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 ضباء في سطور:

ساحل البحر األحمر، وعرفت ضباء واشتهرت  شمال غرب المملكة العربية السعودية على 04/02وخط عرض  04/53تقع ضباء على خط طول 

 وكانت ضباء إحدى أهم منازل رحلة  شمال البحر األحمر وبوفرة مائها العذب وقربه من الشاطئ. في بكونها ميناء آمناً لسفن التجارة والصيدقديماً 

خرهم ، وكان آلطريق المصريأصحاب رحالت الحج على ا الماء العذب. وقد ذكرها الكثير من فيالحج المصرية لما يتوافر فيها من أمان ووفرة 

المراجع التاريخية  فيلضباء  أول ذكره.ـ ويعتقد حسب ما هو متوافر من مصادر تاريخية أن  5043بها سنة  عندما مر شيخ عبد الغنى النابلسيال

 جغرافيته أن طريقاً تجارياً يبدأ من ضحكان ماراً بشواق وشغف فيوذكر بطليموس . هـ، فيما ذكر وادياها كفافة وسلمى قبل ذلك 044كان عام 

 أودية الشمال.  ضباء وحر والمعرش، وكلها من شماليعيانة  لى مدينة العال جنوب ضباء وواديمنتهياً إ

 ور الحقيقيمصر.  لكن التط وموانئتؤمن حركة التجارة بين ضباء  عندما بنيت فيها حامية صغيرة كانت واخر العهد العثمانيأ فيونمت ضباء 

البلدة  فيمـ لتكون مقراً للحكم 5355هـ/5530الزاهر وبناء قلعة الملك عبد العزيز عام  ي العهد السعوديكان مع دخولها ف الفعليلضباء والتوسع 

ألف هكتار، ويبلغ عدد السكان  4،00حوالي  تبلغ مساحة المحافظةو  مجاالت الحياة. جميع فيوبداية عهد من األمان والرخاء والتوسع 

 نسمة.  550،35

 نشأة الكلية: 

هـ  نتيجة إلعادة هيكلة كليات التربية للبنات و المعلمين التي كانت تابعة لوزارة التربية و التعليم، و 5054الكلية الجامعية بضباء في عام تم إنشاء 

اريخ و المنعقدة بت 34المتخذ في جلسته رقم  54/34/5003تم إلحاقها إداريا وماليا وأكاديميا بالجامعة حسب قرار مجلس التعليم العالي رقم 

/ م 54043هـ بشأن الموافقة على إعادة هيكلتها و تأسيسها للكلية الجامعية بضباء بعد مصادقة المقام السامي بالتوجيه البرقي رقم 54/2/5003

 هـ.54/50/5003ب بتاريخ 
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 :الكلية رؤية

 التنمية المجتمعيةالسعي إلى تحقيق معايير الجودة في تخريج كوادر بشرية ذات قدرات تنافسية تسهم في خطط 

 :الكلية رسالة

 والمعرفة والقيممتسلحين بالعلم  بخريجين المحليتقديم تعليم متميز عاِل الجودة من خالل برامج تعليمية وكوادر بشرية متميزة تمد المجتمع 

 المضافة القيمة تحقيقوتساعد على  اإلسالمية،

 :الكلية أهداف

  واإليمانالعطاء متحٍل بالعلم  وقادٍر علىتخريج جيل واٍع. 

  المجاالت. والتميز بشتىتلبية سوق العمل باحتياجاته الالزمة من الخريجين الذين يتميزون بالكفاءة 

 .مد جسور التواصل مع المجتمع المحلي بمحافظة ضباء 

  .استحداث أقسام جديدة تخدم المجتمع المحلي 

 مواكبة التطور تنمية القدرات المهنية في الكلية الجامعية ل 
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 الجامعية بضباءلكلية التنظيمي با الهيكل
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  :البنية التحية للكلية الجامعية بضباء 

 طالب طالبات البيان
 5 5 المباني التعليمية 5
 5 5 المباني اإلدارية 0

 00 54 القاعات التدريسية 5

 0 3 المعامل 0

 5 5 المكتبات 3

 0 0 الساحات الداخلية 0

 :الجامعية بضباء هيئة التدريس في الكليةأعضاء 

 األقسام العلمية
المجمو  الرتبة العلمية

ستاذ ع
أ

اذ  
أست ارك
مش

اذ  
أست عد
مسا

 

اض
مح عيد ر
م

 

 31 5 2 3 4 4 قسم اللغات والترجمة
 9 4 3 5 5 4 قسم علوم الحاسب

 6 0 5 0 5 4 قسم التسويق
 5 0 4 5 0 4 قسم المحاسبة
 9 0 5 4 4 4 الطبية قسم تقنية المختبرات
 31 3 3 0 4 4 قسم الرياضيات
 7 3 4 5 5 4 قسم األحياء

 6 0 4 0 4 4 قسم الدراسات اإلسالمية
 5 0 5 4 4 4 قسم اللغة العربية

 5 0 5 4 4 4 قسم المالبس والنسيج
 4 0 4 0 4 4 علم النفسقسم التربية و 
 1 5 0 4 4 4 الفيزياءقسم 
 6 0 0 5 5 4 الكيمياءقسم 

 90 16 17 13 6 0 المجموع
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 جميع األقسام في أعداد الطالب والطالبات  

 المجموع عدد الطالب عدد الطالبات األقسام 

 205 03 504 قسم اللغات والترجمة   5
 420 050 044 قسم الحاسب اآللي   0

 480 554 534 قسم التسويق   5

 256 4 030 قسم المحاسبة   0

 128 4 504 قسم تقنية المختبرات الطبية   3

 0 4 4 قسم الرياضيات  0

 1 4 5 قسم األحياء  2

 0 4 4 سالمية قسم الدراسات اإل 4

 0 4 4 قسم اللغة العربية  3

 1490 387 1103 المجموع
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 األكاديميةالبرامج 

 في التخصصات التالية: سالبكالوريو تمنح الكلية درجة 

 والترجمةاللغات  .5

 علوم الحاسب .0

 التسويق  .5

 المحاسبة .0

 الطبية تقنية المختبرات  .3

 الرياضيات .0

 األحياء .2

 اإلسالميةالدراسات  .4

 اللغة العربية .3
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 قسم اللغات والترجمة

The Languages and Translation Department 

About department  

The Department of Languages and Translation at the University Collage of Duba was started in the academic year 1430-1431H - 

corresponding to 2009-2010 - under the umbrella of the University College of Duba. Proceeding from the University College of 

Duba it seeks to provide high quality academic programs so as to contribute to community service. The department examines 

specialized materials in English language and Literature, according to the latest scientific developments through the study of 133 

credits. 

Covering multiple areas, the program leads to a bachelor degree in English Language and Literature. Taking into consideration the 

context of globalization in which the knowledge of English has become a necessity, the English language program can be 

considered as a high-ranking one in various communication areas.  

Vision 

We are keen on excellence in the field of English language teaching, translation and communication mechanisms with the 

development of new knowledge in the hope of graduating generations who write and speak very good English. 

Message 

The Department of English Language and Translation at the University College of Duba seeks to graduate capable students, who 

can use English fluently (Reading, Writing, Speaking and Listening). In addition to this, the department seeks to make the students 

active within the social community and to develop their scientific research skills in the purpose of achieving creativity in 

theoretical and applied fields. 

Values 

Derived from the values of the university and the college and summarized as follows: 

 Conservative Islamic culture, beliefs, traditions and Islamic values offices. 

 Balanced construction of knowledge. (Taking into account the students’ specialization) 

 Building research background for the students to qualify them to participate in the actual labor market. 

Objectives 

The Department of English Language and Translation at the University College of Duba aims at: 

 Teaching students the four skills of the language: writing, reading, speaking and listening. 

 Teaching students English and American literature, and highlighting the important historical events to shape the students’ 

intellectual and scientific heritage. 
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 Training students to translate various texts from Arabic into English and vice-versa. 

  Activating modern teaching methods according to modern scientific techniques. 

 Contributing to the development of the community by providing qualified educational staff in the field of English 

language. 

 

Courses 

LEVEL 3 

No  Course Code C. H.* T.H Prerequisites 

1 Islamic Culture 2 ISLM 201 2 2 Islamic Culture 1 

2 Arabic Writing ARB 201 2 2  

3 Essay Writing 1 ENG 201 2 2  

4 Phonetics 1 ENG 203 2 2  

5 Advanced Grammar 1 ENG 205 3 4  

6 Introduction to Linguistics ENG 207 3 4  

7 Introduction to English Literature ENG 208 2 4  

8 Language Acquisition ENG 209 4 4  

Total 20 24  

 
LEVEL 4 

No  Course Code C. H.* T.H Prerequisites 

1 Islamic Culture 3 ISLM 301 2 2 Islamic Culture 2 

2 Essay Writing 2 ENG 202 2 2 Essay Writing 1 

3 Phonetics 2 ENG 204 2 2 Phonetics 1 

4 Advanced Grammar 2 ENG 206 3 4 Advanced Grammar 1 

5 History of English Language ENG 210 3 4  

6 Basics of Translation ENG 211 3 4  

7 Introduction to American Literature ENG 212 3 4  

Total 18 22  

 
LEVEL 5 

No  Course Code C. H.* T. H.** Prerequisites 

1 Islamic Culture 4 ISLM 401 2 2 Islamic Culture 3 

2 Novel 1 ENG 301 3 4  

3 Drama1 ENG 303 3 4  

4 Poetry 1 ENG 305 3 4  

5 Syntax & Morphology ENG 307 3 4 Intro to Linguistics  

6 Translation 1 ENG 309 2 2 Basics of Translation  

7 Civilization 1 ENG 311 2 2  

Total 18 22  

LEVEL 6 

No Course Code C. H.* T. H.** Prerequisites 

1 Novel 2 ENG 302 3 4 Novel 1 

2 Drama2 ENG 304 3 4 Drama 1 

3 Poetry 2 ENG 306 3 4 Poetry 1 

4 Stylistics ENG 308 3 4 Intro to Linguistics  

5 Translation 2 ENG 310 2 2 Translation 1 

6 Civilization 2 ENG 312 2 2 Civilization 1 

Total 16 20  
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LEVEL 7 

No Course Code C. H.* T. H.** Prerequisites 

1 Novel 3 ENG 401 3 4 Novel 2 

2 Drama3 ENG 403 3 4 Drama 2 

3 Poetry 3 ENG 406 3 4 Poetry 2 

4 Semantics ENG 407 3 4 Intro to Linguistics  

5 Translation 3 ENG 409 2 2 Translation 2 

6 Theoretical Criticism ENG 411 2 2  

Total 16 20  

 
LEVEL 8 

No Course Code C. H.* T. H.** Prerequisites 

1 Novel 4 ENG 402 3 4 Novel 3 

2 Drama 4 ENG 404 3 4 Drama 3 

3 Poetry 4 ENG 406 3 4 Poetry 3 

4 Error Analysis ENG 408 3 4 Intro to Linguistics  

5 Translation 4 ENG 410 2 2 Translation 3 

6 Applied Criticism ENG 412 2 2 Theoretical Criticism 

Total 16 20  

 

Faculty Members  

 

 Name Degree Mobile No. E-mail Address 
1 Elamin .Ahmed.M PhD 5306692910 Abumunzer333@gmail.com 

2 Mohd.Y.Salameh PhD 0508323239 drms78@yahoo.com 

3 Yusuf Rababah PhD 0506971049 yusufrababah@gmail.com 

4 Sami Mohd MA 0550106982 sammy.sahla@hotmail.com 

5 Omer alnator MA 0559191808 omar4troy@gmail.com              

6 Nagi Abadi MA 0536721286 Naji2468@hotmail.com 

7 Shadia Sharfi PhD 0536721286 shadiahlia@yahoo.com             

8 Nor Mohammed PhD 0503541367 nnoonn04@gmail.com            

9 Maha Hamad MA 5367212860 DrMahaMirg@gmail.com 

10 Nada Ahmed MA 5035413670 Nadadoj@yahoo.com 

11 Hanadi Ibrahim MA 0550106982 hanoooda-h@hotmail.com 

12 Suad. abd algadir MA 0543998210 suadgadir@yahoo.com 

13 Safiya abd elgadir MA 0546998210 Safiya.abdelgadir@yahoo.com 
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 علوم الحاسب قسم

 نشأة القسم
 للتطور مواكباً  بالكلية اآللي الحاسب قسم نشأ وقد المجاالت،   جميع في علمية ثورة أحدثت التي الحديثة العلوم من الحاسب علم يعد

-5003 الجامعي العام في القسم افتتح المهم، التخصص في هذا البلد الحتياجات الحديثة وملبيا التعليمية التقنية لتطوير ومالئماً    والمستجدات

 .هـ 5054

 الرؤية
 .والدولي واإلقليمي المحلى المستوى على الحاسب علوم في وأخالقيا ومهنيا علميا متميزين طالب تخريج

 الرسالة
 جودة عالية.خدمة الطالب والمجتمع من خالل توفير بيئة تعليمية متميزة وتسهيالت بحثية ذات 

 القـيـم
 التمسك بالقيم اإلسالمية الفاضلة ودراسة أخالقيات مهنة الحاسب مستمدة من القيم والعادات المحلية للبلد وربطها مع التطورات التقنية

 الدولية.والمعلوماتية والقوانين 

 مقررات البرنامج
 

 

 الفصل األول المستوى الثالث

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة عملي نظري

CSC101 ( 1برمجة) 4 2 3 CSC001 

MATH200 4 1 4 التكامل أساسيات MATH101 

ARB100 2 0 2 لغوية مهارات - 

ELS210 3 0 3 الحاسب لطالب إنجليزية لغة ELS002 

ISLS101 2 0 2 1 اإلسالمية الثقافة - 

MATH251 3 1 3 الرياضيات أسس MATH101 
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 الفصل الثاني المستوى الرابع

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة عملي نظري

CSC 102 4 2 3 2 الحاسب برمجة CSC 101 

CSC 109 1 0 1 الحاسب مهنة أخالقيات CSC 001 

CEN 210 3 0 3 المنطقي التصميم MATH 251 

STST 201 4 0 4 عام إحصاء - 

ARB 201 2 0 2 الكتابة مهارات ARB 101 

ISLS 201 2 0 2 2 إسالمية ثقافة ISLS 101 

PHYS 281 1 2 0 العامة الفيزياء معمل PHYS 101 

 71 المجموع

 

 
 

 الفصل األول المستوى الخامس

 اسم المقرر رمز المقرر

 الساعات

 المتطلب

 معتمدة عملي نظري

CSC 210 4 2 3 التجميع بلغة والبرمجة الحاسب تنظيم CSC 101- CEN 210 

CSC 220 3 0 3 والخوارزميات البيانات تراكيب CSC 102 

CIT 230 3 2 2 والويب اإلنترنت تقنية CSC 102 

CEN 211 1 2 0 المنطقي التصميم معمل CEN 210 

MATH 241 3 0 3 خطى جبر MATH 251 

STST 311 3 0 3 1 االحتماالت نظرية STST 201 

 71 المجموع

 

 
 

 
 

 71 المجموع
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 الفصل الثاني المستوى السادس

 اسم المقرر رمز المقرر

 الساعات

 المتطلب

 معتمدة عملي نظري

CEN 312 3 0 3 الحاسب عمارة CSC 210 

CIS 340 4 2 3 البيانات قواعد نظم CSC 220 

CSC 321 3 0 3 الخوارزميات وتحليل تصميم CSC 220 

CSC 390 0 0 0 الحاسب علوم لطلبة ميداني تدريب - 

CSC 221 3 0 3 البرمجيات هندسة CSC 220 

ISLS 301 2 0 2 3  إسالمية ثقافة ISLS 201 

ELS 301 3 0 3 التقنية الكتابة ELS 210 

 71 المجموع

 

 
 

 الفصل األول المستوى السابع

 اسم المقرر رمز المقرر

 الساعات

 المتطلب

 معتمدة عملي نظري

CSC 300 3 0 3 البرمجة لغات CSC 220 

CEN 330 

 
 CEN 312 2 2 3 الحاسب شبكات

CSC 410 3 0 3 التشغيل نظم CEN 312 

CSC 420 3 0 3 الحوسبة نظرية CSC 220 

CSC 490 1 0 1 1 تخرج مشروع - 

  3   اختيارية مادة 

  3   اختيارية مادة 

 71 المجموع
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 الفصل الثاني المستوى الثامن

 اسم المقرر رمز المقرر

 الساعات

 المتطلب

 معتمدة عملي نظري

CSC 450 3 2 2 الصناعى الذكاء CSC 321 

CSC 491 3 4 1 2  تخرج مشروع CSC 490 

ISLS 401 2 0 2 4  إسالمية ثقافة ISLS 301 

  3   اختيارية مادة 

  3   اختيارية مادة 

 71 المجموع

 
 

 هيئة التدريسأعضاء 

 
 
 

 

 

 

 رقم الجوال  البريد االلكتروني  الدرجة  االسم م
 matarne@yahoo.com 0540069648 ساعدم أستاذ المطارنة محمد فراس 5

 neldesouky@ut.edu.sa 0596277953  شاركم أستاذ الدسوقي محمد ناهد 0

 Drafafmirg@gmail.com 0505224303 مساعد أستاذ حسن ميرغني عفاف 5

 Brahim.nasraoui@gmail.com 0552339146 مساعد أستاذ نصراوي عمارة إبراهيم 0

 n.hayajneh@ut.edu.sa 0548782048 محاضر  هياجنة الله عبد نضال 3

 i.mohamed@ut.edu.sa 0557363891 محاضر ابراهيم علي إبراهيم 0

 n.elgasim@yahoo.com 00249908769488 محاضر قاسم عمر نشوى 2

 Limya27@yahoo.com 0592561880 معيدة  حسن محجوب لمياء 4

 Halaatef22008@gmail.com 0507040041 معيدة  عكايلة عاطف هالة 3
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 التسويق  قسم

 نشأة القسم
م، تحت مظلة الكلية الجامعية، ومع بداية العام الجامعي 0454/0455هـ الموافق 5055/5050الجامعي ترجع نشأة القسم إلى العام 

هـ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على قرارات مجلس التعليم العالي في جلسته 5050/5055

نشاء كلية إدارة األعمال بجامعة تبوك من خمسة أقسام علمية منها قسم التسويق و انطالقا هـ بإ54/55/5050( بتاريخ 00السادسة والستين )

جتمع، من حرص الكلية على تقديم برامج أكاديمية نوعية متميزة واعداد البحوث والدراسات التسويقية ذات الجودة العالية بما يسهم في خدمة الم

، حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة في مجال )انتساب -ق )انتظامتم تقديم برنامج البكالوريوس في تخصص التسوي

 .التسويق وفق أحدث التطورات العلمية العملية، وذلك لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي واإلقليمي

 رؤية القسم 
 والدراسات التسويقية التطبيقية على المستوى المحلي واإلقليمييسعي القسم ألن يحقق التميز والريادة في تخصص التسويق وفي إعداد البحوث 

 رسالة القسم 
ية تقديم برامج أكاديمية متميزة لطالب التسويق لتخريج عناصر فاعلة داخل سوق العمل المحلي واإلقليمي، وإعداد البحوث والدراسات التسويق

 تصاد الوطنيالتطبيقية ذات الجودة العالية بما يسهم في دعم وتنمية االق

 القسم  أهداف
 تقديم وتطوير برامج أكاديمية بما يتوافق مع التطورات العلمية الحديثة ومتطلبات االعتماد األكاديمي. .5

 تفعيل طرق وأساليب التدريس وفق التقنيات العلمية الحديثة بما يحقق التميز لدي خريجي القسم. .0

في ضوء متطلبات البيئة التسويقية المعاصرة بما يسهم في تطوير المعرفة وتنمية  تهيئة المناخ للقيام بالبحوث والدراسات التسويقية .5

 المجتمع.

 تطوير قنوات اتصال فاعلة تدعم العالقة التبادلية مع مؤسسات األعمال داخل سوق العمل المحلي واإلقليمي. .0

 

 



 جامعة تبوك     بضباءالكلية الجامعية 

 
19 

 

 الفصل األول المستوى األول

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

001 ELS  11 1اللغة االنجليزية 
  

1 
  

101 ISLS  2 1الثقافة االسالمية 
  

2 
  

001 LTS 4 مهارات التعلم والتفكير والبحث 
  

3 
  

101 ARB 2 مهارات لغوية 
  

2 
  

101 MATH 3 مبادئ الرياضيات 
  

3 
  

      
11 

  

 

 الثانيالفصل  المستوى الثاني

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

001 PAD 2 مبادئ االدارة العامة 
  

2 
  

001 COMM 2 مهارات االتصال 
  

2 
  

001 CSC 4 مهارات الحاسب وتطبيقاته 
  

3 
  

001 STST 2 مقدمة في االحصاء 
  

2 
  

003 ELS 11 2 اللغة االنجليزية 
  

1 001 ELS 

 21 المجموع    
  

14 
  

 

 الفصل األول المستوى الثالث

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

101 BUS 3 مبادئ ادارة االعمال 
  

3 
  

201 ISLS  2 2ثقافة اسالمية 
  

2 
 

ISLS 101 

101 ACCT  3 1مبادئ المحاسبة 
  

3 
  

101 ECON 3 مبادءئ االقتصاد الجزئي 
  

3 
  

101 MKT 3 مبادئ التسويق 
  

3 
  

101 LAW 3 مبادئ قانون 
  

3 
  

 
 17 المجموع  

  
17 

  
 

 الفصل الثاني المستوى الرابع

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

101 MIS 3 نظم المعلومات االدارية 
  

3   
 

101 FIN 3 مبادئ المالية 
  

3     

210 LAW 3 القانون التجاري 
  

3     

102 ACCT  3 2مبادئ المحاسبة 
  

3   
 

102 ECON 3 مبادئ االقتصاد الكلي 
  

3   ECON 231 

201 ARB 2 مهارات الكتابة 
  

2 
 

ARB 101 
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 17 المجموع

  
17 

  
 األولالفصل  المستوى الخامس

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

301 ISLS  2 3الثقافة االسالمية 
  

2 201 ISLS 

150 MKT 3 مناهج البحث العلمي 
  

3 
 

MKT 101 

 
MKT 3 مقرر اختياري من التخصص 

  
3 

  
320 MIS 3 التجارة االلكترونية 

  
3 241 MIS 

331 MKT 3 استراتيجيات التسويق 
  

3 311 MKT 

 3 مقرر اختياري كلية ) من خارج التخصص(    
  

3     

 17 المجموع    
  

17     

 

 الفصل الثاني المستوى السادس

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

401 ISLS  2 4ثقافة اسالمية 
  

2 301 ISLS 

340 MKT 3 تسويق الخدمات 
  

3 331 MKT 

333 MKT 3 بحوث التسويق 
  

3 110 MGT 

311 MKT 3 ادارة المبيعات والبيع الشخصي 
  

3 101 MKT 

371 MKT 3 سلوك المشتري 
  

3 101 MKT 

 3 مقرر اختياري كلية ) من خارج التخصص(    
  

3 
  

 17 المجموع    
  

17 
  

 

 الفصل األول المستوى السابع

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

442 MKT 3 ت التسويقيةاادارة قنوات التوزيع والمنش 
  

3 311 MKT 

430 MKT 3 تخطيط وتطوير المنتجات 
  

3 333 MKT 

431 MKT 3 تطبيقات تسويقية في الحاسب 
  

3 333 
 

412 MKT  3 المتكاملةاالتصاالت التسويقية 
  

3 101 MKT 

 3 مقرر حر    
  

3 
  

 3 مقرر اختياري )خارج التخصص(    
  

3 
  

 11 المجموع    
  

11 
  

 

 الفصل الثاني المستوى الثامن

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

412 MKT  3 الصناعيالتسويق 
  

3 331 MKT 

412 MKT 3 التسويق السياحي 
  

3 340 MKT 

430 MKT 3 قضايا تسويقية معاصرة 
  

3 333 MKT 

 
MKT 3 من التخصص  متطلب اختياري 

  
3 

  

  
 3 مقرر حر

  
3 

  
431 MKT  3 العمليالتدريب 

  
3 

  

  
 11 المجموع

  
11 
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 أعضاء هيئة التدريس

 
 
 

  

 االيميل التخصص الدقيق الدرجة العلمية االسم م

 oali@ut.edu.sa ادارة اعمال استاذ مساعد علي عثمان مصطفي د. عمر  3

  tar.mazen@gmail.com تسويق استاذ مشارك د.طارق احمد موسي قندوز  2

 maljawabr@ut.edu.sa ادارة موارد بشرية  استاذ مساعد  د. محمد سالم عيسي الجوابره  1

 ochifaten@yahoo.fr تسويق  استاذ مساعد د. فاتن بنت حسن العشي 4

 r.kuwaybin@ut.edu.sa تسويق محاضره أ.رجوا راشد ابراهيم الكويبين 5

 ruqyh.s@gmail.com تسويق  معيدة  رقية سليمان الحويطي أ 6
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 المحاسبة قسم

 نشأة القسم
تحت مظلة الكلية الجامعية، ومع بداية العام الجامعي  م،0454/0455هـ الموافق 5055/5050ترجع نشأة القسم إلى العام الجامعي 

هـ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على قرارات مجلس التعليم العالي في جلسته 5050/5055

منها قسم المحاسبة ،ذلك وانطالقا من حرص الكلية  ( بإنشاء كلية إدارة األعمال بجامعة تبوك متضمنة خمسة أقسام علمية00السادسة والستين )

بما يسهم في خدمة المجتمع، من خالل توفير الكوادر البشرية  على تقديم برامج أكاديمية نوعية متميزة ذات جودة عالية في المجاالت المحاسبية 

 إلقليمي.المؤهلة وفق أحدث التطورات العلمية والعملية لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي وا

 رؤية القسم 
ستوى يتطلع القسم ألن يكون من أقسام المحاسبة الرائدة في تقديم البرامج الدراسية واألنشطة البحثية المتميزة في المجال المحاسبي على الم

 المحلي واإلقليمي

 رسالة القسم 
المحاسبية المؤهلة علميا، ومهنيا, كما يلتزم بتوفير بيئة علمية تدعم البحوث يلتزم القسم بتقديم برامج أكاديمية متميزة لتزويد سوق العمل بالكوادر 

 والدراسات المحاسبية الموجهة لخدمة المجتمع وتطوير المهنة

 اهداف القسم
 .تطوير البرامج األكاديمية بالقسم بما يواكب التطورات في احتياجات سوق العمل النوعية .5

 .لبات االعتماد األكاديميتقديم تعليم محاسبي متميز يفي بمتط .0

 .تنشيط البحوث والدراسات المحاسبية الموجهة لخدمة المجتمع وتطوير المهنة .5

 .تنمية أوجه التعاون مع سوق العمل والمجتمع المحلي .0
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 مقررات البرنامج
 الفصل األول األولالمستوى 

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

001 EBA ( 1اللغة االنجليزية لمجاالت إدارة االعمال) 1   11 
 

 

106 MATH  3 1الرياضيات 
  

3 
  

001 MGT 2 مبادئ اإلدارة عامه 
  

2 
  

101 ISLS ( 1الثقافة اإلسالمية) 2 
  

2 
  

001 LTS 4 مهارات التعلم والتفكير والبحث 
  

3 
  

  
 21 المجموع

  
11 

  

 
 

 الثانيالفصل  الثانيالمستوى 

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

001 STAT 2 مقدمة في االحصاء 
  

2 
  

101 ARB 2 مهارات لغوية 
  

2 
  

001 COMM 2 مهارات االتصال 
  

2 
  

002 EBA ( 1اللغة االنجليزية لمجاالت إدارة االعمال) 11 
  

1 
  

001 CSC  4 الحاسب وتطبيقاتهمهارات 
  

3 
  

  
 21 المجموع

  
14 

  

 
 
 

 الفصل األول المستوى الثالث

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

101 BUS 3 مبادئ ادارة االعمال 
  

3 
  

101 ISLS  2 1ثقافة اسالمية 
  

2 
  

101 ACCT  3 1مبادئ المحاسبة 
  

3 
  

101 ECON 3 مبادءئ االقتصاد الجزئي 
  

3 
  

101 MKT 3 مبادئ التسويق 
  

3 
  

101 LAW 3 مبادئ قانون 
  

3 
  

231 
 

 17 المجموع
  

17 
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 الفصل الثاني المستوى الرابع

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

101 MIS 3 نظم المعلومات االدارية 
  

3 
  

101 FIN 3 مبادئ المالية 
  

3 
  

210 LAW 3 القانون التجاري 
  

3 
  

102 ACCT  3 2مبادئ المحاسبة 
  

3 
  

102 ECON 3 مبادئ االقتصاد الكلي 
  

3 
 

ECON 101 

201 ARB 2 مهارات الكتابة 
  

2 
 

ARB 101 

201 ISLS  2 2ثقافة اسالمية 
  

2 
  

  
 13 المجموع

  
13 

  

 
 الفصل األول الخامسالمستوى 

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

301 ISLS  2 3الثقافة االسالمية 
  

2 201 ISLS 

210 ACCT 3 محاسبة تكاليف 
  

3 102 ACCT 

201 ACCT  3 1محاسبة متوسطة 
  

3 102 ACCT 

211 ACCT  3 رقابة محاسبيةنظم 
  

3 102 ACCT 

213 ACCT 3 محاسبة شركات 
  

3 102 ACCT 

  
 3 مقرر اختياري

  
3 

  

  
 17 المجموع

  
17 

  

 
 الفصل الثاني المستوى السادس

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

401 ISLS  3 4ثقافة اسالمية 
  

3 301 ISLS 

301 ACCT 3 محاسبة ادارية 
  

3 210 ACCT 

302 ACCT  3 2محاسبة متوسطة 
  

3 201 ACCT 

313 ACCT 3 محاسبة منشأت مالية 
  

3 102 ACCT 

  
 3 مقرر اختياري

  
3 

  
314 ACCT 3 محاسبة حكومية و المنظمات غير الربحية 

  
3 102 ACCT 

  
 11 المجموع

  
11 
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 الفصل األول المستوى السابع

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

311 ACCT 3 محاسبة متقدمة 
  

3 302 ACCT 

320 ACCT 3 محاسبة زكاة و ضرائب 
  

3 201 ACCT 

330 ACCT 3 نظم معلومات محاسبية 
  

3 210 ACCT 

  
 3 اختياري

  
3 

  

  
 3 مقرر حر

  
3 

  

  
 3 مقرر اختياري

  
3 

  

  
 11 المجموع

  
11 

  

 
 الفصل الثاني المستوى الثامن

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة تمارين عملي نظري

410 ACCT 3 التدقيق و المراجعة 
  

3 211 ACCT 

411 ACCT 3 نظم معلومات محاسبية متقدمة 
  

3 330 ACCT 

420 ACCT 3 مشكالت محاسبية معاصرة 
  

3 311 ACCT 

  
 3 متطلب اختياري

  
3 

  

  
 3 مقرر حر

  
3 

  
430 ACCT  3 العمليالتدريب 

  
3 

  

  
 11 المجموع

  
11 

  

 
 أعضاء هيئة التدريس في قسم المحاسبة:

 البريد اإللكتروني الرتبة العلمية االسم 
 moh2008ramadan@gmail.com أ. مشارك د. محمد احمد رمضان 1

 wahidrk@yahoo.com أ. مشارك د. وحيد رثعان الختاتنة 2

 makramnouaili@gmail.com أ. مساعد د. مكرم احمد سالم نويلي 3

ةمعيد أ. نورا عبدالهادي محمد السالمي 4  nalsalmi@ut.edu.sa 

ةمعيد منال عطية الله الحمراني .أ  / أسترالياللماجستيرمبتعثة    

 

 القسم(: مشرفةبيانات االتصال )مكتب 
 عبدالهادي السالمياالسم:  أ. نورا     

  nalsalmi@ut.edu.saالبريد اإللكتروني : 
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 الطبية مختبراتالتقنية  قسم

 القسم نشأة
للهجرة حيث يعتبر القسم من احدث أقسام الكلية  5055-5050انشأ قسم تقنية مختبرات في الكلية الجامعية بضباء مع مطلع العام الجامعي 

الطبيه لكلية العلوم الطبيه التطبيقيه جامعة تبوك. و يمنح القسم لخريجيه درجة البكالوريوس و ذلك بعد اجتياز  ويتبع القسم برنامج تقنية المختبرات

 (.504متطلبات التخرج من الساعات المعتمدة )

 الرؤية
 ق أعلي المعايير العالميه.تخريج كوادر طبيه مؤهلة  من أخصائيي المختبرات الطبيه على كفاءة علميه ومهنيه عالية تلبي حوجة المنطقة وف 

 الرسالة
يسعى القسم من خالل المقررات المطروحه إلى تقديم تطبيقات التشخيص و المعارف الطبية في مجال تقنية المختبرات الطبية و ذلك من خالل  

 التطبيقية الطبية المهارات و ˛ية و العلميةتعليم و تثقيف و تخريج كوادر وطنية تعمل على تسخير كل ما اكتسبته من معرفة في العلوم المخبرية النظر 

 المختبرات الطبية. مجال في العمل و المجتمع أفراد بين الصحي الوعي ينشر سليم مجتمع بناء لبنات من ليكونوا المجتمع لخدمة

 األهداف
 تخريج أخصائيات  مختبرات طبيه  محترفات لتغطية الطلب المتزايد لهذه المهنة.  .5

 مرتفعي المهارة في مجال التشخيص المخبري  و البحث العلمي .تأهيل خريجات  .0

 االرتقاء بمستوى القسم الى المستوى العالي بغرض إيجاد االعتماد األكاديمي. .5

 السعي لتقديم الخدمة المجتمعيه  ومشاركة المجتمع المحلي عبر شراكات مجتمعيه فاعله. .0

 المقررات
 مقررات المستوى األول:

عدد الساعات  عدد الوحدات الرمز اسم المقرر
 المعتمدة

 المتطلب السابق
 تدريب عملي نظري

 ال يوجد COMM 001 0 ---- ----- 0 مهارات األتصال
 ال يوجد CSC 001 5 ---- ----- 5 مهارات الحاسب و تطبيقاته

 ال يوجد ELS 001 3 ---- ----- 3 (5اللغة اإلنجليزية )
 ال يوجد MATH 100 5 ---- ----- 5 (5الرياضيات )

 ال يوجد PHYS 101 5 ---- ----- 5 الفيزياء العامة
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 50مجموع الساعات الفصلي: 
 50مجموع الساعات التراكمي: 

 مقررات المستوى الثاني:
عدد الساعات  عدد الوحدات الرمز اسم المقرر

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 تدريب عملي نظري
 ال يوجد LTS 001 5 ---- ----- 5 التفكير و البحثمهارات التعلم و 
 (5اللغة اإلنجليزية ) ELS 002 3 ---- ----- 3 (0اللغة اإلنجليزية )

 ال يوجد BIO 101 5 ---- ----- 5 أحياء عامة
 ال يوجد CHEM 101 5 ---- ----- 5 كيمياء عامة
 (5الرياضيات ) MATH 101 5 ----- ----- 5 (0الرياضيات )

 52مجموع الساعات الفصلي: 
 55مجموع الساعات التراكمي: 

 مقررات المستوى الثالث:
عدد الساعات  عدد الوحدات الرمز اسم المقرر

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 تدريب عملي نظري
 أحياء عامة PHYT 1 201 5 5 ------ 0 وظائف أعضاء و تشريح

 كيمياء عامة
 ال يوجد MLT 202 0 5 ------ 5 الجزيئيةالوراثه و األحياء 
 ال يوجد MLT 201 0 5 ------ 5 مهارات مختبرية

 ال يوجد BCHT 1 201 0 5 ------ 5 (5الكيمياء الحيوية )
 ال يوجد ARB 101 0 ---- ------ 0 مهارات لغوية

 ال يوجد ISLS 101 0 ---- ------- 0 (5ثقافة إسالمية )
 52الفصلي: مجموع الساعات 

 34مجموع الساعات التراكمي: 
 مقررات المستوى الرابع:

عدد الساعات  عدد الوحدات الرمز اسم المقرر
 المعتمدة

 المتطلب السابق
 تدريب عملي نظري

 (5الكيمياء الحيوية ) BCHT 1 202 0 5 ------ 5 (0الكيمياء الحيوية )
 ال يوجد TREQ 1 202 0 --- ------ 0 إحصاء حيوي

 أحياء عامة كيمياء عامة MLT 203 0 5 ------ 5 أسس علم المناعة
 ال يوجد MLT 204 0 5 ------ 5 أجهزة طبية

 ال يوجد MLT 205 0 5 ------ 5 (5أمراض الدم )
 مهارات لغوية ARB 201 0 ---- ------ 0 مهارات الكتابة
 (5ثقافة إسالمية ) ISLS 201 0 ---- ------ 0 (0ثقافة إسالمية )

 54مجموع الساعات الفصلي: 
 04مجموع الساعات التراكمي: 
 مقررات المستوى الخامس:

عدد الساعات  عدد الوحدات الرمز اسم المقرر
 المعتمدة

 المتطلب السابق
 تدريب عملي نظري

 (5أمراض الدم ) MLT 307 5 0 ----- 3 (0أمراض الدم )
 أسس علم المناعة MLT 308 5 5 ----- 0 مناعة تشخيصية
 أحياء عامة MLT 305 0 5 ----- 5 (5طفيليات طبية )
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 (5أحياء دقيقة تشخيصية )
 

MLT 303 5 0 ----- 3  أحياء عامة كيمياء عامة وظائف أعضاء
 و تشريح

 (5كيمياء حيوية ) MLT 301 5 5 ----- 0 (5كيمياء سريرية تشخيصية )
 (0كيمياء حيوية )

 53الساعات الفصلي: مجموع 
 42مجموع الساعات التراكمي: 
 مقررات المستوى السادس:

عدد الساعات  عدد الوحدات الرمز اسم المقرر
 المعتمدة

 المتطلب السابق
 تدريب عملي نظري

 (5أحياء دقيقة تشخيصية ) MLT 304 0 5 ----- 5 (0أحياء دقيقة تشخيصية )
 (0( كيمياء حيوية )5كيمياء حيوية ) MLT 302 5 5 ----- 0 (0كيمياء سريرية تشخيصية )

 (5كيمياء سريرية تشخيصية )
أحياء عامة الوراثة و األحياء الجزيئية  MLT 309 5 5 ----- 0 بنك الدم

 وظائف اعضاء و تشريح
 وظائف أعضاء و تشريح MLT 310 0 5 ----- 5 تحليل البول و سوائل الجسم

 (5طفيليات طبية ) MLT 306 5 5 ----- 0 (0طفيليات طبية )
 وظائف أعضاء و تشريح MLT 311 5 5 ----- 0 األنسجة و الخاليا

 (5ثقافة إسالمية ) ISLS 301 0 ---- ----- 0 (5ثقافة إسالمية )
 (0ثقافة إسالمية )

 04مجموع الساعات الفصلي: 
 542مجموع الساعات التراكمي: 

 مقررات المستوى السابع:
عدد الساعات  عدد الوحدات الرمز المقرراسم 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 تدريب عملي نظري
 ال يوجد MLT 405 2 ---- ---- 2 إدارة معامل و جودة نوعية

 ال يوجد MLT 412 2 ---- --- 2 حلقة نقاش
 ال يوجد MLT 413 2 ---- ---- 2 بحث طالبي

 الوراثه و األحياء الجزيئية MLT 410 ----- ---- 0 2 وراثه و أحياء جزيئية دورات إكلنيكية
علم األنسجة و الخاليا دورات 

 إكلنيكية
MLT 404 ---- ---- 0 1 األنسجة و الخاليا 

 أجهزة طبية MLT 406 ---- ---- 0 1 دورات إكلينكية أجهزة طبية
 (5ثقافة إسالمية ) ISLS 401 0 ---- ----- 0 (0ثقافة إسالمية )

 (0إسالمية )ثقافة 
 (5ثقافة إسالمية )

 50مجموع الساعات الفصلي: 
 553مجموع الساعات التراكمي: 

 مقررات المستوى الثامن:
عدد الساعات  عدد الوحدات الرمز اسم المقرر

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 تدريب عملي نظري
 أمراض الدم دورات إكلنيكية

 
MLT 401 ---- ---- 5 0 (5) أمراض الدم 

 (0أمراض الدم )
 (5طفيليات طبية ) MLT 411 ----- ---- 5 0 طفيليات طبية دورات إكلنيكية 

 (0طفيليات طبية )
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 مناعة تشخيصية MLT 402 ---- ---- 5 0 دورات إكلنيكية مناعة تشخيصية
 أحياء دقيقة تشخيصية دورات إكلنيكية

 
MLT 403 --- ---- 5 5 ( 5أحياء دقيقة تشخيصية) 

 (0أحياء تشخيصية تشخيصية )
كيمياء سريرية تشخيصية دورات 

 إكلنيكية
MLT 407 ---- ---- 5 5 ( 5كيمياء سريرية تشخيصية) 

 (0كيمياء سريرية تشخيصية )
 بنك الدم MLT 408 ---- ---- 5 5 بنك الدم دورات إكلنيكية

تحليل البول و سوائل الجسم دورات 
 إكلنيكية

MLT 409 ----- ---- 5 0 تحليل البول و سوائل الجسم 

  05مجموع الساعات الفصلي: 
 504مجموع الساعات التراكمي: 

 
 أعضاء هيئة التدريس:

 اإليميل الوظيفة االسم 

 faboaldahab@ut.edu.sa محاضر فاتنه سميح ابو الذهب 5

 a.tolentino@ut.edu.sa محاضر الين بيتوا تالين تانو 0
 j.tejada@ut.edu.sa محاضر تيجاداجوليانا بيتشارا  5

 f.alabalawi@ut.edu.sa معيدة فايزة عيد البلوي 0

 ------------------------------- معيدة سارة عبدالرزاق نورالدين 3

 Rma3rma@gmail.com معيدة رزان عبدالله الشريف 0

 raljohani@ut.edu.sa معيدة رزان عبدالله الجهني 2

 walali@ut.edu.sa معيدة العليوجد محمد  4

 ekhlas3211@hotmail.com معيدة اخالص محمد الرويلي 3
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 الرياضيات قسم

 نشأة القسم 
هـ تحت مسمى الكلية المتوسطة وتمنح طالباتها درجة الدبلوم . ثم تطورت إلى  5053هـ 5050إن أول بذرة للكلية الجامعية بضباء كانت عام 

هـ وتمنح طالباتها درجة البكالوريوس الجامعي وأصبحت تتبع الكلية لجامعة تبوك واطلق عليها الكلية الجامعية 5005هـ 5000كلية التربية في عام 

 هـ .5055  هـ5054بضباء في عام 

م العلمية بالكلية. ويقوم قسم الرياضيات  في الكلية الجامعية بضباء بتدريس مواد الرياضيات حسب خطة الجامعة في قسم الرياضيات وجميع األقسا

 5000تأسس القسم في عام 

 والرسالة  الرؤية
 العمل على رفع كفاءة الطالبات إلعداد خريجات ذات قدرات مناسبة لمواجهة متطلبات سوق العمل. 

  تدريب الطالبات على  -رفع كفاءة الطالبات باستخدام األساليب الحديثة في التعليم وذلك عن طريق التعليم المزيج والتعليم اإلليكتروني

 التفكير المنطقي في معالجة أي مشكلة وذلك عن طريق استخدام البرامج الرياضية في شتى العلوم

 خرى وتحويلها تدريب الطالبات على ربط الكميات الطبيعية في شتى التخصصات كالطب والهندسة والفيزياء واالقتصاد وشتى العلوم األ

  ا سواء بالطرق التحليلية أو الطرق العددية والقيام بتطبيق هذه الطرق باستخدام الحاسب اآللي .ومحاولة حله، إلى معادالت رياضية

 أن يكون القسم مواكبا للتطور العلمي والبحثي لتحقيق معايير الجودة الشاملة والحصول على االعتماد األكاديمي 

 والدراسات التطبيقية المختلفة ذات الصلة بالرياضيات والمسايرة  يسعى القسم لتلبية احتياجات المنطقة والمملكة من األبحاث العلمية

 ألحدث التطورات العلمي.

  األهداف
  العمل على تنمية مهارات التفكير عند الطالبات والوصول بالمستوى العلمي المناسب للطالبة الجامعية للدرجة التي تؤهلها للقيام بعملها .5

 في شتى المجاالت العلمية واألكاديمية التي تحتاج إلى الرياضيات .كمدرسة ومربية لألجيال القادمة والعمل 

 ربط مناهج الرياضيات بالحية العملية ومعرفة فوائد الرياضيات في شتى علوم الحياة .0

 العمل على التواصل العلمي مع التخصصات األخرى وذلك عن طريق العمل الجماعي .5
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 وطنية المؤهلة في تخصص علم الرياضياتتلبية احتياجات المنطقة والمملكة من الكوادر ال .0

 .تقديم الخدمات العلمية والفنية في شتي المجاالت للقطاعين الحكومي واألهلي .3

 تقديم أفضل الخدمات لمنسوبي القسم من أعضاء هيئة تدريس ومساعدين وكذلك الطالب. .0

 اإلسهام في خدمة المجتمع عبر الوسائل المختلفة. .2

ميادين المختلفة و ذلك من خالل الحصول على أحدث األجهزة والمعدات في مجاالت علوم الرياضيات مواكبة التطور العلمي في ال .4

 التي تعتمد على التقنيات الحديثة .

 مقررات البرنامج
قسم مرة ثانية وقبول الطلبة فيه من مالحظة: يقتصر عمل قسم الرياضيات حاليا فقط على تدريس جميع مقررات الرياضيات في كافة أقسام الكلية ، وذلك حتى يتم تفعيل ال

 جديد باألعوام الدراسية  القادمة.

 
 الفصل األول المستوى الثالث

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة عملي نظري

MATH112 4 2 3 برمجة لغة CS100 

MATH200 4 0 4 التكامل أساسيات MATH101 

MATH251 3 1 3 الرياضيات أسس MATH101 

MATH261 3 0 3 تحليلية هندسة MATH101 

ARAB101 2 0 2 1 العربية اللغة - 

ISLS101 2 0 2 1 اإلسالمية الثقافة - 

 71 المجموع

 
 الفصل الثاني المستوى الرابع

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة عملي نظري

STAT201 4 0 4 عام إحصاء - 

MATH203 4 0 4 متقدم وتكامل تفاضل - 

MATH204 3 2 3 1 تفاضلية معادالت MATH200 

MATH241 3 0 3 خطي جبر MATH251 
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ARAB 201 2 0 2 2العربية اللغة ARAB101 

ISLS 201 2 0 2 2 اإلسالمية الثقافة ISLS101 

 71 المجموع

 
 الفصل األول المستوى الخامس

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة عملي نظري

MATH  305 3 0 3 2 تفاضلية معادالت MATH  204 

MATH  311 3 0 3 (1) حقيقي تحليل MATH  251 

MATH  342 3 0 3 (1) تجريدي جبر MATH  251 

ISLS 301 2 0 2 (3) إسالمية ثقافة ISLS201 

STAT 311 3 0 3 (1) االحتماالت نظرية STAT 201 

 71 المجموع

 
 الفصل الثاني المستوى السادس

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة عملي نظري

ISLS    401 2 0 2 (4) اإلسالمية الثقافة ISLS 301 

MATH 334 3 0 3 عددي تحليل في مقدمة MATH 203 & STAT 201 

MATH 340 2 0 2 العمليات بحوث في مقدمة MATH 203 

MATH 343 3 0 3 (2) تجريدي جبر MATH 342 

MATH 406 3 0 3 جزئية تفاضلية معادالت MATH 305 

MATH  xxx 3 0 3 اختيارية رياضيات مادة - 

 71 المجموع

 
 الفصل األول المستوى السابع

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة عملي نظري

MATH  333 3 0 3 الجاهزة والبرمجيات الرياضيات MATH 200 & 
STAT201 

MATH  408 3 0 3 تكاملية معادالت MATH  311 & 
MATH 305 

MATH  464 3 0 3 عام  تبولوجي MATH  311 & 
MATH 251 
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MATH  481 3 0 3 والمسلمين العرب عند الرياضيات تاريخ MATH  200 

MATH  413 3 0 3 (1) مركب تحليل MATH  311 

MATH  xxx 3 0 3 اختيارية رياضيات مادة - 

 71 المجموع

 
 الفصل الثاني المستوى الثامن

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات

 المتطلب
 معتمدة عملي نظري

MATH 415 3 0 3 دالي تحليل MATH 311 

MATH 462 3 0 3 متقطعة رياضيات MATH 251 

MATH 463 3 0 3 تفاضلية هندسة MATH 204 

MATH 491 3 0 3 بحثي مشروع - 

MATH  xxx 3 0 3 اختيارية رياضيات مادة - 

 71 المجموع

 
 أعضاء هيئة التدريس

 مالحظات التخصص الدقيق التخصص العام الدرجة العلمية االسم م
 مشرف القسم تحليل نظم المعادالت الخطية رياضيات تطبيقية دكتوراه د. محمد عادل صنوفي 5
 منسق وحدة الموهبة واالبداع رياضيات رياضيات دكتوراه د. محمد صفاء محمد 0
 منسق وحدة التعليم المساند رياضيات رياضيات ماجستير أ.علي مضوي ابو الماجي علي 5
 منسق الجودة والتطوير في القسم رياضيات رياضيات ماجستير سليمان الزبير شين المليح 0
 منسقة شطر الطالبات رياضيات رياضيات بكالوريوس سمية حسن شاهين 3
 منسقة القياس والتقويم في القسم رياضيات رياضيات بكالوريوس غادة محمد حمزة بديوي 0
 مبتعث معادالت تفاضلية رياضيات ماجستير مروة محمدا براهيم الزبيدي 2
 مبتعث هندسة تفاضلية رياضيات ماجستير .هاجرابراهيم أحمد أبوطقيقة 4
 مبتعث تحليل عددي رياضيات ماجستير الحربيوئام غازي سمران  3

 مبتعث رياضيات رياضيات بكالوريوس غدير محمد سعيد الردادي 54
 مبتعث احصاء رياضيات سبكالوريو  وداد سعيد العتيبي 55
 مبتعث رياضيات بحته رياضيات بكالوريوس رفيع الحويطي دفاطمة أحم 50
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 األحياء  قسم

 القسم ةنشأ
هـ تغير االسم الي الكلية الجامعية 5054-5003هـ  في كلية التربية بضباء تحت مسمى قسم )األحياء( وفي عام 5005-5000 نشأ القسم عام

بضباء )كلية علوم ( مع استمرار قسم األحياء تحت نفس المسمى. و يمنح القسم الخريجات درجة البكالوريوس في تخصص االحياء. و الخطة 

 ة.المواد النظرية و العملية وفقا للمعلومات العلمية األخيرة المستمدة من مراجع معاصر  الدراسية للقسم تدرس فيها

 رؤية القسم
تتمثل رسالة القسم في تأهيل الطالب لسد االحتياجات المتنوعة لسوق العمل في مجاالت علم األحياء المختلفة والعمل على تخريج جيل من 

ة باإلنسان وذلك عن طريق تقديم طيف متنوع من المعلومات النظرية الحديثة بجانب عدد من التجارب العلماء والباحثين وتحسين البيئة المحيط

 والتدريبات العملية والبحثية والتي تخدم وتكون ركيزة لباقي العلوم األخرى.

 رسالة القسم
األحياء المختلفة والعمل على تخريج جيل من  تتمثل رسالة القسم في تأهيل الطالب لسد االحتياجات المتنوعة لسوق العمل في مجاالت علم

رب العلماء والباحثين وتحسين البيئة المحيطة باإلنسان وذلك عن طريق تقديم طيف متنوع من المعلومات النظرية الحديثة بجانب عدد من التجا

 والتدريبات العملية والبحثية والتي تخدم وتكون ركيزة لباقي العلوم األخرى.

 أهداف القسم
 بية احتياجات المنطقة والمملكة من الكوادر الوطنية المؤهلة في تخصص علم األحياء.تل .5

تلبية احتياجات المنطقة والمملكة من األبحاث العلمية والدراسات التطبيقية ذات الصلة بعلوم األحياء والمسايرة ألحدث التطورات  .0

 العلمية.

 طاعين الحكومي واألهلي.تقديم الخدمات العلمية والفنية في شتي المجاالت للق .5

 اإلسهام في خدمة المجتمع عبر الوسائل المختلفة. .0

مواكبة التطور العلمي في الميادين المختلفة وذلك من خالل الحصول على أحدث األجهزة والمعدات في مجاالت علوم األحياء التي  .3

 تعتمد على التقنيات الدقيقة.
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 الملوثات وأثرها على الكائنات الحية ووسائل مقاومة التلوث. اإلسهام في الحفاظ على البيئة عن طريق دراسة  .0

 مقررات البرنامج
 المستوى الثالث

 رمز المقرر اسم المقرر

 عدد ساعات

 االتصال االسبوعية

عدد 

 الساعات

 المعتمدة*

 الوزن

% 
 المتطلبات السابقة

    تدريب عملي نظري

   ISLS 101 2   2 1الثقافة اإلسالمية  1

   ARB 101 2   2 مهارات لغوية 2

 -  CHEM 201 3 3 - 4 كيمياء 3

 STAT 202 4 - - 4  MATH 101 حيويأحصاء  4

 BIO 202 3 2 - 4  BIO 101 (2أحياء عامة ) 5

   16  5 14 المجموع

 

 املستوى الرابع

 املقرر  رمز اسم املقرر

ساعات االتصال عدد 

 االسبوعية

عدد 

 الساعات

 *املعتمدة

 الوزن

% 

 املتطلبات السابقة

    تدريب عملي نظري

 ISLS 201 2  2 2  ISLS 101 2الثقافة اإلسالمية  1

 BIO 221 2 2 - 3  BIO 202 وراثة عامة 2

 BIO 241 2 2 - 3  BIO 202 1نبات عام  3

 BIO 222 2 2 - 3  BIO 202 بيولوجيا اخللية 4

 BIO 251 2 2 - 3  BIO 202 1حيوان عام  5



 جامعة تبوك     بضباءالكلية الجامعية 

 
36 

 BIO 271 2 2 - 3  BIO 202 أساسيات علم البيئة 6

   17 2 8 14 اجملموع

 

 المستوى الخامس

 رمز المقرر اسم المقرر

 عدد ساعات

 االتصال االسبوعية

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

 الوزن

% 
 المتطلبات السابقة

    تدريب عملي نظري

 ISLS 301 2   2  ISLS 201 3الثقافة اإلسالمية  1

 ARB 201 2  - 2  ARB 101 لغة عربية 2

 BIO310 2 2 - 3  Non فيزياء حيوي 3

 BIO 341 2 2 - 3  BIO 241 2نبات عام  4

 BIO 351 2 2 - 3  BIO 251 2حيوان عام  5

 BIO 231 2 2 - 3  BIO 202 أحياء دقيقة عامة 6

   16 - 8 12 المجموع

 

 المستوى السادس

 رمز المقرر اسم المقرر

 عدد ساعات

 االتصال االسبوعية

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

 الوزن

% 
 المتطلبات السابقة

    تدريب عملي نظري

 ISLS 401 2   2  ISLS 301 4الثقافة اإلسالمية  1

 BIO 348 2 2 - 3  BIO 241 فلورا المملكة 2

 BIO 332 2 2 - 3  BIO 251 طفيليات 3

 BIO 359 2 2 - 3  BIO 251 حشرات عام 4

 BIO 471 2 2 - 3  BIO 271 تلوث 5
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 -  BIO XXX 2 2 - 3 مادة اختيارية 6

   17  10 12 المجموع

 

 المستوى السابع 

 رمز المقرر اسم المقرر

 عدد ساعات

 االتصال االسبوعية

عدد 

 الساعات

 المعتمدة*

 الوزن

% 
 المتطلبات السابقة

    تدريب عملي نظري

 CHEM 438 2 2 - 3  CHEM 201 كيمياء حيوية 1

 BIO 401 2 2 - 3  BIO 202 فسيولوجي عام 2

 BIO 430 2 2 - 3  BIO 202 مناعة وأمصال 3

 BIO 459 2 2 - 3  BIO 359 مكافحة عامة 4

 -  BIO XXX 2 2 - 3 مواد اختيارية 5

   15  10 10 المجموع

 

 المستوى الثامن 

 رمز المقرر اسم المقرر

 

 

 عدد ساعات

 االتصال االسبوعية

عدد 

 الساعات 

 المعتمدة*

 الوزن

 % 

 المتطلبات السابقة

    تدريب عملي نظري

 BIO 402 2 2 - 3  BIO 202 أحياء بحرية 1

 BIO 452 2 2 - 3  BIO 430 وبائيات 2

   BIO 491 4 - - 4 بحث ومقال 3

 BIO 420 2 2 - 3  BIO 222 بيولوجيا جزيئية 4

   BIO XXX 2 2 - 3 أختياريةمواد  5

   16  8 12 المجموع
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 أعضاء هيئة التدريس
 

 

 

 

 

  

 االيميل الدرجة أسماء أعضاء المجلس م

 malfaidi@ut.edu.sa أستاذ مساعد د. محمد احمد الفايدي 5

 smuslim@ut.edu.sa أستاذ مشارك د. سحر عبدالرزاق مسلم 0

 e.algaban@edu.sa محاضر أ. ابتسام أحمد محمد الغبان 5

 rossewerd@gemail.com معيدة أ. رؤاء صالح المحالوي 0
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 walaiobdan@ut.edu.sa معيدة أ. وئام محمد العبيدان 0

 balamri@ut.edu.sa معيدة أ.بدرية محمد العمري 2
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 الدراسات اإلسالمية  قسم

 القسم ةنشأ
المية قسم الدراسات اإلسالمية من أهم األقسام بالكلية الجامعية بضباء وتأتي أهميته من أهمية الرسالة التي يحملها، وهي بناء الشخصية اإلس يعد

رهن . السوية المتزنة الفاضلة ذات الخلق القويم . وهو بذلك يحمل رسالة األنبياء والصالحين المصلحين من بعدهم لكل طالبات القسم  ولغي

هـ وبلغ عدد الدفعات التي 5050هـ 5053هـ وتخرجت منه أول دفعة سنة 5050تأسس هذا القسم بتأسيس الكلية المتوسطة بضباء عام 

أصبح تخرجت منه حتى اآلن ثماني دفعات , وكان يمنح شهادة الدبلوم التربوي في الدراسات اإلسالمية ومن بعد تطوير الكلية إلى كلية التربية 

  الخريجات درجة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية .يمنح 

 والرسالة  الرؤية
نطمح ألن يكون لهذا القسم مساهمة فعالة في األبحاث التخصصية التي  تخريج كادر سعودي ذو كفاءة عالية في مجال الدراسات اإلسالمية .

 تقترحها وحدة البحوث في الجامعة.

  األهداف
اإلسالمية الصحيحة في نفوس الطالبات . ومفهوم الوالء لله أواًل ثم للوطن وال والة األمر ومفهوم الوسطية يهدف إلى ترسيخ العقيدة  .5

ية واالعتدال والفكر اإلسالمي المتوازن وتبصير الطالبات بالتحديات التي تواجه الوطن وفق رؤية علميه وموضوعيه والتركيز على أهمية مرجع

  الفتوى وتلقيها من العلماء .

  بناء المجتمع الفاضل من خالل ربط المادة العلمية بواقع الطالبة لبناء شخصية إسالمية سوية . تأثر في مجتمعها تأثيراً إيجابياً . .0

تنمية المهارات والقدرات لدى الطالبات والكشف عن مواهبهن وتحفيزهم الستغالل الطاقات في كل مايفيدهن ويحقق لهن الرضاء عن  .5

  شغل أوقات فراغهن بما يفيد وينفع ومن خالل المشاركة في لجان األنشطة المتعددة ذواتهن. من خالل

هن نشر ثقافة الحوار بين الطالبات والهيئة اإلدارية والتعليمية في القسم لرفع مستوى الخدمات اإلدارية والتعليمية التي يقدمها القسم ل .0

  انيات القسم وصالحياته المخولة له .ولتذليل العقبات التي تحول دون تقدمهن العلمي حسب إمك
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الل االستفادة من تقنيات التعلم الحديثة في توفير تعليم ممتع وهادف للطالبة خاصة البرامج اإللكترونية التي تعني بالتراث اإلسالمي من خ .3

تواها األكاديمي بما يفي بحاجة الواجبات البحثية التي تكلف بها الطالبة والتي تنمي فيها حب المعرفة واالطالع وتعمل على رفع مس

 سوق العمل .

 أعضاء هيئة التدريس
 
 م

 رقم الجوال   البريد االلكتروني   الدرجة االسم

 amahmoud@ut.edu.sa 4345552353 أستاذ مساعد د. عبد الباسط عبد الرحيم حسين 5

 a.alshaker@hotmail.com 4305045504 أستاذ مساعد د.عبير أحمد عبيدو الشاكر 0

 Abdoallah14@yahoo.com 4305044230 أستاذ مساعد د.عبد الله عبد المنعم أحمد الشرقاوي 5

 malzubair@ut.edu.sa 4354040534 أستاذ مساعد د. مي محمد يوسف الزبير 0

 n.bedewi@hotmail.com 4334205000 معيدة) مبتعثة ( أ.نجود بديوي حسين بديوي 3

 denar55@hotmail.com 4333443300 معيدة ) مبتعثة ( الذيبانيأ.هاجر صبيح  0
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 اللغة العربية قسم

 القسم ةنشأ
 ورفد الكريم القران لغة على الحفاظ وهي يحملها، التي الرسالة أهمية من أهميته وتأتي بضباء الجامعية بالكلية األقسام أهم من العربية اللغة قسم يعد

 هـ5053 سنة دفعة أول منه وتخرجت هـ5050 عام بضباء المتوسطة الكلية بتأسيس القسم هذا تأسس. علمياً  مؤهلة بكفاءات المجتمع

 درجة الخريجات يمنح أصبح التربية كلية إلى الكلية تطوير بعد ومن العربية اللغة في التربوي الدبلوم شهادة يمنح وكان,  دفعات ثماني هـ5050

 .العربية اللغة في البكالوريوس

 والرسالة  الرؤية
 تخريج كادر سعودي ذو كفاءة عالية في مجال اللغة العربية ، وآدابها. 

 لتنموية.الحفاظ على لغة القران الكريم واالهتمام بها ، رفد المجتمع بكفاءات مؤهلة علمياً وتسهم في رقي المجتمع. وتسد احتياجاته البشرية وا

 فعالة في األبحاث التخصصية التي تقترحها وحدة البحوث في الجامعة. نطمح أن يكون لهذا القسم مساهمة

  األهداف
 .والفنية والثقافية الفكرية حصيلتهم إلثراء الالزمة اللغوية بالمهارات الطالب تزويد .5

 .والعام الخاص القطاعين في للعمل وآدابها العربية اللغة مجال في مؤهلة كفاءات إعداد .0

 .المملكة في والتنموية البشرية باالحتياجات وربطها العلمية البحوث في اإلسهام .5

 . وآدابها العربية اللغة مجال في علمية ولقاءات واستشارية تدريبية دورات تقديم خالل من المستمر والتعليم المجتمع خدمة .0

 .المختلفة ومناهجها المعاصرة العلوم وبين القديم العربي والفكري اللغوي التراث بين علمي جسر إقامة .3

 والعربي  اإلسالمي بالتراث تعني التي اإللكترونية البرامج خاصة للطالبة وهادف ممتع تعليم توفير في الحديثة التعلم تقنيات من االستفادة .0

 يفي بما األكاديمي مستواها رفع على وتعمل واالطالع المعرفة حب فيها تنمي والتي الطالبة بها تكلف التي البحثية الواجبات خالل من

 . العمل سوق بحاجة
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 مقررات البرنامج
رقم  اسم المقرر 

 المقرر
رمز 

 المقرر
 متطلب سابق معتمد عملي نظري

 - 0 - 0 عرب  545 المهارات اللغوية
 - 5 - 5 عرب  544 األدب الجاهلي

 - 5 - 5 عرب 545 (5النحو)
 - 0 - 0 عرب  543 (5الصرف)

 - 0 - 0 عرب  540 )علم المعاني(5بالغة
 - 0 - 0 عرب  542 فقه اللغة

 األدب الجاهلي 5 - 5 عرب 545 األدب في عصر صدر اإلسالم وبني أمية 
 - 0 - 0 عرب 540 المصادر األدبية واللغوية

 (5النحو) 5 - 5 عرب 540 (0النحو)
 - 0 - 0 عرب 045 العروض وموسيقى الشعر 

 - 0 - 0 عرب 040 تحليل الخطاب
 - 0 - 0 عرب 544 فن القراءة

 أدب عصري صدر اإلسالم وبني أمية  5 - 5 عرب 044 األدب في العصر العباسي األول
 (0النحو) 5 - 5 عرب 045 (5النحو)

 - 0 - 0 عرب 043 اللهجات العربية
 علم المعاني5البالغة 0 - 0 عرب 044 بيان وبديع 0البالغة

 أدب صدر اإلسالم وبني أمية  5 - 5 عرب 043 األدب األندلسي
 (5النحو) 5 - 5 عرب 040 (0النحو)

 األدب العباسي األول 5 - 5 عرب 042 األدب في العصر العباسي الثاني 
 (5الصرف) 0 - 0 عرب 544 (0الصرف)

 - 5 - 5 عرب 545 النقد األدبي القديم 
 - 5 - 5   تحليل النصوص األدبية

 - 0 - 0 عرب 545 علم الداللة
 - 0 - 0 عرب 045 اللسانيات 

 األدب في العصر العباسي الثاني 5 - 5 عرب 543 األدب في العصر األيوبي والمملوكي والعثماني
 - 0 - 0 عرب 540 علم اللغة العام

 (0(، الصرف)0النحو) 0 - 0 عرب 540 تطبيقات نحوية وصرفية
 - 5 - 5 عرب 044 األدب السعودي
 - 0 - 0 عرب 040 األدب المقارن

 - 0 - 0 عرب 040 قراءة في كتب التراث
 - 0 - 0 عرب 040 قاعدة بحث 

 النقد األدبي القديم  5 - 5 عرب 045 النقد األدبي الحديث
 - 5 - 5 عرب 040 الشعر العربي الحديث 

 - 0 - 0 عرب 043 النثر العربي الحيث
 0+5البالغة 5 - 5 عرب 542 البيان القرآني والنبوي

 - 0 - 0 عرب 042 علم اللغة التطبيقي
 - 0 - 0 عرب 544 األسلوبية
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 أعضاء هيئة التدريس

 رقم الجوال  البريد االلكتروني  القسم  الدرجة  االسم م

 aalhwity@ut.edu.sa 4340530345 اللغة العربية ةمحاضر  أ.علياء سلمان عودة الجوهري 5

 ut.edu.sa dalbouq@ 4340203034 اللغة العربية " مبتعثة" معيدة أ.ضبية يوسف حمزة البوق 0

 asssa141451@hotmail.com 4333445230 اللغة العربية  معيدة أ.فاطمة سويلم السليلمي الحويطي 5

 hotmail.com-a-Gawaher 4345340044@2009 اللغة العربية  معيدة أ.جواهر عبيد الله عبد الله العديساني 0

 ut.edu.sa dnajem@ 4344000340 اللغة العربية معيدة محمد عيد ناجمأ.دالل  3
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 وكالة التطوير والجودة 

 الوكالة ةنشأ
ي علوم في إطار السعي الدائم والمستمر لمواكبة التطور في كافة المجاالت؛ عملت الكلية الجامعية على تبني مشروع االعتماد األكاديمي لبرنامج

والترجمة ، مستفيدة في ذلك من الدعم المتواصل من جامعة تبوك لفروع الجامعة ، والذي يوليه صاحب المعالي مدير جامعة  الحاسب واللغات

 تبوك أهمية كبرى .

أمل  ولقد كان للكلية الجامعية السبق في تبني مشروع االعتماد األكاديمي؛ ولذا خطت فيه خطوات وثابة ومتقدمة في خالل الفترة الماضية، على

 استقبال الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في أقرب فرصة ممكنة.

عميد الكلية، وهي وكالة مرتبطة بوكيل الكلية للتطوير، وتعمل على ضمان الجودة في أقسام  تأسست وكالة الجودة واالعتماد األكاديمي بقرار

الوكالة بتنفيذ سياسات وكالة التطوير والجودة كما تقوم الكلية، ومراكزها، ووحداتها، واإلدارات المساندة لها لتحقيق رسالة الكلية وأهدافها.  

 واالعتماد بالجامعة وآلياته .

 لةالوكا رؤية
بحيث تكون قادرة على التطوير المستمر بما يؤهلها للحصول على االعتماد األكاديمي من الهيئات  الكلية ، فيمقومات نظم توكيد الجودة  تحقيق

 واإلقليمية والعالمية ذات السمعة المتميزة. الوطنية

  الوكالة رسالة
موارد تعمل الوكالة على تحقيق الجودة في جميع الممارسات التعليمية والبحثية واإلدارية في الكلية، واالستخدام األمثل لجميع اإلمكانات وال

المتاحة للنهوض بمستوى التعليم، وذلك بمشاركة جميع منسوبي الكلية، لمقابلة حاجات المجتمع، ومتطلبات سوق العمل، وفق معايير الجودة 

 واالعتماد األكاديمي. 

 أهداف الوكالة
ئها، تهدف وكالة الجودة واالعتماد األكاديمي إلى معاونة جميع أقسام الكلية ومراكزها ووحداتها وإداراتها على تفعيل معايير الجودة في أدا

ية، ووفق المستجدات المحلية واإلقليمية واستكمال عمليات التقويم الذاتي لها، بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة اإلستراتيجية لتطوير الكل

 والدولية في مجال الجودة والتميز واالعتماد األكاديمي، وتحسين مستوى المخرجات من خالل تحقيقها األهداف التالية:
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 .تعزيز ثقافة الجودة وإجراءاتها وآليات تحقيقها 

 .تحسين مخرجات التعلم لدى الطالب 

  لتحقيق أهدافها.تقديم الدعم للبرامج األكاديمية 

 .العمل على ضمان جودة البرامج األكاديمية، وتهيئتها لالعتماد األكاديمي 

 .تفعيل دور الوحدات اإلدارية المساندة لضمان الجودة وتطوير العمل اإلداري 

 .تهيئة البرامج األكاديمية لالعتماد المحلي والخارجي 

 نيالعاملو  ،هيئة التدريس عملياتها، ونواتجها، ويشمل ذلك:و  ها،ء لمدخالتتقويم العملية التعليمية من خالل قياس مؤشرات األدا، 

 .الخ… ن يالخريج، والبرامج، و الطالبو 

 المؤهلة لالعتمادمعايير التقويم  تراعىبحيث  ،إعداد نماذج االستمارات واألدوات الالزمة للتقويم. 

  وتقديم المقترحات والوسائل المناسبة للتغلب عليها الكلية،التي تقدمها  التعليميةتحديد جوانب القوة والضعف في اإلمكانيات والبرامج، 

 ووضع خطط العمل بتوقيتات ومسئوليات وتحديد اإلمكانيات الالزمة لها.

  ات الكليالمناظرة في  األقسامللوصول بخريجيها إلى مستوى متميز بين خريجي  ،المختلفة لبرامجها ولوائحهاالكلية  أقساممتابعة تطوير

 بما يحقق لهم القدرة التنافسية العالية في سوق العمل.و  ،األخرى المماثلة

 لتبادل الخبرة بما يطور من  ،في التعليم الجامعي والتقويم الجودةبوالدولية التي تهتم  وطنيةالعمل على إيجاد قنوات اتصال مع الهيئات ال

 .بالكليةأداء العملية التعليمية 

  الجودة الداخلية والنمو المهني ألعضاء هيئة التدريس وبصفة خاصة برامج التدريب  التدريبية التي تسهم في تطبيق آلياتمتابعة البرامج

 على استكمال ملفات البرامج والمقررات الدراسية وفي استخدام التكنولوجيا المتطورة في العملية التعليمية.

 ل التعليم المفتوح والتعليم عن بعد.تقويم األداء في نظم التعليم الجامعي الجديدة مث 
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 مهام الوكالة

 .نشر ثقافة الجودة في الكلية من خالل إصدار الدراسات، والكتيبات، والنشرات، وعقد الندوات، والمحاضرات، وورش العمل 

 .االلتزام برسالة الكلية وأهدافها من أجل تحسين األداء 

  الكلية في ضوء معايير الجودة واالعتماد األكاديمي.استطالع آراء الخريجين بهدف تطوير أداء 

  استطالع آراء مؤسسات المجتمع المستفيدة من مخرجات الكلية بما يساير احتياجات المجتمع، ويحقق مبدأ المشاركة المجتمعية

 المفيدة في تطوير تلك المخرجات.

  اء عمليات القياس والتقويم، وتوفير قاعدة بيانات وخدمات إعداد النماذج والبرامج المتخصصة التي تتطلب إجراء المسوحات، وإجر

 إلكترونية.

 .متابعة أنشطة األقسام العلمية والمراكز واإلدارات، لجمع البيانات والمعلومات ذات العالقة بأدائها وخططها 

 .صياغة الخطط التدريبية الالزمة لعمليات التقويم وتوكيد الجودة 

 ة اإلستراتيجية التي من شأنها إحداث التغيير المنشود، وتوجيه الجهود، وتوظيف اإلمكانات والطاقات المساهمة في إعداد مشروع الخط

 وفق رسالة الكلية، لبلوغ أهدافها وطموحاتها المستقبلية.

  داخل المملكة توفير المعلومات حول التطورات المتعلقة بتوكيد الجودة واالعتماد، واالستفادة من تجارب المؤسسات التعليمية األخرى

 العربية السعودية وخارجها.

 .إعداد التقارير السنوية عن أنشطة الكلية، ومخرجاتها وفق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي 

 

 أعضاء وكالة التطوير والجودة:
 

 التكليف االسم م
 مشرف وكالة التطوير والجودة د. محمد الجوابره 1

 مشرف وحدة الوثائق والمعلومات – الوكالة بشطر الطالبمنسق  إبراهيم علي ابراهيم .أ 2

 منسق الوكالة بشطر الطالبات هنادي محمد العبيدان .أ 3
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 بالكلية الوحدات
 علمياً وإدارياً  التدريس واإلداريين المؤهليننخبة من أعضاء هيئة  على إدارتها ويقوممساندة الحدات مجموعة من الو  تضم الكلية

 :كما يلي  تالوحدا هي وهذهتخصصه كالً في 

 وحدة القياس والتقويم .5

 األكاديمي اإلرشادوحدة  .0

 وحدة خدمة المجتمع  .5

 وحدة العالقات العامة واإلعالم .0

 واألنشطة الطالبية وحدة شؤون الطالب .3

 وحدة التعليم المساند .0

 الدراسات العليا والبحث العلميوحدة  .2

 وحدة الخريجات. .4
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 وحدة القياس والتقويم

 أو الطالب أداء تقويم مستوى على كان سواء فيها والتقويم القياس منظومة تطوير الى السعودية العربية المملكة في العالي التعليم مؤسسات تحتاج
 الدراسية المقررات لتطوير كبيرة فرصا هنالك أنه فالمالحظ.  عام بشكل الجامعي األداء تقويم أو األكاديمية والبرامج الدراسية المقررات تقويم

 مهارات رأسها وعلى التدريس هيئة ألعضاء الشامل التطوير ضرورة ذلك ويتطلب المختلفة، وكلياتها بإدارتها تبوك جامعة في األكاديمية والبرامج
 ".مميز لخريج مميز تدريس هيئة عضو"  شعار تحقيق الى تسعى فالجامعة.  والتقويم التدريس

 
 الوحدة رؤية
 مضلة تحت الواقعة واألدوار المهام إطار في مخرجاتها في ومتميز نوعي أداء لتحقيق واجراءاتها مدخالتها في أنموذج تكون ألن الوحدة تسعى
 .التميز على القائمة الجامعة رؤية مع انسجاما الصلة، ذات الجامعية والبرامج الدراسية الخطط في والمقررات للطلبة األكاديمي والتقويم القياس

 
 الوحدة رسالة
 التي القيم من منظومة وفق األدوار، لهذه إجرائية تعريفات على القائمة الممارسات وتطوير الرؤية في الوضوح على القائمة والتقويم القياس أدوار تفعيل
 على المرتكزة القرارات واتخاذ والتطوير التحسين متطلبات لتحقيق خاص، بشكل الجامعي واألكاديمي عام بشكل والتقويم القياس عملية تحكم

 .الموثوقة والنوعية الكمية البيانات
 
 الوحدة هدافأ

 تهدف وحدة القياس والتقويم في الكلية إلى قياس وتقويم األداء األكاديمي بأقسام الكلية وذلك من خالل األهداف التالية

 الجامعة في السليم العلمي والتقويم القياس ثقافة نشر .5

 مكوناتها بجميع التعليمية البيئة جودة من للتحقيق المختلفة والتقويم القياس أدوات وتطوير بناء .0

 والقويم القياس بعمليات يتعلق فيما المختلفة الجامعة وفروع لوحدات الدعم تقديم .5

  والتقويم القياس عمليات في الحديثة التقنية توظيف .0

 والتقويم القياس عمليات يخدم بما وتوظيفها والعالمية المحلية والخبرات التجارب من االستفادة .3

  مستقبلية عوائق من يعترضها قد وما انية مشكالت من تعانيه ما واكتشاف التعليمية العملية شخيص .0

 .   التعليمية العملية عناصر كل أداء مستويات تحديد .2
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 مهام الوحدة
 :هـ، الصادر من قبل معالي مدير الجامعة والمتضمن3/2/5053( تاريخ 34355/430/53تسعى الوحدة لتحقيق المهام الواردة في اتعميم رقم )

 التنسيق مع وحدة القياس والتقويم الجامعي بالجامعة في جميع أعمالها. .5

 جمع الخطط  الدراسية لجميع المقررات الدراسية التي تقدمها برامج الكلية. .0

ررات الدراسية التي تقدمها برامج الكلية في كل فصل االحتفاظ بنسخة من جمع االختبارات ) الدورية والنهائية(  لجميع المق .5

 دراسي.

 االحتفاظ بنتائج االختبارات ) الدورية والنهائية(  لجميع المقررات الدراسية التي تقدمها برامج الكلية في كل فصل دراسي. .0

 لتقارير منها.التنسيق مع وحدة القياس والتقويم الجامعي بالجامعة في تحليل نتائج االختبارات واستخراج ا .3

 قسام الكلية.أو توصيات تخص أالتنفيذ والمتابعة لكل ما يصدر من وحدة القياس والتقويم الجامعي بالجامعة من تعليمات  .0

 ضاء هيئة التدريس.التنسيق مع وحدة القياس والتقويم الجامعي بالجامعة في تنظيم الدورات والورش أل .2

 قسام الكلية.أبنوك االختبارات للمقررات الخاصة ب إنشاءشراف على اإل .4

دوات جمع البيانات المتعلقة بالقياس والتقويم في أالتعاون مع وحدة القياس والتقويم الجامعي بالجامعة في تعبئة االستبانات و  .3

 الكلية.

 الهيكل االداري للوحدة 
 ) أ ( المشرف على الوحدة في الكلية

 ويصدر قرار تكليفه عميد الكلية لمدة عام قابلة للتجديد, وله الصالحيات والمسؤوليات التالية: هو أحد أعضاء هيئة التدريس

 مسؤول أمام عميد الكلية فيما يختص بإدارة الوحدة وفقا لسياسات وتوجهات الجامعة والكلية. .5

 االشراف على تنفيذ خطة العمل السنوية والدورية المعتمدة. .0

 الحالية والمستقبلية.رسم واقتراح خطط الوحدة  .5

 دعوة أعضاء الوحدة لالجتماع ورئاسة الجلسات. .0

 متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الوحدة. .3
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 متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها الوحدة. .0

 متابعة المستجدات الحديثة في مجال تطوير الوحدة. .2

 الفنية بالوحدة. االشراف على ادارة الشؤون المالية واإلدارية و  .4

 

 ) ب ( مساعدة المشرف على الوحدة  
هي احد اعضاء هيئة التدريس من شطر الطالبات ويصدر قرار تكليفها عميد الكلية لمدة عام قابلة للتجديد, بناءًا على ترشيح المشرف على 

الوحدة وتتولى متابعة أعمال المشرف على الوحدة في  الوحدة, وتحدد مهامها ومسؤولياته بما يساعد المشرف على الوحدة ويرفع من مستوى اداء

 شطر البنات.

 ) ج ( رؤساء االقسام 
 هم من أعضاء هيئة التدريس يرشحهم المشرف على الوحدة  ويصدر قرار تكليفهم عميد الكلية لمدة عام قابلة للتجديد.

 ) د ( االداريون والفنيون
 حدة كل حسب اختصاصه وفقا الحتياجات الوحدة والخطة المعتمدة لها. هم من موظفي الكلية يتم استقطابهم للعمل بالو 

 اقسام وحدة القياس والتقويم:
 وقد تم اعتماد الهيكل المعمول به في وحدة القياس والتقويم في الجامعة، وتحديد مهام كل قسم في ضوء ذلك على مستوى الكلية، وكما يلي:

مشرف الوحدة

قسم القياس 
واالختبارات

قسم التقويم
قسم الدراسات 
واالحصاءات

قسم الشؤون 
ةالمالية واالداري

مساعدة المشرف
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 قسم القياس واالختبارات – 3
 المهام األساسية لهذا القسم على االتي :وتتركز 

 . اعداد وبناء المقاييس المتعلقة بكافة جوانب العملية التعليمية 

 . متابعة االختبارات ونتائجها والتأكد من تطبيقها المعايير المطلوبة في االختبارات 

 العلمي . متابعة المادة العلمية المقدمة في مختلف المواد والتأكد من  االلتزام بالمحتوى 

 . االشراف على بناء نظام متكامل لبنوك االختبارات 

 . أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المشرف على الوحدة 

 قسم الدراسات واإلحصاءات  – 1
 وتتركز المهام األساسية لهذا القسم على االتي :

  اإلحصائية لجودة اإلختبارات .تحليل نتائج إختبارات المقررات الفصلية والنهائية وتقديم بعض المؤشرات 

 . بناء وتطوير اإلستبانات التقويمية المختلفة 

 . إجراء الدراسات والبحوث ذات العالقة بعمل الوحدة 

 . أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المشرف على الوحدة 

 قسم التقويم  – 1
 وتتركز المهام األساسية لهذا القسم على األتي :

 لألقسام. تقييم األداء األكاديمي 

 .إقتراح الضوابط الالزمة من جهات داخل الكلية أو خارجها للحصول على تقييم للعملية التعليمية في الكلية 

 . عرض ومناقشة تقارير التقويم الدورية مع الجهات ذات العالقة لإلستفادة في تعزيز الجوانب اإليجابية ومعالجة الجوانب السلبية 

  ش العمل في مجال القياس والتقويم .تنظيم البرامج التدريبية وور 

 . أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المشرف على الوحدة 

 قسم الشؤون المالية واإلدارية   - 4
 هو قسم مختص بالشؤون االدارية والمالية للوحدة . ويكون تحت اشراف المشرف على الوحدة.
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 اعضاء وحدة القياس والتقويم في الكلية:

 :شطر البنين

 العمل التخصص العضو اسم م
 مشرف الوحدة المحاسبة الدكتور مكرم احمد النويلي 5
 عضوا التسويق الدكتور طارق قندوز 0
 عضوا علوم الحاسب الدكتور فراس محمد المطارنة 5
 مقررا المحاسبة الدكتور محمد احمد رمضان 0
 عضوا ادارة تربوية الدكتور زكريا سالم سليمان 3
 عضوا اللغات والترجمة الناطورأ. عمر  0

 

 شطر البنات:

 العمل التخصص اسم العضو م
 مساعدة مشرف الوحدة مواد عامة األستاذة االء الحجيري 5
 عضوة التسويق األستاذة رجوى كوبين 0
 عضوة المحاسبة األستاذة أماني العبيدان 5
 عضوة اللغة العربية األستاذة ندى عبد اللطيف محمد أحمد 0
 مقررة تقنية المختبرات الطبية  األستاذة فاتنة سميح ابو الذهب 3
 عضوة علوم الحاسب نشوى عمراألستاذة  0
 عضوة لغات وترجمة األستاذة مها ميرغني حسن 2
 عضوة مواد عامة األستاذة زهور جميل قنديل 4
 عضوة تقنية المختبرات الطبية األستاذة وجد محمد العلي 3

 عضوة  أدب ونقد جواهر عبد الله العديسانياألستاذة  54
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 وحدة اإلرشاد األكاديمي

 :الوحدة ةنشأ
مع بداية العام وحدة االرشاد األكاديمي في الكلية الجامعية بضباء  اسستيعتبر االرشاد األكاديمي أحد أقوى دعائم العملية التعليمية برمتها , وقد 

 لتقديم دعم وارشاد اكاديمي للطالب وطالبات الكلية. هـ5050/5052الدراسي 

 الوحدة رؤية
على  مستوى الجامعة في تقديم الخدمات اإلرشادية للطالبات وإدارتها  هورائد متميزة وحدةاإلرشاد والتوجيه الطالبي بالكلية  وحدةكون تأن 

  وتطويرها.

 الوحدة رسالة
بالكلية بهدف تخريج طلبة يتمتعون بالقدرة علي التكيف اجتماعيًا ونفسيًا وثقافيًا وأكاديميًا وسلوكيًا ودينياً  تقديم خدمات إرشادية متكاملة للطلبة 

 .و لكي يصبحوا اعضاء صالحين في بناء المجتمع .

  الوحدة أهداف
 األهداف العامة للتوجيه واإلرشاد:

واألخالقية واالجتماعية والتربوية والمهنية لكي تصبح عضوًا صالحًا في بناء توجيه الطلبة وإرشادهم إسالميًا في جميع النواحي النفسية  .5

 المجتمع ولتحيى حياة مطمئنة راضية.

بحث المشكالت التي تواجهم أو قد تواجه الطلبة أثناء الدراسة سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو تربوية ، والعمل علي إيجاد الحلول  .0

 لطلبة في الدراسة سيراً حسناً ، وتوفر لهم الصحة النفسية المالئمة. المناسبة التي تكفل أن تسير ا

بة العمل علي توثيق الروابط والتعاون بين البيت والجامعة لكي يصبح كاًل منهما مكماًل وامتداداً لألخر لتهيئة الجو المحيط المشجع للطل .5

 لكي يواصوا دراستهم .
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ة  المتفوقين أو غير المتفوقين علي حد سواء والعمل علي توجيه واستثمار تلك المواهب العمل علي اكتشاف مواهب وقدرات وميول الطلب .0

 والقدرات والميول فيما يعود بالنفع علي الطلبة خاصة والمجتمع بشكل عام .

المتاحة لهم  إيالف الطلبة الجو الجامعي وتبصيرهيم بنظام الجامعة ومساعدتهم قدر المستطاع لالستفادة القصوى من برامج التعليم .3

 وإرشادهم إلي أفضل الطرق للدراسة والمذاكرة .

مساعدة الطبة علي اختيار  نوع التخصص الدراسي والمهن التي تتناسب مع مواهبهم وقدراتهم وميولهم واحتياجات المجتمع ،وكذلك  .0

بها حتى يكونوا قادرين علي تحديد مستقبلهم تبصيرهم بالفرص التعليمية والمهنية المتوفرة وتزويدهم بالمعلومات وشروط القبول الخاصة 

 َاخذين بعين االعتبار اشتراك أولياء أمورهم في اتخاذ مثل هذا القرار .

 

 

 االكاديمي اإلرشادوحدة أعضاء 
 

  االسم م
 مشرف الوحدة محمد عبدالمقصود الطلباوىفرج دكتور /  1
 مشرفة دكتورة / سحر مسلم 2
 عضو أستاذ/ إبراهيم الدقيقي 3
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 وحدة خدمة المجتمع 

  الوحدة رؤية
 والوطني . المحلي المستوىتقديم خدمات متميزة في مجاالت التعليم المستمر والتدريب والتأهيل على  

  الوحدة رسالة
بناء شراكة مع قادرة على بحيث تكون استشارية متميزة ومتطورة و تدريبية و خدمة المجتمع والتعليم المستمر ألن تكون بيئة تعليمية  وحدةتسعى 

 وطنيا  . و لتنافس محليافئات المجتمع المختلفة 

 الوحدة أهداف
 :تهدف وحدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالكلية الجامعية بضباء الى

معظم شرائح شكل دبلومات ودورات وبرامج تعليمية تلبي احتياجات على تقديم برامج في مجال التعليم المستمر والتدريب واالستشارة  .5

 المجتمع.

 . تقديم االستشارات العلمية والمهنية لمختلف فئات وهيئات المجتمع المحلي .0

 . المساهمة في نشر الثقافة والمعرفة والوعي العلمي والتقني لمختلف قطاعات المجتمع المحلي .5

 .المجتمعين مختلف قطاعات تحقيق أنماط من الشراكة الفاعلة ب .0

 .وطنيا  التواصل مع الجامعة األم والجامعات األخرى والمؤسسات والمراكز العلمية المهتمة بخدمة المجتمع محليا و .3

 أعضاء وحدة خدمة المجتمع
 الختاتنة رثعان وحيد الدكتور : والتعليم المستمر  مشرف وحدة خدمة المجتمع 
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 وحدة العالقات العامة واإلعالم
 الوحدة رؤية

 إلى ومخرجاتها ببرنامجها لتصل وخارجها الكلية الجامعية بضباء داخل واجبها وأداء رسالة الكلية بإيصال العامة والعالقات اإلعالم وحدة تقوم أن

 ومستوى مرموق. الريادة

 الوحدة رسالة
 والتعميمات والفعاليات األخبار ونشر ونشاطاتها، فعالياتها وتوثيق الكلية الجامعية بضباء في والبحثية التعليمية  البرامج على ءالضو تسليط 

 جيل بناء في للمساهمة العرض داخل أروقة الكلية  وشاشات  مدين وصحيفة الجامعة موقع في المتمثلة للجامعة االعالمية القنوات على المعتمدة

 صورة وخلق حسنة سمعة لبناء الجامعي واإلعالم العامة العالقات إدارة كما تطلع.التعليمية السياسة وفق ووطنه مجتمعه تطوير في المعرفة على يقوم

 االنتماء مستويات ألعلى للوصول والسعي, وثقتهم مصداقيتهم تكسب وأن ومؤسسات أفراد المجتمع شرائح جميع عند الجامعة عن ايجابية ذهنية

 .منسوبيها جميع لدى  للجامعة

 الوحدة هدافأ
 .وتوثيقها ونشرها، إلعالنها تمهيدابالكلية  المتعلقة المعتمدة والخبرية االعالمية المواد كل توفير .5

 .موقع الكلية االلكتروني على االشراف .0

 .والموقع والملف الصحفي للجامعة وصحيفة مدين بالجامعة العرض شاشات على اإلعالنات واالخبار نشر .5

 .وغيرها والمجالت الصحف في اإلعالم، وسائل في الكلية عن ينشر ما كل وتوثيق متابعة .0

 منسق الدبلومات
 الرفاعي سعيدد. تهاني 

 منسق الدورات
 د. فراس محمد مطارنة

 منسق العالقات األستشارية
 زكريا سالم سليمان ابراهيم د. 

 منسق التسجيل والقبول
 إبراهيم الدقيقي .أ
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 .حاجةال حسب الكلية إعالنات تصميم .3

 ومقترحات المرجوة األهداف تحقيق دون حالت عراقيل أو صعوبات وأي اإلنجازات متضمنا الوحدة عمل عن فصلي تقرير إعداد .0

 .دراسي عام كل نهاية قبل للعميد تقديمه ويتم وتطويره، العمل وتحسين لتجاوزها

 .الكلية داخل المختلفة والفعاليات للمناسبات والتنظيم اإلعداد في المشاركة .2

 لدى متداوالً  الكلية اسم وجعل المختلفة المجتمع وفئات شرائح جميع لدى المختلفة ومرافقها ونشاطاتها وأقسامها بالكلية التعريف .4

 .. الجميع

 التعليمية والمنشآت والشركات والمنظمات واألهلية الحكومية والجهات الكلية بين والتعاون الشراكة وتعزيز واالتصال التواصل روابط تقوية .3

 . األخرى

 أعضاء وحدة العالقات العامة واإلعالم
 

 الوظيفة االسم م
 مشرف الوحدة بسام حسن مصطفى البياضيأ/  5
 منسقة الوحدة أروى محمد حسين المحالويأ/  0
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 واألنشطة الطالبية وحدة شؤون الطالب

 الوحدة: ةنشأ
في إعداد وتكوين  هااسهامداخل الكلية لما لها من اتصال و مسؤولية مباشرة بالطالب وذلك بوحدة شؤون الطالب من الوحدات الرئيسة و الهامة 

 تجاه المجتمعبالمسؤولية  رهتوثيق أواصر الصلة بين الطالب الجامعي والمجتمع ، وتقوية شعو كما انها تعتبر مسئولة عن   شخصية الطالب الجامعي

للوطن, ومن حرص الوحدة على مستقبل أبنائها الطالب وعدم تعرضهم لما يعوقهم من تقدم أو استمرارهم في مستقبلهم الدراسي  وتأكيد االنتماء

تعمل الوحدة جاهدة على تذليل جميع العقبات التي تواجه الطالب سواءا أكاديميًا أو اجتماعياً, كما تم وضع تصور إلستحداث قسم خاص 

عة الطالب الخريجين في مجال عملهم كما تقدم الوحدة أيضًا برنامجًا للتدريب الوظيفي وذلك بتوفير فرص لطالب بالخريجين  يقوم بمتاب

 المستويات األخيرة في البرامج الدراسية بالتدريب في المؤسسات و الشركات.

 الوحدة رؤية
  واألفضل لألجود الطالب وإرشاد ، والرائدة المتميزة الطالبية واألنشطة الخدمات تقديم

 
 الوحدة رسالة

 تخريج على قادرة أكاديمية تربوية تعليمية بيئة إيجاد في لتسهم المتميزة، والرياضية واالجتماعية الثقافية واألنشطة الطالبية والخدمات اإلرشاد توفير

 تعالى الله بإذن ودولياً  محلياً  تنافس عالية مهارات ذات كوادر

 
 الوحدة أهداف

وذلك من خالل مساعدتهم في تهيئة بيئة األنشطة تنمية مواهب الطالب ورفع مستوي قدراتهم للتحصيل العلمي المتميز والمشاركة في  .5

 تعليمية تربوية أكاديمية متميزة .

 اإلسالمي.تكوين شخصية متوازنة للطلبة تحافظ على هويتها وانتمائها وثوابتها الوطنية وتلتزم بتعاليم الدين  .0

 .يز ثقافة المشاركة والحوار والتعليم والمنافسة واالبداعتعز  .5

 .تعويد الطالب على العمل في الجماعة والمشاركة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة االنشطة الطالبية المختلفة والخدمات الطالبية .0
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فة إلي تقديم المساعدة االجتماعية المشاركة في رعاية الطلبة المتميزين المتفوقين وذوي االحتياجات الخاصة وخدمة المجتمع باإلضا .3

 .والنفسية والتربوية وإرشاد الطالب

 واألنظمة.تنمية وتعزيز روح االنضباط الجامعي والتقيد باألعراف  .0

 
 وحدة شؤون الطالبأعضاء 

 

 الوظيفة االسم م
 مشرف الوحدة محمد يحي بنى سالمةدكتور /  5
 عضو إبراهيم العديسانيأستاذ/  0
 عضو إبراهيم الدقيقيأستاذ/  5
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 المساند وحدة التعليم

  الوحدةرؤية 
      رفع مستوى الطالب المتعثرين أكاديمياً،  لمواجهة مشاكلهم الدراسية.    

 
 الوحدةرسالة 

 تسعى الوحدة لرفع جودة التعليم والتعلم واالرتقاء بمهارات وقدرات الطالب من خالل برنامج التعليم المساند . 

 
 الوحدة أهداف

 العلمية للطالب المتعثرين دراسيا. تنمية القدرات  .5

 المهارات األكاديمية التي من شأنها تعزيز أدائهم األكاديمي. اكتسابعلى المتابعة بصورة مستمرة  بغرض  القدرة  .0

 .الدراسية حاضراتالة مناسبة تختلف عن بيئة ئتوفر بي)الساعات المكتبية نموذجا(  و تواصل مع المعلم حث الطالب بال .5

 .في حضور المحاضرات و االختبارات الفصليةكيفية ادارة الوقت  .0

 
 خطة الوحدة

موحة إيمانا بدور التعليم المساند في رفع قدرات الطالب ومساعدته في تحسين األداء األكاديمي فان وحدة التعليم المساند  تسعي لتبني خطة ط   

 ي عدة محاور:خالل العام الدراسي القادم ترتكز عل

  حث أعضاء هيئة التدريس علي حصر الطالب ذوى األداء الضعيف مع بداية الفصل الدراسي من خالل االختبارات القصيرة والمالحظة

 داخل الفصول الدراسية وذلك قبل االختبار الفصلي.

  أسباب الضعف الدراسي للطالب مع وضع تعبئة استمارة األداء الضعيف المصممة من  وحدة المساندة بواسطة أستاذ الشعبة وتحليل

 الحلول المناسبة بالتنسيق مع وحدة اإلرشاد وشئون الطالب.

 .إرسال االستمارة إلي وحدة التعليم المساند وذلك بعد التوقيع عليها من قبل األستاذ والطالب معا 
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 .  يحفظ أصل االستمارة في وحدة التعليم المساند وترسل صور إلي وكيل الكلية 

 وضع جدول المحاضرات واالنشطة االضافية ويوقع الطالب علي الحضور وفي حالة رفضه عليه ان يوقع كذلك  بالرفض. يتم 

 .علي كل مدرس مختص تجهيز المواد االضافية التي يقوم بتدريسها بالتأريخ ووضعها في ملف خاص جاهزة عند الطلب 

 ضافية.يلزم الطالب باحضار ملف مماثل تحفظ فيه ذات المواد اال 

 
 أعضاء وحدة التعليم المساند

 الوظيفة االسم م
 مشرف الوحدة أ. علي مضوي علي 5
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 الدراسات العليا والبحث العلميوحدة 

 رؤية الوحدة
 .العلمي البحث مجال في واالبداع البحثي التميز تحقيق

 رسالة الوحدة
 .كاالبتكار البحث في الكلية دور لتعزيز التنمية إنجاح في وتساهم المحلي المجتمع احتياجات تلبي بحثية بيئة توفير على العمل

 أهداف الوحدة
 يأمل أن تخدم الوحدة األهداف التالية:

 الكفاءة والتميز في العمل من خالل تحديث وتطوير اآلليات الخاصة باألنشطة البحثية. .5

 لدى أعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم على إجراء البحوث المتميزة.تنمية وتطوير مهارات البحث وملكة االبداع واالبتكار  .0

 .مباشرة والكلية من خالل إجراء البحوث التي تخدم قضايا المجتمع المحلي تفعيل العالقة بين المجتمع المحلي .5

 التطوير المستمر لبرنامج األبحاث. .0

 الوحدة مهام
 :للقيام باآلتيتسعى الوحدة 

 بالكلية على القيام بأبحاث مميزة. تشجيع أعضاء هيئة التدريس .5

 إعداد القواعد المنظمة والتنسيق مع الجهات المعنية. .0

 تحديد المجاالت البحثية في ضوء إستراتيجيات الكلية والجامعة واحتياجات المجتمع. .5

 البحث العلمي واالبتكار في العمل األكاديمي. عقد ورش عمل لتوعية الباحثين بأهمية .0
 

 الدراسات العليا والبحث العلميأعضاء وحدة 
  االسم م
 مشرف الوحدة محمد أحمد رمضاندكتور/  5
 عضواً  الحويطيأ. جميل  0

 



 جامعة تبوك     بضباءالكلية الجامعية 

 
63 

 خريجات الكليةوحدة 

 رؤية الوحدة
 العملية جودة تحسين خاللها من يمكن التي المعلومات من العديد علي للتعرف  الكلية خريجين من االستفادة محاولة في  الوحدة رؤية تتمثل

 العملية الحلول نحو الكلية ِقبل من الخريجين توجيه وكذلك تخرجه، بعد الخريج يواجهها التي التغيرات مع يتماشى بما الكلية داخل التعليمية
 .يواجهنها التي للمشكالت

 
 رسالة الوحدة

 .الجامعة ورسالة رؤية وفق األكاديمية البرامج وتطوير لدعم العمل أرباب من  والمستفيدات الخريجين مع التواصل
 

 أهداف الوحدة
 تعزيز انتماء الخريجين للجامعة . -
 توثيق العالقات والروابط بين الخريجين . -
 بناء شراكة مع األندية والجهات ذات العالقة . -
 توظيف خبرات الخريجين و إمكاناتهم بما يخدم المجتمع. -
 نمية مهارات ومعارف خريجي الجامعة.ت -
 .العمل بسوق والتحاقهم تخرجهم بعد الكلية خريجين تعترض التي العقبات أهم علي الوقوف -
 المختلفة التعليمية النظم لتطوير أساسية ركيزة يعتبر مما مجاله، في كالً  المستحدثة التطورات حول الخريجين من راجعة تغذية علي الحصول -

 . بالكلية
 .المهنية كفايتهن تطوير خاللها من يمكنهن التي والسبل الوسائل نحو الخريجين توجيه -
 .المختلفة المجاالت في الخبراء بعض استضافة خالل من اإللكترونية والندوات اللقاءات بعض عقد -
 .منها االستفادة للخريجين ويمكن بالجامعة تعقد وبرامج تدريبية ودورات ندوات من والجامعة الكلية أنشطة جميع عن اإلعالن -
 . بمستواهم لالرتقاء للخريجين المباشر الخط عبر التدريس هيئة أعضاء قبل من اإللكتروني التدريب دورات بعض تنظيم -
 

 وحدة الأعضاء 
  االسم م
 مشرفة الوحدة د. تهاني الرفاعي سعيد 5
 منسق الوحدة د. يوسف الربابعة 0
 مساعدة المشرفة د. عفاف ميرغني   5
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