األدب السعودي:»قدوات يف السعودية« ، جامعة امللك - 

2017م. املوافق 12/12/  الثالاثء 1439/3/24هـ،  سعود، 
األدب -  كرسي  على  )املشرف  الغامدي  معيض  صاحل  د.  مشاركة 

األدب  لكرسي  التنفيذي  املدير  املناصرة  حسني  ود.  السعودي(، 

ووحدة  العلمية  الندوة  يف  الصورة«  »غرائبية  ندوة:  يف  السعودي، 
أحباث الشعرايت بقسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة امللك سعود، اليوم 

1439/3/3هـ. الثالاثء، 
األدب -  كرسي  على  املشرف  الغامدي  معيض  صاحل  أ.د.  مشاركة 

األدب  لكرسي  التنفيذي  املدير  املناصرة  ود.حسني  السعودي، 
السعودي، يف مهرجان القصة القصرية والقصرية جًدا يف اندي الباحة 
املوافق  1439هـ   /  3/  19-17 املهرجان  انعقاد  مدة  يف   ، األديب 

2017م.  /12  /7-5
األدب -  بكرسي  كربى  ندوة  يف  األحساء  أديب  »حيتفي   : ندوة 

الكرسي  على  املشرف  فيها  شارك  وإجنازاته«،  أعماله  السعودي: 
أ.د.صاحل بن معيض الغامدي، ود.عبدهللا املعيقل، ود. هند املطريي.

1439/2/19ه. األربعاء 
املشاركة يف »امللتقى الثاين للكراسي واملراكز العلمية املمولة سعوداًي - 

)قدم  2017م.   /10/ امللك سعود، 26-25  جامعة  اخلارج«،  يف 
املشرف أ.د.صاحل بن معيض الغامدي ورقة علمية عن إجنازات كرسي 

األدب السعودي ومعوقاته(.
املشاركة يف معارض الكتب

املشاركة يف معرض الكتاب املصاحب  لليايل الرواية السعودية مبركز - 
امللك فهد الثقايف، 7-8 صفر 1438ه.

السعوديني -  األدابء  ملؤمتر  املصاحب  الكتاب  معرض  يف  املشاركة 
1438ه. صفر  اخلامس،29-27 

األول -  ربيع  للكتاب، 26-16  الثاين  الدويل  املشاركة يف معرض جدة 
1438ه.



التقرير السنوي120

املشاركة يف معرض الرايض الدويل للكتاب 2017م، يف املدة 19-9 - 
/1438/6ه. 

املشاركة يف معرض جامعة جازان السابع للكتاب يف املدة:28 / 6 - 
- 8 / 7 / 1438ه.

املشاركة يف معرض الكتاب اخلريي احلادي عشر1438هـ،املقام بنادي - 
الرايض األديب، يف املدة:2-1438/9/13هـ.

يف -  -الباحة،  الباحة  جبامعة  الثالث  الكتاب  معرض  يف  املشاركة 
املدة5-10 /1438/11ه. 

املشاركة يف معرض جدة الدويل الثالث للكتاب، 26 ربيع األول - 6 - 
ربيع الثاين 1439ه.

 --/2/26 اجلوف،  جامعة  يف  الثالث  الكتاب  معرض  يف  املشاركة 
1439/3/5هـ املوافق 15_2017/11/23م.

املشاركة يف معرض جامعة امللك خالد الرابع عشر للكتاب واملعلومات - 
20-1439/1/29ه. 

التكرمي، والتقدير
ُكرِّم كرسي األدب السعودي بدرع فاخر يف مؤمتر األدابء السعودي، - 

27 صفر1438هـ.
كرم كرسي األدب السعودي بدرع فاخر من اندي األحساء األديب - 

يف ندوة تكرمي الكرسي، األربعاء 1439/2/19ه.
الكرسي -  حضور  على  جازان؛  جامعة  من  وتقدير  شكر  شهادة 

ومشاركته الفاعلة يف معرض جامعة جازان للكتاب، يف املدة 6/28- 
1438/7/8هـ.

شكر وتقدير من مكتبة األمري سلمان جبامعة امللك سعود.- 

شكر وتقدير من مركز البحوث والتواصل املعريف.- 
شكر وتقدير من اندي الرايض األديب؛ لدعم الكرسي املعرض اخلريي - 

احلادي عشر الذي أقيم يف النادي 2-13 رمضان 1438ه.
أخرى

زار مدير عام القناة الثقافية األستاذ عبد العزيز العيد، الكرسي، وأكد - 
الشراكة بني القناة الثقافية والكرسي يف نشر فعاليات الكرسي. 

اإلعالن للباحثني عن حماور الكتاب الدوري الثاين من سلسلة )دراسات - 
يف األدب السعودي احملكمة(، وموضوعه : األدب الذايت يف اململكة 

العربية السعودية.
)األدب -  بعنوان  اخلامسة  الدولية  الندوة  إقامة  على  اجلامعة  موافقة 

املسرحي يف اململكة العربية السعودية(.
بوزارة -  التعليمية  للخدمات  تطوير  شركة  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع 

التعليم إلجناز مشروع»إدراج اإلنتاج األديب السعودي وحياة األدابء 
السعوديني يف املناهج الدراسية بوزارة التعليم«.

زايرة الوفد األلباين لكرسي األدب السعودي، يف 19 /2017/11م.- 
3. كرسي صحيفة الجزيرة للصحافة الدولية

أنشئ كرسي صحيفة اجلزيرة للصحافة الدولية مبوجب اتفاقية عقدهتا 
جامعة امللك سعود مع صحيفة اجلزيرة، كأول كرسي حبث إعالمي ابململكة 
مع  الشراكة  إجياد  يف  اجلامعة  أهداف  حتقيق  يف  يسهم  السعودية،  العربية 
العلمي املتخصص يف الشؤون  البحث  مؤسسات اجملتمع مبا يسهم يف دفع 
اإلعالمية والصحفية بشكل نوعي يؤيت مثاره لكل من املؤسسات اإلعالمية 
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واملؤسسات العلمية، كصحيفة اجلزيرة اليت تسعى إىل رفع مستوايت أدائها 
وتطوير خربات منسوبيها مبا ينسجم مع التطورات اليت تشهدها الصحافة 
الدراسة  بني  جيمع  زائر  دويل  أستاذ  تكليف  خالل  من  وذلك  الدولية، 
األكادميية والعمل املهين من الوالايت املتحدة األمريكية يقوم ابإلشراف على 
الباحثني  من  جمموعة  مع  ابلتعاون  للكرسي،  والتدريبية  البحثية  النشاطات 

وطالب الدراسات العليا.
رؤية الكرسي

الوصول ابلكرسي إىل أن يصبح مركزاً حبثياً تدريبياً رايدايً متخصصاً يف 
الصحافة واإلعالم على مستوى دويل؛ لكي يؤدي دوراً رايدايً وحموراي يف 
بناء املعارف وتطوير املهارات لطالب اإلعالم ومنسويب الصحافة واإلعالم 

يف اململكة العربية السعودية.
رسالة الكرسي

وتطوير  الدولية،  الصحافة  جمال  يف  املتخصص  العلمي  البحث  تنمية 
املهارات املتقدمة يف جمال العمل املهين اإلعالمي.

األهداف العامة لربانمج الكرسي

يسعى كرسي اجلزيرة للصحافة الدولية إىل حتقيق األهداف التالية:
دعم التوجه البحثي يف مراكز البحث العلمي احمللية والعربية.- 
السعودية، -  الصحافة  حول  متجددة  سنوية  معلوماتية  قاعدة  توفري 

لالستفادة منها يف برانمج الكرسي البحثي.
تكوين مرجعية اثبتة وقائمة ببلوغرافية ابلدراسات السابقة اليت تناولت - 

والدويل، تساعد يف  والعريب  احمللي  املستوى  السعودية على  الصحافة 

خدمة الربانمج البحثي للكرسي، وطالب الدراسات العليا والباحثني يف 
جمال الصحافة ابململكة، ابإلضافة إىل املؤسسات والشركات اإلعالمية 

السعودية، واجلمعيات العلمية املتخصصة يف الصحافة.
احمللية -  املتعلقة ابلصحافة  والدراسات  ابلبحوث  اإلعالمية  املكتبة  رفد 

والعربية والدولية.
عامة، -  السعودية  الصحافة  حول  السنوية  العلمية  البحوث  إعداد 

وصحيفة اجلزيرة على وجه اخلصوص يف ما يتعلق ابملضامني واألشكال 
الصحافية، وكذا ما يتعلق آبراء اجلمهور السعودي حول ذلك.

السعودية، -  اجلامعات  يف  اإلعالم  أبقسام  العلمي  البحث  بيئة  تنشيط 
وتشجيع أعضاء هيئة تدريس اإلعالم يف اجلامعات السعودية حنو العمل 

البحثي.
االستفادة من اخلربات األكادميية واملؤسسات والقيادات املهنية العاملية - 

والعربية يف حتقيق أهداف الربانمج البحثية والتدريبية.
اإلسهام يف تدريب طالب أقسام اإلعالم ابجلامعات السعودية، وكذا - 

من  اجلزيرة  صحيفة  يف  ابالتصال  القائمني  وقدرات  مهارات  تطوير 
خالل الربانمج التدرييب للكرسي وما توصيه نتائج الدراسات العلمية 

اليت سيعدها الكرسي.
4. الكراسي البحثية األخرى

كرسي مؤسسة امللك عبد هللا بن عبد العزيز لإلسكان التنموي.- 
 كرسي األمرية صيتة بنت عبد العزيز ألحباث األسرة.- 
كرسي جريدة الرايض لدراسات الصحافة واإلعالم.- 
كرسي إنسان لدراسات وحبوث األيتام.- 
كرسي دراسات املرأة.- 
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1. قسم اللغة العربية وآدابها

تزامن إنشاُء قسم اللغة العربية مع إنشاء اجلامعة عام 1377هـ؛ إذ كان 
من بني األهداف الرئيسة إلنشائه، احلفاظ على لغة القرآن الكرمي وتراثها، وقد 
تطور القسم مع مرور الزمن شأنه يف ذلك شأن بقية أقسام الكلية، وتنوعت 
جماالت ختصصه وتعددت الدرجات اليت مينحها. ويعد قسم اللغة العربية من 
أقدم أقسام كلية اآلداب وأكربها، وذلك من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس 
واحملاضرين واملعيدين، ومن أبرز إجنازات جملس القسم ووحداته وجلانه ما أييت:

أمانة القسم

تعد أمانة القسم اجلهة املشرفة واملسؤولة عن إعداد موضوعات جلسات 
جملس قسم اللغة العربية وآداهبا اليت تُعقد مرة واحدة كل أسبوعني، وإصدار 

التوصيات والقرارات اليت توّجه للجهات املعنّية.

األعمال  1439/1438هـ  الدراسي  العام  يف  القسم  أمانة  أجنزت  وقد 
اآلتية:
أشرفت األمانة على ست عشرة جلسة؛ كانت اجللسة األوىل بتاريخ - 

1438/12/27هـ واألخرية منها بتاريخ 1439/9/6هـ.
أدرجت األمانة يف جلسات القسم ما يقارب )600( موضوع، استقت - 

إدارة  نظام  املسّجلة يف  القسم  من جلان  إلكرتونيا  املوضوعات  بعض 
اجملالس؛ كلجنة اللغة والنحو، وجلنة األدب والنقد، وجلنة الدراسات 
العليا وغريها، وبعض املوضوعات وردت إىل األمانة ورقيا بعد إحالتها 

من رئيس القسم.

املاجستري -  نتيجة للطالب والطالبات يف مرحليت  اعتمد اجمللس )47( 
وأقّر  العلمية،  الرسائل  ملناقشات  جلنة   )45( وشّكل   ، والدكتوراه 
املاجستري  مرحليت  والطالبات يف  للطالب  علمية  )36( خطة رسائل 

والدكتوراه.
كما أوصى اجمللس ابملوافقة على: - 
)17( ترقية ألعضاء هيئة التدريس يف القسم، من درجة معيد إىل درجة - 

حماضر، ومن درجة حماضر إىل األستاذ املساعد، ومن درجة األستاذ 
املساعد إىل درجة األستاذ املشارك، ومن درجة األستاذ املشارك إىل 

درجة األستاذ.
يف -  التدريس  هيئة  ألعضاء  واملؤمترات  الندوات  حلضور  طلبات   )5(

القسم.
)16( طلب جتديد للتعاقد والتعاون مع أعضاء هيئة التدريس.- 
)6( طلبات تفرغ علمي ألعضاء هيئة التدريس.- 
)64( موضوعا لتعيني املرشدين واملشرفني لطالب وطالبات الدراسات - 

العليا.
)69( طلب إعادة قيد ومنح فرص إضافية لطالب وطالبات الدراسات - 

العليا.
)27( تشكيل جلان لالختبار الشامل.- 

ثامنًا: األقسام األكاديمية بكلية اآلداب
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وحدة الدراسات العليا 

مناقشة عدد كبري من املوضوعات الطالبية.- 
وفرزها -  والدكتوراه  للماجستري  التقدم  طلبات  من  عدد  استقبال 

والشفوي. التحريري  لالختبار  والتحضري 
وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي

عملت الوحدة على: 
واالعتماد -  للتقومي  الوطين  للمركز  االعتماد  جتديد  متطلبات  تقدمي 

األكادميي.
الذاتية -  الدراسة  تقرير  على  الوطين  املركز  ملحوظات  استكمال 

االعتماد. جتديد  ومتطلبات 
عقد أربع ورش عمل )تقرير املقرر، تقرير الربانمج، مؤشرات األداء، - 

اسرتاتيجيات التدريس وأدوات التقومي(.
وحدة أحباث الشعرايت

إجنازات الوحدة 

اإلصدار األول من كتاب الشعرايت احملّكم بعنوان )قراءات يف شعرية - 
النصوص(.

كتاب اإلصدار األول من حماضرات أحباث الشعرايت وندواهتا )سلسلة - 
احملاضرات والندوات(.

مركز التدريب اللغوي

قدم املركز عدداً من األنشطة والدورات، ومنها ما ظهر يف اجلدول - 
اآليت:

الفصل الدراسي األول 1438/ 1439هـ:- 
عدد املتدربنيالفئةاملدرباسم الدورة/الربانمجم

4طالباتأ. فاطمة املقبلالقراءة السريعة1

5طالبد. حسن الفيفيمهارات اإلقناع والتأثري2

17طالبأ. جراح الشمريالقراءة السريعة3

عمــداء الكليات أ. صاحل األمحرشفرة اإلقناع4
ورؤســاء األقسام

12

11طالبأ. جراح الشمريالقراءة التأويلية5

الفصل الدراسي الثاين 1438/ 1439هـ:- 
عدد املتدربنيالفئةاملدرباسم الدورة/الربانمجم

تدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها 1
– ابلشراكة مع العربية للجميع

د. عبدالرمحن 
الفوزان

وأ.عبدالرمحن 
الصرامي

طالب 
معلمون

28

فن اخلط العريب – ابلشراكة مع مجعية 2
الثقافة والفنون

اخلطاط إبراهيم 
السليمان

9طالب

حماضرون أ. د. خالد بسنديبناء تقرير املقرر3
ابلقسم

11

حماضرون أ. د. خالد بسنديبناء االختبارات4
ابلقسم

7

12طالباتد. دوش الدوسريالكتابة اإلبداعية5

14طالبأ. إبراهيم عبدالسالممهارات اإللقاء6

24طالباتد. ذكرى القبيليمهارات كتابة الرسائل العلمية7

10طالبد. عبدالرمحن الفهداسرتاتيجيات احلياد يف احلوار اإلعالمي8



125 كلية اآلداب

الندوة العلمية يف القسم
ومن أبرز إجنازات الندوة إقامة مخس وعشرين ندوة وحماضرة توزعت على 

فصلني دراسيني، تظهر يف اجلدول أدانه:
اترخيهامقدميهاعنوان الندوة/ احملاضرةم

النص بني الكاتب املنتج والقارئ 1
املستهلك

يوم األربعاء 1438/3/1هـ.د. حممد الزرورة

شعرية التعددية يف اخلطاب 2
الشعري

أ.د. عبد الواسع 
احلمريي

يوم الثالاثء 1438/3/28هـ.

َذْوب الروح: قراءة يف شعرية الشعر 3
العريب القدمي

أ.د. حممد خري 
البقاعي

يوم األربعاء 1438/8/7هـ

السرية الذاتية إشكاالت 4
وتساؤالت

د.عبد هللا احليدري
د.أمل التميمي

إدارة الندوة:
د. صاحل الغامدي
أ. منال العمري

يوم الثالاثء  27 /حمرم /1439هـ

قسم اللغة العربية أتبني الراحل الدكتور الشامخ5
وآداهبا

يوم الثالاثء  13 /حمرم /1439 هـ

يقدمها: أ.د. حممد يف الثقافة النقديّة: قراءة وحوار6
 عبد الرمحن اهلدلق
 إدارة الندوة: 

 د.علي عبد هللا إبراهيم
أ. أريج السويلم

يوم الثالاثء  11 /صفر /1439هـ

الرتتيب األجبدي بني العربية 7
واللغات األوروبية 

 احملاضر:
 د. حسان الغنيمان

 إدارة الندوة:
 أ.د. خالد بسندي
أ.د. مها امليمان

يوم الثالاثء 5/27/ 1439 هـ

 يشارك فيها :يوم السرد8
 أ.د. معجب العدواين
 أ.د. صاحل الغامدي

 د.أبو املعاطي الرمادي
د. أمينة اجلربين

يوم األحد 

 11 / 5 /1439 هـ

وقفات مع الرحالة العريب املسلم 9
أمحد بن فضالن

يوم األحد 16/ 6/ 1439هـاجلوهرة املعيوف

حوار مفتوح مع أعضاء استضافة د. نورة الشمالن10
هيئة التدريس وطالبات 

الدراسات العليا

يوم األحد  15 /رجب /1439 هـ

حوار مفتوح مع استضافة د. ومسية املنصور11
أعضاء هيئة التدريس 
وطالبات الدراسات 

العليا

يوم األحد

 29 /رجب /1439 هـ

جلان القسم 
جلنِة اللُّغة والنَّْحو
)أ( اجتماعاهتا: 

 عقدت اللجنة ثالثة عشر اجتماعاً خالل العام اجلامعي 1439/1438ه 
ختللها العديد من التوصيات والقرارات بعد مناقشات علمية تتسم يف جمملها 
ابحلياد العلمي وتوخي اجلودة يف قبول املقرتحات وردها أو يف قراءة اخلطط 
وتعديلها أو تشكيل جلان املناقشة وغري ذلك مما يطرح يف اجتماعات اللجنة 
حسب التفاصيل اآلتية، وتوزعت املوضوعات املطروحة على مخس جمموعات 

رئيسة جنمل نتائجها كما أييت:
تشكيل مخس وعشرين جلنة مناقشة لرسائل جامعية منها تسع رسائل - 
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دكتوراه وست عشرة رسالة ماجستري.
إقرار إحدى وعشرين خطة للرسائل العلمية منها ثالث عشرة رسالة - 

دكتوراه ومثاين رسائل ماجستري وتعيني مشرفني على هؤالء الطالب.
تشكيل ثالث وعشرين جلنة لقراءة خطط الّرسائل، منها ثالث عشرة - 

لدرجة الدكتوراه وعشر لرسائل املاجستري.
تعيني عشرين مرشًدا لطالب املاجستري والدكتوراه منها أربع عشرة - 

للماجستري. وست  للدكتوراه 
دراسة ستة وعشرين مقرتحا حبثيا وافقت اللجنة على بعضها وُرفض - 

بعضها وعّدل بعضها.
)ب( جلان املناقشة

تشكيل مخس وعشرين جلنة مناقشة للرسائل اجلامعية منها تسع رسائل 
للدكتوراه وست عشرة لرسائل املاجستري، وقد روعي يف تشكيل اللجان 
عدم الّتكرار وختصص املناقش الداخلي واخلارجي حرصا على جتويد تلك 

الرسائل.
)ج( إقرار خطط الّرسائل العلمية وتعيني املشرفني

بعد عرض اخلطة على جلنة القراءة وتعديل ما ترى ضرورة تعديله من 
اخلطة  وإقرار  النهائي  للنظر  اللجنة  إىل  اخلطة  تعاد  ومرشده  الباحث  ِقبل 
وتعيني مشرف على الطالب يكون هو مرشده، وقد أقرت يف اجتماعات 
رسائل  عشرة  ثالث  منها  العلمية  للرسائل  خطة  وعشرون  واحد  اللجنة 

دكتوراه ومثاين رسائل ماجستري وتعيني مشرفني على هؤالء الطالب.

)د( تعيني مرشدين

عشر  أربعة  منهم  والدكتوراه  املاجستري  لطالب  مرشًدا  عشرين  تعيني 
للدكتوراه وستة مرشدين لدرجة املاجستري, وقد روعي ختصص املرشد وتوجه 

الطالب البحثي.
)هـ( تعيني جلان لقراءة اخلطط وتقوميها وتعديلها

  وقد أقرت اللجنة تشكيل ثالث وعشرين جلنة قراءة منها ثالث عشرة 
لدرجة الدكتوراه وعشر لرسائل املاجستري. 

)و( املقرتحات البحثية

قد عرض على اللجنة ستة وعشرون مقرتحا وافقت على بعضها ورفض 
بعضها وعّدل بعضها سواء أكان التعديل يف جمال الدراسة أم يف نوعيتها أم يف 

طريقة التناول حرصا على جودة البحث وإتقانه.
جلنِة األدب والنقد

)أ( صدر قرار تشكيل جلنة األدب والنقد بقسم اللغة العربية وآداهبا بقرار 
بتعيني  يقضي  1438/12/27هـ،  بتاريخ  األوىل  جلسته  يف  القسم  جملس 
الدكتور حممد منور مقررا للجنة، والدكتورة ميساء اخلواجا منسقة للجنة ، 

وعضوية عموم أعضاء هيئة تدريس األدب والنقد يف القسم.
)ب( إجنازاهتا:

األخرية -  واجللسة  بتاريخ1439/1/5هـ  للجنة  األوىل  اجللسة  عقدت 
1439/08/13هـ. بتاريخ 
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الدراسي -  العام  مدار  على   )17( جلسة  عشرة  سبع  اللجنة  عقدت 
1439/1438هـ عادية واستثنائية.

الطالب -  عنواانت  يف  للنظر  ختصصية  فرعية  جلان  أربع  اللجنة  شكلت 
املقرتحة خلططهم البحثية، اليت ينوون الكتابة فيها والرفع بتوصيتها للجنة 

العامة إلقرارها، وكانت على النحو اآليت:
جلنة الشعر القدمي ونقده.- 
جلنة الشعر احلديث ونقده.- 
جلنة السرد القدمي ونقده.- 
جلنة السرد احلديث ونقده.- 
عقدت اللجنة سبع عشرة جلسة عادية واستثنائية على مدار العام اجلامعي - 

بفصليه األول والثاين ابإلضافة إىل اجتماعات اللجان الفرعية املتخصصة.
انقشت اللجنة يف جلساهتا ستة وأربعني ومائيت موضوعا أكادمييا، خيص - 

الطالب وأعضاء هيئة التدريس والشؤون األكادميية.
أقرت اللجنة مثاين وعشرين عنوان خطة حبث ملقرتحات حبثية للماجستري - 

والدكتوراه.
انقشت اللجنة مثاين وعشرين خطة حبث للماجستري والدكتوراه، وأقرهتا - 

وعينت مشرفني أكادمييني عليها.
املاجستري -  رسائل  ملناقشة  علمية  جلنة  وعشرين  اثنتني  اللجنة  شكلت 

والدكتوراه.
أقرت اللجنة مخسة وستني عنواان ملقرتحات حبثية للماجستري والدكتوراه.- 
مشارك -  وأستاذ  أستاذ  لدرجيت  ترقيتني  متطلبات  يف  اللجنة  نظرت 

وأهنت إجراءاهتما.

رفعت اللجنة أربعة وسبعني ومائيت مستند؛ لتوثيق أعماهلا إلكرتونيا يف - 
موقع اللجنة اإللكرتوين على نظام جمالس.

الزمالء، وطرحت -  اليت تقدم هبا  اللجنة عددا من املقرتحات  انقشت 
توصياهتا حياهلا وأخذت طريقها حنو التفعيل.

جلنة املوارد البشرية

عقدت جلنة املوارد البشرية اجتماعات مخسة، انقشت فيها موضوعات 
متعددة، منها:

طلبات الرتقية من وظيفة معيد إىل وظيفة حماضر.- 
املوافقة على دراسة اللغة اإلجنليزية ودراسة املاجستري يف بريطانيا.- 
املوافقة على متديد الدراسة للمبتعثني.- 
املوافقة على االبتعاث الداخلي.- 
دراسة أوضاع املعيدين املبتعثني للدراسة خارج اململكة.- 

جلان أخرى
اإلجنازاتاسم اللجنة

عقــدت اللجنــة ســبعة اجتماعــات انقشــت فيهــا موضوعــات ختــص املعيديــن جلنة املوارد البشرية 
واحملاضريــن مــن ترقيــة ملعيــد ودراســة آلخــر ونقــل بعثــة مــن معهــد آلخــر

عقــدت اللجنــة عــدة اجتماعــات ونظــرت يف طلبــات املتقدمــني إىل اإلعــادة التعيينات
يف القســم وســريهم الذاتيــة ، وأجــرت هلــم االختبــارات واملقابــالت الشــخصية، 
إىل  القســم  حاجــة  علــى  اعتمــاًدا  املرتشــحني،  علــى  ابملوافقــة  وأوصــت 

ختصصاهتــم
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أجنــزت اللجنــة خطــط املاجســتري والدكتــوراه املعدلــة ورفعــت هبــا إىل عمــادة مراجعة اخلطة الدراسية
الدراســات العليــا

تعمــل اللجنــة حاليــا علــى إعــادة هيكلــة خطــة البكالوريــوس بنــاء علــى اقتصــار 
الســنة األوىل املشــرتكة علــى فصــل واحــد 

عملــت اللجنــة علــى توصيــف مقــررات اللغــة العربيــة الــيت ســتدرس يف قســمي 
الدراســات القرآنيــة والدراســات اإلســالمية

نظمت اللجنة رحلة برية خارج مدينة الرايض اللجنة االجتماعية
عقدت لقاءات اجتماعية يف اسرتاحات 

نظمت اللجنة احلفل اخلتامي للقسم يف فندق التنفيذين 

وضعت جداول االمتحاانت النهائيةاالمتحاانت
وزعت املراقبات

وأشرفت على سري االمتحاانت النهائية 

أعدت اجلداول الدراسيةاجلـدول

أعدت التقرير السنوي اخلاص ابلقسم التقرير السنوي

قامت حبل املشكالت املتعلقة بدراسة الطالبالطالبية
كرمت املتفوقني 

عملت على معادلة عدد من املقررات الدراسية 

اقرتحت خطة جديدة االمتحان الشامل الدكتوراه  لطالب  الشامل  جلان  من  عددا  شكلت 
لعمل االمتحان الشامل يف العام القادم 

اإلجنازات العملية

لألستاذ -  2018م.  واإلعالم،  الثقافة  وزارة  الكتاب،  معرض  جائزة 
الدكتور معجب بن سعيد العدواين.

للكتاب -  الدويل  تونس  )أثناء معرض  بكار التقديرية  جائزة توفيق 
2018م(، لألستاذ الدكتور حسني الواد. 

جائزة التميز العلمي عن أفضل كتاب 2018م، للدكتورة أمل التميمي.- 

البحث العلمي

ومن أبرز اإلنتاج البحثي يف القسم ما يظهر يف اجلدول أدانه:
التاريخالعدداجمللةالعنوانالباحث

التخطيط اللغوي للنحو يف خالد بسندي
الربامج األكادميية

جامعة امللك 
سعود/ اآلداب

2018م

النظام القيمي يف املثل منذر ذيب كفايف
الشعيب السعودي

2018م30األثر

الشخصية بوصفها معيار معجب العدواين
النضج الروائي: حضور املرأة 

يف بواكري الرواية السعودية

جامعة طيبة 
لآلداب والعلوم 

اإلنسانية

1438م13

بنية الفواعل يف رواية )تبكي حصة زيد املفرّح
األرض .. يضحك زحل( 

مقاربة سيميائية

جملة كلية اآلداب 
- جامعة القاهرة

2018م

سيميائية التسمية يف رواية حصة زيد املفرّح
)تبكي األرض .. يضحك 

زحل(

حقول - النادي 
األديب ابلرايض

2018م

وداد أمحد عبدهللا 
القحطاين

مادة ) احلب( يف العربية 
دراسة لغوية

جملة جامعة أم 
القرى علوم اللغة 

وآداهبا

1439ه20

أمل عثمان العطا 
حمّمد

الداللة الزمنّية ملادة )َنَصَر( 
يف القرآن الكرمي

جمّلة العلوم العربّية 
واإلنسانّية- 
جامعة القصيم

1439ه11/4
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خدمة اجملتمع

ومن أبرز أنشطة خدمة اجملتمع:
التاريخعنوان النشاطم

16 /6 / 1438هـفعالية األخطاء الشَّائعة يف اللغة العربية1

11/ 2/ 1439هـفعالية سرطان الّثدي2

10/ 3/ 1439هـمسابقة الكتابة اإلبداعية3

16/ 3/ 1439هـحماضرة لغتنا أمانة4

30/ 3/ 1439هـاليوم العاملي للغة العربية5

4/ 7/ 1439هـاليوم العاملي للشعر6

17/ 7/ 1439هـطب الكتابة7

24/ 7/ 1439هـأسس حبور الّشعر8

2. قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
يعتز قسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا مبكانته يف كلية اآلداب، فلقد كان وما 
زال جزًءا حيواًي من أجزاء الكلية اليت كانت اللبنة األوىل يف صرح جامعة امللك 
سعود عندما أتسست عام 1377 هـ )1957م(. ومنذ ذلك احلني وقسم 
اللغة اإلجنليزية وآداهبا حيرص على أن يكون أعضاء هيئة التدريس فيه والبحث 
العلمي على مستوى عاٍل من الكفاءة واملقدرة العلمية مع استمرارية يف تطوير 
املواد الدراسية اليت تدرس فيه، ومن أبرز إجنازات جملس القسم ووحداته وجلانه 

ما أييت:
أنشطة أعضاء هيئة التدريس

ودورات  حماضرات  وآداهبا  اإلجنليزية  اللغة  قسم  منسويب  من  عدد  قدم 
تدريبية وورش عمل واستشارات حبثية وفعاليات أخرى لعدد من املستفيدين 

سواء أكانوا طالابً أم أعضاء هيئة تدريس.
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التاريخالعنواناسم العضونوع اإلجناز

  01 /1 /1439 هـطرق التدريسأ. اميان صاحل العميلورشة عمل
  11 /1 /1439 هـ- 13 /1 /1439هـالرتمجةأ. دارين عبداإلله املالكي

  15 /1 /1439 هـكيفية كتابة التقاريرأ. هناء علي أيوب
  19 /1 /1439 هـالبحث يف جمال اللسانياتأ/ فهدة أنس آل الشيخ

  20 /1 /1439 هـأساليب البحث "اجلزء األول"د. مي عبدالعزيز أبو ملحه

  27 /1 /1439 هـأساليب البحث "اجلزء الثاين"
1439/2/4هـ  كيفية كتابة مقرتح حبث الدكتوراهد. ميمونة خليل اخلليل
1439/3/3هـ السرية الذاتيةأ. لولوه إبراهيم العميم
1439/3/5هـ املقابلة الشخصيةأ. مهره عبدهللا العتييب

1439/3/10هـ تقدمي خطاب اقناعيد.ليلى عبدالرمحن العكرش
1439/3/12هـ Introduction to Statistics Using SPSSد.حممد الزايدي و د.ميمونة خليل اخلليل

1439/5/6هـالتعريف ابلتدريب امليداينأ.إميان صاحل العميل

مهارات التخاطبد.ليلى عبدالرمحن العكرش

1439/5/7هـ  طرق التقييمد. مىن ابين القحطاين
1439/5/8هـ طرق التدريسأ.إميان صاحل العميل

1439/5/11هـ - 1439/5/13هـمتطلبات املرتجم احملرتفأ.دارين عبداالله املالكي
13/5/1439هـ فّن إدارة الوقت بشكل فعالأ.مهرة عبدهللا العتييب

1439/5/18هـ كيفية إعداد امللصق العلميد. مي عبدالعزيز أبو ملحه
1439/5/22هـ كيفية كتابة التقاريرد. ليلى عبدالرمحن العكرش

1439/6/2هـحتليل البياانت يف البحث النوعيد. مىن القحطاين 
1439/6/4هـالبحث الكمي والبحث النوعيأ.مشاعل العمرو

1439/6/6هـأساسيات تصميم وتقدمي امللصقات العلميةد. مي أبو ملحه 

1439/6/25هـ Writing for Research: Getting into the Habit of Writingد.أروى عبداحلميد حسندورة

حماضرة
1439/7/12هـأسرار رحلة الشتاء والصيفمركز التحدث بنادي القسم

1439/7/15هـحقيقة احملاربني املنسيني
1439/7/17هـإدوارد سعيد: حياته أعماله
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استشارات حبثية

1439/6/3هدراسة احلالة-البحث التحليلي- استخدام أساليب البحث املختلفةد. أمل احلامد
أساليب البحث النوعي يف جمال اللسانيات- علم املعاين والدالالت الدراسات االجتماعية اللغوية- د. نورماال عثمان

ومناهج تدريس اللغة االجنليزية
1439/6/4ه

1439/6/4هإجراء األحباث البينية )اللسانيات واألدب( الكتابة األكادميية ابللغة اإلجنليزية- صياغة أسئلة البحثد. هيفاء املفرييج

ملتقى
1439/5/9هـ ملتقى التعريف ابألقسامجلنة اإلرشاد األكادميي ابلقسم
1439/5/21هـ لقاء تعريفي مع وكيلة القسم وطالبات الدراسات العليا ابلقسموحدة الدراسات العليا ابلقسم

فعاليات 

1439/3/8هـ ال للعنف ضد املرأةاللجنة الثقافية ابلقسم 
1439/6/11هـ حتكيم مسابقة اهلجاءمركز الكتابة ابلقسم

1439/7/3هـ عرب عن موهبتكمركز التحدث بنادي القسم
1439/7/10هـ  أوملبياد اللغوايت

التدريب
حضر عدد من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم دورات تدريبية تطويرية، منها:

اجلهة املنظمةالعنواناسم العضونوع اإلجناز
مركز امللك عبدهللا للرتمجة والتعريبالرتمجة التحريرية يف اجملال األكادمييأ. مهرة عبدهللا العتييبدورة

عمادة تطوير املهاراتالتدوين البصري يف التدريس والتعلم
عمادة تطوير املهاراتالدورة التأسيسية احلادية عشر ألعضاء هيئة التدريس اجلددد. هالة صاحل الرباك

عمادة تطوير املهاراتدعم تعلم الطالبد. أروى عبداحلميد حسن
عمادة تطوير املهاراتتقدمي البحوث وامللصقات يف املؤمترات العلميةأ. مهرة عبدهللا العتييب

عمادة تطوير املهاراتاستخدام أدوات جوجل يف التعليمد. أروى عبداحلميد حسن
عمادة تطوير املهاراتتصميم وبناء املقرر الدراسي
عمادة تطوير املهاراتالتدريس اجلامعي الفعال
عمادة تطوير املهاراتتقييم خمرجات التعلم

عمادة تطوير املهاراتالوعي املايل و ثقافة االدخارد. مىن ابين القحطاين
عمادة تطوير املهاراتدورة التدريس املصغرد. هالة صاحل الرباك

د. أروى عبداحلميد حسن
جلنة اجلودة ابلكليةتوصيف و تقرير الربانمج األكادمييأ. مشاعل عبدهللا بن األمري
إدارة التدريب والوعي املعلومايت املكتبة الرقمية السعوديةHow to get published with Sageد. أروى عبداحلميد حسن
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اجلمعية السعودية للعمل التطوعي تكاتفمبادئ التطوع: حقوق وواجبات املتطوعد. هالة صاحل الرباكورشة عمل
د. ميمونة خليل اخلليل 
مركز الكتابة وجلنة التطوير األكادميي ابلقسمكيفية كتابة مقرتح حبث الدكتوراهأ.دارين عبداالله املالكي

اجلامعة السعودية اإللكرتونيةالتعليم املتنقل.. اسرتاتيجيات وتطبيقاتد.ليلى عبدالرمحن العكرش

جلنة التطوير ابلقسمالتضاد يف اللغة العربية املعاصرةأ. دارين عبداالله املالكي
اجلامعة السعودية اإللكرتونيةاملؤمتر الدويل للتعليم املدمجد.ليلى عبدالرمحن العكرشمؤمتر

املرصد الوطين للمرأةمؤمتر “املرأة يف التنمية: حنو اقتصاد مزهر”أ. مهرة عبدهللا العتييب

وكالة اجلامعة لشؤون الطالباتوكالة اجلامعة لشؤون الطالبات دعم الكفاءات ومضاعفة القدراتد. هالة صاحل الرباكندوة

قسم التاريخ ابلكلية دراسات بينية حول التصور الغريب لعرب اجلزيرة خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشرد. أروى عبداحلميد حسن

Language Learning and Teaching Research Group – Launching أ.هناء أيوبملتقى
Ceremony

جامعة األمري سلطان

وكالة اجلامعة لشؤون الطالباتملتقى تطوير القيادات النسائية يف دورته الثانيةأ. مهرة عبدهللا العتييب
وحدة البحث العلمي بكلية اآلدابملتقى املستجدات البحثية يف ختصصات كلية اآلداب

ملتقى تدريب مهين Emerging Trends in Teaching and Learning د. أروى عبداحلميد حسن
English

KSAALT TESOL Jeddah

وحدة الدراسات العليا ابلكليةامللتقى العلمي األول لطالب وطالبات الدراسات العليا يف كلية اآلدابد. هالة صاحل الرباك

أ. مهرة عبدهللا العتييب 

النشر والبحث العلمي
العنواننوع اإلنتاج العلمياسم العضو

 Alyousef, H. S. )2018(. The representation of experience in undergraduate business students’ texts: A functional analysis of-مقال علمي منشورد. هشام سليمان اليوسف
multimodal meaning making resources in marketing texts. Discourse and Interaction Journal, 11)1(, 5–27. doi: https://doi.
org/10.5817/DI2018-1-5م

-Alyousef, H. S., & Alyahya, A. M. )2018(. The conceptualization of genre in systemic functional linguistics. Jurnal RE-
TORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, 4)2(, 91-99. doi: http://dx.doi.org/10.22225/jr.4.2.665.91-99

Indonesian borrowing as evidence for Harmonic Grammarمقال علمي منشورد. صاحل سعيد ابتيس

-How learning Works:7 Research-Based Principles for Smart Teachingكتاب مرتجمد. أنس مكتيب
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- Almoaily, M. )2018(. Greetings as a Politeness Strategy in EFL Distance Learning Students’ Official Emails. Linguistics مقال علمي منشورد. حممد بن عبدهللا املعيلي
and Literature Studies. 6)6(, 259-266. DOI: 10.13189/lls.2018.060601

 Arabization of English: A Study of the Appropriating Linguistic Strategies in the Academic and Media Discourses in-مقال علمي منشورد. آسر أمحد خدمت دار
Saudi Arabia

Language Used in Social and Community Groups: A Special Reference To R.K.Narayan’s Mr.Sampath-مقال علمي منشورد. كسفان فاداكلور الومالي
-Proposing A Customised Method for Extratextual Documentative Annotation on Written Text Corpus
-Whatsapp: An Online Platform for University-Level English Language Education Abstract

Ton-Ta-Ton -مقال علمي منشورد. طارق بن عبداحملسن احليدر
- It Matters What You Call a Thing

-Othman, Abdulaziz and Muhammad Alzaidi. English for Students of Business Administration. (2018). Riyadh: Almu -كتاب منشورد. حممد الزايدي
tanabbi Press.

 Alnasser, S.M.N. (2018). Exploring Student-Writers’ Views on Replacing Teacher Feedback with Peer Feedback and- مقال علمي منشورد. سليمان بن حممد الناصر
Computer-Based Feedback. Arab World English Journal, 9(3), 345-366.
 -Alnasser, S.M.N. (2018). Employment of the ‘Peer Feedback’ Technique in L2 Writing Classrooms: An Introductory 
Guide for Novice Instructors. Universal Journal of Educational Research, 6(8), 1652-1658.
 -Alnasser, S.M.N. (2018). Exploring Saudi English Departments’ Beliefs on Language Use at Department Level: When 
and Why? Advances in Language and Literary Studies, 9(3), 128-137.
 -Alnasser, S.M.N. (2018). Gender Differences in Beliefs about English Language Policies (ELPs): The Case of Saudi 
Higher Education English Departments. International Journal of Education & Literacy Studies, 6(2), 111-118.
 -Alnasser, S.M.N. (2018). Investigating English Language Policies in Saudi Higher Education English Departments: Staff 
Members’ Beliefs. Linguistics and Literature Studies, 6(4), 157-168.
 -Alnasser, S.M.N. (2018). Language Use by Staff Members in Saudi English Higher Education Departments: Beliefs and 
Gender Differences. International Education Studies, 11(9), 22-35.

3. قسم اإلعالم

عام 1392هـ  امللك سعود  جامعة  اآلداب  بكلية  اإلعالم  قسم  أتسس 
املوافق 1972م، ويعد من أعرق األقسام األكادميية يف اجلامعة. وقد أنشئ 
حلمل رسالة اإلعالم يف اململكة العربية السعودية ويف الوطن العريب وختريج 
متخصصني يف العالقات العامة وحمررين يف الصحف احمللية والعاملية ومذيعني 
يف خمتلف القنوات التلفزيونية و احملطات اإلذاعية، ومن أبرز إجنازات جملس 

القسم ووحداته وجلانه ما أييت:

اإلجنازات العلمية

قام فريق من أساتذة قسم اإلعالم إبعداد الدراسات التأسيسية لصحيفة 
أ.د.  من  كل  وعضوية  تنفيذاًي،  مديًرا  القرين  شويل  بن  علي  )د.  الوطن 
أعد  الطويرقي(، حيث  عبدهللا  د.  املال،  بيت  د. محزة  العناد،  عبدالرمحن 
الشخصية  املشروع من دراسة  اشتمل عليها  اليت  الدراسات  الفريق كامل 
التحريرية، الشخصية الفنية، الدراسة اإلدارية مشتملة على اهلياكل اإلدارية 
والتحريرية للصحيفة، دراسة االحتياجات الفنية والطباعية. وقد حتققت هذه 
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الدراسات على أرض الواقع من خالل إصدار صحيفة الوطن السعودية عام 
2000م، واليت شكلت نقلة نوعية يف تطور الصحافة السعودية.

املعدة  العامة  العالقات  يف  املتخصصة  املدرسية  املؤلفات  القسم  أعد 
املهين  للتعليم  العامة  للمؤسسة  التابعة  التجارية  الثانوية  منهج  للدارسني يف 
ابلقسم  العامة  العالقات  أساتذة  من  متخصصة  جلنة  قامت  وقد  والتقين، 
بتطوير وصياغة وإنتاج أربعة كتب متخصصة يف العالقات العامة روعي فيها 
تقدمي املادة العلمية بطرية مبسطة ولغة واضحة وتدعيمها ابحلاالت واألمثلة 

التطبيقية ومناسبتها لطالب املرحلة الثانوية.
اليت  املتخصصة  اإلعالمية  الدراسات  من  العديد  إبجراء  القسم  قام 
تستهدف تطوير الرسائل اإلعالمية اليت تقوم هبا وسائل اإلعالم السعودية، 
إبجراء  ابلقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  من  متخصص  علمي  فريق  قام  فقد 
دراسة مسحية على اجلمهور العام ابململكة العربية السعودية مستهدفة معرفة 
العالقات  اجتاهاته ودوافعه وإشباعاته، كما نفذ القسم عدداً من دراسات 
الرتبية  وزارة  مثل  اخلاصة  احلكومية  اجلهات  طلبتها  اليت  املتخصصة  العامة 

والتعليم والشركة السعودية للكهرابء.
اندي الطالب اإلعالمي

بفكرة  1429هـ،  عام  يف  اإلعالم  طالب  اندي  أتسيس  فكرة  بدأت 
وأتسيس األستاذ عبد العزيز عبد هللا احلمّيد وشارك يف  التأسيس األستاذ 
حممد أمحد احلميد،  حيث مت عرضه على الدكتور فهد اخلرجيي رئيس قسم 
اإلعالم ومت دعم الفكرة واملوافقة عليها، ويف 1430/1/1هـ مت إنشاء املوقع 

ووضع اهليكلة اإلدارية.

أنشطة وفعاليات النادي

ومن أهم األنشطة والفعاليات اليت قدمها اندي اإلعالم إقامة:
دورة كتابة اخلرب.- 
دورة العالقات العامة.- 
دورة التسويق يف اإلعالم.- 
دورة الصحافة التلفزيونية.- 
دورة اإلعالم اجلديد.- 
دورة صناعه املذيع الناجح.- 
دورة فنون التصوير الفوتوغرايف.- 

املعارض  من  عدد  وتنظيم  اإلعالمية  اجلهات  من  عدد  زايرة  إىل  إضافة   
واملؤمترات.

خدمة اجملتمع

مت  فيما  اجلامعي  اجملتمع  خدمة  يف  اإلعالم  قسم  مشاركات  أبرز  ومتثلت 
ومن  التعليمية،  املؤسسة  داخل  وحماضرات  عمل  وورش  دورات  من  تقدميه 

ذلك: 
قام القسم بتنظيم حماضرة علمية لرفع وعي طالب اجلامعة يف جمال محاية - 

احلياة الفطرية وإمنائها وذلك ابلتعاون مع املركز الوطين حلماية احلياة 
الفطرية وإمنائها.

إقامة حماضرة حول »دور اإلعالم يف التثقيف الصحي« ابلتعاون مع - 
مؤسسة زهرة لسرطان الثدي
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التقرير -  »كتابة  اإلعالمية«،  الكتابة  »قواعد  حول  عمل  ورش  عقد 
الصحفي«، »تصميم اإلنفوجرافيك«، »لغة الشباب يف قنوات التواصل 
الثقايف  »احلوار  اإلعالم«،  حبوث  يف  النقدية  »النظرية  االجتماعي« 
اإلعالمي«،  احملتوى  »حتليل  تفعيله«،  ووسائل  »معوقاته  اآلخر:  مع 
»األخطاء الشائعة يف كتابة املشكلة البحثية«، »املعايري اخلاصة لكتابة 

اخلطة البحثية«، »مهارات التفكري« و »الكتابة األكادميية«.
ورشة -  بتنظيم  اإلعالم  قسم  طالب  اندي  يف  ممثاًل  اإلعالم  قسم  قام 

وهدفت  اجلامعة  خارج  من  مشاركون  الرايضي(،  )التعصب  بعنوان 
لتوعية طالب اجلامعة خبطر التعصب الرايضي.

كما اهتم اندي اإلعالميات إبقامة عدة محالت للتوعية،مثل:  - 
»# املشى للصحة« و »# هلم_ علينا_ حق« وكذلك فعالية   

»إعالمنا_ابلعريب«.
تولت اللجنة اإلعالمية يف قسم اإلعالم إصدار جملة »صوت اآلداب« - 

الشهرية اإللكرتونية لنشر فعاليات وأنشطة كلية اآلداب، وقام بتحرير 
األستاذ   – مصطفى  سحر  الدكتورة/  حتريرها  ورائسة  اجمللة  مواد 
املساعد بقسم اإلعالم. وقامت بعملية تصميم وإخراج اجمللة األستاذة/ 

نورة القحطاين – اإلدارية ابلقسم، وللمجلة حساب على توتري. 
أما عن مشاركات قسم اإلعالم خلدمة اجملتمع خارج اجلامعة، فهي:

ثنيان آل سعود و د. علي ضميان -  بن  أ.د. انيف  مشاركة كل من 
العتييب  فهد  وحصة  احلبيشي  حممد  لولوة  املاجستري  وطالبيت  العنزي، 
والطالب حممد القحطاين لتمثيل قسم اإلعالم وجامعة امللك سعود يف 

منتدى أرامكو السعودية اخلامس لالتصال.

واإلعالم، -  األمن  ندوة  يف  سعود  آل  ثنيان  بن  انيف  أ.د  مشاركة 
للتحدث عن دور اإلعالم يف توجيه الرأي العام واليت عقدت يف كلية 

امللك فهد األمنية.
واألستاذ انيف حممد -  العنزي  دبكل  علي  الدكتور  من  مشاركة كل 

الوعيل للتدريب يف برانمج وسائل اإلعالم اجلديد يف التوعية ومواجهة 
األزمات األمنية، وذلك تلبية لدعوة مدير عام كلية امللك فهد األمنية. 

املشاركة بدارسة أعدها الدكتور حسن منصور بعنوان »اإلعالم العريب - 
الوطنية  اللجنة  عام  أمني  طلب  لتلبية  ولذلك  املخدرات«  ومكافحة 

ملكافحة املخدرات.
مشاركة كل من الدكتور علي دبكل العنزي والدكتور مطلق املطريي - 

والدكتور حممد األمحد لتمثيل جامعة امللك سعود يف ملتقى اإلعالم 
البرتويل والذي نظمته وزارة البرتول والثروة املعدنية.

املنتدى الدويل لالتصال احلكومي -  مشاركة قسم اإلعالم يف فعاليات 
والذي نظمه مركز الشارقة اإلعالمي.

حول -  اجلنادرية  مهرجان  يف  عمل  بورقة  الطياش  فهد  أ.د  مشاركة 
»تطوير اإلعالم السعودي« )فرباير2017م(، وىف تقدمي دورة تدريبية 
برانمج  وتقدمي حماضرة ضمن  األمنية  للعلوم  العربية  يف جامعة انيف 

فطن.
واالستغالل -  اإلابحية  من  األطفال  لوقاية  الوطين  امللتقى  يف  املشاركة 

األمري  العهد  ويل  رعاية مسو  العام وحتت  األمن  نظمه  الذي  اجلنسي 
حممد بن انيف بن عبد العزيز، ومثل قسم اإلعالم يف هذا امللتقى كل 
العنزي واألستاذ  احللوة، والدكتور علي ضميان  الدكتور خالد  من: 
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انيف الوعيل.
تلبية طلب مركز امللك عبدهللا الدويل خلدمة اللغة العربية للمشاركة - 

يف برانمج »اللغة العربية واإلعالم« والذي ينفذه املركز ابلتعاون مع 
أقسام وكليات اإلعالم يف اململكة العربية السعودية خلدمة اللغة العربية.

بعنوان -  سعود  امللك  جامعة  نظمتها  اليت  العلمية  الندوة  يف  املشاركة 
التطرف  أسباب  ملناقشة  والعالج”  األسباب  واإلرهاب:  “التطرف 

الفكري واإلرهاب ودور اجملتمع واملؤسسات التعليمية للحد منه.
د . فهد الطياش لديه زاوية أسبوعية جبريدة الرايض ملناقشة العديد من - 

قضااي الساعة، ومقال أسبوعي ىف جريدة رسالة اجلامعة كما شارك يف 
إعداد بعض اللوائح التنظيمية هليئة اإلذاعة والتليفزيون.

اليمامة -  جملة  يف  منشورة  مقاالت  عدة  لديه  العنزى  دبكل  علي  د. 
وجريدة احلياة تناول خالهلا العديد من القضااي الدولية والعربية مثل 
)الصراع السوري- العالقات السعودية العربية والدولية – اإلرهاب 
الداعشى – األوضاع يف اليمن وعاصفة احلزم( ، كما شارك يف عدة 

لقاءات بقناة اإلخبارية السعودية. 
أنه -  نيوز، كما  البوابة  أسبوعي يف صحيفة  مقال  لديه  غايل  د. حمرز 

يشارك يف إصدار تقرير احلرايت الصحفية يف العامل العريب الذي يصدره 
احتاد الصحفيني العرب مبصر.

د. علي ضميان العنزي شارك يف عدة لقاءات تليفزيونية.- 
د. حسن منصور لديه مشاركات عديدة يف قنوات اإلخبارية، واألوىل - 

السعودية، وقنوات بلقيس وسهيل ومين شباب معظمها عن تطورات 
الشأن اليمىن. كما شارك ببعض املقاالت يف صحف الرايض والوائم 

واملصدر أون الين اإللكرتونية.
د. انيف الثقيل شارك يف عدة لقاءات تليفزيونية. - 
عدة -  ولديه  الرايض  جريدة  يف  أسبوعي  مقال  كاتب  الوعيل  انيف 

مشاركات يف برامج إذاعية وتليفزيونية.
عزام العبيد يقدم برانمج تليفزيوين على قناة اإلخبارية ومتعاون مع عدة - 

جهات لتقدمي استشارات إعالمية.
4. قسم الدراسات اإلجتماعية

أنشئ القسم يف بداية عام 1391هـ ، وبدأت الدراسة يف العام اجلامعي 
1394/1393هـ يف ختصصي علم االجتماع، واخلدمة االجتماعية. ويهدف 
القسم إىل أتهيل الكوادر الوطنية ملواكبة متطلبات التنمية الشاملة اليت تعيشها 
اململكة، وجبانب الدراسة النظرية؛ وإدراكاً ألمهية التدريب امليداين؛ فقد حرص 
القسم على تضمني براجمه الدراسية اجلرعات العملية الالزمة؛ إذ يتلقى الطالب 
تدريباً عملياً خالل الفصلني السابع والثامن، حيث يتفرغ الطالب كلياً للبحث 
امليداين والتدريب العملي ملدة مثاين ساعات يف األسبوع، ومينح القسم درجة 
البكالوريوس يف ختصصي االجتماع واخلدمة االجتماعية، حيث يتيح لطالب 
القسم الدراســة يف جمايل االجتماع أو اخلدمة االجتماعية. ومن أبرز إجنازات 

جملس القسم ووحداته وجلانه ما أييت: 
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أنشطة القسم 
 

اجلهة املنظمةالتاريخالنشاطم

مكتب األخصائيات االجتماعيات بكلية اآلداب1438/7/27 هـورشة عمل )العنف الزواجي من منظور اجتماعي وقانوين(1

اجمللس االستشاري الطاليب بقسم الدراسات االجتماعيةورشة )استشري خبرية(2

اندي الدراسات االجتماعية1439/7/18 همهارات اختاذ القرار 3
1-1439/7/4 هـمهارات املمارس العام يف اخلدمة االجتماعية4

1438/6/21 هـتفعيل اليوم العاملي للخدمة 5
1439/2/11 هـ فعالية واعي 6
1439/3/19 هـ دورة صناعة الثقة ابلنفس7
1439/3/23 هـاليوم العاملي للسكري 8
1439/3/5 هـفعالية اجللسة احلوارية للعامالت 9
10-6-1439 فن التعامل مع الضغوط10
1-1439/7/4 هـ دورة مهارات املمارس العام يف اخلدمة االجتماعية مع الفرد واألسرة11
االجتماعيــة 12 االستشــارات  وتقــدمي  االجتماعــي  اإلرشــاد  بلجنــة  للتعريــف  توعــوي  يــوم  تنظيــم 

اجتماعيــات القســم و)3( مرشــدات  مــن  مبشــاركة عشــر طالبــات 
جلنة اإلرشاد االجتماعي1439/2/12 هـ

الدورات التدريبية اليت حضرها أعضاء هيئة التدريس 

حيرص أعضاء هيئة التدريس يف القسم على حضور الدورات التدريبية املتنوعة اليت ترتقي مبهاراهتم، ومن أبرز الدورات التدريبية اليت حضرها أعضاء هيئة 
التدريس ما أييت:

اترخيهاجهة التدريبعنوان الدورةعضو هيئة التدريس

19-1439/1/20هـعمادة تطوير املهارات إدارة املعرفة وتطبيقاهتا يف التعليم العايل أ.مرمي اللحيدان

1438/7/15هـاجلمعية السعودية لدراسات االجتماعيةاخلدمة االجتماعية اإللكرتونية أ.شريفة القحطاين

1438/3/29هـاألخطاء الشائعة يف كتابة الرسائل العلمية
1439/3/11هـاندي اإلعالميات جامعة امللك سعودصناعه احملتوى اإلعالمي عرب شبكات التواصل االجتماعي
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2018/3/22م معمادة تطوير املهارات جبامعة امللك سعوددورة توصيف وتقرير الربانمج األكادمييد.هدى حجازي
2018/3/22م م عمادة تطوير املهارات جبامعة امللك سعوددورة توصيف وتقرير الربانمج األكادمييد.فاتن العامر 

4-5/ نوفمرب/2018ممنتدى سبار الدويلورشة عمل “تقييم االبتكار” د.نورة القحطاين

1439/1438هـ عمادة تطوير املهارات جبامعة امللك سعودالدورة التأسيسية ألعضاء هيئة التدريس اجلدد
4-6نوفمرب 2018ممنتدى أسبار الدويلورشة عمل: الشباب واملستقبل 

أ.رمي العليط

1439/7/25 هـمركز مطمئنةالطريق للثقة ابلنفس 
1438/2/27 هـ عمادة تطوير املهارات األحباث النوعية 

1439/7/29هـمركز بصمات اجتماعية لإلرشاد األسريدورة املقاييس االجتماعية اإلكلينيكية
اخلدمة االجتماعية يف جمال الطب النفسي 

اجلمعية السعودية للطب النفسي

نوفمرب 2018م
نوفمرب 2018مالعالج املعريف السلوكي الضطراب القلق عند األطفال

ASQ أكتوبر 2018ممقياس الكشف املبكر عن الرضع واألطفال الصغار املعرضون للخطر

الدورات التدريبية اليت قدمها أعضاء هيئة التدريس 
اترخيهاعنوان الدورة عضو هيئة التدريس

تقدمي الورش التدريبية املعتمدة من قبل اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي )عريب وإجنليزي(: توصيف الربامج-توصيف املقررات-أتسيس نظام اجلودة يف أ.د هند اخلليفة
اجلامعات-مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية-خمرجات التعلم-أتهيل املراجعني اخلارجيني-إعداد الدراسة الذاتية للمؤسسة والربانمج.

2013-2018م

2013-2018مإجراء املراجعات اخلارجية للمؤسسات والربامج املتقدمة لالعتماد األكادميي.

  2016م-2018م  ورشة تدريبية )يل حق: حتويل حقوق الطفل إىل واقع(، مجعية رعاية الطفولة، الرايض.

اإلنتاج البحثي 

للقسم جهود ابرزة يف جمال البحث العلمي، ومن أبرز األحباث املنشورة عام 1438/ 1439، ما أييت:
العدد /اجمللد/ سنة النشر)م(اجمللةعنوان البحثاسم الباحثم
العدد )30( جملد )3(2018مجملة كلية اآلداب جبامعة امللك سعودواقع استخدام الشباب السعودي لوسائل التواصل االجتماعي د.حسني احلكمي1

العدد ) 44 ( أبريل 2018مكلية اخلدمة االجتماعية جامعه حلواناألنشطة الالصفية ودورها يف وقاية الطالب من االحنرافات الفكرية 

2018مجملة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعيةتنمية وعي أعضاء هيئة التدريس العلوم االجتماعية مبؤشرات جودة عالية األداءد.حممد سعيد حمسن2
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د. إبراهيم إمساعيل 3
عبده

اإلشكاليات املنهجية يف البحوث الكيفية والكمية والدور املأمول للدراسات العربية املعاصرة لعلم 
االجتماع

2018مجامعه القصيم

أ.د. عصام عبد الرزاق 4
فتح ابب

2018مجملة األخصائيني االجتماعيني القاهرةورقة عمل: “التعليم والتدريب اإللكرتوين من منظور اخلدمة االجتماعية”

2018مالشراكة اجملتمعية لرعاية الطالب املوهوبني يف ضوء اخلدمة االجتماعية

أسباب الوقوع يف اجلرمية لدى العمالة الوافدة )دراسة وصفية مطبقة على عينة من نزالء السجون مبدينة أ. حسن إبراهيم عني5
الرايض(

2018مجملة البحوث األمنية

6

د. منجي القرديل

العدد)59 ( يناير 2018ماجلمعية املصرية لألخصائيني االجتماعيني احلرف والصناعات التقليدية مقاربة سوسيولوجية ملعوقاهتا وعوامل تنميتها 

ابريل 2018مجملة كلية اخلدمة االجتماعية جامعه حلوانتطور مفهوم األمن الفكري وسبل مواجهة التطرف واإلرهاب 
جملة الدراسات اإلنسانية - كلية اآلداب مشروع اجلابري يف بناء نظرية خلدونية يف علم االجتماع اإلسالمي

والدراسات اإلنسانية جامعة دنقال 
)السودان(

العدد )20( 2018م

أكتوبر 2017م جملة كلية اخلدمة االجتماعية جامعه حلوانالفكر االجتماعي يف إطار نظرية ابن خلدون 

2018ممركز الرتمجة - جبامعه امللك سعودكتاب دميوقراطية السذج لعامل االجتماعي الفرنسي جريالد برونري

2017مجملة كلية اآلدابجرائم القتل لدى النساء يف اجملتمع السعوديأ. سارة بركات اجلوير7

8

د. هند امليزر

2018ممنشور يف مجعية اخلدمة االجتماعية بريوتاجتاهات طلبة الدراسات العليا يف اخلدمة االجتماعية حنو العدالة االجتماعية

قيادة املرأة للسيارة حتقيقاً للمساواة يف ضوء رؤية اململكة 2030 ، واآلاثر املرتتبة عليها من وجهه 
نظرها وعالقتها ببعض املتغريات 

2018مجملة اخلدمة االجتماعية حلوان

9

د.أمساء الرويلي

جملد ) 30 ( العدد )3( 2018مجملة كلية اآلداب جامعه امللك سعوددور الصحف اإللكرتونية يف حل بعض املشكالت االجتماعية صحيفة سبق أمنوذجُا

جملة اخلدمة االجتماعية الصادرة عن اجلمعية مسات األسر البديلة املتميزة يف احتضان الفتيات جمهوالت النسب
املصرية لألخصائيني االجتماعيني

2018م

جملة شؤون اجتماعية. الصادرة عن مجعية معوقات إمتام بعثة أعضاء هيئة التدريس السعوديني يف اجلامعات األجنبية 
االجتماعيني ابلشارقة

2019م

2018مCrafting Continuity and Change in Saudi Society  Journal of Adolescenceأ.د. عزيزة النعيم10

11

د. هدى حجازي

Relationship between Professional Commitment, Job Satisfaction and Profes-
sional Roles’ Practice Level of Medical Social Workers
حنو تصور مقرتح لتفعيل إسهامات األخصائي االجتماعي يف ممارسة مستوايت التمكني للمعاقني 

 ابجملتمع السعودي    

Journal of Sociology and Social 
Work
جملة االجتماعية - اجلمعية السعودية  لعلم 

االجتماع و اخلدمة االجتماعية جبامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 ديسمرب 2017م

العدد )13( حمرم 1439هـ
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جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم  عمل الزوجة وعالقتها األسرية )دراسة مطبقة على عينة من العامالت السعودايت يف مدينة الرايض(سلمى بن رابح12
اإلنسانية جامعة حلوان

أكتوبر 2017م 

العدد )43(
13

د.نورة القحطاين

أساليب محاية النساء السعودايت من استقطاب وجتنيد اجلماعات اإلرهابية هلن عرب وسائل التواصل 
االجتماعي من وجه نظر أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية.

2017م-2018مجملة العلوم االجتماعية - الكويت

)حتت النشر(

التأثريات املرتتبة على السماح للمرأة بقيادة السيارة يف اململكة العربية السعودية وانعكاساهتا على متكني 
املرأة السعودية يف القيام بدورها األسري واالجتماعي  )من وجهه نظر عينة من النساء السعودايت 

مبدينة الرايض(

اجلمعية املصرية لألخصائيني االجتماعيني

جملة اخلدمة االجتماعية

العدد )60 (

2018م

1439/3/11 جامعة امللك سعودورقة عمل: )رصد وحتليل قوانني متكني املرأة يف اجملتمع( أ.مرمي اللحيدان14

15

أ.د هند خليفة

العوامل املؤثرة على دافعية اإلجناز لدى الشباب السعودي: دراسة على خرجيي اجلامعات وطلبة 
الدراسات العليا

العدد )32(جملة العلوم اإلنسانية جامعة البحرين

2018م
أمناط استخدام ألعاب اإلنرتنت اإللكرتونية وآاثرها: دراسة على عينة من األطفال الذكور يف اجملتمع 

السعودي
االجتماعية، جملة تصدر من اجلمعية 

السعودية لعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية
العدد )11( 

1438هـ 

شؤون اجتماعية الصادرة عن مجعية توظيف االنتقائية النظرية يف املمارسة املهنية: اجتاهات وحتدايت أ.د. جميدة الناجم 16
االجتماعيني واجلامعة األمريكية ابلشارقة.

2017م

خدمة اجملتمع 

قام القسم بتقدمي حماضرات وفعاليات ودورات متنوعة إسهاما منه يف خدمة اجملتمع، ومنها:
احملاضراترخيهامكاهناالفعالية

إبشراف 29-7-1439هـ مركز امللك سلمانحماضرة بعنوان :)اإلرشاد املهين لطالبات املرحلة الثانوية(1 االجتماعية،  الدراسات  قسم  طالبات  من  جمموعة 
أ. رمي العليط

د. جوهرة اخللف و أ. جىن الطيار13-8-1438هـمركز امللك سلمانحماضرة: بعنوان ) التواصل مع األجيال(2

فعاليـة إشـراق )معـرض توعـوي وتثقيفـي الضطـراب فـرط احلركـة وتشـتت 3
االنتبـاه(

جلنـة الشـراكة اجملتمعيـة بكليـة اآلداب ابلتعـاون مـع مجعيـة فـرط 15-16-أكتوبر-2018مكلية اآلداب جامعة امللك سعود
احلركـة وتشـتت االنتبـاه
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جلنة الشراكة اجملتمعية بكلية اآلداب ابلتعاون مع مجعية زهرة7-11-أكتوبر-2018مكلية اآلداب جامعة امللك سعودمعرض حياتك أمجل ابلكشف املبكر3

د. نورة القحطاين9-9-1439هـمركز امللك سلمان االجتماعيتقدمي دورة )اإلرهاب ووسائل التواصل االجتماعي(4

إجياد جلنة فرعية من جلنة اإلرشاد االجتماعي بقسم الدراسات؛ لتقدمي 5
بنيان اخلريية ووضع جدول ملستشارات  استشارات اجتماعية يف مجعية 
قسم  من  مستشارات  ست  مبشاركة  النزول  يف  والبدء  اجتماعيات 

الدراسات االجتماعية 
ست مستشارات من قسم الدراسات االجتماعية1438- 1439 هـمجعية بنيان اخلريية

٥. قسم علم المعلومات

التطور  نتج عن  العصر. فقد  الرئيسة هلذا  السمات  املعلومات من  تعد 
املتسارع يف معاجلة البياانت وبثها االعتماد املتنامي عليها، وذلك يف جماالت 
البحث العلمي، والتطوير، واإلدارة، والتخطيط، واختاذ القرارات، والتجارة 
اإللكرتونية، وغريها من األنشطة. وملا كان للمعلومات من أثر حيوي يف 
تنفيذ اخلطط التنموية والتطور املنشود يف اململكة العربية السعودية فإن هناك 
حاجة ماّسة لقوى بشرية مؤهلة أتهياًل علمياً وُمدربة على القيام بواجباهتا 
يف هذه البيئة املتغرية، ومسلحة ابألخالقيات واملعارف املهنية لتكون قادرة 
على إدارة وتشغيل مؤسسات املعلومات أبمناطها املختلفة يف القطاعني العام 

واخلاص.

املكتبات  )علوم  يسمى  كان  والذي  املعلومات  علم  قسم  أنشئ  وقد 
واملعلومات( بناًء على موافقة اجمللس األعلى للجامعة يف جلسته األوىل للعام 
الدراسي 1405/ 1406هـ، اليت عقدت يف 26/ 3/ 1406هـ للمسامهة 
يف توفري هذه القوى البشرية لدعم خطط التنمية الطموحة. هذا وقد بدأت 
الدراسة يف القسم ملرحلة البكالوريوس يف الفصل الدراسي األول من العام 
اجلامعي 1406/ 1407هـ حبوايل مخسني طالباً. وقد خترج منه حىت هناية 

العام اجلامعي 1428/ 1429هـ 1010 )عشرة وألف( طالب يعمل جلهم 
يف مؤسسات املعلومات ابلدولة، وبعضهم اآلخر يعمل يف القطاع اخلاص يف 

جماالت تعليمية، واجتماعية، واقتصادية خمتلفة.

ومن أبرز إجنازات جملس القسم ووحداته وجلانه ما أييت:
أواًل: وحدات القسم، وجلانه العلمية:

وحدة اجلودة، واالعتماد األكادميي: ومن أبرز إجنازات الوحدة:. 1
إعداد اخلطط االسرتاتيجية للقسم.أ. 

الوطين -  املركز  لنموذج  وفقاً  الدراسية  القسم  برامج  توصيف  إعداد 
الفنية  )اللجنة  الصادر يف عام 2017م،  للتقومي واالعتماد األكادميي 

ابلوحدة(. 
البدء يف حتديث تقرير الدراسة الذاتية SSR لربانمج القسم وفقاً لنموذج - 

املركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي الصادر عام 2017م.
الدراسات -  كدليل  ابلقسم  اخلاصة  األدلة  وإصدار  بتحديث  القيام 

العليا، ودليل الطالب ابلتعاون ما بني وحدة اجلودة واللجنة التنظيمية 
واإلعالمية ابلقسم.
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املاجستري -  برانجمي  لتوصيف  األوىل  املسودة  إعداد  من  االنتهاء  مت 
ابلتنسيق  وذلك  العليا  الدراسات  للجنة  وتقدميها  ابلقسم  والدكتوراه 

مع وحدة اجلودة ابلقسم )اللجنة الفنية ابلوحدة(.
مت االنتهاء من مجع واثئق امللفات املتعلقة ابملقررات الدراسية اخلاصة - 

مبتطلبات اجلودة واالعتماد األكادميي وفقاً لنماذج املركز الوطين لعام 
2017م.

اثنيًا: اإلجنازات العلمية ألعضاء هيئة التدريس

املشروعات العلمية ابلقسم

البحث  عمادة  إىل  حبثية  مشروعات  بثالثة  املعلومات  علم  قسم  تـََقدَّم 
العلمي يف هناية عام 2018م، ومتت املوافقة عليها، وهي:

عدد الباحث الرئيساسم املشروعرقم املشروع
األعضاء

مدة املشروع

املشروع 
األول

أ.د. جربيل بن حسن جودة احلياة
العريشي

عام كامل6

املشروع 
الثاين

احلوكمة 
اإللكرتونية

عام كامل6د. عصام أمحد عيسوي

املشروع 
الثالث

الشبكات 
االجتماعية

عام كامل7د. أمين وجدي أمحد

اثلثاً: احملاضرات العلمية والتثقيفية لألعضاء ابلقسم

اندي  بواسطة  أقيمت  املعلومات  علم  ختصص  عن  تعريفية  حماضرة 
املعلومات بعنوان: »ختصص علم املعلومات: اهلوية والفرص«

املتحدثون: أ.د. جربيل العريشي - أ.د. منصور الزامل - د. أمحد بن خضري

حماضرة بعنوان »األرشفة اإللكرتونية« يف رحاب كلية اآلداب

قدم هذه احملاضرة لطالب كلية اآلداب د. عصام أمحد عيسوي
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حماضرة بعنوان »األنظمة والتشريعات يف األمن السيرباين« يف رحاب 
كلية اآلداب 

علم  قسم  رئيس  العريشي،  بن حسن  الدكتور/ جربيل  األستاذ  قدمها 
املعلومات.

ندوة عن األمن السيرباين والعلوم االجتماعية

قدمها األستاذ الدكتور/ انيف بن ثنيان آل سعود، واألستاذ الدكتور/ 
جربيل بن حسن العريشي، واألستاذة الدكتورة/ اجلوهرة الزامل، والدكتور/ 
والبحث  العليا  للدراسات  اجلامعة  وأدارها سعادة وكيل  الضبيطي،  متعب 

العلمي األستاذ الدكتور/ خالد احلميزي.

حلقة نقاش حول »تعليم املعلومات واملكتبات: واقعه ومستقبله يف 
ظل رؤية اململكة 2030م«

من  مشارك  مئة  من  وأكثر  املعلومات  أقسام  رؤساء  فيها  وشارك   
ابململكة،  املكتبات  وعميدي شؤون  العليا  الدراسات  األكادمييني وطالب 
كما شارك فيها عميد مدرسة املعلومات جبامعة واشنطن األستاذ الدكتور/ 
هاري وليام بروس. وعقدت بتاريخ 15 – 16 مجادى اآلخرة 1438هـ، 
وتبعها اجتماع عميدي شؤون املكتبات ابجلامعات السعودية يوم اخلميس 
17 مجادى اآلخرة 1438هـ. وقام على تنظيم هذه احللقة النقاشية الدكتور/ 

سعد بن سعيد الزهري.

يف  عمل  ورقة  الطالبات  شطر  يف  املعلومات  علم  قسم  قدم 
بتاريخ  اآلداب  كلية  ختصصات  يف  البحثية  املستجدات  ملتقى 

1439/5/13هـ  

أعدته املعيدة ابلقسم/ منال أمحد الدعفس، بعنوان »اجتاهات أعضا هيئة 
التدريس يف جامعة امللك سعود حنو استخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية 

املتاحة ابملكتبة الرقمية السعودية«.

املستجدات  ملتقى  يف  الطالبات  شطر  يف  املعلومات  علم  قسم  قدم 
البحثية يف ختصصات كلية اآلداب.

 ملصقاً علمياً من إعداد املعيدة/ وسام علي العمري بعنوان: »املهارات 
التقنية الختصاصيات املعلومات يف املكتبات اجلامعية احلكومية مبدينة الرايض: 

دراسة تقييمية«
رابعاً: املؤمترات:

السعودية حتت  واملعلومات  املكتبات  الثامن جلمعية  الدويل  املؤمتر  تنظيم 
دعم  ودورها يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  املعلومات  »مؤسسات  عنوان: 
والتطلعات«.  اآلليات  التحدايت،  املسؤوليات،  املعرفة:  وجمتمع  اقتصاد 
نوفمرب   2  - أكتوبر   31  ( 1439ه  العام  من  صفر   13-11 الرايض: 
2017م(. وقام على تنظيم املؤمتر الدكتور/ سعد بن سعيد الزهري، أمني عام 
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املؤمتر ورئيس مجعية املكتبات واملعلومات السعودية، واإلشراف العلمي على 
أوراق املؤمتر قام به األستاذ الدكتور/ هاشم فرحات سيد، وذلك برعاية كرمية 

من عميد الكلية األستاذ الدكتور األمري/ انيف بن ثنيان آل سعود. 
خامسًا: األنشطة الطالبية.

أشرفت جلنة الشراكة اجملتمعية واإلعالم يف شطر الطالبات على عدد من 
الفعاليات، منها:

فعالية »ركن القراءة ثقافة«.- 
فعالية »التوعية بسرطان الثدي«.- 
فعالية »اليوم الوطين«.- 
حماضرة عن فرط احلركة.- 
فعالية »يوم التسامح الدويل«.- 

سادساً: الدورات التدريبية يف القسم.

أقام القسم عدًدا من الدورات التدريبية وورش العمل، منها:
)ألعضاء -  بورد  البالك  دورة  اجلار  جارهللا  ايمسني  احملاضرة/  قدمت 

هيئة التدريس( عن طريق وحدة تطوير املهارات بكلية اآلداب بتاريخ 
1439/8/8هـ.

تصميم -  »مهارات  عمل  ورشة  احلصني  عبدهللا  مارية  املعيدة/  قدمت 
بتاريخ  اآلداب،  بكلية  املهارات  تطوير  امللصقات« عن طريق وحدة 

1439ه. شعبان   30
سابعاً: البحث العلمي.

قيام بعض أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف العام املاضي بنشر جمموعة من 
العلمية يف جمالت علمية عربية حمكمة، ومعتمدة يف اجلامعة، ومن  األحباث 

هذه األحباث ما أييت:
اتريخ النشرالدولةاسم اجمللةعنوان البحثاسم الباحث

أ.د. جربيل بن 
حسن العريشي

أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي على القيم واألمن الفكري لديهم: دراسة ميدانية 
وصفية مطبقة على طالب وطالبات اجلامعات السعودية

جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، ع  
38، ج 17 جامعة حلوان - كلية اخلدمة االجتماعية

2017ممصر

ليبياجملة املكتبات واملعلومات،مج1اقتصادايت املكتبات الرقمية

مدى رضا الزابئن عن استخدام اإلنرتنت يف التجارة اإللكرتونية دراسة تطبيقية - بيع املواقع 
اإللكرتونية للكتب

دراسات املعلومات
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د.عصام أمحد 
عيسوي

2018م مإلكرتوين   ع 63، سبتمرب متاح علىCybrarians Journalواثئق اخلدمات احلكومية على بوابة احلكومة اإللكرتونية املصرية: دراسة وصفية

دراسة بعنوان: “تطبيقات احلكومة الذكية يف جمتمع إدارة املعرفة ودورها يف التنمية املستدامة: 
رؤية استشرافية ”

2018متونساملعهد العايل للتوثيق

حمرم- مجادى األخرة الرايض. جملة مكتبة امللك فهد الوطنيةالسياسة العامة للواثئق واألرشيف يف اململكة العربية السعودية – دراسة نقدية حتليلية
1439هـ/ 2018م.

“تصنيف وترميز الواثئق واحملفوظات يف األجهزة اإلدارية ابململكة العربية السعودية - دراسة 
حتليلية نقدية”

جملة دراسات املعلومات، مجعية املكتبات واملعلومات 
السعودية

يناير 2018م.الرايض

أبريل – سبتمرب السعوديةجملة مكتبة امللك فهد الوطنية،ع23،“ استخدام التعليم املقلوب يف تدريس الواثئق واألرشيف - موقع اليوتيوب منوذًجا”
2017م.

كتاب بعنوان “نظام معلومات إدارة املوارد البشرية بكلية اآلداب جامعة القاهرة- منوذج 
تطبيقي ألرشيفات الكليات ابجلامعة”

2017مأملانيادار نور نشر

د. فيصل بن عبد 
العزيز التميمي

رضا املستفيدين عن مستوى اخلدمة املرجعية الرقمية يف مكتبة جامعة امللك عبد العزيز: 
دراسة حالة

Cybrarians Journal 47 سبتمرب 2017مإلكرتوين   العدد

د. سعد بن سعيد 
الزهري

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، مج 24، ع 2. صص احلوسبة السحابية واستثمارها املستقبلي يف املكتبات العامة السعودية: رؤية استشرافية
103 – 51

1439هـالسعودية

برامج الثقافة املعلوماتية يف املكتبات األكادميية السعودية يف مدينة الرايض: دراسة مسحية 
من وجهة نظر املكتبيني

جملة املكتبات واملعلومات والتوثيق يف العامل العريب. ع 6 
)يونيه(، صص 38 – 65.

2017متونس

جملة دراسات املعلومات )مجعية املكتبات واملعلومات األدوار األساسية والثانوية للمكتبات العامة السعودية من وجهة نظر القائمني عليها
السعودية(. ع 18. صص 13 – 50.

1439هـالسعودية

د. علي عبد 
العزيز احلمودي

اإليداع القانوين والتزويد ابلواثئق واحملفوظات يف اجلهاز احلكومي ابململكة العربية السعودية 
– دراسة وصفية

2018م يونيوتونساحتاد املكتبات واملعلومات العربية، جملة أعلم.
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٦. قسم الجغرافيا

  يعد قسم اجلغرافيا من األقسام العريقة يف جامعة امللك سعود؛ حيث 
أنشئ مع بداية أتسيس جامعة امللك سعود عام 1377هـ، إذ صاحب إنشاؤه 
امللك سعود. وللقسم مشاركات وإجنازات  امللكي إبنشاء جامعة  املرسوم 
وخيدم  اجلامعة  جذور  من  يتغذى  فالقسم  األكادميية  مسريته  خالل  كبرية 

رسالتها وأهدافها مبا يسهم يف حتقيق رؤيتها.
اإلجنازات العلمية

اجلمعية اجلغرافية السعودية، أفضل مجعية أبقسام العلوم اإلنسانية يف كفاءة 
األداء ضمن اجلمعيات العلمية يف جامعة امللك سعود لعام 1438/1437ه، 

1439/6/4ه، اجلمعيات العلمية.
اجلدد، -  التدريس  هيئة  التأسيسية ألعضاء  الدورة  برانمج  إمتام  شهادة 

د.أمساء عبد العزيز أاب اخليل، من عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك 
سعود،3/9/ 1439ه.

شهادة إمتام برانمج الدورة التأسيسية ألعضاء هيئة التدريس اجلدد، د/ - 
أمساء عبد العزيز أاب اخليل، من منظمة سيدا الربيطانية، 1439/3/9ه.

أمحد سلمان، حلصوهلا -  عبري شريف  للدكتورة/  تقدير  درع وشهادة 
على املركز األول ضمن أفضل عرض تقدميي وملصق علمي ألعضاء 
هيئة التدريس الناشرات يف جمالت ISI، يف ملتقى ضمن ملتقى البحث 
رؤية  وفق  رصني  علمي  حبث  شعار  حتت  اآلداب  كلية  يف  العلمي 
2030، بتاريخ 1439/6/5ه، كلية اآلداب، وحدة البحث العلمي.

درع وشهادة تقدير لطالبة الدكتوراه بقسم اجلغرافيا/ هيفاء بنت حيىي - 

البالع حلصوهلا على املركز األول ضمن أفضل ملصق علمي مدعوم 
من قبل مركز حبوث الدراسات اإلنسانية لطالبات الدراسات العليا، 
يف ملتقى ضمن ملتقى البحث العلمي يف كلية اآلداب حتت شعار حبث 
علمي رصني وفق رؤية 2030، بتاريخ 1439/6/5ه، كلية اآلداب، 

وحدة البحث العلمي.
حصول طالبة املاجستري/ سارة بنت إبراهيم املزيعل على املركز األول - 

ألفضل حبث علمي مقدم من قسم اجلغرافيا مبلتقى كلية اآلداب العلمي 
األول لطالب وطالبات الدراسات العليا 1439/7/1ه.

حصول طالبة املاجستري بقسم اجلغرافيا/ رمي بنت اليف الزغييب احلريب - 
مبادرة  املبادرات عن  نزاهيت )2(، يف حمور  املركز األول يف مسابقة 
إابء، 1439/7/1ه، اندي نزاهة العمادة لألنشطة والشراكة الطالبية.

حصول أ. فيصل اجمللي ابملركز الثاين يف ملتقى أحباث طلبة البكالوريوس، - 
جامعة امللك سعود، مجادى اآلخرة 1439ه.

احملاضرات والندوات العلمية

احملاضرات وورش العمل

حماضرة علمية بعنوان »السياحة الزراعية يف اململكة العربية السعودية« - 
التفاعلية،  القاعة  السعود،  بالل  مخيس  د.عنربة  وتقدمي:  إعداد 

1439/1/14ه.
حماضرة علمية بعنوان »ومضات فلكية« إعداد وتقدمي: د. عبري شريف - 

جامعة  اآلداب،  كلية  اجلغرافيا،  قسم  1439/2/5ه،  سلمان،  أمحد 
امللك سعود.
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بناء جدول -  بعنوان »كيفية  التطوير ابلقسم ورشة عمل  نظمت جلنة 
العنزي،  عواض  مجيلة  أ.  تقدمي  االختبارية«  واخلارطة  املواصفات 

1439/2/19ه.
 - GIS اجلغرافية  املعلومات  لنظم  العاملي  اليوم  فعاليات  القسم  نظم 

Day من قبل وحدة نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد 
بقسم اجلغرافيا ابلشراكة مع اجلمعية اجلغرافية السعودية خالل الفرتة 

26-2/27/ 1439ه، جامعة امللك سعود.
االعتماد -  »معايري  بعنوان  عمل  ورشة  ابلقسم  اجلودة  جلنة  نظمت 

األكادميي- مناقشة النسخة املطورة األولية ملعايري االعتماد األكادميي 
أشراف  املبارك،  العزيز  عبد  حصة   / د  تقدمي  والرباجمي«  املؤسسي 

املركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي 1439/2/27ه.
بعنوان -  عمل  ورشة   ESRI شركة  مع  ابلتعاون  اجلغرافيا  قسم  نظم 

والتحدايت«  الفرص   Geospatial املكانية  اجلغرافيا  »تقنية 
2017م،   GIS Day اجلغرافية  املعلومات  لنظم  العاملي  اليوم  ضمن 

1439/2/26ه.
ورشة -  التعليمية  اإلدريسي  شركة  مع  ابلتعاون  اجلغرافيا  قسم  نظم 

بعنوان »Arc GIS: The Science Of Where«  ضمن  عمل 
2017م،   GIS Day اجلغرافية  املعلومات  لنظم  العاملي  اليوم 

1439/2/27ھ.
مشاركة -  املكانية«  للمعلومات  التحتية  »البنية  بعنوان  علمية  حماضرة 

 GIS خارجية ضمن فعاليات اليوم العاملي لنظم املعلومات اجلغرافية
Day املنظم من قبل وحدة نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن 

خالل  السعودية  اجلغرافية  اجلمعية  مع  ابلشراكة  اجلغرافيا  بقسم  بعد 
الفرتة 2/26/ 1439ه، جامعة امللك سعود.

حماضرة علمية بعنوان »رحلة املعلومة اجليومكانية« مشاركة خارجية - 
ضمن فعاليات اليوم العاملي لنظم املعلومات اجلغرافية GIS Day املنظم 
بقسم  بعد  عن  واالستشعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم  وحدة  قبل  من 
اجلغرافيا ابلشراكة مع اجلمعية اجلغرافية السعودية خالل الفرتة 2/26/ 

1439ه، جامعة امللك سعود.
حلقة نقاش بعنوان »نظم املعلومات اجلغرافية كمسار ختصصي ضمن - 

د.  املستقبلية«،  واإلمكانيات  الراهن  الوضع  اجلغرافيا:  أقسام  برامج 
أشرف محودة، ضمن فعاليات اليوم العاملي لنظم املعلومات اجلغرافية 
GIS Day املنظم من قبل وحدة نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار 
عن بعد بقسم اجلغرافيا ابلشراكة مع اجلمعية اجلغرافية السعودية خالل 

الفرتة 2/27/ 1439ه، جامعة امللك سعود.
ونيوم -  »قطرات  بعنوان  عمل  ورشة  ابلقسم  التطوير  جلنة  نظمت 

املستقبل« تقدمي أ. جهان عبد القادر اخلليف، 1439/3/17ه.
نظمت جلنة اجلودة ابلقسم ورشة عمل بعنوان »تقرير املقرر الدراسي« - 

تقدمي د. حصة عبد العزيز املبارك، 1439/3/30ه.
نظمت جلنة اجلودة ابلقسم ورشة عمل بعنوان »نتائج تقومي ملخرجات - 

خليل،  أبو  صاحل  وفاء  أ.  تقدمي  املقرر«  تقرير  كتابة  أثناء  التعلم 
1439/5/14ه.

حماضرة علمية بعنوان »اجملموعات البحثية الطريق إىل النشر يف جمالت - 
البحوث  مركز  سلمان،  شريف  عبري  د/  وتقدمي:  إعداد  النخبة« 

للدراسات اإلنسانية، 1439/6/4ه.
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عمل -  ورشة  ابلقسم  العلمي  والبحث  العليا  الدراسات  جلنة  نظمت 
بعنوان »التصحر يف اململكة العربية السعودية« تقدمي د. لطيفة عبد هللا 

املزروع، 1439/6/10ه.
»الذكاء -  بعنوان  األكادميي ابلقسم ورشة عمل  اإلرشاد  نظمت جلنة 

االجتماعي« إعداد وتقدمي أ. وفاء صاحل أبو خليل، 1439/7/2ه.
نظمت جلنة التطوير ابلقسم ورشة عمل بعنوان »قراءة اخلريطة والتوقيع - 

عليها« تقدمي: أ.وفاء عبد هللا صاحل اببطني، 1439/7/8ه.
نظم القسم فعالية بيئتنا اجلغرافية حاضران ومستقبلنا 4، حتت شعار: - 

اجلغرافيا والطبيعة، إشراف د. لطيفة عبد هللا املزروع، والذي عقدت 
خدمة  جلنة  اجلغرافيا  قسم  الروماين،  املسرح  1439/7/11ه،  يف 

اجملتمع. 
»استخدام -  بعنوان  عمل  ورشة  ابلقسم  اجملتمع  خدمة  جلنة  نظمت 

يف  الرايض  ملنطقة  البيئي  األمن  حتقيق  يف  للمسامهة  الشمسية  الطاقة 
اململكة العربية السعودية« إعداد وتقدمي: د. أمساء عبد العزيز أاب اخليل، 

1439/7/11ه.
نظمت جلنة خدمة اجملتمع ابلقسم ورشة عمل بعنوان »بيوتنا حدائق - 

خضراء« إعداد وتقدمي: أ. جنالء علي الغنيمي، أ. وفاء عبد هللا اببطني، 
1439/7/11ه.

نظمت جلنة خدمة اجملتمع ابلقسم ورشة عمل بعنوان »العمران املستدام - 
يف البيئات الصحراوية والتعرف على مالحمه يف مدينتنا اجلامعية« إعداد 

وتقدمي: أ. عائشة يوسف الراشد، 1439/7/11ه.
نظمت جلنة خدمة اجملتمع ابلقسم ورشة عمل بعنوان »أمهية النخلة يف - 

حياتنا اليومية« إعداد وتقدمي: أ. موضي حممد الشائق، أ. حنان عبد 
اللطيف الغيالن، 1439/7/11ه.

حماضرة علمية بعنوان »جتربيت مع العمل التطوعي البيئي« إعداد وتقدمي - 
أ. حنان عبد اللطيف الغيالن، يف 1439/7/11ه، قسم اجلغرافيا جلنة 

خدمة اجملتمع.
بيئتنا -  العنزي بعرض فيلم واثئقي يف فعالية  شاركت أ. مجيلة عواض 

العربية  اململكة  يف  »الغاابت  بعنوان  ومستقبلنا4،  حاضران  اجلغرافية 
اجملتمع. خدمة  جلنة  اجلغرافيا  قسم  1439/7/11ه،  يف  السعودية« 

بعنوان -  عمل  ورشة  ابلقسم  اخلرجيات  وشؤون  التطوير  جلنيت  نظمت 
على  ميدانية  دراسة  التقييم  وطرق  واسرتاتيجيتها  التعلم  »نواتج 
الراشد،  يوسف  عائشة  أ.  وتقدمي:  إعداد  اجلغرافيا«  قسم  طالبات 

1439ه. /7 /30
»التطوير -  بعنوان  عمل  ورشة  ابلقسم  اخلرجيات  شؤون  جلنة  نظمت 

للجانب الذايت والتقين واملهين الوظيفي للخرجية- حتليل لنتائج دراسة 
يوسف  أ.عائشة  وتقدمي:  إعداد  اجلغرافيا«  قسم  خلرجيات  ميدانية 

1439/8/1ه. اجلهين،  حممد  أماين  أ.  الراشد، 
الدورات التدريبية التي قدمها أعضاء هيئة التدريس

اسم العضوة القائمة عنوان الدورة
ابلنشاط

اللجنة أو اجلهة التاريخ
املشرفة على الدورة

عمادة تطوير املهارات 1439/1/12هد / حصة عبد العزيز املباركطرق تقييم التدريس
– جامعة امللك سعود

املمارسات املثلى يف 
التدريس اجلامعي

عمادة تطوير املهارات 1439/1/13هد / حصة عبد العزيز املبارك
– جامعة امللك سعود
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توصيف املقررات 
والتدريب امليداين

املركز الوطين للتقومي 1-3/2/ 1439هد / حصة عبد العزيز املبارك
واالعتماد األكادميي

مقاييس التقومي 
الذايت ومجع األدلة 

والرأي املستقل

15-3/16/ د / حصة عبد العزيز املبارك
1439ه

املركز الوطين للتقومي 
واالعتماد األكادميي

مهارات التدريس 
اجلامعي الفعال

23-د / حصة عبد العزيز املبارك
1439/3/25ه

عمادة تطوير املهارات– 
جامعة امللك سعود

التقارير الدورية 
للربامج واملقررات

10-د / حصة عبد العزيز املبارك
1439/4/9ه

املركز الوطين للتقومي 
واالعتماد األكادميي

كيفية النشر العلمي 
ISI يف أوعية

د/ سالفة صالح الدين 
الصايف

د/ عبري شريف سلمان

 23 /2 /1439ه
قسم اجلغرافيا- شطر 

الطالبات

التقارير الدورية 
للربامج واملقررات

املركز الوطين للتقومي  09 /3 /1439هد/ حصة عبدالعزيز املبارك
واالعتماد األكادميي

التدريس اجلامعي 
الفعال

عمادة تطوير املهارات 3-1439/6/5هد/ حصة عبدالعزيز املبارك
– جامعة امللك سعود

توصيف املقررات 
واخلربة امليدانية

املركز الوطين للتقومي 7-1439/6/8هد/ حصة عبدالعزيز املبارك
واالعتماد األكادميي

متطلبات حتقيق 
معايري اجلودة 
واالعتماد على 
املستوى الرباجمي

23-د/ حصة عبدالعزيز املبارك
1439/6/24ه

املركز الوطين للتقومي 
واالعتماد األكادميي

التقارير الدورية 
للربامج واملقررات

11-د/ حصة عبدالعزيز املبارك
1439/7/12ه

املركز الوطين للتقومي 
واالعتماد األكادميي

األنشطة واخلدمات الطالبية

احملاضرات والبحوث

شاركت طالبة الدكتوراه بقسم اجلغرافيا/ هيفاء بنت حيىي البالع بعرض - 
تقدميي وملصق بعنوان»آفاق التنمية املستدامة ملقومات اجلذب للسياحة 
يف  العلمي  البحث  ملتقى  ضمن  ملتقى  يف  املنورة«  املدينة  يف  البيئية 
كلية اآلداب حتت شعار حبث علمي رصني وفق رؤية 2030، بتاريخ 

1439/6/5ه، كلية اآلداب، وحدة البحث العلمي.
بعنوان -  ببحث  العاجزة  حممد  بنت  شيخة  املاجستري/  طالبة  شاركت 

»دراسة األحياء العشوائية يف مدينة الرايض ابستخدام تقنية نظم املعلومات 
األول  العلمي  اآلداب  كلية  ملتقى  يف  بعد«  عن  واالستشعار  اجلغرافية 
لطالبات وطالب الدراسات العليا -جامعة امللك سعود، والذي عقد يف 

1439/7/1ه، كلية اآلداب وحدة البحث العلمي.
شاركت طالبة املاجستري/ سارة بنت إبراهيم املزيعل ببحث بعنوان »تقييم - 

جامعة  يف  للطالبات  اجلامعية  املدينة  يف  الضوضائي  التلوث  مستوايت 
وطالب  لطالبات  األول  العلمي  اآلداب  كلية  ملتقى  يف  سعود«  امللك 
وحدة  اآلداب  كلية  عقد يف 1439/7/1ه،  والذي  العليا،  الدراسات 

البحث العلمي.
شاركت طالبة املاجستري/ نورة عبد هللا األمسري ببحث بعنوان »املالئمة - 

احلرارية لزراعة بعض احملاصيل احلقلية يف منطقة عسري )القمح والشعري 
وطالب  لطالبات  األول  العلمي  اآلداب  كلية  ملتقى  يف  والطماطم« 
وحدة  اآلداب  كلية  عقد يف 1439/7/2ه،  والذي  العليا،  الدراسات 

البحث العلمي.
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»دور -  بعنوان  ببحث  احلريب  شجاع  مىن  املاجستري/  طالبة  شاركت 
الفنادق أربع جنوم فما فوق يف التنمية السياحية يف مدينة الرايض من سنة 
1975 – 2017م ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية« يف ملتقى كلية 
اآلداب العلمي األول لطالبات وطالب الدراسات العليا، والذي عقد يف 

1439/7/3ه، كلية اآلداب وحدة البحث العلمي.
البيئة، السلبيات على -  حماضرة علمية بعنوان »أتثري املوقع الصناعي على 

العقل، سدمي ابقازي،  الطالبات: مشاعل  إعداد وتقدمي  البيئة واحللول« 
أفراح مبارك، تغريد أاب الروس، إشراف د. مليعة عبدالعزيز اجلاسر، يف 

1439/7/11ه، قسم اجلغرافيا جلنة خدمة اجملتمع.
اجلامعية -  املدينة  يف  الضوضائي  التلوث  »تقييم  بعنوان  علمية  حماضرة 

إبراهيم  الطالبة: سارة  وتقدمي  إعداد  امللك سعود«  للطالبات يف جامعة 
املزيعل، يف 1439/7/11ه، قسم اجلغرافيا جلنة خدمة اجملتمع.

رؤية -  ضمن  املتجددة  الطاقة  األرض،  »عمارة  بعنوان  علمية  حماضرة 
2030، الطاقة الشمسية« إعداد وتقدمي الطالبات: بشاير احملوري، مروج 
فالته، منار العنزي، مىن العياف، بدرية البارزي، إشراف أ. جهان عبد 

القادر اخلليف، يف 1439/7/11ه، قسم اجلغرافيا جلنة خدمة اجملتمع.
إعداد -  الطبيعية«  البيئة  على  البشرية  البيئة  »دور  بعنوان  علمية  حماضرة 

نورة  ابقازي،  سدمي  السالمة،  ملى  السالمة،  هديل  الطالبات:  وتقدمي 
قسم  1439/7/11ه،  يف  خليل،  أبو  صاحل  وفاء  أ.  إشراف  العتييب، 

اجلغرافيا جلنة خدمة اجملتمع.
العامل -  يف  الطبيعية  البيئة  على  احلروب  »أتثري  بعنوان  علمية  حماضرة 

اإلسالمي« إعداد وتقدمي الطالبات: مها العدوان، وداد العنزي، مشاعل 

املعمري، غادة الشمري، وفاء اخلريف، إشراف أ. وفاء عبد هللا اببطني، 
يف 1439/7/11ه، قسم اجلغرافيا جلنة خدمة اجملتمع.

والطبيعة« -  ابجلغرافيا  وعالقته  النبايت  »الغطاء  بعنوان  علمية  حماضرة 
عبري  د.  إشراف  العدوان،  العزيز  عبد  مها  الطالبات:  وتقدمي  إعداد 
شريف أمحد سلمان، يف 1439/7/11ه، قسم اجلغرافيا جلنة خدمة 

اجملتمع.
وتقدمي -  إعداد  البحرية«  للحياة  اجلائر  »الصيد  بعنوان  علمية  حماضرة 

أ.  إشراف  العتييب،  اجلوهرة  احملمد،  جنالء  العنزي،  أجماد  الطالبات: 
خدمة  جلنة  اجلغرافيا  قسم  العتييب، يف 1439/7/11ه،  مقعد  ومسية 

اجملتمع.
وتقدمي -  إعداد  الربية«  للحياة  اجلائر  »الصيد  بعنوان  علمية  حماضرة 

الطالبات: غدير احلريب، مروج فالته، إشراف أ. ومسية مقعد العتييب، 
يف 1439/7/11ه، قسم اجلغرافيا جلنة خدمة اجملتمع.

حماضرة علمية بعنوان »الصيد اجلائر للطيور« إعداد وتقدمي الطالبات: - 
يف  العتييب،  مقعد  ومسية  أ.  إشراف  الدحيم،  اجلوهرة  الفرحان،  بيان 

1439/7/11ه، قسم اجلغرافيا جلنة خدمة اجملتمع.
شاركت الطالبة نورة عبد الدائم والطالبة شروق احلريب إبشراف د. - 

حصة عبد العزيز املبارك بعرض فيلم واثئقي يف فعالية بيئتنا اجلغرافية 
حاضران ومستقبلنا 4، بعنوان »تشجري وفوائده« يف 1439/7/11ه، 

قسم اجلغرافيا جلنة خدمة اجملتمع.
العبيد -  وريناد  صهلويل  وحنان  القنفذي  العنود  الطالبات  شاركت 

وجواهر الرافعي وأمل العتييب وجمد العمار وغيداء الرسيين إبشراف أ. 
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مجعة إبراهيم العني بعرض فيلم واثئقي يف فعالية بيئتنا اجلغرافية حاضران 
التأثري  الكويت من انحية  العراق على  ومستقبلنا 4، بعنوان »حرب 

البيئي« يف 1439/7/11ه، قسم اجلغرافيا جلنة خدمة اجملتمع.
شاركت لولوة العنقري والعنود الربيعة ووجدان احلريب وأثري الدوسري - 

ورمي العتييب إبشراف أ. مجعة إبراهيم العني بعرض فيلم واثئقي يف فعالية 
وإيران  العراق  بعنوان »حرب  اجلغرافية حاضران ومستقبلنا 4،  بيئتنا 
جلنة  اجلغرافيا  قسم  1439/7/11ه،  يف  البشري«  التأثري  انحية  من 

خدمة اجملتمع.
البارقي -  بن طالب وعبري  السبيعي وهياء  الطالبات مضاوي  شاركت 

وغالية العتييب ورغد العبيد وعهود القحطاين إبشراف أ. مجعة إبراهيم 
العني بعرض فيلم واثئقي يف فعالية بيئتنا اجلغرافية حاضران ومستقبلنا 
4، بعنوان »الثورة الفرنسية من الناحية البشرية« يف 1439/7/11ه، 

قسم اجلغرافيا جلنة خدمة اجملتمع.
الرقيبة -  وبثينة  القحطاين  وشيخة  الكثريي  جواهر  الطالبات  شاركت 

إبشراف أ. مجعة إبراهيم العني بعرض بتصميم إنفوجرفيك يف فعالية 
بيئتنا اجلغرافية حاضران ومستقبلنا 4، بعنوان »احلرب العاملية الثانية من 
الناحية البيئية« يف 1439/7/11ه، قسم اجلغرافيا جلنة خدمة اجملتمع

أشرف القسم على الزايرة امليدانية لطالبات وأعضاء هيئة التدريس إىل - 
اهليئة العليا لتطوير مدينة الرايض، 1439/2/26ه.

الزايرات والتدريب 

نظمت جلنة التدريب امليداين ابلقسم زايرة ميدانية لطالبات التدريب - 
الصحية  لألحباث  انيف  األمري  ومركز  املركزي،  للمخترب  التعاوين 

أبقسام العلوم والدراسات الطبية ابملدينة اجلامعية للطالبات، إبشراف: 
بتاريخ  املبارك،  العزيز  عبد  حصة  د.  املزروع،  هللا  عبد  لطيفة  د. 

1439/3/18ه.
نظمت جلنة التدريب امليداين ابلقسم زايرة ميدانية ملشروع قطار املرتو، - 

ابلتعاون مع اهليئة العليا لتطوير مدينة الرايض، بتاريخ 1439/3/25ه.
نظمت جلنة التدريب امليداين ابلقسم، تدريب طالبات مقرر التدريب - 

التعاوين ابهليئة العامة للمساحة اجليولوجية GCS، إبشراف د. أمساء 
عبد العزيز أاب اخليل، أ. حنان عبد اللطيف الغيالن، 1439/6/3ه.

نظمت جلنة التدريب امليداين ابلقسم، تدريب طالبات مقرر التدريب - 
التعاوين ابهليئة العامة للمساحة اجليولوجية GCS، إبشراف د. لطيفة 
عبد هللا املزروع أ. حنان عبد اللطيف الغيالن، أ. جهان عبد القادر 

اخلليف، 1439/6/10ه.
نظمت جلنة التدريب امليداين ابلقسم زايرة ميدانية لطالبات التدريب - 

التعاوين للهيئة العامة للمساحة اجليولوجية GCS، إبشراف: د. لطيفة 
عبد هللا املزروع، د. أمساء عبد العزيز أاب اخليل، أ. جهان عبد القادر 

اخلليف، بتاريخ 1439/6/17ه.
نظمت جلنة التدريب امليداين ابلقسم زايرة ميدانية للبجريي )الدرعية - 

التارخيية(، إبشراف: د. أمساء عبد العزيز أاب اخليل، د. لطيفة عبد هللا 
املزروع، أ. حنان عبد اللطيف الغيالن، أ. جهان عبد القادر اخلليف، 
أ. ومسية مقعد العتييب، ابلتعاون مع اهليئة العليا لتطوير مدينة الرايض، 

بتاريخ 1439/6/24ه.
نظمت جلنة التدريب امليداين ابلقسم، تدريب طالبات مقرر التدريب - 
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التعاوين ابهليئة العامة للمساحة اجليولوجية GCS، إبشراف د. لطيفة 
عبد هللا املزروع، أ. حنان عبد اللطيف الغيالن، أ. جهان عبد القادر 

اخلليف، 1439/7/2ه.
نظمت جلنة التدريب امليداين ابلقسم زايرة ميدانية لوادي حنيفة مبدينة - 

عبد هللا  لطيفة  د.  اخليل،  أاب  العزيز  عبد  أمساء  د.  الرايض، إبشراف 
1439/7/4ه. بتاريخ  املزروع، 

اليوم -  »العمران  بعنوان  عمل  ورشة  ابلقسم  التطوير  جلنة  نظمت 
الصفري« إعداد وتقدمي: وداد خالد العنزي، هند عبد الرمحن العريفي، 

1439/7/22ه. اجلهين،  حممد  أماين  أ.  إشراف 
نظمت جلنة شؤون اخلرجيات ابلقسم ورشة عمل بعنوان »خربيت يف - 

اجلانب التدرييب والوظيفي« إعداد وتقدمي: وداد خالد العنزي، إشراف 
أ. أماين حممد اجلهين، 1439/7/24ه.

نظمت جلنة التدريب امليداين ابلقسم زايرة ميدانية ملركز الزوار للنقل - 
العام يف الرايض )املرتو(، ابلتعاون مع اهليئة العليا لتطوير مدينة الرايض، 
املزروع،  لطيفة عبد هللا  اخليل، د.  أاب  العزيز  إبشراف د. أمساء عبد 

بتاريخ 1439/7/25ه.
نظمت اللجنة االجتماعية ابلقسم احلفل اخلتامي ألنشطة قسم اجلغرافيا - 

بتاريخ  لعام 1439ه، واالحتفاء ابخلرجيات دفعة 54، يوم اخلميس 
1439/8/3ھ.

ورش العمل 

العليا -  الدراسات  لطالبات  التهيئة  أسبوع  اجلغرافيا ضمن  قسم  شارك 
جمالت  يف  للنشر  حبث  »كتابة  بعنوان  عمل  بورشة  اآلداب  بكلية 

علمية« إعداد وتقدمي: د. عنربة مخيس بالل السعود، 1439/1/7ه.
»التوسع -  بعنوان  عمل  ورشة  ابلقسم  امليداين  التدريب  جلنة  نظمت 

العمراين وكشف التغيري« للطالبات إبشراف: أ. مي أمحد السعدون، 
1439/2/3ه.

»خرائط -  بعنوان  عمل  ورشة  ابلقسم  امليداين  التدريب  جلنة  نظمت 
الويب يف نظم املعلومات اجلغرافية« للطالبات إبشراف: أ. وفاء صاحل 

أبو خليل، 1439/2/10ه.
نظمت جلنة شؤون اخلرجيات ابلتعاون مع جلنة التطوير ابلقسم ورشة - 

يوسف  عائشة  أ.  إبشراف  للطالبات   »Publisher« بعنوان  عمل 
الراشد، 1439/2/12ه.

»اجلانب -  بعنوان  عمل  ورشة  ابلقسم  اخلرجيات  شؤون  جلنة  نظمت 
النظري Photoshop« للطالبات إبشراف أ. عائشة يوسف الراشد، 

1439/3/15ه.
عمل -  ورشة  ابلقسم  العلمي  والبحث  العليا  الدراسات  جلنة  نظمت 

إعداد  احلالية«  الدراسة  على  وتطبيقاهتا  النظرية  »خمرجات  بعنوان 
وتقدمي عفاف العمري، ابمسة الطالب، أفراح الدوسري، زكية احلاجي، 

إشراف د. مليعة عبد العزيز اجلاسر، 1439/6/10ه.
عمل -  ورشة  ابلقسم  العلمي  والبحث  العليا  الدراسات  جلنة  نظمت 

إعداد  احلالية«  الدراسة  على  وتطبيقها  النموذج  »خمرجات  بعنوان 
عفاف  احلاجي،  زكية  الطالب،  ابمسة  الدوسري،  أفراح  وتقدمي: 

العمري، إشراف د. مليعة عبد العزيز اجلاسر، 1439/8/6ه.
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حضور أعضاء هيئة التدريس للدورات التدريبية والعلمية

حضرت د/ أمساء عبد العزيز أاب اخليل ود/ لطيفة عبدهللا املزروع وأ/ - 
مجيلة عواض العنزي وأ/ موضي حممد الشايق و أ/ جواهر عبدالعزيز 
كانت  اليت  التدريبية  الورشة  الراشد،  يوسف  عائشة  أ/  و  احلميدي 
بعنوان »مبادئ التطوع: حقوق وواجبات املتطوع« اجلمعية السعودية 
امللك  جامعة  اآلداب  كلية  مع  ابلتعاون  )تكاتف(،  التطوعي  للعمل 

سعود، 17 /1439/1هـ.
حضرت د/ أمساء عبد العزيز أاب اخليل الدورة التدريبية »إدارة املعرفة - 

امللك  جامعة  املهارات،  تطوير  عمادة  العايل«  التعليم  يف  وتطبيقاهتا 
سعود، الرايض 19-20 /1439/1هـ.

حضرت د/ أمساء عبد العزيز أاب اخليل و أ. عائشة يوسف الراشد - 
و أ. موضي حممد الشايق و أ. جهان عبد القادر اخلليف الورشة التدريبية 
»كيفية بناء جدول املواصفات واخلارطة االختبارية« عمادة تطوير املهارات، 

جامعة امللك سعود، الرايض 19 /1439/2هـ.
حضرت أ/ جواهر عبد العزيز احلميدي ود/ لطيفة عبد هللا املزروع - 

وأ/ عائشة يوسف الراشد ود/ أمساء عبد العزيز أاب اخليل وأ/ جهان 
عبد القادر اخلليف وأ/ مرمي انصر العويض، الورشة التدريبية بعنوان 
»تقنية اجلغرافيا املكانية Geospatial الفرص والتحدايت«، شركة 

اإلدريسي التعليمية، 26-1439/2/27ه.
العنزي -  عواض  مجيلة  وأ/  احلميدي  العزيز  عبد  جواهر  أ/  حضرت 

ود/ لطيفة عبد هللا املزروع وأ/ موضي حممد الشايق وأ/ مرمي انصر 
اجلغرافيا  قسم  املستقبل«،  ونيوم  »قطرات  التدريبية  الورشة  العويض 

الشطر النسائي، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود 7 /1439/3ه.
حضرت أ/ عائشة يوسف الراشد الدورة التدريبية »التعلم ابستخدام - 

العصف الذهين« عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، الرايض 
1439/3/12هـ.

الراشد -  يوسف  عائشة  وأ/  اخليل  أاب  العزيز  عبد  أمساء  د/  حضرت 
بعنوان »مشكالت احلدود  التدريبية  الورشة  العويض  وأ/ مرمي انصر 
السياسية« قسم اجلغرافيا الشطر النسائي، كلية اآلداب، جامعة امللك 

سعود 18 /1439/3ه.
حضر د. عبد هللا الصليع، د. حممد طاهر اليوسف، د. حممد السيد - 

»الدراسة  بعنوان  التدريبية  الدورة  انصف  شوقي  حممد  د.  حافظ، 
الذاتية للربانمج«، عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، الرايض 

26- 3/27/ 1438ھ.
حضرت د/ أمساء عبد العزيز أاب اخليل الورشة التدريبية »النمذجة : - 

 Prototyping: The first step اخلطوة األوىل حنو أسواق التقنية
towards commercialization« مبركز تطوير التقنية والنمذجة، 

معهد امللك سلمان لرايدة األعمال، الرايض 1439/4/1هـ.
حضر د. حممد السيد حافظ ود. حممد شوقي انصف الدورة التدريبية - 

»االختبارات اإلحصائية ابستخدام SPSS« عمادة تطوير املهارات، 
جامعة امللك سعود، الرايض 19- 4/20/ 1438ھ.

حضر د. عبد هللا الصليع، د. حممد طاهر اليوسف، د. حممد السيد - 
وتقرير  »توصيف  التدريبية  الدورة  انصف  شوقي  حممد  د.  حافظ، 
املقرر الدراسي« عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، الرايض 

17- 4/18/ 1438ھ.
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»تطوير -  التدريبية  الورشة  اخليل  أاب  العزيز  عبد  أمساء  د/  حضرت 
القيادات النسائية لوكيالت األقسام« وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات، 

جامعة امللك سعود 1439/4/1هـ.
حضر د. حممد السيد حافظ ود. حممد شوقي انصف الدورة التدريبية - 

»املصفوفة االختبارية« وكالة الكلية للتطوير واجلودة، كلية اآلداب، 
جامعة امللك سعود، 5/18/ 1438ھ.

املزروع -  عبد هللا  لطيفة  ود/  اخليل  أاب  العزيز  عبد  أمساء  د/  حضرت 
الورشة التدريبية »ميثاق األداء للموظف« كلية اآلداب، جامعة امللك 

سعود 1439/4/1هـ.
حضر د. حممد السيد حافظ ود. حممد شوقي انصف الدورة التدريبية - 

»السرقة األدبية« عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، الرايض 
3/16/ 1438ھ.

حضرت أ/ موضي حممد الشايق وأ/ ومسية مقعد العتييب وأ/ جواهر عبد - 
العزيز احلميدي وأ/ عائشة يوسف الراشد الورشة التدريبية »خطوات 
امللك سعود،  العلمي، جامعة  البحث  عمادة   »ISI النشر يف  عملية 

الرايض 1439/6/2هـ.
»رؤية -  التدريبية  الورشة  اخليل  أاب  العزيز  عبد  أمساء  د/  حضرت 

تكاملية إلجراءات الدراسات العليا بني األقسام والكليات والعمادة: 
سعود  امللك  جامعة  العليا،  الدراسات  عمادة  واملأمول«  الواقع 

1439/6/12هـ.
حضر د. عبد هللا الصليع، د. حممد طاهر اليوسف، د. حممد السيد - 

حافظ، د. حممد شوقي انصف الدورة التدريبية »مهارات اإلشراف 

على الرسائل العلمية ومناقشتها« عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك 
سعود، الرايض 6/27/ 1438ھ.

التعلم -  إدارة  التدريبية»نظام  الدورة  الشايق  موضي حممد  أ/  حضرت 
blackboard« عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، الرايض 

1439/7/2هـ.
اإلرشاد -  »مهارات  التدريبية  الدورة  العتييب  مقعد  ومسية  أ/  حضرت 

الرايض  سعود،  امللك  جامعة  املهارات،  تطوير  عمادة  األكادميي« 
1439/7/10هـ.

»حتديد -  التدريبية  الدورة  اخليل  أاب  العزيز  عبد  أمساء  د/  حضرت 
االحتياجات التدريبية للعام اجلامعي 1439-1440ه ألعضاء هيئة 
الرايض  سعود،  امللك  جامعة  املهارات،  تطوير  عمادة  التدريس« 

7/12/ 1438ھ.
حضرت أ/ مجيلة عواض العنزي الدورة التدريبية »مساعدة الطالب - 

سعود،  امللك  جامعة  املهارات،  تطوير  عمادة  الناقد«  التفكري  على 
الرايض 1439/7/12هـ.

 - Getting the« التدريبية  الورشة  الصايف  حاج  د/ سالفة  حضرت 
البحوث  مركز   »most out of web science and endnote

الدراسات اإلنسانية، 1439/7/22هـ.
حضرت أ/ مجيلة عواض العنزي الدورة التدريبية » إعداد االستمارات - 

الرايض  سعود،  امللك  جامعة  املهارات،  تطوير  »عمادة  اإللكرتونية 
1439/7/24هـ.

نواتج -  وتقييم  »بناء  التدريبية  الدورة  حافظ  السيد  حممد  د.  حضر 
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امللك  جامعة  اآلداب،  كلية  واجلودة،  للتطوير  الكلية  وكالة  التعلم« 
سعود، 7/26/ 1438ھ.

حضرت د/ أمساء عبد العزيز أاب اخليل وأ/ موضي حممد الشايق و أ/ - 
ومسية مقعد العتييب وأ/عائشة يوسف الراشد الورشة الدولية ملكافحة 

التصحر، وزارة البيئة واملياه والزراعة، الرايض 8-1439/8/9هـ.
حضر د. حممد السيد حافظ و أ. فيصل اجمللي ورشة العمل اإلقليمية - 

املناخي، مدينة  التغري  التوعوية لدول منطقة الشرق األوسط يف جمال 
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية KACST، 9-10 سبتمرب 2017م. 

البياانت -  »حتليل  التدريبية  الدورة  يف  حافظ  السيد  حممد  د.  شارك 
النوعية« األكادمييون السعوديون، 2/21/ 2018م.

شاركت د. سالفة صالح الدين حاج الصايف، د. عبري شريف أمحد - 
سلمان مبلتقى البحث العلمي لكلية اآلداب، حتت شعار حبث علمي 
رصني وفق رؤية 2030، بورشة عمل بعنوان »خطوات عملية النشر 
الدراسات  وطالبات  التدريس  هيئة  أعضاء  املستهدفة  الفئة   »ISI يف 

العليا، 1439/6/2 ه. 
شاركت د. عنربة مخيس بالل السعود، مبلتقى البحث العلمي لكلية - 

اآلداب، حتت شعار حبث علمي رصني وفق رؤية 2030، بورشة عمل 
بعنوان »التحليل اإلحصائي يف خدمة البحث العلمي« الفئة املستهدفة 

أعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا، 1439/6/6 ه. 
شارك د. حممد السيد حافظ ود. حممد شوقي انصف الدورة التدريبية - 

»القاعات الذكية« عمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت، منصة 
التدريب اإللكرتوين، جامعة امللك سعود، 6/6/ 1439ھ.

إدارة -  إتقان-  »نظام  التعريفية  الدورة  حافظ  السيد  حممد  د.  حضر 
اآلداب،  كلية  واجلودة،  للتطوير  الكلية  وكالة  اإللكرتوين«  اجلودة 

جامعة امللك سعود، 6/13/ 1439ھ.
أ/ -  و  الغيالن  اللطيف  عبد  وأ.حنان  العنزي  عواض  مجيلة  أ/  حضر 

وفاء صاحل أبو خليل وأ. مجعة إبراهيم العني وأ. عفاف رافع العمري 
التعريفية »نظام  الفايز الدورة  وأ/ رمي حممد الشهري و أ/رمي عبدهللا 
إتقان- إدارة اجلودة اإللكرتوين«، وكالة الكلية للتطوير واجلودة، كلية 

اآلداب، جامعة امللك سعود، 6/13/ 1439ھ.
شارك أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف الدورة التدريبية »آليات دمج - 

اجلغرافية  اجلمعية  ندوة  فعالية  ضمن  التعليمية«  العملية  يف  االستدامة 
بتاريخ  فيصل  بن  الرمحن  عبد  اإلمام  واليت عقدت جبامعة  السعودية، 

7/10/ 1439ھ.
حضر أ. د. حممد شوقي مكي ورشة عمل بعنوان »استعراض مشروع - 

واليت  املنورة«،  ابملدينة  السيول  وحماكاة  النمذجة  تطبيقات  تطوير 
أعدهتا هيئة تطوير املدينة املنورة، 1439/8/6هـ.

البحث العلمي 

املؤلفات )الكتب(

جمال -  السعودية،  العربية  اململكة  على  تطبيقات  مع  املناخ  علم  أسس 
امللك  جامعة  الكلييب،  فهد  د.  أ.  املؤلف  التطبيقي،  املناخ  البحث 

سعود، 1439ه.
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الرحالت االستكشافية للمريخ والبحث عن املاء واحلياة، جمال البحث: - 
فهد،  امللك  مكتبة  املقري،  سعد  حممد  د.  املؤلف  الفلكية،  اجلغرافيا 

1439ه. 
الرايض الديناميكية 2020، جمال البحث: اجلغرافيا البشرية والسياحية، - 

املؤلف د. حممد سعد املقري، مكتبة امللك فهد، 1438ه.
البحوث واملقاالت العلمية 

جغرافية -  البحث:  جمال  السعودية،  العربية  اململكة  يف  السكاين  التغري 
السكان، املؤلف أ.د. رشود اخلريف، جملة الدارة، 1439ه. 

اخلصائص السكانية ألرابب األسر يف األحياء العشوائية مبدينة الرايض، - 
أ. د. رشود اخلريف، مجعة  املؤلف  السكان،  البحث: جغرافية  جمال 

إبراهيم عني، جملة العلوم االجتماعية )جامعة الكويت(، 1439ه. 
جمال -   »Retiree Homeownership in Saudi Arabia«

البحث: جغرافية السكان، املؤلف أ. د. رشود اخلريف، عبدهللا املطريي، 
 Journal of Population عبدالسالم،  أشرف  الرديعان،  خالد 
للعلوم والتقنية،  الداعمة مدينة امللك عبدالعزيز  Research ، اجلهة 

1439ه. 
 - Level and Determinants of Retiree Life Satisfaction«

in Saudi Arabia« جمال البحث: جغرافية السكان، املؤلف أ. د. 
رشود اخلريف، عبدهللا املطريي، خالد الرديعان، أشرف عبدالسالم، 
Population Aging، اجلهة الداعمة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية، 1439ه. 

تقييم دقة نسبة النوع يف تعداد السكان املسوح الدميوغرافية يف اململكة - 
د.  أ.  املؤلف  السكان،  جغرافية  البحث:  جمال  السعودية،  العربية 
رشود اخلريف، فاتن املطريي، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، 

1439ه. 
التعلم -  نظرية  منظور  من  اجلغرافية  املعلومات  نظم  مع  املكاين  التفكري 

البنائية، جمال البحث: خرائط ونظم معلومات جغرافية، املؤلف أ. د. 
لنظم  العربية  اجمللة  السفري،  السيف  إميان  أ.  الغامدي،  معاضه  علي 

املعلومات اجلغرافية، 14، 1439ه. 
النظرية( يف البحوث، جمال -  كيف نكتب الدراسات السابقة )اخللفية 

البحث: خرائط ونظم معلومات جغرافية، املؤلف أ. د. علي معاضه 
الغامدي، مقالة علمية ابلنشرة اجلغرافية- اجلمعية اجلغرافية السعودية، 

1439ه.
البحث: -  جمال  السعودية،  العربية  للملكة  اجلديد  اجليوديسي  املرجع 

خرائط ونظم معلومات جغرافية واالستشعار عن بعد، املؤلف أ. د. 
علي معاضه الغامدي، مقالة علمية ابلنشرة اجلغرافية- اجلمعية اجلغرافية 

السعودية، 1439ه.
يف -  واثدج  الناصفة  قرييت  يف  األسر  أرابب  لدى  الداخلية  اهلجرة  نية 

جمال  السعودية،  العربية  اململكة  يف  القصيم  مبنطقة  النبهانية  حمافظة 
البحث: التنمية اإلقليمية، املؤلفني أ. د. عامر املطري، أ. د. عبد العزيز 
العدد 69،  أ. هادي احلريب، جملة اجلمعية اجلغرافية اخلليجية،  احلرة، 

2018م.
دور نظام ساهر يف حتسن السالمة املرورية يف مدينة الرايض ابململكة - 
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العربية السعودية، املؤلف أ. د. عامر املطري، د. على الرشيدي، كلية 
امللك فهد األمنية، 2018م.

أتثري القيود اجلغرافية على التحصيل العلمي: طلبة جامعة امللك سعود - 
دراسة حالة، جمال البحث: خرائط ونظم معلومات جغرافية، د. مفرح 

القرادي، جامعة قابوس، سلطنة عمان، 2018م.
التحليل املكاين للعمر املتوقع عند امليالد يف اململكة العربية السعودية، - 

املعلم،  زهور  القرادي،  مفرح  د  البشرية،  اجلغرافية  البحث:  جمال 
اجلمعية اجلغرافية السعودية، 2018م.

اجلغرافية، -  املعلومات  نظم  يف  املكانية  املالءمة  لتحليل  أدبية  مراجعة 
األسس واملفاهيم، والنشأة، واألساليب املستخدمة – املواقع املالءمة 
البحث:  دراسة حالة، جمال  النووية:  ابلطاقة  الكهرابء  توليد  حملطات 
خرائط ونظم معلومات جغرافية، د. مفرح القرادي، ندى العصيمي، 

جملة اجلمعية اجلغرافية املصرية، 2018م.
البحث: خرائط -  الرايض، جمال  املساكن مبدينة  املكاين حلرائق  التباين 

ونظم معلومات جغرافية، د. مفرح القرادي، دمية العتييب، جملة العلوم 
االجتماعية الكويت، 2018م.

جغرافية -  البحث:  جمال  الرايض،  مدينة  يف  للجرمية  اجلغرايف  التوزيع 
العمران، املؤلف أ. أماين اجلهين أ. د. حممد شوقي مكي، جملة وادي 

النيل، جامعة القاهرة. 
البحث: -  جمال  دمنهور،  مدينة  اإلنرتنت يف  حتليل جغرايف التصاالت 

كلية   – اإلنسانيات  جملة  حممد انصف،  د.  املؤلف  بشرية،  جغرافية 
اآلداب – جامعة دمنهور – مصر. 

الفضائية، -  املرئيات  من  الفضاء  األراضي  الستخراج  اهلديف  التصنيف 
جمال البحث: خرائط ونظم معلومات جغرافية واالستشعار عن بعد، 
املؤلف أ. د. علي معاضه الغامدي و أ. فيصل اجمللي، ملتقى أحباث طلبة 

البكالوريوس، مجادى اثين 1439ه، جامعة امللك سعود، الرايض. 
االجتاهات احلديثة واملعاصرة يف دراسة التغريات املناخية، جمال البحث: - 

املناخ التطبيقي، أ. د. حممد السيد حافظ، جلنة اجلغرافيا، اجمللس األعلى 
للجامعات، مصر، ديسمرب 2017م.

ملنطقة -  البيئي  األمن  حتقيق  يف  للمسامهة  الشمسية  الطاقة  استخدام 
الرايض يف اململكة العربية السعودية للدكتورة أمساء عبدالعزيز أاب اخليل 

منشور يف اجمللة العلمية احملكمة 2017م.
التباين املكاين لنوعية مياه اآلابر بوادي حنيفة – دراسة تطبيقية على - 

وادي حنيفة يف حمافظة الدرعية للدكتور حصة املبارك ابالشرتاك مع أ. 
رمي حممد الشهري منشور يف اجمللة العربية للعلوم 1439هـ. 

أنسب مواقع إقامة مزارع الرايح على ساحل البحر األمحر يف اململكة - 
اجمللة  منشور يف  اخلليف  القادر  عبد  لألستاذ جهان  السعودية  العربية 

العربية للعلوم 1439هـ.
التوزيع اجلغرايف للجرمية يف مدينة الرايض لألستاذة أماين اجلهين منشور - 

يف جملة كلية اآلداب جبامعة القاهرة 2018م.
اخلصائص السكانية ألرابب األسر يف األحياء العشوائية مبدينة الرايض - 

لألستاذة مجعة العني منشور يف جملة العلوم االجتماعية )جامعة الكويت( 
2017م.

القدرات التطبيقية لقواعد البياانت اجلغرافية يف أرشفة وتسجيل البياانت - 
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األثرية – دراسة تطبيقية ابملناطق األثرية يف حمافظة العال لألستاذة وفاء 
صاحل أبو خليل منشور يف اجمللة العربية للعلوم 2018م.

- Assessment of Climate Change Impact on Urban 
Rainfall Extremes, Alexandria City Case Study. Ap-
plied climatology, Mohamed El-Sayed Hafez, Bul-
letin of Faculty of Arts, Alexandria University, issue 
No. 87- 2017.

- Using Weather Forecast Reanalysis Data to Analyze 
Potential Sand Transport and Dune Morphology 
Within the RUB’ AL KHALI. Kevin Mulligan, Fa-
had Almutlaq, International Conference on Aeolian 
Research, June 25-29, 2018.

- Using ArcGIS to Explore Pathways of Sand Drift in 
the Rub’ al Khali, Fahad Almutlaq, Kevin Mulligan, 
July 9-13-2018.

- Environmental assessment of soil, groundwater, and 
surface water quality in the south of the Riyadh, 
Saudi Arabia, Abeer Salman, Arabian Journal of Geo-
sciences, 2017.

- Impact of natural reserves on the rehabilitation of the 
Arabian Oryx in the protected areas of mahazat as-
sayed and uruqbanimaarid of Saudi Arabia from 1980 

until 2011, Turfah Albugumy, Arabian Journal for 
Sciences and Sicientific Publications, 2018.

خدمة اجملتمع 

املشاركة اجملتمعية

فعالية تدشني كتاب على -  ببحث يف  الفقري  بن عادل  بدر  شارك د. 
خطى املتنبئ املنظم من قبل قسم اللغة العربية بعنوان »املتنبئ واملانع: 
فرقتهما القرون، ومجعتهما الرحلة« اليت عقدت يف 1439/2/18ه 

بكلية اآلداب جامعة امللك سعود.
شارك أ. د. عبد العزيز احلرة ابحلضور يف ندوة االقتصاد السعودي، - 

املنظم من قبل مركز األمري عبد الرمحن السديري الغاط، والذي عقدت 
يف 1439/3/14ه.

شارك د. حممد السيد حافظ ابحلضور يف ندوة »قناة السويس ومردودها - 
القنصلية  الثقافية،  للعالقات  قبل مكتب مصر  من  املنظم  على مصر« 
املصرية لدى اململكة العربية السعودية الذي عقدت يف 8 يناير 2018م 

الرايض.
شارك أعضاء هيئة التدريس يف اليوم اجلغرايف املنظم من قبل اجلمعية - 

اجلغرافية السعودية ابلتعاون مع جممع األمري سلطان التعليمي، وإلقاء 
حماضرة حتدث فيها د. حممد السيد حافظ بعنوان »تطور علم اجلغرافيا« 
يف 31 يناير 2018م املوافق 14 مجادى األوىل 1439 هـ، ابلرايض.

شارك أعضاء هيئة التدريس ابحلضور يف الربانمج التوعوي »مسامهات - 
اململكة حنو اتفاقية ابريس والتغري املناخي« املنظم من قبل عمادة تطوير 
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املهارات ابلتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية الذي عقد 
املوافق 26 مجادى األوىل 1439هـ، جامعة  فرباير 2018م  يف 12 

امللك سعود.
شارك أعضاء هيئة التدريس ابحلضور يف ندوة »آليات النشر العلمي يف - 

جمالت ISI« املنظم من قبل وحدة العالقات العامة بكلية اآلداب جامعة 
امللك سعود 21 فرباير 2018م املوافق 5 مجادى اآلخر 1439هـ.

شارك د. بدر بن عادل الفقري ببحث يف ورشة عمل الدرعية املنظم من - 
قبل دارة امللك عبد العزيز بعنوان »عمارة مدينة الدرعية بني األصالة 
سيزون/ الفور  فندق  1439/5/6ه  يف  عقدت  الذي  واملعاصرة« 

الرايض.
شاركت د. أمساء عبد العزيز أاب اخليل يف ملتقى املستجدات البحثية - 

»منوذج  بعنوان  علمية،  حبث  بورقة  اآلداب  كلية  ختصصات  يف 
جغرايف مقرتح للتنظيم اإلداري للمناطق يف اململكة العربية السعودية« 

1439/5/6ه، كلية اآلداب، وحدة البحث العلمي.
امللتقى -  يف  ابحلضور  مكي  إبراهيم  بن  شوقي  حممد  د.  أ.  شارك 

من  املنظم  العلمية  اجلمعيات  يوم  االجتماعات،  لصناعة  السعودي 
يف  عقد  والذي  سعود  امللك  العلمية-جامعة  اجلمعيات  إدارة  قبل 

2-1439/6/4ه ابلرايض.
وملصق، -  تقدميي  بعرض  سلمان  أمحد  شريف  عبري  د.  شاركت 

 Assessment Of  Pollution Sources In The« بعنوان 
 Southeastern Of The Riyadh And Its Impact On The
يف  العلمي  البحث  ملتقى  ضمن   »Population/Saudi Arabia

كلية اآلداب حتت شعار حبث علمي رصني وفق رؤية 2030، بتاريخ 
1439/6/5ه، كلية اآلداب، وحدة البحث العلمي.

شاركت د. سالفة صالح الدين حاج الصايف بعرض تقدميي وملصق، - 
 Spatial and Statistical Analysis Of Rainfall In« بعنوان
 »The Kingdom Of Saudi Arabia From 1979 To 2008
يف ملتقى ضمن ملتقى البحث العلمي يف كلية اآلداب حتت شعار حبث 
علمي رصني وفق رؤية 2030، بتاريخ 1439/6/5ه، كلية اآلداب، 

وحدة البحث العلمي.
شارك أعضاء هيئة التدريس ابحلضور يف امللتقى الثاين للمرصد احلضري - 

ملدينة الرايض، والذي عقد يف 27 فرباير 2018م املوافق 11 مجادى 
اآلخر 1439هـ، قصر الثقافة، حي السفارات، الرايض.

بعنوان -  العلمية  احملاضرة  يف  ابحلضور  التدريس  هيئة  أعضاء  شارك 
»حلول لتحدايت العمل الواقعية من خالل التكامل بني تقنيات النظم 
اجلغرافية وعلوم االستشعار عن بعد«، املنظم من قبل اجلمعية اجلغرافية 
السعودية املنعقد يف 1439/6/16ه مبدرج كلية اآلداب جبامعة امللك 

سعود.
االجتماع -  يف  ابحلضور  مكي  إبراهيم  بن  شوقي  حممد  د.  أ.  شارك 

امللك سعود  العلمية جبامعة  إدارات اجلمعيات  السابع لرؤساء جمالس 
املنظم من قبل إدارة اجلمعيات العلمية - جامعة امللك سعود والذي 

عقد يف 1439/7/1ه ابلرايض.
شارك أ. د. عامر املطري وأ. د. عبد العزيز احلرة ابحلضور يف ندوة تفعيل - 

العمارة  املنظم من قبل كلية  السعودي،  الشراكة يف حبوث اإلسكان 
والتخطيط جامعة امللك سعود، والذي عقدت يف 1439/7/11ه.
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يف -  الثقافية  »السياحة  بعنوان  ببحث  الفقري  عادل  بن  بدر  د.  شارك 
من  املنظم  الثقايف  املوسم  السعودية« ضمن حماضرات  العربية  اململكة 
قبل مجعية الثقافة والفنون والذي عقدت يف 1439/7/12ه ابلرايض.

األول -  املؤمتر  يف  ابلقسم  التدريس  هيئة  ألعضاء  واحلضور  املشاركة 
للتعليم من أجل التنمية املستدامة يف اململكة العربية السعودية« اجلغرافيا 
اجلمعية  قبل  من  املنظم   »2030 لرؤية  املستدامة  التنمية  أجل  من 
اجلغرافية السعودية خالل الفرتة 10-1439/7/12ه، جبامعة األمام 

عبد الرمحن فيصل ابلدمام.
شارك أعضاء هيئة التدريس ابحلضور يف امللتقي السنوي الرابع »أرضنا - 

اجليولوجية  املساحة  الواقع واملأمول«، هيئة  اململكة  الطبيعية يف  البيئة 
السعودية، والذي عقد يف 1439/7/19ه ابلرايض.

شارك د. بدر بن عادل الفقري ببحث بعنوان »قراءة يف كتاب روائع - 
امللتقي  السعودية« يف  العربية  اململكة  الطبيعي يف مشال غرب  الرتاث 
واملأمول،  الواقع  اململكة  يف  الطبيعية  البيئة  أرضنا«  الرابع  السنوي 
يف  عقد  والذي  السعودية،  اجليولوجية  املساحة  هيئة  قبل  من  املنظم 

1439/7/19ه ابلرايض.
بعنوان -  العلمية  احملاضرة  يف  ابحلضور  التدريس  هيئة  أعضاء  شارك 

»املؤشرات احلضرية ملدينة الرايض 1438هـ« املنظم من قبل اجلمعية 
اجلغرافية السعودية ابلتعاون مع جلنة التدريب امليداين واألنشطة العلمية 
الفرتة 1439/8/14ه قاعة اجتماعات جملس  بقسم اجلغرافيا خالل 

القسم كلية اآلداب جبامعة امللك سعود.
شاركت د. أمساء عبد العزيز أاب اخليل مبحاضرة علمية بعنوان »التلوث - 

مع  تتعاملني  »كيف  التوعوي  األسبوع  لقاء  فاعلية  ضمن  البيئي« 
الظواهر الطبيعية؟«، جلنة الشراكة اجملتمعية بكلية اآلداب ابلتعاون مع 
مركز امللك سلمان االجتماعي، 1439/8/17ه، مركز امللك سلمان 

االجتماعي.
شاركت أ. جهان عبد القادر اخلليف مبحاضرة علمية بعنوان »اجلغرافيا - 

مع  تتعاملني  التوعوي »كيف  األسبوع  لقاء  فعالية  والطبيعة« ضمن 
الظواهر الطبيعية؟«، جلنة الشراكة اجملتمعية بكلية اآلداب ابلتعاون مع 
مركز امللك سلمان االجتماعي، 1439/8/17ه، مركز امللك سلمان 

االجتماعي.
»العواصف -  بعنوان  علمية  مبحاضرة  العتييب  مقعد  ومسية  أ.  شاركت 

مع  تتعاملني  »كيف  التوعوي  األسبوع  لقاء  فعالية  ضمن  الغبارية« 
الظواهر الطبيعية؟«، جلنة الشراكة اجملتمعية بكلية اآلداب ابلتعاون مع 
مركز امللك سلمان االجتماعي، 1439/8/17ه، مركز امللك سلمان 

االجتماعي.
»خرائط -  بعنوان  علمية  مبحاضرة  العمري  رافع  عفاف  أ.  شاركت 

الويب للجميع« ضمن فعالية لقاء األسبوع التوعوي »كيف تتعاملني 
مع الظواهر الطبيعية؟«، جلنة الشراكة اجملتمعية بكلية اآلداب ابلتعاون 
امللك  مركز  االجتماعي، 1439/8/17ه،  سلمان  امللك  مركز  مع 

سلمان االجتماعي.
شارك د. بدر بن عادل الفقري ببحث بعنوان »النقوش والرسوم الصخرية« - 

ضمن جملس محد اجلاسر/ دارة العرب املنظم من قبل دارة العرب، والذي 
عقد يف 1439/8/19ه ابلرايض.
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شارك د. بدر بن عادل الفقري ببحث بعنوان »القيم الوظيفية واجلمالية يف - 
عمارة الدرعية« يف ورشة عمل الدرعية املنظم من قبل دارة امللك عبد 

العزيز، الذي عقدت يف 1439/8/21ه فندق الفور سيزون/الرايض.
للمدن -  األول  السعودي  املؤمتر  يف  ابحلضور  املطري  عامر  د.  أ.  شارك 

مع  ابلتعاون  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  قبل  من  املنظم  الذكية، 
املدة 20-1439/8/22ه  والذي عقد يف  الرايض،  ملدينة  العليا  اهليئة 

ابلرايض.
األنشطة خارج اجلامعة والتعاون مع جهات خارجية

اجلهة املستفيدةالقائم ابلنشاطالتاريخنوعهالنشاط

تقومي ثالث كليات 
من كليات التقنية 
العاملية للطالبات

د/ حصة عبدالعزيز 7 / 1439هتقومي
املبارك

وزارة التعليم – 
الشؤون التعليمية

د/ أمساء عبدالعزيز 1439/8/17هحماضرةاجلغرافيا والطبيعة
أاب اخليل

مركز امللك 
سلمان 

االجتماعي

أ/ جهان عبد 1439/8/17هحماضرةالتلوث البيئي
القادر اخلليف

مركز امللك 
سلمان 

االجتماعي

أ/ ومسية مقعد 1439/8/17هحماضرةالعواصف الغبارية
العتييب

مركز امللك 
سلمان 

االجتماعي

أ/ عفاف رافع 1439/8/17هحماضرةخرائط الويب للجميع
العمري

مركز امللك 
سلمان 

االجتماعي

تعاون حضور اجتماعات 
يف جمال 
التدريب 
وتبادل 
اخلربات

أ/ عائشة يوسف 1439ه
الراشد

وزارة العمل

7. قسم التاريخ

اقرتنت نشأة قسم التاريخ ابفتتاح كلية اآلداب، ومرت الدراسة يف القسم 
بعدة مراحل تبعاً للوائح اجلامعة. وقد أتيحت الدراسة ابالنتساب يف القسم 
إىل أن أوقف مع تطبيق نظام الساعات يف العام الدراسي 1395/1394هـ- 
1975/1974م واستبدل به نظام االنتظام اجلزئي، كما فتح القسم أبوابه 
للطالبات يف مركز الدراسات اجلامعية بعليشة للدراسة عن طريق االنتظام 

الكلي، ومن أبرز إجنازات جملس القسم ووحداته وجلانه ما أييت: 
اإلجنازات العلمية

اإلصدارات واجلوائز العلمية

صدر كتاب التنظيمات العسكرية يف الوالية العربية الرومانية )305-- 
106م(، للدكتورة سلمى بنت حممد هوساوي، عضو هيئة التدريس 

ابلقسم.
الدكتور حممد بن فارس اجلميل على جائزة ومنحة -  حصول األستاذ 

امللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وحبوث اتريخ اجلزيرة العربية يف 
فرعها األول »اجلائزة التقديرية للمتميزين من السعوديني«.

حصول الدكتورة سلمى بنت حممد هوساوي على جائزة أفضل كتاب - 
التخصصات االجتماعية واإلنسانية كإحدى فروع جائزة  مؤلف يف 
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جامعة امللك سعود للتميز العلمي.
حصول األستاذ الدكتور فهد بن مطلق العتييب على جائزة التميز من - 

احتاد اآلاثريني العرب يف القاهرة نظري إنتاجه العلمي املميز يف اتريخ 
الــ20 لالحتاد الذي  القدمي. وقد مت تكرميه يف املؤمتر  العربية  اجلزيرة 
الفيوم  جامعة  رحاب  2017م يف  نوفمرب   13-11 الفرتة  يف  عقد 

العربية. جبمهورية مصر 
املشاركة يف امللتقيات واللقاءات والندوات واحملاضرات العلمية 

املشاركة يف امللتقيات واللقاءات والندوات

ملتقيات ولقاءات  القسم يف  التدريس يف  شارك عدد من أعضاء هيئة 
علمية وندوات على النحو اآليت:

مشاركة األستاذ الدكتور عبدهللا بن عبدالرمحن العبداجلبار يف فعاليات - 
يوم  وذلك  للكتاب  الدويل  اإلسكندرية  ملعرض  الثقايف  الربانمج 
اخلميس املوافق 2018/4/5م مبحاضرة بعنوان »اجلزيرة العربية يف 

الكالسيكية«. املصادر 
مشاركة األستاذ الدكتور عبدهللا بن عبدالرمحن العبداجلبار يف امللتقى - 

األول آلاثر اململكة وذلك يوم اخلميس املوافق 1439/2/20هـ بورقة 
بعنوان »اآلاثر السعودية يف كتب الرحالة«. 

حضور رئيس القسم الدكتور عبدهللا بن عثمان اخلراشي اللقاء الثاين - 

قسم  يف  انعقد  والذي  السعودية  ابجلامعات  التاريخ  أقسام  لرؤساء 
التاريخ واحلضارة جبامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية وذلك يوم 

اخلميس املوافق 1439/3/19ه.
اجلزيرة -  ندوة  التدريس  هيئة  وعضوات  أعضاء  من  عدد  حضور 

العربية يف املصادر الكالسيكية واليت أشرف عليها األستاذ الدكتور 
إىل16   12 من  الفرتة  يف  وذلك  العبداجلبار  عبدالرمحن  بن  عبدهللا 

مجادى األوىل يف فندق تيارا يف الرايض. 
إدارة األستاذ الدكتور عبدهللا بن حممد املطوع أستاذ التاريخ احلديث - 

ابلقسم حماضرة »اتريخ املدرسة الصولتية«، للشيخ ماجد بن الشيخ 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  أقيمت يف مركز  اليت  رمحت هللا 

اإلسالمية بتاريخ 1439/3/30هـ. 

إدارة الدكتور حممد بن عبدهللا التوجيري رئيس قسم التاريخ حماضرة - 
2017م«،  إىل  1917م  من  األوسط  الشرق  يف  روسيا  »سياسة 
لألستاذ الدكتور ألكسي فاسيلييف اليت أقيمت يف مركز امللك فيصل 

للبحوث والدراسات اإلسالمية بتاريخ 1439/7/16هـ.
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املشاركة يف احملاضرات

شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس يف القسم يف تقدمي احملاضرات اآلتية 
حسب اجلدول أدانه:

املوقععنوان احملاضرةاسم احملاضرالتاريخ

د. عايــض بــن ســعد 1439/2/25ه
الدوسري

العوامل اليت أدت إىل صناعة الغرب 
كما هو اليوم، عرض للعوامل 

التارخيية السياسية الدينية الفلسفية

مدرج كلية 
اآلداب

واثئق الدولة السعودية يف مراحلها أ.د. سهيل صاابن1439/3/19هـ
الثالث ابألرشيف العثماين

كلية اآلداب - 
78ب

قاعة جملس القسمطريق احلريرصاحل بن محد الصقري1439/3/23هـ

د. عبدهللا بن علي 1439/5/27هـ
الزيدان

اجلمعيــة التارخييــة الســعودية يف 
ثالثــني عامــًا

مدرج كلية 
اآلداب

د. منصور مسار 1439/6/25هـ
اجلابري

قاعة جملس القسمالتاريــخ حتــت جمهــر طبيــب

أ.د. بشــار عــواد 1439/7/10هـ
معروف

إبــرازات الكتــب املتعــددة ومناهــج 
حتقيقهــا

مدرج كلية 
اآلداب

د. عبدهللا بن علي 1439/8/14هـ
الزيدان

قيــام دولــة املرابطــني يف غــرب 
أفريقيــا: قــراءة جديــدة

قاعة جملس القسم

املشاركة يف الدورات التدريبية وورش العمل

شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس يف القسم يف حضور ورش عمل، 
منها:
لرسم -  عمل  ورشة  اخلراشي  عثمان  بن  عبدهللا  الدكتور  حضور 

التوجهات اجلديدة لعمل مجعية التوعية والتأهيل االجتماعي )واعي(.

وشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس يف القسم يف حضور دورات - 
تدريبية يف اجلودة، وهي:

مهارات التفكري االسرتاتيجي.- 
استخدام الشبكات االجتماعية يف التعليم.- 
بيئة التعليم اآلمنة.- 
دورة التدريس الفعال.- 
البحث يف قواعد البياانت واملكتبات الرقمية.- 
النشر يف اجملالت العلمية.- 
دورة اإلحصاء.- 
أساسيات نظام إدارة التعلم اإللكرتوين.- 
التغذية الراجعة.- 
التدريس املصغر.- 
أساسيات البحث العلمي.- 
تعميم وبناء املقرر الدراسي.- 
تطوير ملف عضو هيئة التدريس.- 
مهارات التأثري واإلقناع.- 
الدراسة الذاتية للربانمج.- 

استقباالت القسم وزايراته
استقبل القسم األستاذ الدكتور بشار عواد معروف احلاصل على جائزة - 

امللك فيصل لقسم التاريخ يوم الثالاثء املوافق 1439/7/10هـ.
استقبل القسم األستاذ الدكتور ألكسي فاسيلييف الذي التقى أبعضاء - 

هيئة التدريس يوم االثنني املوافق1439/7/30هـ.
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للسياحة -  العامة  اهليئة  القسم  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد  زار 
بن  سلطان  األمري  امللكي  السمو  بصاحب  والتقوا  الوطين،  والرتاث 
سلمان آل سعود رئيس يف مقر اهليئة يوم األحد املوافق 1439/2/9ه.

األنشطة واخلدمات الطالبية
لقاءات رئيس القسم ابلطالب والطالبات

لقاء املعيدين واملعيدات واحملاضرين واحملاضرات يف القسم مبدير املوارد - 
البشرية يف اجلامعة أ. فيصل احلريب حبضور رئيس القسم د. حممد بن 
عبدهللا التوجيري وعدد من أعضاء هيئة التدريس وذلك لإلجابة على 
استفساراهتم وتساؤالهتم. ُعقد اللقاء يف قاعة جملس قسم التاريخ يوم 

األربعاء املوافق 1439/8/16هـ.  
لقاء رئيس القسم ابملعدين واحملاضرين بتاريخ 1439/6/18هـ ملتابعة - 

سري دراساهتم العليا وحث من مل يبدأ برانمج الدراسات العليا ابلقسم 
بسرعة احلصول على قبول من إحدى اجلامعات املعرتف هبا.

ُعقد -  الذي  ابلقسم  الدوري  البكالوريوس  بطالب  القسم  رئيس  لقاء 
بتاريخ 1439/2/4ه.

تواصل رئيس القسم أثناء انعقاد جملس القسم مع مبتعثني القسم من - 

للوقوف على أوضاعهم   Skype بواسطة برانمج  معيدين وحماضرين 
الدراسية.

 فعاليات اندي التاريخ
أقام اندي التاريخ لقاء مع سعادة رئيس قسم التاريخ د. عبدهللا اخلراشي - 

يف يوم الثالاثء 1439/2/4 هـ يف مدرج كلية اآلداب الساعة الـعاشرة 
صباحاً، وحضر اللقاء مجوع من الطالب وجرى خالل اللقاء حوار 

مع الطالب.
قام سعادة أ.د. سهيل صاابن يف يوم اخلميس املوافق 1439/3/9هـ - 

يف  السعودية  الدولة  واثئق  بعنوان:  التاريخ  اندي  يف  حماضرة  إبلقاء 
األرشيف العثماين، متحداثً عن عالقة الدولة العثمانية ابلدولة السعودية 

يف مراحلها الثالث من واقع واثئق ذلك األرشيف.
زار وفد من أعضاء هيئة تدريس وطالب اندي التاريخ يف صباح يوم - 

اليت نظمها اندي  الزايرات  الوطين السعودي، ضمن  الثالاثء املتحف 
من  شاهدوه  مما  إعجاهبم  التاريخ  قسم  منسوبو  أبدى  وقد  التاريخ. 

جهود الدولة حفظها هللا واهتمامها ابلرتاث واآلاثر.


