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هـ ، كأول كلية علوم يف  1377ربيع الثاين  21بتاريخ 19أنشئت كلية العلوم باملرسوم امللكي رقم       

اليت تضمها الكلية. وقد سام والتخصصات اململكة واجلزيرة العربية, وقد حدد املرسوم امللكي األق

مع التقدم العلمي والتطور اإلقتصادي واحلاجة اىل مهارات جديدة ، مث بدأت الكلية بستة أقسام

 إىل مثانية أقسام هي:أقسام الكلية وصلت  تليب إحتياجات اجملتمع وسوق العمل فقد

 اإلحصاء وحبوث العمليات . -1

 اجليولوجيا واجليوفيزياء .  -2

 الرياضيات . -3

 يوا  . علم احل -4

 الفيزياء والفلك .  -5

 الكيمياء .  -6

 الكيمياء احليوية .  -7

 النبات واألحياء الدقيقة .  -8

درجة  25تقدم أقسام الكلية أحد عشر برناجمًا دراسيًا يف مرحلة البكالوريوس، ومتنح الكلية    

يف التنوع  علمية ملرحلة البكالوريوس، واملاجستري، والدكتوراه باإلضافة إىل منح درجة املاجستري

اإلحيائي باالشتراك مع كلية علوم األغذية والزراعة، وماجستري العلوم يف العلوم البيئية، 

 باالشتراك مع كلية اهلندسة والصيدلة، وعلوم األغذية والزراعة. 

 Visionالرؤية  

 الريادة يف العلوم األساسية وتطبيقاهتا وثقافتها لإلسهام يف بناء جمتمع املعرفة.

 

 Missionالرسالة 

تقدمي برامج دراسية ومشاريع حبثية متطورة، قادرة على تزويد اجملتمع باملعارف والكفاءات املدربة 

عرب بيئة حمفزة للتعلم واإلبداع والبحث العلمي وجبودة مستمرة تضمن التوظيف األمثل للتقنية 

 والشراكة اجملتمعية.

 Core Values   القـيـم اجلوهرية

لية بالقيم اليت حيض عليها ديننا احلنيف وثقافة جمتمعنا العريقة ونؤمن بالقيم تلتزم الك 

 التالية :



تقيس الكلية أداءها من خالل تطبيق مقاييس رفيعة املستوى  اجلودة والتمّيز: -1

حتترم الطموحات الكبرية والسعي للتمّيز من خالل التزامنا بأرقى املقاييس الفكرية يف 

 التعليم والتعلم واالبتكار.

تلتزم الكلية التزامًا راسخًا بتعزيز األدوار القيادية  القيادة والعمل بروح الفريق: -2

ؤسسية اليت تدفع عجلة التنمية االجتماعية مع إمياننا العميق الفردية وامل

 باالحترافية واملسئولية واإلبداع والعمل بروح الفريق الواحد.

نلتزم باالستكشاف الفكري املنضبط والصادق وهو جوهر  احلرية األكادميية: -3

اسية تقاليدنا األكادميية الذي يظهر جليًا يف مجيع جوانب األنشطة العلمية والدر

 للجامعة.

تلتزم الكلية مببادئ العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص  العدالة والزناهة: -4

والتنوع الثقايف ويلتزم مجيع أعضاء جمتمع الكلية بأعلى درجات األمانة واالحترام 

 واألخالقيات املهنية.

تلتزم الكلية التزامًا راسخًا بعرض فكرها وأفكارها على  الشفافية واملساءلة: -5

جملتمع والعلماء لقياس مقدار إسهاماهتا يف املعرفة العاملية، ويلتزم مجيع أعضاء جمتمع ا

 الكلية باحترام قّيمنا يف مجيع األنشطة العلمية والدراسية.

تلتزم الكلية بدعم التعلم املستمر داخل جمتمع الكلية وخارجه  التعلم املستمر: -6

 ع املستدامة .وتعزيز النمو الفكري املستمر ورفاهية اجملتم

تلتزم الكلية مبسئوليتها حنو منسوبيها  املسئولية والشراكة اجملتمعية: -7

واملستفيدين من خدماهتا عرب إجراءات وممارسات يشارك فيها كل املعنيني يف الكلية 

 وخارجها . 

 أهداف الكلية املتوافقة مع أهداف اجلامعة 

 خدمة اجملتمع.حتقيق التميز يف التعليم العايل والبحث العلمي و -1

 تطوير وحتقيق السبل الكفيلة بضما  جودة األداء واملخرجات. -2

 االستخدام األمثل للموارد والتقنية احلديثة. -3

 توفري بيئة حمفزة إداريا وأكادمييا. -4

 استقطاب األفضل من أعضاء هيئة التدريس والطالب. -5



 إقامة شراكات فاعلة حمليًا وعامليًا.  -6

 تعزيز الثقافة العلمية وفعالياهتا وتأصيل فلسفة العلوم.  -7

 

 

 

 

 

 إنشاء وكاالت جديدة 

ت الكلية من انشاء وكاالت جديدة وهي وكالة الكلية للتطوير واجلودة ووكالة الكلية هدف        

 وتطوير الربامج األكادميية لكليةمبستوى األداء يف ا، للرقي للدراسات العليا والبحث العلمي

للحصول على االعتماد األكادميي من  كليةال ، ولتهيئةلدرجات البكالوريوس والدراسات العليا

والتحسني  وكذلك من أجل ضبط جودة العملية التعليمية وتطويرها والدولية، الوطنيةاهليئات 

 .املستمر لألداء بالكلية

 االعتماد االكادمييحصول الكلية 

حصلت مجيع برامج كلية العلوم األحد عشر على االعتماد االكادميي الدويل من اهليئة        

م ويعترب ساريًا حىت 1/4/2011( أعتبارًا من يوم .ASIIN e.Vاالملانية لالعتماد االكادميي )

م. وتكو  كلية العلوم هبذا االجناز قد بدأت اخلطوة االوىل بإجتاه جتويد 2016سبتمرب 

وقد شكلت عمادة الكلية فريق على  .يف بناء اقتصاد املعرفة االسهاماجملتمع وها خلدمة براجم

لربامج  اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادمييأعلى املستويات لتنفيذ مشروع إعداد وثائق 

 كلية العلوم حىت تنال الكلية االعتماد االكادميي الوطين ) والذي يعترب يف مراحل االعداد 

     .االخرية ( بعد نيلها لالعتماد االكادميي الدويل مبشيئة اهلل

 
 
 



 البحث العلميإهتمام الكلية ب

إستفادت الكلية من التطور السريع يف جامعة امللك سعود وتوجهها اإلستراتيجي للبحث        

مركز التميز  التميز وكراسي البحث مثل يف الكلية جمموعة من مراكز  العلمي حيث نشأت

البحثي يف التقنية احليوية والتنوع االحيائي وستة عشر كرسي حبث تشمل معظم ختصصات 

 الكلية وهي : 

  .كرسي األمري سلطا  للبيئة واحلياة الفطرية .1

  .DNAكرسي عبد الرمحن اجلريسي ألحباث الدنا  .2

 كرسي أحباث الربجمة اجلنينية لألمراض.  .3

 اخللوي املتقدمة. كرسي أحباث الربوتني اجلزيئي .4

 كرسي أحباث البتروكيماويات . .5

  كرسي استكشاف املوارد املائية يف الربع اخلايل.  .6

كرسي حبث هيئة املساحة اجليولوجية السعودية لدراسة املخاطر اجليولوجية يف منطقة  .7

 الرياض.

 كرسي أحباث تشخيص السرطا  بواسطة الليزر . .8

 كرسي أحباث اجلينوم . .9

 كرسي أحباث الربوتينات .  .10

كرسي األمري متعب بن عبد اهلل بن عبد العزيز ألحباث املؤشرات احليوية هلشاشة العظام  .11

. 

 كرسي الدرعية للدراسات البيئية. .12

 كرسي أحباث معاجلة السرطا  بالنانو .           .13

 كرسي أحباث الثديات.   .14

 (. Surfactantsكرسي أحباث السريفاكتانتس ) .15

 استغالل الطاقة املتجددة وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية.  كرسي حبث .16

 البحث العلميكلية العلوم والتميز يف 

مكا  الصدارة والتميز يف يوم التميز البحثي وللمرة الثالثة على التوايل تبوأت كلية العلوم        

باجلامعة حتت رعاية معايل مدير السنوي الذي نظمته وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي 

حيث قام معاليه بتكرمي الكيات واألقسام والباحثني املتميزين يف النشر العلمي، وكذلك  .اجلامعة

املمنوحني براءات اختراع مسجلة يف مكتب االختراعات األمريكي والكراسي البحثية املتميزة 

 جبوائز جتاوز جمموع مبالغها ثالثة عشر مليو  ريال. 



 

وكا  لكلية العلوم وباحثيها املكرمني النصيب األكرب من هذه اجلوائز، حيث استحقت الكلية         

جائزة املركز األول مبتوسط اإلنتاجية البحثية تسلم جائزهتا سعادة عميد الكلية وعلى مستوى 

سم الرياضيات، األقسام حقق قسم الكيمياء يف الكلية املركز األول تاله يف املركز الثاين مباشرة ق

وبذلك تكو  الصدارة  لقسمني تفخر بعطائهما كلية العلوم. أما فيما خيص براءات االختراع 

النشر النوعي يف كما متيزت جمموعة من باحثيها ب ،فهناك متيز واضح للكلية يف هذا اجملال

 الساينس.جمليت النيتشر و

 

 

 
  :م حتى شهر ديسمرب من نفس العام2013عام مالحظة 
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 للبحوثمركزي خمترب 
 

الفرص التدريبية يكو  أداة مهمة لتوفري للبحوث ل املخترب املركزيأنشأت كلية العلوم         

العالية لتوطني املعرفة بالتقنيات احلديثة وإلجياد جيل من الباحثني الوطنيني املتميزين يف 

اجملتمع السعودي لإلستفادة من دور ريادي يف مساعدة  اجملاالت العلمية والقادرين على أخذ

املختربات املركزية  حىت يصل بكوادره الوطنية اىل مصاف ،تطبيقات التكنولوجيا احلديثة

يقدم املخترب املركزي خدمات حبثية متميزة ألفراد ومؤسسات اجملتمع ذات البحثية العاملية. و

منها  اليت سيستفادمويل اإلضافية بإذ  اهلل تعاىل مصدرًا هامًا من مصادر الت وهبذا يكو العالقة 

يف عمليات الصيانة وشراء الكيماويات وغريها من املستلزمات دو  إرهاق كاهل اجلامعة مبصروفات 

إضافية. كما لن يدخر املشرفو  على املخترب املركزي بالكلية وسعًا يف تعزيز مكانته البحثية 

ص مبا يعزز مرجعيته العلمية الوطنية العلمية لتقدمي خدمات موثوقه ومعتمدة يف جمال التخص

والعاملية يف القضايا العلمية اخلالفية, مبا يعزز رؤية ورسالة وأهداف كلية العلوم وجامعة امللك 

سعود يف إقامة خمتربات ومراكز حبثية على مستوى عاملي وتوظيفها يف بناء جمتمع املعرفة, 

لتنفيذ  االرتقاء بقدراهتابتكار واإلبداع هبدف على االهتا على إجياد بيئة مالئمة ملساعد والعمل

 .بإذ  اهلل تعاىل خطط عملها املعتمدة احلالية واملستقبلية
 

 إنشاء وحدة اخلرجيني والتوظيف
سارعت كلية العلوم مبد يدها خلرجييها وبادرت بإنشاء وحدة للخرجيني والتوظيف إميانًا        

بضرورة األخذ بيد الكرمية لوالة االمر حفظهم اهلل لتوجيهات السامية منها وتفاعاًل مع ا

اليت يواجهوهنا يف  وتذليل الصعوبات اخلرجيني عمومًا وخرجيي كلية العلوم على وجه اخلصوص

واملشاركة الفاعلة يف ميدا  العلم  موخدمة جمتمعه ميف بناء وطنه مإلتاحة اجملال هل التوظيف

 مومشاركته مملا لذلك من أثر كبري يف تقدمه موكرامته موقاره موالعمل ويف اجملال الذي حيفظ هل

 .بفعالية يف هنضة الدولة
 

 تدشني نادي املبادرين

حنو بدء وتأسيس  بكل ثقة املتميزين من طالهبا إىل األخذ بيد املبادرين توجهت كلية العلوم     

من  تزيدو العموم لطالب يفتوسع اخليارات أمام ا املبادرات إ حيث ، مشروعات عملية مستدامة

ويف إطار سعيها يف هذا اجملال فقد صدرت موافقة جملس الكلية على إنشاء  قدرهتم التنافسية.

 ،للطالبريادة األعمال املبادرة وترسيخ ثقافة نادي للمبادرين له رؤية ورسالة وأهداف من أمهها 

يل الشباب من الطالب وعرض فرص املبادرات "الناضجة" و"امللهمة" لنقل خربهتا و"حكايتها" جل

إتاحة الفرص لتواصل أصحاب وإدراجها ضمن برامج تدريبية هلم باإلضافة اىل العمل على 



التمويل و الدعم مع جهات من طالب كلية العلوم األفكار اإلبداعية واخلالقة من املبادرين

 .واملمولني احملتملني

 

 

 وقاعات البث التلفزيونيالذكية  التعليم قاعات

( قاعة بث تلفزيوين موزعة على مجيع أقسام الكلية جمهزة جتهيز 20قامت الكلية بتجهيز )

كامل من شاشات وأجهزة عرض وميكروفونات وجهاز بوليكوم  وسبورات ذكية, ويتم من خالهلا نقل 

هيز احملاضرات إىل االقسام النسائية أو أي مكا  آخر باجلامعة أو خارجها.  كما قامت الكلية بتج

( قاعة ذكية كل قاعة مزودة بنظام كامل من جهاز بوديوم وجهاز عرض وسبورة ذكية , 68عدد )

كما ميكن استخدام الالبتوب اخلاص باملعلم مع العلم أ  هذه الفصول متصلة بشبكة اإلنترنت 

 باجلامعة .  

 خدمة اجلامعة و اجملتمع الكلية يف 

عضو هيئة تدريس من الرجال والنساء حيملو  أعلى الدرجات  450تضم كلية العلوم أكثر من         

العلمية يف ختصصاهتم. ويشارك هؤالء يف خدمة اجلامعة واجملتمع بشكل فاعل من خالل ما 

يقدمونه من مشاركة يف أعمال اجلامعة االدارية واالستشارية كوكالء للجامعة وعمداء 

عديد من االستشارات للمؤسسات احلكومية ومساعدين لوكالء اجلامعة وغريها. كما يقدمو  ال

والقطاع اخلاص. وكذلك املشاركة يف إعداد الدراسات والبحوث للعديد من اجلهات اليت تطلب 

 خدمات الكلية يف خمتلف ختصصاهتا.
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