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  تعد كلية �لآد�ب �أول كلية �أن�سئت يف جامعة �مللك �سعود منذ �أكرث من 
خم�سة عقود، وحتوي �سبعة �أق�سام �أكادميية هي: ق�سم �للغة �لعربية 
�لتاريخ،وق�سم  وق�سم  و�آد�بها،  �لإجنليزية  �للغة  وق�سم  و�آد�بها، 
وق�سم  �لجتماعية،  �لدر��سات  وق�سم  �لإعالم،  وق�سم  �جلغر�فيا، 
و�جلمعيات  �لإد�رية  �لوحد�ت  �إىل عدد من  �إ�سافة  �ملعلومات،  علم 
على  �حلفاظ  �لكلية  �أهد�ف  �أهم  ومن  �لبحث،  وكر��سي  �لعلمية، 
�لرت�ث �لإ�سالمي و�حلفاظ على لغة �لقر�آن و�ل�سنة �لنبوية وتر�سيخ 
دفع  يف  �لفعالة  �مل�ساركة  وكذلك  �لعليا.  �لإ�سالمية  و�ملثل  �ملفاهيم 
عجلة �لتنمية بكافة جو�نبها يف �ململكة؛ لذ� �أ�سهمت �لكلية باأق�سامها 
�إ�سهامات م�سيئة يف خدمة �ملجتمع وتنميته. فمنذ  وما ز�لت ت�سهم 
و�لأدباء  و�ملفكرين  �لعلماء  من    كبري  عدد  منها  تخرج  تاأ�سي�سها 
و�لقياديني �لذين كان لهم دور كبري يف دفع عجلة �لتطور و�لتنمية يف 
هذ� �لبلد.  نحن نعد �أن �أهم مورد لكليتنا هو �أع�ساء هيئة �لتدري�س 
و�لطالب �لذين يقدمون عمال دوؤوبا لتحقيق �لتميز و�لنجاح، ونحن 

تدري�س وطالب متميزين هو  �أع�ساء هيئة  توفر  لأن  بذلك  فخورون 
�جليد  �لتعليم  �أن  نوؤمن  متميزة.  نحن  كلية  لبناء  �لأ�سا�سي  �ملحور 
حتوي  �أن  ن�سعى  لذلك  حولنا؛  من  �مل�ستجد�ت  مع  يتكيف  �أن  يجب 
�إىل  ت�ساف  �ملهار�ت  من  عددً�  للكلية  �جلديدة  �لدر��سية  �خلطط 
مو�د �لتخ�س�س وهي مهار�ت يحتاج �إليها جمتمعنا وتهيئ �لطالب 

للنجاح بعد �لتخرج.
ومت�سيًا مع روؤية جامعة �مللك �سعود �حلالية ت�سعى �لكلية حاليا �إىل 
�لرفع من م�ستوى �لعملية �لتعليمية ودعم �لبحث �لعلمي، وبناء تعاون 
و�سر�كة حملية و�إقليمية وعاملية؛ لكي توؤدي �لكلية �أف�سل دور ممكن 

خلدمة �ملجتمع وخدمة �لبحث �لعلمي و�لعملية �لتعليمية يف �ململكة.
وقد حققت �لكلية باأق�سامها �لأكادميية �ل�سبعة �لعديد من �لإجناز�ت 
�سد بع�سها يف هذ�  �لتي ت�ساف �إىل �سجلها �مل�سرق دوما، و�لتي �سريرُ

�لتقرير. 
عميد الكلية

 اأ.د. نايف بن ثنيان اآل �سعود

كلمة العميد
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كلية الآداب ومواكبة التغري
تعد كلية �لآد�ب من �أعرق �لكليات لي�س يف �ململكة فح�سب بل يف منطقة 
�خلليج �لعربي قاطبة؛ فقد كانت كلية �لآد�ب نو�ة ن�ساأة جامعة �مللك 
ما  على  �لعطاء  و��ستمرت يف  عام 1957م،  �أن�سئت يف  �سعود، حيث 
يربو عن 60 عامًا، وخّرجت �لآلف من �لطالب �لذين ت�سلم بع�سهم 
جمال  يف  �لأديب  منهم  فكان  �ل�سعودي؛  �ملجتمع  يف  قيادية  مهام 
�لجتماعي  و�لأخ�سائي  �لعامل  ومنهم  و�لإجنليزي،  �لعربي  �لأدب 
ومنهم �ملوؤرخ، ومنهم �لعامل يف جمال �جلغر�فيا، و�لإعالمي �ملميز، 
و�ملتخ�س�س يف جمال علم �ملعلومات و�ملكتبات. �إن هوؤلء �ملخت�سني 

يعدون مفخرة جلامعة �مللك �سعود و�ملجتمع �ل�سعودي.
�أد�ئها  من  فيها  طورت  متعاقبة  مبر�حل  �لآد�ب  كلية  مرت  ولقد 
وتلبية  �ملجتمع  �لتي حتدث يف  �لتغري�ت  ملو�كبة  �لدر��سية  وخططها 

كلمة وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

خططها  �لتطور�ت  هذه  و�آخر  وروؤ�ها.  �لتنمية  خطط  متطلبات 
�مل�سرتكة  �لأوىل  �ل�سنة  تعديل خطة  بناء على  لت  دِّ عرُ �لتي  �لدر��سية 
)�لتح�سريية �سابقًا( يف �لعام �لدر��سي 1439/1438 ، و�لذي يعد 
�آخر �لتعديالت و�لتحديثات �لتي �أرُدِخلت على �خلطط �لدر��سية يف 

�أق�سامها �ل�سبعة ملو�كبة �آخر �لتطور�ت يف جمال تخ�س�سها.
جمال  يف  جهدً�  تاألرُ  مل  �لأكادميية  لل�سوؤون  �لآد�ب  كلية  وكالة  �إن 
وتلبية �حتياجات  للرفع من م�ستوى �ملخرجات  �لكلية  تطوير خطط 
يتو�كب مع  �لتعليمية مبا  �لعملية  �سري  �أنها نظمت  �لعمل، كما  �سوق 
عملية  فنظمت  �لطالب؛  م�سلحة  ويحقق  و�أنظمتها،  �جلامعة  روؤى 
�لت�سجيل يف �لكلية وتابعت �سري �لعملية �لدر��سية، وتوفري �خلدمات 

�لالزمة لها.
وهذ� �لنجاح مل يتحقق �إل بت�سافر جهود كافة من�سوبي كلية �لآد�ب: 

�إد�رة و�أع�ساء هيئة تدري�س وموظفني.
وكيل الكلية لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

د. حميد بن خليل ال�سايجي
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�لآد�ب  كلية  �لعلمي يف  و�لبحث  �لعليا  للدر��سات  �لكلية  وكالة  تعمل 
�سري  على  وت�سرف  �جلامعة،  يف  �لعليا  �لدر��سات  منظومة  �إطار  يف 
�لدر��سات �لعليا يف �أق�سام �لكلية �ل�سبعة، وت�ساند طالب �لدر��سات 
�لعليا يف �لكلية عرب �مللتقى �لعلمي و�لثقايف لطالب �لدر��سات �لعليا.

�لعلمي عدد من  و�لبحث  �لعليا  للدر��سات  �لوكالة  ويندرج يف هيكل 
�لوحد�ت كوحدة �لدر��سات �لعليا �ملعنية بال�سوؤون �لأكادميية لطالب 
�لدر��سات �لعليا يف �لكلية، ووحدة �لبحث �لعلمي �ملعنية بالدر��سات 

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

�ملعيدين  ووحدة  �لطالب يف جمال عملها،  وتدريب  �لعلمي  و�لبحث 
كلية  من�سوبي  من  �لفئات  بهذه  ترُعنى  �لتي  و�ملبتعثني  و�ملحا�سرين 

�لآد�ب.
�لتي  �لأعمال  من  عددً�  �لكلية  وكالة  �أجنزت  �ملن�سرم  �لعام  ويف 
ت�سمنها �لتقرير �ل�سنوي، فن�ساأل �هلل �أن يوفق �جلميع ملا فيه �خلري 

يف خدمة �لعلم و�لتعليم يف وطننا �لغايل.

وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي
د. علي بن معيوف املعيوف  
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أواًل: نبذة عن الكلية

النشـــأة 

�أن�سئت مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم 18 �ل�سادر يف  كانت كلية �لآد�ب �لكلية �لأوىل يف جامعة �مللك �سعود، )جامعة �لريا�س �سابقًا(، فقد 
21 ربيع �لثاين عام 1377هـ. �لذي ن�س يف �ملادة �لأوىل على �أن »تن�ساأ يف جامعة �مللك �سعود كلية �لآد�ب« ويف �ملادة �لثانية ن�س على �أن 
»ت�ستمل )�لكلية(على ق�سم �للغة �لعربية و�آد�بها و�للغات �لإ�سالمية و�آد�بها وق�سم �لتاريخ �لعام وتاريخ �لإ�سالم و�حل�سارة �لإ�سالمية وق�سم 
�جلغر�فيا وق�سم �للغات �لأوروبية و�آد�بها...«. وقد �قت�سر �لقبول يف بد�ية ن�ساأتها على �لطالب، حيث �لتحق بها يف عام 1377هـ 21 طالبًا 
فقط، وذلك يف �أق�سام �لتاريخ و�جلغر�فيا و�للغة �لعربية و�للغة �لإجنليزية. ويف عام 1380/ 1381هـ تخرجت �لدفعة �لأوىل �لبالغ عددها 

15 طالبًا.
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التطـــــور:

 �أتاحت �لكلية عام 1382/1381هـ للطالبات فر�سة مو��سلة �لتعليم �جلامعي بنظام �لنت�ساب، �لذي �ألغي لحقًا،و��ْسترُعي�َس عنه بنظام �لنتظام 	 
�لكلي �ساأنهن يف ذلك �ساأن �لطالب. 

�عتمدت �لكلية عند �إن�سائها نظام �لدر��سة �ل�سنوي، فقد كانت �ل�سنة �لدر��سية �لأوىل عامة، ثم يبد�أ �لتخ�س�س يف �ل�سنة �لدر��سية �لثانية.	 
كليات 	  ببقية  �أ�سوة  �ل�سنوي  �لدر��سة  نظام  عن  عو�سًا  �ملعتمدة  �ل�ساعات  نظام  بتطبيق  1396/1395هـ  �جلامعي  �لعام  بد�ية  يف  �لكلية  قامت 

�جلامعة، وبلغ �إجمايل �ساعات متطلبات �لتخرج 144 �ساعة در��سية معتمدة، وخف�ست يف �لعام �جلامعي 1401/1400 �إىل 120 �ساعة در��سية 
معتمدة، ويف عام 1413/1412هـ مت زيدت �إىل 128 �ساعة در��سية.

قررت �جلامعة منذ �لعام �جلامعي 1414/1413هـ تطبيق �لنظام �لف�سلي ذي �جلدول �لثابت �ملعمول به حاليًا بدًل من نظام �ل�ساعات �ملعتمدة 	 
�ملعمول به �سابقًا، و�أ�سبحت �لدر��سة يف كلية �لآد�ب ملرحلة �لبكالوريو�س وفقًا للنظام �لف�سلي تق�سم �إىل ثمانية ف�سول در��سية، يدر�س �لطالب يف 
�لف�سل �لأول عدد من �ملقرر�ت �لعامة متثل مد�خل جلميع �أق�سام �لكلية. يلي ذلك �لتخ�س�س يف �لف�سل �لثاين. وبقي جمموع �لوحد�ت �ملطلوبة 

128 وحدة دون تغيري.
يف �لعام �جلامعي 1416/1415هـ �ألغت �لكلية در��سة �ملقرر�ت �لعامة و�عتمدت �لتخ�س�س من بد�ية �لف�سل �لأول، ويف �لعام نف�سه ��ستحدث 	 

ق�سم علوم �ملكتبات و�ملعلومات برناجمًا للماج�ستري يف �ملعلومات، و�نطالقا من حر�س �لكلية على �إتاحة �لفر�سة للطالب �لر�غبني يف مو��سلة 
�لدر��سات �لعليا، وتلبية لرغبة كثري من �خلريجني �لذين مل تتح لهم فر�سة �لدخول يف �لربنامج �لعتيادي فتحت لهم �لكلية باب �لقبول يف 
بر�مج �لتعليم �ملو�زي للعام �لدر��سي 1430-1431هـ، وذلك يف �لتخ�س�سات �لآتية: �للغة �لعربية، �لدر��سات �لجتماعية، �ل�سحافة �لإلكرتونية، 

�لإعالم �لرقمي، �لتاريخ �لوطني.
ويف �لعام 1432/1431هـ بد�أ تطبيق �ل�سنة �لتح�سريية يف �لكليات �لإن�سانية يف جامعة �مللك �سعود، ومنها كلية �لآد�ب، حيث عدلت �خلطط 	 

�لدر��سية جلميع �أق�سام �لكلية مع �لحتفاظ بعدد �لوحد�ت �لــ 128 �ملوزعة على ثمانية ف�سول در��سية ت�سكل �ل�سنة �لتح�سريية �لف�سلني �لأولني 
بعدد 31 �ساعة، ويبد�أ �لطالب بدر��سة �لتخ�س�س يف �لف�سل �لثالث.

ويف عام 1439/1438هـ �قت�سر يف �ل�سنة �لأوىل �مل�سرتكة على ف�سل و�حد للكليات �لإن�سانية، ومنها كلية �لآد�ب حيث يلتحق �لطالب يف �لف�سل 	 
�لدر��سي �لثاين برب�مج �لكلية.

الرؤية 
�لتميز �لتعليمي و�لبحثي يف �لعلوم �لإن�سانية و�لجتماعية، و�لإ�سهام يف بناء جمتمع �ملعرفة	 

الرسالة
ت�سعى كلية �لآد�ب �إىل تزويد طالبها بخرب�ت تعليمية عالية �جلودة و�إجر�ء بحوث علمية متمّيزة يف �لعلوم �لإن�سانية و�لجتماعية تدعم �لقيم 	 

و�لتقاليد �لإ�سالمية و�لعربّية؛ لرفع م�ستوى �ملعرفة لدى طالبها، وتعزيز �سبل �لإبد�ع و�لتفكري �لناقد و�لتو��سل �لفعال وتنمية �ل�سعور بامل�سوؤولية 
وحتقيق �لتعلم مدى �حلياة وتطبيق ذلك كله يف �حلياة �لعملية. كما ت�سجع �لكلية �ل�سر�كة �ملجتمعية، و�لن�ساطات و�خلدمات �لإبد�عية للنهو�س 

باملجتمع.
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األهداف 
ت�سعى كلية �لآد�ب �إىل �أن يكون �إ�سهامها �لأكادميي و�لجتماعي متمّيزً� وذلك بتحديد جمموعة من �لأهد�ف من خالل �خلطة �ل�سرت�تيجية توؤدي 	 

�إىل �لتطبيق �لعملي ملبادئها و�لتمّيز يف م�ساعيها �لأكادميية و�لجتماعية، وذلك من خالل:

�لهدف �ل�سرت�تيجي �لأول: تعزيز �لتوجهات �ل�سرت�تيجية للكلّية و�أق�سامها �لأكادميية.	 

�لهدف �ل�سرت�تيجي �لثاين: �إثر�ء �لتجربة �لرتبوية و�لدفع قدمًا بنوعية �لتعليم و�لتعّلم عرب بر�مج �أكادميية حمورها �لطالب تتو�فق مع روؤية 	 
ور�سالة �لكلية.

�لهدف �ل�سرت�تيجي �لثالث: نظام فاعل ل�سبط �جلودة وفق �ملعايري �لوطنية و�لعاملية.	 

�لهدف �ل�سرت�تيجي �لر�بع: تعزيز و�إثر�ء �لأق�سام �لأكادميية بالكلية .	 

�لهدف �ل�سرت�تيجي �خلام�س: تعزيز م�سادر �لتعّلم، ودعم �لإد�رة و�لبنية �لتحتية لأق�سام �لكلية وبر�جمها ووحد�تها و�خلدمات �لأكادميية.	 

�لهدف �ل�سرت�تيجي �ل�ساد�س: �إ�سر�ك و�إثر�ء وتعزيز �لإمكانات �لب�سرية يف �لكلّية عرب �للتز�م و�لكفاءة و�لتنمية.	 

�لهدف �ل�سرت�تيجي �ل�سابع: توظيف �أنظمة �إد�رية م�سوؤولة وفاعلة قابلة للمحا�سبة.	 

�لهدف �ل�سرت�تيجي �لثامن: �إ ثر�ء �لتو��سل بني �ملجتمعات �لب�سرية و�لذي ت�سارك فيه كلية �لآد�ب.	 
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الهيكل التنظيمي لكلية اآلداب

عمادة الكلية
اأمانة جمل�س الكلية

�شحيفة ر�شالة اجلامعة

وحدة املتابعة

اإدارة الكلية

وحدة ال�ش�ؤون الإدارية وحدةالتط�ير

وحدة اجل�دة والعتماد
الأكادميي

وحدة التعليم الإلكرتوين
وتقنية املعل�مات

وحدة الإح�شاء واملعل�مات

وحدة ال�ش�ؤون املالية

وحدة العالقات العامة

وحدة الت�شالت الإدارية
واخلدمات امل�شاندة

وكالة الكلية للتط�ير 
واجل�دة

وكالة الكلية للدرا�شات
العلياوالبحث العلمي

وكالة الكلية لل�ش�ؤون
التعليميةوالأكادميية وكالة كلية للطالبات

ق�شم اللغة العربية
واآدابها

ق�شم اللغة الإجنليزية
ق�شم علم املعل�ماتق�شم الإعالمق�شم الدرا�شات الجتماعيةق�شم اجلغرافياق�شم التاريخواآدابها

وحدة الدرا�شات العليا

وحدة البحث العلمي

وحدةاملعيدين واملبتعثني

مركز البح�ث

جملة كلية الآداب

وحدة الإر�شاد الأكادميي

وحدة ال�ش�ؤون التعليمية

وحدة احلق�ق الطالبية

وحدة الختبارات

وحدة الأن�شطة الطالبية

وحدة �ش�ؤون اخلريجني
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األقسام األكاديمية الحالية بالكلية والدرجات العلمية التي تمنحها
متنح الأق�سام الأكادميية الدرجات العلمية الآتية:

درجة الدكتوراهدرجة املاج�ستريدرجة البكالوريو�سالق�سمم
√√√ق�سم �للغة �لعربية و�آد�بها1
√√√ق�سم �للغة �لإجنليزية و�آد�بها2
√√√ق�سم �لتاريخ3
√√√ق�سم �جلغر�فيا4
_√√ق�سم �لإعالم5
√√√ق�سم �لدر��سات �لجتماعية6
_√√قسم علم املعلومات7
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أعضاء هيئة التدريس 
بلغ �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف �لكلية �إىل نهاية �لف�سل �لثاين 1438/1437هـ ما يقارب )610( �أع�ساء  موزعني على �أق�سام �لكلية وفق �جلدول �أدناه:

جدول اأع�ساء هيئة التدري�س يف الأق�سام العلمية

الق�سم
    النوع

     اجلن�سية الدرجة العلمية
     الإجمايلذكراأنثى

الإجمايل ذكراأنثىغري �سعودي�سعوديغري �سعودي�سعودي

ق�سم �للغة �لعربية
و�آد�بها

3014832225�أ�ستاذ
1410551520�أ�ستاذ م�سارك
91180101828�أ�ستاذ م�ساعد

1354213185573�لإجمايل

ق�سم �للغة �لإجنليزية
و�آد�بها

1020123�أ�ستاذ
0020022�أ�ستاذ م�سارك
11179121628�أ�ستاذ م�ساعد

121119132033�لإجمايل

ق�سم �لتاريخ

2011321416�أ�ستاذ
50905914�أ�ستاذ م�سارك
81809817�أ�ستاذ م�ساعد

151283163147�لإجمايل

ق�سم �جلغر�فيا
1015011516�أ�ستاذ

1070178�أ�ستاذ م�سارك
42506511�أ�ستاذ م�ساعد

6227082735�لإجمايل

ق�سم �لدر��سات �لجتماعية
0112211415�أ�ستاذ

845412921�أ�ستاذ م�سارك
1907219928�أ�ستاذ م�ساعد

275248323264�لإجمايل

ق�سم �لإعالم
0030033�أ�ستاذ

0144189�أ�ستاذ م�سارك
1316341923�أ�ستاذ م�ساعد

1423753035�لإجمايل

ق�سم علم �ملعلومات
0040044�أ�ستاذ

0031044�أ�ستاذ م�سارك
006401010�أ�ستاذ م�ساعد

0013501818�لإجمايل
1483633690184426610�لإجمايل
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ثانيًا: الطالب والطالبات في الكلية
أ الطالب املنتظمون	.

بلغ عدد الطالب املنتظمني يف الكلية اإىل نهاية الف�شل الثاين 1437 – 1438هـ ح�ايل )6083( طالباً وطالبًة م�زعني على اأق�شام الكلية:
مرحلة البكالوريو�س 

اأعداد طالب البكالوريو�س للعام اجلامعي 1437هـ/ 1438هـ
   الن�سبة  الإجمايل    اأنثى     ذكرالق�ســــــــــــم

25191356387529.385�لإعالم
3905419317.05998�لتاريخ

5134479607.2799�جلغر�فيا
13231692301522.8634�لدر��سات �لجتماعية
645785143010.844�للغة �لعربية و�آد�بها

1170011708.87237علم �ملعلومات
6641142180613.6953�للغة �لإجنليزية و�آد�بها

7224596313187100اإجمايل الكلية  
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مرحلة املاج�ستري
اأعداد طالب املاج�ستري للعام اجلامعي 1437هـ/ 1438هـ

 الن�سبة الإجمايل       اأنثى    ذكرالق�ســــــــــــم
6713720425.6�لإعالم
789617421.8�لتاريخ

2316618923.7�جلغر�فيا
1354678.4�لدر��سات �لجتماعية
2644708.8�للغة �لعربية و�آد�بها

216182.3علم �ملعلومات
2352759.4 �للغة �لإجنليزية و�آد�بها

232565797100اإجمايل الكلية
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مرحلة الدكتوراه
اأعداد طالب الدكتوراه للعام اجلامعي 1437هـ/ 1438هـ

 الن�سبة الإجمايل    اأنثى ذكرالق�ســــــــــــم
696922.3�لإعالم
22227.1�لتاريخ

46146019.4�جلغر�فيا
28487624.6�لدر��سات �لجتماعية
20446420.7�للغة �لعربية و�آد�بها

110.3علم �ملعلومات
17175.5�للغة �لإجنليزية و�آد�بها

164145309100                اإجمايل الكلية
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ب. الطالب اخلريجون
– 1438هـ حوايل )1015( طالبًا موزعني على  بلغ عدد الطالب اخلريجني يف الكلية اإىل نهاية الف�سل الثاين 1437 

اأق�سام الكلية:
اخلريجــون

مرحلة البكالوريو�س
الن�سبةاأجمايلاأنثى ذكرالق�ســــــــــــم

1349923322.95567�لإعالم
1774918.965517�لتاريخ

2546716.995074�جلغر�فيا
10214224424.03941�لدر��سات �لجتماعية
409313313.10345�للغة �لعربية و�آد�بها

800807.881773علم �ملعلومات
3712616316.05911 �للغة �لإجنليزية و�آد�بها

4355801015100الإجمايل
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مرحلة املاج�ستري

 الن�سبةاأجمايلاأنثى ذكرالق�ســــــــــــم
8101820.45�لإعالم
0111.14�لتاريخ

561112.50�جلغر�فيا
1242528.41�لدر��سات �لجتماعية
6121820.45�للغة �لعربية و�آد�بها

731011.36علم �ملعلومات
1455.68�للغة �لإجنليزية و�آد�بها

286088100الإجمايل
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مرحلة الدكتوراه
الن�سبةاأجمايلاأنثى ذكرالق�ســــــــــــم

0000.00�لإعالم

0000.00�لتاريخ

51621.43�جلغر�فيا

561139.29�لدر��سات �لجتماعية

33621.43�للغة �لعربية و�آد�بها

0000.00علم �ملعلومات

05517.86�للغة �لإجنليزية و�آد�بها

131528100الإجمايل
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ثالثًًا: أنشطة عمادة الكلية: )فعاليات وحدة العالقات 
العامة(

�أثناء �لعام �لدر��سي 1438/1437هـ بالعديد من �لأن�سطة  قامت �لكلية 
خارج  من  وفود  و��ست�سافات  ��ستقبالت  �سملت  و�لرتفيهية،  �لعلمية 
�جلامعة و�إقامة موؤمتر�ت وندو�ت وحلقات نقا�س وفعاليات، و�مل�ساركة يف 
�لحتفالت �لوطنية و�إقامة معار�س وغريها من �لأن�سطة �ملتنوعة، وميكن 

�إلقاء �ل�سوء على بع�سها:
الأن�سطة املقامة

��ستقبل عميد �لكلية يوم �لأربعاء 1438/5/11هـ معايل مدير �جلامعة يف 
مكتبه، وبحثا بع�س �لأمور �لتي تخ�س �لكلية، وختم معايل �ملدير زيارته 

بزيارة ر�سالة �جلامعة. 

ا�ستقبال مدير برنامج املتفوقني واملوهوبني يف اجلامعة

تر�سيخًا لقيم برنامج �لطلبة �ملتفوقني و�ملوهوبني �لقائمة على �لتكاملية 
�لربنامج  مدير  �لكلية  عميد  �لتقى  �مل�ستمر،  و�لتو��سل  �لبناء  و�لتفاعل 

�لدكتور علي �لدلبحي. 

نائب  املوافق 1438/3/8هـ  الأربعاء  يوم  الآداب  لكلية  زيارة 
مدير جامعة الريموك 

نظمت �لعالقات �لعامة زيارة �أ. عبد �لعزيز بن فهد �لعيد مدير �لقناة 
�مللك  مركز  بزيارة  قام  حيث  1438/7/23هــ،  �خلمي�س  يوم  �لثقافية 
�سلمان للدر��سات �لتاريخية وزيارة بع�س كر��سي �لبحث، وبع�س وحد�ت 

�لكلية، و�ختتم زيارته بزيارة ر�سالة �جلامعة. 



التقرير السنوي لكلية اآلداب33
للعام الدراسي 1437-1438هـ

اجلامعة  وكيل  �سعادة  زيارة  بالكلية  العامة  العالقات  نظمت 
للتطوير واجلودة.

جوالة »طيبة«

��ست�ساف �لنادي �لثقايف و�لجتماعي بكلية �لآد�ب موؤخرً� نادي ع�سائر 
مدى  لتوؤكد  �لزيارة  هذه  وتاأتي  �ملنورة،  باملدينة  طيبة  بجامعة  �جلو�لة 
�لعالقة �لطيبة بني �لناديني، وقد جت�سدت قبل ذلك بزيارة �لنادي �إىل 

جامعة طيبة يف �لف�سل �لدر��سي �لأول 1438/1437هـ.

وفد جامعة املجمعة

وقام  باجلامعة،  �ل�سامل  �لو�سول  برنامج  �ملجمعة  جامعة  من  ز�ر وفد 
للو�سول  �لد�ئم  �ملعر�س  على  بالطالع  �لآد�ب  كلية  زيارته  خالل  �لوفد 

�ل�سامل.
وفد ن�سائي من جامعة اجلوف

و�جلودة للتطوير  �لكلية  وكيلة  بنائبة  ممثلة  �لآد�ب  كلية   ��ستقبلت 
د. �بت�سام �ل�سايف وفريق �لعالقات �لعامة موؤخرً� وفًد� من جامعة منطقة 
�أ�سماء  �لدكتورة  ب�سكاكا  �لبنات  كليات  جممع  عميد  بح�سور  �جلوف 
�ملوي�سري وع�سو هيئة �لتدري�س �لدكتورة هال �ليزيدي، وز�ر �لوفد عدد� 

من مر�كز �لكلية ومر�فقها. 
وفد معهد ريادة الأعمال
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قامت حملة »��سنع وظيفتك« بزيارة كلية �لآد�ب ملدة يومني؛ لن�سر ثقافة 
ريادة �لأعمال و�لعمل �حلر، و�لتعريف مبعهد ريادة �لأعمال يف �جلامعة 
و�أهميته لدى �لطالب و�لطالبات باكت�ساف �لرو�د منهم، وت�سجيعهم على 
�لأعمال  لريادة  �ملتعددة  �لفو�ئد  وتو�سيح  �لريادية،  م�ساريعهم  تاأ�سي�س 
�ملعهد  بيانات  بقاعدة  �لطالب  ت�سجيل  كما مت  و�ملجتمع،  للفرد  بالن�سبة 

ونادي رو�د �لأعمال.
الثالثاء  يوم  الآداب  بكلية  العامة  العالقات  ا�ستقبلت  كما 
التعليمي،  امللك �سعود  1438/3/28هـ، زوارًا من طالب جممع 
الكلية وزيارة الأن�سطة الطالبية،  اأق�سام  قاموا بزيارة بع�س 

وبع�س وحدات الكلية.

املوؤمترات والندوات وحلقات النقا�س والفعاليات: 
املوؤمتر الدويل الثاين لق�سم الإعالم

بن 	  بندر  بن  في�سل  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  عن  نيابة 
�جلامعة  مدير  معايل  �فتتح  �لريا�س،  منطقة  �أمري  عبد�لعزيز 
�لدكتور بدر�ن �لعمر، �لثالثاء �ملا�سي �ملوؤمتر �لدويل �لثاين لق�سم 
�لإعالم بجامعة �مللك �سعود، و�لذي جاء بعنو�ن »�لبيئة �جلديدة 
مب�ساركة  و�ملاأمول«  �لو�قع  �لعربي،  �لعامل  يف  �لتفاعلي  لالإعالم 

نخبة من �لباحثني و�ملتخ�س�سني يف جمايل �لإعالم و�لت�سال. 

»�لبيئة 	  �لأول:  �ملحور  يف  عالج   ، عدة  حماور  �ملوؤمتر  ناق�س  
�لتفاعلية لالإعالم«، ويف �ملحور �لثاين ناق�س“ م�سروعات �لأعمال 
ورعاية  �لإعالمي”  �ملحتوى  ك�سناعة  �لتفاعلي  �لإعالم  يف 
ومتويل م�سامني �لإعالم �لتفاعلي، و�لإعالن يف ظل بيئة �لإعالم 
�لتفاعلي، و�لعالقات �لعامة و�ملمار�سة �ملهنية للتو��سل يف �لإعالم 
�لتفاعلي، �أما �ملحور �لثالث فتناول »�لفجوة بني �لإعالم �لتقليدي 
�لتقليدي  �لإعالم  بني  �لتكامل  ودر�س  �لتفاعلي«،  و�لإعالم 
و�لإعالم �لتفاعلي، و�لتطور�ت �ملهنية لالأدو�ر �لإعالمية يف بيئة 
�أما  �لإعالمية،  �لر�سالة  تطوير  يف  و�لإبد�ع  �لتفاعلي،  �لإعالم 

�ملحور �لر�بع فناق�س »�لإعالم �لتفاعلي و�ملجتمع«.  
�ملوؤمتر ما يقرب من 230 بحثًا، وورقة علمية د�خلية 	  �إىل   و�سل 

وخارجية، �سارك منها 60 بحثًا يف �جلل�سات �لعلمية.
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 ندوة »�سناب اأمني« يف نادي الإعالم 
نظم نادي �لإعالم ندوة ��ست�ساف فيها �لإعالمي �ملتميز �سامي �ل�سيباين، 
�أبرز  �لندوة  يف  �ل�سيباين  و��ستعر�س  �لأمني«،  »�ل�سناب  فكرة  �ساحب 
�لأحد�ث �لأمنية �لتي خا�سها مع رجال �لأمن يف �حلد �جلنوبي و�ملخاطر 

�لتي و�جهتهم، كما ��ستعر�س �ملقاطع �لتي عاي�سها مع �لأبطال.

لطلبة  والتح�سيلي  املعريف  »امل�ستوى  بعنوان  نقا�س  حلقة 
التعليم العام«

»�مل�ستوى  حول  نقا�س  حلقة  �ل�سعودية  �جلغر�فية  �جلمعية  نظمت 
�جلغر�فيا  و�أق�سام  �لعام  �لتعليم  وطالبات  لطالب  و�لتح�سيلي  �ملعريف 
تاأهيل  �إىل  �حللقة  وهدفت  �لكلية،  مدرج  يف  �ل�سعودية«،  �جلامعات  يف 
�جلامعات  يف  �جلغر�فيا  باأق�سام  لاللتحاق  �لثانوية  �ملرحلة  خريجي 
�ل�سعودية، و�لتعرف على خمرجات �لتعليم �لثانوي وعالقتها بامل�ستويات 
�ملعرفية و�لتح�سيلية لطالب �أق�سام �جلغر�فيا، وحتديد �مل�ستوى �لعلمي 
�جلغر�فيا  يف  �ملعرفية  �حل�سيلة  م�ستوى  على  و�لتعرف  �لتعلم،  ود�فعية 

لدى �لطالب و�لطالبات.
بن  وعبد�لكرمي  �لبكر�ن،  نا�سر  بن  عبد�هلل  من  كل  �حللقة  يف  و�سارك 
خريجي  »تاأهيل  بعنو�ن  علمية  بورقة  �لتعليم  وز�رة  من  �خلم�سي،  ع�سق 
�ل�سعودية«.  �جلامعات  يف  �جلغر�فيا  باأق�سام  لاللتحاق  �لثانوية  �ملرحلة 
و�لدكتور حممد بن عبد�حلميد م�سخ�س بورقة علمية بعنو�ن »خمرجات 
�لتعليم �لثانوي و�مل�ستويات �ملعرفية و�لتح�سيلية لطالب �أق�سام �جلغر�فيا 
�لدكتورة  �ساركت  �لأخرى: مناذج خمتارة«. كما  �لدول  يف �سوء جتارب 
ود�فعية  �لعلمي  »�مل�ستوى  بعنو�ن  علمية  بورقة  حبيب  حممد  بنت  بدرية 
�خلطيب  مو�سى  بن  حامد  و�لدكتور  و�لطالبات«،  �لطالب  لدى  �لعلم 
بورقة علمية بعنون »�خلرب�ت �لتدري�سية مب�ستويات �لطالب و�لطالبات«، 
و�لدكتور علي بن معا�سة �لغامدي بورقة علمية بعنو�ن »�حلو�فز �ملعرفية 

و�لتح�سيل لطالب وطالبات �أق�سام �جلغر�فيا.
كلية  مبدرج   « اأين  اإىل  الإعاقة  ذوي  حقوق  بعنوان«  فعالية 

الآداب
�لآد�ب  بكلية  �لإن�سان  وحقوق  �لقانوين  �لجتماع  علم  طالبات  نظمت 
موؤخرً�، فعالية بعنـــــــو�ن »حقوق ذوي �لإعاقة �إىل �أين؟« وذلك مبنا�سبة 
كان ذلك  للتطوع،  �لعاملي  و�ليوم  �لإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  �لعاملي  �ليوم 
�لآد�ب. بكلية   5 مدرج  يف  �لعتيبي،  حم�سن  �سناء  �لأ�ستاذة   باإ�سر�ف 
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ذو�ت  �لطالبات  مركز  م�سرفة  �لفاخري  مي  �لأ�ستاذة  �لفعالية  وقدمت 
م�سار  �خلا�سة  �لرتبية  ق�سم  يف  و�ملحا�سر  �جلامعية  باملدينة  �لإعاقة 

��سطر�ب �لتوحد.
فعالية لـ »تكرمي �سهداء الواجب« 

�لو�جب«،  »�سهد�ء  فعالية  �لآد�ب  كلية  يف  �لتاريخي  �لرت�ث  نادي  �أقام 
وقدمت خالل من�سور�ت حتتوي على عبار�ت ت�سجيعية وتاأييد جلنودنا.

امل�ساركة يف معر�س »م�ساري .. مل�ستقبل اأف�سل«

�ساركت �لكلية ممثلة بالنادي �لثقايف و�لجتماعي يف معر�س »م�ساري .. 
مل�ستقبل �أف�سل«، و�لذي �أقيم يف بهو عمادة �ل�سنة �لأوىل �مل�سرتكة، وقدم 

�لنادي عددً� من �لطالب مبختلف �لتخ�س�سات يف كلية �لآد�ب للتحدث 
�ل�سنة  لطالب  �لتخرج  بعد  �لعمل  وفر�س  وم�ستقبلها  تخ�س�ساتهم  عن 
�لأوىل، و�أي�سا �لتحدث عن �لأندية �لطالبية بالكلية وروؤيتها و�أهد�فها“ومت 
كلية  عن  �جلناح  د�خل  �ل�سا�سة  على  م�ستمر  ب�سكل  وثائقي  فيلم  عر�س 
�لآد�ب- ن�ساأتها و�أق�سامها، ولقى �جلناح تو�فد �لطالب �لز�ئرين، وذلك 
و�ملعدلت  �لأق�سام  تو�سح  برو�سور�ت  وتقدمي  �لوثائقي  �لفيلم  لعر�س 
كلية  يف  �لطالبية  بالأندية  و�لتعريف  �لآد�ب،  كلية  يف  و�لقبول  للتحويل 

�لآد�ب و�أن�سطتها”ومت �سيافتهم على �لقهوة وبع�س �حللويات.
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الحتفال بذكرى البيعة

�سارك مركز �مللك �سلمان لدر��سات تاريخ �جلزيرة �لعربية وح�سارتها، 
يف �حتفال كلية �لآد�ب بالذكرى �لثانية لبيعة خادم �حلرمني �ل�سريفني 
�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود -حفظه �هلل-من خالل عر�س �سور 
تاريخية نادرة تخ�س زيار�ته �ملتعاقبة لكلية �لآد�ب يف منا�سبات خمتلفة 
بالإ�سافة لعر�س فيلم »�سلمان و�جلامعة« �لذي يربز �هتمامه حفظه �هلل 
باجلامعة وحر�سه على منوها وتطورها على مدى �أكرث من 40 عامًا منذ 

�أن كان -حفظه �هلل -�أمريً� ملنطقة �لريا�س.
تكرمي املتميزات يف لئحة ال�سرف 

�ملتميز�ت على م�ستوى تخ�س�سهن  �أ�سماء طالباتها  �لآد�ب  كلّية  �أبرزت 
لّية وذلك على �أحد �أهم جدر�نها قرب �ملدخل مع �أبرز �إجناز�تهن،  و�لكرُ
يف  توجتهن  �لتي  �لأ�سباب  من  �لعديد  على  بناء  �ملتميز�ت  �ختريت  وقد 

لئحة �لتمّيز.
اإخالء جتريبي بكلية الآداب.. للطالبات

باملدينة  و�لأمن  �ل�سالمة  باإد�رة  ممثلة  للم�ساريع  �جلامعة  وكالة  نفذت 
�لآد�ب،  كلية  ملبنى  جتريبي  �إخالء  خطة  موؤخرً�  للطالبات،  �جلامعية 
و�لأمن  �ل�سالمة  لأعمال  للم�ساريع  �جلامعة  وكيل  م�ست�سارة  باإ�سر�ف 
�لآد�ب  كلية  وكيلة  ونائبة  �لر�سيد،  م�سعل  بنت  مها  �لدكتورة  للطالبات 

�مل�سارك.  و�لفريق  �ل�سالمة  م�سرفات  ورئي�سة  �ل�سايف  �بت�سام  �لدكتورة 
ِقَدت ور�سة عمل لفريق �لطو�رئ �مل�سارك يف تنفيذ  قبل تنفيذ �لفر�سية عرُ
وكيفية  لهن  �ملوكلة  و�لو�جبات  باملهام  �لفريق  تعريف  ت�سمنت  �لإخالء، 
�لفر�سية  خالل  �لأخطار.  ومو�جهة  �حلر�ئق  ومكافحة  �ملبنى  �إخالء 
�ملبنى  من  وموظفة  تدري�س  هيئة  وع�سو  طالبة   2150 يقارب  ما  �إخالء 
يف زمن يقدر باأربع دقائق و�أربع و�أربعني ثانية تقريبًا، باإ�سر�ف خارجي 
مبدينة  و�لأمن  �ل�سالمة  �إد�رة  مدير  �لفيا�س،  حمد�ن  �لأ�ستاذ  قبل  من 

�لطالبات ومب�ساركة خارجية من �لدفاع �ملدين و�لإ�سعاف و�ملرور.
ل�سركة  ميدانية  زيارة  يف  الجتماع  علم  ماج�ستري  طالب 

»املراعي«

�لدر��سات  ق�سم  �لآد�ب  بكلية  �لجتماع  علم  ماج�ستري  طالب   نظم 
�خلرج؛  مبحافظة  �ملر�عي،  ل�سركة  علمية  ميد�نية  زيارة  �لجتماعية، 
للتعرف على �سركة �ملر�عي عن قرب بو�سفها �سركة متميزة، و�لطالع 
على مكونات �ل�سركة ونظام عملها، ودور �ملو�رد �لب�سرية يف تطور ومنو 
يف  للعاملني  �لجتماعية  �لأو�ساع  على  للتعرف  �إىل  �إ�سافة  �ل�سركة، 
�ل�سركة، ومتكني طالب �لدر��سات �لعليا يف تخ�س�س علم �لجتماع من 
معرفة �لو�قع �لقت�سادي يف �ململكة، وكذلك بناء عالقات �إيجابية وبناءة 
بني طالب �لدر��سات �لعليا مبا يعود بالنفع على رفع م�ستوياتهم �أكادمييا 

من جهة ويزيد �رتباطهم �جتماعيا من جهة �أخرى.
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رابعًا :جوائــــــز الكلية 
جائزة كلية الآداب

ح�سلت كلية �لآد�ب للمرة �لثالثة على �لتو�يل على جائزة كلية �لكتاب، 
وت�سلم عميد �لكلية �جلائزة من معايل مدير �جلامعة �سمن حفل �ليوم 
�لعاملي للكتاب وحقوق �ملوؤلف �لذي �أقامته عمادة �سوؤون �ملكتبات ومكتبة 

�مللك �سلمان. 
�أ�سبوع �ملهنة و�ملعر�س �مل�ساحب له  �ساركت �لعالقات �لعامة يف تنظيم 
�أقيمت عدة دور�ت  �لأحد 1438/8/4هـ، كما  يوم  �لكلية، وذلك  بهو  يف 

تدريبية يف مدرج �لكلية.

�حلفل  1438/8/14هــ  �لأربعاء  يوم  بالكلية  �لعامة  �لعالقات  نظمت 
وكذلك  �ملتفوقني  �لطالب  وتكرمي  �لكلية،  وفعاليات  لأن�سطة  �خلتامي 

�ملوظفني �ملثاليني وتكرمي �أع�ساء هيئة �لتدري�س.  

�ساهمت وحدة �لعالقات �لعامة بالكلية يف جناح م�ساركة �لكلية يف حملة 
��سنع وظيفتك4، ومت تكرمي �لكلية يوم �لثنني 1438/7/20هـ يف معهد 

�مللك �سلمان لريادة �لأعمال. 

      
�لعميد  بجائزة  �لفائزين  تكرمي  على  �لعامة  �لعالقات  وحدة  �أ�سرفت 
لالألعاب �ملختلفة، وكذلك تكرمي �مل�ساركني من �لكلية يف دوري �جلامعة 
لكرة �لقدم؛ حل�سول �لكلية على �ملركز �لثالث على م�ستوى �جلامعة، كان 

ذلك �لتكرمي يف ملتقى �لكلية يوم �لثالثاء 1438/8/27هــ.
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�ساهمت وحدة �لعالقات �لعامة يف ح�سول �لكلية على م�سمى كلية �لكتاب، 
وقد كرمت �لكلية يف مكتبة �مللك �سلمان يوم �لأحد 1438/7/26هـ، وقد 

كرمها معايل مدير �جلامعة.

�ملبارك  �لفطر  عيد  معايدة  بالكلية حفل  �لعامة  �لعالقات  وحدة  نظمت 
�لتدري�س  �أع�ساء هيئة  �سوؤون  وقد ح�سر �حلفل عميد  �لكلية،  ملتقى  يف 
�لتدري�س  �أع�ساء هيئة  نا�سر �حل�سني وعدد من  �أ.د �سعد بن  و�ملوظفني 

و�ملوظفني، وكان ذلك يوم �لأحد 1438/10/15هـ.

لوحدة  �لكلية  عميد  زيارة  بالكلية  �لعامة  �لعالقات  وحدة  نظمت 
عميد  من  حر�سًا  وذلك  �لختبار�ت؛  قاعات  وبع�س  بالكلية  �لختبار�ت 
�لكلية على �لوقوف على جاهزية �لقاعات وعمل وحدة �لختبار�ت على 

�أكمل وجه، كانت تلك �لزيارة يوم �لأحد 1438/8/11هــ.

بالتعاون مع مركز  �لثقايف  �لنادي  �لعامة على تنظيم  �لعالقات  �أ�سرفت 
�مللك �سلمان للدر��سات �لتاريخية لفعالية �ليوم �لوطني 86.
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يف يوم �لأربعاء 1438/2/23هـ، �أقام كر�سي �جلزيرة للدر��سات �ل�سحفية 
�لحتفال  ح�سر  وقد  �لكر�سي،  تاأ�سي�س  على  �أعو�م  ع�سرة  مبرور  �حتفاًل 
�سعادة وكيل �جلامعة للدر��سات �لعليا و�لبحث �لعلمي �أ.د �أحمد بن �سامل 
�لعامري، كما ح�سر رئي�س حترير جريدة �جلزيرة /خالد بن حمد �ملالك.   

وطالبات  لطالب  �ل�سنوي  �للقاء  �لآد�ب  بكلية  �لعامة  �لعالقات  نظمت 
�لكلية وذلك يوم �لثنني �ملو�فق 1438/6/7هــ، للطالب يف مدرج �لكلية 

و�لطالبات مدرج رقم 5.

�أ�سرفت �لعالقات �لعامة بالكلية على تنظيم �لنادي �لريا�سي لتتويج كاأ�س 
�لعميد لالألعاب �ملختلفة وكان ذلك يوم �لثنني �ملو�فق 1438/3/28هـ، 
بهو  يف  �لتكرمي  وكان  �ملختلفة،  �لألعاب  يف  �لفائزين  �لعميد  كرم  وقد 

�لكلية. 

نظمت �لعالقات �لعامة بالكلية يوم �لأربعاء 1438/3/29هـ �للقاء �ملفتوح 
�للقاء �سعادة عميد  �لكلية، وقد ح�سر  للمعيدين و�ملحا�سرين مع عميد 
�لكلية �أ.د نايف بن ثنيان �آل �سعود، و�سعادة وكيل �لكلية للدر��سات �لعليا 
و�لبحث �لعلمي د. علي بن معيوف �ملعيوف، ومعيدو وحما�سرو �لكلية، يف 
�للقاء بع�س �لعو�ئق �لتي تعرت�س �ملعيدين و�ملحا�سرين، و�سبل عالجها. 
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للموظفني مع عميد  �ملفتوح  �للقاء  �لآد�ب  بكلية  �لعامة  �لعالقات  نظمت 
�لكلية وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 1438/6/1هـ يف مدرج �لكلية.

وطالبات  لطالب  �ملفتوح  �للقاء  �لآد�ب  بكلية  �لعامة  �لعالقات  نظمت 
�لدر��سات �لعليا بالكلية مع عميد �لكلية �لأ�ستاذ �لدكتور/ نايف بن ثنيان 
�آل �سعود، وقد ح�سر �للقاء �سعادة وكيل �لكلية للدر��سات �لعليا و�لبحث 
�أ.د  �لعليا  �لدر��سات  عميد  و�سعادة  �ملعيوف  معيوف  بن  علي  د.  �لعلمي 
لل�سوؤون  �لعليا  �لدر��سات  عمادة  وكيل  و�سعادة  �لري�س  �سالح  بن  طارق 

�لأكادميية �أ.د عبد�هلل بن حممد �ل�سلعان. 

�ساركت �لعالقات �لعامة ق�سم �لتاريخ يف تنظيم �لجتماع �لأول 
لروؤ�ساء �أق�سام �لتاريخ يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، كان ذلك يف 

يوم �خلمي�س �ملو�فق 1438/4/7هــ يف قاعة �لت�سريفات باجلامعة. 

خامسًا: وكـــاالت الكلية
اأ. وكالة الكلية لل�سوؤون الأكادميية

�لكلية  طالب  لدى  و�لبحثية  �لتعلمية  �لقيم  تر�سيخ  على  �لوكالة  تعمل 
عند  بالكلية  �لتعليمية  �لعملية  م�سار  يف  كافًة  �ل�سعوبات  كافة  وتذليل 

�لأ�ستاذ و�لطالب ويف �ملنهج �لدر��سي.
الوحدات التابعة لوكالة الكلية لل�سوؤون الأكادميية

1. وحدة الإر�ساد الأكادميي
ركنا  �لآد�ب  بكلية  �لأكادميي  �لإر�ساد  بوحدة  �لتعليمي  �لربنامج  ميثل 
مو�سوعيًة  ��ستجابًة  يعد  حيث  �جلامعي،  �لتعليم  يف  وحموريًا  �أ�سا�سيًا 
ملو�جهة متغري�ت �جتماعية و�قت�سادية ومهنية وتقنية �ساهمت يف بروز 
يف  ملحة  �سرورة  منهما  جعلت  و�لتي  و�لإر�ساد  �لتوجيه  �إىل  �حلاجة 

ع�سرنا �حلا�سر. 
ويهدف �لإر�ساد �لأكادميي عمومًا �إىل م�ساعدة �لطالب على �لتكيف مع 
�لبيئة �جلامعية وتوجيهه �إىل �أن�سب �لطرق لختيار �أف�سل �ل�سبل لتحقيق 

�لنجاح �ملن�سود ومتطلبات �لإبد�ع و�لتميز.
ولوحدة �لإر�ساد �لأكادميي دور يف حتقيق هذ� �لهدف من خالل �لربنامج 
�لطالب  لتزويد  �جلامعية  �ل�سنة  طيلة  “�أ�سد”  ملقرر�ت  �لتعليمي 
�لدر��سي  حت�سيلهم  رفع  يف  ت�سهم  �لتي  �ملتنوعة  �لأكادميية  باملهار�ت 
ومناق�سة طموحاتهم �لعلمية، وتوعيتهم بلو�ئح وقو�نني �جلامعة، ف�سال 
مب�ستقبلهم  تتعلق  قر�ر�ت  من  ينا�سبهم  ما  �تخاذ  على  م�ساعدتهم  عن 
�لربنامج  هذ�  من  �لق�سوى  �ل�ستفادة  طريق  عن  و�ملهني  �لأكادميي 
تنفيذه  على  �لوحدة  ت�سهر  �لذي  �لربنامج  هذ�  تفعيل  من  توج  �لتعليمي 

بكل حرفية.
الروؤية

�لريادة يف �لإر�ساد �لأكادميي �جلامعي.
الرسالة

�لعلمي  و�لتميز  �لتح�سيل  مهار�ت  و�سقل  بناء  �إىل  �لوحدة  ت�سعى 
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م�سريته  يف  تو�جهه  �لتي  �ل�سعوبات  تذليل  يف  و�مل�ساهمة  �لطالب  لدى 
�لأكادميية.
األهداف

• بناء مهار�ت �لتح�سيل �لعلمي لدى �لطالب.	
• حتفيز �لطالب للتميز �لعلمي ورعاية �ملتفوقني.	
• حياتهم 	 يف  لنجاحهم  �لالزمة  باملهار�ت  �لطالب  بتزويد  �ل�سعي 

�لعلمية �لعملية بعد �لتخرج.
• بحقوقهم 	 �ملتعلقة  �جلامعية  و�للو�ئح  بالأنظمة  �لطالب  تعريف 

وو�جباتهم.
• �مل�ساهمة يف خلق بيئة تعليمية حمفزة بالكلية.	
• م�ساعدة �لطالب �ملتعرثين �أكادمييًا و�مل�ساهمة يف تذليل �ل�سعوبات 	

و�لعو�ئق �ملتنوعة �لتي تو�جههم.
روؤية الكلية حول مقرر »اأ�سد«

�لإنتاجية  و�لكفاية  �لفاعلية  بتحقيق  �ملتعلقة  �لإر�سادية  �ملعلومات  تقدمي 
و�لطالبات  �لطالب  تكييف  على  و�مل�ساعدة  �لعلمي  �لتح�سيل  جمال  يف 
�إىل  �لتعليمية  م�سريتهم  بد�ية  منذ  ومتطلباتها  �جلامعية  �لدر��سة  مع 
حني تخرجهم. فاملحا�سر�ت �لتي تقيمها �لوحدة من خالل مقرر »�أ�سد« 
تهدف �إىل �أن تكون مبثابة �لد�فعية �لذ�تية لالإجناز �لأكادميي لكل طالب 
بذل  نحو  �سلوكهما  توجيه  �لد�خلية يف  رغبتهما  �إثارة  وطالبة من خالل 

�ملزيد من �جلهد و�ملثابرة يف �لدر��سة ومتطلباتها.
الجدوى من تطبيق املقرر

�إقامة وحدة �لإر�ساد �لأكادميي �لتي  كان لكلية �لآد�ب ق�سب �ل�سبق يف 
�ملر�سدون  يوؤديها  �لتي  تلك  عن  و�لأدو�ر  �ملهام  حيث  من  متاما  تختلف 
�لأكادمييون يف �لأق�سام. كما �أن متطلبات مقرر »�أ�سد« تختلف عن بقية 
�ملقرر�ت �لدر��سية �لأخرى من حيث طبيعة �ملو�د �لعلمية. فاملحا�سر�ت 
�لفعال  �مل�ساند  بدور  للقيام  تاأتي  »�أ�سد«  �إطار  يف  �لوحدة  تقيمها  �لتي 
عملية  وتب�سيط  تي�سري  بهدف  �لعلمية  �ملو�د  لهذه  �حلقيقي  و�لد�عم 

على  وبناء  �لدر��سية.  مقرر�تهم  مع  �لطالب  قبل  من  �لتفاعل مبنهجية 
متابعة �لوحدة لعملية �لر�سد لأهم م�سكالت �لطالب �أكادمييا، فاإنها مل 
�ملحا�سر�ت  تطوير حماور  �سرورة  على  �لإقد�م  ترتدد يف  ومل  بل  تتو�ن 
يف �إطار ��سرت�تيجية تنطلق بالأ�سا�س من �لو�قع �لأكادميي �لذي يتفاعل 
�لإر�ساد  مركز  مرئيات  ومن  �جلامعية  در��سته  مر�حل  يف  �لطالب  معه 
و�لتوجيه �لطالبي بجامعة �مللك �سعود و�مل�سكالت �لتي يتم ر�سدها من 
�لكلية و�لطالب. كما  �لأكادميي بني �سعادة عميد  خالل لقاء�ت �حلو�ر 
�لذي متر  للتطور  مو�كبتها  �لأكادميي من خالل  �لإر�ساد  حتر�س وحدة 
�أن تكون حما�سر�تها مالئمة متاما مع كل �مل�ستجد�ت  به �جلامعة على 
�لأكادميية وغريها مما ي�ساعد على �لإحاطة �لد�ئمة بالطالب و�لطالبات 
و�ل�ستفادة من برنامج تعليمي ي�ستجيب لهذه �ملتغري�ت و�إك�سابهم مهارة 
�أ�سمل،  فهما  وحميطهم  لظروفهم  وفهمهم  �لذ�تي  و�لتوجيه  �ل�سبط 
تعليمي على  �إىل عائد  �لو�سول  �أجل  �سخ�سيتهم من  تو�زن يف  ولتحقيق 

�جلامعة وطالبها وطالباتها.
�إن وحدة �لإر�ساد �لأكادميي بكلية �لآد�ب تعدُّ مبنزلة �ملخترب �لأكادميي 
�لأكادميية  م�سكالتهم  وتتابع  �لدر��سية  م�سريتهم  تدعم  �إذ  للطالب؛ 
مو�زيا  �أكادمييا  �إر�ساد�  لهم  لتقدم  �لتعليمي،  برناجمها  وتقيم  وغريها 
و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لتغري�ت  ت�سارع  ظل  يف  �لأ�سا�سية  حلاجاتهم 
�سرورة  �لأكادميي  و�لإر�ساد  �لتوجيه  من  جعلت  �لتي  و�لتقنية  و�ملهنية 

ملحة.
الإر�ساد الأكادميي بالآداب: التجربة الأوىل من نوعها 

بد�أ تنفيذ برنامج �لإر�ساد �لأكادميي بالكلية مع بد�ية �لف�سل �لدر��سي 
�لثاين 1430 هـ على طالب �مل�ستويني �لأول و�لثاين جلميع �لتخ�س�سات 
و�لتاريخ،  و�آد�بها،  �لإجنليزية  و�للغة  و�آد�بها،  �لعربية  )�للغة  بالكلية 

و�جلغر�فيا، و�لدر��سات �لجتماعية، و�لإعالم، وعلم �ملعلومات(. 
يعد  �لأكادميي  �لإر�ساد  كون  من  �نطالًقا  �لربنامج  فكرة  تاأ�س�ست  وقد 
ن�ساطا �أ�سا�سيا و�سروريا يف موؤ�س�سات �لتعليم �جلامعي؛ لكت�ساف رغبات 
�خلطط  ر�سم  على  وم�ساعدتهم  �أهد�فهم  وحتديد  وقدر�تهم  �لطالب 
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�ملحققة لها مبا يتالءم مع ��ستعد�د�تهم وي�ساعد على تزويدهم باملهار�ت 
�لرئي�سة �لتي هم يف حاجة �إليها �أثناء �لدر��سة وما بعد �لتخرج.  

 وتعد خدمات �لإر�ساد �لأكادميي �سرورة ملحة لتحقيق �أهد�ف �لتعليم 
�جلامعي �لر�مية �إىل حتفيز مو�هب �لطالب �ملتباينة لتنمو منو� متكامال 
�أكادمييا ونف�سيا و�جتماعيا و�سلوكيا، و�إعد�دهم �إعد�د� يتو�فق مع ميولهم 
�لب�سرية،  للطاقات  �أف�سل  �إ�ستثماٍر  لتحقيق  جمتمعهم  وقيم  وقدر�تهم 
و�لرقي مب�ستوى �لطالب �لتح�سيلي، وتنمية وعيه �لفكري، ودعم �لن�سج 
�إىل  �لو�سول  �أجل  من  �سخ�سيته  يف  �لتو�زن  يحقق  مبا  و�لنف�سي  �لعقلي 

عائد تعليمي �أرقى.
على  بالأ�سا�س  بالوحدة  �لأكادميي  لالإر�ساد  �لتعليمي  �لربنامج  يعتمد 
تدري�س مقرر »�إر�ساد �أكادميي« »�أ�سد” )من 001 �إىل 003( �لذي ي�سجل 
للطالب مع كل ف�سل در��سي وي�سارك فيه عدد من �لزمالء �أع�ساء هيئة 
�لتدري�س بالكلية بتقدمي حما�سر�ت تخ�سع للتقييم ب�سكل م�ستمر بهدف 
تطوير �لربنامج ولتحقيق م�ستوًى متقّدم من �جلودة ي�ساعد �لطالب على 

حت�سني حت�سيله �لأكادميي يف كامل مر�حله �لدر��سية. 
األخرى  �لدر��سية  �ملقرر�ت  بقية  عن  �ملقرر  هذ�  متطلبات  تختلف  كما 
من حيث و�سعها �خلا�س يف �حت�ساب نتيجتها، فعلى �لرغم من �حت�ساب 
�أنها ل تدخل  �إل  “ند” )�جتياز(  �أو  “هد” )عدم �جتياز(  �إما  نتيجتها 
�سمن �ملعدل �لرت�كمي للطالب، ويكون �جتياز �لطالب للمقرر بح�سوره 

حما�سرة و�حدة �أو حما�سرتني يف كل ف�سل در��سي.
طالبها  ��ستقبال  على  در��سي  ف�سل  كل  بد�ية  يف  �لوحدة  وحتر�س 
عن  لالإجابة  �لكلية،  بهو  يف  »�أ�سد«  مقرر  يف  و�مل�سجلني  �مل�ستجدين 
�إىل توزيع  ت�ساوؤلتهم و�إر�سادهم وتقدمي �لتوجيه �لالزم لهم، بالإ�سافة 
عدد من �ملن�سور�ت و�لإ�سد�ر�ت ذ�ت �لعالقة، مثل �حلقيبة �لإلكرتونية 
�ل�سادرة عن وكالة �جلامعة للتطوير و�جلودة وخمطط تف�سيلي لقاعات 
و�لتز�مات  حقوق  ووثيقة  �مل�ستجد،  �لطالب  دليل  وكتيب  �لآد�ب،  كلية 
�لكلية  بهو  �لوحدة ممثلة يف جناحها يف  �سرفت  وقد  �لطالب �جلامعي، 

بزيارة بع�س �مل�سوؤولني باجلامعة.

اإ�سدارات الوحدة
يت�سدر هذ� �لكتيب مكانته يف �أوىل �إ�سد�ر�ت وحدة �لإر�ساد �لأكادميي 
�لإر�ساد  يف  �لعمل  وتنظيم  �لوحدة،  يف  �لأد�ء  جودة  �سبط  يف  لأهميته 
قو�عد  حتكم  �أخالقية  ومبادئ  تنظيمية  قو�عد  ي�سع  فهو  �لأكادميي، 
من  �تباعه  ينبغي  وما  �سروطه،  وتو�سح  �لإر�ساد،  جمال  يف  �لعمل 
باأخالقياته  كل مر�سد  ي�سّلم  ميثاق  وهو  �ملجال.  �لعاملني يف هذ�  جانب 

و�أحكامه،  بنوده  ومبقت�سيات  ومبادئه، 
باعتباره وحدة  �لأخالقية  باملحا�سبة  ويلزمه 
تخ�سي�س  �أن  باملالحظة  و�جلدير  متكاملة. 
جمالت معينة يف هذ� �مليثاق يعني �للتز�م 
ن�ساطا  ميار�س  حني  �ملر�سد  جانب  من  بها 

يندرج حتت هذه �ملجالت.
ي�ستهدف هذ� �لكتاب �ملر�سدين �لأكادمييني 

وحما�سري وحدة �لإر�ساد �لأكادميي، ويت�سمن بني دفتيه �سرحا موجز� 
يتمكن  لكي  وتطبيقاته؛  وبر�جمه  بخدماته  �لأكادميي«  »�لإر�ساد  ملنهج 
�لدر��سات  على  �لكتاب  ويعتمد  �ملهار�ت.  تلك  من  �لأكادميي  �ملر�سد 

�لإر�ساد  جمال  يف  تفيد  �لتي  �حلديثة  �لعلمية 
�ملو�قف  مع  للتعامل  �ملختلفة  �لأ�ساليب  وتقدم 
�لرب�مج  هذه  قيمة  وتربز  �لطارئة،  �ليومية 
مع  �لتعامل  خالل  من  و�أهميتها  �لإر�سادية 

�ل�سلوكيات و�مل�سكالت �لتي يو�جهها �لطالب.
تكوين  �إىل  �لرتبوية  �لرب�مج  هذه  وتهدف   
على  للتطبيق  قابلة  متكاملة  تدريبية  حقيبة 
قادر  جيل  �إعد�د  �أجل  من  �جلامعة،  طالب 

على مو�جهة �سعوبات �حلياة مبا فيها �لتعلم وتبعات �مل�ستقبل. وحينما 
ي�ستطيع �لفرد �لتعرف على قدر�ته فاإنه قادر على حل م�سكالته، وفهم 
�لوظيفية  ومهار�ته  و��ستعد�د�ته وطموحاته  ورغباته  وميوله  وبيئته  ذ�ته 
�لفردية و�ل�سخ�سية وحاجاته �لعلمية، وحتديد �أهد�فه �لو��سحة وو�سع 
خططه �ملنا�سبة لتحقيق هذه �لأهد�ف من �أجل �لو�سول �إىل حياة �أف�سل.
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�ملعايري  من  جمموعة  �لكتيب  هذ�  يقدم 
يف  بها  �ملعمول  �لأنظمة  مع  �ملتو�فقة 
�لثقايف  �لتكوين  على  ومبنية  �جلامعة، 
�لطالب  �حتياجات  مر�عاة  مع  للمجتمع 
ونظر�  �لأكادميي.  �لإر�ساد  برنامج  من 
�سبقه  ملا  مكمل  �جلامعي  �لتعليم  لأن 
من  يعقبه  وملا  �لعام،  �لتعليم  مر�حل  يف 
�لربنامج  فاإن  م�ستقبلية،  تعليمية  مر�حل 
�لوطيدة  �لعالقات  على  يعتمد  �لإر�سادي 
وبقية  و�ملجتمع  �جلامعة  بني  �لعمل  يف 

�لتوجيهية  و�ملبادئ  �ملعايري  هذه  وتهدف  �لأخرى.  و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات 
�إىل ت�سمني �لنتائج و�لتطلعات �ملرت�بطة �لتي يرغب فيها �لطالب، مثل: 
�لنمو �لفكري، وتعزيز �حرت�م �لذ�ت، و�ل�سعور بالثقة بالنف�س �ملبنية على 
�لأهد�ف  وحتقيق  وتطويرها،  �لقيادية  �ل�سخ�سية  وخلق  و�قعية،  �أ�س�س 

�لعلمية و�لعملية.
املحا�سرون بالوحدة للعام اجلامعي 1438/1437هـ:

الق�سم ال�ســـــم م
رئي�س �لوحدة د. عبد �لعزيز ر��سد �ملطريدي 1

م�ست�ســـــــار �لوحدة د. �ملنجي حممد �لقرديل 2
�لإعــــــــــــــــــــالم د. عبد �لعزيز �أولياء 3

جغر�فيا د. نا�سر �لزير 4
�لتــاريــــــــخ د. حممد �لعنقري 5

علم �ملعلومات د. عابـــــــد �سليمان �مل�سوخـــي 6
�للغـــة �لعربيـــــــــة و�آد�بها د. حممد عبد�هلل منور �آل مبارك 7
�للغة�لإجنليزية و�آد�بها د. م�سعب باجابر 8
�لدر��سات �لجتماعية د. عمر عبد �جلبار 9

الربنامج التعليمي للمقرر الدرا�سي )اأ�سد( )3-2-1(
 اأ�سد 1: امل�ستوى الثالث 

غري  �لأن�سطة  ودور  �جلامعي  �لطالب  و�لتز�مات  حقوق   املو�سوع: 
�ملنهجية يف بناء �سخ�سيته. 

و�لتز�ماته ح�سب  �لطالب  بحقوق  �لتعريف  �إىل  �ملقرر  يهدف   الهدف: 
تو�سيح  �إىل  يهدف  �ملقررة يف ذلك. كما  و�لأنظمة  �لطالب  وثيقة حقوق 

دور �لأن�سطة غري �ملنهجية يف بناء �سخ�سية �لطالب.
 اأ�سد 2: امل�ستوى اخلام�س

املو�سوع: التفوق الدرا�سي وتنمية روح البحث العلمي والإبداع. 
�أهمية �لتفوق �لدر��سي وتـنـمية  الهدف: يهدف �ملقرر �إىل �لتاأكيد على 
�لعنا�سر  هذه  بني  �لوثيقة  �لعالقة  و�إبر�ز  �لعـلمي و�لإبد�ع،  �لبـحث  روح 

�لثالثة.
 اأ�سد 3: امل�ستوى ال�سابع

 املو�سوع: مهار�ت �لنجاح و�لتخطيط للم�ستقبل وريادة �لأعمال. 
و�إي�ساح  �لنجاح  مهار�ت  باأهم  �لتعريف  �إىل  �ملقرر  يهدف   الهدف: 
�أهمية �لتخطيط يف حتقيق �لأهد�ف �مل�ستقبلية، كما ي�سعى لتو�سيح معنى 

�لريادة يف �لأعمال و�ل�سبيل لبلوغ �لريادة. 
تقييم حما�سرات مقرر »اأ�سد«:  

 تنفيذ �سيا�سة �جلامعة يف �لتطوير و�جلودة.
رفع كفاءة �لأد�ء �لأكادميي وتطوير �لربنامج �لتعليمي للمقرر.

مثال لعينة �سملت )250( طالبا ممن ح�سرو� �ملقرر.
�لعام �جلامعي 1438/1437هـ. 
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نتائج التقييم:
تقييم املحا�سرات

ل �أو�فق�أو�فق�أو�فق ب�سدةعبار�ت �ل�ستبانةم
424513 ��ستفدت من �ملحا�سر�ت1
314722 �أرغب يف ح�سور �ملزيد2
384220مو��سيع �ملحا�سر�ت مفيدة3
454312�كت�سبت معلومات جديدة4
423820�ل�ستمر�ر يف �إقامة هذه �ملحا�سر�5
464410كان �أد�ء �ملحا�سر جيد�6

ر�سد م�سكالت الطالب اأكادمييا:
اجلامعي  العام  املقرر.  ح�سروا  ممن  طالبا   )250( �سملت  لعينة  مثال  الكلية،  لطالب  الأكادميية  امل�سكالت  اأهم  على  التعرف 

1438/1437هـ:  
م�سكالت الطالب اأكادمييًا

 م�سكالت متعلقة
بالدرا�سة والختبارات

 م�سكالت ذات العالقة
باأع�ساء هيئة التدري�س

 م�سكالت متعلقة بالتعرث
الدرا�سي

 م�سكالت اأكادميية
اأخرى

 املر�سدون الأكادمييون
بالأق�سام

 )�سعوبة فهم �ملقرر�ت
و�أ�سئلة �لختبار(

 )�سعف �لتو��سل بني
 �لأ�ستاذ و�لطالب – عدم
 ��ستخد�م �أ�سلوب �لتحفيز

و�مل�ساركة(

 )عدم �لرغبة يف �لتخ�س�س
 -كرثة �لغياب – عدم تفعيل

�ملر�سد �لأكادميي(

 )�لقلق �أثناء �لدر��سة
 و�لختبار�ت – تنظيم

�لوقت(

 )�حلاجة �إىل مر�سدين
 �أكادمييني وتفعيل دورهم

بالأق�سام(

ل %نعم %ل %نعم %ل %نعم %ل %نعم %ل %نعم %

58426436277357437426
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اجتياز الطالب:
�لعام �جلامعي 1438/1437هـ

  �لت�سجيل و�لجتياز 
اأ�سد 3اأ�سد 2اأ�سد 1
16161029597

3242�ملجتازون3242امل�سجلون
100%ن�سبة الجتياز

جمموع حما�سر�ت مو�د »�أ�سد« 1430هـ/ 1438هـ
�إقامة )985( حما�سرة يف �إطار �لربنامج �لتعليمي.

م�ساركة )82( ع�سو� من هيئة �لتدري�س بالكلية.
�جتياز )18735( طالبا ممن �ساركو� يف �ملحا�سر�ت خالل هذه �لفرتة.

                  

Alaa Mohamd Mahfouz
كة[ ]اكتبأاسمأال�رش
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2. وحدة ال�سوؤون التعليمية 
الروؤية

تنفيذ  خالل  من  وروؤيتها  �لتعليمية  �لكلية  �أهد�ف  حتقيق  يف  �مل�ساهمة 
وتي�سري كل ما من �ساأنه �لرقي بالعملية وتطورها.

الر�سالة
ن�سعى �إىل تطور �لعملية �لأكادميية و�مل�سي بها قدمًا من خالل �مل�ساهمة 
�ملتاحة  �لإمكانات  كل  وتوفري  و�لطالب  �لأكادميية  �لأق�سام  خدمة  يف 

لتي�سري �لعملية �لتعليمية بكل ي�سر و�سال�سة. 

الأهداف
حتقيق روؤية �لكلية وتنفيذ �إجر�ء�تها فيما يخ�س �لعملية �لتعليمية.

خدمة �لأق�سام �لأكادميية وتنفيذ طلباتها فيما يخ�س �جلد�ول و�خلطط 
�لدر��سية �خلا�سة بها.

منا�سبة من خالل  علمية  بيئة  لتوفري  �لطالب  ت�سجيل  �إجر�ء�ت  ت�سهيل 
�مل�ساهمة يف تعديل وجتهيز جد�ولهم �لدر��سية وحل م�ساكلهم

3. وحدة الأن�سطة الطالبية
الوطني  اليوم  بذكرى  والحتفال  للطالب  العميد  ا�ستقبال 

ال�سعودي
تز�منا  وذلك  �مل�ستجدين  �لطالب  با�ستقبال  �لآد�ب  كلية  عمادة  قامت 
مع �ليوم �لوطني يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية حفظ �هلل �أمنها وحكامها 
بالورد  للكلية  �خلارجية  �ملد�خل  تزينت  وقد  و�أمانها،  ��ستقر�رها  و�أد�م 
معر�س عن  و�إقامة  �جلليلة،  �ملنا�سبة  هذه  بالطالب يف  �حتفاء  �لأبي�س 
�ليوم �لوطني، �سرف بافتتاح �سعادة عميد كلية �لآد�ب �لدكتور نايف بن 

ثنيان �آل �سعود وحفاوته.
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اليوم العاملي للعلم ل�سالح ال�سالم والتنمية
قام �لنادي �لثقايف و�لجتماعي بكلية �لآد�ب يوم �خلمي�س 1438/2/10هـ 
�لذرية  للطاقة  عبد�هلل  �مللك  ملدينة  بزيارة  2016/11/10م  �ملو�فق 
و�ملتجددة، وذلك تز�منًا مع »�ليوم �لعاملي للعلم ل�سالح �ل�سالم و�لتنمية« 

بالتعاون مع منظمة �ليون�سكو �لعاملية.

حملة التربع بالدم   “ امنح غريك فر�سة للحياة ”
قام �لنادي �لثقايف و�لجتماعي بكلية �لآد�ب بحملة �إن�سانية للتربع بالدم 
م�ست�سفى  مع  بالتعاون  وذلك  للحياة«  فر�سة  غريك  »�منح  عنو�ن  حتت 

�مللك في�سل �لتخ�س�سي ومركز �لأبحاث بعد �لتن�سيق مع عمادة �سوؤون 
بهو  يف  �لأوىل  فرتتها  يف  �حلملة  هذه  بد�أت  وقد  باجلامعة،  �لطالب 
�جلامعة عرب �لعربة �ملتنقلة للتربع بالدم من تاريخ 1438/2/27هـ وملدة 

�أ�سبوع

حفل تتويج كاأ�س العميد لالألعاب الريا�سية املختلفة
�لنادي  مع  بالتعاون  �لآد�ب  بكلية  و�لجتماعي  �لثقايف  �لنادي  �أقام 
كاأ�س  »تتويج  حفل  1438/3/28هـ  �لثالثاء  يوم  يف  بالكلية  �لريا�سي 
�لعميد لالألعاب �لريا�سية« يف بهو كلية �لآد�ب؛ �إذ مت �لتعاون بني �لناديني 
هذ�  ملثل  ملا  وذلك  �لف�سل  بد�ية  من  بالكلية  �لريا�سية  �لأن�سطة  لتفعيل 
�لتعاون من �أثر �إيجابي على �لطالب، ول�سيما يف تنمية قدر�تهم �لعقلية 
��ستثمار  ذلك يف  ي�ساعدهم  كما  وتطويرها،  �لريا�سية  مو�هبهم  و�سقل 

�أوقاتهم مبا يعود عليهم بالنفع و�لفائدة.
ثنيان  نايف بن  �أ.د  �لكلية  �لكلية من �سعادة عميد  وقد مت تكرمي طالب 
�لتكرمي  �أ. ح�سن عني، وكان  بالكلية  �لريا�سية  �لأن�سطة  �آل �سعود ور�ئد 
للفائزين بكاأ�س �لعميد لكرة �لقدم وكاأ�س �لعميد لالألعاب �ملختلفة مثل 
وتتويجهم  نقدية  جو�ئز  �لفائزين  ت�سليم  ومت  و�لبلياردو  �لطاولة  تن�س 

بالكوؤو�س ح�سب �ملر�كز �لتي ح�سلو� عليها.
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درا�سة بحثية
جلامعة اأدنربة يف ا�سكتلندا

قام �لنادي �لثقايف و�لجتماعي بكلية �لآد�ب يف يوم �لأربعاء 1438/4/5هـ 
بامل�ساركة يف �إعد�د بحث يف �للغويات �لنف�سية جلامعة �أدنربة يف ��سكتلند� 
حيث �إن هذ� �لبحث ينظر �إىل جانبني من �لتغري�ت �لتي حتدث للوظائف 
�لتعريفية لدى متعددي �للغات، وتقوم باملقارنة بني متحدثي �للغة �لعربية 
و�لإجنليزية وم�ستوى �لإدر�ك و�لرتكيز و�لذكاء لدى �لطالب �مل�سارك يف 
هذ� �لبحث، ويتنوع هذ� �لبحث يف م�سامينه حيث يقوم بال�ستك�ساف عن 
 IQ طريق معلومات ورقية و�أخرى حا�سوبية ويت�سمن �أي�سا �ختبار �لذكاء

و�ختبار�ت عملية �أخرى.

ذكرى البيعة
خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز

و�لجتماعي  �لثقايف  �لنادي  �أقام  1438/4/3هـ  �ملو�فق  �لأحد  يوم  يف    
خادم  ملقام  �لبيعة  ذكرى  عن  �لآد�ب  كلية  بهو  يف  معر�سًا  �لآد�ب  بكلية 
�هلل،  حفظه  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني 
و�فتتح �ملعر�س �سعادة عميد كلية �لآد�ب �لأ�ستاذ �لدكتور نايف بن ثنيان 
�آل �سعود برفقة وكيل �لكلية لل�سوؤون �لأكادميية �لدكتور حميد �ل�سايجي 
�لعربية  �جلزيرة  تاريخ  لدر��سات  �سلمان  �مللك  مركز  على  و�مل�سرف 
هيئة  �أع�ساء  من  وعدد  �ل�سبيعي  عبد�هلل  �لدكتور  �لأ�ستاذ  وح�سارتها 

�لتدري�س بالكلية.

الرحلة الداخلية يف ربوع الغربية
�أقام �لنادي �لثقايف و�لجتماعي بكلية �لآد�ب رحلة �إىل �ملنطقة �لغربية. 
�لأحد 13/2/1438  يوم  بالريا�س  �لآد�ب  �لرحلة من كلية  وقد �نطلقت 
�ملحطة  نحو  �جتهو�  ثم  �ملكرمة،  مكة  �لرحلة:  �أوىل حمطات  وكانت  هـ، 
�لثانية: مدينة جدة، ويِف �ليوم �لثالث �نتقل �لطالب �إىل �ملحطة �لثالثة: 
مدينة ينبع، وكان يف ��ستقبالهم �لهيئة �مللكية ملدينة ينبع �ل�سناعية، ومت 
�طالعهم على م�ساريع �لهيئة �مللكية �حلالية و�مل�ستقبلية، �لثقافية منها 

و�لجتماعية، ثم حتركو� �إىل �ملحطة �لر�بعة: �ملدينة �ملنورة.
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حما�سرة حتديد التخ�س�س اجلامعي )جناح 101(
�أقام �لنادي �لثقايف و�لجتماعي بكلية �لآد�ب يوم �لثالثاء �ملا�سي غرة 
�سهر �سفر 1438هـ حما�سرة بعنو�ن )جناح 101( يف مدرج �لكلية و�لتي 
كانت �سمن �خلطة �ملدرجة للنادي هذ� �لف�سل �ألقاها �لأ�ستاذ تركي بن 
�أحمد �لدوي�س وقد كان �سيفًا من خارج �جلامعة ويعمل م�سوؤوًل يف �ل�سركة 
�ل�سعودية لل�سناعات �لأ�سا�سية )�سابك( و�لذي حتدث فيها عن جتربته 
�لأكادميية يف در��سته �جلامعية من مرحلة �لبكالوريو�س وحتى ح�سوله 
على درجة �ملاج�ستري حيث كانت حماور هذه �ملحا�سرة عن كيفية �ختياره 

للتخ�س�س �ملنا�سب؟ وحتديد م�ستقبله �لعملي.

)على خطى املتنبي(

لوحة  تاأطري  على  بالعمل  �لآد�ب  بكلية  و�لجتماعي  �لثقايف  �لنادي  قام 
بالتعاون  وذلك  �ملتنبي(  بعنو�ن )على خطى  �ملتنبي  حتكي خطة هروب 
مع كر�سي �لدكتور عبد �لعزيز �ملانع لدر��سة �للغة �لعربية و�آد�بها، و�لتي 

تو�سح طريق هروب �أبي �لطيب �ملتنبي من �لف�سطاط �إىل �لكوفة.
)املخطط التو�سيحي للكلية(

نظم  �إد�رة  مع  بالتعاون  �لآد�ب  بكلية  و�لجتماعي  �لثقايف  �لنادي  قام 
بتحديث  باجلامعة  �مل�ساريع  بوكالة   )GIS( �جلغر�فية  �ملعلومات 
للقاعات  تو�سيحي  خمطط  وعمل  �لآد�ب،  لكلية  �لهند�سي  �ملخطط 
�لطو�رئ؛ وذلك  �إىل خمارج  �إ�سافة  بالكلية،  �لعامة  و�ملر�فق  و�لوحد�ت 
�لذكية،  لالأجهزة  تطبيق  �سكل  على  ونقله  تفاعلية  كخريطة  لإعد�ده 
مد�خل  وكافة  �لطو�رئ  خمارج  يف  لتثبيتها  منه  م�سغرة  مناذج  و�إن�ساء 
ملعرفة  وت�سهيال  و�لز�ئرين  للطالب  خدمة  وذلك  وخمارجها،  �لكلية 
�لقاعات �لدر��سية و�ملر�فق بالكلية، وتهيئة ذلك لطالب �ل�سنة �لقادمة 

1439/1438هـ.
املع�سكر التكويني الثاين

�أقام �لنادي �لثقايف و�لجتماعي بكلية �لآد�ب يوم �جلمعة 1438/6/18هـ 
�لعمل  يف  �جلودة  حتقيق   « �سعار  حتت  للنادي  �لثاين  �لتكويني  �ملع�سكر 
رهني بالتو��سل �لإيجابي و�لتن�سيط �لفعال » بالتعاون مع �إد�رة �لن�ساط 
�ملع�سكر  يف  �ملقام  �لريا�س  مبنطقة  للتعليم  �لعامة  �لإد�رة  يف  �لطالبي 

�لك�سفي �لد�ئم بالريا�س.
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زيارة جوالة جامعة طيبة
للنادي �لثقايف و�لجتماعي بكلية �لآد�ب

�خلمي�س  يوم  �لآد�ب  بكلية  و�لجتماعي  �لثقايف  �لنادي  ��ست�ساف 
1438/6/3هـ نادي ع�سائر �جلو�لة بجامعة طيبة باملدينة �ملنورة. 

م�ساركة اأع�ساء النادي يف 
)معر�س م�ساري(

�سارك �لنادي �لثقايف و�لجتماعي بالتعاون مع وحدة �لعالقات �لعامة 
�لفرتة 21- �ملقام يف  �لكلية يف معر�س م�ساري  �لآد�ب يف جناح  بكلية 
1438/6/23هـ وذلك يف بهو عمادة �ل�سنة �لأوىل �مل�سرتكة وحيث كان 
�سعادة  �لفتتاح  يوم  يف  ح�سر  وقد   ، �جلامعة  مدير  برعاية  �ملعر�س 
وكيل �جلامعة لل�سوؤون �لتعليمية و�لأكادميية د.عبد�لعزيز بن عبد �هلل  
�لعثمان و�سعادة عميد �سوؤون �لطالب �لدكتور فهد �لقريني وكان جناح 

كلية �لآد�ب يف ��ستقبالهم �سمن �لأجنحة �لأخرى يف �ملعر�س، وقد كان 
�سعادة عميد كلية �لآد�ب �أ.د. نايف بن ثنيان �آل �سعود حري�سا على هذ� 
�جلناح، ومت عر�س فيلم وثائقي ب�سكل م�ستمر على �ل�سا�سة د�خل �جلناح 

عن كلية �لآد�ب: ن�ساأتها و�أق�سامها.

اللقاء املفتوح
مع عميد كلية الآداب

�للقاء  1438/6/7هـ  �لآد�ب  بكلية  و�لجتماعي  �لثقايف  �لنادي  ن�سم 
�ملفتوح مع �سعادة عميد كلية �لآد�ب �لأ�ستاذ �لدكتور نايف بن ثنيان �آل 
تفعيل مثل هذه  �لآد�ب على  كلية  �لكلية؛ وذلك حلر�س  �سعود يف مدرج 
يو�جه  ملن  وحاًل  �لكلية  وطالبات  لطالب  باملنفعة  تعود  و�لتي  �للقاء�ت 
�لطالب،  بع�س  ��ستف�سار�ت  وردً� على  بالكلية  در��سته  �أي م�سكلة خالل 
من  حر�سًا  �للقاء  هذ�  لإد�رة  �لطالب  تكليف  مت  �أنه  بالذكر  �جلدير 

�لعمادة على تفعيل دور �لطالب يف �مل�ساركة و�لتنظيم. 
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تنظيم حما�سرة يف عمادة ال�سنة الأوىل امل�سرتكة
كيف تختار تخ�س�سك اجلامعي؟

�لأربعاء  يوم  يف  �لآد�ب  بكلية  و�لجتماعي  �لثقايف  �لنادي  نظم 
وكالة  مع  بالتعاون  �مل�سرتكة  �لأوىل  �ل�سنة  عمادة  يف  1438/7/15هـ 
بعنو�ن  حما�سرة  �لطالبي  �لإر�ساد  بوحدة  ممثلة  �لطالبية  �خلدمات 
)كيف تختار تخ�س�سك �جلامعي( وذلك متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهرً� 
وقدمها �لأ�ستاذ تركي بن �أحمد �لدوي�س و�لذي �سبق و�أن قدم �ملحا�سرة 
يف كلية �لآد�ب �لف�سل �لأول �ملا�سي وبعنو�ن خمتلف كان )جناح 101( 

تنظيم حما�سرة يف عمادة ال�سنة الأوىل امل�سرتكة 2
)كيف تختار تخ�س�سك اجلامعي؟(

نظم �لنادي �لثقايف و�لجتماعي بكلية �لآد�ب يوم �لأربعاء 1438/7/15هـ 
بالتعاون مع وكالة �خلدمات �لطالبية  �مل�سرتكة  �لأوىل  �ل�سنة  يف عمادة 
ممثلة بوحدة �لإر�ساد �لطالبي حما�سرة بعنو�ن )كيف تختار تخ�س�سك 

�جلامعي؟( وقد نالت �ملحا�سرة ��ستح�سان �لطالب على �مل�ستوى �لأول 
وقبوًل من �مل�سوؤولني يف �لعمادة، وبناء عليه فقد مت تكليف �لنادي �لثقايف 
�لأوىل  �ل�سنة  عمادة  يف  �ملحا�سرة  بتنظيم  �لآد�ب  بكلية  و�لجتماعي 
�ليوم  �سابقًا(  �ملجتمع  )كلية   – �لنتقايل(  )�لربنامج  بامللز  �مل�سرتكة 

�لأحد 1438/7/19هـ. 
زيارة دار الرعاية الجتماعية

قام نادي �لدر��سات �لجتماعية بكلية �لآد�ب يف يوم �لأحد 1438/1/1هـ  
بزيارة لد�ر �لرعاية �لجتماعية بالريا�س وذلك تز�منا مع �ليوم �لعاملي 
للم�سن  حتت �سعار )لنقف معًا لدعم �مل�سنني(  من خالل ت�سليط �ل�سوء 
وكيفية  و�ل�سيخوخة  للم�سنني  �ل�سلبية  و�ملفاهيم  �لنمطية  �ل�سور  على 
�ل�سبب  هو  �مل�سنني  �سد  �لتمييز  باأن  و�لعرت�ف  �ل�سلبيات  هذه  حتدي 
�لرئي�سي و�لد�فع �لقوي و�ملربر للتمييز �لعمري، ولقد �سكل هذ� �لتمييز 
�لتعامل مع �مل�سنني و�ل�سيخوخة و�لنظرة �خلاطئة لهم يف  وج�ّسد كيفية 
�ملجتمع مبا يف ذلك �خلدمات �لطبية وجمالت �لعمل و�إيجاد بيئات حتد 

من �إمكانيات �مل�سنني  توؤثر على �سحتهم ورفاهيتهم.

حما�سرة قوة التطوع
قام نادي �لدر��سات �لجتماعية بكلية �لآد�ب يوم �لثالثاء 1438/3/14 
بتنظيم حما�سرة بعنو�ن »قوة �لتطوع« قدمها �لأ�ستاذ �لدكتور / ع�سام 
عبد�لر�زق، وجاء �إعد�د هذه �ملحا�سرة مبنا�سبة »�ليوم �لعاملي للتطوع«، 
�لتطوعية، خا�سة  �لإن�سانية  �لعديد من �جلو�نب  وقد تناولت �ملحا�سرة 
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ركز  بل  �لفر�غ؛  وقت  ملء  يف  فقط  ولي�س  �لتطوع،  بعمل  �لبدء  كيفية 
�ملحا�سر �لكرمي ب�سرورة �لن�سباط مببادئ �لتطوع وقيمه، كما ركز على 
�جلهود �ملبذولة للتطوع و�نت�سار �لوعي باأهميته خالل �ل�سنو�ت �لأخرية.

حما�سرة بعنوان
اجلذور املحلية لقيام دولة الأدار�سة يف املغرب

�أقام نادي �لتاريخ بكلية �لآد�ب حما�سرة بعنو�ن » �جلذور �ملحلية لقيام 
دولة �لأد�ر�سة يف �ملغرب« يف جمل�س ق�سم �لتاريخ �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحًا 
من يوم �لأربعاء 23 / 2 / 1438 هـ �ملو�فق 23 / 11 / 2016م. وذلك 
�سمن �خلطة �ملدرجة للنادي لهذ� �لعام 1438 هـ، وقد ح�سر جمموعة 
�لعليا  �لدر��سات  وطالب  �لتاريخ  ق�سم  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من 

و�لبكالوريو�س من د�خل �لق�سم وخارجه.

حما�سرة بعنوان
قيود تاأكيد توزيع ال�سرة يف �سجالتها

توزيع  تاأكيد  “قيود  بعنو�ن  حما�سرة  �لآد�ب  بكلية  �لتاريخ  نادي  �أقام 
�ل�سرة يف �سجالتها” يف مدرج كلية �لآد�ب يوم �لثالثاء 1438/1/24هـ؛ 

وذلك �سمن �خلطة �ملدرجة للنادي لهذ� �لعام 1438هـ، وحتدث �ملحا�سر 
�لأر�سيف  من  �ل�سرة  توزيع  طريقة  عن  �للقاء  يف  �سابان  �سهيل  �أ.د 
�ل�سرة عبارة عن خم�س�سات مالية وقفية كانت  �أن  و�أو�سح  �لعثماين، 
و�ملدينة  �ملكرمة  �لق�ساة يف مكة  �إىل  �لعثمانية  �لدولة  تر�سل من خزينة 

�ملنورة؛ ليقوم �لق�ساة بتوزيعها على م�ستحقيها.
حما�سرة بعنوان

مفاهيم يف الإر�ساد الأكادميي
�لتاريخ  بق�سم  �لطالبية  �ل�سوؤون  جلنة  مع  بالتعاون  �لتاريخ  نادي  �أقام 
حما�سرة بعنو�ن مفاهيم يف �لإر�ساد �لأكادميي، وذلك يوم �لثالثاء بتاريخ 
1438/3/7هـ يف مدرج كلية �لآد�ب. وقد �ألقاها كٌل من �ملحا�سرين �أ.د. 

خالد �لبكر و �أ.د. �سهيل �سابان.

حما�سرة بعنوان
البحث يف قواعد البيانات

�أقام نادي �ملعلومات بكلية �لآد�ب بالتعاون مع �إد�رة �لأندية بعمادة �سوؤون 
�لطالب حما�سرة لطالب ق�سم علم �ملعلومات؛ وذلك لإفادة �لطالب يف 
عملهم، وتعليمهم طريقة �لبحث يف قو�عد �لبيانات، وم�سادر �ملعلومات 

بحركات تخ�س�سيَّة، وقد �سهدت �ملحا�سرة عدد كبري من �حل�سور. 
زيارة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

قام �أع�ساء نادي �ملعلومات )طالب( يوم �لثالثاء تاريخ 1438/3/21هـ 
�إجناز�ت  للعلوم و�لتقنية و�لتعرف على  بزيارة مدينة �مللك عبد �لعزيز 
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�ملدينة ومهامها مبا ينا�سب مع تخ�س�س علم �ملعلومات بالكلية، كما مت 
زيارة ق�سمي تقنية �لنانو و�لطاقة �ل�سم�سية وعدد من �لأق�سام �لأخرى.

الأول  الدرا�سي  الف�سل  يف  الآداب  بكلية  الريا�سي  النادي  قام 
1438/1437هـ، بعمل جمموعة من الأن�سطة الريا�سية الال�سفية 
الهادفة والرتويحية لطالب الكلية واملدرجة �سمن خطته الف�سلية 

لهذا العام، كان من اأبرزها الأن�سطة الآتية: 
أ  بطولة خما�سيات الآداب على كاأ�س العميد:	-

�أقيمت هذه �لبطولة بني �أق�سام �لكلية �ل�سبعة، �سارك فيها جميع �لأق�سام 
�إعد�د هذه  ومت  �لطالب )80( طالبًا،  وبلغ عدد  ق�سم،  كل  باأندية متثل 
للطالب،  �لقدم  كرة  �جلامعة خلما�سيات  بطولة  معايري  �لبطولة ح�سب 
�إذ  �ل�سعودي،  �لحتاد  من  معتمدون  حكام  �ملباريات  على  �أ�سرف  وقد 

�أجريت ت�سع جولت تاأهل �لفائز بعدد �لنقاط.
�أخذ  بينما  �لأول )16( نقطة،  �للغة �لإجنليزية على �ملركز  وتربع فريق 
�ملركز �لثاين فريق �ملعلومات )16( نقطة بفارق �لأهد�ف، وحاز �ملركز 
�لبطولة  �ف  هدَّ حتديد  مت  كما  نقاط،   )9( �لعربية  �للغة  فريق  �لثالث 
معايري  وفق  للبطولة  �ملثايل  �لالعب  و�ختيار  هدفًا،   )18( مبجموع 
�لأوىل  �لثالثة  باملر�كز  �لفائزين  �لطالب  جميع  تكرمي  ومت  ريا�سية، 
و�لهد�ف و�ملثايل بجو�ئز عينية وكوؤو�س وميد�ليات على ح�سب مر�كزهم.
ووفقا لهذه �لبطولة فقد مت ت�سكيل فريق منتخب �لكلية �لذي قام باأدو�ر 

متقدمة يف بطولة �جلامعة؛ ولكن �حلظ مل يكن حليفه �إذ خرج قبل دور 
�لثمانية.

أ  بطولة كاأ�س العميد لالألعاب املختلفة:	-
�أجريت هذه �لبطولة بني جميع �لطالب �مل�ساركني يف �لبطولة ثم �لنتقال 
لن�سف  �لطالب  يتاأهل  حيث  فقط،  للمتاأهلني  �لت�سفيات  �إىل  ذلك  بعد 
وتوزع  �لنهائي،  على  طالبني  �أف�سل  يتو�جه  �أن  �إىل  وت�ستمر  �لنهائيات، 
�جلو�ئز على �ملر�كز �لثالثة �لأوىل من كل بطولة، وت�سمنت هذه �لبطولة 
جمموعة من �لألعاب �لريا�سية مثل: )تن�س �لطاولة – �لبلياردو – �لفريرة 
– �لبالي �ستي�سن »كرة قدم«(، و�ساحب �لبطولة �لعديد من �لأن�سطة، مثل:
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• توفري عدد من �لأدو�ت �لريا�سية لبطولة كرة �لقدم	
• مثل )كر�ت قدم - �أطقم ريا�سية - مرطبات(.	
• عمل بع�س �لإعالنات لبطولة كرة �لقدم.	
• بالكلية 	 �خلا�سة  �لحتياجات  لذوي  ريا�سية  �ألعاب  ت�سمني  در��سة 

للم�ساركة فيها من قبلهم.
• �إعد�د حفل تتويج كاأ�س �لعميد يف بهو كلية �لآد�ب، ثم تكرمي �لفائزين 	

على �لنحو �لآتي: 
على  – ا�ستملت  القدم  -كرة  العميد  كاأ�س  بطولة  لعبو 

ثالثة مراكز:

�ملركز �لأول )9( طالب

�ملركز �لثاين )9( طالب

�ملركز �لثالث )7( طالب

املختلفة،  لالألعاب  العميد  كاأ�س  بطولة  يف  الفائزون 
ت�سمنت ـــ اأي�سا ـــ ثالثة مراكز:

�ملركز �لأول )4( �ألعاب خمتلفة.

�ملركز �لثاين )4( �ألعاب خمتلفة.

�ملركز �لثالث )4( �ألعاب خمتلفة.

• تكرمي �لطالب �مل�سارك يف بطولة �ل�سباحة �جلامعية، و�لفائز باملركز 	
�لر�بع.

• تكرمي �حلكام �مل�ساركني يف بطولتي كاأ�س �لعميد لكرة �لقدم و�لألعاب 	
�ملختلفة.

• �لحتياجات 	 لذوي  م�سابقة  �أي  يف  �مل�ساركني  �لطالب  جميع  تكرمي 
�خلا�سة.

4. وحدة الختبارات 
الروؤية

ومتابعتها  وتنظيمها و�سبط جودتها  �لختبار�ت  �لإ�سر�ف على عمليات 
�للو�ئح  تطبيق  من  و�لتاأكد  �لختبار�ت  �إجر�ء�ت  �سالمة  من  و�لتاأكد 

�خلا�سة بها يف �أق�سام �لكلية جميعًا.
الر�سالة

�لإ�سر�ف  م�سوؤولية  تتوىل  �لأكادميية  لل�سوؤون  �لكلية  لوكالة  تابعة  وحدة 
على عمليات �لختبار�ت وتنظيمها و�سبط جودتها ومتابعتها و�لتاأكد من 
�سالمة �إجر�ء�ت �لختبار�ت و�لتاأكد من تطبيق �للو�ئح �خلا�سة بها يف 

�أق�سام �لكليةجميعًا.
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الأهداف
• �ملتابعة و�لإ�سر�ف �لدقيق على �سري �لختبار�ت يف جميع �لفرت�ت.	
• بدء 	 قبل  �لأق�سام  يف  �لختبار�ت  جلان  �أع�ساء  ح�سور  متابعة 

�لختبار�ت.
• متابعة ح�سور �ملر�قبني و�لرفع باملتغيبني و�ملتاأخرين.	
• ��ستالم �لتقارير �ليومية لالختبار�ت من مقرري جلان �لختبار�ت يف 	

�أق�سام �لكلية.
• مع 	 و�لتو��سل  �لأكادميي  �لنظام  يف  �لر�سد  ك�سوف  تقارير  متابعة 

�لأق�سام �ملختلفة.
5. وحدة �سوؤون اخلريجني

وحدة تابعة لوكالة �لكلية لل�سوؤون �لأكادميية، تهدف �إىل رعاية خريجي 
وتوجيههم  و�إر�سادهم  ودعمهم  و�جلامعة  بالكلية  �سلتهم  وتوثيق  �لكلية 
بني  بالتن�سيق  وتقوم  �لوظيفية،  حياتهم  يف  و�لنجاح  �لتميز  يحقق  ملا 
وتخ�س�ساتهم  �لطالب  قدر�ت  على  لإطالعه  �خلا�س؛  و�لقطاع  �لكلية 

لال�ستفادة من �إمكاناتهم �لعلمية ل�ستقطابهم للعمل.
الروؤية

بناء ج�سور �لعالقة بني طالب �لق�سم بعد �لتخرج لت�ساهم يف بناء جمتمع 
�ملعرفة.

الر�سالة
متميزة  خدمات  وتقدمي  وخريجيها،  �لأق�سام  بني  �لتو��سل  دعم 

للخريجني، و�مل�ساهمة يف �إر�سادهم للدخول �إىل �سوق �لعمل.
الأهداف

• �لتو��سل مع �خلريجني.	
• �لتو��سل مع �لقطاعني �لعام و�خلا�س؛ لإطالعهم على قدر�ت �لطلبة 	

�خلريجني.
• ح�سر �لوظائف.	

• حتديد يوم �لتخرج.	
• �ملحا�سر�ت �لتثقيفية و�لتوعوية �خلا�سة باخلريجني.	

ب. وكالة الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي
والبحث  العليا  للدرا�سات  الكلية  لوكالة  التابعة  الوحدات 

العلمي
وحدة الدرا�سات العليا . 	

خلريجي  �لعليا  بالدر��سات  �للتحاق  بت�سجيع  �لوحدة  هذه  تخت�س 
�لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  قدر�ت  وتطوير  و�لو�فدين  �ملحلية  �جلامعات 
و�لهيئات �ملعاونة يف جمال �لدر��سات �لعليا لتحقيق جودة �لأد�ء �لعلمي 

و�لبحثي.
الروؤية

�لريادة و�لتميز يف �لدر��سات �لعليا يف جمال �لدر��سات �لإن�سانية وخدمة 
�ملجتمع.

الر�سالة
وتعزيز  �لآد�ب  كلية  يف  �لعليا  �لدر��سات  بر�مج  تطوير  يف  �مل�ساهمة 

�لتعاون فيما بينها.
الأهداف

• تطوير ومر�جعة �سروط �لقبول بالدر��سات �لعليا.	
• �لتن�سيق مع وحد�ت �لكلية يف جميع �ملجالت ذ�ت �لعالقة.	
• �لعليا 	 �لدر��سات  طلبة  طلبات  بخ�سو�س  �لأق�سام  قر�ر�ت  ��ستقبال 

و�إر�سالها �إىل عمادة �لدر��سات �لعليا بعد �عتمادها من جمل�س �لكلية.
• وكذلك 	 �لدر��سة،  و�لعتذ�ر عن عدم  �لتاأجيل  على طلبات  �لإ�سر�ف 

عمليات �حلذف و�لإ�سافة وقو�ئم �حلرمان وفقًا لالأنظمة و�لقر�ر�ت 
�ل�سادرة بهذ� �خل�سو�س لطلبة �لدر��سات �لعليا.

• �لعليا 	 بالدر��سات  �خت�سا�س  ذ�ت  مو�سوعات  من  يحال  ما  تنفيذ 
و�لبحث �لعلمي.
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وحدة البحث العلمي. 	
�لبحثية  �ملر�كز  كاأحد  �لكلية  وفاعلية  كفاءة  برفع  �لوحدة  هذه  تخت�س 
�ملتميزة �لتي تعمل على تنمية �مل�ساركة و�لتعاون مع �ملوؤ�س�سات و�ملر�كز 
و�لإقليمي  �ملحلى  �مل�ستوى  على  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  و�لبحثية  �لتعليمية 
للبحوث يف  ومبتكرة  �أي�سا على تطوير جمالت جديدة  وتعمل  و�لعاملي، 
�لتخ�س�سات �لنادرة و�ملتميزة، وتعزيز �لقدر�ت �لبحثية لأع�ساء هيئة 

�لتدري�س وطالب وطالبات �لدر��سات �لعليا.
الروؤية

�ملجتمع  و�أن�سطته مبا يخدم ق�سايا  �لعلمي  �لبحث  �لتميز يف خمرجات 
ومعاجلة م�سكالته.

الر�سالة
وطالب  �لتدري�س،  هيئة  لأع�ساء  �لبحثية  �ملهار�ت  م�ستوى  لرفع  �ل�سعي 
نوعية  �إجناز�ت بحثية  بالكلية بهدف حتقيق  �لعليا  �لدر��سات  وطالبات 
يف جمال �لعلوم �لجتماعية و�لإن�سانية عامة، ويف تخ�س�سات �لأق�سام 

�لأكادميية بكلية �لآد�ب خا�سة.
الأهداف

• تنطلق 	 �لكلية،  يف  �لعلمي  للبحث  ��سرت�تيجية  خلطة  عام  �إطار  و�سع 
من �أولويات �لبحث �لعلمي، ومبا يتفق مع روؤية ور�سالة كل من �لكلية 

و�جلامعة.
• �لآليات 	 وو�سع  �لعلمية،  �لبحوث  من  �ملجتمع  �إفادة  مقومات  دعم 

و�ل�سبل �لكفيلة بذلك، ومن خالل �لعمل كحلقة و�سل بني كل من �لكلية 
وموؤ�س�سات �ملجتمع.

• تطوير 	 �إىل  �لهد�فة  �لعمل  وور�س  �لتدريبية  و�لدور�ت  �لندو�ت  عقد 
خمرجات �لبحث �لعلمي.

• تفعيل �لجتاه للم�سروعات �لبحثية �ملو�سعة، من خالل ت�سكيل �لفرق 	
�لبحثية وت�سجيع �لبحوث �مل�سرتكة بني �لباحثني من تخ�س�س و�حد، 

�أو من �أق�سام خمتلفة.

• طريق 	 عن  �جلدد  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  لت�سجيع  ��سرت�تيجية  و�سع 
يف  و�إ�سر�كهم  �لعلمي،  �لبحث  باأن�سطة  �ملرتبطة  �لتطويرية  �لرب�مج 

�لفرق �لبحثية �لعاملة.
وحدة املعيدين واملبتعثني. 3

و�لتاأكد  �ملعيدين  �لأق�سام من  با�ستيفاء �حتياجات  �لوحدة  تخت�س هذه 
�لعاملي  و�لت�سنيف  �لر�قية  �مل�ستويات  ذ�ت  �إىل �جلامعات  �بتعاثهم  من 
�ملتميز، ومتابعة حالتهم وم�ساعدتهم بالتن�سيق مع �أق�سام �لكلية؛ وذلك 

لتحقيق م�ستوي رفيع من �لأد�ء �مل�ستقبلي لأع�ساء هيئة �لتدري�س.
الروؤية

�لتميز يف �ختيار �ملعيدين ومتابعة �ملبتعثني.
الر�سالة

�ل�سعوبات  وتذليل  مهار�تهم  وتطوير  �ملعيدين  من  �لكفاء�ت  ��ستقطاب 
�لتي تو�جههم يف جهات �بتعاثهم.

الأهداف
• �لإ�سر�ف على متابعة مبتعثي �لكلية يف �خلارج.	
• توفري �حتياجات �لأق�سام من �ملعيدين يف �لتخ�س�سات �ملختلفة.	

• �لتن�سيق مع �أق�سام �لكلية يف كل ما يخدم �ملعيدين و�ملبتعثني.	
اأن�سطة الوكالة 

• لقاءات طالبية	
 طالب وطالبات الدرا�سات العليا

�أقامت �لكلية ممثلة بوكالة �لكلية للدر��سات �لعليا و�لبحث �لعلمي �للقاء 
�ملفتوح لعميد �لكلية �لدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود مع طالب وطالبات 
�لدر��سات �لعليا، ملناق�سة عدد من �ملحاور �أهمها تعريف جميع �لطالب 
�جلديد  �لأكادميي  للعام  �ملر�سومة  و�لأهد�ف  بالتطلعات  و�لطالبات 
باإتاحة  �مل�ستمر  �لتو��سل  تعزيز  �إىل  �للقاء  هدف  كما  1438/1437هـ، 
مثل هذه �للقاء�ت مع �أع�ساء هيئة �لتدري�س وطالب وطالبات �لدر��سات 

�لعليا.
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• اإح�سائية �ساملة للمو�سوعات بوحدة الدرا�سات العليا بكلية الآداب للعام الدرا�سي 1437-1438 هـ	

ت�سنيفاتم
جدول الأعمال

 اللغة العربية
واآدابها

 اللغة
 الإجنليزية

واآدابها
 الدرا�ساتاجلغرافياالتاريخ

 ق�سم علمالإعالمالجتماعية
املعلومات

513151552259خطط �لبحث1
----1-5تغيري عنو�ن خطة2
-----1-تعيني م�سرف3
-------تعيني م�سرف م�ساعد4
----647تعيني م�سرف بديل5
-55610-14�إعادة قيد6
-3--1581�إعادة قيد وفر�سة �إ�سافية7
-113-114�إعادة قيد وفر�سة ��ستثنائية8
---2--1�إعادة قيد وفر�سة لرفع �ملعدل9

--1----�إعادة قيد وحتويل برنامج10
--2----�إعادة قيد وت�سجيل مقرر11
30157623�لفر�س �لإ�سافية12
-2315211�لفر�س �ل�ستثنائية13
-------طلب تغيري م�سار14
--125-3ر�سد تقدير )ل(غري مكتمل15
--1---1�متحان بديل16
-------ر�سد »م« م�ستمر17
------2�إلغاء قيد18
-------فر�سة لرفع �ملعدل19
-----41�أخرى20
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ج. وكالة الكلية للتطوير واجلودة 
وتعنى وكالة كلية �لآد�ب للتطوير و�جلودة بالتخطيط و�لإد�رة و�لقيادة 
لعمليات �لتطوير و�جلودة، وحتقيق معايري �لعتماد و�لتقومي �لأكادميي 
يف �لعملية �لتدري�سية و�لأكادميية يف �لأق�سام �لأكادميية، و�سبط نظام 
�جلودة يف �لعمل �لإد�ري د�خل �لكلية، و�لعمل على تطوير وحت�سني �لأد�ء 

يف جميع �جلو�نب ون�سر ثقافتها.
الوحدات التابعة لوكالة الكلية للتطوير واجلودة

1- وحدة اجلودة والعتماد الأكادميي
الروؤية:

� لإبد�ع و�لتميز يف �لعمل �لأكادميي و�لإد�ري
الر�سالة

ن�سر ثقافة �جلودة و�لعتماد �لأكادميي وتطبيق معايريها، ما يوؤدي �إىل 
حت�سني �لعمليات �لتعليمية و�لبحثية و�لإد�رية بالكلية وتطويرها.

الأهداف
- تطبيق و�سبط �جلودة و�لتقومي �لأكادميي يف �لكلية و�ل�سعي للح�سول 

على �لعتماد �لأكادميي لرب�مج �لكلية.
- ن�سر ثقافة �جلودة بني من�سوبي �لكلية.

- �إيجاد جو�ئز �لتميز يف �لكلية وحتفيز �أع�ساء هيئة �لتدري�س للم�ساركة 
يف مناف�سات جو�ئز �لتميز د�خل �جلامعة وخارجها.

2. وحدة التطوير
و�لعمل على  و�أق�سامها،  للكلية  �ل�سرت�تيجية  ببناء �خلطة  �لوحدة  تعنى 
حتقيقها وقيا�س م�ستوى حتققها. كما تعمل على تطوير بر�مج وفعاليات 
كلية �لآد�ب، و�لتطوير �لأكادميي و�لنمو �ملهني ملن�سوبي �لكلية من �أع�ساء 
هيئة �لتدري�س و�لإد�ريني، و�إقامة عالقات عمل وتعاون وبر�مج م�سرتكة 

مع �جلهات ذ�ت �لخت�سا�س و�لعالقة د�خل �لكلية وخارجها.

الروؤية 
�أن تكون وحدة متميزة تقدم خدمات متكاملة لتطوير مهار�ت من�سوبي 
و�ملعيدين،  و�ملحا�سرين،  �لتدري�س،  هيئة  �أع�ساء  من  �لآد�ب  كلية 

و�لطالب، �إ�سافة �إىل �لقياد�ت �لأكادميية و�لإد�رية.
الر�سالة  

�أع�ساء هيئة �لتدري�س و�ملحا�سرين و�ملعيدين و�لطالب  تطوير مهار�ت 
بجامعة  �لآد�ب  كلية  من�سوبي  وكافة  و�لإد�رية  �لأكادميية  و�لقياد�ت 
�مللك �سعود من �لإد�ريني، و�لفنيني، مبا يحقق م�ستويات �لتقدم و�لتميز 

و�لإبد�ع.
الأهداف 

• تنمية مهار�ت وقدر�ت من�سوبي كلية �لآد�ب بجامعة �مللك �سعود من 	
�أع�ساء هيئة تدري�س و�إد�ريني وفنيني وطلبة.

• �لآد�ب 	 كلية  ملن�سوبي  و�لإد�ري  �لأكادميي  و�لإبد�ع  �لتميز  حتقيق 
بجامعة �مللك �سعود.

• رفع مهار�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�س مبا يحقق �لتميز و�لإبد�ع يف �ملجال 	
�لتعليمي و�لرتبوي.

• تنمية قدر�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�س على ت�سميم �ملقرر�ت �لدر��سية 	
وتطويرها وحتويلها �إىل حمتويات �إلكرتونية.

• مبا 	 و�لفنيني  �لإد�ريني  من  �لكلية  من�سوبي  وقدر�ت  مهار�ت  تنمية 
يحقق �لتميز و�لإبد�ع يف �أد�ء عملهم.

• وزيادة 	 �ملعرفة  و�كت�ساب  �لذ�تي  �لتعلم  على  �لكلية  طلبة  تدريب 
حت�سيلهم �لعلمي و�لعملي.

• تنمية مهار�ت طلبة �لكلية �لجتماعية و�لتقنية	
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3- وحدة الإح�ساء واملعلومات 
وحدة تابعة لوكالة �لتطوير و�جلودة، وتعمل على تفعيل عمليات �لقيا�س 
و�لإح�ساء مل�ستوى �لأد�ء يف �لكلية، وحتليل �لبيانات و��ستخال�س �لنتائج 

عن و�قع �لأد�ء يف �لكلية.
الروؤية

تتطلع وحدة �لإح�ساء بكلية �لآد�ب �إىل �لرتقاء بالعمل �لإح�سائي �إىل 
متكاملة  بيانات  قاعدة  �إن�ساء  �إىل  كذلك  وتتطلع  �لعاملية،  �ملعايري  �أعلى 
جتمع كل �لإح�ساء�ت و�لبيانات �مل�ستهدفة، يتم حتديثها وتطويرها دوريا 
و�ملعلومات  �لإح�ساء�ت  و�أكمل  �أدق  يقدم  وموثوقا  �ساماًل  لتكون مرجعًا 
و�ملهتمني  �لباحثني  وذلك جلعل  �مل�ستفيدين،  كافة  �إىل  بالكلية  �خلا�سة 
وخ�سو�سا متخذي �لقر�ر يف �إد�ر�ت �جلامعة على �طالع كامل ومعرفة 
ومنا�سطها  �لكلية  �أق�سام  عن  و�ملعلومات  �لإح�ساء�ت  باأحدث  تامة 

�لبحثية و�لأكادميية و�ملجتمعية.
الر�سالة

ملاهو  وفقا  �لإح�ساء�ت  و�أدق  �أحدث  بتقدمي  �لإح�ساء  وحدة  تلتزم 
�ل�سلة.  ذ�ت  مع �جلهات  وم�ساركتها  و�ملعلومات  �لبيانات  من  لها  متاح 
جلمع  �لإح�سائية  و�ملعايري  �لأهد�ف  حتديد  على  �لوحدة  تعمل  كما 
�لبيانات �لأكادميية و�لبحثية و�لإد�رية �خلا�سة باأق�سام �لكلية ووحد�تها 
حملة  �إطالق  تعتزم  �لوحدة  فاإن  �أخرى  جهة  ومن  �لبحثية،  ومر�كزها 
لن�سر ثقافة �لعمل �لإح�سائي ولزيادة �لوعي باأهميته بني من�سوبي �لكلية 

الأهداف
تهدف وحدة الإح�ساء اإىل:

• جمع �لإح�ساء�ت و�ملعلومات �خلا�سة باأع�ساء هيئة �لتدري�س 	
�أق�سامها  وجميع  بالكلية  و�ملتعاونني  و�لإد�ريني  و�ملحا�سرين  و�ملعيدين 

�لرجالية و�لن�سائية.
• �لتدري�سية 	 بالأعباء  �خلا�سة  و�ملعلومات  �لإح�ساء�ت  جمع 

و�لإد�رية ملن�سوبي ومن�سوبات �لكلية.

• �لبحثي 	 �لن�ساط  حول  �خلا�سة  و�ملعلومات  �لإح�ساء�ت  جمع 
ملن�سوبي �لكلية و�لتي ت�سمل �لأبحاث و�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت.

• �خلدمة 	 مبنا�سط  �خلا�سة  و�ملعلومات  �لإح�ساء�ت  جمع 
�ملجتمعية �لتي تقدمها �لكلية.

• تقدمي �لإح�ساء�ت و�ملعلومات عن منا�سط �لكلية كافة.	
• بالكلية، 	 �خلا�سة  و�لإح�ساء�ت  �لبيانات  وت�سنيف  تبويب 

�لإح�سائية  �لدر��سات  و�إجر�ء  و��سرتجاعها،  لتخزينها  �أ�س�س  وو�سع 
�لتحليلية عليها.

• �لكلية 	 وكالة  يف  �لأحرى  و�لوحد�ت  �جلودة  وحدة  مع  �لتعاون 
وتزويدها  للكلية  �ل�سنوي  �لتقرير  ومر�جعة  �إعد�د  يف  و�جلودة  للتطوير 

بكافة �لإح�ساء�ت �ملطلوبة لإجناز �لتقرير على �لوجه �ملطلوب.
• ر�ئدة 	 فكرة  يعد  و�لذي  �إتقان  برنامج  مع  و�لتكامل  �لتعاون 

و��ساتذة  طالب  من  �مل�ستفيدين  ر�سى  ومدى  �لأد�ء  موؤ�سر�ت  قيا�س  يف 
وموظفني وم�ستفيدين �آخرين.

• �إد�رة 	 �إىل  بالكلية  �خلا�سة  و�ملعلومات  �لإح�ساء�ت  تقدمي 
�جلامعة و�جلهات �لأخرى ذ�ت �لعالقة، مما �سيخدم متخذي �لقر�ر يف 
�لعمل على �إيجاد بيئة حمفزة لالإبد�ع و�لتحليل و�لتخطيط و�ل�ست�سر�ف 

�مل�ستقبلي.
• �إدر�ك 	 على  �لبيانات  منتجي  وم�ساعدة  �لإح�ساء  ثقافة  ن�سر 

�أهمية توفري �لبيانات لقيا�س �لأد�ء و�لتطور وزيادة �لوعي باأهمية �لعمل 
�لإح�سائي وجودة �لبيانات ودورها يف عملية دعم ر��سمي �ل�سيا�سات يف 

�لتطوير و�جلودة.
• ومبا 	 �لر�سيدة  تطلعات حكومتنا  مع  يتو�فق  �لتميز مبا  حتقيق 

يتو�فق مع خطط �لتحول �لوطني وروؤية �ململكة 2030.
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اأن�سطة الوكالة:
اأجنزته  ما  منها  الأعمال،  من  بالعديد  الكلية  وكالة  قامت 

وحدة اجلودة، املتمثلة يف الأعمال الآتية:
�لكلية  لأق�سام  �لرب�جمي  لالعتماد  عمل  خطة  �لوحدة  �أعدت  اأول: 
بد�ية  �أ�سهر  ثالثة  على  ع�سر  �لأحد  �لهيئة  معايري  توزيع  �خلطة  �سملت 
�إىل 1438/2/27هـ -1438/6/3هـ وقد عملت �لوحدة على �إقامة دور�ت 
�لأق�سام لإجناز كتابة  لقاء�ت مركزة طلبتها بع�س  �إىل  �إ�سافة  تدريبية 
�ملعايري، ونتج عن ذلك �إجناز خم�سة �أق�سام م�سودة كتابة �ملعايري �لأحد 

ع�سر بن�سبة �إجناز و�سلت �إىل )%72(.
ثانيا: �أعدت �لوحدة خطة عمل لالأق�سام �لأكادميية لتهيئتها لالعتماد 

�لرب�جمي �سملت �ثنني وثالثني حمور عمل على �لأق�سام.
ثالثا: قامت �لوحدة بتوزيع وثائق �لهيئة �جلديدة على �لأق�سام باللغتني 

�لعربية و�لإجنليزية.
رابعا: �أعدت �لوحدة بطاقة متابعة للرب�مج �لأكادميية للنظر يف خطة 

�لعمل �ملو�سوعة، ووزعتها على �لأق�سام.
ملناق�سة  �جلودة  وحد�ت  روؤ�ساء  مع  لقاء�ت  �لوحدة  عقدت  خام�سا: 

�أعمال �جلودة يف �لكلية بو�قع ثمانية لقاء�ت.
»�أربعة  �لتاريخ  )ق�سم  �لأكادميية  �لأق�سام  مع  خا�سة  ولقاء�ت  �ساد�سا: 
جلميع  زيار�ت  ونفذت  لقاء�ت«،  »ثالثة  �لجتماعية  و�لدر��سات  لقاء�ت«، 
وحد�ت �جلودة يف �لأق�سام لالطمئنان على �سري �لعمل ومر�جعة �لوثائق، 
ر حتديثا لنماذج �لهيئة »تو�سيف  وكانت �أبرز �مللحوظات �أن �لأق�سام مل جترُ
تقارير  متابعة  �سعف  �إىل  �إ�سافة  2015م«،  �ملقرر�ت  وتو�سيف  �لربنامج 
�ملقرر�ت وتقارير �لرب�مج �ل�سنوية وملفات �ملقرر�ت، وتوثيق �أعمال �للجان.
�سملت  للكلية  �ملوؤ�س�سي  لالعتماد  عمل  خطة  �لوحدة  �أعدت  �سابعا: 
�خلطة ت�سكيل �للجان �لعاملة ومهامها و�لأعمال �لتي يلزم �أن تقوم بها 
خطة  �إىل  �إ�سافة  �لعتماد،  على  للح�سول  �لأكادميية  و�لأق�سام  �لكلية 
تنفيذية تبني �إجر�ء�ت �لعمل للح�سول على �لعتماد �ملوؤ�س�سي من �لهيئة 

�لفرن�سية، وقامت �لوحدة بالرفع باخلطة و�مليز�نية �إىل عمادة �لتطوير و�جلودة.
�لأق�سام  يف  �لعمل  لتنظيم  �قرت�ح  تقدمي  على  �لوحدة  عملت  ثامنا: 

�لأكادميية متثل يف ت�سكيل جلان رئي�سة منظمة للعمل د�خل كل ق�سم.
يف  تكون  �أن  يفرت�س  �لتي  للهيكلية  مقرتحا  �لوحدة  قدمت  تا�سعا: 

�لأق�سام �لإكادميية.
عا�سرا: قدمت �لوحدة ملحوظاتها حول �لهيكلية �ملقدمة من عمادة �لكلية.
حادي ع�سر: عملت �لوحدة على جتهيز �لإح�ساء�ت �خلا�سة بالأق�سام 

من �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�لطلبة.
جلنة  ومنها  �ملقرتحة،  للجان  �جتماعات  �لوحدة  عقدت  ع�سر:  ثاين 

�لإح�ساء وجلنة �خلطط �لدر��سية وجلنة �ملوقع �لإلكرتوين للكلية.
ور�س  �أربع  فعقدت  �لتعلم،  نو�جت  م�سروع  �لوحدة  تابعت  ع�سر:  ثالث 
عمل لفريق �مل�سروع و�ملر�سحني من �لأق�سام، وقد �كتمل ما ن�سبته %65 
لور�س  وفاقا  �لدر��سي  �ملقرر  تو�سيف  �إعادة  �سملت  �مل�سروع  خطة  من 
�مل�سروع  من  وبقي  �ملو��سفات،  جلدول  وفاقا  �لختبار�ت  وبناء  �لعمل، 
�أن يقوم كل ع�سو فريق يف �لربنامج بتدريب جمموعة من �أع�ساء هيئة 
ذ هذ� �جلزء ق�سم �لتاريخ فقط و�قت�سر على  �لتدري�س يف ق�سمه، وقد نفَّ

�جلانب �لن�سائي.
�ملوؤ�س�سي  �لعتماد  لتجديد  عمل  خطة  �لوحدة  �أعدت  ع�سر:  رابع 
�لعتماد  فريق  ل�ستقبال  �لكلية  تهيئة  �إجر�ء�ت  �سملت �خلطة  للجامعة 
�لأكادميي �ملوؤ�س�سي، بت�سكيل جلان تنظيمية وعقد �جتماعات حت�سريية 

مع �ملعنيني يف �لكلية من �أع�ساء هيئة تدري�س وموظفني وطالب 
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سادسًا: مجلة الكلية 
يف  �ل�سنة  يف  مر�ت  ثالث  ت�سدر  حمكمة،  علمية  دورية  هي  املجلة: 
تن�سر  �سعود.  �مللك  بجامعة  �لآد�ب،  كلية  عن  )يناير–مايو-�سبتمرب( 
وت�سمل:  بالإجنليزية،  �أو  بالعربية  ن�سرها،  ي�سبق  مل  �لتي  �لعلمية  �ملو�د 
�لبحوث، و�ملر�جعات، وتقارير �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لعلمية، وملخ�سات 
و�جلغر�فيا،  و�لتاريخ،  �لإعالم،  حقول:  يف  �جلامعية،  �لر�سائل 
وعلوم  و�آد�بهما،  و�لإجنليزية  �لعربية  و�للغتني  �لجتماعية،  و�لدر��سات 

�ملكتبات و�ملعلومات.
�لعام  يف  �لآد�ب”  كلية  “جملة  بعنو�ن  �ملجلة  من  �لأول  �ملجلد  �سدر 
�سنوية  ن�سف  �إىل  حتولت  �أن  �إىل  �سنوية  و��ستمرت  1390هـ/1970م، 
منذ �ملجلد �حلادي ع�سر عام 1404ه/1984م. ويف عام 1409ه/1989م 
�سدرت بعنو�ن: “جملة جامعة �مللك �سعود: �لآد�ب”. ويف جمادى �لآخرة 
عام 1434ه، مايو 2013م �سارت جملة �لآد�ب، و�أ�سبحت ت�سدر ثالث 

مر�ت يف �ل�سنة.
الروؤية 

�إلكرتونيا،  �إليها  �لو�سول  ميكن  مفهر�سة  عاملية  تكون  �أن  �ملجلة  تتطلع 
ور�ئدة يف ميد�ن ن�سر �لبحوث يف �لدر��سات �لإن�سانية.

الر�سالة 
�لدر��سات  �لعلم يف  وطلبة  للباحثني  ا  لت�سبح مرجعا علميًّ �ملجلة  ت�سعى 
�لعربية  �لثقافة  من  �نطالقا  و�ملهار�ت،  باملعارف  تزودهم  �لإن�سانية 

و�لإ�سالمية، و�لرت�ث �لإن�ساين
الأهداف

ن�سر �لدر��سات �لعلمية �ملحكمة يف ميد�ن �لعلوم �لإن�سانية، ون�سر �ملعرفة 
�لعلمية يف ميد�ن �لدر��سات �لإن�سانية.

للعام  �لثاين  �لف�سل  بد�ية  منذ  عملها  مهام  �لتحرير  هيئة  ت�سلمت 
�جلامعي 1436هـ -  1437 هـ بناء على قر�ر جمل�س �جلامعة يف جل�سته 
بتاريخ 1437/4/23هـ رقم  �ملنعقدة  للعام 1436هـ -1437هـ  �خلام�سة 

�لعليا  للدر��سات  �جلامعة  وكيل  بخطاب  �إليها  و�ملبلغ   1/3/245933
و�لبحث �لعلمي بت�سكيلها على �لنحو �لآتي:

رئي�سًا�أ. د / عبد�هلل بن �أحمد �لطاهر 
ع�سوً��أ. د / عبد �هلل بن �سعد �جلا�سر

ع�سوً��أ. د / مها بنت �سالح �مليمان 
ع�سوً��أ. د / عبد �هلل بن حممد �ملطوع

ع�سوً��أ. د / عبد �لوهاب بن حممد �أبا �خليل
ع�سوً��أ. د / نايف بن ثنيان �آل �سعود 

مدير �لتحرير�أ. د / خالد عبد �لكرمي ب�سندي
ومنذ ت�سلم هيئة التحرير عملها قامت بالإجنازات الآتية:

أ ورودها 	- و�أماكن  وتخ�س�ساتها  �لو�ردة  للبحوث  �إح�سائية  عمل 
وجن�سيات �لباحثني. 

موزعني 	-أ وجن�سياتهم،  وجودهم  و�أماكن  للمحكمني  �إح�سائية  عمل 
على �لتخ�س�سات �ملختلفة.

و�سع خارطة عمل �أمام هيئة �لتحرير للبناء على معطيات حم�سوبة 	-أ
من و�قع �لبحوث �ملتدفقة على �ملجلة، و�ملو�زنة يف �ختيار �ملحكمني 

وتو�سيع �لد�ئرة �جلغر�فية يف �ختيارهم م�ستقباًل.
اإجنازات املجلة

1- اجتماعات هيئة التحرير
اجتماعات،  �سبعة  العام  هذا  خالل  التحرير  هيئة  عقدت 

وتفا�سيلها يف اجلدول الآتي:
التاريخ بامليالديالتاريخ بالهجريالرقم

21 / 4 / 2016 م7/14/ 1437هـ1
12/ 5 / 2016 م5/ 8 /1437هـ2
26 / 5 /2016م19 /8 /1437هـ3
29/ 9 /2016م28 / 12 / 1437هـ4
2016/12/8م9 / 3 / 1438هـ5
2017/2/16 م5/19/ 1438هـ6
2017/4/20م1438/7/23 هـ7
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1- موقع املجلة على بوابة اجلامعة الإلكرتونية
د باملحتوى �لالزم. و�لعمل جار على تهيئته ل�ستيعاب وعر�س ك�ساف �ملجلة، ون�سر �ملجلة �إلكرتونيًا، ف�ساًل عن و�سع جميع �لأعد�د  وِّ ث �ملوقع وزرُ دِّ حرُ

�ل�سابقة على �ملوقع �خلا�س باملجلة، ليت�سنى للباحثني و�لد�ر�سني �لطالع عليها ب�سهولة وي�سر، بالإ�سافة �إىل �سفحات �أخرى.
2-  اإ�سدارات املجلة:

�سدرت للمجلة ثالثة اأعداد خالل العام املا�سي وهي على النحو الآتي:
أ �ملجلد 28 �لعدد 1     �ملو�فق لذي �حلجة 1436هـ / �أكتوبر 2015م.	-
�ملجلد 28 �لعدد 2     �ملو�فق ربيع �لأول 1437هـ / يناير 2016م. 	-أ
�ملجلد 28 �لعدد 3     �ملو�فق �سو�ل 1437هـ   / مايو 2016م.	-أ

ويتم حاليًا �إعد�د �لعدد �جلديد �لذي ياأخذ رقم )�ملجلد 29 �لعدد 1( و�لذي مت حتريره ومر�جعته لغويًا وفنيًا، و�سيتم �إ�سد�ره �إن �ساء �هلل مع نهاية 
�لعام �حلايل بالإ�سافة �إىل �لعدد )2-29( و�لذي مت �إر�ساله للطباعة.

 2- قاعدة معلومات املحكمني:
عملت �ملجلة على تكوين قاعدة معلومات للمحكمني خا�سة بها، تاأخذ يف �عتبارها تنوع �نتماء�تهم �جلغر�فية على رقعة �لعامل �لعربي و�لإ�سالمي، 

ومتيزهم �لعلمي و�ملرجعي يف �حلقول �لعلمية �لتي تخت�س بها �ملجلة.
3- البحوث الواردة للمجلة: 

ورد �إىل �ملجلة حتى حلظة �إغالق نظام )من�سئ �لنماذج( )127( بحث، وبا�سرت �ملجلة �لنظر فيها من حيث �سالحيتها للتحكيم، و�ختيار �ملحكمني 
�ملنا�سبني لها، وطلب مو�فقتهم على �لتحكيم، وو�سع بدلء من �لحتياطيني يف حال �عتذ�ر بع�سهم، ثم �إر�سال �لبحوث �إليهم، و�لتعقيب عليها عند 
تاأخر �لرد. ودر��سة ردود �لتحكيم و��ستخال�س �لنتيجة جتاه ن�سر �لبحث �أو �لعتذ�ر عن ن�سره. وتفا�سيل �لإح�ساء�ت �لعددية للبحوث و�ملحكمني، 

بالإ�سافة �إىل قو�ئم �لبحوث �لو�ردة للمجلة موزعة على �لتخ�س�سات �لعامة لها يف �جلد�ول �لآتية:

و�سع البحوث
م�سدر البحوث

املجموعخارج اململكة داخل اململكة
خارج اجلامعةداخل اجلامعة

25181760مقبول للن�سر
17151446غري مقبول للن�سر
52411�سرف �لنظر عنه
62210يف طور �لتحكيم

127 بحثًاجمموع الأبحاث الواردة للمجلة
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توزيع عدد البحوث على التخ�س�سات ونتائجها

 مقبولالتخ�س�س
 �سرف النظريف طور التحكيمغري مقبول للن�سرللن�سر

املجموععنه

31215562�للغة �لعربية
729�للغة �لإجنليزية

1472326علم �لجتماع
437�لتاريخ

224�جلغر�فيا
3136�لإعالم

11علم �ملكتبات
62341011127املجموع الكلي

قائمة عناوين البحوث الواردة اإىل املجلة واأ�سحابها وجن�سياتهم وما جرىعليها موزعة على التخ�س�سات العامة لها.  
1- اأبحاث اللغة العربية واآدابها:

 احلالة اجلن�سية جهة العمل الباحث عنوان البحث
�س حتليل �لت�ساحب �للفظي يف �ملدونة �للغوية �لعربية  مقبول�سعوديج.�سعود�سلطان �ملجـــيول�أرُ�سرُ

مقبول�أردينج.�سعودخالد ب�سندي�لتخطيط �للغوي للنحو
مقبولم�سريج.�سعودعادل ح�سني  �سحر �لبيان عند عبد �لقاهر �جلرجاين

مقبولتون�سيج.�سعودحامت عبيد�أي دور لل�سوؤ�ل
مقبول�سعوديج.�سعودف�سل �لعماريتائية �بن �لفار�س

 عبد �لرحمن ند�ء �لآخر يف �ملقابالت �لإعالمية
مقبول�سعوديج.�سعود�لفهد

مقبول�سوريةج.نورةفاتن حمجازي�أزمة �لدر�س �ل�سريف �لتعليمي
مقبولمينيج.�حلديدة�أمري �لعبديلقر�ءة يف معامل �لفكر �لأدبي �لإ�سالمي ونقده

مقبولم�سريج.�سطامعلي عبد�حلليمجتليات نظرية نحو �لن�س عند �ملف�سرين  
 قانون �لتخّل�س من حركة عني �لكلمة يف �للغة �لعربية و�أثره يف �إنتاج �ل�سيغ

مقبول�أردينج.�لريموكم�سطفى �حليادرة�لختيارية

مقبول�أردينج.�لها�سميةعي�سى برهومةقو�نني حماية �للغة �لعربّية يف �لأردن بني رمزّية �لت�سريع و�إكر�هات �لتطبيق
مقبول عر�قيج.بغد�دهادي �ل�سجرييمبطالت �لعمل �لنحوي

مقبولمينيج.�سعودحممد �لريا�سي�آ�سف جدً� يا�سديقي : �أ�ساليب �لعتذ�ر لدى متعلمي �للغة �لعربية
مقبولجز�ئريج.بجايةحو�سي عايدة�لعنف يف �خلطاب عرب �لفاي�سبوك – مقاربة تو��سلية �سيميول�سانية
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مقبولم�سريج.�سعودكامل �سعيد�أبعاد �لدللة عند �لغز�يل
 وظائف �لعنونة يف ديو�ن �لأطفال )كلمات خ�سر (لل�ساعر �سليمان �لعي�سى

)جزء �لأنا�سيد
 منى حممد

مقبول�سعوديةج. �لدمام�لغامدي

مقبول�سعوديةج.�لدمام�لبندري �ل�سديرينظرية دور�ن �ملادة �للغوية حول معنى عام بني �بن فار�س
 �لإطر�ء عمال لغوّيا: در��سة يف �لأبنية �لرتكيبّية و�لأ�ساليب �لتعبريّية �مل�ستعملة

يف �لفي�سبوك1
 ذكرى �لقبيلي
مقبولتون�سج. �سعود-حامت عبيد

بلورة �لنزعة �خليامية يف ق�سيدة » �لطال�سم« لإيليا �أبي ما�سي

 �أبو �حل�سن
 مقد�سي �أبوبكر

 حممودي �سربيا
حمديان

مقبولكرديج.طهر�ن

مقبول عمانيةج.قابو�سجوخة �حلارثي�ملنزع �ل�سردي يف خمت�سر فاكهة �بن �ل�سبيل
2-اأبحاث اللغة الإجنليزية واآدابها:

احلالةاجلن�سيةجهة العملالباحثعنوان البحث
Speech Monster Language and Identity in Chang-
rae Lee’s Native Speakerحتت �لإجر�ء�سعوديج. �سعودطارق �حليدر
The Quest for freedom In Tawfiq Al-Hakim’s Al-
Sultan Al-ha’ir (The Sultan Dilemma) and David 
Henry Hwang’s Golden Chiled

مقبول�سعوديةج. طيبةمها �سديق عقيل مو�سى

Literary and linguistic analysis of Surat Al-Kahf
 عالء �لغامدي +

حتت �لإجر�ء�سعودي +بريطاينج. طيبةح�سني عبد�لروؤوف
Spirantization and Phonological Derivations in 
Sabzevari Persian: Parallel or Stratal OT1مقبول�سعوديج. �سعودمفلح �لقحطاين
In-service EFL Teacher`s› Response to Belief 
Challenge from their Students: A Case Studyمقبول�سعوديج. �ملجمعة�سالح �آل فرو�ن
When Death Approaches:
A Study of Whitman’s Growing Spiritual 
Consciousness

مقبول�سعوديةج. عبد�لعزيزفاطمة �إليا�س قا�سم

Reading Comprehension: Impact of Brainstorming مقبول�أردينج. �سعودحممد طالل مهيد�ت
Arabization of English: A study of the Appropriating 
Linguistic Strategies in the Academic and Media 
discourses in Saudi Arabia’

مقبولباك�ستاينج. �سعود�آ�سر �أحمد د�ر

The Paradoxes of Identity in
Michelle Cliff’s Novel Abengمقبولتون�سيج.تون�سعبيد �لعربي عبيدي

3-اأبحاث ق�سم الدرا�سات الجتماعية:
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احلالةاجلن�سيةاجلهةالباحثعنوان البحث
مقبول�سعوديةج. نايف�سر�ء �ل�سهري�لعو�مل �ملحددة للوعي �لجتماعي �لأمني يف وقاية �ملر�هقات من �جلرمية
مقبول�سعوديةج. �سعودهند خليفة �لعو�مل �لجتماعية �ملوؤثرة على تطبيق حقوق �لطفل يف �لأ�سرة �ل�سعودية 

مقبول�سعوديةج. �سعودهيا �حلربي وعي �ملر�أة �ل�سعودية بحقوق �لعاملة ملنزلية 
مقبول�سعوديةج. �سعودهيا �سبيبو�قع �لعمل �لجتماعي �لتطوعي لدى �ملر�أة �ل�سعودية

مقبول�سعوديك. فهد�سليمان �لفالحدور �جلمعيات �خلريية يف �لوقاية من �ملخدر�ت
مقبول�سعوديج. �سعودذيب �لدو�سري�لربغماتية و�ملناهج �ملختلطة يف علم �لجتماع

مقبول�سود�ينج. �سعودعمر عبد �جلبار �لتفاعل �لجتماعي عرب �لو�ت�س �أب
مناطق من  �ملنتقلني  �ل�سعوديني  �ملر�سى  تو�جه  �لتي   �مل�سكالت 

مقبول�سعوديج. �سعودعلي �ل�سامل�ململكة �إىل مدينة �لريا�س للعالج يف �مل�ست�سفيات �حلكومية

 ظروف �ل�سكن و�ملو��سالت و�أثرها يف وقوع طلبة جامعة �ل�سلطان
مقبولبحرينيةج. قابو�سرحمة + منري كر�د�سة قابو�س حتت �ملالحظة �لأكادميية

مقبول�سعوديةج. �سعودمي �حل�سينيدور �لأ�سرة يف دعم �لنتماء �لوطني للطالبة �ل�سعودية يف �ملرحلة �جلامعية
مقبول�سعوديةج. �سعود�سارة �جلويرجر�ئم �لقتل لدى �لن�ساء يف �ملجتمع �ل�سعودي

مقبولجز�ئريةج. بجايةميينة نا�سر�لتمثالت �لجتماعية للمر�أة �جلز�ئرية بتوظيف �ملدخل
مقبول�سعوديةج. �سعود�آمال �لهبد�ن و�قع �لتو��سل �لجتماعي و�لنف�سي للفتاة �ل�سعودية

مقبولم�سريةج. �سعودهدى حجازي حوكمة �جلمعيات �لأهلية و�آليات طريقة تنظيم �ملجتمع يف تطبيقها
يف �ل�سن  كبار  رعاية  حول  �لجتماعية  �خلدمة  طلبة   معتقد�ت 

حتت �لإجر�ء�ردينج. �لطفيلةحمزة �خلد�م�ملجتمع �لأردين

حتت �لإجر�ءعر�قيةج. �ل�سارقة�آلء �لطائيم�سكالت �ل�سرطة �لن�سائية وعالقتها باآليات �لتمكني

4- اأبحاث ق�سم التاريخ:

احلالةاجلن�سيةجهة العملالباحثعنوان البحث
مقبول�سعوديةج. �لدمامعذ�ري �ل�سعيبيدور �ملر�أة �لغربية يف �حلروب �ل�سليبية من خالل كتابات �ملوؤرخني �لغربيني

مقبول�سعوديةج. �سعودهيلة �ل�سهليدور �أطباء �لعامل �لإ�سالمي يف تقدم طب �لكبد »
مقبول�أردنيةج. �لها�سميةغيد�ء �لبلتاجيدر��سة تاريخية يف فكر �لإمام عبد �حلميد بن بادي�س

مقبول�أردينج. �لطفيلة�إ�سحاق �أحمد �ساملدللة كلمة �ل�سريف و�ل�سيد بامل�سادر �لدم�سقية
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5- اأبحاث ق�سم اجلغرافيا:
احلالةاجلن�سيةجهة العملالباحثعنوان البحث

مقبول�سعوديج. �سعودمفرح بن �سامي �لقر�دي�لتوزيع �ملكاين للطالب �ل�سعوديني بالوليات �ملتحدة 
 مقبول�سعوديانج. �سعودر�سود �خلريف + فاتن �ملطرييتقييم ��ستمار�ت �لتعد�د�ت �ل�سكانية يف �ل�سعودية

6- اأبحاث ق�سم الإعالم:

احلالةاجلن�سيةجهة العملالباحثعنوان البحث
علي �أحمد عبد�هلل +دور و�سائل �لت�سال يف حمالت �لنتخابات �لنيابية مبملكة �لبحرين لعام 2014

مقبولبحرينيج. �لبحرين �سعيب عبد�ملنعم

مقبول�سعوديج. �لإمام عبد �لرحمن نامي �ملطرييمدى م�ساركة ممار�سي �لعالقات �لعامة يف �لتفاو�س
 �جتاهات �مل�سنني �لفل�سطينيني نحو دور و�سائل �لإعالم يف �لتعبري عن

حتت �لإجر�ءفل�سطينيج. فل�سطنيعالء �لدين حممد عيا�سحقوقهم وم�سكالتهم

حتت �لإجر�ءتون�سيج. �سعود�حلبيب بن بلقا�سمتوظيف و�سائط �لت�سال �ملتعددة يف �لتعليم : مقاربة �ت�سالية

7- اأبحاث ق�سم املكتبات وعلم املعلومات:

احلالةاجلن�سيةجهة العملالباحثعنوان البحث
مقبول م�سريج. �سعودحممد فتحي حممود �جلالب ��ستخد�م �لفي�سبوك يف �ملكتبات
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سابعًا: الجمعيات العلمية في كلية اآلداب:
حتت�سن كلية الآداب عددًا من اجلمعيات العلمية، وهي كالآتي:

تاريخ اإن�سائهاا�ســم اجلمعية
1401هـ�جلمعية �ل�سعودية للجهات و�لرت�ث �ل�سعبي.

1401هـ�جلمعية �ل�سعودية لعلوم �ملكتبات.
1403هـ�جلمعية �جلغر�فية �ل�سعودية.
1405هـ�جلمعية �لتاريخية �ل�سعودية.

1405هـ�جلمعية �ل�سعودية للدر��سات �لجتماعية.
1421هـ�جلمعية �ل�سعودية لالإعالم و�لت�سال.

1429هـجمعية �لدر��سات �ل�سكانية.
1- جمعية اللهجات والرتاث ال�سعبي:

�أن�سئت �جلمعية عام 1401هـ، وتهدف �إىل تنمية �لفكر  �لعلمي وتطويره يف جمال تخ�س�س �جلمعية، و�إىل ت�سجيل �للهجات يف �جلزيرة �لعربية وكل 
ما يت�سل برت�ثها �ل�سعبي من ق�س�س و�أمثال و�أ�سعار و�أغان وعر�سات �سعبية وكل ما يتعلق بعاد�ت �جلزيرة �لعربية وتقاليدها وتر�ثها �ل�سعبي عموما، 
وكذلك و�سع �سجل للهجات و�آخر لفنون �لرت�ث �ل�سعبي وت�سنيف ذلك ح�سب �لأ�سول �لعلمية �حلديثة ودر��سة �للهجات و�لرت�ث �ل�سعبي على �سوء 

�أحدث �لنظم �ملتبعة يف مثل هذه �ملو�سوعات، وقد قامت �جلمعية بت�سجيل عدد كبري من �للهجات و�لرت�ث �ل�سعبي وتقوم �لآن بت�سنيفها ودر��ستها.
2- اجلمعية ال�سعودية لعلوم املكتبات: 

اأن�سئت اجلمعية يف 17 / 01 /1401  هـ ومقرها: مكتبة الأمري �سلمان بن عبد العزيز املركزية، ويوجد مقر اآخر موؤقت يف العليا، 
جوار مكتبة امللك فهد الوطنية    ومن اأهدافها:

• حتديث مقتنيات �ملكتبات باإدخال �لتقنية �حلديثة. 	
• ت�سجيع �لبحوث �لعلمية و�مل�سابقات يف جمال تخ�س�س �جلمعية. 	
• �لقيام برحالت �لعلمية. 	
• ت�سجيع �لتعاون بني �أع�ساء �جلمعية. 	
• تنمية �لفكر �لعلمي يف جمال تخ�س�سها. 	
• �إتاحة �لفر�سة للعاملني يف هذ� �ملجال لإ�سهام يف حركة �لتقدم �لعلمي. 	
• ربط �ملكتبات باملجتمع من خالل ت�سهيل �ل�سرت�ك يف �لأنظمة �لآلية باملكتبات. 	
• رفع �لوعي �ملكتبي يف �ملجتمع وذلك بعقد �ملحا�سر�ت و�لندو�ت و�ملعار�س للتعريف بدور �لكتاب و�ملكتبة .	

 واأهم اإجنازات اجلمعية تتمثل فيما ياأتي:
تطوير �لالئحة �لتاأ�سي�سية )�لقو�عد �ملنظمة( للجمعية، وينتظر �مل�سادقة عليها يف �لجتماع �لثاين للجمعية �لعمومية. - 1
مو�فقة �سعادة �أمني مكتبة �مللك فهد �لوطنية على منح �إحدى �لفلل �لتابعة للمكتبة لتكون مقرً� د�ئمًا للجمعية، مع �حلد �لأدنى من �لتجهيز�ت. - 2



70 التقرير السنوي لكلية اآلداب
للعام الدراسي 1437-1438هـ

جناح - 3 و�لدكتورة  �لعزيز �ل�سقعبي  عبد  �لأ�ستاذ  من  كًل  �ن�سمام 
�لقبالن �إىل ع�سوية جمل�س �لإد�رة.

�ل�سعودية” - 4 �ملكتبات  “جمعية  من  �جلمعية و��سمها  �سعار  تعديل 
لي�سبح “جمعية �ملكتبات و�ملعلومات �ل�سعودية”، وينتظر �مل�سادقة 

عليها يف �لجتماع �لثاين للجمعية �لعمومية. 
عبد - 5 �مللك  مكتبة  مع  بالتعاون  للجمعية  �لأول  �ملوؤمتر �ل�سنوي  عقد 

�لعزيز �لعامة. 
“مقدمة يف �لإنرتنت للعاملني يف جمال - 6 عقد دورة تدريبية بعنو�ن 

�ملعلومات”. 
نقل مهام �لإ�سر�ف على جلنة �لنظم �لآلية للمكتبات �إىل �جلمعية - 7

بدًل من مكتبة �مللك فهد �لوطنية. 
لت�سجيل - 8 �لعربية  �لنظم  و�سركة  �جلمعية  بني  تفاهم  �تفاقية  توقيع 

و��ست�سافة وتقدمي �لدعم �لفني للموقع �جلديد للجمعية على �سبكة 
        (www.slia.org.sa).لإنرتنت�

 و�سع ت�سور لإ�سد�ر �لن�سرة �لدورية للجمعية. - 9
تنفيذها - 10 �جلمعية  تعتزم  �لتي  �مل�ستمر  �لتعليم  لرب�مج  ت�سور  و�سع 

م�ستقباًل. 
و�سع خطة للتمويل �ملايل لأن�سطة �جلمعية. - 11

3- اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية:
يف  �جلغر�فية  للجمعية  �لإد�رية  للهيئة  �لأويل  �لتاأ�سي�س  كان  لقد 
�جتماعه  يف  باجلامعة  �لعلمي  �ملجل�س  �أ�سدر  ثم  هـ   1391/10/13
لالئحة  �لعام  �لإطار  هـ   1405/  1404 �جلامعي  للعام  ع�سر  �خلام�س 
�لأ�سا�سية للجمعية و�لتي �أ�سبحت �جلمعية مبوجبها: �جلمعية �جلغر�فية 
يف  فروعًا  لها  تن�سئ  �أن  ويجوز  �سعود  �مللك  جامعة  ومقرها  �ل�سعودية، 

�أماكن �أخرى �إذ� �قت�ست �ل�سرورة ذلك.
وتهدف اجلمعية اإىل:

• ويخدم 	 �لعلمي  �لتقدم  حركة  يف  ي�سهم  مبا  �جلغر�يف  �لفكر  تنمية 
�أهد�ف �ململكة وخططها �لتنموية. 

• �هتمامات 	 جمال  يف  �لعلمية  و�لأفكار  �لعلمي  �لإنتاج  تبادل  تي�سري 

�جلمعية يف �ملوؤ�س�سات و�لهيئات �ملختلفة. 
• �إحياء �لرت�ث �لإ�سالمي �جلغر�يف بالتحقيق و�لبحث �ملتعمق.	

�إن �جلمعية �جلغر�فية �ل�سعودية بجامعة �مللك �سعود -كلية �لآد�ب - �إىل 
بحوث  بن�سر  تقوم  و�لندو�ت  �لعلمية  �للقاء�ت  باإقامة  �هتمامها  جانب 
علمية �سمن �سل�سلة بحوث جغر�فية، وهي �سل�سلة علمية حمكمة. وقد مت 
حتكيم ون�سر �سبعة �أبحاث خالل �ل�سنو�ت �لثالث �لأخرية. وتتميز هذه 

�لبحوث بالأ�سالة و�لإ�سهام �لعلمي يف حقل �جلغر�فيا.
4-  اجلمعية التاريخية ال�سعودية:

�لت�سعينيات  يف فو�حت  حاليًا(  �سعود  )�مللك  �لريا�س  جامعة  يف  �أن�سئت 
من �لقرن �لهجري �ملا�سي جمعية للتاريخ و�لآثار �أطلق عليها “�جلمعية 
“�جلمعية  �إىل  �أ�سهر  عدة  بعد  ��سمها  عدل  ثم  �لأثرية،  �لتاريخية 
�لق�سم من  به  ملا قام  نو�ًةً  وقد كانت هذه �جلمعية  �لآثارية”  �لتاريخية 
�أعمال يف جمالت �لك�سف �لأثري و�لرتياد ملو�قع �لآثار يف �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية بدءً� بالفاو حيث ز�رت بعثة من �أع�ساء �جلمعية )من �أ�ساتذة 
�ملنطقة  تلك  �إىل  �لطرق  كانت  �لأثري.  �لفاو  موقع  �لق�سم(  ومن�سوبي 
يف  �جلمعية  حققت  وقد  �ل�سالكة،  �لطرق  عن  وع�سرية ومنقطعة  �ساقة 
�لعربية  �ململكة  �لأثري لآثار  �لك�سف  �أول جتربة حقيقية مع  �لرحلة  تلك 
عبد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  )معايل  �آنذ�ك  �جلامعة  وكيل  وز�ر  �ل�سعودية، 
�لعزيز �خلويطر ع�سو جمل�س �لوزر�ء( بعثة �جلمعية يف �لفاو مما كان له 
�لأثر �لطيب يف نفو�س �أع�ساء �لبعثة، وكانت تعريفًا عمليًا لطالب �لق�سم، 
نتج عنه �هتمام مل ينقطع وقد ��ستمرت �جلمعية يف حماولتها من �أجل 
م�سمى  حتت  م�ستقل  ق�سم  �إىل  بالق�سم  �لآثار  �سعبة  حتى حتولت  �لبقاء 
يعانون  �لآثارية  �لتاريخية  �جلمعية  من�سوبو  وبد�أ  و�ملتاحف.  �لآثار  ق�سم 
من هذ� �لنق�سام �إىل �أن بد�أ ق�سم �لتاريخ باإن�ساء جمعية جديدة �بتد�ًء 
من عام 1404 وقد تقدم �أع�ساء جمل�س ق�سم �لتاريخ بجامعة �مللك �سعود 
جلامعة  �لعلمي  �ملجل�س  عليها  و�فق  للجمعية  مقرتحة  جديدة  بالئحة 
�مللك �سعود يف �سنة 1406/1405هـ. وت�سم �جلمعية �لتاريخية �ل�سعودية 
�ملهتمني يف �لدر��سات �لتاريخية و�حل�سارية يف �أق�سام �لتاريخ و�لآثار يف 
جامعات �ململكة، كما ت�سم �أع�ساء من �أق�سام لها �أ�سا�س ل�سيق بالتاريخ 
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وحتاول �جلمعية ��ستقطاب �لندو�ت �لوطنية �لفعالة عن طريق �سم �أكرب 
�أع�ساء  �إىل �سفوف  و�لفكر  و�لأكادميية  �لإد�رة  �أقطاب  عدد ممكن من 

�ل�سرف فيها.
وقد حظيت �جلمعية �لتاريخية �ل�سعودية بن�سيب كبري من دعم قيادتنا 
�لر�سيدة حيث �سدر توجيه �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري/ �سلمان بن عبد 
�لعزيز �أمري منطقة �لريا�س �لذي ��ستقبل رئي�س و�أع�ساء جمل�س �إد�رة 
بالقيام  �لعزيز  �مللك عبد  د�رة  �إىل  �لقيمة  بتوجيهاته  وزودهم  �جلمعية 
وكما  �ململكة  يف  �لتاريخية  �لدر��سات  لدعم وتفعيل  �مل�سرتك  بالتن�سيق 
�لتاريخية  �جلمعية  عن  ي�سدر  ما  جميع  ون�سر  طباعة  �إىل  �لد�رة  وجه 

�ل�سعودية.
تخ�س�س  جمال  يف  وتطويره  �لعلمي  �لفكر  تنمية  �إىل  �جلمعية  وتهدف 
�جلمعية  �هتمامات  جمالت  يف  للعاملني  �لفر�سة  و�إتاحة  �جلمعية، 
�إىل  كذلك  وتهدف  �ملجال.  هذ�  يف  �لعلمي  �لتقدم  حركة  يف  لالإ�سهام 
و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات  بني  �لعلمية  و�لأفكار  �لعلمي  �لإنتاج  تبادل  تي�سري 
�ملعنية د�خل �ململكة وخارجها وكذلك تقدمي �مل�سورة، و�لقيام بالدر��سات 

�لالزمة لرفع م�ستوى �لأد�ء يف �ملجالت �لتاريخية.
تاريخ  يف  �لعلمية  �لبحوث  �إجر�ء  ت�سجيع  يف  �جلمعية  ن�ساط  ويتلخ�س 
و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  وعقد  �لإ�سالم.  وتاريخ  �لعرب  وجزيرة  �ململكة 

و�حللقات �لدر��سية لبحث �لق�سايا �لتاريخية. 
وت�سدر �جلمعية ن�سرة �إخبارية و تعقد لقاء علميا �سنويا يف رحاب �إحدى 
�لتي  �ملحكمة  �لبحوث  ي�سم  كتابًا  ت�سدر  وكذلك  �ل�سعودية.  �جلامعات 
تلقى يف ذلك �للقاء. و تقوم �جلمعية بتنظيم �مل�سابقات �لعلمية و�لثقافية 
مو�فقة  �أخذ  بعد  و�لتاريخية  �لعلمية  و�لرحالت  تخ�س�سها.  جمال  يف 

�جلهات �ملخت�سة.
5- اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الجتماعية:

و�لعملية،  �لعلمية  �حلياة  يرثي  علميًا  منبعًا  �لعلمية  �جلمعيات  ت�سكل 
جهة  و�إيجاد  �أد�ئهم  وتطوير  من�سوبيها  م�سالح  �إىل رعاية  بالإ�سافة 
تكون  بحيث  �آر�ئهم،  وتعرب عن  ق�ساياهم  وتتبنى  با�سمهم  تتحدث 
�جلمعية هي �جلهة �لتي تتوحد من خاللها جهود �ملخت�سني، و�لأد�ة �لتي 

حتقق تطلعاتهم.
من هنا �أتت فكرة �إن�ساء �جلمعية �ل�سعودية للدر��سات �لجتماعية لت�سكل 
و�خلدمة �لجتماعية  �لجتماع  علم  يف  �ملخت�سني  يجمع  �لذي  �لر�بط 
�لتعاون  و�لأنرثبولوجيا و�ملهتمني بالعلوم �لإن�سانية �لأخرى ليتمكنو� من 
�لدر��سات  جمال  يف  �لعمل  لتطوير  و�خلرب�ت  و�لآر�ء  �لأفكار  وتبادل 

�لجتماعية.
و�ملو�فقة على تاأ�سي�س �جلمعية يعود �إىل عام 1405هـ، ولكن مل يتم �لعمل 
على �إ�سهارها �إل بعد �سدور مو�فقة �سعادة وكيل جامعة �مللك �سعود رقم 
 )281000180(وتاريخ 1428/5/23 هـ، �لقا�سي باإ�سهار جمعية با�سم 
�جلمعية �ل�سعودية للدر��سات �لجتماعية تتبع جلامعة �مللك �سعود ويكون 
ن�ساطاتها  لتمار�س  �لآد�ب،  �لجتماعية بكلية  �لدر��سات  ق�سم  مقرها 
وتقدمي �ل�ست�سار�ت  و�لتطبيقية،  �لنظرية  �ملعارف  تطوير  يف  �لعامة 
و�خلا�سة،  �لعامة  للقطاعات  �لجتماعي،  �ملجال  �لعلمية يف  و�لدر��سات 
يف  �لعلمية  للجمعيات  �ملنظمة  �لقو�عد  ت�سمنتها  �لتي  وفق �لأحكام 

�جلامعات �ل�سعودية.
�جلمعية،  �أع�ساء  �جتمع  م   2008/1/1 �ملو�فق  1428/12/22هـ  ويف 
و�ْنترُخب  �لجتماعية  للدر��سات  �ل�سعودية  �جلمعية  �إ�سِهرت  حيث مت 

�أع�ساء جمل�س �لإد�رة. 
وتهدف اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الجتماعية اإىل حتقيق 

ما ياأتي:
• تنمية �ملعرفة �لعلمية و�ملهنية يف جمال �لدر��سات �لجتماعية.	
• توحيد جهود �ملخت�سني يف �لدر��سات �لجتماعية وتنظيم جهودهم 	

ومتابعة ق�ساياهم وحماية حقوقهم.
• �لجتماعني ومنحهم 	 �ملمار�سني  على  �لإ�سر�ف  يف  �مل�ساعدة 

�لرت�خي�س �لالزمة لذلك.
• �حلكومي 	 �ملهنية للقطاعني  و�ل�ست�سارة  �لعلمية  �مل�سورة  تقدمي 

و�لأهلي.
• �لعمل على رفع �مل�ستوى �لعلمي و�ملهني للعاملني يف �ملجال �لجتماعي 	

من خالل �لرب�مج �حللقات �لعلمية �لبحثية و�لدور�ت �لتدريبية.
• �جلمعية 	 بن�ساط  �ملتعلقة  و�لإي�ساحات  و�لبيانات  �لتقارير  �إعد�د 
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لتقدميها للجهات �ملخت�سة.
• �لرفع للجهات �مل�سوؤولة عن حقوق و�حتياجات �لفئات ذ�ت �لعالقة 	

بالتخ�س�س.
• للدر��سات 	 �ملتنوعة  �ملجالت  يف  و�لن�سر  و�لتاأليف  �لبحث  ت�سجيع 

�لجتماعية.
• �لدر��سات 	 جمال  يف  �لعلمية  و�لأفكار  �لعلمي  �لإنتاج  تبادل  تي�سري 

�لجتماعية بني �لهيئات و�ملوؤ�س�سات �ملحلية و�لعاملية.
• �لعمل على �إيجاد �أوعية علمية لن�سر �لبحوث و�لدر��سات يف جمال 	

�لتخ�س�س.
• �لإ�سهام يف تطوير �لبحوث و�لدر��سات �لجتماعية �ملرتبطة بق�سايا 	

�ملجتمع �ل�سعودي و�لعربي.
• وحتديد 	 ودر��ستها  �ملجتمع  يف  �مل�ستجدة  على �لظو�هر  �لوقوف 

�أ�ساليب �لتدخل �ملهني وعالجها.
• ��ست�سر�ف �آفاق �مل�ستقبل من خالل �لدر��سات و�لبحوث �لجتماعية. 	

ومن اأن�سطة اجلمعية:
• �لدر��سات 	 �لعلمية يف جمال  �لبحوث و�ل�ست�سار�ت  و�إجر�ء  ت�سجيع 

�لجتماعية.
• عقد �لندو�ت و�حللقات وور�س �لعمل و�لدور�ت �لعلمية �لتي تت�سل 	

مبجال �لدر��سات �لجتماعية.
• �لدر��سات 	 جملة  م�سمى  حتت  حمكمة  علمية  دورية  �إ�سد�ر 

�لجتماعية.
• �لناجح 	 تعميم  �إىل  و�لدعوة  �لر�ئدة  �لجتماعية  �لتجارب  �إجر�ء 

منها.
• �قرت�ح نظام للممار�سة �ملهنية.	
• �إ�سد�ر دليل �لباحث �لجتماعي.	
• �إ�سد�ر �مليثاق �لأخالقي للممار�سة �ملهنية.	
• �إ�سد�ر دليل �أخالقيات �لبحث �لجتماعي.	
• فر�س 	 و�لأهلية ل�ستحد�ث  �حلكومية  �جلهات  مع  و�لتن�سيق  �لعمل 

عمل خلريجي علم �لجتماع و�خلدمة �لجتماعية.
• بالعمل 	 و�ملهتمني  و�لعاملني  لالأكادمييني  قاعدة معلومات  �إن�ساء 

�لجتماعي.
• �ملت�سلة 	 و�ملوؤلفات  و�لدر��سات  للبحوث  قاعدة معلومات  �إن�ساء 

بتخ�س�س �جلمعية.
• �إن�ساء موقع �إلكرتوين للجمعية.	
• عقد �لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم مع �جلهات و�ملوؤ�س�سات �حلكومية 	

و�لأهلية �ملرتبطة بتخ�س�س �جلمعية. 
6- اجلمعية ال�سعودية لالإعالم والت�سال:

�ل�سعودية لالإعالم و�لت�سال هي جمعية علمية متخ�س�سة يف  �جلمعية 
عن  تاأ�سي�سها  قر�ر  �سدر  وقد  �أنو�عه.  ب�ستى  و�لت�سال  �لإعالم  جمال 
جمل�س �لتعليم �لعايل برقم 2109/�أ بتاريخ 1421/12/22هـ حتت مظلة 
جامعة �مللك �سعود، ومقرها يف ق�سم �لإعالم -كلية �لآد�ب-جامعة �مللك 

�سعود – �لريا�س. 
ومن اأهداف اجلمعية:

• تنمية �لفكر �لعلمي يف جمال �لإعالم و�لت�سال و�لعمل على تطوير 	
هذه �لعلوم و�لخت�سا�سات. 

• �إجر�ء �لدر��سات و�لبحوث �ملتخ�س�سة يف خمتلف جمالت �لإعالم 	
يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

• �لتو��سل �لعلمي و�ملهني بني �لأكادميـيني �لإعالميني و�لقائمني على 	
�سوؤون �لإعالم يف �ململكة.

• و�لعربية 	 �ملحلية  �لإعالمية  �خلرب�ت  وتبادل  �ملهني  �لأد�ء  تطوير 
و�لدولية  
وتعمل على:

• �إقامة �ملحا�سر�ت يف جمالت �لإعالم و�لت�سال.	
• عقد �لندو�ت وور�س �لعمل.	
• �إجر�ء �لدر��سات و�لبحوث �لعلمية و�لتطبيقية.	
• تقدمي �ل�ست�سار�ت �لعلمية و�ملهنية.	
• ت�سجيع �لتاأليف و�لرتجمة و�لن�سر.	
• �إقامة �لدور�ت �لتدريبية.	
• ن�سر جملة علمية حمكمة.	
• �إ�سد�ر ن�سره دورية �إعالمية.	
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• تنظيم زيار�ت ميد�نية ملن�سوبي �جلمعية.	
• �إقامة �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت.	

 ومن اإجنازات اجلمعية:
أ )�لإعالم �ل�سعودي: 	 عنو�ن  حتت  �لأول  �ل�سنوي  �لإعالمي  �ملنتدى 

�سمات �لو�قع و�جتاهات �مل�ستقبل(.
أ �ملنتدى �لإعالمي �ل�سنوي �لثاين حتت عنو�ن )�سورة �ململكة �لعربية 	

�ل�سعودية يف �لعامل(.
أ و�لتدريب 	 )�لتعليم  حتت عنو�ن  �لثالث  �ل�سنوي  �لإعالمي  �ملنتدى 

�لإعالمي يف �لوطن �لعربي(.
أ تنظيم دور�ت �سحفية عقدت يف �لريا�س ـ جدة ـ �لدمام. 	
أ تنظيم دورة يف جمال �لعالقات �لعامة.	
أ تنظيم دورة يف �لت�سويق. 	
أ  تنظيم دورة يف �لنتخابات �لبلدية. 	
أ تنظيم دورة �لتعامل �لإعالمي مع �لق�سايا �لإرهابية. 	
أ  تنظيم �مللتقى �لأول للجمعيات �لعلمية و�ملهنية يف �ململكة. 	
أ  تنظيم جائزة )جائزة �لتميز �لإعالمي(.	
أ عمل ور�س ودور�ت وندو�ت وحما�سر�ت بالتعاون مع جهات �أخرى.	
أ م�ساركة �أع�ساء �جلمعية كمر�قبني يف �لنتخابات �لبلدية يف �ململكة	

7-  اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات ال�سكانية:
�إميانًا باأهمية �لدر��سات �ل�سكانية و�رتباطها �لوثيق بالتخطيط و�لتنمية، 
يف  �ملعقودة  �لثانية  بجل�سته  �سعود  �مللك  جامعة  جمل�س  و�فق  فقد 
1428/10/19هـ على �إن�ساء �جلمعية �ل�سعودية للدر��سات �ل�سكانية �لتي 

تهدف �إىل حتقيق �لعديد من �لأهد�ف، ومنها ما ياأتي:  
أ تنمية �لفكر �لعلمي يف جمال �ل�سكان، و�لعمل على تطويره وتن�سيطه.	
أ �لعالقة 	 ذ�ت  �ل�سكانية  بالق�سايا  �لهتمام  و�إثارة  �لوعي  تنمية 

بالتنمية.

أ تقدمي �مل�سورة �لعلمية يف جمالت �ل�سكان.	
أ �لدميوغر�فيا 	 جمالت  يف  و�لأفكار  �لعلمي  �لإنتاج  تبادل  تي�سري 

و�ل�سكان بني �لهيئات و�ملوؤ�س�سات د�خل �ململكة وخارجها. 
أ ت�سكيل 	 على  باجلامعة  �لعلمي  �ملجل�س  و�فق  1429/5/20هـ،  ويف 

جلنة تاأ�سي�سية للجمعية. 
ثامنًا: كراسي البحث في الكلية 

ُد�سنت �ستة كرا�ٍس بحثية وتوقيعها يف كلية الآداب، هي:
•  كر�سي موؤ�س�سة �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز لالإ�سكان �لتنموي.	
•  كر�سي �لأمرية �سيتة بنت عبد �لعزيز لأبحاث �لأ�سرة.	
•  كر�سي جريدة �جلزيرة للدر��سات �ل�سحفية.	
• كر�سي جريدة �لريا�س لدر��سات �ل�سحافة و�لإعالم.	
• كر�سي �إن�سان لدر��سات وبحوث �لأيتام.	
• كر�سي در��سات �ملر�أة.	

نبذة عن اأحد الكرا�سي البحثية:
كر�سي �سحيفة اجلزيرة لل�سحافة الدولية

�تفاقية  مبوجب  �لدولية  لل�سحافة  �جلزيرة  �سحيفة  كر�سي  �أن�سئ 
بحث  كر�سي  كاأول  �جلزيرة،  �سحيفة  مع  �سعود  �مللك  جامعة  عقدتها 
�إعالمي باململكة �لعربية �ل�سعودية، ي�سهم يف حتقيق �أهد�ف �جلامعة يف 
�لعلمي  �لبحث  دفع  يف  ي�سهم  مبا  �ملجتمع  موؤ�س�سات  مع  �ل�سر�كة  �إيجاد 
�ملتخ�س�س يف �ل�سوؤون �لإعالمية و�ل�سحفية ب�سكل نوعي يوؤتي ثماره لكَلّ 
�لتي  �جلزيرة  ك�سحيفة  �لعلميًة،  و�ملوؤ�س�سات  �لإعالمية  �ملوؤ�س�سات  من 
ت�سعى �إىل رفع م�ستويات �أد�ئها وتطوير خرب�ت من�سوبيها مبا ين�سجم مع 
�لتطور�ت �لتي ت�سهدها �ل�سحافة �لدولية، وذلك من خالل تكليف �أ�ستاذ 
�لوليات  من  �ملهني  و�لعمل  �لأكادميية  �لدر��سة  بني  يجمع  ز�ئر  دويل 
و�لتدريبية  �لبحثية  �لن�ساطات  على  بالإ�سر�ف  يقوم  �لأمريكية  �ملتحدة 

للكر�سي، بالتعاون مع جمموعة من �لباحثني وطالب �لدر��سات �لعليا.
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روؤية الكر�سي:
�لو�سول بالكر�سي �إىل �أن ي�سبح مركزً� بحثيًا تدريبيًا رياديًا متخ�س�سًا 
يف �ل�سحافة و�لإعالم على م�ستوى دويل؛ لكي يوؤدي دورً� رياديًا وحموريا 
�ل�سحافة  ومن�سوبي  �لإعالم  لطالب  �ملهار�ت  وتطوير  �ملعارف  بناء  يف 

و�لإعالم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
ر�سالة الكر�سي:

وتطوير  �لدولية،  �ل�سحافة  جمال  يف  �ملتخ�س�س  �لعلمي  �لبحث  تنمية 
�ملهار�ت �ملتقدمة يف جمال �لعمل �ملهني �لإعالمي.

الأهداف العامة لربنامج الكر�سي:
ي�سعى كر�سي اجلزيرة لل�سحافة الدولية اإىل حتقيق الأهداف 

الآتية:
أ دعم �لتوجه �لبحثي يف مر�كز �لبحث �لعلمي �ملحلية و�لعربية.	
أ �ل�سعودية، 	 �ل�سحافة  �سنوية متجددة حول  معلوماتية  قاعدة  توفري 

لال�ستفادة منها يف برنامج �لكر�سي �لبحثي.
أ �لتي 	 �ل�سابقة  بالدر��سات  ببلوغر�فية  وقائمة  ثابتة  مرجعية  تكوين 

تناولت �ل�سحافة �ل�سعودية على �مل�ستوى �ملحلي و�لعربي و�لدويل، 
ت�ساعد يف خدمة �لربنامج �لبحثي للكر�سي، وطالب �لدر��سات �لعليا 
�ملوؤ�س�سات  �إىل  بالإ�سافة  باململكة،  �ل�سحافة  جمال  يف  و�لباحثني 
و�ل�سركات �لإعالمية �ل�سعودية، و�جلمعيات �لعلمية �ملتخ�س�سة يف 

�ل�سحافة.
أ بال�سحافة 	 �ملتعلقة  و�لدر��سات  بالبحوث  �لإعالمية  �ملكتبة  رفد 

�ملحلية و�لعربية و�لدولية.
أ بعامة، 	 �ل�سعودية  �ل�سحافة  حول  �ل�سنوية  �لعلمية  �لبحوث  �إعد�د 

بامل�سامني  يتعلق  فيما  �خل�سو�س  وجه  على  �جلزيرة  و�سحيفة 
و�لأ�سكال �ل�سحافية، وكذ� ما يتعلق باآر�ء �جلمهور �ل�سعودي حول 

ذلك.
أ تن�سيط بيئة �لبحث �لعلمي باأق�سام �لإعالم يف �جلامعات �ل�سعودية، 	

وت�سجيع �أع�ساء هيئة تدري�س �لإعالم يف �جلامعات �ل�سعودية نحو 

�لعمل �لبحثي.
أ �ملهنية 	 و�لقياد�ت  و�ملوؤ�س�سات  �لأكادميية  �خلرب�ت  من  �ل�ستفادة 

�لعاملية و�لعربية يف حتقيق �أهد�ف �لربنامج �لبحثية و�لتدريبية.
أ �ل�سعودية، 	 باجلامعات  �لإعالم  �أق�سام  طالب  تدريب  يف  �لإ�سهام 

�سحيفة  يف  بالت�سال  �لقائمني  وقدر�ت  مهار�ت  تطوير  وكذ� 
نتائج  تو�سيه  وما  للكر�سي  �لتدريبي  �لربنامج  خالل  من  �جلزيرة 

�لدر��سات �لعلمية �لتي �سيعدها �لكر�سي.
الجزيرة  تاريخ  لدراسات  سلمان  الملك  مركز  تاسعًا: 

العربية وحضارتها

ن�ساأة املركز 
بد�أت فكرة �ملركز مببادرة عر�سها ق�سم �لتاريخ بجامعة �مللك �سعود على 
بها  رحب  �لذي  �لعزيز  عبد  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  خادم �حلرمني 
نظام  من   )20/18( �ملادة  �إىل  ��ستنادً�  �ملركز  �إن�ساء  ومت  ها.  تبنيِّ وقبل 
�لتعليم �لعايل و�جلامعات، وبناء على مو�فقة جمل�س جامعة �مللك �سعود 
يف جل�سته �ملنعقدة يف1428/4/1هـ على بر�مج مر�كز �لبحث، مت �لتوقيع 
للدر��سات  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  مركز  تاأ�سي�س  على  �لر�سمي 
بح�سور  1413/1/4هـ  بتاريخ  �لعربية  للجزيرة  و�حل�سارية  �لتاريخية 
�لتوقيع  وذلك مبنا�سبة  لالحتفال؛  ورعايته  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك 
على �إن�ساء �ملركز من قبل معايل �لأ�ستاذ �لدكتور عبد�هلل بن عبد�لرحمن 
�لعثمان )مدير �جلامعة �سابقًا( ممثاًل جلامعة �مللك �سعود، ود�رة �مللك 
عبد�لعزيز ممثلًة مبعايل �أمينها �لعام �لدكتور فهد بن عبد�هلل �ل�سماري 

)�سابقًا(.
الأن�سطة والإجنازات:

املرجوة  اأهدافه  به  يحقق  عمل  برنامج  لتفعيل  املركز  يهدف 
ومنها: 
• عقد حما�سر�ت وندو�ت وور�س عمل ذ�ت �سلة مبجاله ون�سر �ملتميز 	

من بحوثها ل�سالح �ملركز.
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• �ملتخ�س�س من 	 �لعلمي  �لبحث  لدفع حركة  ت�سجيعية  �إيجاد حو�فز 
خالل ��ستحد�ث جائزة بحثية با�سم ر�عي �ملركز لتحفيز �لباحثني 
�ملتميزين وخا�سة من طالب �لدر��سات �لعليا د�خل �ململكة وخارجها 
ت�سجيعا لهم على �لبحث �لتاريخي �ملتميز يف جمال تخ�س�س �ملركز.

• �أ�ساتذة ز�ئرين من �ملتميزين يف جمال تخ�س�س �ملركز من 	 دعوة 
يف  در��سات  �إعد�د  �أو  حما�سر�ت  لإلقاء  وخارجها  �ململكة  د�خل 

جمال تخ�س�سه.
• �إثر�ء 	 يف  و�مل�ساهمة  تخ�س�سه،  جمال  يف  �ملتميزة  �لأعمال  تعريب 

�لدر��سات �لتاريخية ذ�ت �ل�سلة.
• متويل �لبحوث و�لدر��سات �مل�سرتكة يف جمال �ملركز.	
• �لقطاعات 	 جلميع  �ملتخ�س�سة  و�لدر��سات  �ل�ست�سار�ت  تقدمي 

�حلكومية و�لأهلية مقابل متويل مايل ل�سالح �ملركز.
• �لأكادميية 	 و�لأق�سام  �ملر�كز  مع  علمية  �سر�كة  بعقدة  �ملبادرة 

�ملتخ�س�سة د�خل �ململكة وخارجها.
• �ملتخ�س�سني يف 	 �لد�خل و�خلارج  �لعليا يف  �لدر��سات  دعم طالب 

تاريخ �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�جلزيرة �لعربية مبا يحتاجونه من 
معلومات تدعم �أبحاثهم ودر��ساتهم مما يتوفر لدى �ملركز ويقع يف 

د�ئرة عمله.
• وخططه 	 ون�ساطاته  �ملركز  �إجناز�ت  تربز  دورية  ن�سرة  �إ�سد�ر 

وتوزيعها على �ملهتمني و�ملتابعني لأن�سطته.
• تفعيل موقع �ملركز على �ل�سبكة �لعنكبوتية؛ ليكون حلقة تو��سل مع 	

على  وترد  �أخباره  من  باجلديد  متدهم  �ملركز،  باأن�سطة  �ملهتمني 
��ستف�سار�تهم.

• �مل�ساركني 	 مع  �إ�س(  �إم  )�إ�س  ر�سائل  عرب  �لتو��سل  خدمة  تفعيل 
و�ملهتمني بن�ساطات �ملركز ومنا�سباته.

• �جلزيرة 	 تاريخ  لدر��سات  �سلمان  �مللك  مركز  �إد�رة  جمل�س  يتكون 
�لعربية وح�سارتها من:

املن�سبال�ســــــــــــمم
رئي�س �ملجل�س�أ.د. بدر�ن بن عبد �لرحمن �لعمر )مدير �جلامعة(   1
نائبًا للرئي�س�أ.د. عبد�هلل بن نا�سر �ل�سبيعي )�مل�سرف على �ملركز( 2
ع�سوً��أ.د. �إ�سماعيل بن حممد �لب�سري )مدير جامعة �جلوف( 3
ع�سوً��أ.د. نايف بن ثنيان �آل �سعود )عميد كلية �لآد�ب( 4
ع�سوً��أ.د. عوي�سة بن مترييك �جلهني 5
ع�سوً��أ.د. خالد بن عبد �لكرمي �لبكر 6
ع�سوً�د. عبد�هلل بن عثمان �خلر��سي 7

عاشرًا: أقسـام الكلية

1- ق�سم اللغة العربية واآدابها
نبذة تاريخية عن الق�سم

لقد تز�من �إن�ساء ق�سم �للغة �لعربية مع �إن�ساء �جلامعة عام 1377هـ، 
1377هـ،  �سنة  �لثاين  ربيع   21 بتاريخ   18 رقم  �مللكي  �ملر�سوم  على  بناء 
وكان من بني �لأهد�ف �لرئي�سة لإن�سائه �حلفاظ على لغة �لقر�آن �لكرمي 
وتر�ثها، وقد تطور �لق�سم مع مرور �لزمن �ساأنه يف ذلك �ساأن بقية �أق�سام 
�لكلية، وتنوعت جمالت تخ�س�سه مبا يف ذلك �لنحو و�ل�سرف و�لبالغة 
درجة  هي:  علمية  درجات  ثالث  حاليا  ويقدم  �لعربي،  و�لأدب  و�لنقد 
و�آد�بها، ودرجتا �ملاج�ستري و�لدكتور�ه يف  �لعربية  �للغة  �لبكالوريو�س يف 

حقلي �للغة و�لنحو، و�لأدب و�لنقد. 
ويعد ق�سم �للغة �لعربية و�آد�بها من �أكرب �لأق�سام �لأكادميية يف �جلامعة 
�أ�ساتذة  وتخريج  و�آد�بها،  �لعربية  �للغة  خلدمة  �أن�سئ  وقد  و�أقدمها. 

متخ�س�سني للعمل يف �لتعليم بجميع م�ستوياته وباحثني �أكادمييني. 
وع�سرين  مئة  من  و�لن�سائي �أكرث  �لرجايل  ب�سقيه  �لق�سم  هذ�  وي�سم 
م�سارك  و�أ�ستاذ  )�أ�ستاذ  �لعلمية  �لرتب  خمتلف  يف  تدري�س  هيئة  ع�سو 
ف عرب م�سريته �لأكادميية بثلة  و�أ�ستاذ م�ساعد وحما�سر ومعيد(، و�َسررُ
عبق  له  �أ�سافو�  �لذين  �لعربية  �لدول  خمتلف  من  �لأفذ�ذ  �لعلماء  من 
�أ.د. يو�سف  �لعلم وما يز�لون، ومنهم:  �لتاآلف وروح �ملحبة، وغّذوه بنور 
ظاظا  ح�سن  �أ.د.  )�ل�سود�ن(،  �لريح  علي  �أ.د.  و  )�لعر�ق(،  �لدين  عز 
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و�أ.د. ح�سن عون و�أ.د. �أحمد كمال زكي، و�أ.د. عز �لدين �إ�سماعيل، و�أ.د. 
�لتو�ب،  عبد  رم�سان  و�أ.د.  �سالم،  زغلول  حممد  و�أ.د.  �لكادي،  نعمان 
و�أ.د. حممد عبد �حلميد �سعد، و�أ.د. نبيلة �إبر�هيم، و�أ.د. �ألفت �لروبي 
و�أ.د.  �ملو�سى،  نهاد  و�أ.د.  )�ملغرب(،  �لعمري  حممد  و�أ.د.  )م�سر(، 

�إبر�هيم �ل�سعافني )�لأردن(، وغريهم.
وثمة من �أ�ساف �إىل �لق�سم متيز� �إىل متيزه، خا�سة �لذين ح�سلو� على 
جائزة �مللك في�سل �لعاملية ومنهم: �أ.د. عبد �لعزيز �ملانع )�ل�سعودية(، 
�أ.د. من�سور �حلازمي )�ل�سعودية(، و �أ.د. �إبر�هيم �ل�سعافني )�لأردن(. 

�أ.د. حممد �لعمري )�ملغرب(، وغريهم. 
�لقر�آن  لغة  من  �ملنبثقة  �لعلم  ر�سالة  بحمل  يت�سرف  �لق�سم  ز�ل  وما 
�ملفاهيم  وتر�سيخ  �لإ�سالمي  �لرت�ث  للحفاظ على  �سعيا  �لنبوية؛  و�ل�سنة 
و�لبالغية  و�لأدبية  �للغوية  �ملعارف  وتقدمي  �لعليا،  �لإ�سالمية  و�ملثل 
و�لنقدية �ملتنوعة، وهو ما يز�ل يقّدم �إ�سهامات م�سيئة يف خدمة �ملجتمع، 
فقد تخرج فيه عدد كبري من �لعلماء و�ملفكرين �لأدباء و�لقياديني �لذين 

كان لهم �أثر كبري يف دفع عجلة �لتطور و�لتنمية يف هذ� �لبلد.  
فهو  و�لريادة،  �لتميز  �إىل  ي�سعى  ور�سالته  روؤيته  منطلق  من  �لق�سم  �إن 
ي�سمن  مبا  ليعززها  �لدر��سية؛  خططه  تطوير  على  با�ستمر�ر  يعمل 
يجه �ملناف�سة يف �سوق �لعمل، وميده باملهار�ت �لالزمة لذلك، ف�ساًل  خلرِّ
لتقومي  �لعربية؛  �للغة  يف  متخ�س�سني  خرب�ء  ��ست�سافة  على  يعمل  �أنه 

خططه وبر�جمه �لدر��سية.
�إميانًا من �لق�سم �أن �لتعلم و�لتعليم ل بد �أن َيْخرج من �لنمطية �لتقليدية 
�إىل �جلدة و�لإبد�ع، ومن هنا ي�سعى �لق�سم �إىل حتقيق �جلودة �لأكادميية 
يف  �لأكادميي  �لعتماد  على  �حل�سول  على  ويعمل  م�ستوياتها،  مبختلف 
تعليمية،  تعاىل -ل�سمان جودة خمرجات  �ساء �هلل  -�إن  �لقادمة  �لفرتة 
ت�سهم يف بناء نف�سها وتنفع جمتمعها وترفده بالطاقات �ملتميزة، حتقيقا 
�لبحث  ودعم  �لتعليمية  �لعملية  م�ستوى  رفع  يف  و�لكلية  �جلامعة  لروؤية 
�لعلمي، وبناء تعاون و�سر�كة حملية و�إقليمية وعاملية؛ وذلك بعد �أن ح�سل 
م�ستوى  على  عربية  لغة  برنامج  �أوَل  ب�سفته  �لأكادميي  �لعتماد  على 

�ململكة، وهذ� يجعله حمط �أنظار �جلميع لإجر�ء �ملقارنات �ملرجعية معه، 
مما جعله يعمل على تطوير نف�سه تطوير� م�ستمر�. 

الروؤية
�لريادة و�لتميز يف تقدمي �لرب�مج �لأكادميية، و�إجر�ء �لبحوث �لعلمية 

يف علوم �للغة �لعربية و�آد�بها.
الر�سالة

تعليم �للغة �لعربية و�آد�بها تعليمًا عايل �جلودة، و�إنتاج �لبحوث �لعلمية، 
موؤهلني  بخريجني  �ملجتمع  وتزويد  �لكرمي،  �لقر�آن  لغة  على  و�حلفاظ 
�لإن�سانية  �حتياجاته  وتلبية  �ملجتمع،  تنمية  يف  لالإ�سهام  ومهاريًّا؛  علميًّا 

و�لتنموية.
الأهداف
• ح�سيلتهم 	 لإثر�ء  �لالزمة؛  �للغوية  باملهار�ت  �لطالب  تزويد 

�لفكرية و�لثقافية و�لفنية.
• �إعد�د موؤهلني يف جمال �للغة �لعربية و�آد�بها للعمل يف �لقطاعني 	

�لعام و�خلا�س.
• �لب�سرية 	 بالحتياجات  وربطها  �لعلمية  �لبحوث  يف  �لإ�سهام 

و�لتنموية يف �ململكة.
• تقدمي 	 خالل  من  �مل�ستمر،  و�لتعليم  �ملجتمع  خدمة  يف  �لإ�سهام 

دور�ت تدريبية و��ست�سارية، ولقاء�ت علمية يف جمال �للغة �لعربية 
و�آد�بها.

• �لقدمي، 	 �لعربي  و�لفكري  �للغوي  �لرت�ث  بني  علمي  ج�سر  �إقامة 
و�ملعا�سرة مبناهجها �ملتنوعة.

 القيم اجلوهرية
َعدُّ �لقيم و�ملبادئ و�ملعتقد�ت مبنزلة �إطار عمل يعمل �لق�سم لتحقيق  ترُ
يف  توؤثر  عقلية  عاد�ت  �مل�سرتكة  �لقيم  َعدُّ  وترُ �ل�سرت�تيجية،  �أولوياتها 
�لتعامل بني �لأفر�د د�خل �لق�سم وخارجه. ويف �سعي �لق�سم نحو حتقيق 

ن �لقيم �لآتية: َثمِّ �أهد�فه، فاإنه يعلي ويرُ
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• �لتمّيز: ين�سد �لق�سم حتقيق �أق�سى م�ستوًى من �لتمّيز.	
• �لبتكار 	 على  ي�ساعد  مناخ  وجود  �لق�سم  يدعم  و�لإبد�ع:  �لبتكار 

و�ملجتمع  طالبه  نحو  بالتز�ماته  �لوفاء  من  ميكنه  مبا  و�لإبد�ع 
�ملحلي؛ لتحقيق م�ستويات �أد�ء ذ�ت جودة عالية.

• �لتدري�س 	 هيئة  �أع�ساء  �لق�سم جهود  يثّمن  �مل�ستمر:  �لتح�سني 
ثقافة  ن�سر  نحو  ويحفزهم  ويدعمهم،  وي�سجعهم،  به،  و�لعاملني 

�لتطوير و�لتح�سني.
• �لعد�لة �لجتماعية بني من�سوبيه. 	 �لق�سم حتقيق  �لعد�لة: ي�سمن 

�لتدري�س،  يف  �لعد�لة  لتحقيق  �ملتاحة؛  �لفر�س  برعاية  وذلك 
�أن�سطة؛  من  �لق�سم  يوؤديه  مبا  �ملجتمع  وخدمة  �لعلمي،  و�لبحث 

لتحقيق ر�سالته �ملعلنة.
• �حتياجاته، 	 در��سة  �إيجابيًّا يف  يكون  باأن  �لق�سم  يتعهد  �لإيجابية: 

وين�سد �أن يكون �أكرث مرونة يف �لتعامل مع م�سكالته.
• )�مل�ساءلة( 	 �ملحا�سبة  �أن  �لق�سم  يدرك  و�ل�سفافية:  �ملحا�سبة 

و�ل�سفافية خا�سيتان مهمتان لن�سر ثقافتها �ملوؤ�س�سية.
• و�لإقليمي 	 �ملحلي  �مل�ستوى  على  للتناف�س  �لق�سم  ي�سعى  �لتناف�سية: 

مع �لأق�سام �ملماثلة �لتي تقدم �خلدمة �لأكادميية ذ�تها.
• �لدرجات �لعلمية بالق�سم:	

درجة البكالوريو�س .
 �سروط التحويل يف ق�سم اللغة العربية واآدابها

اأوًل: فرتة التحويل:

حتدد فرتة �لتحويل من ق�سم �إىل ق�سم �آخر د�خل �لكلية بقر�ر من جمل�س كلية �لآد�ب.

ثانيًا: �سروط التحويل: 

يتم �لتحويل من �أي ق�سم من �أق�سام �لكلية، �إىل ق�سم �للغة �لعربية، بعد 
وعلى  كليهما.  �أو  �ل�سخ�سية،  �ملقابلة  �أو  �لقبول،  �ختبار  �لطالب  �جتياز 

�لطالب �لت�سال بالق�سم ملعرفة �ملو�عيد �لتي حددها لذلك.

درجة املاج�ستري 

�سروط اللتحاق بربنامج املاج�ستري
مع مر�عاة ما ورد يف لئحة �لدر��سات �لعليا، فاإن �لق�سم ي�سرتط �جتياز 

�ختبارين؛ �أحدهما حتريري، و�لآخر �سفوي )مقابلة �سخ�سية(.

نظام الدرا�سة
يقدم ق�سم �للـغة �لعربية و�آد�بها برناجمني يف �لدر��سات �لعليا )ماج�ستري 

ودكتور�ه( يف م�سارين رئي�سني، هما: 
1 - م�سار �لأدب و�لنقد.
2 - م�سار �للغة و�لنحو.

 ونظام �لدر��سة: ي�سمل در��سة �ملقرر�ت، وكتابة �لر�سالة )بحث تكميلي(، 
وعدد �ل�ساعات �لدر��سية �ملقررة يف برنامج �ملاج�ستري 25 �ساعة.

درجة الدكتوراه

�سروط اللتحاق بربنامج الدكتوراه
مع مر�عاة ما ورد يف لئحة �لدر��سات �لعليا، فاإن �لق�سم ي�سرتط �جتياز 
�ختبارين: �أحدهما حتريري و�لآخر �سفوي )مقابلة �سخ�سية(، مع �لنظر 

�إىل م�ستوى ر�سالة �ملاج�ستري.

نظام الدرا�سة
يقدم ق�سم �للـغة �لعربية و�آد�بها برناجمني يف �لدر��سات �لعليا )ماج�ستري 

ودكتور�ه( يف م�سارين رئي�سني، هما:
1 -م�سار �لأدب و�لنقد.
2 -م�سار �للغة و�لنحو. 

)بحث  �لر�سالة  وكتابة  �ملقرر�ت،  در��سة  فيهما:  �لدر��سة  نظام  وي�سمل 
تكميلي(، وعدد �ل�ساعات �لدر��سية �ملقررة يف برنامج �لدكتور�ه  12 �ساعة.

ا( وحدة الدرا�سات العليا 
- �إح�سائية باملعامالت �لو�ردة و�ملنجزة لوحدة �لدر��سات �لعليا بق�سم 

�للغة �لعربية و�آد�بها للعام �جلامعي 1437-1438 هـ
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عقد لقاء �إر�سادّي للّد�ر�سني و�لّد�ر�سات مطلع هذ� �لعام �لّدر��سّي �سباح 
يوم �لأربعاء 25 /1/ 1438هـ.  

2( وحدة ال�سعريات 

اأقامت وحدة ال�سعريات عددًا من املحا�سرات، منها:
�مل�ستهلك( 	  و�لقارئ  �ملنتج  �لكاتب  بني  )�لن�س  بعنو�ن  حما�سرة 

بالرباط،  بجامعة حممد �خلام�س  �لأ�ستاذ  �لزرورة  للدكتور حممد 
يوم �لأربعاء 1438/3/1هـ.

حما�سرة بعنو�ن )�سعرية �لتعددية يف �خلطاب �ل�سعري( لالأ�ستاذ 	 
�مللك  بجامعة  و�لنقد  �لأدب  �أ�ستاذ  �حلمريي  عبد�لو��سع  �لدكتور 

خالد. يوم �لثالثاء 1438/3/28هـ.
�لدكتورة 	  مع  بالتن�سيق  �لذ�تية(  �ل�سرية  )�سعرية  بعنو�ن  حما�سرة 

�أمل �لتميمي تقييم ن�ساطات وفعاليات علمية تطبيقية للطالبات.
�أ�سبوحة �سعرية مبنا�سبة �ليوم �لعاملي لل�سعر �سارك فيها عدد من 	 

�أ�ساتذة �لق�سم يوم �خلمي�س 1438/6/24هـ
لل�سعر 	  �لعاملي  �ليوم  مبنا�سبة  و�لطالبات  للطالب  �سعرية  �أ�سبوحة 

بالتن�سيق مع �لنادي �لأدبي يوم �لأربعاء 6/30/ 1438هـ
�لعربي 	  �ل�سعر  �سعرية  يف  قر�ءة  �لروح:  )َذْوب  بعنو�ن  حما�سرة 

�لقدمي( لالأ�ستاذ �لدكتور حممد خري �لبقاعي �أ�ستاذ �لأدب و�لنقد 
بجامعة �مللك �سعود، يوم �لأربعاء 1438/8/7هـ.

يف 	  )قر�ء�ت  حمور  حتت  �ملحّكم  �ل�سعريات  كتاب  �أبحاث  حتكيم 

ندو�ت  )�سل�سلة  كتاب  جانب  �إىل  وطباعته،  �لن�سو�س(  �سعرية 
وحما�سر�ت �ل�سعريات(.

3( وحدة الأندل�سيات 

اأقامت الوحدة عددًا من املندوات، منها:
ندوة حو�رية حتت عنو�ن )عربية �لأندل�س، در��سة يف �لنحو �لو�سفي 	 

و�ملقارن( بال�سر�كة مع ندوة �لق�سم، يوم �لأحد 29 حمرم 1438هـ، 
قّدمها �لدكتور علي عبد �هلل �إبر�هيم.

�لأحد 	  يوم  ومرجعيات(  ق�سايا  �لأندل�سي:  )�لأدب  بعنو�ن  ندوة 
1438/4/3هـ، قدمها �لأ�ستاذ �لدكتور عبد �هلل بن علي ثقفان.

1438/6/8هـ، 	  �لثالثاء  �لعربية(  �أوروبا  جزيرة  )�لأندل�س  ندوة 
لالأ�ستاذ �لدكتور �سعد بن عبد �لرحمن �لبازعي.

�لعلمية 	  �لندوة  مع  بال�سر�كة  �لأندل�سية  �لدر��سات  وحدة  نظمت 
بق�سم �للغة �لعربية و�آد�بها، ندوة بعنو�ن: �لل�سانيات و�لنقد �لأدبي( 

يوم �لثالثاء 1438/7/21هـ، لالأ�ستاذ �لدكتور �أحمد حيزم.
يوم 	  �سباح  �ل�سعودي  �لأدب  كر�سي  مع  بال�سر�كة  �لوحدة  نظمت 

“�سورة �ملر�أة يف �لأدب”  �لأحد 1438/8/4هـ ندوة ثقافية بعنو�ن 
باإ�سر�ف �لدكتورة �أمل �لتميمي.

4( مركز التدريب اللغوي 

اأقام املركز عددًا من الدورات التدريبة، منها:
و�ملوظفني 	  و�لطالبات  بالطالب  خا�سة  �لتدريبة  �لدور�ت  تقدمي 

و�ملخت�سني، من �أبرزها:
دورة �لقر�ءة �ل�سعرية للدكتور عبد �للطيف عري�سي.	 
دورة فن �لقر�ءة للدكتور ح�سن �لفيفي.	 
دورة لغة �حلو�ر و�لتفاو�س للمدرب عبد �هلل �لعمري.	 
قوة �لإقناع لالأ�ستاذ بدور �لق�سام.	 
للدكتورة ذكرى 	  �لعلمية  �لر�سائل  �ملنهجية يف كتابة  �لأ�ساليب  دورة 

�لقبيلي.
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5( الندوة العلمية 
عقدت �لندوة �لعلمية يف �لق�سم خم�س ندو�ت؛ �ثنتني منها بال�سرت�ك مع �لزمالء 

يف وحدة �لدر��سات �لأندل�سية، وجاءت �لندو�ت �ملذكورة على �لنحو �لآتي: 
�ملرتجم 	  كتابه  عن  حما�سرة  �إبر�هيم  �هلل  عبد  علي  �لدكتور  قّدم 

“عربية �لأندل�س”، �سارك يف تلك �لندوة �لأ�ستاذ �لدكتور �إبر�هيم 
�سالح  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �أد�رها  ثانيًا،  حما�سرً�  بو�سفه  �ل�سم�سان 
8341/10/92هـ،  �لأحد  يوم  �لندوة  هذه  و�أقيمت  �لغامدي.  زياد 

و�أ�سهم �حلا�سرون بعدد غري قليل من �لأ�سئلة و�ملد�خالت.
�نعقدت �لندوة �لثانية يوم �لثالثاء 8341/40/50هـ بقاعة �ملجل�س، 	 

كان �ملتحدث �لرئي�س �لدكتور ح�سن �لفيفي �لذي قّدم عر�سًا وقر�ءة 
�لندوة من  نقدية يف كتاب “حكايا �سعودي يف �أوروبا”. �سهدت هذه 
�حلا�سرين تفاعال كبريً�، وكانت حتت �إد�رة �لأ�ستاذ �لدكتور �سالح 

معي�س �لغامدي.
بعنو�ن 	  7341/60/90هـ،  �لأربعاء  يوم  يف  �لثالثة  �لندوة  كانت 

بو�سفه  “باحثون”  منتدى  رئي�س  فيها  �سارك  �لباحث”.  “تكوين 
�لدكتور  �لأ�ستاذ  من  كبريتني  مد�خلتني  جانب  �إىل  رئي�سا  متحدثا 
حممد �لبقاعي، و�لدكتور عبد �لفتاح �أحمد يو�سف، �أد�ر هذه �لندوة 

�لأ�ستاذ �لدكتور �سالح زياد �لغامدي.
يف يوم �لثالثاء 70/12/ 8341هـ، قدم �لأ�ستاذ �لدكتور �أحمد حيزم 	 

حما�سرة بعنو�ن “�لل�سانيات و�لنقد �لأدبي – ن�س �أندل�سي”. �أد�ر 
�لندوة �لدكتور علي عبد �هلل �إبر�هيم، و�سهدت هذه �لندوة ح�سور� 

متميز�.
�جلزيرة 	  يف  و�لكتابة  �لقر�ءة   “ بعنو�ن  �خلام�سة  �لندوة  جاءت 

�لعربية قبل �لإ�سالم” قدمها �لأ�ستاذ �لدكتور فهد مطلق �لعتيبي، 
و�أ�سندت �إد�رة هذه �لندوة لالأ�ستاذ �لدكتور حممد خري �لبقاعي.

�إحد�هما 	  حما�سرتان؛  بقيت  �للجنة  �أقرته  �لذي  للربنامج  ووفقا 
�لو�د،  ح�سني  لالأ�ستاذ  و�لثانية  �لهدلق،  حممد  �لدكتور  لالأ�ستاذ 
ون�سبة للتغيري �لذي طر�أ على نهاية هذ� �لعام �لدر��سي، مت تاأجيل 
هاتني �ملحا�سرتني، ورفعهما �إىل �لف�سل �لأول من �لعام �لدر��سي 

�لقادم باإذن �هلل.
6( جلنة اللغة والنحو

�لعام  خالل  �جتماعًا  ع�سر  ثالثة  و�لنحو  �للغة  جلنة  عقدت 
بعد  و�لقر�ر�ت  �لتو�سيات  من  �لعديد  تخللها   1438/1437 �جلامعي 
مناق�سات علمية تت�سم يف جمملها باحلياد �لعلمي وتوخي �جلودة يف قبول 
�ملقرتحات وردها �أو يف قر�ءة �خلطط وتعديلها �أو ت�سكيل جلان �ملناق�سة 
�لآتية،  �لتفا�سيل  ح�سب  �للجنة  �جتماعات  يف  يطرح  مما  ذلك  وغري 
جنمل  رئي�سة،  جمموعات  خم�س  على  �ملطروحة  �ملو�سوعات  وتوزعت 

نتائجها مبا ياأتي:
�أربع 	  منها  جامعية،  ر�سائل  مناق�سة  جلنة  وع�سرين  �ثنتني  ت�سكيل 

ر�سائل دكتور�ه وثماين ع�سرة ر�سالة ماج�ستري.
�إقر�ر ع�سر خطط للر�سائل �لعلمية، منها �أربع ر�سائل دكتور�ه و�ست 	 

ر�سائل ماج�ستري وتعيني م�سرفني على هوؤلء �لطالب.
 ت�سكيل �ثنتي ع�سرة جلنة قر�ءة، منها ثالث لدرجة �لدكتور�ه وت�سع 	 

لر�سائل �ملاج�ستري.
�أربعة 	  منهم  و�لدكتور�ه  �ملاج�ستري  لطالب  مر�سدين  ع�سرة  تعيني 

دكتور�ه و�ستة ماج�ستري.
بع�سها 	  على  �للجنة  و�فقت  بحثيًا  مقرتحًا  وع�سرين  خم�سة  در��سة 

ف�س بع�سها وعّدل بع�سها. وررُ
7( اجلوائز

�لثقافة 	  وز�رة  جائزة  على  �لعماري  ف�سل  �لدكتور  �لأ�ستاذ  ح�سل 
للعام �حلايل 1437هـ /1438هـ.

ح�سل �لأ�ستاذ �لدكتور حممد بن نا�سر �ل�سهري على جائزة جامعة 	 
�مللك �سعود للتميز �لعلمي لأف�سل كتاب موؤلف للعام �حلايل 1437هـ 

/1438هـ
ح�سل �لدكتور علي عبد �هلل على جائزة جامعة �مللك �سعود للتميز 	 

�لعلمي لأف�سل كتاب مرتجم للعام �حلايل 1437هـ /1438هـ
�سعود 	  �مللك  جامعة  جائزة  على  �لقحطاين  نورة  �لأ�ستاذة  ح�سلت 

للتميز �لعلمي للعام �حلايل 1437هـ /1438هـ.
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طالب ق�سم اللغة العربية واآدابها
اللغة  ق�سم  يف  البكالوريو�س  مبرحلة  املنتظمني  الطالب  عدد 

العربية 1437 -1438ه
  النوع

 الف�سل الدرا�سي
الأول

 الف�سل الدرا�سي
ين

الثا

 الف�سل الدرا�سي
ال�سيفي

23422257 ذكر

20618457�أنثى

 

٢٣٤
٢٢٢
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٢٠٦
١٨٤

٥٧

٠

٥٠
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١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

اللغة  ق�سم  يف  البكالوريو�س  مرحلة  اخلريجني  الطالب  عدد 
العربية 7341هـ - 8341هـ

النوع

 الف�سل الدرا�سي
الأول

 الف�سل الدرا�سي
ين

الثا

 الف�سل الدرا�سي
ال�سيفي

16213 ذكر

43491�أنثى

 

١٦٢١٣
٤٣٤٩

١
٠

٥٠

١٠٠



التقرير السنوي لكلية اآلداب81
للعام الدراسي 1437-1438هـ

2- ق�سم اللغة الإجنليزية واآدابها
نبذة عن الق�سم

يزل  فلقد كان ومل  �لآد�ب،  كلية  �لإجنليزية مبكانته يف  �للغة  ق�سم  يعتزُّ 
�لأوىل يف �سرح جامعة  �للبنة  �لتي كانت  �لكلية  �أجز�ء  جزءً� حيويًا من 
�مللك �سعود عندما تاأ�س�ست عام 1377 هـ )1957م(. ومنذ ذلك �حلني 
�لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  يكون  �أن  على  يحر�س  �لإجنليزية  �للغة  وق�سم 
مع  �لعلمية  و�ملقدرة  �لكفاءة  من  عاٍل  م�ستوى  على  �لعلمي  و�لبحث  فيه 

��ستمر�رية يف تطوير �ملو�د �لدر��سية �لتي تدر�س فيه. 

يرتبط ق�سم �للغة �لإجنليزية بكلية �لآد�ب ق�سم �للغة �لإجنليزية مبركز 
�لدر��سات �جلامعية للبنات �لذي يقدم برناجمًا در��سيًا مطابقًا للربنامج 

�لدر��سي �لذي يطرحه ق�سم �لبنني.

منهجية  و�لطالبة، يف خطو�ت  �لطالب  لتقود  �لدر��سية  �ملقرر�ت  �أعدت 
و�لتح�سيل  �للغوية  �لكفاءة  من  عالية  درجة  �إىل  ومدرو�سة،  مربجمة 

�لأكادميي.

روعي يف برنامج �لدر��سة يف مرحلة �لبكالوريو�س لطالب وطالبات �لق�سم 
يف كلية �لآد�ب �لتدريب �جلاد على �لتفكري �مل�ستقل و�لتعبري عن �أنف�سهم 

تعبريً� دقيقًا كاماًل �سفهيًا كان �أو حتريرً�.

�لإجنليزية  �للغة  و�آد�ب  �للغويات  يف  و�لطالبات  �لطالب  يتخ�س�س 
يف  ومتخ�س�سني  ولغويني  ومرتجمني  مدر�سني  ي�سبحو�  كي  لإعد�دهم 

�لنقد �لأدبي.

تعطى �لفر�سة للمتميزين منهم للعمل معيدين ومعيد�ت ومن ثم �لبتعاث 
�إىل خارج �ململكة لدر��سة �ملاج�ستري.

الروؤية

�لريادة يف جمال �لتدري�س و�لبحث يف �آد�ب �للغة �لإجنليزية و�للغويات 
حمليًا و�إقليميًا.

الر�سالة

متكامل  وتدريب  تعليم  توفري  �إىل  و�آد�بها  �لإجنليزية  �للغة  ق�سم  ي�سعى 
و�للغويات  بالإجنليزية،  �ملتحدث  �لعامل  و�آد�ب  �لإجنليزية،  �للغة  يف 
�لتطبيقية و�لنظرية. كما يهتم بتطوير مهار�ت �لطالب �للغوية و�لفكرية 
�لعلمي  بالبحث  �لق�سم  ويعنى  �لعمل.  �سوق  متطلبات  لتلبية  و�لبحثية 

وخدمة �ملجتمع، وت�سجيع �لتفاهم و�لتو��سل بني �لثقافات.

الأهداف
و�سائل  توظيف  خالل  من  و�لت�سالية  �للغوية  �لطالب  مهار�ت   تطوير 

مدعمة نظريًا وتقنيًا لتدري�س �ل�ستماع و�لتحدث و�لقر�ءة و�لكتابة.
وعلم 	  و�آد�بها  �لإجنليزية  للغة  �ل�ساملة  باملعرفة  �لطالب  تزويد 

�للغويات.
وتنمية 	  �لطالب  لدى  و�لإبد�عي  �لنقدي  �لتفكري  مهار�ت  �سقل 

قدر�تهم �لبحثية يف جمال �لتخ�س�س.
�إجر�ء �لبحوث �لنظرية و�لتجريبية و�لتطبيقية و�ملقارنة يف جمالت 	 

�للغة �لإجنليزية و�آد�بها و�للغويات.
�سرب نقاط �للتقاء و�أوجه �ل�ستفادة �مل�سرتكة بني �للغة �لإجنليزية 	 

و�للغويات، و�لتطبيقات �لتقنية �حلديثة.
خالل 	  من  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  مع  �ل�سر�كة  وبناء  �لتفاعل 

�إجر�ء �لدر��سات وتقدمي �ل�ست�سار�ت يف تدري�س �للغة �لإجنليزية، 
و�للغويات، و�لدر��سات �لأدبية و�لثقافية يف جمال �لتخ�س�س.

�لأن�سطة 	  يف  �لتدري�س  �أع�ساء  �إ�سهام  خالل  من  �ملجتمع  �إثر�ء 
�ملتعددة كالتدري�س و�لكتابة و�لرتجمة و�إلقاء �ملحا�سر�ت و�مل�ساركة 

يف و�سائل �لإعالم.
وثقافاته، 	  بالإجنليزية  �ملتحدث  �لعامل  لفكر  �لنقدي  �لفهم  ت�سجيع 

وفتح قنو�ت �حلو�ر �لثقايف مع �لأمم و�ل�سعوب �ملتحدثة بالإجنليزية.
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الدرجات العلمية بالق�سم
اأ. درجة البكالوريو�س

يدر�س �لطالب �أو �لطالبة يف هذ� �مل�ستوى 128 �ساعة موزعة على ثمانية 
ومقرر�ت  عربية  لغة  و18  �إجنليزية  لغة  �ساعات   110 وت�سمل  م�ستويات 
طالب  تخريج  �إىل  �لق�سم  ي�سعى  �لبكالوريو�س  مرحلة  ويف  �إ�سالمية. 
وطالبات موؤهلني باملعرفة �ملمتازة باللغة �لإجنليزية و�آد�بها �لتي توؤهلهم 

لدخول �حلياة �لعملية بكفاءة وفعالية.
ب. درجة املاج�ستري

هناك ثالثة بر�مج للماج�ستري يف �لق�سم )�أدب، لغويات نظرية، لغويات 
تطبيقية(  

�لغاية �لأ�سا�سية من بر�مج �ملاج�ستري هو �إيجاد فئة من �ملتخ�س�سني 	 
يف �للغة �لإجنليزية وتعليمها مب�ستوى �أعلى من م�ستوى �لبكالوريو�س 
ي�سعى  هذ�  �إىل  بالإ�سافة  �حلقول.  هذه  يف  �لبالد  حاجة  ل�سد 
�ل�ستفادة  على  ت�ساعد  ببحوث جديدة  �ملعرفة  �إثر�ء  �إىل  �لربنامج 
خلدمة  �ململكة  يف  وتعلمهما  �لإجنليزيني  و�لأدب  �للغة  تعليم  من 
يف  ببحوث  �لأدبية  �ملعرفة  �إثر�ء  وكذلك  و�لتعليم  �لنمو  �أغر��س 
�لأدب �لإجنليزي و�لأدب �ملقارن. علما �أن در��سة �لأدب �لإجنليزي 
ح�ساري  كم�ساعد  ي�ستخدم  �أي�سا  فهو  لذ�ته  ين�سد  �أنه  �إىل  �إ�سافة 
يرثي �لأدب �لعربي لي�س على م�ستوى �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�إمنا 

على م�ستوى �لوطن �لعربي بكاملة.
�لأدب 	  يف  ماج�ستري  ماج�ستري:  بر�مج  ثالث  على  �لق�سم  يحتوي 

)�لل�سانيات  �لتطبيقية  �للغويات  يف  وماج�ستري  �لإجنليزي، 
كل  يف  �لطالبة  �أو  �لطالب  يدر�س  �لنظرية.  و�للغويات  �لتطبيقية( 
 15( فرع  كل  يف  در��سيني  ف�سلني  مدى  على  تكميلية  مو�د  برنامج 
وحدة( يح�سل فيها على معدل تر�كمي ل يقل عن جيد جد� لي�ستمر 
يف هذه �لرب�مج. وبعد ذلك يدر�س �لطالب �أو �لطالبة )72 وحدة( 

موزعة على ثالث م�ستويات. �مل�ستوى �لأول و�لثاين مقرر�ت م�سرتكة 
لطالب كل برنامج على �ختالف م�سار�تهم ويف �مل�ستوى �لثالث يتم 
�لتخ�س�س ح�سب �مل�سار�ت �ملحددة لكل برنامج. يلي ذلك كتابة �لر�سالة.

يتفرع برنامج �لأدب �إىل خم�سة م�سار�ت: �ل�سعر و�لق�سة و�مل�سرحية 	 
و�لأدب �لأمريكي و�لأدب �ملقارن.

�أما برنامج �للغويات �لتطبيقية )�لل�سانيات �لتطبيقية( فيتفرع �إىل ثالثة 	 
م�سار�ت: �للغويات �لتعليمية و�للغويات �لنف�سية و�للغويات �لجتماعية.

وللقبول يف بر�مج �ملاج�ستري ينبغي للمتقدم �أن:	 
جيد 	  بتقدير  يعادلها  ما  �أو  �جلامعة  من  �لبكالوريو�س  درجة  يجتاز 

تو�سية  على  بناء  �لعليا  �لدر��سات  وملجل�س عمادة  �لأقل.  على  جد� 
ير�ها  �أخرى  �سروط  �إ�سافة  �لكلية  جمل�س  وتاأييد  �لق�سم  جمل�س 

�سرورية للقبول.
يجتاز �متحان �لقبول �لتحريري	 
يجتاز �ملقابلة �ل�سخ�سية	 

ج. درجة الدكتوراه
بارزين:  هدفني  حتقيق  �إىل  �لق�سم  يف  �لفل�سفة  دكتور�ه  برنامج  ي�سعى 
�أولهما، �لو�سول �إىل معرفة �أكرث �سمولية وعمق باللغة �لإجنليزية و�آد�بها 
�أن  وخا�سة  �ملعا�سرة  �لإن�سانية  �لثقافات  على خارطة  �أهمية  من  لها  ملا 
�للغة �لإجنليزية هي �لأوىل بال منازع يف �لو�قع يف جمالت �لعلوم و�لآد�ب 
و�آد�بها  �لعربية  �للغة  بينها وبني  �نعقدت  وملا  �لدويل  و�لتو��سل  و�لتقنية 
من �سالت وثيقة على مدى قرون عدة. وثاين �لهدفني هو تخريج �ملوؤهلني 
تاأهيال علميا عاليا لالإ�سهام يف �سد �لحتياج �لقائم على متخ�س�سني يف 
�للغويات ويف �لآد�ب �لأجنبية �سو�ء من جامعة �مللك �سعود �أو غريها من 

جامعات �ململكة وموؤ�س�ساتها �لتعليمية �لأخرى.
يحتوي ق�سم �للغة �لإجنليزية و�آد�بها على برناجمني للدكتور�ه، هما: 	 

)1( برنامج �لدكتور�ه يف �لأدب �لإجنليزي، ويت�سمن �لأدب �ملكتوب 
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وغريها؛ )2(  �ملتحدة  و�لوليات  بريطانيا  يف  �لإجنليزية  باللغة 
برنامج �لدكتور�ه يف �للغويات �لتطبيقية )�لل�سانيات �لتطبيقية(.

ويف 	  وحدة   18 �لأدب  برنامج  يف  �لدر��سية  �لوحد�ت  جمموع  ويبلغ 
برنامج �للغويات �لتطبيقية )�لل�سانيات �لتطبيقية( 20 وحدة يقوم 

�لطالب بعدها بكتابة �لأطروحة.
وللقبول يف �لربناجمني ل بد من:	 
�أو ما يعادلها بتقدير جيد 	  درجة �ملاج�ستري من جامعة �مللك �سعود 

تو�سية  على  بناء  �لعليا  �لدر��سات  وملجل�س عمادة  �لأقل.  على  جد� 
ير�ها  �أخرى  �سروط  �إ�سافة  �لكلية  جمل�س  وتاأييد  �لق�سم  جمل�س 

�سرورية للقبول.
�جتياز �لمتحان �ل�سامل	 
�لإملام بلغة �أجنبية )غري �لإجنليزية(	 
�جتياز �ملقابلة �ل�سخ�سية	 

نادي اللغة الإجنليزية للطالبات
وت�سجيع  تطوير  يف  �لطالبات  مب�ساعدة  �لإجنليزية  �للغة  نادي  يرُعنى 
مهار�ت �للغة لديهن، وزيادة معارفهن ورعاية مو�هبهن للو�سول بهن �إىل 

�أق�سى ما ت�ستطيع قدر�تهن، ويتاألف �لنادي من عدة جمموعات منها:
 جمموعة �لكتاب	 
�ملجموعة �لوثائقية	 
جمموعة جملة »ميوز«	 
 جمموعة �لدر�ما	 
جمموعة �ملحادثة	 

يف  �لعمل  وور�س  �لفعاليات  من  �لعديد  �لإجنليزية  �للغة  نادي   يقيم 
�للغة  تعلم  با�سرت�تيجيات  �ملتعلقة  �ملختلفة  و�ملو�سوعات  �ملجالت  جميع 
حت�سل  كما  و�لإبد�ع،  �للغوي،  �لذ�تي  و�لتطوير  و�آد�بها،  �لإجنليزية 

�لطالبات على �سهاد�ت حل�سورهن �أو م�ساركاتهن يف ور�س �لعمل.

الروؤية
لتزويدهن  �لإجنليزية  �للغة  ملتعلمات  مثالية  بيئة  تن�سئة  يف  �لريادة 

باملعايري �ملطلوبة.

الر�سالة 
ي�سعى �لنادي لتزويد �لطالبات بجميع �ملهار�ت �ملطلوبة يف �سوق �لعمل، 

كما يطمح �إىل �إيجاد بيئة تعليمية �إبد�عية.

الأهداف
1 -�سقل مو�هب �لطالبات.

2 -تطوير لغة �لطالبات ومهار�ت �لتو��سل لديهن.
3 -تنمية قدر�تهن �لفكرية.

4-ربط �لطالبات بطريقة غري �عتيادية مع �أع�ساء هيئة �لتدري�س.
5-تعزيز و�سقل مهار�ت �لقيادة، و�لتفكري �لإبد�عي و�لنقدي لديهن.

اللجنة الثقافية
يتمحور عمل �للجنة �لثقافية حول تعزيز �جلو�نب �لثقافية لدى �لطالب 
و�مل�ساهمة يف �إثر�ئها وتنميتها �سمن �إطار �أكادميي فّعال، وتقوم �للجنة 
ببع�س �لأن�سطة �لتي ت�سهم يف تعزيز هذ� �لدور، ومن �سمن هذه �لأن�سطة:

�إقامة معار�س لأعمال �لطالب �لإبد�عية	 
�لقيام برحالت ميد�نية	 
�إقامة ندو�ت وحما�سر�ت ثقافية	 
من 	  وغريه  �لعاملي  �ل�سعر  كيوم  عاملية  ثقافية  مبنا�سبات  �لتوعية 

�ملنا�سبات �لهامة
�لتعاون �مل�سرتك مع �لأق�سام �لأخرى لالإ�سر�ف على فعاليات ثقافية و�أدبية	 
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عدد الطالب املنتظمني يف مرحلة البكالوريو�س يف ق�سم اللغة 
الإجنليزية واآدابها 1437ه -1438ه

النوع

الف�سل الدرا�سي الأول
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عدد الطالب اخلريجني يف مرحلة البكالوريو�س يف ق�سم اللغة 
الإجنليزية واآدابها 1437 1437ه -1438ه
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3- ق�سم التاريخ
نبذة عن ق�سم التاريخ

أ يكت�سب علم �لتاريخ �أهميته من كونه يدر�س حو�دث و�أعمال �لب�سر 	
و�أهد�فها  �لتاريخ  در��سة  فو�ئد  تقت�سر  ول  تف�سريها،  �إىل  �إ�سافة 
على تف�سري حو�دث �ملا�سي و�أو�ساعه؛ لأخذ �لعربة، بل تتعدى ذلك 
�لوقائع  در��سة  خالل  من  و�مل�ستقبل  �حلا�سر  �أو�ساع  ��ستقر�ء  �إىل 
و�لأحد�ث �ل�سابقة، ولذلك فاإن علم �لتاريخ علم مهم لتتبع �مل�سرية 

�لب�سرية.
أ وتربز �أهمية ق�سم �لتاريخ يف م�ساحبته ن�ساأة �حلركة �لتعليمية يف 	

�سعود،  �مللك  جامعة  يف  يوؤ�س�سان  ق�سمني  �أول  �أحد  كان  �إذ  �ململكة، 
�أقدم جامعة يف �لبالد، وذلك حني �أن�سئت يف عام 1377هـ/1957م. 
وقد ��ستقطب �لق�سم - منذ ذلك �لوقت - �أ�ساتذة مرموقني وموؤرخني 
كبارً� من د�خل �ململكة وخارجها، و�بتعث عددً� كبريً� من خريجيه 
�إىل جامعات م�سهورة يف �أوروبا و�لوليات �ملتحدة، للدر��سة و�لعودة 

�إىل بالدهم، حلمل �لر�سالة �لعلمية فيها.
أ �خلريجني 	 �آلف  �لق�سم  يف  تخرج  �ملا�سية  عامًا  �خلم�سني  وخالل 

�لذين خدمو� بالدهم يف مو�قع عليا يف �لدولة، ف�سار منهم �لوزر�ء 
و�ملفكرون  �لأعمال  ورجال  �ملوظفني  وكبار  و�ل�سفر�ء  و�ملديرون 
�مل�سالح  �إد�رة  يف  �أ�سهمو�  �لذين  و�لكتاب  و�لباحثون  و�لعلماء 
تدري�س  يقت�سر  ومل  وتطويرها،  وطنهم  يف  �ملختلفة  و�ملوؤ�س�سات 
�لتاريخ يف جامعة �مللك �سعود على �لذكور فقط، بل �لتحق بالدر��سة 
�آلف �لطالبات �لالتي تتجاوز �أعد�دهن �أعد�د �لطالب �أحيانًا، مما 
كما  �لبالد،  هذه  يف  للمر�أة  �جلامعي  �لتعليم  جمال  فتح  يف  �أ�سهم 
1394هـ/1974م  عام  منذ  بالنت�ساب  للدر��سة  �ملجال  �لق�سم  �أتاح 

�إ�سهامًا منه يف ن�سر �لتعليم على نطاق و��سع.
أ �لدر��سات 	 �إن�سائه  �لأوىل من  �لعقود  �لتاريخ خالل  ق�سم  تبنى  وقد 

�لآثارية، ف�سار يدَر�س علوم �لآثار �إىل جانب �لتاريخ، وحني ن�سجت 
بذ�ته  قائمًا  تخ�س�سًا  ت�سكل  و�أ�سبحت  فيه  �لآثارية  �لدر��سات 

فكان  1395هـ/1975م.  عام  منذ  م�ستقاًل  ق�سمًا  لت�سكل  �نف�سلت 
لق�سم �لتاريخ �لف�سل يف كونه نو�ة ق�سم �لآثار �لذي �أ�سبح �لآن كلية 

م�ستقلة.
أ عامًا 	 �خلم�سني  خالل  وخططه  مناهجه  �لتاريخ  ق�سم  طور  كما 

�ملا�سية من عمره، وكان تطوير �ملناهج و�خلطط يتما�سى مع بر�مج 
�لتنمية يف �لبالد وي�سايرها؛ خلدمتها وتوفري �لكو�در �لالزمة لها.

أ �لعلمية 	 �حلركة  تنمية  يف  �مل�ساهمة  �لق�سم  �أهد�ف  �أهم  وكانت 
من  �ململكة  حتتاجها  �لتي  �لكو�در  وتخريج  �لبالد،  يف  و�لثقافية 
معلمني وباحثني ومفكرين ورجال �إد�رة وثقافة وقادة جمتمع، وذلك 
وتو�سع  باخلربة،  تزودهم  �لتي  بالعلوم  �لطالب  تاأهيل  طريق  عن 
موؤهلني  مو�طنني  منهم  وت�سنع  �سخ�سياتهم،  وتبني  مد�ركهم، 
خلدمة جمتمعهم وبالدهم، وذلك من خالل تدري�س مقرر�ت عامة 

ومتخ�س�سة يف تاريخ �لع�سور �ملختلفة.
أ فيه 	 تو�فرت  �أن  بعد  �لعليا  للدر��سات  �ملجال  �لتاريخ  ق�سم  و�أتاح 

و�ملتعاقدين،  �لوطنيني  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من  �لالزمة  �لكو�در 
�أول درجة ماج�ستري من �لق�سم يف عام 1398هـ/1978م،  فمنحت 
وبرنامج  1413هـ/1993م،  عام  يف  دكتور�ه  درجة  �أول  منحت  كما 
ماج�ستري �لآد�ب يف �لتاريخ �لوطني للمملكة �لعربية �ل�سعودية عام 
1431هـ/2010م. ومنذ ذلك �لوقت تقدمت بر�مج �لدر��سات �لعليا 
يف �لق�سم تقدمًا حثيثًا، �إذ تخرج فيه ع�سر�ت �خلريجني �لذين �سدو� 
فر�غًا كبريً� يف جمالت �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي و�لإد�رة يف 

�لبالد.
أ �إن �أهد�ف ق�سم �لتاريخ و�أهميته ل تقت�سر على تخريج ما حتتاجه 	

و�لدكتور�ه  و�ملاج�ستري  �لبكالوريو�س  درجات  حاملي  من  �لبالد 
للق�سايا  مهمة،  مرجعية  وموؤ�س�سة  خربة  بيت  لي�سبح  بل  فح�سب، 
و�ملوؤ�س�سات  �لدو�ئر  �لتي حتتاجها  �لتاريخي،  �لطابع  ذ�ت  �لوطنية 
لكونه  وذلك  �ململكة،  يف  و�خلا�سة  �لعامة  و�مل�سالح  �حلكومية 
�أقدم ق�سم للتاريخ يف �لبالد، ولكونه ي�سم نخبة من �أبرز �لأ�ساتذة 
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و�ملوؤرخني �ملتخ�س�سني يف تاريخ �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�جلزيرة 
�لعربية و�لعامل �لإ�سالمي.

أ �لعربية 	 �ململكة  تاريخ  �سعود  �مللك  بجامعة  �لتاريخ  ق�سم  خدم  لقد 
يف  و�لباحثني  �ملخت�سني  تخريج  طريق  عن  �إن�سائه  منذ  �ل�سعودية 
تاريخ هذه �لبالد، وتاأليف �لكتب و�ملو�سوعات وكتابة �لبحوث ون�سرها 
�لندو�ت  يف  و�ل�سرت�ك  و�خلارج  �لد�خل  يف  �ململكة  تاريخ  حول 
و�ملوؤمتر�ت يف د�خل �ململكة وخارجها، و�إقامة �لندو�ت و�جلمعيات 
�لتاريخية �لتي من �أهمها ندوة تاريخ �جلزيرة �لعربية �لتي تعقد كل 
�أربع �سنو�ت منذ عام 1397هـ/1977م �إىل �لآن و�جلمعية �لتاريخية 
�ل�سعودية �لتي تاأ�س�ست يف عام 1408هـ/1988م وتعقد لقاًء �سنويًا 

منذ ذلك �لتاريخ.
أ وكان لهذه �لتجربة �لطويلة للق�سم يف �لدر��سات �لتاريخية، ثمارها 	

�سلمان  �مللك  كر�سي  تاأ�سي�س  خالل  من  �لعلمي،  للبحث  �لد�عمة 
�لعربية  للجزيرة  و�حل�سارية  �لتاريخية  للدر��سات  �لعزيز  عبد  بن 
�لتاريخية،  �لدر��سات  يف  بارز  بدور  قام  �لذي  1431هـ/2010م 
وذلك من خالل �لإ�سد�ر�ت �لعلمية و�لندو�ت و�ملحا�سر�ت �ملوجهة 
�أي�سًا  �لتجربة  هذه  ثمار  ومن  �لعربية.  �جلزيرة  تاريخ  خلدمة 
�سدور �لأمر �ل�سامي �لكرمي بتحويل �لندوة �لعاملية لدر��سات تاريخ 
�جلزيرة �لعربية �إىل مركز متخ�س�س مب�سمى مركز در��سات تاريخ 
�جلزيرة �لعربية وح�سارتها يف ق�سم �لتاريخ عام 1433هـ/2012م.

أ �لتطور 	 مو�كبة  على  حري�س  �سعود  �مللك  بجامعة  �لتاريخ  ق�سم  �إن 
�لذي متر به �لبالد خالل �لعقود �لأخرية، و�لتغيري �لذي طر�أ على 
�سوق �لعمل وحاجات �لوطن، ومت حتديث خطته �لدر��سية ومناهجه، 
وتت�سمن  معها،  وتتنا�سب  و�لوطن  �ملو�طن  حاجات  مع  تتو�ءم  لكي 
�ل�سرورية  و�ملهار�ت  �لعامة  �لعلوم  على  �نفتاحًا  �جلديدة  �خلطة 
خدمة  من  �لق�سم  خريجو  يتمكن  لكي  �لأخرى؛  و�لتخ�س�سات 

بالدهم على �لوجه �ملطلوب.

الروؤية 

�لريادة يف �لدر��سات �لتاريخية و�لإ�سهام يف بناء جمتمع �ملعرفة. 

الر�سالة 

وتطوير  �مل�ستقبل،  و��ست�سر�ق  �حلا�سر  لفهم  �ملا�سي  بد�ر�سة  �لهتمام 
�ملهار�ت �لبحثية و�سقلها وتنمية ملكات �لنقد و�لتحليل يف حقل �لدر��سات 

�لتاريخية

الأهداف
أ در��سة �لتاريخ �لإن�ساين بهدف فهم �حلا�سر و�لتخطيط للم�ستقبل.	
أ تو�سيع نطاق �ملعرفة �لتاريخية و�ل�سعي لفهم �آليات �لتغري.	
أ �لإ�سهام يف كتابة �لبحوث �لعلمية وفقًا لأحدث �ملنهجيات.	
أ تاأ�سيل �لهوية �لوطنية و�لإ�سالمية و�لعربية على جميع �مل�ستويات.	
أ ت�سجيع �لت�سامح و�حلو�ر مع �لأمم �لأخرى من خالل فهم تاريخهم.	
أ حاجات 	 وتلبي  �لتنمية  خطط  �أهد�ف  حتقق  موؤهلة  كو�در  تخريج 

�سوق �لعمل.
أ �لعامة 	 �مل�سروعات  يف  و�مل�ساركة  و�خلرب�ت  �ل�ست�سار�ت  تقدمي 

و�خلا�سة.
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اأوًل :الإجنازات العلمية:
الُكتب:

مت اإ�سدار عدد من الكتب منها:
• حممد 	 بنت  �سلمى  د.  �لقدمي،  �لعربية  �جلزيرة  �سبه  تاريخ 

هو�ساوي.
• �لعرب يف �لع�سور �لقدمية من �لآ�سوريني �إىل �لأمويني، يان رت�سو، 	

�لريا�س: جامعة �مللك �سعود )ترجمة بال�سرت�ك(، �أ.د. عبد�هلل بن 
عبد�لرحمن �لعبد �جلبار.

• و�ل�سيا�سي 	 و�لجتماعي  �لقت�سادي  دورهم  �سورية:  يف  �لعقيالت 
خالد  بنت  حنان  1256-1371ه/1840-1950م،�أ.  و�لع�سكري 

�خل�سريي.
• �إعادة 	 641هـ/1250م-658هـ/1260م:  �ملماليك  دولة  ن�ساأة 

قر�ءة للم�سادر، �أ.د. تركي بن فهد �آل �سعود.
• �لتاريخي 	 وتطورها  و�لظهر�ن  و�خلرب  �لدمام  مدن  ن�ساأة 

1352-1390هـ/1933-1970م، �أ. فوزية بنت فهد �لعجمي.
للن�سر: املقبولة  الكتب 

• �ل�ستيالء �لعثماين �لأول على �ليمن 954-955ه، �جلمعية �لتاريخية 	
�ل�سعودية، د. عبد�لرحمن بن عبد�هلل �لأحمري.

• د�رة 	 �لريا�س:  �لكال�سيكية،  �مل�سادر  يف  �لعربية  �جلزيرة  �سل�سلة 
�مللك عبد�لعزيز، )17 جملد(، �لإ�سر�ف و�لتحرير �أ.د. عبد�هلل بن 

عبد�لرحمن �لعبد �جلبار.
للن�سر: املن�سورة واملقبولة  العلمية  الأبحاث واملقالت 

   - الأبحاث واملقالت
• �ثنا ووحي �آمون، جملة كلية �لآد�ب، جامعة �ملن�سورة، �لعدد �لثاين 	

و�ل�ستون، �أ.د. ر�سا عبد �جلو�د كمال.
• �لإر�سالية �لدمناركية يف عدن، جملة كلية �لآد�ب، جامعة �ملن�سورة، 	

بن  �لرحمن  عبد  د.  �لثاين،  و�خلم�سون-�جلزء  �ل�ساد�س  �لعدد 
عبد�هلل �لأحمري.

• �لتنموي يف حمافظة خط 	 ودوره  �ل�سديري  �أحمد  بن  �لأمري حممد 
�لأنابيب، �ل�سجل �لعلمي للقاء �جلمعية �لتاريخية �ل�سعودية �ل�ساد�س 
ع�سر: تاريخ وح�سارة �سمايل �ململكة �لعربية �ل�سعودية عرب �لع�سور، 

�أ. علي بن �سليمان �ملهيدب.
• بن علي، جملة 	 �ل�سريف ح�سني  �لأمري ح�سني )�بن مبرييك( �سد 

 Emir Hüseyin Şerif Hüseyine )درين تاريخ )�لرتكية
Karşı.Derin Tarih.sayı.58 . �أ.د. �سهيل �سابان.

• بروكوبيو�س، كتاب �جلزيرة �لعربية يف �مل�سادر �لكال�سيكية، د�رة 	
�مللك عبد�لعزيز، د. فتحية بنت ح�سني عقاب.

• �حلرمني 	 وتاريخ  �حلج  مو�سوعة  �لعر�قي،  �حلج  طريق  تاريخ 
�ل�سريفني، د�رة �مللك عبد�لعزيز، �أ.د. ح�سن عبد �لوهاب �سليم.

• جمعية 	 جملة  �لبحرية،  �ملماليك  �سالطني  �سفر  رحالت  جتهيز�ت 
�لتاريخ و�لأثار بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي، �لعدد �لثالث ع�سر، 

د. �سامي بن �سعد �ملخيزمي.
• �مللك 	 عهد  يف  �لكرمة  مكة  يف  و�لقت�سادية  �لإد�رية  �لتنظيمات 

�مللك  د�رة  �ل�سرفني،  �حلرمني  وتاريخ  �حلج  مو�سوعة  عبد�لعزيز، 
عبد�لعزيز، د. منى بنت قائد �لقحطاين.

• جهود �ل�سلطان �سالح �لدين �لأيوبي ودوره يف �زدهار �حلياة �لعلمية 	
�لطبية يف بالد �ل�سام، جملة ع�سور، جامعة وهر�ن، �جلز�ئر، �أ.د. 

علي بن حممد فريد.
• �جلو�نب �ل�سيا�سية و�لأمنية لطريق �حلج �لعر�قي، مو�سوعة �حلج 	

وتاريخ �حلرمني �ل�سريفني، د�رة �مللك عبد�لعزيز، �أ.د. ح�سن عبد 
�لوهاب �سليم.

• �ملكرمة، 	 مكة  تاريخ  مو�سوعة  و�لثقافية يف �حلج،  �لعلمية  �جلو�نب 
�لعزيز،  عبد  �مللك  د�رة  �لر��سدة،  �خلالفة  ع�سر  يف  �حلج  حمور 

�أ.د. �إلهام بنت �حمد �لبابطني.
• خط �لأنابيب عرب �لبالد �لعربية )تابالين( ودوره يف تنمية منطقة 	

�حلدود �ل�سمالية، �ل�سجل �لعلمي للقاء �جلمعية �لتاريخية �ل�سعودية 
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�ل�ساد�س ع�سر: تاريخ وح�سارة �سمايل �ململكة �لعربية �ل�سعودية عرب 
�لع�سور، �أ. حممد بن علي �لعبد �للطيف.

• �لعثمانية، 	 �لدولة  �إىل �سالطني  �آل ر�سيد  �أمر�ء  �خليول �ملهد�ة من 
ع�سر:  �ل�ساد�س  �ل�سعودية  �لتاريخية  �جلمعية  للقاء  �لعلمي  �ل�سجل 
تاريخ وح�سارة �سمايل �ململكة �لعربية �ل�سعودية عرب �لع�سور، �أ.د. 

�سهيل �سابان.
• �لأر�سيف 	 وثائق  و�قع  من  ودو�فعها  حائل  �إىل  �لأجانب  رحالت 

�ل�سعودية  �لتاريخية  �جلمعية  للقاء  �لعلمي  �ل�سجل  �لعثماين، 
�ل�ساد�س ع�سر: تاريخ وح�سارة �سمايل �ململكة �لعربية �ل�سعودية عرب 

�لع�سور، �أ.د. �سهيل �سابان.
• �لقرن 	 يف  �ل�سريفني  باحلرمني  �ملجاورون  �حل�سارمة  �لعلم  �سيوخ 

�لثاين-�ملجلد  �لعدد  ح�سرموت.  جامعة  جملة  �لهجري،  �لعا�سر 
�لثاين ع�سر، �أ.د. علي بن حممد فريد.

• �ل�سناعة يف �ملدينة �لنبوية يف �لع�سر �لعبا�سي، جملة كلية �لآد�ب، 	
جامعة �لإ�سكندرية، د. �سعيد بن عبد�هلل �لقحطاين.

• �جلمعية 	 �لوهاب،  عبد  بن  حممد  �ل�سيخ  لدعوة  �لنبطية  �ل�سورة 
�لتاريخية �ل�سعودية، د. عبد�لرحمن بن عبد�هلل �لأحمري.

• �أ.د. 	 �لكويت،  �لفكر،  عامل  جملة  �لأندل�س،  يف  و�لظرفاء  �لظرف 
خالد بن عبد�لكرمي �لبكر.

• �أ�سولها ومنازلها ودورها يف �لفتوح �لإ�سالمية، جملة 	 قبيلة بجيلة: 
�لتاريخ و�لآثار، �أ.د. �إلهام بنت �أحمد �لبابطني.

• قر�ءة يف وثائق مدر�سة �جلبل بالظهر�ن، جملة جامعة �لإ�سكندرية، 	
د. عبد�لرحمن بن عبد�هلل �لحمري. 

• �جلوف 	 منطقة  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  �ل�سلطان  �سم  من  بريطانيا  موقف 
و�لقريات )1340-1344هـ/1921-1925م(، جملة �لد�رة �لعدد �لثالث-

�ل�سنة �لثانية و�لأربعون، �أ.د. عوي�سة بن مترييك �جلهني.
• �أيوب �إىل �بنه تور�ن �ساه: در��سة 	 و�سية �مللك �ل�سالح جنم �لدين 

�أ.د.  و�لأربعون،  �لثانية  �لثالث-�ل�سنة  �لعدد  �لد�رة  جملة  نقدية، 

تركي بن فهد �آل �سعود.
• منوذجًا 	 �لرولة  �ل�سام:  بادية  قبائل  �إر�ساد  �لعثمانيني  حماولة 

�لتاريخية  �جلمعية  للقاء  �لعلمي  �ل�سجل  1329هـ/1911م(،  )عام 
�لعربية  �ململكة  �سمايل  وح�سارة  تاريخ  ع�سر:  �ل�ساد�س  �ل�سعودية 

�ل�سعودية عرب �لع�سور، �أ.د. �سهيل �سابان.
• �ملعبود �لقمر يف بالد �ليمن و�ل�سام-در��سة مقارنة-، جملة �ليمن، 	

حممد  بنت  منال  �أ.  �ليمنية،  و�لدر��سات  للبحوث  �لظفاري  مركز 
�ل�سياري.

• و�مل�سلمني 	 �لعرب  و�لرحالة  �جلغر�فيني  كتابات  يف  �ملكرمة  مكة 
جملة  حتليلية،  تاريخية  در��سة  �لهجري:  �لر�بع  �لقرن  يف  �ملتوفني 
�ملوؤرخ �مل�سري، جامعة �لقاهرة، �لعدد �لتا�سع و�لأربعون، �أ.د. علي 

بن حممد فريد.
• �حلرمني 	 وتاريخ  �حلج  مو�سوعة  وحمطاته،  �ل�سامي  �حلج  طريق  منازل 

�ل�سرفني، د�رة �مللك عبد�لعزيز، �أ.د. علي بن حممد فريد.
• �لأوز�ر، 	 وطرح  وز�ر  حج  حينما  �لبلوي  مع  �حلجاز  �إىل  �ملجاز  من 

�ملجلة �لعربية �لعدد 491، �أ.د. خالد بن عبد�لكرمي �لبكر.
• �ملهن و�حلرف باملدينة، جملة ع�سور، جامعة وهر�ن، �لعدد �لثاين 	

و�لثالثون-�لثالث و�لثالثون، د. �سعيد بن عبد�هلل �لقحطاين.
• موقف دولة �ملماليك �لبحرية جتاه �خلمر، جملة �جلمعية �لتاريخية 	

�ل�سعودية �لعدد �خلام�س و�لثالثون-�ل�سنة �لثامنة ع�سر، د. �سامي 
بن �سعد �ملخيزمي.

• در��سات 	 مركز  عدن،  يف  �لأ�سكتلندية  �لتب�سريية  �لإر�سالية  ن�ساط 
�ل�سرق �لأو�سط، د. عبد�لرحمن بن عبد�هلل �لأحمري.

• نظرة عامة يف تثبيت �حلكم �لعثماين باليمن من و�قع دفاتر �ملهمة 	
�لأو�سط  �ل�سرق  در��سات  جملة  )967-999هـ/1559-1591م(، 
بجامعة �لفر�ت .�ملجلد �لثاين ع�سر، �لعدد �لأول-�لثاين، �أ.د. �سهيل 

�سابان.
• 	The role of tread in the evolution of the Nabataean reli�

gious belief, Journal of Middle East Research, د. �سلمى 
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بنت حممد هو�ساوي
• 	Ziryab and Ziryabism from the Prospective of Abdual�

,Raman II’s Reign
• �لكتاب �لتكرميي للربوف�سور Thomas Glick,أ،أبو�سطن، �لوليات 	

�ملتحدة �لأمريكية �أ.د. عبد�لغفور بن �إ�سماعيل روزي. 
- املوؤمترات والدورات:

• م�ساركة �أ.د. ح�سة بنت عبد�لرحمن �جلرب يف �ملوؤمتر �لعاملي �لأول 	
جامعة  يف  و�مل�سلمني  �لعرب  عند  و�لطبية  �لتطبيقية  �لعلوم  لتاريخ 
عنو�ن:  حتت  بورقة  1438هـ،  �لإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  �لإمام 
طب �لأطفال من خالل خمطوط �لكامل يف �ل�سناعة �لطبية لبن 

�لعبا�س.
• م�ساركة د. عبد�هلل بن عثمان �خلر��سي �للقاء �لعلمي �لثامن ع�سر 	

جلمعية �لتاريخ و�لآثار بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي بعنو�ن: دول 
جمل�س �لتعاون بدول �خلليج �لعربي تاريخها و�آثارها عرب �لع�سور، 

بورقة حتت عنو�ن: نظام �حلكم وحتولته يف �لع�سر �لأموي.
• �للقاء �لعلمي �ل�سابع ع�سر 	 �أ. علي بن �سليمان �ملهيدب يف  م�ساركة 

وح�سارتها  حائل  تاريخ  بعنو�ن:  �ل�سعودية  �لتاريخية  للجمعية 
يف  �لعلمية  �حلياة  من  ملحات  عنو�ن:  حتت  بورقة  عرب �لتاريخ، 

منطقة حائل فرتة �لدولة �ل�سعودية �لأوىل.
• 	 International م�ساركة �أ. �سليمان بن عبد�هلل �آل بن حمد يف موؤمتر

Graduate Historical Studies Conference �ملنعقد يف جامعة 
 The :سنرت�ل مت�سغان يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية بورقة بعنو�ن�
Mamluk Sultanate of Egypt Under the Rule of Circas�

.sian Mamluks
• �لتي 	 �ملوؤرخني  و�أغالط  �لتاريخ  ندوة حقائق  �سهيل �سابان يف  �أ.د.  م�ساركة 

1438هـ/2017م  للكتاب  �لدويل  �لريا�س  ملعر�س  �لثقافية  �للجنة  نظمتها 
بورقة حتت عنو�ن: �لأخطاء يف وثائق �لأر�سيف �لعثماين.

• ح�سور �أ.د. خالد بن عبد�لكرمي �لبكر موؤمتر �حلو�ر �لوطني حتت 	
عنو�ن: حو�ر وتعاي�س، �لريا�س، 1438هـ.

• ح�سور �أ.د. �إلهام بنت �حمد �لبابطني �للقاء �لعلمي لحتاد �ملوؤرخني 	
�حلكم  نظام  بعنو�ن:  �لع�سور  عرب  �لعربي  �لوطن  تاريخ  �لعرب 

و�لإد�رة عرب ع�سور �لتاريخ، �لقاهرة 1438هـ.
• �أ.د. ح�سن عبد�لوهاب �سليم �ملوؤمتر �لدويل ل�سالح �لدين 	 ح�سور 

�لأيوبي، تركيا.
• ح�سور �لعديد من �أع�ساء وع�سو�ت هيئة �لتدري�س ندوة عن �لدكتور 	

�سعود  �مللك  بجامعة  �لتاريخ  �أ�ستاذ  �هلل(  )رحمه  �لع�سكر  عبد�هلل 
وع�سو جمل�س �ل�سورى، مركز �مللك فهد �لثقايف بالتعاون مع �ملجلة 

�لعربية بتاريخ 1438/3/12ه.
• �لعلمي 	 �للقاء  �لتدري�س  هيئة  وع�سو�ت  �أع�ساء  من  �لعديد  ح�سور 

�لثامن ع�سر جلمعية �لتاريخ و�لآثار بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
و�آثارها  تاريخها  �لعربي  بدول �خلليج  �لتعاون  بعنو�ن: دول جمل�س 

عرب �لع�سور، جامعة �جلوف 1438هـ.
• �لعلمي 	 �للقاء  �لتدري�س  هيئة  وع�سو�ت  �أع�ساء  من  �لعديد  ح�سور 

حائل  تاريخ  بعنو�ن:  �ل�سعودية  �لتاريخية  للجمعية  ع�سر  �ل�سابع 
وح�سارتها عرب �لتاريخ، جامعة حائل، 1438ه.

• تقدمي �لدكتور عبد�هلل بن عثمان �خلر��سي 4 دور�ت متعددة لكلية نايف 	
لالأمن �لوطني عن مهار�ت �لتو��سل و�لتكوين �لتاريخي للمجتمع �ل�سعودي.

• و�إعد�د 	 �ختيار  دورة  �خلر��سي  عثمان  بن  عبد�هلل  �لدكتور  تقدمي 
�لعربية  �جلزيرة  لدر��سات  �سلمان  �مللك  مركز  بحث،  خطة 

وح�سارتها، كلية �لآد�ب، جامعة �مللك �سعود.
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العلمية املحا�سرات 
املوقععنوان املحا�سرةا�سم املحا�سرالتاريخ

مدرج كلية �لآد�بقيود تاأكيد توزيع �ل�سرة من و�قع �سجالتها يف �لأر�سيف �لعثماين�أ.د. �سهيل �سابان1438/1/24هـ

قاعة �جتماعات جمل�س �لق�سم�لتاأريخ للعمارة و�لعمر�ن بح�ساب �جلّمل�أ.د. م�ساعد بن عبد�هلل �ل�سدحان1438/2/1هـ
قاعة �جتماعات جمل�س �لق�سم�جلذور �ملحلية لقيام دولة �لأد�ر�سة باملغربد. عبد�هلل بن علي �لزيد�ن1438/2/23هـ
�لق�سم �لن�سائي�ل�ستعمار يف �لع�سر �حلديث »قر�ءة ملا�سي �ل�ستعمار وحا�سرة«د. نورة بنت معجب �حلامد1438/3/5هـ

�أ.د. خالد بن عبد�لكرمي �لبكر1438/3/7هـ
مدرج كلية �لآد�بمفاهيم يف �لإر�ساد �لأكادميي و �أ.د. �سهيل �سابان

 منهج �ملحدثني يف �لتعامل مع �لرو�يات �لتاريخية: مناذج�أ.د. عمر بن عبد�هلل �ملقبل1438/3/19هـ
قاعة �جتماعات جمل�س �لق�سمتطبيقية من �سرح �بن حجر للبخاري

�أ.د. عبد�لعزيز بن نا�سر �ملانع1438/4/4هـ
قاعة �جتماعات جمل�س �لق�سم�لرو�ية بني �لأدب و�لتاريخ و �أ.د. حممد بن فار�س �جلميل

قاعة �جتماعات جمل�س �لق�سمن�ساأة دولة �ملماليك: 648-658هـ �إعادة قر�ءة�أ.د. تركي بن فهد �آل �سعود1438/6/21هـ
مدرج كلية �لرتبيةنقاط منهجية حول �لكتابة عن �أهل �لذمة يف �لتاريخ �لإ�سالمي�أ.د. تركي بن فهد �آل �سعود1438/6/29هـ

 �لآثار �حل�سارية لفتوحات �لغزنويني يف بالد �لهند يف�أ.د. علي بن حممد فريد1438/7/27هـ
قاعة �جتماعات جمل�س �لق�سم�لقرنني �لر�بع و�خلام�س �لهجريني

 مركز �لأمري حممد بنعمارة �مل�سجد �حلر�م يف �لع�سر �لعبا�سي �لأولد. �سعيد بن عبد�هلل �لقحطاين1438/11/28هـ
نايف للمنا�سحة

العلمية: الر�سائل  ثانيًاً: 
  املرحلة    امل�سرف  الطالبة         عنوان الر�سالةالتاريخ

 �لإكليزيا �جلمعية �ل�سعبية يف �أثينا خالل �لقرنني1438/6/14هـ
ماج�ستري�أ.د. ر�سا عبد �جلو�د كمالرنا بنت زيد �جلليفي)�ل�ساد�س و�خلام�س قبل �مليالد )در��سة تاريخية

 مو�قف �ل�سحف �لبريوتية من �سيا�سة �لحتاديني1438/8/20هـ
1326-1332هـ / 1908-1914م

 و�سحى بنت ذيب
ماج�ستري�أ.د. عبد�هلل بن نا�سر �ل�سبيعي�لقحطاين

الرحالت والأن�سطة الجتماعية: ثالثًا: 
• زيارة �أع�ساء وع�سو�ت هيئة �لتدري�س لوز�رة �خلارجية بتاريخ 1438/4/3ه.	
• زيارة �أع�ساء وع�سو�ت هيئة �لتدري�س ملجل�س �ل�سورى بتاريخ 1438/5/4ه.	
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رابعًا: الإجنازات العامة:
• ��ست�ساف �لق�سم �لجتماع �لأول لروؤ�ساء �أق�سام �لتاريخ باجلامعات 	

�لفرتة  يف  �لآد�ب  كلية  ـ  �لتاريخ  بق�سم  �نعقاده  مت  �لذي  �ل�سعودية 
6-1438/4/7هـ.

• نظم ق�سم �لتاريخ �حلفل �خلتامي ملن�سوبيه للعام �لدر��سي 1437-	
�سعود  �آل  ثنيان  بن  نايف  �أ.د.  �لآد�ب  كلية  عميد  بح�سور  1438هـ 
و�أع�ساء هيئة �لتدري�س بالق�سم وذلك يف مع�سكر �جلو�لة باجلامعة 
يوم �لأربعاء 1438/8/21هـ. وقد ��ستمل �حلفل على تكرمي �أع�ساء 

هيئة �لتدري�س �ملتقاعدين بالق�سم وهم:
�أ.د. حممد بن فار�س �جلميل	 
د. عبد�هلل بن علي �لزيد�ن	 
د. �سالح بن �أحمد �ل�سويحي	 
ومت �لرتحيب بان�سمام كل من:	 
د. حممد بن عبد�هلل �لتويجري	 
�أ. عبد�هلل بن من�سور �لقرين	 
• �لدكتور�ه 	 درجة  على  �لتويجري  عبد�هلل  بن  حممد  �ملعيد  ح�سول 

Durham Universityيف بريطانيا  �لتاريخ �حلديث من جامعة  يف 
Saudi Arabia and Com� :2017 عنو�ن �لر�سالة  بتاريخ مار�س،

 munism During the Cold War: King Faisal foreign policy
.with the Soviet Union 1964�1975

• ح�سول �ملعيد �سليمان بن عبد�هلل �آل بن حمد على درجة �ملاج�ستري 	
Central Michigan Univer� جامعة من  �لإ�سالمي  �لتاريخ   يف 
بتاريخ 1438/8/12هـ. عنو�ن  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  sity يف 

�لر�سالة:
• 	 The Economic Decline of the Mamluk Sultanate of

 Egypt and the Role of the Circassian Sultans Behind
)this Decline (1382-1517 A.D/784-923  A.H

• �ملاج�ستري يف 	 درجة  على  �لعامر  بن عبد�هلل  في�سل  �ملعيد  ح�سول 
�لتاريخ �لإ�سالمي من جامعة Central Michigan University يف 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية بتاريخ 1438/8/12ه.

خام�سًا: لقاءات رئي�س الق�سم بالطالب والطالبات:
• 1438/1/2ه 	 بتاريخ  و�ملحا�سرين  باملعيدين  �لق�سم  رئي�س  لقاء 

�لدر��سات  برنامج  يبد�أ  مل  من  وحث  �لعليا  در��ساتهم  �سري  ملتابعة 
�جلامعات  �إحدى  من  قبول  على  �حل�سول  ب�سرعة  بالق�سم  �لعليا 

�ملعرتف بها.
• يف 	 قد  عرُ �لذي  بالق�سم  و�ملحا�سر�ت  باملعيد�ت  �لق�سم  رئي�س  لقاء 

منت�سف �لف�سل �لدر��سي �لأول من �لعام �لدر��سي 1438/1437هـ.
• �لذي 	 بالق�سم  �لدوري  �لعليا  �لدر��سات  بطالب  �لق�سم  رئي�س  لقاء 

قد بتاريخ 1438/1/30ه. عرُ
• بالق�سم 	 �لدوري  �لبكالوريو�س  وطالبات  بطالب  �لق�سم  رئي�س  لقاء 

�لدر��سي  �لعام  �لأول من  �لدر��سي  �لف�سل  قد يف منت�سف  �لذي عرُ
1438/1437هـ.

• تو��سل رئي�س �لق�سم �أثناء �نعقاد جمل�س �لق�سم مع مبتعثي �لق�سم 	
على  للوقوف   Skype برنامج  بو��سطة  وحما�سرين  معيدين  من 

�أو�ساعهم �لدر��سية.
�ساد�سًا: الربامج الجتماعية وخدمة املجتمع:

• �لقناة 	 على  �لتاريخية”  “�لذ�كرة  برنامج  حلقات  و�إعد�د  تقدمي 
�ل�سعودية �لثقافية، �أ.د. فهد بن مطلق �لعتيبي.

• عنو�ن: 	 حتت  �لتاريخية«  »�لذ�كرة  برنامج  يف  تلفزيونية  مقابلة 
�مل�سادر �لتاريخية و�آلية تقييمها، �أ.د. تركي بن فهد �آل �سعود.

• �لوطني 	 �ليوم  مبنا�سبة  �لريا�س  جريدة  عرب  �سحفية  مقابلة 
 ،68971 �لعدد  �لـتحولت،  تهزها  ل  قـويـــة  دولــة  عنو�ن/  حتت 
9341/1/1هـ، �أ.د. عوي�سة بن متريك �جلهني و د. فار�س بن �سالح 

�لذكري.
• حلقات تلفزيونية-21 حلقة عن �لأندل�س، موقع رو�ق، �أ.د. عبد�لغفور 	

بن �إ�سماعيل روزي.
• �أ.د. عبد�لغفور 	 �لأندل�س تاريخ متجدد، 03 حلقة، قناة �ل�سحر�ء، 

بن �إ�سماعيل روزي.
• �لتنمية 	 جلنة  يف  �خلر��سي  عثمان  بن  عبد�هلل  �لدكتور  ع�سوية 

�لجتماعية بالريا�س.
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• �لرب�مج 	 جلنة  يف  �خلر��سي  عثمان  بن  عبد�هلل  �لدكتور  ع�سوية 
�مللك  م�ست�سفى  ملوؤ�س�سة  �لتابعة  �خلريية  وريف  بجمعية  و�لأن�سطة 

في�سل �لتخ�س�سي �خلريية.
�سابعًاً: ع�سوية اللجان والدوريات العلمية لأع�ساء وع�سوات 

هيئة التدري�س بالق�سم:
• �جلمعية �لتاريخية �ل�سعودية.	
• مركز �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز لدر��سات تاريخ �جلزيرة �لعربية.	
• جمعية �لتاريخ و�لآثار بدول �خلليج �لعربي.	
• جملة �لدرعية.	
• د�رة �مللك عبد�لعزيز.	
• جملة �لد�رة.	
• مركز �مللك عبد�لعزيز للحو�ر �لوطني.	
• �حتاد �ملوؤرخني �لعرب بالقاهرة.	

هيئة  وع�سوات  )لأع�ساء  باجلودة  اخلا�سة  الدورات  ثامنًا: 
التدري�س بالق�سم(:

• مهار�ت �لتفكري �ل�سرت�تيجي.	
• ��ستخد�م �ل�سبكات �لجتماعية يف �لتعليم.	
• بيئة �لتعليم �لآمنة.	
• دورة �لتدري�س �لفعال.	
• �لبحث يف قو�عد �لبيانات و�ملكتبات �لرقمية.	
• �لن�سر يف �ملجالت �لعلمية.	
• دورة �لإح�ساء.	
• �أ�سا�سيات نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين.	
• �لتغذية �لر�جعة.	
• �لتدري�س �مل�سغر.	
• �أ�سا�سيات �لبحث �لعلمي.	
• تعميم وبناء �ملقرر �لدر��سي.	
• تطوير ملف ع�سو هيئة �لتدري�س.	
• مهار�ت �لتاأثري و�لإقناع.	
• �لدر��سة �لذ�تية للربنامج.	

تا�سعًا: امل�ست�سارون لدى اجلهات اخلارجية:
• �مللك 	 لد�رة  متفرغ  غري  م�ست�سارً�  �ملطوع،  حممد  بن  عبد�هلل  �أ.د. 

عبد�لعزيز.
• �أ.د. عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لعبد�جلبار، معار لدى وز�رة �لتعليم، 	

وكياًل للجامعة �لإلكرتونية.
• برامج الق�سم الأكادميية	

درجة البكالوريو�س
�ملا�سية،  عامًا  �خلم�سني  خالل  وخططه  بر�جمه  �لتاريخ  ق�سم  طور 
�لبالد؛ خلدمة  �لتنمية يف  وي�ستجيب لرب�مج  ي�ساير  �لتطوير  وكان ذلك 
خلطة  حتديث  �آخر  وكان  لها،  �لالزمة  �لكو�در  وتوفري  �لرب�مج  تلك 
�لبكالوريو�س يف ق�سم �لتاريخ عام 1417هـ/1997م حينما تبنت �جلامعة 
نظام �مل�ستويات، �إذ تكونت تلك �خلطة من )128( وحدة در��سية توزعت 

على �لنحو �لآتي:
12 وحدة در��سيةمتطلبات جامعة

9 وحد�ت در��سيةمتطلبات كلية
�أق�سام من  حرة   متطلبات 

9  وحد�ت در��سية�أخرى من �لكلية

 مـــتـــطـــلـــبـــات �إجــــبــــاريــــة
�لــتــاريــخ يف   تخ�س�سية 
ــــي ــــالم ــــس  �لـــــقـــــدمي و�لإ�
وحدة  83 منها   و�حلديث 
�مل�ستويات عــلــى   مــوزعــة 
وحدة و15  �لأوىل   �ل�سبع 
ــة مــ�ــســار�ت ــت ــس  تــ�ــســكــل �
تخ�س�سات يف   �ختيارية 
ـــاريـــخـــيـــة خمــتــلــفــة يف  ت
 �لتاريخ �لقدمي و�لإ�سالمي

و�حلديث. 

98 وحدة در��سية

128 وحدة درا�سية مطلوبةللتخرج                                املجموع
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 لقد حر�س ق�سم �لتاريخ بجامعة �مللك �سعود على مو�كبة �لتطور �لذي 
�لذي  و�لتغيري  �لأخرية،  �لعقود  خالل  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  به  متر 
طر�أ على �سوق �لعمل وحاجات �لوطن، ولذلك عمل �لق�سم على حتديث 

خطة �لبكـالوريو�س منذ �لعام �لدر��سي 1428هـ/2007م.

الهيكل العام للخطة املحدثة
1- متطلبات عامة )متطلبات اجلامعة والكلية(: %28.1 

من جمموع وحدات اخلطة:
الوحداتنوع املتطلب

16مقرر�ت معادلة من �ل�سنة �لأوىل �مل�سرتكة
14متطلبات �جلامعة

6متطلبات �لكلية )مقرر�ت حرة(
 املجم�ع 36 وحدة درا�شية من 128وحدة درا�شية

36مطل�بة للتخرج

36جمموع املتطلبات العامة
)متطلبات  الإجبارية  الرئي�س  التخ�س�س  2 .متطلبات 

ق�سم( 48.4 % من جمموع وحدات اخلطة:
الوحداتنوع املتطلب

2�ملدخل لعلم �لتاريخ
2منهج �لبحث �لتاريخي

Historian’s Craft 2مهار�ت �ملوؤرخ
2ر�سالة ق�سرية )بحث �لتخرج(

9مقرر�ت يف �لتاريخ �لقدمي
21مقرر�ت يف �لتاريخ �لإ�سالمي

24مقرر�ت يف �لتاريخ الحديث واملعاصر
�ملجموع 26 وحدة در��سية من 821 وحدة در��سية 

مطلوبة للتخرج
62

98املجموع الرتاكمي للوحدات املطلوبة

و�لتدريب  �ملقرر�ت �لختيارية  و�سلة  �مل�ساند  �لتخ�س�س  3.مقرر�ت 
�مليد�ين )متطلبات ق�سم( %23.5 من جمموع وحد�ت �خلطة:

الوحداتنوع املتطلب
 مقرر�ت يف �لتخ�س�س �مل�ساند توؤخذ من ق�سم �لعلوم

18�ل�سيا�سية �أو ق�سم �لإعالم

�لتاريخ )يف  �ملتنوعة  �ملقرر�ت  من  عدد  من  تتكون   �سلة 
 �لقدمي و�لإ�سالمي و�حلديث( و�لتدريب �مليد�ين يختار
)12( م�ساند�  تخ�س�سا  يختار  �لذي  �لطالب   منها 
 وحدة در��سية، �أما �لطالب �لذي يريد �لكتفاء بتخ�س�س
ل�ستكمال در��سية  وحدة   )30( منها  فيختار   �لتاريخ 
�أو )101ترخ(  �سمنها  من  يكون  ول  �لتخرج   �ساعات 

)114ترخ(

12

جمموع وحد�ت �لتخ�س�س �مل�ساند وحد�ت �لتخ�س�س 
30�لختيارية

128جمموع الوحدات املطلوبة للتخرج
	:درجة املاج�ستري
	 :م�سارات الربنامج

 ي�ستمل الربنامج على امل�سارات الآتية:	
1ـ م�سار �لتاريخ �لقدمي.   

2. م�سار �لتاريخ �لإ�سالمي. 
3ـ م�سار �لتاريخ �حلديث.

نظام الدرا�سة:
	.باملقررات والر�سالة لدرجة املاج�ستري
	.عدد �ساعات مقررات برنامج املاج�ستري: 24 �ساعة
	 :اخلطة الدرا�سية
	                           :املقررات امل�سرتكة
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 امل�ستوى الأول
عددال�ساعاتم�سمى املقرررقم املقرر ورمزه

2قاعة بحث512 ترخ
2تاريخ �ل�سرق �لأدنى �لقدمي531 ترخ
2�لتاريخ �لإ�سالمي541 ترخ
2�لع�سر �لإ�سالمي �لو�سيط542 ترخ

 امل�ستوى الثاين
عددال�ساعاتم�سمى املقرررقم املقرر ورمزه

3مو�سوع خا�س يف تاريخ �حل�سارة �لإ�سالمية551 ترخ
2مو�سوع خا�س يف �لتاريخ �لعثماين561 ترخ
2تاريخ �جلزيرة �لعربية �حلديث562 ترخ

 امل�ستوى الثالث
م�سار التاريخ القدمي:

عدد ال�ساعاتم�سمى املقرررقم املقرر ورمزه

 مو�سوع خا�س يف تاريخ �جلزيرة535 ترخ
3�لعربية �لقدمي

 مو�سوع خا�س يف عالقات536 ترخ
3�جلزيرة �لعربية بجار�تها

 مو�سوع خا�س يف ح�سارة537 ترخ
3�جلزيرة �لعربية �لقدمي

م�سار التاريخ الإ�سالمي:
عدد ال�ساعاتم�سمى املقرررقم املقرر ورمزه

 مو�سوع خا�س يف تاريخ �لغرب586 ترخ
3�لإ�سالمي

 مو�سوع خا�س يف تاريخ �ل�سرق552 ترخ
3�لإ�سالمي

 مو�سوع خا�س يف تاريخ جزيرة554 ترخ
3�لعرب �لو�سيط

م�سار التاريخ احلديث:
عدد ال�ساعاتم�سمى املقرررقم املقرر ورمزه

 مو�سوع خا�س يف تاريخ �لعرب565 ترخ
3�حلديث

 مو�سوع خا�س يف تاريخ �ململكة578 ترخ
3�لعربية �ل�سعودية

3در��سات يف �لتاريخ �لأوربي �حلديث583 ترخ

ق�سم  يف  البكالوريو�س  مرحلة  يف  املنتظمني  الطالب  عدد 
التاريخ 1437ه - 1438ه

النوع

الف�سل الدرا�سي الأول

ين
الف�سل الدرا�سي الثا

الف�سل الدرا�سي ال�سيفي

807960 ذكر
22318538�أنثى  

٨٠ ٧٩
٦٠

٢٢٣
١٨٥

٣٨

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠
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عدد الطالب اخلريجني من مرحلة البكالوريو�س يف ق�سم التاريخ 1437ه - 1438ه
النوع

 الف�سل الدرا�سي
الأول

 الف�سل الدرا�سي
ين

الثا
 الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي

7150ذكر
35381�أنثى
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عدد الطالب املنتظمني يف مرحلة الدرا�سات العليا بق�سم التاريخ 1437ه - 1438ه
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4- ق�سم اجلغرافيا
�مللك  جامعة  يف  �لأكادميية  �لأق�سام  �أقدم  من  �جلغر�فيا  ق�سم  يعد 
�لعام لن�ساأة جامعة  ذ�ت  وهو  هـ،  �إن�ساءه يف عام 1377  فلقد مت  �سعود، 
�لعقود  طيلة  �ملوؤهلة  �لكو�در  تخريج  يف  �لق�سم  �سعود.  و��ستمر  �مللك 
تعليمية  �أكادميية  جو�نب  �ملتمثلة يف  �أهد�فه  يخدم  ز�ل  وما  �ملا�سية، 
بر�جمه  �ل�سعودية.  وتوفر  �لعربية  �ململكة  يف  �لتنمية  خلدمة  وبحثية 
عدد�  و�لدكتور�ه  و�ملاج�ستري  م�ستوى �لبكالوريو�س  على  �لدر��سية 
�جلو�نب  يف  �ملتمثلة  �جلغر�فيا  علم  يف  �لتخ�س�سية  �مل�سار�ت  من 
باخلر�ئط  �ملتعلقة  �ملكانية  و�لتقنيات  �لطبيعية و�لب�سرية  �جلغر�فية 
طلبة  تزويد  يف  ي�سهم  مما  و�ل�ست�سعار  �جلغر�فية  ونظم �ملعلومات 
�لق�سم باملعارف و�ملهار�ت �لفكرية �لنظرية و�لتطبيقية �حلديثة �لالزمة 
وتهيئتهم ملتابعة در��ساتهم �لعليا  و�ملهنية،  �لأكادميية  �ملجالت  يف 

لنيل درجة �ملاج�ستري و�لدكتور�ه يف جمالت علمية تطبيقية خمتلفة.
متخ�س�سة، حيث  ب�سرية  علمية  �إمكانات  بامتالكه  �لق�سم  ويتميز 
جامعات عاملية  من  علمية  درجات  يحملون  متميزة  تدري�سية  ي�سم هيئة 
عريقة ولهم �إ�سهامات فاعلة يف �ملجتمع �سو�ء يف �جلو�نب �لأكادميية �أو 
ودولية يف  �إ�سهامات متو��سلة �إقليمية  لهم  �أن  �إىل  بالإ�سافة  �ملهنية، 
�جلانب �لبحثي. كما ميتلك �لق�سم قاعات تدري�س جمهزة باأحدث �لو�سائل 
�لتعليمية �حلديثة ومعامل حا�سوبية عديدة جمهزة باأف�سل �لرب�مج �لعلمية 
قدر�ت ومهار�ت علمية  �لتدريب و�متالك  للطالب  تتيح  �لتي  �لتطبيقية 

تطبيقية عالية.
ويحاول �لق�سم على �لدو�م تطوير قدر�ته و�إمكاناته �لب�سرية و�ملادية بدعم 
خططه �لدر��سية  بتطوير  �لهتمام  بالإ�سافة �إىل  �جلامعة،  من  م�ستمر 
�لتنمية  متطلبات  مع  يتفق  ومبا  باملو�كبة  �إميانا  عاملية  مرجعيات  وفق 

�ملحلية.
 ويفتخر ق�سم �جلغر�فيا باأنه �أ�سبح حمل عناية و�هتمام من قبل خريجي 
�لهند�سة،  علوم  �لعليا مثل  م�ستويات �لدر��سات  على  �لأخرى  �لعلوم 

و�لتخطيط، و�لزر�عة و�جليولوجيا، و�لجتماع.
الروؤية

يف  و�لتــدريب  و�لبحــث  �لتعلــيم  جمــال  يف  و�لرقــي  و�لتميــز  �لريــادة 
�ملعرفــة �جلغر�فيــة �حلديثــة وتقنياتها وتطبيقاتها و�أبحاثها.

الر�سالة
و�لبـ�سرية  �لطبيعيـة  �لبيئـة  عنا�سـر  بدر��سـة  �جلغر�فيـا  قـ�سم  يهـتم 
خ�سائـ�سها  وحتديـد  بينهـا  فيمـا  �ملتبادلـة  و�لعالقـات  وظو�هرهـا 
�لقـ�سم  �لطارئـة عليهــا. ويحـر�س  �لتغــري�ت  �ملكانيــة وتفهـم  وتوزيعاتها 
يف  تـ�سهم  ميـد�نيا؛  موؤهلــة ومدربـة  جغر�فيـة،  كفــاء�ت  تـوفري  علــى 
ويقـوم  �لعمـل.  �سـوق  متطلبـات  وتلبيـة  �لتنميـة  خطـط  �أهـد�ف  حتقيـق 
و�لدور�ت  �لعلمية  و�ل�ست�سار�ت  و�لدر��سات  �لبحـوث  بـاإجر�ء  �لقـ�سم 
�لبيئيـة  �ملـ�سكالت  وفهـم  وتطبيقاتـه  �لفكـر  جمـالت  لتو�سيع  �لتدريبية 
و�لعمـل على حلها. كما ي�سارك �لق�سم يف تن�سيط حركة �لفكر �جلغر�يف 

ومو�كبة �مل�ستجد�ت �لعلمية و�لتقنية �ملتخ�س�سة.
الأهداف

• تخريج كفاء�ت موؤهلة ت�سهم يف حتقيق �أهد�ف خطط �لتنمية وتلبي 	
متطلبات �سوق �لعمل.

• �ملهار�ت 	 لإك�سابهم  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  من�سوبي  تدريب 
�جلغر�فية و�لتقنية �ملتخ�س�سة.

• حلل 	 �لوطنية  �لبحثية  �مل�ساريع  يف  و�مل�ساركة  �ل�ست�سار�ت  تقدمي 
م�سكالت �لبيئة و�ملجتمع.

• �لإ�سهام يف �حلركة �لعلمية �جلغر�فية حمليا و�إقليميا ودوليا.	
• �ملختلفة 	 �جلغر�فيا  جمالت  يف  �لعلمية  بامل�ستجد�ت  �لوعي  تنمية 

وربط ذلك بالق�سايا �ملعا�سرة و�حتياجات �ملجتمع
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الدرجات العلمية واملسارات التخصصية

درجة الدكتوراهدرجة املاج�ستريدرجة البكالوريو�س
أ م�سار �لبيئة �لطبيعية	
أ  م�سار �لتنمية �لإقليمية	
أ ونظم 	 �خلر�ئط  م�سار 

�ملعلومات �جلغر�فية
 

أ م�سار �لبيئة و�ملو�رد �لطبيعية	
أ م�سار �لتنمية �لإقليمية �مل�ستد�مة	
أ م�سار �ل�سكان و�لتنمية	
أ م�سار �خلر�ئط باملقرر�ت و�لر�سالة	
أ م�سار نظم �ملعلومات �جلغر�فية باملقرر�ت و�لر�سالة	
أ م�سار نظم �ملعلومات �جلغر�فية باملقرر�ت فقط ) �سنتني(	

أ �جلغر�فية �لطبيعية	
أ �جلغر�فية �لب�سرية	
أ �خلر�ئط	

عدد الطالب املنتظمني يف مرحلة البكالوريو�س يف ق�سم اجلغرافيا 1437ه - 1438ه
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5- ق�سم الدرا�سات الجتماعية
نبذة تاريخية:

�أن�سئ �لق�سم يف بد�ية عام 1391هـ، وبد�أت �لدر��سة يف �لعام �جلامعي 1394/1393هـ يف تخ�س�سي علم �لجتماع، و�خلدمة �لجتماعية. 
ويهدف �لق�سم �إىل تاأهيل �لكو�در �لوطنية ملو�كبة متطلبات �لتنمية �ل�ساملة �لتي تعي�سها �ململكة، وبجانب �لدر��سة �لنظرية؛ و�إدر�كًا لأهمية 
�لتدريب �مليد�ين؛ فقد حر�س �لق�سم على ت�سمني بر�جمه �لدر��سية �جلرعات �لعملية �لالزمة؛ �إذ يتلقى �لطالب تدريبًا عمليًا خالل �لف�سلني 
�ل�سابع و�لثامن، حيث يتفرغ �لطالب كليًة للبحث �مليد�ين و�لتدريب �لعملي ملدة ثماين �ساعات يف �لأ�سبوع، ومينح �لق�سم درجة �لبكالوريو�س 

يف تخ�س�سي �لجتماع و�خلدمة �لجتماعية، حيث يتيح لطالب �لق�سم �لدر��ســة يف جمايل �لجتماع �أو �خلدمة �لجتماعية.
ونظرً� لأهمية �لدر��سات �لعليا يف �إعد�د �لكو�در �لأكادميية يف جمال �لدر��سات �لجتماعية، فقد �سعى �لق�سم �إىل �إحد�ث برنامج للدر��سات 
�لعليا، ومت قبول �أول دفعة ملرحلة �ملاج�ستري يف �لف�سل �لأول من �لعام �جلامعي 1399/1398هـ، ويدر�س طالب �ملاج�ستري ثالثة م�ستويات يف 
جمايل �لجتماع �أو �خلدمة �لجتماعية ثم يكتب بعدها �لر�سالة، كما و�فق جمل�س �جلامعة يف �لف�سل �لأول من �لعام �جلامعي 1418/1417هـ 
على ��ستحد�ث برنامج لدرجة �لدكتور�ه، وقد قيدت �لر�سالة �لأوىل من طالب مرحلة �لدكتور�ه مع بد�ية �لف�سل �لثاين من �لعام �جلامعي 
1418/1417هـ ، ويدر�س طالب �لدكتور�ه ثالثة م�ستويات يف جمايل �لجتماع �أو �خلدمة �لجتماعية. وعلى �سعيد �أخر مينح �لق�سم درجة 

�ملاج�ستري وفقا لربنامج �لتعليم �ملو�زي يف تخ�س�سي علم �لجتماع و�خلدمة �لجتماعية.
الروؤية

حتقيق �لريادة و�لتميز حمليًا وعامليًا يف جمال �لدر��سات �لجتماعية، وخدمة �ملجتمع.
الر�سالة

�إعد�د كو�در قادرة على �لإبد�ع و�لتطوير و�لإ�سهام بفعالية يف خدمة �ملجتمع، وحتقيق خطط �لتنمية �مل�ستد�مة، وتوظيف �لتكنولوجيا �حلديثة 
يف �لعملية �لتعليمية مع �لرتكيز على �لتدريب و�لبحث �مليد�ين لال�ستجابة لحتياجات �سوق �لعمل، و�ل�سعي نحو تقدمي �إنتاٍج علمّي فعاٍل يخدم 

ق�سايا �ملجتمع، مع عقد �سر�كات جمتمعية مثمرة.
  الأهداف

•  �إعد�د �لطالب معرفيًا ومهنيًا ملمار�سة �لبحث و�لعمل �لجتماعي مبا ي�ستجيب و�حتياجات �سوق �لعمل.	
• متكني �لطالب من �آليات �لتعامل مع �لق�سايا و�لتحديات �لجتماعية.	
• �إجر�ء �لدر��سات و�لبحوث لدر��سة �لق�سايا و�لظو�هر �لجتماعية �مل�ستجدة يف �ملجتمع.	
• �لتعاون مع �ملوؤ�س�سات �لعلمية و�لبحثية حمليًا و�إقليميًا وعامليًا يف جمال �لدر��سات �لجتماعية.	
•  رفع م�ستوى �جلودة �لأكادميي و�لإد�ري مع �للتز�م باملعايري �لوطنية و�لعاملية.	
• تطوير بر�مج �لدر��سات �لعليا؛ وذلك لالرتقاء بامل�ستوى �ملعريف و�ملهني لإعد�د كو�در ت�سهم يف خدمة �ملجتمع.	
• �إعد�د بر�مج تدريبية متطورة لالأخ�سائيني �لجتماعيني �لعاملني يف �لقطاع �حلكومي و�لأهلي.	
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• تقدمي �ل�ست�سار�ت �لعلمية و�ملهنية للقطاعني �حلكومي و�خلا�س وتعزيز �ل�سر�كة مع موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين.	
•  متكني �لكو�در �لأكادميية من �لتطور �لذ�تي و�ملعريف.	

درجة البكالوريو�س
الهيكل العام للخطة الدرا�شية

    عدد ال�ساعات املعتمدةاملتطلبات
131-مقرر�ت معادلة من �ل�سنة �لتح�سريية

212-متطلبات �جلامعة  )�إجباري(
53)�لتخ�س�س �لرئي�س(3-متطلبات �لق�سم

8�لبحوث �مليد�نية و�لتدريب �لعملي
61جمموع �ل�ساعات

418-متطلبات �لتخ�س�سات �لفرعية ) يختارها �لطالب من �سعبة خمتلفة بالق�سم �أو من مقرر�ت �لأق�سام �ملحددة باخلطة(
56-�ملقرر�ت �حلرة )يختارها �لطالب من خارج �لق�سم ومن �أي ق�سم يف �جلامعة(

128املجمـــوع

عدد الطالب املنتظمني يف مرحلة البكالوريو�س يف ق�سم الدرا�سات الجتماعية 1437ه - 1438ه
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    عدد الطالب اخلريجني من مرحلة البكالوريو�س يف ق�سم الدرا�سات الجتماعية 1437ه - 1438ه

النوع

 الف�سل الدرا�سي
الأول

 الف�سل الدرا�سي
ين

الثا
 الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي

324921 ذكر
61792�أنثى
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6- ق�سم الإعالم
نبذة عن الق�سم

ترُعد �لدر��سات �لإعالمية من ميادين �لدر��سات �لعلمية �لهامة يف �ملجتمع �حلديث و�ملعا�سر، وقد ز�دت هذه �لأهمية لالإعالم �لأكادميي يف زمن 
ثورة �لت�سالت وتقنيات �لإعالم �حلديثة بالإ�سافة �إىل �لزخم �ل�سديد �لذي ت�سهده �ل�ساحة �لدولية و�لإقليمية و�ملحلية من �هتمام متز�يد بو�سائل 
�لإعالم، ولالأدو�ر �ملختلفة �لتي توؤديها يف �ملجتمع. كل ذلك يلقي بامل�سوؤولية �ل�سخمة �أمام ق�سم �لإعالم ليو�جه كل هذه �لتحديات �ملختلفة، و�لقيام 
لتوؤدي ر�سالتها يف كل �لو�سائل �لإعالمية �ملختلفة من �سحافة و�إذ�عة وقنو�ت  مبهامه وم�سوؤولياته �ل�سخمة يف تخريج �لكو�در �لإعالمية �ملتميزة، 

مرئية على كافة �مل�ستويات.
مع  عالقاته  يدعم  ومبا  �ملجتمع،  يف  ومكانته  �جلامعة،  يف  �لعلمي  دوره  وفق  ور�سالته،  روؤيته  حتقيق  على  �سعود  �مللك  بجامعة  �لإعالم  ق�سم  ويعمل 
مب�ستوى  لالرتقاء  تهدف  �لتي  �لتطويرية  �لرب�مج  من  عدد  طرح  مت  للق�سم،  �جلديدة  �ملرحلة  هذه  وخالل  و�لدولية.  �لعربية  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سات 

خمرجات �لق�سم من طالب و�أ�ساتذة وبحوث ودر��سات. وهذ� ما يعك�سه هذ� �لدليل عن خمتلف جو�نب �لق�سم.
تاأ�س�س ق�سم �لإعالم بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �سعود عام 1392هـ �ملو�فق 1972م، �سمن جمموعة �أق�سام كلية �لآد�ب. وكان لفتح ق�سم �لإعالم بجامعة 

�مللك �سعود �أهد�ف عديدة منذ تاأ�سي�سه و�ىل �ليوم، من بينها:
• �إميان �إد�رة �جلامعة باأهمية تدري�س ودر��سة �لإعالم.	
• �سرورة تخريج كو�در �إعالمية �أكادميية قادرة على حتمل مهامها وم�سوؤولياتها يف عمليات �لتطوير و�لتنمية.	
• �لعالقة �ملبا�سرة بني �لإعالم كموؤ�س�سة �أكادميية و�حلياة �لجتماعية و�ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لعلمية و�لثقافية و�لتعليمية.	
• �لدور �لهام لق�سم �لإعالم يف در��سة �مل�سكالت �لعلمية �لإعالمية وو�سع �ملعاجلات لها.	
• �لتطور �لكبري �لذي ت�سهده �ل�ساحة �لدولية من تطور �سخم يف و�سائل �لإعالم، مما �ألقى على ق�سم �لإعالم	
• مهمة كبرية متمثلة يف مو�كبة تلك �لتطور�ت و��ستيعابها ومن ثم نقلها �إىل �لطالب وتدريبهم عليها.	
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• �أهمية و�سرورة م�ساركة ق�سم �لإعالم باعتباره �أول ق�سم �أكادميي 	
لدر��سة وتدري�س �لإعالم يف منطقة �خلليج �لعربي.

• وباعتباره 	 �ملجتمع  يف  �ملختلفة  �لتنمية  خطط  يف  �لق�سم  م�ساركة 
و�لو�سيلة  �ملختلفة  �ملجتمع  موؤ�س�سات  ربط بني  و�أد�ة  تنوير،  م�سعل 

�لناقلة �ملعربة عن �لتغري�ت �لتي حتدث يف �ملجتمع.
• علمية 	 �أ�س�س  على  �لإعالمية  للر�سالة  م�ستوعب  �إعالمي  خلق جيل 

للرقي مب�ستوى �لأد�ء �ملهني.
• �إعد�د �لكفاء�ت يف �ملجالت �لإعالمية �مل�سموعة و�ملرئية و�ملقروءة، 	

بحيث تكون موؤهلة علميًا ومدربة عمليًا.
الروؤية

يف  ر�ئدً�  يكون  �أن  �إىل  �سعود  �مللك  بجامعة  �لإعالم  ق�سم  يتطلع 
�لت�سالية  و�لدر��سات  و�لبحوث،  �لإعالمي،  للعمل  تخريج �ملوؤهلني 

ا و�إقليميًّا. و�لإعالمية، لتلبية حاجة �لقطاعني �لعام و�خلا�س حمليًّ
الر�سالة

تزويد �لطالب باملعارف، و�ملهار�ت �لت�سالية ملمار�سة �لعمل �لت�سايل 
و�لإعالمي �نطالقا من �لثقافة �لعربية و�لإ�سالمية، و�لرت�ث �لإن�ساين.

الأهداف
• متكني �لطالب من �ملعارف �لتي توؤهلهم للعمل يف جمالت �لت�سال 	

و�لإعالم.
• تدريب وتاأهيل �لطالب ملمار�سة �لت�سال و�لإعالم باحرت�ف كمهنة 	

م�ستمرة ومتطورة.
• تعريف �لطالب وم�ساعدتهم للح�سول على فر�س عمل يف خمتلف 	

قطاعات �لت�سال و�لإعالم.
• جمالت 	 يف  �ملوؤهلني  و�لإقليمية  �ملحلية  �لعمل  �سوق  حاجة  تلبية 

�لت�سال و�لإعالم.
• �لعمل 	 تطوير  يف  ت�سهم  �لتي  �لعلمية  �ل�ست�سارية  �لدر��سات  عمل 

�لإعالمي حمليا و�إقليميا.
• �إجر�ء �لبحوث و�لدر��سات �لعلمية �ملحكمة.	
•  توعية �ملجتمع بدور �لإعالم ووظائفه وتاأثريه.	

الوحدات واملراكز الأكادميية بالق�سم
وحدة �سئون الطالب الأكادميية:

تقوم وحدة �سوؤون �لطالب بالإ�سر�ف على كل ما يتعلق ب�سوؤون �لطالب 
للق�سم  �ن�سمامهم  �أثناء در��ستهم �جلامعية من بد�ية  �لإعالم  يف ق�سم 
وحتى تخرجهم. وتقوم �لوحدة بعدة وظائف خلدمة طالب �لق�سم و�لتي 

من �أهمها ما يلي:
• �لإ�سر�ف على جد�ول مو�د ق�سم �لإعالم لتهيئتها وطرحها يف بد�ية 	

كل ف�سل در��سي و�لإ�سر�ف على توزيع �لعبء �لتدري�سي لكل ع�سو 
هيئة تدري�س يف �لق�سم وي�سمل ذلك حتديد �أرقام �لقاعات ومتابعة 

ذلك مع بد�ية كل ف�سل در��سي.
• در��سي 	 ف�سل  كل  بد�ية  مع  وذلك  �لطالب  ت�سجيل  على  �لإ�سر�ف 

حيث يقوم عدد من �أع�ساء هيئة �لتدري�س وبع�س �ملوظفني �مل�ساندين 
مبتابعة ��ستالم �لطالب جلد�ولهم �لدر��سية يف �لوقت �ملنا�سب ثم 

متابعة تعديل �جلد�ول ح�سب �حتياجات كل طالب.
• �لق�سم 	 طالب  جميع  توزيع  يتم  حيث  للطالب  �لأكادميي  �لإر�ساد 

على جمموعات بحيث يقوم كل ع�سو هيئة تدري�س بالإ�سر�ف على 
و�إر�سادهم يف هذ�  �أكادمييا  �لطالب  �سري  ويقوم مبتابعة  جمموعة 
�ملجال وم�ساعدتهم يف مو�جهة �إي �سعوبات �أو م�ساكل قد تو�جههم 

�أثناء در��ستهم �جلامعية.
• للق�سم 	 �لثالث  �ل�سعب  �أحد  يف  �لطالب  تخ�سي�س  على  �لإ�سر�ف 

حيث يقوم كل طالب يف ق�سم �لإعالم بعد �جتياز �مل�ستوى �ل�ساد�س 
�لعالقات  وهي  �لثالث  �ل�سعب  �أحد  من  تخ�س�س  �سعبة  باختيار 
�لأخذ  مع  ذلك  ومتابعة  و�ل�سحافة.  و�لتلفزيون  و�لإذ�عة  �لعامة 

بالعتبار رغبة �لطالب و�إمكانات �لق�سم و�حتياجات �سوق �لعمل.
• �إقامة 	 مثل  �لق�سم  لطالب  �ل�سفية  غري  �لأن�سطة  على  �لإ�سر�ف 
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على  ت�ساعد  �لتي  �لجتماعية  �حلفالت  و�إقامة  عامة  حما�سر�ت 
تقوية �لرو�بط �لجتماعية بني �لطالب ومن�سوبي �لق�سم ب�سكل عام.

• �لفنية 	 �لأعمال  وعر�س  �ملعار�س  �إقامة  مثل  ثقافية  عرو�س  تنظيم 
مثل م�سروعات �لتخرج �لتي ينجزها طالب �لق�سم.

وحدة الدرا�سات العليا:
�لجتاهات  �أحدث  على  )�ملاج�ستري(  �لعليا  �لدر��سات  برنامج   يعتمد 
�لت�سالية  و�لبحوث  �لدر��سات  حقل  يف  �ل�سائدة  و�لتطبيقات  �لعلمية 

و�لإعالمية. وتنق�سم وحدة �لدر��سات �لعليا �إىل ثالثة بر�مج، وهي:
• برنامج �لدر��سات �لعليا للطالب.	
• برنامج �لدر��سات �لعليا للطالبات.	
• برنامج �ملعيدين و�ملبتعثني.	

وحدة الإعالم التطبيقي:
  تتوىل هذه �لوحدة �لإ�سر�ف على �جلو�نب �لتطبيقية و�لتدريب �لعملي 
�لتدريب  كون  من  �لوحدة  تاأ�سي�س  فكرة  �نطلقت  وقد  �لق�سم.  لطالب 
�جلادة  �لإعالمية  �لأكادميية  �لرب�مج  يف  �لفقري  �لعمود  ميثل  �لعملي 
�لتخرج.  بعد  �لإعالمي  �لإنتاج  بيئة  للعمل يف  �ملوؤهلة  �لكو�در  يف تخريج 
تخريج  يف  ر�ئدً�  يكون  لأن  �سعود  �مللك  بجامعة  �لإعالم  ق�سم  ويتطلع 
�ملعرفة  على  و�ملبني  وتطبيقيًا  نظريا  �لإعالمي  للعمل  �ملوؤهلني  �لطالب 
�لإعالمية  و�لبحوث  للدر��سات  �ملعريف  و�لرت�كم  �لعلمي  �لبحث  باأ�سول 
و�ملمار�سات �لعملية، ولتلبية �حتياجات �لقطاعني �لعام و�خلا�س حمليا 

و�إقليميا، ت�سعى وحدة �لإعالم �لتطبيقي بخا�سة �إىل:
• متكني �لطالب من �ملعارف �لتي توؤهلهم للعمل يف جمالت �لإعالم 	

�ملختلفة.
• �لإعالمي باحرت�ف ومهنية 	 �لعمل  وتاأهيل �لطالب ملمار�سة  تدريب 

عالية وتطوير �ملهنة و�لوظيفة �لتي ي�سغلها �لطالب م�ستقبال.
• تعريف �لطالب وم�ساعدتهم للح�سول على فر�س عمل يف خمتلف 	

قطاعات �لت�سال و�لإعالم.
• �ملوؤهلني يف جمالت 	 �لعمل �ملحلية و�لإقليمية من  تلبية حاجة �سوق 

�لت�سال و�لإعالم.
• �لقيام باإنتاج �مل�ساريع �لإعالمية وتقدميها لو�سائل �لإعالم �ملختلفة 	

�ملناف�سة  يف  �لوحدة  م�ساريع  �إدر�ج  �أو  �ملبا�سر  �لتعاقد  طريق  عن 
�لإعالمية.

وحدة اجلودة والعتماد الأكادميي:
عنا�سره  جميع  يف  بالق�سم  �جلودة  م�ستوى  رفع  �إىل  �لوحدة   ت�سعى 
�لطالب  م�ستوى  على  �لق�سم  تطلعات  يحقق  مبا  و�لبحثية  �لتعليمية 
و�لأ�ساتذة و�خلريجني و�ملوؤ�س�سات �لإعالمية �ملرتبطة بالق�سم. وحتديد� 

تعمل �لوحدة على حتقيق �لأهد�ف �لتالية:
هيئات . 1 متطلبات  وفق  �لإعالم  لق�سم  �ل�سرت�تيجية  �خلطة  �إعد�د 

�لعتماد �لدولية.
�ملعايري . 2 كافة  على  م�ستمال  �لإعالم،  لق�سم  �لذ�تي  �لتقرير  �إعد�د 

�خلا�سة بالهيئة �لوطنية للتقييم و�لعتماد �لأكادميي )�ل�سعودية(
�ملعايري . 3 كافة  على  م�ستمال  �لإعالم  لق�سم  �لذ�تي  �لتقرير  �إعد�د 

�خلا�سة به مبجل�س �لعتماد لتعليم �ل�سحافة و�لت�سال �جلماهريي 
)�لأمريكي(

بالعتماد . 4 �ملتعلقة  �لق�سم  يف  �لفرعية  �للجان  �أعمال  جميع  متابعة 
و�جلودة، و�لتاأكد من �نطباقية معايري �لعتماد على تقارير �للجان.

متثيل �لق�سم لدى �لكلية و�جلامعة فيما يخ�س �لعتماد و�جلودة.. 5
ن�سر ثقافة �جلودة و�لعتماد يف � لق�سم من خالل دور�ت وور�س عمل . 6

متخ�س�سة.
على . 7 و�لطالع  �ملعارف  لإثر�ء  �لق�سم  �إىل  �خلرب�ء  زيار�ت  تن�سيق 

�آليات عمل هيئات �لعتماد �لوطنية و�لدولية.
�ملتابعات �لر�سمية �خلا�سة بهيئات �لعتماد �لوطنية و�لدولية.. 8
)�لتقييم . 9 �لأوىل  �ملرحلة  يف  �لدوليني  �ملر�جعني  زيار�ت  تنظيم 

و�ملالحظات( و�ملرحلة �لثانية )�لتحكيم �لنهائي(.
ويف �إطار هذ� �لتوجه للق�سم، �سرعت �لوحدة حاليا على �لإعد�د ملتطلبات 

�لعتماد �لأكادميي جلهات حملية ودولية على م�ستويني هما:
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• و�لعتماد 	 للتقومي  �لوطنية  �لهيئة  خالل  من  �لوطني  �مل�ستوى 
�لأكادميي

• 	 The National Commission for Academic
Accreditation & Assessment

• �ل�سحافة 	 لتعليم  �لعتماد  جمل�س  خالل  من  �لدويل  �مل�ستوى 
و�لت�سال �جلماهري )�لأمريكي(

• 	 The Accrediting Council on Education
in Journalism & Mass Communications 
وي�ستمل مقر �لوحدة على جميع �لوثائق و�لأدلة �خلا�سة بالعتماد 
موؤلفات  وجمموع  وتقاريرها،  وتو�سيفها،  �ملقرر�ت،  ملفات  من 
م�ستملة  �لأع�ساء  وملفات  بالق�سم،  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  وبحوث 
على �ل�سري �لذ�تية لهم باللغتني �لعربية و�لإجنليزية. �إ�سافة جلميع 
�لعالقة  ذ�ت  و�لأدلة  �ل�سو�هد  من  �لأكادميي  �لعتماد  متطلبات 

مبعايري �لعتماد )�لأحد ع�سرة( �لوطنية �أو )�لت�سعة( �لدولية.
مركز الدرا�سات الإعالمية

من   Media Studies Center �لإعالمية  �لدر��سات  مركز   يرُعد 
�ملر�كز �لأ�سا�سية و�لوحد�ت �لهامة بق�سم �لإعالم حيث �أنه يلبي �حلاجة 
�مللحة لإن�ساء مركز متخ�س�س يف �لدر��سات �لإعالمية بهدف �مل�ساركة 
يف عملية �لبناء �ملوؤ�س�سي لقيام �سناعة �إعالمية �سعودية تخدم �لأهد�ف 
�لوطنية للمملكة، وتنطلق من �لر�سالة �لإعالمية للجامعة. وينطلق مركز 
�لإعالم  �أد�ء  لتطوير  �لتحتية  �لبنية  وتقوية  لدعم  �لإعالمية  �لدر��سات 
�ل�سعودي على �أ�سا�س من �لبحوث �لأكادميية و�لدر��سات �لعلمية، ويكون 
�لبحثية  و�ملر�كز  �لعاملية  و�ل�ستفادة من �خلرب�ت  للتو��سل  قناة  �ملركز 
�ملماثلة وم�سدرً� للرت�كم �ملعريف يف جمال �لدر��سات و�لبحوث �لإعالمية.
تتمثل �لروؤية ملركز �لدر��سات �لإعالمية يف �إن يكون �ملركز �سمن �أف�سل 
�لر�سالة  �أما  �لإعالم،  وبحوث  در��سات  يف  �ملتخ�س�سة  �لعربية  �ملر�كز 
فتمثل يف تقدمي �لدعم �ملايل و�لعلمي و�لفني للبحوث و�لدر��سات �لعلمية 

يف جمالت �لت�سال و�لإعالم بينها �لنظري و�لتطبيقي.

اأهداف املركز
• للبحوث 	 �لأولوية  ذ�ت  �لإعالمية  و�لظو�هر  بالق�سايا  قائمة  و�سع 

�لأكادميية و�لدر��سات �لعلمية مبا يخدم �مل�سلحة �لوطنية للمملكة 
ويحقق ر�سالة و�أهد�ف �لق�سم.

• توفري قو�عد بيانات وقو�ئم بيلوجر�فية وبيانات �إح�سائية ت�ساعد يف 	
رفع م�ستوى �جلودة لبحوث ودر��سات �لإعالم.

• �لبحوث 	 لإجر�ء  �لالزمة  �لتقنية  و�لإمكانات  �لتجهيز�ت  توفري 
و�لدر��سات �لعلمية.

• �لعمل على توفري م�سادر متويل لدعم �لبحوث و�لدر��سات �لإعالمية.	
• �لبيانات 	 جمع  وتقنيات  و�أدو�ت  ملنهجيات  �لعاملية  �لتجارب  نقل 

للبحوث ودر��سات �لت�سال و�لإعالم. 
برامج املركز

تتمثل برامج مركز الدرا�سات الإعالمية فيما يلي:
• ببليوجرافيا الإعالم ال�سعودي:	

و�لدر��سات  للكتب  ببليوجر�فية  قاعدة  بناء  �إىل  �لربنامج  هذ�  يهدف 
�ل�سعودي بكافة و�سائله  �لعلمية و�لبحوث �جلادة عن �لإعالم  و�لر�سائل 
وم�ساريع  �لعليا  �لدر��سات  وطالب  �لباحثون  منها  لي�ستفيد  وقطاعاته، 
�لببليوجر�فية:  هذه  وتت�سمن  تنفيذها.  على  �لتعاقد  يتم  �لتي  �لبحوث 
�لعربية  �ململكة  يف  �لإعالمية  �لعلمية  و�لدر��سات  �لأكادميية  �لبحوث 

�ل�سعودية وتلك �ل�سادرة خارجها وتتناول �لإعالم �ل�سعودي.
• الر�سد والتحليل الإعالمي:	

يهدف هذ� �لربنامج �إىل ر�سد جمموعة من �لو�سائل �لإعالمية )قنو�ت 
و�إعالنات  �أ�سبوعية،  جمالت  يومية،  �سحف  �إذ�عية،  حمطات  ف�سائية، 

طرق( يتم حتديدها وفقا لإ�سرت�تيجية �ملركز.
• حتليل جمهور الو�سائل الإعالمية:	

��ستطالعية  م�سحية  در��سات  و�إجر�ء  تنفيذ  على  �لربنامج  هذ�  يقوم 
و�لإعالن  �لإعالم  لو�سائل  �لتعر�س  تقي�س مدى  �لإعالم  و�سائل  جلمهور 
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�ملختلفة بحيث يتم حتديد �ملتغري�ت �لدميوغر�فية جلمهور كل و�سيلة.
• درا�سات الإعالم الغربي:	

�أ�سا�سيا مهما يف �مل�سهد  ي�سكل �لإعالم �لغربي يف �لوقت �حلايل عامال 
�لإعالمي �لعاملي، فموؤ�س�ساته �ملختلفة �أ�سهمت، وب�سكل فاعل وموؤثر، يف 
و�سع معايري وقيم �ملمار�سة �لإعالمية يف �لعديد من �لدول �لنامية. ومن 
�إىل دعم وت�سجيع �لبحوث �لأكادميية  هذ� �ملنطلق ي�سعى هذ� �لربنامج 

و�لدر��سات �لعلمية �لتي تتناول �لإعالم �لغربي.
وحدة التقرير امل�سور:

 بد� ق�سم �لإعالم يف �إنتاج تقرير تلفزيوين م�سور عام 1430هـ - 2009م 
�لكليات  جميع  يف  �ملختلفة  �جلامعة  و�أن�سطة  فعاليات  توثيق  �إىل  يهدف 
طالب  ويقدمه  يعده  �إخباري  تقرير  �سمن  وذلك  و�لوحد�ت،  و�لإد�ر�ت 
خاللها  من  يتم  تدريبية  لوحدة  نو�ة  �لتقرير  هذ�  ليكون  �لإعالم  ق�سم 
�لإذ�عية  �ملوؤ�س�سات  وتاأهيلهم عمليا ملو�جهة �حلياة فى  �لطالب  تدريب 
و�لتليفزيونية وتدريبهم على �أحدث �لو�سائل و�لأجهزة �لتقنية �حلديثة. 

ويتم و�سع هذ� �لتقرير على �ملوقع �لرئي�سي للجامعة على �لإنرتنت.
رابطة طالب ق�سم الإعالم:

�لطالبية  عنا�سره  خمتلف  بني  �لعالقات  توثيق  �إىل  �لق�سم   ي�سعى 
على  �إعالمية،  ر�بطة  تاأ�سي�س  م�سروع  يف  بد�أ  فقد  ولهذ�  و�لتدري�سية، 

�لنحو �لتايل:
• ر�بطة طالب �ملرحلة �جلامعية )�لبكالوريو�س(.	
• ر�بطة طالب �لدر��سات �لعليا )�ملاج�ستري(.	
• ر�بطة �خلريجني.	

الأهداف
• �لتو��سل بني �لطالب بع�سهم �لبع�س، ومع �لأ�ساتذة، و�لق�سم.	
• مناق�سة �لق�سايا �لبحثية �لتي تهمهم.	
• مناق�سة �مل�سكالت �لتي تو�جههم.	

• �لتو��سل مع �ملجتمع للح�سول على فر�س عمل.	
• خالل 	 من  وتطويرها  وخططه  �لق�سم  بر�مج  تقومي  يف  �مل�ساعدة 

مرئياتهم حول �سوق �لعمل.
• �لتعرف على �مل�سكالت �لتي قابلتهم يف �سوق �لعمل.	
• �مل�ساركة �لفعالة يف ح�سور ور�س �لعمل و�ملوؤمتر�ت و�لتدريبات �لتي 	

يعقدها �لق�سم.
• غر�س وتكري�س مفاهيم �لنتماء و�لولء.	
• �أجل 	 من  �لق�سم  مع  و�لتعاون  �ملتبادل  �لعطاء  ��ستمر�ر  على  حثهم 

�لرقي بخدمة �ملجتمع.
• رفع م�ستوى �لتاأهيل �ملهني.	

هيئة  اأع�ساء  عليها  ي�سرف  التي  باجلامعة  الإعالمية  املراكز 
التدري�س من ق�سم الإعالم

اأوًل: �سحيفة ر�سالة اجلامعة
�سحيفة  �أول  �سعود،  �مللك  جلامعة  �لتابعة  �جلامعة  ر�سالة  �سحيفة  تعّد 
و�سدر  �لإنرتنت،  على  عربية  جامعية  �سحيفة  و�أول  �ململكة،  يف  جامعية 
دي�سمرب  من  �لثاين  �ملو�فق  1395هـ  عام  �لقعدة  ذي   29 �لأول  عددها 
1975، وكانت ت�سدر كل �أ�سبوعني، ثم حتولت �إىل �إ�سد�ر �أ�سبوعي، وتوزع 
جمانا منذ تاأ�سي�سها �إىل هذ� �ليوم، وي�سل توزيعها حاليا �إىل �أكرث من 
�لأول ل�سدورها،  �لعام  ن�سخة يف  �آلف   8 �أن كانت  بعد  ن�سخة،  �ألف   30
بعت �ل�سحيفة يف بد�يتها يف مطابع �سحيفة �لريا�س حتى 24 �أكتوبر  وطرُ
)ت�سرين �لأول( 1981، حيث �نتقلت طباعتها �إىل مطابع �جلامعة، ويف 
�إىل  �لتوزيع  �أمر  �أوكل  وبعدها  �ل�سحيفة،  توزيع  �لطالب  توىل  �لبدء، 
�ملوؤ�س�سات  �سركة متخ�س�سة، و�متد نطاق توزيع �ل�سحيفة د�خليًا على 
 30 من  �أكرث  �إىل  �أر�سلت  كما  وفروعها.  و�جلامعات  و�لأهلية  �حلكومية 
�ل�سعوديني يف �خلارج،  �لثقافية و�ملبتعثني  لتوزيعها على �مللحقيات  دولة 
ويتدرب فيها طالب ق�سم �لإعالم، ل�سيما طالب �سعبة �ل�سحافة، ولها 

�سفحة على �لإنرتنت يف موقع �جلامعة �لر�سمي.
اأهداف ال�سحيفة
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• تدريب طالب ق�سم �لإعالم على خمتلف �لفنون �ل�سحفية )�لتحرير، 	
�لإخر�ج �لإعالن، �لت�سوير �لفوتوغر�يف، وتنظيم �ملعلومات(

• ربط �لدر��سات �لنظرية يف جمال �ل�سحافة و�لإعالم باملمار�سات 	
�لتطبيقية.

• وتبادل 	 �ملختلفة  ق�ساياهم  ملناق�سة  للطالب  و�سوت  حو�ر  �ساحة 
�لأكادميية  �ل�سئون  خمتلف  حول  و�ملقرتحات  و�لأفكار  �لروؤى 

و�لإد�رية و�ملجتمعية.
• �لإعالم عن �جلامعة مبا متثله من قناة تو��سل بني خمتلف من�سوبي 	

�جلامعة من �إد�رة وموظفني و�أ�ساتذة وطالب.
• �لد�خل 	 يف  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  وكافة  �ملبتعثني  مع  �ت�سال  نافذة 

و�خلارج.
• و�سيلة توثيق عن �جلامعة و�أن�سطتها وبر�جمها.	
• �إعد�د 	 باإ�سد�ر  �ملهمة  منا�سبات �جلامعة  ودعم  تفعيل  �مل�ساركة يف 

ومالحق خا�سة.
الإ�سراف على الر�سالة

• يعني �مل�سرف على �لتحرير و�لإد�رة بناء على قر�ر من معايل مدير 	
�سنة  ملدة  �لتعيني  ويكون  �لآد�ب،  كلية  عميد  من  وتر�سيح  �جلامعة 

قابلة للتجديد.
• �أع�ساء 	 �لأوىل عدد من  �لت�سعة  �أعو�مها  �ل�سحيفة يف  �أ�سرف على 

هيئة �لتدري�س من خمتلف �أق�سام كلية �لآد�ب.
• �نتقل �لإ�سر�ف من 1403 �إىل �أع�ساء هيئة �لتدري�س بق�سم �لإعالم.	

املوقع الإلكرتوين

من  �لورقية  �لن�سخة  عر�س  فيه  يتم  �إلكرتونيا،  موقعًا  �ل�سحيفة  متتلك 
�ل�سحيفة، �إ�سافة �إىل ن�سخة مرتجمة باللغة �لإجنليزية.

املجالت

تعمل �سحيفة ر�سالة �جلامعة حاليا على �إ�سد�ر جملتني �سهريتني:
• جملة )نو�فذ( باللغة �لعربية، وهي جملة ذ�ت م�ستوى مهني متقدم، 	

يف  �لأكادميية  و�ملو�سوعات  �لق�سايا  عن  �ملعمقة  �ملو�د  على  تركز 
�جلامعة.

• �ملوؤ�س�سات 	 توزع على  �لإجنليزية، وهي جملة  باللغة  جملة )نو�فذ( 
د�خل  �لعلمي  �حلر�ك  وتعك�س  �لعامل،  دول  خمتلف  يف  �لأكادميية 

�جلامعة، و�لعالقات �لعلمية مع �جلامعات �لر�ئدة عربيا ودوليا.
ثانيًا: اجلمعية ال�سعودية لالإعالم والت�سال

هي جمعية علمية متخ�س�سة يف جمال �لإعالم و�لت�سال ب�ستى �أنو�عه. 
2109/�أ  برقم  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  عن  تاأ�سي�سها  قر�ر  �سدر  وقد 
عقد  مت  �سعود.  �مللك  جامعة  مظلة  حتت  1421/12/22هـ  بتاريخ 
�لجتماع �لتاأ�سي�سي �لأول للجمعية �لعمومية بجامعة �مللك �سعود بتاريخ 
1422/11/22هـ حيث مت يف هذ� �لجتماع �نتخاب �أع�ساء جمل�س �لإد�رة 

�لذي ي�سطلع باأعباء وم�سوؤوليات �جلمعية.
اأهداف اجلمعية

•  تنمية �لفكر �لعلمي يف جمال �لإعالم و�لت�سال و�لعمل على تطوير 	
هذه �لعلوم و�لخت�سا�سات.

• �إجر�ء �لدر��سات و�لبحوث �ملتخ�س�سة يف خمتلف جمالت �لإعالم 	
يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

• و�لقائمني 	 و�لإعالميني  �لأكادمييني  بني  و�ملهني  �لعلمي  �لتو��سل 
على �سوؤون �لإعالم يف �ململكة. تطوير �لأد�ء �ملهني وتبادل �خلرب�ت 

�لإعالمية �ملحلية و�لعربية و�لدولية.
• �لعام 	 للقطاعني  و�لت�سال  �لإعالم  جمال  يف  �ل�ست�سار�ت  تقدمي 

و�خلا�س.
• بر�مج و�أن�سطة �جلمعية: 	
• تنظيم �ملنتدى �لإعالمي �ل�سنوي.	
• �إقامة �ملحا�سر�ت يف جمالت �لإعالم و�لت�سال.	
• عقد �لندو�ت وور�س �لعمل.	
• �إجر�ء �لدر��سات و�لبحوث �لعلمية و�لتطبيقية.	
• تقدمي �ل�ست�سار�ت �لعلمية و�ملهنية.	
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• تنظيم جائزة �لتميز لإعالمي.	
• ت�سجيع �لتاأليف و�لرتجمة و�لن�سر.	
• �إقامة �لدور�ت �لتدريبية.	
• ن�سر جملة علمية حمكمة.	
• �إ�سد�ر ن�سره دورية �إعالمية.	
• تنظيم زيار�ت ميد�نية ملن�سوبي �جلمعية.	
• �إقامة �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت.	

املنتديات ال�سنوية املنجزة للجمعية

�مل�ستقبل  و�جتاهات  �لو�قع  و�ل�سمات  �ل�سعودي  �لإعالم  بعنو�ن:  �لأول 
)2003م(.

�لثاين بعنو�ن: �سورة �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف �لعامل )2004م(.
�لثالث بعنو�ن: �لتعليم و�لتدريب �لإعالمي يف �لوطن �لعربي )2005(.
�لر�بع بعنو�ن: �لإعالم و�لأزمات: �لأ�س�س و�ل�سرت�تيجيات )2006م(.

رابعًا: خمترب الريا�س الإعالمي لدرا�سات ال�سحافة والت�سال 
الإن�ساين 

Riyadh Media Lab (RML): For Journalism and Human 
Communication

�لإعالم  تاأ�س�س هذ� �ملخترب يف مطلع عام )1430هـ/2009م( يف ق�سم 
تبنته �جلامعة  �لذي  �لعاملية  �لريادة  برنامج  �سعود �سمن  �مللك  بجامعة 
وجاء  �جلامعات.  مع  �لدويل  و�لتعاون  �لقطاعات  خمتلف  مع  بالتعاون 
هذ� �ملخترب نتيجة تعاون بني �جلامعة وموؤ�س�سة �ليمامة �ل�سحفية ممثلة 
�لإعالمية  �لدر��سات  يربط  ريادي  خمترب  لتاأ�سي�س  �لريا�س  جريدة  يف 
و�لنف�سية  �لتطبيقية  �لعلوم  وخا�سة  �لأخرى  �لعلمية  �لتخ�س�سات  مع 
�مل�ستهدف، وخا�سة  �لإعالمية وجمهورها  �ل�سناعة  تاأثريها على  ومدى 
�ملجالت  يف  �لرقمية  �لطفرة  ظل  يف  وم�ستقبلها  �ل�سحفية  �ل�سناعة 

�لإعالمية.

ي�سعى هذ� �ملخترب �إىل م�ساعدة �لقر�ء حتديد� وجمهور و�سائل �لإعالم 
عموما على جتريب طرق تفاعل جديدة مع �لإخبار لي�س من �جل تثقيفهم 
 حول �لق�سايا �لجتماعية �لهامة و�إمنا دعوتهم للم�ساركة يف ت�سور نتائجها.  

الروؤية
�أبحاث  يف  �لر�ئد  �لإعالمي  �ملخترب  هذ�  يكون  �إن  يف  تتمثل  روؤيتنا 
�ل�ستخد�م �لإن�ساين لو�سائل �لإعالم وم�ستجد�ت �لتقنية فيها وتاأثريها 

على �لفرد و�ملجتمع
الر�سالة

�ملحتوى  جمال  يف  لالبتكار  حا�سنة  �لإعالمي  �ملخترب  هذ�  يكون  �إن 
�لإعالمي و�لت�سايل وتوظيف �لتقنيات �حلديثة فيه من �جل �مل�ساهمة 
يف رفع درجة �مل�ساركة و�لتاأثري و�إعادة �كت�ساف �لو�سائل �لإعالمية مهنيا 

وجماهرييا ووفقا للنمو �لجتماعي و�لتطور �لتقني يف �سناعة �لإعالم
الأهداف

• �أن يكون بيئة بحث علمي وتطبيقات تكنولوجية يف جمال �لدر��سات 	
�لإعالمية

• �سكل 	 تاأثري  خالل  من  �لنا�س  حياة  مت�س  �لتي  بالأبحاث  �لهتمام 
و�سلوك  وم�ساعر  تفكري  على  وحمتو�ها  �لإعالمية  �لو�سيلة  ومظهر 

جمهور تلك �لو�سيلة
• �ل�سعي خللق بيئة بحثية يتم فيها تطبيق �ملنهج �لتجريبي �مل�ستخدم 	

يف علم �لنف�س �لإكلينيكي وغريه من �لعلوم �لتطبيقية على �لنظريات 
� لإعالمية و�لت�سالية

• خلق ميد�ن جتريبي لبناء �لر�سائل �ملوؤثرة من حيث �ملحتوى �للغوي 	
و�لب�سري و�لعلمي و�لتعليب �لإعالمي

• خلق بيئة جاذبة ل�ستقطاب �لأفكار �لبحثية من �ل�سناعة �لإعالمية 	
جمالت  يف  �خلا�س  و�لقطاع  �جلامعة  بني  بحثية  �سر�كات  وبناء 

�ملحتوى و�ل�سكل و�لتاأثري
• و�لذ�كرة 	 �لنتباه  مثل  �جلمهور  يف  �ملوؤثرة  �ملجالت  على  �لرتكيز 

�لذ�تية  و�جلهود  �ملاركات  نحو  و�لجتاهات  �جلذب  وعنا�سر 
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�ملبذولة لفك رموز �لر�سائل و�ل�ستثارة �لب�سرية و�للغوية و�لذ�كرة 
ونوع  و�لقر�ءة  وطبيعتها  �لإعالنات  نحو  و�لجتاهات  �ل�سرتجاعية 
للمو�د  �لب�سري  و�لتحليل  �ل�سور  وتوظيف  و�لأ�سكال  �خلطوط 
�لإعالنية �لد�فعة لل�سر�ء وعالقتها باملعرو�س �لإعالمي و�لت�سويقي

• باجلو�نب 	 تعنى  خا�سة  �إعالمية  علمية  جملة  �إ�سد�ر  على  �لعمل 
�ل�سلوكية ون�سر �لأبحاث �لتطبيقية

• �لعمل على تاأ�سي�س وحد�ت قيا�س م�ستقبلية خمتلفة يتم فيها توظيف 	
مناهج و�أدو�ت �لبحث �لإعالمي و�لتقنيات �حلديثة مثل خمترب�ت 
�لقر�ر  �سنع  Focus Groupوخمترب  �لرتكيز  جمموعات 
�لت�سايل  �لإبد�ع  Decision Making Theaterوخمترب 

Creative Communication lab
العمل على بناء �سراكات علمية مع اأبرز املختربات الإعالمية 

حول العامل مثل:
• خمترب هل�سنكي لالإعالم	
• خمترب بر�سلونة �لإعالمي	
• يف 	  – مي�سوري  جامعة  يف  و�لإعالم  PRIMEلل�سحافة  خمترب 

كولومبيا
• خمترب جمموعات �لرتكيز �لإليكرتوين بجامعة كوينزلند –�أ�سرت�ليا	
• �حلكومية– 	 �أريزونا  ولية  بجامعة  �لقر�ر  و�سنع  �لإبد�ع  خمترب�ت 

فينك�س
• خمترب �ل�سحافة يف �جلامعة �لأمريكية بو��سنطن	

الدرجات العلمية
درجة البكالوريو�س اخلطة الدرا�سية لربنامج البكالوريو�س

�خلطة �لدر��سية لق�سم �لإعالم وفقا للتوجهات �جلديدة للجامعة )1432هــ(

الإطار العام للخطة:
  ال�ساعات املعتمدة       املتطلب

31�ل�سنة �لتح�سريية
12�إجباري �جلامعة

51�إجباري �لتخ�س�س
31�لإعد�د �لعام
20�لتخ�س�س

8مقرر�ت �ختيارية من د�خل �لق�سم
20�لتخ�س�س �لفرعي

6مقرر�ت حرة
128املجموع

درجة املاج�ستري
عدد الطالب املنتظمني مرحلة البكالوريو�س يف ق�سم الإعالم   

1437ه - 1438ه

النوع

 الف�سل الدرا�سي
الأول

 الف�سل الدرا�سي
ين

الثا
 الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي

275255115 ذكر

38734157�أنثى
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عدد الطالب اخلريجني مرحلة البكالوريو�س يف ق�سم الإعالم   
1437ه - 1438ه

النوع

الف�سل الدرا�سي الأول

ين
الف�سل الدرا�سي الثا

 الف�سل الدرا�سي
ال�سيفي

486818 ذكر

54441�أنثى
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7- ق�سم علم املعلومات

نبذة عن الق�سم

يعـد قـ�سم عـلوم �ملـكتبات و�ملعلـومات �أحـدث �أقـ�سام كلـية �لآد�ب بجامعة 
�مللك �سعود، حيـث �أنـ�سئ بنـاًء عـلى مـو�فـقة �لـمجـل�س �لأعـلـى للجـامـعة 
1406/3/26هـ.  يف  1405-1406هـ،  �لدر��سي  للـعام  �لأولـى  بجـل�سـته 
�لأول  �لـف�سـل  مـن  �عـتبـارً�  �لـبكالوريـو�س  ملرحـلة  فـيه  �لـدر��سـة  وبـد�أت 

1406-1407هـ بحـو�لـي خـم�سـني طالبـًا.

وحتى نهاية �لعام �لدر��سي 1412 / 1413هـ كانت خطة �لق�سم ت�ستمل 
على )120( وحدة در��سية. ومع �لتحول �إىل نظام �مل�ستويات �عتبارً� من 
�لف�سل �لأول 1413 / 1414هـ، �أ�سبحت خطة �لق�سم تتكون من )128( 
�لثاين  �لف�سل  يف  و�أقرت  �لبكالوريو�س  خطة  حتديث  مت  ولقد  وحدة. 
كالتايل: )8(  در��سية موزعة  ت�ستمل على )130( وحدة  وهي  1426هـ، 
 )3( )جنم(؛  وحد�ت   )3( )عرب(؛  وحد�ت   )10( )�سلم(؛  وحد�ت 

وحد�ت )�إح�س(؛ )7( وحد�ت )جنل(؛ )99( وحدة )مكت(.

مع  لتتالءم  �لدر��سية  �خلطة  تطوير  على  �لق�سم  جمل�س  و�فق  وموؤخر� 
متطلبات �ل�سنة �لتح�سريية �لتي بد�أت تطبقها �جلامعة على كلية �لآد�ب 
�لدر��سية  �أبرز مالمح �خلطة  ومن  �لعام �جلامعي 1430-1431هـ.  مع 

�جلديدة للق�سم:

.credit hours حتويل �خلطة �لدر��سية �إىل نظام �ل�ساعات �ملعتمدة

�لتح�سريية  �ل�سنة  يف  �جلامعية  للدر��سة  تاأهيلية  مقرر�ت  در��سة 
)�لأوىل(.

در��سة �ملقرر�ت �لأ�سا�سية يف علوم �ملكتبات و�ملعلومات )�ل�سنة �لثانية(.
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�لتخ�س�س �لفرعي د�خل �لق�سم )�ل�سنة �لثالثة و�لر�بعة(:

�سعبة �إد�رة م�سادر �ملعلومات وخدماتها

�سعبة �إد�رة �ل�سجالت و�حلفظ �لإلكرتوين

�سعبة �إد�رة مر�كز �لتعلم

�أخرى  �أق�سام/كليات  يف  �لطالب  يدر�سها  )مقرر�ت  �مل�ساند  �لتخ�س�س 
يحددها �لق�سم(

�ساعات حرة )يدر�سها �لطالب يف �أي تخ�س�س من �ختياره(

�ملعلومات،  در��سات  يف  �ملاج�ستري  برنامج  �لق�سم  ��ستحدث  وقد  هذ� 
ويتطلع  1430-1431هـ.  �جلامعي  �لعام  مع  فيه  �لدر��سة  بد�أت  و�لذي 
بالقياد�ت  �ل�سعودي  �إىل تزويد �ملجتمع  �لق�سم من خالل هذ� �لربنامج 
�ملوؤهلة باأحدث م�ستجد�ت علوم �ملكتبات و�ملعلومات وتطبيقاتها �ملتعددة.

يوؤهل برنامج �لبكالوريو�س �لد�ر�سني للح�سول على: درجة �لبكالوريو�س 
يف علوم �ملكتبات و�ملعلومات

وفقا  قبولهم  ميكن  �لذين  �لطالب  عدد  �لآد�ب  كلية  جمل�س  ويحدد 
�إىل  بالإ�سافة  للمملكة. وي�سرتط لقبول �لطالب،  �ل�ساملة  �لتنمية  خلطة 
�ل�سروط �لعامة للقبول يف جامعة �مللك �سعود و�ملذكورة يف لئحة �لدر��سة 

و�لختبار�ت للمرحلة �جلامعية، �ل�سروط �لتالية:

• ح�سول �لطالب على ن�سبة 85% يف �لثانوية �لعامة.	

• لكل ق�سم من �أق�سام �لكلية �سروط حمددة لقبول �لطالب يف �لق�سم 	
)ويف هذه �حلالة ميكن �لت�سال بالق�سم ملعرفة �ل�سروط �خلا�سة 

بالق�سم(.

الدرجات العلمية البكالوريو�س وكفاياتها

در��سات  ملجالت  �لنظري  �لأ�سا�س  من  �خلطة  هذه  مقرر�ت  تنطلق 
ومو�رد  و�ملعلومات،  �ملكتبات  در��سات  ركائز  وهي:  و�ملعلومات،  �ملكتبات 
�ملعلومات  ونظم  و�إد�رتها،  �ملعلومات،  وتنظيم  وخدماتها،  �ملعلومات 
وتقنياتها. )�لن�س �لكامل لوثيقة جمالت خطة �لبكالوريو�س وكفاياتها(.

اخلطة الدرا�سية

ت�ستمل خطة �لبكالوريو�س �لعام على )128( وحدة در��سية.

وحدة   )128( على  �أي�سا  �مل�سار�ت  متعددة  �لبكالوريو�س  خطة  وت�ستمل 
در��سية. 

متطلب التدريب

ومتطلبًا  للبكالوريو�س  �لأكادميي  �لربنامج  من  هامًا  جزًء  �لتدريب  يرُعد 
ددة باإحدى �ملن�ساآت �حلكومية  �أ�سا�سيًا للتخرج، ويعمل �لطالب لفرتة حمرُ
خربة  �إك�سابهم  �أجل  من  وذلك  �ملعلومات،  بخدمات  �ملعنية  ة  �خلا�سّ �أو 

عملية يف جمالت �لتخ�س�س. 

درجة املاج�ستري

مقدمة

�لأعلى  �ملجل�س  مو�فقة  على  بناًء  و�ملعلومات  �ملكتبات  علوم  ق�سم  �أن�سئ 
 /  3  /  26 يف  1406/1405هـ  �جلامعي  للعام  �لأوىل  بجل�سته  للجامعة 
�لأول من  �لف�سل  �لبكالوريو�س يف  �لدر��سة فيه ملرحلة  1406هـ. وبد�أت 
منه  تخرج  وقد  طالًبا.  خم�سني  بحو�يل  1407/1406هـ  �جلامعي  �لعام 
حتى نهاية �لعام �جلامعي 1425/24هـ �أكرث من �ألف طالب يعمل معظمهم 
يف �ملكتبات ومر�كز �ملعلومات، كما يعمل �لبع�س �لآخر يف �لقطاع �خلا�س 
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ويف جمالت تعليمية خمتلفة. وقد رئي فتح برنامج �لدر��سات �لعليا يف 
ل�سد  و�ملعلومات  �ملكتبات  علوم  يف  �لآد�ب  ماج�ستري  درجة  مينح  �لق�سم 
�لأكادميية،  و�لأق�سام  �ملعلومات،  �ملكتبات ومر�كز  �لعمل يف  حاجة �سوق 
�ملكتبات  علوم  جمال  يف  �خت�سا�سيني  من  �خلا�س  �لقطاع  وموؤ�س�سات 
�لعليا،  �لدر��سات  م�ستوى  على  متنوعة  �أكادميية  بخلفيات  و�ملعلومات 
و�لإ�سهام يف دفع �لبحث و�لتطوير يف علوم �ملكتبات و�ملعلومات من خالل 
توجيه �لد�ر�سني �إىل در��سة �ملو�سوعات ذ�ت �لعالقة بالق�سايا �لتنموية 

يف �ململكة.

 ��سم �لدرجة: ماج�ستري �لآد�ب يف علوم �ملكتبات و�ملعلومات

 Master of Arts in Library and Information Sciences

((MALIS

  اأهداف الربنامج

و�لفنية . 1 �لإد�رية  �لوظائف  يف  للعمل  �ملوؤهلة  �لب�سرية  �لقوى  �إعد�د 
بتجهيز  �ملعنية  و�لإد�ر�ت  �ملوؤ�س�سات  و�خلا�س يف  �لعام  بالقطاعني 
وتقوميها،  �ملجموعات  بناء  لتتوىل  وبثها  ومعاجلتها  �ملعلومات 
�ملعلومات  لأوعية  �لببليوجر�يف  �ل�سبط  تقنينات  و��ستخد�م 
خطط  و�إعد�د  �لإلكرتونية،  �ملعلومات  مو�رد  و�إد�رة  �لإلكرتونية، 
�لإلكرتونية،  �لبيئة  يف  وتقوميها  �ملعلومات  خلدمات  ��سرت�تيجية 
�مل�ستفيدين  تعليم  بر�مج  وتخطيط  �ملكتبة،  موظفي  وتدريب 

وت�سميمها وتنفيذها.

مو�كبة . 2 خالل  من  �لتخ�س�سية  ومهار�تهم  �لطالب  معارف  تطوير 
�مل�ستجد�ت يف �لقطاعات �ملعلوماتية �ملختلفة.

�ملكتبات . 3 �لعلمية يف جمالت علوم  �لبحوث و�لدر��سات  �لإ�سهام يف 

�لتكامل  وحتقيق  �لتنموية.  �ململكة  باحتياجات  وربطها  و�ملعلومات 
و�لإفادة  �لعلمية  و�لدر��سات  �لأبحاث  ونتائج  �لنظرية  �لأ�س�س  بني 

منها يف �أد�ء وظائف موؤ�س�سات �ملعلومات.

متكني �لطالب �ملتميزين من حملة �ل�سهاد�ت �جلامعية من مو��سلة . 4
در��ساتهم �لعليا.

 �سروط �لقبول. 5

يف . 6 �لعليا  للدر��سات  �ملوحدة  �لالئحة  يف  �لو�ردة  �لقبول  �سروط 
�جلامعات �ل�سعودية.

�جتياز �ختبار كفاءة يف �للغة �لإجنليزية يعقده ق�سم �للغة �لإجنليزية . 7
يف كلية �لآد�ب بجامعة �مللك �سعود؛ �أو �حل�سول على 400 درجة يف 
�لأقل يف �متحان TOEFL، �أو ما يعادلها يف �أحد �ختبار�ت �للغة 

�لإجنليزية �ملعتمدة.

�ملكتبات . 8 علوم  يف  �جلامعية  �لدرجة  على  �حلا�سلني  غري  �جتياز 
و�ملعلومات قبل قبولهم قبوًل نهائًيا يف �لربنامج:

• مقرر�ت تكميلية يحددها جمل�س �لق�سم.	
• مادة �لتدريب �مليد�ين ملن مل مي�س �ستة �أ�سهر يف �لأقل يف عمل ذي 	

طابع معلوماتي يف �إحدى موؤ�س�سات �ملعلومات.

 متطلبات �حل�سول على �لدرجة

�أن يجتاز �لطالب 27 وحدة در��سية من مقرر�ت �ملاج�ستري.. 1
�إمتام ر�سالة �ملاج�ستري بنجاح.. 2
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علم  يف  البكالوريو�س  مرحلة  يف  املنتظمني  الطالب  عدد 
املعلومات   1437ه - 1438ه

النوع

الف�سل الدرا�سي الأول

ين
الف�سل الدرا�سي الثا

الف�سل الدرا�سي ال�سيفي

290262112 ذكر

58650947�أنثى
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علم  يف  البكالوريو�س  مرحلة  من  اخلريجني  الطالب  عدد 
املعلومات   1437ه - 1438ه

النوع
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