جامعة الملك عبد العـزيز
عمادة القبول والتسجيل

دليل القبول
لبرامج التعليم عن بعد -الدبلومات
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نسخة معتمدة

تهنئة للمقبولين

أبارك ألبنائي وبناتي المقبولين

للعام الجامعي 1442هـ

وأتمنى لهم التوفيق والسداد
في حياتهم الجامعية في
جامعتهم

جامعة الملك عبدالعزيز

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات
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معالي رئيس الجامعة

أ .د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

1

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

1442هـ
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دلـــيـــــل
القبول
لبرامج التعليم عن بعد -الدبلومات

1442هـ
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دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

كلمة عميد القبول والتسجيل

د .عابد بن عبدهلل المشايخي

الحمــد للــه رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد ،وعلــى آلــه

وصحبه أجمعين ،ومن سار على نهجه الى يوم الدين  ....وبعد

1442هـ

إن عمــادة القبــول والتســجيل هــي البوابــة الرئيســية التــي يلتحــق مــن خاللهــا
الطالــب بالجامعــة للمرحلــة الجامعيــة ،وتبــدأ رحلتــه االكاديميــة فيهــا .وتحمــل

العمــادة علــى عاتقهــا مهمــة توفيــر كافــة المعلومــات عــن الجامعــة لطــاب
المرحلــة الثانويــة ،وهــم علــى مقاعــد الدراســة ليكونــوا علــى معرفــة تامــة عــن

الجامعة قبل االلتحاق ببرامجها.

ً
وانطالقــا مــن المســؤولية التــي تقــع علــى العمــادة  ،فقــد أعــد هــذا الدليــل

المبســط ليكــون خيــر معيــن للطالــب فــي عمليــة تقديــم طلــب االلتحــاق بالجامعــة

كلمة العميد

و ذلــك مــن خــال النظــام االلكترونــي  ،و يضــم هــذا الدليــل كافــة المعلومــات
التــي تهــم الطالــب بـ ً
ـدأ مــن اإلعــان علــى إتاحــة البوابــة االلكترونيــة لتقديــم طلــب
االلتحــاق بالجامعــة  ،والــذي ينتهــي بإجــراءات القبــول االلكترونــي فــي برامــج
ً
إضافــة الــى تعريــف الطالــب بنظــام الدراســة و التخصصــات
التعليــم عــن بعــد

المتاحــة  ،و الفــروع و المقــررات الدراســية التــي يدرســها الطالــب فــي برامــج

التعليم عن بعد و آلية التأجيل و طي القيد من الجامعة.

وهنــاك معلومــات شــاملة يمكــن للطــاب الراغبيــن االلتحــاق بالجامعــة االطــاع

عليها من خالل موقع عمادة القبول والتســجيل على الرابط التالي (admission.
.)kau.edu.sa

وتأمــل عمــادة القبــول والتســجيل ان يحقــق هــذا الدليــل تطلعــات الطــاب

والطالبــات الراغبيــن فــي االلتحــاق ببرامــج التعليــم عــن بعــد بالجامعــة ،وان تكــون

معلوماته مستوفية لرغباتهم واستفساراتهم.

4

وفــي الختــام يطيــب لنــا أن نقــدم ألبنائنــا الطــاب والطالبــات صــادق التهنئــة
ً
داعيــا اللــه عــز وجــل أن
ونرحــب بهــم فــي جامعتهــم جامعــة الملــك عبدالعزيــز

يوفقهم لتحقيق طموحاتهم وآمالهم.

برامج التعليم
عن بعد  -الدبلومات

مقدمة

6

آلية القبول بالجامعة

8
الخطة الدراسية
لبرامج الدبلوم

10

1442هـ

شروط القبول العامة

7

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

الفهرس

معلومات تهمك

واجبات الطالب

21

الفهرس

13
حقوق الطالب

20

25

المالحق

27
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دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

مقدمة
إرتأت الجامعة تعدد فرص القبول للطالب والطالبات لبرامج التعليم عن بعد
والمرخصة من المركز الوطني للتعليم اإللكتروني حيث يقدم البرنامج خدمات
ً
ً
واسعا من البرامج المهنية المتخصصة
وطيفا
تعليمية تطبيقية للمجتمع،
والمواكبة لرؤية المملكة  ،2030والتي تقدم الجامعة من خاللها ما يتناسب
مع احتياجات سوق العمل واحتياجات الطالب في آن واحد.

1442هـ

الفئة المستهدفة
خريجو الثانوية العامة أو ما يعادلها وجميع الراغبين من موظفي القطاع
الحكومي والخاص وغيرهم وتقبل جميع أنواع الشهادات المعادلة للثانوية
العامة السعودية.

دبلومات التعليم عن بعد
دبلومات التعليم عن بعد
مقدمة

1
2

دبلوم اإلدارة العامة
دبلوم البنوك والتأمين

3
4

دبلوم المبيعات اإلحترافي
دبلوم التسويق

الكليات المقدمة لبرامج التعليم عن بعد
 دبلوماتكلية االقتصاد واإلدارة

كلية الدراسات التطبيقية

دبلوم اإلدارة العامة

دبلوم المبيعات االحترافي

دبلوم البنوك والتامين

6

دبلوم التسويق

الرسوم الدراسية
اسم البرنامج

برنامج دبلوم اإلدارة العامة

عدد الفصول الدراسية
أربعة فصول دراسية

برنامج دبلوم البنوك والتأمين

أربعة فصول دراسية

برنامج دبلوم المبيعات اإلحترافي

فصلين دراسيين

برنامج دبلوم التسويق

ستة فصول دراسية

الرسوم الدراسية
مقدار الرسوم الدراسية
للفصل الواحد  2500ريال
ويختلف عدد الفصول
الدراسية بإختالف البرامج
حسب ما هو موضح

دبلوم اإلدارة العامة

وهو برنامج يهدف إلعداد وتأهيل الطلبة في اإلدارة بمجمل صورها
ومبادئها وقوانينها.

دبلوم البنوك والتأمين

وهو برنامج يهدف إلعداد وتأهيل الطلبة في المجاالت البنكية والتأمين
عبر تطوير المهارات الفكرية والمالية لهم.

الجهات التي تستقطب الخريجين :البنوك التجارية والتعاونية واإلسالمية ،شركات
التأمين ،الشركات التجارية والعائلية ،الهيئات التنظيمية (هيئة سوق المال،
مؤسسة النقد العربي السعودي) ،مراكز الدراسات االقتصادية والمالية وغيرها.

دبلوم التسويق

ً
ً
وعمليا في مجال التسويق
نظريا
وهو برنامج يهدف إلعداد وتأهيل الطلبة
وتعميق المعرفة لهم في مختلف مجاالت التسويق.

نبذة عن برامج دبلومات التعليم عن بعد

الجهات التي تستقطب الخريجين :الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ،أمارات
المناطق والمحافظات ،الوزارات والهيئات الحكومية ،مراكز البحوث والدراسات،
منظمات القطاع غير الربحي وغيرها.

1442هـ

الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد:
* الرسوم الخاصة بالسعوديين 2500 :ريال فقط.
* الرسوم الخاصة بغير السعوديين  + 2500 :ضريبة القيمة المضافة.

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

نبذة عن برامج دبلومات التعليم عن بعد

الجهات التي تستقطب الخريجين :شركات االتصاالت ،شركات ومؤسسات
الدعاية واإلعالن ،العديد من قطاعات التجزئة التجارية وغيرها.

دبلوم المبيعات اإلحترافي

وهو برنامج يهدف إلعداد وتأهيل الطلبة و تزويدهم بالمهارات والمعرفة
الالزمة لسوق العمل في مجال المبيعات.
الجهات التي تستقطب الخريجين :قطاع التجزئة  ،شركات خاصة محلية وعالمية.
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دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

1442هـ
شروط القبول العامة

8

شروط التقديم العامة
1

أن يكون المتقدم/المتقدمة حاصل على شهادة الثانوية العامة السعودية
أو ما يعادلها

2

أن يكون معدل المتقدم/المتقدمة في الثانوية العامة  % 60فأكثر.

3

أن يحصل المتقدم/المتقدمة على موافقة جهة عمله إذا كان يعمل
(للقطاع العسكري فقط).

4

ان يتم سداد الرسوم الدراسية في الوقت المحدد حسب التواريع
المعلنة على موقع عمادة القبول والتسجيل.

5

يتم تنافس جميع المتقدمين على المقاعد المقررة حسب
ً
مفاضلة فيما بينهم.
معايير القبول

6

ً
إلكترونيا مطابقة ألصل المستندات
أن تكون البيانات المدخلة
المرفقة.

المستندات المطلوب رفعها الكترونيا على موقع الجامعة
للتقديم

3

صورة شخصية ملونة مقاس  6×4سم ،بخلفية
بيضاء (محجبة للطالبة).

4

أصل موافقة جهة العمل (للقطاع العسكري
فقط ).

5

الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة يجب
عليه إرفاق شهادة صحية من مركز االحتياجات
ً
موضحا نوع اإلعاقة.
المتقدم الذي يحصل على قبول مشروط
عليه احضار المستندات التي تطلب منه
في استمارة المراجعة

1442هـ

2

أصل بطاقة الهوية.

المستندات المطلوبة

1

أصل الثانوية العامة.

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

شروط القبول العامة

9

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

آلية القبول بالجامعة

1

المرحلة
األولــــى

مرحلة التقديم
ً
(الكترونيا)
مسؤولية
الطالب

ً
(الكترونيا)
مرحلة التقديم
التقديم في الفترة المحدد عن طريق بوابة الـقبول
في صفحة الجامعة الرئيـسية www.kau.edu.sa
اختيار تسجيل جديد ومن ثم تعبية البيانات المبدئية
إلتمام عملية فتح الملف (وهذي الخطوة هي
بمثابة فتح ملف وليس تقديم طلب)

1442هـ

سوف يزودك البرنامج بكلمة السر التي قمت
بإدخالها على جوالك لالحتــفاظ بــهــا .يــرجـى عــدم
اإلفصاح عنها لآلخرين.

على المتقدم تعبئة جميع البيانات الشخصية
األكاديمية.
على المتقدم ترتيب الرغبات حسب األولوية.

آلية القبول بالجامعة

على المـتـقـدم رفـع أصل المستـنـدات المطلوبة
بشكل واضح (الهوية  +استمارة الثانوية  +صورة
شخصية ..إلخ).

2

المرحلة
الثــانـيـة

مرحلة تأكيد الطلب
ً
(الكترونيا)
مسؤولية
الطالب

ً
(الكترونيا)
مرحلة تأكيد الطلب
تأكيد الطلب مهم ً
جدا الستكمال إجراءات القبول.
تأكيد الطلب لن يتم إال بعد إدخال جميع البيانات
المطلوبة من الطالب ،وال يمكن تعديل البيانات
بعد تأكيد الطلب.
عدم تأكيد الطلب في الفترة المحددة يعني إلغاء
طلب االلتحاق بالجامعة.
على المتقدم متابعة طلبه من خالل صفحة
المتابعة في برنامج (عزّ ز) والتأكد من اكتمال جميع
المراحل حتى مرحلة صدور الرقم الجامعي والبطاقة
الجامعية.
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المرحلة
الخامسة

مرحلة القبول النهائي
وإصدار البطاقة الجامعية
مسؤولية
الجامعة

مرحلة إعالن النتائج وتأكيد
الرغبات والسداد

مرحلة إعالن النتائج وتأكيد الرغبات والسداد
بعد إعالن نتائج الفرز وترشيحك ألحد مقاعد
ً
فورا على صفحة
الجامعة يجب عليك الدخول
القبول إلكمال اإلجراءات بالموافقة على الرغبة
التي رشحت لها خالل الفترة المحددة.
برنامج القبول سوف يخصص لك وقت محدود
لكي تؤكد موافقتك على الرغبة وسداد الرسوم
الدراسية ليتم حجز مقعدك الدراسي والحــصــول
علــى الــرقـــم الجــامــعــي ويمهلك فترة زمنية
محددة لذلك وإال سيسقط حقك في المقعد.
عدم تأكيد الرغبة وسداد الرسوم الدراسية التي
تم ترشيحك عليها في الوقت المحدد سوف
يسقط حقك في القبول في الجامعة.

3

المرحلة
الثــالـثـة

مرحلة تدقيق الطلب
يتم التأكد من بيانات الطلب الشخصية
واألكاديمية والمستندات المرفقة

آلية القبول بالجامعة

مسؤولية
الطالب

يحق للجامعة إلغاء قبول الطالب إذا تبين أنه لم
ِ
يستوف شروط القبول حتى بعد صدور البطاقة
الجامعية.

1442هـ

4

المرحلة
الـرابـعـة

يتم اعتماد قبول المتقدم بعد مطابقة مستنداته
األصلية والتأكد من صحة بياناته ،حيث يصدر
ً
أمرا بمنحه البطاقة الجامعية
النظام اإللكتروني
إذا انطبقت عليه شروط القبول وحسب المقاعد
الشاغرة.

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

5

مرحلة القبول النهائي وإصدار البطاقة الجامعية

مرحلة تدقيق الطلب

يتم التــأكـد من بــيـانـات الطــالــب الشــخصـية
واألكاديمية والمستندات المرفقة (أصلية
وملونه)

مسؤولية
الجامعة

11

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

1442هـ
دبلومات التعليم عن بعد

12

اإلطار العام لبرنامج التعليم عن بعد  -الدبلومات
يتم قبول المتقدم/المتقدمة في أحد برامج التعليم عن بعد ،حسب المقاعد

الشاغرة والمعايير المحددة لكل برنامج.

أهداف برامج التعليم عن بعد  -الدبلومات
1

تقديم برامج مواكبة لرؤية المملكة  2030بما يتناسب مع إحتياجات
سوق العمل.

2

المساهمة في تنمية القدرات البشرية في المملكة العربية السعودية
ببرامج تعليمية ذات جودة عالية

3

تحقيق اإلستثمار األمثل للخبرات وإستغالل البنية التعليمية اإللكترونية
في جامعة الملك عبدالعزيز للقيام بدور محوري في بناء االنسان
السعودي وتحقيق جاهزيته لخدمة مجتمعه.

4

اكساب المتعلمين مهارات القرن الواحد والعشرين والكفايات التقنية
الداعمة لهم في سوق العمل

5

منح الطلبة الفرصة إلكتشاف قدرتهم العلمية في البيئة الجامعية.

نظام الدارسة للتعليم عن بعد
1

يدرس الطالب المستويات المقررة عليه حسب خطة البرنامج

2

يعتبر الجدول ثابت للطالب طيلة فترة دراستة في الدبلوم

3

تتم عملية التسجيل للمواد تلقائيا من قبل عمادة القبول والتسجيل
للخطة الدراسية المقررة لبرنامج الدبلوم

4

يحرم الطالب من دخول اإلختبار النهائي إذا تجاوزت نسبة غيابه بدون عذر
مقبول عن  25%من المحاضرات والدروس المحددة لكل مقرر خالل
الفصل الدراسي ،ويرصد له درجة محروم (ح )DN،في كشف الدرجات.

5

ال يحق للطالب التحويل من مسار إلى آخر في برامج الدبلوم

البرنامج :دبلوم اإلدارة العامة عدد الفصول الدراسية 4

PAD101

مبادئ اإلدارة العامة

3

0

3

PAD110

أخالقيات الوظيفة

3

0

3

BL101

مبادئ القانون

3

0

3

PAD104

مبادئ اإلحصاء وتحليل
البيانات

3

0

3

PAD428

االتصال في المنظمات العامة

3

0

3

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات15:

ECON101

مبادئ االقتصاد الجزئي

3

0

3

PAD333

موازنة ومالية عامة

3

0

3

PAD343

الحكومة االلكترونية

3

0

3

PAD421

إدارة الجودة في األجهزة
الحكومية

3

0

3

PAD432

إدارة المشروعات العامة

3

0

3

1442هـ

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات15:

الخطة الدراسية

دبلوم اإلدارة العامة
المستوى الثاني

دبلوم اإلدارة العامة
المستوى االول

الوحدات60 :

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

الخطة الدراسية

13

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

دبلوم اإلدارة العامة
المستوى الثالث

الخطة الدراسية

1442هـ
دبلوم اإلدارة العامة
المستوى الرابع

الخطة الدراسية

14

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات15:

PAD324

أساليب وطرق عمل

3

0

3

PAD332

التخطيط االستراتيجي

3

0

3

PAD431

إدارة التنمية

3

0

3

3

0

3

PAD436

تقييم البرامج الحكومية

3

0

3

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات15:

PAD380

مبادئ نظم المعلومات
اإلدارية

3

0

3

PAD420

السكرتاريا التقنية

3

0

3

PAD450

مهارات إشرافية

3

0

3

PAD480

الحوكمة في القطاع العام

3

0

3

PAD485

تطبيقات الذكاء االصطناعي
في اإلدارة العامة

3

0

3

 ACCT350أساسيات المحاسبة الحكومية
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100GRC

الرياضيات التحضيرية()1

2

0

2

111GRC

لغة انجليزية مكثفة()1

15

5

3

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات8:

100CIT

ﻣﻘﺪﻣﻪ في تقنية المعلومات

2

2

3

101GRC

ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ()2

2

0

2

112GRC

ﻟﻐﺔ ﺍﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ - 2 -

15

5

3

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات15:

211BA

ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

3

0

3

218BA

ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ

3

0

3

219BA

ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ اإلﻗﺘﺼﺎﺩ

3

0

3

215GRC

ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ األﻋﻤﺎﻝ

1

0

1

220GRC

ﻓﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ اإلﺗﺼﺎﻝ

3

0

3

330GRC

ﺍﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

2

0

2

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات15:

212BA

ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

3

0

3

213BA

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ

3

0

3

214BA

ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ

3

0

3

215BA

ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ

3

0

3

217BA

ﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

3

0

3

1442هـ

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات5:

الخطة الدراسية

دبلوم التسويق
المستوى الرابع

دبلوم التسويق
المستوى الثالث

دبلوم التسويق
المستوى الثاني

دبلوم التسويق
المستوى األول

الوحدات73 :

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

الخطة الدراسية

15

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

دبلوم التسويق
المستوى الخامس

الخطة الدراسية

1442هـ
دبلوم التسويق
المستوى السادس

311BA

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ األﻛﺎﺩﻳﻤﻲ

2

0

2

312BA

ﺍإلﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

3

0

3

313BA

ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اإلستراتيجي

3

0

3

314BA

ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ الرقمي

3

0

3

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات15:

315BA

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

2

0

3

316BA

ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

3

0

3

317BA

إﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

3

0

3

318BA

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

3

0

3

319BA

ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ

3

0

3

* المطلوب من الطالب أربع وحدات دراسية من المقررات التالية

دبلوم التسويق
المقررات االختيارية

الخطة الدراسية

16

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات11:

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات4:

320BA

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

2

0

2

321BA

ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ

2

0

2

322BA

ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ

2

0

2

323BA

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ

2

0

2

100ACCT

مبادئ محاسبة البنوك
والتأمين

3

0

3

101BUS

مبادئ اإلدارة

3

0

3

100ECON

مقدمة في اإلقتصاد

3

0

3

100FIN

مقدمة في التأمين وإدارة
المخاطر

3

0

3

105FIN

مقدمة في اإلدارة المالية

3

0

3

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات15:

103ECON

اقتصاديات البنوك والتأمين

3

0

3

105ECON

طرق كمية للمصرفيين

3

0

3

110ECON

التسويق وعقود التأمين

3

0

3

113FIN

إدارة البنوك التجارية

3

0

3

115FIN

أساسيات اإلستثمار

3

0

3

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات12:

211ECON

مقدمة في النقود والبنوك

3

0

3

220ECON

التأمين الصحي

3

0

3

206FIN

البنوك والتأمين باإلنجليزية

3

0

3

235FIN

إدارة المخاطر في م.المالية

3

0

3

1442هـ

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات15:

الخطة الدراسية

دبلوم البنوك والتأمين
المستوى الثالث

دبلوم البنوك والتأمين
المستوى الثاني

دبلوم التسويق
المستوى األول

البرنامج :دبلوم  -البنوك والتأمين  -عدد الفصول الدراسية 4

الوحدات60:

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

الخطة الدراسية

17

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

دبلوم البنوك والتأمين
المستوى الرابع

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات12:

230ECON

تأمينات الحوادث والحريق

3

0

3

240ECON

التأمين الجوي والبحري

3

0

3

3

0

3

3

0

3

 241ECONالتأمين التكافلي والمصرفية .أ
245FIN

التحليل المالي ومخاطر
االئتمان

1442هـ

* المطلوب من الطالب ستة وحدات دراسية من المقررات التالية

دبلوم البنوك والتأمين
المقررات االختيارية

الخطة الدراسية

18

الخطة الدراسية

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات6:

200ECON

القانون السعودي للتأمين

3

0

3

208ECON

التأمين والبنوك الدولية

3

0

3

223ECON

إدارة مخاطر التأمين

3

0

3

225ECON

دراسة الجدوى اإلقتصادية

3

0

3

270ECON

التأمينات اإلجتماعية

3

0

3

225FIN

مالية الشركات

3

0

3

211HRMA

إدارة الموارد البشرية

3

0

3

260MIS

نظم المعلومات اإلدارية

3

0

3

171BA

ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

3

0

3

172BA

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ

3

0

3

174BA

ﻓﻬﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ

3

0

3

175BA

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ

3

0

3

176BA

ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ

3

0

3

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات16:

141BA

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ

3

0

3

142BA

ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

3

0

3

143BA

ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺕ .ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ

3

0

3

177BA

ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻡ .ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

3

0

3

178BA

ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ

2

0

2

179BA

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻡ.ﻓﻲ ﻡ.

2

0

2

1442هـ

رمز المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

الوحدات15:

الخطة الدراسية

دبلوم المبيعات االحترافي
المستوى الثاني

دبلوم المبيعات االحترافي
المستوى االول

البرنامج :دبلوم المبيعات اإلحترافي  -عدد الفصول الدراسية 2

الوحدات31:

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

الخطة الدراسية

19

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

معلومات تهمك
المواظبة واالعتذار

1442هـ

1

ال يسمح للطالب باالعتذار عن دراسة الفصل الدراسي.

2

في حاالت استثنائية تقوم لجنة اإلنتساب والتعليم
عن بعد بالنظر في حاالت طلب االعتذار عن الدراسة،
على أن تحسب فترة االعتذار عن الدراسة من عدد
الفصول التي يسمح للطالب االعتذار فيها.

طي قيد الطالب
يطوى قيد الطالب في الحاالت التالية

معلومات تهمك

20

1

في حالة تغيب الطالب عن الدراسة أو االنقطاع عنها.

2

في حالة صدور قرار إداري بطي قيده.

المحور األول :حقوق الطالب والطالبة

ويقصد بها تلك الحقوق التي تكفلها أنظمة الجامعة في المجاليين األكاديمي وغير
ً
وفقا إلمكاناتها.
األكاديمي لتوفير بيئة تعليمية داعمة تضمن له حياة مستقرة
أوال :حقوق الطالب والطالبة في المجال األكاديمي
ً

3

تسهيل الحصول على كامل حقوقه داخل الجامعة من قبل الجهات
ً
وفقا ألنظمة ولوائح الجامعة.
اإلدارية أو األكاديمية

4

إشعاره قبل اتخاذ أي قرار بحقه ولفت نظرة عند وقوع أي مخالفات
ً
كتابيا بما تم اتخاذه من قرارات بحقه مع إعطائه حق
وإخطاره
ً
وفقا ألنظمة
االعتراض في أي قرار يتعارض مع مصلحته األكاديمية
ولوائح الجامعة.

5

حرية التعبير عن الرأي والمناقشة في األمور التعليمية والتربوية التي
ً
وفقا
تخصه على أن يكون ذلك في حدود السلوكيات الالئقة و

6

التظلم لدى الجهة المعنية في الجامعة في حالة عدم الحصول على
حقوقه المذكورة في ميثاق الطالب.

1442هـ

2

توفير األدلة اإلرشادية المناسبة له التي يتعرف من خاللها على
حقوقه وواجباته ولوائح الدراسة واالختبارات ،والتأديب ،وضوابط
التظلم عبر كافة الوسائل المتاحة في الجامعة ،من كتب أو مطبوعات
أو روابط إلكترونية عبر البوابة اإللكترونية للجامعة باإلضافة ألى
الندوات واللقاءات التعريفية.

حقوق الطالب

1

حق الطالب في أن توفر له البيئة الدراسية المناسبة لتحقيق
االستيعاب والدراسة بيسر وسهولة من خالل توفير كافة اإلمكانيات
التعليمية المتاحة مع المحافظة على سرية المعلومات والخصوصية
التامة للملف األكاديمي للطالب.

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

حقوق الطالب

ألنظمة ولوائح الجامعة.

21

دليل القبول لبرامج التعليم عن بعد-الدبلومات

1442هـ
حقوق الطالب

22

حقوق الطالب
7

التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاضرات
والساعات المكتبية وفترات الراحة بين المحاضرات وعدم إلغاء
المحاضرات أو تغيير أوقاتها إال في حالة الضرورة وبعد اإلعالن عنها
على أن يتم إعطاء محاضرات بديلة عن التي يتم إلغاؤها أو التغيب عنها
بما ال يتعارض مع وقت الطالب أو قدرته علي االستيعاب.

8

حصوله على نسخة ورقية أو إلكترونية (  ) CDمن ميثاق حقوق
وواجبات الطالب الجامعي أو وضعها علي موقع الجامعة اإللكتروني.

9

الحصول على البطاقة الجامعية التي تثبت شخصيته داخل الجامعة.

10

تقديم اإلرشاد والتوجيه له وذلك بتوزيع مطبوعات عن أنظمة ولوائح
الجامعة وكتيبات إرشادية وتعريفية عن الكلية والقسم العلمي الذي
ينتمي إليه والخطط الدراسية والخدمات الطالبية األخرى وتوفيرها
على صورة إلكترونية ووضعها على الموقع اإللكتروني للجامعة
(الجهة المسؤولة :عمادة شؤون الطالب ،عمادة القبول والتسجيل ).

11

اإلطالع على الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة إلجراء تسجيلة في
المقررات التي يتيحها له النظام و قواعد التسجيل مع مراعاة ترتيب
األولويات في التسجيل وفق ضوابط عادلة عند عدم امكانية تحقيق
رغبات جميع الطالب في التسجيل.

12

ً
وفقا
حذف أو إضافة أي مقرر أو حذف الفصل الدراسي بأكمله
كما يتيحه نظام الدراسة والتسجيل في الجامعة وذلك في الفترة
المحدده لذلك المعلن عنها للطالب.

13

الحصول على خطط المقرر الدراسي عند بدء الدراسة والذي يشتمل
علي ( معلومات عن أستاذ  /أساتذة المقرر ،المقرر الدراسي ،أهداف
المقرر ومخرجاته التعليمية  ،الجدول الزمني لتنفيذ المقرر ،أساليب
وطرق تقييم الطالب خالل الفصل الدراسي ( اختبارات ،األنشطة
التي تتعلق بالمادة  ،تطبيقات عملية على المادة ) ،توزيع المهارات
الواجب اكتسابها ،المراجع ،مصادر المعرفة والتعلم المتعلقة
بالمقرر ).

16

المناقشة العلمية الفعالة وحرية طرح األسئلة على عضو هيئة
التدريس دون حرج أو تهيب مع االلتزام بآداب النقاش وحسب ما
تقتضيه اآلداب العامة.

17

ضمان سرية الشكوى المقدمة منه ضد أستاذه المقرر.

18

الشعور باألمن الحسي ،بحيث ال يتعرض الطالب إلى أخطار جسدية
أو صحية ،واألمن المعنوي أو النفسي ،بحيث ال يشعر الطالب بأي
تهديد معنوي مثل التخويف من العقوبة أو التعرض لإلهانة أو
السخرية من قبل الجهات األكاديمية واإلدارية.

19

اإلطالع على درجاته في المقرر الدراسي ونتائج االختبارات الدورية
والفصلية التي أداها بعد االنتهاء من تصحيحها وكذلك مراجعة
إجاباته في االختبار النهائي واإلطالع على ورقة اإلجابة إذا اقتضت
ً
وفقا لألنظمة واللوائح المعتمدة بالجامعة.
الحاجة

20

إحاطته بما يصدر في حقه من إنذار ولفت نظر أو حرمان من دخول
االختبار النهائي وإحاطته بسبب حرمانه وذلك قبل موعد االختبار
النهائي بوقت كاف.

1442هـ

15

التزام أعضاء هيئة التدريس والموظفين من منسوبي الجامعة
باحترام الطالب وإعطائه كافة حقوقه األكاديمية واألدبية.

حقوق الطالب

14

ً
وفقا ألنظمة
الحصول على وثيقة التخرج عند إنهاء متطلبات التخرج
ولوائح الجامعة خالل الفترة الزمنية التي تحددها الجامعة لتسليم
الوثيقة.
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حقوق الطالب
21

أن تكون أسئلة االختبارات ضمن إطار المنهج الدراسي ومحتوياته
وأن يراعى التوزيع المتوازن والمنطقي للدرجات ضمن هذا اإلطار.

22

معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية.

23

المشاركة في األنشطة المقامة في الجامعة حسب اإلمكانات
المتاحة.

24

االســتفادة مــن خدمــات ومرافــق الجامعــة مثــل (المكتبــة المركزيــة،
المالعـــب الرياضيـــة ،األنشـــطة الطالبيـــة والفعاليـــات التعليميـــة،
ً
وفقـــا للوائـــح
المطاعـــم ،مواقـــف الســـيارات وغيرهـــا ) وذلـــك
واألنظمـــة فـــي الجامعـــة وحســـب اإلمكانـــات المتاحـــة.

25

اختيار من يمثله من زمالئه الطلبة للمشاركة في لجان الطالب
االستشارية لمناقشة ما يخصه من مواضيع.

26

الحصول على الخدمة الالئقة والمناسبة الحتياجاته وتعريفه بها
في حالة كونه من ذوي االحتياجات الخاصة وذلك حسب اإلمكانات
المتاحة.

27

تقييم الخدمات الطالبية المقدمة له من خالل االستبانات التي
تقدم له.

28

توفير جهة محددة بالجامعة لرعاية حقوقه ومتابعتها.

29

تزويده باللوائح كاملة بما في ذلك الالئحة التأديبية والئحة العقوبات.

المحور الثاني  :واجبات الطالب والطالبة
أوال  :واجبات الطالب والطالبة في المجال األكاديمي
ً

2

االلتزام بمعايير السلوك األكاديمي المتميز.

3

االنتظام في الدراسة وااللتزام بالواجبات والمهام الدراسية المطلوبة
ً
وفقا لألحكام
منذ بدء الدراسة وعدم التغيب إال بعذر مقبول وذلك
الواردة باللوائح واألنظمة بالجامعة.

5

االلتزام بأنظمة ولوائح الجامعة المتعلقة بأداء االختبارات ( عدم
الغش أو المحاولة أو مساعدة زمالئه على الغش منه أو من غيره ).

6

االلتزام بأخالقيات البحث العلمي واألمانة المهنية لألبحاث التي يتم
المشاركة فيها .

7

االلتزام باإلرشادات والتعليمات التي يوجهها المسؤول أو المراقب
في قاعة االختبارات أو المعامل وعدم اإلخالل بالهدوء أثناء أداء
االختبارات .

8

عدم القيام بأي سلوك يتنافى مع الدين واألخالق ويؤثر على الوضع
األكاديمي والمهني والمسؤوليات االجتماعية للطالب.

9

االلتزام بتطبيق العقوبة الموقعة عليه في حالة إخالله بلوائح
وأنظمة الجامعة.

10

تقييم عضو هيئة التدريس حسب النماذج المعدة لذلك مع مراعاة
األمانة عند تعبئه هذه النماذج.

حقوق الطالب

4

التعامل باحترام مع أعضاء هيئة التدريس والزمالء وجميع منسوبي
قطاعات الجامعة األكاديمية واإلدارية مع احترام خصوصية كل
منهم.

1442هـ

1

التعرف على لوائح وأنظمة الجامعة وااللتزام بها.
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واجبات الطالب
المحور الثاني  :واجبات الطالب والطالبة

ً
ثانيا  :واجبات الطالب والطالبة في المجال غير األكاديمي

1

مراعاة الله في السر والعلن عند استخدام مرافق وممتلكات الجامعة
والمحافظة عليها بما يحقق النفع له ولزمالئه وعدم التعرض
لممتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها أو تعطيلها عن العمل أو
ً
مرتبطا بالمباني أو التجهيزات
المشاركة في ذلك سواء ما كان منها
والمعامل.

2

االلتزام بدخول مرافق الجامعة أثناء الدوام الرسمي بهدوء وسكينة
واالمتناع عن التدخين فيها وعدم إثارة القلق واإلزعاج أو التجمع غير
المشروع أو التجمع في غير األماكن المخصصة لذلك.

3

االلتزام بالسلوك والهيئة المناسبين لألعراف اإلسالمية والجامعية،
وعدم القيام بأية سلوكيات مخلة باألخالق اإلسالمية أو اآلداب
العامة المرعية داخل الجامعة.

4

االلتزام بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجوده داخل الجامعة وتقديمها
للموظفين أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها وعند إنهاء أي معاملة
للطالب داخل الجامعة.

5

االلتزام بالمحافظة على البطاقة الجامعية وعدم السماح للغير
بانتحال شخصيته أو انتحال شخصية الغير.

6

المبادرة بطرح األفكار ومناقشتها مع اآلخرين وعمل البحوث العلمية
المناسبة في حالة تكليفه بها.

7

االلتزام بلوائح وأنظمة قطاعات الجامعة المختلفة (األمن والسالمة،
اإلدارة الطبية.)..

8

االلتزام بإعطاء الجامعة معلومات و بيانات صحيحة ودقيقة عن نفسه
واإلبالغ عند حدوث أي تغيير في البيانات.

9

عدم اإلساءة إلى سمعة الجامعة بأي تصرف غير الئق يصدر منه داخل
أو خارج الحرم الجامعي ،وللجامعة الحق في اتخاذ اإلجراء المناسب
في حقه عند وقوع أي مخالفة.

وفرت الجامعة مطاعم مجهزة تقدم وجبات يومية بأسعار
رمزية تحت اشراف ادارة التغذية.

المالعب والمسابح والصاالت الرياضية

هذه المنشآت متوفرة تحت اشراف مدربين مختصين
وهنالك قاعات للمطالعة ومقهى انترنت.

يوجد في الجامعة أندية طالبية متعددة وأهمها  :نادي
المسرح ونادي التراث ونادي الفنون الهوايات ونادي الخط
العربي ونادي الحاسب اآللي ونادي االبتكارات العلمية.

عمادة شؤون الطالب

واتس اب0501111052 :
st_affairs

بريد إلكترونيfas@kau.edu.sa :

موقع الكترونيfas.kau.edu.sa :

st_affairs

st_affairs

المالحق

هاتف)012( 6952859 :

1442هـ

أندية طالبية
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اإلعتمادات الدولية
ﻛﻠﻴﺔ ﻃﺐ ا ﺳﻨﺎن
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ا وروﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺐ
ا ﺳﻨﺎن )(DentEd

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ا ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )(ABET

1442هـ

ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم ا رض
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
)(BGS

ﻛﻠﻴﺔ ا رﺻﺎد واﻟﺒﻴﺌﺔ
وزراﻋﻪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻴﺎه وادارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

)(CIWEM

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

اإلعتمادات الدولية

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ

)(NLNAC

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻫﻴﺌﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

)(CEA

ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وادارة

)ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ إدارة ا ﻋﻤﺎل(

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ا وروﺑﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻢ ادارة

)(EPAS / EFMD

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ
ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ
)(ACEN

28

2008

4

2009

12

2009

6

ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎن
واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ )(COE

2009

9

ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وادارة
)ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ إدارة ا ﻋﻤﺎل(

ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ا ﻛﺎدﻳﻤﻲ ا ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

)(AMBA

2010

2

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم

2011

13

2013

1

2013

1

2013

1

2014

1

)ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء(

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
) (CSC

ﻛﻠﻴﺔ ا¡داب واﻟﻌﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ا ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ا ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﺮّ

)(AALE

ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﺤﺎر
) (IMARESTاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

2010

2011

1

15

2013

4

2013

1

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
)اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ(
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺪروﺟﺮاﻓﻴﺎ )(IHO

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ا ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )(ABET

2013

3

2015

6

ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وادارة

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻜﻨﺪي ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
)(CCAPP

)ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس(
ﻫﻴﺌﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻠﻴﺎت ادارة
)(AACSB

2015

1

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﻀﺮاء

Green metric Ranking

ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺘﺤﺘﻞ
ً
ﻣﻜﺎﻧﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣ ﻓﻲ ﻣﺼﺎف اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴ

ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺧﺮ´
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  131ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ

131

 ﺗﻨﺸﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ Quacqarelli Symonds
 Limitedاﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ´
ﺳﻨﻮﻳ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

303

ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
وﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﺤﺎت
اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻧﺒﻌﺜﺎت

 ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة
اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﻄﻼب اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ وﻧﺴﺒﺔ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﻢ ﻟﺴﻮق
اﻟﻌﻤﻞ.
 وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  303ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ  336ﻋﺎﻟﻤﻴ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺛﺎﻧﻲ اﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن.

1442هـ

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
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ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ) ( QS

QS Ranking

)Times Higher Education World University Rankings (THE

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴ

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺮﺑﻴ

300-251

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺮﻫﺎ
ﻋﻦ  50ﻋﺎﻣ

1

45

ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺷﺮاﻛﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺪرت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
أﻣﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻗﻌ ﻣﺘﻤﻴﺰ´ ﺑﻴﻦ  300-251ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﻦ  50ﻋﺎم  ..ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  45ﻋﺎﻟﻤﻴ

 ﻫﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 500
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣﺆﺷﺮات أﻫﻤﻬﺎ
ﺟﻮدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
 وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ.
 وﺣﺼﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺮﺑﻴ و 378ﻋﺎﻟﻤﻴ.
 وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺴﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺼﻞ ﻗﺴﻢ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء وﻋﻠﻮم اﻻرض ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻻول ﻋﺮﺑﻴ
 وﻗﺴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻛـ ﺛﺎﻧﻲ أﻓﻀﻞ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻦ
أﻗﺴﺎم اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 أﻣﺎ ﻗﺴﻤﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺮﺑﻴ.

ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴ

378

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ

200-151

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

1

اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء

1

ﻋﻠﻮم ارض

1

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

2

اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

5

ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺮﺑﻴ

2

3

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

3
5

ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت

5

اﻟﻄﺐ

وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺴﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺼﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء وﻋﻠﻮم اﻻرض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻻول ﻋﺮﺑﻴ وﻗﺴﻢ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻛـ ﺛﺎﻧﻲ أﻓﻀﻞ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺎ ﻗﺴﻤﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺮﺑﻴ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻄﺐ
واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻬﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺮﺑﻴ.

 ﻗﻮة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ،
وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء أﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ،وﻋﺪد اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﺪﺗﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻻوﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﺑﻴﻦ 151-200
ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ

ﺗﺼﻨﻴﻒ  US Newsﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
US NEWS World Report Education
Beﬆ Arab Region Universities

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ
ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮ´ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻓﻘ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ أﻫﻤﻬﺎ :

إعتمادات الجامعة

ﺗﺼﻨﻴﻒ  US Newsﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
US NEWS World University Ranking

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

)Academic Ranking of World Universities (ARWU

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻻﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ
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