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 تقديم

 

ريادة التعليم العالي النسائي، تولي اهتماماً خاصااً ة نورة بنت عبدالرحمن التي تحمل إن جامعة األمير

منذ نشأتها بالتطوير والجودة، وبذلت كل ما في وسعها لتوفير كل المقومات الالزمة لا،، وإيمانااً منهاا بادورها 

ت، الجامعاة فاي مجاهتهاا في تحقيا  رساالتها ودهادافها، ونتيجاة للتوساض المواطرد والنماو المتذاياد الاذ   اهد

التعليمية وتخصصاتها المختلفاة، فقاد استشاعرت الجامعاة دور الجمعياات العلمياة كأحاد األدوات الرئيساية فاي 

 تطوير العمل األكاديمي والبحثي والمهني.

كار تعد الجمعيات العلمية المنتدى الذ  يجمض بين المنتسبين إلي، ,حيث يلتقون بصف، دورية لمناقشة وبلورة دف

تساهم في تطوير العلم في تخصص معين . كذلك من خالل الدورات المتخصصة والمجالت العلمية 

والمؤتمرات السنوية والندوات وورش العمل، يتم عرض األبحاث ومناقشتها لتطوير األفكار والرؤى لتصبح 

 واقعاً يتم اهستفادة من، في تقدم العلم وتطوير المهنة والشراكة مض المجتمض.

 

وتاارتبإ إدارة الجمعيااات العلميااة تن يمياااً بوكالااة الجامعااة للدراسااات العليااا والبحااث العلمااي ساااعية لتسااهيل 

إجراءات إنشاء الجمعيات العلمية تحت م لة الجامعة، واإل راف على دنشطتها لتطوير المعارف والدراساات 

 العلمية والتطبيقية وتقديم اهستشارات للقطاعات العامة والخاصة. 

 مديرة إدارة الجمعيات العلمية                                                                             

 ا. د. هيا بنت محمد المذروع
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 من نحن؟

 وتم هـ1427عام في الجامعة إنشاء بدء منذ للجمعيات العلمية إدارة إنشاء على نورة األميرة جامعة حرصت

  هـ25/11/1428 بتاريخ لها مديرة دول تكليف

 : دارةاإل ةرؤي

 الجمعيات العلمية دحد روافد الحراك العلمي داخل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. إدارةدن تكون 

 : دارةرسالة اإل

في تن يم اإلجراءات اإلدارية المساندة لتأسيس جمعيات علمية.  وذلك من دجل تنشيإ  دارةتتمثل رسالة اإل

مجتمض المتخصصين في المجال الواحد ،وتفعيل دورهم لتطوير المعارف الن رية والتطبيقية، والتواصل 

 البناء مض المجتمض داخل وخارج الجامعة.

 : إدارة اتممه

 . القائمة العلمية الجمعيات على العام اإل راف .1

 . العلمية الجمعيات تأسيس ومتابعة تشجيض .2

 المتخصصة. الجامعة دارةإل دراسة المعامالت المحالة من قبل الجمعيات العلمية وتوجيهها .3

 .الجامعة العلمية داخل الجمعيات بين الخبرات وتبادل التواصل تحقي  .4

 .الجمعيات خدمة في، لما خارج الجامعة والمؤسسات الهيئات مض التواصل تحقي  .5

 . دارةإل الكتروني الموقض على اإل راف .6

 . العمل يتطلب ما حسب واإلر ادات المعاير وضض .7

 والجمعيات العلمية. دارةاإل عمل آليات لتطوير الدراسات إجراء .8

 

 مديرة إدارة الجمعيات العلمية 

 42313   منيرة بنت محمد بن فهد الر يد د.

 

 مديرة المكتب

 43379   خيرة حسين الفيفي                   

 

 العالقات العامة واهعالم

 43385    العنود عبدالمحسن الشلهوب       

 

 سكرتيرة اللجنة الدائمة

 43607      هيلة عمر السدحان                

 

 سكرتيرة الجمعيات

 43606     امل عبدالرحمن العامر            

 

  acas@pnu.edu.saاهلكتروني: البريد

 

 الموقض اهلكتروني إلدارة الجمعيات العلمية:

 
http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/Pages/Intro/Objectives.aspx 
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 اللجنة الدائمة للجمعيات العلمية

 اللجنة: اتممه 

 :اللجنة المهمات االتيةتتولى 

المن مة للجمعيات  /اقتراح اللوائح واهجراءات التنفيذية لتأسيس وتفعيل الجمعيات العلمية في ضوء القواعد1

 العلمية.

مناسبة./فحص وتقييم مقترحات تأسيس الجمعيات العلمية المقدمة من الكليات وتقديم التوصيات ال2  

العلمية القائمة وتطوير عملها./اقتراح آليات تفعيل الجمعيات 3  

/اهستعانة بالمتخصصين عند دراسة الموضوعات.4  

 .دارة/ دراسة ما يحال للجنة من قبل مديرة اإل5

 مدة عامل  هـ1435محرم / اللجنة الدائمة 

 الجمعيات العلمية بجامعة اهميرة نورة بنت عبدالرحمن إدارةمديرة  د. هيا بنت محمد المذروع

 الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود إدارةمدير  بن فؤاد تالك د. د. يوسف

 د. د. دبراهيم بن عبدهللا السراء
مستشار جامعة اهميرة نورة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس 

 الجمعية الصيدلية السعودية إدارةمجلس 

 / د. د. محمد بن عبدهللا السيف
مستشار جامعة اهميرة نورة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس 

 الجمعية السعودية للتغذية العالجية إدارةمجلس 

 عميد كلية اآلداب د. د. البندر  بنت عبدالعذيذ العجالن

 الجمعيات العلمية إدارةمساعدة مديرة  د. منى بنت سعد الغامد 

 القانونية بجامعة اهميرة نورة بنت عبد الرحمن ارةدممثل اإل النصيرات بن محمد د. وائل

 سكرتيرة اللجنة د/هيلة بنت عمر السدحان

 لمدة عام هـ1436محرم / اللجنة الدائمة 

 الجمعيات العلمية بجامعة اهميرة نورة بنت عبدالرحمن إدارةمديرة  د. د. هيا بنت محمد المذروع

 عميد كلية اآلداب د. د. البندر  بنت عبدالعذيذ العجالن

 عيات العلمية بجامعة الملك سعود.الجم إدارةالمشرف على  العبيداء بن ابراهيم د. د. محمد

 رئيس الجمعية الجغرافية السعودية د. د. محمد  وقي مكي

 عميدة كلية التمريض د. هناء بنت إبراهيم السبيل

 بنت عبد الرحمن القانونية بجامعة اهميرة نورة دارةممثل اإل النصيرات بن محمد د. وائل

 الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود. إدارةعوو  السبهان بن حمد د/عبدالرحمن

 سكرتيرة اللجنة د/هيلة بنت عمر السدحان
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 الجمعيات العلمية السعودية

 بنت عبد الرحمن جامعة االميرة نورةفي  
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 رعاية الطفللالجمعية العلمية السعودية 

 8222433هاتف:

 acas-ssscc@pnu.edu.saااللكتروني: البريد

 

 

 :نبذة عن الجمعية

تعنى بإثراء المعرفة في مجال رعاية , هي جمعية علمية منبثقة عن جامعة اهميرة نورة بنت عبدالرحمن

,والعمل على توفير  مجال تربية اهطفال ورعايتهمالطفولة وذلك من خالل تنمية الفكر العلمي والمهني في 

التواصل العلمي فيما بين دعواؤها بحسب اهتماماتهم, وكذلك تقديم اهستشارات العلمية للجهات المعنية 

 برعاية اهطفال

 : الجمعية يةؤر

 .18إلى سن ان تكون الجمعية مرجعا علميا رائدا في مجال تربية اهطفال وتلبية احتياجاتهم من الميالد 

 : الجمعية رسالة

اهرتقاء بالمعرفة العلمية في مجال رعاية الطفولة ونشرها بين الناس بما يتيح لألطفال دن ينعموا داخل 

 دسرهم ببيئة تربوية تومن لهم نموا سليما بدنيا وعقليا ونفسياً.

 :الجمعية أهداف

 إجراء اهبحاث والدراسات العلمية في مجال الطفولة 
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 تواصل العلمي بين الباحثين والمعنيين بالدراسات التربوية في سن الطفولة والمراهقة وتوفير تيسير ال

 فرص التعاون المشترك بينهم 

  عقد المؤتمرات والندوات العلمية 

  تأسيس قاعدة لجمض البيانات العلمية بما في ذلك ملخصات وعناوين الدراسات العلمية ودسماء وعناوين

 الدارسين 

  تقديم دورات التثقيفية في مجال الطفولة 

 تأليف وترجمة ونشر الكتب في مجال التربية 

 إصدار مجلة علمية محكمة تكون وعاء النشر اهبحاث والدراسات المتخصصة بالطفولة 

 اصدار نشرة دورية تعنى باألخبار العلمية في مجال الطفولة 

 هم واهتماماتهم البحثية والمهنية ووسائل إصدار دليل ألعواء الجمعية يتومن التعريف بتخصصات

 اهتصال بهم على ان يحدد سنوياً.

 اعضاء اللجنة التأسيسية 

 د.منيرة بنت صالح الغصون

 د.الجوهرة بنت ابراهيم الصقية

 الخليف  عبدالعذيذ د.  روق

 الرا د  عبدالرحمن د. مواو 

 الفريخفيصل د. امل 

 

 أعضاء مجلس االدارة:

 رئيسة  السيف بنت فهد نادية .د 

 عوو القحطانييحيى د. عواطف  

 عوو الرا دعبدالرحمن  د. مواو  

 عوو العبدالكريمعمر د. سارة د.  

 عوو داغستاني إسماعيل ا. د. بلقيس 

 عوو الشد  عبدالعذيذ د. ابراهيم 

 عوو حمد محمد د. رماز  

 عوو ميهوب ابراهيمد. سهير 

 عوو األلفيمحمد  د. دمنية  
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 الجمعية العلمية السعودية للدراسات االسالمية

 8236708هاتف:

 ca-sais@pnu.edu.saالبريد اإللكتروني:

 

 
 

 

 

 نبذة عن الجمعية:

هي جمعية تعنى بالعلوم الشرعية والدراسات اهسالمية علما  الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية

هـ  وتم 1436جامعة األميرة نورة في ربيض األول من عام وفكرا ومهارة وتطبي  صدر قرار من مجلس 

 .دارةتشكيل لجنة تأسيسية للعمل على تشكيل الجمعية العمومية ومجلس اإل

 

 : الجمعية رؤية

 ونشرها. العالمية والريادة في تأصيل الدراسات اإلسالمية

 

 : الجمعية رسالة

 .معاصر وسطيوف  منهج اهسهام في خدمة الدين اهسالمي من خالل كادر مؤهل 

 

 : الجمعية أهداف

 ابراز دور المملكة العربية السعودية الرياد  في مجال الدراسات اإلسالمية. .1

 تعريف العالم بسماحة الدين اإلسالمي الصحيح ووسطيت،. .2

 البرامج المشاريض وخدمة المؤسسات الحكومية واههلية بتقديم  .3
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 ربإ المتخصصين والمهتمين في الدراسات اهسالمية في انحاء العالم  .4

 دراسة المستجدات الفكرية في مجال الدراسات اهسالمية .5

 دراسة قوايا المردة في الدين اهسالمي بروية دصلية ومعاصرة  .6

 اهسهام في تفعيل الطاقات الشباب لخدمة الدين اهسالمي  .7

 

 أعضاء اللجنة التأسيسية  

 .نياز نصر هللا رقية د.د 

 الرا د ناصر د.د. فلوة 

  المباركحمد د.د. نجالء 

 العمرانيمحمد  د.د. الجوهره 

  الحساو عبدهللا د. نورة 

 

  دارةأعضاء مجلس اإل

  رئيسة  ا. د. رقية نصر هللا نياز 

  عوو ا. د. فلوة ناصر الرا د 

  عوو ا. د. نجالء حمد المبارك 

  عوو ا. د. هدى سلمان الدليجان 

  عوو د. مريم علي الحو اني 

  عوو د. منى دحمد القاسم 

  عوو د. ناهد عطاهللا الشمروخ 

   عوو د. نورة عبدهللا الحساو 

  عوو د. مي محمد الحربي 
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 الجمعية العلمية السعودية للعلوم التطبيقية

 8236405هاتف:

 Cs-SSAAS@pnu.edu.sa االلكتروني: البريد

cs.ssaas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نبذة عن الجمعية

 

هـ وتم 17/6/1436( وتاريخ 32706دنشأت الجمعية العلمية السعودية للعلوم التطبيقية بالقرار اإلدار  رقم )

 .دارةالعمومية ومجلس اإلتشكيل لجنة تأسيسية للعمل على تشكيل الجمعية 

 : الجمعية رؤية

ستكون الجمعية إن  اء هللا رائدة في استقطاب العلماء و المختصين و األكاديميين و الباحثين و الطالب و 

)الطبيعة المتعددة  .المهتمين بالعلوم التطبيقية و العلوم التطبيقية ذات الطابض المتعدد التخصصات

 التخصصات(.

 

mailto:Cs-SSAAS@pnu.edu.sa
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 : الجمعية رسالة

تتبنى الجمعية إقامة منتديات و ندوات و مؤتمرات سنوية تجمض العديد من العلماء و المختصين و األكاديميين 

و الباحثين و الطالب و المهتمين بالعلوم التطبيقية و العلوم التطبيقية ذات الطابض المتعدد و مناقشة وجهات 

دوريات و نشرات علمية لمتابعة التطور العلمي الن ر و تقديم استشارات في جو علمي مريح  , وإصدار 

 تحت ا راف مجلس علمي متخصص لمتابعة التطور العلمي في مجتمض علمي عالمي سريض التغير.

 :الجمعية أهداف

 تهدف الجمعية العلمية السعودية للعلوم التطبيقية إلى ما يلي:

 شيط،.تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل على تطويره وتن -1

 تحقي  التواصل العلمي ألعواء الجمعية. -2

 تقديم المشورة والدراسات في مجال التخصص. -3

 تطوير األداء العلمي والمهني ألعواء الجمعية. -4

اإلنتاج العلمي. واألفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات   تيسير تبادل -5

 رجها.المعنية داخل المملكة وخا

 تسوي  منتجات البحث العلمي ) توصيات و اختراعات( في مجال العلوم التطبيقية صناعيا.  -6

 

 : منها المشروعة الوسائل بمختلف هادهداف تحقي  على الجمعية تعمل 

 دنواعها بمختلف التطبيقية العلوم بتطوير المعنيين واألفراد اختالفها على المؤسسات ايجاد سبل للشراكة بين•

 .الجمعية دهداف لتحقي  معاً  للعمل

 .التطبيقية العلوم هستخدام المختلفة المتعلقة بالمجاهت النشاطات و البرامج وتحقي  وتطوير بحث •

 جودتها وضبإ فروعها بمختلف العلمية األجهذة واستعمال صناعة حماية و اختراع على العمل تشجيض  •

 المستهلك. قبل من واستخدامها

 .والبيئة الوطني اهقتصاد على وتأثيرها المتجددة  العلوم باستخدام يتعل  ما بكل العام الرد  توعية

 المؤتمرات وإحياء العلمي البحث تشجيض بغية واإلحصاءات المعلومات دنشاء قواعد بيانات توم •

 .للجمعية العامة هدافاأل تحقي  إلى تسعى التي العلمية والحلقات والمعارض

 وغايات دهداف لنشر واألفراد والحكومية اههلية والتربوية العلمية المؤسسات مض والتعاون المساعدة يد مد  •

 .الوسائل بشتى الجمعية هذه



 
13 

 

 

 أعضاء اللجنة التأسيسية :

 سهام عبدالعذيذ الكحيمي د.د.

 دجانة يحيى اهيوبي د.د.

 سناء علي زارع د.

 سهام عبدالرحمن العيسى  د.د. 

 عبدالحميد الصحافمأرب  د.

 

 أعضاء مجلس اإلدارة:

 رئيسة            د.د. دجانة بنت يحيى اهيوبي 

 عوو الكحيميد.د. سهام بنت عبدالعذيذ    

 عوو د. زين بن حسن يماني   

 عوو د. مآرب بنت عبدالحميد الصحاف   

 عوو د. محمد بن حسن الحازمي   

 عوو د. عبدهللا بن إبراهيم زارع   

 عوو د. خالد بن عبد الرحمن الصالح   

 عوو د. فارس بن قليل العنذ    

 عوو د. غادة بنت عبدالعذيذ المسند   
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 الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم

 

 

 

   : الجمعيةنبذة عن 

( بتاريخ 32706الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم بالقرار اإلدار  رقم ) بمشيئة هللا وتوفيق، تم تأسيس

هـ،  لتجمض تحت م لتها جميض المتخصصين و المهتمين في مجاهت التصميم والفن وهي جمعية 17/6/1436

صرية من علمية سعودية المنشأ وعالمية العطاء. تسعى إلى دن ين م إلى عوويتها كل من هو مهتم بالفنون الب

مختلف انحاء العالم ليتكامل فيها فكر العطاء اهبداعي للنماء المجتمعي واهقتصاد ، هي من العوو ول، 

 لتحقي  عائد مثمر.

 :الجمعية ةرؤي

 اهرتقاء بالحس الجمالي و اهبداعي لدى المجتمض ، ووصول الفن السعود  إلى العالمية.

 8237955هاتف: 

 cad-sa@pnu.edu.saالبريد اإللكتروني: 
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 :الجمعية ةرسال

 المؤهلة وتبني المواهب والمهارات المميذة./ استثمار الطاقات 1

/ اهرتقاء بالفن والتصميم في المجتمض من خالل  تبادل الخبرات العلمية والرؤى الثقافية والمهارات في 2

 الفنون البصرية.

 ن خالل دنشطة الجمعية المتنوعة ./ إبراز حوارة وفنون المملكة العربية السعودية محليا وعالميا م3

 :جمعيةالأهداف 

 يلي: تسعى الجمعية السعودية للفن والتصميم لتحقي  ما

 تنمية التفكير العلمي واهبداعي  في مجاهت الفن والتصميم .  -1

تحقي  التواصل العلمي وتبادل الخبرات ألعواء الجمعية وإتاحة الفرصة للعاملين في مجاهت   -2

 اهتماماتها لإلسهام في حركة التقدم الثقافي.

العلمية في قوايا الفنون والقيام بالدراسات الالزمة لرفض مستوى األداء في المؤسسات  تقديم المشورة  -3

 والهيئات المختلفة.

تطوير األداء العلمي والمهني ألعواء الجمعية، ونشر ثقافة التميذ واهبداع بين الكوادر التعليمية   -4

 والمهنية والفنية.

ين الهيئات و المؤسسات المعنية داخل المملكة تيسير تبادل اإلنتاج العلمي، والرؤى الثقافية ب  -5

 وخارجها.

 المساهمة في وضض معايير مناسبة في تخصصات الجمعية.  -6

 نشر الحراك الفكر  ورفض مستوى الوعي الثقافي لدى الجمهور في الجوانب الفنية المتنوعة.   -7

 المساهمة في تطوير األعمال التطوعية وتن يمها  وخدمة المجتمض.  -8

 على الثقافات األخرى مض التأكيد على الهوية السعودية والمحاف ة على الثوابت الدينية.اهنفتاح   -9

 

 : دعواء اللجنة التأسيسية

 تم تشكيل لجنة تأسيسية للعمل على وضض الخطة اهستراتيجية للجمعية وتكونت من:

 رئيساً                      ليلى صالح البسام.        د. د. -1

 عوواً                     ليلى عامر القحطاني.        د. -2

 عوواً                         د. وسمية محمد العشيو    -3

 عوواً                   دهيم       بن غادة عبدالعذيذ د. -4

 عوواً                           منى سعد القرني        د. -5     
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 لإلرشاد النفسيالجمعية العلمية السعودية 

 8222285تلفون :

 ce-sspc@pnu.edu.saالجمعية: بريد

 :الجمعيةرؤية 

 التميذ العلمي على المستوى اإلقليمي في مجال اهر اد النفسي.

 :الجمعية رسالة

تقديم برامج علمية واستشارية وتدريبية للمتخصصين في مجال اهر اد النفسي وف  دعلى المعايير المهنية 

 المستجدات العلمية.ودحدث 

 :الجمعية أهداف

 تنمية وتطوير الفكر العلمي والممارسة التطبيقية في مجال اهر اد النفسي. .1

 تحقي  التواصل العلمي وتبادل الخبرات بين العاملين في مجال اهر اد النفسي. .2

والهيئات المختلفة في تقديم المشورة والقيام بالدراسات والبرامج الالزمة لرفض مستوى دداء المؤسسات  .3

 مجال اهر اد النفسي.

 تطوير األداء العلمي والمهني ألعواء الجمعية. .4

 إجراء البحوث واهستشارات العلمية في مجال اهتمام الجمعية. .1

 اصدار مجلة علمية محكمة لنشر البحوث والدراسات في مجال اهر اد النفسي.  .2

 نفسية التي تتالءم مض الثقافة.اعداد وترجمة وتقنين اهختبارات والمقاييس ال .3

تيسير تبادل اهنتاج العلمي في مجال اهتمام الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة  .4

 وخارجها.

 توفير قاعدة بيانات للبحوث المنجذة والباحثين المتخصصين في مجال اهتمامها. .5

 الحديثة.نشر الوعي بمفهوم اهر اد النفسي بكافة وسائل اهتصال  .6

 المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية. .7

 عقد الندوات والدورات والبرامج التي تدخل في نطاق اختصاص الجمعية. .8
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 أعضاء اللجنة التأسيسية:

 الشهر  عبدالرحمن مل د د.

 الشعالنعثمان لطيفة  د.

 المقرن عبدالرحمن منيره د.

 حجاز   عبده عائشة د.

ةالجبيل فهد الجوهرة د.
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 تف : الفرع النسائي للجمعية العلمية السعودية للغة العربية

 8236539ها

hgnayta@pnu.edu.sa : البريد االلكتروني 

 

:نبذة عن الجمعية  

ا أتخذه .وبناً على م وبناً على المادة االولى من القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية

هـ(بتفويضنا 1428/1429-1-1هـبالقرار رقم)11/11/1428مجلس الجامعة بجلسته االولى المنعقدة في 

هـ المتضمن الموافقة على أن تقوم وكيلة 1428/1429-5-9بتشكيل اللجان الدائمة .وبناً على القرار رقم 

كون الجمعية عة االمام محمد بن سعود االسالمية لتالجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالتنسيق مع جام

ربية بجامعة العلمية السعودية المقترحة لمعلمي اللغة العربية فرعا من الجمعية العلمية السعودية للغة الع

العلمية  تم الموافقة على إنشاء الفرع النسائي ليكون فرعاً من الجمعيةاالمام محمد بن سعود االسالمية . 

لسته وبناً على قرار المجلس العلمي بج لغة العربية بجامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالسعودية ل

.هـ   15/6/1431الخامسة المنعقدة بتاريخ   

 

:أعضاء الفرع النسائي   

 د.بدرية بنت محمد عبدهللا المعتاز       أستاذ االدب المشارك بكلية اآلداب

أستاذ علم اللغة المشارك بكلية التربية     د.نوال بنت ابراهيم الحلوة             

 د.البندري بنت عبدالعزيز العجالن      أستاذ النحو والصرف المشارك بكلية التربية

ماتد.هند بنت جميل نايته                     أستاذ البالغة المساعد بكلية التربية إلعداد المعل  
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 نماذج إلجراءات العمل
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 نموذج

1 

 نموذج إنشاء جمعية علمية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 بيانات الجمعية: .1

 الكلية
 

 القسم
 

مسمى 

 الجمعية

 

قرار مجلس 

 الكلية

   يرف

 القرار

 قرار مجلس القسم 

 يرف  القرار 

 

المرشحين 

للجنة 

 التأسيسية

 
   ترف

السير 

الذاتية 
ألعواء 

اللجنة 

التأسيسية 

 المر حين

 

 االسم
التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقيق

المنصب اإلداري 

 إن  وجد
 الهاتف الجوال البريد االلكتروني

      

      

      

      

      

مبررات 

إنشاء 

 الجمعية

 

............................................................................................................................. ...............................................

................................................................................... .........................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................ رؤيا الجمعية

رسالة 

 الجمعية

............................................................................................................................................................................ 
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 أهداف

 الجمعية

.................................................................... ........................................................................................................

....................................................................................................................................................... .....................

............................................................................................................................................................................ 

تصور 

للموارد 

والشراكات 

والجهات 

المرتبطة 

بنشاطات 

 الجمعية

............................................................................................................................. ...............................................

................................................................................... .........................................................................................

......................................................................................................................................................................  ...... 

جمعيات 

علمية 

مشابهة حول 

 العالم 

   يرف

رابإ  

موقض 

 الجمعية

المشابه

 ة

............................................................................................................................. ...............................................

..................................................................................................................................... .......................................

............................................................................................................................................................................ 

 قائمة بأسماء األعضاء الممكن انضمامهم للجمعية

 ترف  القائمة 

 بيانات الكلية/ القسم: .2
 القسم الكلية البيانات

   تاريخ اإلنشاء

 عدد اعضاء هيئة التدريس

   استاذ س

   استاذ غ س

   استاذ مشارك س

   استاذ مشارك غ س

   استاذ مساعد س

   استاذ مساعد غ س

   محاضر س

   محاضر غ س

   معيد س

   معيد غ س

   مدرس لغة س

   مدرس لغة غ س

   عدد األبحاث المنشورة

 برامج الدراسات العليا
   ماجستير

   دكتوراه

 عدد الخريجات

   بكالوريوس

   ماجستير

   دكتوراه

 توقيع العميدة عميدة الكلية
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 نموذج دراسة الجمعيات العلمية المقترحة

 

 

 اسم الكلية:

 المعايير اسم الجمعية: تحقق المعيار

 1 تاريخ إنشاء القسم  

  
 الكلية

 استاذ/ س

عدد أعضاء هيئة التدريس 

 ودرجاتهم العلمية وجنسياتهم
2 

 

 استاذ / غ س   

 استاذ مشارك/ س   

 استاذ مشارك/غ س   

 استاذ مساعد/ س   

 استاذ مساعد/ غ س   

 محاضر/ س   

 محاضر/ غ س   

 معيد/ س   

 معيد/ غ س   

 مدرس لغة/ س   

 مدرس لغة/ غ س   

 3 برامج دراسات عليا الماجستير  
 الدكتوراه  

  
 الكلية

 بكالوريوس
  4 خريجات القسم لـ

 ماجستير   

 نموذج 

2 
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 دكتوراه   

 5 عدد االبحاث المنشورة   

 6 مشاركة أعضاء القسم في خدمة المجتمع  

والرؤيا هدافوضوح األ    7 

 8 تاريخ إنشاء الكلية  

 9 عدد المهتمين بموضوع الجمعية  

 10 عدد األقسام في الكلية  

مرجعيات دولية لجمعيات مشابهةوجود     11 

 12 التوافق مع رسالة الجامعة وهويتها  

  المــــجــــمـــــوع  

درجات               3درجات                    6درجات                     9                                           
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 تقرير تنفيذ فعالية                 

 
اسم 

 الجمعية

  نوعها 
عنوان 

ةالفعالي  

 اليوم  التاريخ  الوقت 

هدفةالفئة المست   المكان  

 
الهدف 

 العام

    

     األهداف

    

    
     المنظمون

    

    
المتحدثو

 ن
    

    

ةالشخصيات الهام    
عدد 

 الحضور
............................................................................................
... 
............................................................................................

... 
............................................................................................

... 
............................................................................................

... 
............................................................................................

أبرز 
 األحداث

 نموذج

3 
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... 
............................................................................................

... 

 

 مالحظة: ترفق صور توثيق الفعالية مع التقرير.

معدة                                                                                               
لتقرير            ا  

 االسم:                                              
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 نموذج

4 

 نموذج الموافقة على إقامة فعالية علمية للجمعيات العلمية 

 أوال: بيانات الفعالية

 اسم الجمعية 

 

 عنوان الفعالية

*يرف  ملف مفصل لمقترح 

 الفعالية

 نوعها 

إقامتهاتاريخ    

 مدتها 

 الهدف العام 

 

 الجهة معتمد الطلب اسم معتمد الموافقة رقم الخطاب التاريخ قبول/رفض

 دارةرئيس مجلس اإل    
 إدارةمجلس 

 الجمعية

     
الجهة مستضيفة 

 الفعالية

    
الجمعيات  إدارةمديرة 

 العلمية

 إدارةمديرة 

الجمعيات 

 العلمية

    
للدراسات وكيلة الجامعة 

 العليا والبحث العلمي

وكيلة الجامعة 

للدراسات العليا 

 والبحث العلمي

 الجامعة إدارة مديرة الجامعة    

 ترفق جميع خطابات موافقة الجهات أعاله 
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 استمارة طلب عقد فعالية

 

 صفة الفعالية : 1

 محاضرة      ⃝اجتماع          ⃝ورشة عمل          ⃝حلقة دراسية          ⃝ندوة         ⃝مؤتمر        ⃝                  2

 أخرى.........     ⃝ 3

  عنوان اللقاء:

  مكان عقده :

  الجهة المنظمة:

 هـ14هـ      إلى       /     /      14الفترة  : من      /     /        لغة اللقاء :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : وصف الفعالية

  أهدافال– 1

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاور  – 2
 الرئيسية

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج

5 
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  البرنامج  – 3
 
 
 
 
 
  الجهات المستفيدة-4
 
 
 

 

 

 الميزانية التقديرية للفعالية : – 5

 رقماً : 

 كتابة :         

ال                    إذا كانت اإلجابة بنعم       ⃝نعم                 ⃝هل ستشارك جهات أخرى في تحمل نفقات هذه الفعالية :    

 فتذكر هذه الجهات ويحدد المبلغ الذي ستتحمله الجامعة:

 المبلغ التي تتحمله هذه الجهة اسم الجهة التي تتحمل نفقات هذه الفعالية م

1   

2   

3   

 ( لاير.                      المبلغ التي تتحمله الجامعة من نفقات هذه الفعالية:) 

 

 المشاركون من خارج المملكة

اعداد قائمة مستقلة باسماء المشاركين من واقض جوازات سفرهم ، جنسياتهم ، ارقام جوازات سفرهم ، طبيعة عمال كال مانهم ، 

 جهة قدوم، .

 : يتم إرفاق السيرة الذاتية لكل مشارك.)مالح ة(

 

 

 

 عنوان الجهة المنظمة

  العنوان البريدي :

  العنوان اإللكتروني:

 الفاكس : الجوال: الهاتف :
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 مهام اللجنة التأسيسية للجمعيات العلمية

 

 معلومات الجمعية:

  اسم الجمعية

  القسم   الكلية

 أعضاء اللجنة التأسيسية

 رئيساً   .1

 عضواً   .2

 عضواً   .3

 عضواً   .4

 عضواً   .5

 مجلس الجامعة بإنشاء الجمعيةتاريخ صدور قرار 
 

 

 مالح ات تاريخ اهنتهاء تاريخ البدء اإلجراءات م

    اختيار رئيس اللجنة التأسيسية 1

2 
اإلعالن  بعدة وسائل مثل: الصحف المحلية وعبر مواقع التواصل االجتماعي ورسائل الجوال 

 عن اجتماع الجمعية العمومية
   

    بالجمعيةإنشاء بريد الكتروني خاص  3

4 
ها، أنشطتها، األعضاء أهدافإعداد كتيب تعريفي بالجمعية)نبذة عن الجمعية، رؤيتها، رسالتها، 

 المؤسسين(
   

    استقطاب عضويات عاملة لتكوين الجمعية العمومية 5

    للجمعية وأعضاء منتسبين  استقطاب أعضاء شرف 6

     دارةاستقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس اإل 7

    اجتماع الجمعية العمومية  8

    في االجتماع االول للجمعية العمومية دارةانتخاب أعضاء مجلس اإل 9

    إعداد تقرير شامل ألعمال اللجنة التأسيسية وعرضه على الجمعية العمومية األولى 10

    دارةمجلس اإل اعداد تقرير عن اجتماع الجمعية العمومية والذي يوضح انتخاب أعضاء 11

    إنهاء أعمال اللجنة التأسيسية وابراء الذمة المالية لها إن وجد 12

 

 

 

 نموذج

6 
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 التقرير النهائي

 لمهام اللجنة التأسيسية للجمعيات العلمية

 معلومات الجمعية:

 اسم الجمعية
 

 الكلية
 

 القسم 
 

 أعضاء اللجنة التأسيسية

 رئيساً   .6

 عضواً   .7

 عضواً   .8

 عضواً   .9

 عضواً   .10

 قرار مجلس الجامعة بإنشاء الجمعية
 

 تاريخه
 

 قرار تشكيل اللجنة التأسيسية
 

 تاريخه
 

 

 

 

 

 

 

 المهام

 اختيار رئيس اللجنة التأسيسية -1

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 نموذج

7 
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............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

....................... 

الجوال عن اجتماع الجمعية اإلعالن  بعدة وسائل مثل: الصحف المحلية وعبر مواقع التواصل االجتماعي ورسائل  -2

 العمومية

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 إنشاء بريد الكتروني خاص بالجمعية -3

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

....................... 

 استقطاب عضويات عاملة لتكوين الجمعية العمومية -4

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................................

....................... 

 للجمعية وأعضاء منتسبين  استقطاب أعضاء شرف -5

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

....................... 

 استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة -6

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

....................... 

 اجتماع الجمعية العمومية -7

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

....................... 

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في االجتماع االول للجمعية العمومية -8
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............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

....................... 

 إعداد تقرير شامل ألعمال اللجنة التأسيسية وعرضه على الجمعية العمومية األولى -9

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

....................... 

 عضاء مجلس اإلدارةاعداد تقرير عن اجتماع الجمعية العمومية والذي يوضح انتخاب أ-10     

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 إنهاء أعمال اللجنة التأسيسية وابراء الذمة المالية لها إن وجد -11

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................



 
34 

....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج



 
35 

 

 

 متابعة مهام اللجنة التأسيسية للجمعيات العلمية

 معلومات الجمعية:

  اسم الجمعية

  القسم   الكلية

 أعضاء اللجنة التأسيسية

 رئيساً   .1

 عضواً   .2

 عضواً   .3

 عضواً   .4

 عضواً   .5

  تاريخه  قرار مجلس الجامعة بإنشاء الجمعية

  تاريخه  التأسيسيةقرار تشكيل اللجنة 

 :إنجاز مهام اللجنة التأسيسية

 اإلجراءات م

 %100نسبة اإلنجاز 

 الشهر

)جماد 

 األول(

 الشهر

)جماد 

 الثاني(

 الشهر

 )رجب(
 مالحظات

     اختيار رئيس اللجنة التأسيسية 1

2 
الجوال عن اإلعالن  بعدة وسائل مثل: الصحف المحلية وعبر مواقع التواصل االجتماعي ورسائل 

 اجتماع الجمعية العمومية
   

 

     إنشاء بريد الكتروني خاص بالجمعية 3

4 
ها، أنشطتها، األعضاء أهدافإعداد كتيب تعريفي بالجمعية ) نبذة عن الجمعية، رؤيتها، رسالتها، 

 المؤسسين(
   

 

     استقطاب عضويات عاملة لتكوين الجمعية العمومية 5

     للجمعية وأعضاء منتسبين  استقطاب أعضاء شرف 6

      دارةاستقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس اإل 7

     عقد اجتماع الجمعية العمومية  8

     في االجتماع االول للجمعية العمومية دارةانتخاب أعضاء مجلس اإل 9

     إعداد تقرير شامل ألعمال اللجنة التأسيسية وعرضه على الجمعية العمومية 10

     دارةاعداد تقرير عن اجتماع الجمعية العمومية والذي يوضح انتخاب أعضاء مجلس اإل 11

     إنهاء أعمال اللجنة التأسيسية وابراء الذمة المالية لها إن وجد 12

 

 

 

8 
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 نموذج طلب عضوية )مقترح( 

اسم الجمعية 

:....................................................................................................................................

....  

 

 مدة العضوية:

 الطالب:              عام واحد            عامان                 ثالثة أعوام

 عامان                 ثالثة أعوام         عضوية عاملة:     عام واحد   

 عضوية انتساب:   عام واحد             عامان                 ثالثة أعوام

 المؤسسات:        عام واحد             عامان                 ثالثة أعوام

 

 بيانات مقدم الطلب

 يجب تعبئة الخانة*

  *اللقب

  *االسم ثالثي

  *الجنس

  *المسمى الوظيفي

  *جهة العمل

  *الدرجة العلمية

  *المؤهل العلمي

  *التخصص العام

  *التخصص الدقيق

  *الجنسية

  *بلد اإلقامة

  *البريد اإللكتروني

  *رقم الهاتف

  *رقم الجوال

  صندوق البريد

 مجاالت االسهام في الجمعية
 

 

 

 الدفعبيانات 

  المبلغ المدفوع رقماً 

  المبلغ المدفوع كتابة

  توقيع المستلم  اسم المستلم

 نموذج

9  

 
( 3) و ت  
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 إدارةنموذج الترشح لعضوية مجلس 

 

 الجمعية العلمية السعودية.......................................

 في دورته )...........(

 البيانات الشخصية

  االسم الرباعي  المرتبة

  جهة العمل  الجنسية

  الوظيفيالمسمى 

 المؤهالت العلمية والعملية

  المؤهل العلمي

  التخصص الدقيق  التخصص العام

 سيرة مختصرة

 

 # ال تقبل المرفقات

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 نموذج
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جمعية علمية إدارةنموذج التصويت لمجلس    

 

 اسم الُمَرِ ح 

 السجل المدني          

 جهة العمل 

 

تالتصوي  اسم المر ح 
رقم 

 المر ح
تالتصوي  اسم المر ح 

رقم 

 المر ح

  11   1 

  12   2 

  13   3 

  14   4 

  15   5 

  16   6 

  17   7 

  18   8 

  19   9 

  20   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج

11 



 
39 

في الجمعية العلمية قائمة األعضاء العاملين  

 

 التوقيع رقم العضوية االسم #

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

 

 

 نموذج

12 



 
40 

 نموذج

13 

 اجتماع الجمعية العمومية )األول(

 جمعية علمية إدارةتقرير انتخابات مجلس 

  اسم الجمعية

تاريخ اجتماع 

 الجمعية العمومية
 

عدد 

األعضاء 

 العاملين

 
عدد 

 المصوتين
 

 التوقيع الوظيفة إشراف

   

   

   

   

   

 

 أسماء المرشحين وعدد األصوات

 عدد االصوات اسم المرشح عدد االصوات اسم المرشح

1-  11-  

2-  12-  

3-  13-  

4-  14-  

5-  15-  

6-  16-  

7-  17-  

8-  18-  

9-  19-  

10-  20-  

 

 

 نتائج التصويت

 # مرتبة حسب عدد األصوات



 
41 

1-  6-  

2-  7-  

3-  8-  

4-  9-  

5-   

 

 

 دارةرئيس مجلس اإل                                                                              

 االسم:                             

 التوقيع:                          
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                   العمل خطة

                  العلمية الجمعيات إدارة

 السعودية العلمية الجمعية

........................................... 

             

 عام  ......... شهر 

 هـ1437/1436

                

المالحظا

 ت

مقترحا

 لرفع ت

 نسبة

 اإلنجاز

معوقات 

 عدم االنجاز

 المنجز

الشهر

 ي

تاريخ  التفصيلية المهام

االنته

 اء

تاريخ 

 البداء

هدااأل

 ف

نوعه

 ا

 

 المهمة

 الرئيسة

 

)مباد

-رة

نشاط

-

تطو

-ير

مشر

 وع(

جماد  رجب شعبان

 ثاني 

جماد 

 اول

ربيع 

 ثاني

 ربيع

 األول

 ذو محرم صفر 

 الحجة

ذي 

القع

 دة

شوا

 ل

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 خطة إلى يضاف الخ.. مبادرات أو أنشطة أو مشاريع من مايستجد *

 بعد أضيفت مهمات أنها اعتبار على األصفر باللون ويظلل الحالية العمل

 .الجامعة مديرة معالي على الخطة عرض

           

                    

                    

 نموذج
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 الجمعيات العلمية 

 في الجامعات السعودية
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 يالموقض اإللكترون مقرها اسم الجامعة اسم الجمعية الرقم

 جامعة دم القرى الجمعية العلمية السعودية لألدب العربي 1
كلية اللغة 

 العربية

https://uqu.edu.sa/page/ar/1382

70  

 الجمعية العلمية السعودية للمناهج واإل راف 2

 التربو 
 كلية التربية جامعة دم القرى

https://uqu.edu.sa/page/ar/1320

81  

ة وعلوم الجمعية العلمية السعودية للتربية البدني 3

 الحركة
 كلية التربية جامعة دم القرى

https://uqu.edu.sa/page/ar/1320

83  

4 
ةالجمعية العلمية السعودية للتربية الفني  كلية التربية جامعة دم القرى 

http://uqu.edu.sa/page/ar/13208

4  

5 
 كلية التربية جامعة دم القرى الجمعية العلمية السعودية للخإ العربي

http://uqu.edu.sa/page/ar/13208

2 

 كلية الشريعة جامعة دم القرى الجمعية العلمية السعودية للحسبة 6
https://uqu.edu.sa/page/ar/13

0616 

7 
ألديان الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة وا

 والفرق والمذاهب

الجامعة 

 اإلسالمية

كلية الدعوة 

 ودصول الدين

www.aqeeda.org 
http://www.islamhouse.com/ip/33

1926 
 

8 
عربية الجمعية العلمية السعودية لتعليم اللغة ال

 لغير الناطقين بها

الجامعة 

 اإلسالمية

غة معهد تعليم الل

 العربية

http://www.iu.edu.sa  

 

السعودية للغة العربيةالجمعية العلمية  9  جامعة اإلمام 
كلية اللغة 

 العربية
http://www.imamu.edu.sa 

 جامعة اإلمام الجمعية العلمية الفقهية السعودية 10
 كلية الشريعة

 بالرياض
http://www.alfiqhia.org.sae 

11 
خدمة الجمعية العلمية السعودية لعلم اهجتماع وال

 اهجتماعية
 جامعة اإلمام

كلية العلوم 

 اهجتماعية
http://www.imamu.edu.sa 

ةالجمعية العلمية السعودية للدراسات الدعوي 12  جامعة اإلمام 
كلية الدعوة 

 واإلعالم

http://www.imamu.edu.sa 
 

13 
 جامعة اإلمام الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلوم،

كلية دصول 

 الدين
http://www.alquran.org.sa/ 

14 
علومهاالجمعية العلمية السعودية للسنة النبوية و  جامعة اإلمام 

كلية دصول 

 الدين
http://www.sunnah.org.sa/ 

15 
والترجمةالجمعية العلمية السعودية للغات   جامعة اإلمام 

كلية اللغات 

 والترجمة

http://www.saolt.net 

 

الجمعية العلمية السعودية للعالقات العامة  16

 واإلعالم
 جامعة اإلمام

كلية الدعوة 

 واإلعالم

http://sapra.org 
 

17 
ر العلمية السعودية للتدريب وتطويالجمعية 

 الموارد البشرية
 جامعة اإلمام

مركذ خدمة 

 المجتمض
http://www.imamu.edu.sa 

18 
 الجمعية العلمية التاريخية السعودية

جامعة الملك 

 سعود
 http://shs.org.sa/ar/default.as كلية اآلداب

https://uqu.edu.sa/page/ar/138270
https://uqu.edu.sa/page/ar/138270
https://uqu.edu.sa/page/ar/132081
https://uqu.edu.sa/page/ar/132081
https://uqu.edu.sa/page/ar/132083
https://uqu.edu.sa/page/ar/132083
http://uqu.edu.sa/page/ar/132084
http://uqu.edu.sa/page/ar/132084
http://uqu.edu.sa/page/ar/132082
http://uqu.edu.sa/page/ar/132082
https://uqu.edu.sa/page/ar/130616
https://uqu.edu.sa/page/ar/130616
http://www.aqeeda.org/
http://www.aqeeda.org/
http://www.islamhouse.com/ip/331926
http://www.islamhouse.com/ip/331926
http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/al_arabi/Pages/aljameia.aspx
http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/al_arabi/Pages/aljameia.aspx
http://www.alfiqhia.org.sa/news.php?action=show&id=1
http://www.alfiqhia.org.sa/news.php?action=show&id=1
http://www.imamu.edu.sa/
http://www.imamu.edu.sa/
http://www.imamu.edu.sa/
http://www.imamu.edu.sa/
http://www.alquran.org.sa/
http://www.sunnah.org.sa/
http://www.saolt.net/
http://www.saolt.net/
http://sapra.org/
http://sapra.org/
http://shs.org.sa/ar/default.as
http://shs.org.sa/ar/default.as
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 يالموقض اإللكترون مقرها اسم الجامعة اسم الجمعية الرقم
19 

اعيةالجمعية العلمية السعودية للدراسات اهجتم  
جامعة الملك 

 سعود
 http://www.ssss2008.org كلية اآلداب

20 
 الجمعية العلمية الجغرافية السعودية

جامعة الملك 

 سعود
 www.saudigs.org كلية اآلداب

الجمعية العلمية السعودية للهجات والتراث  21

 الشعبي

جامعة الملك 

 سعود
 http://dfa.ksu.edu.sa كلية اآلداب

ةالجمعية العلمية السعودية للدراسات األثري 22  
جامعة الملك 

 سعود
 /http://ssra.ksu.edu.sa كلية اآلداب

23 
لالجمعية العلمية السعودية لإلعالم واهتصا  

جامعة الملك 

 سعود
 http://www.samc.org.sa كلية اآلداب

24 
 الجمعية العلمية الكيميائية السعودية

جامعة الملك 

 سعود
 /http://www.schems.org.sa كلية العلوم

25 
ةالجمعية العلمية السعودية للعلوم الرياضي  

جامعة الملك 

 سعود
 /http://sams.ksu.edu.sa كلية العلوم

األرضالجمعية العلمية السعودية لعلوم  26  
جامعة الملك 

 سعود
 /http://www.geoscience.org.sa كلية العلوم

27 
 الجمعية العلمية السعودية لعلوم الحياة

جامعة الملك 

 سعود
 /http://saudibiosoc.ksu.edu.sa كلية العلوم

28 
ةالجمعية العلمية السعودية للعلوم السياسي  

جامعة الملك 

 سعود

كلية األن مة 

والعلوم 

 السياسية
http://www.spsaksu.org/ 

29 
 الجمعية العلمية السعودية لالقتصاد

جامعة الملك 

 سعود

كلية  إدارة 

 األعمال
http://www.sea.org.sa/ 

30 
 الجمعية العلمية السعودية لإلدارة

جامعة الملك 

 سعود

كلية  إدارة 

 األعمال
http://www.sma.org.sa/ 

31 
 الجمعية العلمية السعودية للمحاسبة

جامعة الملك 

 سعود

كلية إدارة 

 األعمال
http://www.saa.org.sa/ 

 الجمعية العلمية الصيدلية السعودية 32
جامعة الملك 

 سعود
 /http://www.pharma.sa كلية الصيدلة

33 
ة يالجمعية العلمية السعودية للعلوم التربو

 والنفسية

جامعة الملك 

 سعود
 كلية التربية

http://www.aicss.org/www.gesten.

org.sa 

 الجمعية العلمية السعودية لطب التخدير 34
جامعة الملك 

 سعود
 /http://www.saudianas.com كلية الطب

 الجمعية العلمية السعودية لعلوم العمران 35
جامعة الملك 

 سعود

كلية العمادة 

 والتخطيإ
http://www.umran.ksu.edu.sa/ 

36 
الجمعية العلمية السعودية لألنف واألذن 

 والحنجرة

جامعة الملك 

 سعود
الطبكلية   http://www.orlsociety.org.sa/ 

37 
الجمعية العلمية السعودية ألمراض وجراحة 

 الجلد

جامعة الملك 

 سعود
 كلية الطب

http://www.ssdds.org/ 
 

الهوميالجمعية العلمية السعودية للجهاز  38  
جامعة الملك 

 سعود
 كلية الطب

http://www.aicss.org/www.saudig

astro.com 

 الجمعية العلمية السعودية لطب العيون 39
جامعة الملك 

 سعود
 /http://www.sos.org.sa كلية الطب

http://www.ssss2008.org/
http://www.ssss2008.org/
http://www.saudigs.org/
http://www.saudigs.org/
http://dfa.ksu.edu.sa/
http://dfa.ksu.edu.sa/
http://ssra.ksu.edu.sa/
http://www.samc.org.sa/
http://www.samc.org.sa/
http://www.schems.org.sa/
http://sams.ksu.edu.sa/
http://www.geoscience.org.sa/
http://saudibiosoc.ksu.edu.sa/
http://www.spsaksu.org/
http://www.sea.org.sa/
http://www.sma.org.sa/
http://www.saa.org.sa/
http://www.pharma.sa/
http://www.aicss.org/www.gesten.org.sa
http://www.aicss.org/www.gesten.org.sa
http://www.saudianas.com/
http://www.umran.ksu.edu.sa/
http://www.orlsociety.org.sa/
http://www.ssdds.org/
http://www.aicss.org/www.saudigastro.com
http://www.aicss.org/www.saudigastro.com
http://www.sos.org.sa/
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 يالموقض اإللكترون مقرها اسم الجامعة اسم الجمعية الرقم

 الجمعية العلمية السعودية للقلب 40
جامعة الملك 

 سعود
 /http://www.sha.org.sa كلية الطب

 الجمعية السعودية لطب األطفال 41
جامعة الملك 

 سعود
 /http://www.speda.info كلية الطب

 الجمعية العلمية السعودية للحاسبات 42
جامعة الملك 

 سعود

كلية علوم 

الحاسب 

توالمعلوما  
http://www.computer.org.sa/ 

 الجمعية العلمية السعودية للمكتبات 43
جامعة الملك 

 سعود

عمادة  ؤون 

 المكتبات
http://www.slia.org.sa/ 

 الجمعية العملية السعودية لطب األسنان 44
جامعة الملك 

 سعود

كلية طب 

 األسنان
http://www.sdssa.org/ 

 الجمعية العلمية السعودية للعلوم الذراعية 45
جامعة الملك 

 سعود

كلية علوم 

األغذية و 

 الذراعة
http://www.ssas.org.sa/ 

غذيةالجمعية العلمية السعودية لعلوم الغذاء والت 46  
جامعة الملك 

 سعود

كلية علوم 

األغذية و 

 الذراعة
http://www.ssfn.org.sa/ 

ائيةالجمعية العلمية السعودية للهندسة الكيمي 47  
جامعة الملك 

 سعود
 /http://www.sches.net كلية الهندسة

 الجمعية العلمية السعودية للعالج الطبيعي 48
جامعة الملك 

 سعود

كلية العلوم 

يقيةالطبية التطب  
http://www.spta.org.sa/ 

49 
ة الجمعية العلمية السعودية لطب دمراض وزراع

 الكلى

جامعة الملك 

 سعود
 /sa.com-http://www.ssn كلية الطب

تالجمعية العلمية السعودية لهندسة اهتصاه 50  
الملك جامعة 

 سعود
 /http://www.sts.org.sa كلية الهندسة

51 
الجمعية العلمية السعودية ألمراض وجراحة 

 الصدر

جامعة الملك 

 سعود
 /http://www.saudithoracic.org كلية الطب

52 
العلمية السعودية ألمراض السمض الجمعية 

 والتخاطب

جامعة الملك 

 سعود

كلية العلوم 

يقيةالطبية التطب  
http://www.ssspa.org.sa/ 

 الجمعية العلمية السعودية لجراحة الع ام 53
جامعة الملك 

 سعود
 كلية الطب

http://www.aicss.org/www.soa.or

g.sa 

 جمعية األن مة السعودية 54
جامعة الملك 

 سعود

كلية األن مة 

والعلوم 

 السياسية

http://www.aicss.org/www.asl.org

.sa 

ةالجمعية العلمية السعودية للتربية الخاص 55  
جامعة الملك 

 سعود
 كلية التربية

http://www.khass.com/vb/sh 

 

ئيةالجمعية العلمية السعودية للهندسة الكهربا 56  
جامعة الملك 

 سعود
  كلية الهندسة

السرطان السعودية جمعية مكافحة 57  
جامعة الملك 

 سعود
  كلية الطب

58 
رام الجمعية العلمية السعودية ألمراض الدم واألو

 في األطفال

جامعة الملك 

 سعود
 كلية الطب

http://www.aicss.org/www.saphos

.org 
 http://www.aicss.org كلية الطبجامعة الملك ير للجراحة بالمناظالجمعية العلمية السعودية  59

http://www.sha.org.sa/
http://www.speda.info/
http://www.computer.org.sa/
http://www.slia.org.sa/
http://www.sdssa.org/
http://www.ssas.org.sa/
http://www.ssfn.org.sa/
http://www.sches.net/
http://www.spta.org.sa/
http://www.ssn-sa.com/
http://www.sts.org.sa/
http://www.saudithoracic.org/
http://www.ssspa.org.sa/
http://www.aicss.org/www.soa.org.sa
http://www.aicss.org/www.soa.org.sa
http://www.aicss.org/www.asl.org.sa
http://www.aicss.org/www.asl.org.sa
http://www.khass.com/vb/showthread.php?t=27929
http://www.khass.com/vb/showthread.php?t=27929
http://www.aicss.org/www.saphos.org
http://www.aicss.org/www.saphos.org
http://www.aicss.org/BrowseCommitteesAR.asp?CommitteeID=43
http://www.aicss.org/BrowseCommitteesAR.asp?CommitteeID=43
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  سعود والجراحة قليلة التداخل

60 
الجمعية العلمية السعودية لعلم األمراض 

 والمختبرات الطبية

جامعة الملك 

 سعود
  كلية الطب

يةالجمعية العلمية السعودية للمناعة والحساس 61  
جامعة الملك 

 سعود
 كلية الطب

http://www.aicss.org/BrowseCom

mitteesAR.asp?Committ 

يةالجمعية العلمية السعودية للدراسات السكان 62  
 جامعة الملك

 سعود
  http://www.sans.org.sa كلية اآلداب

 الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقار 63
جامعة الملك 

 سعود

كلية العمارة 

 والتخطيإ
http://www.saudiosteo.org/  

64 
 الجمعية العلمية السعودية لعلوم المختبرات

ةاإلكلينيكي  

جامعة الملك 

 سعود

كلية العلوم 

ةيقيالطبية التطب  
http://saps.ksu.edu.sa/ 

ةنيكيالجمعية العلمية السعودية للتغذية اإلكلي 65  
جامعة الملك 

 سعود

كلية العلوم 

ةيقيالطبية التطب  
http://www.sares.org.sa/ 

 الجمعية العلمية السعودية لكليات المجتمض 66
جامعة الملك 

 سعود
 

http://colleges.ksu.edu.sa 

 

مالدية لشبكة ريادة األعالجمعية العلمية السعو 67  
جامعة الملك 

 سعود

كلية إدارة 

 األعمال
 

 الجمعية العلمية السعودية للتنمية المهنية 68
جامعة الملك 

 سعود

عمادة الدراسات 

 العليا
http://www.sacc.org.sa/ 

 الجمعية العلمية السعودية للنساء والوهدة 69
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ

كلية الطب 

ةوالعلوم الطبي  
http://enas.org/ 

 الجمعية العلمية السعودية للهندسة المدنية 70
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ
 http://www.aicss.org كلية الهندسة

 الجمعية العلمية السعودية للجراحة العامة 71
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ

كلية الطب 

ةوالعلوم الطبي  
http://sos.kau.edu.sa 

 الجمعية العلمية السعودية للطب المخبر  72
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ

كلية الطب 

ةوالعلوم الطبي  
socity.kau.edu.sa-http://civileng 

 الجمعية العلمية السعودية لجراحة التجميل 73
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ

كلية الطب 

ةوالعلوم الطبي  

http://sgss.kau.edu.sa 

 

74 
ية الجمعية العلمية السعودية للهندسة الصناع

 وهندسة الن م

جامعة الملك 

 عبدالعذيذ
 http://sslm.kau.edu.sa كلية الهندسة

 الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني 75
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ

كلية الطب 

ةوالعلوم الطبي  
http://sscs.kau.edu.sa 

للتمريضالجمعية العلمية السعودية  76  
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ

كلية الطب 

ةوالعلوم الطبي  
http://ssiesd.kau.edu.sa 

77 
يميا الجمعية العلمية السعودية لألمراض الثالس

 المتجلية )فقر الدم الوراثي (

جامعة الملك 

 عبدالعذيذ

كلية الطب 

ةوالعلوم الطبي  
http://ssim.kau.edu.sa 

ةالجمعية العلمية السعودية للعلوم البيئي 78  
جامعة الملك 

 عبدالعزيز

كلية تصاميم 

 البيئة
http://sns.kau.edu.sa 

 الجمعية العلمية السعودية لعلوم البحار 79
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ

كلية علوم 

 البحار
 

الفواءالجمعية العلمية السعودية لعلوم الطيران و 80  
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ
 http://sens.kau.edu.sa كلية الهندسة

http://www.aicss.org/BrowseCommitteesAR.asp?CommitteeID=45
http://www.aicss.org/BrowseCommitteesAR.asp?CommitteeID=45
http://www.sans.org.sa/Site/Default.aspx
http://www.sans.org.sa/Site/Default.aspx
http://www.saudiosteo.org/
http://saps.ksu.edu.sa/
http://www.sares.org.sa/
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/AppliedMedicalSciences/ClinicalLabsSciencesDepartment/Pages/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9.aspx
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/AppliedMedicalSciences/ClinicalLabsSciencesDepartment/Pages/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.sacc.org.sa/
http://enas.org/
http://www.aicss.org/BrowseCommitteesAR.asp?CommitteeID=11
http://www.aicss.org/BrowseCommitteesAR.asp?CommitteeID=11
http://civileng-socity.kau.edu.sa/Default.aspx
http://civileng-socity.kau.edu.sa/Default.aspx
http://sgss.kau.edu.sa/
http://sgss.kau.edu.sa/
http://ssim.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=140007&Lng=AR
http://ssim.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=140007&Lng=AR
http://sns.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=755&Lng=AR
http://sns.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=755&Lng=AR
http://sens.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=753&Lng=AR
http://sens.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=753&Lng=AR
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 الجمعية العلمية السعودية لأل عة 81
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ
 http://ssms.kau.edu.sa كلية الطب

 الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية 82
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ
 http://ssaas.kau.edu.sa كلية الهندسة

جويةالجمعية العلمية السعودية لعلوم األرصاد ال 83  
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ

األرصاد كلية 

 والبيئة
http://ssr.kau.edu.sa 

 الجمعية العلمية السعودية لجراحة األطفال 84
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ
 http://sssbe.kau.edu.sa كلية الطب

لبوليةاالجمعية العلمية السعودية لجراحة المسالك  85  
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ
 http://ssm.kau.edu.sa كلية الطب

86 
الجمعية العلمية السعودية لجراحة األوعية 

 الدموية

جامعة الملك 

 عبدالعذيذ
 http://sps.kau.edu.sa كلية الطب

العلمية السعودية ألمراض الدمالجمعية  87  
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ
 http://sus.kau.edu.sa كلية الطب

 الجمعية العلمية السعودية ألمراض السكر 88
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ
 http://ssvs.kau.edu.sa كلية الطب

 الجمعية العلمية السعودية للتعدين 89
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ
 u.sahttp://ssh.kau.ed كلية  الهندسة

دالجمعية العلمية السعودية للتعليم عن بع 90  
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ

عمادة التعليم 

 عن بعد
http://ssd.kau.edu.sa 

تالجمعية العلمية السعودية لتقنية المعلوما 91  
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ

كلية الحاسب 

وتقنية 

 المعلومات

-http://saudimining

society.kau.edu.sa 

 الجمعية العلمية السعودية للطب النوو  92
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ
 http://ssdl.kau.edu.sa كلية الطب

93 
 الجمعية العلمية السعودية لألحياء الجذئية

 والتقنية الحيوية

جامعة الملك 

 عبدالعذيذ

كلية العلوم 

يقيةالطبية التطب  
http://ssit.kau.edu.sa 

94 
هية الصغر الجمعية العلمية السعودية للتقنيات متنا

 ) النانو (

جامعة الملك 

 عبدالعذيذ
 http://ssnm.kau.edu.sa كلية  الهندسة

العلمية السعودية لطب اآلهمالجمعية  95  
جامعة الملك 

 عبدالعذيذ
  كلية الطب

نكانيكييالجمعية العلمية السعودية للمهندسين المي 96  

 جامعة الملك فهد

للبترول 

 والمعادن

كلية العلوم 

 الهندسية
http://ssmicro.kau.edu.sa 

البنكيةالجمعية العلمية السعودية للعلوم المالية و 97  

 جامعة الملك فهد

للبترول 

 والمعادن

كلية اإلدارة 

 الصناعية
http://ssn.kau.edu.sa 

 الجمعية العلمية السعودية للتسوي  98

 جامعة الملك فهد

للبترول 

 والمعادن

كلية اإلدارة 

 الصناعية

http://sspm.kau.edu.sa 

 

تقنيةالجمعية العلمية السعودية لتطوير ونقل ال 99  

 جامعة الملك فهد

للبترول 

 والمعادن

كلية اإلدارة 

 الصناعية

jazirah.com-http://www.al 

 

بائيينالجمعية العلمية السعودية للمهندسين الكهر 100  http://www.aleqt.comكلية العلوم  جامعة الملك فهد 

http://ssms.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=150001&Lng=AR
http://ssms.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=150001&Lng=AR
http://ssaas.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=8800&Lng=AR
http://ssaas.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=8800&Lng=AR
http://ssr.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=75700&Lng=AR
http://ssr.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=75700&Lng=AR
http://sps.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=75706&Lng=AR
http://sps.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=75706&Lng=AR
http://sus.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=8822&Lng=AR
http://sus.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=8822&Lng=AR
http://ssvs.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=75701&Lng=AR
http://ssvs.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=75701&Lng=AR
http://ssh.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=75703&Lng=AR
http://ssh.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=75703&Lng=AR
http://saudimining-society.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=756&Lng=AR
http://saudimining-society.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=756&Lng=AR
http://ssdl.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=214001&Lng=AR
http://ssdl.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=214001&Lng=AR
http://ssit.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=8833&Lng=AR
http://ssit.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=8833&Lng=AR
http://ssnm.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=8844&Lng=AR
http://ssnm.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=8844&Lng=AR
http://ssmicro.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=8888&Lng=AR
http://ssmicro.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=8888&Lng=AR
http://sspm.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=75707&Lng=AR
http://sspm.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=75707&Lng=AR
http://www.al-jazirah.com/2001/20010529/ec10.htm
http://www.al-jazirah.com/2001/20010529/ec10.htm
http://www.aleqt.com/2007/02/07/article_77254.html
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للبترول 

 والمعادن

  الهندسية

101 
عد الجمعية العلمية السعودية لالستشعار عن ب

 ون م المعلومات الجغرافية

 جامعة الملك فهد

للبترول 

 والمعادن

 معهد البحوث
http://www.tawasul.sa.com 

 

 الجمعية العلمية السعودية للمياه 102

 جامعة الملك فهد

للبترول 

 والمعادن

 http://www.sstdt.org.sa/intro.php معهد البحوث

 الجمعية العلمية لطب األسرة والمجتمض 103
جامعة الملك 

 فيصل

كلية الطب 

 بالدمام
 

العلمية السعودية للطب البيطر الجمعية  104  
جامعة الملك 

 فيصل

كلية الطب 

 البيطر 

http://www.gisclub.net 

 

 الجمعية العلمية السعودية للطب النفسي 105
جامعة الملك 

 فيصل

كلية الطب 

 بالدمام
 

السعودية لعلوم األعصابالجمعية العلمية  106  
جامعة الملك 

 فيصل

كلية الطب 

 بالدمام
blichttp://www.ssfcm.org/pu/ 

107 
 الجمعية العلمية السعودية لألحياء الدقيقة

 واألمراض المعدية

جامعة الملك 

 فيصل

كلية الطب 

 بالدمام
http://www.saudivms.org.sa/new/ 

يةالجمعية العلمية السعودية للعناية التنفس 108  
جامعة الملك 

 فيصل

ية كلية العلوم طب

 التطبيقية

http://forapsychologist.maktoobbl

og.com/ 

910 يةالجمعية العلمية السعودية للثقافة اإلسالم   
جامعة الملك 

 فيصل
 كلية التربية

http://www.aawsat.com/details.as

p 

 الجمعية العلمية السعودية للتعليم الطبي 110
جامعة الملك 

 خـالد

الطب كلية 

ةوالعلوم الطبي  
http://www.arabslab.com/vb 

ئيةالجمعية العلمية السعودية للعلوم الفيذيا 111  
جامعة الملك 

 خالد
 /http://ssrc.org.sa/ar كلية العلوم

يةالجمعية العلمية السعودية للعلوم اإلحصائ 112  
جامعة الملك 

 خالد
 كلية العلوم

http://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/

Islamic_culture 

 
الطب كلية جامعة القصيم الجمعية العلمية السعودية الطبية 113  http://mspuls.com/?p=27839 
 http://www.sps.org.sa كلية العلوم جامعة القصيم الجمعية العلمية السعودية لإلنترنت 114

ي التعليمالجودة فالجمعية العلمية السعودية لتأكيد  115  الجامعة جامعة القصيم 
http://www.sass.org.sa 

 

116 
ية الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكر

 المعاصرة
  الجامعة جامعة القصيم

117 
ل الجمعية العلمية السعودية للحوار والتواص

 الثقافي
 الجامعة جامعة القصيم

http://www.csi.qu.edu.sa 

 

 الجامعة جامعة القصيم الجمعية العلمية السعودية للطاقة الشمسية 118
http://www.coc.qu.edu.sa 

 
ةالجمعية العلمية السعودية للتقنية الحيوي 119   قسم األحياء جامعة طيبة 
 http://www.asbc.qu.edu.sax كلية التربية جامعة طيبة الجمعية العلمية السعودية للموهبة واإلبداع 1120

http://www.tawasul.sa.com/AcademicAssociationsDetails.aspx?ID=209
http://www.tawasul.sa.com/AcademicAssociationsDetails.aspx?ID=209
http://www.sstdt.org.sa/intro.php
http://www.sstdt.org.sa/intro.php
http://www.gisclub.net/vb/showthread.php?t=680
http://www.gisclub.net/vb/showthread.php?t=680
http://www.ssfcm.org/public/
http://www.saudivms.org.sa/new/
http://forapsychologist.maktoobblog.com/44/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/
http://forapsychologist.maktoobblog.com/44/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/
http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=9532&article=300765
http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=9532&article=300765
http://www.arabslab.com/vb/showthread.php?t=1482
http://www.arabslab.com/vb/showthread.php?t=1482
http://ssrc.org.sa/ar/
http://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/Islamic_culture/Pages/home.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/Islamic_culture/Pages/home.aspx
http://mspuls.com/?p=27839
http://mspuls.com/?p=27839
http://www.sps.org.sa/Default/index.aspx
http://www.sps.org.sa/Default/index.aspx
http://www.sass.org.sa/Ar/About/Default.aspx
http://www.sass.org.sa/Ar/About/Default.aspx
http://www.csi.qu.edu.sa/Associations/islamicBanking/Pages/default.aspx
http://www.csi.qu.edu.sa/Associations/islamicBanking/Pages/default.aspx
http://www.coc.qu.edu.sa/siss/Pages/default.aspx
http://www.coc.qu.edu.sa/siss/Pages/default.aspx
http://www.asbc.qu.edu.sa/Associations/Pages/Studiesintellectual.aspx
http://www.asbc.qu.edu.sa/Associations/Pages/Studiesintellectual.aspx
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مالجمعية العلمية السعودية للقياس والتقوي 121   كلية التربية جامعة طيبة 

حيةالجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الص 122  

جامعة الملك 

سعود بن 

عبدالعذيذ 

 الصحية

 الجامعة
-http://www.ta

46-u.com/vb/archive/index.php/t 

 الجمعية العلمية السعودية لذراعة األعواء 123

جامعة الملك 

سعود بن 

عبدالعذيذ 

 الصحية

 الجامعة
http://www.taibahu.edu.sa/pages.a

spx?pid=2636 

 الجمعية العلمية السعودية للصحة العامة 124

جامعة الملك 

سعود بن 

عبدالعذيذ 

 الصحية

 الجامعة
http://www.taibahu.edu.sa/pages.a

spx?sid=1680 

125 
الجمعية العلمية السعودية لذراعة الخاليا 

 الجذعية

جامعة الملك 

سعود بن 

عبدالعذيذ 

 الصحية

 /http://www.sahi.org.sa/ar الجامعة

 الجمعية العلمية السعودية لطالب الطب 126

جامعة الملك 

سعود بن 

عبدالعذيذ 

 الصحية

 الجامعة
hs.edu.sa/Arabic-http://www.ksau 

 

ادثلإلصابات والحوالجمعية العلمية السعودية  127  

جامعة الملك 

سعود بن 

عبدالعذيذ 

 الصحية

 الجامعة
hs.edu.sa/Arabic-http://www.ksau 

 

لطبالجمعية العلمية السعودية الوطنية لطالب ا 128  

جامعة الملك 

سعود بن 

عبدالعذيذ 

 الصحية

 hs.edu.sa/Arabic-http://www.ksau الجامعة

 الجمعية العلمية السعودية للعالج اإل عاعي 129

جامعة الملك 

سعود بن 

عبدالعذيذ 

 الصحية

  جدة

 الجمعية العلمية السعودية للعالج الوظيفي 130

جامعة الملك 

سعود بن 

عبدالعذيذ 

 الصحية

 الرياض
hs.edu.sa/Arabic-http://www.ksau 

 

 كلية العلوم جامعة الطائف الجمعية العلمية السعودية لعلوم الطيور 131

-http://staging.ksau

hs.edu.sa/Arabic 

 

 الجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل 132

جامعة اهميرة 

نورة بنت 

 عبدالرحمن

التربيةكلية    

http://www.ta-u.com/vb/archive/index.php/t-46179.html
http://www.ta-u.com/vb/archive/index.php/t-46179.html
http://www.taibahu.edu.sa/pages.aspx?pid=2636
http://www.taibahu.edu.sa/pages.aspx?pid=2636
http://www.taibahu.edu.sa/pages.aspx?sid=1680
http://www.taibahu.edu.sa/pages.aspx?sid=1680
http://www.sahi.org.sa/ar/
http://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/KnowledgeCenter/ScientificAssociation/Pages/ScientificSaudiAssociationforTransplantation.aspx
http://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/KnowledgeCenter/ScientificAssociation/Pages/ScientificSaudiAssociationforTransplantation.aspx
http://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/KnowledgeCenter/ScientificAssociation/Pages/PublicHealth.aspx
http://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/KnowledgeCenter/ScientificAssociation/Pages/PublicHealth.aspx
http://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/KnowledgeCenter/ScientificAssociation/Pages/CultivationofStemCells.aspx
http://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/KnowledgeCenter/ScientificAssociation/Pages/CultivationofStemCells.aspx
http://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/KnowledgeCenter/ScientificAssociation/Pages/NationalSaudiScientificAssociation.aspx
http://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/KnowledgeCenter/ScientificAssociation/Pages/NationalSaudiScientificAssociation.aspx
http://staging.ksau-hs.edu.sa/Arabic/KnowledgeCenter/ScientificAssociation/Pages/NationalSaudiScientificAssociation.aspx
http://staging.ksau-hs.edu.sa/Arabic/KnowledgeCenter/ScientificAssociation/Pages/NationalSaudiScientificAssociation.aspx
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 يالموقض اإللكترون مقرها اسم الجامعة اسم الجمعية الرقم

133 
 الجمعية العلمية السعودية لوظائف األعواء

 والتشريح
 http://sabq.org/eskfde كلية الطب جامعة جازان

     
    http://www.pnu.edu.sa/arx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sabq.org/eskfde
http://sabq.org/eskfde
http://www.pnu.edu.sa/ar/NewsActivities/News/Pages/News119.aspx
http://www.pnu.edu.sa/ar/NewsActivities/News/Pages/News119.aspx


 
52 

 

 القواعد المنظمة 

 في الجامعات السعودية للجمعيات العلمية

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية

 المادة األولى

امة في نشاطاتها العيجوز للجامعات السعودية إنشاء جمعيات علمية تعمل تحت إ رافها المبا ر وتمارس 

قطاعات العامة تطوير المعارف الن رية والتطبيقية، وتقديم اهستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية لل

 والخاصة، وف  األحكام التي تن مها هذه القواعد.

 المادة الثانية

 أهداف الجمعيات العلمية

 تهدف الجمعيات العلمية إلى ما يلي:

 مجال التخصص والعمل على تطوير وتنشيط،.تنمية الفكر العلمي في  .1
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 تحقي  التواصل العلمي ألعواء الجمعية. .2

 تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص. .3

 تطوير األداء العلمي والمهني ألعواء الجمعية. .4

تيسير تبادل اإلنتاج العلمي، واألفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات  .5

 داخل المملكة وخارجها. المعنية

 المادة الثالثة

 نشاط الجمعيات العلمية

 للجمعيات العلمية في سبيل تحقي  األهداف المنصوص عليها في المادة الثانية ما يأتي:

 تشجيض إجراء البحوث واهستشارات العلمية. .1

 تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجاهت دخرى. .2

 إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية. .3

 عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجاهت اهتمامها. .4

 إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجاهت اهتمامها. .5

 المشاركة في المعارض المحلية والدولية. .6

و  العالقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وف  اإلجراءات المن مة دعوة العلماء والمفكرين وذ .7

 لذلك.

 تن يم رحالت علمية ألعوائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها. .8

 

 

 

 المادة الرابعة

 إجراءات إنشاء الجمعيات العلمية

ات المملكة مض مراعاة عدم تكرار الجمعية ذات التخصص الواحد سواء في الجامعة دو في جامع .1

 األخرى، تنشأ الجمعية بقرار من مجلس الجامعة بناًء على توصية من المجلس العلمي بها.

تتولى كافة اهختصاصات  -وإلى دن يتم تكوين هيئات الجمعية -بعد صدور قرار إنشاء الجمعية  .2

ارون وتقوم بجميض اإلجراءات لجنة تأسيسية مؤقتة يكونها المجلس العلمي من خمسة دعواء يخت

دحدهم رئيساً لها وينتهي عمل هذه اللجنة بعقد دول جمعية عمومية واختيار دعواء مجلس اإلدارة، 

 وتقدم اللجنة تقريراً مفصالً عما قامت ب، إلى الجمعية العمومية.

 المادة الخامسة

 العضوية، وشروطها، وإجراءاتها
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 تكون العووية على ثالثة دنواع:

 : ويشترط لها:عضوية عاملة .1

 دن يكون طالب العووية حاصالً على درجة علمية دو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية. .د

 دن يدفض اه تراكات السنوية. .ب

 يراه مجلس اإلدارة من  روط. ما .ج

 دن يصدر بقبول، قرار من مجلس اإلدارة. .د

ة، دو تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن دسهم في تطوير مجاهت اهتمام الجمعي عضوية شرفية: .2

قدم لها خدمات مالية دو معنوية، ويعفى عوو الشرف من  رط سداد اه تراك، ويجوز ل، حوور 

 جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة واه تراك في المناقشات.

 عضوية انتساب: .3

 يتمتض بها:

 الطالب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية. .د

 يتوافر فيهم  رط المؤهل العلمي المحدد للعووية العاملون المهتمون في مجال الجمعية ممن ه .ب

 العاملة.

من قيمة اه تراك السنو ، ويجوز ل، حوور جلسات الجمعية  %50ويعفى العوو المنتسب من 

 العمومية ولجانها المختلفة واه تراك في المناقشات دون ح  التصويت.

 

 

 

 

 المادة السادسة

 إنهاء العضوية

 الجمعية في الحاهت التالية:تنتهي العووية في 

 انسحاب العوو دو وفات،. .1

 إذا لم يسدد اه تراك السنو  بعد موي سنة من استحقاق،. .2

 إذا فقد  رطاً من  روط العووية. .3

إذا قام بأ  عمي دو نشاط يترتب علي، إلحاق الورر بالجمعية مادياً كان دم ددبياً، وه تسقإ العووية في  .4

 مجلس إدارة الجمعية.هذه الحالة إه بموافقة 
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 المادة السابعة

 إعادة العضوية

يجوز بقرار من مجلس اإلدارة إعادة العووية إلى العوو الذ  فقدها بناًء على طلب، إذا زالت دسباب إسقاط 

 العووية السابقة.

 

 المادة الثامنة

 الجمعية العمومية

 تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها

 من األعواء العاملين.تتكون الجمعية العمومية 

وتعقد اجتماعاً عادياً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة، وه يكون اهجتماع صحيحاً إه بحوور 

دغلبية األعواء، فإذا لم تحور األغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد اسبوعين ويعتبر هذا اهجتماع صحيحاً 

 بمن حور.

ة وخمس دعواء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عاد  إذا ويجوز بناًء على طلب من مجلس اإلدار

 اقتوت الورورة ذلك.

 

 

 

 المادة التاسعة

 اختصاصات الجمعية العمومية

 تسعى الجمعية العمومية إلى تحقي  دهداف الجمعية ولها على وج، الخصوص ما يأتي:

 إصدار القواعد المن مة لسير العمل الداخلي في الجمعية. .1

 الميذانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة.إقرار  .2

 اعتماد التقرير السنو  للجمعية. .3

 اختيار دعواء مجلس اإلدارة. .4

 إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس اإلدارة. .5

 اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلس اإلدارة. .6

 يد دتعاب،.تعيين مراجض خارجي لحسابات الجمعية وتحد .7
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 اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى دخرى. .8

 اقتراح حل الجمعية. .9

 المادة العاشرة

 رئيس شرف الجمعية

للجمعية العمومية، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة تر يح رئيس  رف للجمعية العلمية من بين الشخصيات 

سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار من مجلس المعروفة باهتمامها بمجاهت عمل الجمعية لفترة مدتها ثالث 

 الجامعة، ول، رئاسة ما يحوره من جلسات.

 المادة الحادية عشرة

 موارد الجمعية وميزانيتها

 أوال: تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:

 حصيلة اه تراكات السنوية لألعواء. .1

 ورية، وما تقدم، من خدمات في حدود دهدافها.حصيلة ما تبيع، الجمعية من مطبوعات، ونشرات د .2

 إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج. .3

 الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعة دو الهيئات واألفراد. .4

 ثانياً: ميزانية الجمعية والحسابات الختامية:

 تبدد السنة المالية للجمعية وتنتهي مض السنة المالية للجامعة. .1

 الحسابات الختامية وفقاً للقواعد واألعراف المهنية.تعد  .2

 

 

 المادة الثانية عشرة

 تكوين مجلس اإلدارة

يتكون مجلس اإلدارة من عدد من األعواء العاملين ه يذيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية  .1

منسوبي الجامعة التي باهقتراع السر  من بين دعوائها العاملين، على دن يكون ثلثهم على األقل من 

 دنشأت الجمعية.

 مدة عووية المجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. .2

إذا تغيب دحد دعواء مجلس اإلدارة عن اجتماعات المجلس ثالث مرات متتالية، دون عذر مقبول  .3

 جاز لمجلس اإلدارة اعتباره مستقيالً.

من الجمعية العمومية لسبب من األسباب عند  غور عووية دحد دعواء مجلس اإلدارة المختارين  .4

 يختار المجلس عوواً بديالً، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك دول اجتماع لها.
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يختار مجلس اإلدارة باهقتراع السر  من بين دعوائ، رئيساً ل، لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة  .5

ها الجمعية، كما يختار المجلس من بين دعوائ، واحدة على دن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبع

 نائباً للرئيس، ودميناً للمجلس، ودميناً للمال.

يعتبر رئيس مجلس اإلدارة ممثالً للجمعية دمام الغير وينوب عنها في اهتصال بالجهات الرسمية  .6

 ة العمومية.وغير الرسمية في المملكة وخارجها وف  اهجراءات الن امية المقررة ول، رئاسة الجمعي

 المادة الثالثة عشرة

 اجتماعات مجلس اإلدارة

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاً عادياً كل ثالثة د هر، وه يكون اجتماعاً صحيحاً إه بحوور دغلبية 

دعوائ،، ويجوز ل، عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك دكثر من نصف دعوائ، دو طلب، خمس 

دو رئيس مجلس اإلدارة، وفي هذه الحالة يقتصر اهجتماع على بحث عدد دعواء الجمعية العمومية 

 الموضوعات التي عقد المجلس من دجلها.

وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية دصوات الحاضرين، وعند تساو  األصوات يكون صوت رئيس 

 المجلس مرجحاً.

 المادة الرابعة عشرة

 اختصاصات مجلس اإلدارة

 بما يلي:يختص مجلس اإلدارة 

 اقتراح ميذانية الجمعية. .1

 إعداد جدول دعمال الجمعية العمومية. .2

اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار األهداف الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية  .3

 العمومية إلقرارها.

 اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتن يم عملها. .4

 داء مهام الجمعية ونشاطها.تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة أل .5

إعداد التقرير السنو  لنشاط الجمعية ورفع، إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من  .6

 الجمعية العمومية.

 تحديد اه تراكات السنوية لألعواء. .7

 التكليف بإعداد الدراسات واألبحاث. .8

األن مة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وف   .9

 الجامعة.

 قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.

 المادة الخامسة عشرة
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 أحكام عامة

 ترتبإ الجمعية في دنشطتها بمدير الجامعة التي دنشئت فيها دو من يفوض،. .1

ارها من قبل مجلس توض الجمعية قواعدها التنفيذية بما ه يتعارض مض مواد هذه القواعد ويتم إلقر .2

 الجامعة التي دنشئت فيها.

 يعتمد محور الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة من قبل مدير الجامعة التي تتبعها دو من يفوض،. .3

في حالة اهختالف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية دو مجلس اإلدارة يرفض الموضوع إلى  .4

 مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائياً.

 ذا حلت الجمعية العلمية )أل  سبب( تؤول ممتلكاتها إلى الجامعة التي دنشأتها.إ .5

 إذا تم نقل الجمعية من جامعة إلى دخرى تنتقل جميض ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة. .6

 لمجلس التعليم العالي ح  تفسير هذه القواعد. .7

 يعمل بهذه القواعد من تاريخ الموافقة عليها. .8

 ام هذه القواعد على الجمعيات القائمة حالياً.تطب  دحك .9

 تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها. -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للتواصل مع إدارة الجمعيات العلمية
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43607 
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