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كلمة معالى مدير الجامعة

بسم اهلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نبى بعده ، وعلى آله وصحبه�

   إن مؤسسات التعليم العالي تعد منارات للعلم واملعرفة، وهي البوابة التى تنطلق منها إلى عالم 

– رعاها  الدولة  بأبنائها، فقد بذلت  الدولة  البحث والتطوير، كما أنها عالمة من عالمات إهتمام 

ودعم  إمكانات  من  تستطيعه  ما  كل  األمني  عهده  وولي  الشريفني  احلرمني  خادم  بقيادة   – اهلل 

قيادات  الكرمية جلميع  التوجيهات  لذا صدرت  واملعرفة،  العلم  الوطن من  وبنات هذا  أبناء  لتمكني 

الدولة من أجل تذليل ما قد يواجه املسيرة التعليمية املعرفية من عوائق وصعوبات�

    ويأتي قرار إنشاء جامعة  اجملمعة تعبيراً عن األهمية التي يوليها خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود ملسيرة العلم في هذه البالد املباركة، وكلفتة أبوية حانية منه – 

حفظه اهلل – ألبنائه من البنني والبنات في هذه احملافظة بكل ما من شأنه تذليل ما قد يعترض 

الطالب والطالبات من مشقة في سبيل الوصول إلى العلم واملعرفة ، واألمل يحدونا جميعا في أن 

تكون جامعة اجملمعة إحدى منارات العلم، ومراكز النور التي تخرج لنا طالبا وطالبات متسلحني 

بالعلم واملعرفة، قادرين على املشاركة في بناء اجملتمع والرقي به وتطويره في شتى مناحى احلياة، وأن 

من  اخليرين  جهود  وتضافر  تعاون  لوال  يتحقق،  أن  له  كان  ما   – اهلل  بفضل   – اجلامعة  حتققه  ما 

أبناء هذا الوطن املعطاء، والذين أدركوا أهمية التعليم في مسيرة األمم نحو التقدم والتطور والرقي� 

1431-1432هـ  األولى  التأسيسية  السنة  في  اجملمعة  جلامعة  األول  التقرير  نقدم  أن  ويسرنا       

والذى مت إعداده فى ضوء اخملطط  العام لعناصر مشروع الصيغة املوحدة للتقرير السنوى للجامعات 

والصادر من األمانة العامة جمللس التعليم العالى باململكة العربية السعودية ، وكلنا أمل أن يبرز 

أهم ما حققته اجلامعة من إجنازات، ومبا بذل فى سبيله من جهود�

   نسأل اهلل لنا ولكم العون والسداد، والتوفيق ملا يحبه ويرضاه�

                                                                                                                                مدير اجلامعة

                                                                                                                          د� خالد بن سعد املقرن 

ة الجامعة
أ
تاريخ ونشا

تعد جامعة اجملمعة من أحدث اجلامعات في الوطن الغالي والتي انضمت ملنظومة من الصروح العلمية الكثيرة والكبيرة لتصبح رافداً 

من روافد التعليم اجلامعي وصرحاً ينتظر منه أبناء محافظة اجملمعة واحملافظات ضمن نطاق اجلامعة الكثير لتقدمه لهم، وجاء إنشاء هذه 

اجلامعة بناء على موافقة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم 

مدينة  من  كل  في  أخرى  جامعات  ثالث  مع  2009م  أغسطس   24 املوافق  1430هـ  رمضان   3 بتارخ  وذلك   – اهلل  حفظه   – العالي 

الدمام ومحافظة اخلرج ومحافظة شقراء، ومبوجب هذا القرار مت ضم تسع كليات قائمة مع ثالث كليات حتت اإلنشاء جلامعة اجملمعة، 

خدماتها  اجلامعة  هذه  تقدم  حيث   – سدير  حوطة   – رماح   – الغاط   – الزلفي   – اجملمعة  وهي:  واملراكز  احملافظات  من  عدد  تشمل 

ملنطقة جغرافية كبيرة تشمل عدة محافظات ومدن وهجر اكتمل فيها انتشار التعليم العام لتكمل هذه اجلامعة منظومة التعليم فيها وحتقق 

هدف وزارة التعليم العالي بالتوسع في التعليم اجلامعي ليشمل كل أرجاء اململكة حيث ستساعد هذه اجلامعة في استيعاب األعداد 

املتزايدة من خريجي الثانوية العامة وحتدث استقراراً اجتماعياً ونفسياً ألبناء وبنات املنطقة والتخفيف على اجلامعات في املدن الكبيرة 

إضافة للحراك العلمي والثقافي الذي ستضيفه هذه اجلامعة للمجتمع احمللي، مع العمل على خدمة اجملتمع بشكل واسع في عدة مجاالت 

احلكومية  واملنشآت  اجلهات  لدى  والتنظيمي  الوظيفي  اآلداء  مبستوى  االرتقاء  امكانية  من  وتدريبية  وتثقيفية  وتوعوية  اجتماعية 

والدراسات  والبرامج  العلمي  البحث  خالل  من  اجلامعة،  في  املتوفرة  التخصصات  في  واستشارات  متقدمة  دورات  تقدمي  خالل  من 

التي تتوافق مع ما رسم لهذه اجلامعة من رؤية مستقبلية لتحقق رسالتها السامية وتبلغ أهدافها التي تخطط للوصول لها بإذن اهلل، وقد 

م   2009 ديسمبر   17 املوافق  1430هـ  احلجة  ذو   30 وتاريخ   194/ أ  برقم:  ملكي  أمر  بصدور  اجلامعة  هذه  تأسيس  مراحل  توجت 

بتعيني الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد املقرن مديراً جلامعة اجملمعة باملرتبة املمتازة، ليبدأ العمل في هذه اجلامعة بشكل أوسع وتتسارع 

اخلطوات لتطوير الكليات القائمة ومواصلة إنشاء كليات جديدة واملوافقة على إضافة أقسام وتخصصات يحتاجها سوق العمل لتسير 

هذه اجلامعة في ركب التطور والرقي بنظرة تفاؤل ملستقبل مشرق لهذه اجلامعة الناشئة لتكون منارة علمية متقدمة يشار إليها بالبنان 

الشريفني  احلرمني  لها حكومة خادم  وفرته  ما  ثم بفضل  ومتيز، بفضل اهلل  واعتزاز  بكل فخر  األخرى  اجلامعات  بني مثيالتها من  تقف 

من دعم ومساندة من خالل ما مت اعتماده للجامعة من ميزانية كبيرة�

هوية جامعة المجمعة

باإلمكان تصنيف اجلامعات اخملتلفة إلى ثالث أنواع:

اجلامعات الدولية�� 1

اجلامعات الوطنية�� 2

اجلامعات اإلقليمية�� 3

وبالنظر إلى جامعة اجملمعة فقد أنشئت من أجل تقدمي خدماتها ملنطقتها اجلغرافية، وهذا النوع من اجلامعات اإلقليمية يتميز بقبول 

أعداد كبيرة من الطالب احملتمل التحاقهم مبرحلة التعليم اجلامعي، املنتمني إلى املنطقة اجلغرافية التي تقع بها اجلامعة، وتركز اجلامعة 

على توفير مدى واسع من البرامج املتنوعة املصممة خصيصا خلدمة سكان هذه املناطق اإلقليمية�
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المهام الرئيسية لجامعة المجمعة:

مت التوصل إلى مجموعة من املهام الرئيسية التي ميكن أن تضطلع بها جامعة اجملمعة كإحدى اجلامعات اإلقليمية احلديثة باململكة وهى:

• التحاق الطالب والطالبات الذين يقطنون في دائرة خدماتها وغيرهم من سكان املناطق 	 املساهمة في حتقيق تكافؤ الفرص وتوسيع  املهمة األولى: 

اجلغرافية األخرى التي تخدمها اجلامعة بالتعليم اجلامعي والدراسات العليا مبراحلها اخملتلفة )الدبلوم – البكالوريوس – املاجستير- الدكتوراه(�

• املهمة الثانية: اعتبار توطني التعليم العالي في املناطق اإلقليمية دعامة أساسية من دعامات التنمية االقتصادية واالجتماعية والعلمية الشاملة 	

واملستدامة، واألساس الذي تقوم عليه استراتيجيات التنمية والنهضة في املناطق اجلغرافية التي تقدم خدماتها لها�

• املناظرة 	 األخرى  باجلامعات  مقارنته  ميكن  نحو  على  اجلودة  من  مرتفعة  مبستويات  يتمتع  تعليم  تقدمي  من  والتحقق  اخملرجات  ضبط  الثالثة:  املهمة 

باململكة�

• املهمة الرابعة: توسيع وتنمية نطاقات القدرات املؤسسية للنظام التعليمي القائم على املستوى الوطني واحمللى�	

قســــــام 
أ
وال والكليــــــات  لهــــــا،  المســــــاندة  والمراكــــــز  والعمــــــادات  الجامعــــــة  وكالت 

كاديمية التابعة لها:
أ
ال

1. وكالة الجامعة:

تعمل وكالة اجلامعة على بناء بيئة جامعية جاذبة تتبنى أفضل املمارسات العاملية احملققة لرسالة اجلامعة ورؤيتها الطموحة في حتقيق التميز اإلقليمي في 

مخرجات اجلامعة البشرية والعلمية واخلدمية�

هداف الوكالة:
أ
ا

• حتقيق التميز في املدن واملقرات اجلامعية جلامعة اجملمعة�	

• أمتتة العمليات واإلجراءات�	

• حتقيق اجلودة األكادميية واإلدارية�	

• التطوير املستمر للمهارات والعمليات�	

• توفير البيئة املثالية لألنشطة التعليمية واخلدمات واألنشطة الطالبية�	

الجهات التابعة للوكالة:

• عمادة اجلودة وتطوير املهارات�	

• عمادة تقنية املعلومات�	

• عمادة القبول والتسجيل�	

• عمادة شؤون الطالب�	

• عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد�	

• اخلدمات الطبية�	

2. وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي:

بدأت الوكالة في هذه اجلامعة متارس أعمالها بشكل متميز منذ اللحظة األولى من تاريخ إنشائها رغم حداثة اجلامعة، مقارنة مبثيالتها في جامعات أخرى 

وتتمثل رسالة الوكالة وأهدافها في" توفير البيئة احملفزة لإلنتاج العلمي لكافة منسوبي اجلامعة، ونشر ثقافة البحث العلمي وتأصيل قضاياه والعمل على 

استقطاب كفاءات وطنية مخلصة تساهم في تنمية اجملتمع والشراكة اجملتمعية مع كافة قطاعات اجملتمع"�

العمادات التابعة للوكالة:

• عمادة البحث العلمي�	

• عمادة الدراسات العليا�	

• عمادة شئون املكتبات�	

المجالس واللجان التابعة للوكالة:

• اجمللس العلمي�	

• جلنة التميز العلمي�	

• جلنة االبتعاث والتدريب�	

• جلنة املعيدين واحملاضرين�	

اإلدارات التابعة للوكالة:

• إدارة العالقات والتعاون الدولي�	

• إدارة النشر والترجمة�	

• كراسي البحث العلمي�	

قسامها وتخصصاتها:
أ
كليات الجامعة وا

الزلفي والغاط وحوطة سدير كانت تتبع سابقا جلامعة  البداية ضم كليات كانت موجودة بالفعل في كل من اجملمعة و  إن قرار إنشاء اجلامعة أقر منذ 

زمنية  الكليات عانت من تعدد مرجعيتها خالل فترة  تلك  أن بعض  القصيم، فضال عن  أو جامعة  الرحمن  بنت عبد  نورة  األميرة  أو جامعة  امللك سعود 

قصيرة، تتبع وزارة التربية والتعليم، ثم انتقلت إلى جامعة األميرة نورة، ثم إلى جامعة امللك سعود وأخيرا جلامعة اجملمعة�وفي املقابل النظر إلى الواقع 

للنهوض به في كافة الكليات القائمة حاليا، وبكل ما حتمله من أوجه قصور ومعاناة، كما يضع هذا السياق أولويات تتعلق بدراسة اآلثار السالبة املتوقعة 

من انتقال املرجعية والتبعية من اجلامعات السابقة إلى جامعة اجملمعة�

وفيما يلي بيان بالكليات واألقسام األكادميية التابعة لها بجامعة اجملمعة:
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1. كلية التربية بالمجمعة:

أنشئت كلية التربية املتوسطة للبنات باجملمعة عام 1408هـ ثم مت تطويرها 

ثم  البكالوريوس،  درجة  ومتنح  سنوات  أربع  بها  الدراسة  مدة  لتكون 

ُضمت كلية التربية للبنات جلامعة اجملمعة وأصبحت حتت مسمى "كلية 

في  الكلية  دور  فاعلية  لزيادة  وذلك  والطالبات  الطالب  لتقبل  التربية" 

خدمة اجملتمع ومدارس التعليم قبل اجلامعي�

قسام العلمية بالكلية:
أ
ال

• العلوم التربوية�	

• االقتصاد املنزلي�	

• اللغة العربية�	

• التربية اإلسالمية�	

• األحياء�	

• احلاسب اآللي�	

• الرياضيات�	

• اللغة اإلجنليزية�	

2. كلية التربية بالزلفي:

تأسست عام 1413هـ حتت مسمى "الكلية املتوسطة للبنات بالزلفي"، 

عام  وفي  للبنات"،  "تربية  كلية  إلى  حتويلها  مت  1421هـ  عام  وفي 

وفي  الرحمن،  عبد  بنت  نورة  األميرة  جامعة  إلى  ضمها  مت  1428هـ 

خادم  قرار  ومبوجب  سعود،  امللك  جامعة  إلى  انتقالها  مت  1430هـ  عام 

"كلية  إلى  تغيير مسماها  مت  اجملمعة  بإنشاء جامعة  الشريفني  احلرمني 

التربية بالزلفي" وضمها إلي جامعة اجملمعة�

كاديمية بالكلية:
أ
قسام ال

أ
ال

• الدراسات اإلسالمية�	

• الكيمياء�	

• اللغة العربية�	

• الفيزياء�	

• اللغة اإلجنليزية�	

• الرياضيات�	

• احلاسب اآللي�	

• العلوم التربوية�	

• االقتصاد املنزلي�	

اإلســــــامية  والدراســــــات  ــــــوم  العل كليــــــة   .3

بحوطة سدير:

وكانت  1423-1424هـ  عام  في  أنشئت  التى  اجلامعة  كليات  إحدى 

وقتها تابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات )وزارة التربية والتعليم(، ثم في 

عبد  بنت  نورة  االميرة  جامعة  كليات  إحدى  أصبحت  1429هـ  عام 

الرحمن، بعدها انتقلت إلى جامعة امللك سعود في عام 1430هـ إلى أن 

الكلية من  بإنشاء جامعة اجملمعة وحتويل مسمى  امللكي  املرسوم  صدر 

كلية التربية للبنات إلى كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير 

وذلك في 1430/12/30ه�

قسام العلمية بالكلية:
أ
ال

• الدراسات اإلسالمية�	

• اللغة العربية�	

• الرياضيات�	

• اللغة اإلجنليزية�	

• التربية وعلم النفس�	

• إدارة األعمال�	

• احلاسب اآللي�	

• الكيمياء�	

• املالية�	

4. كلية المجتمع:

وقد  األعلى،  اإلقتصادى  اجمللس  توصية  على  بناء  1422هـ  عام  أُنشئت 

اجلامعي  العام  من  األول  الدراسي  الفصل  بداية  في  طالبها  استقبلت 

1425-1426هـ، ثم ضمت الى جامعة اجملمعة بعد صدور قرار إنشائها�

قسام العلمية:
أ
ال

من  مجموعة  تقدم  التى  األكادميية  األقسام  من  عدداً  الكلية  تضم 

التخصصات وفق خطط البرنامج اإلنتقالي أو البرنامج التأهيلي أو كليهما، 

واألقسام العلمية هي:

• العلوم الطبيعية والتطبيقية )الرياضيات – علوم احملاسبة(�	

• العلوم اإلدارية واإلنسانية )احملاسبة – اللغة اإلجنليزية(�	

5. كلية العلوم بالزلفي:

قسام العلمية:
أ
ال

• علوم احلاسب واملعلومات�	

• الرياضيات�	

• الفيزياء�	

• اخملتبرات الطبية�	

6. كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية:

والكليات،  اجلامعات  إنشاء  في  بالتوسع  السامية  التوجهات  على  بناء 

إلى  لتنضم  1428هـ  عام  في  واإلنسانية  اإلدارية  العلوم  كلية  أُنشئت 

جامعة امللك سعود ثم انتقلت تبعيتها جلامعة اجملمعة بعد إنشائها�وقد 

استقبال  في  وبدأت  1430/1429هـ  الدراسي  العام  بداية  مع  افتتحت 

الطالب املستجدين واملنتقلني من برامج الدبلوم االنتقالية بكلية اجملتمع�

قسام العلمية:
أ
ال

• القانون�	

• احملاسبة	

• إدارة األعمال�	

• اللغة اإلجنليزية�	

• التربية اخلاصة�	

7. كلية العلوم الطبية التطبيقية:

مت إنشاء كلية العلوم الطبية مبحافظة اجملمعة عام 1428هـ تابعة جلامعة 

امللك سعود – ثم ُضمت جلامعة اجملمعة، وتُوجت مسيرة اجلامعة بصدور 

مدير  كأول  املقرن  سعد  خالد  الدكتور/  معالي  بتعيني  امللكي  األمر 

للجامعة، والهدف األول للكلية هو العمل وفق معايير اجلودة واالعتماد 

للمؤسسات التعليمية العاملية، وتسعى الى توفير بيئة اكادميية متميزة ترقى 

بالكلية وتصنفها في مصاف املؤسسات التعليمية محلياً وعاملياً�

قسام العلمية:
أ
ال

• الصحة العامة )طالب وطالبات(�	

• التمريض )طالب وطالبات(�	

• تقنية األجهزة الطبية )طالب فقط(�	

• العالج الطبيعي )طالب وطالبات(�	

• اخملتبرات الطبية )طالب فقط(�	

8. كلية الهندسة:

من  انطالقاً  اجملمعة  بجامعة  الهندسة  كلية  إنشاء  في  البدء  كان  لقد 

التوجيهات السامية بالتوسع في إنشاء اجلامعات والكليات في مختلف 

التعليم  املتزايدة من خريجي  األعداد  استيعاب  اململكة وضرورة  مناطق 

العام، وقد صدر قرار مجلس التعليم العالي في 1428/1/18هـ باملوافقة 

على إنشاء كلية الهندسة باجملمعة وقد وافق املقام السامي على القرار 

بتاريخ 1428/3/23ه�

قسام العلمية:
أ
ال

• الهندسة الكهربائية�	

• هندسة احلاسب اآللي والشبكات�	

• الهندسة امليكانيكية�	

• الهندسة املدنية�	

اإلنســــــانية  والدراســــــات  ــــــوم  العل كليــــــة   .9

بالغاط:

تعد كلية العلوم والدراسات اإلنسانية مبحافظة الغاط من أوائل الكليات 

العلمية  التخصصات  أُنشئت في جامعة اجملمعة وتضم عددا من  التي 

واإلنسانية التي روعي في اختيارها التنوع العلمي والتوزيع اجلغرافي بني 

كليات اجلامعة�

قسام العلمية:
أ
ال

• اللغة اإلجنليزية�	

• تقنية املعلومات�	

• املعلومات اإلدارية�	

والدراســــــات  ــــــوم  العل كليــــــة   .10

اإلنسانية برماح:

جامعة  كليات  أحدث  من  وتعد  1431هـ،  عام  في  الكلية  أُنشئت 

وذلك من خالل طرح  تخريج مؤهلني متخصصني،  إلى  وتطمح  اجملمعة، 

برامج دراسية مميزة تلبي إحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية في 

وطننا العزيز�

قسام العلمية:
أ
ال

• إدارة األعمال�	

• الدراسات اإلسالمية�	
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سنان بالزلفي:
أ
11. كلية طب ال

أُنشئت في العام اجلامعي 1432/1431هـ وتعتبر بوابة العلم واملعرفة في 

مجال العناية الصحية العمومية واألسنان ومقرا للتعليم الطبي احلديث – 

وتطمح الكلية إلى تخريج أطباء أسنان متمرسني ومدربني على أحدث 

التقنيات وأفضل األجهزة وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الكليات 

والهيئات العلمية التخصصية العربية واألجنبية ذات العالقة�

قسام العلمية:
أ
ال

• جراحة الوجه والفكني وعلوم التشخيص�	

• وقاية األسنان�	

• إصالح األسنان�	

• علوم االستعاضة السنية�	

12. كلية الطب:

العام  مت افتتاح كلية الطب بجامعة اجملمعة في عام 1430هـ مع بداية 

الناشئة  الكليات  أحدث  من  تعد  وهي  1432/1431هـ  اجلامعي 

باجلامعة، وتهدف في مرحلتها األولى إلى تقدمي خدمة تعليمية متميزة 

في  العمل  سوق  ولدخول  ووطنهم  دينهم  خلدمة  يؤهلهم  مما  لطالبها 

اجملاالت الطبية بقدرة تنافسية عاملية�

قسام العلمية:
أ
ال

• األمراض الباطنية�	

• اجلراحة�	

• النساء والوالدة�	

• أمراض العيون�	

• أمراض األنف واألذن واحلنجرة�	

• طب األطفال�	

باإلضافة إلى بعض األقسام العلمية التي رفع بها مجلس الكلية العتمادها 

بكلية الطب بجامعة اجملمعة وهي:

• العلوم الطبية األساسية�	

• علم األمراض�	

• طب اجملتمع والصحة العامة�	

• طب األسرة�	

• الطب النفسي�	

• جراحة العظام�	

• املسالك البولية�	

• األشعة والتصوير الطبي�	

• التخدير�	

• األمراض اجللدية�	

• طب الطوارىء�	

• العناية املركزة	

13. كلية علوم الحاسب والمعلومات:

هي كلية متخصصة بعلوم احلاسبات وتقنية املعلومات األولى من نوعها 

في محافظة اجملمعة، وتعد أحدث كلية باجلامعة�

قسام العلمية:
أ
ال

• علوم احلاسب�	

• نظم املعلومات�	

• تقنية املعلومات�	

دللت:

• التابعة جلامعات أخرى، وعملت اجلامعة جاهدة على تطويرها، ودفعها في 	 ضمت جامعة اجملمعة منذ تأسيسها في عام 1430هـ عدد من الكليات 

منظومة العمل االستراتيجي باجلامعة�

• أن عدد الكليات التي أُنشئت في رحاب جامعة اجملمعة متثل قفزة استراتيجية مدروسة حتسب للجامعة وإدارتها وبفضل التوجيهات السامية�	

• في ضوء ما مت تنفيذه من إنشاء للكليات أو إعادة هيكلة بعضها واألقسام األكادميية بها فلقد أصبحت اجلامعة تضم ثالث عشرة كلية متنوعة وتشمل 	

)61( قسما علميا وعدد )2( برنامج أكادميي بكلية اجملمتع مما يعد إجنازا غير مسبوق يحسب للجامعة وقيادتها�

الهيكل التنظيمي للجامعة:
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فــــــي  المجمعــــــة  لجامعــــــة  ول 
أ
ال ــــــر  التقري نقــــــدم  ن 

أ
ا ويســــــرنا 

ــــــذى  وال 1432/1431هـــــــ  ــــــى  ول
أ
ال سيســــــية 

أ
التا الســــــنة 

مشــــــروع  لعناصــــــر  العــــــام  المخطــــــط  ضــــــوء  فــــــي  إعــــــداده  ــــــم  ت

والصــــــادر  للجامعــــــات  الســــــنوى  ــــــر  للتقري الموحــــــدة  الصيغــــــة 

بالمملكــــــة  ــــــى  العال التعليــــــم  ــــــس  لمجل العامــــــة  ــــــة  مان
أ
ال مــــــن 

العربية السعودية.

يتضمن التقرير ثمانية فصول تناولت ما يلي:

الطالب والطالبات�� 1

األنشطة واخلدمات الطالبية�� 2

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم�� 3

األنشطة العلمية�� 4

االبتعاث والتدريب�� 5

خدمة اجملتمع�� 6

األنشطة واخلدمات الطالبية�� 7

إجنازات اجلامعة والتحديات واملعوقات، والتوصيات واملقترحات�� 8
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المحتويات

1/1: إجمالي أعداد الطالب والطالبات�

2/1: حالة الطالب والكليات باجلامعة�

1/2/1: املستجدون�

1/1/2/1: املستجدون في مرحلة البكالوريوس�

2/2/1: الطالب والطالبات املقيدين�

1/2/2/1: توزيع الطلبة والطالبات املقيدين حسب املرحلة الدراسية واجلنسية والنوع�

2/2/2/1: أعداد الطلبة والطالبات املقيدين في مرحلة البكالوريوس�

3/2/1: اخلريجون�

1/3/2/1: توزيع اخلريجني حسب املرحلة الدراسية واجلنسية والنوع�

2/3/2/1: أعداد اخلريجني في مرحلة البكالوريوس�

3/3/2/1: أعداد اخلريجني في الكليات اخملتلفة�

3/1: الطالب والطالبات املطوية قيودهم�

4/1: تطور أعداد الطالب والطالبات خالل العامني اجلامعيني املاضيني1432/31، 1433/32هـ�

1/4/1: تطور أعداد الطالب والطالبات املستجدين خالل العامني اجلامعيني املاضيني 1432/31، 1433/32هـ�

2/4/1: تطور أعداد الطالب والطالبات املقيدين خالل العامني اجلامعيني املاضيني 1432/31، 1433/32هـ�

3/4/1: تطور أعداد اخلريجني خالل العامني اجلامعيني املاضيني 1432/31، 1433/32هـ�

ول
أ
الفصل ال

الطاب والطالبات
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مقدمة

يتناول  كما  حتليلياً،  تناوال  اخلريجني  وكذلك  اجلامعة،  كليات  في  قيودهم(  املطوية   – املقيدين   – )املستجدين  الطالب  حاالت  على  الفصل  هذا  يحتوي 

من  يستدل  مقارن  حتليلي  بشكل  1432/1431هـ  1431/1430هـ،  اجلامعيني  العاميني  خالل  اخلريجني  وكذلك  والطالبات  الطالب  أعداد  تطور 

بالطالب والطالبات وكذلك اخلريجني وما يفرضه ذلك من سياسات واجراءات استراتيجية وما ميكن  النمو السنوي للجامعة فيما يختص  خالله مبعدل 

تقدميه في صورة توصيات ومقترحات�

عداد الطاب والطالبات:
أ
1/1: إجمالي ا

منهم  وطالبة،  طالباً   )3674( 1432/31هـ  اجلامعي  للعام  اجلامعة  في  الدراسية  املراحل  كافة  في  املستجدين  والطالبات  الطالب  أعداد  إجمالي  بلغ 

)3574( طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس، و )100( طالب في مرحلة الدبلوم املتوسط�

املتوسط،   الدبلوم  في  طالباً  و)280(  البكالوريوس  مرحلة  في  طالباً   )12449( منهم  طالباً   )12729( إجماليا  باجلامعة  املقيدين  أعداد  إلي  بالنسبة  أما 

خريجاً   )26( البكالوريوس،  مرحلة  من  وخريجة  خريجاً   )495( منهم  وخريجة،  خريجاً   )521( العام  هذا  خالل  اجلامعة  خريجي  عدد  إجمالي  بلغ  كما 

من مرحلة الدبلوم املتوسط وال يوجد خريجني بالدراسات العليا�

1433/1432هـ  اجلامعي  العام  خالل  اجلامعة  بكليات  واخلريجني  واملقيدين  املستجدين  والطالبات  الطالب  عدد  إجمالي   )1-1( رقم  اجلدول  ويبني 

موزعني حسب املراحل الدراسية واجلنسية واجلنس�

جدول )1-1( توزيع إجمالي عدد الطالب والطالبات املستجدين واملقيدين واخلريجني بكليات اجلامعة

خالل العام الدراسي 1432/1431هـ حسب املرحلة الدراسية واجلنس واجلنسية

اجلنسيةاملرحلة الدراسية
اخلريجوناملقيدوناملستجدون

مجموعأنثى ذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

بكالوريوس

179117793570457978631244257438495سعودي

---224437غير سعودي

179317813574458378661244957438495اجملموع

دبلوم متوسط

26-28026-100280-100سعودي

---------غير سعودي

1000100280028026026اجملموع

189317813674486378661272983438521اإلجمالي

2/1: حالة الطاب والكليات بالجامعة:

1/2/1: المستجدون

أعداد الطالب املستجدين باجلامعة موزعني حسب الدرجة العلمية واجلنسية واجلنس خالل العام اجلامعي 1432/1431هـ�

جدول )1-2( أعداد الطالب املستجدين باجلامعة موزعني حسب الدرجة العلمية واجلنسية واجلنس خالل العام الدراسي 1432/1431هـ

املرحلة الدراسية
اجملموعغير سعوديسعودي

اجملموع الكلي 
النسبة إلى 

اإلجمالي أنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

100010000010001002.72دبلوم متوسط

17911779357022417931781357497.28بكالوريوس 

189117793670224189317813674اجملموع

51.7448.4299.890.050.050.1151.5248.48النسبة إلى اإلجمالي )%(

من اجلدول السابق يتبني ما يلي: 

• أن نسبة 97.28% من أعداد الطالب هم من املستجدين في مرحلة البكالوريوس�	

• تقارب نسبة الذكور واإلناث مما يعكس اهتمام اململكة بتعليم البنات�	

أن نسبة غير السعوديني ال تتعدى %0.011� 

�شكل )1-1(: يوضح إجمالي أعداد الطالب والطالبات باجلامعة

)مستجدين – مقيدين( وكذلك اخلريجني للعام اجلامعي 1432/1431هـ

شكل )1-2(: يوضح الطالب املستجدين بجامعة اجملمعة حسب الدرجة 

العلمية واجلنسية واجلنس للعام اجلامعى 1432/1431هـ
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1/1/2/1: المستجدون في مرحلة البكالوريوس:

جدول )1-3( أعداد الطالب والطالبات املستجدين في مرحلة البكالوريوس موزعني حسب الكلية واجلنس واجلنسية للعام الدراسي 1432/1431هـ

الكلية

عدد الطالب املستجدين في مرجلة البكالوريوس

اجملموعغير سعوديسعودي
اجملموع الكلي

النسبة إلى 

اإلجمالي إناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

50050000500501.40الطب

40040000400401.12طب األسنان

1881413290221881433319.26العلوم الطبية التطبيقية

160016000016001604.48الهندسة

3660366202368036810.30العلوم اإلدارية واإلنسانية

31149180200031149180222.44التربية باجملمعة

260026000026002607.27العلوم بالزلفي

0492492000049249213.76التربية بالزلفي 

017517500001751754.90العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

21023944900021023944912.56العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

20624144700020624144712.51العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

179117793570224179317813574اجلملة

50.1149.7899.890.060.060.1150.1749.83النسبة إلى اإلجمالي

من اجلدول السابق يتبني ما يلى:

• اجملموع الكلى للطالب املستجدين بلغ 3574 طالباً وطالبة�	

• أن أعداد املستجدين في كليات الطب وطب األسنان والهندسة والعلوم الطبية التطبيقية بلغ 581 طالب /طالبة بنسبة 16.26% من العدد الكلي 	

اإلجراءات  بعض  اتخاذ  ذلك  يتطلب  وقد  واإلنسانية،  والعملية  النظرية  للكليات   %83.74 بنسبة  طالباً/طالبة   2993 مقابل  باجلامعة  للمستجدين 

واآلليات للتوسع في الكليات الطبية والهندسية وفقا ملا تتطلبه طبيعة العصر ومجتمع املعرفة�
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شكل رقم )1-3-2(: التوزيع النسبي للطلبة املستجدين في جامعة اجملمعة موزعني حسب الكليات واجلنس في مرحلة البكالوريوس

2/2/1: الطاب والطالبات المقيدين:

1/2/2/1: توزيع الطلبة والطالبات المقيدين حسب المرحلة الدراسية والجنسية والنوع:

جدول )1-4( أعداد الطالب املقيدين باجلامعة موزعني حسب املرحلة الدراسية واجلنسية واجلنس خالل العام الدراسي 1432/1431هـ

املرحلة الدراسية
اجملموعغير سعوديسعودي

اجملموع الكلي
النسبة إلى 

اإلجمالي أنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

280028000028002802.20دبلوم متوسط

4579786312442437458378661244997.80بكالوريوس

48597863127224374863786612729 اجملموع

61.80 38.20 38.1761.7799.950.030.020.05النسبة إلى اإلجمالي )%(

يتبني من اجلدول السابق مايلي:

• أن أعداد الطالب املقيدين بلغت 97.80% وهى تقريبا تعادل نسبة املسجلني�	

• ارتفاع نسبة الطالب الذكور املقيدين باجلامعة عن اإلناث بفارق يصل إلى %23.6�	

• أن نسبة غير السعوديني ضئيلة جدا ال تتجاوز %0.05�	

شكل )1-4( أعداد الطالب املقيدين باجلامعة موزعني حسب املؤهل اجلامعي خالل العام الدراسي 1432/1431هـ
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شكل )1-3-1(: أعداد الطلبة املستجدين في جامعة اجملمعة موزعني حسب الكليات واجلنسية في مرحلة البكالوريوس
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عداد الطلبة والطالبات المقيدين في مرحلة البكالوريوس.
أ
2/2/2/1: ا

جدول )1-5( أعداد الطالب والطالبات املقيدين في مرحلة البكالوريوس موزعني حسب اجلنس واجلنسية للعام الدراسي 1432/1431هـ

الكلية

عدد الطالب املقيدين في مرحلة البكالوريوس 

اجملموع اجملموع غير سعوديسعودي

الكلي
النسبة

إناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

50050000500500.40الطب

27027000270270.22طب األسنان

4932517440224932537465.99العلوم الطبية التطبيقية

384038420238603863.10الهندسة

16810168110116820168213.51العلوم اإلدارية واإلنسانية

03035303500003035303524.38التربية باجملمعة

1197011971011198011989.62العلوم بالزلفي

03184318400003184318425.58التربية بالزلفي

073573501107367365.91العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

635453108800063545310888.74العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

1122053170001122053172.55العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

45797863124424374583786612449اجلملة

36.7863.1699.940.030.020.0636.8163.19النسبة إلى اإلجمالي

يتبني في اجلدول السابق مايلي:

• أن نسبة الطالب املقيدين في كليات الطب وطب األسنان والهندسة والعلوم الطبية بلغت 9.71% وهى نسبة منخفضة، وقد يعود ذلك إلى كونها 	

كليات ناشئة وأُسست حديثاً واليوجد بها طالب بجميع الفرق�

• أن نسبة الطالب املقيدين في بقية الكليات بلغت 91.29% وهى نسبة عالية جداً وقد يعود ذلك لكونها كليات قدمية النشأة وأسست قدميا ويوجد 	

خطط  لتحقيق  األولى  اجملموعة  بكليات  لإللتحاق  الطالب  لتحفيز  آليات  اقتراح  ضرورة  اهمية  من  يقلل  ال  ذلك  وأن  الفرق�  جميع  في  طالب  بها 

التنمية في اململكة وكذلك تنفيذ أولويات اخلطط االستراتيجية فيما بعد�

• كما يتطلب ضرورة استكمال البنية التحتية لهذه الكليات وما تتطلبة من مبانى وأجهزة ومعامل و كذلك الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس 	

والعاملني�

شكل رقم )1-5-1(:التوزيع النسبى ألعداد الطالب والطالبات املقيدين في 

مرحلة البكالوريوس موزعني حسب الكلية للعام اجلامعي 1432/1431هـ

�شكل )1-5-2(: أعداد الطالب والطالبات املقيدين في مرحلة البكالوريوس موزعني على الكليات

حسب اجلنسية والنوع للعام الدراسي 1432/1431هـ

3/2/1: الخريجون:

1/3/2/1: توزيع الخريجين حسب المرحلة الدراسية والجنسية والجنس:

جدول )1-6( أعداد املتخرجني باجلامعة موزعني حسب املرحلة الدراسية واجلنسية واجلنس خالل العام الدراسي 1432/1431هـ

املرحلة الدراسية
اجملموعغير سعوديسعودي

اجملموع الكلي
النسبة إلى 

اإلجمالي أنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

26026000260264.99دبلوم متوسط

574384950005743849595.01بكالوريوس

8343852100083438521اجملموع

15.9384.0710000015.9384.07النسبة إلى اإلجمالي )%(

من اجلدول السابق يتبني مايلي:

• 	)12449( يبلغ  الذى  باحلامعة  املقيدين  بعدد  العدد  هذا  قارنا  وإذا   - 1432/1431هـ  اجلامعي  العام  في  خريجا   )521( بلغ  اخلريجني  عدد  أن 

طالبا سنجده ال يتجاوزنسبة )4.11%(من العدد الكلي، ولكن تفسير ذلك أن عددا كبيرا من الكليات حديثة النشأة ولم يصل طالبها إلى السنوات 

النهائية وال يوجد لديها خريجني حتى األن وسوف يتضح ذلك جيدا في اجلدول التالي�

• من 	 املستهدف  لزيادة  اإلجراءات  بعض  اتخاذ  ذلك  يتطلب  وقد  اخلريجات  لصالح   )%68.14( قدره  بفارق  اخلريجني  عن  اخلريجات  نسبة  ارتفاع 

التعليم اجلامعي من الذكور�

• وقد يتطلب ذلك إتخاذ بعض اإلجراءات لزيادة املستهدف للتعليم اجلامعي من الذكور�	
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عداد الخريجين في مرحلة البكالوريوس:
أ
2/3/2/1: ا

جدول )1-7( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس موزعني حسب اجلنس واجلنسية للعام الدراسي 1432/1431هـ

الكلية

عدد اخلريجني في مرحلة البكالوريوس 

غير سعوديسعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

26026000265.25العلوم اإلدارية واإلنسانية 

019019000019038.39التربية باجملمعة

31031000316.26العلوم بالزلفي

019419400019439.19التربية بالزلفي

054540005410.91العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

00000000.00العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

00000000.00العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

57438495000495اجلملة

11.5288.48100000النسبة إلى اإلجمالي

من اجلدول السابق نستنتج:

• أن عدد ست كليات من أصل ثالثة عشر كلية ليس لديها خريجني حلداثة النشأة ولعل ذلك يفسر الالحظة على اجلدول السابق�	

• والدراسات 	 والعلوم  بالزلفي  التربية  مثل  فقط  اناث  الكليات  بعض  ان  الى  ذلك  يعود  وقد   %76.96 الى  يصل  بفارق  الذكور  عن  اإلناث  نسبة  ارتفاع 

االنسانية بحوطة سدير، وهذا المينع التوصية بإتاحة الفرص لتعليم الذكور في هذه املناطق اجلغرافية�

• وسوف نوضح ذلك ذلك جليا عند تناول أعداد خريجى مرحلة البكالوريوس في الكليات اخملتلفة باجلامعة في اجلداول التالية�	

شكل )1-6-2(: أعداد املتخرجني باجلامعة موزعني حسب الدرجه العلميه 

واجلنسية والنوع خالل العام الدراسي 1432/1431هـ 

شكل )1-6-1(: أعداد املتخرجني باجلامعة موزعني حسب املرحلة 

الدراسية خالل العام الدراسي 1432/1431هـ

عداد الخريجين في الكليات المختلفة.
أ
3/3/2/1: ا

جدول )1-8( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية موزعني حسب القسم العلمي اجلنسية واجلنس للعام الدراسي 1432/1431هـ

التخصص

كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

غير سعوديسعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

00000000.00إدارة األعمال

100100001038.46احملاسبة

00000000.00القانون

160160001661.54لغة إجنليزية

2602600026اجلملة

1000100000النسبة إلى اإلجمالي

شكل )1-7-2(: أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس موزعني حسب 

الكليات واجلنسية والنوع للعام الدراسي 1432/1431هـ

شكل )1-7-1(: التوزيع النسبى ألعداد خريجي مرحلة البكالوريوس 

موزعني حسب الكليات للعام الدراسي 1432/1431هـ

شكل )1-8-2( إجمالي أعداد خريجى مرحلة البكالوريوس لكلية العلوم 

االداريه واالنسانيه وفقا للقسم العلمي للعام اجلامعى 1432/1431هـ

شكل )1-8-1( إجمالي أعداد خريجى مرحلة البكالوريوس لكلية العلوم االداريه 

واالنسانيه وفقا للقسم العلمى واجلنسية واجلنس للعام اجلامعى 1432/1431هـ



29 التقرير السنوي األول جلامعة اجملمعة "السنة التأسيسية" 1431-1432هـ28

جدول )1-9( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية التربية باجملمعة موزعني حسب القسم العلمي واجلنسية واجلنس للعام الدراسي 1432/1431هـ

التخصص

كلية التربية باجملمعة

غير سعوديسعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

073730003738.42دراسات إسالمية

036360004118.95لغة عربية

01010000435.26لغة إجنليزية

038380002220.00رياضيات

17000298.95 017علوم أحياء

00000000.00رياض أطفال

01616000168.42اقتصاد منزلي

0190190000190اجلملة

0.001001000.000.000.00النسبة إلى اإلجمالي

واجلنس  واجلنسية  العلمي  القسم  موزعني حسب  بالزلفي  العلوم  لكلية  البكالوريوس  مرحلة  والطالبات خريجي  الطالب  أعداد   )10-1( اجلدول  ويوضح 

للعام الدراسي 1432/1431هـ�

شكل )1-9( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية التربية باجملمعة موزعني حسب القسم العلمي واجلنسية والنوع للعام الدراسي 1432/1431هـ

جدول )1-10( أعداد الطالب خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية العلوم بالزلفي موزعني حسب القسم العلمي واجلنسية واجلنس للعام الدراسي 1432/1431هـ

التخصص

كلية العلوم بالزلفي

غير سعوديسعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

707000722.58رياضيات

707000722.58فيزياء

909000929.03علوم احلاسب

808000825.81مختبرات

3103100031اجلملة

1000100000النسبة إلى اإلجمالي

الدراسي  للعام  واجلنس  واجلنسية  العلمي  القسم  حسب  موزعني  بالزلفي  التربية  لكلية  البكالوريوس  مرحلة  خريجي  أعداد   )11-1( اجلدول  ويوضح 

1432/1431هـ�

شكل )1-10( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية العلوم بالزلفي موزعني حسب القسم العلمي 

واجلنسية والنوع للعام الدراسي 1432/1431هـ 
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جدول )1-11( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية التربية بالزلفي موزعني حسب القسم العلمي واجلنسية واجلنس للعام الدراسي 1432/1431هـ

التخصص

كلية التربية بالزلفي

غير سعوديسعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

065650006533.51دراسات إسالمية

048480004824.74لغة عربية

01111000115.67لغة إجنليزية

00000000.00حاسب آلي

01717000178.77رياضيات

024240002412.37كيمياء

01010000105.15فيزياء

01919000199.79اقتصاد منزلي

0194194000194اجلملة

0100100000النسبة إلى اإلجمالي

واجلنسية  العلمي  القسم  اإلنسانية بحوطة سدير موزعني حسب  والدراسات  العلوم  البكالوريوس لكلية  أعداد خريجي مرحلة   )12-1( اجلدول  ويوضح 

واجلنس للعام الدراسي 1432/1431هـ�

شكل )1-11( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية التربية بالزلفي موزعني حسب القسم العلمي 

واجلنسية واجلنس للعام الدراسي 1432/1431هـ

جدول )1-12( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

موزعني حسب القسم العلمي واجلنسية واجلنس للعام الدراسي 1432/1431هـ

التخصص

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

غير سعوديسعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

00000000.00إدارة أعمال

023230002342.59دراسات إسالمية

00000000.00لغة إجنليزية

099000916.67كيمياء

077000712.96رياضيات

015150001527.78لغة عربية

0545400054اجلملة

0.001001000.000.000.00النسبة إلى اإلجمالي

شكل)1-12( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة 

سدير موزعني حسب القسم العلمي واجلنسية واجلنس للعام الدراسي 1432/1431هـ
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مرحلة الدبلوم المتوسط:

جدول )1-13( أعداد خريجي مرحلة الدبلوم املتوسط لكلية اجملتمع موزعني حسب القسم العلمي واجلنسية واجلنس للعام الدراسي 1432/1431هـ

التخصص

كلية اجملتمع

غير سعوديسعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

505000519.23متريض

110110001142.31اجهزة طبية

10100013.85محاسبة

909000934.62حاسب

2602600026اجلملة

1000.001000.000.000.00النسبة إلى اإلجمالي

• إجمالي 	 من   %2.72 بنسبة  السعوديني  من  كلهم  طالب   100 املتوسط  الدبلوم  مرحلة  في  1432/1431هـ  الدراسي  العام  في  املستجدين  عدد  بلغ 

املقيدين في اجلامعة�

• وبلغ عدد املقيدين في مرحلة الدبلوم املتوسط 280 طالب بنسبة 2.20% من إجمالي املقيدين في اجلامعة�	

• وبلغ عدد اخلريجني في مرحلة الدبلوم املتوسط 26 طالب بنسبة 4.99% من إجمالي املقيدين في اجلامعة�	

شكل )1-13( أعداد خريجي مرحلة الدبلوم املتوسط لكلية اجملتمع موزعني 

حسب القسم العلمي واجلنسية والنوع للعام الدراسي 1432/1431هـ

3/1: الطاب والطالبات المطوية قيودهم:

جدول )1-14( أعداد الطالب والطالبات الذين مت طي قيدهم من اجلامعة خالل العام الدراسي 1432/1431هـ

الكلية
اجملموع اجملموعدراسات عليابكالوريوس

الكلي

النسبة إلى 

اإلجمالي أنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

13013000130130.70الطب

0000000000.00طب األسنان

3515500003515502.69العلوم الطبية التطبيقية

37037000370371.99الهندسة

2240224000224022412.07العلوم اإلدارية واإلنسانية 

0338338000033833818.21التربية باجملمعة

26026000260261.40العلوم بالزلفي

0823823000082382344.34التربية بالزلفي

017517500001751759.43العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

4535800004535804.31العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

3852900003852904.85العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

4181438185600041814381856اجلملة

يتضح من اجلدول السابق مايلي:

• تبلغ نسبة الطالب املطوية قيودهم الى الطالب املقيدين باجلامعة 	

الذكور  عن  اإلناث  من  قيودهن  املطوية  نسبة  وتزيد   ،%14.58

بفاق قدره %54.96�

• أكبر عدد من الطالب والطالبات املطوية قيودهم من كلية التربية 	

باجملمعة  التربية  وكلية  اإلجمالي،  من   %44.34 بنسبة  بالزلفي 

من  العديد  إلى  ذلك  يرجع  وقد  اإلجمالي��  من   %18.21 بنسبة 

قرب  حيث  من  اما  أفضل  بديلة  فرص  وجود   – منها  األسباب 

املكان او نوعية القبول في برامج تعليمية فنية او عسكرية�

• باجلامعات 	 اجلامعة مقارنة  القبول في تخصصات  انخفاض نسبة 

الغير  املعادالت  ذوى  والطالبات  الطالب  ميكن  مما  األقدم 

مرتفعة يقبلون ببرامج اجلامعة ثم ال يستطيعون مواصلة دراستهم 

أقرب  جامعات  في  أخرى  ألقسام  فيتحولون  األقسام  هذه  في 

اليهم جغرافيا�

• وملا كانت النسبة السابقة على مستوى اإلجمالى التعطى الصورة احلقيقية على مستوى كل كلية ومؤشراتها ودالالتها فتم حساب نسبة املطوية قيودهم 	

الى نسبة املقيدين على مستوى كل كلية وكذلك اإلجمالي�

شكل )1-14( التوزيع النسبي للطالب والطالبات الذين مت طي قيدهم من 

اجلامعة في مرحلة البكالوريوس خالل العام الدراسي 1432/1431هـ

وفقاً للنسبة إلي إجمالي العدد
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جدول )1-15( نسبة املطوية قيودهم إلى املقيدين على مستوي كل كلية واإلجمالي خالل العام الدراسي 1432/1431هـ

الكلية

النسبة املطوي عدد الطالب املطوي قيودهمعدد الطالب املقيدين

قيودهم إلى 

املقيدين بالكلية

النسبة إلى 

اإلجمالي 

العام
مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

500501301326.000.10الطب

0.00-27027000طب األسنان

4932537463515506.700.40العلوم الطبية التطبيقية

3860386370379.590.30الهندسة

168201682224022413.321.80العلوم اإلدارية واإلنسانية

030353035033833811.142.72التربية باجملمعة

119801198260262.170.21العلوم بالزلفي

031843184082382325.856.61التربية بالزلفي

0736736017517523.781.41العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

6354531088453580635.000.64العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

11220531738529028.390.72العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

45837866124494181438185614.91اجلملة

36.8163.1910022.5277.48100النسبة إلى اجلملة )%(

يتبني من اجلدول السابق ما يلي:

• أن نسبة املطوية قيودهم بكلية الطب على املستوى اإلجمالي 0.10% بينما على مستوى الكلية تصل الى 26% وهى نسبة عالية تستحق الدراسة�	

• الكلية 	 مستوى  على   %25.85 إلى  تصل  ولكن  اإلجمالي  املستوى  على   %  6.61 بلغت  التربية  كلية  في  قيودهم  املطوية  نسبة  أن  من  بالرغم  أنه 

وعلى العكس من ذلك نسبة املطوية قيودهم في كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير بلغت 1.41% على املستوى اإلجمالي في حني انها 

مستوى  على   %28.39 تبلغ  انها  حني  في  اإلجمالي  املستوى  على   %0.72 بلغت  برماح  العلوم  كلية  وكذلك  الكلية،  مستوى  على   %  23.78 بلغت 

الكليةوهى نسبة عالية جدا�

• بلغت 	 الكلية  مستوى  على  انها  اال   %1.80 تساوى  الكليات(  )كل  اإلجمالي  مستوى  على  النسبة  أن  من  بالرغم  واإلنسانية،  االدارية  العلوم  كلية 

13.32% وهى نسبة عالية جدا�

والهدف من هذا االستعراض هو بيان بعض الدالالت التى تشير الى مجموعة حقائق حتتاج دراسة ووضع حلول عاجلة لها على مستوى الكلية و اجلامعة 

و اجملتمع�

�شكل )1-15-2( التوزيع النسبي للطالب املطوى قيودهم

بكليات اجلامعة للعام الدراسى 31-1432هـ

�شكل )1-15-1( توزيع الطالب املقيدين واملطوى قيودهم

بجامعة اجملمعة للعام الدراسى وفقاً للكليات 

عداد الطاب والطالبات خال العامين الجامعيين 1432/31، 1433/32هـ:
أ
4/1: تطور ا

عداد الطاب والطالبات المستجدين خال العامين الجامعيين 1432/31، 1433/32هـ:
أ
1/4/1: تطور ا

جدول )1-16( تطور أعداد الطالب والطالبات املستجدين باجلامعة موزعني حسب املرحلة الدراسية واجلنس خالل السنتني املاضيتني

التصنيفاملرحلة
عدد الطالب والطالبات املستجدين باجلامعة

النسبة املئويةاجملموع الكلي1431/14301432/1431

البكالوريوس

12841793307747.57ذكر

13111781309247.80أنثى

25953574616995.36اجملموع

الدبلوم املتوسط

2001003004.64ذكر

0000.00أنثى

2001003004.64اجملموع

279536746469اجلملة

43.2156.79النسبة إلى اإلجمالي )%(

31.44-معدل النمو السنوي

من اجلدول السابق نالحظ ما يلي:

• زيادة أعداد الطالب والطالبات في مرحلة البكالوريوس في العام اجلامعي 1432/1431هـ 	

• عن العام 1431/1430هـ�	

• انخفاض أعداد الطالب والطالبات املستجدين في الدبلوم املتوسط بنسبة 50% عن عام 1431/1430هـ�	

• نسبة الزيادة اإلجمالية عن عام 1431/1430هـ - )%31.44(�	

شكل )1-16( تطور أعداد الطالب والطالبات املستجدين باجلامعة موزعني حسب 

املرحلة الدراسية خالل العامني اجلامعيني 1432/1431، 1433/1432هـ
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الجامعييــــــن  العاميــــــن  خــــــال  ــــــن  المقيدي والطالبــــــات  الطــــــاب  عــــــداد 
أ
ا تطــــــور   :2/4/1

14/1430، 1432/31هـ

جدول )1-17( تطور أعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة موزعني حسب املرحلة الدراسية واجلنس خالل السنتني املاضيتني

التصنيفاملرحلة

عدد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة

النسبة املئويةاجملموع الكلي1431/14301432/1431

البكالوريوس

28084582739033.10ذكر

653078671439764.48أنثى

9338124492178797.57اجملموع

الدبلوم املتوسط

2622805422.43ذكر

0000.00أنثى

2622805422.43اجملموع

96001272922329اجلملة

42.9957.01النسبة إلى اإلجمالي )%(

32.59-معدل النمو السنوي

من اجلدول السابق يتبني ما يلي:

• زيادة أعداد الطالب والطالبات في مرحلة البكالوريوس في العام اجلامعي 1432/31هـ بنسبة 33.32% عن العام اجلامعي 1431/30هـ�	

• زيادة نسبة أعداد الطالب في الدبلوم املتوسط في العام اجلامعي 1432/31هـ عن العام اجلامعي 1432/31هـ بنسبة %6.87�	

• معدل النمو السنوي للمرحلتني الدراسيتني بلغ 32.59% وهو معدل عالي بالنسبة للجامعات الناشئة ولكونها جامعة إقليمية�	

شكل )1-17-2( تطور أعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة موزعني 

حسب اجلنس خالل العامني اجلامعيني 1431/1430، 1432/1431هـ

شكل )1-17-1( تطور أعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة موزعني حسب 

املرحلة الدراسية خالل العامني اجلامعيني 1431/1430، 1432/1431هـ

الجامعييــــــن  العاميــــــن  خــــــال  المجمعــــــة  بجامعــــــة  الخريجيــــــن  عــــــداد 
أ
ا تطــــــور   :3/4/1

1431/30هـ، 1432/31هـ:

جدول )1-18( تطور أعداد اخلريجني باجلامعة موزعني حسب املرحلة الدراسية واجلنس خالل العامني اجلامعيني 1431/1430، 1432/1431هـ

التصنيفاملرحلة

عدد اخلريجني باجلامعة

النسبة املئويةاجملموع الكلي1431 / 14301432 / 1431

البكالوريوس

1957767.13ذكر

44443888282.74أنثى

46349595889.87اجملموع

الدبلوم املتوسط

822610810.13ذكر

0000.00أنثى

822610810.13اجملموع

5455211066اجلملة

51.1348.87النسبة إلى اإلجمالي )%(

-4.40-معدل النمو السنوي

يالحظ من اجلدول السابق مايلي:

• أنه اليوجد خريجني مبرحلة الدراسات العليا وميكن تفسير ذلك اهتمام اجلامعة الناشئة بالعملية التعليمية مبرحلة البكالوريوس في بدايتها�	

• أن نسبة خريجى اجلامعة في عام 1432/1431هـ أقل من نسبة خريجى عام 1431/1430هـ بنسبة %4.40�	

• وجدير بالذكر أن كفاءة وفاعلية النظام التعليمي في اجلامعات الناشئة تستوجب فترة زمنية لكى تضع اجلامعة خطتها االستراتيجية وخططها التشغيلية 	

اجلامعي  العام  لصالح   %31.44 بلغ  املستجدين حيث  للطالب  السنوي  النمو  معدل  ذلك  يؤكد  وما  القادمة  السنوات  أدائها خالل  على  ينعكس  مبا 

يتضح  وسوف  أيضا  1432/1431هـ  اجلامعي  العام  لصالح   %32.59 بلغ  حسث  املقيدين  للطالب  السنوي  املعدل  وكذلك  1432/1431هـ، 

معدل النمو السنوي للطالب اخلريجني خالل األعوام القادمة�

شكل )1-18( تطور أعداد اخلريجني باجلامعة موزعني حسب املرحلة الدراسية 

واجلنس خالل العامني اجلامعيني 1431/1430، 1432/1431هـ
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المحتويات

مقدمة

متهيد

1/2: األنشطة الطالبية:

1/1/2: األنشطة الثقافية�

2/1/2: األنشطة اإلجتماعية�

3/1/2: األنشطة الرياضية�

4/1/2: األنشطة التطوعية�

5/1/2: األنشطة الفنية�

6/1/2: األنشطة الكشفية�

2/2: اخلدمات الطالبية:

1/2/2: صندوق الطالب�

2/2/2: مركز ذوى االحتياجات اخلاصة�

3/2/2: برنامج مكافحة التدخني�

4/2/2: التشغيل الطالبي�

5/2/2: اخلدمات االستشارية�

6/2/2: خدمات القبول والتسجيل واإلرشاد األكادميي�

7/2/2: إنشاء وحدة التوجيه واإلرشاد االكادميي�

8/2/2: التنسيق مع املؤسسات اخلارجية�

9/2/2: جتهيز اإلدارة الطبية باجلامعة ملتابعة الطالب صحياً�

الفصل الثاني

نشطة والخدمات الطابية
أ
ال
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نشطة الثقافية:
أ
1/1/2: ال

من  عددا  1432/1431هـ  الدراسي  العام  خالل  اجلامعة  نفذت 

قدرها)%12.72(  مشاركة  بنسبة  نشاطاً   15 بلغت  الثقافية  األنشطة 

من إجمالي األنشطة الطالبية، ومن هذه األنشطة:

• في 	 اإلجنليزية  اللغة  دورات  من  األولى  املرحلة  تنفيذ 

1432/12/24هـ�

• 1432/6/4هـ 	 في  اإلجنليزية  اللغة  دورات  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ 

لنشر العلم بني طالب اجلامعة وتطوير مهارتهم في اللغة�

• والطالبات 	 للطالب  الثاني  العلمي  املؤمتر  فعاليات  في  املشاركة 

للمشاركة باجتاهاتهم وأعمالهم في املؤمتر الذي رعته وزارة التعليم 

العالي في الفترة 22 – 1432/4/26هـ�

• مشاركة اجلامعة في معرض الكتاب املقام في مدينة الرياض�	

• في 	 اجلامعة  كليات  جميع  آياته(،  )ليدبروا  مسابقة  في  املشاركة 

7-1432/4/10هـ�

• املسابقة العلمية الكبرى لطالب وطالبات اجلامعة 1432/4/21هـ�	

• مسابقة "جوال الشاطئ" وهي إحدى الوسائل املهمة لتواصل عمادة 	

شئون الطالب مع الطلبة الطالعهم على ابرز األنشطة والفعاليات 

ودعوتهم إليها�

• طالبا 	 الفوتوشوب في معامل كلية اجملتمع حضرها 23  دورة  إقامة 

في الفترة من 21-1433/3/23هـ�

نشطة الجتماعية:
أ
2/1/2: ال

نشاطاً  عدد)13(  1432/1431هـ  الدراسي  العام  خالل  اجلامعة  نفذت 

قدرها)23.64%(من  طالبية  مشاركة  بنسبة  االجتماعية  األنشطة  من 

إجمالي األنشطة الطالبية، ومن أبرز فعاليات األنشطة االجتماعية:

• اللقاء السنوي للطلبة املستجدين مع معالي مدير اجلامعة�	

• في 	 والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  ملدينة  الطالبية  الزيارة 

1432/4/24هـ�

• في 	 اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جلامعة  طالبية  زيارة 

1432/4/10هـ�

• زيارة طالبات كلية التربية باجملمعة إلى جمعية إنسان لرعاية األيتام�	

• في 	 جازان  بجامعة  الطالبي  امللتقى  في  الطالب  مشاركة 

1432/3/21هـ�

• رحلة العمرة في 1430/4/13هـ�	

• رحلة اجلنادرية في 1430/11/5هـ�	

• زيارة معرض الكتاب�	

• زيارة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في 1432/6/4هـ�	

• احلملة السنوية حلماية البيئة في الغاط�	

نشطة الرياضية:
أ
3/1/2: ال

األنشطة  من  عدداً  1432/1431هـ  اجلامعي  العام  خالل  اجلامعة  نفذت 

قدرها)%18.18(  مشاركة  بنسبة  أنشطة   )10( عددها  بلغ  الرياضية 

من إجمالي األنشطة الطالبية�

ومن أبرز تلك األنشطة ما يلي:

• بطولة تنس الطاولة�	

• دوري اجلامعة لكرة القدم�	

• كأس العمادة للكرة الطائرة في 1432/3/19هـ�	

• بطولة اختراق الضاحية ملنسوبي اجلامعة 1432/1/18هـ�	

• بطولة منتخبات اجلامعة�	

• الكليات 	 جلميع  القدم  لكرة  اجلامعة  مدير  معالي  كأس 

1432/6/4هـ�

• افتتاح الصالة الرياضية مبقر العمادة بحي اخلالدية 1432/4/1هـ�	

• عمادة 	 كأس  بطل  على  واإلنسانية  اإلدارية  العلوم  كلية  حصول 

شئون الطالب لكرة الطائرة في 1432/3/19هـ�

• مشاركة اجلامعة في بطوالت االحتاد الرياضي للجامعات السعودية 	

3/9 – 1432/5/9هـ�

نشطة التطوعية:
أ
4/1/2: ال

أنشطة   3 عدد  1432/1431هـ  اجلامعي  العام  خالل  اجلمعية  نفذت 

تطوعية بنسبة مشاركة قدرها 5.45% من مجموع األنشطة الطالبية، 

ومن أبرز فعاليات تلك األنشطة:

• أسبوع الشجرة�	

• أسبوع املرور�	

• حملة التبرع بالدم�	

نشطة الفنية:
أ
5/1/2: ال

أنشطة   8 عدد  1432/1431هـ  اجلامعي  العام  خالل  اجلامعة  نفذت 

أبرز  األنشطة، ومن  من مجموع   )%14.55( فنية بنسبة مشاركة قدرها 

تلك األنشطة "دورة التصوير الفوتوغرافي"�

نشطة الكشفية:
أ
6/1/2: ال

 )6( عدد  1432/1431هـ  اجلامعي  العام  خالل  اجلامعة  نفذت 

أنشطة كشفية بنسبة مشاركة قدرها 10.9% من إجمالي األنشطة، ومن 

أبرز فعاليات تلك األنشطة ما يلي:

• معسكر اخلدمة العامة للحج�	

• حلة اجلوالة�	

مقدمة:

يتناول هذا الفصل األنشطة الطـالبية من حيث نوع األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية والتطوعية والفنية والكشفية، وكذلك اخلدمات الطالبية 

ومركز  األكادميي  واإلرشاد  والتسجيل  القبول  وخدمات  الطالبي  والتشغيل  اخلاصة،  اإلحتياجات  ذوي  ومركز  الطالب  صندوق  مثل  اجلامعة  تقدمها  التي 

ذوي االحتياجات اخلاصة، بهدف الوقوف على مدى كفاية هذه األنشطة متهيداً لتقدمي عدد من التوصيات واملقترحات في هذا الشأن�

تمهيد:

خالل  فمن  الطالب،  شئون  عمادة  ركائز  أهم  الطالبية  األنشطة  تعتبر 

األنشطة توفر العمادة كل ما يلزم الطالب من نشاطات تسهم في ملء 

جو  إليجاد  بالنفع،  ووطنه  جامعته  وعلى  عليه  يعود  مبا  فراغه  أوقات 

من  عليه  يعتمد  جيالً  ليكون  تساعده  وبالتالي  الطالب،  بني  حميمي 

خالل ما اكتسبه من مهارات وقدرات�

ومن أهداف األنشطة الطالبية والضوابط لها ما يلي:

• البحث 	 على  وحتفيزهم  اجلامعة  طالب  لدى  املعرفية  اجلوانب  إثراء 

واالطالع واإلبداع العلمي، وتدعيم روح املنافسة الشريفة فيما بينهم�

• تنمية شخصية الطالب اجلامعي من خالل تنويع مصادر النشاط�	

• تنمية احلس الوطني وصدق االنتماء�	

• خالل 	 من  الطالب  نفوس  في  وقيمها  العامة  اجلامعة  أهداف  تعزيز 

البرامج واألنشطة املتنوعة�

• غرس القيم السوية في نفوس الطالب كالتعاون والصدق والتكافل 	

واملثابرة علي اجلهد واإلجتهاد�

• القدرة علي حتمل املسئولية والقيادة�	

• احترام العمل والنظم العامة�	

• وزمالئهم 	 الطالب  وبني  والطالب  العمادة  بني  احلوار  تكريس 

الطالب من البرامج واألنشطة�

• استثمار أوقات الفراغ فيما يفيد وينفع�	

• اكتشاف طاقات الطالب ومواهبهم وتنميتها ليقودوا دفة التطوير 	

في أنشطة اجلامعة�

نشطة الطابية:
أ
1/2: ال

أنواع  مختلف  1432/1431هـ  اجلامعي  العام  خالل  اجلامعة  نفذت 

األنشطة الطالبية ثقافية واجتماعية ورياضية وتطوعية وفنية وكشفية 

بلغت 55 نشاطا موزعني كاألتي:

جدول )2-1( يوضح إجمالي مختلف األنشطة

التي نفذتها اجلامعة خالل العام اجلامعي 1432/1431هـ

اإلجمالياألنشطة

15الثقافية

13االجتماعية

10الرياضية

3التطوعية

8الفنية

6الكشفية

55اجملموع

وفيما يلي نبذة عن كل نشاط وأبرز فعالياته:
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شكل )2-1( يوضح توزيع األنشطة الطالبية للعام اجلامعي 1432/1431هـ
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2/2: الخدمات الطابية:

تهتم اجلامعة بتقدمي اخلدمات الطالبية التي يحتاجها الطالب والطالبات، 

ومن هذه اخلدمات:-

1/2/2: صندوق الطاب:

ويهتم بتقدمي اخلدمات التالية:

• دعم األنشطة الطالبية�	

• تقدمي اإلعانات والسلف�	

• تقدمي خدمات طالبية متميزة من مقاصف ومراكز تصوير�	

• تقدمي اجلوائز التحفيزية للمتفوقني دراسيا�	

الحتياجــــــات  ذوى  مركــــــز   :2/2/2

الخاصة:

من  وذلك  اخلاصة  االحتياجات  ذوى  بشئون  يهتم  خدمي  مركز  وهو 

خالل اخلدمات التالية:

• اخلاصة 	 اإلجراءات  في  الطالب  متابعة  اإلدارية:  اخلدمات 

بالتسجيل عن طريق التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل وغيرها 

من إدارات اجلامعات�

• واألمن 	 السالمة  إدارة  مع  التنسيق  يتم  حيث  النقل:  خدمات 

اخلاصة  االحتياجات  بذوي  خاصة  بطاقات  بإصدار  اجلامعي 

إليقاف سيارتهم في األماكن اخملصصة لهم�

• االحتياجات 	 بذوي  خاصة  إعانات  تقدم  بحيث  اإلعانات:  خدمة 

اخلاصة حتددها العمادة بعد االطالع على املستندات الالزمة�

3/2/2: برنامج مكافحة التدخين:

وهو برنامج متكامل يهدف إلى القضاء على هذه اآلفة القاتلة من خالل:

• املعارض التثقيفية�	

• عيادة مكافحة التدخني�	

• املطويات واألشرطة الهادفة�	

• حمالت التوعية�	

• اللوحات اإلرشادية والتحذيرية�	

• احملاضرات والندوات�	

4/2/2: التشغيل الطابي:

هو برنامج يقدمه صندوق الطالب لطالب وطالبات اجلامعة يهدف  إلى 

واالتصال  والتواصل  اآلخرين  مع  والتعامل  العمل  مهارات  على  تدريبهم 

في مجال األنشطة الطالبية أو املكتبة وفقا لضوابط معينة�

كما مت تخصيص صفحة خاصة من عمادة الطالب للمتميزين من الطالب 

والطالبات في أنشطة العمادة�

5/2/2: الخدمات الستشارية:

خلدمة  وذلك  ماليا  ويدعمها  الطالب  صندوق  يقدمها  خدمات  هي 

وراحة الطالب والطالبات باجلامعة وذلك من خالل:

املقاصف�

• مراكز التصوير�	

• مركز الكتب اخملفضة�	

• مركز كشك االكسسوارات��� إلخ�	

والتســــــجيل  القبــــــول  خدمــــــات   :6/2/2

كاديمي.
أ
واإلرشاد ال

عملت اجلامعة على توفير أنظمة حديثة وفعالة وشاملة ومتاحة للجميع في 

عملية القبول والتسجيل، تتسم بالشفافية والوضوح مع مراعاة تطبيق 

معايير القبول والتسجيل بشكل عادل ومنظم، وكذلك احلماية الفعالة 

أكادمييني  مرشدين  توفير  في  اجلامعة  سعت  كما  الطالب�  لسجالت 

بالشفافية  لوائح تتسم  املقررات، ووجود  بتفاصيل متطلبات  على علم 

والوضوح إلجراءات االستئناف والتظلم التي يحق للطالب اللجوء إليها� 

كما أقرت اجلامعة "قواعد السلوك"، وحددت حقوق ومسئوليات الطلبة 

حتت مسمي الئحة التأديب�

واإلرشــــــاد  التوجيــــــه  وحــــــدة  إنشــــــاء   :7/2/2

كاديمي:
أ
ال

من املهام األساسية التي تقوم بها خلدمة الطالب:

• مبا 	 االرتقاء  على  تساعدهم  التي  الطالب  احتياجات  حصر  متابعة 

ميكن من قدرات�

• تقدم 	 التي  واخلدمات  والطالبات،  الطالب  استقبال  جلان  متابعة 

إليهم، وتعريفهم باللوائح واألنظمة�

• منتديات 	 في  الوحدة  موقع  خالل  من  الطالب  مع  املباشر  التواصل 

املشكالت  متابعة  بهدف  وذلك  اإللكترونى،  والبريد  اجلامعة، 

السلوكية والنفسية واالجتماعية للطالب، وتذليل كافة الصعوبات 

والعوائق التى حتول دون تكيف الطالب مع بيئتهم اجلامعية�

المؤسســــــات  مــــــع  التنســــــيق   :8/2/2

الخارجية:

االرتقاء  في  بارز  دور  لها  يكون  مما  الطالب  تهم  التي  اجملاالت  في  وذلك 

بطالب اجلامعة�

الطبيــــــة  اإلدارة  تجهيــــــز   :9/2/2

:
ً
بالجامعة لمتابعة الطاب صحيا

ومن مهام اخلدمات الطبية والعيادات:-

• تقدمي الرعاية الصحية األولية وقايًة وعالجاً وتأهيالً�	

• مباشرة احلاالت االسعافية األولية�	

• متابعة احلاالت املرضية�	

• نشر الوعي الصحي باألساليب اخملتلفة�	

• وضع خطة لنشاط اخلدمات الصحية النوعي والثقافي الصحي�	

• حتديد اآلليات الالزمة للكشف الطبي�	

من  والطالبات  للطالب  الطبية  اخلدمات  بتوفير  اجلامعة  اهتمت  كما 

خالل طاقم متميز من األطباء والفنيني واملوظفني واإلداريني�

ويوضح اجلدول )2-2( الكادر الطبي والفني واإلداري باجلامعة�

جدول )2-2( أعداد أفراد الكادر الطبي والفني واإلداري

في العام الدراسي 1432/1431هـ

العددالتخصصالفئة

األطباء

1استشاري

2طبيب مقيم

2صيدلي

الفنيون

4متريض

1فني وبائيات

2فني صيدلة

2إحصاء

1فني أجهزة طبية

5موظفون إداريوناإلداريون

20اجملموع

طالب  من  العيادات  من  املستفيدين  إعداد  التالي  اجلدول  ويبني 

وأعضاء هيئة التدريس وموظفي اجلامعة�

جدول )2-3( أعداد املستفيدين من العيادات من طالب وطالبات واعضاء 

هيئة تدريس وموظفي اجلامعة في العام الدراسي 1432/1431هـ

أسنانطبيب عامالفئة

1186233طالب

13900طالبات

26467أعضاء هيئة تدريس

35236موظفني

3192336اجملموع

شكل )2-2( يوضح أعداد أفراد الكادر الطبي والفني واإلداري في العام 

الدراسي 1432/1431هـ

شكل )2-3( يبني أعداد املستفيدين من العيادات من طالب وطالبات 

وأعضاء هيئة تدريس وموظفي اجلامعة
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المحتويات

مقدمة�

1/3: توزيع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم�

1/1/3: إجمالي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم باجلامعة في عام 1432/1431هـ�

2/1/3: توزيع أعضاء هيئة التدريس باجلامعة حسب الكلية واجلنسية واجلنس للعام اجلامعي 1432/1431هـ�

3/1/3: توزيع احملاضرين واملعيدين باجلامعة حسب الكلية واجلنسية واجلنس�

4/1/3: توزيع أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين باجلامعة حسب املؤهل العلمي واملرتبة العلمية 

واجلنسية واجلنس للعام اجلامعي 1432/1431هـ�

2/3: الهرم األكادميي ألعضاء هيئة التدريس في اجلامعة�

3/3: تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل العامني اجلامعيني 1431/30هـ، 

1432/31هـ حسب اجلنسية واجلنس�

4/3: نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى عدد الطالب املقيدين باجلامعة حسب الكلية في العام 

اجلامعي 1432/1431هـ�

1/4/3: معدل )عضو هيئة تدريس: طالب( إلى إجمالي املقيدين باجلامعة�

2/4/3: معدل )عضو هيئة تدريس: طالب( بالكليات الطبية�

3/4/3: معدل )عضو هيئة تدريس: طالب( بالكليات العلمية�

4/4/3: معدل )عضو هيئة تدريس: طالب( بالكليات النظرية�

5/3: أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين مت تعيينهم بكليات اجلامعة خالل العام اجلامعي 1432/1431هـ�

الفصل الثالث

عضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
أ
ا
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مقدمة:

يتناول هذا الفصل بعداً هاماً من أبعاد العملية التعليمية – وهو أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم تناوال حتليلياً تشخيصياً وذلك بإستعراض إجمالي 

واحملاضرين  واملعيدين  ناحية،  من  التدريس  هيئة  أعضاء  تناول  ثم  واجلنس،  واجلنسية  الكلية  حسب  وتوزيعهم  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء 

هذا  واقع  عن  للكشف  أستاذ مساعد(   – أستاذ مشارك   – )أستاذ  اجلامعة  في  التدريس  هيئة  األكادميي ألعضاء  الهرم  استعراض  ثم  أخرى،  ناحية  من 

ونسبة  1432/1431هـ   - 1431/1430هـ  عامي  في  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  تطور  استعراض  ثم  واملستقبلية،  احلالية  ودالالته  الهرم 

ومت  نظرية،  وكليات  وكليات علمية  كليات طبية  أنواع:  ثالثة  إلى  اجلامعة  مت تصنيف كليات  ولقد  الطالب�  الي  التدريس ومن في حكمهم  أعضاء هيئة 

استعراض معدل )عضو هيئة تدريس:طالب( في كل منهما في ضوء الضوابط املعيارية والنسب املستهدفة� وأخيرا – مت استعراض أعضاء هيئة التدريس 

ومن في حكمهم الذين مت تعيينهم بكليات اجلامعة هذا العام1432/1431هـ�

عضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم:
أ
1/3: توزيع ا

عضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة في عام 1432/1431هـ:
أ
1/1/3: إجمالي ا

من   )%33.83( نسبة  ميثلون  وسعودية،  سعودياً   )182( منهم  واإلناث،  الذكور  من  عضواً   )538( حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  بلغ 

من   )%35.32( بنسبة   )190( واإلناث   )%64.68( بنسبة   )348( الذكور  من  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  وبلغ  العدد،  إجمالي 

إجمالي العدد� ويوضح جدول )3-1( توزيعهم حسب الكلية واجلنسية واجلنس�

جدول)3-1( أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بكليات اجلامعة موزعني حسب الكلية اجلنسية واجلنس في العام الدراسي 1432/1431هـ

الكليات

غير السعودينيالسعوديون

اجملموع أعضاء هيئة 

التدريس

احملاضرون 

واملعيدون
اجملموع

أعضاء هيئة التدريس

واحملاضرون

ور
ك

ذ

ث
إنا

ور
ك

ذ

ث
إنا

ور
ك

ذ

ث
إنا

وع
جملم

ا

ور
ك

ذ

ث
إنا

وع
جملم

ا

ور
ك

ذ

ث
إنا

وع
جملم

ا

6-26-42-4-2-2الطب )اجملمعة(

-------------طب األسنان )الزلفي(

8311243391251-8-5-3العلوم الطبية التطبيقية

50-4150-941-9-6-3الهندسة )اجملمعة(

العلوم اإلدارية واإلنسانية

)إدارة األعمال(
6-12-18-1836-3654-54

1324251727442542674269111التربية باجملمعة

51-4451-744-7-5-2العلوم بالزلفي

42882836143347226183-4التربية بالزلفي

العلوم والدراسات اإلنسانية

)حوطة سدير(
311104111571825112940

104124161231524731-2العلوم والدراسات اإلنسانية )الغاط(

8710717255121224-2العلوم والدراسات اإلنسانية )رماح(

29-2229-722-7-3-4اجملتمع

الكليات

غير السعودينيالسعوديون

اجملموع أعضاء هيئة 

التدريس

احملاضرون 

واملعيدون
اجملموع

أعضاء هيئة التدريس

واحملاضرون

ور
ك

ذ

ث
إنا

ور
ك

ذ

ث
إنا

ور
ك

ذ

ث
إنا

وع
جملم

ا

ور
ك

ذ

ث
إنا

وع
جملم

ا

ور
ك

ذ

ث
إنا

وع
جملم

ا

2-12-11-1---1علوم احلاسب واملعلومات

6-66-6-------السنة التحضيرية

453607410577182243113356348190538اإلجمالي

8.360.5611.1513.7519.5214.3133.8345.172166.1764.6835.32النسبة إلى اإلجمالي

والجنــــــس  والجنســــــية  الكليــــــة  حســــــب  بالجامعــــــة  ــــــس  التدري هيئــــــة  عضــــــاء 
أ
ا ــــــع  توزي  :2/1/3

للعام الجامعي 1432/1431هـ:

نسبة  وبلغت  العدد،  إجمالي  من   )%17.45( بنسبة  وسعودية  سعودياً   )48( منهم  واإلناث،  الذكور  من  عضواً   )275( التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  بلغ 

الذكور )195( من إجمالي العدد بنسبة )%70.91(�

ويوضح اجلدول )3-2( توزيعهم حسب الكلية واجلنسية واجلنس�

0
20
40
60
80

سعوديون غير سعوديون ذكور إناث

شكل رقم )3-1( توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب اجلنسية واجلنس على الكليات اخملتلفة للعام اجلامعي 1432/1431هـ
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جدول)3-2( أعضاء هيئة التدريس فقط بكليات اجلامعة موزعني حسب الكلية واجلنسية واجلنس في العام اجلامعي 1432/1431هـ

الكليات

غير السعودينيالسعوديون
اجملموع

أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

2-2---2-2الطب )اجملمعة(

------0--طب األسنان )الزلفي(

32383126834-3العلوم الطبية التطبيقية

32-2932-329-3الهندسة )اجملمعة(

28-2228-622-6العلوم اإلدارية واإلنسانية

13215193352323567التربية باجملمعة

33-3133-231-2العلوم بالزلفي

462127102131-4التربية بالزلفي

3144111571219العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطة سدير(

26288210-2العلوم والدراسات اإلنسانية )الغاط(

2123325-2العلوم والدراسات اإلنسانية )رماح(

12-812-48-4اجملتمع

2-12-11-1علوم احلاسب واملعلومات

---------السنة التحضيرية

453481507722719580275اإلجمالي

شكل رقم )3-2( توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الكلية واجلنسية واجلنس للعام اجلامعي 1432/1431هـ

3/1/3: توزيع المحاضرين والمعيدين بالجامعة حسب الكلية والجنسية والجنس:

العدد،  إجمالي  من   )%28.14( بنسبة  وسعودية  سعودياً   )134( منهم  واإلناث  الذكور  من  عضواً   )263( باجلامعة  واملعيدين  احملاضرين  عدد  بلغ 

وبلغت نسبة الذكور )58.17%(، واإلناث )41.83%( من إجمالي العدد�

ويوضح اجلدول رقم )3-3( توزيعهم حسب الكلية واجلنسية واجلنس�

جدول)3-3( احملاضرون واملعيدون فقط بكليات اجلامعة موزعني حسب الكلية واجلنسية واجلنس في العام الدراسي 1432/1431هـ

الكليات

غير السعودينيالسعوديون
اجملموع

محاضرون ومعيدونمحاضرون ومعيدون

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

202202404الطب )اجملمعة(

000000000طب األسنان )الزلفي(

505841213417العلوم الطبية التطبيقية

6061201218018الهندسة )اجملمعة(

120121401426026العلوم اإلدارية واإلنسانية

425296915103444التربية باجملمعة

5051301318018العلوم بالزلفي

4283281220124052التربية بالزلفي

11011371041721العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطة سدير(

1041461716521العلوم والدراسات اإلنسانية )الغاط(

871513491019العلوم والدراسات اإلنسانية )رماح(

3031401417017اجملتمع

000000000علوم احلاسب واملعلومات

000606606السنة التحضيرية

60741349336129153110263اإلجمالي

شكل رقم )3-3( توزيع احملاضرين واملعيدين حسب الكلية واجلنسية واجلنس للعام اجلامعي 1432/1431هـ
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حســــــب  بالجامعــــــة  ــــــن  والمعيدي ــــــن  والمحاضري ــــــس  التدري هيئــــــة  عضــــــاء 
أ
ا ــــــع  توزي  :4/1/3

المؤهل العلمي والمرتبة العلمية والجنسية والجنس للعام الجامعي 1432/1431هـ:

دكتوراه  درجة  علي  احلاصلني  من   )275( منهم  واإلناث،  الذكور  من  عضواً   )538( باجلامعة  واملعيدين  واحملاضرين  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  بلغ 

 ،)%45.35( بنسبة  مشارك  أستاذ  درجة  على  و)244(   ،)%1.12( بنسبة  أستاذ  درجة  على   )6( بينهم  من  العدد  إجمالي  من   )%51.12( بنسبة 

والسعوديات  السعوديني  عدد  وبلغ  العدد،  إجمالي  من   )%14.87( بنسبة  معيد  درجة  على  و)80(   ،)%34.01( بنسبة  محاضر  درجة  على  و)183( 

العلمي  املؤهل  حسب  واملعيدين  واحملاضرين  التدريس  هيئة  أعضاء  توزيع   )4-3( رقم  اجلدول  ويوضح   �)%33.83( بنسبة   )182( اإلجمالي  من 

واملرتبة العلمية واجلنسية واجلنس للعام اجلامعي 1432/1431هـ�

جدول )3-4( توزيع أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين حسب املؤهل العلمي واملرتبة العلمية واجلنسية واجلنس للعام اجلامعي 1431- 1432هـ�

اإلجماليبكالوريوسماجستيردكتوراهاملؤهل العلمي واجلنس

اإلجماليإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكوراملرتبة العلمية واجلنسية

أستاذ
200000202سعودي

400000604غير سعودي

أستاذ مشارك
800000808سعودي

172000017219غير سعودي

أستاذ مساعد
353000035338سعودي

12975000012975204غير سعودي

محاضر
00322200322254سعودي

009336009336129غير سعودي

معيد
00002852285280سعودي

000000000غير سعودي

اإلجمالي
4533222285210577182سعودي

15077933600243113356غير سعودي

19580125582852348190538مجموع

36.2514.8723.2310.785.209.6764.6835.32النسبة إلى اإلجمالي

51.1234.0114.87100.00

شكل رقم )3-4( توزيع أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين حسب املؤهل العلمي واملرتبة العلمية واجلنسية واجلنس للعام اجلامعي 1432/1431هـ

عضاء هيئة التدريس في الجامعة:
أ
كاديمي ل

أ
2/3: الهرم ال

بنسبة  مشاركاً  أستاذاً   )27( و   ،)%2.18( بنسبة  أساتذة   )6( منهم  عضواً،   )275( اخملتلفة  اجلامعة  كليات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  مجموع  يبلغ 

)9.82%(، و )242( أستاذاً مساعداً بنسبة )88%(، ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس من السعوديني )48( بنسبة )17.45%( من إجمالي العدد�

األكادميية  الدرجة  حسب  موزعني  1432/31هـ  اجلامعي  العام  خالل  اجملمعة  بجامعة  التدريس  هيئة  ألعضاء  األكادميي  الهرم   )5-3( رقم  اجلدول  يبني 

)أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد(�

جدول)3-5( التوزيع الهرمي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة موزعني حسب املرتبة العلمية في العام الدراسي 1432/1431هـ

املرتبة العلمية
النسبةاإلجماليغير سعودينيسعوديون

مجموعمجموعأنثىذكر مجموعأنثىذكر مجموعأنثىذكر 

2024046062.18أستاذ

80817219252279.82أستاذ مشارك

35338129752041647824288أستاذ مساعد

453481507722719580275اجملموع

16.361.0917.4554.552882.5570.9129.09النسبة إلى اإلجمالي

العاميــــــن  خــــــال  حكمهــــــم  فــــــي  ومــــــن  ــــــس  التدري هيئــــــة  عضــــــاء 
أ
ا عــــــداد 

أ
ا تطــــــور   :3/3

الجامعيين 1431/30هـ، 1432/31هـ حسب الجنسية والجنس:

• من 	  )123( منهم  واإلناث  الذكور  من  عضواً   )380( 1431/1430هـ  اجلامعي  العام  في  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  بلغ 

أيضاً  واإلناث  الذكور  من  عضوا   )158( الى  العدد  تطور  1432/1431هـ  اجلامعي  العام  وفي   ،)%32.37( بنسبة  والسعوديات  السعوديون 

مع  ويتفق  طبيعي  بشكل  يسير  اجلامعة  في  النمو  بعد  أن  إلى  يشير  مما  املاضي  العام  عن   )%41.58( قدرها  بزيادة  عضوا   )538( العدد  ليصبح 

مؤشرات الكفاءة التي حددها مجلس التعليم العالي، كما يدل على انتهاج اجلامعة اخليار االستراتيجي "التوسع والنمو" وهو خيار يدل على أن حركة 

التطوير في اجلامعة تسير بشكل عاٍل مما يعد قفزة استراتيجية حتسب إلدارة اجلامعة�

• العدد، 	 إجمالي  من   )%32.37( إلى  1431/1430هـ  عام  في  وصلت  حيث  وإناثاً(  )ذكوراً  السعوديني  من  التدريس  هيئة  أعضاء  نسبة  زيادة 

زيادة  على  اجلامعة  حرص  على  يدل  مما  املاضي  العام  عن   )%4.98( قدرها  بزيادة   )%37.34( إلى  1432/1431هـ  عام  في  وصلت  حني  في 

الكوادر الوطنية مبا يتفق مع أهداف اجلامعة رغم حداثة النشأة�

ويوضح اجلدول )3-6( تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم باجلامعة خالل العامني اجلامعيني 1431/30هـ، 1432/31هـ�

شكل رقم )3-5( التوزيع الهرمي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة للعام الدراسي 1432/1431هـ
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�جدول )3-6( تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم باجلامعة موزعني حسب اجلنسية واجلنس

خالل العامني اجلامعيني 1431/30هـ، 1432/31هـ

السنوات
اإلجماليالعدد السنويغير سعودينيسعوديون

نسبة الزيادة مجموعأنثىذكر مجموعأنثىذكر مجموعأنثىذكر 

1431/1430725112317978257251129380هـ

%41.58 1432/14313326596435999761158هـ

10577182243113356348190538اإلجمالي

 

الطــــــاب  عــــــدد  ــــــى  إل حكمهــــــم  فــــــي  ومــــــن  ــــــس  التدري هيئــــــة  عضــــــاء 
أ
ا نســــــبة   :4/3

المقيدين بالجامعة حسب الكلية في العام الجامعي 1432/1431هـ:

1/4/3: معدل )عضو هيئة تدريس:طالب( إلى إجمالي المقيدين بالجامعة:

هيئة  أعضاء  عدد  بلغ  حيث   )24:1( 1432/1431هـ  اجلامعي  العام  في  باجلامعة  املتحقق  تدريس:طالب(  هيئة  )عضو  ملعدل  اإلجمالي  املتوسط  بلغ 

التدريس ومن في حكمهم )530( )بدون السنة التحضيرية وكلية احلاسب( وإجمالي عدد الطالب والطالبات املقيدين )12729(�

2/4/3: معدل )عضو هيئة تدريس:طالب( بالكليات الطبية:

وتشمل كليات )الطب، وطب األسنان والعلوم الطبية التطبيقية(:

النسبة في كلية الطب )8:1(، وكلية العلوم الطبية التطبيقية )15:1( أما متوسط املعدل على مستوى الكليات الطبية )14:1(، وجميعها نسب أقل 

من مؤشر نسبة التأطير )عضو هيئة تدريس:طالب( من مؤشرات الكفاءة التى حددها مجلس التعليم العالي الذي يبلغ )22:1(�

ويبني جدول رقم )3-7( معدل )عضو هيئة تدريس:طالب( احملقق بالكليات الطبية في العام اجلامعي 1143-1432هـ�

شكل رقم )3-6-2(: تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم باجلامعة 

حسب اجلنسية واجلنس خالل العامني اجلامعيني 1431/30، 1432/31هـ

شكل )3-6-1( يبني تطور أعداد هيئة التدريس ومن في حكمهم 

خالل العامني اجلامعيني 1431/30، 1432/31هـ

جدول )3-7( يبني معدل )عضو هيئة تدريس: طالب( املتحقق بالكليات الطبية في العام اجلامعي 1432/1431هـ

الكلياتنوع الكليات
أعضاء هيئة التدريس

ومن في حكمهم

النسبةالطالب املقيدون

)عضو هيئة تدريس:طالب( اجملموعأنثىذكر

الكليات الطبية

 508:1-650الطب

 - *27-27-طب األسنان

5149325374615:1العلوم الطبية والتطبيقية

5757025382314:1اجملموع

* ملحوظة:

يدرسون  األولى  السنة  في  والطالب  النشأة  حديثة  األسنان  طب  كلية   )1(

العلوم األساسية�

)2( كلية احلاسبات واملعلومات لم تبدأ الدراسة بها حتى األن�

3/4/3: معدل )عضو هيئة تدريس:طالب(

بالكليات العلمية: 

وتشمل كليتي )الهندسة، والعلوم بالزلفي(:

بلغ املعدل في الكليات العلمية )1: 16( وعلى مستوى كلية الهندسة )1: 8(، وكلية العلوم بالزلفي )1: 23(�

ويبني اجلدول )3-8( معدل )عضو هيئة تدريس:طالب( في الكليات العلمية للعام اجلامعي 1432/1431هـ

جدول )3-8( يبني معدل )عضو هيئة تدريس:طالب( املتحقق بالكليات العلمية في العام اجلامعي 1432/1431هـ

الكلياتنوع الكليات
أعضاء هيئة التدريس

ومن في حكمهم

النسبةالطالب املقيدون

)عضو هيئة تدريس:طالب( اجملموعأنثىذكر

الكليات العلمية

3868:1-5386الهندسة

119823:1-511198العلوم بالزلفي

158416:1-1011584اجملموع

�شكل رقم )3-8(: معدل )عضو هيئة تدريس:طالب( في الكليات العلمية

باجلامعة للعام اجلامعي 1432/31هـ�

�شكل )3-7( يبني معدل )عضو هيئة تدريس:طالب(

في الكليات الطبية في العام اجلامعي 1432/1431هـ
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4/4/3: معدل )عضو هيئة تدريس:طالب( بالكليات النظرية:

اإلنسانية  والدراسات  العلوم  سدير،  بحوطة  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  بالزلفي،  التربية  واإلنسانية،  اإلدارية  العلوم  باجملمعة،  )التربية  كليات  تشمل 

برماح، العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط، كلية اجملتمع(:

أن أعلى معدل  التالي  )1: 28( وهو معدل أعلى من كل من الكليات الطبية والعلمية، ويبني اجلدول  النظرية  بلغ املعدل املتحقق على مستوى الكليات 

اجلدول  ويبني   )35  :1( إلى  وصل  حيث  بالغاط  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  بكلية  معدل  وأقل   )38  :1( إلى  وصل  حيث  بالزلفي  التربية  بكلية  يوجد 

رقم )3-9( املعدل املتحقق في الكليات النظرية�

جدول )3-9( يبني معدل )أستاذ - طالب( املتحقق بالكليات النظرية في العام اجلامعي 1432/1431هـ

الكلياتنوع الكليات

أعضاء هيئة 

التدريس

ومن في حكمهم

الطالب املقيدين
النسبة

)عضو هيئة تدريس:طالب( اجملموعأنثىذكر

الكليات النظرية

3035303528:1-109كلية التربية باجملمعة

168231:1-541682كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

3184318438:1-83كلية التربية بالزلفي

73673618:1-40كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

31635453108835:1كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

2611220531712:1كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

28010:1-29280كلية اجملتمع

372270976131032228:1اجملموع

بكليــــــات  تعيينهــــــم  ــــــم  ت ــــــن  الذي حكمهــــــم  ــــــي  ف ومــــــن  ــــــس  التدري هيئــــــة  عضــــــاء 
أ
ا  :5/3

الجامعة خال العام الجامعي 1432/1431هـ:

التدريس،  هيئة  أعضاء  من   )52( منهم  1432/1431هـ  اجلامعي  العام  في  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عضواً   )158( تعيني  مت 

الذكور  من   )97( منهم  اجلامعة،  كليات  مستوى  على  معيداً  و)51(  محاضراً   )55( وكذلك  أستاذ،  و)1(  مشاركاً،  أستاذاً   )9( مساعد،  أستاذ   )42(

و)61( من اإلناث�

واملرتبة  الكلية  حسب  موزعني  1432/1431هـ  اجلامعي  العام  في  تعيينهم  مت  الذين  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء   )10-3( اجلدول  ويبني 

العلمية واجلنس�

شكل رقم )3-9( يبني معدل)عضو هيئة تدريس:طالب( في الكليات النظرية باجلامعة للعام اجلامعي 1432/1431هـ

جدول)3-10( أعضاء هيئة التدريس اجلدد ومن في حكمهم بكليات اجلامعة موزعني حسب الكلية واملرتبة العلمية واجلنس خالل العام الدراسي 1432/1431هـ

اجلملةمدرسمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذالكليات

السنة التحضيرية

0006006ذكر

0000000أنثى

0006006اجملموع

الطب

0042006ذكر

0000000أنثى

0042006اجملموع

العلوم الطبية التطبيقية

00352010ذكر

0112206أنثى

01474016اجملموع

الهندسة

01324010ذكر

0000000أنثى

01324010اجملموع

العلوم اإلدارية واإلنسانية

إدارة األعمال

02244012ذكر

0000000أنثى

02244012اجملموع

التربية باجملمعة

12336015ذكر

00366015أنثى

126912030اجملموع

العلوم بالزلفي

0011204ذكر

0000000أنثى

0011204اجملموع

التربية بالزلفي

0233109ذكر

00445013أنثى

02776022اجملموع

العلوم والدراسات اإلنسانية

)حوطة سدير(

0111104ذكر

0022509أنثى

01336013اجملموع

العلوم والدراسات اإلنسانية )الغاط(
0012205ذكر

0012205أنثى

00244010اجملموع
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اجلملةمدرسمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذالكليات

العلوم والدراسات اإلنسانية )رماح(

01454014ذكر

00455014أنثى

018109028اجملموع

علوم احلاسب واملعلومات 

0020002ذكر

0000000أنثى

0020002اجملموع

اإلجمالي

19273426097ذكر

00152125061أنثى

194255510158اجملموع

 

شكل )3-10-2( التوزيع النسبي ألعضاء هيئة التدريس اجلدد ومن في 

حكمهم على كليات اجلامعة للعام اجلامعي 1432/1431ه

شكل رقم )3-10-1( توزيع أعداد أعضاء هيئة التدريس اجلدد ومن في 

حكمهم على كليات اجلامعة للعام اجلامعي 1432/1431هـ
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المحتويات

1/4: االبتعاث

1/1/4: توزيع املبتعثني داخلياً وخارجياً�

2/1/4: توزيع املبتعثني خارجياً بحسب دولة االبتعاث�

3/1/4: توزيع املبتعثني بحسب الرتبة العلمية خالل العام اجلامعي 1432/1431هـ�

4/1/4: توزيع املبتعثني بحسب الكلية خالل العام اجلامعي 1432/1431هـ�

5/1/4: توزيع املبتعثني بحسب اجلنس خالل العام اجلامعي 1432/1431هـ�

6/1/4: مهام أخرى لعمادة الدراسات العليا وادارة االبتعاث والتدريب�

2/4: التدريب�

1/2/4: مقدمة�

2/2/4: إجنازات عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر�

3/2/4: البرامج والدبلومات التأهيلية�

الفصل الرابع

البتعاث والتدريب
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مقدمة:

يتناول هذا الفصل قضية االبتعاث والتدريب كأحد أنشطة عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر مستهالً الفصل بتمهيد يبرز أهمية االبتعاث ووضع خطة 

سنوية لالبتعاث ثم يتناول بالتحليل توزيع املبتعثني داخليا وخارجيا بحسب دولة االبتعاث والرتبة العلمية والكلية واجلنس، ثم استعراض املهام األخرى 

التى أجنزتها العمادة خالل السنة التأسيسية االولى 1432/31هـ� ثم يتناول التدريب مستهالً مبقدمة عن أهمية التدريب كحجر زاوية للنهوض باملستوى 

املهنى والعلمى ثم بعد ذلك استعراض اجنازات عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر فيما يختص بالتدريب هذا العام�

1/4: البتعاث:

تمهيد:

االبتعاث  وآليات  إجراءات  تسهيل  إلى  العليا  الدرسات  عمادة  تسعى 

والتدريب باجلامعة واإلشراف عليها ومتابعتها بغية لتحقيق الهدف من 

إيجادها وهو تأهيل منسوبي اجلامعة علمياً للحصول على درجة علمية، أو 

وتسعى  التدريب،  طريق  عن  وفنياً  وإدارياً  أكادميياً،  مهاراتهم  تطوير 

لوضع خطة سنوية البتعاث وتدريب منسوبي اجلامعة بعد التنسيق مع 

اجلهات ذات العالقة، كما تقوم مبتابعة وتسهيل حصول منسوبي اجلامعة 

ممن يحملون درجتي البكالوريوس واملاجستير ومن في حكمهم على فرص 

الستكمال دراساتهم العليا في التخصص بحسب ما توجه به األقسام 

مع  واإلدارية  األكادميية  شئونهم  وتنسيق  متابعة  وكذلك  األكادميية، 

جامعات  أو  سعودية(  )جامعات  محلية  كانت  سواء  دراستهم  جهات 

العمادة  سعت  وقد  السعودية�  الثقافية  امللحقيات  خالل  من  عاملية 

التواصل  خالل  من  عملها  آليات  ونشر  بوضع  املبادرة  إلى  إنشائها  حال 

مع الكليات وتعميم النماذج واملسوغات املتطلب احلصول عليها متهيداُ 

إلستكمال اإلجراءات اإلدارية األخرى�

 
ً
داخليــــــا المبتعثيــــــن  ــــــع  توزي  :1/1/4

:
ً
وخارجيا

في  املبني  النحو  على  بعثة   )41( على  وخارجياً  داخلياً  املبتعثون  يتوزع 

اجلدول التالي:

النسبةالعددنوع االبتعاث

73.17%30داخلي

26.83%11خارجي

-41اجملموع

 
ً
خارجيــــــا المبتعثيــــــن  ــــــع  توزي  :2/1/4

بحسب دولة البتعاث:

املبتعثون  ويتوزع  مبتعثاً   )30( األجنبية  الدول  في  املبتعثني  عدد  بلغ 

أمريكا  جاءت  دول،   )4( على  اململكة  خارج  دراستهم  يواصلون  الذين 

في املرتبة األولى بنسبة )70%(، ثم يليها بريطانيا في املرتبة الثانية بنسبة 

أستراليا  وأخيراً   )%6.66( بنسبة  الثالثة  املرتبة  في  كندا  ثم   ،)%20(

بنسبة )%3.33(�

شكل )4-1-1( يوضح توزيع املبتعثني داخلياً وخارجياً

شكل )4-1-2( يوضح توزيع املبتعثني خارجياً بحسب دولة االبتعاث

بحســــــب  المبتعثيــــــن  ــــــع  توزي  :3/1/4

الجامعــــــي  العــــــام  خــــــال  العلميــــــة  الرتبــــــة 

1432/1431هـ:

 )%65.85( بنسبة  مبتعثاً   )27( املعيدين  من  املبتعثني  عدد  بلغ 

إلجمالي  بالنسبة   )%43.90( بنسبة  خارجياً  مبتعثاً   )18( عدد  منهم 

عدد  بلغ  حني  في  املبتعثني،  عدد  من   )%66.67( ونسبة  املبتعثني، 

بالنسبة   )%34.15( بنسبة  محاضراً   )14( احملاضرين  من  املبتعثني 

 )%29.27( بنسبة  خارجياً  مبتعثاً   )12( عدد  منهم  املبتعثني،  إلجمالي 

بالنسبة إلجمالي املبتعثني، ونسبة )85.71%( بالنسبة لعدد املبتعثني من 

احملاضرين� ويوضح اجلدول رقم )4-3( ما سبق:

جدول )4-3( توزيع املبتعثني بحسب الرتبة العلمية

خالل العام اجلامعي 1432/1431هـ

النسبةاجملموعمحاضرونمعيدوننوع االبتعاث

921126.83داخلي

18123073.17خارجي

271441اجملموع

65.8534.15النسبة إلى اإلجمالي

بحســــــب  المبتعثيــــــن  ــــــع  توزي  :4/1/4

الجامعــــــي  العــــــام  خــــــال  الكليــــــة 

1431/31هـ:

اجلامعي  العام  في  كليات  ثماني  املستفيدة  الكليات  عدد  بلغ 

األولى،  املرتبة  واإلنسانية  اإلدارية  العلوم  كلية  إحتلت  1432/31هـ، 

من   )%29.27( بنسبة  مبتعثاً   )12( بها  املبتعثني  عدد  بلغ  حيث 

اإلجمالي، يليها كلية التربية باجملمعة حيث بلغ عدد املبتعثني بها )11( 

بالزلفي حيث  التربية  الثالثة كلية  املرتبة  )26.83(، وفي  بنسبة  مبتعثاً 

اإلجمالي،  من   )%14.63( بنسبة  مبتعثني   )6( بها  املبتعثني  عدد  بلغ 

وفي املرتبة الرابعة كلية العلوم الطبية التطبيقية، حيث بلغ عدد املبتعثني 

بها )5( مبتعثني بنسبة )12.19%(، وفي املرتبة اخلامسة كلية الهندسة 

العدد،  إجمالي  من   )%7.32( بنسبة  مبتعثني   )3( بها  املبتعثني  وعدد 

وفي املرتية السادسة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط حيث بلغ 

املرتبة  وفي   ،)%4.88( بنسبة  اثنني  مبتعثني   )2( بها  املبتعثني  عدد 

حيث  اجملتمع  وكلية  برماح  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كليتي  األخيرة 

كل  في   )%2.44( بنسبة  فقط  واحد  مبتعث   )1( املبتعثني  عدد  بلغ 

منهما� ويوضح اجلدول رقم )4-4( توزيع املبتعثني بحسب الكلية للعام 

اجلامعي 1432/31هـ�

جدول رقم )4-4( توزيع املبتعثني بحسب الكلية

خالل العام اجلامعي1432/31هـ

النسبة إلى اإلجماليالعددالكلية

614.63كلية التربية بالزلفي

1126.83كلية التربية باجملمعة

1229.27كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

24.88كلية العلوم والدراسات اإلنسانية )بالغاط(

512.19كلية العلوم الطبية التطبيقية

12.44كلية العلوم والدراسات اإلنسانية )برماح(

37.32كلية الهندسة

12.44كلية اجملتمع

41100اجملموع

شكل )4-3(: توزيع املبتعثني بحسب الرتبة العلمية خالل العام اجلامعي 

1432/31هـ

شكل رقم )4-4( توزيع املبتعثني بحسب الكلية في العام اجلامعي 

1432/31هـ�
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بحســــــب  المبتعثيــــــن  ــــــع  توزي  :5/1/4

الجامعــــــي  العــــــام  خــــــال  الجنــــــس 

1432/1431هـ:

من   )%60.98( بنسبة  مبتعثاً   )25( الذكور  من  املبتعثني  عدد  بلغ 

الذكور،  من   )%32( بنسبة  محاضرين   )8( عدد  منهم  اإلجمالي، 

املبتعثات  عدد  بلغ  بينما  الذكور،  من   )%68( بنسبة  معيداً  و)17( 

عدد  من   )%37.5( بنسبة  محاضرات   )6( منهم  مبتعثة   )16(

اإلناث، وعدد )10( معيدات بنسبة )62.5%( من عدد اإلناث�

العام  خالل  اجلنس  بحسب  املبتعثسن  توزيع   )5-4( اجلدول  ويبني 

اجلامعي 1432/31هـ�

�جدول )4-5( توزيع املبتعثني بحسب اجلنس

خالل العام اجلامعي 1432/1431هـ

أنثىذكراملرتبة العلمية

86محاضر

1710معيد

2516اجملموع

60.9839.02%النسبة إلى اإلجمالي

خرى:
أ
6/1/4: مهام ا

العليا(  )الدراسات  بإداراتها  العليا  الدراسات  عمادة  حرصت 

األولى  التأسيسية  السنة  في  دورها  إبراز  على  والتدريب(  و)االبتعاث 

للجامعة، فأجنزت مهام أخرى تتمثل في:

• وضع ضوابط للمبتعثني�	

• تصميم مناذج للدراسات العليا واالبتعاث�	

• تصميم اإلطار العام إلعداد برامج املاجستير والدكتوراه�	

2/4 التدريب:

1/2/4: مقدمة:

أصبح التدريب هو حجر الزاوية، واحلل الرئيسي للنهوض باملستوي املهني 

والعلمي ألفراد اجملتمع في شتى اجملاالت الوظيفية والتعليمية، وفي إطار 

رسالة عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ودورها الطموح في خدمة 

اجملتمع أخذت على عاتقها تقدمي برامج تدريبية متخصصة في العديد من 

هذا  في  أجريت  لدراسات  وفقاً   – احمللي  اجملتمع  يحتاجها  التي  اجملاالت 

– والتي متثل إحدى أهم القنوات التي توثق العالقة بني اجلامعة  الصدد 

وبني شرائح اجملتمع�

قدرات  تطوير  إلى  التدريبية  البرامج  هذه  خالل  من  العمادة  وتهدف 

القوى اليشرية في مختلف قطاعات اجملتمع، مستخدمة في ذلك أحدث 

األساليب العلمية والتقنيات العصرية�

وفق  التدريبية  البرامج  تصنيف  على  التدريب  في  العمادة  خطة  وتقوم 

احلاسب   – احلياتية   – اإلدارية   – والتعليمية  )التربوية  التخصصات 

– املشروعات(� كما تعمل العمادة على دراسة  – اللغة اإلجنليزية  اآللي 

البرامج  بهذه  املعنية  اجملتمع  لقطاعات  التدريبية  االحتياجات  وحتديد 

لتطويرها وفقاً الحتياجات سوق العمل، كما تسعى الى تقييم تلك البرامج 

البرامج  لتلك  األثر  بقاء  دراسة  طريق  عن  منها  اإلفادة  مدى  وحتديد 

مستوى  أعلى  حتقيق  وهو  إليه  تسعى  الذى  للهدف  حتقيقا  التدريبية، 

تنافسي من جودة البرامج التدريبية املقدمة إلى اجملتمع�

خدمــــــة  عمــــــادة  إنجــــــازات   :2/2/4

المجتمع والتعليم المستمر:

• مت 	 حيث  مجتمعية:  خدمة  مدرب  لتأهيل  برنامجاً  العمادة  نفذت 

املرحلة  في  األن  وهم  اجلامعة  مستوى  على  مدرباً   )35( تأهيل 

األخيرة لالعتماد�

• متضمناً 	 1433/32هـ  اجلامعي  للعام  التدريبي  الدليل  إعداد 

حياتية   – تربوية   – )إدارية  التدريبية  البرامج  من  مجاالت  خمسة 

جميع  على  الدليل  هذا  توزيع  ومت  إجنليزية(  لغة   – آلي  حاسب   –

في  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  على  وكذلك  اجلامعة،  وحدات 

احملافظات التي تقع في نطاق جامعة اجملمعة�

• التعاون مع عمادة تقنية املعلومات في إجراء التسجيل اإللكتروني 	

لبرامج التدريب، ومت تصميم برمجية تتيح جلميع أفراد اجملتمع التسجيل 

في البرامج التدريبية من خالل بوابة اجلامعة، كما تقدم قاعدة بيانات 

عن املتدربني والبرامج املقدمة لهم�

• جتهيز 	 في  العمادة  ساهمت  حيث  بالكليات  تدريب  قاعات  جتهيز 

اجلامعة  كليات  بعض  داخل  التدريب  وقاعات  املعامل  من  العديد 

باإلضافة إلي جتهيز قاعة التدريب داخل العمادة�

شكل )4-5( توزيع املبتعثني بحسب الدرجة العلمية واجلنس خالل العام 

اجلامعي 1432/31هـ�

• االتفاق مع مستشفي امللك خالد لتنفيذ برنامج اللغة اإلجنليزية في اجملال الطبي والصحي�	

• االتفاق مع وحدة سجن اجملمعة لوضع خطة تدريبية مقترحة للعاملني بوحدة سجن اجملمعة بحيث يتم التدريب على رأس العمل، ويتم التنسيق في هذا 	

الشأن بني قسم التدريب في العمادة ومدير وحدة سجن اجملمعة�

• اجلامعي 	 العام  خالل  تنفيذها  يتم  تدريبياً  برنامجاً   )25( تشمل  مقترحة  خطة  تقدمي  مت  حيث  التدريب،  مجال  في  العام  األمن  اتفاقية  تفعيل  بدء 

1433/1432هـ وجاري تنفيذ اخلطة�

• تدريب مشرفي ومشرفات التربية والتعليم باحملافظات الواقعة في نطاق اجلامعة على مهارات التفكير وتوظيف تقنية املعلومات في تدريس اللغة 	

اإلجنليزية�

• حافالت 	 سائقي  من   )50( استهدف  تدريبي  برنامج  تنفيذ  مت  حيث  العامة،  العالقات  مع  بالتعاون  اجملمعة  بجامعة  احلافالت  سائقي  تأهيل  برنامج 

طالبات اجلامعة في مجال قواعد ولوائح املرور وآداب القيادة وكذلك في مهارات اإلسعافات األولية التي يحتاجها السائق�

• برنامج تأهيل القيادات اإلدارية بإدارة التربية والتعليم مبحافظة الزلفي، حيث مت تأهيل )55( قيادة إدارية�	

• برنامج اللغة اإلجنليزية الشامل متعدد املستويات )رجال – نساء( مت تنفيذه في عدد من احملافظات الواقعة في نطاق جامعة اجملمعة�	

• تأهيل 	 مت  حيث  التدريبية  الكوادر  بناء  بهدف  وذلك  مجتمعية"  خدمة  مدربي  "إعداد  مشروع  ضمن  الثالثة  املرحلة   )TOT( املدربني  تدريب  برنامج 

عدد )35( كادر تدريبي�

هيلية:
أ
3/2/4: البرامج والدبلومات التا

نفذت اجلامعة مبوافقة وزارة اخلدمة املدنية قرابة )25( دبلوماً في مختلف التخصصات العلمية وقد بدأت الدراسة بالفعل في البرامج التعليمية التالية:

الفئة املستهدفةمدة الدراسةنوع البرنامجاسم البرنامجم

طالب - طالباتخمسة فصول دراسية + سنة امتيازجتسيربكالوريوس التمريض1

طالبستة فصول دراسية + سنة امتيازجتسيربكالوريوس تقنية األجهزة الطبية2

طالب - طالباتخمسة فصول دراسية + سنة امتيازجتسيربكالوريوس العالج الطبيعي3

طالبخمسة فصول دراسية + سنة امتيازجتسيربكالوريوس مختبرات4

دارسون - دارساتفصالن دراسياندبلوم عاليدبلوم التربية العام5

دارسون - دارساتفصالن دراسياندبلوم عاليدبلوم التوجيه واإلرشاد الطالبي6

دارسون - دارساتفصالن دراسياندبلوم عاليدبلوم مراكز مصادر التعلم7

8
دبلوم التربية اخلاصة

)مسار صعوبات التعلم(
دارسون - دارساتثالث فصول دراسيةدبلوم عالي

دارسون - دارساتفصالن دراسياندبلوم عاليدبلوم القياس والتقومي9

طالب - طالباتخمسة فصول دراسية + سنة امتيازجتسيربكالوريوس احملاسبة10

دارسون - دارساتفصالن دراسياندبلوم عاليدبلوم احملاماه11

طالب - طالباتأربعة فصول دراسية + سنة امتيازدبلوم تأهيليدبلوم احملاسبة12

13
دبلوم احلاسب اآللي 

)تقنية شبكات(
طالب - طالباتأربعة فصول دراسية + سنة امتيازدبلوم تأهيلي

14
دبلوم علوم احلاسب التطبيقي 

)برامج تطبيقية(
طالبفصالن دراسياندبلوم تأهيلي
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مقدمة: 

يتناول هذا الفصل جانبني هاميني، اجلانب األول البحث العلمي مستعرضاً إنشاء وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي مستعرضاً أهم إجنازاتها 

وخدماتها اخملتلفة في إنشاء مراكز البحوث العلمية، ودعم املشاريع البحثية، وإنشاء مركز االبتكارات والنشرة العلمية وجوائز التميز العلمي وقواعد البيانات 

إنشاء عمادة شئون  املكتبات مستعرضاً  الثانى  القسم  وتناول  اململكة�  العلمي في  البحث  اجلامعة في دعم حركة  دور  العمل، واستعراض  وعقد ورش 

املكتبات واخلدمات والبرامج التى تقدمها�

1/5: البحث العلمي:

الجامعــــــة  ــــــة  وكال إنشــــــاء   :1/1/5

للدراسات العليا والبحث العلمي.

2/1/5: إنشاء عمادة البحث العلمي:

عمادة البحث العلمي من العمادات التي تتشكل مبجرد تأسيس اجلامعة، 

هذه  نشأة  تاريخ  هو  1430هـ  عام  رمضان  من  الثالث  كان  ثم  ومن 

عام  في  إال  يبدأ  لم  العمادة  هذه  في  الفعلي  العمل  ولكن  العمادة، 

1431هـ�

النظرية  األبحاث  في  محليا  التميز  "حتقيق  في  العمادة  رؤية  وتتلخص 

والتطبيقية واملساهمة الفعالة في التنمية املستدامة في املنطقة وتوفير بيئة 

مناسبة لالبتكار واإلبداع" ورسالتها في "دعم األنشطة البحثية املتميزة 

مع التركيز على تلك األنشطة التي تعني بشكل أكبر في البيئة احمللية 

املادية  اإلمكانات  كافة  وتوفير  اجملتمع،  وخدمة  نسبية  ميزة  لتحقيق 

والبشرية املطلوبة خللق بيئة بحثية مثالية"�

هداف الستراتيجية هي:
أ
كما وضعت مجموعة من ال

• ربط البحث العلمي بأهداف اجلامعة االستراتيجية وخطة التنمية 	

في املنطقة�

• توفير بيئة بحثية متميزة تساعد على تنمية مهارات االبتكار واإلبداع وتساهم 	

في حل املشكالت التي تواجهها اجلامعة واجملتمع على حد سواء�

• مع 	 تطبيقية  أو  نظرية  املتميزة سواء كانت  العلمية  األبحاث  دعم 

في حل  التي تساهم  البحوث  على  التركيز  على  الباحثني  تشجيع 

املشكالت التي يواجهها القطاع احلكومي واخلاص في املنطقة�

• البحوث 	 وتشجيع  اجلامعة  داخل  الباحثني  بني  اجلهود  تنسيق 

بيئة  تخلق  أن  شأنها  من  والتي  األكادميية  األقسام  بني  املشتركة 

إبداعية وابتكاريه تساعد على التميز�

• املساهمة في نشر األبحاث املدعومة في اجملاالت العلمية املتخصصة 	

محليا وخارجيا، مع تشجيع الباحثني على النشر في أفضل اجملاالت 

العلمية الدولية عن طريق جوائز التميز العلمي�

• تفعيلها 	 آليات  وحتديد  البحثية،  للكراسي  متكاملة  خطة  وضع 

اجلامعات  خبرات  من  االستفادة  مع  للداعمني  طرحها  وأساليب 

األخرى الرائدة في هذه اجملال�

• التحرك للحصول على منح بحثية من القطاعني احلكومي واخلاص 	

املؤمترات  وحضور  العلمي  للبحث  اخملصصة  العمادة  موارد  لزيادة 

والندوات�

ولويات:
أ
ال

• دعم املشاريع البحثية�	

• تطوير املوقع اإللكتروني للعمادة بحيث يتم تنفيذ كافة املعامالت 	

مع املستفيدين الكترونياً�

• تشجيع البحث العلمي واإلنتاج املتميز ألعضاء هيئة التدريس من 	

خالل اقتراح وإنشاء مجموعة من جوائز التميز البحثي�

• إنشاء قواعد بيانات للمحكمني وللحصاد العلمي ألعضاء هيئة التدريس 	

في اجلامعة�

عامهــــــا  فــــــي  العمــــــادة  إنجــــــازات  هــــــم 
أ
ا ومــــــن   :1/2/1/5

ول ما يلي:
أ
ال

• تفعيل مراكز البحوث وجتهيزها وترشيح مدراء ومجالس إدارة لها�	

• أكثر 	 دعم  األن  حتى  مت  حيث  اجلامعة  داخل  البحثية  املشاريع  دعم 

من 130 مشروعاً بحثياً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 5 ماليني ريال�

• باللغتني 	 العلمي  البحث  لعمادة  دورية  علمية  نشرة  إصدار 

العربية واإلجنليزية�

• تفعيل جوائز التميز البحثي والتي شملت جوائز البحث املميز بشقيه 	

التطبيقي واإلنساني، جوائز األقسام املميزة في البحث العلمي بشقيها 

التطبيقي واإلنساني�

• إنشاء قواعد بيانات للحصاد العلمي واحملكمني باجلامعة�	

• مع 	 اجملتمع،  احتياجات  ضوء  في  البحثية  األولويات  حتديد 

املشروعات  ضمن  من  واعتبارها  البحوث  مراكز  مبعرفة  إقرارها 

البحثية املقترحة�

• عقد ورش عمل في كليات اجلامعة لنشر ثقافة البحث العلمي وحتفيز 	

أعضاء هيئة التدريس على استكمال كافة بياناتهم في صفحاتهم على 

موقع العمادة�

• تثقيف أعضاء هيئة التدريس باجلامعة بالداعمني اخلارجيني ومحاولة 	

العزيز  عبد  امللك  مدينة  مثل  اخلارجية  اجلهات  مع  العالقات  تقوية 

ولقاءات  عمل  ورش  إلى  عنها  ممثلني  ودعوة  والتكنولوجيا،  للعلوم 

واإلجابة  الدعم  لتوضيح سبل  باجلامعة  التدريس  أعضاء هيئة  مع 

على كافة االستفسارات�

2/2/1/5: الخدمات:

النظري � 1 اجملالني  في  باجلامعة  العلمي  البحث  تطوير  على  العمل 

والتطبيقي وذلك من خالل وضع خطة استراتيجية واضحة لدعم 

البحث العلمي في اجلامعة�

توثيق صلة اجلامعة في مجال البحث العلمي مع القطاعني احلكومي � 2

القطاعني  هذين  لدى  البحثية  اجلامعة  خدمات  وتسويق  واخلاص، 

مبا يلبي احتياجاتهما�

العمل على إيجاد سبل وقنوات للتمويل والدعم املالي والهبات من � 3

القطاعني احلكومي واخلاص للمشاريع البحثية في اجلامعة�

وضع آلية إلصدار مجالت علمية في اجلامعة والتنسيق مع الكليات � 4

واجلهات ذات العالقة، وفقاً للتنظيمات املنظمة لذلك�

وإعداد � 5 باجلامعة  العلمي  البحث  ألولويات  سنوية  خطة  اقتراح 

مشروع امليزانية الالزمة لها�

يخص � 6 فيما  جتارب  من  األخرى  اجلامعات  لدى  ما  دراسة 

الكراسي العلمية والبحثية، ووضع خطة متكاملة لها وحتديد آليات 

تفعيلها وأساليب طرحها للداعمني�

مع � 7 اخملتلفة  البحوث  مراكز  خالل  من  البحثية  األنشطة  دعم 

التركيز بشكل أكبر على البحوث التي تهدف إلى املساهمة الفعالة 

في عملية التنمية املستدامة في املنطقة�

مساعدة الباحثني على نشر بحوثهم في اجملاالت العلمية املتخصصة، � 8

وحتفيزهم على النشر في اجملاالت العلمية املتميزة عن طريق تفعيل 

جوائز النشر املميز وكذلك جوائز التميز العلمي في مختلف العلوم�

إصدار نشرة إخبارية سنوية توضح آخر املستجدات في مجال البحث � 9

اجلامعة  داخل  من  الباحثني  يهم  ما  كل  إلى  باإلضافة  العلمي، 

وخارجها من أحداث لها عالقة بالبحث العلمي داخل اجلامعة�

للعــــــام  العلمــــــي  البحــــــث  إنجــــــازات   :3/1/5

الجامعي 1432/1431هـ:

1/3/1/5: إنشاء مراكز البحوث العلمية وتجهيزها:

جتهيز  على  القعدة  ذى  شهر  بداية  في  تفعيلها  ومنذ  العمادة  حرصت 

اجلامعة  جمللس  سبق  والتي  اجلامعة  في  الثالثة  البحوث  مراكز  وتفعيل 

املوافقة عليها وهذه املراكز هي:

• مركز بحوث العلوم االنسانية واالدارية�	

• مركز بحوث الهندسة والعلوم التطبيقية�	

• مركز بحوث العلوم الصحية واألساسية�	

وفيما يلي نبذة مختصرة عن هذه املراكز:

ساسية:
أ
مركز بحوث العلوم الصحية وال

أسست اجلامعة هذا املركز انطالقاً من كونها مؤسسة أكادميية تتطلع 

واإلبداع  البحث  مجاالت  كافة  في  ومتقدم  ريادي  موقع  إلى  للوصول 

الصحية  للتخصصات  العلمي  واإلبداع  للبحث  مركز  وهو  العلمي� 

في  اإلسهام  أجل  ومن  السامية،  أهدافها  حتقيق  أجل  من  والعلمية 

دعم وتطوير البحث العلمي وأهميته في تطور اجملتمع ودفع عجلة التقدم 

على مختلف األصعدة�

ويخدم املركز جميع اجملاالت الصحية، ومنها كليات اجلامعة ذات الصلة 

مثل كليات: الطب، والعلوم الطبية التطبيقية، وطب األسنان، والعلوم 

الصحية، ويهدف إلى:

• وضع سياسة عامة للبحوث في الكليات الصحية تركز على املشاريع 	

التي تساهم باالرتقاء باخلدمات الصحية على مستوى اململكة�

• تنمية روح الفريق في األبحاث العلمية و تشجيع الباحثني�	

• متابعة املشاريع البحثية املقدمة للمركز�	

• توجيه األبحاث إلى احتياجات اجملتمع ومسايرة التطور العلمي�	

• التعاون مع املراكز ذات األهداف املماثلة من داخل وخارج اململكة�	

• عقد مؤمترات وندوات لعرض ومناقشة مشاريع البحث ونتائجها�	

مركز بحوث الهندسة والعلوم التطبيقية:

انطلقت فكرة إنشاء هذا املركز من أن العلوم الهندسية تعتبر من أهم 

هذا  ومن  واعدة�  آفاق  إلى  اإلنساني  التقدم  مسيرة  تقود  التي  العلوم 

بركب  اللحاق  في  بها  املنوط  الدور  تقدر  اجملمعة  جامعة  فإن  املنطلق، 

التقدم العلمي وفي اإلسهام بفاعلية فيه� ومن أجل هذا مت إنشاء هذا 

املركز تطلعاً إلى إجناز أبحاث علمية وهندسية ذات جودة تسهم في خدمة 

واخلاص،  احلكومي  القطاعني  مع  استراتيجية  عالقات  بناء  وفي  اجملتمع 

املؤهلة  الكوادر  من  اجلامعة  متتلكها  التي  اإلمكانيات  خالل  من  وذلك 

علميا و أكادمييا ومن خالل املعامل احلديثة التي توفرها� 

ويخدم املركز جميع التخصصات الهندسية واألقسام العلمية بكليات 

الهندسة والعلوم والتربية واألقسام العلمية بكليات العلوم والدراسات 

اإلنسانية التابعة للجامعة� ويهدف إلى: 
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• املساهمة الفعالة في تقييم املشاريع البحثية في التخصصات الهندسية 	

التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس في الكليات التابعة للمركز�

• تواجه 	 التي  املشكالت  في حل  تساهم  بحثية سنوية  وضع محاور 

اجملتمع احمللي وبخاصة املنشآت الهندسية والصناعية، مع التركيز على 

مدينة سدير للصناعة واإلعمال�

• توفير بيئة بحثية متميزة تساعد على تنمية مهارات االبتكار واإلبداع، 	

اجناز  في  التدريس  هيئة  أعضاء  تواجه  قد  التي  الصعوبات  وتذليل 

مشاريع بحثية متميزة�

• كليات 	 في  التدريس  هيئة  ألعضاء  عمل  وورش  ندوات  إقامة 

اجلامعة التابعة للمركز لنشر ثقافة البحث العلمي�

• التي سبق دعمها عن طريق نشرة 	 األبحاث  املساهمة في نشر 

املركز الدورية�

مركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية:

البحث  دعم  في  الرشيدة  القيادة  توجه  حتقيق  إلى  اجلامعة  بادرت 

بحوث  مركز  ومنها  باجلامعة؛  البحوث  مراكز  إنشاء  طريق  عن  العلمي 

العلوم اإلنسانية واإلدارية، للمساهمة في دعم وتشجيع البحث العلمي 

واإلدارية  واللغوية  والشرعية  واالجتماعية  التربوية  العلوم  مجاالت  في 

والدراسات  البحوث  دعم  املركز  ويتبنى  اإلنسانية�  اجملاالت  من  وغيرها 

اجلامعة؛  نطاق عمل  في  تقع  التي  احملافظات  في  التطبيقي  اجلانب  ذات 

سعيا لتنميتها وحل املشكالت التي تواجه مجتمعها� 

التالية:  الكليات  في  واإلدارية  اإلنسانية  األقسام  جميع  املركز  ويخدم 

اإلنسانية(،  )األقسام  التربية  كليات  واإلنسانية،  اإلدارية  العلوم  كلية 

واإلنسانية(�  اإلدارية  )األقسام  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كليات 

ومن أهدافه:

• املساهمة الفعالة في تقييم املشاريع البحثية في التخصصات اإلنسانية 	

واإلدارية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس في الكليات التابعة 

للمركز�

• تواجه 	 التي  املشكالت  في حل  تساهم  بحثية سنوية  وضع محاور 

اجملتمع احمللي� 

• توفير بيئة بحثية متميزة تساعد على تنمية مهارات االبتكار واإلبداع، 	

اجناز  في  التدريس  هيئة  أعضاء  تواجه  قد  التي  الصعوبات  وتذليل 

مشاريع بحثية متميزة�

• كليات 	 في  التدريس  هيئة  ألعضاء  عمل  وورش  ندوات  إقامة 

اجلامعة التابعة للمركز لنشر ثقافة البحث العلمي�

• املساهمة في نشر األبحاث التي سبق دعمها عن طريق نشرة املركز 	

الدورية�

2/3/1/5: دعم المشاريع البحثية داخل الجامعة:

املشاريع  دعم  لطلبات  التقدمي  باب  فتح  1432/1/1هـ  في  مت 

البحثية بعد انتهاء عمادة البحث العلمي من جتهيز النماذج اخلاصة بذلك 

باللغتني العربية واإلجنليزية، وجعلها متاحة إلكترونيا عبر موقع العمادة 

اإللكتروني، ومتت عملية التقدمي بصورة الكترونية عبر نظام يتيح لعضو 

هيئة التدريس التقدم بطلبه للدعم، وارساله إلى مراكز األبحاث التابع 

والرد عليها�  الطلبات  حيث يقوم مدير كل مركز باستالم  الكترونيا�  له 

أى  في  الطلب  حالة  معرفة  تدريس  هيئة  عضو  كل  يستطيع  وبذلك 

وقت، كما يستطيع عميد البحث العلمي متابعة ما مت استقباله من طلبات 

دعم من املراكز الثالثة والتأكد من الرد عليها�

من  تدريس  هيئة  )77(عضو  بها  يقوم  بحثياً  مشروعاً   )59( قبول  ومت 

املشاريع  لهذه  املعتمدة  امليزانية  بلغت  وقد  اجلامعة،  كليات  مختلف 

وثالثمئة  ألف  وثالثني  وثمانية  وتسعمائة  )مليون  ريال   )1,938,300(

حسب  املشاريع  هذه  تفاصيل  التالي  اجلدول  ويوضح  الغير(�  فقط  ريال 

املراكز البحثية�

جدول )5-1( البحوث املقبولة للعام اجلامعي 1432/1431هـ

امليزانية املعتمدةعدد البحوث املقبولةاسم املركز

�مركز بحوث

العلوم الصحية واألساسية
14499,600

�مركز بحوث

الهندسة والعلوم التطبيقية
15535,600

�مركز بحوث

العلوم اإلنسانية واإلدارية
30903,100

591,938,300اإلجمالي

شكل )5-1( البحوث املقبولة للعام اجلامعي 1432/1431هـ

المشاريع البحثية المدعومة:

املشاريع البحثية املدعومة للعام اجلامعي 1432/1431هـ مصنفة حسب مراكز البحوث:

جدول )5-2( البحوث املدعومة في املراكز البحثية الثالثة للعام اجلامعي 1432/31هـ

النسبة لإلجماليعدد البحوث املدعومةاسم املركز

50.85%30مركز بحوث العلوم اإلدارية واإلنسانية

23.73%14مركز بحوث العلوم الصحية واألساسية

1525.42مركز بحوث الهندسية والعلوم التطبيقية

100%59اجملموع

أوال: مركز بحوث العلوم اإلدارية واإلنسانية

الباحثني املشاركنيعنوان البحثاسم الباحث الرئيسم

بحث فرديإصدار حكم التحكيم في نظام التحكيم السعوديد� إبراهيم صبري األرناؤوط1

د� وصف سالمة عايدقياس املقدرة اإلبداعية العامة لدى طلبة الكليات في جامعة اجملمعةد� خالد عبد الرحمن عرب2

د� أمل إسماعيل أبو رزق3
A peer observation program for quality enhancement in the 

academic departments at Universities in KSA 
بحث فردي

د� إبراهيم بن علي اللحيدانمشكالت القياس احملاسبي في النشاط الزراعي باململكة العربية السعوديةأ�د طارق إسماعيل4

د� عبد اجمليد عبد الرحمن5

The Effects of Different Locations of L1 Glossing on EFL 

High School Students› Vocabulary Acquisition and

Reading Comprehension

د� فيصل احلمود

د� عبد اهلل بن أحمد الدهش6
تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة اجملمعة في ضوء املعايير املهنية 

لالعتماد األكادميي
املتولي إ سماعيل بدر

د� عبد اهلل بن أحمد الدهش7
دراسة تأثير معدل الطالب في الثانوية العامة ودرجته في اختبار القدرات و 

االختبار التحصيلي وبعض العوامل األخرى علي معدله التراكمي باجلامعة
د� محمد إبراهيم احلر

د� عبد العزيز بن إبراهيم احلرة8
Evaluation Models for Building Learning Content 

Management System )LCMS( in Riyadh City universities
د� وليد قويدر

د� ناصر بن علي اجلار اهللاثر اإلنترنت على التحصيل الدراسي اجلامعيعبد اجلليل محمد إدريس9

الصادق يحيى عزة10
Integrating ICT into the EFL Classroom at Majma’ah 

University
بحث فردي

د� أحمد يوسف كلبونة11
مدى تطبيق مراجعي احلسابات اخلارجيني في اململكة العربية السعودية ملفهوم 

املراجعة االجتماعية�

د� إبراهيم بن علي اللحيدان

د� أمجد الشرفاء

د� عاطف محمد شوقي الهاويدور هيئة الرقابة والتحقيق في محاربة الفساد اإلداري�محمد سعد إبراهيم فودة12

أمجد جميل شرفاء13
مدى كفاية التأهيل العلمي والعملي للمراجعني الداخليني في ظل أنظمة التجارة 

االلكترونية في قطاع املصارف في اململكة العربية السعودية�

د� أحمد يوسف كلبونة

د� حازم املعايطة

بحث فردياأللم في شعر طاهر زمخشري�د� عبد اهلل بن خليفة السويكت14

د� محمد عباس محمد عليمحددات الطلب علي الواردات في دول مجلس التعاون اخلليجيمحمد عبداهلل اجلبرين15
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ثانياً مركز بحوث العلوم الصحية و األساسية

الباحثني املشاركنيعنوان البحثاسم الباحث الرئيسم

1Dr�Moattar Raza Rizvi

 E-Cadherin-A Surrogate Urinary Marker and Its Relation To

Other Biomarkers in Early Stages of Diabetic

�Nephropathy in Eastern Province of Saudi Arab Population

د� محمد الركبان

د� عبد املنعم عوض حجازي2
االختالفات اإلشعاعية وأزدواج الشكل اجلنسي في النهاية القريبة لعظم الزند 

في البشر�
بحث فردي

د�خالد جار اهلل اجلار اهللالكشف عن مدى وجود البكتيريا املمرضة في بعض األغذية السعودية�د� الصافي محمد الصافي3

د� ناصر اجلار اهلل4

Relationships between, perceived scholastic competence & 

intellectual ability with academic achievement

among the University students of Saudi Arabia

بحث فردي

بحث فرديUniversity students attitudes Blood donationد� إياد ناجي عبد الفتاح5

د� خالد شرف الدين6

Role of ginger, Zingier officinal and black seed, Nigella sativa 

L� as stimulator of radioprotection systems in

gamma-irrad rats

Eman noaman

د� محمد الركبان7

The Effect of Human Chorionic Gonadotropin on Obesity 

and Insulin Resistance in Saudi population: A

Closer Examination of Obesity Using Direct Segmental 

Multi- frequency Bioelectrical Impedance Analysis

Method )DSM-BIA(

د� عبد العزيز الكابا

د� محمد عدنان خليل

د� محمد سليمان

د� خليل يوسف أبو جحيشه8
انتشار بكتيريا الستفيلوكوكس اوريس املقاومة للميثيسيلني في منطقة اجملمعة 

وامكانية مقاومتها للفانكومايسني واملضادات احليوية األخرى�
بحث فردي

د� إبراهيم عبد الرحمن احلقيل9

Epidemiology and referral pattern of common dermatological 

conditions in primary careof majmaah and

sudi region: prevalence and patient dispostion

Dr�Moattar Raza Rizvi

بحث فرديإدراك طالب التمريض في محافظة اجملمعة ملدرس التمريض ال سريري الفعالد� إياد ناجي عبد الفتاح10

11Dr�Moattar Raza Rizvi

Effect of Traditional Plant Medicines on Oxidative Stress and 

Insulin Resistance in Streptozotocin Induced

Diabetic Rats

د� خالد شرف الدين

د� الصافي محمد الصافي12
دراسة الكفاءة امليكروبية ملياه الشرب في خزانات وبرادات مياه الشرب 

مبدارس محافظة اجملمعة باململكة العربية السعودية

د� خالد اجلار اهلل

د� عبد اهلل الدهش

د� خالد شرف الدين13

An Intervention of physical activates to the Saudi school 

children )boys( aged between 517- years in

prevention of overwelght & obesity, a school based primary & 

secondary preventive tactics – a key to success

بحث فردي

د� محمد الركبان14
 Can human chorionic gonadotropin reduce low grade

inflammation and oxidative stress in obese Saudi patients

د� محمد سليمان

د� محمد عدنان خليل

أوال: مركز بحوث العلوم اإلدارية واإلنسانية

الباحثني املشاركنيعنوان البحثاسم الباحث الرئيسم

د� سليمان عثمان16
Flash Cards vs� Word Lists for Vocabulary Building Among 

Majmaah High School Students
د� فيصل احلمود

د� محمد سعد فودهالعقد اإلداري اإللكتروني في القانون السعودي واملقارند � عاطف محمد شوقي الشهاوى17

واصف محمد سالمة العايد18
اجتاهات طلبة التربية اخلاصة نحو مهنة املستقبل والدوافع الكامنة وراء التحاقهم 

بالتخصص بجامعة اجملمعة

د� خالد عرب

د� مأمون محمد حسونة

عبداحلكيم رضوان سعيد19
بناء منوذج تعليمي اجتماعي للوقاية من أضرار اخملدرات في املؤسسات 

اجلامعية
بحث فردي

د� عالء علي إسماعيلاللهجة املعاصرة في إقليم جند »دراسة تأصيلية وصفية «اشرف أحمد احمد البكليش20

د حازم املعايطة21
أهمية تطبيق املوازنات التخطيطية في حتسني أداء املصارف في اململكة العربية 

السعودية
بحث فردي

د� مأمون محمد جميل22
تقييم اخلدمات الطبية والتربوية املقدمة لذوي االحتياجات اخلا صة في محافظة 

اجملمعة من وجهة نظر األطباء واخملتصني
د� وا صف محمد العايد

بحث فردياالقتصاد املعرفي ودوره في تنمية املوارد البشرية في اململكة العربية السعودية�هشام مصطفى محمد سالم23

فيصل عبد اهلل محمد احلمود24

The Effects of Extensive Reading on Majmaah University 

Students› reading comprehension, vocabulary

acquisition, and reading speed

بحث فردي

سهيل محمد حسن بني مصطفى25
إدارة اجلودة الشاملة وأثرها على كفاءة األداء األكادميي في اململكة العربية 

السعودية

د� ناصر بن علي اجلار اهلل

د� حازم عبد العزيز املعايطة

بحث فرديتقومي جتربة التقومي املستمر في املرحلة االبتدائيةعبد العزيز عبد الرحمن التويجري26

بحث فرديالرضا االجتماعي وعالقته بتقدير الذات لدى أبناء املطلقني واملطلقات�د� محمد عبد اهلل ال شايع27

د� إبراهيم بن علي اللحيدان28
أثر حظر املراجع اخلارجي تقدمي خدمات استشارية و إدارية على مهنة املراجعة 

في اململكة العربية السعودية
بحث فردي

د� يسرى أحمد عزام29
Linguistic Difficulties Facing Students of Sciences in Using 

English Language in Majmaah University
د� فاطمة أحمد

د� عبدالباقي محمد عرفة30
رؤية مستقبلية لكفايات وأدوار املعلم في برامج دمج ذوي االحتياجات اخلاصة 

مع العاديني في اململكة العربية السعودية�
بحث فردي
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ثالثاً : مركز بحوث الهندسة والعلوم التطبيقية

الباحثني املشاركنيعنوان البحثاسم الباحث الرئيسم

بحث فرديApplications Volterra Neural Networkأ�د� طارق حويل1

2Prof� Shemy M� Ahmed
Corrosion and Portable Water Quality of Majmaah Region, 

North Riyadh- SA

د� سامح أحمد ، د� إيهاب عبد احلفيظ

د� حسان محمد

بحث فرديEmployee Attendance Information Systemد� توفيق عبد اهلل الكنهل3

د� ياسر بكر صديق4
Interpretations of ultrasonic relaxation of some divalent 

tellurovanadate glasses
محمد جعفر

د� هالة علي عبد ال سالم5
تقييم لبعض الكائنات البحرية الالفقارية املوجودة بشواطئ اململكة العربية ال 

سعودية كمصدر غذائي جديد
د� زينب عبد املهدي عبد احلليم

بحث فرديA Study on Semi Infinite E-Convex programming problemد� عبد املنعم مجاهد6

د� نوال سليمان7

Application of Chemical Fractionation for Monitoring Some 

Trace Elements in Street Dust from Hai

Elsdeeg and Smnan in Zilfi Province

بحث فردي

د� عمران عبد اهلل عمران8

Design and synthesis of new anion receptors using 

thiacalixarenes as preorganized platform and their

application to solve environmental related problems«

د� شلبي يا سني

د� توفيق عبد اهلل الكنهل9
Intelligent Systems Engineering for Cancer Prediction and 

Diagnosis
د� فهد التركي

Nanotechnologies for Environmental Remediationد� شلبي إسماعيل10
د� أحمد سالمه ، د� عمران عبد اهلل 

عمران

أ�د� أحمد خمي س سالمه11
Remediation of organic compound-polluted groundwater 

using ozonation as a safe Method
د� خالد عثمان

د� يا سر بكر صديق12
Study of the rigidity of semi-conducting vanadate glasses and 

its importance in the use of coatings
د� محمد جعفر

د� ماجد عبد اهلل13
Advanced Methodologies for Electro-thermal Analysis of 

Electronic Circuits
بحث فردي

د�طارق نبيل أحمد14

Variational principles and stability criteria for two-

dimensional and axisymmetric, gavitating, ideally

magnetohydrodynamic equilibrium� applied to magnitude gas 

clouds

بحث فردي

Design of intelligent systems to solve industrial problemsد� إيهاب عبد احلفيظ15
د� توفيق عبد اهلل الكنهل

د� سكاندر

المراكــــــز  حســــــب  ــــــة  والجاري المنجــــــزة  البحثيــــــة  المشــــــروعات 

البحثية للعام الجامعي 1432/1431هـ:

حسب  واجلارية  املنجزة  البحثية  املشروعات   )3-5( جدول  يبني 

املراكز البحثية للعام اجلامعي 1432/1431هـ�

جدول )5-3( املشروعات البحثية املنجزة واجلارية حسب املراكز البحثية 

للعام اجلامعي 1432/1431هـ

اسم املركز

عدد 

البحوث 

املنجزة

عدد 

البحوث 

اجلارية

اجملموع
النسبة إلى 

اإلجمالي

�مركز بحوث

العلوم الصحية واإلنسانية
12213353,23

�مركز بحوث

الهندسة والعلوم التطبيقية
951422,58

�مركز بحوث

العلوم االنسانية واإلدراية
781524,19

-283462اجملموع

جدول )5-4( أعداد البحوث املنشورة في العام اجلامعي 1432/31هـ

املرصدالعددمجاالت البحوث
النسبة إلى 

اإلجمالي

5ISI, Scopus16,13العلوم والرياضيات

9ISI, Scopus20,03الطب والعلوم الطبية

8ISI, Scopus12,90الهندسة

9ECOLIT29,03العلوم اإلنسانية واإلدارية

100-31اإلجمالي

ــــــكار  ف
أ
وال البتــــــكارات  مركــــــز  إنشــــــاء  مقتــــــرح   :3/3/1/5

الطابية المتميزة:

إمياناً من اجلامعة بأهمية تشجيع طالب وطالبات اجلامعة على االبتكار 

واإلبداع وتنمية مواهبهم فقد قامت بالتعاون مع عمادة شئون الطالب 

برفع مقترح إنشاء مركز اإلبتكارات واألفكار الطالبية املتميزة�

اجلامعة في  تنمية مهارات طالب وطالبات  املركز على  يركز هذا  وسوف 

أربعة مجاالت تشمل:

• البحوث العلمية�	

• األفالم الوثائقية�	

• االختراعات واالبتكارات�	

• األعمال الفنية�	

4/3/1/5: إصدار نشرة علمية لعمادة البحث العلمي:

حرصت عمادة البحث العلمي في عامها األول على إصدار نشرة علمية 

هو  مبا  والتعريف  العلمي  البحث  ثقافة  نشر  شأنها  من  سنوية  دورية 

العلمي وتقوميها  البحث  إلى أخبار عمادة  جديد في هذا اجملال باإلضافة 

مواضيع  علي  النشرة  اشتملت  كما  التالي،  اجلامعي  للعام  األكادميي 

وحتقيقات مرتبطة بتشجيع أعضاء هيئة التدريس على اإلنتاج العلمي 

ليس فقط من حيث الكم بل الكيف أيضاً�

وقد أُطلق اسم "فضاءات البحث العلمي" على هذه النشرة وصدرت في 

العربية  باللغتني  الثانية من عام 1432هـ  األول في شهر جمادى  عددها 

واإلجنليزية� وتعتبر جامعة اجملمعة من اجلامعات السعودية القليلة التي 

أصدرت مثل هذه النشرة باللغة اإلجنليزية وهذا إجناز يحسب جلامعة لم 

ميض عليها أكثر من عام�

5/3/1/5: جوائز التميز البحثي:

حرصاً من اجلامعة على تشجيع أعضاء هيئة التدريس على اإلنتاج 

رفع  مت  فقد  اإلبداعات  تفجر  تنافسية  بيئة  وتوفير  املتميز،  العلمي 

مقترح كامل لتفعيل هذه اجلوائز للمجلس العلمي والذى وافق عليها 

وقام برفعها إلى مجلس اجلامعة الذي وافق عليها�

1432/5/28هـ  في  اجلوائز  لهذه  للترشح  التقدم  باب  فتح  مت  وقد 

املميز  العلمي  البحث  جائزة  اجلوائز  هذه  تضمنت  وقد  شهر،  وملدة 

التطبيقي  املميز بشقية  القسم  واإلنساني، وجائزة  التطبيقي  بشقيه 

واإلنساني،وجتدر اإلشارة إلى أنه مت استخدام معايير دقيقة للتقييم تعتمد 

في  منشوراً  املميز  البحث  يكون  أن  ضرورة  مثل  عاملية  تصنيفات  على 

�ISI مجلة مصنفة ضمن

العلمــــــي  للحصــــــاد  ــــــات  بيان قواعــــــد  إنشــــــاء   :6/3/1/5

والمحكمين بالجامعة:

في  املوجودين  التدريس  هيئة  بأعضاء  التعريف  في  اجلامعة  من  رغبة 

كليات اجلامعة اخملتلفة وتخصصاتهم واهتماماتهم البحثية، فقد قامت 

بإنشاء قاعدة بيانات احملكمني في اجلامعة بحيث تكون متاحة على موقع 

حملكمني  حتتاج  التي  اجلهات  لكافة  اإللكتروني  العلمي  البحث  عمادة 

كاجلامعات ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية�

هيئة  العلمي ألعضاء  للحصاد  بيانات  قاعدة  بإنشاء  العمادة  قامت  كما 

وتأليف  والندوات  واملؤمترات  العلمية  األبحاث  علي  يشتمل  التدريس 

العلمي متاح على موقع  العلمية، وهذا احلصاد  وترجمة الكتب واملقاالت 

تقارير  القاعدة  هذه  توفر  كما  املوقع،  زوار  جلميع  االلكتروني  العمادة 

تفصيلية عن كافة األنشطة العلمية ألعضاء هيئة التدريس إلدارة اجلامعة�
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7/3/1/5: عقد ورش عمل في عدد من كليات الجامعة:

كما ساهمت العمادة وبشكل فعال مع وكالة اجلامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي والعالقات العامة واإلعالم اجلامعي في استضافة ورشة 

العمل التي اقامتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية في رحاب 

اجلامعة برعاية كرمية من معالي مدير اجلامعة الدكتور/ خالد بن سعد 

املقرن، على مسرح اجلامعة في كلية اجملتمع�

للعــــــام  للعمــــــادة  كاديمــــــي 
أ
ال ــــــم  التقوي إعــــــان   :8/3/1/5

الجامعي القادم 1433/1432هـ:

األكادميي  التقومي  عن  اإلعالن مبكراً  العلمي على  البحث  حرصت عمادة 

التواريخ  أهم  التقومي  ويحتوي  1433/1432هـ  اجلامعي  للعام  للعمادة 

وجوائز  بحوث  دعم  من  العمادة  وخدمات  بأنشطة  املرتبطة  واألحداث 

في  التدريس  هيئة  أعضاء  لكافة  الهامة  األحداث  من  وغيرها  متيز 

من  األخيرة  الصفحة  في  التقومي  هذا  عن  اإلعالن  مت  وقد  اجلامعة، 

إدراج  مت  كما  العلمي"  البحث  "فضاءات  العمادة  نشرة  من  األول  العدد 

هذا التقومي في موقع العمادة اإللكتروني�

حركــــــة  دعــــــم  ــــــي  ف الجامعــــــة  دور   :4/1/5

البحث العلمي في المملكة:

• حضور االجتماعات التنسيقية لعمداء البحث العلمي في اجلامعات 	

السعودية�

• البحث 	 حركة  دعم  في  املميزة  اجلهات  من  العديد  بزيارة  القيام 

العلمي في اململكة�

• التقدمي على وزارة التعليم العالي للحصول على مراكز بحثية واعدة�	

1/4/1/5: إنشاء عمادة الدراسات العليا:

واملؤسسات  اجلامعة  بني  اإلتصال  محور  العليا  الدراسات  عمادة  تُعد 

العلمية والبحثية في الداخل واخلارج ونقطة انطالق اجلامعة إلى العالم 

اخلارجي، ومن ثم فهي من أهم املكونات األساسية للجامعة الرتباطها 

الوثيق بتأهيل الباحثني في اجملاالت العلمية اخملتلفة التي تسهم في االرتقاء 

والعمل  اجملاالت  مختلف  في  التنمية  آليات  تفعيل  خالل  من  باجملتمع 

دورها  عن  فضال  اجملتمع،  يواجهها  التي  للمشكالت  حلول  إيجاد  على 

واألبحاث  الدراسات  خالل  من  املتنوعة  اإلنسانية  املعارف  إثراء  في 

املتخصصة التي تعنى بها، لتكون بذلك مساهمة فعالة في تنمية وطننا 

أحسنت  وقد  والثقافية،  االجتماعية  قضايانا  معاجلة  في  ومشاركة 

عمادة  دور  وتفعيل  بإبراز  املدير  معالي  من  جاد  بتوجيه  اجملمعة  جامعة 

االعتبار  في  آخذة  واسع  بشكل  اجملتمع  أبناء  خلدمة  العليا  الدراسات 

في  واإلقتصادية  والثقافية  اإلجتماعية  والتغيرات  العمل  سوق  حاجة 

الدراسات  في  برامج  من  يقدم  ما  بني  التوافق  خالل  من  وذلك  اململكة، 

العليا ومتطلبات التنمية وسوق العمل، مستظلة في ذلك برؤية اجلامعة 

املستقبلية في حتقيق رسالتها السامية، ومراعية معايير اجلودة املعتمدة من 

العمادة  نشأة  تزامنت  وقد  األكادميي،  والتقومي  لالعتماد  الوطنية  الهيئة 

مع نشأة اجلامعة عام 1430ه�

الرؤية:

دراسات عليا عالية اجلودة في برامجها لتهيئة مستقبل منافس خلريجيها 

يحقق أهداف التنمية املستدامة�

الرسالة:

بناء كوادر بحثية قادرة علي االبتكار وتوظيف البحث العلمي في خدمة 

درجات  منح  خالل  من  املعاصرة  اجملتمع  وقضايا  واإلنتاج  الصناعة 

املاجستير والدكتوراه في ضوء معايير اجلودة واالعتماد األكادميي�

هداف الستراتيجية:
أ
ال

• إنشاء برامج علمية متميزة حتقق متطلبات التنمية وسوق العمل�	

• العناية بالدراسات اإلسالمية والعربية والتوسع في بحوثها�	

• االرتقاء 	 في  املساهمة  علي  القادرين  الباحثني  من  جيل  إعداد 

باجلامعة واجملتمع�

• تفعيل البحث العلمي في معاجلة قضايا اجملتمع اخملتلفة�	

• زيادة معدالت االبتعاث اخلارجي في مختلف مجاالت البحث العلمي�	

• حتسني معدل اخلدمات البحثية املتاحة ملنسوبي اجلامعة�	

• التوسع في تزويد اجلامعة بالكوادر العلمية املتميزة�	

• العلمية 	 البحوث  في  االكادميي  واالعتماد  اجلودة  متطلبات  حتقيق 

التي تعتمدها اجلامعة�

• إنشاء حاضنات بحثية للباحثني النابغني وتشجيع طموحاتهم العلمية 	

خدمة للوطن�

هم اإلنجازات:
أ
ا

انطالقا من توجيهات معالي مدير اجلامعة حرصت العمادة على حتقيق 

ماجستير  برنامجي  اعتماد  أبرزها  قصير،  وقت  في  اإلجنازات  من  جملة 

أحدهما: "ماجستير اللغويات" واملقدم من قسم اللغة العربية بكلية تربية 

الدراسات  قسم  من  املقدم  وعلومه"  القرآن  ماجستير  واألخر  اجملمعة، 

اإلسالمية بتربية الزلفي، وستبدأ الدراسة بهما في الفصل الدراسي الثاني 

خطوة  اخلطوة  هذه  سبق  وقد  1433/32هـ،  اجلامعي  العام  هذا  من 

العليا  الدراسات  برامج  إلعداد  العام  اإلطار  تصميم  في  متثلت  أخري 

)املاجستير والدكتوراه(، وتصميم كافة النماذج اخلاصة مبرحلة  ملرحلتي 

الدراسات العليا واالبتعاث والتدريب�

5/1/5: العاقات والتعاون الدولي:

العاملية،  التجارب  على  االنفتاح  في  رغبة  اإلدارة  هذه  اجلامعة  أنشأت 

العمل  يخدم  مبا  العالم  دول  كافة  في  املتميزة  اخلبرات  من  واالستفادة 

اإلدارة  هذه  تسعى  ثم  ومن  ومنسوبيها؛  للجامعة  والبحثي  األكادميي 

لتحقيق األهداف التالية:

اجملاالت � 1 كافة  في  الدولي  التعاون  اتفاقيات  وتفعيل  عقد 

األكادميية والبحثية�

تطوير آليات التعاون بني اجلامعة ومثيالتها من مؤسسات التعليم � 2

العالي خارج اململكة�

يحقق � 3 مبا  األكادميية  واملعلومات  والتجارب  اخلبرات  تبادل 

أهداف التعليم العالي لهذا الوطن�

املنظمات � 4 عضوية  على  اجلامعة  حلصول  اإلجراءات  كافة  اتخاذ 

اإلقليمية والعاملية ذات الصلة�

هم اإلنجازات:
أ
ا

1 � Tokai توكاي  وجامعة  اجملمعة  جامعة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 

املتبادل  للتعاون  وذلك  واحدة،  سنة  مدتها  باليابان   University

في اجملاالت األكادميية والطالبية والتبادل املعرفي�

توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة اجملمعة وجامعة موناش باستراليا � 2

للتعاون  وذلك  سنوات،  ثالث  مدتها   Monash University

املشترك،  االهتمام  مجاالت  في  العلمية  البحوث  في  األكادميي 

وتبادل  اجلامعتني،  عن  الصادرة  األكادميية  اخملرجات  وتبادل 

في  تعاونية  عمل  وورش  ندوات  وتنظيم  األساتذة،  زيارات 

اجملاالت األكادميية بني اجلامعتني�

إنشاء جلنة دائمة لشئون التعاون الدولي�� 3

مع � 4 السعودية  اجلامعات  أبرمتها  التي  التعاون  اتفاقيات  حصر 

بني  مت حتقيقه  ملا  مماثلة  اتفاقيات  لعقد  استعداداً  عاملية،  جامعات 

تلك اجلامعات مبا يحقق أهداف الكليات والتخصصات�

حول � 5 مرئياتهم  لطلب  باجلامعة  والعمادات  الكليات  مخاطبة 

اجلامعة  لدى  التخصصات  تخدم  التي  واجملاالت  العاملية  اجلامعات 

ترتيباً للتعاون معها�

مول تنفيذه:
أ
الما

عقد عدد من عقود اخلدمات التعليمية بني جامعة اجملمعة واملؤسسات � 1

التعليمية العاملية ذات التصنيف العاملي مبا يخدم العملية التعليمية في 

جامعة اجملمعة ويعود مردوده التنموي على اجملتمع احمللي�

اجملمعة � 2 جامعة  بني  العلمية  التوأمة  اتفاقيات  من  العديد  إقامة 

واجلامعات العاملية�

تنظيم عدة ندوات وورش عمل مشتركة بني أعضاء هيئة التدريس � 3

بجامعة اجملمعة ونظرائهم في اجلامعات العاملية في مجاالت علمية 

التيارات  أحدث  على  للوقوف  وذلك  عدة،  وتربوية  ومجتمعية 

العلمية العاملية املعاصرة في كافة اجملاالت�

املشترك على � 4 برامج مشتركة مع جامعات عاملية لإلشراف  إيجاد 

برامج الدراسات العليا�

ســــــلمان  ميــــــر 
أ
ال معهــــــد   :6/1/5

للدراسات والخدمات الستشارية:

اخلدمات  تقدمي  املتمثلة في  اجلامعة  أهداف  من  انطالقاً  املعهد  إنشاء  مت 

التعليمية والبحثية واجملتمعية في احملافظات التي تقع ضمن نطاق عملها� 

والبرامج  االستشارية  واخلدمات  العلمية  الدراسات  املعهد  ويقدم 

والدولية  اجملتمعية  الشراكة  من  عام  إطار  في  والتأهيلية،  التدريبية 

في مختلف اجملاالت الطبية والهندسية والتقنية واالجتماعية والتربوية 

واإلدارية والتخطيطية� 

كما يقوم املعهد بتسويق خدمات اجلامعة البحثية واالستشارية خملتلف 

اجلهات احلكومية واخلاصة داخل اململكة وخارجها، ومبا يسهم في تنمية 

األمثل  االستغالل  يحقق  مبا  وكذلك  واملعنوية،  املالية  اجلامعة  موارد 

واألكفأ للموارد البشرية والفنية باجلامعة�

الدراسات  تنفيذ  في  املعهد  يقدمها  التي  البحثية  اخلدمات  وتتمثل 

والعلوم  والطبية  واالقتصادية  اإلنسانية  العلوم  مختلف  في  والبحوث 

البحثية والتطبيقية وغيرها من التخصصات؛ وذلك بحسب احتياجات 

دعم  خدمات  يقدم  كما  واخلاص�  احلكومي  القطاعني  في  املستفيدين 

الترجمة  وبحوثهم في مجال  دراساتهم  للباحثني الستكمال  ومساندة 

واملراجعة اللغوية والعمليات اإلحصائية� 

االستشارات  تقدمي  في  فتتمثل  واإلشرافية  االستشارية  اخلدمات  أما 

تنفيذ  على  اإلشراف  جانب  إلى  اخملتلفة،  العلمية  الطبية  اجملاالت  في 

العديد  املعهد  ويقدم  والفنية�  واألكادميية  التعليمية  واألعمال  املشاريع 

واخلبراء  املدربني  من  نخبة  خالل  من  والتأهيلية  التدريبية  اخلدمات  من 

واملستشارين الذين يتمتعون بكفاءة تدريبية عالية، وخبرة طويلة في حتديد 

الحتياجات  املالئمة  التدريبية  احلقائب  وتصميم  املطلوبة،  االحتياجات 

التفاعلية  على  قائم  حديث  بأسلوب  البرامج  هذه  تقدمي  ويتم  املتدرب� 

واإلثراء املعرفي�
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2/5: المكـتبات:

1/2/5: إنشاء عمادة شئون المكـتبات:

ولذا  واملعرفة،   املعلومات  مستودعات  أهم  أحد  األكادميية  املكتبات 

على  العمل  في  اجملمعة  جامعة  في  املكتبات  شؤون  عمادة  شرعت 

مصادر  توفير  على  اجلامعة  مكتبات  تعمل  حيث  مكتباتها،  تطوير 

املقررات  توفير  وكذلك  وأشكالها،  أنواعها  بكافة  املعلومات  وأوعية 

الدراسية وتقدمي اخلدمات للمستفيدين في مناخ تعليمي مالئم�  إضافة 

من  عدد  توفير  إلى  سعت  املكتبات  شؤون  عمادة  فإن  ذلك  إلى 

سعياً  وذلك  مكتباتها  ملرتادي  البيانات  وقواعد  اإللكترونية  املصادر 

القريبة  العمادة  خطط  من  أن  كما  األكادميية،  العملية  لدعم  منها 

التطبيق – بحول اهلل - تدريب الطالب والباحثني على استخدام هذه 

املصادر اإللكترونية�

العلمي  البحث  هي  جامعة  ألي  األساسية  الثالث  الوظائف  كانت  وإذا 

جاهدة  تسعى  اجملمعة  جامعة  مكتبات  فإن  اجملتمع،  وخدمة  والتدريس 

املعلومات  مصادر  توفير  على  تعمل  فهي  أيضا،  الوظائف  هذه  خلدمة 

للبحث العلمي، وكذلك لتطوير العملية التعليمية، كما تسعى لوضع برامج 

للتواصل مع اجملتمع احمليط�

ولم تقف عمادة شؤون املكتبات عند الدور التقليدي للمكتبة، بل تسعى 

جاهدة للحاق بركب العلم والتكنولوجيا ومواكبة كل ما هو حديث في 

في  البدء  حيث  من  وتطبيقه،  املعلومات  وتقنيات  املكتبات  تخصص 

اجلامعة،  مكتبات  في  الرقمنة   أعمال  وكذلك  املكتبات ،  ميكنة  أعمال 

ومن أهم املشروعات املستقبلية للجامعة مشروع نقل وتطوير املكتبة 

املركزية إلى املبنى اجلديد، وإنشاء املستودع الرقمي املؤسسي للجامعة 

مشروع  إطار  في  التدريبية  الدورات  من  عدد  وتنفيذ   )IDRMU(

للوقوف  دراسات  وإعداد  اجلامعة،  مكتبات  في  العاملني  مهارات  تنمية 

قواعد   – املكتبات  )خدمات  من  اجلامعة  منسوبي  إفادة  مدي  على 

التوصيف  ومشروع  السعودية(  الرقمية  املكتبة   – اإللكترونية  البيانات 

الوظيفي للعاملني في مكتبات اجلامعة ومشروع تفعيل مخرجات النظام 

املكتبة  في  والبصرية  السمعية  املكتبة  إنشاء  ومشروع  )كوها(  اآللي 

املركزية باجلامعة�

المهام المنوطة بالعمادة:

العمل على توفير مصادر املعلومات بأشكالها اخملتلفة التى حتتاجها � 1

مكتبات الكليات ووحدات اجلامعة�

املعاجلة الفنية وتنظيم مصادر املعلومات في املكتبات التابعة لها � 2

بأفضل الطرق املهنية مبا يسهم في تسهيل استخدام هذه املصادر 

والوصول اليها من قبل املستفيدين�

التخطيط املستمر والعمل على توفير خدمات املعلومات في جميع املكتبات � 3

التابعة مبا يتناسب مع حاجات املستفيدين واإلمكانات املتاحة�

املعلومات � 4 امليزانية اخملصصة ملصادر وخدمات  التخطيط إلستثمار 

وتطوير مواردها�

إنشاء مكتبة رقمية للجامعة والعمل على تطويرها وحتسني خدماتها � 5

بشكل مستمر�

املشترك � 6 اإلهتمام  ذات  األخرى  واجلهات  املكتبات  مع  التعاون 

مبا يعود بالفائدة على اجلامعة ووحداتها اخملتلفة�

تنظيم املعارض في مجال املكتبات واملعلومات واملشاركة فيها وفقاً � 7

لإلجراءات املتبعة�

مبجاالت � 8 املتصلة  والدورات  الدراسية  واحللقات  الندوات  عقد 

عمل املكتبات وفقاً لإلجراءات املتبعة�

التعريف باإلنتاج العلمي ملنسوبي اجلامعة بالوسائل املناسبة�� 9

التخطيط املستمر والعمل على تواجد قوى بشرية كافية ومؤهلة � 10

يتناسب مع حجم  مبا  واملعلومات  املكتبات  في مجال  تأهيال جيداً 

ومتطلبات العمل واخلدمات املقدمة في مكتبات اجلامعة اخملتلفة�

اجلامعة � 11 مبكتبات  اخلاصة  واإلجراءات  واملواصفات  املعايير  إعداد 

وخدماتها مبا يضمن رفع مستوى اخلدمات التى تقدمها هذه املكتبات�

2/2/5: الخدمات المكـتبية:

الطلبة  من  اجلامعة  منسوبي  إلي  خدماتها  اجلامعة  مكتبات  تقدم 

غير  من  واملستفيدين  واإلداريني  التدريس  هيئة  وأعضاء  والطالبات 

منسوبي اجلامعة�

وفيما يلي عرض لبعض هذه اخلدمات:

• خدمة االطالع الداخلي�	

• خدمة اإلرشاد والتوجيه�	

• اخلدمة املرجعية والرد على األسئلة واالستفسارات�	

• خدمة الطباعة والتصوير�	

• خدمة اإلعارة اخلارجية�	

• خدمة االطالع على الصحف واجملالت اليومية�	

• خدمة البحث اآللي على شبكة اإلنترنت وقواعد البيانات االلكتروني�	

• خدمة البحث في الفهرس اإللكتروني املوحد ملكتبات اجلامعة�	

3/2/5: البرامج المقدمة:

املعلوماتي  الوعي  برنامج  إنشائها  منذ  املكتبات  شئون  عمادة  أطلقت 

حتقيق  وسائل  كأحد   Information Literacy Program )ILP( 

األهداف االستراتيجية للعمادة وتتلخص فكرة البرنامج في مساعدة كافة 

بأنواعها  املعلومات  اجلامعة على كيفية احلصول على مصادر  منسوبي 

وأشكالها اخملتلفة ومن أماكنها املتعددة، وكيفية استخدام هذه املصادر 

ومهارات التعامل معها بكفاءة في ظل ثورة االنفجار املعرفي�

4/2/5 مكـتبات الجامعة:

املساحة م2عدد النسخعدد العناوينتاريخ اإلنشاءاسم املكتبة / العنصرم

1431350020400250املكتبة املركزية1

1430300012887160مكتبة كلية التربية بالزلفي2

141570098084250مكتبة كلية التربية باجملمعة3

200900150مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية )طالبات(4

142628084570مكتبة كلية العلوم بالزلفي5

36014743143مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير6

1430198387150مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح )بنني(7

1430102325150مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح )بنات(8

143010262369150مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط )بنني(9

1472م18616502282اجملموع
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المحتويات

مقدمة�

خدمة اجملتمع�

1/6: الدورات التدريبية والبرامج والدبلومات التأهيلية�

2/6: املؤمترات والندوات واحملاضرات�

3/6: الدراسات واالستشارات الفنية والعلمية�

4/6: خدمات اجلامعة للمجتمع في مجال الرعاية الصحية�

5/6: اخلدمات الدعوية التي تقدمها اجلامعة للمجتمع�

الفصل السادس

خدمة المجتمع
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مقدمة

يتناول هذا الفصل من التقرير أنشطة خدمة اجملتمع باعتبارها املكون الثالث لألهداف االستراتيجية للجامعة وتشمل تلك األنشطة الدورات التدريبية 

والبرامج والدبلومات التأهيلية واملؤمترات والندوات واحملاضرات والدراسات واالستشارات اخملتلفة واخلدمات األخرى التى تقدمها اجلامعة للمجتمع�

خدمة المجتمع

تستند اجلامعة في حتقيق أهدافها إلي ثالثة محاور أساسية )التعليم، 

القدمية   – اجلامعات  حرصت  لذا  اجملتمع(  خدمة  العلمي،  البحث 

احملاور  تلك  حتقيق  تتولي  فنية  علمية  جهات  تأسيس  على   – واحلديثة 

األساسية التي أُنشئت اجلامعات من أجلها� وإنطالقاً من الرؤية السابقة 

اجملتمع  خدمة  عمادة  تأسيس  مت  اجملتمعية  ووظيفتها  اجلامعات  لدور 

والتعليم املستمر بجامعة اجملمعة، مما يعكس حرص قيادة اجلامعة على 

األولى،  انطالقتها  منذ  وتأصيله  اجملتمعي  العمل  تطوير  مواكبة  أهمية 

وأهمية إرساء التكامل بني مهام ووظائف اجلامعة األساسية التى تسعى 

لتحقيقها، ويتضمن مجال العمل نشاطني أساسيني هما:

• أنشطة خدمية جملتمع اجملمعة تهدف إلى توظيف إمكانات اجلامعة 	

ومواردها البشرية واملادية في تقدمي خدمات مجتمعية متنوعة لكافة 

فئات اجملتمع�

• وأنشطة تعليمية تنطلق من اهتمام وزارة التعليم العالي بالتوسع في 	

نشر التعليم اجلامعي في جميع مناطق اململكة، وزيادة فرص قبول 

الطالب والطالبات في تخصصات حيوية متوافقة مع خطط التنمية 

ومواكبة الحتياجات سوق العمل باملنطقة�

والبرامــــــج  التدريبيــــــة  ــــــدورات  ال  :1/6

هيلية:
أ
والدبلومات التا

سيسية:
أ
1/1/6 المرحلة التا

• إعداد اخلطة االستراتيجية لعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر في 	

ضوء اخلطة االستراتيجية للجامعة�

• إعادة هيكلة عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر بحيث شملت 	

ثالثة أقسام رئيسية هي: )قسم التدريب – قسم البرامج التعليمية – 

قسم البرامج اجملتمعية(�

• ككوادر 	 للعمل  واملوظفني  التدريس  هيئة  أعضاء  استقطاب 

داخل العمادة�

• علي 	 ووزعت  تدريبياً  برنامجاً   )52( شملت  تدريبية  خطة  إعداد 

 – إجنليزية  لغة   – حياتية   – تربوية   – )إدارية  هي  محاور  خمسة 

حاسب آلي(�

• البدء في حملة تسويقية لبرامج العمادات باجلامعة�	

• انتهاج مبدأ اجلودة في تقومي برامج العمادات�	

• خالل 	 من  التدريبية  البرامج  في  االلكتروني  للتسجيل  آلية  وضع 

بوابة اجلامعة�

• البدء في وضع خطة إعالمية لتغطية األنشطة داخل اجلامعة وتوصيل 	

رسالتها جلميع املعنيني بأنشطتها سواء داخل اجلامعة أو خارجها�

• البدء في تنفيذ برنامج لنقل اخلبرات املتميزة من اجلامعات السعودية�	

3/6: الدراسات والستشارات الفنية والعلمية:

• الدراسات التي أجراها قسم الهندسة امليكانيكية بكلية الهندسة بجامعة اجملمعة إلجراء بحوث عن استثمارات تدوير مخلفات النخيل والتي ميكن من 	

خاللها استغالل مخلفات النخيل من سعف وجريد في إنتاج األلواح اخلشبية الصناعية وانتاج عينة الورق والكارتون مما يحقق التنمية املستدامة 

حملافظة اجملمعة وتقليل التلوث الناجم من اشجار النخيل التالفة�

• مت إنشاء ثالثة مراكز بحثية هي:	

مركز العلوم الصحية واألساسية�� 1

مركز الهندسة والعلوم التطبيقية�� 2

مركز العلوم اإلنسانية واإلدارية�� 3

وتخدم هذه املراكز املنطقة في شتي اجملاالت وذلك بعد أخذ مقترحات اجملتمع احمللي في املوضوعات التي لها األولوية في دعم البحوث�

• وذلك 	 باجلامعة  اخملتلفة  البحوث  مراكز  خالل  من  تقييمها  مت  أن  بعد  1432/1431هـ  اجلامعي  للعام  مشروعاً   )62( لعدد  املالي  الدعم  تقدمي  مت 

مبيزانية تقدر بثالثة ماليني ريال�

4/6: خدمات الجامعة للمجتمع في مجال الرعاية الصحية:

• افتتاح العيادة الطبية باجلامعة والتي متثل نواة خلدمات صحية متطورة تقدم لطالب وطالبات ومنسوبي اجلامعة وخدمة اجملتمع مبا في ذلك العيادات 	

الطبية املتنقلة�

• تقدمي اخلدمة الطبية املتنقلة )القوافل الطبية في القرى وتتضمن الكشف الطبي – التحاليل – صرف األدوية – التوعية الصحية(�	

• الطبية 	 العيادات  الطبية من خالل  التطبيقية وطب األسنان واخلدمات  الطبية  العلوم  الطب وكلية  اجملانية من قبل كلية  العالجية  توفير اخلدمات 

الثابتة واملتنقلة والتي أسهمت في ترشيد اإلنفاق االقتصادي لألسر�

5/6: الخدمات الدعوية التي تقدمها الجامعة للمجتمع:

• توقيع اتفاقية تعاون مع الصندوق اخليري�	

• االتفاقيات مع القطاع الصناعي في مدينة سدير للصناعات والغرف التجارية�	

2/6: المؤتمرات والندوات والمحاضرات:

• عقدت جامعة اجملمعة ممثلة في كلية اجملتمع باجملمعة ورشة عمل بعنوان "جودة اخلريج واحتياجات سوق العمل" في 1431/2/1هـ�	

• اإلدارية واحملاسبية 	 الثقافة  برامج تدريبية وندوات وورش عمل ألفراد اجملتمع احمللي لنشر  اإلدارية واإلنسانية باجملمعة في تقدمي  العلوم  أسهمت كلية 

والقانونية في اجملتمع�

• عقدت كلية التربية باجملمعة ثماني ندوات ثقافية خلدمة اجملتمع وحتقيق التنمية الثقافية�	
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المحتويات

مقدمة�

متهيد�

1/7: اجلهاز اإلداري باجلامعة�

1/1/7: اإلدارات الفنية�

2/1/7: موظفوا اجلامعة في الكليات�

3/1/7: املوظفون في عمادات اجلامعة�

4/1/7: املوظفون بإدارة اجلامعة�

2/7: الشئون املالية�

1/2/7: توزيع االعتمادات في ميزانية اجلامعة�

2/2/7: موارد اجلامعة�

3/7: املشروعات املنفذة باجلامعة�

الفصل السابع

الشؤون اإلدارية والمالية والمشروعات
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مقدمة:

والكليات،  والعمادات  اجلامعة  ادارة  في  واملوظفني  الفنية  اإلدارات  حيث  من  باجلامعة  اإلداري  اجلهاز  عن  األولى  هامة  قضايا  ثالث  الفصل  هذا  يتناول 

والثانية عن الشؤون املالية وتوزيع اإلعتمادات في ميزانية اجلامعة حسب األبواب مع استعراض موارد اجلامعة واملشروعات املنفذة في اجلامعة�

تمهيد:

اجلامعة  نشأة  منذ  اجملمعة  جامعة  في  واملالية  اإلدارية  الشئون  بدأت 

الشئون  إدارة  وتشكل  اجلامعة،  تطور  مع  وتطورت  1430هـ  عام 

اإلدارية واملالية العمود الفقري للجامعة، وتتمثل املهمة الرئيسية للشئون 

في  واملالي  اإلداري  الطابع  ذات  األعمال  إدارة  في  واملالية  اإلدارية 

املستويات سواء  بكافة  التطوير  بجوانب  خاصاً  إهتماماً  وتبدي  اجلامعة 

كوادر بشرية أو تقنية والسعي لتطور هذه األعمال من خالل استخدام 

واملالية  اإلدارية  الشئون  عن  موجز  تقرير  يلي  وفيما  األساليب�  أحدث 

واملشروعات في العام اجلامعي 1432/1431هـ

1/7: الجهاز اإلداري بالجامعة:

في  واجلنس  اجلهة  حسب  والفنيني  اإلداريني  املوظفني  إجمالي  بلغ 

موظفاً،   )180( 1432/9/24هـ  وحتى  1431/3/1هـ  من  الفترة 

اإلجمالي،  من   )%77.77( بنسبة  الذكور  من  موظفاً   )140( منهم 

من  وجميعهم  اإلجمالي  من   %22.23 بنسبة  اإلناث  من  موظفة   )40(

السعوديني�

والفنيني  اإلداريني  املوظفني  إجمالي   )1-7( رقم  اجلدول  ويبني 

وحتى  1431/3/1هـ  من  الفترة  في  واجلنسية  واجلنس  اجلهة  حسب 

1432/9/24هـ�

1/1/7: اإلدارات الفنية:

بلغت جملة موظفي اجلامعة حسب مجموعة الوظائف اإلدارية الفنية 

من  وجميعهم  العدد  إجمالي  من   )%29.44( بنسبة  موظفاً   )53(

الذكور والسعوديني�

)7-2( إجمالي املوظفني الفنيني حسب اجلهة واجلنس  ويبني اجلدول رقم 

واجلنسية في الفترة من 1431/3/1هـ وحتى 1432/9/24هـ�

جدول رقم )7-1( إجمالي املوظفني الفنيني حسب اجلهة واجلنس واجلنسية 

في الفترة من 1431/3/1هـ وحتى 1432/9/24هـ

اجلهة
سعودي

اجملموعأنثىذكر

2-2التشغيل والصيانة

3-3املشتريات

617ادارة املتابعة

1-1إدارة املشروعات والشئون الفنية 

1-1إدارة مجمع الكليات بالزلفي

3-3اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير اإلداري

11-11اإلدارة املالية

4-4التخطيط وامليزانية

1-1اخلدمات

6-6الرواتب

3-3العالقات العامة واإلعالم اجلامعي

5-5الستودعات ومراقبة اخملزون

5-5غير محدد )عام(

53اجملموع

شكل رقم )7-1( إجمالي املوظفني الفنيني حسب اجلهة واجلنس 

واجلنسية في الفترة من 1431/3/1هـ وحتى 1432/9/24هـ

2/1/7: موظفو الجامعة في الكليات:

بنسبة  موظفاً   )88( اخملتلفة  اجلامعة  بكليات  املوظفني  عدد  بلغ 

موظفاً   )49( منهم  باجلامعة،  املوظفني  عدد  إجمالي  من   )%48.89(

 )39( بالكليات،  املوظفني  عدد  من   )%55.68( بنسبة  الذكور  من 

بكليات  املوظفني  عدد  من   )%44.32( بنسبة  اإلناث  من  موظفة 

اجلامعة وجميعهن من السعوديات�

حسب  والفنيني  اإلداريني  املوظفني  توزيع   )2-7( رقم  اجلدول  ويبني 

الكلية واجلنس واجلنسية في الفترة1431/3/1هـ إلى 1432/9/24هـ�

جدول رقم )7-2( توزيع املوظفني اإلداريني والفنيني حسب الكلية 

واجلنس واجلنسية في الفترة1431/3/1هـ إلى 1432/9/24هـ�

اجلهة
سعودي

اجملموعأنثىذكر

61319كلية التربية بالزلفي

71421كلية التربية باجملمعة

10111كلية العلوم الطبية التطبيقية باجملمعة

9-9كلية العلوم بالزلفي

1-1كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

11112كلية العوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

5-5كلية اجملتمع باجملمعة

2-2كلية الهندسة باجملمعة

3-3كلية طب األسنان بالزلفي

2-2كلية الطب

معهد األمير سلمان للدراسات واخلدمات 

اإلستشارية
3 3

493988اإلجمالي

3/1/7: الموظفون في عمادات الجامعة:

بنسبة  موظفاً،   )32( اخملتلفة  اجلامعة  بعمادات  املوظفني  عدد  بلغ 

الذكور  من  وجميعهم  باجلامعة،  املوظفني  عدد  إجمالي  من   )%17.77(

اإلداريني  املوظفني  توزيع   )4-7( رقم  اجلدول  ويبني  والسعوديني 

والفنيني حسب العمادات باجلامعة واملرتبة واجلنس واجلنسية في الفترة 

من 1431/3/1هـ وحتى 1432/9/24هـ�

جدول رقم )7-3( توزيع املوظفني اإلداريني والفنيني حسب العمادات 

باجلامعة واجلنس واجلنسية في الفترة من 1431/3/1هـ وحتى 1432/9/24هـ

العمادات
سعودي

اجملموعأنثىذكر

2-2عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

5-5عمادة القبول والتسجيل

1-1عمادة الدراسات العليا

9-9عمادة تقنية املعلومات

2-2عمادة خدمة اجملتمع

8-8عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

3-3عمادة شئون الطالب

2-2املكتبات

88-32اإلجمالي

اجلدول رقم )7-2( توزيع املوظفني اإلداريني والفنيني حسب الكلية 

واجلنس واجلنسية في الفترة من 1431/3/1هـ إلى 1432/9/24هـ

جدول رقم )7-3( توزيع املوظفني اإلداريني والفنيني حسب 

العمادات باجلامعة واجلنس واجلنسية في الفترة من 1431/3/1هـ 

وحتى 1432/9/24هـ
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4/1/7: الموظفون بإدارة الجامعة:

 )%3.89( نسبة  ميثلون  موظفني   )7( اجلامعة  بإدارة  املوظفني  عدد  بلغ 

من إجمالي عدد املوظفني باجلامعة، وجميعهم من الذكور والسعوديني�

والفنيني  اإلداريني  املوظفني  توزيع   )4-7( رقم  اجلدول  ويبني 

الفترة  العام  في  واجلنس  واجلنسية  والرتبة  باجلامعة  العمادات  حسب 

1431/3/1هـ وحتى 1432/9/24هـ�

باجلامعة  العمادات  حسب  والفنيني  اإلداريني  املوظفني  توزيع   )4-7( رقم  جدول 

واجلنس واجلنسية في الفترة من 1431/3/1هـ وحتى 1432/9/24هـ

اجلهات
سعودي

اجملموعأنثىذكر

4-4مكتب معالي مدير اجلامعة

1-1مكتب وكيل اجلامعة

وكيل اجلامعة للدراسات العليا

والبحث العلمي
2-2

7-7اإلجمالي

2/7 الشؤون المالية:

الماليــــــة  العتمــــــادات  ــــــع  توزي  :1/2/7

بواب:
أ
في ميزانية الجامعة حسب ال

ميزانية  في  ريال  مليون   )301( اجملمعة  جلامعة  األصلي  االعتماد  بلغ 

 )609( ليصبح  تعديله  مت  ثم  1432/1431هـ،  املالية  للسنة  اجلامعة 

األربعة  األبواب  بنود  على  املنصرف  إجمالي  بلغ  وقد  ريال�  ماليني 

ما  أي  ريال  مليون   )513( 1432/1431هـ  املالية  السنة  خالل 

نسبته )84.23 %( من املعتمد بعد التعديل� 

للعام  اجلامعة  ميزانية  مخصصات  إلى   )4-9( رقم  اجلدول  ويشير 

الدراسي 1432/1431هـ�

• 1432/1431هـ 	 املالي  للعام  األول  للباب  التعديل  بعد  املعتمد  بلغ 

)88( مليون ريال )الرواتب وما في حكمها(�

• بلغ املعتمد بعد التعديل للباب الثاني )نفقات التشغيل( للعام املالي 	

1432/1431هـ )190( مليون ريال�

• )برامج الصيانة والتشغيل( 	 الثالث  بلغ املعتمد بعدالتعديل للباب 

للعام املالي 1432/1431هـ )13( مليون ريال�

• املالي 	 للعام  )املشروعات(  الرابع  للباب  بعدالتعديل  املعتمد  بلغ 

1433/1432هـ )318( مليون ريال�

املالي  للعام  اجلامعة  ميزانية  مخصصات   )5-7( اجلدول  ويوضح 

1432/1431هـ

جدول )7-5( بيان مخصصات ميزانية اجلامعة

للعام املالي 1432/1431هـ )املبلغ مباليني الرياالت(

البنود

اعتماد عام 

1432/1431هـ

هـ
14

32
/1

43
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ف 
صر

ملن
ا

مد
عت
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 إل
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ة ا
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ص
أ

يل
عد

لت
د ا

بع
اد 

تم
الع

ا

األول
الرواتب وما في 

حكمها
59,50888697.72

167,2019015179.47نفقات التشغيلالثاني

الثالث
برامج الصيانة 

والتشغيل
18,3013861.53

5631826884.27املشروعاتالرابع

30160951384.23اإلجمالي

* أنشئت اجلامعة في نهاية عام 1430 ه، وبدأ العمل بها فعلياً في شهر 

املسؤولة  هي  سعود  امللك  جامعة  وكانت  1431هـ،  لعام  األول  ربيع 

عن الصرف في العام الدراسي 1431/1430هـ�

شكل رقم )7-4( توزيع املوظفني اإلداريني والفنيني حسب العمادات باجلامعة 

واجلنس واجلنسية في الفترة من 1431/3/1هـ وحتى 1432/9/24هـ

شكل )7-5( بيان مخصصات ميزانية اجلامعة للعام املالي 1432/1431هـ

2/2/7: موارد الجامعة:

أساًسا  تتكون  وهي  الذاتية،  املوارد  بعض  في  اجلامعة  إيرادات  تتمثل 

متنوعة،  وإيرادات  أخرى،  وأوراق  نظم  وغرامات،  جزاءات  من 

املالي  للعام  اجلامعة  إيرادات  إجمالي  بلغ  حيث  الصرف  في  وزيادة 

1432/1431هـ )287,359,92( ريال�

املالي  العام  في  اجلامعة  موارد   )6-7( رقم  جدول  ويوضح 

1432/1430هـ�

جدول )7-6( موارد اجلامعة في العام املالي 1432/1431هـ )املبلغ بالرياالت(

املبلغاملورد

185,659,61جزاءات وغرامات

32,000نظم وأوراق أخرى

2,220,30إيرادات متنوعة

67,480,01زيادة في الصرف

287,359,92إجمالي اإليرادات

شكل )7-6( موارد اجلامعة في العام املالي 1432/1431هـ

3/7: المشروعات المنفذة بالجامعة:

يوضح جدول رقم )8-5( بيان املشروعات واملعتمد بعد التعديل واملنصرف الفعلي عليها للعام املالي 1432/1431هـ�

جدول )7-7( بيان املشروعات واملعتمد بعد املناقالت واملنصرف الفعلي عليها للعام املالي 1432/1431هـ )املبلغ مباليني الرياالت(

رقم املشروعاملنصرف الفعلياالعتماد بعد التعديلاسم املشروع

2,298,0002,298,000026/026/000/0001/00/00/4دراسات وتصاميم وإشراف

7,612,0005,212,665026/026/000/0002/00/00/4ترميمات وإضافات

8,500,0008,172,000026/026/000/0003/00/00/4جتهيز وتأثيث املعامل والكليات

7,056,0006,543,765,48026/026/000/0006/00/00/4احلاسب اآللي وتقنية املعلومات

25,466,00022,226,430,48اإلجمالي

شكل )7-7( بيان املشروعات واملعتمد بعد املناقالت واملنصرف الفعلي عليها للعام املالي 1432/1431هـ
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الفصل الثامن

اإلنجازات والتحديات والتوصيات

المحتويات

مقدمة�

1/8: إجنازات جامعة اجملمعة في عام 

1432/1431هـ�

1/1/8: اإلجنازات التأسيسية

1/1/1/8: إنشاء ادارة اجلامعة�

2/1/1/8: إنشاء وكاالت اجلامعة�

3/1/1/8: بناء منظومة العمادات املساندة�

4/1/1/8: إنشاء الكليات اجلديدة�

5/1/1/8: إنشاء املراكز البحثية�

6/1/1/8: إنشاء املدن اجلامعية�

7/1/1/8: استحداث برامج دراسية�

8/1/1/8: استحداث معهد األمير سلمان 

للدراسات واخلدمات االستشارية�

9/1/1/8: البدء في إعداد اخلطة 

االستراتيجية للجامعة�

10/1/1/8: اجنازات نوعية�

11/1/1/8: أنشطة اجلودة باجلامعة�

2/1/8: اإلجنازات )التعليمية/البحثية/ اجملتمعية(�

1/2/1/8: الطالب والطالبات�

2/2/1/8: أعضاء هيئة التدريس�

3/2/1/8: األنشطة واخلدمات الطالبية�

4/2/1/8: خدمات الرعاية الصحية والعالجية�

5/2/1/8: البحوث العلمية�

6/2/1/8: خدمة اجملتمع )االجتماعي، 

الثقافي، االقتصادي، الصحي(�

7/2/1/8: اجلهاز اإلداري والفني�

8/2/1/8: املشروعات�

2/8: التحديات�

1/2/8: جودة التعليم�

2/2/8: االستيعاب النوعي للطالب بالتعليم العالي�

3/2/8: حتديد االحتياجات املتغيرة لسوق العمل�

4/2/8: النمو الكمي والتوسع اجلغرافي للجامعة�

3/8: املقترحات والتوصيات:

1/3/8: إدارة اجلامعة�

2/3/8: البحث العلمي�

3/3/8: املشروعات�

4/3/8: ميزانية اجلامعة�
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مقدمة:

يعد هذا الفصل من أهم فصول التقرير ألنه يتناول اجنازات اجلامعة التي مت تناولها باستخدام املنهج الوصفي التحليلي واستعراض مجموعة من التحديات 

قسمت  وقد  االستنتاجى،  االستداللى  املنهج  باستخدام  والتوصيات  املقترحات  من  مجموعة  الى  والتوصل  التشخيصي  املنهج  باستخدام  واملعلومات 

االجنازات إلى اجنازات تأسيسية بحكم أنها السنة التأسيسسة األولى للجامعة، واجنازات)تعليمية / بحثية / مجتمعية( وهى متثل أدوار اجلامعة الثالثة 

ما سبق  وفي ضوء كل  اجلودة،  وثقافة  اإلداري،  والعمل  والتخطيط  التنظيم  وثقافة  القبول  واملعوقات من سياسة  التحديات  استعراض  مت  ثم  الرئيسة، 

مت التوصل إلى مجموعة من املقترحات والتوصيات صنفت أيضا إلى إدارة اجلامعة وسياسة القبول وثقافة التنظيم والتخطيط وثقافة اجلودة اى مقترحات 

وتوصيات من منطلق االجنازات والتحديات واملعوقات لتكون اكثر واقعية ومنطقية�

المجمعــــــة  جامعــــــة  إنجــــــازات   :1/8

)الســــــنة  1432/1431هـــــــ  عــــــام  فــــــي 

سيسية(:
أ
التا

سيسية:
أ
1/1/8: اإلنجازات التا

1/1/1/8: إنشاء إدارة جامعة المجمعة:

• بتعيني 	 1430/12/30هـ  بتاريخ  194/أ  رقم  امللكي  األمر  صدور 

معالي الدكتور/ خالد بن سعد املقرن مديراً جلامعة اجملمعة�

• حتديد الرؤية والرسالة ملكتب معالي مدير اجلامعة التي تتلخص في 	

"سعي مكتب معالي مدير اجلامعة للعمل وفق مبدأ التكاملية وروح 

الفريق الواحد وترسيخ مبدأ اإلدارة احلديثة"�

• حتديد األهداف والقيم احلاكمة للعمل والتي تتلخص في:	

التحلي بالقيم واألخالق اإلسالمية�� 1

إيصال املعلومات للجمهور بكل سهولة ويسر والرد على جميع � 2

استفساراتهم�

ترسيخ مبدأ التعاون ليكون كل فرد جزء من منظومة متكاملة�� 3

العناية باجلوانب السرية في جميع التعامالت واملعامالت التي � 4

تقتضي ذلك�

• اإلدارة 	 اجلامعة،  مدير  مكتب  التالية:  اإلدارية  الوحدات  إنشاء 

املستشارون،  الداخلية،  املراجعة  إدارة  املتابعة،  إدارة  القانونية، 

اخلدمات  إدارة  املالي،  املراقب  اجلامعي،  واإلعالم  العامة  العالقات 

الطبية، أمانة مجلس اجلامعة، وقد باشرت أعمالها واملهام املوكلة بها�

• املوكلة 	 واملهام  ألعمالها  ومباشرتها  واإلدارية  املالية  اإلدارات  إنشاء 

املالية،  الشئون  التدريس،  وأعضاء هيئة  املوظفني  شئون  بها، وهي: 

اخملزون،  مراقبة  املستودعات،  املشتريات،  امليزانية،  التخطيط، 

األمن والسالمة، االتصاالت اإلدارية، النقل واحلركة وغيرها�

• تنفيذ 	 وبالتالي  باجلامعة،  اخلاص  واإلداري  املالي  النظام  تشغيل 

كامل املعامالت اإلدارية واملالية داخل اجلامعة�

• تشكيل اجملالس األكادميية التي نص عليها نظام مجلس التعليم العالي 	

واجلامعات ومباشرتها ألعمالها وهي: مجلس اجلامعة، اجمللس العلمي�

2/1/1/8: إنشاء وكالت الجامعة التالية:

وكالة الجامعة.

رؤيتها  وتبلورت  اجلامعة  إنشاء  بداية  في  اجلامعة  وكالة  تأسست  لقد 

في "جامعة رائدة إقليميا ودوليا، متميزة علميا، نهضة مجتمعيا، تخرج 

أجياال مسلحة بالعلم واملعرفة"، وتأخذ الوكالة على عاتقها في رسالتها 

حتقيق الريادة في اجملاالت التعليمية والبحثية عن طريق التطوير املستمر 

للمهارات وجتويد األداء، وتوفير بيئة مثالية للطالب ترسخ القيم اجملتمعية 

في  الوسائل  باستخدام  املعلوماتية  الثورة  وتواكب  األكادميية  والثقافة 

التكنولوجيا احلديثة، وحددت مجموعة من القيم احلاكمة لعملها، وكذلك 

أهدافها االستراتيجية التي من أهمها:

العلمــــــي  والبحــــــث  العليــــــا  للدراســــــات  الجامعــــــة  ــــــة  وكال

والعمادات المساندة لها.

3/1/1/8: بناء منظومة العمادات المساندة:

استكملت اجلامعة تشغيل كافة عماداتها املساندة ومت إقرارها، واعتمادها 

في الهيكل التنظيمي للجامعة، ومت تعيني عمداء لها من أعضاء هيئة 

التدريس ممن يتمتعون باخلبرة والكفاءة، وهذه العمادات هي:

• عمادة القبول والتسجيل�	

• عمادة اجلودة وتطوير املهارات�	

• عمادة شئون الطالب�	

• عمادة تقنية املعلومات�	

• عمادة الدراسات العليا�	

• عمادة البحث العلمي�	

• عمادة شئون املكتبات�	

• عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر�	

• عمادة السنة التحضيرية�	

• عمادة معهد األمير سلمان للدراسات واخلدمات االستشارية�	

• عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد�	

4/1/1/8: ضم وإنشاء كليات جديدة:

اجملمعة  في  كانت  التي  الكليات  ضمت  اجلامعة  إنشاء  قرار  صدور  بعد 

امللك  جلامعة  سابقاً  تتبع  كانت  والتي  سدير  وحوطة  والغاط  والزلفي 

إلى  القصيم  أو جامعة  الرحمن  نورة بنت عبد  األميرة  أو جامعة  سعود 

جامعة اجملمعة، وهذه الكليات هي:

• كلية التربية باجملمعة�	

• كلية التربية بالزلفي�	

• كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير�	

• كلية اجملتمع�	

• كلية العلوم بالزلفي�	

• كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط�	

• كلية إدارة األعمال باجملمعة�	

إنشاء كليات جديدة الستكمال بنية اجلامعة�

• كلية الطب – اجملمعة�	

• كلية العلوم الطبية التطبيقية�	

• كلية طب األسنان بالزلفي�	

• كلية الهندسة باجملمعة�	

• كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح�	

• كلية علوم احلاسب واملعلومات�	

ويعد ذلك قفزة استراتيجية متميزة للجامعة أن حتقق هذا اإلجناز في زمن 

 )61( وتشمل  كلية  عشرة  ثالث  تضم  اجلامعة  أصبحت  فلقد  قياسي، 

قسماً علمياً، وعدد )2( برنامج أكادميي بكلية اجملتمع في غضون عامني�

5/1/1/8: إنشاء المراكز البحثية:

مت تأسيس مراكز للبحوث تشرف عليها عمادة البحث العلمي هي:

مركز بحوث العلوم الصحية واألساسية�� 1

مركز بحوث الهندسة والعلوم التطبيقية�� 2

مركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية�� 3

6/1/1/8: استحداث برامج دراسية ودبلومات مهنية:

العلمي  والبحث  العليا  الدراسات  عمادة  في  متمثلة  اجلامعة  شرعت 

بالتعاون مع الكليات املتخصصة في دراستها لطرح خمسة برامج للماجستير 

في اجملاالت التالية:

الدراسات اللغوية�� 1

الدراسات األدبية�� 2

الدراسات اإلسالمية�� 3

احلاسب اآللي�� 4

االقتصاد املنزلي�� 5

• طرح 	 ومت  املدنية  اخلدمة  وزارة  قبل  من  دبلوماً   )52( اعتماد 

دبلومني في العام الدراسي 1432/31هـ هما:

دبلوم التربية العام�� 1

دبلوم التوجيه واإلرشاد�� 2

• تشكيل اجملالس األكادميية التي نص عليها نظام مجلس التعليم العالي 	

واجلامعات ومباشرتها ألعمالها�

7/1/1/8: إنشاء المدن الجامعية:

المجمعة 

إجراء  وهناك  مربع،  متر   6,000.000 اجلامعية  املدينة  مساحة  تبلغ 

اجملموع  ليكون  مربع  متر   2.000.000 املساحة  زيادة  يستهدف 

متكاملة  خطة  املدينة  حتتوي  وسوف  مربع،  متر   8.000.000 الكلي 

الكليات  الطبية،  املدينة  ذلك  في  مبا  والطالبات،  للطالب  للمنشآت 

سكن  الطالبات،  سكن  الطالب،  سكن  اإلنسانية،  الكليات  العلمية، 

اخلدمات،  مناطق  الرياضية،  املدينة  اجلامعي،  املستشفي  املنسوبني، 

الطب،  كلية  بناء  واعتمد  اجملتمع،  كلية  مقر  بناء  مت  وقد  االستثمار� 

وكلية الهندسة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية العلوم اإلدارية، 

اجلامعة،  وإدارة  التدريس،  هيئة  أعضاء  سكن  من  جزء  الطالب،  سكن 

إضافة إلى بعض اخلدمات املساندة�

الزلفي

وهناك  مربع،  متر   1.210.000 قرابة  حالياً  اخملصصة  األرض  تبلغ 

بالفعل  مت  وقد  مربع�  متر   6.000.000 قرابة  إلى  املساحة  لزيادة  إجراءات 

مبنى  واعتمد  التدريس،  هيئة  أعضاء  سكن  من  وجزء  للعلوم،  كلية  بناء 

كلية التربية للطالب وكلية التربية للطالبات وكلية طب األسنان وعياداتها�

الغاط

املوقع  تخطيط  وبدأ  مربع،  متر   2.000.000 مبساحة  األرض  خصصت 

وينتظر  اجلامعة،  ميزانية  في  املبنى  ميزانية  واعتمدت  الكلية،  ومباني  العام 

البدء في أعمال اإلنشاء�
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رماح

حتت  اآلن  وهي  مربع  متر   3.000.000 مبساحة  األرض  خصصت 

إجراءات اإلنهاء�

حوطة سدير

حتت  وهي  مربع  متر   3.000.000 مبساحة  األرض  خصصت 

إجراءات اإلنهاء�

للدراســــــات  ســــــلمان  ميــــــر 
أ
ال معهــــــد  إنشــــــاء   :8/1/1/8

والخدمات اإلستشارية:

ة المعهد:
أ
نشا

بناء  اجملمعة  بجامعة  االستشارية  واخلدمات  الدراسات  معهد  إنشاء  مت 

على توصية مجلس جامعة اجملمعة في جلسته )الثالثة( املنعقدة في تاريخ 

جلسته  في  العالي  التعليم  مجلس  إنشائه  على  ووافق  1431/7/4هـ، 

رقم  بقراره  1432/3/24هـ  تاريخ  في  املنعقدة  والستني(  )الثالثة 

خادم  مبوافقة  واملتوج  1432/3/24هـ،  وتاريخ   )1432/63/13(

العالي  التعليم  مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  رئيس  الشريفني  احلرمني 

بالتوجيه البرقي الكرمي  رقم م ب / 2345 وتاريخ1432/4/20هـ� �

مشاريع المعهد:

دعم  ثم  اهلل  توفيق  ولوال  األخرى،  باملعاهد  مقارنة  املعهد  حلداثة  نظرا 

وتوجيهات معالي مدير اجلامعة مت التخطيط للمشروعات التالية:

• مشاريع اجلامعة السعودية اإللكترونية�	

• مشروع تدريب املوظفني اجلدد�	

• تنفيذ دورات تدريب منسوبي األمن العام�	

• دراسة لوزارة الشئون اإلجتماعية�	

• الشراكة مع عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر في إدارة وتقدمي 	

عدد من البرامج في كل من الرياض وحفر الباطن�

• والنهي 	 باملعروف  األمر  لهيئة  العامة  للرئاسة  استشارات  تقدمي 

عن املنكر�

• تنفيذ عقود استشارات ودراسات متنوعة�	

9/1/1/8: النجازات النوعية:

• في 	 االستقالل  مت  حيث  والتسجيل:  القبول  في  االستقالل  حتقيق 

الثالث  اجلامعات  عن  والطالبات  الطالب  وتسجيل  قبول  إدارة 

نورة  األميرة  وجامعة  القصيم،  جامعة  سعود،  امللك  )جامعة 

القبول  عمادة  إنشاء  خالل  من  ذلك  مت  وقد  الرحمن(�  عبد  بنت 

والتسجيل وتخصيص املوارد البشرية واملالية، كما مت جتهيز النظام 

أنظمة  وإعداد  والتسجيل،  للقبول  اإللكترونية  والبوابة  األكادميي 

ولوائح الدراسة للمرحلة اجلامعية والقواعد التنفيذية جلامعة اجملمعة�

• بإنشاء 	 وذلك  للجامعة:  التام  واملالي  اإلداري  االستقالل  حتقيق 

اإلدارية  األعمال  بكافة  تقوم  واملالية،  اإلدارية  للشؤون  عامة  إدارة 

واملالية للجامعة وباستقاللية تامة�

• شؤون 	 عمادة  إنشاء  خالل  من  وذلك  الطالبي:  النشاط  تفعيل 

الطالب  حول  تتمركز  التي  والفعاليات  األنشطة  وعقد  الطالب، 

وتوسع من دائرة الشراكة اجملتمعية�

• اخلدمات الطبية باجلامعة: حيث مت افتتاح العيادة الطبية باجلامعة، 	

وطالبات  لطالب  تقدم  متطورة  صحية  خلدمات  نواة  متثل  والتي 

الطبية  العيادات  ذلك  في  مبا  اجملتمع،  وخدمة  اجلامعة  ومنسوبي 

املتنقلة�

• التهيئة التقنية: حيث متت تهيئة البنية التحتية الذكية لشبكة 	

وأجهزة  األمان  وجتهيزات  الشبكي،  الربط  وعمليات  املعلومات 

للجامعة،  اإللكترونية  البوابة  مشروع  وتدشني  بناء  وإمتام  املراقبة، 

وتوفير أجهزة احلاسب اآللي لكافة الوحدات التنظيمية في اجلامعة، 

وبناء أفضل املعايير ملواصفاتها�

• عمادة 	 إنشاء  خالل  من  اجلامعة:  في  اجلودة  ملفاهيم  التأسيس 

للجودة  مركزاً  عشر  اثني  إنشاء  مت  حيث  املهارات�  وتطوير  اجلودة 

ثقافة  ونشر  املتخصص  والتدريب  املساندة،  والعمادات  بالكليات 

للعمادات  التنظيمي  الهيكل  وإعداد  األكادميي،  واالعتماد  اجلودة 

والتوصيف الوظيفي للوحدات التابعة للعمادة�

نشطة الجودة بالجامعة:
أ
10/1/1/8: ا

إنشاء عمادة الجودة وتطوير المهارات:

االهتمام  على  1430/9/3هـ  في  نشأتها  منذ  اجملمعة  جامعة  حرصت 

العمادات  أولى  من  املهارات  وتطوير  اجلودة  عمادة  كانت  باجلودة،ولذا 

1431/2/3هـ،ونظرا  في   )9( رقم  بالقرار  اجلامعة  في  تأسيسها  مت  التي 

األساسية  الركائز  أحد  املهارات  وتنمية  التدريب  بأن  اجلامعة  إدارة  إلميان 

اجلودة  عمادة  اقترنت  فقد  الناشئة  اجلامعة  ولظروف  اجلودة،  لتطبيقات 

بتطوير املهارات في هذه املرحلة�

مراكز الجودة في الكليات والعمادات المساندة:

عددها  و  املساندة  والعمادات  الكليات  في  للجودة  مراكز  تأسيس  مت 

الوحدات  هذه  مهام  وحتديد  مركز  لكل  رئيس  اختيار  ومت  مركزاً   )12(

بالتعميم رقم 17/3 وتاريخ 27 /1431/5هـ، وهى: 

بناء رؤية ورسالة الكلية�� 1

التدريس � 2 هيئة  أعضاء  بني  األكادميي  واالعتماد  اجلودة  ثقافة  نشر 

التدريبية،  الدورات  عقد  خالل:  من  بالكلية  واملوظفني  والطالب 

ورش العمل، احملاضرات، الندوات، الكتيبات، املطويات وغيرها�

اقتراح تشكيل الفرق�� 3

على � 4 األكادميي  واالعتماد  اجلودة  وأهداف  وسياسات  خطط  رسم 

مستوى الكلية�

تقدمي الدعم الفني لألقسام األكادميية واإلدارية بالكلية في كل ما � 5

يتعلق بقضايا اجلودة واالعتماد األكادميي�

حتديد مواطن التحسني املمكنة واقتراح املشاريع الالزمة لتحقيقها�� 6

وضع خطة استراتيجية طويلة املدى لتطوير عملية التعليم والتعلم مبا � 7

يتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات اجملتمع وسوق العمل�

وحتديد � 8 الدراسية،  والبرامج  املقررات  توصيف  عمليات  متابعة 

املناسبة  املقترحات والوسائل  القوة والضعف فيها وتقدمي  جوانب 

للتغلب عليها�

نظام � 9 وضع  في  يساعد  مبا  للتقومي  الالزمة  األدوات  وإعداد  تصميم 

لضمان اجلودة�

في � 10 واالعتماد  باجلودة  املهتمة  املؤسسات  مع  اتصال  قنوات  فتح 

التعليم اجلامعي لتبادل اخلبرات وتعظيم الفائدة�

العمل على تنفيذ ومتابعة التقومي واالعتماد األكادميي�� 11

متابعة سير إجراءات جوائز التميز بالكلية� 12

جمع البيانات واملعلومات بشكل مستمر عن أنشطة اجلودة بالكلية�� 13

توثيق اجلهود والرفع بها إلى عمادة اجلودة�� 14

نشطة الجودة:
أ
11/1/1/8: ا

ن:
آ
ة وحتى ال

أ
1. منذ النشا

طريق  عن  بالكليات  واالعتماد  اجلودة  مراكز  لرؤساء  املهني  التكوين 

التدريب حيث مت تنفيذ عدة ورش عمل:

• ورشة عمل بعنوان" دراسة متغيرات الدراسة في البحوث العلمية" يوم 	

اعتماد  معايير  كأحد  العلمي  البحث  بعنوان"  1431/6/16هـ  األحد 

املؤسسات التعليمية" بالتعاون مع كلية اجملتمع باجملمعة)رجال(

• األكادميى 	 واالعتماد  اجلودة  ضمان  نظم  مفاهيم  حول  عمل  ورشة 

1431/6/18هـ )رجال(

• األكادميى 	 واالعتماد  اجلودة  ضمان  نظم  مفاهيم  حول  عمل  ورشة 

1431/6/19هـ )للنساء(

• 	 /10/18 في  للدراسة  اجلامعة  كليات  استعداد  عن  عمل  ورشة 

1431هـ )رجال - نساء( 

• اجلدد 	 التدريس  هيئة  أعضاء  تأهيل  برنامج  في  املشاركة 

 - 25-1431/10/27ه)رجال  من  الفترة  في  1432/1431هـ 

نساء(

• بالكليات 	 داخلي  جودة  نظام  تأسيس  عن  عمل  ورشة  أعداد 

-15 من  الفترة  )في  األولي(  الذاتي  املساندة)التقييم  والعمادات 

1431/11/17هـ(�

كاديمي عن طريق:
أ
2. نشر ثقافة الجودة والعتماد ال

• تنفيذ حلقة تدريبية بالتعاون مع كلية اجملتمع بعنوان"البحث العلمي 	

كأحد معايير اعتماد املؤسسات التعليمية"

• اجلودة 	 ضمان  نظم  مفاهيم  عن  ملنشورات  الكليات  بعض  طباعة 

هيئة  وأعضاء  الطالب  على  توزيعها  ومت  األكادميي  واالعتماد 

التدريس بالكليات�

• املهارات 	 وتطوير  واالعتماد  اجلودة  متثل  حيث  االجتماعات: 

محوراً رئيساً في اجتماعات معالي مدير اجلامعة مع سعادة عمداء 

الكليات أسبوعياً�

• محورا 	 املهارات  وتطوير  واالعتماد  اجلودة  متثل  حيث  اللقاءات: 

هيئة  وأعضاء  الطالب  مع  اجلامعة  مدير  معالي  لقاءات  في  رئيسا 

التدريس

• 1-1431/7/4هـ 	 من  الفترة  في  اجلامعة  أقامت  حيث  املعارض: 

معرضا تعريفيا عن جامعة اجملمعة لطالب الثانوية العامة تساهم فيه 

عمادة اجلودة وتطوير املهارات�

• بنشر 	 املهارات  وتطوير  اجلودة  عمادة  تساهم  الصحفية:  املقاالت 

في  األكادميي  واالعتماد  اجلودة  عن  متخصصة  صحفية  مقاالت 

صحيفة جامعة اجملمعة�

• الكتاب 	 مثل  واالعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  مطبوعات  توزيع 

التعريفي بالهيئة، ومقدمة حول ضمان اجلودة، ومراكز ضمان اجلودة 

على بعض- لقلة أعداد املطبوعات - الكليات والعمادات املساندة�

والتوثيــــــق  الختبــــــارات  ن 
أ
بشــــــا الكليــــــات  مــــــع  التواصــــــل   .3

حيث تم إرسال:

• الدراسي 	 للفصل  النهائية  االختبارات  جلودة  العامة  اإلرشادات 

الثاني 1431/1430هـ

• استبانه لقياس جودة االختبارات على مستوى الكليات واجلامعة�	

• مفهوم التوثيق وأهميته لتوفير األدلة والبراهني�	

عضــــــاء 
أ
ل الخارجــــــي  ــــــب  للتدري صيفيــــــة  خطــــــة  إعــــــداد  ــــــم  ت  .4

هيئة التدريس والموظفين.

للجــــــودة  الســــــتراتيجية  الخطــــــة  مــــــن  النتهــــــاء  ــــــم  ت  .5

والعتمــــــاد  ــــــم  للتقوي الوطنيــــــة  للهيئــــــة  إرســــــالها  ــــــم  وت

كاديمي.
أ
ال
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ــــــات  مطوي  )6( وعددهــــــا  ــــــات  المطوي مــــــن  عــــــدد  إعــــــداد   .6

تحدثت عن:

• املفاهيم واملصطلحات�	

• االعتماد األكادميي�	

• التقومي الذاتي املبدئي�	

• نقطة البداية�	

• توصيف املقررات�	

• تقرير املقررات�	

للعمادة،والتوصيــــــف  التنظيمــــــي  الهيــــــكل  إعــــــداد   .7

الوظيفي للوحدات التابعة للعمادة

التعريفيــــــة  ــــــة  دل
أ
ال لعمــــــل  منهجــــــي  إطــــــار  إعــــــداد   .8

للجامعة.

 – )التعليميــــــة  اإلنجــــــازات   :2/1/8

البحثية – المجتمعية(:

1/2/1/8: الطاب والطالبات:

مرحلة البكالوريوس:

بلغ عدد الطالب والطالبات السعوديني املستجدين بكليات اجلامعة لهذا 

 )1779( الذكور،  من   )1791( منهم  وطالبة  طالباً   )3570( العام 

من اإلناث�

 )12449( العام  هذا  اجلامعة  بكليات  املقيدين  الطالب  عدد  وبلغ 

طالبا وطالبة منهم )4583( من الذكور، )7866( من اإلناث�

العام  لهذا  املرحلة  هذه  من  السعوديني  واخلريجات  اخلريجني  عدد  بلغ 

السعوديني  وغير  السعوديني  من  العدد  ليصبح  وخريجة،  خريجاً   )495(

في  وخريجة  خريجاً   )495( 1432/31هـ  اجلامعي  العام  بنهاية 

التخصصات اخملتلفة، معنى ذلك أن نسبة السعودة %100�

مرحلة الدبلوم المتوسط:

لهذا  املتوسط  الدبلوم  مبرحلة  املستجدين  السعوديني  الطالب  بلغ عدد 

العام )100( طالب جميعهم من الذكور والسعوديني�

الخاصة:

عام  وطالبة  طالباً   )6453( من  اجملمعة  جامعة  في  الطالب  أعداد  تطور 

قدرها  زيادة  بنسبة  وطالبة  طالباً   )15615( إلى  1430/1429هـ 

145% في العام اجلامعي 1432/31هـ�

عضاء هيئة التدريس:
أ
2/2/1/8: ا

• لهذا 	 واملعيدون  احملاضرون  فيهم  مبا  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  بلغ 

العام )538( عضواً منهم )182( سعودياً وسعودية�

• بلغت نسبة السعودة املتحققة في هذا العام )%33.83(�	

• املتحقق 	 تدريس:طالب(  هيئة  )عضو  ملعدل  اإلجمالي  املتوسط  بلغ 

الكليات  نوع  مستوى  على  أما   )24.02 العام)1:  هذا  في  باجلامعة 

 – البيانات   )1-8( رقم  اجلدول  فيبني  للمستهدف  حتقيقه  ومدى 

باملعدالت التالية:

�جدول )8-1( معدل )عضو هيئة تدريس:طالب(

بالكليات الطبية و العلمية والنظرية للعام اجلامعي 1432/1431هـ

مالحظاتالنسبة املستهدفةالنسبة الفعليةنوع الكليات

أعلى من املستهدف1: 15: 14.43الكليات الطبية

أقل من املستهدف1: 117: 15.68الكليات العلمية

أعلى من املستهدف1: 123: 27.75الكليات النظرية

3/2/1/8: البتعاث:

• في 	 العليا  دراستهم  الستكمال  ومبتعثة  مبتعثاً   )41( ابتعاث  مت 

واملاجستير  الدكتوراه  درجة  على  للحصول  وخارجها  اململكة  داخل 

والزمالة�

• بلغ عدد مبتعثي اجلامعة املوجودين على رأس البعثة في هذا العام 	

منهم  مبتعثة،  و)16(  مبتعثاً،   )25( منهم  ومبتعثة  مبتعثاً   )41(

درجة  على  مبتعثاً   )27( و  الدكتوراه  درجة  على  مبتعثاً   )14(

املاجستير في مجال التدريب واملأمول انضمامهم للجهاز التعليمي 

باجلامعة�

شكل )8-1( معدل )عضو هيئة تدريس:طالب( بالكليات الطبية و العلمية 

والنظرية للعام اجلامعي 1432/1431هـ

• يتم 	 أن  على  اجلامعة  حترص  حيث  واخلبراء  العلماء  استقطاب 

العلماء واخلبراء خاصة من  العاملية من  استقطاب اصحاب اخلبرات 

اجلامعات واملؤسسات التعليمية املتقدمة للمساهمة في تطوير اخلطط 

باجلامعة،  العليا  الدراسات  لبدء  واإلعداد  الدراسية  واملقررات 

واملؤسسات  اجلامعات  الشراكةمع  بعقود  العلمية  البحوث  وحتفيز 

العلمية املتميزة وذات اخلبرة�

نشطة والخدمات الطابية:
أ
4/2/1/8: ال

• الثقافية 	 األنشطة  في  اجلامعة  طلبة  من  كبير  عدد  شارك 

واالجتماعية والفنية والرياضية والكشفية والتطوعية التي أقيمت 

بلغ   – وخارجها  اجملمعة  جامعة  رحاب  في  العام  هذا  خالل 

مجموعها )55( نشاطاً�

• وفرت اجلامعة املدن اجلامعية للطالب والطالبات�	

• واإلرشادية 	 الصحية،  والرعاية  املواصالت،  خدمات  توفير  مت 

والتوجيه التربوي بكليات اجلامعة�

• قدمت اجلامعة العديد من اخلدمات الطالبية التي يحتاجها الطالب 	

والطالبات منها:

صندوق الطالب�� 1

2 � – إدارية  )خدمات  اخلاصة  اإلحتياجات  ذوي  مركز 

خدمات النقل – خدمة اإلعانات(�

برنامج مكافحة التدخني�� 3

التشغيل الطالبي�� 4

اخلدمات االستشارية�� 5

خدمات القبول والتسجيل واإلرشاد األكادميي�� 6

اخلدمات الطبية ملتابعة الطالب صحياً�� 7

استكمال إنشاءات وجتهيزات املدينة اجلامعية�� 8

من � 9 وهي   – والطالبات  الطالب  خدمات  تقدمي  في  التوسع 

البدء في اخلطوات  يتم  للجامعة حيث  األولوية  ذات  األهداف 

والنقل  واإلسكان  اإلعاشة  من  اخلدمات  لتوفير  الهادفة 

اجلامعي إعتبارأً من العام اجلامعي 1432/31هـ�

5/2/1/8: خدمات الرعاية الصحية والعاجية:

• التدريس 	 هيئة  أعضاء  من  العيادات  من  املستفيدين  عدد  بلغ 

والطالب واملوظفني )3528( حالة�

• باجلامعة 	 التشخيصية  اخملتبرات  أجرتها  التي  الفحوصات  عدد  بلغ 

)64( فحصاً�

• بلغ عدد أفراد الكادر الطبي والفني اإلداري باجلامعة )20( فرداً�	

نشطة العلمية:
أ
6/2/1/8: ال

إنشاء عمادة البحث العلمي – ومن أهم مميزاتها:� 1

• إنشاء مراكز البحوث العلمية وجتهيزاتها�	

• دعم املشروعات البحثية داخل اجلامعة�	

• الطالبية 	 واألفكار  االبتكارات  مركز  بإنشاء  مقترح  تقدمي 

املتميزة�

• إنشاء نشرة علمية�	

• تقدمي مقترح جلوائز التميز العلمي�	

• إنشاء قواعد بيانات للحصاد العلمي واحملكمني باجلامعة�	

• حتديد األلويات البحثية�	

• إقامة ورش العمل في العديد من كليات اجلامعة�	

• إعالن التقومي األكادميي�	

• دعم حركة البحث العلمي�	

إنشاء عمادة الدراسات العليا – ومن أهم مميزاتها:� 2

• ماجستير 	 اللغويات،  )ماجستير  ماجستير  برنامجي  اعتماد 

القرآن وعلومه(�

• واملعيدات 	 املعيدين  من  ومبتعثة  مبتعثاً   )41( ابتعاث 

)داخلياً وخارجياً(�

التعاون الدولي:� 3

• توكاي 	 وجامعتي  اجملمعة  جامعة  بني  تفاهم  مذكرات  توقيع 

باليابان، وموناش باستراليا�

• إنشاء جلنة التعاون الدولي�	

• العاملية 	 اجلامعات  مع  السعودية  اجلامعات  اتفاقيات  حصر 

لإلستفادة منها�

7/2/1/8: خدمة المجتمع:

• كبير 	 قطاع  منها  واستفاد  التدريبية  الدورات  من  العديد  تنفيذ  مت 

من أفراد اجملتمع ومؤسساته اخملتلفة، كما قدمت اجلامعة ما يزيد عن 

واملؤسسات  الهيئات  لبعض  وفنية  مهنية  واستشارة  دراسة   )25(

احلكومية واخلاصة شملت معظم تخصصات اجلامعة�

• مساهمة اجلامعة في احلد من املشكالت االجتماعية�	

من أمثلة مشاركة كليات اجلامعة في تقدمي خدماتها للمجتمع:
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قدم قسم الهندسة املدنية ثالثة مشاريع بحثية جديدة تتناول � 1

بفائض  اجلوفية  املياه  آبار  شحن  )دراسة  اجملتمع  مشاكل 

السيول – عناصر املياة اجلوفية��� إلخ(�

تنفيذ كلية العلوم الطبية دورة االسعافات االولية للنساء�� 2

تنظيم القوافل الطبية�� 3

حمالت التبرع بالدم�� 4

تقدمي العديد من الندوات والدورات للمجتمع�� 5

• مساهمة اجلامعة في اجملال الثقافي�	

 – اجلامعة وكلياتها  األنشطة على مستوى  العديد من  وذلك من خالل 

ومثال على ذلك:

اجلنادرية، � 1 )مهرجان  واملهرجانات  الثقافية  امللتقيات 

ومعرض الكتاب، واملؤمتر الطالبي��� إلخ(�

مشاركة كليات اجلامعة وورش العمل لنشر الثقافات اخملتلفة�� 2

• مساهمة اجلامعة في اجملال اإلقتصادي�	

اجملمعة  محافظة  في  كلياتها  وانتشار  اجملمعة  جامعة  وجود  أدى  لقد 

وتقدمي خدماتها التعليمية لكل محافظة واملراكز التابعة لها إلى وجود 

آثار إقتصادية إيجابية مباشرة وغير مباشرة على التنمية االقتصادية في 

اجملتمع ومنها:

توفير اجلامعة فرص عمل للشباب السعوديني مما اسهم في رفع � 1

املستوى االقتصادي لهم وألسرهم�

دراسة كلية الهندسة عن استثمارات وتدوير مخلفات النخيل � 2

واستغاللها في صناعة األلواح اخلشبية والورق والكرتون�

حتقيق � 3 على  تعمل  التي  للحديث  للجامعات  املالي  الدعم 

إلي  يصل  احمللي  اجملتمع  ومؤسسات  اجلامعة  بني  التعاون 

ثالثة ماليني ريال�

8/2/1/8: الجهاز الفني واإلداري:

• الذكور 	 من  موظفاً   )180( العام  هذا  اجلامعة  موظفي  عدد  بلغ 

من   )%100( نسبة  ميثلون  السعوديني  من  جميعهم  واإلناث 

مجموع عددهم�

• نسبة 	 وبلغت  موظفاً   )45( اجلامعة  إدارة  في  العاملني  عدد  بلغ 

السعوديني امللتحقني بالوظائف القيادية واإلدارية )%100(�

• مت تدريبهم حيث حضروا البرامج التدريبية التحضيرية واخلاصة التي 	

عقدت باجلامعة�

9/2/1/8: المشروعات:

باخلطة  الواردة  التنفيذ  حتت  املشروعات  إجناز  استكمال  اجلامعة  تواصل 

التشغيلية في حدود اعتمادات السيولة املالية اخملصصة لتلك املشروعات�

2/8: التحديات:

1/2/8: جودة التعليم:

تؤكد التوجهات الوطنية على أهمية ضمان اجلودة في منظومة التعليم 

اجلامعي لضمان مخرجاته بجودة عالية تسهم بفعالية في عملية التنمية حيث 

الغاية  يحقق  ال  اجلودة  مراعاة  دون  تعليم  تقدمي  على  االقتصار  إن مجرد 

وإنتاج  املؤهلة  الكفاءات  تخريج  خالل  من  اجلودة  وتتحقق  املنشودة� 

البحوث ذات القيمة املضافة وتقدمي خدمات للمجتمع تسهم بفاعلية في 

دفع عجلة التنمية والوصول إلى اجملتمع املعرفي املنشود�

ونتيجة للتوسع الهائل الذي يشهده التعليم اجلامعي في اململكة حالياً، 

وما يرافق ذلك من التنوع في املؤسسات والبرامج ونشأة طرق مختلفة 

فإن  وغيرها،  اإللكتروني،  والتعليم  كاالنتساب  والتعلم  التعليم  ألمناط 

مؤسسات  في  اجلودة  ضمان  مشاريع  فاعلية  حول  حتديات  يفرض  ذلك 

التعليم اجلامعي� وملواجهة تلك التحديات بشكل مؤسسي مت إنشاء الهيئة 

الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي لتسهيل عملية االعتماد األكادميي 

وبناء املصداقية وضمان مستقبل مشرق ملنظومة التعليم اجلامعي باململكة�

إجراءات  في  نوعية  نقلة  إحداث  إلى  اجملمعة  جامعة  سعت  ولذلك 

وممارسات وجوانب إدارة عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة 

طاقات  إطالق  مع  ممكن  حد  أقصى  إلى  اإليجابيات  ودعم  اجملتمع، 

من  عدد  تطبيق  إلى  اجلامعة  تسعى  ثم  ومن  الكامنة�  واالبتكار  اإلبداع 

التعليم  جوانب  كل  في  االرتقاء  في  اإلسهام  شأنها  من  التي  املبادرات 

واملستمر  الذاتي  والتحسني  اجلودة  ثقافة  ترسيخ  خالل  من  اجلامعي 

والقائم على املعلومات املوثوقة الناجتة عن ذلك إلى التحفيز على البحث 

عن اإلبداع واالبتكار والتميز والريادة العلمية�

متزايدة  ضرورة  هناك  أصبح  اجلامعي,  التعليم  في  اجلودة  أبعاد  ولدعم 

للتمايز أو التنوع املتكامل بني مؤسسات التعليم اجلامعي والتي تقوم علي 

أساس رؤية ورسالة كل منها ومهمتها واجملاالت التي تغلب على نشاطها 

لتحقيق  التمايز توجها عاملياً  وأصبح  التي متيزها عن غيرها�  األساسية 

مجتمع املعرفة بحيث تتخذ منظومات التعليم العالي العاملية عدة مناذج 

للتمايز فرضتها عوامل مختلفة تشمل البيئة واإلمكانات املادية والبشرية 

واالحتياجات اجملتمعية وغيرها�

للطــــــاب  النوعــــــي  الســــــتيعاب   :2/2/8

بالتعليم العالي:

ميثل استيعاب مخرجات التعليم الثانوي في التعليم العالي مسألة على 

الفرعية،  املوضوعات  من  مبجموعة  الرتباطها  األهمية،  من  كبير  جانب 

منها الفجوة بني الطلب املتزايد على التعليم اجلامعي والطاقة االستيعابية 

الرغبات  تلبية  في  متمثال  النوعي  االستيعاب  حتقيق  وعدم  املتوفرة، 

في االلتحاق بكليات أو تخصصات معينة، والقلق من البطالة التي قد 

تتعرض لها مخرجات التعليم الثانوي في حال عدم متكنها من االلتحاق 

بالتعليم العالي، وحاجة سوق العمل للتخصصات املطلوبة من التعليم 

العالي�

ونتيجة لتزايد رغبة األسر السعودية في إكمال أبنائها التعليم العالي، بدأت 

حصة التعليم الثانوي من إجمالي التعليم العام ترتفع بشكل سريع، فاق 

التعليم  مجموع  جتاوز  )2008م(  هـ   1429 في  السنوية  النمو  معدالت 

االبتدائي واملتوسط�

العالي  التعليم  وزارة  أنشأت  العالي،  التعليم  مدخالت  جودة  ولضمان 

أسهم  وقد  )2000م(،  هـ   1421 عام  والتقومي  للقياس  الوطني  املركز 

املركز في تطوير معايير القبول في اجلامعات، وساعد على حتسني مدخالتها 

املركز  يقدمهما  اللذين  التحصيلي  واالختبار  القدرات  اختبار  خالل  من 

مقياًسا للقبول جنًبا إلى جنب مع نتائج امتحانات الثانوية كوسائل رسمية 

للقبول في اجلامعات�

العرض  بني  الفجوة  تضييق  من  العالي  التعليم  وزارة  متكنت  وقد 

املعتمدة  األدوات  حتديث  خالل  من  القبول  آليات  وتطوير  والطلب، 

الذي  العامة،  االمتحانات  على  كامل  بشكل  االعتماد  وعدم  للقبول 

تسبب في النمو املضطرد ألعداد املتعلمني في التعليم العالي، مما يدعوا 

للمراجعة املستمرة ألنظمة القبول املعتمدة، وأن يصاحب ذلك تأسيس 

املتقدمني في حتديد خياراتهم  الطالب  نظام معلومات شامل ملساعدة 

من البدائل املتاحة أمامهم�
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المتغيــــــرة  الحتياجــــــات  ــــــد  تحدي  :3/2/8

لسوق العمل:

تهتم حركة التجديد والتطوير في اجملتمع السعودي باملتغيرات املستقبلية 

وتأخذ في حسبانها ما تنطوي عليه من حتوالت سريعة،وملا كان التعليم 

بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة هو حجر الزاوية في تشكيل 

القدرات الفكرية واملهارات التي يستند إليها هذا التغيير والتطوير، تصبح 

املهمات التي يجب أن يضطلع بها قطاع التعليم العالي محورية في هذا 

الشأن�

مبراحله  العالي  التعليم  في  املستجدين  للطالب  التخصصات  مبوازنة  و 

التعليم  من  اخلريجني  الطالب  تخصصات  هيكلة  مع  باململكة  اخملتلفة 

يتضح  العالم  من  مناطق مختلفة  دولة من   )22( لدول مختارة  العالي 

نحو  التوجه  في  وضعف  اإلنسانيات،  دراسة  نحو  كبير  ميل  وجود 

تخصصات مهمة مثل التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الطبيعية، 

وهذا يؤكد بأن توزيع التخصصات في التعليم العالي في اململكة يحتاج 

إلى مراجعة وإعادة نظر، حتى تتمكن مؤسسات التعليم العالي من تلبية 

حاجات سوق العمل، ومن ثم تقليل معدالت البطالة�

تقوم  أن  اجلامعة  على  الضروري  من  سيكون  سبق،  ما  إلى  إضافة 

الدبلومات  برامج  ونوعية  كلياتها،  في  الطالب  توزيع  هيكلية  مبراجعة 

في  أكبر  اهتماًما  تتطلب  التنمية  احتياجات  أن  خاصة  اجلامعي،  دون 

تخصصات ذات طابع عملي وتقني ومهني والتي ميكن تلبيتها من خالل 

برامج الدبلوم املتوسط�

والتوســــــع  الكمــــــي  النمــــــو   :4/2/8

الجغرافي للجامعة:

اجملمعة  محافظة  هي  محافظات  ألربع  خدماتها  اجملمعة  جامعة  تقدم 

ومحافظة الزلفي ومحافظة الغاط ومحافظة رماح والكثير من املراكز 

لهذه  اجملتمعي  الطلب  يكافئ  كمي  لنمو  أدى  الذي  األمر  اإلدارية، 

اخلدمات  نوعية  في  حتدياً  خلق  في  يتسبب  مما  واملراكز،  احملافظات 

إلى  يحتاج  الذي  املؤسسي  التوجه  وفق  العمل  تتطلب  والتي  املقدمة 

وضع السياسات و اللوائح التنظيمية و االنظمة الداخلية للتعامل مع 

باجملتمع  عالقة  ذات  أو  بحثية  أو  إدارية  سواًء  األنشطة  مجاالت  جميع 

ومن أبرز التحديات في هذا األمر:

• واملسؤول 	 األخالقي  التصرف  حتدد  واملمارسة  للسلوك  قواعد  وضع 

يتم االلتزام بها في جميع وحدات اجلامعة، مثال عند إجراء البحوث 

ونشرها، وعند تقومي األداء، وتقييم الطلبة�

• إيجاد الية واضحة وموثقة لقيام اجلامعة مبراجعة سياساتها وإجراءاتها 	

عالية من  )معايير(  بصفة منتظمة فيما يخص االلتزام مبستويات 

السلوك األخالقي�

• يتحدث 	 من  كل  به  يلتزم  الذي  املناسب  االطار  حتدد  قواعد  وضع 

للجهات  ودقيقة سواء  اجلامعة بحيث ميثلها بصورة صادقة  باسم 

والهيئات الداخلية و اخلارجية�

• وضع أنظمة يتم التقيد بها باستمرار، تلزم باإلعالن عن أي مصالح 	

واملسؤولني  التدريس  هيئة  املصالح ألعضاء  تضارب  وبتجنب  مالية 

مبختلف املستويات شاملة مجلس اجلامعة وجميع اللجان واجلهات 

الصانعة للقرار في اجلامعة�

• من 	 والفصل  والتأديب،  التعيني،  ممارسات  توثيق  عمليات  استكمال 

اخلدمة بحيث تضمن دقة التوثيق وتضمن املعاملة العادلة للجميع 

املوظفني  التدريس وغيرهم من  واملغتربني من هيئة  السعوديني  من 

اآلخرين، سواء كانوا معينني بدوام كامل أو

• واملسؤول 	 األخالقي  التصرف  حتدد  واملمارسة  للسلوك  قواعد  وضع 

يتم االلتزام بها في جميع وحدات اجلامعة، مثال عند إجراء البحوث 

ونشرها، وعند تقومي األداء، وتقييم الطلبة�

• إيجاد الية واضحة وموثقة لقيام اجلامعة مبراجعة سياساتها وإجراءاتها 	

عالية من  )معايير(  بصفة منتظمة فيما يخص االلتزام مبستويات 

السلوك األخالقي�

• يتحدث 	 من  كل  به  يلتزم  الذي  املناسب  االطار  حتدد  قواعد  وضع 

للجهات  ودقيقة سواء  اجلامعة بحيث ميثلها بصورة صادقة  باسم 

والهيئات الداخلية و اخلارجية�

3/8: المقترحات والتوصيات:

إن جامعة اجملمعة كجامعة ناشئة قد جتاوزت مرحلة التأسيس وتوافرت 

قيها البنية األساسية الضرورية،ومن ثم فهى تبحث في هذا الوقت بالتحديد 

عن خارطة طريق ناجزة لتحقيق اجلودة واملضي قدما في التطوير ابتداًء 

من احمللية مروراً بالعربية ووصوال إلى املنافسة العاملية� وفي حتقيق ذلك 

نقدم   – ومعوقات  حتديات  وكذلك  إجنازات  من  تقدم  ما  ضوء  وفي 

مجموعة من التوصيات واملقترحات التي تراها اجلامعة ملعاجلة مشكالتها 

والسعى نحو حتقيق التميز الذى تريده وتستحقه في طريق اجلودة أمال 

في اإلعتماد�

1/3/8: إدارة الجامعة:

• البيانات 	 مصادر  وتوحيد  متطورة  بيانات  قاعدة  ببناء  اإلهتمام 

وحتديد  عليها،  احلصول  ومناذج  وأساليب  اجلامعة  في  واملعلومات 

واملعلومات  البيانات  كافة  واصدار  إلعداد  معتمدة  مركزية  جهة 

باجلامعة على أن يتم تغذيتها بأخبار اجلامعة بصفة يومية�

• إعداد دارسة شاملة للقوى العاملة في اجلامعة تعتمد على معايير 	

ومؤشرات علمية، مقارنة مبا هو متبع في اجلامعات العاملية املتقدمة 

من  اإلدارية  ووحداتها  اجلامعة  وأقسام  كليات  احتياجات  لتحديد 

القوي العاملة اإلضافية والعمل على استقطاب الكفاءات املتميزة 

من أعضاء هيئة التدريس والباحثني�

• والوحدات 	 للجهات  التنظيمية  واالرتباطات  اإلدارية  التبعية  توحيد 

قيادي  مبركز  املتشابهة  أو  املتقارية  واألعباء  املهام  ذات  اإلدارية 

ومينع  بينهما  فيما  والتكامل  التنسيق  يحقق  مبا  واحد  إداري 

اإلزدواجية ويحقق تبسيط اإلجراءات�

• واجلامعات 	 الناشئة  اجلامعات  والتعاون في  اخلبرة  تبادل  آليات  حتديد 

العريقة�

• بناء تصور مقترح حلظة عمل السنة التحضيرية باجلامعة�	

• اإلهتمام بالبنية التحتية للجامعة وكلياتها�	

• تطوير وسائل اإلتصال والتوسع في استخدام وسائل التقنية احلديثة 	

البيانات  والسيما احلاسب اآللي ونظم املعلومات واستخدام قواعد 

وجعلها  اإلنترنت  طريق  عن  العاملية  اجلامعات  لبعض  واملعلومات 

الطريقة املعتمدة في جميع اإلتصاالت�

• ملعرفة 	 وذلك  واخلاص،  احلكومي  والقطاعني  اجلامعة  بني  التعاون 

متطلبات القوي العاملة كماً وكيفاً والعمل على تلبية تلك املتطلبات 

وفقاً ملعايير وأسس مدروسة وعلى مدى زمني مخطط له�

• حتى 	 اخملتلفة  اجملاالت  في  للمؤسسات  اإلستشارات  عملية  تنظيم 

تظهر بصورة واضحة أن اجلامعة فعالً جامعة بال أسوار وبيت خبرة 

للمجتمع وحتى تكون إستفادة اجملتمع من اجلامعة على نحو أكبر�

• اإلجتاه نحو جتارب التوأمة الناجحة في الكليات أو األقسام العلمية 	

منعاً لالزدواجية والعمل على إنتشارها داخل اجلامعة�

• متابعة اخلريجني في مواقع العمل لتقومي مستواهم والوقوف على 	

املرحلة  في  الدراسية  واخلطط  املناهج  تطوير  إلى  احلاجة  مدى 

اخلطط  آداء  لتقومي  العليا  الدراسات  مرحلة  وفى  األولى  اجلامعية 

الدراسية وحتديد نقاط الضعف والقوة فيها�

• استكمال انشاءات وجتهيزات املدن اجلامعية�	

2/3/8: البحث العلمي:

• العلمي 	 البحث  قياس  مؤشرات  وحتديد  التمويل  مصادر  تنويع 

وتقوميه�

• إنشاء مراكز التميز البحثي وإقامة مراكز لألبحاث الواعدة�	

• إنشاء برامج تقنية النانو، وإنشاء احلدائق العلمية واحلضانات العلمية 	

والتكنولوجية�

• تأسيس برنامج كراسي البحث العلمي�	

• وطالب 	 وباحثني  متميزين  وعلماء  أساتذة  استقطاب  في  اإلستمرار 

دراسات عليا�

• تقدمي حوافز لتشجيع البحوث املتميزة والنشر في مجاالت عاملية�	

• إنشاء جمعيات علمية في اجملاالت اخملتلفة ودعمها�	

• ترجمة الكتب العلمية خلدمة البحث العلمي�	

• اإلهتمام بالتسجيل واعتماد براءات اإلختراع�	

• وظائف 	 من  املناسب  بالعدد  اجلامعة  في  التعليمي  اجلهاز  تدعيم 

نظرا  النقص  ملعاجلة  واملعيدين  واحملاضرين  التدريس  هيئة  أعضاء 

للزيادة املستمرة في أعداد الطالب�

• األكادميي 	 اجلهاز  سعودة  برامج  لتنفيذ  املعيدين  ابتعاث  فرص  زيادة 

املؤمترات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة  وكذلك   – بفعالية 

والسيما الدولية منها�

• إداري 	 كيان  لها  يكون  بحيث  اجلامعية  الدراسات  مراكز  دعم 

وأكادميي ميكنها من أداء رسالتها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة�

3/3/8: المشروعات:

• التوجيه بتشكيل جلنة استشارية لدراسة املشاريع تساند جلنة إدارة 	

املشاريع في تقدمي االستشارات التي يطلبها املكتب، أو تطلبها قيادة 

اجلامعة بشكل مباشر، وكذلك دراسة حالة املشاريع التي قد تظهر 

قد  التي  واحللول  املقترحات  وتقدمي  تعثرها  إمكانية  ادائها  مؤشرات 

تساعد في إعادتها إلى مسارها الطبيعي�

• كذلك ميكن التوصية بإنشاء مركز هندسي تابع لكلية الهندسة يؤدي 	

كلية  اساتذة  من  االستشاريني  من  مجموعة  يديرة  الغرض  نفس 

الهندسة�
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4/3/8: ميزانية الجامعة:

• التدعيم املستمر للمعتمد في ميزانية اجلامعة للبنود ذات اإلرتباط الوثيق بالعملية التعليمية والبحوث العلمية وخدمة اجملتمع، حيث أنه الزال املعتمد 	

لبعض البنود اليفي بكل االلتزامات املالية للمصروفات احلتمية التي تؤدى خالل السنة�

• – وخاصة اإلعتمادات اخلاصة بنفقات التشغيل واعتمادات بعض املشاريع والسيما 	 توفير االعتمادات املالية الكافية في ميزانيات اجلامعة السنوية 

الكليات اجلديدة منها واعتمادات البحث العلمي واملكتبات�

• البحث العلمي وتطبيقاته واإلستفادة من موارد 	 التعليمية واملعرفية لدى القطاع اخلاص لدعم أنشطة  البحث عن مصادر متويل لبعض األنشطة 

اجلامعة ذاتها�

• اعتماد مباني مبيزانية اجلامعة متكاملة ومجهزة للمراكز البحثية حتى تتمكن من القيام بدورها بأكثر فاعلية وكفاءة�	

• االهتمام بزيادة التكاليف الكلية لبرامج الصيانة الشاملة والتي تشمل الوقاية ملبانى ومرافق وجتهيزات كافة وحدات اجلامعة�	

• توفير االعتمادات املالية الكافية للكليات اجلديدة، حتى تتمكن من فبول األعداد املتزايدة من الطالب والطالبات في األعوام القادمة�	

وفي الختام:

 
ً
معبــــــرا ــــــر  التقري هــــــذا  يكــــــون  ن 

أ
ا المجمعــــــة  جامعــــــة  مــــــل 

أ
تا

ــــــى  ول
أ
ال سيســــــية 

أ
التا الســــــنة  فــــــي  إنجازاتهــــــا  هــــــم 

أ
ا عــــــن 

ــــــات  التحدي عــــــرض  ــــــي  ف  
ً
وموضوعيــــــا 1432/1431هـــــــ، 

عــــــرض  فــــــي   
ً
وواقعيــــــا  

ً
ومنطقيــــــا واجهتهــــــا،  التــــــي  والمعوقــــــات 

مســــــيرة  فــــــي  لهــــــا   
ً
دافعــــــا ليكــــــون  وطموحاتهــــــا،  مقترحاتهــــــا 

عوام القادمة.
أ
التميز قي ال

                                                  وهللا الموفق


