
االبتعاث والتدريب

الفصل الرابع



١١٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا الفصل الرابع االبتعاث والتدريب

يتضمن هذا الفصل جميع المعلومات التي تخص االبتعاث والتدريب واإلنجازات التي تحققت بشأنها

١/٤ـ االبتعاث
١/١/٤ ـ أعداد املبتعثني حسب احلالة والكلية:

الكلية

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

النسبةالعددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٩,٥٢٪١٤٢٧٣٢٤٦العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

٥,٥٤٪١٠٢٩١٣٣٥٥التربية باخلرج

٥,١٩٪١٢١٦٤٠٣٢إدارة األعمال باخلرج

٦,٤٠٪١٠١٧٢١٣٠هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٤,١٥٪٢٣٤١٠٣٧اهلندسة باخلرج

٢,٧٧٪٢١٩٣٠٢٤الطب باخلرج

٥,٠٢٪٠١٥٠١١٦الصيدلة باخلرج

٧,٩٦٪٧١٢٩١٢٩طب األسنان باخلرج

٢,٧٧٪١٤٣١١٠٤٦العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

٦,٥٧٪١٩٦٠١٦املجتمع باخلرج



١١٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا الفصل الرابع االبتعاث والتدريب

يتضمن هذا الفصل جميع المعلومات التي تخص االبتعاث والتدريب واإلنجازات التي تحققت بشأنها

١/٤ـ االبتعاث
١/١/٤ ـ أعداد املبتعثني حسب احلالة والكلية:

الكلية

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

النسبةالعددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٩,٥٢٪١٤٢٧٣٢٤٦العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

٥,٥٤٪١٠٢٩١٣٣٥٥التربية باخلرج

٥,١٩٪١٢١٦٤٠٣٢إدارة األعمال باخلرج

٦,٤٠٪١٠١٧٢١٣٠هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٤,١٥٪٢٣٤١٠٣٧اهلندسة باخلرج

٢,٧٧٪٢١٩٣٠٢٤الطب باخلرج

٥,٠٢٪٠١٥٠١١٦الصيدلة باخلرج

٧,٩٦٪٧١٢٩١٢٩طب األسنان باخلرج

٢,٧٧٪١٤٣١١٠٤٦العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

٦,٥٧٪١٩٦٠١٦املجتمع باخلرج



١٢٠

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

الكلية

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

النسبةالعددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٧,٠٩٪١٩١٣٢٤٣٨التربية بالدمل

٢,٦٠٪٩٢٤٣٥٤١العلوم والدراسات اإلنسانية باحلوطة

٠,٦٩٪٨٢٤١١٥إدارة األعمال باحلوطة

٥,٨٨٪٠٣١٠٤املجتمع باألفالج

٥,١٩٪١٧١٢٤١٣٤العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

٠,٣٥٪٩١٨٢١٣٠العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

١,٥٦٪٢٠٠٠٢العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٩,٨٦٪١٧١٠٩التربية بوادي الدواسر

١,٥٦٪١٦٣٥٥١٥٧اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

١,٣٨٪٠٤٥٠٩املستشفى اجلامعي

١٠٠,٠٠٪٣٥٠٠٨اهلندسة بالوادي

٩,٥٢٪١٥٦٣٣٢٦٩٢١٥٧٨املجموع

 املعين باجلدد من مت ابتعاثه يف العام اجلامعي للتقرير



١٢١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا



١٢٢

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

٢/١/٤ ـ أعداد املبتعثني حسب احلالة والتخصص:

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,٦٩٪٠٤٠٠٤هندسة اإلنشاءات
٠,٣٥٪٠١١٠٢مصادر املياه
٠,٣٥٪٠٢٠٠٢اجليوتقنية

٠,٣٥٪٠٢٠٠٢الطرق و الرصف
٠,١٧٪٠١٠٠١إدارة املشاريع
٠,١٧٪٠١٠٠١علم املواد

٠,١٧٪٠١٠٠١هندسة املواد (نانوتكنولوجي)
٠,١٧٪٠١٠٠١التصميم امليكانيكي

٠,١٧٪٠١٠٠١ميكانيكا املوائع
٠,٥٢٪٠٣٠٠٣هندسة احلرارة واملوائع

٠,٨٧٪٠٥٠٠٥اهلندسة الصناعية
٠,٨٧٪٠٥٠٠٥أنظمة القوى الكهربائية والطاقة  

٠,٥٢٪٢١٠٠٣هندسة االتصاالت
٠,١٧٪٠١٠٠١القوى الكهربائية - الشبكات الذكية

١,٧٣٪٣٧٠٠١٠هندسة كهربائية
٠,١٧٪٠١٠٠١أنظمة التحكم

١٢٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,١٧٪٠١٠٠١إلكترونيات
٠,١٧٪٠١٠٠١هندسة ميكانيكية
٠,٣٥٪١١٠٠٢علم إحياء الفم

٠,٣٥٪٠١١٠٢جراحة الفم والوجه والفكني
٠,١٧٪١٠٠٠١علم أمراض الوجه والفكني

١,٠٤٪٢٣١٠٦استعاضة سنية
٠,٨٧٪١٣١٠٥عالج اللثة

٠,١٧٪٠١٠٠١علم مواد طب األسنان
٠,٥٢٪١٠٢٠٣عالج عصب وجذور

٠,٥٢٪٠١١١٣عالج حتفظي
٠,١٧٪٠٠١٠١إصالح األسنان

٠,١٧٪٠١٠٠١طب أسنان أطفال
٠,٣٥٪٠١١٠٢صحة األسنان العامة

٠,١٧٪٠٠١٠١تقومي األسنان
٠,١٧٪١٠٠٠١تقنية أسنان

٠,٥٢٪٠٣٠٠٣علم أدوية ومسوم
٠,٥٢٪٠٣٠٠٣صيدلية كيميائية



١٢٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,١٧٪٠١٠٠١إلكترونيات
٠,١٧٪٠١٠٠١هندسة ميكانيكية
٠,٣٥٪١١٠٠٢علم إحياء الفم

٠,٣٥٪٠١١٠٢جراحة الفم والوجه والفكني
٠,١٧٪١٠٠٠١علم أمراض الوجه والفكني

١,٠٤٪٢٣١٠٦استعاضة سنية
٠,٨٧٪١٣١٠٥عالج اللثة

٠,١٧٪٠١٠٠١علم مواد طب األسنان
٠,٥٢٪١٠٢٠٣عالج عصب وجذور

٠,٥٢٪٠١١١٣عالج حتفظي
٠,١٧٪٠٠١٠١إصالح األسنان

٠,١٧٪٠١٠٠١طب أسنان أطفال
٠,٣٥٪٠١١٠٢صحة األسنان العامة

٠,١٧٪٠٠١٠١تقومي األسنان
٠,١٧٪١٠٠٠١تقنية أسنان

٠,٥٢٪٠٣٠٠٣علم أدوية ومسوم
٠,٥٢٪٠٣٠٠٣صيدلية كيميائية



١٢٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,١٧٪٠١٠٠١طب الطوارئ
٠,١٧٪٠١٠٠١علم وظائف األعضاء

٠,١٧٪٠١٠٠١طب أمراض النساء والوالدة
٦,٢٣٪١١١٧٧١٣٦علوم احلاسب
٢,٦٠٪٣١٢٠٠١٥نظم معلومات

٠,٨٧٪٢٣٠٠٥هندسة احلاسب
٠,٣٥٪١١٠٠٢هندسة برجميات

١,٢١٪٤٢١٠٧نظم املعلومات اإلدارية
٠,٣٥٪٠٢٠٠٢تسويق

٨,٦٥٪١٠٢٨٨٤٥٠اللغة اإلجنليزية
٢,٤٢٪٦٣٤١١٤املحاسبة
١,٣٨٪٢٥١٠٨القانون
١,٠٤٪٢٤٠٠٦املالية
١,٠٤٪٤٢٠٠٦اإلدارة

٠,٨٧٪٢١٢٠٥إدارة املوارد البشرية
٠,١٧٪٠١٠٠١برنامج طب األطفال

٠,١٧٪٠١٠٠١اإلدارة الصحية

١٢٤

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,١٧٪٠١٠٠١صيدلة صناعية
٠,٥٢٪٠٢٠١٣علم العقاقري

١,٠٤٪٠٦٠٠٦صيدلة إكلينيكية
٠,٦٩٪١٣٠٠٤طب الباطنية
٠,١٧٪٠١٠٠١طب اإلعصاب

٠,٣٥٪٠٢٠٠٢طب األشعة التشخيصية
٠,١٧٪٠١٠٠١طب العناية املركزة
٠,١٧٪٠١٠٠١طب أمراض القلب

٠,١٧٪٠١٠٠١طب األسرة
٠,١٧٪٠٠١٠١طب املجتمع
٠,٣٥٪١١٠٠٢جراحة عامة

٠,١٧٪٠٠١٠١جراحة أنف وأذن وحنجرة
٠,٣٥٪٠٢٠٠٢املسالك البولية

٠,١٧٪٠١٠٠١طب وجراحة العيون
٠,٣٥٪٠١١٠٢جراحة التجميل

٠,١٧٪٠١٠٠١جراحة املخ واألعصاب
٠,١٧٪٠١٠.١جراحة األوعية الدموية



١٢٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,١٧٪٠١٠٠١طب الطوارئ
٠,١٧٪٠١٠٠١علم وظائف األعضاء

٠,١٧٪٠١٠٠١طب أمراض النساء والوالدة
٦,٢٣٪١١١٧٧١٣٦علوم احلاسب
٢,٦٠٪٣١٢٠٠١٥نظم معلومات

٠,٨٧٪٢٣٠٠٥هندسة احلاسب
٠,٣٥٪١١٠٠٢هندسة برجميات

١,٢١٪٤٢١٠٧نظم املعلومات اإلدارية
٠,٣٥٪٠٢٠٠٢تسويق

٨,٦٥٪١٠٢٨٨٤٥٠اللغة اإلجنليزية
٢,٤٢٪٦٣٤١١٤املحاسبة
١,٣٨٪٢٥١٠٨القانون
١,٠٤٪٢٤٠٠٦املالية
١,٠٤٪٤٢٠٠٦اإلدارة

٠,٨٧٪٢١٢٠٥إدارة املوارد البشرية
٠,١٧٪٠١٠٠١برنامج طب األطفال

٠,١٧٪٠١٠٠١اإلدارة الصحية



١٢٦

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,٣٥٪٠١١٠٢العالج الطبيعي
٠,٥٢٪٣٠٠٠٣علوم التمريض

٤,٥٠٪٥١٩٢٠٢٦املختربات الطبية
٢,٢٥٪٢٨٣٠١٣األشعة والتصوير الطيب
٠,٥٢٪٢١٠٠٣تقنية األجهزة الطبية
١,٢١٪٤٣٠٠٧علوم الصحة والتأهيل

١,٣٨٪٠٥٢١٨الفقه
٠,١٧٪٠١٠٠١فقه السنة

٠,١٧٪٠١٠٠١الدعوة واالحتساب
٠,٥٢٪١٢٠٠٣ثقافة إسالمية
٠,٨٧٪١٤٠٠٥تفسري وحديث
٦,٥٧٪١٠٢٢٣٣٣٨دراسات إسالمية
٠,١٧٪٠١٠٠١السنه وعلومها

٠,٦٩٪٠٢١١٤العقيدة واملذاهب
١,٩٠٪٤٥٠٢١١البالغة والنقد واألدب
١,٢١٪٢٢١٢٧النحو والصرف واللغة
٠,٥٢٪٢١٠٠٣اللغويات التطبيقية

١٢٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,١٧٪٠١٠٠١أدب اجنليزي
٠,١٧٪٠١٠٠١علم اللغة التطبيقي

٠,٨٧٪١٣١٠٥الكيمياء وعلوم الكيمياء
٠,١٧٪١٠٠٠١الكيمياء التحليلية

٠,١٧٪١٠٠٠١الكيمياء غري العضوية
٠,٦٩٪٢١٠١٤تغذية

٠,١٧٪٠١٠٠١تغذية تطبيقية
٠,١٧٪٠١٠٠١القرآن وعلومه
٠,١٧٪٠٠٠١١اإلدارة التربوية

١,٢١٪١٥١٠٧املناهج وطرق التدريس
٠,١٧٪١٠٠٠١إدارة التعليم العايل

٠,٦٩٪٣١٠٠٤مالبس وتصميم منسوجات
٠,١٧٪١٠٠٠١هندسة معمارية وتصميم

٠,٥٢٪٢١٠٠٣تربية فنية
٠,٣٥٪٢٠٠٠٢رياضيات تطبيقية

٥,٥٤٪٩١٨٤١٣٢اللغة العربية
٤,٣٣٪٧١٠٧١٢٥التربية اخلاصة



١٢٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,١٧٪٠١٠٠١أدب اجنليزي
٠,١٧٪٠١٠٠١علم اللغة التطبيقي

٠,٨٧٪١٣١٠٥الكيمياء وعلوم الكيمياء
٠,١٧٪١٠٠٠١الكيمياء التحليلية

٠,١٧٪١٠٠٠١الكيمياء غري العضوية
٠,٦٩٪٢١٠١٤تغذية

٠,١٧٪٠١٠٠١تغذية تطبيقية
٠,١٧٪٠١٠٠١القرآن وعلومه
٠,١٧٪٠٠٠١١اإلدارة التربوية

١,٢١٪١٥١٠٧املناهج وطرق التدريس
٠,١٧٪١٠٠٠١إدارة التعليم العايل

٠,٦٩٪٣١٠٠٤مالبس وتصميم منسوجات
٠,١٧٪١٠٠٠١هندسة معمارية وتصميم

٠,٥٢٪٢١٠٠٣تربية فنية
٠,٣٥٪٢٠٠٠٢رياضيات تطبيقية

٥,٥٤٪٩١٨٤١٣٢اللغة العربية
٤,٣٣٪٧١٠٧١٢٥التربية اخلاصة



١٢٨

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,٦٩٪٠٣١٠٤رياض أطفال
٠,٦٩٪٠٣١٠٤العلوم التربوية

٠,٥٢٪٠٣٠٠٣العلوم االجتماعية
٠,٦٩٪٢١١٠٤علم نفس

٠,١٧٪٠١٠٠١االقتصاد املرتيل
٠,١٧٪٠١٠٠١كيمياء حيوية

٥,٨٨٪١٤١٨٢٠٣٤رياضيات
٢,٦٠٪٦٧٢٠١٥الفيزياء

٠,١٧٪٠١٠٠١الفيزياء التطبيقية
٠,١٧٪٠١٠٠١خلية والبيولوجيا اجلزيئية
٠,١٧٪٠١٠٠١علم وظائف أعضاء النبات

٠,١٧٪٠١٠٠١تصنيف نباتات زهرية
٠,١٧٪٠١٠٠١بيئة حيوانية
٠,١٧٪٠١٠٠١وراثة جزيئية

٠,٣٥٪١١٠٠٢األحياء
٠,٨٧٪٣٢٠٠٥إدارة اعمال

١٠٠,٠٠٪١٥٦٣٣٢٦٩٢١٥٧٨املجموع

١٢٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا ٣/١/٤ أعداد املبتعثني حسب احلالة والدرجة العلمية:

الدرجة العلمية
المجموع الكليحالة المبتعثين

عائدونعلى رأس البعثةجدد
النسبة العددلم يحصلوا على الدرجةخريجون

٦٥,٩٢٪٩٩٢٤٧٢٨٧٣٨١الدكتوراه
٤,٥٠٪٤١٩٣٠٢٦الزمالة

٢٣,٨٨٪٣٨٥٧٣١١٢١٣٨الماجستير
١,٢١٪٢١٤٠٧بكالوريويس

٠,٥٢٪٠٢١٠٣أخرى/ برنامج تدريبي شهادة االختصاص
٣,٩٨٪١٣٦٢٢٢٣أخرى / دراسة لغة

١٠٠,٠٠٪١٥٦٣٣٢٦٩٢١٥٧٨المجموع



١٢٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا ٣/١/٤ أعداد املبتعثني حسب احلالة والدرجة العلمية:

الدرجة العلمية
المجموع الكليحالة المبتعثين

عائدونعلى رأس البعثةجدد
النسبة العددلم يحصلوا على الدرجةخريجون

٦٥,٩٢٪٩٩٢٤٧٢٨٧٣٨١الدكتوراه
٤,٥٠٪٤١٩٣٠٢٦الزمالة

٢٣,٨٨٪٣٨٥٧٣١١٢١٣٨الماجستير
١,٢١٪٢١٤٠٧بكالوريويس

٠,٥٢٪٠٢١٠٣أخرى/ برنامج تدريبي شهادة االختصاص
٣,٩٨٪١٣٦٢٢٢٣أخرى / دراسة لغة

١٠٠,٠٠٪١٥٦٣٣٢٦٩٢١٥٧٨المجموع



١٣٠

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

٤/١/٤ – أعداد املبتعثني حسب احلالة واجلنس:

الجنس
المجموعحالة المبتعثين

عائدونعلى رأس البعثةجدد
النسبة العددلم يحصلوا على الدرجةخريجون

٥٨,٨٢٪٧٧٢٠٢٥٥٦٣٤٠ذكر
٤١,١٨٪٧٩١٣٠١٤١٥٢٣٨أنثى

١٠٠,٠٠٪١٥٦٣٣٢٦٩٢١٥٧٨المجموع

١٣١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

املجموعخارجيداخليحالة املبتعثني نيوزلنداالسويدبلجيكاأسكتلنداماليزيااليابانفرنساأسترالياأيرلنداأملانياكندابريطانياأمريكا
٦١٣٧٤٣١١٢١١١٥٦جدد

١٠٩٩٣٨٩١٢١٢٢١١١١١١٣٣٢على رأس البعثة
٢١٢٣٢٢٢١٦٩خرجيون

١٣٤٣١٢١عائدون مل حيصلوا على الدرجة
٢٠٤١٥٧١٥٧١٥١٣٣٤١١١١١١١٥٧٨املجموع ٣٧٤

٥/١/٤ ـ أعداد املبتعثني حسب جهة االبتعاث (داخل اململكة، خارج اململكة): 



١٣١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

املجموعخارجيداخليحالة املبتعثني نيوزلنداالسويدبلجيكاأسكتلنداماليزيااليابانفرنساأسترالياأيرلنداأملانياكندابريطانياأمريكا
٦١٣٧٤٣١١٢١١١٥٦جدد

١٠٩٩٣٨٩١٢١٢٢١١١١١١٣٣٢على رأس البعثة
٢١٢٣٢٢٢١٦٩خرجيون

١٣٤٣١٢١عائدون مل حيصلوا على الدرجة
٢٠٤١٥٧١٥٧١٥١٣٣٤١١١١١١١٥٧٨املجموع ٣٧٤

٥/١/٤ ـ أعداد املبتعثني حسب جهة االبتعاث (داخل اململكة، خارج اململكة): 



١٣٢

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

٦/١/٤ ـ أعداد املبتعثني خالل السنوات اخلمس األخرية حسب احلالة: 
 العائدين حسب (اخلرجيني - مل حيصلوا على درجة): 

حالة المبتعثين
المجموع

عائدونعلى رأس البعثةجددالعام
لم يحصلوا على الدرجةخريجون

١٤٣٥١٢٦٥١٥٨٦٠٧٢٩-١٤٣٦هـ
١٤٣٦١٤٨٥٤٨١٠٥٠٨٠١-١٤٣٧هـ
١٤٣٧١٧٥٥٦٠١٢٢٤٨٦١-١٤٣٨هـ
١٤٣٨١٣٠٤٢٠٨٦٢٩٦٣٨-١٤٣٩هـ
١٤٣٩١٢٠٣٨١٨١٣٦٦١٨-١٤٤٠هـ

١٣٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا ٦/١/٤ -أعداد املبتعثني من املعيدين واملحاضرين للخارج والداخل للعام اجلامعي 

جهة االبتعاث
الدرجة املبتعث هلاوضع

املستهدف يف 
اخلطة

نسبة املتحقق اىل 
املستهدف

املجموعأخرىبكالوريوسبرنامج تدرييبزمالةالدكتوراهاملاجسترياملبتعثني

املبتعثون للخارج

٢٤٥٤٣٠١١٣٩٥اجلدد

٣٥١٧١١١٠٠٦٢٢٣املقيدون

٢٨١٧١١٠١٤٨اخلرجيون

املبتعثون يف 
الداخل

١٤٤٥١٠١٠٦١اجلدد

٢٢٧٦٨٢٢٠١٠٩املقيدون

٣١١٢٠٤١٢١اخلرجيون

اإلمجايل

٣٨٩٩٤٠٢١٣١٥٦اجلدد

٥٧٢٤٧١٩٢١٦٣٣٢املقيدون

٣١٢٨٣١٤٢٦٩اخلرجيون



١٣٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا ٦/١/٤ -أعداد املبتعثني من املعيدين واملحاضرين للخارج والداخل للعام اجلامعي 

جهة االبتعاث
الدرجة املبتعث هلاوضع

املستهدف يف 
اخلطة

نسبة املتحقق اىل 
املستهدف

املجموعأخرىبكالوريوسبرنامج تدرييبزمالةالدكتوراهاملاجسترياملبتعثني

املبتعثون للخارج

٢٤٥٤٣٠١١٣٩٥اجلدد

٣٥١٧١١١٠٠٦٢٢٣املقيدون

٢٨١٧١١٠١٤٨اخلرجيون

املبتعثون يف 
الداخل

١٤٤٥١٠١٠٦١اجلدد

٢٢٧٦٨٢٢٠١٠٩املقيدون

٣١١٢٠٤١٢١اخلرجيون

اإلمجايل

٣٨٩٩٤٠٢١٣١٥٦اجلدد

٥٧٢٤٧١٩٢١٦٣٣٢املقيدون

٣١٢٨٣١٤٢٦٩اخلرجيون



١٣٤

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

/١/١ـ املؤمترات والندوات:
مكان االنعقادعدد املشاركنيعنوان املؤمتر – الندوة

الربتغال١املؤمتر الدويل للتعليم والتعلم

47th IUPAC world Chemistry Congressفرنسا٢

IEEE International Symposium on Antenna and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting – APS/URSIأمريكا١

Sustainable Construction materials and Technologies, Sth Conferenceبريطانيا٢

Fifth International Conference on Linguistics and Language Studiesالصني١

2nd International conference on Interface properties In organic and Hybrid Electronics: perspectives & Key Challengesفرنسا١

أسكتلندا١املؤمتر العاملي للرابطة الدولية للدراسات العلمية لإلعاقات العقلية والنمائية

Americas Conference on Information Systems (AMCISاملكسيك١

The obstacles faced university teachers when usage ICT in the classroom Academic Conference on Educationالتشيك١

Function-based Treatments Versus Non-function-based Treatments for Disruptive Behavioursاليونان١

The third world congress on pharmacology and Toxicologyبريطانيا١

79th FIP world Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciencesاإلمارات العربية املتحدة١

15th International Conference on Wind Engineering (ICWE15 Theالصني١

النمسا١مؤمتر التربية والتعليم الثامن

Seventeenth International Waste Management and Landfill Symposium-Sardinia2019إيطاليا١

١٣٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا مكان االنعقادعدد املشاركنيعنوان املؤمتر – الندوة

2019 IEEE Healithcomكولومبيا١

Progress in Rehabilitation Researchأمريكا١

مصر١محاية املصلحة العامة ىف الشريعة االسالمية والقانون الوضعي

PHARMSCI360 2019 AAPSامريكا١

4th Carbonic Anhydrase Satellite2019إيطاليا١

Sustainable and Integrated Engineering International Conferenceماليزيا١

2nd International Joint Conference on Robotics and Artificial Intelligenceالتشيك٢

مصر١الصالت احلضارية بني آسيا وأفريقيا ماضيها وحاضرها ومستقبلها

بريطانيا١علم الصيدلة ٢٠١٩

Council for Exceptional Chidrenأمريكا١

السودان١املؤمتر القرآين الدويل الثاين ىف هدايات القرآن الكرمي

بريطانيا١املؤمتر الدويل التاسع ىف التعليم والتقنيات التعليمية

مصر١التعددية وثقافة التعايش مع اآلخر فقها وقانونا

 Council for Exceptional Childrenأمريكا١

بريطانيا١املؤمتر الدويل التاسع ىف التكنولوجيا التعليمية واملعلومات

59th Annual Meeting and ToxExpo the SOTأمريكا١



١٣٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا مكان االنعقادعدد املشاركنيعنوان املؤمتر – الندوة

2019 IEEE Healithcomكولومبيا١

Progress in Rehabilitation Researchأمريكا١

مصر١محاية املصلحة العامة ىف الشريعة االسالمية والقانون الوضعي

PHARMSCI360 2019 AAPSامريكا١

4th Carbonic Anhydrase Satellite2019إيطاليا١

Sustainable and Integrated Engineering International Conferenceماليزيا١

2nd International Joint Conference on Robotics and Artificial Intelligenceالتشيك٢

مصر١الصالت احلضارية بني آسيا وأفريقيا ماضيها وحاضرها ومستقبلها

بريطانيا١علم الصيدلة ٢٠١٩

Council for Exceptional Chidrenأمريكا١

السودان١املؤمتر القرآين الدويل الثاين ىف هدايات القرآن الكرمي

بريطانيا١املؤمتر الدويل التاسع ىف التعليم والتقنيات التعليمية

مصر١التعددية وثقافة التعايش مع اآلخر فقها وقانونا

 Council for Exceptional Childrenأمريكا١

بريطانيا١املؤمتر الدويل التاسع ىف التكنولوجيا التعليمية واملعلومات

59th Annual Meeting and ToxExpo the SOTأمريكا١



١٣٦

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

٢/١/٢/٤ -املؤمترات والندوات حسب الدولة وأعداد املشاركني
عدد المشاركينالدولة

١البرتغال

٣فرنسا

١أسكتلندا

١المكسيك

٣التشيك

١اليونان

٦بريطانيا

١اإلمارات العربية المتحدة

٢الصين

١النمسا

٢إيطاليا

٦أمريكا

١كولومبيا

١ماليزيا

٣مصر

١السودان

١٣٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا ٣/١/٢/٤- الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية اليت نفذا اجلامعة بالتعاون مع عمادة التطوير واجلودة - وعدد املتدربني فيها:

موقع انعقاد الدورة أو البرنامجالفئة المستهدفة* طالب الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، الموظفينأسماء الدورة والبرامج التدريبيم
داخل المملكة/ خارج المملكة

عدد المتدربين

إناثذكور

٤٧١٠٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسصياغة وقياس مخرجات التعلم١

توصيف البرنامج وفق النموذج الجديد للمركز الوطني ٢
٤٢٣٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسللتقويم واالعتماد األكاديمي (الجزء األول)

توصيف البرنامج وفق النموذج الجديد للمركز الوطني ٣
٤٢٣٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسللتقويم واالعتماد األكاديمي (الجزء الثاني)

توصيف المقرر وفق النموذج الجديد للمركز الوطني ٤
٥٥٢٩داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسللتقويم واالعتماد األكاديمي

٣٢٢٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريستطوير المهارات التقنية ألعضاء هيئة التدريس٥
٨٨٣٧داخل المملكةأعضاء هيئة التدريستوصيف البرنامج طبقاً للنموذج المطور للمركز الوطني ٦

توصيف المقرر طبقاً للنموذج المطور للمركز الوطني - ٧
١٠٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسورشة خاصة

٧٦٨٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسمؤشرات األداء وااالرشاد الفعال لدعم العملية التعليمية٨
٢٧٢٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسمهارات الحوار في بيئة العمل٩
١٢٣٤٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريساالختبارات اإللكترونية الموضوعية١٠
٨٧٧٤داخل المملكةأعضاء هيئة التدريس الجددبرنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد١١



١٣٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا ٣/١/٢/٤- الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية اليت نفذا اجلامعة بالتعاون مع عمادة التطوير واجلودة - وعدد املتدربني فيها:

موقع انعقاد الدورة أو البرنامجالفئة المستهدفة* طالب الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، الموظفينأسماء الدورة والبرامج التدريبيم
داخل المملكة/ خارج المملكة

عدد المتدربين

إناثذكور

٤٧١٠٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسصياغة وقياس مخرجات التعلم١

توصيف البرنامج وفق النموذج الجديد للمركز الوطني ٢
٤٢٣٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسللتقويم واالعتماد األكاديمي (الجزء األول)

توصيف البرنامج وفق النموذج الجديد للمركز الوطني ٣
٤٢٣٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسللتقويم واالعتماد األكاديمي (الجزء الثاني)

توصيف المقرر وفق النموذج الجديد للمركز الوطني ٤
٥٥٢٩داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسللتقويم واالعتماد األكاديمي

٣٢٢٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريستطوير المهارات التقنية ألعضاء هيئة التدريس٥
٨٨٣٧داخل المملكةأعضاء هيئة التدريستوصيف البرنامج طبقاً للنموذج المطور للمركز الوطني ٦

توصيف المقرر طبقاً للنموذج المطور للمركز الوطني - ٧
١٠٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسورشة خاصة

٧٦٨٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسمؤشرات األداء وااالرشاد الفعال لدعم العملية التعليمية٨
٢٧٢٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسمهارات الحوار في بيئة العمل٩
١٢٣٤٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريساالختبارات اإللكترونية الموضوعية١٠
٨٧٧٤داخل المملكةأعضاء هيئة التدريس الجددبرنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد١١



١٣٨

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

موقع انعقاد الدورة أو البرنامجالفئة المستهدفة* طالب الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، الموظفينأسماء الدورة والبرامج التدريبيم
داخل المملكة/ خارج المملكة

عدد المتدربين

إناثذكور

برنامج تمكين القيادات – الجزء ١٢١

أعضاء هيئة التدريس السعوديين من:
قيادات الجامعة.

عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء المراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل المملكة

برنامج تمكين القيادات – الجزء ١٣٢

أعضاء هيئة التدريس السعوديين من:
قيادات الجامعة.

عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء المراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل المملكة

برنامج تمكين القيادات – الجزء ١٤٣

أعضاء هيئة التدريس السعوديين من:
قيادات الجامعة.

عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء المراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل المملكة

١٥Teaching Skills Masterclass٢٣٧داخل المملكةأعضاء هيئة التدريس السعوديين

٢٧٢٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسبرنامج مهارات القيادة اإلبداعية والتواصل الفعال١٦

١٣٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

املشاركات الداخلية ألعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات/ الندوات للعام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٠ هـ

جمال املؤمترمكان االنعقاد (مدينة/حمافظة)عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركنياجلهة املنظمةأسم املؤمتر/ الندوةم

 هيئة تقومي التعليم والتدريب ممثلة ملتقى للجودة يف التعليم العايل ١
 تكرمي جامعة االمري سطام بن عبدالعزيزالرياض  ١١باملركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي

 يف حصوهلا على األعتماد املؤسسي الكامل

 املعلم متطلبات التنمية وطموح٢
التربيةأا٢جامعة امللك خالداملستقبل

اللغة العربيةاملدينة املنورة١اجلامعة اإلسالميةاإلعالم اجلديد واللغة العربية٣

٤
 املخرجات التعليمية ىف اململكة

 العربية السعودية ىف ضوء رؤية
اململكة ٢٠٣٠

الدراسات االسالميةحائل١جامعة حائل

٥
 جهود اململكة ىف ترسيخ قيم
 االعتدال والتعايش احلضاري

املفاهيم واملمارسات
الدراسات االسالميةالقصيم١جامعة القصيم

 اهلوية الوطنية ىف ضوء رؤية٦
الدراسات االسالميةشقراء١جامعة شقراءاململكة العربية السعودية ٢٠٣٠

٧
 مستقبل التعليم االلكتروين يف
 اململكة العربية السعودية وفق

رؤية ٢٠٣٠
التربيةالقصيم١جامعة القصيم



١٣٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

املشاركات الداخلية ألعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات/ الندوات للعام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٠ هـ

جمال املؤمترمكان االنعقاد (مدينة/حمافظة)عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركنياجلهة املنظمةأسم املؤمتر/ الندوةم

 هيئة تقومي التعليم والتدريب ممثلة ملتقى للجودة يف التعليم العايل ١
 تكرمي جامعة االمري سطام بن عبدالعزيزالرياض  ١١باملركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي

 يف حصوهلا على األعتماد املؤسسي الكامل

 املعلم متطلبات التنمية وطموح٢
التربيةأا٢جامعة امللك خالداملستقبل

اللغة العربيةاملدينة املنورة١اجلامعة اإلسالميةاإلعالم اجلديد واللغة العربية٣

٤
 املخرجات التعليمية ىف اململكة

 العربية السعودية ىف ضوء رؤية
اململكة ٢٠٣٠

الدراسات االسالميةحائل١جامعة حائل

٥
 جهود اململكة ىف ترسيخ قيم
 االعتدال والتعايش احلضاري

املفاهيم واملمارسات
الدراسات االسالميةالقصيم١جامعة القصيم

 اهلوية الوطنية ىف ضوء رؤية٦
الدراسات االسالميةشقراء١جامعة شقراءاململكة العربية السعودية ٢٠٣٠

٧
 مستقبل التعليم االلكتروين يف
 اململكة العربية السعودية وفق

رؤية ٢٠٣٠
التربيةالقصيم١جامعة القصيم



١٤٠

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

٣/١/٢/٤- الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية اليت نفذا اجلامعة  بالتعاون مع عمادة التطوير واجلودة- وعدد املتدربني فيها:

الفئة املستهدفة* طالب اجلامعة، أعضاء أمساء الدورة والربامج التدرييبم
هيئة التدريس، املوظفني

موقع انعقاد الدورة أو الربنامج 
داخل اململكة / خارج اململكة

عدد املتدربني

إناثذكور

٤٧١٠٣داخل اململكةأعضاء هيئة التدريسصياغة وقياس خمرجات التعلم١

توصيف الربنامج وفق النموذج اجلديد للمركز الوطين للتقومي واالعتماد ٢
٤٢٣٠داخل اململكةأعضاء هيئة التدريساألكادميي (اجلزء األول)

توصيف الربنامج وفق النموذج اجلديد للمركز الوطين للتقومي واالعتماد ٣
٤٢٣٠داخل اململكةأعضاء هيئة التدريساألكادميي (اجلزء الثاين)

٥٥٢٩داخل اململكةأعضاء هيئة التدريستوصيف املقرر وفق النموذج اجلديد للمركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي٤

٣٢٢٠داخل اململكةأعضاء هيئة التدريستطوير املهارات التقنية ألعضاء هيئة التدريس٥

٨٨٣٧داخل اململكةأعضاء هيئة التدريستوصيف الربنامج طبقÃ للنموذج املطور للمركز الوطين ٦

١٠٠داخل اململكةأعضاء هيئة التدريستوصيف املقرر طبقÃ للنموذج املطور للمركز الوطين  - ورشة خاصة٧

٧٦٨٣داخل اململكةأعضاء هيئة التدريسمؤشرات األداء وااالرشاد الفعال لدعم العملية التعليمية٨

٢٧٢٣داخل اململكةأعضاء هيئة التدريسمهارات احلوار يف بيئة العمل٩

١٢٣٤٣داخل اململكةأعضاء هيئة التدريساألختبارات اإللكترونية املوضوعية١٠

١٤١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

الفئة املستهدفة* طالب اجلامعة، أعضاء أمساء الدورة والربامج التدرييبم
هيئة التدريس، املوظفني

موقع انعقاد الدورة أو الربنامج 
داخل اململكة / خارج اململكة

عدد املتدربني

إناثذكور

٨٧٧٤داخل اململكةأعضاء هيئة التدريس اجلددبرنامج يئة أعضاء هيئة التدريس اجلدد١١

برنامج متكني القيادات - اجلزء ١٢١
أعضاء هيئة التدريس السعوديني من:

قيادات اجلامعة.
عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء املراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل اململكة

برنامج متكني القيادات - اجلزء ١٣٢
أعضاء هيئة التدريس السعوديني من:

قيادات اجلامعة.
عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء املراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل اململكة

برنامج متكني القيادات – اجلزء ١٤٣
أعضاء هيئة التدريس السعوديني من:

قيادات اجلامعة.
عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء املراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل اململكة

١٥Teaching Skills Masterclass٢٣٧داخل اململكةأعضاء هيئة التدريس السعوديني

٢٧٢٣داخل اململكةأعضاء هيئة التدريسبرنامج مهارات القيادة اإلبداعية والتواصل الفعال١٦



١٤١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

الفئة املستهدفة* طالب اجلامعة، أعضاء أمساء الدورة والربامج التدرييبم
هيئة التدريس، املوظفني

موقع انعقاد الدورة أو الربنامج 
داخل اململكة / خارج اململكة

عدد املتدربني

إناثذكور

٨٧٧٤داخل اململكةأعضاء هيئة التدريس اجلددبرنامج يئة أعضاء هيئة التدريس اجلدد١١

برنامج متكني القيادات - اجلزء ١٢١
أعضاء هيئة التدريس السعوديني من:

قيادات اجلامعة.
عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء املراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل اململكة

برنامج متكني القيادات - اجلزء ١٣٢
أعضاء هيئة التدريس السعوديني من:

قيادات اجلامعة.
عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء املراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل اململكة

برنامج متكني القيادات – اجلزء ١٤٣
أعضاء هيئة التدريس السعوديني من:

قيادات اجلامعة.
عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء املراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل اململكة

١٥Teaching Skills Masterclass٢٣٧داخل اململكةأعضاء هيئة التدريس السعوديني

٢٧٢٣داخل اململكةأعضاء هيئة التدريسبرنامج مهارات القيادة اإلبداعية والتواصل الفعال١٦



١٤٢

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

الدورات والربامج التدريبية  اليت نفذا اجلامعة  بالتعاون مع عمادة شؤون املكتبات - وعدد املتدربني فيها:

الفئة املستهدفة* طالب اجلامعة، أعضاء أمساء الدورة والربامج التدرييبم
هيئة التدريس، املوظفني

موقع انعقاد الدورة أو 
عدد املتدربنيتاريخ االنعقاد الربنامج

تدريب طالب وطالبات مشروع التخرج يف إدارة وإجراءات املكتبات من خالل برنامج ١
١٤٤٠/٦/١٤٨املكتبة املركزيةطالب وطالباتتكامل ملدة فصل دراسي

٢(BMJ) كلية الطب وكلية طبأعضاء هيئة التدريس / طالب وطالباتكيفية استخدام املجلة الطبية الربيطانية 
١٤٤٠/٧/٣٢٦االسنان

٣Web of science –Journal Citation Report – EndNote   ١٤٤١/٣/٢١٤٠كلية الطبأعضاء هيئة التدريس / طالب وطالباتالتدريب على

١٤٤١/٣/٢٤٦٥٧كليات اجلامعةأعضاء هيئة التدريس / طالب وطالباتالتدريب على املكتبة الرقمية السعودية٤

١٤٤١/١٠/٢٦٦٨أون الينأعضاء هيئة التدريس / طالب وطالباتفهرسة Scopus واستضافة املجلة٥

 اشكال النشر يف دول اخلليج: االجتاهات والديناميكيات عرب الفئات البحثية يف شبكة٦
١٤٤١/١١/٣٧٧أون الينأعضاء هيئة التدريس / طالب وطالباتالعلوم

 تدريب مسئويل املكتبات باجلامعة وموظفي العمادة بالفروع على استخدام األجهزة٧
األنشطة العلمية ١٤٤٠/٦/١٤١٢املكتبة املركزيةموظفي املكتبة املركزيةوالتقنيات احلديثة

والتعليمية

الفصل الخامس


