
  الفـصل الـرابع
 اإلبتعاث والتدريب

يتضمن هذا الفصل جميع المعلومات التي تخص 
االبتعاث والتدريب واإلنجازات التي تحققت بشأنها 
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1/4ـ االبتعاث       

1/1/4 ـ أعداد املبتعثني حسب احلالة والكلية:

الكلية

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

 4.87%3166227الطب باخلرج

2.71%0140115الصيدلة باخلرج

5.23%11126029طب األسنان باخلرج

8.84%11351249العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

7.76%5344043العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

العلوم الطبية التطبيقية بوادي 
0.54%02103الدواسر

6.32%3320035التربية باخلرج

5.42%3225030إدارة األعمال باخلرج

5.05%3232028هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

6.86 %2295238اهلندسة باخلرج
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الكلية

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

1.99%272011املجتمع باخلرج

6.86%5264338التربية بالدمل

العلوم والدراسات اإلنسانية  حبوطة 
9.39%92512652بي متيم

2.71%4101015إدارة األعمال  حبوطة بي متيم

0.54%03003املجتمع باألفالج

5.78%5251132العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

5.05%4222028العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

1.81%251210التربية بوادي الدواسر

9.57%10403053اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

0.72%02204املستشفى اجلامعي

1.99%343111اهلندسة  بوادي الدواسر

100.00%853886120554املجموع
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2/1/4 ـ أعداد املبتعثني حسب احلالة والتخصص :

التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

0.18%10001علم إحياء الفم

0.72%22004جراحة الفم والوجه والفكني

0.18%10001علم أمراض الوجه والفكني

1.44%34108استعاضة سنية

0.72%02204عالج اللثة

0.18%01001علم مواد طب األسنان

0.36%11002عالج عصب وجذور

0.36%11002عالج حتفظي

0.18%00101إصالح األسنان

0.36%00202طب أسنان أطفال

0.36%11002صحة األسنان العامة
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

0.36%11002تقومي األسنان

2.17%182112األمراض الباطنية

2.17%263112اجلراحة 

0.18%01001العلوم الطبية األساسية 

0.18%01001أمراض النساء والوالدة

0.36%01102طب األطفال

0.54%03003علم أدوية ومسوم

0.36%02002صيدلة كيميائية

0.36%02002علم العقاقر

1.08%05016صيدلة إكلينكية

0.36%02002صيدالنيات

4.33%3192024املختربات الطبية
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

1.62%18009األشعة والتصوير الطيب

0.18%00101اإلدارة الصحية

1.62%15309العالج الطبيعي والتأهيل الصحي

0.36%02002علوم التمريض

0.36%02002تقنية األجهزة الطبية 

0.18%00101صحة عامة

1.99%171211اهلندسة املدنية

4.33%3164124اهلندسة الكهربائية

1.44%05308اهلندسة امليكانيكية

0.90%05005اهلندسة الصناعية

0.90%04105هندسة احلاسب
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

3.25%4131018علوم احلاسب

4.15%0167023نظم املعلومات

0.18%01001هندسة برجميات

0.18%10001هندسة احلاسب والشبكات

0.18%01001علوم حيوية

0.72%13004نبات

0.18%01001اخللية والبيولوجيا اجلزيئية

2.89%4110116فيزياء

1.99%380011كيمياء

6.14%10204034اللغة اإلجنليزية

0.90%14005الترمجة

 1.26%24107اللغويات التطبيقية
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

0.36%02002األدب اإلجنليزي

0.18%01001علم اللغات

1.26%43007رياضيات تطبيقية

0.18%01001معادالت تفاضلية جزئية

0.36%02002رياضيات حبتة

4.69%5192026رياضيات

0.18%00011إحصاء

6.68%4303337دراسات إسالمية

0.36%02002أحياء

0.18%01001العلوم االجتماعية

0.18%01001رياض أطفال
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

0.90%14005إدراة أعمال

2.17%291012احلاسب اآليل

0.54%02103دراسة اللغة

1.99%371011حماسبة

0.72%13004موارد بشرية

1.44%15208اإلدارة

1.08%06006املالية

0.18%01001التسويق

1.08%15006نظم معلومات إدارية

1.44%15208قانون

0.18%01001القرآن وعلومه
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

0.18%01001ثقافة إسالمية

0.18%01001الدعوة

0.72%12104عقيدة

1.62%17019فقه

0.54%20103تفسر وحديث

0.18%10001حديث

2.17%0110112األدب والنقد والبالغة

0.18%01001النحو والصرف

0.36%11002علم اللغة التطبيقي

0.18%00101اإلدارة التربوية

0.90%04105املناهج وطرق التدريس

0.18%01001إدارة التعليم العايل
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

0.18%01001مالبس وجتارة وتصميم منسوجات

0.18%01001هندسة معمارية وتصميم

0.54%02013تربية فنية

0.18%01001تغذيه تطبيقية

0.54%03003تغذية إنسان

0.18%01001مالبس ونسيج

0.36%02002تصميم األزياء

0.54%12003إعاقة مسعية 

0.36%02002صعوبات تعلم

0.36%02002توحد واضطرابات سلوكية وانفعالية

1.26%24107تربية خاصة

0.18%01001تاريخ إسالمي
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

0.18%01001تاريخ حديث

0.18%01001أصول تربية

0.18%01001تقنيات تعليم

0.18%01001طفولة مبكرة

0.18%01001التوجيه واإلرشاد النفسي

0.18%01001القياس والتقومي

0.36%01012علوم تربوية

0.18%00011اقتصاد مزنيل

5.78%4213432اللغة العربية

100%853886120554املجموع
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3/1/4ـ أعداد املبتعثني حسب احلالة والدرجة العلمية:

الدرجة العلمية

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

70.76%47307299392الدكتوراة

6.68%6236237الزمالة

20.40%2853248113املاجستر

0.36%01102بكالوريويس

1.81%441110أخرى

100%853886120554املجموع

4/1/4 ـ أعداد املبتعثني حسب احلالة واجلنس:

اجلنس

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

%5120739830555.05ذكر

44.95%341812212249أنثى

100%853886120554املجموع
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5/1/4 ـ أعداد املبتعثني حسب جهة االبتعاث )داخل اململكة، خارج اململكة(:

داخليحالة املبتعثني
خارجي

املجموع
اليابان كورياالسويدأسترالياأيرلندافرنساماليزيابلجيكاأملانياكندابريطانياأمريكا

301235200000510085جدد

1399511411111122111388على رأس البعثة

221812100000701061خرجيون

 عائدون مل حيصلوا على
1334000000000020الدرجة

204املجموع
128165141111233211

554
350
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6/1/4 ـ أعداد املبتعثني خالل السنوات اخلمس األخرة حسب احلالة:

حالة املبتعثني

املجموع
على رأس البعثةجددالعام

عائدون

 مل حيصلوا علىخرجيون
الدرجة

14371755601224861 – 1438هـ

14381304208629638-1439هـ

14391203818136618-1440هـ

14411563326921578 هــ

1442853886120554 هــ
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7/1/4 أعداد املبتعثني من املعيدين واملحاضرين للخارج والداخل :

جهة 
االبتعاث

املستهدف الدرجة املبتعث هلاوضع 
يف اخلطة

نسبة 
املتحقق إىل 

املستهدف أخرى بكالوريوسزمالهاملاجسترالدكتوراهاملبتعثني
املجموع)لغة(

املبتعثون 
للخارج

302030457اجلدد

مل حيصل )20(

200211504240املقيدون

201600137اخلرجيون

املبتعثون يف 
الداخل

18910028اجلدد

10526610138املقيدون

71061024اخلرجيون

اإلمجايل 

482940485اجلدد

305572114388املقيدون 

272661161اخلرجيون
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8/1/4 الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية الي نفذهتا عمادة التطوير واجلودة وعدد املتدربني فيها للعام الدراسي 1442هـ :

أمساء الدورة والربنامج التدرييبم
الفئة املستهدفة، طالب 
اجلامعة، أعضاء هيئة 

التدريس، املوظفون

موقع انعقاد الدورة أو 
الربنامج، داخل اململكة/ خارج 

اململكة

عدد املتدربني

إناثذكور

أعضاء هيئة التدريس ومن يف توصيف الربامج األكادميية وكيفية إعداد تقاريرها 1
82127جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

توصيف املقررات بناًء على النماذج احلديثة للمركز 2
الوطي 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
5980جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف صياغة وبناء خمرجات التعلم 3
94120جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف توصيف مقررات لربامج الدراسات العليا 4
2312جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف صياغة وبناء خمرجات التعلم - باللغة اإلجنليزية 5
7053جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

برنامج قياس مؤشرات األداء واستخدامها يف القياس 6
والتقييم والتطوير املرحلة األوىل 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
5035جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 
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أمساء الدورة والربنامج التدرييبم
الفئة املستهدفة، طالب 
اجلامعة، أعضاء هيئة 

التدريس، املوظفون

موقع انعقاد الدورة أو 
الربنامج، داخل اململكة/ خارج 

اململكة

عدد املتدربني

إناثذكور

اإلرشاد األكادميي - احلقوق والواجبات والقضايا 7
األكادميية 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
65147جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

برنامج قياس مؤشرات األداء واستخدامها يف القياس 8
والتقييم والتطوير املرحلة الثانية 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
5035جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف معاير ومقاييس ضمان اجلودة واالعتماد الرباجمي 9
6277جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

برنامج قياس مؤشرات األداء واستخدامها يف القياس 10
والتقييم والتطوير املرحلة الثالثة 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
5035جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

برنامج قياس مؤشرات األداء واستخدامها يف القياس 11
والتقييم والتطوير املرحلة الرابعة 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
5035جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف توصيف الربامج للدراسات العليا12
6785جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

توصيف وتقرير املقررات الدراسية لربامج 13
البكالوريوس

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
100144جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 
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أمساء الدورة والربنامج التدرييبم
الفئة املستهدفة، طالب 
اجلامعة، أعضاء هيئة 

التدريس، املوظفون

موقع انعقاد الدورة أو 
الربنامج، داخل اململكة/ خارج 

اململكة

عدد املتدربني

إناثذكور

أعضاء هيئة التدريس ومن يف االختبارات اإللكترونية 14
56121جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

توصيف وتقرير برامج الدراسات العليا طبقًا للنماذج 15
احلديثة للمركز الوطي 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
9087جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف إعداد تقرير الدراسة الذاتية للربامج 16
69106جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

إستراتيجيات التعلم عن بعد وتطبيقاهتا على البالك 17
بورد

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
75134جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أنظمة اجلودة والتميز للتعليم العايل ونظام إدارة 18
اجلودة يف الربامج 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
8095جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

توصيف برامج البكالوريوس طبقًا للنماذج احلديثة 19
للمركز الوطي 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
5165جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف إعداد اخلطط التشغيلية للكليات واألقسام والربامج 20
7698جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 


