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كلمة معالى مدير الجامعة

وذلك  الزمني  بعمرها  مقارنة  والقفزات  اإلجنازات  من  العديد  حتقق  أن  اجملمعة  جامعة  استطاعت 

الشريفني  احلرمني  خادم  حكومة  لدن  من  تلقاه  الذي  الكبير  الدعم  بفضل  ثم  أوالً  اهلل  بفضل 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ـ حفظه اهلل ـ وتوجيهاته الدائمة والرامية ألن تأخذ اجلامعات األولوية 

في الدعم وتوفير احتياجاتها. وبإشراف ومتابعة من معالي وزير التعليم العالي األستاذ الدكتور 

خالد بن محمد العنقري. ثم بجهود اخمللصني من أبناء الوطن املنتسبني إلى هذه اجلامعة.

وتستهدف اجلامعة في خدماتها التعليمية كال من محافظات اجملمعة والزلفي والغاط ورماح ومدينة 

حوطة سدير.. لتغطي بذلك منطقة جغرافية كبيرة، كان قد اكتمل فيها انتشار التعليم العام في 

وقت سابق بحمد اهلل، لتكمل هذه اجلامعة منظومة التعليم بجميع مراحله، وحتقق هدف وزارة 

التعليم العالي بالتوسع في التعليم اجلامعي. كما ساعدت في استيعاب األعداد املتزايدة من خريجي 

الثانوية العامة، وساهمت في تخفيف الضغط الكبير الذي تشـهده اجلـامعات في املدن الكبرى.  

اجلامعة  توفيق  ذلك  ومن  بها  تفخر  التي  النجاحات  من  عددا  األولني  العامني  خالل  حققت  وقد 

 ، العالية  واألكادميية  اإلدارية  واخلبرات  الكفاءات  ذات  الوطنية  القيادات  اختيار  حسن  في 

وخلق بيئة مثالية للعمل التي ساعدت على العطاء واإلنتاج والتنافس نحو النجاح, مروراً بخطوات 

، مع  والبرامج  األفراد  إلى  واملعامل  املباني  اجلامعة، من  قائم في  التي شملت كل ما هو  التطوير 

العمادات  جميع  إنشاء  واكتمال  اإلدارات  أغلب  تكوين  مت  حيث  املتميزة،  اإلدارية  التنظيمات 

التنظيمية،  هياكله  وتطبيق  اجلامعات  أعرق  في  املتبعة  والبرامج  اخلطط  أحدث  على  املساندة 

لتحقق اجلامعة متيزاً في عدد من اجملاالت مبساهمة جميع اجلهات في اجلامعة من وكاالت وكليات 

وعمادات مساندة وإدارات. 

اجلامعة  تسعى  التي  والطموحات  واآلمال  تطول  اجملمعة  جلامعة  والنجاحات  اإلجنازات  قائمة  إن 

لتحقيقها ليست لها حدود. وهي تتوافق مع ما رسم لهذه اجلامعة من رؤية مستقبلية لتحقق 

رسالتها السامية وتبلغ أهدافها التي تخطط للوصول إليها بإذن اهلل، مما يجعلها تسير في ركب التطور 

والرقي بنظرة تفاؤل ملستقبل مشرق لهذه اجلامعة لتكون منارة علمية متقدمة يشار إليها بالبنان 

تلقاه  الذي  الكبير  الدعم  تقف بني مثيالتها من اجلامعات األخرى بكل فخر واعتزاز ومتيز في ظل 

اجلامعة من حكومة خادم احلرمني الشريفني ومتابعة معالي وزير التعليم العالي. 

والتقرير املقدم للعام الثاني للجامعة 1432-1433هـ يأتي كدليل واضح على ما حققته اجلامعة 

مجمله  في  وهو  اجلامعة.  تؤديه  الذي  الريادي  الدور  وعن  اخملتلفة  باجلوانب  اإلجنازات  في  متيز  من 

يعد نبراساً ينير لنا الطريق لتحقيق طموحات في التطوير للوصول إلى الهدف املنشود.

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

                                                                                                                                مدير اجلامعة

                                                                                                                          د. خالد بن سعد املقرن 

مقدمة:

انضمت هذه اجلامعة الفتية إلى الصروح العلمية الكثيرة والكبيرة في بالدنا احلبيبة، بناء على موافقة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

من  املوافق 24  املبارك من عام 1430هـ  الثالث من شهر رمضان  ـ وذلك في  العالي ـ حفظه اهلل  التعليم  رئيس مجلس  الوزراء  رئيس مجلس  آل سعود 

بتعيني  2009م  ديسمبر   17 املوافق  1430هـ  احلجة  ذي   30 بتاريخ  ملكي  أمر  بصدور  األولى  التأسيس  مرحلة  وتوجت  2009م.  عام  أغسطس  شهر 

الدكتور خالد بن سعد بن محمد املقرن مديراً جلامعة اجملمعة باملرتبة املمتازة. ليبدأ العمل في اجلامعة منذ ذلك التاريخ وتنطلق مرحلة التأسيس لبناء 

جامعة متميزة وفق أعلى املواصفات واملعايير للجامعات احلديثة . لتكون قادرة على تلبية الرغبات املعرفية وحتقيق الطموحات العلمية لسكان احملافظات 

واملدن والقرى احمليطة بها وتلبي تطلعات والة األمر وحتقق األهداف املرسومة لها . 

في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  الطالبية،   واخلدمات  األنشطة  والطالبات،  الطالب  اخملتلفة،  اإلجنازات  أوجه  تناولت  فصول  ثمانية  التقرير  ويتضمن 

تناول  الذي  الثامن  بالفصل  التقرير  واختتم  واملشروعات،  واملالية،  اإلدارية  الشئون  اجملتمع،  خدمة  والتدريب،  اإلبتعاث   ، العلمية  األنشطة  حكمهم، 

اجنازات اجلامعة في عامها الثاني ثم التحديات واملعوقات التي واجهتها وأخيراً بعددٍ من التوصيات واملقترحات.

وجدير باإلشارة أن التقرير املقدم مت إعداده في ضوء اخملطط العام لعناصر مشروع الصيغة املوحدة للتقرير السنوي للجامعات والصادر من األمانة العامة 

جمللس التعليم العالي باململكة العربية السعودية



11 التقرير السنوي الثاني جلامعة اجملمعة 1432-1433هـ10

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.

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.	



13 التقرير السنوي الثاني جلامعة اجملمعة 1432-1433هـ12

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:

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(.	
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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.	

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.	
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الهيكل التنظيمي للجامعة:



19 التقرير السنوي الثاني جلامعة اجملمعة 1432-1433هـ18

المحتويات

)املستجدين  والطالبات  الطالب  عدد  إجمالي   :1/1

اجلامعة  لكليات  اخلريجني  وكذلك  واملقيدين(، 

الدراسية  املرحلة  حسب  1433/1432هـ  خالل 

واجلنس واجلنسية.

احلالة  حسب  والطالبات  الطالب  أعداد   :2/1

واملرحلة الدراسية.

1/2/1: املستجدون.

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

مرحلة  في  املستجدون   :2/1/2/1

الدراسات العليا )املاجستير(.

3/1/2/1 املستجدون في مرحلة الدبلوم املتوسط.

2/2/1 املقيدون.

1/2/2/1: املقيدون في مرحلة البكالوريوس.

2/2/2/1: املقيدون في مرحلة الدبلوم املتوسط.

3/2/1 اخلريجون.

موزعني  باجلامعة  اخلريجني  أعداد   :1/3/2/1

حسب املراحل الدراسية واجلنسية واجلنس.

مرحلة  خريجي  توزيع   :  2/3/2/1

اجلامعة حسب  البكالوريوس على كليات 

التخصص واجلنسية واجلنس.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية إدارة األعمال.

كلية التربية باجملمعة.

كلية العلوم بالزلفي.

كلية التربية بالزلفي.

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير.

3/1: الطالب والطالبات املطوية قيودهم.

السنوات  خالل  والطالبات  الطالب  عدد  تطور   4:/1

الثالث املاضية.

1/4/1: تطور أعداد الطالب والطالبات املستجدين.

2/4/1: تطور أعداد الطالب والطالبات املقيدين.

السنوات  خالل  اخلريجني  أعداد  تطور   :3/4/1

الثالث األخيرة.

ول
أ
الفصل ال

الطاب والطالبات
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واعــــــداد  ــــــن(  والمقيدي )المســــــتجدين  والطالبــــــات  الطــــــاب  عــــــداد 
أ
ا ــــــي  إجمال  :1/1

الدراســــــية  ــــــة  المرحل حســــــب  1433/1432هـــــــ  خــــــال  الجامعــــــة  لكليــــــات  الخريجيــــــن 

والجنس والجنسية:

مبرحلة  طالبة   )17( منهم  وطالبة  طالبا   )4996( 1433/1432هـ  للعام  اجلامعة  في  الدراسية  املراحل  كافة  في  املستجدين  الطالب  أعداد  إجمالي  يبلغ 

طالباً   )15333( باجلامعة  املقيدين  إجمالي  املتوسط،  الدبلوم  مرحلة  في  طالباً   )364( البكالوريوس،  مرحلة  في  وطالبة  طالباً   )4615( املاجستير، 

هذا  خالل  اجلامعة  خريجي  عدد  إجمالي  بلغ  كما  املتوسط،  الدبلوم  مبرحلة  طالباً  و)618(  البكالوريوس،  مبرحلة  وطالبة  طالباً   )14715( منهم  وطالبة، 

العام )541( خريجاً وخريجة هم جميعاً مبرحلة البكالوريوس وال يوجد خريجني مبرحلة املاجستير والدبلوم املتوسط في هذا العام.

1433/1432هـ  العام  خالل  اجلامعة  بكليات  اخلريجني  وكذلك  واملقيدين  املستجدين  والطالبات  الطالب  أعداد  إجمالي   )1-1( رقم  جدول  ويوضح 

موزعني حسب املراحل الدراسية واجلنس واجلنسية.

جدول )1-1( توزيع إجمالي عدد الطالب والطالبات املستجدين واملقيدين وكذلك اخلريجني بكليات اجلامعة خالل العالم اجلامعي 1433/32هـ حسب املرحلة الدراسية واجلنس واجلنسية

حاالت الطالب واجلنس
اخلريجوناملقيدوناملستجدون

اجملموعإناثذكوراجملموعإناثذكوراجملموعإناثذكور

ماجستير

------1717-سعودي

--- -----غير سعودي

------17--اجملموع

بكالوريوس

222323794602633283661469896445541سعودي

 ---1316117-13غير سعودي

4615634883671471596445541-2236اجملموع

دبلوم متوسط

---616-3642379364616سعودي

---2-2---غير سعودي

---618-364618-364اجملموع

260023964996696683841533396445541اإلجمالي

شكل رقم )1-1( الطال ب والطالبات املستجدين واملقيدين – وكذلك 

اخلريجني بكليات اجلامعة في العام اجلامعي 1433/32هـ حسب املرحلة 

الدراسية واجلنسية واجلنس.

2/1: الطاب والطالبات حسب الحالة والمرحلة الدراسية:

1/2/1 المستجدون:

منهم  البكالوريوس  مبرحلة  وطالبة  طالب   )4602( منهم  البكالوريوس  مبرحلة  طالباً  و)4615(  املتوسط،  الدبلوم  مبرحلة  طالباً   )364( قبول  مت 

طالبة   )17( قبول  مت  كما   ،)%0.26( بنسبة  طالباً   )13( السعوديني  غير  عدد  بلغ  كما   ،)%99.74( بنسبة  السعوديني  من  وطالبة  طالب   )4602(

مبرحلة املاجستير جميعهن من السعوديات.

ويوضح جدول رقم )1-2( أعداد الطالب املستجدين بكليات اجلامعة موزعني حسب املرحلة الدراسية واجلنسية واجلنس للعام اجلامعي 1433/1432هـ.

جدول )1-2( أعداد الطالب املستجدين باجلامعة موزعني حسب املراحل الدراسية واجلنسية واجلنس خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

املرحلة الدراسية
اجملموع اجملموعغير سعوديسعودي

الكلي

النسبة إلى 

اإلجمالي أنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

364036400036403647.29دبلوم متوسط

2223237946021301322362379461592.37بكالوريوس 

01717000017170.34ماجستير

25872396498313013260023964996اجملموع

51.7847.9699.740.2600.2652.0447.96النسبة إلى اإلجمالي )%(

نالحظ من اجلدول السابق مايلي:

• أن أعداد الطالب املستجدين غالبيتهم في مرحلة البكالوريوس.	

• أن نسبة غير السعوديني قليلة جدا التتعدى %0.26.	

• أن نسبة الدراسات العليا من الطالبات فقط نسبة ضعيفة جدا 0.34% ورمبا يعد ذلك لكونها جامعة تدريسية تقدم خدماتها في األساس ملرحلة 	

البكالوريوس وفقا الحتياجات سوق العمل الوطنية.

شكل )1-2-2( أعداد الطالب املستجدين باجلامعة موزعني حسب اجلنسية 

والنوع خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

           

�شكل رقم )1-2-1( الطالب والطالبات املستجدون موزعني

حسب املراحل الدراسية واجلنسية واجلنس في العام اجلامعي 1433/32هـ
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1/1/2/1 المستجدون في مرحلة البكالوريوس:

 ،%48.45 بنسبة  طالباً   )2236( منهم   ،%99.72 بنسبة  السعوديني  من  طالباً   )4602( منهم  البكالوريوس  مبرحلة  وطالبة  طالباً   )4615( قبول  مت 

و )2379( طالبة بنسبة %51.55.

 ويوضح اجلدول رقم )1-3( أعداد الطالب والطالبات املستجدين بكليات اجلامعة في العام 1433/1432هـ موزعني حسب اجلنس واجلنسية.

جدول )1-3( أعداد الطالب والطالبات املستجدين في مرحلة البكالوريوس موزعني حسب الكلية واجلنس واجلنسية للعام الدراسي 1432/ 1433هـ

الكلية

عدد الطالب املستجدين في مرحلة البكالوريوس

اجملموع اجملموعغير سعوديسعودي

الكلي

النسبة إلى 

اإلجمالي إناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

59059000590591.28الطب

29029000290290.63طب األسنان

2231603830002231603838.30العلوم الطبية التطبيقية

222022200022202224.81الهندسة

5040504000504050410.92إدارة األعمال

0465465000046546510.08التربية باجملمعة

290029000029002906.28العلوم بالزلفي

394972136613013407972137929.88التربية بالزلفي 

1123154270001123154279.25العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

2071903970002071903978.60العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

1832774600001832774609.97العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

22232379460213013223623794615اجلملة

48.1751.5599.720.2800.2848.4551.55النسبة إلى اإلجمالي

من اجلدول السابق يتبني ما يلي:

ضرورة زيادة أعداد املقبولني في بعض الكليات الطبية والعلمية وذلك ما تعمل اجلامعة على حتقيقه في األعوام القادمة بإذن اهلل.

 

شكل رقم )1-3-1( التوزيع النسبي للطالب والطالبات املستجدين في مرحلة 

البكالوريوس موزعني حسب الكليات للعام الدراسي 1433/1432هـ

�شكل رقم )1-3-2( التوزيع النسبي للطالب والطالبات املستجدين في مرحلة البكالوريوس موزعني

حسب اجلنسية والنوع للعام الدراسي 1433/1432هـ
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2/1/2/1 الماجستير

نظراً لكون جامعة اجملمعة جامعة ناشئة، فإن الدراسة في مرحلة الدراسات العليا تقتصر على كليتي التربية باجملمعة والتربية بالزلفي، ومتنح اجلامعة في 

الوقت احلالي درجة املاجستير وقد بلغ عدد املستجدين في مرحلة املاجستير في العام الدراسي 1433/1432 هـ 17 طالبة كلهم من السعوديات بنسبة 

0.34 من إجمالي املستجدين في اجلامعة.

ويبني اجلدول )1-4( أعداد الطالب والطالبات املستجدين في مرحلة املاجستير موزعني حسب اجلنسية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ.

جدول )1-4( أعداد الطالب والطالبات املستجدين في مرحلة املاجستير موزعني حسب اجلنسية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

الكلية

عدد الطالب املستجدين مبرحلة املاجستير

سعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكور

088847.06كلية التربية باجملمعة

099952.94كلية التربية بالزلفي

0171717اجلملة

0.00100100النسبة إلى اإلجمالي

من اجلدول السابق يتبني ما يلي:

• انخفاض نسبة طالب وطالبات الدراسات العليا حيث ال يتجاوز 0.34% من اإلجمالي.	

• اليوجد طالب في مرحلة الدراسات العليا.	

• أن بقية كليات اجلامعة اليوجد بها طالب دراسات عليا ويعود ذلك إلى أن غالبيتها حديثة النشأة.	

          

شكل رقم )1-4( أعداد الطالب والطالبات املستجدين في مرحلة املاجستير 

موزعني حسب الكلية للعام الدراسي 1433/1432هـ

3/1/2/1 مرحلة الدبلوم المتوسط.

إجمالي  من   %7.29 بنسبة  السعوديني  من  كلهم  طالباً   )364( 1433/1432هـ  اجلامعي  العام  في  املتوسط  الدبلوم  مرحلة  في  املستجدين  عدد  بلغ 

املستجدين في اجلامعة.

2/2/1 المقيدون:

عدد  وبلغ   ،%99.88 بنسبة  السعوديني  من  وطالبة  طالباً   )15331( منهم  وطالبة،  طالباً   )15350( العام  هذه  باجلامعة  املقيدين  عدد  إجمالي  بلغ 

 )8367( و   %41.35 بنسبة  طالباً   )6348( منهم  البكالوريوس  مبرحلة  وطالبة  طالباً  و)14715(  طالباً،   )618( املتوسط  الدبلوم  مبرحلة  املقيدين 

طالبة بنسبة 54.5% من إجمالي العدد، أما بالنسبة للماجستير فلم يتجاوز )17( طالباً وطالبة.

اجلامعي  العام  خالل  والنوع  واجلنسية  الدراسية  املرحلة  حسب  موزعني  باجلامعة  املقيدين  والطالبات  الطالب  أعداد   )5-1( رقم  اجلدول  ويوضح 

1433/1432هـ.

جدول )1-5( أعداد الطالب املقيدين باجلامعة موزعني حسب الدرجة العلمية واجلنسية واجلنس خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

املرحلة الدراسية
اجملموعغير سعوديسعودي

اجملموع الكلي
النسبة إلى 

اإلجمالي أنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

616061620261806184.03دبلوم متوسط

633283661469816117634883671471595.86بكالوريوس

6948836615314181196966836715333اجملموع

54.57 45.3154.5699.880.110.0060.1245.43النسبة إلى اإلجمالي 

شكل رقم )1-5-1(: التوزيع النسبي للطالب املقيدين باجلامعة موزعني 

حسب املرحلة الدراسية خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

شكل )1-5-2( أعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة موزعني حسب 

اجلنسية واجلنس والدرجة العلمية خالل العام الدراسي 1433/1432هـ
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1/2/2/1 المقيدون في مرحلة البكالوريوس:

و)8367(   %43.32 بنسبة  طالباً   )6348( منهم  البكالوريوس  مبرحلة  وطالبة  طالباً   )14715( العام  هذا  اجلامعة  بكليات  املقيدين  عدد  إجمالي  بلغ 

طالبة بنسبة 56.68%، وبلغ عدد السعوديون منهم )14698( سعودياً بنسبة %99.88.

ويوضح اجلدول رقم )1-6( توزيعهم حسب اجلنس واجلنسية.

جدول )1-6( أعداد الطالب والطالبات املقيدين في مرحلة البكالوريوس موزعني حسب الكلية اجلنس واجلنسية للعام الدراسي 1433/1432هـ

الكلية

عدد الطالب املقيدين في مرحلة البكالوريوس 

اجملموع اجملموع غير سعوديسعودي

الكلي
النسبة

إناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

92092000920920.63الطب

56056000560560.38طب األسنان

678396107400067839610747.30العلوم الطبية التطبيقية

564056400056405643.83الهندسة

18910189100018910189112.85إدارة األعمال

02972297200002972297220.20التربية باجملمعة

1431014310001431014319.72العلوم بالزلفي

47831393617160164943139363324.69التربية بالزلفي

�العلوم والدراسات اإلنسانية

بحوطة سدير
1128219330111128229346.35

783608139100078360813919.45العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

2474306770002474306774.60العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

6332836614698161176348836714715اجلملة

43.0356.8599.880.110.010.1243.3256.68النسبة إلى اإلجمالي

من اجلدول السابق يتبني ما يلي:

واذا ما قورنت  بلغت %21.86،  بالزلفي(  والعلوم  والهندسة  والتطبيقية  الطبية  والعلوم   – طب األسنان   – )الطب  املقيدين في كليات  أن نسبة الطالب 

بنسبة املقيدين في العام اجلامعي 1432/31هـ التى تبلغ 9.71% جند أن هناك منواً ملحوظاً في أعداد الطالب والطالبات في هذه الكليات.

�شكل )1-6( التوزيع النسبي للطالب والطالبات املقيدين في مرحلة البكالوريوس

موزعني حسب الكليات للعام الدراسي 1433/1432هـ

2/2/2/1 المقيدون في مرحلة الدبلوم المتوسط:

 )%99.67( السعوديني  نسبة  وكانت  اجلامعة،  في  املقيدين  إجمالي  من   )%4.03( بنسبة  طالباً   )618( املتوسط  الدبلوم  مرحلة  في  املقيدين  عدد  بلغ 

من إجمالي املقيدين في هذه املرحلة وجميعهم من الذكور.

3/2/1: الخريجون

عدد  منهم  البكالوريوس  مرحلة  من  جميعهم  وطالبة  طالباً   )541( 1433/1432هـ  عام  في  اجلامعة  بكليات  واخلريجات  اخلريجني  عدد  إجمالي  بلغ 

)96( طالباً بنسبة 17.74%، و )445( طالبة بنسبة 82.26% من اإلجمالي، واليوجد خريجون من الدراسات العليا أو الدبلوم املتوسط.

ويوضح اجلدول )1-8( اعداد املتخرجني باجلامعة موزعني حسب املرحلة الدراسية واجلنسية واجلنس.

جدول )1-7( أعداد املتخرجني باجلامعة موزعني حسب الدرجة العلمية واجلنسية واجلنس خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

املرحلة الدراسية
اجملموع اجملموعغير سعوديسعودي

الكلي

النسبة إلى 

اإلجمالي أنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

9644554100096445541100بكالوريوس

9644554100096445541اجملموع

17.7482.261000.000.000.0017.7482.26النسبة إلى اإلجمالي )%(
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شكل )1-7( أعداد املتخرجني باجلامعة موزعني حسب اجلنسية والنوع 

خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

1/3/2/1 مرحلة البكالوريوس:

بلغ إجمالي عدد خريجي وخريجات اجلامعة في مرحلة البكالوريوس للعام اجلامعي 1433/32هـ )541( خريجاً وخريجة جميعهم من السعوديني، ويوضح 

اجلدول رقم )1-9( توزيعهم حسب الكلية واجلنس واجلنسية.

جدول )1-8( توزيع إجمالي أعداد خريجي وخريجات اجلامعة في مرحلة البكالوريوس موزعني حسب الكلية واجلنس واجلنسية للعام الدراسي 1433/1432هـ

الكلية

عدد الطالب اخلريجني في مرحلة البكالوريوس 

سعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكور

00000.00الطب

00000.00طب األسنان

14014142.59العلوم الطبية التطبيقية

00000.00الهندسة

560565610.34إدارة األعمال

015715715729.02التربية باجملمعة

26026264.81العلوم بالزلفي

023123123142.70التربية بالزلفي

057575710.54العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

00000.00العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

00000.00العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

96445541541اجلملة

17.7482.26100النسبة إلى اإلجمالي

يبني اجلدول السابق ما يلي:

• أن خمس كليات من أصل إحدى عشرة كلية ليس لديها خريجون حلداثة النشأة ويفسر ذلك قلة عدد اخلريجني باجلامعة.	

• إنشاء 	 قبل  والتعليم  التربية  لوزارة  تابعة  كانت  أنها  حيث  البنات  كليات  قدم  بسبب   %64.52 إلى  يصل  بفارق  الذكور  عن  اإلناث  نسبة  ارتفاع 

اجلامعة والتي توسعت في البرامج للجنسني بعد اإلنشاء.

شكل )1-8( أعداد املتخرجني باجلامعة موزعني حسب الدرجة العلمية 

واجلنسية و النوع خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

2/3/2/1 توزيع خريجي مرحلة البكالوريوس على كليات الجامعة حسب التخصص والجنسية والجنس:

كلية العلوم الطبية التطبيقية:

بلغ عدد اخلريجني )14( خريجاً جميعهم من السعوديني من قسم اخملتبرات الطبية، ويوضح اجلدول )1-9( ذلك.

جدول )1-9( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية العلوم الطبية التطبيقية موزعني حسب التخصص واجلنسية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

التخصص

كلية العلوم الطبية التطبيقية

سعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكور

1401414100اخملتبرات الطبية

1401414اجلملة

1000100النسبة إلى اإلجمالي

شكل )1-9( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية العلوم الطبية التطبيقية 

موزعني حسب اجلنسية والنوع والتخصص للعام الدراسي 1433/1432هـ
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عمال:
أ
خريجو كلية إدارة ال

اجلدول  ويبني  اإلجنليزية،  واللغة  والقانون  احملاسبة  أقسام  من  وذلك  السعوديني  من  جميعهم  خريجاً   )56( األعمال  إدارة  كلية  من  اخلريجني  عدد  بلغ 

رقم )1-11( ذلك.

جدول )1-10( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية إدارة األعمال موزعني حسب التخصص واجلنسية واجلنس للعام الدراسي 1432/ 1433هـ

التخصص

كلية إدارة األعمال

سعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكور

00000.00إدارة األعمال

290292951.79احملاسبة

120121221.43القانون

150151526.78اللغة اإلجنليزية

5605656اجلملة

1000.00100النسبة إلى اإلجمالي

شكل )1-10-2( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية إدارة األعمال 

موزعني حسب التخصص واجلنسية و النوع للعام الدراسي 1432/ 1433هـ

          

شكل )1-10-1( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية إدارة األعمال 

موزعني حسب التخصص للعام الدراسي 1433/1432هـ

خريجو كلية التربية بالمجمعة:

قسم  من  أحد  يتخرج  لم  بينما  اخملتلفة،  األقسام  من  وذلك  السعوديات  من  جميعهن  خريجة   )157( باجملمعة  التربية  كلية  من  اخلريجات  عدد  يبلغ 

اجلامعي  للعام  واجلنس  اجلنسية  حسب  موزعني  باجملمعة  التربية  لكلية  البكالوريوس  مرحلة  خريجي  أعداد   )11-1( اجلدول  ويوضح  األطفال.  رياض 

1433/1432 هـ.

جدول )1-11( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية التربية باجملمعة موزعني حسب التخصص واجلنسية واجلنس للعام اجلامعي 1432 / 1433هـ

التخصص

كلية التربية باجملمعة

سعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكور

00000.00التربية اخلاصة

037373723.57الدراسات اإلسالمية

041414126.11اللغة العربية

028282817.84اللغة اإلجنليزية

022222214.01الرياضيات

292918.47 029علوم األحياء

00000.00رياض األطفال

0157157157اجلملة

0.00100100النسبة إلى اإلجمالي

�شكل )1-11-2( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية التربية باجملمعة موزعني

حسب التخصص و اجلنسية والنوع للعام الدراسي 1432 / 1433هـ
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خريجو كلية العلوم بالزلفي:

بلغ عدد اخلريجني )26( خريجاً جميعهم من السعوديني وذلك بالتخصصات )الرياضيات – الفيزياء – علوم احلاسب(.

جدول )1-12( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية العلوم بالزلفي موزعني حسب التخصص واجلنسية واجلنس للعام اجلامعي 1432/ 1433هـ

التخصص

كلية العلوم بالزلفي

سعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكور

120121246.15الرياضيات

404415.39الفيزياء

100101038.46علوم احلاسب

2602626اجلملة

1000.00100النسبة إلى اإلجمالي

�شكل )1-12( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية العلوم بالزلفي موزعني

حسب التخصص واجلنسية والنوع للعام الدراسي 1433/1432هـ

خريجو كلية التربية بالزلفي:

بلغ عدد اخلريجات من كلية التربية بالزلفي )231( خريجة من التخصصات اخملتلفة بالكلية – جميعهن من السعوديات- كما اليوجد خريجون من قسم 

للعام  واجلنس  اجلنسية  حسب  موزعني  بالزلفي  التربية  لكلية  البكالوريوس  مرحلة  خريجي  اعداد   )13-1( اجلدول  ويبني  العام،  لهذا  اآللي  احلاسب 

اجلامعي 1433/1432 هـ.

جدول )1-13( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية التربية بالزلفي موزعني حسب التخصص واجلنسية واجلنس للعام اجلامعي 1432 / 1433هـ

التخصص

كلية التربية بالزلفي

سعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكور

058585825.11الدراسات إسالمية

047474720.35اللغة العربية

037373716.02اللغة اإلجنليزية

00000.00احلاسب اآللي

01515156.49الرياضيات

028282812.12الكيمياء

01717177.36الفيزياء

029292912.55االقتصاد املنزلي

0231231231اجلملة

0.00100100النسبة إلى اإلجمالي

�شكل )1-13( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس لكلية التربية بالزلفي موزعني

حسب التخصص والنوع للعام الدراسي 1433/1432هـ
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خريجو كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير:

بلغ عدد اخلريجات )57( خريجة من األقسام اخملتلفة بالكلية، ماعدا قسم اللغة اإلجنليزية، واليوجد خريجات وجميعهن من السعوديات.

واجلنسية  التخصص  اإلنسانية بحوطة سدير موزعني حسب  والدراسات  العلوم  البكالوريوس بكلية  اعداد خريجات مرحلة   )14-1( رقم  اجلدول  ويوضح 

واجلنس لعام اجلامعي 1433/32هـ.

�جدول )1-14( أعداد خريجات مرحلة البكالوريوس لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

موزعات حسب التخصص واجلنسية للعام اجلامعي 1433/1432هـ

التخصص

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

سعودي
النسبة املئويةاجملموع الكلي

مجموعإناثذكور

032323256.14الدراسات إسالمية

00000.00اللغة اإلجنليزية

018181831.58الكيمياء

077712.28الرياضيات

0575757اجلملة

0.00100100النسبة إلى اإلجمالي

شكل )1-14( أعداد خريجات مرحلة البكالوريوس لكلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير موزعات حسب التخصص واجلنسية للعام 

الدراسي 1433/1432هـ

3/1 الطاب والطالبات المطوية قيودهم:

مرحلة  في  جميعهم  وطالبة  طالب   )3000( 1433/1432هـ  الدراسي  العام  خالل  اجلامعة  من  قيودهم  املطوية  والطالبات  الطالب  عدد  بلغ 

البكالوريوس.

طالبات   )1106( قيودهن  املطويات  الطالبات  عدد  بلغ  حني  في   %  63.13 بنسبة  طالباً   )1894( قيودهم  املطوية  الذكور  الطالب  عدد  بلغ  كما 

بنسبة 36.78 %.

الطالب  إجمالي  من   %  17.40 بنسبة  وطالبة  طالباً   )522( بلغ  بالزلفي، حيث  التربية  كلية  من  قيودهم  املطوية  والطالبات  الطالب  من  عدد  أكبر  وكان 

املطوية  إجمالي  من   %15.84 بنسبة  طالب   )475( قيودهم  املطوية  الطالب  عدد  بلغ  حيث  األعمال،  إدارة  كلية  ثم  قيودهم،  املطوية  والطالبات 

قيودهم, ثم كلية التربية باجملمعة والتي بلغ عدد الطالب املطوية قيودهم بها )460( طالباً وطالبة بنسبة 15.33 %.

وميكن أن يعزى السبب األكبر النسحاب أغلبهم لوجود فرص بديلة أفضل إما من حيث قرب املكان أو نوعية القبول في برامج تعليمية فنية أو عسكرية، 

املرتفعة  غير  املعدالت  ذوي  والطالبات  الطالب  ميكن  مما  األقدم  باجلامعات  مقارنة  اجلامعة  تخصصات  في  القبول  نسبة  بانخفاض  يتعلق  اآلخر  واألمر 

من القبول ببرامج اجلامعة ثم ال يستطيعون مواصلة دراستهم في هذه األقسام فيتحولون ألقسام أخرى في جامعات أقرب لهم جغرافياً.

ويبني اجلدول )1-16( أعداد الطالب والطالبات املطوية قيودهم حسب الكلية واجلنس واملرحلة الدراسية خالل العام الدراسي 1433/1432هـ.

جدول )1-15( أعداد الطالب والطالبات الذين مت طي قيدهم من اجلامعة خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

الكلية
اجملموعدراسات عليابكالوريوس

اجملموع الكلي
النسبة إلى 

اإلجمالي أنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

13013000130130.43الطب

11011000110110.37طب األسنان

19714534200019714534211.40العلوم الطبية التطبيقية

75075000750752.50الهندسة

4750475000475047515.84إدارة األعمال

24022046000024022046015.33التربية باجملمعة

155015500015501555.17العلوم بالزلفي

18933352200018933352217.40التربية بالزلفي

العلوم والدراسات اإلنسانية 

بحوطة سدير
15492246000154922468.20

العلوم والدراسات اإلنسانية 

بالغاط
18915434300018915434311.43

العلوم والدراسات اإلنسانية 

برماح
19616235800019616235811.93

189411063000000189411063000اجلملة

63.1336.8710000063.1336.87النسبة إلى اجلملة )%(

شكل )1-15-2( التوزيع النسبى ألعداد الطالب والطالبات الذين مت طي 

قيدهم من اجلامعة خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )1-15-1( التوزيع العددي ألعداد الطالب والطالبات الذين مت طي 

قيدهم من اجلامعة خالل العام الدراسي 1433/1432هـ
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4/1 تطور عدد الطاب والطالبات خال السنوات الثاث الماضية:

عداد الطاب والطالبات المستجدين:
أ
1/4/1: تطور ا

 )%78.75( قدرها  بزيادة  وطالبة  طالباً   )4996( 1433/1432هـ  عام  في  الدراسية  املراحل  جميع  في  اجلامعة  في  املستجدين  الطالب  عدد  بلغ 

اجلامعي  العام  عن   )%35.98( قدرها  وبزيادة  وطالبة،  طالباً   )2795( العام  هذا  املستجدين  عدد  بلغ  حيث  1430-1431هـ  اجلامعي  العام  عن 

1432/1431هـ، حيث بلغ عدد املستجدين هذا العام )3674( طالباً وطالبة.

أما معدل النمو السنوي للطالب والطالبات في السنوات الثالث األخيرة فهو على النحو التالي:

عامي  ومبقارنة   ،)%35.98( بلغ  فقد  1433/1432هـ  1431-1432هـ،  وعامي   ،)%31.45( بلغ  1431-1432هـ  1430-1431هـ، 

التوسع  في  واإلقليمية  الناشئة  اجلامعات  أهداف  مع  يتفق  وهذا   )%78.75( إلى  يصل  النمو  معدل  أن  جند  1433/1432هـ  عام  مع  1430-1431هـ 

في برامج البكالوريوس. ويوضح جدول رقم )1-16(: تطور اعداد الطالب املستجدين في كليات اجلامعة في السنوات الثالث املاضية.

جدول )1- 16( تطور أعداد الطالب والطالبات املستجدين باجلامعة موزعني حسب املرحلة الدراسية واجلنس خالل الثالث سنوات املاضية

التصنيفاملرحلة
عدد الطالب والطالبات املستجدين باجلامعة

1431 / 14301432 / 14311433 / 1432

املاجستير

000ذكر

0017أنثى 

0017اجملموع

البكالوريوس

128417932236ذكر

131117812379أنثى

259535744615اجملموع

الدبلوم املتوسط

200100364ذكر

000أنثى

200100364اجملموع

279536744996اجلملة

24.3832.0443.58النسبة إلى اإلجمالي )%(

31.4435.98-معدل النمو السنوي

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

حسب املرحلة الدراسية خالل الثالث سنوات املاضية

يتبني من السابق ما يلي:

• أن بداية الدراسات العليا في العام اجلامعي 1433/32هـ.	

• أعداد 	 أن  على  يدل  مما   %78.75 بنسبة  1431/1430هـ  اجلامعي  العام  عن  1433/1432هـ  اجلامعي  العام  في  إجماال  الطالب  أعداد  زيادة 

الطالب باجلامعة في تزايد ومنو بصورة واضحة.

• 	 ،%29.13 بنسبة  1433/1431هـ  اجلامعي  العام  عن  1433/1432هـ  اجلامعي  العام  في  البكالوريوس  مرحلة  في  والطالبات  الطالب  أعداد  زيادة 

وعن العام اجلامعي 1431/1430هـ بنسبة 77.84% وهذا يدل على اتخاذ اجلامعة سياسة النمو واالتوسع خياراً استراتيجياً لها كجامعة ناشئة.

• بالنسبة لطالب الدبلوم املتوسط إنخفض العدد بنسبة 50% عن العام اجلامعي 1430-1431هـ وزاد بنسبة 264%فى العام اجلامعى 1433/1432.	

عداد الطاب والطالبات المقيدين:
أ
2/4/1: تطور ا

بنسبة   1432/1431 عام  وطالبة  طالباً   )12449( إلى   1431/1430 عام  وطالبة  طالباً   )9338( من  البكالوريوس  مرحلة  في  الطالب  أعداد  زادت 

زيادة 33.3%، ثم زاد هذا العدد إلى )14715( طالباً وطالبة عام 1433/1432 بنسبة زيادة قدرها 57.58% مقارنة بالعام 1431/1430هـ.

زيادة  بنسبة   1432/1431 عام  طالباً   )280( إلى  1431/1430هـ  عام  طالباً   )262( من  املتوسط  الدبلوم  مرحلة  طالب  أعداد  زادت  كما 

6.87% ثم زاد هذا العدد إلى )618( طالب عام 1433/1432 بنسبة زيادة قدرها 135.87% مقارنة بالعام 1431/1430هـ.

عام  وطالبة  طالباً   )12729( إلى  1431/1430هـ  عام  وطالبة  طالب   )9600( من  املقيدين  الطالب  أعداد  زادت  املراحل،  جميع  مستوى  وعلى 

مقارنة   %59.89 قدرها  زيادة  بنسبة   1433/1432 عام  وطالبة  طالباً   )15350( إلى  العدد  هذا  زاد  ثم   ،%33.59 زيادة  بنسبة   1432/1431

بالعام 1431/1430هـ.

وتوضح بيانات اجلدول )1-17( تطور أعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة خالل السنوات الثالث األخيرة.

جدول )1-17( تطور أعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة موزعني حسب املرحلة الدراسية واجلنس خالل الثالث سنوات املاضية

التصنيفاملرحلة

عدد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة

اجملموع الكلي1432 / 14311433 / 14301432 / 1431

البكالوريوس

28084582634813738ذكر

65307867836722764أنثى

9338124491471536502اجملموع

الدبلوم املتوسط

2622806181160ذكر

0000أنثى

2622806181160اجملموع

9600127291533337662اجلملة

25.4833.7940.71النسبة إلى اإلجمالي )%(

32.5920.59-معدل النمو السنوي
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شكل )1-17-2(تطور أعداد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة خالل 

الثالث سنوات املاضية

          

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

حسب املرحلة الدراسية خالل الثالث سنوات املاضية

خيرة:
أ
عداد الخريجين خال السنوات الثاث ال

أ
3/4/1: تطور ا

بنسبة   1432/1431 عام  وطالبة  طالباً   )495( إلى   1431/1430 عام  وطالبة  طالباً   )463( من  البكالوريوس  مرحلة  في  اخلريجني  أعداد  زادت 

زيادة 6.91%، ثم زاد هذا العدد إلى )541( طالباً وطالبة عام 1433/1432 بنسبة زيادة قدرها 16.84% مقارنة بالعام 1431/1430هـ.

تقترب  انخفاض  بنسبة   1432/1431 عام  طالب   )26( إلى  1431/1430هـ  عام  طالباً   )82( من  املتوسط  الدبلوم  مرحلة  طالب  أعداد  وانخفضت 

من ثلث عدد اخلريجني في العام األول. ولم يكن هناك خريجون في العام 1433/1432.

 ،1432/1431 عام  وطالبة  طالباً   )521( إلى  1431/1430هـ  عام  وطالبة  طالباً   )545( من  اخلريجني  أعداد  نقصت  املراحل،  جميع  مستوى  وعلى 

ثم زاد هذا العدد إلى )541( طالباً وطالبة عام 1433/1432 بنسبة زيادة %3.83.

وتوضح بيانات اجلدول )1-18( تطور أعداد اخلريجني باجلامعة خالل السنوات الثالث األخيرة.

جدول )1-18( تطور أعداد اخلريجني باجلامعة موزعني حسب املرحلة الدراسية واجلنس خالل الثالث سنوات املاضية

التصنيفاملرحلة

عدد الطالب والطالبات اخلريجني باجلامعة

النسبة املئويةاجملموع الكلي1432 / 14311433 / 14301432 / 1431

البكالوريوس

19579617210.70ذكر

444438445132782.58أنثى

463495541149993.28اجملموع

الدبلوم املتوسط

822601086.72ذكر

00000.00أنثى

822601086.72اجملموع

5455215411607اجلملة

33.9132.4233.67النسبة إلى اإلجمالي )%(

3.83-4.40-معدل النمو السنوي

شكل )1-18-2( التوزيع النسبي خلريجي مرحلة البكالوريوس موزعني 

حسب الكليات للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )1-18-1( أعداد خريجي مرحلة البكالوريوس موزعني حسب 

الكليات للعام الدراسي 1433/1432هـ

شكل )1-18-3(توزيع خريجي مرحلة البكالوريوس موزعني على الكليات 

وفق اجلنسية والنوع للعام الدراسي 1433/1432هـ
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الفصل الثاني

نشطة والخدمات الطابية
أ
ال

المحتويات

1/2: األنشطة الطالبية.

1/1/2: األنشطة الثقافية.

2/1/2: األنشطة االجتماعية.

3/1/2: األنشطة الرياضية.

4/1/2: األنشطة التطوعية.

5/1/2: األنشطة الفنية.

2/2: اخلدمات الطالبية.

1/2/2: خدمات صندوق الطالب.

2/2/2: اخلدمات الطبية.

3/2/2: خدمات القبول والتسجيل واإلرشاد األكادميي.
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نشطة الطابية:
أ
1/2 ال

انطالقا من األطر التربوية احلديثة، فإن اجلامعة تسعى لتوفير أنشطة مختلفة هدفها تطوير وصقل شخصية الطالب، وانسجاما مع هذا الهدف تقوم إدارة 

األنشطة الطالبية في عمادة شئون الطالب بعمل أندية ثقافية واجتماعيه ورياضية وكشفية، وتقوم برعاية سلوك الطالب والطالبات في اجلامعة وذلك 

من خالل برامج مدروسة لتنمية روح املسئولية واالنتماء لديهم، وتهيئة مناخ جامعي مناسب لهم وذلك من خالل املشاركة الفعالة في مختلف األنشطة 

والطالبات  الطالب  من  ممكن  عدد  ألكبر  الفرصة  وإتاحة   – الطالبية  باألندية  االهتمام  وكذلك  والفنية،  والكشفية  والرياضية  واالجتماعية  الثقافية 

لتحقيق رغباتهم وهوياتهم بأنواعها اخملتلفة واكتشاف مواهبهم وقدراتهم عن طريق النوادى الطالبية وذلك من خالل املرافق اخملتلفة التى توفرها عمادة 

شئون الطالب من خالل األندية.

بلغ  وقد  وكشفية.  وفنية  وتطوعية  ورياضية  واجتماعية  ثقافية  من  الطالبية  األنشطة  أنواع  مختلف  1433/1432هـ  العام  خالل  اجلامعة  نفذت  ولقد 

عدد فاعليات األنشطة الطالبية خالل العام 1432/ 1432 هـ )59( نشاطاً.

ويوضح اجلدول )2-1( األنشطة الطالبية وعدد الفاعليات في كل نشاط خالل العام الدراسي 1432/1431هـ.

جدول )2-1( األنشطة الطالبية وعدد الفاعليات في كل نشاط خالل العام الدراسي 1433/1432 هـ

النسبة إلى اإلجماليعدد الفاعلياتنوع النشاط

1525.42ثقافي

1728.81إجتماعي

1016.95رياضي

35.09تطوعي

813.56فني

610.17كشفي

59اجملموع

ويوضح الرسم البياني )2-1( مقارنة بني عدد فاعليات مختلف األنشطة.

شكل )2-1( األنشطة الطالبية وعدد الفاعليات في كل نشاط خالل العام 

الدراسي 1433/1432 هـ

نشطة الثقافية:
أ
1/1/2 ال

أهم  باجلامعة ومن  اخملتلفة  الكليات  الطالب من  العديد من  الثقافية شارك فيها  األنشطة  العديد من  اجلامعي 1433/32هـ  العام  اجلامعة خالل  نفذت 

هذه األنشطة:

جدول )2-2( يبني األنشطة الثقافية خالل العام 1433/32هـ.

املستفيدونالكلية / العمادةعنوان النشاطم

مسابقة حفظ القرآن الكرمي وتالوته وجتويده1

عمادة شئون الطالب

الطالب

الطالبمسابقة املساجلة الشعرية للكليات2

الطالباملسابقة األدبية )القصة القصيرة،الشعر،املقالة(3

الطالباحملاضرات العلمية ألصحاب السماحة والفضيلة العلماء واملشايخ4

الطالبمسابقة اخلطابة جلميع الكليات5

الطالبمسابقة احلديث النبوي6

الطالبمسابقة البحوث العلمية والثقافية7

الطالبمشاركة اجلامعة في األسابيع الثقافية جلامعات ومؤسسات التعليم العالى لدول مجلس التعاون اخلليجي8

الطالباملسابقة الثقافية بني كليات اجلامعة9

الطالبمسابقة تلخيص كتاب10

الطالباقامة احلفل اخلتامي لألنشطة الطالبية حتت رعاية معالى مدير اجلامعة واملسئولني عنها11

الطالباتاملسابقة الثقافية الكبرى12

الطالباتبرنامج "بصمه" للفتاة اجلامعية13

الطالباتمسابقة املسرح اجلامعي14

الطالباتمسابقة اخلطابة15

الطالباتمسابقة املساجلة الشعرية16

الطالباتمسابقة الشعر17

الطالباتمسابقة القصة القصيرة18

الطالباتزيارة مهرجان التراث والثقافة باجلنادرية19

20

محاضرات مثل:

- النقد الفني واألدبي

- الطالبة اجلامعية – )آمال وتوقعات(

- التفكير اإلبداعي

- احلراك الثقافي باملنطقة بني الواقع واملأمول

الطالبات

الطالباتورش عمل – عن فن كتابة املقالة21

الطالباتندوة كيفية التعامل مع التقنيات احلديثة22

الطالباتسلسلة دورات اللغة اإلجنليزية واحلاسب اآللي وتطوير الذات23
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نشطة اإلجتماعية:
أ
2/1/2 ال

مشاركة  إجمالي  من   %46.02 قدرها  طالبية  مشاركة  بنسبة  اجتماعياً  نشاطاً   )17( عدد  1433/1432هـ  الدراسي  العام  خالل  اجلامعة  نفذت 

الطالب في األنشطة.

ويوضح اجلدول )2-3( عدد الطالب والطالبات املشاركني في أبرز فاعليات النشاط االجتماعي.

جدول )2-3( أعداد الطالب والطالبات املشاركون في أبرز فاعليات األنشطة االجتماعية خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

الفاعلية
عدد الطالب 

املشاركني

عدد الطالبات 

املشاركات
النسبة إلى اإلجمالياجملموع الكلي

400040011.44معرض "حياتي جميلة بال سموم"

15001504.29ملتقى "شباب سعداء"

01701704.86عالم املرأة والطفل

10001000200057.20اللقاء السنوي للطلبة املستجدين مبعالي مدير اجلامعة

940942.69حفل الطالب املستجدين بكلية العلوم بالزلفي 

430431.23االحتفال باليوم الوطني بكلية العلوم بالزلفي

12601263.60حفل نهاية األنشطة الطالبية بكلية العلوم بالزلفي

250250.72رحلة إلى مكة

250250.72زيارة مصنع األلبان

220220.63زيارة مصنع مياه حياة

300300.86زيارة مصنع العطا هلل للبالستيك

720722.06لقاء قسم الرياضيات في كلية العلوم بالزلفي

430431.23لقاء قسم الفيزياء في كلية العلوم بالزلفي

660661.89لقاء قسم احلاسب في كلية العلوم بالزلفي

940942.69لقاء قسم السنة التحضيرية في كلية العلوم بالزلفي

560561.60لقاء قسم اخملتبرات الطبية في كلية العلوم بالزلفي 

800802.29لقاء املوظفني وأعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم بالزلفي

232611703496اجملموع

66.5333.47النسبة إلى اإلجمالي )%(

باالضافة الى بعض فعاليات النشاط االجتماعي األخرى مثل:

البازار:

مهارات  على  وتدريبهن  التجاري  اجملال  في  اخلبرة  واكتساب  بالنفع  عليهن  يعود  فيما  الطالبات  مواهب  من  االستفادة  منه  الهدف  معرض  وهو 

اجملتمع التجاري.

النادي الجتماعي:

وهو يساهم في رعاية النمو الشامل للطالب والنمو االجتماعي على وجه 

اكتشاف  على  الطالب  تساعد  التي  الظروف  انسب  لتوفير  اخلصوص 

مواهبهم وقدراتهم لصقلها وتنميتها.

ــــــك  المل وجامعــــــة  المجمعــــــة  جامعــــــة  بيــــــن  المشــــــترك  اللقــــــاء 

سعود:

وذلك للتعرف على اخلطط العلمية والعملية بني اجلامعتني ودور اجلامعة 

في تعزيز األنشطة الطالبية وتفعيل دورها داخل اجلامعة وخارجها.

وفيما يلي بعض فاعليات النشاط الجتماعي:

• زائر 	  )4000( بزيارته  قام  سموم":  بال  جميلة  "حياتي  معرض 

ومن  وخيرية.  حكومية  جهات   )10( مبشاركة  أيام   3 خالل 

من  أكثر  نكتة"  ليست  "هذه  مسامير  حلقة  املصاحبة  فاعلياته 

)1500000( مشاهدة.

• زائر، 	 ألف   )11( وزاره  سعداء"  "شباب  مللتقى  ماسية  رعاية 

واستفاد منه )30( مدخناً و)8( متعاطني.

• خيرية 	 جهة  و)35(  طالبة،   )170( والطفل"مبشاركة  املرأة  "عالم 

ركناً   )12( وتضمن  زائرة،   )8000( بزيارته  وقام  وجتارية. 

ومحاضرات  والتعليم  الكتاب  ومعرض  للطفل  ومسرح  لألطفال، 

ودورات تدريبية.

• اللقاء السنوي للطلبة املستجدين مبعالي مدير اجلامعة، وحضره أكثر 	

في  اجلامعة  كليات  جلميع  بثه  ومت  وطالبة،  طالب   )2000( من 

الداخل واخلارج وكليات الطالبات.

• مجموعة من الرحالت قام بها عدد من طالب كلية العلوم بالزلفي 	

إلى مكة، ومصنع األلبان، ومصنع العطا هلل للبالستيك.

نشطة الرياضية:
أ
3/1/2 ال

 )10( عدد  1433/1432هـ  الدراسي  العام  خالل  اجلامعة  نفذت 

إجمالي  من   %12.11 قدرها  طالبية  مشاركة  بنسبة  رياضية  أنشطة 

مشاركات الطالب في األنشطة.

فاعليات  أبرز  في  املشاركني  الطالب  عدد   )4-2( اجلدول  ويوضح 

النشاط الرياضي.

جدول )2-4( أعداد الطالب املشاركني في أبرز فاعليات األنشطة الرياضية 

خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

الفاعلية

عدد 

الطالب 

املشاركني

عدد 

الطالبات 

املشاركات

اجملموع الكلي
النسبة إلى 

اإلجمالي

200204.35بطولة تنس الطاولة

150015032.61دوري اجلامعة لكرة القدم

8008017.39كأس العمادة لكرة الطائرة

300306.52بطولة اختراق الضاحية

180018039.13منتخبات اجلامعة

4600460اجملموع

1000النسبة إلى اإلجمالي )%(

شكل )2-2( أعداد الطالب املشاركني في أبرز فاعليات األنشطة الرياضية 

خالل العام الدراسي 1433/1432هـ
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اجلدول  يوضحها  التى  الهامة  األخرى  الرياضية  األنشطة  الى  باإلضافة 

التالي:

�جدول )2-5( األنشطة الرياضية التى قام بها الطالب

في العام اجلامعي 1433/1432هـ

عدد الكلياتنوع النشاطم
عدد الالعبني 

املشاركني

8144كأس معالي مدير اجلامعة1

896كأس العمادة للكرة الطائرة األول2

12144كأس العمادة للكرة الطائرة الثاني3

1265سباق اختراق الضاحية4

5
دروس اجلامعة في كرة القدم 

)الثاني(
12216

�شكل )2-3( األنشطة الرياضية التى قام بها الطالب

في العام اجلامعي 1433/1432هـ

وفيما يلي بعض فاعليات النشاط الرياضي:

• 1432/12/25هـ 	 االثنني  يوم  أقيمت  الطاولة،  تنس  بطولة 

في مدينة األمير سلمان بن عبد العزيز الرياضية مبحافظة اجملمعة، 

وشارك بها )20( طالباً.

• دوري اجلامعة لكرة القدم، استمرت قرابة شهرين في أندية محافظات 	

هـ   1433/4/20 الثالثاء  يوم  واختتمت  والغاط،  والزلفي  اجملمعة 

في مدينة األمير سلمان بن عبد العزيز الرياضية مبحافظة اجملمعة، 

وشارك بها )150( طالب من مختلف كليات اجلامعة.

نشطة التطوعية:
أ
4/1/2 ال

 )3( عدد  1433/1432هـ  الدراسي  العام  خالل  اجلامعة  نفذت 

إجمالي  من   %0.86 قدرها  طالبية  مشاركة  بنسبة  تطوعية  أنشطة 

مشاركات الطالب في األنشطة.

فاعليات  أبرز  في  املشاركني  الطالب  عدد   )6-2( اجلدول  ويوضح 

النشاط التطوعي.

جدول )2-6( أعداد الطالب املشاركني في أبرز فاعليات األنشطة التطوعية 

خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

الفاعلية
عدد الطالب 

املشاركني

عدد الطالبات 

املشاركات
اجملموع الكلي

النسبة إلى 

اإلجمالي

1501523.08أسبوع الشجرة

1001015.38أسبوع املرور

4004061.54حملة التبرع بالدم

65065اجملموع

1000النسبة إلى اإلجمالي )%(

وفيما يلي بعض فاعليات النشاط التطوعي:

• حملة التبرع بالدم قامت بها العيادة الطبية بالتعاون مع مستشفى 	

امللك خالد باجملمعة شارك فيها أربعون متبرعاً من منسوبي اجلامعة، 

كما مت أثناء هذه احلملة إلقاء كلمات توعوية للمتبرعني عن الفوائد 

من  اتخاذها  الواجب  االحتياطات  وبعض  بالدم  للتبرع  العظيمة 

قبل املتبرع.

• من 	  )25( بها  قام  تطوعية  أنشطة  املرور  وأسبوع  الشجرة  أسبوع 

طالب كلية العلوم بالزلفي.

نشطة الفنية
أ
5/1/2 ال

أنشطة   8 عدد  1433/1432هـ  الدراسي  العام  خالل  اجلامعة  نفذت 

مشاركات  إجمالي  من   %9.48 قدرها  طالبية  مشاركة  بنسبة  فنية 

املشاركني  الطالب  عدد   )7-2( اجلدول  ويوضح  األنشطة.  في  الطالب 

في أبرز فاعليات النشاط الفني.

جدول )2-7( أعداد الطالب املشاركني في أبرز فاعليات األنشطة الفنية 

خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

الفاعلية
عدد الطالب 

املشاركني

عدد الطالبات 

املشاركات
اجملموع الكلي

النسبة إلى 

اإلجمالي

دورة التصوير 

الفوتوغرافي
7007015.56

دورة مهارات 

التقوق اجلامعي
200020044.44

8008017.78دورة الفوتوشوب

دورة في أعمال 

الدفاع املدني
100010022.22

4500450اجملموع

1000النسبة إلى اإلجمالي )%(

وفيما يلي تفصيل لبعض فاعليات النشاط الفني:

• 	 1432/12/25 االثنني  يوم  عقدت  الفوتوغرافي،  التصوير  دورة 

التصوير  فن  في  مختص  وقدمها  طالباً،   )70( منها  وأستفاد  هـ، 

الفوتوغرافي.

• 	 1433/1/11 الثالثاء  يوم  عقدت  اجلامعي،  التفوق  مهارات  دورة 

هـ، وأستفاد منها )200( طالب، وقدمها مختص في التدريب.

• هـ، 	  1433/3/22-21 الفترة  في  عقدت  الفوتوشوب،  دورة 

وأستفاد منها )80( طالباً، وقدمها مختص في فن التصميم.

• هـ، 	  1433/4/6 الثالثاء  يوم  عقدت  املدني،  الدفاع  أعمال  دورة 

وأستفاد منها )100( طالب، وقدمها فريق من شعبة الدفاع املدني 

باجملمعة.

نشطة الكشفية:
أ
6/1/2 ال

 )6( عدد  1433/1432هـ  الدراسي  العام  خالل  اجلامعة  نفذت 

إجمالي  من   %1.75 قدرها  طالبية  مشاركة  بنسبة  كشفية  أنشطة 

مشاركات الطالب في األنشطة.

فاعليات  أبرز  في  املشاركني  الطالب  عدد   )8-2( اجلدول  ويوضح 

النشاط الكشفي.

جدول )2-8( أعداد الطالب املشاركني في أبرز فاعليات األنشطة الكشفية 

خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

الفاعلية
عدد الطالب 

املشاركني

عدد الطالبات 

املشاركات
اجملموع الكلي

النسبة إلى 

اإلجمالي

معسكر اخلدمة 

العامة للحج
1601614.41

2502522.52رحلة اجلوالة

3003027.03رسل السالم

100109.01ورشة رسل السالم

3003027.03اليوم الوطني

1110111اجملموع

1000النسبة إلى اإلجمالي )%(

وشارك في معسكر اخلدمة العامة للحج ورحلة اجلوالة عدد )65( طالباً 

من طلبة كلية العلوم بالزلفي.
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2/2 الخدمات الطابية:

تهتم اجلامعة بتقدمي اخلدمات التي يحتاجها الطالب والطالبات كما يلي:

1/2/2 خدمات صندوق الطاب:

خالل  من  املادية  والطالبات  الطالب  احتياجات  بتوفير  اجلامعة  تهتم 

فرص  وتوفير  والسلف،  اإلعانات،  في  املتمثلة  الطالب  صندوق  خدمات 

العام  خالل  رياالً   )139160( املنصرف  إجمالي  بلغ  وقد  العمل. 

الدراسي 1433/1432هـ، واستفاد منها عدد )63( طالباً وطالبة.

من  املستفيدين  والطالبات  الطالب  أعداد   )9-2( اجلدول  ويوضح 

خدمات صندوق الطالب.

�جدول )2-9( أعداد الطالب والطالبات املستفيدين من

خدمات صندوق الطالب في العام الدراسي 1433/1432هـ

اخلدمات

العام الدراسي 1433/1432 هـ

عدد املستفدين
املبلغ املنصرف 

)بالرياالت( 

2914500اإلعانات

1717000السلف

17107660التشغيل الطالبي

63139160اجملموع

2/2/2 الخدمات الطبية:

والطالبات  للطالب  الطبية  اخلدمات  بتوفير  اجملمعة  جامعة  اهتمت   

وكذلك خدمة اجملتمع من خالل العيادات املتنقلة.

 ويوضح اجلدول )2-10( الكادر الطبي والفني واإلداري باجلامعة

�جدول )2-10( أعداد أفراد الكادر الطبي والفني واإلداري

في العام الدراسي 1433/1432هـ

التخصصالفئة
العدد 

1432/31هـ

العدد 

1433/32هـ

األطباء

15إستشاري

1-أخصائي

28طبيب مقيم

2-طبيب أسنان

22صيدلي

الفنيون

414متريض

13فني وبائيات

1-أشعة

1-فني مختبر

27فني صيدلة

26إحصاء

13فني أجهزة طبية

2-مساعد صيدلي

515موظفون إداريوناإلداريون

2070اجملموع

والفني  الطبي  الكادر  افراد  أعداد  زيادة  السابق  اجلدول  من  يالحظ   *

االهتمام  على  اجلامعة  حرص  يعنى  مما   %250 بنسبة  واإلداري 

باخلدمات الطبية للطالب والطالبات.

�شكل )2-4( تطور أعداد أفراد الكادر الطبي والفني واإلداري

في العام الدراسي 1433/1432هـ

الطالب  من  العيادات  من  املستفيدين  أعداد   )11-2( اجلدول  ويوضح 

والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وموظفي اجلامعة.

اجلدول )2-11( أعداد املستفيدين من العيادات من الطالب والطالبات 

وأعضاء هيئة التدريس وموظفي اجلامعة

الفئة
أسنانطبيب عام

32-1433هـ31-1432هـ32-1433هـ31-1432هـ

11863560233700الطالب

0-13904171الطالبات

أعضاء هيئة 

التدريس
26479267202

352105636108املوظفون

319295793361010اجملموع

معدل النمو 

السنوي
%200.09%200.59

شكل رقم )2-5( تطور اعداد املستفيدين من العيادات من الطالب 

والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وموظفى اجلامعة.

زيادة نسبة أعداد املستفيدين من  يتبني من اجلداول واألشكال السابقة 

اجلامعة  وموظفى  التدريس  وهيئة  والطالبات  الطالب  من  العيادات 

للطبيب  بالنسبة  1433/32هـ  1432/31هـ،  الدراسي  العام  خالل 

مدى  يعكس  مما   %200.59 بنسبة  واألسنان   %200.09 بنسبة  العام 

اهتمام اجلامعة بالرعاية الصحية ألبنائها ومنسوبيها.

والتســــــجيل  القبــــــول  خدمــــــات   3/2/2

كاديمي:
أ
واإلرشاد ال

عملت اجلامعة على توفير أنظمة حديثة وفعالة وشاملة ومتاحة للجميع في 

عمليات القبول والتسجيل، تتسم بالشفافية والوضوح مع مراعاة تطبيق 

معايير القبول والتسجيل بشكل عادل ومنظم، وكذلك احلـماية الفعـالة 

أكـادمييني  مرشدين  توفير  إلى  اجلامعة  سعت  كما  الطالب.  لسجـالت 

بالشفافية  لوائح تتسم  املقررات، ووجود  بتفاصيل متطلبات  على علم 

والوضوح إلجراءات االستئناف والتظلم التي يحق للطالب اللجوء إليها. 

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

حتت مسمى الئحة التأديب.
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المحتويات

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

1/1/3: إجمالي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم باجلامعة.

2/1/3: توزيع أعضاء هيئة التدريس باجلامعة حسب الكلية واجلنسية واجلنس.

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

4/1/3: توزيع أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين باجلامعة.

2/3: الهرم األكادميي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة.

)1431/1430هـ،  األخيرة  الثالثة  األعوام  خالل  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  أعداد  تطور   :3/3

1431-1432هـ، 1433/1432هـ(.

4/3: نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى إجمالي املقيدين باجلامعة حسب الكليات.

1/4/3: نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى إجمالي املقيدين باجلامعة.

1/1/4/3: نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى مستوى الكليات الطبية.

2/1/4/3: نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى مستوى الكليات العلمية.

3/1/4/3: نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى مستوى الكليات النظرية.

اجلامعيني  العامني  خالل  املقيدين  الطالب  إلى  )أستاذ:طالب(  املتحقق  املعدل  مقارنة   :2/4/3

1432/31هـ، 1433/32هـ.

5/3 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين مت تعيينهم بكليات اجلامعة خالل العام اجلامعي 1433/1432هـ.

الفصل الثالث

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

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

من   )%38.5( نسبة  ميثلون  وسعوديات،  سعوديني   )303( منهم  واإلناث،  الذكور  من  عضواً   )787( حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  بلغ 

 )277( إلى  اإلناث  عدد  ووصل   )%64.8( نسبة  ميثلون  أعضاء   )510( الذكور  من  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  وبلغ  العدد،  إجمالي 

عضوة بنسبة )35.20%( من إجمالي العدد.

ويوضح اجلدول رقم )3-1( توزيع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب الكلية واجلنسية واجلنس.

جدول)3-1( أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بكليات اجلامعة موزعني حسب اجلنسية واجلنس في العام الدراسي 1433/1432هـ

الكليات

غير السعودينيالسعوديون

اإلجمالي أعضاء هيئة 

التدريس

احملاضرون 

واملعيدون
اجملموع

أعضاء هيئة 

التدريس
اجملموعاحملاضرون

اجلملةإناثذكورمجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكورمجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكور

50701201240601001022022الطب )اجملمعة(

00202022010303505طب األسنان )الزلفي(

30609092610123381351471360العلوم الطبية التطبيقية

40110150153501905405469069الهندسة )اجملمعة(

60190250253101004104166066العلوم اإلدارية واإلنسانية

22313333536712347171640631037597172التربية باجملمعة

20110130133602305905972072العلوم بالزلفي

5184213435611237151838563181112التربية بالزلفي

العلوم والدراسات اإلنسانية 

)حوطة سدير(
31822112334817514133144245478

العلوم والدراسات اإلنسانية 

)الغاط(
3017720727749416824361551

العلوم والدراسات اإلنسانية 

)رماح(
501692193034124610251742

4030707801402202229029اجملتمع

20002021000101303 علوم احلاسب واملعلومات

0060606606       السنة التحضيرية

64512111318511830319510513054325159484510277787اإلجمالي

النسبة إلى اإلجمالي
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�شكل رقم )3-1-1(: توزيع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

حسب الكلية في العام اجلامعي 1433/1432هـ

عضاء هيئة التدريس بالجامعة حسب الكلية والجنسية والجنس:
أ
2/1/3: توزيع ا

الذكور  نسبة  بلغت   ،)%18.07( نسبة  ميثلون  وسعودية،  سعودياً   )69( منهم  واإلناث،  الذكور  من  عضواً   )369( فقط  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  بلغ 

)17.34%(، واإلناث )1.36%( من إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس فقط.

ويوضح اجلدول رقم )3-2( توزيع أعضاء هيئة التدريس فقط حسب الكلية واجلنسية واجلنس.

جدول رقم )3-2( توزيع أعضاء هيئة التدريس فقط حسب الكلية واجلنسية واجلنس

الكليات

غير السعودينيالسعوديون
اجملموع

أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

9-49-54-5الطب )اجملمعة(

2-22-2---طب األسنان )الزلفي(

3261036291039-3العلوم الطبية التطبيقية

39-3539-435-4الهندسة )اجملمعة(

37-3137-631-6العلوم اإلدارية واإلنسانية

22325234770455095التربية باجملمعة

38-3638-236-2العلوم بالزلفي

516112334162440التربية بالزلفي

31481725111829العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطة سدير(

3741110414-3العلوم والدراسات اإلنسانية )الغاط(

53478412-5العلوم والدراسات اإلنسانية )رماح(

12-812-48-4اجملتمع

3-13-21-2 علوم احلاسب واملعلومات

64569195105300259110369اإلجمالي
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شكل رقم )3-2-1(: توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الكلية في العام اجلامعي 1433/1432هـ
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شكل )3-2-2( أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بكليات اجلامعة موزعني حسب اجلنسية والنوع في العام الدراسي 1433/1432هـ

  

والجنــــــس  والجنســــــية  الكليــــــة  حســــــب  بالجامعــــــة  ــــــن  والمعيدي ــــــن  المحاضري ــــــع  توزي  :3/1/3

للعام الجامعي 1433/1432هـ:

وبلغت  العدد،  إجمالي  من  بنسبة)%55.98(  السعوديني  من   )234( منهم  واالناث  الذكور  من  عضواً   )418( باجلامعة  واملعيدين  احملاضرين  عدد  بلغ 

نسبة الذكور )60.05%( ، واإلناث )39.95%( من إجمالي العدد.

ويوضح اجلدول رقم )3-3( توزيع احملاضرين واملعيدين حسب الكلية واجلنسية واجلنس.

جدول)3-3( توزيع احملاضرين واملعيدين حسب الكلية واجلنسية واجلنس في العام الدراسي 1433/1432هـ

الكليات

غير السعودينيالسعوديون
اجملموع

احملاضرون واملعيدوناحملاضرون واملعيدون

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

70760613013الطب )اجملمعة(

202101303طب األسنان )الزلفي(

6061231518321العلوم الطبية التطبيقية

110111901930030الهندسة )اجملمعة(

190191001029029العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكليات

غير السعودينيالسعوديون
اجملموع

احملاضرون واملعيدوناحملاضرون واملعيدون

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

133346171633304979التربية باجملمعة

110112302334034العلوم بالزلفي

8425071522155772التربية بالزلفي

8223051419133649العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطة سدير(

177249413261137العلوم والدراسات اإلنسانية )الغاط(

16925123171128العلوم والدراسات اإلنسانية )رماح(

3031401417017اجملتمع

606606-00السنة التحضيرية

12111323413054184251167418اإلجمالي

0.2890.270.560.3110.1290.440.60.41النسبة الى اإلجمالي
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�شكل )3-3-1( توزيع أعداد احملاضرين واملعيدين حسب الكليات

في العام اجلامعى 1433/32هـ
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شكل )3-3-2(: توزيع احملاضرين واملعيدين حسب املرتبة العلمية واجلنسية واجلنس للعام اجلامعي 1433/1432هـ
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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 1433/1432هـ:

• 	 )%64.89( بنسبة  الدكتوراه  على  احلاصلني  من  عضواً   )369( منهم  واالناث،  الذكور  من  عضواً   )787( باجلامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  بلغ 

العدد  إجمالي  من   )%40.28( بنسبة  مساعداً  أستاذاً   )317( و   ،)%5.46( بنسبة  أستاذ  درجة  على  أعضاء   )9( بينهم  من  العدد،  إجمالي  من 

منهم )54( من السعوديني بنسبة )%17.03(.

• العدد 	 إجمالي  من   )%11.43( بنسبة  معيداً   )90( و   ،)%41.68( بنسبة  محاضراً   )328( احملاضرين  عدد  فبلغ  واملعيدين،  للمحاضرين  بالنسبة  أما 

جميعهم من السعوديني، وبلغ عدد السعوديني والسعوديات من اإلجمالي )303( بنسبة )%38.50(.

ويوضح اجلدول )3-4( توزيع أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين حسب املؤهل العلمي واملرتبة العلمية واجلنس واجلنسية للعام اجلامعي 1433/1432هـ.

جدول )3-4( توزيع أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين حسب املؤهل العلمي واملرتبة العلمية واجلنس للعام اجلامعي 1433/1432هـ

اإلجماليبكالوريوسماجستيردكتوراهاملؤهل العلمي
اجملموع

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكوراملرتبة العلمية واجلنسية

أستاذ
300000303سعودي

600000606غير سعودي

أستاذ مشارك
120000012012سعودي

238000023831غير سعودي

أستاذ مساعد
495000049554سعودي

16697000016697263غير سعودي

محاضر
009351009351144سعودي

00130540013054184غير سعودي

معيد
00003852385290سعودي

000000000غير سعودي

اإلجمالي
64593513852195108303سعودي

1951051305400325159484غير سعودي

2591102231053852520267787اجملموع

 32.9113.9828.3413.344.836.6166.0733.93النسبة إلى اإلجمالي

شكل )3-4-2( عدد اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وفق اجلنسية 

والنوع واملرتبة العلمية للعام اجلامعي 1433/1432هـ

          

شكل )3-4-1( عدد اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وفق للمؤهل 

اجلامعي للعام اجلامعي 1433/1432هـ

الجامعــــــي  العــــــام  فــــــي  بالجامعــــــة  ــــــس  التدري هيئــــــة  عضــــــاء 
أ
ل كاديمــــــي 

أ
ال الهــــــرم   2/3

1433/1432هـ:

بنسبة  مشاركاً  أستاذاً   )43( و   ،)%2.44( بنسبة  أساتذة   )9( منهم  عضواً،   )369( اخملتلفة  اجلامعة  كليات  من  التدريس  هيئة  أعضاء  أعداد  بلغ مجموع 

 )%18.70( بنسبة  عضواً   )69( السعوديني  من  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  ويبلغ   ،)%85.91( بنسبة  مساعداً  أستاذاً   )317( و   ،)%11.65(

من إجمالي العدد.

األكادميية  الدرجة  حسب  موزعني  1433/32هـ  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 ومن في حكمهم باجلامعة موزعني حسب املرتبة العلمية في العام الدراسي 1433/1432هـ

املرتبة العلمية
النسبةاإلجماليغير سعودينيسعوديون

مجموعمجموعأنثىذكر مجموعأنثىذكر مجموعأنثىذكر 

3036069092.44أستاذ

12012238313584311.65أستاذ مشارك

495541669726321510231785.90أستاذ مساعد

64569195108300259110369اجملموع

17.431.3618.7052.8528.4681.370.1929.81النسبة إلى اإلجمالي

شكل رقم )3-5-2( التوزيع الهرمي ألعضاء هيئة التدريس وفقا للمرتبة 

العلمية واجلنسية واجلنس باجلامعة للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل رقم )3-5-1( التوزيع الهرمي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة للعام 

الدراسي 1433/1432هـ
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عــــــوام 
أ
ا ــــــة  الثاث خــــــال  حكمهــــــم  ــــــي  ف ومــــــن  ــــــس  التدري هيئــــــة  عــــــداد 

أ
ا تطــــــور   3/3

حســــــب  1433/1432هـــــــ(  1432/1431هـــــــ،  )1431/1430هـــــــ،  الماضيــــــة 

الجنسية والجنس:

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

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

بزيادة قدرها )41.58%( عن العام املاضي.

• عام 	 عن   )%46.28( زيادة  نسبة  محققاً  عضواً   )249( 1433/32هـ  اجلامعي  العام  في  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  ازداد 

في  ومن  التدريس  هيئة  ألعضاء  املستمرة  الزيادة  على  يدل  مما  1430-1431هـ  اجلامعي  العام  عن   )%107.11( زيادة  ونسبة  1432/31هـ، 

حكمهم بصورة تتفق مع املعايير العاملية.

• إزدادت 	 اإلجمالي  العدد  من   )%32.37( 1431/30هـ  اجلامعي  العام  في  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  من  السعوديني  نسبة  بلغت 

حتقيقا  الوطنية  الكوادر  زيادة  إلى  يشير  مما   )%48.60( إلى  1433/32هـ  عام  في  ووصلت   ،)%37.34( لتصبح  1433/32هـ  عام  في  النسبة 

ملا تنشده اجلامعة.

ويوضح اجلدول رقم )3-6( تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم باجلامعة خالل األعوام اجلامعية الثالثة.

جدول )3-6( يبني الزيادة السنوية في أعداد هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل الثالثة أعوام املاضية )1430-1431هـ، 1431-1432هـ، 1433/1432هـ( حسب اجلنسية واجلنس

السنوات
العدد السنويغير سعودينيسعوديون

اجملموع
نسبة الزيادة 

السنوية

نسبة السعوديني 

لإلجمالي مجموعأنثىذكر مجموعأنثىذكر مجموعأنثىذكر 

--1431/30725112317978257251129380380هـ

32.37%41.58%1432/313326596435999761158538هـ

37.34%46.28%249787 77 162 128 46 12182  8041 1433/32هـ

48.60%--185118303325159484510277787اإلجمالي

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

باجلامعة حسب اجلنسية واجلنس خالل األعوام الثالثة السابقة

          

شكل رقم )3-6-1(: تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

باجلامعة خالل األعوام الثالثة السابقة

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

المقيدين بالجامعة حسب الكلية في العام الجامعي 1433/1432هـ:

ستاذ: طالب( على إجمالي المقيدين بالجامعة:
أ
1/4/3: معدل )ا

هيئة  أعضاء  عدد  بلغ  حيث   )19.48  :1( 1433/1432هـ  اجلامعي  العام  في  باجلامعة  املتحقق  طالب(  )أستاذ:  ملعدل  اإلجمالي  املتوسط  بلغ 

املتوسط  )الدبلوم  الدراسية  املراحل  في  وطالبة  طالباً   )15333( املقيدين  والطالبات  الطالب  عدد  وإجمالي  عضواً   )787( حكمهم  في  ومن  التدريس 

والبكالوريوس واملاجستير(، ويبني اجلدول رقم )3-8( ذلك.

جدول )3-7( املعدل احملقق )أستاذ: طالب( بكليات اجلامعة ككل بالنسبة للطالب املقيدين للعام اجلامعي 1433/32هـ

معدل )أستاذ: طالب(إجمالي الطالب والطالباتأعضاء هيئة التدريسالكلياتاملرحلة

البكالوريوس

1: 22924.18الطب

1: 55611.2طب األسنان

1: 60107417.9العلوم الطبية والتطبيقية

1: 695648.17الهندسة

1: 66189128.65العلوم اإلدارية واإلنسانية

1: 72143119.88العلوم بالزلفي

1: 172297217.28التربية باجملمعة

1: 112363332.44التربية بالزلفي

1: 7893411.97العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطة سدير(

1: 51139127.27العلوم والدراسات اإلنسانية )الغاط(

1: 4267716.12العلوم والدراسات اإلنسانية )رماح(

1: 2961821.31اجملتمعالدبلوم املتوسط

1: 7871533319.48اجملموع

شكل )3-7(: املعدل احملقق )أستاذ: طالب( بكليات اجلامعة بالنسبة 

للطالب املقيدين في جميع املراحل الدراسية لعام اجلامعي 1433/32هـ
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فــــــي  ومــــــن  ــــــس  التدري هيئــــــة  عضــــــاء 
أ
ا نســــــبة   :1/1/4/3

حكمهم على مستوى الكليات الطبية:

وتشمل كليات الطب، وطب األسنان والعلوم الطبية والتطبيقية.

 ،)11.2  :1( األسنان  طب  وكلية   ،)4.18  :1( الطب  كلية  في  النسبة 

على  املعدل  متوسط  أما   )17.9  :1( التطبيقية  الطبية  العلوم  وكلية 

ومعايير  تتفق  نسب  وجميعها   ،)14.05  :1( الطبية  الكليات  مستوى 

اجلودة واملؤشرات العاملية.

الطبية  بالكليات  املتحقق  طالب(  )أستاذ:  مبعدل   )9-3( جدول  ويبني 

للعام 1433/1432هـ.

�جدول )3-8( يبني معدل )أستاذ - طالب( املتحقق بالكليات الطبية

في العام اجلامعي 1433/1432هـ

نوع 

الكليات
الكليات

أعضاء هيئة 

التدريس

ومن في 

حكمهم

الطالب املقيدون
النسبة

أستاذ: 

طالب
اجملموعأنثىذكر

الكليات 

الطبية

92-2292الطب
 :1 

4.18

طب 

األسنان
556-5611.2 :1

العلوم 

الطبية 

والتطبيقية

60678396107417.9 :1

878263961222اجملموع
 :1

14.05

شكل )3-8( يبني معدل )أستاذ: طالب( في الكليات الطبية في العام 

اجلامعي 1433/1432هـ

2/1/4/3: الكليات العلمية:

وتشمل كليتي الهندسة، والعلوم بالزلفي

كلية  مستوى  وعلى   )14.15  :1( العلمية  الكليات  في  املعدل  بلغ 

الهندسة )1: 8.17(، وكلية العلوم بالزلفي )1: 19.87(.

العلمية  الكليات  في  )أستاذ:طالب(  معدل   )10-3( اجلدول  ويبني 

للعام اجلامعي 1433/1432هـ.

جدول )3-10( يبني معدل )أستاذ - طالب( املتحقق بالكليات العلمية في 

العام اجلامعي 1433/1432هـ

نوع 

الكليات
الكليات

أعضاء هيئة 

التدريس

ومن في 

حكمهم

الطالب املقيدون
النسبة

أستاذ: 

طالب
اجملموعأنثىذكر

الكليات 

العلمية

8.17: 5641-69564الهندسة

العلوم 

بالزلفي
721431-1431

 :19.87

1

1995-1411995اجملموع
 :14.15

1

شكل رقم )3-10(: معدل )أستاذ:طالب( في الكليات العلمية باجلامعة 

للعام اجلامعي 1433/32هـ

3/1/4/3: الكليات اإلدارية واإلنسانية والتربوية:

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

)رماح(، كلية اجملتمع.

• مما 	  )27.75  :1( كان  حيث  1432/31هـ،  املاضي  العام  عن  يقل  معدل  وهو   )22.02  :1( النظرية  الكليات  مستوى  على  املتحقق  املعدل  بلغ 

يشير إلي منو متزايد ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وأعلى من املعدل في كل من الكليات الطبية والعلمية.

• اجلامعي 	 العام  التوالي حيث كان في  الثاني على  للعام  وهو مرتفع   )32.44  :1( إلى  بالزلفي حيث وصل  التربية  يوجد بكلية  أعلى معدل  أن  يالحظ 

العلوم  بكلية  معدل  وأقل  بها،  التدريس  هيئة  أعضاء  أعداد  تطور  على  مؤشرا  يعد  مما  النسبة  إنخفاض  على  ذلك  ويدل   )38.36  :1( 1432/31هـ 

بالزلفي )1: 11.97(.

ويبني اجلدول رقم )3-11( املعدل املتحقق في الكليات النظرية.

جدول )3-11( يبني معدل )أستاذ - طالب( املتحقق بالكليات اإلدارية واإلنسانية والتربوية في العام اجلامعي 1433/1432هـ

الكلياتنوع الكليات
أعضاء هيئة التدريس

ومن في حكمهم

النسبةالطالب املقيدون

أستاذ: طالب اجملموعأنثىذكر

الكليات النظرية

17.28: 297229721-172كلية التربية باجملمعة

28.65: 18911-661891كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

32.44: 112494313936331كلية التربية بالزلفي

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

)حوطة سدير(
781128229341 :11.97

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

)رماح(
5178360813911 :27.27

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

)الغاط(
422474306771 :16.12

21.31: 6181-29618كلية اجملتمع

22.02: 55041457971121161اجملموع

شكل رقم )3-11( يبني معدل) أستاذ: طالب( في الكليات اإلدارية واإلنسانية والتربوية 

باجلامعة للعام اجلامعي 1433/1432هـ
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العاميــــــن  خــــــال  ــــــن  المقيدي الطــــــاب  ــــــى  إل ســــــتاذ:طالب( 
أ
)ا المتحقــــــق  المعــــــدل  ــــــة  مقارن  :2/4/3

الجامعيين 1432/31هـ، 1433/32هـ.

يبني اجلدول )3-12( املعدل املتحقق )أستاذ : طالب( إلى الطالب املقيدين بجميع املراحل والكليات باجلامعة.

جدول )3-12( مقارنة املعدل املتحقق )أستاذ : طالب( إلى الطالب املقيدين بجميع املراحل والكليات باجلامعة للعام اجلامعي 1432/31هـ، 1433/32هـ

الكلياتالنوع

املعدل احملقق 1433/1432هـاملعدل احملقق 1432/1431هـ

معدل التغير في 

أعضاء 

هيئة التدريس

معدل 

التغير 

في الطلبة

معدل 

التغير 

العام

عدد أعضاء 

هيئة التدريس

 ومن في 

حكمهم

عدد 

الطالب

والطالبات

املعدل 

عدد أعضاء 

هيئة التدريس

 ومن في 

حكمهم

عدد 

الطالب

والطالبات

املعدل 

الكليات 

الطبية

-6508.3322924.18266.7844.15الطب

-107.4-55611.2 - 27-طب األسنان

5174614.5960107417.917.65443.31العلوم الطبية والتطبيقية

الكليات 

العلمية

503867.72695648.173846.110.45الهندسة

-51119823.4972143119.8741.1419.453.62العلوم اإلدارية واإلنسانية

الكليات 

النظرية

-10.56-109303527.84172297217.2833.152التربية باجملمعة

-54168231.1566189128.6522.2212.422.5العلوم اإلدارية واإلنسانية

-83318438.36112363332.443514.15.92التربية بالزلفي

العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطة 

سدير(
4073618.47893411.979526.96.43-

العلوم والدراسات اإلنسانية 

)الغاط(
2631712.194267716.1261.54113.563.93

العلوم والدراسات اإلنسانية 

)رماح(
31108835.0951139127.2764.527.847.82-

الدبلوم 

املتوسط
292809.662961821.310120.711.65اجملتمع

6السنة التحضيرية

3احلاسبات واملعلومات

-5301272924.057871533319.74.35اإلجمالي

       

�شكل)3-12-1( يوضح املعدل املتحقق )أستاذ: طالب( جلميع الكليات

للعامني 1432/1431، 1433/1432هـ

�شكل)3-12-2( شكل يوضح معدل التغير في اعضاء هيئة التدريس باملقارنة

مبعدل التغير بالطلبة 1432/1431، 1433/1432هـ
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بكليــــــات  تعيينهــــــم  ــــــم  ت ــــــن  الذي حكمهــــــم  ــــــي  ف ومــــــن  ــــــس  التدري هيئــــــة  عضــــــاء 
أ
ا  :5/3

الجامعة خال العام الجامعي 1433/1432هـ:

• التدريس، 	 هيئة  أعضاء  من   )94( منهم  1433/1432هـ  اجلامعي  العام  في  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  من   )249( تعيني  مت 

محاضراً   )145( منهم  التدريس  هيئة  أعضاء  حكم  في  ممن   )155( تعيني  وكذلك  مساعداً،  أستاذاً   )75( مشاركاً،  أستاذاً   )16( أساتذة،   )3(

و)10( معيدين.

• بلغ عدد الذكور )163( ممن مت تعيينهم بنسبة )65.46%(، و)86( من اإلناث بنسبة )%34.54(.	

ويبني اجلدول رقم )3-13( أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين مت تعيينهم باجلامعة خالل العام اجلامعي 1433/32هـ.

جدول)3-13( أعضاء هيئة التدريس اجلدد ومن في حكمهم بكليات اجلامعة موزعني حسب الكلية واملرتبة العلمية واجلنس خالل العام الدراسي 1432/1431هـ

اجلملةمدرسمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذالكليات

الطب

01561013ذكر

0000000أنثى

01561013اجملموع

طب األسنان

01361011ذكر

0000000أنثى

01361011اجملموع

العلوم الطبية التطبيقية

01270010ذكر

037180028أنثى

049250038اجملموع

الهندسة

02882020ذكر

0000000أنثى

02882020اجملموع

العلوم اإلدارية واإلنسانية إدارة أعمال

016104021ذكر

0000000أنثى

016104021اجملموع

التربية باجملمعة

218121024ذكر

0210120024أنثى

2318241048اجملموع

العلوم بالزلفي

00290011ذكر

0000000أنثى

00290011اجملموع

اجلملةمدرسمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذالكليات

التربية بالزلفي

126100019ذكر

026120020أنثى

1412220039اجملموع

العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطة سدير(

00380011ذكر

017160024أنثى

0110240035اجملموع

العلوم والدراسات اإلنسانية )الغاط(

00280010ذكر

0015006أنثى

003130016اجملموع

العلوم والدراسات اإلنسانية )رماح(

003100013ذكر

0013004أنثى

004130017اجملموع

اإلجمالي

39489490163ذكر

08326600106أنثى

3178016090269اجملموع

شكل رقم )3-13(: أعضاء هيئة التدريس اجلدد ومن في حكمهم بكليات اجلامعة 

موزعني حسب الكلية واملرتبة العلمية واجلنس خالل العام اجلامعي 1433/32هـ



67 التقرير السنوي الثاني جلامعة اجملمعة 1432-1433هـ66

المحتويات

1/4: االبتعاث.

1/1/4: املبتعثون للعام اجلامعي 1433/1432هـ.

2/1/4: دولة االبتعاث.

3/1/4: املبتعثون على رأس البعثة.

4/1/4: تطور أعداد املبتعثني خالل السنوات الثالث املاضية.

2/4: التدريب.

الفصل الرابع

البتعاث والتدريب
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مقدمة:
أعدادهم  وإجمالي  وخارجياً،  داخلياً  واملبتعثني  اجلدد،  املبتعثني  أعداد  بدراسة  بدءاً  والتدريب  االبتعاث  أنشطة  والتحليل  بالدراسة  الفصل  هذا  يتناول 

خالل  أعدادهم  لتطور  اإلشارة  مع  العلمية،  والدرجة  واجلنس  والتخصص  االبتعاث  جهات  حسب  موزعني  اخلريجني  اعداد  دراسة  ثم  التراكمية، 

السنوات اخلمس األخيرة.

فيها  شارك  التي  والندوات  املؤمترات  أنشطة  إلى  إضافة  واجلنس،  ونوعه  التدريب  جهة  حسب  واإلداري  األكادميي  التدريب  ألنشطة  الفصل  يتطرق  كما 

أعضاء هيئة التدريس سواء كان باحلضور أو عن طريق البحوث املقدمة في رحاب اجلامعة وداخل اململكة وخارجها.

1/4 البتعاث:

1/1/4 المبتعثون الجدد:

بنسبة  طالباً   )150( منهم  وطالبات،  طالب   )208( 1433/1432هـ  الدراسي  العام  خالل  اململكة  خارج  للدراسة  اجلدد  املبتعثني  عدد  إجمالي  بلغ 

72.11% من اإلجمالي، بينما بلغ عدد الطالبات )58( طالبة بنسبة 27.89 من إجمالي عدد الطالب والطالبات باجلامعة.

جدول )4-1( املبتعثون اجلدد للدراسة بخارج اململكة وداخلها موزعني حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

الكلية
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

الطب
 125.77 13 7 4 1خارجي

 -        داخلي

طب األسنان
 52.4 5    5  خارجي

 -        داخلي

العلوم الطبية التطبيقية
 2210.58   1414 3خارجي

          داخلي

الهندسة
 209.62 20   18 2خارجي

          داخلي

العلوم اإلدارية واإلنسانية
 209.62 20   14 6خارجي

 6.25 13  13    13  داخلي

التربية باجملمعة
 162110.09 5   35211خارجي

          داخلي

العلوم بالزلفي
 146.73 14   8 6خارجي

          داخلي

التربية بالزلفي
 262.88 4   22 2خارجي

 232411.54 1   2121 داخلي

�العلوم والدراسات اإلنسانية

)حوطة سدير(

 152.4 4   31 1خارجي

 552.4    4 1 داخلي

الكلية
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

�العلوم والدراسات اإلنسانية

) الغاط(

 146.73 2 12  62 6خارجي

          داخلي

�العلوم والدراسات اإلنسانية

) رماح(

 4115.29 7  5222خارجي

3.36 47 3  11 23داخلي

كلية اجملتمع
 73.36 7   34خارجي

 .296  2   11داخلي

 208 58 150 11 41139845اجملموع

   208 11 143 54اإلجمالي حسب الدرجة العلمية

          النسبة حسب الدرجة العلمية

�شكل )4-1-2( يبني التوزيع النسبي ألعداد املبتعثني

خارج اململكة وداخلها وفقا جلهة االبتعاث

          

�شكل )4-1-1( يبني أعداد املبتعثني اجلدد خارج اململكة وداخلها

موزعني طبقا للكلية

شكل )4-1-3(رسم توضيحى يبني أعداد املبتعثني اجلدد موزعني وفقا للدرجة العلمية
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�جدول )4-2( املبتعثون اجلدد للدراسة بخارج اململكة وداخلها بكلية الطب موزعني حسب

جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

التخصص
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

222األمراض الباطنية

111اجلراحة

111العلوم الطبية األساسية

111علم األمراض

111طب اجملتمع والصحة العامة

111جراحة العظام

111املسالك البولية

111األشعة والتصوير الطبي

111األمراض اجللدية

111طب الطوارئ

111طب طبيعى

1471212اإلجمالي

شكل )4-2-2( رسم توضيحى إلجمالي املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل اململكة 

بكلية الطب موزعني حسب األقسام وفقا للدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-2-1( رسم توضيحى ألعداد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل 

اململكة بكلية الطب موزعني حسب األقسام للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-2-3( رسم توضيحى إلجمالي املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل 

اململكة بكلية الطب موزعني حسب األقسام وفقا للنوع للعام الدراسي 1433/1432هـ

جدول )4-3( املبتعثون اجلدد للدراسة بخارج اململكة وداخلها بكلية طب األسنان موزعني حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

التخصص
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

2-2-----2علوم االستعاضة السنية

2-2-----2وقاية األسنان

--------جراحة الوجه والفكني

1-1-----1إصالح األسنان

555اإلجمالي

شكل )4-3-2( رسم توضيحى العداد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل اململكة بكلية 

طب االسنان موزعني حسب األقسام و الدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-3-1( رسم توضيحى العداد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل 

اململكة بكلية طب االسنان موزعني حسب األقسام للعام الدراسي 1433/1432هـ
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شكل )4-3-3( رسم توضيحى العداد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل اململكة 

بكلية طب االسنان موزعني حسب األقسام و النوع للعام الدراسي 1433/1432هـ

�جدول )4-4( املبتعثون اجلدد للدراسة بخارج اململكة وداخلها بكلية العلوم الطبية التطبيقية موزعني حسب

جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

التخصص
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

111الصحة العامة

444تقنية األجهزة الطبية

444العالج الطبيعي

111213اخملتبرات

111طب الطوارئ

111األمراض الباطنية

111التمريض

222التكنولوجيا الطبية

111اإلعداد العام

111اإلشعة

111جراحة العظام

111األمراض اجللدية

111العلوم البيئية

3141422اإلجمالي

شكل )4-4-2( رسم توضيحى العداد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج 

وداخل اململكة بكلية العلوم الطبية التطبيقية موزعني حسب األقسام والدرجة 

العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-4-1( رسم توضيحى ألعداد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج 

�وداخل اململكة بكلية العلوم الطبية التطبيقية موزعني حسب األقسام

للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-4-3( رسم توضيحى ألعداد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج 

وداخل اململكة بكلية العلوم الطبية التطبيقية موزعني حسب األقسام والنوع 

للعام الدراسي 1433/1432هـ
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جدول )4-5( املبتعثون اجلدد للدراسة باخلارج وداخل اململكة بكلية الهندسة موزعني حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

التخصص
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

1788الهندسة الكهربائية

333هندسة احلاسب اآللي والشبكات

222الهندسة امليكانيكية

333الهندسة املدنية

1233الهندسة الصناعية

111تقنية املعلومات

111االتصاالت واإللكترونيات 

2192121اإلجمالي

شكل )4-5-2( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل اململكة 

بكلية الهندسة موزعني حسب األقسام والدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-5-1( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل 

اململكة بكلية الهندسة موزعني حسب األقسام للعام الدراسي 1433/1432هـ

شكل )4-5-3( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل 

اململكة بكلية الهندسة موزعني حسب األقسام والنوع للعام الدراسي 1433/1432هـ

�جدول )4-6( املبتعثون اجلدد للدراسة بخارج اململكة وداخلها بكلية إدارة األعمال موزعني حسب

جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

التخصص
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

1233القانون

1566احملاسبة

333إدارة األعمال

1566اإلحصاء 

222التخلف العقلى

222اللغة االجنليزية

555االقتصاد

666التربية اخلاصة

6273333اإلجمالي

شكل )4-6-2( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل اململكة 

بكلية إدارة األعمال موزعني حسب األقسام والدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-6-1( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل 

اململكة بكلية إدارة االعمال موزعني حسب األقسام للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-6-3( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل 

اململكة بكلية إدارة األعمال موزعني حسب األقسام والنوع للعام الدراسي 1433/1432هـ
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جدول )4-7( املبتعثون اجلدد للدراسة بخارج اململكة وداخلها بكلية التربية باجملمعة موزعني حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

التخصص
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

اللغة العربية

123الدراسات اإلسالمية

11األحياء

1113اللغة اإلجنليزية

112الرياضيات

123احلاسب اآللي

11114العلوم التربوية

االقتصاد املنزلي

رياض األطفال

1113التربية اخلاصة

11فيزياء

11كيمياء

3521121اإلجمالي

شكل )4-7-2( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل اململكة 

بكلية التربيه باجملمعة موزعني حسب األقسام والدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-7-1( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل 

اململكة بكلية التربيه باجملمعة موزعني حسب األقسام للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-7-3( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل اململكة بكلية التربيه باجملمعة موزعني حسب األقسام والنوع للعام الدراسي 1433/1432هـ

جدول )4-8( املبتعثون اجلدد للدراسة بخارج اململكة وداخلها بكلية العلوم بالزلفي موزعني حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

التخصص
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

22الرياضيات

22الفيزياء

22علوم احلاسب واملعلومات

325اخملتبرات الطبية

22الطب احليوى

11االحصاء

6814اإلجمالي

شكل )4-8-2( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل اململكة 

بكلية العلوم بالزلفى موزعني حسب األقسام والدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-8-1(رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل 

اململكة بكلية العلوم بالزلفى موزعني حسب األقسام للعام الدراسي 1433/1432هـ

       

شكل )4-8-3( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل اململكة 

بكلية العلوم بالزلفى موزعني حسب األقسام والنوع للعام الدراسي 1433/1432هـ
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جدول )4-9( املبتعثون اجلدد للدراسة بخارج اململكة وداخلها بكلية التربية بالزلفي موزعني حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

التخصص
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

167الدراسات اإلسالمية

156اللغة العربية

33اللغة اإلجنليزية

33الرياضيات

134الفيزياء

11الكيمياء

112احلاسب اآللي

11االقتصاد املنزلي

112العلوم التربوية )مساند(

11االحصاء

2232330اإلجمالي

شكل )4-9-2( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل اململكة 

بكلية التربيه بالزلفى موزعني حسب األقسام والدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-9-1( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل 

اململكة بكلية التربيه بالزلفى موزعني حسب األقسام للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-9-3( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل 

اململكة بكلية التربيه بالزلفى موزعني حسب األقسام والنوع للعام الدراسي 1433/1432هـ

�جدول )4-10( املبتعثون اجلدد للدراسة بخارج اململكة وداخلها بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطة سدير(

موزعني حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

التخصص
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

11الدراسات اإلسالمية املعاصرة

اللغة العربية

123إدارة األعمال

11الكيمياء

11احلاسب اآللي

11اللغة اإلجنليزية

11الرياضيات

التربية وعلم النفس

املالية

22االحصاء

113510اإلجمالي

شكل )4-10-2( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة 

باخلارج وداخل اململكة بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطة سدير( 

موزعني حسب األقسام والدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-10-1( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة 

باخلارج وداخل اململكة بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطة سدير( 

موزعني حسب األقسام للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-10-3( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل اململكة بكلية بكلية 

العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطة سدير( موزعني حسب األقسام والنوع للعام الدراسي 1433/1432هـ
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�جدول )4-11( املبتعثون اجلدد للدراسة بخارج اململكة وداخلها بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية )الغاط(

موزعني حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

التخصص
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

11تقنية املعلومات

66اللغة اإلجنليزية

11نظم املعلومات اإلدارية

224علوم احلاسب االلى

11فيزياء

11اخملتبرات

6814اإلجمالي

شكل )4-11-2( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة 

باخلارج وداخل اململكة بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية )الغاط( موزعني 

حسب األقسام والدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-11-1( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة 

باخلارج وداخل اململكة بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية )الغاط( موزعني 

حسب األقسام للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-11-3( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل اململكة بكلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية )الغاط( موزعني حسب األقسام والنوع للعام الدراسي 1433/1432هـ

�جدول )4-12( املبتعثون اجلدد للدراسة بخارج اململكة وداخلها بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية )رماح( موزعني حسب

جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

التخصص
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

22اللغة اإلجنليزية

3115إدارة األعمال

224الدراسات اإلسالمية

123لغة عربية

11بحوث عمليات

11مناهج وطرق تدريس

112حاسب الى

753318اإلجمالي

شكل )4-12-2( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة 

باخلارج وداخل اململكة بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية )رماح( موزعني 

حسب األقسام والدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-12-1( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة 

باخلارج وداخل اململكة بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية )رماح( موزعني 

حسب األقسام للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-12-3( رسم توضيحى إلجمالي عدد املبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج وداخل اململكة بكلية 

العلوم والدراسات اإلنسانية )رماح( موزعني حسب األقسام والنوع للعام الدراسي 1433/1432هـ
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2/1/4 دول البتعاث:

جدول )4-13( املبتعثون اجلدد للدراسة باخلارج موزعني حسب مكان الدراسة والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

الدولة
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

16551229أمريكا

1736531بريطانيا

145أستراليا

11ماليزيا

819كندا

34824275اجملموع

شكل )4-13-2( رسم توضيحى لنسب االوزان النسبيه للمبتعثني اجلدد للدراسة 

باخلارج موزعني حسب مكان الدراسة للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-13-1( رسم توضيحى للمبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج موزعني 

حسب مكان الدراسة للعام الدراسي 1433/1432هـ

شكل )4-13-4(رسم توضيحى للمبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج موزعني 

حسب مكان الدراسة والنوع للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-13-3( رسم توضيحى للمبتعثني اجلدد للدراسة باخلارج موزعني 

حسب مكان الدراسة والدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

س البعثة:
أ
3/1/4 المبتعثون على را

جدول )4-14( املبتعثون على رأس البعثة موزعني حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

الكلية
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

الطب

طب األسنان

4142727العلوم الطبية التطبيقية

21921الهندسة

61521العلوم اإلدارية واإلنسانية

4751935التربية باجملمعة

4610العلوم بالزلفي

432229التربية بالزلفي

145العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطة سدير(

�العلوم والدراسات اإلنسانية

)الغاط(
49215

752317العلوم والدراسات اإلنسانية )رماح(

3117733326180اجملموع

شكل )4-14-2( رسم توضيحى يبني عدد املبتعثني على رأس البعثة موزعني 

حسب الدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-14-1( رسم يوضح إجمالي عدد املبتعثني على رأس البعثة موزعني 

حسب الكليات للعام الدراسي 1433/1432هـ
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شكل )4-14-4( رسم توضيحى يبني الوزن النسبى لعدد املبتعثني على رأس 

البعثة موزعني حسب الدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-14-3( رسم توضيحى يبني عدد املبتعثني على رأس البعثة موزعني 

حسب مكان الدراسة والدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

حيث  من  موزعني  ومبتعثة،  مبتعثاً   )78( 1433/1432هـ  الدراسي  للعام  اململكة  داخل  دراستهم  يواصلون  الذين  املبتعثني  أعداد  إجمالي  بلغ  كما 

املاجستير ميثلون ما  لدرجة  مبتعثاً   )31( الدكتوراه، ميثلون ما نسبته 58%، وعدد  لدرجة  مبتعثاً   )45( إلى  ابتعثوا للحصول عليها  التي  العلمية  الدرجة 

التربية  كلية  جاءت  جهات،   )9( منها  ابتعثوا  التي  االبتعاث  جهات  عدد  وبلغ   %2 نسبته  ما  ميثلون  الزمالة  لدرجة  اثنني  مبتعثني   )2( وعدد   %40 نسبته 

بالزلفى في املرتبة األولى بواقع )24( مبتعثاً؛ ميثلون ما نسبته 38%، ثم كلية التربية باجملمعة بواقع )22( مبتعثاً ميثلون ما نسبته 34% ثم كلية العلوم 

والدراسات االنسانيه )رماح( بواقع )9( مبتعثني ميثلون ما نسبته 9% ثم كلية العلوم الطبية التطبيقية بواقع )5( مبتعثني ميثلون ما نسبته 8% ثم كلية 

العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطه سدير( بواقع )5( مبتعثني ميثلون ما نسبته 8% ثم كلية اجملتمع بواقع )2( مبتعثني اثنني ميثلون ما نسبته %3.

جدول )4-15( أعداد املبتعثني الذين يواصلون دراساتهم باخلارج موزعني حسب مكان الدراسة والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

الكلية
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

16551229أمريكا

1736531بريطانيا

145استراليا

11ماليزيا

819كندا

348247275اجملموع

شكل )4-15-2( رسم توضيحى يبني عدد املبتعثني على رأس البعثة موزعني 

حسب الدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-15-1( رسم توضيحى يبني عدد املبتعثني على رأس البعثة موزعني 

حسب مكان الدراسة والدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-15-3( رسم توضيحى يبني الوزن النسبى لعدد املبتعثني على رأس 

البعثة موزعني حسب الدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ
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جدول )4-16( أعداد الذين يواصلون دراستهم بالداخل موزعني حسب جهات عملهم والدرجة العلمية واجلنس للعام الدراسي 1433/1432هـ

الكلية
اجملموعزمالةماجستيردكتوراه

النسبة اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

الطب

طب األسنان

55العلوم الطبية التطبيقية

الهندسة

إدارة األعمال

121922التربية باجملمعة

العلوم بالزلفي

212124التربية بالزلفي

145العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطة سدير(

العلوم والدراسات اإلنسانية )الغاط(

2316العلوم والدراسات اإلنسانية )رماح(

112اجملتمع

4824559اجملموع

شكل )4-16-2( رسم توضيحى يبني إجمالى عدد املبتعثني على رأس البعثة 

موزعني حسب الكليات للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-16-1( رسم توضيحى يبني عدد املبتعثني على رأس البعثة موزعني 

حسب الدرجة العلمية للعام الدراسي 1433/1432هـ

          

شكل )4-16-3( رسم توضيحى يبني الوزن النسبى إلجمالى عدد املبتعثني على رأس البعثة موزعني حسب الكليات للعام الدراسي 1433/1432هـ

عداد المبتعثين خال السنوات الثاث الماضية:
أ
4/1/4 تطور ا

جدول )4-17( تطور أعداد املبتعثني للدراسة باخلارج خالل األعوام الدراسية الثالثة األخيرة

خريجو االبتعاثاملبتعثون املقيدوناملبتعثون اجلدد

ال يوجد1431/14304040هـ

ال يوجد1432/14316060هـ

ال يوجد1433/14328080هـ

شكل )4-17( تطور أعداد املبتعثني للدراسة باخلارج خالل األعوام 

الدراسية الثالثة األخيرة

2/4 التدريب:

تعتبر أنشطة املؤمترات والندوات واملشاركة فيها أحد أشكال تطوير اجلهاز األكادميي في اجلامعة. كما تعتبر برامج التدريب داخل وخارج اململكة ملنسوبي 

اجلامعة أحد وسائل تطوير اجلهاز اإلداري.

جدول رقم )4-18( عدد الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها اجلامعة وعدد املتدربني فيها للعام اجلامعي 1432/ 1433هـ

عدد املتدربنياسم البرنامجعدد الدوراتمكان الدورة

722 متدرباً ومتدربةبرنامج تدريبي لهيئة أعضاء التدريس18داخلية

775 متدرباً ومتدربةبرنامج تدريبي األعضاء الهيئة اإلدارية20داخلية

96 متدرباً ومتدربةبرنامج تدريبي لهيئة أعضاء التدريس5خارجية

104 متدربني ومتدرباتبرنامج تدريبي األعضاء الهيئة اإلدارية6خارجية

مثل الدورات التي تقدم عن طريق كليات وعمادات خدمة اجملتمع والدراسات التطبيقية وكليات اجلامعة اخملتلفة.
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جدول رقم )4-19( عدد البحوث املنشورة واجلاري إجنازها خارج نطاق مراكز البحوث العلمية واملنشورة في اجملالت العلمية حسب اجملاالت العلمية خالل العام اجلامعي 1432/ 1433هـ

البحوث اجلارية البحوث املنشورة اجملاالت العلمية 

4825مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

2111مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية 

6936اإلجمالي

          

شكل )4-18(عدد البحوث املنشورة واجلاري إجنازها خارج نطاق مراكز 

البحوث العلمية واملنشورة في اجملالت العلمية حسب اجملاالت العلمية خالل 

العام اجلامعي 1432/ 1433هـ

جدول رقم )4-20( إصدارات مراكز البحوث العلمية املنجزة واجلاري إجنازها خالل العام اجلامعي 1432/ 1433هـ

البحوث اجلارية البحوث املنجزة اسم مركز البحوث 

1522مركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

714مركز بحوث الهندسة والعلوم التطبيقية

310مركز بحوث العلوم الصحية واألساسية

2546اإلجمالي 

          

شكل )4-19( إصدارات مراكز البحوث العلمية املنجزة واجلاري إجنازها 

خالل العام اجلامعي 1432/ 1433هـ

جدول رقم )4-21( أعداد البحوث املنشورة في ISI , SCOPUS خالل العام اجلامعي 1432/ 1433هـ

املرصد *العددمجاالت البحوث 

9ECOLITالعلوم اإلدارية واإلنسانية

5ISI , COPUSالعلوم والرياضيات

8ISI , COPUSالهندسة

9ISI , COPUSالطب والعلوم الطبية

-31اإلجمالي

          

شكل رقم )4-20( أعداد البحوث املنشورة في ISI , SCOPUS خالل 

العام اجلامعي 1432/ 1433هـ
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المحتويات

1/5 البحث العلمي

1/1/5 عمادة الدراسات العليا

2/1/5 بناء اخلطة االستراتيجية لعمادة البحث العلمي

3/1/5 األولويات البحثية لألقسام والتخصصات العلمية

4/1/5 املشاريع البحثية املدعومة

2/5 املكتبات

1/2/5 إنشاء وتطوير البنية التحتية ملكتبات اجلامعة.

2/2/5 تزويد املكتبات بأحدث مصادر املعلومات املطبوعة واإللكترونية

3/2/5 مقتنيات املكتبات باجلامعة

4/2/5 ميكنة مكتبات اجلامعة

5/2/5 تقدمي اخلدمات اإللكترونية

6/2/5 قواعد البيانات

7/2/5 توفير العاملني في مكتبات اجلامعة وتأهيلهم مهنيا

8/2/5 التعاون مع املؤسسات العلمية واجلهات احلكومية

9/2/5 مدى استفادة اجلامعة من التقنيات احلديثة في الشئون التعليمية

الفصل الخامس

نشطة العلمية
أ
ال
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تمهيد:

يعد البحث العلمي عامالً أساسياً في تطور اجملتمعات ورقيها، ملا له من أثر في نشر ثقافة االبتكار واإلبداع وتقدمي احللول املناسبة للمشكالت التي تواجه 

كبيرين  ودعم  باهتمام  العلمي  البحث  حظى  فقد  اآلخرون،  انتهى  حيث  من  اجملمعة  جامعة  بدأت  اإلطار  هذا  وفي  سواء.  حد  على  واجملتمع  اجلامعة 

انطالقاً من التوجهات االستراتيجية للجامعة، مع التأكيد على ضرورة توجيه األنشطة البحثية بشكل أساسي مبا يخدم عملية التنمية باجملتمع.

وقواعد  بها  اإلداري  واجلهاز  ومقتنياتها  اجلامعية  واملكتبات  املؤسسي،  وإطارها  باجلامعة  العلمي  البحث  أنشطة  والتحليل  بالدراسة  الباب  هذا  ويتناول 

البيانات اإللكترونية، ثم أنشطة التدريب وورش العمل املنفذة باجلامعة.

1/5 البحث العلمي:

للدراسات  اجلامعة  وكالة  بدأت  هـ،   1431 عام  في  اجلامعة  انطالقة  مع 

العليا والبحث العلمي نشاطها ومهامها العلمية والبحثية، وصاغت رسالتها 

في السعي نحو توفير البيئة احملفزة لإلنتاج العلمي لكافة منسوبي اجلامعة، 

الوسط  وخارج  داخل  قضاياه  وتأصيل  العلمي  البحث  ثقافة  ونشر 

األكادميي، والعمل على استقطاب كفاءات وطنية مخلصة تساهم في 

تنمية اجملتمع، إلى جانب الشراكة اجملتمعية مع كافة قطاعات اجملتمع.

العليــــــا  الدراســــــات  عمــــــادة   1/1/5

والبحث العلمي:

تتمثل رؤية العمادة في حتقيق التميز محليا في األبحاث النظرية والتطبيقية 

واملساهمة الفعالة في التنمية املستدامة في املنطقة, وتوفير بيئة مناسبة 

املتميزة  البحثية  األنشطة  وتنطلق رسالتها من دعم  واإلبداع.  لالبتكار 

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

املادية  اإلمكانيات  كافة  وتوفير  اجملتمع,  وخدمة  نسبية  ميزة  لتحقيق 

والبشرية املطلوبة خللق بيئة بحثية مثالية. كما تتمثل األهداف االستراتيجية 

لها فيما يلي:

• وفق 	 واالعتماد،  اجلودة  من  عالية  درجة  على  أكادميية  خدمة  تقدمي 

املتطلبات الوطنية والعاملية، من أجل تنمية القدرة التنافسية لطالب 

الشراكة  بناء  في  يسهم  مبا  العمل،  سوق  في  اجلامعة  وطالبات 

اجملتمعية.

• التقنية 	 والبيئة  التحتية  املؤسسي، وتطويرالبنية  األداء  رفع كفاءة 

للجامعة مبا ميكنها من حتقيق رسالتها وأهدافها.

• تنمية القدرة البشرية والفكرية للجامعة )كماً ونوعاً( لتحقيق درجات 	

والبحث  التعليم،  املستقبلي في مجاالت  والتميز  اجلودة  عالية من 

العلمي، وخدمة اجملتمع.

• التوسع في حتقيق التنمية االقتصادية للجامعة مبا يفي مبتطلبات 	

التنمية املستدامة للبيئة احمللية.

وتسعى العمادة إلى تبنى فلسفة "التحول من الكم إلى اجلودة النوعية"، 

دعم  من  هـ   1432-1431 املاضي  العام  في  العمادة  هدف  كان  حيث 

املشاريع البحثية هو نشر ثقافة البحث العلمي وحث وتشجيع أعضاء 

البحثية  ازدادت أعداد املشاريع  التدريس على اإلنتاج العلمي، كما  هيئة 

 /1432( العام  هذا  وفي  الضعف،  من  أكثر  الى  العام  هذا  املدعومة 

1433هـ( غيرت العمادة هدفها من مجرد تشجيع الباحثني على اإلنتاج 

ذات  املدعومة  البحثية  املشاريع  تكون  أن  على  احلرص  إلى  العلمي، 

جودة مرتفعة وأن تساهم بشكل فعال في التنمية املستدامة في املنطقة، 

ومن هذا املنطلق فقد متت مناقشة اآللية التي سوف يتم تقييم املشاريع 

البحثية بناًء عليها مبا يضمن حتقيق اجلودة واملساهمة في حل جزء من 

املشاكل التي يعاني منها اجملتمع احمللي.

الســــــتراتيجية  الخطــــــة  بنــــــاء   2/1/5

العامة لعمادة البحث العلمي:

السنة  في  للجامعة  اإلجنازات  أهم  من  االستراتيجية  اخلطة  وضع  يعد 

بإستخدام  وذلك  1433/32هـ  اجلامعي  العام  في  األولي  التأسيسية 

بطاقة اآلداء املتوازن BSC وذلك في األبعاد التالية:

• املستفيدون والعمالء	

• العمليات الداخلية.	

• التعلم والنمو.	

• املالي واإلقتصادي.	

املؤشرات  وضع  مع  للجامعة،  االستراتيجية  األهداف  ضوء  في  وذلك 

والقياس وحتديد املستهدف واملبادرات واجلهات املسئولة.

هم المبادرات في الخطة الستراتيجية:
أ
ومن ا

• إنشاء مراكز اإلختراعات واألفكار الطالبية املتميزة.	

• وأنسب 	 الداخلية  الكفاءة  علي  للتعرف  ودراسات  بحوث  إعداد 

املقترحات لتحسينها.

• إعداد بحوث ودراسات للتعرف على احتياجات سوق العمل.	

• استكمال التجهيزات املتكاملة ملراكز البحوث.	

• إنشاء معامل بحثية متخصصة تابعة للمراكز البحثية.	

• تطوير املوقع اإللكتروني للجامعة.	

• املساهمة في دعم الدراسات التي تهدف إلى تطوير التنظيم اإلداري 	

في كافة وحدات اجلامعة.

• البحث 	 ثقافة  لنشر  احلكومية  والدوائر  للوحدات  عمل  ورش  عقد 

العلمي ودوره في حل مشكالت اجملتمع.

• األولوية 	 حتديد  في  اخملتلفة  وقطاعاته  بوحداته  اجملتمع  دور  تفعيل 

البحثية في كل عام.

• نشر األولويات البحثية على املوقع اإللكتروني للجامعة.	

• تفعيل جائزة ألفضل بحث يخدم اجملتمع احمللي.	

• البحثية 	 باملراكز  املؤهلة  البشرية  للكوادر  حتفيزية  آليات  دراسة 

بكليات اجلامعة.

• منسوبي 	 احتياجات  على  التعرف  إلى  تهدف  التي  الدراسات  دعم 

اجلامعة من البرامج التدريبية.

• املساهمة في إعداد قواعد بيانات للمجالت العلمية والكتب اجلامعية 	

اخلاصة بالنشر على املستويني اآلسيوي والعاملي.

• توفير البيانات الالزمة عن املشروعات البحثية التي تدعمها.	

• تفعيل مكافآت التميز عن النشر العلمي للسعوديني.	

• إعداد قاعدة بيانات عن املؤمترات احمللية والعاملية.	

• وضع ضوابط املشاركة في املؤمترات احمللية والدولية.	

• عقد مذكرات تفاهم مع جامعات محلية وإقليمية ودولية للتعاون في 	

مجال البحث العلمي.

• في 	 ونظيراتها  باجلامعة  الثالثة  البحوث  مراكز  بني  إتفاقيات  عقد 

اجلامعات اخملتلفة.

• نشر ثقافة املشروعات البحثية املشتركة بني التخصصات اخملتلفة.	

النشر والترجمة:

• وضع تصور مقترح إلجراءات نشر الكتب باجلامعة.	

• التربوية 	 العلوم  قطاع  في  اجلامعة  مجلة  من  األول  العدد  صدور 

واإلنسانية.

• وضع معايير لتقومي الكتب واألعمال العلمية األخرى.	

• تنفيذ قاعدة بيانات ورقية إلدارة النشر والترجمة.	

• ترجمة مقاالت علمية بإسم اجلامعة.	

• ترجمة أجزاء من موقع اجلامعة اإللكتروني إلى اللغة اإلجنليزية.	

قســــــام 
أ
لا البحثيــــــة  ــــــات  ولوي

أ
ال  3/1/5

والتخصصات العلمية:

رغبة من عمادة البحث العلمي في توجيه األنشطة البحثية في اجلامعة 

خلدمة خطتها االستراتيجية في املساهمة في التنمية املستدامة في املنطقة 

واجلامعة على حد سواء، فقد  اجملتمع  يعاني منها  التي  املشكالت  وحل 

في  والتخصصات  األقسام  خملتلف  البحثية  األولويات  حتديد  إلى  سعت 

كافة كليات اجلامعة لتخدم خطتها االستراتيجية، حيث مت مخاطبة كافة 

كليات اجلامعة بضرورة قيام كل قسم علمي بتحديد أولوياته البحثية للعام 

1433/1432هـ.

واملراكز  للجهات  املعتمدة  البحثية  األولويات   )1-5( جدول  ويبني 

واألقسام العلمية اخملتلفة للعام اجلامعي 1433/32هـ.

جدول )5-1( األولويات البحثية املعتمدة للجهات واملراكز واألقسام العلمية 

اخملتلفة للعام اجلامعي 1433/32هـ.

اجلهة / مركز البحوثم

عدد 

اجلهات / 

األقسام 

العلمية

عدد 

البحوث 

ذات 

األولوية

النسبة

البحوثاجلهات

1
اجلهات احلكومية 

باحملافظات
81735.5322.37

2
مركز بحوث العلوم 

اإلنسانية باحملافظات
102229.4128.95

3
مركز بحوث العلوم 

الصحية األساسية
91826.4723.68

4
مركز بحوث الهندسة 

والعلوم التطبيقية
71920.5925

100%100%3476اجملموع

شكل )5-1( األولويات البحثية املعتمدة للجهات واملراكز واألقسام العلمية 

اخملتلفة للعام اجلامعي 1433/32هـ
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وفيما يلي جدول )5-2( يبني األولويات البحثية املعتمدة للعام اجلامعي 1433/32هـ.

جدول )5-2( بيان األولويات البحثية املعتمدة للعام اجلامعي 1433/32هـ

األولوية البحثيةاجلهة املقترحة

بلدية محافظة اجملمعة

	•تطوير أنظمة البلديات اخلاصة بتشريعات املاء والبناء واالستثمار مبا يحاكي 

املتغيرات اجلديدة في أساليب التنمية العمرانية.

	•دور احلكومة االلكترونية في رفع كفاءة األجهزة اإلدارية وتفعيل املشاركة 

اجملتمعية في تطوير وإدارة املدن.

	•حتفيز دور اجلامعات العلمي والعملي في إدارة مدن املستقبل وفق تطبيقات 

مبتكرة وحديثة تساهم في بناء بيئة مكانية صاحلة للعيش.

الغرفة التجارية الصناعية مبحافظة اجملمعة

	•ظاهرة الهجرة العكسية من العاصمة إلى املدن الصغيرة واحملافظات.

	•ظاهرة عزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع اخلاص.

	•مشكلة إحجام ال شباب السعودي عن العمل احلر.

	•ظاهرة املنتجات الزراعية التي تغرق األسواق في مو سم واحد فيكثر العرض 

ويقل الطلب وتتدنى األسعار.

فرع املياه مبحافظة اجملمعة

	•بحث ودراسة طرق جديدة لتوفير املياه وخصوصاً ونحن امام حتدي كبير في 

مجال توفير موارد جديدة للمياه في بيئتنا الصحراوية.

	•درا سة االستفادة من املياه املعاجلة التي تنتجها محطة معاجلة الصرف الصحي 

مبحافظة اجملمعة.

إدارة التربية والتعليم مبحافظة الزلفي

	•ظاهرة التدخني واخملدرات بني أو ساط الشباب.

	•مرحلة الطفولة وإ شباع احلاجات )بني الواقع واملأمول(.

	•عزوف القيادات عن املناصب القيادية )التعليم منوذجا(.

الغرفة التجارية الصناعية بالزلفي
	•دراسة طبيعة ومكونات الرمال املوجودة مبحافظة الزلفي في موقع النفود وكيفية 

استثمار تلك الرمال في مشروعات صناعية.

	•ظاهرة جتمهر الطالب بعد اداء االختبارات وارتكابهم بعض اخملالفات املرورية.شعبة مرور حوطة سدير

مركز شرطة محافظة الغاط
	•السهر ألوقات متأخرة ليال، وانعكاساته على الوضع األمني في املنطقة.

	•تشجيع الشباب على الهوايات املفيدة والبعد عن التعصب الرياضي املبالغ فيه.

	•احلوادث املرورية وأسبابها.شعبة مرور محافظة الغاط

جدول )5-3( يبني االولويات البحثية ملركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

األولوية البحثيةالقسم

االقتصاد املنزلي
	•تنمية احلرف والصناعات الصغيرة.

	•التلوث البيئي الناجت عن بعض الصناعات )املنسوجات، األغذية( وعالجها.

	•اللغة العربية ومستجدات العصر وتطبيقاتها.اللغة العربية

الدراسات اإلسالمية
	•اإلعجاز العلمي في القرآن الكرمي والسنة املطهرة.

	•الرؤية الشرعية ملستجدات العصر.

العلوم التربوية

	•األسرة والصحة النفسية.

	•التنمية البشرية لذوي االحتياجات اخلاصة و أسرهم ومعلميهم.

	•نشر الوعي الثقافي في مستجدات التعليم اإللكتروني في اجملتمع احمللي.

اللغة االجنليزية
	•اللغة االجنليزية وحاجات سوق العمل.

	•تطوير استراتيجيات التعلم والتعليم احلديثة وتطبيقاتها في اللغة االجنليزية.

احملاسبة

	•احملاسبة في املنشآت الصغيرة.

	•املراجعة الداخلية.

	•احملاسبة في القطاع العام.

القانون

	•حقوق اإلنسان وتطبيقاتها.

	•املدخل القانوني للتنظيمات اإلدارية “دراسة تقوميية لألجهزة احلكومية 

باملنطقة”.

إدارة األعمال

	•البطالة »األ سباب واحللول«

	•سياسات التمويل احمللية وأثرها على التنمية املستدامة.

	•ريادة األعمال وا ستشراف املستقبل.

االجتماع
	•سلوكيات ال شباب وآداب الطريق.

	•احلوادث املرورية “أسباب وعالج”.

تقنية املعلومات
	•أمن املعلومات.

	•الشبكات “السلكية والالسلكية”.

جدول )5-4( يبني األولويات البحثية ملركز بحوث العلوم الصحية واألساسية

األولوية البحثيةالقسم

	•تكنلوجيا املعلومات في الرعاية التمريضية.التمريض

الصحة العامة

	•الفحص بامليكرو سكوب الضوئي واإللكتروني لألنسجة اخملتلفة.

	•التشوهات اخللقية في مختلف االعضاء.

	•التلوث الغذائي.

اخملتبرات الطبية
	•ا ستخدام اخلاليا اجلذعية مع تقنية النانو في عالج األورام السرطانية.

	•أمراض السكر وطرق معاجلتها.

العالج الطبيعي

	•كفاءة املعاجلة التحريكية للفقرات الصدرية لزيادة ال سعة احليوية ملرضى 

االحتقان الرئوي املزمن.

	•الليونة التكيفية لوظيفة الق شرة اخملية احلركية بعد اإل صابة في التأهيل العصبي.

تقنية األجهزة الطبية
	•تطبيقات برنامج MATHCAD لتحليل جودة اإلشارات الطبية.

	•تقنيات حتليل اإل شارات الفيزيولوجية وتطوير احلساسات.

	•الدراسات الوبائية واإلحصائية عن األمراض االنتقالية املوجودة باملنطقة.التقصي الوبائي واإلحصاء الصحي

	•درا سة امللوثات الكيميائية وخا صة املبيدات وملوثات الهواء للمياه والهواء.صحة البيئة

علم األحياء الدقيقة

	•درا سة مسببات تلوث املياه والغذاء باألحياء الدقيقة.

	•دراسات مناعية وجزئية على االحياء الدقيقة.

	•االستفادة من الهندسة الوراثية في األحياء الدقيقة.
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علم األمراض
	•درا سة املسرطنات وتأثير األدوية العشبية عليها.

	•الكشف املبكر للسرطان.

	•التلوث البيئي الناجت من بعض العناصر الكيميائية.الكيمياء

جدول )5-5( يبني االولويات البحثية ملركز بحوث الهندسة والعلوم التطبيقية

األولوية البحثيةالقسم

الهندسة امليكانيكية
Tribology•	

Auxetic•	

الهندسة الكهربائية

Renewable•	

Digital systems•	

Electromagnetic systems•	

هندسة احلاسب والشبكات

Software Engineering•	

Artificial intelligent•	

Networks Security•	

الهندسة املدنية

	•املياه.

	•تسليح التربة باأللياف الصناعية.

	•درا سة تقييم األثر البيئي.

الفيزياء

	•أنواع الليزر اخملتلفة.

	•االشعاعات )مستوياتها، مصادرها، أثرها على البيئة، طرق الوقاية(.

	•درا سة استخدام تقنية الكلور كوسيلة لتحليل عمر جتمعات املياه اجلوفية.

الرياضيات

	•تطبيقات برنامج املاتالب )MATLAP( في الرياضيات.

	•تطبيقات االحصاء الرياضي في اتخاذ القرارات.

	•الصعوبات التي تواجه تدريس الرياضيات في املرحلة قبل اجلامعية وكيفية 

التغلب عليها.

احلاسب اآللي
	•قواعد البيانات واالنترنت.

	•الذكاء الصناعي.

4/1/5 المشاريع البحثية المدعومة:

قدمت اجلامعة الدعم املالي للعديد من املشاريع البحثية التي تخدم اجملتمعات التي تقع في نطاق عمل اجلامعة، ويتم تقييم هذه املشاريع البحثية 

التقدمي  يتم  بحيث  اإللكتروني  املوقع  وتطوير  الالزمة  النماذج  جتهيز  مت   – الدعم  على  احلصول  ولتسهيل  باجلامعة،  الثالثة  البحوث  مراكز  خالل  من 

إلكترونيا ومعرفة كل عضو هيئة تدريس حلالة طلبه في أى وقت.

ويوضح اجلدول )5-6( املشروعات البحثية املدعومة من اجلامعة في العام )1433/1432هـ(.

جدول )5-6( قائمة باملشاريع البحثية املقبولة للدعم في مركز بحوث العلوم اإلدارية واإلنسانية

الباحثون املشاركونعنوان البحثإسم الباحث الرئيسم

عالء علي إسماعيل احلمزاويالقرائن وأثرها في حتديد داللة النص القرآني الكرمي، دراسة لغوية تطبيقيةرضا عبد العزيز الدسوقي1

منى توكل السيد إبراهيم2
تشخيص مشكالت املتفوقني واملوهوبني من طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية 

مبدارس التعليم العام مبحافظة الزلفى )دراسة مسحية(
عبد احلكيم رضوان سعيد

أحمد محمد أحمد سالم3
منوذج مقترح قائم على تكنولوجيا التعلم املتنقل ML والتعلم املنتشر UL لتفعيل 

استخدام التقنيات الالسلكية النقالة في جامعة اجملمعة
منصور أحمد عبد املنعم

أسماء املناطق في محافظة اجملمعة: دراسة جغرافية لغوية.خالد بن محمد العمر4

واصف سالمة العايدفاعلية برنامج إرشادي خلفض الضغوط النفسية لدى أٍر األطفال املعاقني سمعياخالد عبد الرحمن عرب5

أمال إسماعيل أبو رزق6
Using Blended Learning Strategies in EFL Classes: The Effect of 

On-line Course on the College Student's speakers

عبد احلكيم رضوان سعيد حافظ7
بناء منوذج تعليمي اجتماعي للوقاية من أضرار اخملدرات في املؤسسات اجلامعية 

جامعة اجملمعة منوذج للتطبيق

امجد جميل الشرفاء8

مدة مالئمة متطلبات معيار اإلبالغ املالي الدولي اخلاص باملنشآت الصغيرة 

ومتوسطة احلجم )IFRS for SMEs( الصادر عن مجلس معايير احملاسبة الدولية في 

9 يوليو 2009 للتطبيق في بيئة املنشآت اخلاصة السعودية

حازم عبد العزيز املعايطة

جودة املراجعة الداخلية من وجهة نظر املراجعني اخلارجينيإبراهيم بن علي اللحيدان9

عاطف محمد شوقي الشهاوي10
تطوير األساليب والوسائل القانونية لإلدارة مبا يتناسب مع مستجدات احلكومة 

اإللكترونية وأثر ذلك في تطوير كفاءة األجهزة احلكومية

سرحان أحمد رشوان11
دراسة مدى االستعانة باألداء اخلارجي للمراجعة الداخلية وأثره علي جودة 

املراجعة الداخلية مبنشآت األعمال السعودية

12
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أحمد 

التويجري

بناء معايير ومؤشرات لقياس األداء اإلداري وامليداني ملراكز هيئة األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر مبدينة الرياض

محمد عبد الغني عبد احلميدتصور مقترح لتفعيل دور قسم التربية اخلاصة بكلية التربية جامعة اجملمعة في خدمة اجملتمععبد الباقي محمد عرفة13

العوامل االجتماعية والنفسية املرتبطة بإقبال املرأة السعودية على عمليات التجميل اجلراحيةصالح عبد اهلل العقيل14

حقوق الطفل واملرأة في اإلسالم واالتفاقيات واملعاهدات الدوليةإبراهيم صبري األرناءوط15

تطوير األداء املؤسسي جلامعة اجملمعة في ضوء مدخل إدارة املعرفةعدنان محمد احمد قطيط16

التنقيب في الويب الدالليحمد بن إبراهيم العمران17

Financial Development and Economic Growth in Saudi Arabian Economyمحمد عباس محمد إبراهيم18
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الباحثون املشاركونعنوان البحثإسم الباحث الرئيسم

عبد احلكيم مصطفى محمود جودة19
استخدام نظامي املوازنات واإلدارة املبنيان علي األنشطة بهدف التحسني املستمر 

ألداء الشركات الصناعية املساهمة العامة السعودية

عبد العزيز بن إبراهيم العمران20
إفادة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بجامعة اجملمعة من اإلنترنت في 

احلصول علي املعلومات: دراسة ميدانية
أسامة محمد عطية خميس

إبراهيم احليدانRisk Based Internal Audit in Conventional and Islamic Saudi Banksطارق محمد إسماعيل21

اإلجهاض من منظور فقهي وعلمي معاصرنسيبة احلسن محمود علي22

أسامة محمد عطية خميس23
بناء مكتبة رقمية لإلنتاج الفكري ملنسوبي جامعة اجملمعة باستخدام نظام جرين 

ستون: Greenstone دراسة جتريبية

منصور أحمد عبد املنعم24
تقومي منهاج الدراسات االجتماعية في ضوء مفهوم املواطنة باملرحلة االبتدائية باململكة 

العربية السعودية مقدم سابقاً حتت طلب رقم 267 وهنا مت تعديل امليزانية
محمود السيد مراد

جتليات املكان في املقدمة الطللية لدي الشعراء احملافظني في السعودية )دراسة سيميائية(عبد اهلل بن خليفة السويكت25

عبد اهلل بن أحمد الدهش26
تقومي أداء معملي الرياضيات باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية في ضوء 

الكفايات التدريسية

The Export Demand Function in Saudi Arabiaمحمد عبد اهلل اجلبرين27

محمود رجب يس غنيم28
أثر التغيير اإللزامي للمراجع اخلارجي في قدرته على اكتشاف التحريفات اجلوهرية 

بالقوائم املالية، دراسة تطبيقية في بيئة األعمال السعودية.

رضا عبد العزيز الدسوقي إبراهيمآليات التمسك النصي في القصة القرآنية - دراسة تطبيقية لقصة إبراهيم عليه السالماحمد إبراهيم عبد العزيز ندا29

واقع العمل التطوعي في اململكة العربية السعودية والعوامل االجتماعية والنفسية املؤثرة فيهسعد بن محمد آل رشود30

محمد بن ناصر السويد31
اثر منط القيادة السائد في دعم قيم املواطنة والوالء التنظيمي من وجهة نظر 

منسوبي جامعة اجملمعة

32
عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن 

احلمدان

اجلهود الدعوية واحلسبية في املؤسسات الرسمية "دراسة وصفية حتليلية جملموعة من 

اجلهات ذات العالقة"

مسئولية الناقل البحري عن التأخير في تسليم البضائعاحمد محمود املساعدة33

منصور الثويحي34
A Balanced Scorecard Model for Performance Excellence in 

Saudi Higher Education Sector
طارق إسماعيل

سهيل بن مصطفيالتقنية املصرفية في البنوك السعودية )الواقع واملأمول( بالتركيز علي بعض بنوك مدينة اجملمعةعبد اجلليل محمد حسن إدريس35

محمد عبد الغني عبد احلميد أحمد36
فعالية جودة التدريب امليداني في حتسني الكافيات املهنية لدي طالب التربية 

اخلاصة بجامعة اجملمعة

دور الكراسي البحثية في تعزيز البحث العلمي في اجلامعات السعوديةمحمد عبد اهلل الشايع37

جدول )5-7( قائمة باملشاريع البحثية املقبولة للدعم في مركز الهندسة والعلوم التطبيقية

الباحثون املشاركونعنوان البحثإسم الباحث الرئيسم

صالح عبد النبي الغريب خفاجي1
مبدأ النهاية العظمى ووجود احللول الضعيفة لنظام ناقصي غير خطي يحتوي على 

مؤثرات ب- بالس ذوات الثقل

Mohamed Ahmed Elsaid 

Herzallah

عبد املنعم عبد احلميدمجاهدبناء نظم خبرة ذكي ضبابي هجني ملعاجلة عدم التأكد في متثيل املعرفةخالد السيد السيد احللو2

بناء نظام متعدد لزيادة الثقة في املعامالت اإللكترونية بني املستهلكني في اململكة العربية السعوديةمحمد سيد فرج علي3

محمد حمدان الهواري4
New Inequlities for Numerical of Hilbert Space Operator And 

New Bounds For The Zeros Of Polynomials
Abdullah Ahmed Aldaha

احمد السيد احمد محمدفجوات هادامارد في بعض فضاءات الدوال امليرومورفيةعالء كمال محمد أحمد5

محمد محمود محمد حسان6

Synthesis, Investingation of nano scale physical structure of 

some new 4-hydroxy-2)1H(-quinolinones derivatives and their 

biological and environmental effect evaluation.

Ahmed Mohamed Ismail 

Mohamed

نوال محجوب سليمان7
Quantative and Qualitative analysis of sand in Nefud Desert at 

Zilfi Province Using XRF,AAS and )LIBS( Spectroscopes
Ibrahim Ali Algaib

يوسف امال8
Numerical resolution of a model of age-dependent with 

hysteresis operator

محمد جعفر9

Applicability of an Artificial Intrlligence Technique in 

Prediction of Ultrasonic Parameters at low Temperatures for 

Semiconducting Glasses

يسري احمد عزام

محمد حسني عيد10
Neutron-Rich 208Pb Nucleus with delta Excitation under 

Compression

طارق محمد احمد على الباجوري11
An Implementation Method for Initiation and Measuring Crack 

Growth in Piping Systems
Tawfeeq Ahmed Alknhal

A New Approach for Performance Monitoring and AnalysisMohamed F.Alslamaايهاب عبد العاطي عبد احلفيظ12

سعيد مسمار13
Study the ect of Adding Scandium )Sc( in the Fluidity 

)Castability( of A319 and A356 Aluminum Alloys
Mohamed Hayajneh

Cavitation Erosion Behavior Carburized SteelShemy M.Ahmedتوفيق عبد اهلل14

حسن ابراهيم محمد15
Assessment of groundwater Recharge Methods in Arid and 

semiarid Regions
Sameh Saadeldin Ahmed

محمد16
Modeling and Prediction of Delamination in Drilling of Glass Fiber 

Reinforced )GFR( Composites Using A Fuzzy Subtractive System

طارق مصطفى سعيد17
Developing Parametric Models to Analyze Water Influence on Dielectric 

Properties of Biological Tissues Using Multiple Scattering Theory
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الباحثون املشاركونعنوان البحثإسم الباحث الرئيسم

عمر عبد اجلبار18

Development of Spectrum Sensing Techiques for future 

Cognitives Radio ApplicationsBased on Wavelet Transform and 

Higher Order Statistics

Abdel-Rahman 

Al-Qawasmi

فهد احمد التركي19
Approach for Engineering Optimization Problems A New Meta-

Heuristic Based
Ehab A.Abdelhafiez

Characterization of Surface Damage Using Image Processing TechniquesFahd A.Alturkiشيمي محمد أحمد20

جدول )5-8( قائمة باملشاريع البحثية املقبولة للدعم في مركز بحوث العلوم الصحية واألساسية

الباحثون املشاركونعنوان البحثإسم الباحث الرئيسم

1Dr.Ibrahim Al-Hoqail

The prevalence and descriptive epidemiology of atopic 

dermatitis, allergic rhinities and asthma in school children at 

Sudayr region, Saudi Arabia.

Moattar Raza Rizvi

2Raid Saleem Baradile
Role of C-reactive protien in pathophysiological development of 

Alzheimer's disease acute ischaemic stroke

Mark Slevin & Sabine 

Matou

3Mahamud Mohamed Musleh
Prevalence of anxiety amoung undergraduate students in Al 

Majmaah Universtay - Saudi arabia 

4Omar Sayed Omar
Evaluation of Hepatoprotective and Antioxidant Activity of 

Morus Alba on Schistosomiasis-Induced Infection in Mice
Mohamed Abdulmonam

5Salameh O Aldajah
Prevalence and risk factors of low back pain amoung nurses in 

Sudayr region
 

6Eman Noaman Aly
Evaluation of anyitumor activity of Curacin extracted from 

Cyanobacteria: Antitmitotic effect and tubulin inhibitors action
Khaled Sharafeldin

7Safi M. Alsafi
انتاج مضادات احيائية بوايطة االكتينوميسيتات املعزولة من اململكة العربية 

السعودية
Khalid Aljarallah

8
Mostafa MohamedAbd El-

Rahem Eraqi

Diagnos c techniques of the virulence factors of Pathogebic 

sstrain of Escherichia coil )o157:h7(

Khalil Yusef Rashid 

Abujhesha

9Ayman Mohamed Elgohary

Green and E cient Synthesis of some pyrido)2,3-d( pyrimidin-

4)3H(-one derivatives via lodine catalyst in Aqueousmedia And 

Evaluation the synthesized compound as anti-cancer

 

10Eyad Naji
Prevalence of Obesity and Overweight Amoung Majmaah 

Universtay Students
 

11Ahmed Khamis SalamaPesticides-Induced Oxidative Damage: Possible ProtectionOmran Abellah Omran

12
Gomaa Abdelraheim 

Abdullalim

Attempts for Detection of Nanoparticles-Nanobacteria 

and Distribution of their Antibodies in Saudi Patients with 

Urolithiasis

Mohamed Saleh al-aboodi

2/5 المكـتبات:

يعد اعداد اخلطة االستراتيجية لعمادة شئون املكتبات من أهم اإلجنازات التي حققها هذا القطاع، وذلك تنفيذا للخطة االستراتيجية للجامعة وأهدافها 

االستراتيجية، باإلضافة إلى أهمية استخدام بطاقة األداء املتوازن BSC في إعداد اخلطة التشغيلية للمكتبات في ضوء األبعاد األربعة:

• املستفيدون	

• العمليات الداخلية	

• التعلم والنمو	

• املالي / اإلقتصادي	

ومن أهم اإلجنازات للعام اجلامعي 1433/32هـ:

1/2/5إنشاء وتطوير البنية التحتية لمكـتبات الجامعة:

• تهيئة مبنى املكتبة املركزية وتوصيل شبكة اإلنترنت	

• دعم جميع املكتبات الفرعية بأجهزة كمبيوتر وحاسبات وطابعات.	

ويبني اجلدول التالي إحصاءات عن واقع املقتنيات والبنية التحتية ملكتبات جامعة اجملمعة كما هو مبني في اجلدول )9-5(.

جدول )5-9( إحصاءات عن واقع املقتنيات والبنية التحتية ملكتبات جامعة اجملمعة

عدد العناويناسم املكتبة/ العنصرم
عدد النسخ أو 

اجمللدات
املساحة

عدد 

الطاوالت

واخللوات

عدد املقاعد

عدد 

احلاسبات

اآللية

عدد 

الطابعات

عدد 

اآلالت 

التصوير

50025504723م6025228272املكتبة املركزية1

1604551710 م6319155682مكتبة كلية التربية بالزلفى2

2506271521 م4759132372مكتبة كلية التربية باجملمعة3

4
مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية 

طالبات
150415621 م48812312

25016642031 م50542152مكتبة كلية العلوم بالزلفى5

6
مكتبة كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية بحوطة سدير
70211710 م300592742

7
مكتبة كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية برماح بنني
15031311021 م61742152

8
مكتبة كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية برماح بنات
15023231021 م18924842

9
مكتبة كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية بالغاط بنني
1501020721 م83621982

1830121296139179 م22743752492اجملموع
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بالجامعــــــة  المكـتبــــــات  ــــــد  تزوي  2/2/5

المطبوعــــــة  المعلومــــــات  مصــــــادر  حــــــدث 
أ
با

واإللكـترونية:

• مشاركة أعضاء هيئة التدريس وبعض الكليات في ترشيح مصادر 	

املعلومات لتخصصاتهم املوضوعية.

• تزويد مكتبات اجلامعة بأحدث الكتب من معارض الكتاب.	

من  بعدد  1433/1432هـ  اجلامعي  العام  في  املركزية  املكتبة  تزويد  مت 

العناوين على النحو التالي:

�يوضح جدول )5-10( تزويد املكتبة املركزية بالعناوين

في العام اجلامعي 1432 / 1433هـ

املصدرم
الكتب باللغة العربية

الكتب باللغة 

االجنليزية
اجملموع

النسخالعناوينالنسخالعناوينالنسخالعناوين

2500150005005500300020500شراء1

2
إهداء 

جهات
2030392339

3
إهداء 

أفراد
1214551719

2532150445085514304020558اجملموع

شكل )5-2( نسب مصادر الكتب باملكتبة في العام اجلامعي 1433/1432هـ

3/2/5 مقتنيات المكـتبات بالجامعة:

العام  في  اجلامعة  مكتبات  مقتنيات  توزيع   )11-5( اجلدول  يبني 

اجلامعي 1433/1432هـ:

�جدول )5-11( توزيع مقتنيات مكتبات اجلامعة

في العام اجلامعي 1433/1432 هـ

عدد النسخعدد العناويناسم املكتبة / العنصرم

602522827املكتبة املركزية 1

631915568مكتبة كلية التربية بالزلفى2

475913237مكتبة كلية التربية باجملمعة3

4
مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية 

طالبات
4881231

5054215مكتبة كلية العلوم بالزلفى5

6
مكتبة كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية بحوطة سدير
30059274

7
مكتبة كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية برماح بنني
6174215

8
مكتبة كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية برماح بنات
1892484

9
مكتبة كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية بالغاط بنني
8362198

2274375249اجملموع

شكل )5-3( توزيع مقتنيات مكتبات اجلامعة في العام اجلامعي 1433/1432هـ

4/2/5 ميكنة مكـتبات الجامعة:

• إنشاء الفهرس اآللي للمكتبة املركزية للجامعة.	

• 	 – بالزلفي  )التربية  اجلامعة  كليات  ملكتبات  اآللي  الفهرس  انشاء 

العلوم بالزلفي – العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير(.

بلغ إجمالي عدد الكتب التي مت فهرستها آليا على نظام )كوها( 22743 

عنواناً تقع في 75249 مجلداً.

لقواعد  وفقاً  تتم  اجلامعة  أن فهرسة مقتنيات مكتبات  بالذكر  واجلدير 

التقنني الدولي للوصف الببليوجرافي املتوافق مع قواعد الفهرسة االجنلو 

 Anglo-American Cataloguing Rules )AACR2(  أمريكية

 Dewey  العشري ديوي  تصنيف  خلطة  وفقاً  التصنيف  ويتم 

والعشرون  احلادية  الطبعة   Decimal Classification )DDC( 

رؤوس  لصياغة  الكبرى  العربية  املوضوعات  رؤوس  قائمة  وتستخدم 

مكتبة  موضوعات  رؤوس  قائمة  تستخدم  بينما  العربية،  املوضوعات 

 Library of Congress Subject Headings )LCSH(  الكوجنرس

في صياغة رؤوس املوضوعات األجنبية.

موضوعيــــــة  تخصصــــــات  ذات  ــــــات  بيان قواعــــــد 

متعددة )شاملة(:

• 	Sciencedirect

• 	Scopus

• 	ProQuest Central

• 	Springer

• 	Gale Online Databases

• 	Sage Premier with 560++ online full text journals

• 	Academic Search Complete Plus

• 	Dissertations and Theses - Full Text

• AskZad بنك املعلومات العربي	

• 	CSA Technology Collection

• 	Emerald Full Text Plus / Emx175

• 	Cambridge University Press )CUP( 

• 	Oxford University Press )OUP( 

• 	Oxford Journals

• 	SDL املكتبة الرقمية السعودية

• 	ISI

: العلوم التربوية والجتماعية:
ً
ثانيا

• 	Edusearch

• 	ERIC

• 	Social Sciences Collection

: العلوم الطبية:
ً
ثالثا

• 	Medline

• 	Medical Library

• 	StatRef References Collection )86 Titles( 

• 	British Medical Journals )BMJ( 

• 	MD Consult

• 	AccessMedicine

• 	Ovid

: العلوم الهندسية:
ً
رابعا

• 	IEEE/IEE Electronic Library )IEL( 

• 	Wilson Applied Sci and Tech FT

• 	American Society Of Civil Engineers )ASCE( 

: العلوم البيولوجية:
ً
خامسا

• 	PQ Biology journals

• 	Science Journals

عمال:
أ
: التجارة وإدارة ال

ً
سادسا

• 	ABI / Inform Global

• 	Ecolink

• 	Business

• 	Management

• 	Economics Collection 

• 	Business insight Global

: المكـتبات والمعلومات واإلعام والصحافة:
ً
سابعا

• 	LISA

• 	Communication and Mass Media Com

: الفيزياء:
ً
ثامنا

• 	American Institute Of Physics )AIP( 

• 	American Physical Society Journals )APS( 

: علوم الرياضيات:
ً
تاسعا

• 	Math Science
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التدريب  نظام  في  املسجلني  عدد  بلغ  حيث  التدريب  لعملية  اإلحصائية  اإلجراءات  جميع  بوضع  اإللكتروني  التعليم  يخص  فيما  التدريب  وحدة  قامت 

متدرباً   )39( اجملمعة  كليات  من  املتدربني  نسبة  كانت  بينما  منهم   )93( تدريب  مت  باجلامعة  تدريس  هيئة  عضو   )120( من  أكثر  والتسجيل  للقبول 

الشكل  انظر  متدربني   )7( رماح  كلية  وفي  متدرباً   )19( سدير  حوطة  كلية  وفي  متدرباً   )12( الغاط  كلية  وفي  متدرباً   )16( الزلفي  كليات  وفي 

)5-4( والشكل )5-5(.

شكل )5-5( نسبة أعداد املتدربني من مختلف الكليات

           

شكل )5-4( نسبة املسجلني واملتدربني في نظام التدريب مرتبني حسب اجلنس

5/2/5 تقديم خدمات قواعد البيانات اإللكـترونية لمنسوبي الجامعة:

• إعداد دليل قواعد البيانات اإللكترونية.	

• توفير خدمة اإلنترنت الالسلكي في املكتبة املركزية.	

• بتجديد 	 العمادة  قامت  فقد  اجلامعة،  منسوبي  لكافة  اإللكترونية  املعلومات  مصادر  توفير  على  باجلامعة  املكتبات  شؤون  عمادة  حرص  إطار  وفي 

بيانات جديدة  قواعد   )6( في عدد ست  اجلديد  واالشتراك  اجلامعة،  تغطي جميع تخصصات  بيانات  قاعدة   )29( وعشرين  في عدد تسعة  االشتراك 

مبا مجموعة )35( قاعدة بيانات إلكترونية مبينة في اجلدول التالي:

جدول )5-12( بيان بأسماء قواعد البيانات اإللكترونية وتغطيتها املوضوعية وروابطها على اإلنترنت

الرابط مدى التغطية املوضوعية القاعدة م

http://mu.opac.mandumah.com/ العلوم التربوية Edusearch 1

 http://www.sciencedirect.com/science متعددة املوضوعات Sciencedirect 2

http://www.scopus.com/home.url متعددة املوضوعات Scopus 3

http://infotrac.galegroup.com/itweb/

majmaah  
متعددة املوضوعات Gale Online Databases 4

http://online.sagepub.com/login متعددة املوضوعات
Sage Premier with 560++ online full 

text journals
5

http://saudi.digitallibraryplus.com/

Emerald Full Text Plus / Emx175 6

العلوم الطبية British Medical Journals )BMJ( 7

جميع املوضوعات العلمية Cambridge University Press )CUP( 8

جميع التخصصات الطبية واجلراحية MD Consult 9

 مجال الهندسة املدنية، هندسة الفضاء اجلوي،

 وهندسة واجلسور، واإلدارة في مجاالت الهندسة

والتخطيط احلضري والتنمية

American Society Of Civil 

Engineers)ASCE(
10

علوم الفيزياء

American Institute Of Physics )AIP( 

& American Physical Society Journals 

)APS(

11

متعددة املوضوعات Oxford University Press)OUP( 12

علوم الرياضيات Math Science 13

http://search.epnet.com متعددة املوضوعات Academic Search Complete Plus 14

http://search.epnet.com العلوم الطبية Medline 15

http://ieeexplore.ieee.org/ العلوم الهندسية IEEE/IEE Electronic Library )IEL( 16

http://search.proquest.com علوم البيولوجي PQ Biology journals 17

http://search.proquest.com علوم التغذية واحليوان واألمراض Science Journals 18

http://search.proquest.com ABI / Inform Global علوم التجارة  19

http://search.proquest.com العلوم الطبية Medical Library 20

http://search.proquest.com رسائل جامعية في جميع التخصصات Dissertations and Theses - Full Text 21

http://search.proquest.com LISA علوم املكتبات وتكنولوجيا املعلومات 22

http://search.proquest.com CSA Technology Collection متعددة املوضوعات 23

http://vnweb.hwwilsonweb.com/

hww/jumpstart.jhtml
Wilson Applied Sci and Tech FT علوم السمعيات والطيران والرياضيات التطبيقية 24

http://online.statref.com/Search.asp

x?grpalias=SaudiConsortia
 العلوم الطبية

StatRef References Collection

)86 Titles(
25

http://mu.opac.mandumah.com/
http://www.sciencedirect.com/science
http://www.scopus.com/home.url
http://infotrac.galegroup.com/itweb/majmaah
http://infotrac.galegroup.com/itweb/majmaah
http://online.sagepub.com/login
http://saudi.digitallibraryplus.com/
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الرابط مدى التغطية املوضوعية القاعدة م

www.askzad.com متعددة املوضوعات  AskZad 26

http://search.epnet.com ERIC اآلداب والعلوم التربوية 27

http://search.epnet.com الصحافة واإلعالم  Communication and Mass Media Com 28

من خالل موقع املكتبة الرقمية السعودية CINAHL Plus with FT التخصصات الطبية واجلراحية 29

من خالل موقع املكتبة الرقمية السعودية Thieme التخصصات الطبية واجلراحية 30

من خالل موقع املكتبة الرقمية السعودية IGI InfoSci-Journals تقنيات املعلومات 31

من خالل موقع املكتبة الرقمية السعودية EcoLink االقتصاد 32

من خالل موقع املكتبة الرقمية السعودية Access Medicine الطب 33

من خالل موقع املكتبة الرقمية السعودية Business insight Global إدارة االعمال 34

من خالل موقع املكتبة الرقمية السعودية UpToDate الطب 35

وثالثني  ستة  من  أكثر  في  مؤخراً  املكتبات  شؤون  عمادة  اشتركت 

الرقمية  املكتبة  خالل  من  وذلك  2012م،  لعام  الكترونية  بيانات  قاعدة 

السعودية، وقد تنوعت هذه القواعد في التغطية املوضوعية والشكلية 

وأعمال  جامعية  وأطروحات  للكتب  وفصول  كتب  من  والنوعية 

مؤمترات ومقاالت دوريات...الخ، وميكن توزيع هذه القواعد كالتالي:

تخصصــــــات  ذات  ــــــات  بيان قواعــــــد   6/2/5

موضوعية متعددة )شاملة(:

• 	Sciencedirect

• 	Scopus

• 	ProQuest Central

• 	Springer

• 	Gale Online Databases

• 	Sage Premier with 560++ online full text journals

• 	Academic Search Complete Plus

• 	Dissertations and Theses - Full Text

• AskZad بنك املعلومات العربي	

• 	CSA Technology Collection

• 	Emerald Full Text Plus / Emx175

• 	Cambridge University Press )CUP( 

• 	Oxford University Press)OUP( 

• 	Oxford Journals

• 	SDL املكتبة الرقمية السعودية

• 	ISI

: العلوم التربوية والجتماعية:
ً
ثانيا

• 	Edusearch

• 	ERIC

• 	Social Sciences Collection

: العلوم الطبية:
ً
ثالثا

• 	Medline

• 	Medical Library

• 	StatRef References Collection)86 Titles( 

• 	British Medical Journals )BMJ( 

• 	MD Consult

• 	AccessMedicine

• 	Ovid

: العلوم الهندسية:
ً
رابعا

• 	IEEE/IEE Electronic Library )IEL( 

• 	Wilson Applied Sci and Tech FT

• 	American Society Of Civil Engineers )ASCE( 

: العلوم البيولوجية:
ً
خامسا

• 	PQ Biology journals

• 	Science Journals

عمال:
أ
: التجارة وإدارة ال

ً
سادسا

• 	ABI / Inform Global

• 	Ecolink

• 	Business

• 	Management

• 	Economics Collection

• 	Business insight Global

: المكـتبات والمعلومات واإلعام والصحافة:
ً
سابعا

• 	LISA

• 	Communication and Mass Media Com

: الفيزياء:
ً
ثامنا

• 	American Institute Of Physics )AIP( 

• 	American Physical Society Journals )APS( 

: علوم الرياضيات:
ً
تاسعا

• 	Math Science

:)ILP( ترشيد برنامج الوعي المعلوماتي

والذى يهدف إلى إكساب منسوبي اجلامعة مهارات احلصول على املعلومات 

معها،  التعامل  واخالقيات  معها  التعامل  وكيفية  اخملتلفة  مصادرها  من 

وقدمت في ذلك العديد من الدورات التدريبية.

مكـتبــــــات  فــــــي  العامليــــــن  توفيــــــر   :7/2/5

:
ً
هيلهم مهنيا

أ
الجامعة وتا

الفرعية  واملكتبات  املكتبات  عمادة  في  املوظفني  من  الالزم  العدد  توفير  مت 

وتوزيعهم، وذلك وفقا ملؤهالتهم الدراسية.

العمادة  في  للموظفني  العددي  التوزيع   )13-5( رقم  اجلدول  ويوضح 

واملكتبات الفرعية.

والمكـتبــــــات  العمــــــادة  فــــــي  للموظفيــــــن  العــــــددي  ــــــع  التوزي

الفرعية:

واملكتبات  العمادة  في  للموظفني  العددي  التوزيع   )13-5( اجلدول  يبني 

الفرعية:

جدول )5-13( التوزيع العددي للموظفني في العمادة واملكتبات الفرعية

م
مقر العمل )العمادة – املكتبات 

الفرعية(
النسبة املئويةالعدد

12 %5عمادة شؤون املكتبات1

39 %16املكتبة املركزية2

7 %3مكتبة كلية التربية الزلفى3

9 %4مكتبة كلية التربية اجملمعة4

5
مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية 

طالبات
1% 2

7 %3مكتبة كلية العلوم الزلفى6

7
مكتبة كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية بحوطة سدير
4% 9

8
مكتبة كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية برماح بنني
1% 2

9
مكتبة كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية برماح بنات
3% 7

10
مكتبة كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية بالغاط بنني
1% 2

100%41اجملموع

شكل )5-6( التوزيع النسبي للموظفني في العمادة واملكتبات الفرعية

http://www.askzad.com
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الفرعيــــــة  والمكـتبــــــات  العمــــــادة  فــــــي  الموظفيــــــن  ــــــع  توزي

 للمؤهات الدراسية:
ً
وفقا

في  للعاملني  الدراسية  للمؤهالت  وفقاً  التوزيع   )14-5( اجلدول  يبني 

العمادة واملكتبات الفرعية.

�جدول )5-14( التوزيع وفقاً للمؤهالت الدراسية للعاملني

في العمادة واملكتبات الفرعية

النسبة املئويةالعدداملؤهالت الدراسيةم

4 %2دكتوراه1

2 %1ماجستير2

27 %11بكالوريوس3

12 %5دبلوم فوق الثانوية 4

53 %22ثانوية عامة5

100%41اجملموع

�الشكل )5-7( التوزيع وفقاً للمؤهالت الدراسية للعاملني

في العمادة واملكتبات الفرعية

الدورات  من  عدد  بحضور  اجلامعة  مكتبات  في  العاملني  من  عدد  قام 

وورش العمل داخل وخارج اململكة، ومن هذه البرامج التدريبية:

• دورة بناء املكتبات الرقمية.	

• دورة أساسيات إدراة املشاريع.	

• دورة تصنيف ديوي العشري.	

• برنامج تقومي األداء الوظيفي.	

• دورة مصادر املعلومات اإللكترونية واملكتبة الرقمية السعودية.	

• دورة التميز اإلداري.	

• دورة تدريب املدربني للمكتبة الرقمية السعودية وقواعد املعلومات.	

• دورة حتفيز الطالب على التعلم.	

• دورة استراتيجاتب دمج التقنية في التدريس.	

• العمل 	 وورش  التدريبية  الدورات  حضور  من  مهنياً  املوظفني  تأهيل 

داخل وخارج اململكة.

توثيق البرامج التدريبية:

في  تدريبية  برامج   10 باجلامعة  اإللكتروني  التعليم  عمادة  نفذت 

احملافظات التالية على التوالي:

• الزلفي )رجال(	

• الغاط )رجال(	

• اجملمعة )رجال – نساء(	

• حوطة سدير )رجال(	

• رماح )رجال(	

 – 8:00ص  الساعة  من  23-1433/6/29هـ  من  الفترة  في  ذلك  ومت 

2:30م كما هو موضح باجلدول )15-5(.

جدول )5-15( البرنامج التدريبي للرجال

املوعدالبرنامج التدريبياحملافظة

الزلفي

�ثقافة التعليم اإللكتروني

وتطبيقاته التعليمية

�يوم االثنني

1433-6-23

�ثقافة احلاسب اآللي في

التعليم اإللكتروني

�يوم االثنني

1433-6-23

الغاط

�ثقافة التعليم اإللكتروني

وتطبيقاته التعليمية

�يوم الثالثاء

1433-6-24

�ثقافة احلاسب اآللي في

التعليم اإللكتروني

�يوم الثالثاء

1433-6-24

اجملمعة

�ثقافة التعليم اإللكتروني

وتطبيقاته التعليمية

�يوم األربعاء

1433-6-25

�ثقافة احلاسب اآللي

في التعليم اإللكتروني

�يوم األربعاء

1433-6-25

احلوطة

�ثقافة التعليم اإللكتروني

وتطبيقاته التعليمية

�يوم السبت

1433-6-28

�ثقافة احلاسب اآللي

في التعليم اإللكتروني

�يوم السبت

1433-6-28

رماح

�ثقافة التعليم اإللكتروني

وتطبيقاته التعليمية

�يوم األحد

1433-6-28

�ثقافة احلاسب اآللي

في التعليم اإللكتروني

�يوم األحد

1433-6-28

التعليم اإللكتروني تقنية واعدةاجملمعة
�يوم السبت

1433-6-28

المؤسســــــات  مــــــع  التعــــــاون   8/2/5

العلمية والجهات الحكومية:

جامعــــــات  مــــــع  علمــــــي  تفاهــــــم  مذكــــــرات  خمــــــس  توقيــــــع 

عالمية 1433/32هـ:

في إطار خطة جامعة اجملمعة ملد جسور التعاون العلمي واألكادميي بينها 

قامت  العاملي،  التصنيف  ذات  األجنبية  اجلامعات  من  العديد  وبني 

سعد  بن  خالد  الدكتور  مديرها  معالي  من  بتوجيهات  وذلك  اجلامعة 

بتوقيع  اجلامعي 1432هـ  العام  الدولي في  التعاون  إدارة  املقرن ممثلة في 

خمس مذكرات تفاهم علمي مع عدة جامعات عاملية متنوعة هي:

• 	 Tokai توكاي  وجامعة  اجملمعة  جامعة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 

University باليابان مدتها سنة واحدة، وذلك للتعاون املتبادل في 

اجملاالت األكادميية والطالبية والتبادل املعرفي.

• توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة اجملمعة وجامعة موناش بأستراليا 	

للتعاون  وذلك  سنوات،  ثالث  مدتها   Monash University

املشترك،  اإلهتمام  مجاالت  في  العلمية  البحوث  في  األكادميي 

وتبادل  اجلامعتني،  عن  الصادرة  األكادميية  اخملرجات  وتبادل 

اجملاالت  في  تعاونية  عمل  وورش  ندوات  وتنظيم  األساتذة،  زيارات 

األكادميية بني اجلامعتني.

• توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة اجملمعة وجامعة ماسترخت بهولندا 	

Maastricht University مدتها خمس سنوات تضمنت املذكرة: 

والتطوير  اجلودة  حتقيق  مجاالت  في  األكادميي  التعاون  على  االتفاق 

تبادل  في  التعاون  وكذلك  باجملمعة،  الطب  كلية  يخص  فيما 

برنامج  وضع  مع  اجلامعتني،  عن  الصادرة  األكادميية  اخملرجات 

لتبادل اخلبرات العلمية والتعليمية.

• ملبورن 	 وجامعة  اجملمعة  جامعة  بني  علمي  تفاهم  مذكرة  توقيع 

بأستراليا The University of Melbourne مدتها سنة واحدة، 

العلمي  للتعاون  صادقة  رغبة  الطرفني  لدى  أن  على  املذكرة  نصت 

واألكادميية  التعليمية  العملية  إثراء  أجل  املستقبلي من  واألكادميي 

في كال اجلامعتني، مع السعي إلى تشجيع التأليف والبحث العلمي 

املشترك، والتبادل الطالبي واألكادميي.
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• توقيع مذكرة تفاهم مبدئية بني جامعة اجملمعة وجامعة دالهاوس 	

مدتها خمس سنوات، تضمنت   Dalhousie University بكندا 

اجلودة  حتقيق  مجاالت  في  األكادميي  التعاون  على  االتفاق  املذكرة 

في  التعاون  وكذلك  باجملمعة،  الطب  كلية  يخص  فيما  واالعتماد 

وضع  مع  اجلامعتني،  عن  الصادرة  األكادميية  اخملرجات  تبادل 

املنح  برامج  تفعيل  مع  والتعليمية،  العلمية  اخلبرات  لتبادل  برامج 

التعليمية للطالب والباحثني.

توقيع ثاثة عقود خدمات مع جامعات عالمية:

أسفرت التوجيهات الكرمية التى اصدرها معالي مدير اجلامعة الدكتور/ 

وادارات  كليات  بني  املشترك  التعاون  بضرورة  املقرن،  سعد  بن  خالد 

اجلامعة اخملتلفة في األنشطة العلمية واألكادميية من أجل حتقيق اهداف 

الدولى  والتعاون  العالقات  إدارة  انتهاء  عن  أسفرت  العليا،  اجلامعة 

باجلامعة من ناحية والكليات املعنية في اجلامعة من ناحية ثانية من السير 

في إمتام اجراءات ثالثة عقود خدمات تعليمية وعلمية بني هذه الكليات 

ونظرائها من الكليات في بعض اجلامعات العاملية على النحو التالي:

• الطبة 	 العلوم  )كلية  اجملمعة  جامعة  بني  مبدئية  تفاهم  مذكرة 

والتطبيقية( جامعة مانشستر مترابولينت )معهد البحوث الصحية( 

املذكرة  تتضمن   Manchester Matropolitan University

والتطوير  اجلودة  حتقيق  مجاالت  في  األكادميي  التعاون  على  اإلتفاق 

فيما يخص كلية العلوم الطبية والتطبيقية باجملمعة، وكذلك التعاون 

وضع  مع  اجلامعتني،  عن  الصادرة  األكادميية  اخملرجات  تبادل  في 

برامج لتبادل اخلبرات العلمية والتعليمية في مجاالت العلوم الطبية 

والتطبيقية.

• أجيو 	 وجامعة  الهندسة(  )كلية  اجملمعة  عقد خدمات بني جامعة   

بكوريا Ajou University ويتضمن العقد مساهمة جامعة أجيو في 

باجملمعة،  الهندسة  االكادميي لكلية  واالعتماد  اجلودة  حتقيق معايير 

والتبادل  والطالبية  االكادميية  اجملاالت  في  املتبادل  التعاون  وكذلك 

اجلامعتني،  كال  عن  الصادرة  االكادميية  املواد  وتبادل  املعرفي، 

وكذلك تنظيم ندوات وورش عمل مشتركة.

• عقد خدمات بني جامعة اجملمعة )كلية الهندسة( وجامعة كارديف 	

جامعة  مساهمة  العقد  ويتضمن   Cardiff University باجنلترا 

)كلية  االكادميي  واالعتماد  اجلودة  معايير  حتقيق  في  كارديف 

األكادميية  اجملاالت  فى  املتبادل  التعاون  وكذلك  باجملمعة(  الهندسة 

عن  الصادرة  األكادميية  املواد  وتبادل  املعرفي  والتبادل  والطالبية 

كال اجلامعتني، وكذلك تنظيم ندوات وورش عمل مشتركة، وإنشاء 

ودعم البرامج التعليمية القائمة في كلية الهندسة والنظر في إمكانية 

إضافة برامج جديدة غير تقليدية.

• انضمام جامعة اجملمعة الحتاد اجلامعات العاملية.	

• إنشاء جلنة دائمة لشئون التعاون الدولي.	

• مع 	 السعودية  اجلامعات  أبرمتها  التي  التعاون  اتفاقيات  حصر 

بني  حتقيقه  مت  ملا  مماثلة  اتفاقيات  لعقد  استعدادا  عاملية،  جامعات 

تلك اجلامعات مبا يحقق أهداف الكليات والتخصصات.

• حول 	 مرئياتهم  لطلب  باجلامعة  والعمادات  الكليات  مخاطبة 

اجلامعة  لدى  التخصصات  تخدم  التى  واجملاالت  العاملية  اجلامعات 

ترتيبا للتعاون معها.

• توقيع اتفاقية تعاون مشترك بني اجلامعة ومؤسسة امللك عبد العزيز 	

ورجاله للموهبة واالبدع "موهبة".

الجامعــــــة  اســــــتفادة  مــــــدى   9/2/5

الشــــــئون  فــــــي  الحديثــــــة  التقنيــــــات  مــــــن 

التعليمية:

• في 	 والطالب  التدريس  هيئة  ألعضاء  بيانات  قاعدة  على  التدريب 

كلية الهندسة.

• األحد 	 يوم  باجلامعة  والطالبات  للطالب  أب  الواتس  خدمة  إطالق 

التواصل  لسهولة  نوعها  من  وفريدة  1433/7/6هـ كخدمة جديده 

بني عمادة شئون الطالب وبني طلبة اجلامعة بهدف تسهيل خدمة 

الطالب – الطالبة من خالل التجاوب اإللكتروني وبشكل سريع.

• والذي 	 الرقمية  واملكتبة  املعلومات  قواعد  عن  تدريبي  برنامج  عقد 

احلجة  ذى   18-17 السعودية  الرقمية  املكتبة  مع  بالتعاون  يعقد 

1433هـ.

• التدريس 	 هيئة  ألعضاء   IEEE بيانات  قاعدة  على  التدريب 

والطالب في كلية الهندسة.

• جامعة 	 ملكتبات  اإللكتروني  الفهرس  اجلامعة  مدير  معالي  افتتاح 

اجملمعة.

• إقامة حلقة النقاش في التعليم اإللكتروني للجامعات السعودية حتت 	

عنوان: التعليم اإللكتروني في اجلامعات الناشئة.
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المحتويات

1/6: الدورات التدريبية والبرامج والدبلومات املهنية.

2/6: املؤمترات والندوات واحملاضرات.

3/6: املعارض العلمية.

4/6: معهد األمير سلمان للدراسات واخلدمات االستشارية.

1/4/6: املشروعات.

2/4/6: املشاركات واملساهمات.

3/4/6: عقود االستشارات والدراسات.

5/6: خدمات اجلامعة للمجتمع في مجال الرعاية الصحية.

6/6: خدمات قدمتها كليات اجلامعة.

7/6: خدمات أخرى تقدمها اجلامعة ملؤسسات وهيئات اجملتمع.

الفصل السادس

خدمة المجتمع
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هيلية 1433/32هـ:
أ
1/6: الدورات التدريبية والبرامج والدبلومات التا

1/1/6 الدورات التدريبية:

أصبح التدريب هو حجر الزاوية, واحلل الرئيس للنهوض باملستوى 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 اجملاالت التي 

يحتاجها اجملتمع احمللى – وفقاً لدراسات أجريت في هذا الصدد- والتي متثل إحدى أهم القنوات التي توثق العالقة بني اجلامعة وبني شرائح اجملتمع.

األساليب  أحدث  ذلك  في  اجملتمع، مستخدمة  في مختلف قطاعات  البشرية  القوى  قدرات  تطوير  إلى  التدريبية  البرامج  العمادة من خالل هذه  وتهدف 

العلمية والتقنيات العصرية.

وتقوم خطة العمادة في التدريب على تصنيف البرامج التدريبية وفق التخصصات )التربوية والتعليمية – اإلدارية – احلياتية  – احلاسب اآللي  – اللغة 

اإلجنليزية – املشروعات(. كما تعمل العمادة على دراسة وحتديد االحتياجات التدريبية لقطاعات اجملتمع املعنية بهذه البرامج لتطويرها وفقاً الحتياجات 

سوق العمل، كما تسعى إلى تقييم تلك البرامج وحتديد مدى اإلفادة منها عن طريق دراسة بقاء األثر لتلك البرامج التدريبية، حتقيقاً للهدف الذي تسعى 

إليه وهو حتقيق أعلى مستوى تنافسي من جودة البرامج التدريبية املقدمة إلى اجملتمع.

جدول )6-1( دليل البرامج التدريبية بجامعة اجملمعة )1433/1432هـ(

مكان التنفيذاملستهدفونفئة البرنامجاسم البرنامج
مدة البرنامج 

باليوم

عدد 

الساعات 

اإلجمالية

إدارة وتعديل 

السلوك البشري
املعلمني – اآلباءتربوي تعليمي

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
312

املدرس الفعال 

)مستوى أول(
تربوي تعليمي

أعضاء هيئة التدريس - 

�املشرفون التربويون -

معلمات/معلمني التعليم العام

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
210

املدرس الفعال 

)مستوى متقدم( 

مناذج عاملية في 

التدريس

تربوي تعليمي

أعضاء هيئة التدريس - 

�املشرفون التربويون -

معلمات/معلمني التعليم العام

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
315

�دمج التقنية

�في التعليم

)مستوى أول(

تربوي تعليمي

أعضاء هيئة التدريس - 

�املشرفون التربويون -

معلمات/معلمني التعليم العام

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
210

�دمج التقنية

�في التعليم

)مستوى متقدم(

تربوي تعليمي

أعضاء هيئة التدريس - 

�املشرفون التربويون -

معلمات/معلمني التعليم العام

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
210

التقومي التربوي في 

العملية التعليمية 

)مستوى أول(

تربوي تعليمي

أعضاء هيئة التدريس - 

�املشرفون التربويون -

معلمات/معلمني التعليم العام

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
210

التقومي التربوي 

)مستوى متقدم( 

مناذج عاملية في 

التقومي

تربوي تعليمي

أعضاء هيئة التدريس - 

�املشرفون التربويون -

معلمات/معلمني التعليم العام

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
312

بناء االختبار 

التحصيلي في ضوء 

جدول املواصفات

تربوي تعليمي

أعضاء هيئة التدريس - 

�املشرفون التربويون -

معلمات/معلمني التعليم العام

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
210

دمج مهارات التفكير 

في التدريس 

)مستوى أول(

تربوي تعليمي

أعضاء هيئة التدريس - 

�املشرفون التربويون -

معلمات/معلمني التعليم العام

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
210

دمج مهارات التفكير 

في التدريس 

)مستوى متقدم(

تربوي تعليمي

أعضاء هيئة التدريس - 

�املشرفون التربويون -

معلمات/معلمني التعليم العام

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
210

دمج مهارات التفكير 

�في التدريس

)مستوى متمرس(

تربوي تعليمي

أعضاء هيئة التدريس - 

�املشرفون التربويون -

معلمات/معلمني التعليم العام

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
312

اإلدارة املدرسية 

في ضوء معايير 

اجلودة الشاملة

تربوي تعليمي

العاملني في اإلدارة املدرسية 

– الراغبني في العمل في 

اإلدارة املدرسية

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
210

بناء وتصميم برامج 

اإلرشاد النفسي في 

املؤسسات التعليمية

تربوي تعليمي

املعلمون، املرشدون، مديرو 

املدارس، املهتمون بتقدمي 

اخلدمات النفسية

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
210

تربوي تعليميالتعليم اإللكتروني

أعضاء هيئة التدريس 

�باجلامعات - املعلمون -

طالب اجلامعات

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
312

تطبيقات احلاسوب 

في التدريس
تربوي تعليمي

معلمو املرحلة املتوسطة 

والثانوية في التخصصات 

اخملتلفة

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
312

التعامل مع ذوي 

صعوبات التعلم
تربوي تعليمي

العاملون في مجال صعوبات 

التعلم – الراغبون في العمل 

مبجال صعوبات التعلم

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
312

إدارة املوارد 

البشرية
إداري

قيادات العمل اإلداري 

واإلنتاجي في اجلهات 

احلكومية والشركات العامة 

واخلاصة واجلمعيات اخليرية

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
312

إداريإدارة الوقت
�املوظفون – األفراد

املهتمون باملوضوع

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
312
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املدراء – اإلدارينيإداريإدارة االجتماعات
رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
210

تأهيل القيادات 

اإلدارية
إداري

مدير ومديرة املدرسة- مديرو 

مراكز التدريب الطالبي- 

املشرف التربوي واملشرفة 

التربوية - مديرو املوارد 

البشرية- مراقبو الدوام – 

مديرو العالقات العامة-رؤساء 

األقسام واملشرفون

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
1560

التخطيط 

االستراتيجي 

�باستخدام

مقاييس األداء

إداري

القيادات العليا.املدراء 

العاملون -أصحاب القرار-

أعضاء اللجان العلمية 

�والتخطيطية

رؤساء أقسام التدريب 

والتنمية البشرية

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
520

مهارات التفاوض 

واإلقناع
جميع فئات اجملتمعإداري

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
312

�إعداد

الدراسة الذاتية
إداري

�أعضاء هيئة التدريس

- مديرو مراكز اجلودة-أعضاء 

جلان اجلودة

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
312

التخطيط 

االستراتيجي 

ملؤسسات األعمال

إداري
مديرو اإلدارة العليا 

باملؤسسات احلكومية واخلاصة

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
412

حياتيتربيه األبناء

اآلباء، - املعلمون واملعلمات.

العاملون في دور الرعاية 

ورياض األطفال

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
412

إدارة مراهقة 

األبناء
حياتي

اآلباء، املعلمون واملشرفون في 

املرحلة اإلعدادية والثانوية 

-العاملون في مراكز الشباب

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
312

مهارات االتصال 

واحلوار
جميع فئات اجملتمعحياتي

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
312

نحو حياة زوجية 

سعيدة
حياتي

- السيدات املتزوجات

- الفتيات املقبالت على الزواج

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
420

مهارات احلياة 

األساسية للفتيات
حياتي

الفتيات من عمر 16 -30 

سنة

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
420

وجبات لتنظيم 

الوزن
جميع أفراد اجملتمعحياتي

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
1020

حياتيأطباق راقية

ربات املنازل – األمهات 

–العامالت في مجال التغذية- 

الراغبات في العمل مبجال التغذية

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
1020

وجبات خاصة 

لألطفال
حياتي

ربات املنازل – األمهات 

–العامالت في مجال التغذية- 

الراغبات في العمل مبجال التغذية

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة - كلية التربية بنني بالزلفي(

نساء )كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة –كلية التربية بنات بالزلفي(
1020

البرمجة باستخدام 

فيجوال بيسك 

 VisualBasic.Net

2008

طالب اجلامعة- اجملتمع احملليحاسب آلي
رجال )كلية اجملتمع باجملمعة(

نساء )كلية التربية باجملمعة(
1040

تصميم صفحات 

 Web" الويب

"Design

طالب اجلامعة- اجملتمع احملليحاسب آلي
رجال )كلية اجملتمع باجملمعة(

نساء )كلية التربية باجملمعة(
630

برمجة الويب 

باستخدام إي أس 

ASP.Net بي

طالب اجلامعة- اجملتمع احملليحاسب آلي
رجال )كلية اجملتمع باجملمعة(

نساء )كلية التربية باجملمعة(
630

معاجلة الصور 

باستخدام 

فوتوشوب

طالب اجلامعة- اجملتمع احملليحاسب آلي
رجال )كلية اجملتمع باجملمعة(

نساء )كلية التربية باجملمعة(
630

الرخصة الدولية 

لقيادة احلاسب 

)ICDL( اآللي

طالب اجلامعة- اجملتمع احملليحاسب آلي
رجال )كلية اجملتمع باجملمعة(

نساء )كلية التربية باجملمعة(

20
80

مقدمة في احلاسب 

اآللي ونظام 

التشغيل

طالب اجلامعة- اجملتمع احملليحاسب آلي
رجال )كلية اجملتمع باجملمعة(

نساء )كلية التربية باجملمعة(
520

محرر النصوص 

وورد وتطبيقاته
طالب اجلامعة- اجملتمع احملليحاسب آلي

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة(

نساء )كلية التربية باجملمعة(
630

معاجلة اجلداول 

اإللكترونية 

)أكسل(

طالب اجلامعة- اجملتمع احملليحاسب آلي
رجال )كلية اجملتمع باجملمعة(

نساء )كلية التربية باجملمعة(
520

إنشاء وإدارة 

قواعد البيانات 

)أكسس(

طالب اجلامعة- اجملتمع احملليحاسب آلي
رجال )كلية اجملتمع باجملمعة(

نساء )كلية التربية باجملمعة(
630

التغلب على جرائم 

الكمبيوتر )مبتدئ 

–متوسط-متقدم(

طالب اجلامعة- اجملتمع احملليحاسب آلي
رجال )كلية اجملتمع باجملمعة(

نساء )كلية التربية باجملمعة(
624
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Officeطالب اجلامعة- اجملتمع احملليحاسب آلي
رجال )كلية اجملتمع باجملمعة(

نساء )كلية التربية باجملمعة(

2يوم لكل 

مستوى

)10(

لكل ستوى

�صيانة

احلاسب اآللي
طالب اجلامعة- اجملتمع احملليحاسب آلي

رجال )كلية اجملتمع باجملمعة(

نساء )كلية التربية باجملمعة(
520

طالب اجلامعة- اجملتمع احملليحاسب آليشبكات احلاسب
رجال )كلية اجملتمع باجملمعة(

نساء )كلية التربية باجملمعة(
630

طالب اجلامعة- اجملتمع احملليحاسب آليمقدمة في اإلنترنت
رجال )كلية اجملتمع باجملمعة(

نساء )كلية التربية باجملمعة(
630

برنامج اللغة 

�اإلجنليزية الشامل

)مستويات 

متعددة(

لغة إجنليزية

للمبتدئني و الراغبني باحلد 

األدنى من مهارات اللغة 

االجنليزية

رجال )معهد االنتقاء باجملمعة تعاون مشترك(

نساء )معهد االنتقاء باجملمعة تعاون مشترك(
32104

برنامج تطوير 

مهارات اللغة 

اإلجنليزية )كتابة(، 

)قراءة(، )محادثة(

)مستويات 

متعددة(

لغة إجنليزية

املنتهون من البرنامج الشامل 

�والراغبون بتطوير مهارات

اللغة االجنليزية

1632رجال )معهد االنتقاء باجملمعة تعاون مشترك(

دورة مصطلحات 

طبية واللغة 

اإلجنليزية في مجال 

التمريض

لغة إجنليزية

جميع طالب الكليات الصحية 

و التمريض و العاملني في مجال 

املراكز الصحية و املستشفيات

1632نساء )معهد االنتقاء باجملمعة تعاون مشترك(

اللغة اإلجنليزية في 

مجال الطب
لغة إجنليزية

طالب وطالبات كليات 

الطب والعلوم الطبية
1632رجال )معهد االنتقاء باجملمعة تعاون مشترك(

اللغة اإلجنليزية في 

مجال احلاسب اآللي
لغة إجنليزية

طالب وطالبات أقسام 

احلاسب اآللي
1632نساء )معهد االنتقاء باجملمعة تعاون مشترك(

إدارةاملشروعات 

الصغيرة
مشروعات

طالب اجلامعات السعودية 

- املهتمني في االستثمار 

بوجه عام

312رجال )معهد االنتقاء باجملمعة تعاون مشترك(

دراسة جدوى 

املشروعات 

االقتصادية

312نساء )معهد االنتقاء باجملمعة تعاون مشترك(الراغبون في مجال االستثمارمشروعات

هيلية:
أ
2/1/6 البرامج والدبلومات التا

لي:
آ
1/2/1/6 برنامج شهادة كامبردج الدولية في الحاسب ال

البرنامج  اآللي، وميكن للمتدربني على هذا  لقياس مهارات استخدام احلاسب  عاملياُ  املعلومات ميثل معياراً  الدولية في تقنية  برنامج شهادة كامبردج  إن 

احلصول على شهادة معتمدة وموثقة ومعترف بها عاملياً ومحلياً في مجال استخدام احلاسب.

والهدف من منح شهادة كامبردج الدولية هو إعداد املتقدمني الستخدام تكنولوجيا املعلومات بالشكل األمثل عند التعامل مع تطبيقات احلاسب اآللي 

واستخداماته األساسية عبر اختبارات تفاعلية تقيس بحق مكتسبات اخملتبر وهي على مستويني:

• 	.)ACPA االعتراف واالعتماد العاملي: للحصول على شهادة )محاسب عربي مهني معتمد

• اعتماد الشهادة في اململكة من قبل وزارة اخلدمة املدنية.	

هيل القيادات اإلدارية:
أ
2/2/1/6 برنامج تا

عدد األيامعدد الساعاتاجلهة املنفذةعدد املستفيديناجلهات املستفيدةاسم البرنامج

تأهيل القيادات 

اإلدارية

إدارة التربية والتعليم 

باجملمعة
90 موظفاً

جامعة اجملمعة )عمادة خدمات 

اجملتمع والتعليم املستمر(
48 ساعة

16 يوم بواقع 14 ساعة 

اسبوعيا

3/2/1/6 بدء انطاق برنامج التعليم الموازي بالجامعة للعام الجامعي 1433/32هـ:

تنفذها  والتي  الدراسي 1433/32هـ  للعام  باجلامعة  املتوازي  التعليم  برنامج  انطالق  بدء  املقرن، على  خالد بن سعد  الدكتور/  اجلامعة  وافق معالي مدير 

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر بالتعاون مع الكليات املعنية.

2/6 المؤتمرات والندوات والمحاضرات 1433/32هـ:

جدول )6-2( املؤمترات والندوات واحملاضرات للعام اجلامعي 1433/1432هـ.

حضوراملؤمتر الدولي االول للعلوم التربوية بجامعة اجملمعة
مكان االنعقاد: السعودية، اجملمعة

تاريخ االنعقاد: 18 نوفمبر, 2012

THE 5TH SAUDI SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCEحضور
COVENTRY ،مكان االنعقاد: اململكة املتحدة

تاريخ االنعقاد: 11 أكتوبر, 2011

THE 6TH SAUDI SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCEحضور
LONDON ،مكان االنعقاد: اململكة املتحدة

تاريخ االنعقاد: 11 أكتوبر, 2012

THE EFFECT OF A CALL MULTIMEDIA CLASSROOM ON 

LEARNERS' VOCABULARY LEARNING AND THEIR ATTITUDES 

TOWARDS CALL COMPARED WITH A TRADITIONAL CLASSROOM

مشاركة
Barcelona ،مكان االنعقاد: أسبانيا

تاريخ االنعقاد: 02 يوليو, 2012

FREQUENCIES OF WORD SOLVING STRATEGY USE AND 

THEIR PERCEIVED HELPFULNESS IN CALL AND TRADITIONAL 

LEARNING CLASSROOMS

مشاركة
Barcelona ،مكان االنعقاد: أسبانيا

تاريخ االنعقاد: 02 يوليو, 2012

حضورندوة"صناعة الطفل املبدع"
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 03 يناير, 2010
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حضورندوة "إدارة األزمات"
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 08 يناير, 2012

حضورندوة "العالقات اإلنسانية في بيئة العمل"
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 04 يناير, 2012

حضورندوة "حتضير بعض البوليمرات من األثيرات التاجية"
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 05 مارس, 2012

حضورندوة "الفيزياء جوهر احلقيقة"
مكان االنعقاد: السعودية

تاريخ االنعقاد: 02 مارس, 2012

حضورندوة "أزماتنا تخلق اإلبداع"
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 04 مارس, 2012

حضورندوة "تأثير منظمات النمو لنواجت التحلل الذاتي للخميرة واحلامض النووي على عملية اإلنبات
مكان االنعقاد: السعودية

تاريخ االنعقاد: 24 ابريل, 2012

حضورندوة "تأثير منظمات النمو لنواجت التحلل الذاتي للخميرة واحلامض النووي على عملية اإلنبات"
مكان االنعقاد: السعودية

تاريخ االنعقاد: 09 ابريل, 2012

حضورندوة "الصعوبات التي تواجه تدريس الرياضيات في املرحلة قبل اجلامعية وكيفية التغلب عليها"
مكان االنعقاد: السعودية

تاريخ االنعقاد: 25 يناير, 2012

حضورندوة "البوليمرات في حياتنا اليومية"
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 04 يناير, 2012

حضورندوة "فن اإللقاء وأثره في اإلفهام والتفهيم"
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 07 ديسمبر, 2011

مشاركةندوة "التربية اخلاصة مشكالت وحلول"
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 06 فبراير, 2011

حضورندوة "فن احلوار واإلصغاء وأثرهما على العملية التعليمية"
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 03 يناير, 2011

حضورندوة "اخملدرات وأضرارها على الفرد واجملتمع"
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 05 مارس, 2011

حضورندوة "احلمية الغذائية "
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 02 مايو, 2011

مشاركةندوة"صعود بال قيود"
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 20 فبراير, 2011

"H1N1 حضورندوة "أنفلونزا
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 15 أكتوبر, 2009

حضورندوة "تقنية النانو في التعليم العالي"
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 23 نوفمبر, 2011

مكان االنعقاد: السعودية، الزلفيحضورندوة "الكون"

مشاركةمعايير تدريسية مقترحة ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم
مكان االنعقاد: السعودية، اجملمعة

تاريخ االنعقاد: 18 نوفمبر, 2012

حضورمؤمتر "التخصصات العلمية باجلامعات الناشئة "التحديات واحللول"
مكان االنعقاد: السعودية، اجملمعة

تاريخ االنعقاد: 17 نوفمبر, 2012

مكان االنعقاد: مصر، القاهرةحضورإدارة العمليات امليكانيكية )غزل –نسيج-تريكو(.

مكان االنعقاد: مصر، القاهرةحضورندوة )املنسوجات الفنية(

مكان االنعقاد: مصر، القاهرةمشاركةمؤمتر)الصناعات النسجية: الوضع الراهن والتطورات املستقبلية " 2004/3/4-2(

مكان االنعقاد: مصر، القاهرةحضورمؤمتر )الفنون التطبيقية بني التطوير واالبتكار قي تصميم املنتج بالوطن العربي-2002(

مشاركةبرنامج تدريبي للساعات املعتمدة
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 10 مارس, 2011

حضوراملؤمتر الدولي األول للمشترك الثقافي
مكان االنعقاد: مصر، جامعة القاهرة

تاريخ االنعقاد: 11 مارس, 2009

Factors Enhancing Learner-centered Teaching in Saudi EFL Classroomمشاركة
مكان االنعقاد: السعودية، اخلبر

تاريخ االنعقاد: 08 مارس, 2012

A Comparison of Parallel and Series Transmission Techniques with M-ary FSKمكان االنعقاد: مصر، القاهرةمشاركة

Storing Digital Data Using Zero-Compression Algorithmمكان االنعقاد: بولندا، وارسومشاركة

The Wavelet Transform Based Compression Method using Zero Position codingمكان االنعقاد: األردن، جرشمشاركة

مشاركةحتكيم مشاريع األوملبياد الوطنى لإلبداع العلمى "إبداع "مسار البحث العلمى للعام 1433/1432هـ
مكان االنعقاد: السعودية، الغاط

تاريخ االنعقاد: 13 ديسمبر, 2011

حضورحتكيم مسار البحث العلمى

مكان االنعقاد: السعودية، مدارس التربية النموذجية 

بالرياض

تاريخ االنعقاد: 06 ديسمبر, 2011

حضوردورة تدريبية في الكيمياء اخلضراء في التعليم.24-12-1433هـ
مكان االنعقاد: السعودية، الرياض

تاريخ االنعقاد: 24 ديسمبر, 2011

حضورمؤمتر الكيمياء الدولى الرابع
مكان االنعقاد: السعودية، الرياض

تاريخ االنعقاد: 23 ديسمبر, 2011

مكان االنعقاد: مصر، الزقازيقمشاركةاملوجهات اإلسالمية لعالقة اإلنسان بالبيئة.رؤية حتليلية ومضامني تربوية

حضورمؤمتر مدرسة املستقبل تربويا وإدارياً
مكان االنعقاد: األردن، عمان

تاريخ االنعقاد: 10 اغسطس, 2009
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مشاركةاالجتاهات احلديثة في التعليم والتأهيل احملاسبى
مكان االنعقاد: قطر، الدوحة

تاريخ االنعقاد: 23 نوفمبر, 2011

حضورمؤمتر الكيمياء الدولي الرابع –الرياض -23-12/25/ 1432هـ
مكان االنعقاد: السعودية، الرياض

تاريخ االنعقاد: 19 نوفمبر, 2011

املشاركة في البرنامج التدريبي )الهندسة البيئية و معاجلة املياه ةالعادمة(-قسم التدريب 

التربوي مبحافظة الزلفي -12/20/ 1432هـ
مشاركة

مكان االنعقاد: السعودية، الزلفي

تاريخ االنعقاد: 16 نوفمبر, 2011

مشاركةدورة قاعدة املعلومات التربوية 1432هـ
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفى

تاريخ االنعقاد: 08 فبراير, 2011

حضوردورة تقنيات القاعات الذكية 1432 هـ و- دورة الساعات املعتمدة 1432هـ
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفى

تاريخ االنعقاد: 01 مايو, 2011

مكان االنعقاد: السعودية، الزلفىحضوردورة نظام جسور إلدارة التعلم اإللكتروني 1432هـ

حضورورشه عمل بعنوان مفاهيم ومصطلحات في اجلودة الشاملة
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفى

تاريخ االنعقاد: 04 ديسمبر, 2011

حضورحضور البرنامج التدريبي )صناعة الطفل املبدع(
مكان االنعقاد: مصر، الزقازيق

تاريخ االنعقاد: 01 نوفمبر, 2011

حضوردورة التحليل الرباعي )سوات(
مكان االنعقاد: السعودية، الزلفى

تاريخ االنعقاد: 01 يناير, 2011

حضوردورة اجتاهات التطوير املهني احلديثة باجملمعة
مكان االنعقاد: السعودية، اجملمعة

تاريخ االنعقاد: 05 ابريل, 2011

حضوردورة بعنوان نظم االمتحانات وتقومي الطالب
مكان االنعقاد: مصر، الزقازيق

تاريخ االنعقاد: 01 يوليو, 2011

حضورتصميم املقرر اجلامعي
مكان االنعقاد: مصر، الزقازيق

تاريخ االنعقاد: 01 نوفمبر, 2009

حضورالعرض الفعال
مكان االنعقاد: مصر، الزقازيق

تاريخ االنعقاد: 01 نوفمبر, 2009

حضورإدارة الوقت واالجتماعات
مكان االنعقاد: مصر، الزقازيق

تاريخ االنعقاد: 01 نوفمبر, 2009

حضوراستخدام التكنولوجيا في التدريس
مكان االنعقاد: مصر، الزقازيق

تاريخ االنعقاد: 01 نوفمبر, 2009

حضوراجلوانب املالية والقانونية في األعمال اجلامعية
مكان االنعقاد: مصر، الزقازيق

تاريخ االنعقاد: 01 نوفمبر, 2009

مكان االنعقاد: مصر، الزقازيقحضورمشروعات البحوث التنافسية احمللية والعاملية

حضورالنشر العلمى
مكان االنعقاد: مصر، الزقازيق

تاريخ االنعقاد: 01 اغسطس, 2009

3/6: المعارض العلمية:

إقامة معرض "حياتي جميلة بال سموم" الذي مت عقده في 1433/1/24هـ 

ملدة ثالثة أيام وقام بزيارته وفود من أفراد اجملتمع وطالب املدارس.

والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير  العلوم  الكيمياء بكلية  أقام قسم 

قسم  فعاليات  واحلياة،  البيئة  واحلياة،  )الكيمياء  مثل  معارض  عدة 

الكيمياء(.

ســــــلمان  ميــــــر 
أ
ال معهــــــد   :4/6

للدراسات والخدمات الستشارية:

هم المشروعات:
أ
1/4/6: ا

واالستثمارات  اإلجنازات  من  عام  وهي  املعهد  تأسيس  فترة  قصر  رغم 

الدراسات  وكذلك  املشاريع،  من  العديد  نفذ  فلقد  1433/1432هـ 

كان  والتي  واملؤمترات  املعارض  من  العديد  في  وشارك  واالستشارات 

من وراء جناحها دعم معالي مدير اجلامعة للمعهد ومنسوبيه، 1/1/4/6: 

ومن أهم املشروعات التي قام بها املعهد للقطاع احلكومي واخلاص:

واشــــــتمل  اإللكـترونيــــــة،  الســــــعودية  الجامعــــــة  مشــــــروع   -1

علي خمسة عقود هي:

عقد بناء البنية التحتية األساسية وحتديد الشبكات واألجهزة.. 1

عقد تقدمي خدمات استشارية في مجال القبول والتسجيل والتعليم اإللكتروني.. 2

عقد تنفيذ برامج تطورية وتدريبية ملنسوبي اجلامعة السعودية اإللكترونية.. 3

عقد تقدمي خدمات استشارية.. 4

بناء اخلطط الدراسية وتنفيذ برامج تدريبية وتطويرية.. 5

2- مشروع تدريب الموظفين الجدد بالجامعة:

ويوضح اجلدول التالي عدد املتدربني واملتدربات وأماكن التدريب.

جدول )6-3( اعداد املتدربني واملتدربات في مشروع تدريب موظفي 

اجلامعة اجلدد للعام اجلامعي 1433/32هـ

املنطقة

عدد املتدربني 

اجملموعواملتدربات

أناثذكور

80-80كلية الهندسة )اجملمعة(

100115215كلية التربية )اجملمعة(

180-180كلية اجملتمع )اجملمعة(

100-100كلية العلوم التطبيقية )اجملمعة(

160-160كلية العلوم )الزلفي(

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

)الغاط(
633396

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

)حوطة سدير(
323668

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

)رماح(
87482

135135-كلية التربية بالزلفي

7233931116اجملموع

ضــــــوء  فــــــي  للنســــــاء  قصيــــــرة  تدريبيــــــة  دورات  تنفيــــــذ   :-3

ما تتطلبه طبيعة المجتمع وسوق العمل:

ومن هذه الدورات:

• إدارة األولويات.	

• مهارات حترير املراسالت الكتابية.	

• كيف تختارين تخصصك اجلامعي.	

• مهارات التخطيط االستراتيجي الشخصي.	

• إدارة الصف.	

• تنظيم املؤمترات والفعاليات.	

• أسس اإلدارة الناجحة.	

• التهيئة النفسية لإلختيارات.	

• .ثقافة احلوار الفعال.	
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فــــــي  العــــــام  مــــــن 
أ
ال منســــــوبي  ــــــب  تدري مشــــــروع  تنفيــــــذ   -4

لي على النحو التالي:
آ
اللغة اإلنجليزية والحاسب ال

جدول )6-4( بيان بالدورات ملنسوبي األمن العام وأعداد املتدربني

العدداسم الدورة

63لغة اجنليزية مبتدئة

57تطبيقات احلاسب اآللي

81اللغة اإلجنليزية )أفراد(

135تطبيقات احلاسب اآللي )أفراد(

31صيانة احلاسب اآللي

25شبكات احلاسب اآللي

12تصميم البرامج التدريبية

404اجملموع

5- دراسة لوزارة الشئون الجتماعية:

• الشراكة مع عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر.	

• )الرياض،وحفر 	 من  كل  في  البرامج  من  عدد  تقدمي  خالل  من  وذلك 

الباطن( وهي:

• دبلوم التربية العام.	

• دبلوم التوجيه واإلرشاد.	

• دبلوم التربية اخلاصة )صعوبات التعلم(.	

• دبلوم القياس والتقومي.	

• دبلوم مصادر التعلم.	

• دبلوم جتسير محاسبة.	

• علوم احلاسب )تقنية شبكات(.	

• دبلوم احملاسبة.	

• دبلوم احملاماة.	

مــــــر 
أ
ال لهيئــــــة  العامــــــة  للرائســــــة  استشــــــارات  ــــــم  تقدي  -6

بالمعروف والنهي عن المنكر:

2/4/6: المشاركات والمساهمات:

نظرا لدور املعهد في املساهمة في كل ما يخدم مسيرة التعليم واجلامعة 

الفعالة  املشاركة  خالل  من  واالجتماعي  العلمي  دوره  منطلق  ومن 

فقد  عمله،  فترة  خالل  املعهد  إليه  وصل  ملا  اإليجابية  الصورة  ليعكس 

كانت املشاركات على النحو التالي:

• مشاركة املعهد في املعرض واملؤمتر الدولي الثالث للتعليم.	

• املشاركة في املعارض واملؤمترات املقامة داخل اجلامعة.	

والدراســــــات  الستشــــــارات  عقــــــود   :3/4/6

التي قام المعهد بتنفيذها:

1. مشاريع قسم الهندسة املدنية بكلية الهندسة جامعة اجملمعة.

قدم القسم ثالثة مشاريع بحثية جديدة تتناول مشاكل اجملتمع وهي:

• دراسة شحن آبار املياة اجلوفية بفائض السيول.	

• دراسة جودة عناصر املياة اجلوفية باجملمعة والغاط.	

• دراسات مسحية حول جغرافية املنطقة باجملمعة.	

وجودة  املياه  مواسير  على  التآكل  لدراسة  الهندسة  كلية  مشروع   .2

1432/31هـ  املاضي  العام  املشروع  بدأ  وقد  باجملمعة،  املياه  عناصر 

وقرب من االنتهاء.

البيئي  األثر  تقومي  املرئية(  الهندسة  )قسم  الهندسة  كلية  مشروع   .4

للمشروعات الصناعية.

اإلسالمية  والدراسات  العربية  اللغة  في  ماجستير  برنامجي  اعتماد   .5

خلدمة أبناء اجملتمع احمللي وحتقيق الرقي الثقافي للمجتمع.

مجــــــال  فــــــي  الجامعــــــة  خدمــــــات   5/6

الرعاية الصحية 1433/32هـ:

اجملال  اجملتمع في  تنمية  الصحي في  دورها  اجلامعة في تفعيل  أسهمت 

الصحية،  الكليات  في  املتاحة  إمكاناتها  كوادرها  خالل  من  الصحي 

األخرى،  والكليات  األسنان(  طب  والتطبيقية،  الطبية  )الطب،العلوم 

هذا  على  املؤشرات  وأبرز  واملتنقلة  الثابتة  الطبية  العيادات  خالل  ومن 

الدور هي:

• تفعيل اخلطة التشغيلية للخدمات الطبية املعتمدة من معالي مدير 	

منها حتى  نفذ  والتي  اجلامعة  وكالة  من  مباشر  وبإشراف  اجلامعة 

اآلن املشاركة في اليوم الوطني )81( واحلملة الوطنية لتطعيم الثالثي 

الفيروسي، وتقدمي اخلدمات الصحية والتوعوية للمجتمع، واملشاركة 

في خدمة احلجاج الذاهبني والعائدين،واملشاركة في اليوم العاملي لداء 

السكري، واليوم العاملي ملرض اإليدز وحالياً يتم تنفيذ احلملة الوطنية 

باملشاركة  وذلك  اجلامعة  وطالبات  طالب  جلميع  احلصبة  لتطعيم 

اخلطة  وفق  الرياض  مبنطقة  الصحية  للشئون  العامة  املديرية  مع 

التشغيلية.

• وقعت كلية الطب والكليات الصحية باجلامعة اتفاقية التعاون بني 	

لتكون  وذلك  الرياض،  مبنطقة  الصحية  والشئون  اجملمعة  جامعة 

املستشفيات  إلى  املرضية  احلاالت  لتحويل  معتبراً  مركزاً  اجلامعة 

التخصصية في املنطقة.

• زايد( 	 )حالك  برنامج  بتنفيذ  للسكري  العاملي  اليوم  في  املشاركة 

لفحص نسبة السكر في الدم.

• مع 	 بالتعاون  برماح  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  أسهمت 

وإقامة  احلصبة،  ضد  التوعية  في  احملافظة  في  الصحية  الشئون 

وأضرار  الطالبات،  قسم  في  الثدي  سرطان  عن  توعوية  محاضرات 

التدخني في قسم الطالب.

• شاركت كلية العلوم الطبية التطبيقية )أقسام الطالبات وأقسام 	

الطالب(في تدشني حملة )طمني( بالتعاون مع اخلدمات الطبية في 

اجلامعة، ونفذت دورة اإلسعافات األولية.

• دورة 	 الطالبات(  )قسم  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  نفذت 

لإلسعافات األولية لنساء اجملتمع في سوق إيف النسائي.

• املشرف 	 اجلامعة  وكيل  مباشر من سعادة  بإشراف  اجلامعة  تنظيم 

الطب  الصحية قوافل وجوالت طبية ملنسوبي كلية  الكليات  على 

الناس من خالل العيادات  والعلوم الطبية التطبيقية ألماكن جتمع 

وقياس  الدم  وحتليل  األمراض  بعض  لتشخيص  املتنقلة  الطبية 

الضغط وعمل اإلسعافات األولية، وعمل التطعيمات الالزمة.

• مشاركة العيادات املتنقلة التابعة للجامعة في معرض التعليم العالي 	

1432هـ،وفي  اجلنادرية  مهرجان  وفي  1432هـ،  عام  أقيم  الذي 

وغيرها  1433هـ  رقيبة  أم  في  اإلبل  ملزاين  عبدالعزيز  امللك  مهرجان 

من الزيارات امليدانية للعيادات املتنقلة ألماكن جتمع الناس.

• والعلوم 	 األسنان  وطب  الطب  كليات  معيدي  من  عدد  ابتعاث  مت 

الطبية التطبيقية، لإلسهام في حل مشاكل اجملتمع الصحية مستقبالً.

• مت دعم األبحاث في مجاالت العلوم الطبية واألساسية ومبا يعمل على 	

حل املشاكل التي تواجه اجملتمع والتغلب على األمراض واألوبئة.

• مساهمة جميع كليات اجلامعة بالتعاون مع الكليات الصحية في 	

اجلامعة مساهمة إيجابية في تنظيم عدد من الدورات التطبيقية 

الصحية، وتوزيع عدد من النشرات التوعوية الصحية على الطالب 

والطالبات.

• جميع 	 في  أقسامها  مبختلف  وبنات  بنني  اجلامعة  طالب  مشاركة 

حمالت التبرع بالدم التي أعلن عنها.

• احمللية 	 العادات  املبنية على  الغذائية  احلالة  لتقييم  دراسات  تطبيق 

واحلد من العادات غير الصحية.

• في 	 الصحية  املراكز  مع  بالتعاون  الصحية  الكليات  من  فرق  قامت 

في  أسهم  مما  والنكاف،  احلصباء  ضد  والطالبات  الطالب  تطعيم 

تخفيف العبء على املستشفيات واملراكز الصحية في احملافظات.

• قدمت كلية الطب دورات تدريبية وأنشطة علمية ملنسوبي مستشفى 	

امللك خالد مبحافظة اجملمعة.

• التربية والتعليم في 	 إدارة  -عقدت كلية الطب اتفاقية التعاون مع 

املنطقة والذي يهتم برفع كفاءة الصحة املدرسية.

• سموم( 	 بال  جملية  )حياتي  معرض  في  الطبية  الكليات  شاركت 

للتوعية بأضرار التدخني واخملدرات.

• األولية" 	 "اإلسعافات  دورات  من  عدد  عقد  على  اجلامعة  عملت 

لطالب وطالبات اجلامعة مما ينعكس إيجاباً على خدمة اجملتمع صحياً.

• شاركت كلية العلوم الطبية التطبيقية في فعاليات االحتفال بيوم 	

خدمات  وتقدمي  اجلامعة  مدير  معالي  بحضور  اخلليجي(  )التمريض 

والضغط  الدم  سكر  وفحص  والطالبات  للطالب  منوعة  طبية 

للطالب  األولية  اإلسعافات  في  دورة  إقامة  للزوار،وكذلك 

والطالبات بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب.

• شاركت كلية العلوم الطبية التطبيقية )قسم الطالبات( ضمن فعاليات 	

وذلك  النسائي  إيف  سوق  في  اخلليجي  التمريض  بيوم  االحتفال 

والوزن جلميع  بعمل عيادة ميدانية وفحص السكر والضغط واحلرارة 

املتسوقات وصرف األدوية الالزمة للحاالت التي تستلزم العالج.

• شاركت كلية العلوم الطبية التطبيقية – قسم الطالبات في اليوم 	

العاملي للسكر بالتعاون مع اجلمعية السعودية ألمراض السكر في كلية 

التربية حيث شاركت طالبات قسم التمريض بعمل فحص مستوى 

السكر، وإحالة احلاالت املرضية للطبيبة اخملتصة.

• شاركت كلية العلوم الطبية التطبيقية – قسم الطالبات في إلقاء 	

املواضيع  من  عدد  في  وذلك  املدارس  في  توعوية  صحية  محاضرات 

)الغذاء – الهرمونات – السكر والضغط(
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• بالتثقيف 	 التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  وطالبات  طالب  شارك 

الصحي في املراكز الصحية ومستشفى امللك خالد باجملمعة وذلك 

أثناء )التدريب امليداني(.

• قدم قسم هندسة احلاسب اآللي بحثاً يهدف للمساهمة في عالج 	

سرطان املثانة وذلك باستخدام تطبيقات الذكاء الصناعي.

• أسهمت كلية العلوم الطبية التطبيقية بتنفيذ ندوة "صحتك في احلج 	

" بحضور مشرفي حمالت احلج مبحافظة اجملمعة.

• مت العناية بدور التثقيف الصحي عن األمراض املعدية على مستوى 	

املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية مبحافظة اجملمعة، والتثقيف 

الصحي عن النظافة والتغذية برياض األطفال.

• أمراض 	 في  تثقيفية  دورات  عقد  في  األسنان  طب  كلية  أسهمت 

اخلاصة بصحة  الطبية  املطويات  توزيع عدد من  ومت  واألسنان،  الفم 

الفم واألسنان.

قدمتهــــــا  اخــــــرى  خدمــــــات   :6/6

كليات الجامعة:

• قامت كلية التربية بالزلفي بزيادة توعية للجاليات االجنبية بالزلفي.	

• قامت كلية العلوم الطبية التطبيقية بتنظيم زيارة لطالبها ملركز الدفاع 	

املدني مبحافظة اجملمعة، وكذلك زيارة ملركز التأهيل الشامل مبناسبة 

يوم املعاق.

• طرحت كلية العلوم الطبية التطبيقية برنامج التجسير للتمريض 	

الطالب  جذب  في  أسهم  الطبية  لألجهزة  املوازي  والتجسير 

والطالبات واالستقرار في محافظة اجملمعة لاللتحاق بتلك البرامج مما 

أدى الى االستقرار األسرى.

• اجلهات 	 العلمي  البحث  عمادة  في  ممثلة  اجملمعة  جامعة  خاطبت 

األولويات  حتديد  بشأن  احمليطة  احملافظات  في  احلكومية  والدوائر 

اجملتمعية  للمشاكل  حلول  إيجاد  على  العمل  يراعي  ومبا  البحثية 

مت  التي  البحثية  األولويات  وتضمنت  املنطقة  تطوير  على  والعمل 

اعتمادها مواضيع هامة تسهم في التنمية اجملتمعية مثل احلوادث 

مشكلة  الشباب،  لدى  الفراغ  اوقات  استغالل  كيفية  املرورية، 

إحجام الشباب السعودي عن العمل احلر.

• عقد مسابقة )ليدبروا آياته( بالتعاون مع اجلمعية اخليرية لتحفيظ 	

القرآن الكرمي.

• عقدت كلية التربية بالزلفي ندوات توعويه عن:	

كيفية تنمية مهارات الطفل املبدع.. 1

أسس االستذكاء اجليد ودور األسرة.. 2

تقدمهــــــا  خــــــرى 
أ
ا خدمــــــات   :7/6

وهيــــــات  لمؤسســــــات  الجامعــــــة 

المجتمع 1433/32هـ:

• اجلامعة 	 بني  التعاون  اطار  في  احلافالت  لسائقي  التدريبي  البرنامج 

واألمن العام )1433/2/3هـ(.

• توقيع اتفاقية مع صندوق تنمية املوارد البشرية استمرارا للجهود التي 	

احمللي  للمجتمع  متميزة  خدمة  حتقيق  أجل  من  اجلامعة  بها  تقوم 

وتهدف إلي إعادة تأهيل خريجي حملة الدبلوم الصحية ملن لم يتجاوز 

اختبار التصنيف املهني للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومت 

توقيع االتفاقية خالل العام اجلامعي 1433/32هـ.
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المحتويات

1/7: الشؤون اإلدارية.

1/1/7: القوى العاملة.

1/1/1/7: اجلهاز اإلدارى.

2/1/1/7: موظفو اجلامعة حسب الوظائف اإلدارية.

3/1/1/7: موظفو اجلامعة حسب املؤهل الوظيفي.

2/1/7: مدى استفادة اجلامعة من التقنيات احلديثة في الشئون اإلدارية.

3/1/7: أنظمة املعلومات اآللية باجلامعة.

2/7: الشؤون املالية.

1/2/7: توزيع االعتمادات املالية في ميزانية اجلامعة حسب األبواب.

2/2/7: موارد اجلامعة.

3/7 املشاريع املنفذة باجلامعة.

الفصل السابع

الشؤون اإلدارية والمالية والمشروعات
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1/7 الشؤون اإلدارية:

تمهيد:

تعد القوى العامله باجلامعة من اإلداريني هي القوى احملركة لديناميكية العمل باجلامعة، والتي ميكنها من اجناز أهدافها االستراتيجية وميكن أعضاء هيئة 

التدريس والباحثني من القيام بأعباءهم التعليمية والبحثية، لذا تولي اجلامعة أهمية خاصة لرفع فعالية، وكفاءة اداء اجهزتها األكادميية، واالدارية الفنية، 

من أجل تقدمي أفضل خدمات ادارية بأقل تكلفة وأحسن آداء.

1/1/7: القوى العاملة:

1/1/1/7 الجهاز اإلداري:

بلغ عدد موظفي اجلامعة )2794( موظفاً وموظفة منهم )2343( سعودياً وسعودية ميثلون نسبة 83,43% من إجمالي املوظفني.

جدول )1/7( أعداد اجلهاز اإلداري باجلامعة في العام اجلامعي 1433/31هـ

إجمالي اجملموعة الوظيفية
اإلجماليغير سعوديسعودي

اجملموعأنثىذكراجملموعأنثىذكراجملموعأنثىذكر

 2794 17431051 451 160 291 2343 891 1452اإلجمالي

شكل )1/7( توزيع اجلهاز اإلداري اجلامعة في العام اجلامعي 1433/1432هـ

2/1/1/7: موظفو الجامعة حسب الوظائـف اإلدارية:

هـ   1433/1432 الدراسي  للعام  والعمال  املستخدمني  ووظائف  والصحية،  والفنية،  اإلدارية،  الوظائف  مجموعة  حسب  اجلامعة  موظفي  إجمالي  بلغ 

من   )%21.84( بنسبة  سعودي  غير  و)611(  اإلجمالي،  من   )%83.86( نسبته  ما  أي  سعودي،   )2343( منهم  وموظفة،  موظفا   )2794(

بنسبة  موظفة   )1051( اإلناث  املوظفات  وعدد  اإلجمالي،  من   )%62.83( بنسبة  موظفاً   )1743( الذكور  املوظفني  إجمالي  عدد  وبلغ  اإلجمالي. 

)3.76%( من اإلجمالي.

3/1/1/7 موظفو الجامعة حسب المؤهل الوظيفي:

: حملة درجة الدكـتوراه:
ً
ول

أ
ا

وبلغ عدد املوظفني  من إجمالي موظفي اجلامعة.   )%12.27( )343( موظفاً وموظفة بنسبة  الدكتوراه  بلغ إجمالي موظفي اجلامعة احلاصلني على درجة 

ذكراً   )63( الدكتوراه  حملة  من  الذكور  عدد  وبلغ  الدكتوراه.  حملة  إجمالي  من   )%19.53( بنسبة  سعودياً   )67( السعوديني  من  الدكتوراه  حملة  من 

إناث   )4( الدكتوارة  حملة  من  اإلناث  عدد  بلغ  بينما   ،)%94( بنسبة 

بنسبة )%4.9(.

إدارات  في  الدكتوراه  درجة  على  احلاصلني  اجلامعة  موظفي  عدد  وبلغ 

الكليات  في  عددهم  وبلغ   )%1.17( بنسبة  موظفني   )9( اجلامعة 

)334( موظفاً أي بنسبة )%16.64(.

: حملة درجة الماجستير:
ً
ثانيا

 )299( املاجستير  درجة  على  احلاصلني  اجلامعة  موظفي  إجمالي  بلغ 

وبلغ  اجلامعة.  موظفي  إجمالي  من   )%10.70( بنسبة  وموظفة  موظفاً 

عدد املوظفني من حملة املاجستير من السعوديني )133( سعودياً بنسبة 

حملة  من  الذكور  عدد  وبلغ  املاجستير.  حملة  إجمالي  من   )%5.67(

اإلناث  عدد  بلغ  بينما   ،)%59.19( بنسبة  ذكراً   )177( املاجستير 

من حملة املاجستير )122( أنثى بنسبة )%40.80(.

إدارات  في  املاجستير  درجة  على  احلاصلني  اجلامعة  موظفي  عدد  وبلغ 

  )292( الكليات  في  عددهم  وبلغ   ،)%0.9( بنسبة   )7( اجلامعة 

موظفاً أي بنسبة )%14.39(.

ثالثا: حملة البكالوريوس:

بلغ إجمالي موظفي اجلامعة احلاصلني على البكالوريوس )548( موظف 

عدد  وبلغ  اجلامعة.  موظفي  إجمالي  من   )%19.61( بنسبة  وموظفة 

املوظفني من حملة البكالوريوس من السعوديني )548( سعودياً بنسبة 

حملة  من  الذكور  عدد  وبلغ  البكالوريوس.  حملة  إجمالي  من   )%100(

من  اإلناث  عدد  بلغ  بينما   ،)%20( بنسبة  ذكراً   )110( البكالوريوس 

حملة البكالوريوس )438( أنثى بنسبة )%79.92(.

إدارات  البكالوريوس في  درجة  احلاصلني على  اجلامعة  وبلغ عدد موظفي 

الكليات  في  عددهم  وبلغ   ،)%8.48( بنسبة  موظفاً   )65( اجلامعة 

)483( موظفاً أي بنسبة )%23.82(.

: حملة الدبلوم دون الجامعي:
ً
رابعا

 )437( اجلامعي  دون  الدبلوم  حملة  من  اجلامعة  موظفي  إجمالي  بلغ 

وبلغ  اجلامعة.  موظفي  إجمالي  من   )%15.64( بنسبة  وموظفة  موظفاً 

 )437( السعوديني  من  اجلامعي  دون  الدبلوم  حملة  من  املوظفني  عدد 

دون  الدبلوم  حملة  من  الذكور  عدد  وبلغ   .)%100( بنسبة  سعودياً 

حملة  من  اإلناث  عدد  بلغ  بينما   ،)%90( بنسبة  ذكراً   )394( اجلامعي 

الدبلوم دون اجلامعي )43( أنثى بنسبة )%10(.

في  اجلامعي  دون  الدبلوم  على  احلاصلني  اجلامعة  موظفي  عدد  وبلغ 

في  عددهم  وبلغ   ،)%35.11( بنسبة  موظفاً   )269( اجلامعة  إدارات 

الكليات )169( موظفاً أي بنسبة )%8.33(.

: حملة الشهادات الثانوية فما دون:
ً
خامسا

بلغ إجمالي موظفي اجلامعة من حملة الشهادات الثانوية فما دون )1167( 

وبلغ  اجلامعة.  موظفي  إجمالي  من   )%41.76( بنسبة  وموظفة  موظفاً 

سعودياً   )1158( السعوديني  من  دون  فما  الثانوية  الشهادات  حملة 

فما  الثانوية  الشهادات  حملة  من  الذكور  عدد  وبلغ   .)%99.22( بنسبة 

من  اإلناث  عدد  بلغ  بينما   ،)%69.40( بنسبة  ذكراً   )810( دون 

الشهادات الثانوية فما دون )357( أنثى بنسبة )%30.59(.

في  دون  فما  الثانوية  الشهادات  حملة  من  اجلامعة  موظفي  عدد  وبلغ 

في  عددهم  وبلغ   ،)%54.3( بنسبة  موظفاً   )416( اجلامعة  إدارات 

الكليات )751( موظفاً أي بنسبة )%37(.

وكلياتها  اجلامعة  إدارة  في  املوظفني  أعداد   )2-7( اجلدول  ويوضح 

العام  في  واجلنس  واجلنسية  واجلهة  العلمي  املؤهل  حسب  موزعني 

الدراسي 1433/1432هـ.
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جدول )7- 2( أعداد املوظفني باجلامعة موزعني حسب املؤهل العلمي واجلهة واجلنسية واجلنس في العام الدراسي 1433/1432هـ

اجلنسيةاجملموعة الوظيفية
اجملموعالكلياتاإلدارات

اجلملة
أنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

دكتوراه

2026146563467سعودي

7071828726918987276غير سعودي

9092439133425291343مجموع

ماجستير

11278531317954133سعودي

50593681619868166غير سعودي

617171121292177122299مجموع

بكالوريوس

47186563420483110438548سعودي

000000000غير سعودي

47186563420483110438548مجموع

دبلوم دون اجلامعي

26452691303816839443437سعودي

000000000غير سعودي

26452691303816839443437مجموع

الثانوية فيما دون 

)مؤهالت أخرى(

41154163953477428063521158سعودي

000459459غير سعودي

41154163993527518103571167مجموع

اجملموع
72529754727862158914528912343سعودي

12012279160439291160451غير سعودي

73729766100610222028174310512794مجموع

شكل )7-2-2( أعداد املوظفني موزعني حسب املؤهل العلمي واجلنسية 

والنوع في العام اجلامعي 1433/32هـ

          

�شكل )7-2-1( أعداد املوظفني موزعني حسب املؤهل العلمي واجلهة

في العام اجلامعي 1433/32هـ

الجامعــــــة  اســــــتفادة  مــــــدى   :2/1/7

الشــــــئون  فــــــي  الحديثــــــة  التقنيــــــات  مــــــن 

اإلدارية:

في ظل التطور الهائل واملتسارع في اجملال التقني كافية قطاعات اجملتمع 

تبني  إلى  اجلامعة  تسعى  اخلصوص،  وجه  على  اخلاص  التعليم  وقطاع 

حقل  في  الستثمارها  متميزة  مشاريع  وتنفيذ  وتطوير  التقنيات  أحدث 

التعليم، كما أن اجلامعة لن تألو جهدا في تأسيس بيوت للخبرة في ما من 

شأنه تعزيز البيئة التقنية باألنظمة اإلدارية واألكادميية والتعليمية.

وموظف،  تدريس  هيئة  عضو   )1100( من  يقرب  ما  اجلامعة  وتضم 

احلديثة  والتقنيات  األجهزة  من  احتياجاتهم  توفير  على  عملت  وقد 

وموظفي الدعم التقني كما هو موضح باجلدول.

جدول )7-3( التجهيزات التقنية باجلامعة في العام الدراسي 1433/1432هـ

العددالبند

�أجهزة احملاسبة املكتبية

في جميع اإلدارات
900

�منسوبو اجلامعة

الذين لديهم خدمة اإلنترنت
700

�منسوبو اجلامعة الذين لديهم

جهاز آلي ممنوح من قبل اجلامعة
900

33موظفو عمادة تقنية املعلومات

1مراكز البيانات

شكل )7-3( يوضح إجمالى التجهيزات التقنيه باجلامعة 1432 – 1433هـ

ولقد اهتمت اجلامعة بتحقيق ما يلي:

• واملالية 	 اإلدارية  اآللي  احلاسب  استخدامات  في  خطتها  تطوير 

وخاصة  احلديثة  التقنيات  من  استفادة  أقصى  لتحقيق  واألكادميية 

في الشئون اإلدارية.

• اإلدارية 	 في جوانبها  البرامج  من  اجلامعة  تصور شامل حلاجة  وضع 

واملالية واألكادميية والبحثية واملكتبية واخلاصة بشئون الطالب.

• متابعة املستجدات في مجاالت استخدام احلاسب اآللي في العمليات 	

منها  اجلامعة  لدي  ما  تطوير  واقتراح  والتدريبية  والعلمية  اإلدارية 

وجلب ما ليس لديها.

• والتوصية 	 األعمال  من  النوع  لهذا  اخلدمات  جهات  على  التعرف 

االستشارية  املكاتب  ذلك  في  مبا  منها  اجلامعة  غرض  يحقق  مبا 

واإلشرافية على تنفيذ مثل هذه اخلدمات.

• وضع تصور شامل للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد في اجلامعة، 	

بهذا  اخملتصة  العمادات  مع  بالترتيب  ذلك من جتهيزات  يتطلبه  وما 

التعليم.

• مخاطبة الكليات التقنية باجملمعة لعقد شراكة لالستفادة وتوظيف 	

اخلريجني املتميزين في اجلامعة.

• إتاحة منتدى اجلامعة للمجتمع للتواصل مع مدير ومنسوبي جامعة 	

اجملمعة.

• جتهيز معمل لتدريب الطالب على الدخول لسوق العمل واطالعهم 	

على أحدث التقنيات التي يحتاجها السوق.

• إسهام العمادة عبر صحيفة تواصل التي تنشر عبر البوابة اإللكترونية 	

للجامعة في رفع الوعي الثقافي والتقني للمجتمع.

ليــــــة 
آ
ال المعلومــــــات  نظمــــــة 

أ
ا  3/1/7

بالجامعة:

اآللية  املعلومات  أنظمة  تطوير  نحو  جهودها  بتكثيف  اجلامعة  اهتمت 

والتحديث الشامل لبرامج تشغيل أنظمة املعلومات اإلدارية لكي تواكب 

األعمال  حلجم  املتزايد  النمو  وملواجهة  اجملال،  هذا  في  احلديثة  التقنيات 

وقواعد  التشغيل  أنظمة  من  عدداً  اجلامعة  استخدمت  ولقد  باجلامعة، 

البيانات ولغات البرمجة كما هو موضح باجلدول.

جدول )7-4( يبني أنظمة التشغيل اخملتلفة التي استخدمتها اجلامعة.

التفصيلالبند

أنظمة التشغيل
WinV,WinXP,WinServer2008, 

Mac SQL, Linux, Unix

قواعد البيانات
Microsoft SQL Server 2008, 

My SQL, Oracle

لغة البرمجة
Oracle Developer, Net Java, 

PHP
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ووضعت اجلامعة هدفاً رئيسياً في خطتها االستراتيجية متثل في رفع كفاءة األداء املؤسسي وخاصة اإلداري، وتطوير البنية التحتية والبيئة التقنية لدعم 

التحول للمعامالت اإللكترونية مبا ميكنها من حتقيق رسالتها وأهدافها.

وقد كانت اجلامعة رائدة في تعزيز الربط الشبكي والتواصل الصوتي واملرئي بني جميع مرافق اجلامعة لتقدمي خدماتها بالشكل األمثل.

وقد ترتب على ذلك:

• الترتيب مع اجلهات املستفيدة في اجلامعة كافة، وبخاصة فيما يتعلق بالقبول والتسجيل والتعليم اإللكتروني والشئون اإلدارية واملالية واملستودعات 	

مبا  لتحقيقها  العلمي  التصور  ووضع  ودراستها  واإللكترونية  اآللية  البرامج  إلي  يحتاج  مما  وغيرها  الطالب،  وشئون  واملكتبات  اإلدارية  واالتصاالت 

في ذلك التعامل مع اجلهات االستشارية املتخصصة بتقدمي هذه اخلدمات.

• تطوير البوابة اإللكترونية للجامعة: بحيث جتمع ما بني التميز في الشكل واملطابقة وسهولة الوصول للمعلومة.	

2/7 الشؤون المالية:

بواب:
أ
1/2/7 توزيع العتمادات المالية في ميزانية الجامعة حسب ال

مليون  ليصبح(463.03)  تعديله  مت  ثم  1433/1432هـ  املالية  للسنة  اجلامعة  ميزانية  في  ريال  مليون   )546.94( اجملمعة  جلامعة  األصلي  االعتماد  بلغ 

 )%  92.93( نسبته  ما  أي  ريال  مليون   )430.3( 1433/1432هـ  املالية  السنة  خالل  األربعة  األبواب  بنود  على  املنصرف  إجمالي  بلغ  وقد  ريال. 

من املعتمد بعد التعديل، بينما بلغ املنصرف خالل السنة املالية التي قبلها 1432/1431هـ )513( مليون ريال.

ويشير اجلدول رقم )7-5( إلى مخصصات ميزانية اجلامعة للعام الدراسي 1433/1432هـ:

جدول )7-5( بيان مخصصات ميزانية اجلامعة للعام املالي 1433/1432هـ مقارناً بالعام املالي السابق 1432/1431هـ )املبلغ مباليني الرياالت(

البنود

اعتمادات 

1432/1431هـ 

بعد التعديل

اعتماد 1433/1432 هـ
املنصرف في 

1433/1432هـ

نسبة املنصرف إلى املعتمد 

خالل 1433/1432هـ  أصل االعتماد
االعتماد بعد 

التعديل

99.66 %8876,56141,50141,02الرواتب وما في حكمهااألول

98.42 %190187,38228,80225,19نفقات التشغيلالثاني

96.30 %132322,2121,39برامج الصيانة والتشغيلالثالث

60.56 %31826070,5042,70املشروعاتالرابع

92.87 %609546,94463.03430.3اإلجمالي

باملقارنة مع العام املالي السابق له، ومن اجلدول السابق يتبني ما يلي:

• خالل 	 املعتمد  بلغ  بينما  ريال،  مليون   )141.50( 1433/1432هـ  املالي  للعام  حكمها)  في  وما  األول(الرواتب  للباب  التعديل  بعد  املعتمد  بلغ 

السنة املالية 1432/1431هـ )88( مليون ريال أي بنسبة زيادة )60.79 %(.

• السنة 	 خالل  املعتمد  بلغ  بينما  ريال،  مليون   )228.80( 1433/1432هـ  املالي  للعام  التشغيل(  الثاني(نفقات  للباب  التعديل  بعد  املعتمد  بلغ 

املالية 1432/1431هـ( 190( مليون ريال أي بنسبة زيادة )%20.42(.

• خالل 	 املعتمد  بلغ  بينما  ريال،  مليون   )22.21( 1433/1432هـ  املالي  للعام  والتشغيل(  الصيانة  الثالث(برامج  للباب  التعديل  بعد  املعتمد  بلغ 

السنة املالية 1432/1431 هـ( 13( مليون ريال أي بنسبة زيادة )70.84 %(.

• املالية 	 السنة  خالل  املعتمد  بلغ  بينما  ريال،  مليون   (70.50( 1433/1432هـ  املالي  للعام  الرابع(املشروعات(  للباب  التعديل  بعد  املعتمد  بلغ 

1432/1431 هـ )318( مليون ريال أي بنسبة نقص )%351.56(.

شكل )7-5-2( يوضح اعتمادات 1433/1432 هـ بعد التعديل باملليون ريال

          

شكل )7-5-1( يوضح اعتمادات 1432/1431 هـ بعد التعديل باملليون ريال

2/2/7 موارد الجامعة:

للعام  اجلامعة  إيرادات  إجمالي  بلغ  حيث  مختلفة،  وإيرادات  قيمة،  ذات  أوراق  من  أساًسا  تتكون  وهي  الذاتية،  املوارد  بعض  في  اجلامعة  إيرادات  تتمثل 

املالي 1433/1432هـ )375.432.16( ريال. ويوضح جدول رقم )7-6( موارد اجلامعة في العام املالي 1433/1432 هـ.

جدول )7-6( موارد اجلامعة في العام املالي 1433/1432 هـ )املبلغ بالرياالت(

املبلغاملورد

139,000أوراق ذات القيمة

236.432.16إيرادات مختلفة

375.432.16إجمالي اإليرادات
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3/7 المشاريع المنفذة بالجامعة:

يوضح جدول رقم )7-7( بيان املشروعات واملعتمد بعد التعديل واملنصرف الفعلي عليها للعام املالي 1433/1432 هـ.

جدول )7-7( بيان املشاريع واملعتمد بعد التعديل واملنصرف الفعلي عليها للعام املالي 1433/1432هـ )املبلغ بالرياالت(

رقم املشروعاملنصرف الفعلياالعتماد بعد التعديلاسم املشروع

1,000,000736,109026/026/000/0001/00/00/4دراسات وتصاميم وإشراف

6,372,0005,843,079,44026/026/000/0002/00/00/4ترميمات وإضافات

10,000,0009,917,358,20026/026/000/0003/00/00/4جتهيز وتأثيث املعامل والكليات

1,000,000988,762026/026/000/0004/00/00/4تأمني وسائل السالمة

5,456,0005,283,500,32026/026/000/0006/00/00/4احلاسب اآللي وتقنية املعلومات

21,534,00018,660,522,95026/026/000/0007/00/00/4البنية التحتية واملوقع العام

تصميم وإنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية مع 

اإلشراف والتجهيز
13,000,0000026/026/000/0009/00/00/4

تصميم وإنشاء كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية مع 

اإلشراف والتجهيز
12,143,0001,275,000026/026/000/0010/00/00/4

70,505,00042,704,331,91اإلجمالي

شكل )7-7( يبني املشاريع واملعتمد بعد التعديل واملبلغ باملليون ريال
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المحتويات

1/8: اإلجنازات

1/1/8: بناء اخلطط االستراتيجية.

بناء اخلطة االستراتيجية للجامعة.

بناء اخلطط االستراتيجية للعمادات املساندة.

بناء اخلطط االستراتيجية لكليات اجلامعة.

2/1/8: انشاء وكالة اجلامعة للشؤون العلمية والتعليمية.

 – البحثية  )التعليمية-  اإلجنازات  أهم   :3/1/8

خدمة اجملتمع(.

1/3/1/8: الطالب والطالبات.

2/3/1/8: أعضاء هيئة التدريس.

3/3/1/8: األنشطة واخلدمات الطالبية.

4/3/1/8: االبتعاث.

5/3/1/8: األنشطة العلمية.

6/3/1/8: منظومة العمل اإلداري واألكادميي.

7/3/1/8: التقدم التكنولوجي والتقني.

8/3/1/8: النظام اإللكتروني للجامعة واجملالس.

9/3/1/8: املبادرات التطويرية.

10/3/1/8: إدارة املشروعات.

11/3/1/8: خدمة اجملتمع.

2/8: التحديات املستقبلية.

3/8: معوقات تنفيذ خطط اجلامعة.

4/8:  حتديات التحول من اإلتاحة إلى اجلودة.

5/8: املقترحات والتوصيات.

الفصل الثامن

اإلنجازات والتحديات والتوصيات
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1/8: إنجازات الجامعة:

تمهيد:

على  اجلامعة  مدير  معالي  رأسها  وعلى  اجلامعية  القيادة  لقدرة  الثمني  اإلدراك  يعكس  1433/32هـ  الدراسي  العام  في  اجلامعة  إجنازات  عن  احلديث  لعل 

حتويل اخملاطر والصعوبات الى فرص ثمينة متاحة، مما يجعلنا أمام جامعة ناشئة سبقت زميالتها من اجلامعات التي أنشئت قبلها ولم تصل إلى ما حققته 

جامعة اجملمعة. ومن منطلق أن اجلامعة كبيت خبرة محتواه األساسي العلم وهو البوابة الفعلية للتنمية احلقيقية في هذه املناطق، ولتكون هذه الصروح 

الشامخة قائدة التغيير االجتماعي وصانعة للتنمية الشاملة املستدامة في البيئات التي وُلدت فيها.

وانطالقا من رسالة اجلامعة التي تنص علي تقدمي خدمة تعليمية وبحثية متطورة من خالل منظومة أكادميية قادرة على املنافسة في إطار املسئولية املهنية 

والشراكة اجملتمعية الفاعلية نقدم اجنازات اجلامعة في العام اجلامعي 1433/1432هـ.

الســــــتراتيجية  الخطــــــة  بنــــــاء   :1/1/8

للجامعة:

خدماتها  جودة  وحتسني  الريادي  دورها  لتعزيز  اجملمعة  جامعة  تسعى 

ورفع كفاءة مخرجاتها وفق أهداف التعليم العالي باململكة، وعلى ضوء 

وحتت   – اهلل  حفظه   – اجلامعة  مدير  معالي  توجيهات  ووفق  ذلك 

رعايته تأتي هذه اخلطوة االستراتيجية األولى لكليات اجلامعة وعماداتها 

من  ميكن  املدى  متوسطة  كمرحلة  القادمة  سنوات  الثالث  املساندة 

املدى  بعيدة  رؤى  لصياغة  االنطالق  نحو  السليمة  األسس  بناء  خاللها 

ملستقبل اجلامعة.

ولهذا فإن اجلامعة وقعت عقد وضع اخلطة االستراتيجية مع شركائها 

احتاد تكساس للتعليم الدولي TIEC واملنظمة العربية للتدريب والتطوير 

واخلطط  االستراتيجية  اخلطة  وضع  من  اإلنتهاء  مت  ولقد   AOTD

التشغيلية لها.

ومت حتديد األولويات االستراتيجية التالية:

• جودة اخلدمات اجلامعية والوصول إلى اإلعتماد األكادميي.	

• توافر القدرات البشرية الفكرية األفضل واألكثر كفاءة وفاعلية.	

• االداء املؤسسي للجامعة وتطوير البنية التحتية والبيئة التقنية.	

• التنمية االقتصادية للجامعة مبا يفي مبتطلبات التنمية.	

وتتسم اخلطة االستراتيجية جلامعة اجملمعة بالعديد من السمات األساسية 

التي ترتكز على املوضوعية والشمول ومراعاة حدود وأبعاد الوضع الراهن 

على  وبناء  واملستفيدين،  األطراف  جميع  طموحات  اغفال  عدم  مع 

أساسي  بشكل  وصياغتها  بناؤها  مت  التي  املبادرات  عدد  وصل  ذلك 

الفريق  من  املقدم  الفني  والدعم  والعمادات  الكليات  فرق  خالل  من 

األساسي للخطة إلى )437( مبادرة وذلك في ضوء نتائج التحليل البيئي 

وأولويات التحسن والتطوير لكل كلية عمادة مساندة، ولقد استلهمت 

خطة اجلامعة من مشروع افاق لتطوير التعليم العالي تركيزه على أبعاد 

التوسع واجلودة والتمايز، مبا يحقق توجهاً متكامال لتحسني وتطوير األداء 

اجلامعي الذي يراعي احتياجات ومتطلبات البيئة احمللية والوطنية.

 "BSC" وترتكز اخلطة االستراتيجية على منهجية بطاقة األداء املتوازن  

وأبعادها األربعة: املستفيدون, التعلم والنمو, العمليات الداخلية, والبعد 

أداء اجلامعة  املالي واالقتصادي مبا يساعد على صياغة مؤشرات لقياس 

بشكل شامل يراعي كافة العناصر واملتغيرات املؤثرة على وضع اجلامعة 

احلالي ومنوها املستقبلي, كما يسهم ذلك في التتبع املرحلي واملستمر ألية 

انحرافات في األداء املستهدف وعالجه بشكل سليم وسريع. كما أنه في 

ضوء تلك املنهجية, فإن اخلطة االستراتيجية اعتمدت على أربعة أهداف 

استراتيجية شاملة لكل أبعاد األداء اجلامعي, و ما تفرع عنها من أهداف 

تفصيلية ميكن تتبع حتققها وفق مؤشرات قياس محددة.

االستراتيجي  التخطيط  ثقافة  لنشر  املرتكزات  أحد  اخلطة  هذه  ومتثل 

وتشكيل فرق العمل على مستوى الكليات والعمادات باعتبارهما البيئة 

األساسية التي تضمن مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملني 

الذين يقع على عاتقهم في النهاية عملية التنفيذ وحتقيق األهداف, وذلك 

وفق إطار يتسم باملرونة يساعد اجلميع على صياغة خطط العمل التي 

تتوافق مع اإلمكانات واملوارد البشرية واملادية.

وفي ضوء هذه اخلطة االستراتيجية، مت بناء اخلطط االستراتيجية للعمادات 

والرسالة  الرؤية  تتضمن  اجلامعة  كليات  جميع  وكذلك  املساندة 

واألهداف االستراتيجية، واخلطط التشغيلية لها.

ــــــى  عل الســــــتراتيجية  الخطــــــة   :2/1/8

مستوى الجامعة:

بطريقة  املؤسسة  وعمليات  أنشطة  إدارة  االستراتيجية  اإلدارة  تتضمن 

اإلدارة  التخطيط االستراتيجي جزءاً من عملية  تكاملية منظمة، ويعد 

االستراتيجية؛ إذ يهتم على وجه الدقة بتحديد التوجه بعيد املدى إلحدى 

وتبني  أهدافها،  وانتقاء  خياراتها،  وحتديد  العالي،  التعليم  مؤسسات 

توظيف  القادرة على حتقيق هذه األهداف عملياً، وأخيراً  البرامج  تطبيق 

استخدام نظم الرقابة الفعالة إلحداث التغيير املطلوب. وتسعى جامعة 

مبا  اخملرجات  وحتسني  وحتديثه  األكادميي  نظامها  تطوير  إلى  اجملمعة 

العمل  سوق  يتطلبه  وما  القرار،  وصناع  املسؤولني  تطلعات  مع  يتسق 

واحتياجات التنمية اجملتمعية بشكل شامل، ولهذا فإن جامعة اجملمعة تتبنى مفاهيم التخطيط االستراتيجي وتطبيقاتها في املؤسسات اجلامعية.

تعد اخلطة االستراتيجية جلامعة اجملمعة الوثيقه االساسيه لتطوير العمل االكادميى واالرتقاء مبستوى جودته وترسم هذه اخلطة خارطه الطريق نحو االرتقاء 

بتعليم الطالبات والطالب في اجلامعة الى مستويات منافسه خالل السنوات القليله القادمه، وهذا يقع على عاتق جميع منسوبى ومنسوبات اجلامعة 

مسؤوليات جسيمه تتمثل في تضافر جميع اجلهود واستثمار الطاقات واالستفاده من املوارد املتاحه لتحقيق ما هو مستهدف...ومن خالل توقيع اتفاقية 

بناء اخلطة االستراتيجية للجامعة مع جهات دولية ومحلية ذات خبرة ومبشاركة أساسية من فريق من داخل اجلامعة في إعداد صياغة اخلطة حيث اكتملت 

صيغتها املبدئية التي ستعتمد عليها اجلامعة إن شاء اهلل في بنائها بناء مؤسسياً يستند على قواعد ودراسات علمية.

1/2/1/8: مراحل بناء الخطة الستراتيجية:

مرت عملية بناء اخلطة االستراتيجية باربعة مراحل متتابعة هى:

التهيئه واالعداد لبناء اخلطة االستراتيجية.. 1

تشخيص وحتليل البيئتني الداخليه واخلارجيه ببعديها الوطنى والعاملى.. 2

بناء االجتاهات العامة للخطة.. 3

بناء االستراتيجيات العامة.. 4

وكان من نتيجتها الوصول الى اخلطة االستراتيجية للجامعة.

2/2/1/8: المنهجية وطريقة العمل:

يبني اخملطط التالي املنهجية التى مت تبنيها في بناء اخلطة االستراتيجية جلامعة اجملمعة بكافة جوانبها ومراحلها )البعد اإلستراتيجى( حيث مت العمل وفق النموذج 

مبا تتضمنه كل مرحلة من مهام وأنشطة للوصول الى خطة استراتيجية متسقة ذات منهجية علمية جيدة ومتفق عليها.
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التى  االولويات  الى  ستوجه  التى  املبادرات  عدد  الى  التوصل  مت  وقد 

تعتمد عليها اخلطة االستراتيجية وكذلك عدد املؤشرات التى ميكن من 

 1433( التنفيذ  سنوات  خالل  اخلطة  مراحل  اجنازات  قياس  خاللها 

هـ – 1436 هـ(

إعــــــداد  فــــــي  ــــــى  والتنازل التصاعــــــدى  النهــــــج   :4/2/1/8

الخطة الستراتيجية:

انجــــــازات  لقيــــــاس  والمؤشــــــرات  المبــــــادرات   :5/2/1/8

مراحل الخطة الستراتيجية:

ولويات الستراتيجية لجامعة المجمعة:
أ
6/2/1/8: ال

ولى:
أ
ولوية الستراتيجية ال

أ
ال

تقدمي عمليات تدريسية ذات جودة مرتفعة.. 1

الوفاء مبعايير اجلودة واالعتماد الوطنى والدولى للخدمات واألنشطة . 2

الطالبية.

واملهارات . 3 املعارف  من  اجلامعة  وخريجي  طالب  متكني 

من  املطلوب  التقدير  على  حصولهم  لضمان  املتميزة  والكفايات 

املؤسسات احلكومية واخلاصة.

وحل . 4 وتعزيز خبراتهم  الطالب  تعلم  لدعم  مناسبة  توفير خدمات 

مشكالتهم االكادميية.

بيئات . 5 خالل  من  والطالبات  للطالب  العلمى  بالتحصيل  االرتقاء 

تعلم جاذبة.

األطراف . 6 كل  مع  التواصل  وجسور  اجملتمعية  الشراكة  أبعاد  دعم 

املعنية وأصحاب املصالح.

ولوية الستراتيجية الثانية:
أ
ال

لشغل . 1 الكفاءة  ذات  البشرية  املوارد  مع  والتعاقد  االستقطاب 

كافة املناصب الرئيسية باجلامعة.

تطبيق خطط متكاملة للتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس.. 2

تطبق خطط متكاملة للتنمية املنية لإلداريني.. 3

اجملاالت . 4 في  احمللية  للمنطقة  احملتمعية  االحتياجات  وحتليل  تعريف 

االجتماعية والثقافية.

ولوية الستراتيجية الثالثة:
أ
ال

والتجهيزات . 1 )املابانى  املادية  البيئات  من  مناسب  قدر  توافر 

اخملتلفة( ذات اجلودة املرتفعة.

تهيئة بيئة تقنية داعمة لعمليات التعليم والتعلم وللعمليات اإلدارية.. 2

الوفاء باملعايير الوطنية والدولية املطلوبة للبرامج واملرافق واملبانى . 3

اجلامعية.

للجامعة . 4 البشرية  املوارد  إلدارة  مناسب  اداري  عمل  اطار  توافر 

على نحو فعال.

اعلى . 5 لتحقيق  وفاعلة  موحدة  ادارية  ونظم  ولوائح  سياسات  بناء 

العوائد من القوى االدارية في اجلامعة.

الرسالة . 6 صياغة  في  املشاركة  من  واملعنيني  املستفيدين  متكني 

واألهداف املؤسسية اخلاصة باجلامعة.

ولوية الستراتيجية الرابعة:
أ
ال

العمل . 1 وتطوير  إدارة  مبتطلبات  للوفاء  الالزمة  املالية  املوارد  توفير 

في اجلامعة.

على . 2 والفاعلية  بالكفاءة  تتمتع  عامله  قوى  تكوين  في  املساهمة 

أحدث  توظيف  على  املستمر  بالتدريب  حتظى  االقليمي  املستوى 

املعرفة املتاحة في مجاالتها التخصصية.

دعم اقامة صناعات اقليمية متفوقة.. 3

تعزيز العالقة والشراكة مع اجملتمع احمللي في املنطقة.. 4

الوثيق . 5 باإلرتباط  لتتميو  األكادميية  البرامج  وتطوير  مراجعة 

باالحتياجات املتطورة للطالب واجملتمع احمللى.

7/2/1/8: مراحل بناء الخطة الستراتيجية:

ورؤى  وتوجهات  منطلقات  هى  االستراتيجية  اجلامعة  خطة  أن  والشك 

لتوجيه كافه اجلهود التى يبذلها أعضاء مجتمع اجلامعة على املستويات 

كافه لتحقيق املستهدفات في إطار زمنى محدد ولذا فإن سمه التشاركية 

هى القيمة البارزة في اجلهود املبذولة لتنفيذ اخلطة االستراتيجية وحتقيق 

اعتمدت  هنا  ومن  املنظور  املستقبل  في  للجامعة  املنشودة  االهداف 

جامعة اجملمعة على ثالث ابعاد تشمل جميع التفصيالت املمكنة في اى 

خطة استراتيجية أال وهى:

التوسع
يركز على بعد اإلتاحة وتوفير األماكن واالستيعاب جلميع الطالب 

الراغبني وإنشاء املرافق الالزمة وتوفير كافة التجهيزات

اجلودة
يركز على زيادة مستوى جودة اخلدمات املقدمة ورفع مستوى 

كفايات وقدرات أعضاء هيئة التدريس

التمايز
يركز على التنوع وفق اإلمكانات املتاحة وطبيعة اجملتمع واحتياجات 

البيئة )تدريس، بحث، علوم تطبيقية، مجتمع، تعليم عن بعد(

بتدشني  املقرن  خالد  الدكتور/  اجملمعة  جامعة  مدير  معالي  قام  أن  إلى 

اخلطة االستراتيجية للجامعة

• تكساس 	 احتاد  مع  االستراتيجية  اخلطة  بناء  اتفاقية  توقع  اجلامعة 

للتعليم الدولي واملنظمة العربية للتدريب والتطوير
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للشــــــؤون  الجامعــــــة  ــــــة  وكال انشــــــاء   2/1/8

والدارات  والعمــــــادات  التعلميــــــة 

المساندة لها:

ة الوكالة:
أ
8-1-2-1 نشا

أنشئت وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية بجامعة اجملمعة في شوال عام 

بن  خالد  الدكتور/  اجلامعة  مدير  معالي  تكليف  على  بناء  1433هـ 

سعد املقرن للدكتور/ محمد بن عبد اهلل الشايع كوكيل مكلف للشؤون 

التعليمية , للقيام بكافة املهام واالختصاصات املنصوص عليها في دليل 

مدير  ملعالي  اإلداري  بالقرار  الصادرة  واالختصاصات  الصالحيات 

كافة  مباشرة  تتبعه  أن  على  1431/7/1هـ.  وتاريخ   10 رقم  اجلامعة 

 – بالزلفي  التربية  كلية   – باجملمعة  التربية  )كلية  اجلامعة وهي  كليات 

كلية الهندسة باجملمعة – كلية الطب باجملمعة – كلية العلوم الطبية 

التطبيقية باجملمعة – كلية طب األسنان بالزلفي – كلية العلوم بالزلفي 

العلوم  كلية   – باجملمعة  األعمال  إدارة  كلية   – باجملمعة  اجملتمع  كلية   –

والدراسات االنسانية بالغاط - كلية العلوم والدراسات االنسانية برماح 

_ كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير _ كلية علوم احلاسب 

)عمادة  عمادات  إلى  باإلضافة   , كليات  من  يستحدث  ما   _ باجملمعة 

القبول والتسجيل –عمادة شؤون الطالب – عمادة خدمة اجملتمع(.

الهــــــداف   – القيــــــم   – الرســــــالة   – ــــــة  الرؤي  :2/2/1/8

الستراتيجية:

الرؤية:

بيئة تعليمية أكادميية متميزة نحو تنمية مستدامة.

الرسالة:

خريج  إلعداد  اجلودة  معايير  وفق  األكادميية  البرامج  في  التميز  حتقيق 

منافس في سوق العمل عبر شراكة مجتمعية فاعلة.

القيم:

• املسئولية االجتماعية.	

• التنافسية.	

• العدالة.	

• الشراكة.	

• االتقان.	

• العمل بروح الفريق.	

• االبداع.	

• االبتكار.	

هداف:
أ
ال

تقدمي خدمة أكادميية على درجة عالية من اجلودة.. 1

تنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب مرحلة البكالوريوس.. 2

تهيئة الطالب للمنافسة في سوق العمل.. 3

تهيئة البيئة التعليمية املناسبة لتحقيق أهداف التعلم والتعليم.. 4

تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجاالت التعلم والتعليم.. 5

وفقاً . 6 والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  أعداد  بني  التوازن  حتقيق 

ملعايير االعتماد.

8-1-2-3: العمادات التابعه لها:

عمادة شؤون الطالب.. 1

عمادة القبول والتسجيل.. 2

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر.. 3

عمادة السنة التحضيرية.. 4

عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد.. 5

مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها.. 6

8-1-2-4: الدارات التابعه لها:

إدارة الوكالة وتتضمن الوحدات التالية:

وحدة التصالت الدارية:

الصادرة  املعامالت  جميع  تصدير  إلى  اإلدارية  االتصاالت  وحدة  تهدف 

ذات  واإلدارات  الكليات  مع  ومتابعتها  الواردة  املعامالت  جميع  وتوثيق 

العالقة. 

وتقوم باملهام التالية:

اإلشراف املباشر على أعمال الصادر والوارد.. 1

والواردة . 2 الصادرة  املعامالت  جميع  أرشفة  على  املباشر  اإلشراف 

وحفظها مبلفات

عمل أرشفة ملفات املوظفني. 3

تصدير جميع قرارات وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية . 4

من االتصاالت اإلدارية.

ذات . 5 واإلدارات  الكليات  مع  الصادرة  املعامالت  جميع  متابعة 

العالقة.

وحدة العاقات العامة:

وتقوم باملهام التالية:

اإلعالن وتنظيم اللقاءات التعريفية والتوعوية للوكالة داخل اجلامعة.. 1

املساهمة في تنظيم ورش العمل والندوات التي تنظمها الوكالة.. 2

نشر اخبار الوكالة على املوقع اإللكتروني للجامعة وصحيفة اجلامعة . 3

والصحف احمللية.

متابعة والرد على املقاالت واألخبار املنشورة عن الوكالة.. 4

توعية موظفي الوكالة ومنسوبيها بأهم املستجدات اخلاصة.. 5

وحدة الخدمات المساندة:

وتقوم باملهام التالية:

واألجهزة . 1 اجلامعة  إدارات  في  بالوكالة  اخلاصة  املعامالت  إنهاء 

احلكومية اخملتلفة.

توفير متطلبات الوكالة من مواد استهالكية ومكتبية و تعليمية.. 2

اإلشراف الكامل على صيانة مكاتب الوكالة و نظافتها.. 3

ناحية . 4 من  للوكالة  التابعة  واملركبات  السيارات  على  اإلشراف 

وقودها وصيانتها

والبحثيــــــة  التعليميــــــة  النجــــــازات   :3/1/8

والمجتمعية:

1/3/1/8 الطاب والطالبات:

• املراحل 	 السعوديني املستجدين بجميع  والطالبات  الطالب  بلغ عدد 

والطالبات  الطالب  عدد  بلغ  وطالبة،  طالباً   )4996( الدراسية 

مرحلة  وفي  طالباً،   )17( املاجستير  مبرحلة  املسجلني  السعوديني 

و)2379(  اإلناث  من   )2223( منهم   )4602( البكالوريوس 

اإلجمالي  العدد  من   )%99.72( نسبة  وميثلون  الذكور  من 

من   )364( الطالب  عدد  بلغ  املتوسط  الدبلوم  وفي  للمستجدين، 

الذكور. وأما معدل النمو السنوي للطالب والطالبات في السنوات 

1430-1431هـ،  التالي:  النحو  على  فهو  األخيرة  الثالث 

1431-1432هـ،  وعامي   ،)%31.45( بلغ  1431-1432هـ 

-1430 عامي  ومبقارنة   ،)%35.98( بلغ  فقد  1433/1432هـ 

إلى  يصل  النمو  معدل  أن  جند  1433/1432هـ  عام  مع  1431هـ 

واإلقليمية  الناشئة  اجلامعات  أهداف  مع  يتفق  وهذا   )%78.75(

في التوسع في برامج البكالوريوس.

• 	 )17( املاجستير  مبرحلة  املقيدين  والطالبات  الطالب  عدد  بلغ 

طالباً   )14715( البكالوريوس  وفي  السعوديني،  من  جميعهم 

من  بنسبة)%99.88(  السعوديني  من   )14698( منهم  وطالبة 

إجمالي العدد.

• كما بلغ عدد املقيدين بالدبلوم املتوسط )618( جميعهم من الذكور 	

باجلامعة  املقيدين  الطالب  إجمالي  يصبح  وبالتالي  السعوديني، 

بنسبة  السعوديني  من   )15331( منهم  وطالبة  طالباً   )15350(

املاضي  العام  عن   )%23.15( قدرها  وبزيادة   )%99.88(

أعداد  زيادة  نسبة  املراحل،  جميع  مستوى  وعلى  1432/31هـ. 

 1432/1431 وعام  1431/1430هـ  عام  املقيدين  الطالب 

إلى   1433/1432 عام  النسبة  زادت  ثم   ،)%33.59( هي 

)59.89%( مقارنة بالعام 1431/1430هـ.

• 	 )541( الدراسية  املراحل  جميع  في  اجلامعة  من  اخلريجني  عدد  بلغ 

عن   )%9.29( قدرها  بزيادة  السعوديني  من  جميعهم  وطالبة  طالباً 

العام املاضي.

وهناك العديد من االجنازات االخرى في هذا احملور ولعل من أهمها:

• موقع 	 على  نوعها  من  األولى  اخلدمة  الطالب  شئون  عمادة  إطالق 

والطالبات  للطالب  يتيح  حيث  "الباركود"  عن  عبارة  وهى  اجلامعة 

الوصول إلى موقع العمادة بأسهل الطرق.

• املوافقة على إنشاء كليتني في كل من مركز متير وقطاع األرطاوية 	

حاجة  تلبى  التي  العلمية  التخصصات  من  عدداً  الكلية  وتشمل 

املواطن وتتناغم مع متطلبات سوق العمل.

• افتتاح األقسام العلمية للطالب في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 	

بحوطة سدير، وكذلك افتتاح األقسام العلمية للطالب بكلية التربية 

في كل من اجملمعة والزلفي.

• التوسع في القبول الستيعاب جميع املتقدمني من طالب وطالبات 	

مت  وقد  اجلامعة،  تخدمها  التي  واملراكز  احملافظات  أهالي  وخاصة من 

قبول جميع املتقدمني في تخصصات اجلامعة اخملتلفة.

• نالت التخصصات العلمية والطبية والتطبيقية نصيباً من املتقدمني 	

التخصصات  تلك  في  بالقبول  التوسع  على  اجلامعة  حيث حرصت 

قبول  مت  حيث  التخصصات،  هذه  ملثل  العمل  سوق  حاجة  لسد 

و  األسنان  طب  في  طالبا   )34( الطب،  كلية  في  طالباً   )56(

)225( طالباً، )162( طالبة في كلية العلوم التطبيقية.

• املتشابهة، 	 التخصصات  ذات  األقسام  ودمج  تنظيم  إعادة  سيتم 

إضافة إلى إنشاء أقسام جديدة يتطلبها سوق العمل، وتتناسب مع 

املتغيرات في عالم اليوم.

http://mu.edu.sa/ar/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://mu.edu.sa/ar/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://mu.edu.sa/ar/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://mu.edu.sa/ar/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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• األجهزة 	 واحتوائها علي  الهندية  بكلية  املرن  التصنيع  إنشاء وحدة 

الهندسية املتطورة واملستخدمة في قياس متغيرات العناصر البيئية 

في 1433/4/11هـ.

• والعلمية 	 النظرية  اجملاالت  في  اإلبداعية  الطالب  تطوير مستلزمات 

من خالل التطبيقات العلمية الدراسية بكلية الهندسة والتي تعكس 

الفهم العميق للطالب للتطبيقات الهندسية التي تخدم كافة نواحي 

اجملتمع.

• التميز في مجال األنشطة 	 درع  بالزلفي على  التربية  حصلت كلية 

الطالبية للعام الثاني على التوالي.

• للمواقع 	 األول  املركز  وجائزة  درع  على  الطالب  شئون  عمادة  حصول 

الفرعية.

عضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم:
أ
2/3/1/8: ا

• واملعيدين 	 احملاضرين  ذلك  في  مبا  التدريس،  هيئة  أعضاء  عدد  بلغ 

لهذا العام )787( عضواً، منهم )303( سعودياً وسعودية.

• بلغت نسبة السعودة املتحققة في هذا العام )38.5%( من إجمالي 	

 )%5( ب  املاضي  العام  عن  املتوسط  عن  تزيد  نسبة  العدد،وهي 

تقريباً.

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

باجلامعة هذا العام )1: 20( أمام مستوى الكليات فكان املعدل:

مالحظاتاملعدل املستهدفاملعدل الواقعيالكليات

أعلى من املستهدف 1: 5 1: 14الكليات الطبية

أقل من املستهدف 1: 17 1: 14الكليات العلمية

أقل من املستهدف 1: 23 1: 22الكليات النظرية

زيادة  الى  ذلك  ويحتاج  الطبية  الكليات  في  النسبة  ارتفاع  ويالحظ 

أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في هذه الكليات.

• أن نسبة زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في العام 	

1432/31هـ،  عام  عن   )%46.28( 1433/32هـ  اجلامعي 

1430-1431هـ  اجلامعي  العام  عن   )%107.11( زيادة  ونسبة 

في  ومن  التدريس  هيئة  ألعضاء  املستمرة  الزيادة  على  يدل  مما 

حكمهم بصورة تتفق مع املعايير العاملية.

• بلغت نسبة السعوديني من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 	

اإلجمالي  العدد  من   )%32.37( 1431/30هـ  اجلامعي  العام  في 

 ،)%37.34( لتصبح  1433/32هـ  عام  في  النسبة  إزدادت 

إلى  يشير  مما   )%48.60( إلى  1433/32هـ  عام  في  ووصلت 

زيادة الكوادر الوطنية حتقيقا ملا تنشده اجلامعة.

• والندوات 	 املؤمترات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  العديد  شارك 

العلمية التي عقدت هذا العام داخل وخارج اململكة.

نشطة والخدمات الطابية:
أ
3/3/1/8: ال

• أنواع 	 مختلف  1433/32هـ  اجلامعي  العام  خالل  اجلامعة  نفذت 

األنشطة الطالبية من ثقافية واجتماعية ورياضية وتطوعية وفنية 

وكشفية وقد بلغ عدد فاعليات األنشطة الطالبية )59( نشاطاً

• وأهتمت اجلامعة ببناء املدن اجلامعية في اجملمعة.	

• قدمت اجلامعة العديد من الطالبية التي يحتاجها الطالب والطالبات 	

ومنها: خدمات صندوق الطالب:

وقدره . 1 مببلغ  طالباً   )29( منها  استفاد  وقد  اإلعانات 

)14500( ريال.

2 . )17000( مببلغ  طالباً   )17( املستفيدين  وعدد  السلف 

ريال.

مببلغ . 3 طالباً   )17( املستفيدين  وعدد  الطالبي  التشغيل 

)107,660( ريال.

• وكذلك قدمت اجلامعة أيضاً – اخلدمات الطبية:	

والنفسي . 1 الطبي  الكادر  أفراد  عدد  بزيادة  اجلامعة  اهتمت 

حرص  يعكس  مما  املاضي  العام  عن   )%250( زيادة  بنسبة 

اجلامعة على اإلهتمام باخلدمات الطبية للطالب والطالبات.

طالب . 2 من  الطبية  العيادات  من  املستفيدين  أعداد  زيادة 

بنسبة  وموظفني  التدريس  هيئة  وأعضاء  وطالبات 

)200.09%( زيادة عن العام املاضى.

• باإلضافة الى اخلدمات األخرى مثل:	

مركز ذوي اإلحتياجات اخلاصة.. 1

التشغيل الطالبي.. 2

اخلدمات اإلستشارية.. 3

خدمات القبول والتسجيل واالرشاد االكادميي... 4

4/3/1/8: البتعاث:

• خالل 	 وداخلها  اململكة  خارج  للدراسة  اجلدد  املبتعثني  عدد  بلغ 

طالباً   )150( منهم  وطالبة،  طالباً   )208( اجلامعي  العام  هذا 

 )58( الطالبات  عدد  بلغ  بينما  اإلجمالي  من   )%72.11( بنسبة 

درجة  على  للحصول  وذلك  العدد،  إجمالي  من   )%27.88( طالبة 

الدكتوراه واملاجستير والزمالة.

• 	 )48( منهم  عضواً   )180( البعثة  رأس  على  املبتعثني  عدد  بلغ 

وعدد   ،)%64.58( منهم  الذكور  ميثل  الدكتوراه،  مستوى  على 

وعدد   ،)%58.89( بنسبة  املاجستير  مستوى  على   )106(

)26( للزمالة بنسبة )%14.44(.

نشطة العلمية:
أ
5/3/1/8: ال

• السعودية 	 الكليات  أكثر  جائزة  على  باجلامعة  الطب  كلية  حصول 

 SIMEC 2012 مشاركة في املؤمتر السعودي الدولي للتعليم الطبي

وذلك نظرا للمشاركة الفاعلة في أنشطة برامج املؤمتر.

• بحثي 	 مشروع   )129( أصل  من  بحثياً  مشروعاً   )69( دعم  مت 

 1,900,000 إجمالية  وبتكلفة  تقريباً   %54 بلغت  للدعم  قدمت 

ريال ومت توزيعها على مراكز البحوث على النحو التالي:

املراكز
عدد البحوث 

املقدمة

عدد البحوث 

املدعومة
التكلفة

6437712,000مركز العلوم اإلنسانية واإلدارية

مركز بحوث الهندسة والعلوم 

التطبيقية
3320620,000

مركز بحوث العلوم الطبية 

واإلنسانية
1229568,000

109861,900,000اإلجمالي

• منح جوائز البحث العلمي وتشتمل علي:	

جائزة القسم املميز.. 1

جائزة البحث املميز لألقسام بكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية، . 2

وفاز باملركز الثاني قسم العلوم التربوية بكلية التربية بالزلفي، 

وجائزة البحث املميز في مجال العلوم التطبيقية، وفاز باملركز 

األول قسم الرياضيات والثاني كلية الطب.

• مت توقيع ثالثة عقود بني جامعة اجملمعة وبعض اجلامعات العاملية:.	

العلوم . 1 )كلية  اجملمعة  جامعة  بني  مبدئية  تفاهم  مذكرة 

مترابولينت  مانشستر  وجامعة  والتطبيقية(  الطبية 

)معهد   Manchester Metropolitan University

التعاون  على  االتفاق  املذكرة  تتضمن  الصحية(  البحوث 

يخص  فيما  والتطوير  اجلودة  حتقيق  مجاالت  في  األكادميي 

كلية العلوم الطبية والتطبيقية باجملمعة، وكذلك التعاون في 

مع  اجلامعتني،  عن  الصادرة  األكادميية  اخملرجات  تبادل 

وضع برامج لتبادل اخلبرات العلمية والتعليمية في مجاالت 

العلوم الطبية والتطبيقية.

وجامعة . 2 الهندسة(  )كلية  اجملمعة  بني جامعة  عقد خدمات 

وسوف   Ajou University الهندسة(  )كلية  بكوريا  أجيو 

يتضمن العقد مساهمة جامعة أجيو في حتقيق معايير اجلودة 

العقد  يتضمن  وسوف  بكوريا(  الهندسة  )كلية  واالعتماد 

واالعتماد  اجلودة  معايير  حتقيق  في  أجيو  جامعة  مساهمة 

املتبادل  التعاون  وكذلك  باجملمعة،  الهندسة  لكلية  األكادميي 

وتبادل  املعرفي،  والتبادل  والطالبية  األكادميية  اجملاالت  في 

تنظيم  وكذلك  اجلامعتني  كال  عن  الصادرة  األكادميية  املواد 

ندوات وورش عمل مشتركة.

بإجنلترا . 3 كارديف  وجامعة  اجملمعة  جامعة  بني  خدمات  عقد 

يتضمن  وسوف  الهندسة(  )كلية   Cardiff University

اجلودة  معايير  حتقيق  في  كارديف  جامعة  مساهمة  العقد 

واالعتماد األكادميي لكلية الهندسة باجملمعة، وكذلك التعاون 

املعرفي،  والتبادل  والطالبية  األكادميية  اجملاالت  في  املتبادل 

وتبادل املواد األكادميية الصادرة من كال اجلامعتني.

عــــــدة  مــــــع  علمــــــي  تفاهــــــم  مذكــــــرات  خمــــــس  توقيــــــع  ــــــم  ت ــــــك  وكذل

جامعات عالمية متنوعة هي:

توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة اجملمعة وجامعة توكاي في . 1

اليابان Tokai University مدتها سنة واحدة وذلك تتعاون 

املتبادل في اجملاالت األكادميية والطالبية والتبادل املعرفي.

موناش . 2 وجامعة  اجملمعة  جامعة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 

سنوات،  ثالث  مدتها   Monash University باستراليا 

مجاالت  في  العلمية  البحوث  في  األكادميي  للتعاون  وذلك 

الصادرة  األكادميية  اخملرجات  وتبادل  املشترك،  االهتمام 

ندوات  وتنظيم  األساتذة،  زيارات  وتبادل  اجلامعتني،  من 

وورش عمل تعاونية في اجملاالت األكادميية بني اجلامعتني.

توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة اجملمعة وجامعة ماسترخت . 3

سنوات  خمس  مدتها   Maastricht University بهولندا 

مجاالت  في  األكادميي  التعاون  علي  االتفاق  املذكرة:  تضمنت 

باجملمعة،  الطب  كلية  يخص  فيما  والتطوير  اجلودة  حتقيق 

الصادرة  األكادميية  اخملرجات  تبادل  في  التعاون  وكذلك 

العلمية  اخملرجات  لتبادل  برنامج  وضع  مع  اجلامعتني،  من 

والتعليمية.

ملبورن . 4 وجامعة  اجملمعة  جامعة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 

بإستراليا The University of Melbourne مدتها سنة 

أن للطرفني رغبة صداقة للتعاون  املذكرة على  واحدة، نصت 

العلمي واألكادميي املستقبلي من أجل اثراء العملية التعليمية 

تشجيع  إلى  السعي  مع  اجلامعتني،  كال  في  واألكادميية 

التأليف والبحث املشترك، والتبادل الطالبي واألكادميي.
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وجامعة . 5 اجملمعة  جامعة  بني  مبدئية  تفاهم  مذكرة  توقيع 

خمس  مدتها   Dalhousie University بكندا  دالهاوس 

في  األكادميي  التعاون  على  االتفاق  املذكرة  تضمنت  سنوات 

الطب  كلية  يخص  فيما  واالعتماد  اجلودة  حتقيق  مجاالت 

واألكادميية  اخملرجات  تبادل  في  التعاون  وكذلك  باجملمعة، 

اخلبرات  لتبادل  برامج  ضع  مع  اجلامعتني،  عن  الصادرة 

العلمية والتعليمية، مع تفعيل برامج املنح التعليمية للطالب 

والباحثني.

• تدريبية 	 دورة  بعقد  اجملمعة  بجامعة  املكتبات  شئون  عمادة  قامت 

حول قاعدة البيانات الطبية قامت بها MD Consult بالتعاون مع 

ELSEVIER وذلك يوم األحد 21 ذي القعدة 1433هـ.

• دورة 	  IEEE الناشر  مع  بالتعاون  املكتبات  شئون  عمادة  أقامت 

IEEEألعضاء  البيانات  قاعدة  على  للتدريب  واحد  يوم  ملدة  تدريبية 

هيئة التدريس والطالب في كلية الهندسة 1433/11/2هـ.

• ملكتبات 	 اإللكتروني  الفهرس  من  اإلنتهاء  مت 

"كوها"  نظام  على  بني  والذي  1433هـ  األخر  جمادي   22 اجلامعة 

للمكتبات من خالل ميكنة تسع مكتبات للجامعة.

• من اإلجنازات األخرى لعمادة شئون املكتبات:	

• الفهرس اإللكتروني.	

• الئحة مكتبات اجلامعة.	

• مشروع التوصيف الوظيفي للعاملني مبكتبات اجلامعة.	

• توصيف وحدات وأقسام وإدارات العمادة.	

• العلمي 	 والبحث  العليا  الدراسات  بعمادة  ممثلة  اجلامعة  شرعت 

وبالتعاون 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

العام  من  األول  الفصل  في  البرامج  هذه  بعض  في  الدراسة  وستبدأ 

s.الدراسي 1433 / 1434 هـ

• البحث 	 عمادة  عليها  تشرف  للبحوث  مراكز  ثالثة  نشاط  تفعيل  مت 

العلمي وهي:

مركز بحوث العلوم الصحية واألساسية.. 1

مركز بحوث الهندسة والعلوم التطبيقية.. 2

مركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية.. 3

• الستقبال 	 اإللكتروني  العلمي  البحث  عمادة  موقع  استكمال  مت 

التدريس،  هيئة  ألعضاء  البحثية  للمشاريع  املالي  الدعم  طلبات 

وتيسير عمل الباحثني بتزويدهم بأسماء اجلهات اخلارجية التي تدعم 

أوعية  وكذلك  اجلهات,  هذه  مع  التواصل  وطرق  العلمي,  البحث 

النشر اخملتلفة املتاحة لهم لنشر إنتاجهم العلمي، كما مت التواصل 

مع اجلهات اخلارجية الداعمة للبحث العلمي في اململكة كالشركة 

العزيز  ومدينة امللك عبد  )سابك(  السعودية للصناعات األساسية 

للعلوم والتقنية للحصول على منح بحثية تدعم مسيرة البحث العلمي 

للجامعة.

• توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من اجلامعات الدولية:	

• جامعة موناشباستراليا	

• جامعة توكاى باليابان	

• جامعة illlnois بالواليات املتحدة األمريكية.	

• جامعة Daihousie بكندا	

• 	Maastricht Netherlandsجامعة

• جامعة سنغافورة الدولية	

• جامعة Borasبالسويد	

• معهد الدراسات الغربية بالواليات املتحدة األمريكية	

كاديمي:
أ
6/3/1/8: منظومة العمل اإلداري وال

• 	 )1992( تثبيت  اعتماد  خالل  من  البشرية  للكوادر  اجلامعة  دعم 

موظفاً وموظفة في مختلف عمادات اجلامعة وكلياتها واداراتها في 

مبا يضمن  ومركز حوطة سدير  والغاط  والزلفي  اجملمعة  محافظات 

للجامعة النهوض برسالتها العلمية واألكادميية، وتنفيذ خططها 

االستراتيجية والتشغيلية.

• استطاعت اجلامعة إكمال منظومتها اإلدارية واألكادميية منذ العام 	

األول إلنشائها حيث افتتحت في سنتها األولى كلية الطب باجملمعة 

برماح  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  وكلية  بالزلفي،  األسنان  وطب 

وكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط.

• إنشاء منظومة اجلامعة اإلدارية واألكادميية.	

• نظمت كلية التربية باجملمعة امللتقي السنوي األول لتوظيف أعضاء 	

 )38( حضره  الدكتوراه،  على  احلاصلني  السعوديني  التدريس  هيئة 

عضواً ومت التوصية بتعيني )10( منهم.

• ضوء 	 في  اخملتلفة  املناطق  أبناء  من  اإلداريني  من  عدد  توظيف  مت 

خطة التنمية التاسعة للجامعة، ومت حتقيق نسبة 84% من املستهدف.

• تفعيل منظومة العمادات املساندة بعد استكمال اجلامعة ملنظومة 	

الهيكل  في  اعتمادها  ومت  األول،  العام  في  لها  املساندة  العمل 

التنظيمي للجامعة وصنفت كل عمادة منها خطتها االستراتيجية 

متضمنة / الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية وخطتها التشغيلية 

مما انعكس ذلك على أداء اجلامعة في العام اجلامعي 1433/32هـ.

7/3/1/8: التقدم التكنولوجي والتقني:

• تأهل اجلامعة إلى املرحلة الثانية في برنامج التحول إلى التعامالت 	

اجتازت  حيث  اإلتاحة  مرحلة  وهي  احلكومية،  اإللكترونية 

القياس، وهي مرحلة  األولي من مراحل  املرحلة  اجلامعة بحمد اهلل 

)البناء( بتقنية متميزة.

• أعضاء 	 يقدمه  الذي  الذكور(  )فرع  الشبكات  تقنية  دبلوم  حقق 

هيئة التدريس في قسم كلية الهندسة احلاسب اآللي والشبكات 

بكلية الهندسة وتشرف عليه عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر 

في اجلامعات على املركز األول في تقييم جودة برامج التعليم املستمر 

وذلك عن أداء القسم خالل الفصل األول 1433/32هـ.

• افتتاح احدث معامل كلية الهندسة في قسم الهندسة امليكانيكية 	

باجلامعة والذي يدار برجل آلي )روبوت(.

• نوعها، 	 من  وفريدة  جديدة  خدمة  الطالب  شئون  عمادة  إطالق 

طلبة  وبني  بينها  التواصل  لسهولة  وذلك  أب(  )الواتس  خدمة 

اجلامعة وسرعة التجاوب اإللكتروني.

• التعاون مع املكتبة الرقمية السعودية لعمل برنامج تدريبي عن قواعد 	

البيانات.

• املعلوماتي" 	 "الوعي  برنامج  املكتبات  شئون  عمادة  اطالق 

حتقيق  وشائل  أحد   Information Literacy Program )ILP( 

األهداف االستراتيجية للعمادة ويهدف على مساعدة كافة منسوبي 

بأنواعها  املعلومات  مصادر  على  احلصول  كيفية  على  اجلامعة 

هذه  استخدام  وكيفية  املتعددة،  أماكنها  ومن  اخملتلفة،  واشكالها 

االنفجار  ثورة  ظل  في  بكفاءة  معها  التعامل  ومهارات  املصادر 

املعرفي.

8/3/1/8: النظام اإللكـتروني للجان والمجالس:

اللجان  جلميع  الكامل  االنتقال  واجملالس  للجان  اإللكتروني  النطام  اتاح 

ومجالس الكليات من احملاضر الورقية إلى النماذج اإللكترونية. حيث يتم 

إنشاء ومتابعة جميع اللجان إلكترونيا، حتى يتم اعتمادها من قبل معالي 

مدير اجلامعة دون احلاجة الى التعامالت الورقية.

العام املاضي والتحضير  النظام في  وقد مت استكمال املرحلة األولى من 

لبدء املرحلة الثانية منه خالل العام احلالي.

دورات  وكذلك  اللجان  ألمناء  متخصصة  تدريبية  دورات  عقد  مت  كما 

متخصصة ألمناء مجالس الكليات، باإلضافة إلى عقد دورات شخصية 

ملن يتعذر عليه احلضور. وعليه فقد قامت العمادة خالل العام املاضي:

• استكمال تصميم النظام واختباره ونقل االستضافة كاملة على خوادم 	

اجلامعة.

• تطبيق النظام والتدريب عليه.	

• تصميم دليل االستخدام.	

• الدعم الفني املباشر.	

• املالحظات 	 وأبرز  الرضا  مدى  عن  مسحية  دراسة  اعداد 

أمني،  )رئيس،  النظام  مستخدمي  جلميع  أرسلت  والتي  التطويرية، 

منهم   %83.6 أفاد  مستخدما   55 الدراسة  لهذه  واستجاب  عضو(، 

منه   %85.5 أفاد  والتعامل معه، كما  االستخدام  النظام سهل  بأن 

إضافي،  لتدريب  بحاجة  وليسوا  النظام،  مع  التعامل  أجادوا  أنهم 

وأكد 83.6% أن النظام يوفر الوقت ملستخدميه.

9/2/1/8: المبادرات التطويرية:

• الستقطاب 	 اجلامعة  فيه  سعت  الذي   – االستقطاب  برنامج 

احلرمني  خادم  برنامج  في  والطالبات  الطالب  من  املستجدين 

– لالبتعاث  – حفظه اهلل  الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

وسيلتحقون  املبتعثني  من  طالبا   )50( استقطاب  مت  حيث  اخلارجي 

بالعمل ضمن الكوادر في جامعة اجملمعة بعد أن ينهوا فترة ابتعاثهم.

• عيادتان طبيتان متنقلتان، وهي عبارة عن عيادتني متنقلتني مجهزتني 	

بكافة األجهزة الطبية الالزمة لتقدمي كخدمات طبية تقدم خدماتها 

في احملافظات التي تخدمها اجلامعة.

• في 	 جهوده  ملواصلة  االجتماعي  اخليري  الصندوق  مع  االتفاق  مت 

التعليمية  البرامج  بعض  يدعم  أن  على  والشابات  الشباب  تدريب 

في محافظتي اجملمعة والزلفي ومنها دبلوم احلاسب اآللي )شبكات( 

ودبلوم احملاسبة للطالب والطالبات.

• إنشاء مقر ملركز اجلودة بكلية الهندسة في 1433/5/22هـ.	

• بكلية 	 الوحدات  قبل  من  إعدادها  مت  التي  التطويرية  املبادرات 

الهندسة والتي اشتملت علي:

برنامج التقييم التفاعلي.. 1

برنامج نقاط التميز.. 2

برنامج مجلس كلية بال أوراق.. 3

قاعدة بيانات دعم اتخاذ القرار.. 4

نظام إدارة التعليم اإللكتروني في الكلية.. 5

• مت استحداث برنامجني جديدين هما:	

برنامج "ماجستير اللغويات" املقدم من قسم اللغة العربية بتربية . 6

اجملمعة.

برنامج "ماجستير القرآن وعلومه" املقدم من قسم الدراسات . 7

اإلسالمية بتربية الزلفي.
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10/2/1/8: إدارة المشروعات:

• بالتعاون 	 وذلك  2011/08/06م  املوافق  1432/09/06هـ  تاريخ  في  املشاريع  إدارة  مكتب  وتطوير  تأسيس  من  األولى  املرحلة  أعمال  في  البدء  مت 

مع مؤسسة الصدارة الرقمية.

• مؤسسة 	 مع  بالتعاون  وذلك  2011/08/13م  املوافق  1432/09/13هـ  تاريخ  في  والنضج(  اجلاهزية  )تقييم  الثانية  املرحلة  أعمال  في  البدء  مت 

الصدارة الرقمية.

• بتاريخ 	 املشاريع  من  عدد  حالة  على  االطالع  و  اجلامعة(  في  املوظفني  و  القيادات  بعض  مع  )مقابالت  الراهن  الوضع  حتليل  من  االنتهاء  مت 

1432/09/24هـ املوافق 2011/08/24م.

• موظفاً 	  27 وحضرها  2011/10/01م،  املوافق  1432/11/03هـ  السبت  يوم  في  األولى(  )اجملموعة  املشروعات  ملدراء  تدريبية  دورة  تقدمي  مت 

من مدراء املشاريع في جهات اجلامعة.

• من 	 موظفاً   29 وحضرها  2011/10/03م،  املوافق  1432/11/05هـ  االثنني  يوم  في  الثانية(  )اجملموعة  املشاريع  ملدراء  تدريبية  دورة  تقدمي  مت 

مدراء املشاريع في جهات اجلامعة.

• مت تسليم تقرير التقييم و التوصيات بتاريخ 1432/11/06هـ املوافق 2011/10/04م.	

• من 	 موظفاً   45 وحضرها  2011/10/11م،  املوافق  1432/11/13هـ  الثالثاء  يوم  في  اجلامعة  لقيادات  نقاش  وحلقة  تدريبية  دورة  تقدمي  مت 

قيادات اجلامعة.

• قيادات 	 من  موظفاً   12 وحضرها  2011/10/12م.  املوافق  1432/11/14هـ  األربعاء  يوم  في  املشروع  على  اإلشراف  جلنة  لـ  عمل  ورشة  عقد  مت 

اجلامعة املشرفني على املشروع.

• مت البدء في أعمال املرحلة الثالثة )التطوير( في تاريخ 1432/11/06هـ املوافق 2011/10/04م.	

• موظفاً 	  21 وحضرها  2011/11/21م،  املوافق  1432/12/25هـ  االثنني  يوم  في  االحترافية  املشاريع  إدارة  في  أساسيات  بعنوان  دورة  تقدمي  مت 

من قيادات اجلامعة.

اإلنجازات الرئيسية:

جدول )1-6( اإلجنازات الرئيسية ملكتب إدارة املشاريع

مالحظاتتاريخ اإلنتهاء الفعليالتاريخ اخملطط لهالعنوانم

وثيقة املشروع1
1432/09/19 هـ

2011/08/19 م

1432/09/19 هـ

2011/08/19 م
ال توجد

خطة املشروع2
1432/09/19 هـ

2011/08/19 م

1432/09/19 هـ

2011/08/19 م

3

حتليل الوضع الراهن )مقابالت مع 

بعض القيادات و املوظفني في اجلامعة( 

واالطالع على حالة عدد من املشاريع

1432/09/24هـ

2011/08/24م

1432/09/24هـ

2011/08/24م

شمل ذلك أكثر من 

عشرين خصية مؤثرة 

في اجلامعة

حسب اخلطة1432/11/03هـ 2011/10/01م1432/11/03هـ 2011/10/01مدورة تدريبية ملدراء املشاريع4

حسب اخلطة1432/11/05هـ 2011/10/03م1432/11/05هـ 2011/10/03مدورة تدريبية ملدراء املشاريع5

ال توجد1432/11/06هـ 2011/10/04م1432/11/06هـ 2011/10/04متقرير التقييم و التوصيات6

حسب اخلطة1432/11/13هـ 2011/10/11م1432/11/13هـ 2011/10/11مدورة تدريبية وحلقة نقاش لقيادات اجلامعة7

حسب اخلطة1432/11/14هـ 2011/10/12م1432/11/14هـ 2011/10/12مورشة عمل للجنة اإلشراف على املشروع8

9
دورة بعنوان أساسيات في إدارة املشاريع 

االحترافية - للقيادات
حسب اخلطة1432/12/25 هـ2011/11/21 م1432/12/25 هـ2011/11/21 م

11/2/1/8: خدمة المجتمع:

إلتزاماً من جامعة اجملمعة بوظيفتها الثالثة وهي خدمة اجملتمع ظهرت 

فيها العديد من املمارسات التي حتقق مؤشرات معيار عالقات املؤسسة 

التعليمية باجملتمع ومن أهمها تصميم موقع إلكتروني للجامعة يتضمن كافة 

أنشطة اجلامعة فيما يتعلق بخدمة اجملتمع والتعليم املستمر، كما بادرت 

اجلامعة بتشكيل مجالس استشارية على مستوى اجلامعة والكليات وتنظيم 

سياسة  بني  ارتباط  ووجود  اجملتمع،  خدمة  لعمادة  تابعة  تدريبية  دورات 

املؤسسة على مستوى اجلامعة والكليات ورسالتها من حيث تضامنها 

لوظيفة خدمة اجملتمع للجامعة، وتقدمي اخلدمة الطبية املتنقلة. )القوافل 

الطبية في القرى وتتضمن الكشف الطبي – التحاليل – صرف األدوية 

اخليري،  الصندوق  معا  تعاون  اتفاقية  وتوقيع  الصحية(،  التوعية   –

مع  الفوري  والتعامل  اإلعالم،  بوسائل  لالتصال  اعالمي  مكتب  ووجود 

القضايا التي تهم اجملتمع، وتفعيل تقارير تقييم األداء.

الجانب اإلجتماعي:

• لقاءات معالي مدير اجلامعة ووكالئها وعمدائها املتكرره مع املسئولية 	

واملواطنني من مختلف احملافظات.

• مثل 	 اجملتمع  ومؤسسات  هيئات  مع  االتفاقيات  من  عدد  تفعيل 

)اتفاقية التعاون مع املدير(.

• والزيارات 	 والندوات  الدراسات  من  العديد  اجلامعة  نفذت 

ملؤسسات اجملتمع مثل:

• ريادة 	 جلمعية  واإلنسانية  اإلدارية  العلوم  كلية  طالب  زيارة 

األعمال.

• والتقنية 	 للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  بني  التعريفي  اللقاء 

وبني اجلامعة.

• زيارة كلية العلوم الطبية التطبيقية ملركز الدفاع املدني، ومركز 	

التأهيل الشامل مبناسبة يوم املعاق.

• ورشة عمل قامت بها كلية الهندسة لدراسة أو التعاون في مجال 	

ابحاث املياة والسيول وترميم اآلثار والتخطيط وحركة الكثبان 

الرملية... الخ.

• دراسة كلية الهندسة ملشكلة التآكل على مواسير املياة وجودة 	

عناصر املياة باجملمعة.

• للمشروعات 	 البيئي  األثر  تقومي  عن  الهندسة  كلية  دراسة 

الصناعية.

• تقدمي عدد من اخلدمات اإلجتماعية للمجتمع:	

• الصندوق 	 بخدمات  املشمولة  األسر  ألبناء  مجاية  منح  تقدمي 

اخليري اإلجتماعي بالتعاون مع إدارة الصندوق اخليري.

• قدمت كلية العلوم والدراسات اإلسانية برماج برنامجاً تدريبياً 	

في مجال احلاسب اآللي ملنسوبي مصلحة املياة برماح.

• ولدعم 	 لهن  تشجيعاً  وذلك  الطالبات  وأعمال  منتجات  عرض 

املواهب لديهم في النواحي اإلقتصادية والثقافية.

• مقترح كلية التربية باجملمعة بإنشاء كراسي بحثية بعنوان:	

الدراسات التربوية مبيزانية خمسة ماليني ريال.. 1

اإلعاقة النمائية مبيزانية خمسة ماليني ريال.. 2

التدخل املبكر للحد من اإلعاقة مبيزانية ثالثة ماليني ريال.. 3

طرحت كلية العلوم الطبية التطبيقية برنامج التجسير . 4

للتمريض والتجسير املوازي لألجهزة الطبية.

الجانب القتصادي:

• توفير الفرص الوظيفية للشباب السعوديني.	

• توفير اخلدمات العالجية اجملانية.	

• والدراسات 	 البحوث  خالل  من  احمللية  اإلقتصادية  املهارات  تنمية 

اخملتلفة التى نفذتها اجلامعة فيما يتعلق مبشاكل وقضايا اقتصادية 

فعلية في اجملتمع.



153 التقرير السنوي الثاني جلامعة اجملمعة 1432-1433هـ152

تمهيد:

منها مبسؤوليتها جتاه  سعت جامعة اجملمعة جاهدة إلى ربط القبول بها من حيث التخصصات واألعداد مبا يحتاجه القطاعان احلكومي واألهلي. وإمياناً 

باحتياجات  باجلامعة  القبول  ربط  خالل  من  وجملتمعها  لطالبها  أفضل  خدمة  تقدمي  أجل  من  إمكانياتها  كافة  وسخرت  مسيرتها  واصلت  فقد  اجملتمع، 

من هذا  التنمية، وكذلك من خالل املراجعة املستمرة والتحديث املتواصل للعديد من البرامج األكادميية بها مبا يتناسب مع متطلبات التنمية. وانطالقاً 

الهدف يتناول هذا الباب التحديات املستقبلية التي تواجه اجلامعة، ثم معوقات تنفيذ خطة اجلامعة، ثم التحديات اخلاصة بالتحول نحو اجلودة، وأخيراً 

املقترحات والتوصيات اخلاصة بتجاوز هذه التحديات واملشكالت.

2/8: التحديات المستقبلية :

وملا  منها.  الناشئة  وخاصة  اجلامعات؛  تواجهها  عديدة  حتديات  هناك 

البشرية  األموال  رؤوس  بناء  هو  اجلامعات  هذه  إنشاء  من  الهدف  كان 

والثقافية والفكرية في اجملتمع؛ كان التوسع في العليم اجلامعي من أبرز 

من  اجملمعة  جامعة  وحاولت  باململكة.  التعليمية  السياسة  توجهات 

الطالب  من  املتزايدة  األعداد  واستيعاب  لقبول  طموحة  خطة  خالل 

القبول  فرص  وتوفير  اجلامعة،  تخدمها  التي  احملافظات  في  والطالبات 

للمؤهلني من خريجي املرحلة الثانوية، ولذوي الكفاءة الراغبني في إعادة 

التأهيل. 

وال شك أن هذ السياسة سوف تؤدي إلى بناء مجتمع معرفي قادر على 

في  تفوق  ثروة  املعرفة  فيه  متثل  الذي  العاملي  اجملتمع  إطار  في  املنافسة 

قيمتها الثروات الطبيعية. ويترتب على ذلك تزويد اجملتمع بأفراده الفاعلني 

الذين يعملون على تنميته ويرتقون به في جميع املناحي التقنية واالقتصادية 

واالجتماعية.

التدريس  هيئة  أعضاء  من   كاف  عدد  توفير  التوجه  هذا  ويتطلب 

تعليمية  ملؤسسات  مناسبة  حتتية  بنية  وتأسيس  واإلداريني،  والفنيني 

العالقة،  ذات  التعليمية  واملناهج  البرامج  في  تنوع  وإحداث  كافية، 

والتوقعات  الكافي لتحقيق الطموحات  التمويل  بإيجاد  وتعزيز كل ذلك 

املستقبلية.

ولتحقيق هذه األهداف، وحتى يكون التوسع التعليمي فاعال كماً ونوعاً، 

فإنه يلزم التوجه نحو حتقيق ما يلي: 

• وخريجات 	 خريجي  من  املؤهلني  الستيعاب  أفضل  فرص  إتاحة 

املدارس الثانوية.

• االنتشار اجلغرافي ملؤسسات التعليم اجلامعي في املناطق واحملافظات 	

التي تخدمها اجلامعة. 

• والتنمية 	 العمل  احتياجات سوق  وتلبية  املعرفة  إنتاج  في  اإلسهام 

ومتطلبات اجملتمع. 

• سواء 	 اجملتمع؛  في  املتاحة  املوارد  من  والراشدة  املثلى  االستفادة 

كانت مادية أو معنوية. 

من  نابعة  توجهات  عدة  على  اجلامعة  تطوير  برامج  استندت  ولذلك 

االحتياجات الفعلية للبيئة احمللية ومن أهداف وخطط التنمية باململكة، 

وتضمن ذلك ما يلي:

• توجه اجلامعة نحو تطبيق برنامج القبول املشروط للطالب والطالبات، 	

االختبارات  في  درجاتهم  تعكس  الذين  الطالب  على  يركز  بحيث 

التحصيلية الوطنية مؤشرات واضحة على متيزهم علمياً وفكرياً. 

• إنشاء مدن جامعية لسكن وإقامة الطالب في احملافظات التي تخدمها 	

اجلامعة، والعمل على توفير بيئة جامعية جذابة قادرة على استقطاب 

احمللية  اجملتمعات  من  وغيرها  الرياض  مدينة  من  القادمني  الطالب 

اجملاورة.

وروابط قوية للغاية مع احلكومة  توجه اجلامعة نحو مد جسور عالقات 

املركزية للبالد، مع التركيز بشكل خاص على ما يلي:

• إنشاء مراكز أو "بيوت خبرة" متخصصة في تقدمي املساعدة املطلوبة 	

للوزارات اخملتلفة.

• تشجيع التدريب العملي أو امليداني للطالب في الهيئات واملؤسسات 	

احلكومية.

• التخصصات 	 في  األكادميية  الدرجات  ملنح  أكادميية  برامج  تنفيذ 

اخملتلفة التي يحتاجها سوق العمل وبحيث تتمتع مبستويات مرتفعة 

من اجلودة.

• واخلدمات 	 والبحوث  الدراسات  معاهد  إنشاء  لكيفية  أسس  وضع 

مسيرة  في  العملي  لإلسهام  تسعى  والتي  باجلامعة،  االستشارية 

إحدى  املعاهد هو جعلها  إنشاء هذه  الرئيس من  والهدف  التنمية. 

وتطوير  املالية،  مواردها  لتنمية  الناشئة،  وخاصة  اجلامعات،  وسائل 

اخلبرات البشرية واملهنية باجملتمع. كما تقدم هذه املعاهد الدراسات 

خدمات  وتقدم  والتطبيقي،  النظري  اجملالني  في  واالستشارات 

داخل  واخلاص  العام  القطاعني  لدى  واالستشارية  البحثية  اجلامعة 

اململكة وخارجها.

• اإلسراع في االنتهاء من جميع منشآت اجلامعة والعمل على جعلها 	

اجلامعة؛  تخدمها  التي  احملافظات  خلدمة  وثقافية  حضارية  منارات 

واملكتبات  املستشفيات  مثل  اجملتمع  بخدمة  عالقة  له  ما  وخاصة 

وقاعات االحتفاالت و احملاضرات والندوات.

• وسريع؛ 	 متصاعد  بشكل  اجلامعة  لكليات  املالية  اخملصصات  رفع 

وخاصة ما له عالقة بالبحثالعلمي وتأسيس مراكز البحوث املتميزة، 

وكذا كل نشاط ذي صلة مباشرة بخدمة اجملتمع والرقي به وحتقيق 

تطلعاته.

• عليا 	 مراتب  ذات  بوظائف  اجلامعة  إطار  في  اجلديدة  الكليات  دعم 

على  القادرة  املؤهلة  اإلدارية  الكفاءات  استقطاب  أجل  من  وذلك 

التأسيس اإلداري اجليد واملتكامل لهذه الكليات.

• أو 	 املنطقة  ذات  في  كانت  سواء  األخرى  القطاعات  مشاركة 

خارجها لكل ما من شأنه مساعدة اجلامعة في القيام بدورها، فهذه 

أنها  إال  العالي  التعليم  لوزارة  إدارياً  تابعة  كانت  وإن  املؤسسات 

مؤسسات وطنية-تنموية واعدة.

• صياغة الهدف الشامل الذي من أجله قامت هذه الكيانات التنموية 	

ذات  رسالتها  أداء  من  الناشئة  اجلامعة  هذه  تتمكن  حتى  الهامة 

األضالع الثالثة )التدريس – البحث -خدمة اجملتمع(.

• إضافة 	 ميكنها  باجلامعة؛  امللتحقني  الطالب  أعداد  زيادة  ظل  في 

املزيد من برامج منح الدرجات اجلامعية فضالً عن إنشاء تخصصات 

الرئيسية  التحديات  بني  من  أن  جند  هنا؛  ومن  جديدة.  أكادميية 

اجملمعة:  جامعة  ملستقبل  التخطيط  طريق  في  تقف  التي  الكبرى 

وتوفير  اجلامعية  الدرجات  منح  برامج  إضافة  بني  التوازن  حتقيق 

تخصصات أكادميية جديدة في ظل النمو في معدالت قبول والتحاق 

الطالب وما يصاحب ذلك من منو في ميزانية اجلامعة.

• يتيح املوقع اجلغرافي جلامعة اجملمعة مهمة مزدوجة تتمثل في توفير 	

إلى  باإلضافة  اإلقليمي،  املستوى  على  بها  الطالب  اللتحاق  فرص 

حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة اجلغرافية الواقعة 

خلصائص  جيد  فهم  توافر  ضرورة  يتطلب  الذي  األمر  وهو  بها؛ 

وسمات هذه املنطقة، واستجابة اجلامعة للوفاء مبا يرتبط بذلك من 

احتياجات متنوعة على املستوى احمللي. 

3/8: معوقات تنفيذ خطط الجامعة:

ميكن حصر أهم القضايا واملعوقات التي أثرت على تنفيذ خطة اجلامعة 

فيما يلي:

املدخالت . 1 عن  ومتكاملة  دقيقة  إحصائية  معطيات  توفر  عدم 

التعليمية للتعليم اجلامعي، وال سيما تقديرات أعداد وفئات خريجي 

وخريجات املرحلة الثانوية في كل منطقة تعليمية.

املستقبلية . 2 اإلضافية  االحتياجات  تقدير  عن  بيانات  قاعدة  غياب 

خملتلف قطاعات التنمية من اخملرجات التعليمية التي تساهم اجلامعة 

في توفيرها كماً ونوعاً. ويؤكد ذلك على أهمية ربط خطط اجلامعة 

باستراتيجيات القوى العاملة وأهدافها وسياساتها.

واإلداري . 3 األكادميي  للجهاز  املعتمدة  الوظائف  بعض  نقص 

وفئات  ومساعديهم  التدريس  هيئة  أعضاء  في  سيما  وال  والفني، 

بعض  حتقق  عدم  عنه  نتج  الذي  األمر  األخرى،  العاملة  القوى 

النسب املستهدفة )أستاذ/طالب( في بعض الكليات.

قصور في بعض نواحي برامج االستقطاب سواء للساتذة املميزين أو . 4

من  يكونوا  ان  يفضل  حيث  املميزين،  الباحثني  أو  الزائرين  الساتذة 

اجلامعات اخلمسني الوائل في العالم.

ال تزال الدراسات التي تعنى بالتطوير النوعي للعملية التعليمية . 5

محصورة في نطاق ضيق على مستوى األقسام العلمية بشكل خاص 

وعلى مستوى الكليات بشكل عام.

حاجة اجلامعة امللحة إلى قيام كلياتها وأقسامها ومراكزها البحثية . 6

بإعداد الدراسات والبحوث املرتبطة برفع كفاءة العملية التعليمية 

والقضاء على الفاقد التعليمي الناجت عن الرسوب والتسرب.

اإلتاحــــــة  مــــــن  التحــــــول  ــــــات  تحدي  :4/8

إلى الجودة:

تؤكد التوجهات الوطنية على أهمية اجلودة في منظومة التعليم اجلامعي 

لضمان مخرجاته بجودة عالية حيث إن مجرد االقتصار على تقدمي تعليم 

خالل  من  اجلودة  وتتحقق   . املنشودة  الغاية  يحقق  ال  اجلودة  مراعاة  دون 

وتقدمي  املضافة  القيمة  ذات  البحوث  وإنتاج  املؤهلة  الكفاءات  تخريج 

خدمات للمجتمع تسهم بفاعلية فى 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، 

عدد من  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 
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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.

يتعلق بعملية  اجلامعة فيما  أمام  التحديات  أهم  ومن ثم ميكن صياغة 

التحول من اإلتاحة إلى ثقافة اجلودة فيما يلي: 

• بناء الثقة التنظيمية القائمة على أساس إتباع إجراءات تنظيمية 	

والسلطة  الالزمة  املوارد  على  اجلامعات  حتصل  ال  حيث  دقيقة، 

من  مناسب  بقدر  تتمتع  عندما  إال  املوارد  هذه  الستغالل  املطلوبة 

الثقة بها. واجلامعات األكثر جناحاً هي التي تتمتع بوجود ثقة راسخة 

وأعضاء  الطالب  من  كالً  جانب  من  الفكري  التميز  إبراز  لتوقع 

هيئات التدريس على حد سواء. وميكن تعزيز وتدعيم هذه الثقة من 

البارزين  األكادميية  والقيادة  التدريس  هيئات  أعضاء  تزويد  خالل 

بقدر أكبر من االستقاللية في حتديد كيفية إبراز الطالب لقدرتهم 

على الوصول إلى املستويات املطلوبة من التميز الفكري. 

• متكني اجلامعة من تطوير مستويات التميز الفكري لكل أعضاء هيئتها 	

التدريسية وطالبها على حد سواء, مع تطوير العمليات واإلجراءات 

التنظيمية املتبعة في التعاقد وتوفير املرتب املالي املناسب، والعمل 

على االحتفاظ بأعضاء هيئات التدريس املتميزين.

• األداء 	 تدعم  التي  التنظيمية  والوحدات  األقسام  هيكلة  إعادة 

املؤسسي الفعال وفق منهجيات التطوير التنظيمي.

• تبني مدخل القيمة املضافة وتقدمي خدمات للمجتمع تسهم بفاعلية 	

التنمية والوصول إلى اجملتمع املعرفي. ويستند ذلك  في دفع عجلة 

وممارسات  إجراءات  في  نوعية  نقلة  وإحداث  الكيفي  التحول  إلى 

وجوانب إدارة عمليات خدمة اجملتمع والتعليم املستمر.

• تبني مدخل التسويق االجتماعي واالستراتيجي لبرامج اجلامعة إليجاد 	

نوع من التوافق بني اخلدمة التي تقدمها واحلاجات والرغبات احلالية 

واملستقبلية للمستفيدين

• بناء السمعة املؤسسية من خالل تقدميها لبرامج فعالة ترتبط على نحو 	

أعضاء  فيها  يشارك  التي  اجملتمع  وأنشطة خدمة  باحتياجات  وثيق 

األخرى  اجلامعات  بقية  عن  والتفرد  التميز  وحتقيق  التدريس  هيئة 

باململكة.

• واملدرجة  	 املتعددة  وبرامجها  ومبادراتها  اجلامعة  أهداف  حتقيق 

األداء  بطاقة  منهجية  على  اعتمدت  التي  االستراتيجية  باخلطة 

األداء  بطاقة  ألبعاد  شاملة  استراتيجية  أهداف  أربعة  وفق  املتوازن 

التي تتضمن منظور املستفيدين, والتعلم والنمو, والعمليات الداخلية, 

وأخيرا املنظور املالي واالقتصادي.

• إحداث نقلة نوعية في فكر وممارسات خدمة اجملتمع والتعليم املستمر 	

وبناء  اإلدارة  منظومة  في  واالبتكاري  اإلبداعي  التوجه  خالل  من 

البرامج التعليمية والتدريبية.

• اكتساب وتنمية الثقة التنظيمية؛ والتي تعد جزًءا اليتجزأ من رأس 	

امليزة  حتقيق  في  أساسية  بصورة  يسهم  والذي  االجتماعي،  املال 

التنافسية، فالثقة تسهم بشكل فعال في زيادة سرعة أداء العمليات 

الوظيفية، كما ينتج عنها مناخ عمل محفز على االبتكار واإلبداع مع 

إمكانية املنافسة بفعالية.

• األداء األساسية 	 اجلامعة نحو صياغة منظومة من مؤشرات  توجه 

خالل  من  منتظم  دوري  بشكل  األداء  تقييم  خاللها  من  ميكن  التي 

الرؤى  في  التغيرات  وفق  حتديثها  يتم  موحدة  الكترونية  مناذج 

ورسم  داخلية  مرجعية  مقارنات  اجراء  في  يساعد  مبا  واألهداف، 

صورة كلية شاملة عن وضعها املؤسسي يساعد في اجراء مقارنات 

مرجعية خارجية مع العمادات النظيرة.

• سعي اجلامعة للدمج بني املنظور التشخيصي للتقييم والبعد التطويري، 	

متطلبات  وتغير  اجملتمع  احتياجات  وفق  األولويات  ترتيب  أي 

القرن  مع  تتوافق  ومهارات  كفايات  إلى  حتتاج  التي  العمل  سوق 

احلادي والعشرين.

5/8: المقترحات والتوصيات:

ملعاجلة  اجلامعة  تراها  التي  والتوصيات  املقترحات  أهم  تلخيص  ميكن 

املشكالت والصعوبات التي تتعرض لها فيما يلي:

• البيانات 	 مصادر  وتوحيد  متطورة,  بيانات  قاعدة  ببناء  االهتمام 

وحتديد  عليها،  احلصول  ومناذج  وأساليب  اجلامعة  في  واالحصائيات 

االحصائية  البيانات  كافة  وإصدار  إلعداد  معتمدة  مركزية  جهة 

في اجلامعة.

• إعداد دراسة ميدانية شاملة للقوى العاملة في اجلامعة تعتمد على 	

معايير ومؤشرات علمية، مقارنة مبا هو متبع في اجلامعات العاملية 

وحداتها  اجلامعة  وأقسام  كليات  احتياجات  لتحديد  املتقدمة 

استقطاب  على  والعمل  االضافية,  العاملة  القوى  من  اإلدارية 

الكفاءات املتميزة من أعضاء هيئة التدريس والباحثني.

• والوحدات 	 للجهات  التنظيمية  واالرتباطات  اإلدارية  التبعية  توحيد 

قيادي  مبركز  املتشابهة  أو  املتقاربة  واألعباء  املهام  ذات  اإلدارية 

ومينع  بينها,  فيما  والتكامل  التنسيق  يحقق  مبا  واحد  إداري 

االزدواجية ويحقق تبسيط االجراءات.

• األكادميي 	 اجلهاز  سعودة  برامج  لتنفيذ  املعيدين  ابتعاث  فرص  زيادة 

وال  املؤمترات,  في  التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة  وكذلك  بفعالية, 

سيما الدولية منها. 

• والتسرب، 	 الرسوب  عن  الناجم  التعليمي  الهدر  مشكلة  دراسة 

واحلد من آثارها السلبية.

• السنوية 	 اجلامعة  ميزانيات  في  الكافية  املالية  االعتمادات  توفير 

بعض  واعتمادات  التشغيل  بنفقات  اخلاصة  االعتمادات  وخاصة 

البحث  واعتمادات  منها،  اجلديدة  الكليات  سيما  وال  املشاريع 

العلمي واملكتبات اجلامعية.

• البحث عن مصادر متويل لبعض األنشطة التعليمية واملعرفية لدى 	

القطاع اخلاص، لدعم أنشطة البحث العلمي وتطبيقاته واالستفادة 

من موارد اجلامعة ذاتها.

• التقنية 	 وسائل  استخدام  في  والتوسع  االتصال  وسائل  تطوير 

املعلومات، واستخدام قواعد  اآللي ونظم  احلديثة والسيما احلاسب 

وجعلها  االنترنت،  طريق  عن  العاملية  اجلامعات  لبعض  املعلومات 

الطريقة املعتمدة في جميع االتصاالت.

• ملعرفة 	 وذلك  واخلاص  احلكومي  والقطاعني  اجلامعة  بني  التعاون 

متطلباتهما من القوى العاملة كما وكيفا, والعمل على تلبية هذه 

املتطلبات وفقاً ملعايير وأسس مدروسة, وعلى مدى زمني مخطط له.

• والوقوف 	 مستواهم،  لتقومي  العمل  مواقع  في  اخلريجني  متابعة 

على مدى احلاجة إلى تطوير املناهج واخلطط الدراسية في املرحلة 

اخلطط  أداء  لتقومي  العليا،  الدراسات  مرحلة  وفي  األولى  اجلامعية 

الدراسية وحتديد نقاط الضعف والقوة فيها.

• اخملتلفة 	 اجملاالت  تنظيم عملية تقدمي االستشارات للمؤسسات في 

بيت خبرة للمجتمع,  أن اجلامعة فعالً  حتى يظهر وبصورة واضحة 

وحتى تكون استفادة اجملتمع من اجلامعة على نحو أكبر.
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وفي الختام:

 
ً
معبــــــرا ــــــر  التقري هــــــذا  يكــــــون  ن 

أ
ا المجمعــــــة  جامعــــــة  مــــــل 

أ
تا

1433/1432هـــــــ  الجامعــــــي  للعــــــام  إنجازاتهــــــا  هــــــم 
أ
ا عــــــن 

التــــــي  والمعوقــــــات  ــــــات  التحدي عــــــرض  فــــــي   
ً
وموضوعيــــــا

مقترحاتهــــــا  عــــــرض  فــــــي   
ً
وواقعيــــــا ومنطقيــــــا  واجهتهــــــا 

فــــــي  التميــــــز  مســــــيرة  فــــــي  لهــــــا   
ً
دافعــــــا ليكــــــون  وطموحاتهــــــا 

عوام القادمة على طريق الجودة والعتماد.
أ
ال

                                                                     وهللا الموفق


