








خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز

حفظه اهلل ورعاه





صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن نايف بن عبد العزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
حفظه اهلل





صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
حفظه اهلل





معالي وزير التعليم 
الدكتور/  أحمد بن محمد العيسى





معالي مدير الجامعة 
الدكتور خالد بن سعد المقرن
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المحتويات
الفصل األول:  المقدمة

الفصل الثاني: األنشطة والخدمات الطالبية.
الفصل الثالث: االبتعاث والتدريب.
الفصل الرابع: األنشطة العلمية.

الفصل الخامس: البرامج والدبلومات المهنية والدروات التدريبية.
الفصل السادس: الشئون اإلدارية المالية و المشروعات.

الفصل السابع: إحصائيات
الفصل الثامن: اإلنجازات والتحديات والرؤى التطويرية.

الفصل األول: المقدمة

• كلمة معالي مدير الجامعة.	
• جامعة المجمعة تاريخيا	
• جامعة المجمعة جغرافيا	
• جامعة المجمعة إداريا	

الفصل الثاني: األنشطة والخدمات الطالبية.

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 الكشفية.

2/2 الخدمات الطالبية.

1/2/2: وحدة رعاية المبتكرين والمخترعين.
2/2/2: مشروع استقطاب الطالب المتميزين.

3/2/2: مشروع المستشفى الجامعي في جامعة المجمعة.
4/2/2: صندوق الطالب.

5/2/2: بوابة وصول لذوي االحتياجات الخاصة اإللكترونية
6/2/2: خدمات القبول والتسجيل.

7/2/2: خدمات التوجيه واإلرشاد األكاديمي.
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8/2/2: مركز التوجيه واإلرشاد األكاديمي.
9/2/2: خدمة النقل الطالبي.
10/2/2: نادي القراءة للجميع.

11/2/2: مركز ذوي االحتياجات الخاصة.
12/2/2: برنامج مكافحة التدخين.

13/2/2: برنامج خدمة التشغيل الطالبي.
14/2/2: الخدمات االستثمارية.

15/2/2: الخدمات الطالبية األخرى.

الفصل الثالث: األنشطة العلمية.

1/3: البحث العلمي.
1/1/3: عمادة البحث الطبي.

2/1/3: األولويات البحثية.
1/2/1/4: المشروعات البحثية المقدمة والمدعومة.

2/2/1/4: المشروعات البحثية المدعومة.
3/2/1/4: تطوير األولويات البحثية.

3/1/3: الكراسي البحثية العلمية.
4/1/3: االستشارات العلمية.

5/1/3: المجالت العلمية.
6/1/3: الجمعيات العلمية.

7/1/3: فعاليات البحث العلمي في الجامعة.
8/1/3: دعم النشر الدولي.

9/1/3: االتصاالت والمعلومات.
2/3: المكتبات.

1/2/3: مكتبات الجامعة حقائق وإحصاءات.
2/2/3: أهم اإلنجازات في عمادة شئون المكتبات.

3/2/3: مقتنيات مكتبات الجامعة.
4/2/3: ميكنة مكتبات الجامعة.
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5/2/3: خدمات المستفيدين.
.)ILP( 6/2/3: تفعيل برنامج الوعي المعلوماتي

7/2/3: توفير العاملين في مكتبات الجامعة وتأهيلهم مهنيا.
1/7/2/3: التوزيع العددي للموظفين في العمادة والمكتبات.

2/7/2/3: توزيع الموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية وفقا لمؤهالتهم الدراسية.
3/7/2/3: التوزيع المهني للعاملين في العمادة والمكتبات الفرعية.
4/7/2/3: التوزيع النوعي للعاملين في العمادة والمكتبات الفرعية.

5/7/2/3: تنمية مهارات العاملين في العمادة.
8/2/3: مشروعات العمادة التطويرية.

الفصل الرابع: االبتعاث والتدريب.

1/4: االبتعاث.
1/1/4: االبتعاث الداخلي والخارجي في الجامعة.

2/1/4: المبتعثون الجدد حسب الكلية والجنس والغرض من االبتعاث.
4/1/4: المبتعثون  خارج المملكة حسب جهة االبتعاث

5/1/4: معدل نمو أعداد المبتعثين خالل الخمس سنوات الماضية.
6/1/4: القرارات الخاصة بأنشطة االبتعاث الداخلي والخارجي للعام الجامعي 1435/34 ه.
7/1/4: المبتعثون خالل خطة التنمية التاسعة )1431 هـ، 1435 هـ( ومؤشرات المستقبل.

8/1/4: رؤية عمادة الدراسات العليا فيما يختص باالبتعاث.
2/4: التدريب.

1/2/4: البرامج التدريبية التي نفذتها الجامعة من خالل عمادة الجودة وتطوير المهارات.
1/1/2/4: برامج تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس

2/1/2/4: برنامج تأهيل وإعداد مدربي الجودة في الجامعة
3/1/2/4: برنامج تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد.

4/1/2/4: تطور أنشطة التدريب الداخلي خالل عامي 1434 / 1435هـ، 1435 / 1436 هـ
2/2/4: األنشــطة التدريبيــة التــي نفذتهــا الجامعــة مــن خــالل عمــادة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن 

. بعد

1/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تشرك أعضاء هيئة التدريس في بناء خططها التدريبية
2/2/2/4: التدريب والتطوير لمنسوبي العمادة 

3/2/2/4: البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس 
4/2/2/4: الدورات التدريبية لوحدات التعليم اإللكتروني بكليات الجامعة

5/2/2/4: برنامج تدريب المدربين
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6/2/2/4: برامج التدريب الصيفي ألعضاء هيئة التدريس
7/2/2/4: برامج التدريب الصيفي لطالب التعليم العام

8/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تعقد ورشة عمل لتطوير البرامج التدريبية
)D2L( 9/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تقدم دورة في نظام إدارة التعلم

10/2/2/4: العمادة تقيم دورة في تطوير مواقع أعضاء هيئة التدريس
11/2/2/4: تنفيذ برامج تدريب مشتركة بين عمادة التعليم اإللكتروني وإدارة التخطيط 

والتطوير اإلداري
12/2/2/4: العمادة تنفذ في كلية الطب دورة متخصصة في التعامل مع المنصات اإللكترونية

13/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تدرب أعضاء هيئة التدريس على برنامج تعليم اللغة 
اإلنجليزية 

14/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تقيم دورات تدريبية لمسؤولي ومسؤوالت الشبكة 
التلفزيونية بالجامعة 

15/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تطلق سلسلة من البرامج التدريبية في النوادي 
الصيفية

16/2/2/4: الجامعة تشارك بإقامة دورةٍ في التعليم اإللكتروني )عن بعد( لمعلمي ومعلمات 
مدارس الحد الجنوبي

17/2/2/4: العمادة قدمت دورات مجانية عن بعد لزوار جناح العمادة في المعرص المصاحب 
للمؤتمر الدولي

18/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تقدم دورات في تطبيقات البث المباشر في التعليم 
اإللكتروني في المركز الوطني للتعلم اإللكتروني

19/2/2/4: الخدمة االلكترونية لتعديل الشهادات التدريبية 
20/2/2/4: تطــور التدريــب فــي خطــة التنميــة التاســعة ) 1433/1432 هـــ، 1434/1433 هـــ، 

/1435 هـ، 1436/1435 هـ(.  1434

الفصل الخامس: البرامج والدبلومات المهنية والدروات التدريبية.

تمهيد
1/5: البرامج التعليمية

1/1/5: نسب تنفيذ برامج البكالوريوس بنظام التجسير وفقًا للمجاالت العلمية 
2/1/5: مقارنة برامج الدبلومات للعام ال جامعي1436/1435هـ -1437/1436هـ    
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3/1/5: القبول والتسجيل في برامج التعليم الموازي
4/1/5: التطور في أعداد المقبولين بالبرامج التعليمية.

2/5: البرامج التدريبية والمجتمعية
1/2/5: البرامج التدريبية

2/2/5: البرامج المجتمعية 
3/2/5: مركز التدريب المجتمعي النسوي

4/2/5: مشروع التعليم والتدريب اإللكتروني المجتمعي
 5/2/5: شهادة كمبريدج

6/2/5: برنامج تأهيل القيادات اإلدارية بوكالة شؤون المطبوعات بوزارة الشؤون اإلسالمية

الفصل السادس: الشئون اإلدارية المالية و المشروعات.

1/6: الشؤون اإلدارية.
1/1/6: الجهاز اإلداري.

2/1/6: موظفو الجامعة حسب الوظائف اإلدارية.
3/1/6: موظفو الجامعة حسب المؤهل العلمي.

4/1/6: نسبة السعودة بالقوى العاملة في الجامعة.
5/1/6: بيان توزيع موظفي اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية و المالية في اإلدارات التابعة لها

2/6: الشؤون المالية.
1/2/6: تطور ميزانية الجامعة خالل ألعوام المالية السابقة الى عام1436 ه.

2/2/6: توزيع االعتمادات المالية في ميزانية الجامعة حسب األبواب.
1/2/2/6: مقارنة المنصرف والمرتبط عليه بالنسبة لالعتماد المخصص بعد المناقلة.

2/2/2/6: نسبة المنصرف والمرتبط عليه بالنسبة إلى االعتماد المخصص.
3/6: المشروعات.

1/3/6: المشروعات الجاري تنفيذها في الجامعة في العام الجامعي 1436/1435 ه.
2/3/6: المشروعات التي تحت الترسية والطرح في الجامعة للعام الجامعي 1436/1435 ه

الفصل السابع: إحصائيات-

الطالب والطالبات . 1

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، . 2

1/2: إجمالــي عــدد الطــالب والطالبــات فــي الجامعــة خــالل العــام 1436/1435 هـــ حســب الحالــة 
الدراســية والجنســية والجنــس.
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2/2: الطالب والطالبات حسب الحالة والمرحلة الدراسية.
1/2/2: المستجدون.

1/1/2/2: المستجدون في مرحلة البكالوريوس
2/1/2/2: المستجدون في مرحلة الدبلوم )المتوسط – الجامعي(

2/2/2: المقيدون:
1/2/2/2: مرحلة الدراسات العليا.

2/2/2/2: مرحلة البكالوريوس.
3/2/2/2: مرحلة الدبلومات الجامعية.

3/2/2: الخريجون:
1/3/2/2: الخريجون بمرحلة البكالوريوس.

2/3/2/2: الخريجون بمرحلة الدبلومات الجامعية.
3/2: تطور عدد الطالب والطالبات خالل السنوات السابقة.
1/3/2: تطور أعداد الطلبة والطالبات المستجدين.

2/3/2: تطور أعداد الطالب والطالبات المقيدين.
3/3/2: تطور أعداد الطالب والطالبات الخريجين.

1/4: توزيع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
1/1/4: إجمالي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعة للعام الجامعي 1436/1435 

هـ.
الجامعي  للعام  والجنس  والجنسية  الكلية  حسب  بالجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  توزيع   :2/1/4

1436/1435 هـ.
والجنس  والجنسية  الكلية  حسب  الجامعة  في  والمدرسين  والمعيدين  المحاضرين  توزيع   :3/1/4

للعام الجامعي 1436/1435 هـ.
والجنسية  العلمية  والمرتبة  الكلية  حسب  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  اعضاء  توزيع   :4/1/4

والجنس للعام الجامعي 1436/1435 هـ.

2/4: الهرم األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
1/2/4: تطور الهرم األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

2/2/4: توزيع الهرم األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في األعوام )1432/31 هـ، 33/1432 هـ، 
1434/33 هـ، 1435/34 هـ، 1436/1435(.
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3/4: تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل األعوام )1432/31 هـ، 33/1432 هـ، 
1434/33 هـ، 1435/34 هـ، 1436/1435( حسب الجنسية والجنس.

4/4: نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى إجمالي المقيدين بالجامعة حسب نوع الكليات.
1/4/4: معدل )أستاذ: طالب( على إجمالي المقيدين بالجامعة في العام الجامعي 1436/35 هـ.

2/4/4: نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى عدد طالب الكليات الطبية.
3/4/4: نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى عدد طالب الكليات العلمية.

4/4/4: نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى عدد طالب الكليات النظرية.
األخيرة  األعوام  خالل  المقيدين  الطالب  إلى  طالب(  )أستاذ:  المتحقق  المعدل  مقارنة   :5/4/4
1432/1431 هـ، 1433/1432 هـ، 1434/1433 هـ، 1435/1434 هـ، 1436/1435.

5/4: أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم تعيينهم أو ترقيتهم بكليات الجامعة خالل العام 
الجامعي 35 / 1436 هـ.

1/5/4: عدد المعيدين الذين تم تعيينهم بكليات الجامعة.
2/5/4: عدد المحاضرين الذين تم تعيينهم بكليات الجامعة.

3/5/4: عدد من تم ترقيتهم من المعيدين الى وظيفة محاضر.
4/5/4: عدد المتوقع تعيينهم في العام الجامعي 1435 / 1436 ه.

الفصل الثامن: اإلنجازات والتحديات والرؤى التطويرية.

1/8: االنجازات 
1/1/8: إنجازات وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

1/1/1/8: المجلس العلمي
2/1/1/8: النشر والترجمة

3/1/1/8: مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة
4/1/1/8: اإلدارات

2/1/8: إنجازات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
1/2/1/8: ادارة الخطط والبرامج الدراسية  

2/2/1/8: ادارة دعم الطالب
3/2/1/8: ادارة القياس والتقويم
4/2/1/8: إدارة شؤون الخريجين

5/2/1/8: اللجان والمجالس التابعة للوكالة.
6/2/1/8: مكتب الوكيل

3/1/8: إنجازات وكالة الجامعة
1/3/8: قسم الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين:
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2/3/8: إنجازات الوكالة على مستوى البيئة.
4/3/8: إنجازات الوكالة على مستوى التنظيم والتقييم

5/3/8: انجازات الوكالة في مجال المسؤولية 
6/3/8: إنجازات الوكالة في مجال البحوث والدراسات 

7/3/8: إنجازات الوكالة في مجال التدريب 
8/3/8: إنجازات الوكالة في مجال اإلصدارات.

9/3/8: إنجازات الوكالة في مجال اللوائح واألنظمة
10/3/8: إنجازات الوكالة في مجال المبادرات.

11/3/8: إنجازات الوكالة في مجال النماذج واإلجراءات 

2/8: التحديات والصعوبات والحلول االستراتيجية المقترحة.
1/2/8: الدراسات العليا والبحث العلمي

2/2/8: وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
3/2/8: وكالة الجامعة

3/8: الرؤى التطويرية المستقبلية للجامعة.
1/3/8: الدراسات العليا والبحث العلمي

2/3/8: وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
3/3/8: وكالة الجامعة
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الملخص التنفيذي للتقرير
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وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

المجلس العلمي

ناقش المجلس العلمي مجموعة من الموضوعات التنفيذية واالجرائية المرتبطة بمهام المجلس والتي تتعلق بالتعيينات 
والترقيات والنشر واالتصال العلمي ومراجعة اللوائح وفيما يلي عرض إلحصائية بعدد الموضوعات في كل مجال، حيث 

يشير الجدول )1( لعدد الموضوعات التي تم مناقشتها في المجلس.

جدول)8-1( عدد الموضوعات التي ناقشها المجلس العلمي حسب نوعها

ضوع
المو

التعيينات

النقل

التعاقدات

االستقاالت

الترقية

صال العلمي
االت

ضور دورات خارجية
ح

التفرغ العلمي

مراجعة لوائح

ضاع هيئة 
معالجة او

س
التدري

النشر والترجمة

اخرى

341793914205182914العدد

ويمكن التعبير عن الجدول السابق بالرسم البياني التالي:
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شكل رقم )8-1( نسب توزيع الموضوعات التي تمت مناقشتها
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العلمي  االتصال  على  بالموافقة  قرارا  عشر  أربعة  إصدار  تم  العلمي؛  لالتصال  موضوعا  وعشرين  واحد  مناقشة  تمت 
منها )7( قرارات لالتصال العلمي لكلية الطب، وقرارين لالتصال العلمي لكلية الهندسة، وخمسة قرارات لدراسة اللغة 
اإلنجليزية بإنجلترا: بواقع قرارين لكلية التربية بالزلفي، وقرارين لكلية التربية بالمجمعة، وقرار لكلية العلوم والدراسات 
االنسانية بحوطة سدير. ويعرض الجدول )13( و)14( بيانًا بقرارات المجلس العلمي، وعدد قرارات الموافقة على االتصال 

العلمي الخارجية حسب الكليات.

جدول )8-2( بيان قرارات المجلس العلمي بالموافقة طلبات االتصال العلمي

الموافقات على طلب االتصال الحالة
الموافقات على طلبات النشرقرارات الدورات التدريبية بالجامعةالعلمي

206 14العدد

النشر والترجمة

نشر وترجمة 40 كتاب:

جدول )8-3( بيان إحصائي بإجمالي مشاريع الكتب المقدمة للمركز حسب فئتها

عدد الكتب المستلمةعدد الكتب المترجمةعدد الكتب المؤلفةإجمالي عدد الكتب

403226

                             شكل رقم )8-2( نسب توزيع مشاريع الكتب حسب فئتها
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اصدار المجالت العلمية المحكمة التالية: 

1- مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية:

2- مجلة المجمعة للعلوم الصحية 

3- مجلة الهندسة والعلوم التطبيقية 

إعداد مشروع توحيد إصدارات الجامعة من المجالت العلمية الثالث المحكمة وتنفيذه

إعــداد مشــروع إصــدار مجلــة علميــة محكمــة جديــدة بالجامعــة بعنــوان »حوليــات جامعــة المجمعــة للبحــوث 
والدراسات«:

إعداد مشروع توحيد إصدارات الجامعة من المجالت العلمية الثالث المحكمة وتنفيذه

مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة

• وضع هيكل المركز وآليات العمل	
• الحصول على جائزة جامعة المجمعة لالبتكار وريادة األعمال.	
• الحصول على جائزَة جامعةِ االختراِع الخليجيةِ لعاِم 2014م في ختاِم الحملةِ الخليجيةِ الثانيةِ لصناعةِ روَّادِ 	

االختراع )مخترعو الخل يج2014 
• الحصول على أربع ميداليات ) ذهبتين وبرونزيتين ( في معرض )IENA( السادس والستين لالختراعات والمقام 	

في مدينة نيوبرغ بألمانيا
• الكويتي تحت رعاية 	 العلمي  النادي  الدولي السابع لالختراعات في الشرق األوسط والذي نظمه  المشاركة في 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر 
• المقام في 	 الذهبية في معرض البتكارات واالختراعات  التميز ألحسن مشاركة، والميدالية  الحصول على درعَ 

مدينة سيؤول بدولة كوريا.
• زيارة مركز االبتكار لمعرض الهندسة والعلوم أيسف 2015 بالواليات المتحدة االمريكية والية بنسلفانيا  	
اإلدارات

• االنتهاء من اإلجراءات الفنية واإلدارية لكرسي السنة النبوية وعلومها	
• االنتهاء من بحثين علميين بكرسي الشيخ عبد اهلل التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية:	
• قيام كرسي التويجري بتسجيل براءة اختراع خاصة بجهاز قياس الكولسترول في الدم باستخدام تقنية النانو 	

واثمرت هذه البراءة عن الفوز بعدة جوائز في عدد من المحافل الدولية والداخلية.
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• توقيع اتفاقية تعاون بين كرسي الجزيرة لدراسات اإلعالم الجديد وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للعام 	
1435هـ / 1436هـ.

• إنشاء برنامج محوسب إلدارة شؤون المبتعثين وعمل قاعدة بيانات لهم ودليل ارشادي	

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

ادارة الخطط والبرامج الدراسية  

• تحديد األهداف الرئيسية لإلدارة في ضوء الخطة االستراتيجية لوكالة الجامعة للشئون التعليمية.	
• استكمال هيكلة اإلدارة وتنظيم مهام أقسامها بما يتناسب مع أهدافها	
• استكمال أنشطة فحص واعتماد الخطط الدراسية في الجامعة.	
• وضع اآلليات واألسس التنظيمية للتحكيم العلمي والمعرفي الموحد للخطط الدراسية.	
• البدء في التحول االلكتروني لإلدارة باستخدام برنامج الكتروني خاص بفحص واعتماد الخطط الدراسية.	
• وضع نظام ونماذج تحكيمية للخطط الدراسية لمستحدثة والمطورة	
• إعادة اصدار دليل اعتماد وتطوير الخطط الدراسية	
• االستمرار في فحص واستكمال ومتابعة ما يحال إلى قسم الخطط والبرامج الدراسية باإلدارة من برامج دراسية، 	

واتخاذ اإلجراءات الالزمة من توجيه وربط مع العمادات المساندة الستكمال العناصر األساسية لتعديل واستحداث 
الخطط والبرامج الدراسية ومن ثم رفعها للجنة الدائمة للخطط والبرامج الدراسية بالجامعة العتمادها

• حصر البرامج األكاديمية في الجامعة وربطها بقرارات إنشائها ومعرفة وضع هذه الخطط الدراسية من الناحية 	
الفنية ومن الناحية النوعية.

• وضع اآلليات والنماذج والسبل لتنظيم عملية إعداد واعتماد البرامج األكاديمية في الجامعة	
• الوقوف على وضع توصيفات البرامج وتوصيفات مقرراتها ومدى ومالءمتها واستكمالها لمعايير الجودة ومعايير 	

الجامعة
• تجويد الخطط الدراسية من حيث المحتوى المعرفي والمحتوى الفني وذلك بالبدء باعتماد الخطط الدراسية تحت 	

مظلة وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وبالتعاون مع العمادات المساندة وخاصة عمادة الجودة وتطوير المهارات 
وعمادة القبول والتسجيل.

• تفعيل اآلليات واألسس التنظيمية للتحكيم العلمي والمعرفي الموحد للخطط الدراسية	
• بدء التحول االلكتروني لإلدارة وذلك بطرح مقترح إنشاء البرنامج االلكتروني »اعتماد الخطط والبرامج الدراسية« 	

قدمته لوكالة الجامعة للشئون والتي اعتمدته – بدورها -وأوصت بتنفيذه. كما تعاونت عمادة تقنية المعلومات 
لتنفيذه مع مطلع العام الدراسي 1435/1434هـ وانتهت منه في الخامس عشر من شهر شوال، ومن ثم راجعت 

اإلدارة محتوياته ثم تم تعديله وفق المالحظات المرصودة.



28

ادارة دعم الطالب

• طباعة دليل إدارة دعم الطالب، ودليل حقوق الطالب وواجباته.	
• ووحدة 	 الطالبية،  األنشطة  وحدة  فيها:  بما  الجامعة،  كليات  في  الطالب  دعم  بإدارة  المرتبطة  الوحدات  زيارة 

وإعطاء  وجهودها،  نشاطاتها  على  والتعرف  الطالبية،  والحقوق  اإلرشاد  ووحدة  الطالبية  والخدمات  التسجيل 
التوجيهات الالزمة لتطويرها.

• إعداد تصور مقترح لمهام الوحدات المرتبطة بإدارة دعم الطالب في الكليات.	
• تقديم فكرة مشروع مقترح من إدارة دعم الطالب إلعداد دليل الطالب الجامعي بجامعة المجمعة.	
• مشروع إنشاء مركز ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة المجمعة.	
• عمل دراسة لقياس رضا الطلبة عن الخدمات التي تقدمها لهم جامعة المجمعة. وكان من نتائجها ما يلي	
• 7-تقديم مقترح »معرض تدوير الكتب بجامعة المجمعة » ويكون معرض دوري سنوي.	

ادارة القياس والتقويم

• تأسيس اإلدارة، واستكمال هيكلها الفني واإلداري.	
• تجهيز مقر اإلدارة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.	
• طباعة دليل إدارة القياس والتقويم.	
• تأسيس الوحدات المرتبطة بإدارة القياس والتقويم في كليات الجامعة بما فيها من لجان اعمال االختبارات.	
• زيارة الوحدات المرتبطة بإدارة القياس والتقويم في كليات الجامعة، والتعرف على نشاطاتها وجهودها، وإعطاء 	

التوجيهات الالزمة لتطويرها
• تنظيم الملتقى العلمي لتقييم مخرجات التعلم عبر تولي كامل مهام الملتقى من قبل فريق العمل باإلدارة.	
• تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم ألعمال االختبارات بالكليات، للمشاركة في تحديد اهداف 	

الوحدات ومهامها كذلك تطوير استبيان رضاء الطالب عن االختبارات.
• تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم ألعمال االختبارات بالكليات، لتفعيل دور لجان المراجعة 	

الداخلية ألعمال االختبارات.
• تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم ألعمال االختبارات بالكليات، لتفعيل تقرير جودة االختبارات.	
• طباعة دليل االختبارات والذي يحتوي على كل ما يتعلق باالختبارات والمواصفات الفنية لالختبار الجيد.	
• إنشاء بريد الكتروني لإلدارة، والتواصل مع الوحدات الخاصة بالكليات من خالله.	
• الطلبة وتقرير من 	 لنتائج  الجامعة يحتوي على تحليل  إعداد تقرير عن قياس جودة االختبارات لمعظم برامج 

خالل لجان المراجعة الداخلية باألقسام وتحليل لنسبة رضاء الطلبة عن االختبارات.
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• تأسيس اإلدارة، واستكمال هيكلها الفني واإلداري.	
• تجهيز مقر اإلدارة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.	
• طباعة دليل إدارة القياس والتقويم.	
• تأسيس الوحدات المرتبطة بإدارة القياس والتقويم في كليات الجامعة بما فيها من لجان اعمال االختبارات.	
• زيارة الوحدات المرتبطة بإدارة القياس والتقويم في كليات الجامعة، والتعرف على نشاطاتها وجهودها، وإعطاء 	

التوجيهات الالزمة لتطويرها
• تنظيم الملتقى العلمي لتقييم مخرجات التعلم عبر تولي كامل مهام الملتقى من قبل فريق العمل باإلدارة.	
• تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم ألعمال االختبارات بالكليات، للمشاركة في تحديد اهداف 	

الوحدات ومهامها كذلك تطوير استبيان رضاء الطالب عن االختبارات.
• تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم ألعمال االختبارات بالكليات، لتفعيل دور لجان المراجعة 	

الداخلية ألعمال االختبارات.
• تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم ألعمال االختبارات بالكليات، لتفعيل تقرير جودة االختبارات.	
• طباعة دليل االختبارات والذي يحتوي على كل ما يتعلق باالختبارات والمواصفات الفنية لالختبار الجيد.	
• إنشاء بريد الكتروني لإلدارة، والتواصل مع الوحدات الخاصة بالكليات من خالله.	
• الطلبة وتقرير من 	 لنتائج  الجامعة يحتوي على تحليل  إعداد تقرير عن قياس جودة االختبارات لمعظم برامج 

خالل لجان المراجعة الداخلية باألقسام وتحليل لنسبة رضاء الطلبة عن االختبارات.

إدارة شؤون الخريجين

• تطوير الهيكل التنظيمي لإلدارة. 	
• تنفيذ الخطة التشغيلية لإلدارة والشعب المرتبطة بها.	
• مخاطبة الكليات لطلب إعادة تكوين وحدات الخريجين بالكليات المختلفة.	
• عقد لقاء تنسيقي مع مشرفي وحدات الخريجين بالكليات المختلفة.	
• استمرار متابعة إنشاء الموقع اإللكتروني لإلدارة.	
• المختلفة 	 والمعلومات  باألخبار   Facebook & Twitter االجتماعي  التواصل  الخاص على مواقع  الحساب  تفعيل 

وكذلك التعليمات الخاصة بالخريجين
• استمرار بناء أدوات القياس والنماذج المختلفة والمتعلقة بتطوير خدمة الخريجين.   	
• تحكيم النماذج واالستمارات واالستبيانات الالزمة للعمل باإلدارة، من خالل عرضها على المختصين، وقد تمثلت 	

هذه النماذج واالستمارات واالستبيانات في:
• استمارة بيانات للخريجين.	
• استمارة بيانات الجهات المستفيدة.	
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• استبانة قياس رضا الخريجين عن البرامج الدراسية والمها ا رت.	
• اعداد نموذج قاعدة بيانات الطالب.	
• اعداد نموذج قاعدة بيانات الجهات المستفيدة.	
• اعداد نموذج حصر كليات الجامعة وتخصصاتها الفرعية المختلفة.	
• اعداد نموذج وظائف تخصصات الجامعة من الخدمة المدنية. 	

مكتب الوكيل

• المشاركة في مراجعة وتدقيق المسودة النهائية للخطة االستراتيجية الثانية لجامعة المجمعة 1440/2020.	

• إصدار دليل الغياب اإللكتروني. 	
• تطوير برمجة نظام اإلرشاد األكاديمي.	
• تكوين لجان األقسام العلمية المتناظرة.	
• البدء في تطبيق مشروع التوأمة التطويرية.	
• إصدار دليل اإلرشاد األكاديمي باللغتين العربية واإلنجليزية.	
• إبرام اتفاقية تعاون مع مكتب رعاية الشباب بالمجمعة.	
• إبرام اتفاقية تعاون مع وكالة وزارة الشؤون االجتماعية للضمان االجتماعي.	

وكالة الجامعة

قسم الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين:

• الجامعة، 	 المعمول بها على مستوى  اللوائح واألنظمة  المعتمدة للعمل بها وفق  النماذج اإلدارية  حصر وجمع 
ومتابعة ما يستجد منها.

• اإلشراف المباشر على تنفيذ األعمال اإلدارية داخل وكالة الجامعة، بما يضمن سير األعمال بجودة نوعية.	
• الطريق 	 انطالقتهم على  وتوجيههم بشكل يضمن  العمل  وتدريبهم على  الجدد  الموظفين  استقبال عدد من 

الصحيح في مسيرتهم العملية، ويوضح مقارنة مع العام الجامعي الماضي لتطوير منسوبي الوكالة:
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جدول )8-4( مقارنة البرامج التدريبية لمنسوبي الوكالة للعامين السابقين.

1436/1435هـ1435/1434هـالبرامج التدريبية لمنسوبي الوكالة

647مجموع البرامج
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 الربامج التدريبية ملنسوبي الوكالة
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 هـ1435/1436

شكل )8-3( البرامج التدريبية لمنسوبي الوكالة للعامين السابقين.

قسم االتصاالت اإلدارية:

وفيما يلي بيان إحصائي ورسم بياني من نظام االتصاالت اإلدارية اإللكتروني يوضح نسب إنجاز وتدفق معامالت وكالة 
الجامعة منذ البدء بتطبيقه: من تاريخ: 1435/2/1هـ إلى تاريخ 1436/9/22هـ

جدول )8-5( انجازات اإلدارات في نظام االتصاالت اإلدارية.

اسم اإلدارة
إنجاز اإلدارات

نسبة غير المنجزنسبة اإلنجازمنجزةإجمالي المعامالت
1 %99%85668474وكالة الجامعة
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الرسم البياني:

شكل )8-4( نسب انجازات اإلدارات في نظام االتصاالت اإلدارية.

قسم العالقات العامة واإلعالم: 

• استكمال تجهيز البنية التحتية ألعمال القسم.	
• التنسيق مع اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم الجامعي في مجال العمل، وتزويدهم بأسماء المنسقين.	
• التنسيق في وضع لوحات إرشادية وتعريفية على مكاتب ومرافق وكالة الجامعة.	
• التنسيق في الفعاليات واألنشطة التي قامت بها وكالة الجامعة عن طريق إداراتها الداخلية.	
• التنسيق في حفل تكريم الموظفين المتميزين في وكالة الجامعة.	
• التنسيق لطباعة األدلة التنظيمية والفولدرات الخاصة بوكالة الجامعة.	
• تجهيز عرض بالصور بأهم إنجازات وكالة الجامعة وعرضه على شاشة العرض في مقر الوكالة.	
• تعزيز محتوى الموقع اإللكتروني للوكالة )البوابة اإللكترونية( بملفات غنية عن الوكالة.	
• 	 Tumbler – Twitter – LinkedIn – Google.( :تفعيل حسابات لوكالة الجامعة في مواقع التواصل االجتماعي وهي

  – Plus
• 	.)Stumbleupon Pinterest – Facebook
• نشر األخبار واألعمال التي تقوم بها وكالة الجامعة عبر الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي للوكالة، 	

والتنسيق في نشرها على الموقع الرئيسي للجامعة والصحف المحلية.
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• دعم وتعزيز حصول وكالة الجامعة على المركز الثاني في مشاركتها األولى في الدورة الثالثة لجائزة معالي مدير 	
الجامعة للمواقع الفرعية المتميزة إلدارات الجامعة للعام الجامعي 1435 / 1436هـ.

• حصر لمحتوى الموقع اإللكتروني للوكالة وفق الجدول التالي:	
جدول )8-6( حصر لمحتوى الموقع اإللكتروني للوكالة.

محتوى الموقع
العام الجامعي

1436هـ1435هـ

116626عدد صفحات الموقع المضافة

138254عدد االخبار المنشورة

516عدد البنرات

699285روابط التواصل االجتماعي

131541عدد الملفات الغنية

985عدد األيقونات المصممة لصفحات البوابة

3878364000عدد الزيارات للبوابة اإللكترونية

قسم المتابعة

فيما يلي بيان إحصائي ورسم بياني يوضح ذلك:

عدد المعامالتالمعامالت المحالة لقسم المتابعة

112عدد المعامالت

107المعامالت المنجزة

5المعامالت الجاري العمل عليها

0المعامالت الغير منجزة

جدول )8-7( عدد المعامالت المحالة الى قسم المتابعة.
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 المعامالت الغير منجزة المعامالت الجاري العمل عليها المعامالت المنجزة  عدد المعامالت

شكل )8-5( المعامالت المحالة الى قسم المتابعة.

قسم الشؤون المالية: 

• االنتهاء من تجهيز البنية التحتية لوكالة الجامعة من األجهزة اإللكترونية واألثاث المكتبي ووسائل النقل المتكاملة 	
لتتمكن وكالة الجامعة من أداء المهام المناطة بها على أكمل وجه

قسم الصيانة والدعم الفني: 

• وأجهزة 	 لمرافق  الصيانة  طلبات  في  المعلومات،  تقنية  وعمادة  والصيانة،  للتشغيل  العامة  اإلدارة  مع  التنسيق 
وكالة الجامعة، وفيما يلي بيان بذلك:

جدول )8-8( الطلبات المنجزة من التشغيل والصيانة وتقنية المعلومات.

الطلبات المنجزةعدد الطلباتجهة التنفيذ

1515اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة

55عمادة تقنية المعلومات
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الوكالة والبيئة.

• مشروع التدريب والتعليم اإللكتروني المجتمعي:	
)عبارة حافلة معاد تصميم مقصورتها الداخلية بما يتوافق مع الخدمة التي ستقدمها، ومجهزة بتقنيات التعليم االلكتروني 

المختلفة وتجوب هذه العربات المتنقلة القرى والهجر لخدمة أفراد الشريحة المستهدفة في نطاق الجامعة الجغرافي(
• مشروع بوابة وصول لذوي االحتياجات الخاصة اإللكترونية:	
• مشروع بوابة السالمة والصحة المهنية اإللكترونية:	
• مشروع بوابة تطوير البيئة الجامعية اإللكترونية:	
• مشروع التصاريح البيئية لمتعهدي التغذية.	
• مشروع نظام األقفال اإللكترونية للمختبرات والمعامل.	
• مشروع مختبر المياه.	
• مشروع مكتبة القيم المرجعية للملوثات البيئية.	
• مشروع وحدة الطباعة بطريقة برايل.	
• مشروع المختبر المتنقل:	

)هو حافلة معدلة موصفاتها الفنية لتكون مختبر مجهز بأثاث وأجهزة علمية تدعم اجراء عدد من التحاليل الميدانية في 
مرافق الجامعة أو خدمة المجتمع لضبط جودة الخدمات الغذائية ومياه الشرب  ومتابعة جودة أعمال محطات تحلية مياه 
الشرب ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدن الجامعية بالمجمعة والزلفي، من حيث التأكد من جودة المختبرات 
الملحقة في المحطات وأخذ عينات للتحليل الدقيق الغير متوفر في مختبرات المحطات، ودعم اعمال التشغيل والصيانة 
في الزراعة وتنسيق الحدائق حيث يقدم عدد من التحاليل الميدانية وأخذ العينات بطرق علمية وحفظها إلى أنت تصل 

إلى المختبرات المتخصصة(.
• مشروع بوابة وصول لذوي االحتياجات الخاصة المتنقلة.	
• مشروع التحكم في جودة الهواء الداخلي للمختبرات.	
• مشروع تطبيق نظام هاسب )HACCP( في مطاعم الجامعة.	
• مشروع كود اشتراطات السالمة والصحة المهنية الهندسية في المختبرات.	
• 	.)18001 OHSAS( مشروع تهيئة مختبرات ومعامل الجامعة للحصول على شهادة
• مشروع الرقابة االلكترونية:	
• مشروع المعامل المركزية بجامعة المجمعة:	
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التنظيم والتقييم

قامت الوكالة ممثلة في إدارة التنظيم والتقييم باستقبال عدد من طلبات مشاريع التنظيم والتقييم من األقسام واإلدارات 
الداخلية في وكالة الجامعة، وتمت دراستها وفق المعايير واألنظمة المحددة والمعمول بها وفق المهام المسندة لإلدارة. 
تعتبر اإلدارة ما تم إنجازه في هذه الفترة الوجيزة، تمهيدًا الستقبال المشاريع التي تحتاج إلى دراستها تنظيميًا وتقييمها 

على مستوى الجامعة.

المسؤولية االجتماعية

• استحداث إدارة بمسمى إدارة المسئولية االجتماعية والتنمية المحلية تابعة لوكالة الجامعة، بموجب القرار اإلداري 	
رقم 12 وتاريخ 1436/3/1هـ 

• التجهيز إلعداد ملتقى يخدم المسؤولية االجتماعية على المستوى الخليجي وعلى مستوى القطاعات والمؤسسات 	
الجامعة، ويحقق  أهداف  بما يخدم  والخبرات واالستفادة منها  التجارب  المملكة، لكسب  الحكومية واألهلية في 

دورها الفعال في خدمة المجتمع المحيط.  
• المجمعة 	 بالتعاون مع محافظة  التعليمي  األرطاوية  الشرب في مدارس قطاع  تنفيذ مشروع تقييم جودة مياه 

وإدارة التربية والتعليم.
• بالتعاون مع محافظة 	 المجمعة  المعالجة في محطة محافظة  الصرف الصحي  تنفيذ مشروع تقييم جودة مياه 

المجمعة والبلدية.

البحوث والدراسات 

• دراسة مدى حاجة نزالء السجون إلى تنفيذ برنامج تعليم عن بعد 	
• الناشئة في 	 الجامعات  التعليمية والبحثية في  الهندسية في المختبرات  دراسة تقييم توافر اشتراطات السالمة 

المملكة العربية السعودية » 
• المجمعة 	 الناشئة جامعة  الجامعات  التعليمية في  الكفاءة  المهنية في رفع  دراسة دور معايير السالمة والصحة 

نموذجًا.
• دراسة تقييم خصائص الغبار المتساقط في مدينة سدير للصناعة واألعمال.	
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التدريب 

• دورة السالمة والصحة المهنية في المختبرات.	
• دورة االمن والسالمة في المختبرات.	
• دورة المدقق الداخلي.	
• 	.)18001-OHSAS( دورة نظام إدارة السالمة والصحة المهنية

اإلصدارات.

• المنضوية تحته، 	 الجامعة واإلدارات  الجامعة: وهو دليل تضمن توضيحًا لهيكل وكالة  التنظيمي لوكالة  الدليل 
هذه  لمهام  الدقيق  التوصيف  تضمن  وكذلك  الهيكل  تحت  المنضوية  اإلدارات  ألهداف  وصفًا  تضمن  وكذلك 

اإلدارات كما اشتمل على التحديد الختصاصات كل إدارة. 
• الدليل التنظيمي إلدارة وكالة الجامعة: وهو دليل تضمن تحديدًا لهيكل إدارة الوكالة، كما تضمن وصفًا دقيقًا 	

لكل قسم من األقسام التابعة لهذه اإلدارة وكذلك تحديدًا لألهداف الخاصة بكل قسم والمهام الموكلة له. 
• دليل المراقب الصحي: حيث تضمن الدليل تحديدًا للمواصفات المتعلقة بأجهزة الرقابة الخاصة بالجانب الصحي 	

لألطعمة. 
• دليل تخزين المواد الكيميائية: وهو دليل مهم يوضح الطريقة السليمة واآلمنة لتخزين المواد ذات العالقة. 	
• دليل نظام السالمة الغذائية: حيث ركز الدليل على تحديد المبادئ األساسية لنظافة األغذية وذلك لتحقيق هدف 	

سالمة األغذية وصالحيتها لالستخدام اآلدمي.
• السالمة والصحة 	 إدارة  إنشاء وتطبيق نظام  الغرض من  بيان  الدليل على  المهنية: حيث اشتمل  الصحة  دليل 

المهنية.

 اللوائح واألنظمة
• الئحة السالمة للصيدليات.	
• الئحة السالمة للمختبرات.	
• الالئحة الخليجية إلدارة النفايات الطبية.	
• الالئحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي للمعالجة وإعادة استخدامها.	
• معايير تقييم صالحية الماء للري.	
• نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.	
• 10/3/8: إنجازات الوكالة في مجال المبادرات.	
• مبادرة كود اشتراطات السالمة والصحة المهنية الهندسية في مباني المختبرات األكاديمية.	
• مبادرة إدارة المعرفة.	
• مبادرة التدريب والتعليم اإللكتروني المجتمعي.	
• مبادرة مختبر الفحص والمعايرة في مدينة سدير للصناعة واألعمال.	



38

الفصل األول:
مقدمة واستهالل
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الفصل األول:
مقدمة واستهالل
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كلمة معالي مدير الجامعة: 
من ميزات العصر الذي نعيشه اليوم هو التسارع في رتم الحياة بشكل ال يمكن لمن يمشي الهوينا 

أن يتمكن من اللحاق بمجريات هذا العصر, وهو األمر الذي أيقنت به الجامعة منذ تأسيسها حيث أخذت 

على عاتقها مجاراة سرعة هذا العصر في كل المهام المنوطة بها . 

إن الجهود التي بذلت في الجامعة خالل السنوات الماضية واإلنجازات التي تحققت خالل هذه المرحلة 

المواصفات،  أعلى  ِوْفق  التأسيس  سبيل  في  مهمة  خطوات  من  خطته  وما  الجامعة،  عمر  من  المبكرة 

والمعايير المعتمدة في الجامعات الحديثة لتلبية الرغبات المعرفية، وتحقيق الطموحات العلمية لسكان 

ما  ثم  تعالى  توفيق اهلل  لوال  لتتحقق  لم تكن  الواقعة في نطاق خدماتها  والقرى  والمدن  المحافظات 

حظيت به الجامعة من دعٍم كبيٍر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود - حفظه اهلل - وسمو ولي عهده األمين األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود– حفظه اهلل 

- وولي ولي عهده األمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود- حفظه اهلل - وتوجيهاتهم الدائمة في 

أن تأخذ الجامعات األولوية في الدعم وتوفير احتياجاتها وبإشراف ومتابعة معالي وزير التعليم – سلمه 

اهلل - ثم بجهود المخلصين من أبناء الوطن المنتسبين لهذه الجامعة.  

ص لها من إمكاناتٍ ماديةٍ وبشريةٍ  لقد سعت الجامعة في الفترة الماضية إلى استثمار كل ما خُصِّ

في سبيل إحداث مزيدٍ من التطوير وتحقيق جملةٍ من أهداف خطتها االستراتيجية واستكمال ما بدأته 

في األعوام األولى من تطويٍر وتحسيٍن مع توفير كل المتطلبات الضرورية لجميع مرافق الجامعة. 

وفي هذا التقرير السنوي الخامس تحاول الجامعة أن تبرز ما تم فيها من جهود في مختلف األصعدة 

التحتية بمختلف فئاتها، وأن نقدم واقعا لما تم من منجزات وما اعترضها  األكاديمية واإلدارية والبنى 

من عقبات وما وُجد من حلوٍل  مقترحة، وال ندعي من خالله تمام الكمال، إال أننا نجزم بقصد اإلحسان 

والسعي إلى تحقيق مبادئ  العدالة والشفافية، والعمل بروح الفريق الواحد، ومراعاة المصلحة توافقًا 

مع نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في اإلصالح والتطوير، والتركيز على المشاريع التنموية التي 

بيئة  في  له  كريمة  حياة  وتوفير  وسعادته،  المواطن  رفاهية  لتحقيق  النمو  استمرار  تعزيز  إلى  تهدف 

مثالية تتوفر فيها كافة متطلباته  في مجتمع المعرفة والتربية المستدامة.
مدير الجامعة

د. خالد بن سعد المقرن
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جامعة المجمعة تاريخيا: 
الكثيرة  العلمية  الغالي، والتي انضمت لمنظومة من الصروح  تعد جامعة المجمعة من أهم الجامعات في الوطن 
والكبيرة لتصبح رافدا من روافد التعليم الجامعي وصرحا ينتظر منه أبناء محافظة المجمعة والمحافظات التابعة ضمن 

نطاقها الكثير لتقدمه لهم.

وجاء إنشاء هذه الجامعة بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود  رحمه 
اهلل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي – حفظه اهلل – وذلك بتاريخ 3 رمضان 1430 هـ الموافق 24 
أغسطس 2009 م، وبموجب هذا القرار تم ضم تسع كليات قائمة مع ثالث كليات تحت اإلنشاء للجامعة، تشمل عددًا من 
المحافظات والمراكز وهي على النحو التالي: المجمعة، الزلفي، الغاط، ورماح، وحوطة سدير، حيث ستقدم هذه الجامعة 
خدماتها لمنطقة جغرافية كبيرة تشمل عدة محافظات ومدن وهجر اكتمل فيها انتشار التعليم العام، لتكمل هذه الجامعة 
منظومة التعليم فيها، وتحقق هدف وزارة التعليم العالي في التوسع في التعليم الجامعي، ليشمل كل أرجاء المملكة، حيث 
ستساعد هذه الجامعة في استيعاب األعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة وتحدث استقرارا اجتماعيا ونفسيًا ألبناء 
وبنات المنطقة والتخفيف على الجامعات في المدن الكبيرة إضافة للحراك العلمي والثقافي الذي ستضيفه هذه الجامعة 
للمجتمع المحلي، مع العمل على خدمة المجتمع بشكل واسع في عدة مجاالت مختلفة  اجتماعية، وتوعوية، وتثقيفية، 
وتدريبية، مع إمكانية االرتقاء بمستوى األداء الوظيفي والتنظيمي لدى الشركات والمنشآت الحكومية، ومن خالل تقديم 
التي  والدراسات  والبرامج،  العلمي  البحث  الجامعة، من خالل  المتوفرة في  التخصصات  دورات متقدمة، واستشارات في 
تتوافق مع ما تم رسمه لهذه الجامعة من رؤية مستقبلية، لتحقق رسالتها السامية، وبلوغ األهداف المخطط الوصول  

إليها وتبلغ أهدافها التي تخطط للوصول اليها بإذن اهلل.

الحجة 1430 هـ  ذو  بتاريخ 30  أ/ 194   : أمر ملكي برقم  الجامعة بصدور  هذا وقد توجت مراحل تأسيس هذه 
الموافق 17 ديسمبر 2009 م بتعيين الدكتور خالد بن سعد بن محمد المقرن مديرا لجامعة المجمعة بالمرتبة الممتازة، 
القائمة،  الكليات  لتطوير  الخطوات  أوسع،  وخطوات متسارعة وجهود حثيثة وتتسارع  الجامعة بشكل  العمل بهذه  ليبدأ 
االحتياج  لتلبي  وتوائمه  العمل  أقسام وتخصصات يحتاجها سوق  والموافقة على إضافة  إنشاء كليات جديدة،  ومواصلة 
المطلوب، لتسير هذه الجامعة في ركب التطور والرقي بنظرة تفاؤل لمستقبل مشرق لهذه الجامعة الناشئة، لتكون منارة 
علمية متقدمة يشار إليها بالبنان تقف بين مثيالتها من الجامعات األخرى بكل فخر واعتزاز وتميز بفضل اهلل ثم بفضل 

ما وفرته لها حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ومساندة.
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جامعة المجمعة جغرافيا :
إحدى محافظات منطقة  الرياض، وهي  مدينة  تقع شمال  التي  المجمعة  لمحافظة  المجمعة  تعود تسميُة جامعة 
الرياض  مدينة  من  الغربي  الشمال  إلى  وتقع  مدنها،  وأكبر  المحافظة  قاعدة  المجمعة  مدينة  إلى  وتُنْسبُ  الرياض، 
بمسافة 180 كم، وعن القصيم 150 كم، وتستهدف جامعة المجمعة في خدماتها كال من محافظات  المجمعة، والزلفي، 
أربع محافظات تتبع لها عشرات  والغاط، ورماح، ومركز حوطة سدير، لتغطى بذلك منطقة جغرافية كبيرة تتكون من 
اكتمل  ألف نسمة،  أكثر من250  لها  التابعة  المحافظات والمراكز  المدن والقرى والهجر، ويبلغ مجموع عدد سكان هذه 
فيها التعليم العام في وقت سابق بحمد اهلل، لتكمل هذه الجامعة منظومة التعليم من خالل انتشار الكليات بأقسامها 
المختلفة للبنين والبنات، لتحقيق هدف وزارة التعليم العالي بالتوسع في التعليم الجامعي، وتساعد في استيعاب األعداد 
الرئيس في  الجامعية  المدينة  ويَقع مقر  الكبيرة،  الجغرافية  المنطقة  العامة في هذه  الثانويات  المتزايدة من خريجي 
أكثر من 6 مليون متر  والبالغ مساحتها  للجامعة،  المخصصة  المجمعة في جُزء من األرض  الجنوبية من مدينة  الجهة 
مربع، وتشاهد من الطريق السريع الرابط بين الرياض والقصيم كأحد أبرز المعالم في المنطقة، ويتبع للجامعة أكثر 
من عشرين مبنى إلدارة الجامعة، وللكليات، والعمادات، والخدمات الطبية، ووحدات الجامعة المختلفة اإلدارية واألكاديمية 
منتشرة في المحافظات األربع، لتقدم الجامعة خدماتها في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع لساكني هذه 
ع جُهودَها بين هذه المحافظات لتساهم في التنمية الشاملة والتطوير  البقعة الجغرافية الغالية من الوطن العزيز، وتُوزِّ

والتقدم الذي تشهده هذه المحافظات وسيتم استعراضها على النحو التالي: وهي :

محافظة المجمعة:
الشرق  ومن  ومحافظة شقراء،  ثادق  محافظة  الجنوب  ومن  القصيم،  ومنطقة  الشرقية  المنطقة  الشماِل  من  ها  يَحُدُّ

محافظة رماح، ومن الغرب محافظة الزلفي ومحافظة الغاط، وتبلغ مساحتها 30000 كلم2.

محافظة الزلفي:
يحدها من الشمال والغرب منطقة القصيم، ومن الجنوب محافظة الغاط، ومن الشرق محافظة المجمعة، وتبلغ مساحتها 

5540 كلم2.

محافظة رماح:
ها من الشمال المنطقة الشرقية، ومن الجنوب مدينة الرياض، ومن الشرق المنطقة الشرقية، ومن الغرب محافظة  يَحُدُّ

المجمعة، ومحافظة ثادق ومحافظة حريمالء تبلغ مساحتها 15900 كلم 2.

محافظة الغاط:
ها من الشمال محافظة الزلفي، ومن الجنوب محافظة شقراء، ومن الشرق محافظة المجمعة، ومن الغرب منطقة  ويَحُدُّ

القصيم، وتبلغ مساحتها 2690 كلم 2.
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النطاق الجغرافي للجامعة: 
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جامعة المجمعة إداريا :
أواًل : وكـــاالت الـجامعـــة
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1- وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

تمثل وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أحد صروح الجامعة وواحدة من قواعد انطالقها لتصبح مؤسسة 

إقامة عالقات  وإلى  والعالمية،  السعودية  الجامعات  بين  التميز  للبحث عن  إطار سعيها  وذلك في  عالميا،  رائدة  تعليمية 

شراكة وتبادل معرفي مع الجامعات والمعاهد محليًا وعالميًا، وتفعيل نقل التقنية من الجامعة إلى المجتمع. واالهتمام 

بالبحث العلمي والدراسات العليا سمة من السمات الالزمة ألي مجتمع يسعى إلى تحقيق نهضة علمية وأكاديمية وثقافية، 

ومن ثم تعمل الوكالة على تحقيق قفزة نوعية على المستويين اإلقليمي والدولي، وتفعيل دورها في تحويل المملكة 

إلى مجتمع للمعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز منظومة الشراكة المجتمعية عبر مجموعة من البرامج الطموحة 

متسقة مع توجهات المملكة نحو بناء منظومة فاعلة للعلوم وتعزيز المنظومة الوطنية للبحث العلمي.

أهداف الوكالة:

• دعم برامج االبتعاث الخارجي والداخلي بما يلبي احتياجات األقسام العلمية في الجامعة.	

• استقطاب الكفاءات المتميزة من المبتعثين وحملة الشهادات العليا للعمل في الجامعة.	

• افتتاح برامج دراسات عليا تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتطور البحث العلمي.	

• دعم البحث العلمي لدراسة قضايا المجتمع وتحقيق النهضة العلمية.	

• توفير مصادر المعرفة والمعلومات الحديثة لطالب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.	

• تدعيم الترجمة والنشر العلمي بالجامعة، وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الدولي.	

• إنشاء كراس بحثية لدراسة القضايا العلمية والمجتمعية المعاصرة.	

• تبني المخترعين والمبتكرين وتوفير البيئة الداعمة الختراعاتهم.	

• فتح قنوات للتعاون الدولي مع الجامعات المحلية والعالمية.	

• تفعيل ضوابط ونظم ترقيات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.	

• تنظيم ومتابعة التدريب األكاديمي والمهني لمنسوبي الجامعة.	

• تنظيم مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية.	
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2- وكالة الجامعة:

تعد وكالة الجامعة من الجهات التي تعتمد عليها الجامعة في تحقيق أهدافها، حيث تسعى وكالة الجامعة إلى 
مساندة إدارة الجامعة في أداء األعباء المناطة بها، والرقي بالخدمات المقدمة لمنسوبي الجامعة أكاديميين وإداريين، 
في  الفاعلة  والمساهمة  الجامعة  بيئة  وتحسين  أدائه  وتطوير  الفرد  لتنمية  الفاعلة  المجتمعية  الشراكة  وتحقيق 
تحقيق األهداف االستراتيجية للجامعة، فيما يتعلق بالتنمية اإلدارية والتطوير للبيئة التعليمية والمباني الجامعية، 

واالستغالل األمثل للموارد المالية. 

وتحرص وكالة الجامعة على تأسيس العمل المهني االحترافي المؤسسي، الذي يعزز ثقافة العمل بروح الفريق، 
ويعزز السعي الجاد لإلبداع والتطوير واالبتكار والمبادرة، بهدف الرقي بالوكالة مستمدين ذلك من مبادئ المجتمع، 

وقيمه، وفلسفته، والتي تتبناها الوكالة ضمن خطتها التي تسعى إلى تحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها. 

تلك  العليا،  أهدافها  لتحقيق  الجامعة  توجه  دعم  سبيل  في  الجهود  كل  تحشد  الجامعة،  وكالة  فإن  وبالعموم 
األهداف التي ترمي إلى تحقيق متطلبات مجتمع المعرفة، في ظل الدعم المستمر من قبل معالي مدير الجامعة، 

وذلك انطالقًا من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه اهلل ـ في دعم مسيرة التعليم

أهداف الوكالة:
• تحقيق التميز في اإلنشاءات الجامعية والتجهيزات العلمية بالجامعة.	
• استحداث اإلجراءات، وكفاءة األدوات وأتمتة العمليات.	
• تعزيز الشراكات المؤسسية.	
• اعتماد الجودة أكاديميًا وإداريًا	
• التطوير المستمر للمهارات واآلليات	
• توفير بيئة مثالية تعليمية وخدمية	
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3- وكالة الجامعة للشؤون التعليمية: 

تعد وكالة الجامعة للشؤون التعليمية إحدى الركائز المهمة التي تساعد الجامعة على النجاح في تحقيق أهدافها، 
والقيام بوظيفتها األساسية وهي التعليم، والحرص على تأسيس العمل المهني االحترافي المؤسسي، الذي يعزز ثقافة 
العمل بروح الفريق، ويعزز السعي الجاد لإلبداع والتطوير واالبتكار والمبادرة بهدف الرقي بالوكالة، مستمدين ذلك من 
أهدافها  تحقيق  إلى  تسعى  التي  االستراتيجية  خطتها  ضمن  الوكالة  تتبناها  والتي  وفلسفته،  وقيمه،  المجتمع،  مبادئ 

ورؤيتها ورسالتها.

ذلك  وجعل  والتعلم،  بالتعليم  يتعلق  فيما  األكاديمي  االعتماد  ومعايير  متطلبات  تحقيق  على  الوكالة  تركز  كما 
الموجه الرئيسي لكل نشاطات الوكالة، وضابطا للقواعد واألسس التي تنطلق منها في تعامالتها مع جميع اللجان الدائمة 

والكليات والعمادات المساندة.

األهداف:
• رفع كفاءة األداء للكليات والعمادات المساندة.	
• تنمية مهارات الطالب والعناية باحتياجاته المهنية والتربوية. 	
• استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين والرقي المستمر بأدائهم.	
• تطوير البرامج التعليمية وفق معايير الجودة ومتطلبات االعتماد األكاديمي.	
• االرتقاء باستراتيجيات التعليم والتعلم لتحسين المخرجات التعليمية المستهدفة.	
• تطوير أساليب تقويم الطالب بما يسهم في تحقيق العدالة والرفع من كفاءة المخرجات.	
• توثيق الصلة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع ذات العالقة.	
• إقامة برامج التبادل المعرفي بما يساعد على تحقيق متطلبات مجتمع المعرفة.	
• التواصل مع الخريجين واالستفادة من تجاربهم.	
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ثانيا: العمادات المساندة.  

1- عمادة القبول والتسجيل:

تعد عمادة القبول والتسجيل محور االتصال بين الطالب والجامعة حيث تبدأ مع الطالب في حال قبوله بالجامعة 
وتستمر معه أكاديميا، وتذلل كل ما يواجهه من عقبات في طريقه، حتى يتخرج من الجامعة مسلحا بسالح العلم والمعرفة، 

ليساهم في بناء الوطن بما استفادة من علم ومهارة خالل فترة دراسته الجامعية.

العلمية  وكلياتها  الجامعة  عن  الوافية  المعلومات  توفير  مهمة  عاتقها  على  تحمل  والتسجيل  القبول  عمادة  إن 
وتخصصاتها، وشروط القبول والتسجيل فيها، واطالع الطالب على كافة األنظمة واللوائح الجامعية التي يحتاجها خالل 

مسيرته التعليمية وفقا لما جاء في الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية.

إن هذا الدور الرئيسي لعمادة القبول والتسجيل ما هو إال دور مساند للكليات واألقسام العلمية والتي تحمل جزًء 
من هذه المسئولية تجاه أبنائنا الطالب والطالبات.

األهداف:
• العمل على إيجاد مقعد في الجامعة لكل طالب يتحقق لديه شروط القبول.	
• الحرص على استقطاب أفضل الطالب إلى الجامعة من خريجي المرحلة الثانوية.	
• بذل الجهد في توعية الطالب باللوائح واألنظمة الدراسية واالختبارات من خالل الوسائل المختلفة داخل الجامعة 	

وخارجها.
• توثيق سجالت الطالب األكاديمية، والعمل على تحديثها إلكترونيا باستمرار.	
• العمل على تطوير وتطويع التقنية في العمادة بحيث يستطيع الطالب متابعة وإجراء شؤونه األكاديمية من أي 	

مكان شاء وفي أي وقت كان.
• الحرص على صرف مكافأة الطالب في وقتها المستحق ومعالجة ما يعتريها من خلل.	
• التقويم 	 المحددة في  الزمنية  الفترة  الطالب بكل يسر وسهولة خالل  إجراءات تخرج  وإنهاء  العمل على توثيق 

الجامعي.

3- عمادة تقنية المعلومات:

تلعب عمادة تقنية المعلومات دورها كركيزة من ركائز الجامعة، حيث تعمل على توفير أحدث البرامج والخدمات 
واالستشارات واإلحصائيات للقطاعات التعليمية والثقافية والبحثية واإلدارية، كما تعمل بشكل دؤوب على تطوير آليات 
الربط بين قطاعات الجامعة وفروعها وبين الجمهور والمستخدمين، وتوفير الدعم التقني لهم، كل هذا للوصول بالجامعة 

إلى أن تكون نموذجا تقنيا يحتذى به على مستوى الجامعات.
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األهداف
• توفير الدعم الفني والتقني الالزم لكافة قطاعات الجامعة ومنسوبيها والتعامل مع كافة العوائق التقنية لضمان 	

رفع فعالية الكادر اإلداري والتعليمي.
• تقديم خدمات إلكترونية مميزة تعمل على تيسير عملية تواصل الطالب مع مختلف قطاعات وإدارات الجامعة، 	

من خالل تأمين وإدارة وصيانة أنظمة عالية األداء تعتمد على بيئة اإلنترنت لتكون متاحة لجميع المستخدمين 
بشكل سهل وآمن.

• تأسيس وإدارة البنية التحتية من برمجيات ومعدات تقنية تدعم وتحول الجامعة إلى جامعة رقمية.	
• سبل 	 لهم  تتيح  للمتعلمين  مناسبة  افتراضية  بيئة  وتوفير  بعد  عن  والتعلم  اإللكتروني  التعليم  برامج  دعم 

التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بكل سهولة ويسر.
• توفير خدمات الكترونية تفاعلية شاملة ودعمها بأحدث المعدات التقنية الالزمة للمساهمة في تعزيز دور البحث 	

العلمي في الجامعة.
• ومختلف 	 الجامعة  بين  البرمجية  االتصال  قنوات  وتطوير  والخدمات  النظم  جميع  وتكامل  أتمتة  على  العمل 

القطاعات األخرى لتفعيل دور الجامعة في دعم مشاريع الحكومة اإللكترونية في المملكة.
• اعتماد المواصفات والمنهجيات العالمية في كافة المشاريع التي تقوم العمادة بتبنيها.	
• بناء عالقات مهنية مع جهات متخصصة في مجال تقنيات المعلومات لالستفادة من خبراتها لتطوير بيئة تقنية 	

المعلومات بالجامعة.

3- عمادة الدراسات العليا:

تعد عمادة الدراسات العليا محور االتصال بين الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية في الداخل والخارج، ونقطة 
بتأهيل  الوثيق  الرتباطها  للجامعة  األساسية  المكونات  أهم  من  فهي  ثم  ومن  الخارجي،  العالم  على  الجامعة  انطالق 
مختلف  في  التنمية  آليات  تفعيل  من خالل  بالمجتمع  االرتقاء  في  تسهم  التي  المختلفة  العلمية  المجاالت  في  الباحثين 
المجاالت والعمل على إيجاد حلول للمشكالت التي يواجهها المجتمع فضال عن دورها في إثراء المعارف اإلنسانية المتنوعة 
تنمية وطننا ومشاركة في  فعالة في  بذلك مساهمة  لتكون  بها،  تعني  التي  المتخصصة  واألبحاث  الدراسات  من خالل 
معالجة قضايانا االجتماعية والثقافية وقد أحسنت جامعة المجمعة بتوجيه جاد من معالي المدير في إبراز وتفعيل دور 
عمادة الدراسات العليا لخدمة أبناء المجتمع بشكل واسع آخذة في االعتبار حاجة سوق العمل والتغيرات االجتماعية والثقافية 
واالقتصادية في المملكة، وذلك من خالل التوافق بين ما يقدم من برامج في الدراسات العليا ومتطلبات التنمية وسوق 
العمل، مستظلة في ذلك برؤية الجامعة المستقبلية في تحقيق رسالتها السامية، ومراعية معايير الجودة المعتمدة من 

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
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االهداف:
• إنشاء وتحديث برامج الدراسات العليا وتطويرها بما يواكب التقدم العلمي والتقني والمعرفي ويلبي متطلبات 	

التنمية والمجتمع.
• نشر وترسيخ مبدأ تطبيق الجودة واالعتماد األكاديمي والتوعية بمعاييرها.	
• تبني وتطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي في برامج الدراسات العليا.	
• التعرف على أهم المعوقات التي تواجه التميز في برامج الدراسات العليا، والتواصل والتعاون مع الجهات المساندة 	

بالجامعة وخارجها من الجامعات العالمية المرموقة لتحديد السبل والطرق التي تساهم في تذليل تلك المعوقات.
• خالل 	 من  العليا  الدراسات  برامج  لمخرجات  المستقطبة  تلك  خاصة  المختلفة،  المجتمع  قطاعات  مع  التواصل 

المشاركة في االجتماعات وورش العمل والندوات المتوقع عقدها خالل إجراءات تحديث البرامج.

4- عمادة البحث العلمي.

يعد البحث العلمي من أهم أسباب رقي المجتمعات اإلنسانية وحل مشكالته وتحقيق رفاهيته من خالل توظيف 
المعرفة وتوليد منتجات إبداعية، ومن هذا المنطلق تسعى عمادة البحث العلمي بالجامعة لتوظيف القدرات األكاديمية 
والطالبية واستثمارها بصورة مهنية من أجل تحقيق هذه الغاية في نطاق الجامعة وعلى مستوى المنطقة والمملكة 

العربية السعودية عموما.

األهداف:
• توفير بيئة بحثية متميزة تساعد على تنمية مهارات االبتكار واإلبداع وتساهم في حل المشكالت التي تواجهها 	

الجامعة والمجتمع على حد سواء.
• دعم األبحاث العلمية المتميزة سواء كانت نظرية أو تطبيقية مع تشجيع الباحثين في التركيز على البحوث التي 	

تساهم في حل المشكالت التي يواجهها القطاع الحكومي والخاص في المنطقة.
• تنسيق الجهود بين الباحثين داخل الجامعة وتشجيع البحوث المشتركة بين األقسام األكاديمية والتي من شأنها 	

أن تخلق بيئة إبداعية وابتكارية تساعد على التميز.
• المساهمة في نشر األبحاث المدعومة في المجاالت العلمية المتخصصة محليا وخارجيا مع تشجيع الباحثين على 	

النشر في أفضل المجاالت العلمية الدولية عن طريق جوائز التميز العلمي. 
• وضع خطة متكاملة للكراسي البحثية، وتحديد آليات تفعيلها، وأساليب طرحها للداعمين مع االستفادة من خبرات 	

الجامعات األخرى الرائدة في هذا المجال. 
• السعي في الحصول على منح بحثية من القطاعين الحكومي والخاص لزيادة موارد العمادة المخصصة للبحث 	

العلمي وحضور المؤتمرات والندوات
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5- عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد:

إن ارتفاع مستوى الوعي بأهمية التعليم، وديمومة الحاجة إليه من مختلف شرائح المجتمع، وتسارع تطورات وسائل 
القائمين على مراجعة سياسات  لدى  الجادة  الرغبة  األصعدة، ووجود  الحياة على كافة  واندماجها في  واالتصاالت،  التقنية 
التعليم في تطوير أدواته وتحسين مخرجاته قد كانت عوامل أساسية في ظهور مفهوم التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد.

وفي هذا السياق جاء إنشاء عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد في جامعة المجمعة لتنهض برؤيتها المتمثلة 
في التفرد في تحقيق مبدأ تحسين نوعية التعليم والتعلم مدى الحياة، ولتحقق رسالتها في استثمار المعرفة من خالل ما 
تقدمه وسائل التقنية الحديثة وتحقيق مجتمع المعرفة، والمساعدة في تحسين أساليب التعليم المقدمة لطالب الجامعة 

وفق المستويات العليا من الجودة.

األهداف:
• إدارة وتطوير عمليات التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد وأنظمتها بالجامعة.	
• بناء وتطوير المحتوى الرقمي للمقررات الدراسية وتحويلها إلى مقررات الكترونية تفاعلية.	
• والتجهيزات 	 اإلمكانات  من  لالستفادة  بالجامعة  والطالب  التدريس  هيئة  ألعضاء  المستمر  التدريب  توفير 

اإللكترونية الحديثة.
• التطبيق الفعال لضمان الجودة النوعية للتعليم مع المقاييس العالمية.	
• الخبرات 	 لتبادل  الجامعة  وخارج  داخل  بعد  عن  والتعلم  اإللكتروني  بالتعليم  العالقة  ذات  الجهات  مع  التنسيق 

وتوحيد الجهود في نفس المجال.
• توفير اإلمكانات والتجهيزات اإللكترونية الحديثة التي تخدم التعليم.	

السعي الستقطاب الموارد البشرية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والتعليم اإللكتروني. 

6- عمادة الجودة وتطوير المهارات:

انطالقا من رؤية العمادة في أن تكون الجودة والتطوير المستمر واإلبداع جزء من ثقافة العمل اليومية في جامعة 
المجمعة«، منها انطلقت العمادة ومن خالل تحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي إلى أن تكون ممارسة الجودة والتحسين 
المستمر جزًء ال يتجزأ من منظومة العمل المتكاملة في الجامعة تخطيطا وتنفيذا، وصوال للتحقيق األمثل لرؤية الجامعة 

ورسالتها.
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األهداف:
• العمل على إدراك العاملين في الجامعة ألهمية عمليات توكيد الجودة ومعرفة االستراتيجيات. 	

• وضع آليات محددة لما يمكن القيام به في الجامعة مما يعين على تأكيد الجودة في األداء والمخرجات.	

• التنسيق مع الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، والعمل وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.	

• تقديم المساعدة والدعم لألقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية في الجامعة من أجل إنجاز خطط تحسين الجودة، 	
ومتابعة خططها ومستجداتها.

• وضع خطط التدريب المناسبة الستراتيجيات التعليم وعمليات التقويم والمراجعة، والتنسيق في ذلك مع كليات 	
الجامعة ووحداتها.

• مساعدة وحدات الجامعة وكلياتها في إعداد برامج تحسين الجودة والعمليات التقويمية للمخرجات وتنفيذها.	
• تطوير النماذج القياسية المستخدمة لغرض إجراء عمليات الدراسة وإعداد التقارير حول مؤشرات الجودة، والنماذج 	

الخاصة بتوصيف البرامج والتخصصات، والتقارير األخرى المساعدة على تحقيق الجودة في جميع مجاالتها.
• التواصل المستمر مع المعنيين والمستفيدين من أنشطة الجامعة والسعي لمعرفة آرائهم ونصائحهم بخصوص 	

استراتيجيات تطوير المهارات.
• توفير المواد المرجعية ونشر المعلومات الخادمة للجودة واالعتماد من مصادرها في الداخل والخارج.	
• تحديد مؤشرات رئيسية لألداء الستخدامها في جميع كليات الجامعة وعماداتها وإداراتها، ليتسنى لكل وحدة منها 	

تحديد مؤشرات إضافية متعلقة بأنشطتها الذاتية.
• الرئيسية 	 األداء  مؤشرات  فيها  موضحا  الجامعة  إلدارة  وتقديمها  الجودة،  مستوى  عن  سنوية  تقارير  إعداد 

والمعلومات الثابتة، وذلك اعتمادا على تقارير مراكز الجودة بالعمادات والكليات.

7- عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر:

تستند الجامعة في تحقيق أهدافها إلى ثالثة محاور أساسية: البحث العلمي، التعليم، خدمة المجتمع. لذا حرصت 
الجامعات – القديمة والحديثة –على تأسيس جهات علمية فنية تتولى تحقيق تلك المحاور األساسية التي أنشئت 

الجامعات من أجلها. 

المستمر  المجتمع والتعليم  المجتمعية تم تأسيس عمادة خدمة  الجامعات ووظيفتها  السابقة لدور  الرؤية  وانطالَقا من 
انطالقتها  منذ  وتأصيله  المجتمعي  العمل  تطوير  مواكبة  بأهمية  الجامعة  قيادة  قناعة  يعكس  مما  المجمعة،  بجامعة 

األولى، وأهمية إرساء التكامل بين مهام ووظائف الجامعة األساسية التي تسعى لتحقيقها 

األهداف:
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• رؤيتها 	 تحقيق  من  يمكنها  بما  للعمادة  التقنية  البنية  وتطوير  والتنظيمي  اإلداري  المؤسسي  األداء  كفاءة  رفع 
ورسالتها وأهدافها.

• القدرة 	 تنمية  أجل  والعالمية من  الوطنية  المتطلبات  الجودة وفق  أكاديمية على درجة عالية من  تقديم خدمة 
التنافسية في سوق العمل بما يسهم في بناء الشراكة المجتمعية.

• تطوير وتنمية كفايات الموارد البشرية للجامعة لتحقيق درجات عالية من التميز المستقبلي في مجال التعليم 	
والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

• التوسع في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة للعمادة بما يفي بمتطلبات التحسين المستمر للمستفيدين 	
من خدماتها.

8- عمادة شؤون الطالب:

والرئيسية  الفعالة  العمادات  من  وهي  التعليمية  للشئون  الجامعة  لوكالة  التابعة  المساندة  العمادات  إحدى  هي 
لتعاملها المباشر واهتمامها بالفئة الهامة والمؤثرة في الطالب والطالبات وهم محور العملية التعليمية، وأنشئت العمادة 
مع إنشاء الجامعة، وتمثل جانب أساسي من جوانب رسالة الجامعة من خالل البرامج المتعددة التي تثقل المهارات و تنمى 

المواهب واالبداعات

وتدعم العمادة روابط الحب والتعاون بين الطالب، كما تتبنى عمادة شؤون الطالب تقديم خدمات متنوعة ألبنائها 
الطالب من خالل االنشطة الطالبية والخدمات الطالبية األخرى وذلك على مستوى الجامعة وجامعات المملكة باالشتراك 
مع وزارة التعليم العالي واالتحاد الرياضي والمؤسسات والهيئات األخرى والعمل المستمر على تطوير األنشطة والخدمات 

الطالبية من عام ألخر.

األهداف:
• تأهيل جيل يخدم دينه ووطنه.	
• تنمية مهارات الطالب والطالبات وصقلها بكل ما هو جديد ومفيد.	
• رعاية الطالب والطالبات في مختلف الجوانب الحياتية.	
• تقديم الدعم المادي للطالب والطالبات وكذلك األنشطة بشكل عام.	
• العناية بالطالب واالرتقاء بهم ليكونوا نواة فاعلة في مجتمعهم.	
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9- عمادة شؤون المكتبات:

تسعى عمادة شؤون المكتبات جاهدة لخدمة الوظائف الثالث األساسية للجامعة وهي البحث العلمي والتدريس 
وخدمة المجتمع، واللحاق بركب العلم والتكنولوجيا، ومواكبة كل ما هو حديث في تخصص المكتبات وتقنيات المعلومات 

وتطبيقه.

األهداف:
• العمل على توفير مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة التي تحتاجها مكتبات الكلية ووحدات الجامعة األكاديمية 	

والبحثية.
• المعالجة الفنية وتنظيم مصادر المعلومات في المكتبات التابعة لها بأفضل الطرق المهنية بما يسهم في تسهيل 	

استخدام هذه المصادر والوصول إليها من قبل المستفيدين.
• العمل على توفير خدمات المعلومات في جميع المكتبات التابعة لها بما يتناسب مع حاجات المستفيدين واإلمكانات 	

المتاحة والتخطيط المستمر لتطويرها.
• التخطيط الستثمار الميزانية المخصصة لمصادر وخدمات المعلومات وتطوير مواردها.	
• إنشاء مكتبة رقمية للجامعة والعمل على تطويرها وتحسين خدماتها بشكل مستمر.	
• التعاون مع المكتبات والجهات األخرى ذات االهتمام المشترك بما يعود بالفائدة على الجامعة ووحداتها المختلفة.	
• تنظيم معارض الكتب والمشاركة فيها وفقا لإلجراءات المتبعة.	
• عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات المتصلة بمجاالت عمل المكتبات.	
• التعريف باإلنتاج العلمي لمنسوبي الجامعة بالوسائل المناسبة.	
• التخطيط المستمر والعمل على توفير قوى بشرية كافية ومؤهلة تأهيال جيدا في مجال المكتبات والمعلومات بما 	

يتناسب مع حجم ومتطلبات العمل والخدمات المقدمة في مكتبات الجامعة المختلفة.
• الخدمات 	 الجامعة وخدماتها بما يتضمن رقي مستوى  المعايير والمواصفات واإلجراءات الخاصة بمكتبات  إعداد 

التي تقدمها هذه المكتبات.

10- عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين:

تسعى عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس والموظفين للرقي والتطوير وتقديم أفضل الخدمات لمنسوبي الجامعة 
ومتابعة شؤونهم الوظيفية وذلك بوضع خطط تطويرية واصدار عدد من الكتيبات التعريفية إضافة لبناء منظومة 
تقنية تسهل تقديم كافة تلك الخدمات بإجراءات ونظم مبسطة تسهم في خلق بيئة إدارية محفزة للعمل واإلبداع 
والسعي لتسهيل إجراءات العمل المتعلقة بتنفيذ القرارات اإلدارية واألكاديمية المستمدة من نظام مجلس التعليم 

العالي والجامعات ولوائحه، ونظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
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   وقد أولت العمادة الجانب التقني جل اهتمامها بالمشاركة مع الجهات المختصة في الجامعة من خالل الخدمات اإللكترونية 
إال  يتحقق  أن  لهذا  كان  وما  للجامعة  اإلدارية  الخدمات  في  والرقي  والتطور  التقدم  على  ايجابا  ينعكس  بما  لمنسوبيها 
بتوفيق اهلل تعالى ثم بدعم معالي مدير الجامعة الدكتور / خالد بن سعد المقرن الذي ال يألو جهدا في تقديم كل ماله 

صلة مباشرة في خدمة منسوبي الجامعة وتسهيل إجراءاتهم.

األهداف:
• تطوير وتحسين كافة الخدمات المقدمة ألعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة.	
• تسهيل اإلجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة ألعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة.	
• السعي نحو التحول إلى الحكومة االلكترونية لتعزيز ثقافة العمل المتميز بين منسوبي لجامعة.	

11- عمادة السنة التحضيرية:
الجامعي 33 / 1434 هـ متمشيا مع  بالعام  التحضيرية  السنة  إنشاء عمادة  لقد جاء 
رؤية الجامعة للرقي بمستوى تعليم طالبها وإغالق الفجوة التي بين التعليم العام والتعليم 
والهندسية،  الطبية  التخصصات  في  المقبولين  الطالب  البداية  في  مستهدفة  الجامعي، 
وعلوم الحاسب اآللي، والعلوم، وال يقتصر دور العمادة على رفع المستوى العلمي للطالب 
النظام الجامعي مما يؤهله الجتياز  التكيف والتوافق مع  فحسب بل تسعى إلى أن يحقق 

المرحلة الجامعية بكل يسر وسهولة.

األهداف:
• تجسير الفجوة بين التعليم العام والتعليم الجامعي من خالل السير مع الطالب بشكل تدريجي.	
• إكساب الطالب المهارات األساسية في العلوم التي يدرسها.	
• إكساب الطالب مهارات التفكير الرياضي السليم حيال المشكالت التي قد تواجهه.	
• مساعدة الطالب في تنمية قدراته العلمية والمهارية اإلنسانية.	
• تنمية مهارات التعليم الذاتي والتعلم التعاوني.	
• ضبط وتوحيد معايير التقييم للطلبة.	
• تحسين محتوى المناهج الدراسية.	
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12- معهد الملك سلمان للدراسات والخدمات االستشارية:

يعد معهد األمير سلمان للدراسات والخدمات االستشارية الممثل الرئيسي إلدارة وتنفيذ البرامج األكاديمية والبحوث 
والدراسات والخدمات االستشارية والعلمية والبحثية والبرامج التدريبية التي تقدمها جامعة المجمعة للقطاعات الخارجية 

)الحكومية، والخاصة(، ويعمل المعهد على تنفيذ برامجه من خالل كوادره المؤهلة والتنسيق والتكامل بين وحدات 
الجامعة األكاديمية واإلدارية للقيام بمهامه واالستفادة الكاملة من إمكانات الجامعة.

األهداف:
• بالجامعات 	 التحضيرية  السنوات  وبرامج  الجامعية  الدراسات  مراكز  تشغيل  األكاديمية من خالل  البرامج  تنفيذ 

لمعايير  والفنية  واإلدارية  األكاديمية  البرامج  بتصميم  وذلك  االنجليزية،  اللغة  تعليم  في  التأهيلية  والبرامج 
الجودة واالعتماد األكاديمي. 

• القيام بدراسات )نظرية وتطبيقية(، وتقديم خدمات استشارية للجهات الحكومية والخاصة في المجاالت الطبية، 	
والهندسية، والتقنية، واإلدارية، والتخطيطية، واإلنسانية، والتربوية، وغيرها.

• البحثية 	 والخبرات  األكاديمية  الخدمات  تقديم  خالل  من  األخرى  المجتمع  ووحدات  المعهد  بين  الصلة  تجسير 
والتدريبية.

• تقديم وتنفيذ الخدمات البحثية واألكاديمية واالستشارية والتدريبية للقطاعين العام والخاص.	
• تحقيق االستخدام األمثل واألكفأ للموارد البشرية العلمية والفنية وذلك بتقديم البرامج في بيئة تتسم باإلبداع 	

والقدرة المؤسسية.
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ثالثًا : كليات وأقسام الجامعة
إن قرار إنشاء الجامعة أقر منذ البداية ضم كليات كانت موجودة بالفعل في كل من المجمعة والزلفي والغاط وحوطة 
سدير كانت تتبع سابقا لجامعة المجمعة أو جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن أو جامعة القصيم، فضال عن أن بعض 
تلك الكليات عانت من تعدد مرجعياتها خالل فترة زمنية قصيرة، فمن وزارة التربية والتعليم، إلى جامعة األميرة نورة، 
ثم إلى جامعة المجمعة، وأخيرا إلى جامعة المجمعة، وفي المقابل النظر إلى الواقع للنهوض به في كافة الكليات القائمة 
حاليا، وبكل ما تحمله من أوجه قصور ومعاناة، كما يضع هذا السياق أولويات تتعلق بدراسة اآلثار السالبة المتوقعة من 

انتقال المرجعية والتبعية من الجامعات السابقة إلى جامعة المجمعة.

الجدول التالي يحتوي أسماء الكليات واألقسام األكاديمية التابعة لها والدرجات العلمية التي تمنحها:

.

الدرجات العلمية التي اسم الكلية
األقسام تمنحها

درجة البكالوريوس في 1.كلية الطب
الطب والجراحة.

طب  واألذن،  األنف  أمراض  العيون،  أمراض  الجراحة،  الباطنية،  األمراض 
والصحة  المجتمع  طب  األمراض،  علم  واألساسية،  الطبية  العلوم  األطفال، 
العامة، طب األسرة، الطب النفسي، جراحة العظام، المسالك البولية، األشعة 
والتصوير الطبي، التخدير، األمراض الجلدية، طب الطوارئ، العناية المركزة.

2.كلية 
العلوم 
الطبية 

التطبيقية

درجة البكالوريوس في 
كافة األقسام.

علوم التمريض، العالج الطبيعي والتأهيل الصحي، علوم المختبرات الطبية، 
تقنية األجهزة الطبية، علوم األشعة والتصوير الطبي.

كلية الهندسة

درجة البكالوريوس 
في كافة األقسام 
الهندسية.الهندسة 

العامة ال تمنح 
بكالوريوس.

الميكانيكية  الهندسة  والبيئية،  المدنية  والهندسة  الكهربائية  الهندسة 
والصناعية.

هندسة عامة )قسم العلوم الهندسية األساسية(

كلية إدارة 
األعمال

درجة البكالوريوس 
في كافة األقسام 

األكاديمية.
إدارة أعمال، المحاسبة، القانون.
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كلية التربية 
بالمجمعة

درجة البكالوريوس 
األحياء والدراسات 
اإلسالمية، اللغة 

االنجليزية، رياض 
األطفال، الرياضيات، 

التربية الخاصة، 
اللغة العربية ودرجة 

الماجستير في 
اللغويات وماجستير 

الحديث وعلومه.

الدراسات اإلسالمية، اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية، الرياضيات

األحياء، رياض األطفال، التربية الخاصة، االقتصاد المنزلي.

كلية طب 
األسنان

درجة البكالوريوس في 
طب وجراحة األسنان.

علوم طب  التشخيص،  وعلوم  والفكين  الوجه  األسنان، جراحة  إصالح  علوم 
الطبية  العلوم  الطبي،  التعليم  السنية،  التعويضات  علم  الوقائية،  األسنان 

االساسية.

كلية التربية 
بالزلفي

تمنح الكلية درجة 
البكالوريوس التربوي 

في كافة األقسام 
ودرجة الماجستير 

في تخصص )القرآن 
وعلومه( والدبلوم 

العالي في كل المجاالت 
التربوية اآلتية:

-دبلوم التربية العام 
)فصالن دراسيان(.
-دبلوم التوجيه 

واإلرشاد )فصالن 
دراسيان(.

-دبلوم مصادر التعلم 
)فصل دراسي(.

الدراسات اإلسالمية، اللغة اإلنجليزية، اللغة العربية، 
الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، االحياء، الحاسب اآللي، االقتصاد المنزلي.

كلية العلوم 
بالزلفي

درجة البكالوريوس في 
الرياضيات، الفيزياء، علوم الحاسب والمعلومات، المختبرات الطبية.كافة التخصصات.

كلية العلوم 
والدراسات 
اإلنسانية 

بالغاط

تمنح الكلية درجة 
البكالوريوس في كافة 

االقسام.
علوم الحاسب، اللغة االنجليزية، إدارة األعمال، القانون.
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كلية العلوم 
والدراسات 
اإلنسانية 

بحوطة سدير

تمنح الكلية درجة 
البكالوريوس 
للخريجين في 

التخصصات التالية: 
الدراسات اإلسالمية، 
إدارة موارد بشرية، 

إدارة مالية، الرياضيات، 
الكيمياء، الحاسب 

اآللي، اللغة اإلنجليزية.

الحاسب  الرياضيات،  الكيمياء،  األعمال،  إدارة  اإلسالمية،  الدراسات  الفيزياء، 
اآللي، اللغة اإلنجليزية.

كلية العلوم 
والدراسات 
اإلنسانية 

برماح

تمنح الكلية درجة 
البكالوريوس في كافة 

التخصصات،
قسم الدراسات اإلسالمية، قسم إدارة األعمال، قسم اللغة اإلنجليزية.

كلية علوم 
الحاسب 

والمعلومات

تمنح الكلية درجة 
البكالوريوس في كافة 

االقسام ودبلوم في:
تكنولوجيا الشبكات

تكنولوجيا المعلومات

تقنية المعلومات، علوم الحاسب، نظم المعلومات، هندسة الحاسب.

كلية المجتمع

تمنح الكلية درجة 
Associ-  المشارك
ate degree وهي 

تعادل دبلوم الكليات 
المتوسطة.

قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية، 
قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية
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الفصل الثاني: 
األنشطة والخدمات الطالبية.
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الفصل الثاني: األنشطة والخدمات الطالبية
1/3 األنشطة الطالبية

1/1/3/: األنشطة الثقافية.
2/1/3/: األنشطة االجتماعية.

3/1/3: األنشطة الرياضية.
4/1/3: األنشطة التطوعية.
5/1/3: األنشطة الكشفية.

2/3 الخدمات الطالبية
1/2/3:  مشروع بوابة وصول لذوي االحتياجات الخاصة اإللكترونية:

2/2/3: إنشاء وحدة رعاية المبتكرين والمخترعين.
3/2/3: مشروع المختبر المتنقل

4/2/3: مشروع استقطاب الطالب المتميزين.
5/2/3: مشروع المستشفى الجامعي في جامعة المجمعة.

6/2/3: إنشاء برنامج محوسب إلدارة شؤون المبتعثين
7/2/3: صندوق الطالب.

8/2/3: مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة
9/2/3: الخدمات الطبية

10/2/3: خدمات القبول والتسجيل.
11/2/3: خدمات التوجيه واإلرشاد األكاديمي.

12/2/3: مركز التوجيه واإلرشاد األكاديمي.
13/2/3: خدمة النقل الطالبي.

14/2/3: برنامج التدريب الدولي بجامعة المجمعة 
15/2/3: نادي القراءة للجميع.

16/2/3: مركز ذوي االحتياجات الخاصة.
17/2/3: برنامج مكافحة التدخين.

18/2/3: برنامج خدمة التشغيل الطالبي.
19/2/3: الخدمات االستثمارية.
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1/3 األنشطة الطالبية

إن  ،بل  للطالب من خالل مقررات دراسية فقط  العلمي  التأهيل  الجامعة ال يقتصر على مجرد  ان دور  مما ال شك فيه 
دورها بصفتها مؤسسة لإلشعاع و التنوير الفكري والحضاري يفرض عليها أن تساهم مع غيرها من مؤسسات التنشئة 
االجتماعية األخرى في المجتمع في تكوين شخصية الطالب و تنشئته من خالل تفصيل عناصر االنتماء الوطني لدى طالب 
الجامعة وحثه على المشاركة و االندماج والتفاعل مع زمالئه ومع أساتذته ومع مجتمعه الخارجي كأفراد و كمؤسسات عبر 

األنشطة الطالبية المختلفة والمجاالت المتعددة التي تنظمها عمادة شؤون الطالب.

وتسعى الجامعة في مجال األنشطة الطالبية الى تحقيق األهداف التالية:
• تأهيل جيل يخدم دينه ووطنه .	
• تنمية مهارات الطالب والطالبات وصقلها بكل ما هو جديد ومفيد .	
• رعاية الطالب والطالبات في مختلف الجوانب الحياتية .	
• تقديم الدعم المادي للطالب والطالبات وكذلك األنشطة بشكل عام .	
• العناية بالطالب واالرتقاء بهم ليكونوا لبنات فاعلة في مجتمعهم .	

ولقد نفذت الجامعة خالل العام الجامعي 1436/35 هـ مختلف أنواع األنشطة الطالبية الثقافية منها واالجتماعية 
والرياضية والتطوعية والفنية والكشفية، بلغت ) 66  ( نشاطا متنوعا.

ويوضح الجدول )3-1( األنشطة الطالبية وعدد الفعاليات في كل نشاط خالل العام الجامعي 1436/1435 هـ.

النسبة إلى اإلجماليعدد الفعالياتنوع النشاط
37,87 %25ثقافي

19,69 %13اجتماعي
24,24 %16رياضي
0,075 %5تطوعي
10,60 %7كشفي

100 %66المجموع
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شكل )3-1( األنشطة الطالبية وعدد الفعاليات في كل نشاط خالل العام الجامعي 1435/ 1436 هـ.

شكل )3-2( التوزيع النسبي لألنشطة الطالبية وعدد الفعاليات في كل نشاط خالل العام الجامعي 1436/1435 هـ.
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ولمزيد من إلقاء الضوء وعرض ألبرز اإلنجازات نقدم نبذة عن كل نشاط وأبرز فعالياته:

1/1/3: األنشطة الثقافية
نفذت الجامعة خالل العام الجامعي 1435 / 1436 هـ عددا من األنشطة الثقافية المتميزة والتي بلغت )25( نشاطا، منها 
) 17  ( نشاطا داخل الجامعة و) 8  ( خارج الجامعة، بنسبة مشاركة وصلت إلى 32% من إجمالي المشاركات الطالبية في 

األنشطة المتنوعة مختلفة . 

ويوضح الشكل )3-4( يوضح توزيع أعداد األنشطة الثقافية حسب مكان التنفيذ وأعداد المشاركين

2/1/3: األنشطة االجتماعية
االخرى،  والمؤسسات  الجامعات  مع  الزيارات  وتبادل   الطالب  بين  االجتماعية  الروابط  تنمية  على  بالعمل  االدارة  تقوم 
وتنظيم اللقاءات واأليام المتعددة وتنظيم الرحالت والمعسكرات االجتماعية و الثقافية و الترويحية لطالب الجامعة سواء 
على مستوي الجامعة أو جامعات المملكة والجامعات الدولية. وقد بلغ عدد هذه األنشطة )16( نشاطا،  بحيث بلغت االنشطة 

الداخلية )12( والخارجي )4(  ومنها :
• برنامج كليتي مسئوليتي	
• رحلة لمكة المكرمة لطالب المنح	
• زيارة إلى جمعية إنسان بالرياض	
• زيارة مستشفى الملك خالد	
• زيارة إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
• الدائرة المستديرة للوقاية من التدخين	
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3/1/3: األنشطة الرياضية
 النشاط الرياضي من أهم األنشطة التي يقبل عليها الطالب بصفة منتظمة حيث أن الرياضة تشبع رغبات جميع 
الطالب لما تتميز به من تعدد المجاالت التي يجدها الطالب متمشية مع ميوله حيث تقوم إدارة النشاط الرياضي بالجامعة 
أنشطة  أو  الجامعة  مالعب  وعلى  الجامعة  كليات  لطالب  تقام  داخلية  كانت  سواء  الرياضية  األنشطة  من  العدد  بتنفيذ 
خارجية تتنافس فيها الجامعة مع الجامعات األخرى المختلفة وقامت العمادة بتنفيذ العديد من هذه األنشطة  : ، وقد بلغت 
فعاليات هذا النشاط )16( فعالية، بنسبة )24,24 %( من إجمالي األنشطة الطالبية، انقسمت إلى فعاليات داخلية بنسبة 

)37,5 %(، وفعاليات خارج الجامعة بنسبة )62,5 %(، 

4/1/3: األنشطة التطوعية
تؤكد الجامعة دائما على أهمية أن يعي الطالب دوره كعضو في المجتمع الذي يعيش فيه، وأنه ليس مجرد منتفع 
فقط، وإنما نافع لنفسه ومجتمعه ووطنه، وتعميقا لهذا الدور نفذت الجامعة خالل العام الجامعي 1436/1435 هـ ، عددًا 

من المشاركات التطوعية بلغ عددها )3( مشاركات بنسبة مشاركة بلغت 0,05% من إجمالي مشاركات الطالب،

5/1/3: األنشطة الكشفية: )اليوجد تحديث(
تهدف األنشطة الكشفية التي إلى إعداد مواطن متكامل الشخصية قادر على خوض غمار الحياة وتنمية طموحات 
الجامعي 1434  العام  الجامعة خالل  المواطن ليكون قادر على إسعاد نفسه ونفع غيره والنهوض بوطنه. ولقد نفذت 
/ 1435 هـ ممثلة في عمادة شئون الطالب عددا من األنشطة الكشفية والتي بلغت )7( أنشطة، )5( منها بالتعاون مع 

الجامعات األخرى والهيئات الخارجية، 

2/3 الخدمات الطالبية : 
تهتم الجامعة بتلبية كافة احتياجات الطالب وذلك من خالل تقديم الخدمات الطالبية التي يحتاجونها، ومن هذه 

الخدمات:

1/2/3:  مشروع بوابة وصول لذوي االحتياجات الخاصة اإللكترونية . 
تعد البوابة أحد المشروعات الحديثة للوكالة وقد تم خالل العام الجامعي 1435 – 1436 ه، إقرار اآلتي:

• سياسة ذوي االحتياجات الخاصة.	
• وثيقة دعم ذوي االحتياجات الخاصة.	
• الدليل االرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية.	
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• برنامج سهولة الوصول الشامل.	
• دليل وسائط النقل البرية.	
• نظام رعاية المعاقين.	
• نموذج تطوير بيئة ذوي االحتياجات الخاصة.	
• برنامج مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة لذوي االحتياجات الخاصة.	
• منصة التدريب االلكتروني لذوي االحتياجات الخاصة.	
• نموذج حجز موعد في عيادات االسنان بالزلفي لذوي االحتياجات الخاصة.	

2/2/3: إنشاء وحدة رعاية المبتكرين والمخترعين
تتبني الجامعة مجتمع المعرفة كأحد أهدافها االستراتيجية وكمكون أساسي في رؤيتها، لذلك سعت إلنشاء هذه 

الوحدة بهدف رعاية وتشجيع المبتكرين والمخترعين من طالب الجامعة ومنسوبيها وذلك من خالل:

• نشر ثقافة االبتكار واالختراع بين الطالب ومنسوبي الجامعة.	
• تشجيع المبتكرين ودعمهم ماديا ومعنويا.	
• اكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم.	
• توفير البيئة المحفزة على االبتكار واالحتياجات الالزمة لالختراعات.	
• رعاية األفكار والمشاريع االبتكارية التي تساهم في دعم وتشجيع البحث والنمو العلمي.	
• توفير الحماية للمبتكرين وحفظ حقوق الملكية الفكرية.	
• تسويق االبتكارات واألفكار البحثية المتميزة.	
• وتتبع الوحدة إداريا وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وقد بدأ عملها بتاريخ 1434/3/2 هـ.	

3/2/3: مشروع المختبر المتنقل
هو حافلة معدلة موصفاتها الفنية لتكون مختبر مجهز بأثاث وأجهزة علمية تدعم اجراء عدد من التحاليل الميدانية في 
مرافق الجامعة أو خدمة المجتمع لضبط جودة الخدمات الغذائية ومياه الشرب  ومتابعة جودة أعمال محطات تحلية مياه 
الشرب ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدن الجامعية بالمجمعة والزلفي، من حيث التأكد من جودة المختبرات 
الملحقة في المحطات وأخذ عينات للتحليل الدقيق الغير متوفر في مختبرات المحطات، ودعم اعمال التشغيل والصيانة 
في الزراعة وتنسيق الحدائق حيث يقدم عدد من التحاليل الميدانية وأخذ العينات بطرق علمية وحفظها إلى أنت تصل 

إلى المختبرات المتخصصة.
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4/2/3: مشروع استقطاب الطالب المتميزين
الوارد  الثاني  االستراتيجي  للهدف  ترجمة  المجمعة،  بجامعة  المتميزين  المبتعثين  استقطاب  برنامج  إنشاء  جاء 
بالخطة االستراتيجية للجامعة أال وهو: تنمية القدرة البشرية والفكرية للجامعة )كما ونوعا( لتحقيق درجات عالية من 

الجودة والتميز المستقبلي 

ويهدف »برنامج استقطاب« إلى:

• العمل على استقطاب المتميزين من خريجي هذا البرنامج في التخصصات العلمية التي تحتاجها الجامعة.	
• تنويع الخلفيات العلمية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة من خالل التنوع في استقطاب هؤالء الخريجين من عدة 	

دول غربية وأخرى شرقية.
• تحقيق االستغالل األمثل واألكفأ للموارد البشرية في برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي.	
• بناء خارطة معرفية مستقبلية ترسم بشكل تفصيلي وعلمي لكافة التخصصات والبرامج العلمية	
• المطلوبة داخل الجامعة.	
• بناء قاعدة بيانات متكاملة لالبتعاث بطاقة تفصيلية، تكون متاحة إلدارة الجامعة لالستفادة منها مستقبال في 	

استقطاب هؤالء المتميزين والتواصل معهم.
• ويستهدف برنامج »استقطاب« الفئات التالية:	
•  الخريجون المتميزون من برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي.	
• او 	 البكالوريوس  الخارجي سواء في مرحلة  الشريفين لالبتعاث  الحرمين  المتميزون من برنامج خادم  الطالب   

الماجيستير او الدكتوراه أو الزمالة الطبية.
•  الطالب المتميزون من الدراسين على حسابهم الخاص في كافة المراحل الدراسية في عدد من دول العالم.	

         أنهت الوحدة في العام الجامعي 1435- 1436هـ  إجراءات استقطاب وتعيين  إجمالي عدد )10( مبتعثًا سعوديًا 
ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي وذلك  على وظائف أكاديمية بمختلف كليات الجامعة موزعين 
على عدد ) 1( معيد وعدد )9 ( محاضرًا ، وعند المقارنة بين من تم استقطابهم هذا العام بالقياس إلي أعداد من تم 
استقطابهم في نفس الفترة من العام الماضي )55 مبتعثًا( نجد أن هناك زيادة في  إجمالي االستقطاب لصالح عن العام 

الماضي.  وهذا ما يوضحه الجدول التالي:
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جدول رقم )3-3( توزيع المستقطبين علي كليات الجامعة حسب الدرجة

الجملةمحاضرةمحاضرمعيداسم الكليةم
112-كلية التربية بالمجمعة 1
1-10كلية العلوم الطبية التطبيقية2
1-1-كلية الطب3
1-1-كلية العلوم بالزلفي4
1-1-كلية إدارة األعمال5
314-كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط6

17210االجمـــــــــــــــــــالي

الشكل )3-5( مخطط بياني بنسب الكليات من المستقطبين

5/2/3: مشروع المستشفى الجامعي في جامعة المجمعة
تكمن أهمية وجود المستشفى الجامعي في جامعة المجمعة في األمور التالية:

• عدم وجود مستشفيات متخصصة في المنطقة.	
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• الالزمة 	 الصحية  الرعاية  الحيوية وتوفير  المنطقة  لهذه  الصحية  االحتياجات  الجامعي بخدمة  المستشفى  قيام 
للمرضى والمصابين من جراء حوادث الطرق والمدينة الصناعية.

• وجود كلية الطب وكلية العلوم التطبيقية وطب األسنان تخرج طالبا يحتاجون للتعلم والتدريب في مستشفى 	
متخصص.

• العمل على تعزيز الصحة وحماية البيئة من مصادر التلوث.	
• تقديم الخدمات الطبية الالزمة لطالب ومنسوبي الجامعة.	
• ويهدف هذا المشروع إلى:	
• اإلسهام في رفع مستوى الصحة في المنطقة.	
• تقديم خدمة طبية متقدمة ومتميزة لمنسوبي الجامعة وطالبها.	
• توفير االمكانات الالزمة للعناية بالحاالت الحرجة والطارئة.	
• العمل كمستشفى مرجعي الستقبال وعالج الحاالت الطبية المتقدمة.	
• توفير بيئة تعليمية لطالب الكليات الصحية وبرامج لدراسات العليا.	
• ويشمل المستشفى المراكز التالية:	
• مركز عالج االصابات والحروق.	
• مركز التأهيل الطبي.	
• مركز األمراض المزمنة.	

6/2/3: إنشاء برنامج محوسب إلدارة شؤون المبتعثين

ــي  ــة ف ــي الجامع ــة لمبتعث ــات المقدم ــتوى الخدم ــاء بمس ــا واالرتق ــر برامجه ــي تطوي ــتمر ف ــادة المس ــعي العم ــن س ضم
الداخــل والخــارج فقــد أسســت العمــادة وبالتعــاون مــع وحــدة البرمجــة فــي الجامعــة برنامجــا يهتــم بحصــر المبتعثيــن 
ــاح  ــة يت ــع الجامع ــى موق ــات عل ــدة بيان ــون قاع ــج ليك ــذا البرنام ــم ه ــم تصمي ــث ت ــي، حي ــيرهم الدراس ــم وس وبياناته
ــكل مبتعــث، ويتضمــن  اســتخدامه لمســؤولي العمــادة باإلضافــة للمبتعثيــن مــن خــالل اســم مســتخدم وكلمــة مــرور ل
البرنامــج معلومــات عــن كل مبتعــث والمراحــل الدراســية التــي اجتازهــا المبتعــث، والمــدة التــي قضاهــا فــي االبتعــاث، 
ــث  ــن المبتع ــل بي ــال كام ــام اتص ــون نظ ــًا ليك ــره الحق ــيتم تطوي ــه، وس ــاء بعثت ــرب انته ــادة بق ــث والعم ــه المبتع وتنبي
ــالل  ــن خ ــث م ــكل مبتع ــة ب ــرارات الخاص ــردود والق ــال ال ــث، وإرس ــب للمبتع ــم أي طل ــه تقدي ــن خالل ــم م ــادة ويت والعم

ــام الجامعــي 1436/1435هـــ. ــة الع ــم افتتاحــه ببداي ــث ت ــى هــذا البرنامــج، حي تخصيــص صفحــة مســتقلة عل
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8/2/3: مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة

لمــا كانــت أهميــة مركــز االبتــكار واألفــكار الطالبيــة المتميــزة تكمــن فــي قيامــه بتحقيــق أحــد أهــداف خطــة 
التنميــة التاســعة وهــي )تحقيــق اقتصــاد المعرفــة(. مــن هنــا ســعى المركــز إلــى العنايــة بالمبتكــر عنايــة خاصــة، حيــث 
إن المبتكــر لدينــا هــو: الشــخصية الــذي لديــه أفــكار جديــدة وغيــر مســبوقة أو نــادرة ،  ولديــه اطــالع وخيــال ومغامــرة ، 

كمــا لديــه اســتطالع وفضــول وحــدس.

ومــن هــذا المنطلــق  فقــد عقــد المركــز ورشــة عمــل بعنــوان  اســتطالع  اآلراء حول)المقتــرح المبدئــي  وحوافــز 
المبتكريــن ( ـ’ وورشــة عمــل مغلقــة للمركــز والبرامــج واإلدارات  ذات العالقــة بأعمــال المركــز حيــث تــم التوصــل مــن 
خاللهــا الــي وضــع اإلطــار األولــي للمركــز . وبتاريــخ 1435/6/6هـــ بــدأ المركــز بإقامــة المحاضــرات التعريفيــة فــي مــدن 
ــك  ــات تل ــوء مخرج ــي ض ــس ، وف ــة التدري ــاء هيئ ــات وأعض ــالب والطالب ــز للط ــات المرك ــرح خدم ــة لش ــة المختلف الجامع

الــورش وكذلــك الخبــرات المحليــة ذات الصلــة فقــد عكــف المركــز علــى تطويــر هيكلــه وآليــات القيــام بأعمالــه.

9/2/3: الخدمات الطبية

الجامعية،  العيادات المختلفة بالكليات  تهتم جامعة المجمعة بتوفير الخدمات الطبية للطالب والطالبات من خالل 
التي تهدف لخدمة الطالب والمجتمع وتقدم الرعاية الصحية األولية التشخيصية والعالجية والوقائية وكذلك لخدمة أبناء 

المحافظات التابعة للجامعة من خالل العيادات المتنقلة.
ويوضح الجدول )3-7( إحصاًء بعدد الحاالت التي تلقت الخدمات الطبية من الطالب خالل العام الجامعي 1436/1435 هـ.

عدد الحاالتالجهة

2369المركز الطبي الجامعي

1488عيادة المدينة الجامعية بالمجمعة

1911عيادة مجمع الكليات بالمجمعة

2855عيادة كلية التربية بالمجمعة بنات

2377عيادة مجمع الكليات بالزلفي
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1163عيادة كلية التربية بالزلفي

عيادة كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط.1490

755عيادة كلية العلوم والدراسات االنسانية برماح بنين

1322عيادة كلية العلوم والدراسات االنسانية برماح بنات

15730 حالهالمجموع
من الجدول السابق يتبين ما يلي:

زيادة نسبة أعداد المستفيدين من العيادات من الطالب والطالبات وهيئة التدريس وموظفي الجامعة خالل 
العام الجامعي 1436/1435 هـ.

10/2/3: خدمات القبول والتسجيل

بالجامعة،  قبوله  الطالب في حالة  مع  وتبدأ  والجامعة،  الطالب  بين  االتصال  والتسجيل محور  القبول  تعد خدمات 
وتستمر معه بمتابعته أكاديميا، وتذلل كل ما يواجهه من عقبات في طريقه حتى يتخرج من الجامعة مسلحا بسالح العلم 

والمعرفة ليساهم في بناء الوطن بما استفاده من علم ومهارة خالل فترة دراسته الجامعية.

إن عمادة القبول والتسجيل تحمل على عاتقها مهمة توفير المعلومات الوافية عن الجامعة وكلياتها وتخصصاتها، 
وشروط القبول والتسجيل فيها، واطالع الطالب على كافة األنظمة واللوائح الجامعية التي يحتاجها خالل مسيرته التعليمية 

وفقا لما جاء في الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية.

الجامعية  البيئة  وتهيئة  مستمر،  بشكل  الجامعات  مختلف  من  الزائرين  الطالب  الحتضان  تسعى  العمادة  أن  كما 
التي تساهم  الحديثة  التقنية  القبول والتسجيل وذلك لمواكبة عصر  الحديثة في إجراءات  التقنية  إدخال  لهم، ومتابعة 
في تحسين آلية أداء العمل وإنجاز المهام وتبسيط اإلجراءات، وقد حققت العمادة خطوات ملموسة نحو تطوير برامجها 
وأنظمتها خالل فترة وجيزة منذ إنشائها، حيث تم تهيئة وتطوير النظام األكاديمي الذي يمكن الطالب من إجراء جميع 
بما  المختلفة  الطالبية  الخدمات  التخصص في تقديم  العمادة من أجل  أقسام في  إنشاء عدة  الكترونيا، وتم  معامالته 
يكفل تحقيق الدقة والسرعة والعدالة في التعامل مع كليات الجامعة المختلفة والطالب على حد سواء، ومن أجل تحقيق 
التميز في تقديم الخدمات الجامعية، وألجل تحقيق الجودة واالعتماد األكاديمي قامت عمادة القبول والتسجيل باستحداث 

وحدة الجودة وتطوير المهارات.

وسعيا من العمادة لتطوير خدماتها وتوعية الطالب، قامت بإصدار عدد من المطبوعات التي تهم الطلبة والطالبات 
ومنها:
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1. الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية لجامعة المجمعة

2. دليل الطالب التعريفي لألنظمة األكاديمية

3. دليل االسئلة المتكررة

التقويم األكاديمي  .4

5. نظام الدراسة

6. مفاهيم ومصطلحات أكاديمية

المواظبة واالنقطاع عن الدراسة  .7

8. االختبارات النهائية والتقديرات وحساب المعدل التراكمي

9. االختبارات والتقديرات

10. التأجيل واالنقطاع عن الدراسة واعادة القيد

11. التخرج من الجامعة، التقدير العام ومراتب الشرف

12. الطالب الزائر

13. ارشادات القبول للطالب والطالبات

14. التحويل من جامعة إلى جامعة ومن كلية إلى كلية ومن قسم إلى قسم

15. البطاقة الجامعية

16. الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية لجامعة المجمعة

7/2/3: خدمات التوجيه واإلرشاد األكاديمي

إيمانا من الجامعة بأهمية اإلرشاد األكاديمي في دعم الطالب وتوعيتهم، عمدت إلى توفير مرشدين أكاديميين بكل كلية 
على علم ودراية بتفاصيل ومتطلبات المقررات، وفي حال غياب المرشد األكاديمي أقرت الجامعة عدد من اللوائح التي 
تتسم بالشفافية والوضوح إلجراءات االستئناف والتظلم يمكن للطالب اللجوء إليها، كما أقرت الجامعة »قواعد للسلوك« 

وحددت حقوق ومسؤوليات الكلية تحت مسمى »الئحة التأديب«.
كما أنشأت الجامعة وحدة التوجيه واالرشاد األكاديمي التي يناط بها القيام بالمهام التالية:

• متابعة حصر احتياجات الطالب التي تساعدهم على االرتقاء بما يملكون من قدرات.	
• متابعة لجان استقبال الطالب والطالبات، والخدمات التي تُقدم إليهم، وتعريفهم باللوائح واألنظمة.	
• التواصل المباشر مع الطالب من خالل موقع الوحدة في منتديات الجامعة، والبريد اإللكتروني بموقع وكالة	
• الجامعة للشئون التعليمية واألكاديمية، وذلك بهدف متابعة المشكالت السلوكية والنفسية واالجتماعية	
• للطالب، وتذليل كافة الصعوبات والعوائق التي تحول دون تكيف الطالب مع بيئتهم الجامعية.	
• التنسيق مع المؤسسات الخارجية في المجاالت التي تهم الطالب.	
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9/2/3: خدمة النقل الطالبي:

تأتي خدمة النقل الطالبي تأكيدا لما توليه العمادة من اهتمام ورعاية ألبنائها الطالب لنقلهم من المدن التي تبعد 
العمادة على تذليل كل ما يجعل  المجمعة، فقد حرصت  المجمعة كالرياض والزلفي، داخل وخارج مدينة  عن محافظة 

انتظام الطالب، واالستفادة من يومهم الدراسي كامال من أوله تيسيرا عليهم.

كما تهدف إلى القضاء على اإلحساس بالتفاوت االجتماعي بين الطلبة، وتنمية اإلحساس بالقيم الحميدة والروح 
الجماعية، وتحقيق قدر مناسب من الراحة والطمأنينة لدى الطالب وولي األمر، وتعويد الطالب على االعتماد على النفس.

14/2/3: برنامج التدريب الدولي  بجامعة المجمعة 

             
تسعى إدارة التعاون الدولي بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي من هذا البرنامج إلي إتاحة الفرصة للكليات 
والعمادات المختلفة بالقيام  بتنفيذ برامج التدريب الدولية، وتسهيل إجراءاتها دون الحاجة إلتمام اتفاقيات على مستوى 
الجامعة. وهي برامج تهدف إلي جعل طالب جامعة المجمعة يقفون على أحدث ما انتهي إليه العلم من نظريات واختراعات 
واكتشافات في الدول المتقدمة وذلك من خالل تلقى تدريبهم األكاديمي والفني في جامعات ذات تصنيف عالمي ، وشهرة 
علمية مرموقة . واألن هو في مرحلة اإلعداد والتجهيز  بحيث قامت إدارة التعاون الدولي بتجهيز كافة اإلجراءات األكاديمية 

والفنية، وكذلك البيانات والنماذج الالزم لتعظيم االستفادة من هذا البرنامج وتحقيقه لكافة األهداف الموضوعة له.
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15/2/3: نادي القراءة للجميع

يهدف إلي نشر ثقافة القراءة بين طالب وطالبات الجامعة، ومن ثم عائالتهم والمجتمع، واكتشاف مواهب الطلبة 
واالستفادة منها، وإكسابهم مهارات القيادة واإلدارة والحوار.

16/2/3: مركز ذوي االحتياجات الخاصة

هو مركز خدمي يهتم بشؤون ذوي االحتياجات الخاصة وذلك من خالل البيانات التالية:

• متابعة الطالب في اجراءات التسجيل عن طريق التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل وغيرها من إدارات الجامعة.	
• الى 	 المنزل  الخاصة ونقلهم من  االحتياجات  لذوي  المناسبة  السيارات  لتوفير عدد من  النقل  إدارة  التنسيق مع 

الكليات والعكس.
• تقديم إعانات خاصة بذوي االحتياجات الخاصة.	

17/2/3: برنامج مكافحة التدخين

هو برنامج يهدف الى القضاء على هذه اآلفة القاتلة ويسعى لجعل جامعة المجمعة جامعة بال تدخين، ومن ثم 
حماية شباب المجتمع من الوقوع في مزالق التدخين ومضاره المتنوعة.

هذا وقد نفذت عمادة شئون الطالب عددا من الفعاليات والتي تصب في مجال مكافحة التدخين، وذلك خالل العام 
الجامعي 1435/1434 هـ، ومن هذه الفعاليات:

• ندوة ثقافية عن مكافحة التدخين حضرها ما يقارب من )60( طالب.	
• توزيع عدد من المطويات التوعوية عن مكافحة التدخين وأضراره على )250( طالب، و)100( طالبة.	
• عيادة مكافحة التدخين كأحد األنشطة االجتماعية والتي تم تنفيذها بمدينتي المجمعة والزلفي باالشتراك مع 	

)280( طالبا من طالب الجامعة.
• معرض مكافحة التدخين بالزلفي.	

91/2/3: الخدمات االستثمارية

هي خدمات يقدمها صندوق الطالب ويدعمها ماليا وذلك لخدمة وراحة طالب وطالبات الجامعة بحيث تكون 
هذه الخدمات بأسعار تناسب إمكانات الطالب.
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الفصل الثالث
 األنشطة العلمية.
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تمهيد:

يحتل البحث العلمي في جامعة المجمعة مكانة محورية نظرًا لما يضطلع به من مهام جسام حددها 
له نظام التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، مستصحبًة رؤية الجامعة في تحقيق بيئة 

أكاديمية عالية الجودة لتهيئة مستقبل منافس لخريجيها يحقق أهداف التنمية المستدامة.
ثقافة  أثر في نشر  له من  لما  ورقيها،  المجتمعات  أساسيا في تطور  العلمي عامال  البحث  ويعد 
االبتكار واإلبداع وتقديم الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجه الجامعة والمجتمع على حد سواء، 
وفي هذا اإلطار بدأت جامعة المجمعة من حيث انتهى اآلخرون، فقد حظي البحث العلمي باهتمام 
توجيه  ضرورة  على  التأكيد  مع  للجامعة،  االستراتيجية  التوجهات  من  انطالقا  كبيرين  ودعم 

األنشطة البحثية بشكل أساسي بما يخدم عملية التنمية في المجتمع.
وتسعى الجامعة إلى تشجيع ودعم البحث العلمي، وتوجيهه لخدمة المجتمع المحلي، والمساهمة 
في التنمية المستدامة في المنطقة، وقد كان من ثمار هذا التشجيع تحقيق قفزات نوعية لجامعة 

اعتادت على اإلنجازات والخروج من النمطية التقليدية.
المؤسسي،  وإطارها  الجامعة  في  العلمي  البحث  أنشطة  وتحليل  بدراسة  الفصل  هذا  ويتناول 
أنشطة  ثم  اإللكترونية،  البيانات  وقواعد  بها،  اإلداري  والجهاز  ومقتنياتها،  الجامعية،  والمكتبات 

التدريب وورش العمل المنفذة في الجامعة.
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1/3: البحث العلمي.

مع انطالقة الجامعة في عام 1431 ه، بدأت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نشاطها ومهامها العلمية 
البيئة المحفزة لإلنتاج العلمي لكافة منسوبي الجامعة، ونشر ثقافة  والبحثية، وصاغت رسالتها في السعي نحو توفير 
البحث العلمي وتأصيل قضاياه داخل وخارج الوسط األكاديمي، والعمل على استقطاب كفاءات وطنية مخلصة تساهم في 

تنمية المجتمع والشراكة المجتمعية مع كافة قطاعات المجتمع.

1/1/3: عمادة البحث العلمي.

ــى االرتقــاء بمنظومــة البحــث العلمــي وتوجيهــه  ــادة الرشــيدة للجامعــة إل تســعى عمــادة البحــث العلمــي فــي ظــل القي
لخدمــة المجتمــع والمســاهمة فــي التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة، مــن خــالل إرســاء البنيــة التحتيــة لمراكــز البحــوث 
وتجهيــز المعامــل بكافــة اإلمكانيــات ومــا يتطلبــه ذلــك مــن الخبــرات البحثيــة التــي تقــود البحــث العلمــي بالجامعــة نحــو 
ــرح  ــو ط ــي 1436/1435هـــ نح ــام الجامع ــي الع ــادة ف ــعت العم ــة. وس ــة المختلف ــاالت البحثي ــي المج ــز ف ــق التمي تحقي
مجموعــة مــن المبــادرات والبرامــج البحثيــة وتكويــن فــرق العمــل، وتشــجيع النشــر فــي المجــالت العالميــة المصنفــة فــي 
قواعــد البيانــات العالميــة المرموقــة بمــا يعمــل علــى رفــع تصنيــف جامعــة المجمعــة ضمــن الجامعــات ذات التصنيفــات 
المرموقــة، وبمــا يضمــن تحقيــق الجــودة والمســاهمة فــي حــل جــزء مــن المشــاكل التــي يعانــي منهــا المجتمــع المحلــي. 

ــة وفقــًا  ــي فــي الجامعــة بصفــة دوري ــم األداء البحث ومــن أجــل إرســاء قواعــد العمــل المؤسســي، تقــوم العمــادة بتقيي
ــل  ــن أج ــك م ــة، وذل ــوم والتقني ــز للعل ــد العزي ــك عب ــة المل ــا مدين ــي تتبناه ــي الت ــرات األداء البحث ــن مؤش ــة م لمجموع
ــاط  ــجيع النش ــم وتش ــاه دع ــام باتج ــو األم ــزة نح ــق قف ــة، وتحقي ــة الحالي ــا المرحل ــي تحتمه ــات الت ــي التحدي ــب عل التغل
ــة، مــع العمــل  ــاج المعرفــة وصناعــة الرفاهي ــة انت ــة فــي أهمي ــة واإلقليمي ــذي يتوافــق مــع التوجهــات الوطني ــي ال البحث
علــى تبنــى مجموعــة مــن األهــداف التشــغيلية بمــا يتوافــق مــع الخطــة االســتراتيجية للعمــادة والتــي تتناغــم مــع الخطــة 

ــة.  ــتراتيجية للجامع االس

تتبنــي العمــادة مجموعــة مــن القيــم المؤسســية التــي تمثــل التزامــًا كامــاًل إيجــاد الدافعيــة وتحقيــق الرضــا 
لــدى كافــة المســتفيدين مــن خدماتهــا داخــل الجامعــة وخارجهــا، وفــي إدارة مرحلــة التحــول وانتقــال الجامعــة مــن مرحلــة 
ــة  ــراف المعني ــع األط ــعر جمي ــى أن تش ــم عل ــة القي ــز مجموع ــز، وترتك ــر والتمي ــة التطوي ــى مرحل ــيس إل ــأة والتأس النش
ــتراتيجية  ــداف االس ــق االه ــى تحقي ــعى ال ــث أن تس ــي، وحي ــث العلم ــادة البح ــن عم ــم م ــود عليه ــدة » “PROFITتع بفائ

التاليــة:

الهــدف األول: تقديــم خدمــة بحثيــة مميــزة تخــدم البيئــة األكاديميــة مــن أجــل اإلســهام فــي تحقيــق درجــة عاليــة 	 
ــة القــدرة التنافســية لطــالب  ــة، واإلســهام فــي تنمي ــة والعالمي ــات الوطني ــق المتطلب ــاد، وف مــن الجــودة واالعتم
وطالبــات الجامعــة فــي ســوق العمــل مــن خــالل البحــوث واالبتــكارات، بمــا يســهم فــي بنــاء الشــراكة المجتمعيــة.

ــالتها 	  ــق رس ــن تحقي ــا م ــا يمكنه ــي بم ــث العلم ــادة البح ــي لعم ــاءة األداء اإلداري والتقن ــع كف ــي: رف ــدف الثان اله
وأهدافهــا.
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الهدف الثالث: تنمية القدرة البحثية للموارد البشرية )كمًا ونوعًا( لتحقيق درجات عالية من الجودة والتميز 	 
المستقبلي البحث العلمي وخدمة المجتمع.

الهدف الرابع: التوسع في تحقيق التنمية االقتصادية للجامعة بما يفي بمتطلبات التنمية المستدامة للبيئة 	 
المحلية.

2/1/3: األولويات البحثية العلمية.

نصت األهداف المحددة للجامعة وفق خطة التنمية التاسعة الى ضرورة »دعم مشاريع البحوث العلمية والتوسع 
فيها، وإيجاد اآلليات التي يتم من خاللها تحقيق ذلك«، وفي هذا السياق سعت الجامعة إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس 
التي يتم من خاللها  اآلليات  وإيجاد  والتوسع فيها،  العلمية،  البحوث  المتميز؛ حيث تم دعم مشاريع  العلمي  اإلنتاج  على 

تحقيق ذلك.

وفي ضوء ذلك بادرت عمادة البحث العلمي بما يلي:

• تدشين برنامج )أبحاث( بحيث يكون النظام المسؤول عن إدارة المشاريع البحثية	
• افتتاح المعرض المصاحب الذي شاركت فيه عمادة البحث العلمي برصد للمسيرة البحثية للجامعة منذ انشائها، 	

مع تخصيص أجنحة لإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس وكذلك االنتاج الفكري المتمثل في الكتب والمشاركات 
واألوراق العلمية

• ومركز 	 العلمي  البحث  عمادة  فريق عمل من  فيها  والتي شارك  البحثية  والفعاليات  النشاطات  من  إقامة حزمة 
الهندسة والعلوم التطبيقية ومركز العلوم الصحية، ومركز العلوم اإلدارية واإلنسانية، ووحدة العلوم والكليات 

المستضيفة وذلك في المركز الرئيس للجامعة بالمجمعة وجميع فروع المحافظات. 
• عقد لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس لتشجيع البحث العلمي	
• تفعيل جوائز التميز البحثي في المجاالت األربعة: الباحث المميز، البحث المميز، القسم العلمي المميز، اإلبداع 	

واالبتكار.
• تأسيس وحدات البحث العلمي ودعم االبتكار بالكليات	
• متابعة المشروعات البحثية المدعومة للعام الجامعي وتذليل العقبات أمام الباحثين.	
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1/2/1/3: المشروعات البحثية المدعومة للعام الجامعي 1436/1435 هـ.

من خالل تقييم العمادة لعملها في السنوات السابقة فقد سعت إلى تبني الخطوات الضرورية التي تحتمها المرحلة 
الحالية كي تحقق قفزة نحو األمام باتجاه دعم وتشجيع النشاط البحثي الذي يتوافق مع تطلعات القيادة في الجامعة، حيث 
قدمت الجامعة الدعم المالي للعديد من المشاريع البحثية التي تخدم المجتمعات التي تقع في نطاق خدمات الجامعة، ويتم 
تقييم هذه المشاريع البحثية من خالل مراكز البحوث الثالثة بالجامعة، ولتسهيل الحصول على الدعم تم تجهيز النماذج 
الالزمة وتطوير الموقع اإللكتروني، بحيث يتم التقديم إلكترونيا ومعرفة كل عضو هيئة تدريس لحالة طلبه في أي وقت.

بها في مجلس  المعمول  الضوابط  البحثية لكل مركز بحثي في ضوء  المشروعات  لتفاصيل  يلي توضيح  وفيما 
عمادة البحث العلمي.

أوال: مركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية.

واللغوية  والشرعية  واالجتماعية  التربوية  العلوم  مجاالت  في  العلمي  البحث  وتشجيع  دعم  في  المركز  يساهم 
واإلدارية وغيرها من المجاالت اإلنسانية، ولقد قام المركز باستقبال عدد )92( مشروعا.

ثانيا: مركز بحوث العلوم الصحية واألساسية.

باالرتقاء  تساهم  التي  المشاريع  على  تركز  الصحية  الكليات  في  للبحوث  عامة  سياسة  وضع  إلى  المركز  يهدف 
بالخدمات الصحية على مستوى الوطن، ولقد قام مركز بحوث العلوم الصحية واألساسية باستقبال عدد )26( مشروعا 

بحثيا.

ثالثا: مركز بحوث الهندسة والعلوم التطبيقية

يهدف المركز إلى المساهمة الفعالة في تقييم المشاريع البحثية في التخصصات الهندسية التي يتقدم بها أعضاء 
هيئة التدريس في الكليات التابعة للمركز، ولقد قام المركز باستقبال عدد )6( مشروعا بحثيا.

رابعا: وحدة العلوم األساسية

التطبيقية  والعلوم  الهندسة  بحوث  مركز  من  اعلى  برقم  وذلك   )72( االساسية  العلوم  وحدة  في  المشروعات  عدد  بلغ 
والعلوم الصحية واألساسية.

2/2/1/3: مقارنة عدد المشروعات البحثية المقدمة مع األعوام السابقة.

تم اإلعالن عن فتح باب التقدم للمشروعات البحثية المدعومة ألعضاء هيئة التدريس في دورتها الرابعة للعام 
الجامعي 1436/1435هـ وذلك وفقًا لألولويات البحثية المعلنة، وبلغت عدد البحوث المستلمة خالل مهلة التقديم )196(، 
ويوضح الجدول )6-1( المشروعات المقدمة للدعم في األعوام الجامعية الخمسة )1432/1431 هـ، 1433/1432 هـ، 

1434/1433 هـ، 1435/1434 هـ، 1436/1435 هـ(.
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جدول )1/3(: تطور أعداد المشروعات البحثية المقدمة للدعم فى مراكز البحوث 

المركز
المشروعات البحثية المقدمة للدعم

1432/14311433/14321434/14331435/14341436/1435
مركز بحوث العلوم اإلنسانية 

33648410892واإلدارية

مركز بحوث الكليات الصحية 
2232323626والعلمية

مركز بحوث الهندسة والعلوم 
183313126التطبيقية

263272--وحدة العلوم األساسية
73129156188196المجموع

شكل )1/3(: مقارنة عدد المشروعات البحثية المقدمة للدعم بمركز بحوث العلوم االنسانية واإلدارية
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شكل )2/3(: مقارنة عدد المشروعات البحثية بمركز بحوث العلوم الصحية 
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شكل )3/3(: مقارنة عدد المشروعات البحثية بمركز بحوث الهندسة 
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شكل )4/3(: مقارنة عدد المشروعات البحثية بوحدة العلوم األساسية
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 )72( عدد  باستقبال  المركز  قام  ولقد  األساسية،  العلوم  مجاالت  في  العلمي  البحث  وتشجيع  دعم  في  المركز  يساهم 
مشروعا.

3/2/1/3: تطوير األولويات البحثية.

في إطار سعي عمادة البحث العلمي لدعم وتشجيع النشاط البحثي الذي يتوافق مع تطلعات القيادة في الجامعة 
تتوافق مع  والتي  القادمة  للسنوات  البحثية  األولويات  لتطوير  االستراتيجية، عملت على وضع تصورها  الجامعة  وخطة 
التطورات في مجال البحث العلمي، وبما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع المحلي، ولقد تمت مراجعة األولويات البحثية 

التي تبنتها العمادة في السنوات السابقة وذلك في ضوء خطة »آفاق«، كما قامت العمادة بما يلي:

	 »عقد ورشة عمل بعنوان: »خارطة طريق تحديد أولويات البحوث المدعومة للعام الجامعي 1435/1434 ه
برعاية وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي واالشتراك مع مراكز البحوث داخل الجامعة وعدد من أعضاء هيئة 

التدريس، وتم الخروج بمجموعة من األولويات البحثية التي تدعم المجتمع المحلي.
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	 المجتمع قيادات  مع  لقاءات  المحلي من خالل  المجتمع  يعزز خدمة  بما  البحثية  األولويات  تم تحديث وصياغة 
المحلي في المحافظات التي تخدمها الجامعة، حيث تم عقد ورشتي عمل األولى للتعرف على المشكالت وتحديد 
األولويات بما يخدم المجتمع، والثانية لتحديد األولويات البحثية، بما يساعد على التنمية المستدامة في المنطقة 

وفقا للمستجدات العلمية.

	 تدشين األولويات البحثية 1440/1435 ه على موقع العمادة وإتاحتها ألعضاء هيئة التدريس من أجل القيام
ببحوثهم العلمية وفقًا لها، وتغطى الخطة البحثية للجامعة األولويات البحثية في المجاالت التالية:

• مجال البيئة الجامعية والنظم األكاديمية.	
• احتياجات المجتمع المحلي.	
• المشكالت السلوكية واالجتماعية التي يعاني منها المجتمع.	
• المجاالت الصحية والطبية.	
• المجــاالت اإلداريــة: )الفســاد اإلداري وحمايــة النزاهــة، كفــاءة مؤسســات التشــغيل والتدريــب وفاعليتهــا فــي 	

القطاعيــن العــام والخــاص، الحوكمــة المؤسســية، تطويــر االدارات والخدمــات الحكوميــة(.
• مجال السالمة المرورية.	
• مجاالت الطاقة والمياه.	
• مجال العلوم الشرعية )بحوث التأصيل الشرعي، بحوث األسرة، بحوث المرأة والطفل(.	
• مجاالت اللغة العربية.	
• المجال البيئي.	
• مجاالت النانو.	

3/1/3: الكراسي البحثية.

الكرسي البحثي هو مشروع عملي متكامل تشرف عليه الجامعة وتموله القطاعات الفاعلة في المجتمع أو األفراد، الكراسي 
البحثية القائمة:

 ]كرسي الشيخ عبد المحسن التويجري لألبحاث التطبيقية 
لحاالت الجلطات الدماغية.[

هو كرسي بحثي باسم الشيخ عبد اهلل بن عبد المحسن التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية، ويعنى 
العالجية  الخدمات  وأساليب  الدماغية  الجلطات  تشخيص  طرق  مجال  في  واالستشارات  والتدريب  واألبحاث  بالدراسات 

للمرضى واإلسهام بفاعلية في مواجهة هذا المرض في المملكة العربية السعودية.
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العربية  بالمملكة  الدماغية  الجلطات  لحاالت  التطبيقية  المجاالت  في  متميزة  علمية  بأبحاث  القيام  إلى  الكرسي  يهدف 
والهيئات  األخرى  والجامعات  البحوث  ومراكز  المجمعة  جامعة  بين  رصينة  وبحثية  علمية  شراكة  وتأسيس  السعودية، 

والمنظمات العلمية على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

إنجازات الكرسي: 

• أقام الكرسي عددا من من الحمالت التوعوية الورشَة التدريبيَة استكمااًل للمسيرة المميزة للكرسي،	

• أقام الكرسي عدد من الزيارات األتية:	

زيارة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للكرسي	 

زيارة أبن الشيخ راعي وممول الكرسي	 

زيارة مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة للكرسي البحثي	 

زيارة المتوسطة االولى بالمجمعة للكرسي	 

زيارة وفد من الكرسي لثانوية الملك عبد اهلل بالمجمعة	 

زيارة وفد من الكرسي لمرضى الجلطات الدماغية بالمجمعة	 

زيارة وفد من الكرسي لمركز التأهيل الشامل بمحافظة المجمعة	 

• االنتهاء من بحثين علميين بكرسي الشيخ عبد اهلل التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية	

• بتسجيل براءة اختراع خاصة بجهاز قياس الكولسترول في الدم باستخدام تقنية النانو واثمرت هذه البراءة عن 	
الفوز بعدة جوائز في عدد من المحافل الدولية والداخلية

• استقطاب األساتذة الزائرين 	

]كرسي صحيفة الجزيرة لدراسات اإلعالم الجديد بجامعة 
المجمعة[

الريادة  لها  يكون  أن  إلى  الجامعُة من خالله  والذي تسعى  الجديد  اإلعالم  لدراسات  الجزيرة  بحثي لصحيفة  هو كرسي 
والتميز في دعم المعرفة المتخصصة، والدراسات التطبيقية الحديثة، كما تسعى أيضًا إلى تهيئةِ بيئةٍ علميةٍ بحثيةٍ 
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واستشاريةٍ وتدريبيةٍ حديثةٍ ومتطورةٍ تدعم روح االبتكار واإلبداع لدى الباحثين بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة من 
خالل إثراء المعرفة النظرية والتطبيقية في مجاالت الكرسي بجودةٍ عاليةٍ، وبأعلى مستوى من الكفاءة والتميز العلمي، 
ويهدف هذا الكرسي ُّ البحثي ُّ إلى المساهمة في تبوُّء المملكة مكانة عالية متميزة في اإلبداع واالبتكار والبحث والتطوير 

لدعم االقتصاد الوطني القائم على المعرفة ، وتفعيل دور الجامعة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

إنجازات الكرسي:

تم تشكيل لجنة إدارة الكرسي بتاريخ 18 – 2 – 1436هـ برئاسة األستاذ الدكتور محمد بن عبد اهلل الشايع، . 1
وعضوية كل من: الدكتور حمدي بدر الدين إبراهيم واألستاذ ناصر بن إبراهيم اليوسف.

توقيع اتفاقية تعاون بين كرسي الجزيرة لدراسات اإلعالم الجديد وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للعام . 2
1435هـ / 1436هـ.

تلقت إدارة الكرسي )9( بحوث في مجال اإلعالم المتعلق بذوي االحتياجات الخاصة، وبعد الفحص والدراسة تم . 3
اختيار )5( بحوث لدعمها ونشرها.

تم إرسال البحوث المختارة إلى المحكمين، وعددهم )11( من األساتذة واألساتذة المشاركين، من داخل الجامعة . 4
ومن الجامعات األخرى.

عقدت اللجنة اإلدارية للكرسي )6( اجتماعات.. 5
تم التواصل مع الدارسين في مجال اإلعالم المتعلق بذوي االحتياجات الخاصة، وبناء عليه تم اختيار رسالة . 6

ماجستير لنشرها.
قام الكرسي بنشر إعالن في صحيفة الجزيرة )عدد 15375 الصادر بتاريخ 1436/1/9هـ(، و)عدد 15377 الصادر . 7

بتاريخ 1436/1/11هـ( وذلك بهدف إفساح المجال لجميع المهتمين بالدراسات اإلعالمية لتقديم إسهاماتهم 
ونشرها عن طريق الكرسي.

صحيفة . 8 تحرير  رئيس  ومشاركة  الجامعة،  مدير  معالي  برعاية  للكرسي  األول  الملتقى  لعقد  والتهيئة  االستعداد 
الجزيرة وعميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة.

4/1/3: االستشارات العلمية.

القطاعين  مع  التنسيق  وحدة  طريق  عن  والخاصة  العامة  للمؤسسات  المختلفة  العلمية  االستشارات  تقديم  تم 
للقطاعين  االستشارات  تقديم  االستشارية  والخدمات  للدراسات  الملك سلمان  ويتولى معهد  والخاص،  الحكومي 
الحكومي والخاص، وقد استطاع أن يبني شراكة متميزة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص والعام من خالل 

توظيف إمكانيات الجامعة في االرتقاء بتلك المؤسسات وتلبية احتياجاتها في عدد من المجاالت الهامة.
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5/1/3: المجالت العلمية.

قطعت الجامعة خطوات متميزة في مجال البحث العلمي من خالل تبني إصدار عدد ثالث مجالت علمية في مجال 
العلوم الطبية، ومجال العلوم الهندسية والتقنية، وفي مجال العلوم اإلدارية واإلنسانية، واستطاعت أن تستقطب 

وتنشر عددًا من البحوث العلمية المتميزة.

6/1/3: الجمعيات العلمية.

تهدف الجامعة إلى االستمرار في تشجيع الجمعيات العلمية وتوسيع أنشطتها العلمية والعملية لذلك تسعى الجامعة 
إلى عقد شراكات مع الجهات العلمية.

7/1/3: فعاليات البحث العلمي في الجامعة.

1/7/1/3: إقامة فعاليات اسبوع البحث العلمي الرابع.

تــم إقامــة فعاليــاتِ أســبوع البحــث العلمــي الرابــع فــي يــوم االثنيــن الموافــق 23/ 2 /1436هـــ، وتضمنــت الفعاليــات مــا 
يلــي:

 تدشين برنامج )أبحاث( والذي سيتم من خالله التحول إلى العمل التقني في جميع عمليات المشاريع 	 
البحثية التي تمولها الجامعة من خالل عمادة البحث العلمي.

عرض لنمو الدعم المالي أو المهني الذي تقدمة الجامعة من خالل عمادة البحث العلمي ألعضاء هيئة 	 
التدريس، وكذلك مشاركة المراكز البحثية والكليات الثالث عشر.

عرض للمشاركات الوطنية والدولية ألعضاء هيئة التدريس سواء مع الجامعات أو الباحثين.	 

افتتاح المعرض المصاحب الذي شاركت فيه عمادة البحث العلمي برصد للمسيرة البحثية للجامعة منذ 	 
انشائها، مع تخصيص أجنحة لإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس وكذلك االنتاج الفكري المتمثل في 

الكتب والمشاركات واألوراق العلمية. 

إقامة حزمة من المناشط والفعاليات البحثية والتي شارك فيها فريق عمل من عمادة البحث العلمي ومركز 	 
الهندسة والعلوم التطبيقية ومركز العلوم الصحية، ومركز العلوم اإلدارية واإلنسانية، ووحدة العلوم 

والكليات المستضيفة وذلك في المركز الرئيس للجامعة بالمجمعة وجميع فروع المحافظات. 
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2/7/1/3: تعريف المستفيدين بالبرامج المستحدثة لدعم البحث العلمي.

حرصــًا مــن عمــادة البحــث العلمــي علــى التواصــل الدائــم مــع الكليــات وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة للتعريــف 
بالبرامــج المســتحدثة فــي العمــادة وتذليــل العقبــات والصعوبــات التــي تؤثــر علــى مســيرة البحــث العلمــي وتســهيل مهــام 
ــة التدريــس  ــى الوجــه األكمــل، وقــد تــم عقــد عــدة لقــاءات مــع أعضــاء هيئ الباحثيــن لتحقيــق األهــداف المنشــودة عل
بكليــة العلــوم والدراســات االنســانية بحوطــة ســدير، وكليــات المجمعــة بالمركــز الرئيــس بالمجمعــة، وكليــة طب األســنان 

وكليــة العلــوم بالزلفــي. وشــملت هــذا اللقــاءات مــا يلــي:

تعريف المستفيدين بالبرامج المستحدثة من العمادة وهي: برنامج المجاميع البحثية المتميزة، برنامج 	 
دعم النشر العلمي المتميز، برنامج دعم البحوث المتميزة.

عرض مرئي لبرنامج »باحث« لشرح خطوات التسجيل على النظام وكيفية التقدم على المشروعات 	 
البحثية المدعومة ومتابعتها وتقديم التقارير المرحلية والنهائية التي توضح مراحل إنجاز البحث.

فتح باب النقاش لالستماع إلى أعضاء هيئة التدريس والتعرف على المعوقات التي تواجههم لدعم 	 
المشروعات البحثية سواء من الجامعة أو من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمقترحات التي 

تعمل على الرقي بالبحث العلمي وتجويده بالجامعة.

 3/7/1/3: عقد لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس لتشجيع البحث العلمي.

تــم تنظيــم ورشــة تدريبيــة للتعريــف ببرنامــج ادارة المشــاريع البحثيــة لمــدراء ومنســقي مراكــز البحــوث بالجامعة 	 
للتعريــف ببرنامــج ادارة المشــاريع البحثيــة )أبحــاث(. ويهــدف نظــام إدارة المشــاريع البحثيــة إلــى توحيــد وتبســيط 
ــز  ــة مــن الجامعــة وخارجهــا، وتعزي ــن بالمشــاريع البحثي ــن المعنيي ــي بي ــات وإجــراءات التواصــل اإلداري والمال آلي
مبــدأ الشــفافية فــي إجراءاتهــا حيــث يتمز النظــام بأســلوب ســهل ومألــوف فــي التســجيل وفــي عــرض وتنســيق 
وتعديــل صفحــة المســتخدم كمــا يمكــن للمســتخدم تلقــي التنبيهــات عبــر البريــد اإللكترونــي أو رســائل الجــوال 
حســب اعــدادات المســتخدم. ويتيــح النظــام للمراكــز البحثيــة متابعــة المشــروعات المدعومــة بدايــة مــن مرحلــة 
التقديــم وحتــى النشــر، كمــا يمكــن لــكل مركــز بحثــي اســتعراض أو طباعــة ســجل الباحثيــن وأيضــًا أرســال دعوات 
فرديــة أو جماعيــة لهــم. كمــا يوفــر النظــام تقاريــر بيانيــة ورســومات إحصائيــة متعــددة حســب الســنة والمراكــز 
ــات  ــة توضــح المصــروف والمتبقــي مــن ميزاني ــر مالي ــك تقاري ــة، وكذل ــة وحســب النشــر والمجــالت البحثي البحثي

البحــوث ومقارنــة الدعــم واألداء حســب الســنوات أو مجــاالت البحــث العلمــي.
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ــوم 	  ــة العل ــي، وكلي ــوم بالزلف ــة العل ــة وكلي ــة التربي ــس بكلي ــة التدري ــاء هيئ ــع اعض ــوح م ــاء مفت ــد لق ــم عق ت
والدراســات االنســانية بالغــاط. وتــم إلقامــة عــرض مرئــي لبرنامــج أبحــاث لشــرح خطــوات التســجيل علــى النظــام 
ــي  ــة الت ــة والنهائي ــر المرحلي ــم التقاري ــا وتقدي ــة ومتابعته ــة المدعوم ــروعات البحثي ــى المش ــدم عل ــة التق وكيفي
توضــح مراحــل إنجــاز البحــث. كمــا نــم تعريــف الحضــور بالبرامــج التــي تقدمهــا العمــادة مثــل برامــج المجاميــع 
البحثيــة، برنامــج البحــوث المدعومــة، برنامــج دعــم النشــر العلمــي. وتــم فتــح بــاب النقــاش لالســتماع إلــى أعضــاء 
هيئــة التدريــس والتعــرف علــى المعوقــات التــي تواجههــم لدعــم المشــروعات البحثيــة ســواء مــن الجامعــة أو مــن 
ــوم والتقنيــة، والمقترحــات التــي تعمــل علــى الرقــي بالبحــث العلمــي وتجويــده  ــد العزيــز للعل ــة الملــك عب مدين

بالجامعــة.

4/7/1/3: تدشين نظام إدارة المشاريع البحثية.

قامــت العمــادة بتدشــين نظــام إدارة المشــاريع البحثيــة كمرحلــة مــن مراحــل خطــط التطويــر المســتمرة بالعمــادة 
والمتماشــية مــع الخطــة االســتراتيجية للجامعــة، وقــد تــم التعاقــد مــع إحــدى الشــركات ذات الخبــرة فــي استشــارات إدارة 
المشــاريع وخدمــات تطويــر النظــم والخدمــات اإللكترونيــة إلعــادة هندســة إجــراءات إدارة المشــاريع البحثيــة مــن لحظــة 
طلــب دعــم المشــروع البحثــي إلــى االنتهــاء مــن النشــر وصــرف المســتحقات وإغــالق المشــروع ، ومــن ثــم تطويــر بوابــة 
عمــادة البحــث العلمــي اإللكترونيــة علــى اإلنترنــت وأتمتــه كافــة اإلجــراءات مــع التكامــل مــع خــوادم البريــد اإللكترونــي 

ــة.  ــي الجامع ــاريع ف ــام إلدارة المش ــام الع ــتخدمين )AD( والنظ )Exchange Server( وإدارة المس

5/7/1/3: إطالق جوائز التميز البحثي.

حرصًا من عمادة البحث العلمي على رفع مستوى جودة البحث العلمي واالبتكار وتقدير وتشجيع الباحثين المتميزين 
على مستوى الجامعة، فقد تم أخذ الموافقة من مقام وزارة التعليم العالي بالبدء في تفعيل جوائز التميز البحثي في 

المجاالت األربعة: الباحث المميز، البحث المميز، القسم العلمي المميز، اإلبداع واالبتكار على النحو التالي:

1-جائزة البحث المميز. 
2-جائزة الباحث المميز. 
3-جائزة القسم المميز. 

4-جائزة االبتكار. 
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وقد قامت العمادة بإعداد دليل للقواعد المنظمة لجوائز التميز البحثي واالبتكار وفقًا لالئحة الموحدة للبحث العلمي 
في الجامعات السعودية، الصادرة باألمر السامي الكريم رقم )7/ب/4403( وتاريخ 1419/4/2هـ. بعد موافقة مجلس 

الجامعة عليها في جلسته )الثامنة( بتاريخ 1435/5/11هـ، واعتماد المحضر من معالي وزير التعليم العالي رئيس 
مجلس الجامعة بموجب الخطاب رقم )1145( وتاريخ 1435/6/20هـ.

جدول )3-2(: معدل إنجاز األهداف والمبادرات بالخطة اإلستراتيجية

البعد
عدد األهداف 

 التفصيلية
عدد المبادرات التي 

تم االنتهاء من تنفيذها
عدد المبادرات

 المستمر تنفيذها
المستفيدون والعمالء

18

2-
84العمليات الداخلية

192التعلم والنمو
-4المالي واالقتصادي

436المجموع
13%87%النسبة المئوية

6/7/1/3: عقد دورات تدريبية ووش عمل.

قامت العمادة بتقديم مجموعة من البرامج التدريبية وذلك لزيادة حركة النشر في االوعية الدولية ومساعدة الباحثين 
على حصر انتاجهم الفكري، وهي كالتالي:

تقديــم برنامــج تدريبــي عــن الباحــث العلمــي مــن جوجــل Google Scholar وذلــك لمســاعدة الباحثيــن علــى حصــر 	 
انتاجهــم الفكــري وإنشــاء صفحــات شــخصية لهــم علــى موقــع »الباحــث العلمــي مــن جوجــل« وبمــا يســهم فــي توثيــق 
اإلنتــاج العلمــي لهــم، مــع توضيــح كيفيــة قيــاس االنتاجيــة العلميــة للباحــث Index. وتــم عقــد ورش تدريبيــة ألعضــاء 
هيئــة التدريــس مــن الجنســين مــن منســوبي الجامعــة بجميــع المحافظــات، وتــم تدريــب 165 مــن منســوبي الجامعــة 

مــن أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس بالجامعــة.  ويوضــح جــدول )2( أعــداد المســتفيدين مــن البرنامــج التدريبــي. 

جدول )3-3(: أعداد المتدربين للبرنامج التدريبي الباحث العلمي من جوجل وفقًا للمحافظات

مجموعنساءرجالالمحافظة
354580المجمعة
202040الزلفى
153045الحوطة
7095165مجموع

شكل )3-6(: أعداد المتدربين للبرنامج التدريبي الباحث العلمي من جوجل وفقًا للمحافظات
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تم إقامة ورش عمل للتعريف ببرامج دعم البحوث العلمية المقدمة من عمادة البحث العلمي، وذلك في كليات

 الجامعة بالمقر الرئيس أو في المحافظات، وذلك على النحو الموضح في جدول )3(. 

جدول )3-4(: أعداد المتدربين في برامج الدعم وفقًا للكليات 

عدد المستفيدينالكلية
30كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير

25كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير، كلية طب األسنان بالزلفي
45الكليات بالمجمعة

65كلية التربية وكلية العلوم بالزلفي
50كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

215

8/1/3: االنتاج البحثي لجامعة المجمع.
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1/8/1/3: نشر اإلنتاج البحثي في المجالت المصنفة عالميًا.

تحرص عمادة البحث العلمي بشكل دائم على تشجيع الباحثين علي نشر انتاجهم العلمي في الجالت العالمية المصنفة 
وبما يعمل على رفع التصنيف العالمي للجامعة بين غيرها من الجامعات المحلية واالقليمية والعالمية. ويوضح جدول 

)6( امثلة لبعض األبحاث المدعومة من عمادة البحث العلمي والى نشرت في مجالت عالمية مصنفة خالل العام الجامعي 
1436/1435هـ. 

جدول )3-5(: أمثلة لألبحاث المدعومة من الجامعة والمنشورة في مجالت عالمية مصنفة خالل العام الجامعي 
1436/1435هـ.

اسم المجلةالتخصصعنوان البحثاسم الباحث
قاعدة 
بيانات 

تصنيف 
المجلة

معامل 
تأثير

المجلة

د. ثامر الحربي
 Lifetime of the yrast  I^n =5- state 
and E1 hindrance in the transitional 
nucleus 13658/ Ce

Physical Review ISI3,9فيزياء نووية

 Robust schemes based on theد. محمد موسى
method of lines for shock capturingرياضياتZ. Naturforsch AISI0,90

أد. طارق اسماعيل
A balanced scorecard model for 
performance excellence in Saudi 
Arabia’s higher education Sector

محاسبة

Internation-
al Journal of 
Accounting, 
Auditing and 
Performance 
Evaluation

SCO-
PUS0,30

د. محمد رمضان

Time dependent MHD nano-sec-
ond grade fluid flow induced by 
permeable vertical sheet with 
mixed convection and thermal ra-
diation

PLOS ONEISI3,53رياضيات

د.رحاب عبد 
الحليم

Direct similarity reduction and new 
exact solutions for the variable 
coefficient Kadomtsev-Petviashvili 
Equation

Z. Naturforsch AISI0,90رياضيات

وبتحليــل جهــود عمــادة البحــث العلمــي فــي تشــجيع البحــث العلمــي والنهــوض بــه وتحقيــق الجــودة علــى حســاب الكــم، 
تبيــن مــا يلــي:

1- طبقــًا لتقريــر تومســون » رويتــرز » فــإن عــدد األوراق العلميــة المنشــورة فــي مجــالت علميــة عالميــة ومصنفــة فــي 
قاعــدة بيانــات المعرفــة باســم جامعــة المجمعــة خــالل الفتــرة مــن 2010 حتــى 2015 بلــغ 279 بحثــًا.  ويوضــح جــدول 

)7( عــدد االوراق العلميــة المنشــورة فــي مجــالت عالميــة مصنفــة فــي شــبكة المعرفــة. 
جدول )3-6(: عدد االوراق العلمية المنشورة في مجالت عالمية مصنفة في شبكة المعرفة 

العددالسنة
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20104
20119
201226
201349
201467
2015124

279المجموع

شكل )3-7(: تطور أعداد البحوث المنشورة دوليًا فى المجالت العالمية المصنفة حسب السنوات
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ويوضح الجدول)8( معدالت النمو السنوي للنشر في الدوريات العلمية المصنفة في قاعدة بيانات المعرفة: 

جدول )3-7(: معدل النمو في عدد االوراق العلمية المنشورة في مجالت عالمية مصنفة في قاعدة بيانات المعرفة 

معدل النموالعددالسنة
20104-
20119%125
201226%188
201349%88
201467%37
2015124%85



99

ويتبيــن مــن الجــدول الســابق أن هنــاك نمــو متزايــد فــي عــدد األوراق العلميــة لجامعــة المجمعــة والمنشــورة فــي مجــالت 
عالميــة مصنفــة فــي شــبكة المعرفــة علــى مــدار كل ســنة مــن الســنوات مقارنــة بالســنة التــي تســبقها. 

ويتنــوع اإلنتــاج العلمــي المنشــور باســم جامعــة المجمعــة فــي المجــالت العلميــة المصنفــة فــي شــبكة معلومــات المعرفــة 
بحســب التخصــص كمــا يتضــح مــن الشــكل )10(، ووفقــًا الســم الجامعــة وتعــاون باحثيهــا مــع باحثيــن مــن جامعــات اخــرى 

كمــا يتضــح مــن الشــكل )11(. 
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وتــدل االحصــاءات الســابق عرضهــا علــى ارتفــاع معــدل النشــر العلمــي بجامعــة المجمعــة وذلــك نتيجــة لالســتراتيجيات 
التــي تنتهجهــا عمــادة البحــث العلمــي فــي هــذا الشــأن ومــن أهمهــا:

دعم المراكز البحثية والحرص على استقالليتها الفنية.	 

التوعية بأهمية النشر الدولي لدى أعضاء هيئة التدريس من الجنسين.	 

الدورات التدريبية التي تم تقديمها في هذا الجانب ألعضاء هيئة التدريس من الجنسين.	 

الحرص على تحكيم المشروعات البحثية المقدمة للدعم من خالل محكمين خارجيين من ذوي الكفاءة 	 
العلمية، مما أسهم بشكل فعال في تجويد مستوى البحوث المنشورة وصواًل للنشر في المجالت العالمية 

المصنفة في شبكة المعرفة.

أخذ الموافقة من مقام وزارة التعليم العالي بالبدء في تفعيل جوائز التميز البحثي في المجاالت األربعة 	 
على النحو التالي: الباحث المميز، البحث المميز، القسم العلمي المميز، اإلبداع واالبتكار.

2/8/1/3: مؤشرات أداء البحث العلمي بالجامعة.

اعتمدت العمادة على مؤشرات أداء البحث العلمي الصادرة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في عام 
1435/1434هأ كأساس لقياس األداء البحثي خالل العام الجامعي 1436/1435هـ. وقد تم استخدام المؤشرات التالية 

لقياس األداء البحثي بالجامعة: 

معدل البحوث المحكمة المنشورة في مجاالت العلوم والتقنية	 
عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل	 
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم في السنة السابقة.	 
معدل براءات االختراع.	 
براءات االختراع في المجاالت االستراتيجية.	 
معدل البحوث االستراتيجية المنشورة.	 
عدد مشاريع البحوث المشتركة مع الجامعات األخرى.	 
معدل الباحثين في المجاالت العلوم والتقنية.	 
دخل البحث من مصادر خارجية في السنة السابقة نسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل.	 
المعدل اإلجمالي الذي ينفق على البحوث في مجاالت العلوم والتقنية.	 
المعدل اإلجمالي الذي ينفق على البحوث. 	 
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جدول )3-8(: نتائج قياس مؤشرات األداء البحثي بجامعة المجمعة 1436/1435هـ

قياس المؤشرمفهوم وطريقة قياس المؤشرمؤشر األداء 

معدل البحوث المحكمة 
المنشورة في مجاالت العلوم 

والتقنية

يقيــس عــدد البحــوث المحكمــة المنشــورة فــي مجــاالت 
البحــوث  عــدد  أجمالــي  إلــى  منســوبًا  والتقنيــة  العلــوم 

المحكمــة المنشــورة فــي جميــع المجــاالت
150 مقسوما على 250= %60

عدد ما نشر في مجالت 
علمية محكمة في السنة 
السابقة لكل عضو هيئة 
تدريس بدوام كامل أو ما 

يعادله + )كليات(

المقصــود بعضــو هيئــة التدريــس بــدوام كامــل مــن هــم 
علــى مــالك الجامعــة ممــن هــم علــى رتبــة أكاديميــة 

ــل. ــى األق ــاعد عل ــتاذ مس أس
يقــاس المؤشــر بقســمة عــدد البحــوث المنشــورة فــي 
هيئــة  أعضــاء  عــدد  علــى  مقســوما  محكمــة  مجــالت 
التدريــس بالجامعــة ممــن هــم علــى رتبــة أكاديميــة أســتاذ 

مســاعد علــى األقــل.

في ضوء ما توافر من معلومات فإن 
قياس المؤشر هو:

250 مقسوما على 399= 0,62 بحث 
منشور لكل عضو هيئة تدريس

نسبة أعضاء هيئة التدريس 
)بدوام كامل( الذين لديهم 

على األقل بحث واحد محكم 
في السنة السابقة  

يقــاس المؤشــر بقســمة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــومًا  ــم مقس ــد محك ــث واح ــل بح ــى األق ــم عل ــن لديه الذي
ــة التدريــس بالجامعــة ممــن هــم  ــى عــدد أعضــاء هيئ عل

ــل. ــى األق ــاعد عل ــتاذ مس ــة أس ــة أكاديمي ــى رتب عل

في ضوء ما توافر من معلومات فإن 
قياس المؤشر هو:

81 مقسومًا على 399= %20

معدل براءات االختراع

الجامعــة  فــي  االختــراع  بــراءات  عــدد  بقســمة  تقــاس 
التدريــس  مقســومًا علــى إجمالــي عــدد أعضــاء هيئــة 
بالجامعــة ممــن هــم علــى رتبــة أكاديميــة أســتاذ مســاعد 

علــى األقــل.

399 :1

براءات االختراع في المجاالت 
االستراتيجية

التخصصــات  هــي  االســتراتيجية  بالمجــاالت  المقصــود 
1العلميــة فــي مجــال العلــوم والتقنيــة

معدل البحوث االستراتيجية 
المنشورة

والتقنيــة  العلــوم  مجــال  فــي  البحــوث  بقســمة  تقــاس 
مقســوما علــى إجمالــي عــدد البحــوث فــي التخصصــات 

لمختلفــة ا
150 مقسوما على 250= %60

عدد مشاريع البحوث 
المشتركة

بيــن  البحــوث  هــي  المشــتركة  بالبحــوث  المقصــود 
الســعودية  الجامعــات  مــن  وغيرهــا  الجامعــة  منســوبي 

الســعودية وغيــر 

عدد البحوث المشتركة 62، منها 17 
مع جامعات سعودية، و45 مع جامعات 

غير سعودية

معدل الباحثين في المجاالت 
العلوم والتقنية 

يحســب المؤشــر مــن خــالل عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 
ممــن هــم علــى رتبــة أكاديميــة أســتاذ مســاعد علــى األقــل 
فــي المجــاالت العلــوم والتقنيــة مقســومًا علــى عــدد أعضاء 
هيئــة التدريــس بالجامعــة ممــن هــم علــى رتبــة أكاديميــة 

أســتاذ مســاعد علــى األقــل.

117 مقسومًا على 399= %29

دخل البحث من مصادر 
خارجية في السنة السابقة 

نسبة لعدد أعضاء هيئة 
التدريس بدوام كامل  

يحســب بقســمة مصــادر خارجيــة فــي الســنة الســابقة 
ــدوام كامــل ممــن  ــة التدريــس ب نســبة لعــدد أعضــاء هيئ

ــل. ــى األق ــاعد عل ــتاذ مس ــة أس ــة أكاديمي ــى رتب ــم عل ه

مليون ريال مقسوما على 399 عضو 
هيئة تدريس= 2506 ريال/لكل 

عضو هيئة تدريس
)دخل من كرسي الشيخ عبد المحسن 
التويجري للجلطات لألبحاث التطبيقية 

لحاالت الجلطات الدماغية( 

معدل الباحثين 
االستراتيجيين

يحســب المؤشــر مــن خــالل عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 
ممــن هــم علــى رتبــة أكاديميــة أســتاذ مســاعد علــى األقــل 
ــى عــدد أعضــاء  فــي المجــاالت االســتراتيجية مقســومًا عل
هيئــة التدريــس بالجامعــة ممــن هــم علــى رتبــة أكاديميــة 

أســتاذ مســاعد علــى األقــل.

117 مقسومًا على 399= %29
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قياس المؤشرمفهوم وطريقة قياس المؤشرمؤشر األداء 

المعدل اإلجمالي للناتج 
المحلي الذي ينفق على 

البحوث في مجاالت العلوم 
والتقنية  

يحســب مــن خــالل مبلــغ الدعــم الــذي تقدمــه العمــادة 
لدعــم األبحــاث فــي مجــاالت العلــوم والتقنيــة مقســومًا 
لدعــم  العمــادة  تخصصــه  الــذي  الدعــم  إجمالــي  علــى 

المختلفــة. المجــاالت  البحــوث فــي 

1,3 مليون ريال مقسوما على 2 
مليون ريال= %65

المعدل اإلجمالي للناتج 
المحلي الذي ينفق على 

البحوث 

يحســب مــن خــالل مبلــغ الدعــم الــذي تقدمــه العمــادة 
لدعــم األبحــاث فــي كافــة المجــاالت مقســومًا علــى إجمالــي 

ــة.  ــة الجامع ميزاني

2 مليون ريال مقسوما على 950 
مليون ريال= 0,0021

جامعةالمؤشر
 القصيم

جامعة
نقاط القوة/الضعفمالحظات المجمعة

معدل البحوث المحكمة 
المنشورة في المجاالت 

العلوم والتقنية
402150

المطلــق  العــدد  مقارنــة 
جامعــة  تفــوق  يظهــر 
جامعــة  علــى  القصيــم 
معــدل  فــي  المجمعــة 
المحكمــة  البحــوث 
المجــاالت  فــي  المنشــورة 
ويجــب  والتقنيــة،  العلــوم 
لــكل  المعــدل  مراعــاة 
عضــو هيئــة تدريــس وهــو 
0,249 بحــث فــي جامعــة 
القصيــم مقارنــة بمعــدل 
0,375 بحــث لــكل عضــو 
بجامعــة  تدريــس  هيئــة 
المجمعــة. ويتضــح زيــادة 
البحــوث  نشــر  معــدل 
فــي  المنشــورة  المحكمــة 
ــة  ــوم والتقني المجــاالت العل
فــي جامعــة المجمعــة عــن 

القصيــم.  جامعــة 

بالرغــم مــن ارتفــاع معــدل البحــوث 
ــاالت  ــي المج ــورة ف ــة المنش المحكم
جامعــة  فــي  والتقنيــة  العلــوم 
البحــث  عمــادة  أن  إال  المجمعــة، 
العلمــي تســعي لزيــادة هــذا المعــدل 
مــن خــالل اســتحداث مجموعــة مــن 
البرامــج الداعمــة، وقــد تــم تقديــم 
ــة  ــل مناقش ــزاال مح ــن، ال ي مقترحي
العلمــي،  المجلــس  مــن  وتعديــل 
يتعلــق أحدهمــا بالفــرق البحثيــة، 
ــوث  ــم البح ــق بدع ــر فيتعل ــا اآلخ أم
عالميــة  مجــالت  فــي  المنشــورة 
بيانــات  قاعــدة  فــي  ومصنفــة 
 Web of Knowledge المعرفــة 
تعــرف  مــا  أو   Thomson Reuters

 .ISI ــه بـــ علي

عدد ما نشر في مجالت 
علمية محكمة في السنة 
السابقة لكل عضو هيئة 
تدريس بدوام كامل أو ما 

يعادله

 1609÷ 913
= 0,57 بحث 
منشور لكل 
عضو هيئة 

تدريس

 =399 ÷ 250
0,62 بحث 
منشور لكل 
عضو هيئة 

تدريس

المجمعــة  جامعــة  تتفــوق 
علــى جامعــة القصيــم فــي 
عــدد مــا نشــر فــي مجــالت 
علميــة محكمــة فــي الســنة 
الســابقة لــكل عضــو هيئــة 
أو  كامــل  بــدوام  تدريــس 

ــه مــا يعادل

يجــب الســعي نحــو زيــادة اإلنتاجيــة 
البحثيــة لــكل عضــو هيئــة تدريــس، 
ويمكــن ذلــك مــن خــالل التحفيــز 
الدائــم ألعضــاء هيئــة التدريــس، 
وكذلــك التنســيق مــع عمــادة شــئون 
وعمــداء  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
الكليــات والتوصيــة بعــدم تجديــد 
بعــد  اال  للمتعاقديــن  التعاقــدات 
ــد نشــر بحــث واحــد  ــا يفي ــم م تقدي
أعضــاء  أمــا  ســنويًا.  األقــل  علــى 
الســعوديين  التدريــس  هيئــة 
زيــادة  نســبة  تخصيــص  فيمكــن 
ســنوية فــي حالــة نشــر بحــث واحــد 
ــط  ــك رب ــنويًا، وكذل ــل س ــى األق عل
المشــاركة فــي المؤتمــرات والدورات 
البحثــي  اإلنتــاج  بعــدد  الخارجيــة 

ســنويُا لعضــو هيئــة التدريــس  
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جامعةالمؤشر
 القصيم

جامعة
نقاط القوة/الضعفمالحظات المجمعة

نسبة أعضاء هيئة 
التدريس الذين لديهم 
بحث واحد محكم في 

السنة السابقة

لم توفر جامعة 
القصيم بيانات 
عن هذا المؤشر

81 مقسومًا 
على 399=  

%20

يجــب الســعي نحــو زيــادة اإلنتاجيــة 
البحثيــة لــكل عضــو هيئــة تدريــس، 
ويمكــن ذلــك مــن خــالل التحفيــز 
الدائــم ألعضــاء هيئــة التدريــس، 
وكذلــك التنســيق مــع عمــادة شــئون 
وعمــداء  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
الكليــات والتوصيــة بعــدم تجديــد 
بعــد  اال  للمتعاقديــن  التعاقــدات 
ــد نشــر بحــث واحــد  ــا يفي ــم م تقدي
أعضــاء  أمــا  ســنويًا.  األقــل  علــى 
الســعوديين  التدريــس  هيئــة 
زيــادة  نســبة  تخصيــص  فيمكــن 
ســنوية فــي حالــة نشــر بحــث واحــد 
ــط  ــك رب ــنويًا، وكذل ــل س ــى األق عل
المشــاركة فــي المؤتمــرات والدورات 
البحثــي  اإلنتــاج  بعــدد  الخارجيــة 

ســنويُا لعضــو هيئــة التدريــس

51معدل براءات االختراع

المطلــق  العــدد  مقارنــة 
جامعــة  تفــوق  يظهــر 
جامعــة  علــى  القصيــم 
معــدل  فــي  المجمعــة 
بــراءات االختــراع. والمؤشــر 
جامعــة  فــي  المحســوب 
القصيــم يشــير الــى العــدد. 
امــا المعــدل فيجــب نســبته 
ــاء  ــدد اعض ــي ع ــى إجمال ال
هيئــة التدريــس بالجامعــة. 
واذا مــا نســب عــدد بــراءات 
االختــراع الــى عــدد اعضــاء 
بــكل  التدريــس  هيئــة 
تفــوق  يتضــح  جامعــة 
علــى  القصيــم  جامعــة 
فــي  القصيــم  جامعــة 
هــذا المؤشــر، حيــث يبلــغ 
اختــراع  بــراءة  أي   321:1
لــكل 321  بــراءة اختــراع 
لــكل عضــو هيئــة تدريــس 
فــي مقابــل 399:1  فــي 

المجمعــة.  جامعــة 

يجــب العمــل علــي دعــم األفــكار 
واإلبتــكارات واالختراعــات مــن خــالل 

مركــز اإلبتــكارات بالجامعــة.

براءات االختراع في 
المجاالت االستراتيجية

لم  توفر جامعة 
القصيم بيانات 
عن هذا المؤشر

1

معدل البحوث 
االستراتيجية المنشورة

لم  توفر جامعة 
القصيم بيانات 
عن هذا المؤشر

150 مقسوما 
على 250=  

%60
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جامعةالمؤشر
 القصيم

جامعة
نقاط القوة/الضعفمالحظات المجمعة

عدد مشاريع البحوث 
9862المشتركة

يجــب تفعيــل الــدور الــذي تقــوم بــه 
وضــرورة  الدولــي،  التعــاون  إدارة 
البحثيــة  بالشــراكة  اإلهتمــام 
ضمــن  وواضحــة  محــددة  بصــورة 
ــع  ــع م ــى توق ــم الت ــرات التفاه مذك
الجامعــات األخــرى اســواء المحليــة أو 

الدوليــة.   أو  اإلقليميــة 

معدل الباحثين في 
71117مجاالت العلوم والتقنية

ــبة  ــى نس ــدل ال ــير المع يش
مجــاالت  فــي  الباحثيــن 
إلــى  والتقنيــة  العلــوم 
إجمالــي عــدد اعضــاء هيئــة 
التدريــس. ويبلــغ المعــدل 
القصيــم  جامعــة  فــي 
فــي  بينمــا   %5 حوالــي 
29%ـ  المجمعــة  جامعــة 
ــة  ــوق جامع ــر تف ــا يظه مم

لمجمعــة    ا

دخل البحث من مصادر 
خارجية نسبة ألعضاء 

هيئة التدريس

لم  توفر جامعة 
القصيم بيانات 
عن هذا المؤشر

3 مليون ريال 
مقسوما على 

399 عضو هيئة 
تدريس= 7519  
ريال/لكل عضو 

هيئة تدريس

-العمــل علــي تشــجيع أعضــاء هيئــة 
منــح  علــي  للحصــول  التدريــس 
النمشــروعات البحثيــة المقجمــة مــن 
ــوم  ــز للعل ــد العزي ــك عب ــة المل مدين

ــة. والتقني
ــن  ــد م ــم المزي ــي تقدي ــل عل -العم

مقترحــات الكراســي البحثيــة.
لتســويق  مكتــب  أو  إدارة  توفيــر 
مجــال  فــي  األبحــاث  مخرجــات 
العلــوم والهندســة وتحويلهــا إلــى 

تجاريــة. منتجــات 
-العمــل علــى الشــراكة البحثيــة مــع 
القطــاع الخــاص لتمويــل األبحــاث 
ــكالت  ــل المش ــى ح ــل عل ــى تعم الت

ــاع.  ــذا القط ــا ه ــى يواجهه الت

معدل االستشهادات 
1,1007375المرجعية

المجمعــة  جامعــة  تتفــوق 
القصيــم  جامعــة  علــي 
فــي معــدل االستشــهادات 

جعيــة لمر ا
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جامعةالمؤشر
 القصيم

جامعة
نقاط القوة/الضعفمالحظات المجمعة

المعدل اإلجمالي للناتج 
المحلي الذي ينفق على 

البحوث في مجاالت 
العلوم والتقنية

2,479,440
 ريال
 ÷ 

5,357,040
 ريال

 %46,3  =

1,300,000
 ريال
÷

  2,000,000
ريال

%65  =

المجمعــة  جامعــة  تتفــوق 
القصيــم  جامعــة  علــي 
اإلجمالــي  المعــدل  فــي  
للناتــج المحلــي الــذي ينفــق 
علــى البحــوث فــي مجــاالت 

والتقنيــة العلــوم 

زيــادة الميزانيــة المخصصــة للبحــث 
العلمــي حتــي تتمكــن الجامعــة مــن 
دعــم مشــروعات بحثية اســتراتيجية 
والتــى قــد يمتــد تنفيذهــا الــى فتــرة 

عاميــن الــى 3 أعــوام. 

المعدل اإلجمالي للناتج 
المحلي الذي ينفق على 

البحوث

5,357,040 ريال 
منسوبُا 
إلجمالي

 الميزانية 
  2,600,000,000

ريال=
0,002

2,000,00 ريال  
منسوبُا إلجمالي 

الميزانية 
 990,000,000

ريال= 
0,002

ــغ  ــادة المبل ــن زي ــم م بالرغ
الــذى ينفــق علــى البحــث 
جامعــة  فــي  العلمــي 
ــة  ــة بجامع ــم مقارن القصي
نســبة  أن  إال  المجمعــة، 
مــن  المخصــص  المبلــغ 
بــكل  الميزانيــة  إجمالــي 
وقــد  متســاوي.  جامعــة 
يســتخرج نصيــب كل عضو 
علــى  اإلنفــاق  مبلــغ  مــن 
البحــث العلمــي، ويبلــغ فــي 
 3329 القصيــم  جامعــة 
هيئــة  عضــو  لــكل  ريــال 
تدريــس امــا فــي جامعــة 
نصيــب  فيبلــغ  المجمعــة 
التدريــس  هيئــة  عضــو 
ــث  ــى البح ــاق عل ــن االنف م

ريــال.   5012 العلمــي 

زيــادة الميزانيــة المخصصــة للبحــث 
العلمــي حتــي تتمكــن الجامعــة مــن 
دعــم مشــروعات بحثية اســتراتيجية 
والتــى قــد يمتــد تنفيذهــا الــى فتــرة 

عاميــن الــى 3 أعــوام.

3/8/1/3: المقارنة المرجعية لمؤشرات أداء البحث العلمي بالجامعة.

المقارنة المرجعية مع جامعة القصيم: 

قامت عمادة البحث العلمي بإجراء مقارنة مرجعية لمؤشرات البحث العلمي اعتمادا على ما توافر من معلومات بجامعة 
القصيم عن األداء البحثي. ويوضح جدول )10( نتائج المقارنة المرجعية.

المقارنة المرجعية مع الجامعات السعودية:  

أحــرزت جامعــة المجمعــة مكانــة جيــدة وتقدمــا فــي المجــال البحثــي مقارنــة بغيرهــا مــن الجامعــات الســعودية حســب 
تصنيــف الجامعــات الســعودية فــي قاعــدة بيانــات المعرفــة Web of Knowledge Thomson Reuters، وفقــًا لمــا يشــير 
إليــه التقريــر الــذي أصدرتــه مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعــوم والتقنيــة بالتعــاون مــع مؤسســة تومســون » رويتــرز » 
عــن مؤشــرات األداء البحثــي للمؤسســات العلميــة فــي المملكــة خــالل الفتــرة مــن 2008 إلــى 2012. وبحســب التقريــر 
المشــار إليــه، قــد حققــت جامعــة المجمعــة تقدمــًا فــي النشــر الدولــي وخاصــة فــي مجــاالت الهندســة والعلــوم الفيزيائيــة 
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ــة،  ــة والصحي ــريرية، والطبي ــوم الس ــاء والعل ــاة كاألحي ــوم الحي ــة بعل ــات المرتبط ــات التخصص ــي مخرج ــات وف والرياضي
حيــث حصلــت علــى معــدل استشــهاديات مرجعيــة لالقتباســات وصــل الــى 0,85 بينمــا بلــغ المتوســط العالمــي 1,00، فــي 

حيــن أن المعــدل الــذي حصلــت عليــه جامعــة الملــك ســعود 0,99.

إن هــذه االضافــة العلميــة الجديــدة لجامعــة المجمعــة تثبــت أن الجامعــة تســير فــي الطريــق الصحيــح لتحقيــق التنافســية 
فــي مجــال البحــث العلمــي، مســتثمرتًا الدعــم المباشــر مــن قبــل معالــي مديــر الجامعــة والقيــادات العليــا وتعــاون العمــداء 
ــه الجامعــة متماشــيًا مــع  ــذي حصلــت علي ــر هــذا المؤشــر ال ــة التدريــس بعــد توفيــق اهلل، ويعتب واســتعداد أعضــاء هيئ

أهــداف العمــادة المرســومة ومحققــًا للخطــة االســتراتيجية لعمــادة البحــث العلمــي.

4/8/1/3: بناء قاعدة بيانات بالبحوث المنشورة بالجامعة.

ــاح علــى الموقــع اإللكترونــي  ــاء قاعــدة بيانــات للبحــوث المنشــورة لمنســوبي الجامعــة بحيــث تت ســعت العمــادة إلــى بن
ويســتفاد منهــا لنشــر األبحــاث العلميــة والتعريــف بهــا، وتحقــق ذلــك مــن خــالل مــا يلــي:

االستفادة من نظام »أبحاث« لحصر البحوث المدعومة من الجامعة.	 

التعاون مع عمادة شئون المكتبات في بناء مستودع رقمي يتيح بيانات عن األبحاث المنشورة لمنسوبي 	 
الجامعة.

عدد النسخ أو عدد العناويناسم المكتبة -العنصرم
عدد الطاوالتالمساحةالمجلدات

والخلوات
عدد 

المقاعد

عدد 
الحاسبات

اآللية

4003011064م22172666482المكتبة المركزية1

160195616م8950218272مكتبة كلية التربية الزلفى2

250275516م7621196502مكتبة كلية التربية المجمعة3

1505154م205387322مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات4

250318520م7103163822مكتبة مجمع الكليات بالزلفي5

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة 6
7014317م4776130662سدير طالبات

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة 7
7014317م336948822سدير طالب

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح 8
1501281م3796115552طالب

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح 9
15021366م265781982طالبات
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عدد النسخ أو عدد العناويناسم المكتبة -العنصرم
عدد الطاوالتالمساحةالمجلدات

والخلوات
عدد 

المقاعد

عدد 
الحاسبات

اآللية

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط 10
15011206م280764232طالب

1800184512147م653041773632المــــــــــــجــــــــــمــــــــــوع

 جدول )3-10( إحصائيات عن واقع المقتنيات والبيئة التحتية لمكتبات الجامعة للعام الجامعي 1436/1435

2/3: المكتبات.

1/2/3: مكتبات الجامعة – حقائق وإحصاءات.
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 عدد الحاسبات اآللية عدد المقاعد عدد الطاوالت والخلوات المساحة عدد النسخ أو المجلدات عدد العناويين

شكل )3-10( يبين إحصائيات عن واقع المقتنيات والبنية التحتية المكتبات الجامعة للعام الجامعي 1435/34 
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2/2/3: أهم اإلنجازات في عمادة شئون المكتبات.

• فعالية أسبوع المكتبة في جامعة المجمعة في الفترة من 25-1435/12/28هـ تحت شعار »تفوقي كتابي.	
• عمادة شؤون المكتبات تحصل على المركز األول في جائزة معالي مدير الجامعة للجودة والتميز.	
• للمواقع 	 الجامعة  مدير  معالي  بمسابقة  المساندة  العمادات  على  الثاني  المركز  تحصد  المكتبات  شؤون  عمادة 

الفرعية المتميزة
• العمادة تعقد ورش تدريبية إلكترونية الستخدام قواعد المعلومات االلكترونية	
• عقدت العمادة بالتعاون مع الناشرين العالميين لقواعد المعلومات اإللكترونية عدد من البرامج التدريبية الشاملة 	

 -Ebesco-  OVID-  JSTOR - RSC(: لمنسوبي الجامعة، حيث تم التدريب على القواعد المعلوماتية التالية
)  -ClinicalKey المنهل

• تركيب شريحة الـ RFID  )Radio Frequency Identification( على جميع كتب المكتبة.	
• تفعيل خدمة اإلعارة بجميع المكتبات.	
• تلك 	 على  مسبقا  فنية  أخطاء  وجود  أو  التكرار  عدم  من  والتأكد  اإللكتروني،  الفهرس  تسجيالت  جودة  ضبط   

التسجيالت والقيام بما يحقق ذلك من إجراءات فنية الزمة وفق إجراء تسلسلي تتابعي »مكتبة بعد أخرى« بحيث 
تزال بعد ذلك التسجيالت المكررة وغير المفعّلة ألي مكتبة من مكتبات الجامعة. 

• فهرسة عدد كبير من أوعية المعلومات المهداة للعمادة من الجهات المختلفة واألفراد 	
• فهرسة وترفيف كتب المراجع الدراسية 	
• مجمع 	 ومكتبة  المركزية  بالمكتبة  للكتاب  اآللي  النسخ  وأجهزة  األمنية  والبوابات  الذاتية  اإلعارة  أنظمة  تركيب 

الكليات بالزلفي
• عقد ورش تدريبية إلكترونية الستخدام قواعد المعلومات االلكترونية	
• بالتعاون مع الجمعية 	 تقديم دورٌة بعنوان » استخدام قواعد المعلومات اإللكترونية في الدراسات القرآنية« 8-1 

العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه.
• تدريب منسوبي كليات الجامعة.	
• التدريب الشامل لمنسوبي الجامعة.	
• توفير خدمة البحث في الفهرس االلكتروني الموحد لمكتبات الجامعة	
• 	Information Literacy Program تفعيل برنامج الوعي المعلوماتي
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3/2/3: مقتنيات مكتبات الجامعة.

تؤمن العمادة بان المكتبات وما تحويه من مصادر المعلومات الورقية والرقمية تمثل كنزا ثمينا ال يضاهيه كنز 
بالنسبة لكل قارئ وباحث سواء من الطالب أو أعضاء هيئة التدريس، لذا فهي تسعى دائما إلى توفير مصادر المعلومات 
بأشكالها المختلفة والتي تحتاجها مكتبات الكليات ووحدات الجامعة، وكذلك المعالجة الفنية وتنظيم مصادر المعلومات 
في المكتبات التابعة لها بأفضل الطرق المهنية بما يسهم في تسهيل الوصول إلى هذه المصادر واستخدامها من قبل 

المستفيدين.

1/3/2/3: اعداد الكتب.

يبين الجدول التالي اعداد الكتب والمجلدات مع تصنيفاتها

جدول)3-11( أعداد الكتب العربية واألجنبية المقتناة في مكتبات الجامعة موزعة على الموضوعات في العام الجامعي 1436/1435هـ

التصنيف
العناوين

المجموع
المجلدات

المجموع
أجنبيعربيأجنبيعربي

2500150040009520230011820المعارف العامة
3541180053418650367812328الفلسفة وعلم النفس

5600350595025153150026653الديانات
61803500968015120946924589العلوم االجتماعية

3220265058709500365013150اللغات
6850475011600144631475629219العلوم البحتة

5350606311413193602058439944العلوم التطبيقية
225017504000352022135733الفنون
280015004300360018005400اآلداب

195012003150585026508500التاريخ والجغرافيا والتراجم
40241250636530411476362600177363المجموع

عدد النسخعدد العناوينالنوع
624الصحف المحلية

40160المجالت المحلية والثقافية

يتبيــن مــن الجــدول الســابق وجــود اشــتراك فــي بعــض الصحــف المحليــة والمجــالت المحليــة والثقافيــة ويرجــع قلــة العــدد 
الــى حــرص العمــادة علــى توفيــر قواعــد معلومــات الدوريــات االلكترونيــة بديــاًل عــن الدوريــات المطبوعــة.
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جدول )3-13( الرسائل الجامعية بمكتبات الجامعة

عدد النسخعدد العناوينالنوع
1501ماجستير
1201دكتوراه

يتبيــن مــن الجــدول الســابق وجــود عــدد 150 رســالة ماجســتير و120 اطروحــة دكتــوراه فــي مكتبــات الجامعــة، والجديــر 
بالذكــر أن معظــم هــذه الرســائل وردت للعمــادة فــي هيئــة اهــداءات مــن بعــض الباحثيــن والجامعــات الســعودية.

2/3/2/3: تطور أعداد الكتب في مكتبات الجامعة.

ــداد  ــي أع ــوظ ف ــور الملح ــح التط ــة ويوض ــات الجامع ــي مكتب ــب ف ــداد الكت ــور أع ــكل )3-14( تط ــدول والش ــن الج ويبي
وعناويــن الكتــب فــي مكتبــات الجامعــة منــذ نشــأتها حتــى اآلن، حيــث بــدأت المكتبــات بعــدد 1709 عنوانــًا فــي الســنة 

ــة. ــر الجامع ــن عم ــة م ــنة الخامس ــي الس ــًا ف ــى 51254 عنوان ــل إل ــى لتص األول

1435 – 14341436 – 14331435 - 14321434 - 14311433 - 1432العام الجامعي

170922743350815125465304عدد العناوين

5085985368105863144323177363عدد النسخ
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شكل رقم )3-11( معدل النمو السنوي في المقتنيات في مكتبات الجامعة
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3/3/2/3: تطور االشتراك في قواعد المعلومات االلكترونية.

يبيــن الجــدول التالــي تطــور االشــتراك الســنوي فــي قواعــد المعلومــات االلكترونيــة حيــث بــدأ فــي العــام الجامعــي 1431 
-1432 بعــدد 31 قاعــدة معلومــات حتــى وصــل الــى 242 قاعــدة معلومــات فــي العــام الجامعــي 1435 -1436هـــ. 

جدول)3-15( تطور االشتراك في قواعد المعلومات االلكترونية

1435 - 14341436 - 14331435-14321434 -14311433- 1432العام الجامعي

عدد القواعد 
3135149239242االلكترونية
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شكل رقم)3-12( تطور االشتراك في قواعد المعلومات االلكترونية

4/2/3: التشغيل االلكتروني في مكتبات الجامعة.

ســعت العمــادة منــذ إنشــائها إلــى التحــول مــن العمــل اليــدوي إلــى التشــغيل االلكترونــي لجميــع إجراءاتهــا، وهنــاك 
ــن  ــي يبي ــدول التال ــراءات الفنية.والج ــم اإلج ــالل قس ــن خ ــي م ــام الحال ــي الع ــادة ف ــا العم ــطة نفذته ــن األنش ــد م العدي

نشــاطات وانجــازات قســم اإلجــراءات الفنيــة
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جدول)3-16( مهام ونشاطات وانجازات قسم اإلجراءات الفنية

التاريخالمهمّة / االنجــــازم

مستمرتفعيل خدمة اإلعارة بجميع المكتبات.1

2
 ضبــط جــودة تســجيالت الفهــرس اإللكترونــي، والتأكــد مــن عــدم التكــرار أو وجــود أخطــاء 
فنيــة مســبقا علــى تلــك التســجيالت والقيــام بمــا يحقــق ذلــك مــن إجــراءات فنيــة الزمــة 
ــك التســجيالت  ــزال بعــد ذل ــة بعــد أخــرى” بحيــث ت وفــق إجــراء تسلســلي تتابعــي “مكتب

المكــررة وغيــر المفعّلــة ألي مكتبــة مــن مكتبــات الجامعــة. 
مستمر

ــودة 3 ــة وموج ــس بالجامع ــاء التدري ــة ألعض ــة تابع ــالة جامعي ــدد 150 رس ــة ع ــم فهرس ت
ــة  ــة المركزي ــل المكتب ــة داخ ــخها الورقي ــع بنس ــى الموق ــا عل مستمرحالي

4
ــة  ــات( ومكتب ــة بالمجمعــة والزلفــي )طالب ــات التربي ــات كلي ــل مكتب ــب وإعــادة وتأهي ترتي
العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بالمجمعة)طالبــات( وإعــادة الترفيــف وتنظيــم الكتب بالتنســيق 

مــع قســم بنــاء وتنميــة المجموعــات
مستمر

مستمرفهرسة عدد كبير من أوعية المعلومات المهداة للعمادة من الجهات المختلفة واألفراد 5

فهرســة عــدد كبيــر مــن أوعيــة المعلومــات التــي تــرد إلــى المكتبــات عــن طريــق الشــراء 6
مستمرالمباشــر 

فهرســة وترفيــف كتــب المراجــع الدراســية المطلوبــة لــدى بعــض الكليــات وإدخالهــا علــى 7
مستمرالنظــام 

مراجعــة إشــكاليات اإلعــارة واإلرجــاع علــى النظــام اآللــي للعمــل علــى تقليــل نســبة 8
مستمرالتأخيــر 

9RFID 9-10 / 1436هـتركيب شريحة

تركيــب أنظمــة اإلعــارة الذاتيــة والبوابــات األمنيــة وأجهــزة النســخ اآللــي للكتــاب بالمكتبــة 10
مستمرالمركزيــة ومكتبــة مجمــع الكليــات بالزلفــي 

5/2/3: خدمات المستفيدين.

تقدم مكتبات الجامعة خدماتها لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات واإلداريين والمستفيدين 
من غير منسوبي الجامعة، وفيما يلي عرض لبعض أوجه هذه الخدمات. 

تقديم خدمة الطباعة للطالب وزوار المكتبة في الفترتين الصباحية والمسائية.
تسهيل إجراءات إخالء طرف لمنسوبي الجامعة.

التواصل مع متعهدي توريد الصحف اليومية لتجديد االشتراك والتأكد من وصولها لجميع المكتبات الفرعية.
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تسهيل مهمة بعض العمادات لتصوير افالم خاصة بالجامعة في قاعة الكتب واالطالع.
المساعدة في توفير بعض العناوين والكتب المطلوبة من الباحثين الكليات في تخصصات غير موجودة لديهم وإرسالها 

إلى المكتبات الفرعية في هذه الكليات.
قيام موظفي القسم بشكل يومي في إعادة الكتب للرفوف بعد انتهاء الطالب وزوار المكتبة من االطالع عليها والمرور 

بشكل يومي على رفوف الكتب.
إحدى  من  للعمادة  الشكر  رسالة  )برفقة  العربية،  الدول  بعض  في  للباحثين  بالوثائق  اإلمداد  خدمات  القسم  يقدم 

المستفيدات من الخدمة من الجزائر( 

هذا باإلضافة إلى الخدمات األساسية للمكتبات الجامعية والمتمثلة في:
• خدمة االطالع الداخلي 	
• خدمة اإلرشاد والتوجيه 	
• الخدمة المرجعية والرد على األسئلة واالستفسارات 	
• خدمة الطباعة والتصوير	
• خدمة اإلعارة الخارجية 	
• خدمة االطالع على الصحف اليومية والمجالت	
• خدمة البحث اآللي على شبكة االنترنت وقواعد البيانات االلكترونية	
• خدمة البحث في الفهرس االلكتروني الموحد لمكتبات الجامعة	

.)ILP( 6/2/3: تفعيل برنامج الوعي المعلوماتي

  )Information Literacy Program )ILP أطلقــت عمــادة شــؤون المكتبــات منــذ إنشــائها برنامــج الوعــي المعلوماتــي
كأحــد وســائل تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للعمــادة، وتتلخــص فكــرة البرنامــج فــي إكســاب كافــة منســوبي الجامعــة 
مهــارات الحصــول علــى مصــادر المعلومــات بأنواعهــا وأشــكالها المختلفــة ومــن أماكنهــا المتعــددة وكيفيــة اســتخدام هــذه 

المصــادر، ومهــارات التعامــل معهــا بكفــاءة فــي ظــل ثــورة االنفجــار المعرفــي.
وفــي هــذا الســياق فقــد عقــدت العمــادة خــالل العــام الجامعــي 1435 - 1436هـــ عــدة دورات تدريبيــة ألعضــاء هيئــة 

التدريــس والطــالب، كمــا فــي الجــدول التالــي:
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جدول)3-17( الدورات والبرامج التدريبية التي قدمتها العمادة ألعضاء هيئة التدريس والطالب في العام الجامعي 1435 - 1436هـ

عدد مكان عقد البرنامجاسم البرنامج التدريبيم
تاريخ التنفيذفئات الحضورالحضور

استخدام مصادر المعلومات 
2014/11/6:4اعضاء هيئة تدريس والطالب45 من بعد االلكترونية 

استخدام مصادر المعلومات 
23 محرم 1436أعضاء هيئة تدريس27عمادة شؤون المكتباتااللكترونية 

استخدام مصادر المعلومات 
22 صفر 1436أعضاء هيئة تدريس9عمادة شؤون المكتباتااللكترونية 

استخدام مصادر المعلومات 
25 صفر 1436أعضاء هيئة تدريس24عمادة شؤون المكتباتااللكترونية 

استخدام مصادر المعلومات 
6 جمادى االولى 1436أعضاء هيئة تدريس17عمادة شؤون المكتباتااللكترونية 

استخدام مصادر المعلومات 
24 جمادى االولى أعضاء هيئة تدريس10عمادة شؤون المكتباتااللكترونية 

1436

استخدام مصادر المعلومات 
28 ربيع ثاني 1436هـأعضاء هيئة تدريس17عمادة شؤون المكتباتااللكترونية 

استخدام مصادر المعلومات 
24  جمادى الثاني أعضاء هيئة تدريس40كلية التربية بالمجمعةااللكترونية في العلوم التربوية 

1436هـ

استخدام قواعد المعلومات في 
11 صفر 1436هـأعضاء هيئة تدريس15كلية التربية بالزلفيالدراسات القرآنية 

دور المكتبات في تعزيز االمن 
15 رجب 1436هـأعضاء هيئة تدريس15كلية المجتمعالفكري

الوعي المعلوماتي في المجتمع 
1 رجب 1436هـأعضاء هيئة تدريس والطالب45كلية المجتمعاألكاديمي

استخدام مصادر المعلومات 
26 اكتوبر 2014أعضاء هيئة تدريس21كلية طب االسنان بالزلفيااللكترونية الطبية
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عدد مكان عقد البرنامجاسم البرنامج التدريبيم
تاريخ التنفيذفئات الحضورالحضور

استخدام مصادر المعلومات 
30 اكتوبر 2014أعضاء هيئة تدريس16كلية العلوم الطبية التطبيقيةااللكترونية العلمية 

استخدام مصادر المعلومات 
االلكترونية في مجال الهندسة 

والحاسب اآللي
30 اكتوبر 2014أعضاء هيئة تدريس5كلية الهندسة

استخدام مصادر المعلومات 
9 نوفمبر 2014أعضاء هيئة تدريس32كلية العلوم بالزلفيااللكترونية العلمية 

استخدام مصادر المعلومات 
24 نوفمبر 2014أعضاء هيئة تدريس22كلية طب االسنان بالزلفيااللكترونية الطبية

استخدام مصادر المعلومات 
30 نوفمبر 2014أعضاء هيئة تدريس23كلية الطبااللكترونية الطبية 

استخدام مصادر المعلومات 
15 مارس 2015أعضاء هيئة تدريس37كلية الطبااللكترونية الطبية 

استخدام مصادر المعلومات 
16 مارس 2015أعضاء هيئة تدريس13كلية المجتمعااللكترونية 

استخدام مصادر المعلومات 
29 مارس 2015أعضاء هيئة تدريس4كلية الهندسةااللكترونية في مجال الهندسة 

استخدام مصادر المعلومات 
31 مارس 2015أعضاء هيئة تدريس15كلية طب االسنان بالزلفيااللكترونية الطبية 

استخدام مصادر المعلومات 
7 ابريل 2015أعضاء هيئة تدريس14كلية الهندسةااللكترونية في مجال الهندسة

استخدام مصادر المعلومات 
30 نوفمبر 2014مأعضاء هيئة تدريس23كلية الطبااللكترونية الطبية

489المجموع

جدول)3-18( تطور عدد البرامج التدريبية المقدمة من العمادة لمنسوبي الجامعة

العام 
1435 – 14341436 – 14331435 - 14321434 - 14311433 – 1432الجامعي

عدد البرامج 
2441323التدريبية
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 تطور عدد البرامج التدريبية بالعمادة

 عدد البرامج التدريبية

شكل رقم )3-19( تطور عدد البرامج التدريبية المقدمة من العمادة لمنسوبي الجامعة

بــدأت العمــادة التدريــب فــي الســنة األولــى لنشــأتها ببرنامجيــن تدريبييــن فقــط تــم تخصيصهمــا للتعــرّف علــى كيفيــة 
اســتخدام المكتبــة الرقميــة الســعودية ووصلــت فــي العــام الجامعــي 1435 -1436هـــ إلــى 23 برنامــج تدريبــي.

7/2/3: توفير العاملين في مكتبات الجامعة وتأهيلهم مهنيا.

يعــد العنصــر البشــري فــي أي مؤسســة هــو رأس مالهــا األول؛ فــإن ُأحســن اســتثماره ُأحســن اســتثمار المــوارد 
الماليــة المخصصــة، وفيمــا يلــي التعريــف بالجوانــب المتعّلقــة بمنســوبي عمــادة شــؤون المكتبــات ومكتباتهــا الفرعيــة: -

1/7/2/3: تطور أعداد العاملين في مكتبات جامعة المجمعة.

جدول)3-20( تطور أعداد العاملين في مكتبات جامعة المجمعة

العام 
1435 - 14341436 - 14331435 - 14321434 - 14311433 – 1432الجامعي

عدد 
1219505454العاملين
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شكل رقم)3-13( تطور أعداد العاملين في مكتبات جامعة المجمعة

 يتبيــن مــن الجــدول والرســم البيانــي أعــاله تطــور أعــداد العامليــن فــي مكتبــات الجامعــة حيــث بــدأ فــي العــام الجامعــي 

1431 -1432 بعــدد 12 موظفــًا حتــى وصــل إلــى 54 موظفــًا فــي العــام الجامعــي الحالــي 1435 -1436هـــ كمــا فــي 

العــام الماضــي. 

2/7/2/3: التوزيع العددي للموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية.

يتبــن مــن التالــي الجــدول الســابق أن أكثــر منســوبي العمــادة يرتكــزون فــي المكتبــة المركزيــة نظــرًا لحجــم 

المقتنيــات وعــدد المســتفيدين مــن خدماتهــا.
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جدول )3-21( التوزيع العددي للموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية

العددمقر العمل )العمادة – المكتبات الفرعية(م

8عمادة شؤون المكتبات1

21المكتبة المركزية2

6مكتبة كلية التربية بالمجمعة)طالبات(3

5مكتبة كلية التربية بالزلفى )طالبات(4

1مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية )طالبات(5

3مكتبة مجمع الكليات بالزلفي )طالب(6

4مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير)طالبات(7

2مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح )طالب(8

2مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح )طالبات(9

2مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط )طالب(10

54المجموع

3/7/2/3: توزيع الموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية وفقًا للمؤهالت الدراسية.

يتبيــن مــن الجــدول والرســم البيانــي أدنــاه أن أكثــر العامليــن فــي مكتبــات الجامعــة مــن حاملــة درجــة الدبلــوم فــوق 
الثانويــة، يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة حاملــي شــهادة الثانويــة العامــة.

جدول )3-22( توزيع العاملين وفقًا للمؤهالت الدراسية في العمادة والمكتبات الفرعية

العددالمؤهالت الدراسيةم
3دكتوراه1

1ماجستير
15بكالوريوس2
19دبلوم فوق الثانوية3
16ثانوية عامة4

54المجموع
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 توزيع العاملين وفق المؤهالت العلمية

شكل رقم )3-14( توزيع العاملين وفقًا للمؤهالت الدراسية في العمادة والمكتبات الفرعية

4/7/2/3: التوزيع المهني للعاملين في العمادة والمكتبات الفرعية.

يوضح الجدول التالي توزيع العاملين وفقًا للتخصص في مجال المكتبات في العمادة والمكتبات الفرعية

جدول )3-23( توزيع العاملين وفقًا للتخصص في مجال المكتبات في العمادة والمكتبات الفرعية

النسبة المئويةالعددالفئةم

20%11المتخصصون في مجال المكتبات والمعلومات1

80%43تخصصات أخرى2

100%54المجموع
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 توزيع العاملين بالعمادة وفق التخصص 

شكل رقم)3-15( توزيع العاملين وفقًا للتخصص في مجال المكتبات في العمادة والمكتبات الفرعية

   يتبيــن مــن الجــدول والرســم البيانــي أعــاله ضعــف المتخصصيــن فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات مــن بيــن العامليــن 
فــي العمــادة، وبالتالــي البــد مــن وضــع البرامــج التدريبيــة لغيــر المتخصصيــن ومتابعــة تنفيذهــا للعامليــن.

5/7/2/3: التوزيع النوعي للعاملين في العمادة والمكتبات الفرعية.

يوضح الجدول التالي توزيع العاملين وفقًا للجنس في العمادة والمكتبات الفرعية

جدول )3-24( توزيع العاملين وفقًا للجنس في العمادة والمكتبات الفرعية

العددالنوعم
35ذكر1
19أنثى2

54المجموع



121

 
 

65% 

35% 

 توزيع العاملين وفقاً للجنس
 أنثى ذكر

شكل رقم )3-16( توزيع العاملين وفقًا للجنس في العمادة والمكتبات الفرعية

6/7/2/3: مشروعات العمادة التطويرية.

• 	 )IDRMU( إنشاء المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة المجمعة
• تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في إطار مشروع تنمية مهارات العاملين في مكتبات الجامعة	
• البيانات االلكترونية – 	 إعداد دراسات للوقوف على مدى إفادة منسوبي الجامعة من )خدمات المكتبات – قواعد 

المكتبة الرقمية السعودية(
• مشروع تفعيل مخرجات النظام اآللي كوها 	
• مشروع إنشاء المكتبة السمعية والبصرية في المكتبة المركزية بالجامعة	
• إثراء محتوى وتطوير بوابة عمادة شؤون المكتبات	
• مشروع البوابات األمنية واإلعارة الذاتية للمكتبات الفرعية 	
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الفصل الرابع
االبتعاث والتدريب



124

المحتوى

1/4: االبتعاث.

1/1/4: االبتعاث الداخلي والخارجي في الجامعة.
2/1/4: المبتعثون الجدد حسب الكلية والجنس والغرض من االبتعاث.

4/1/4: المبتعثون  خارج المملكة حسب جهة االبتعاث
5/1/4: معدل نمو أعداد المبتعثين خالل الخمس سنوات الماضية.

6/1/4: القرارات الخاصة بأنشطة االبتعاث الداخلي والخارجي للعام الجامعي 1435/34 ه.
7/1/4: المبتعثون خالل خطة التنمية التاسعة )1431 هـ، 1435 هـ( ومؤشرات المستقبل.

8/1/4: رؤية عمادة الدراسات العليا فيما يختص باالبتعاث.
2/4: التدريب.

1/2/4: البرامج التدريبية التي نفذتها الجامعة من خالل عمادة الجودة وتطوير المهارات.

1/1/2/4: برامج تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس
2/1/2/4: برنامج تأهيل وإعداد مدربي الجودة في الجامعة

3/1/2/4: برنامج تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد.
4/1/2/4: تطور أنشطة التدريب الداخلي خالل عامي 1434 / 1435هـ، 1435 / 1436 هـ
2/2/4: األنشطة التدريبية التي نفذتها الجامعة من خالل عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد.

1/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تشرك أعضاء هيئة التدريس في بناء خططها التدريبية
2/2/2/4: التدريب والتطوير لمنسوبي العمادة 

3/2/2/4: البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس 
4/2/2/4: الدورات التدريبية لوحدات التعليم اإللكتروني بكليات الجامعة

5/2/2/4: برنامج تدريب المدربين
6/2/2/4: برامج التدريب الصيفي ألعضاء هيئة التدريس

7/2/2/4: برامج التدريب الصيفي لطالب التعليم العام
8/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تعقد ورشة عمل لتطوير البرامج التدريبية

)D2L( 9/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تقدم دورة في نظام إدارة التعلم
10/2/2/4: العمادة تقيم دورة في تطوير مواقع أعضاء هيئة التدريس

11/2/2/4: تنفيذ برامج تدريب مشتركة بين عمادة التعليم اإللكتروني وإدارة التخطيط والتطوير اإلداري
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12/2/2/4: العمادة تنفذ في كلية الطب دورة متخصصة في التعامل مع المنصات اإللكترونية
13/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تدرب أعضاء هيئة التدريس على برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية 

14/2/2/4: عمــادة التعليــم اإللكترونــي تقيــم دورات تدريبيــة لمســؤولي ومســؤوالت الشــبكة التلفزيونيــة 
ــة  بالجامع

15/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تطلق سلسلة من البرامج التدريبية في النوادي الصيفية
ــدارس  ــات م ــي ومعلم ــد( لمعلم ــن بع ــي )ع ــم اإللكترون ــي التعلي ــة دورةٍ ف ــارك بإقام ــة تش 16/2/2/4: الجامع

الحــد الجنوبــي
ــاح العمــادة فــي المعــرص المصاحــب للمؤتمــر  ــزوار جن ــة عــن بعــد ل 17/2/2/4: العمــادة قدمــت دورات مجاني

الدولــي
18/2/2/4: عمــادة التعليــم اإللكترونــي تقــدم دورات فــي تطبيقــات البــث المباشــر فــي التعليــم اإللكترونــي فــي 

المركــز الوطنــي للتعلــم اإللكتروني
19/2/2/4: الخدمة االلكترونية لتعديل الشهادات التدريبية 

20/2/2/4: تطور التدريب في خطة التنمية التاسعة ) 1433/1432 هـ، 1434/1433 هـ، 1434 
هـــ(.  1436/1435 هـــ،   1435/
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تمهيد:
تســعى جامعــة المجمعــة لتأميــن حاجتهــا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــالل التركيــز علــى إيفــاد مبتعثيــن للحصــول 

علــى المؤهــالت العليــا فــي التخصصــات التــي تحتاجهــا الجامعــة، ويتــم اختيارهــا وفــق معاييــر وأســس تنافســية.

وتتولــى عمــادة الدراســات العليــا تســهيل إجــراءات وآليــات االبتعــاث والتدريــب بالجامعــة واإلشــراف عليهــا ومتابعتهــا، بغيــة 
ــا  ــر مهاراتهــم أكاديمي ــة، أو تطوي ــة علمي ــى درج ــول عل ــا للحص ــة علمي ــل منســوبي الجامع ــق الهــدف، وهــو تأهي تحقي
وإداريــا وفنيــا عــن طريــق التدريــب، لذلــك تضــع العمــادة خطــة ســنوية البتعــاث وتدريــب منســوبي الجامعــة للتنســيق مــع 

الجهــات ذات العالقــة. 

ولمــا كان لالبتعــاث أهميــة خاصــة لــدى جامعــة المجمعــة فقــد أنشــأت إدارة تختــص بشــؤون االبتعــاث والمبتعثيــن، وتقوم 
بخدمــة مبتعثــي الجامعــة فــي الداخــل والخــارج، وتعــد همــزة وصــل بيــن كليــات الجامعــة والملحقيــات الثقافيــة الســعودية 
فــي بلــدان االبتعــاث المختلفــة، وإنهــاء المتطلبــات اإلداريــة، ممــا يتحقــق مــن خاللــه تأهيــل منســوبي الجامعــة علميــا 

للحصــول علــى الدرجــات العلميــة.

ــة  ــت الجامعــة اهتمامــا واضحــا باالبتعــاث والتدريــب حيــث اعتبرتهمــا ضمــن األهــداف الهامــة فــي خطــة التنمي كمــا أول
التاســعة ضمــن برنامجيــن: األول: برنامــج العمليــة التعليميــة وتطويــر عضــو هيئــة التدريــس ورفــع كفاءتــه وتحســين 

أدائــه. والبرنامــج الثانــي: والخــاص بتنميــة القــوى العاملــة.

كمــا تســعى عمــادة الدراســات العليــا بالجامعــة إلــى االهتمــام باالبتعــاث والتدريــب، واعتبرتهــا من األهــداف االســتراتيجية، 
وكان مــن أهــم المبــادرات وضــع خطــة مســتقبلية لبرامــج البعثــات الخارجيــة والمنــح وبرامــج االتصــال العلمي.

ــي–  ــع )داخل ــداد والتوزي ــد األع ــث تحدي ــن حي ــب م ــاث والتدري ــطة االبتع ــل أنش ــة والتحلي ــل بالدراس ــذا الفص ــاول ه ويتن
خارجــي(، كمــا يتنــاول أعــداد المبتعثيــن الجــدد موزعيــن حســب جهــات االبتعــاث والتخصــص والنــوع والدرجــة العلميــة مــع 

اإلشــارة إلــى تطــور أعدادهــم خــالل الســنوات األربــع األخيــرة.
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1/4: االبتعاث.

وفيمــا يلــي عــرض بعــض الجــداول والرســوم البيانيــة الخاصــة بمبتعثــي الجامعــة الــى داخــل المملكــة 
وخارجهــا حســب الجهــة والوجهــة والغــرض مــن االبتعــاث والدولــة المبتعــث اليهــا والكليــات المبتعــث منهــا :

1/1/4: االبتعاث الداخلي والخارجي في الجامعة.

يبيــن الجــدول والرســم البيانــي التالــي توزيــع المبتعثيــن لألعــوام الخمــس الماضيــة وفــق الجهــة امــا 
داخلــي او خارجــي.

1431-االبتعاث
مجموع 14321433-14321434-14331435-14341436-1435

المبتعثين

620342548130داخلي

10224764116254خارجي

16428189164384االجمالي

الجدول )4-1( المبتعثون داخل المملكة وخارجها حسب جهة االبتعاث

 
 

المبتعثون 
 داخليا

34% 
المبتعثون 

 خارجيا
66% 

املبتعثون داخل اململكة وخارجها حسب جهة ( 1-4)الرسم البياني 

 االبتعاث

المبتعثون 
 داخليا

المبتعثون 
 خارجيا

2/1/4: المبتعثون الجدد حسب الجنس والغرض من االبتعاث وحسب الكلية.

تبين الجداول والرسوم التالية المبتعثون الجدد حسب الكلية والجنس والغرض من االبتعاث:
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الجدول )4-2( المبتعثون داخل المملكة وخارجها حسب جهة جنس المبتعث

مجموع 1435-14341436-14331435-14321434-14311433-1432االبتعاث
المبتعثين

المبتعثون من 
1423495597234الرجال

المبتعثون من 
219323467150النساء

384المجموع
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 المبتعثون من النساء المبتعثون من الرجال

باســتعراض الجــدول رقــم )4-2( والرســم البيانــي )4-2( يتضــح النمــو فــي عــدد مبتعثــي الجامعــة باختــالف الجنــس، 
ويمكــن مالحظــة النمــو فــي عــدد المبتعثيــن مــن الجنســين المتوافقــة مــع زيــادة عــدد مــن تــم تعيينهــم واســتقطابهم 
مــن المعيديــن والمحاضريــن، فيمــا نجــد أن عــدد المبتعثيــن فــي الداخــل والخــارج خــالل العــام الجامعــي 1432/1431هـــ 
لــم يتجــاوز 16 مبتعــث ومبتعثــة، نالحــظ أن عــدد مــن تــم ابتعاثهــم خــالل العــام الجامعــي 1436/1435هـــ بلــغ 164 

مبتعــث ومبتعثــة.
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الجدول )4-3( المبتعثون داخل المملكة وخارجها حسب الغرض من االبتعاث

مجموع المبتعثين1345-14341436-14331435-14321434-14311433-1432المرحلة

918203058131دكتوراه

620402353140ماجستير

0016254685لغة

14511728زمالة

16428189164384المجموع

يبيــن الجــدول الســابق أعــداد المبتعثيــن بحســب متغيــر الغــرض مــن االبتعــاث، والــذي يظهــر ارتفــاع 
عــدد المبتعثيــن فــي كافــة الدرجــات خــالل العــام الجامعــي 1436/1435هـــ نظــرا لزيــادة عــدد مــن تــم 
ــل  تعيينهــم واســتقطابهم مــن المعيديــن والمحاضريــن تماشــيا مــع نمــو الجامعــة وســعيها فــي تأهي

منســوبيها للحصــول علــى الدرجــات العلميــة المختلفــة.

الجدول )4-5( المبتعثون داخل المملكة وخارجها حسب الكليات

المنتهي ابتعاثهمالمبتعثونالكلية
7437كلية التربية بالمجمعة
5314كلية التربية بالزلفي

333كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح
292كلية الطب

335كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
2713كلية العلوم بالزلفي

288كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير
3218كلية العلوم الطبية التطبيقية

225كلية الهندسة
2214كلية ادارة االعمال

161طب االسنان بالزلفي
110كلية علوم الحاسب والمعلومات

45كلية المجتمع
384125االجمالي
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ــذي يظهــر ارتفــاع عــدد مبتعثــي  ــة، وال ــر الكلي يبيــن الجــدول والرســم البيانــي الســابق أعــداد المبتعثيــن بحســب متغي
ــام  ــود اقس ــات ووج ــالب والتخصص ــدد الط ــث ع ــن حي ــة م ــم الكلي ــر حج ــك لكب ــي وذل ــة والزلف ــة بالمجمع ــي التربي كليت
للطالبــات، وكونهمــا مــن أقــدم كليــات الجامعــة نشــأة، كمــا يظهــر الجــدول ارتفــاع عــدد المبتعثيــن فــي بعــض كليــات 
الجامعــة النوعيــة ككليــات الطــب والعلــوم الطبيــة والهندســة، ويبيــن الجــدول قلــة عــدد المبتعثيــن فــي كليــة الحاســب 

ــا. ــة المجتمــع لصغــر حجمه ــة نشــأتها، وكلي والمعلومــات لحداث

4/1/4: المبتعثون  خارج المملكة حسب دولة االبتعاث:

تبين الجدول والرسم التالي المبتعثون خارج المملكة حسب دولة االبتعاث:

الجدول )4-4( المبتعثون للخارج حسب دولة االبتعاث

المنتهي ابتعاثهمالمبتعثونالدولة

13060المملكة العربية السعودية

13163امريكا

8526بريطانيا

135كندا

157استراليا

40ألمانيا

20فرنسا

10سويسرا

10ماليزيا

10نيوزلندا

01هولندا

10اسكتلندا

384162االجمالي
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 المنتهي ابتعاثهم المبتعثون

الرسم البياني )4-3( المبتعثون داخل المملكة وخارجها حسب الكليات

يبيــن الجــدول والرســم البيانــي الســابق أعــداد المبتعثيــن بحســب متغيــر دولــة االبتعــاث، والــذي يظهــر 
الزيــادة فــي عــدد المبتعثيــن للواليــات المتحــدة االمريكيــة والمملكــة المتحــدة، تماشــيا مــع توجــه 
الجامعــة فــي االبتعــاث الــى الجامعــات المتميــزة فــي العالــم لتأهيــل منســوبيها للحصــول علــى الدرجــات 
العلميــة فــي التخصصــات المختلفــة، كمــا يظهــر ازديــاد االبتعــاث الــى الجامعــات الســعودية نظــرًا لتوجــه 

الجامعــة فــي االبتعــاث الداخلــي للتخصصــات الشــرعية والعربيــة وبعــض التخصصــات الطبيــة.
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5/1/4: معدل نمو أعداد المبتعثين خالل الخمس الماضية.
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الرسم البياني )4-5( االبتعاث حسب السنوات الخمس الماضية

باســتعراض الجــداول الســابقة يتضــح النمــو فــي عــدد مبتعثــي الجامعــة داخــل المملكــة وخارجهــا، وذلك 
يتماشــى مــع زيــادة عــدد الذيــن تــم تعيينهــم واســتقطابهم مــن المعيديــن والمحاضريــن، كمــا يتضــح 
ــل  ــة لتأهي ــعي الجامع ــتجابة لس ــل، اس ــي الداخ ــبة لمبتعث ــارج بالنس ــن للخ ــدد المبتعثي ــادة ع ــا زي أيض
منســوبيها للحصــول علــى الدرجــات العلميــة فــي التخصصــات المختلفــة مــن الجامعــات المختلفــة 

بالعالــم.
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6/1/4: دور عمادة الدراسات العليا فيما يختص باالبتعاث.

أوال: إنشاء برنامج محوسب إلدارة شؤون المبتعثين:

ــي  ــة ف ــي الجامع ــة لمبتعث ــات المقدم ــتوى الخدم ــاء بمس ــا واالرتق ــر برامجه ــي تطوي ــتمر ف ــادة المس ــعي العم ــن س ضم
الداخــل والخــارج فقــد أسســت العمــادة وبالتعــاون مــع وحــدة البرمجــة فــي الجامعــة برنامجــا يهتــم بحصــر المبتعثيــن 
ــاح  ــة يت ــع الجامع ــى موق ــات عل ــدة بيان ــون قاع ــج ليك ــذا البرنام ــم ه ــم تصمي ــث ت ــي، حي ــيرهم الدراس ــم وس وبياناته
ــكل مبتعــث، ويتضمــن  اســتخدامه لمســؤولي العمــادة باإلضافــة للمبتعثيــن مــن خــالل اســم مســتخدم وكلمــة مــرور ل
البرنامــج معلومــات عــن كل مبتعــث والمراحــل الدراســية التــي اجتازهــا المبتعــث، والمــدة التــي قضاهــا فــي االبتعــاث، 
ــث  ــن المبتع ــل بي ــال كام ــام اتص ــون نظ ــًا ليك ــره الحق ــيتم تطوي ــه، وس ــاء بعثت ــرب انته ــادة بق ــث والعم ــه المبتع وتنبي
ــالل  ــن خ ــث م ــكل مبتع ــة ب ــرارات الخاص ــردود والق ــال ال ــث، وإرس ــب للمبتع ــم أي طل ــه تقدي ــن خالل ــم م ــادة ويت والعم

ــام الجامعــي 1436/1435هـــ. ــة الع ــم افتتاحــه ببداي ــث ت ــى هــذا البرنامــج، حي تخصيــص صفحــة مســتقلة عل

ثانيا: بناء قاعدة بيانات للمبتعثين:   

 فــي إطــار العمــل التنظيمــي إلدارة االبتعــاث والتدريــب تســتمر العمــادة فــي ترتيــب وارشــفة لملفــات المبتعثيــن داخــل 
ــي  ــتمرار ف ــا. واالس ــات وإنجازه ــي الملف ــص ف ــر النواق ــم وحص ــوا ابتعاثه ــن أنه ــن والذي ــا المنتظمي ــة وخارجه المملك
ــد  ــع قواع ــل م ــة التعام ــى آلي ــب عل ــاث والتدري ــي إدارة االبتع ــن ف ــب الموظفي ــادة بتدري ــت العم ــبوعيا. وقام ــا أس تحديثه
البيانــات المنشــأة وآليــة تدريــب وأرشــفة الملفــات لضمــان العمــل المؤسســي واســتمرار النهــج المتبــع، وكثمــرة لهــذا الجهد 
اصبحــت العمــادة قــادرة وفــي أي وقــت انجــاز أي إحصــاءات تتعلــق بإعــداد المبتعثيــن فــي داخــل المملكــة وخارجهــا ومــن 

أنهــوا ابتعاثهــم بدقــة عاليــة وتزويدهــا ألي جهــة داخــل الجامعــة  تطلبهــا .

ثالثا: انشاء ملفات لجميع مبتعثي الجامعة:
ــث  ــى 384 مبتع ــم ال ــل عدده ــن وص ــث والذي ــكل مبتع ــاص ل ــف خ ــاء مل ــادة بانش ــت العم ــث حرص حي
ومبتعثــة داخــل المملكــة وخارجهــا، ليكــون المرجــع األساســي للرجــوع اليــه فــي حــال اتخــاذ أي اجــراء 

ــث. للمبتع

رابعا: توأمة بين إدارة االبتعاث والتدريب في الجامعة وبين الجامعات السعودية:
قامــت العمــادة بإرســال وفــد مــن العمــادة لزيــارة وحــدة االبتعــاث والتدريــب فــي جامعــة المجمعــة للوقوف 

علــى جميــع اإلجــراءات المتبعــة لديهــم فــي االبتعــاث وتســهيل أمــور المبتعثين.
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خامسا: النماذج الخاصة باالبتعاث والتدريب:
ســعيا مــن العمــادة لتنظيــم عملهــا والتســهيل علــى طالبهــا فقــد قامــت العمــادة بوضــع نمــاذج خاصــة 
تلبــي جميــع احتياجــات طالبــي االبتعــاث والمبتعثيــن بحيــث يتــم ملئهــا وارســالها الكترونيــا تماشــيا مــع 
توجهــات الجامعــة فــي اتمتــة المعامــالت وتقليــل الحاجــة الســتعمال المعامــالت الورقيــة والســرعة فــي 
ــد المعتمــدة مــن الجامعــة، حيــث ان العمــادة  ــة الجدي إنجازهــا ولتتماشــى مــع نظــام االتصــاالت اإلداري
كانــت مــن أوائــل العمــادات المســاندة والكليــات التــي اعــدت مثــل هــذه النمــاذج، وتــم رفعهــا علــى موقــع 
الجامعــة ليتســنى لمنســوبي الجامعــة والعمــادات الوصــول اليهــا بســهولة واختصــارًا للوقــت والجهــد، 

حيــث تــم انشــائها بتاريــخ 1436/8/15هـــ. 

2/4: التدريب.

تمهيد:

تحقيقــا لالســتمرار فــي تحســين األداء الوظيفــي عــن طريــق عقــد الــدورات التدريبيــة لتنميــة القــوى العاملــة بالجامعــة، 
ــة فــي العــام  ــة التاســعة )1432/31 ه -1436/35 ه( أقامــت الجامعــة برامــج تدريبي ــه خطــة التنمي وفــق مــا تهــدف إلي
1435/34 ه اســتفاد منهــا )12952( متدربــا ومتدربــة خــالل األربــع ســنوات األخيــرة للخطــة مــن قيادييــن وأعضــاء هيئــة 

التدريــس، وموظفيــن، حيــث تــم تدريــب نحــو )1530( خــالل العــام 1435/34هـــ.

1/2/4: البرامج التدريبية التي نفذتها الجامعة من خالل عمادة الجودة وتطوير المهارات.

قامــت عمــادة الجــودة فــي تدريــب اعضــاء هيئــة التندريــس الجــدد والســبقين واعــداد ايضــا مدربيــن الجــودة ، وفــي مــا 
يلــي ذكــر لــكل تدريــب علــى حــدا:

1/1/2/4: برامــج تطويــر مهــارات أعضاءهيئــة التدريســحرصًا مــن عمــادة الجــودة وتطويــر المهــارات علــى تنميــة مهــارات 
ــادة بإعــداد عــدد مــن  ــة التدريــس (, قامــت العم ــادات وأعضــاء هيئ ــة ) قي ــن بالجامع ــة مــن األكاديميي منســوبي الجامع

البرامــج التدريبيــة الداخليــة للعــام المالــي 1435-1436 هـــ وركــزت هــذه البرامــج التدريبيــة علــى تحقيــق مــا يلــي:

• تنمية المهارات القيادية لدى القيادات األكاديمية.	
• تنمية المهارات التدريسية والبحثية لدى عضو هيئة التدريس.	
• تعريف أعضاء هيئة التدريس بأهمية وآلية االعتماد األكاديمي.	
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• تنمية مهارات االتصال الفعال لدى األكاديميين.  	
• برامج تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس	

والجدول التالى يشير إلى اجمالى عدد البرامج التدريبية والمتدربين على جهات الجامعة:

جدول )4-6( إجمالى عدد البرامج التدريبية والمتدربين وفق جهات الجامعة

عدد البرامجالفئة المستهدفةمكان تنفيذ البرامجم
عدد الحضور

المجموعاناثذكور 

المجمعة1

أعضاء هيئة 
التدريس

4100165265
462101163الزلفى2
2411859الغاط3
2362561حوطة سدير4
2241539رماح5

14263324587المجموع

 مــن الجــدول الســابق يتضــح أن توزيــع البرامــج يتســق مــع المناطــق الجغرافيــة للجامعــة مــن حيــث عــدد 
الكليــات ونســب أعضــاء هيئــة التدريــس بهــا . 
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 عدد الحضور المجموع

شكل )4-6( توزيع البرامج التدريبية على المناطق الجغرافية بالجامعة

مــن الشــكل الســابق يتضــح وجــود اتســاق بيــن البرامــج التدريبيــة والمناطــق الجغرافيــة بالجامعــة وفقــا ألعــداد الكليــات 
وأعــداد منســوبيها مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والعــرض التالــى يوضــح البرامــج التدريبيــة فــي جهــات الجامعــة )المجمعة 

– الزلفــى– الحوطــة– الغــاط - رمــاح(:
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• البرامج التدريبية في المجمعة 	
جــدول )4-7 ( البرامــج التدريبيــة المقدمــة خــالل  الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام  الجامعــي 1435– 

1436 هـــ  ) المجمعة (
عدد المستفيدين

)أعضاء هيئة التدريس ( الفئه المكان تاريخه اسم البرنامج م

12 رجــال

المجمعة

صفــر

القـراءة البحثيـة السريعـة 1
23 نسـاء
12 رجــال

فـن طـرح االسئلــة 2
12 نسـاء
14 رجــال

قيـاس نواتـج التعلـم 3
24 نسـاء
7 رجــال

مهـارات التعامـل مع ضغـوط العمـل 4
20 نسـاء
14 رجــال

ربيـع 
االخـر

صناعـة التحفيـز و الدافعيـة لـدى الطالـب 5
19 نسـاء
13 رجــال

أنمـاط التعلـم وفـق نمـوذج كولـب 6
24 نسـاء
11 رجــال

أنمـاط الشخصيــة 7
25 نسـاء
17 رجــال مهـارات متقـدمــة في االتصــال 8
18 نسـاء

100 رجال
المجموع

165 نساء
265

من الجدول السابق يتضح أن مجمـوع عـدد الحـاضـريــن رجــال )  100  (   و  مجمـوع عـدد الحـاضـريــن 
نســــــاء )  165  (  والعدد االجمالي: ) 265 (

• البرامج التدريبية في الزلفى	
ــي  ــام  الجامع ــن الع ــي م ــي الثان ــل الدراس ــالل  الفص ــة خ ــة المقدم ــج التدريبي ــدول ) 4-11 ( البرام ج

ــي ( 1435– 1436 هـــ  ) الزلف
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عدد المستفيدين
)أعضاء هيئة التدريس ( الفئه المكان تاريخه اسم البرنامج م

8 رجــال

الزلفـــي

صفــر

صناعـة التحفيـز 
والدافعيـة لـدى الطالـب 1

22 نسـاء
14 رجــال

قيـاس نواتـج التعلـم 2
26 نسـاء
19 رجــال

ربيـع االخـر
القـراءة البحثيـة السريعـة 3

25 نسـاء
21 رجــال

أنمـاط الشخصيــة 4
28 نسـاء
62 رجال

101المجموع نساء
163 اإلجمالي

من الجدول الستابق يتضح أن مجمـــوع عـــدد الحـاضـريــــن رجــــال )  62   ( ومجمـــوع عـــدد الحـاضـريــــن 
نســــــاء )  101  ( والعــدد االجمالــي: ) 163 (.

• البرامج التدريبية في الغاط	
جــدول ) 4-7 (البرامــج التدريبيــة المقدمــة خــالل  الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام  الجامعــي 1435– 

1436 هـــ  ) الغاط (

عدد المستفيدين
)أعضاء هيئة التدريس ( الفئه المكان تاريخه اسم البرنامج م

21 رجــال

الغــــاط
صفــر صناعـة التحفيـز 

والدافعيـة لـدى الطالـب 1
10 نسـاء
20 رجــال

ربيـع االخـر القـراءة البحثيـة السريعـة 2
8 نسـاء

41 رجال
المجموع

18 نساء

59 اإلجمالي

من الجدول السابق يتضح أن مجمـــوع عـــدد الحـاضـريــــن رجــــال )  41  ( ومجمـــوع عـــدد الحـاضـريــــن 
نســــــاء )  18  ( والعــدد االجمالــي ) 59 (.

• البرامج التدريبية في حوطة سدير	
جــدول ) 4-8 ( البرامــج التدريبيــة المقدمــة خــالل  الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام  الجامعي 1435– 

1436 هـــ  ) حوطة ســدير (
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عدد المستفيدين
)أعضاء هيئة التدريس ( الفئه المكان تاريخه اسم البرنامج م

19 رجــال

حوطة
 سدير

صفــر القـراءة البحثيـة السريعـة 1
11 نسـاء
17 رجــال

ربيـع االخـر صناعـة التحفيـز
والدافعيـة لـدى الطالـب 2

14 نسـاء

36 رجال
المجموع

25 نساء

61 اإلجمالي

من الجدول السابق يتضح أن مجمـــوع عـــدد الحـاضـريــــن رجــــال )  36  ( ومجمـــوع عـــدد الحـاضـريــــن نســــاء )  
25  ( العــدد االجمالــي ) 61 (

• البرامج التدريبية في رماح	
جدول ) 22 ( البرامج التدريبية المقدمة خالل  الفصل الدراسي الثاني من العام  الجامعي 1435– 1436 هـ  ) رماح (

عدد المستفيدين
)أعضاء هيئة التدريس ( الفئه المكان تاريخه اسم البرنامج م

14 رجــال

رمــــــاح
صفــر فـن طـرح االسئلــة 1

5 نسـاء
10 رجــال

ربيـع االخـر صناعـة التحفيـز
2 والدافعيـة لـدى الطالـب

10 نسـاء
24 رجال

المجموع
15 نساء
39 اإلجمالي

من الجدول السابق يتضح أن مجمـــوع عـــدد الحـاضـريــــن رجــــال )  24  ( ومجمـــوع عـــدد الحـاضـريــــن 
نســــــاء )  15  ( والعــدد االجمالــي ) 39 (

2/1/2/4: برنامج تأهيل وإعداد مدربي الجودة في الجامعة

تــم تدريــب  عــدد )50( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن لديهــم خبــرة فــي مجــال الجــودة مــن الرجــال 
والنســاء ليكونــوا قادريــن علــى تقديــم دورات تدريبيــة متكاملــة فــي مجال الجــودة  واالعتمــاد األكاديمى
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3/1/2/4: برنامج تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد.

تم تأهيل مايقرب من )67( من أعضاء هيئة التدريس الجدد بهدف التعرف على :

• خصائص المجتمع الجامعي وسبل االنخراط فيه	
• اللوائح والقوانين الخاصة بالقبول والتسجيل	
• أدوار عضو هيئة التدريس في تطبيقات الجودة واالعتماد األكاديمي.	
• أساسيات البحث العلمي.	
• حقوق وواجبات عضو هيئة التدريس	
• البوابة االلكترونية للجامعة وكيفية التعامل معها .  	

4/1/2/4: تطور أنشطة التدريب الداخلي خالل عامي 1434 / 1435، 1435 / 1436 هـ.

نفــذت عمــادة الجــودة وتطويــر المهــارات خــالل العــام الحالــي 1436/1435 هـــ، )14( برنامجــا تدريبيــا، اســتفاد منهــا مــا 
يزيــد عــن )587( متــدرب ومتدربــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والقيــادات الجامعيــة، 

ويوضــح الجــدول )4-8( تطــور أعــداد برامــج التدريــب الداخليــة لعمــادة الجــودة وتطويــر المهــارات خــالل عامــي 
هـــ   1346/1345 هـــ،   1435/1434

عدد المستفيدينعدد البرامج التدريبيةالعام الجامعي

1435/1434221200 هـ
143514587 / 1436 هـ

934168المجموع
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شكل رقم )4-7( تطور أعداد برامج التدريب الداخلية لعمادة الجودة وتطوير المهارات خالل عامي 
1435/1434 هـ، 1435 / 1436 هـ.

2/2/4: األنشطة التدريبية التي نفذتها الجامعة من خالل عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد.

يعــد التدريــب جوهــر عمــل عمــادة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد وأحــد أهــم نشــاطات عمــادة التعليــم اإللكتروني 
والتعلــم عــن بعــد، ويهــدف إلــى المســاهمة فــي تحســين جــودة العمليــة التعليميــة مــن خــالل تطويــر مهــارات أعضــاء 
هيئــة التدريــس وطــالب الجامعــة فــي مجــال التعليــم اإللكترونــي، وفــي هــذا اإلطــار نفــذت العمــادة سلســلة مــن البرامــج 

التدريبيــة فــي مختلــف كليــات الجامعــة وخارجهــا إضافــة إلــى مســاهمتها مــن خاللهــا فــي خدمــة المجتمــع.

1/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تشرك أعضاء هيئة التدريس في بناء خططها التدريبية

فــي إطــار حــرص عمــادة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد علــى قيــاس رضــا المســتفيدين مــن خدماتهــا وتلبيــة 
ــة للعــام القــادم  ــة التدريــس للمشــاركة فــي اعــداد الخطــة التدريبي ــة، دعــت العمــادة أعضــاء هيئ احتياجاتهــم التدريبي
عــن طريــق تعبئــة اســتبانة الكترونيــة اعدتهــا وحــدة التدريــب فــي العمــادة خصصــت لذلــك، حيــث عممــت العمــادة رابــط 

االســتبانة اإللكترونــي علــى جميــع الكليــات )google( تســهياًل علــى الراغبيــن فــي المشــاركة.
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2/2/2/4: التدريب والتطوير لمنسوبي العمادة 

ــه وذلــك بالتعــاون  حرصــت العمــادة علــى تطويــر مهــارات موظفيهــا اإلدارييــن والفنييــن كاًل بمــا يخــدم تخصــص عمل
ــارات تنمــي  ــارف ومه ــاب مع ــا واكتس ــبة لموظفيه ــة مناس ــة تدريبي ــر بيئ ــاص لتوفي ــادات واإلدارات ذات االختص ــع العم م
ــدورات وعــدد الموظفيــن الذيــن اســتفادوا منهــا كمــا  قدراتهــم فــي مجــال العمــل والجــدول التالــي يوضح إحصائيــة بال

يبيــن النمــو الــذي حصــل.

جدول )4-10( التدريب والتطوير لمنسوبي العمادة

الفترة
المكان

عدد المتدربينعدد الدورات
1435143614351436
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شكل )4-7( التدريب والتطوير لمنسوبي العمادة
3/2/2/4: البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس 

ــام  ــالل الع ــادة خ ــا العم ــي تنفذه ــة الت ــدورات التدريبي ــن ال ــر م ــب األكب ــس بالنصي ــة التدري ــاء هيئ ــب أعض ــي تدري حظ
الدراســي 1436/1435هـــ حيــث تنوعــت البرامــج التدريبيــة حســب احتياجــات أعضــاء هيئــة التدريــس والجــدول التالــي 
يوضــح عــدد الــدورات والســاعات التدريبيــة التــي قدمــت ألعضــاء هيئــة التدريــس رجــال / نســاء والذيــن اســتفادوا منهــا.
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جدول )4-11( الدورات التدريبية التي قدمت ألعضاء هيئة التدريس رجال / نساء

أقسام الطالباتأقسام الطالب
أجمالي عدد 

الدورات
مجموع 

الساعات 
التدريبية

إجمالي عدد 
المتدربين عدد 

الدورات
عدد الساعات 

التدريبية
عدد 

المتدربين
عدد 

الدورات
عدد الساعات 

التدريبية
عدد 

المتدربات
454351123205805556510151678
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شكل )4-8( الدورات التدريبية التي قدمت ألعضاء هيئة التدريس رجال / نساء   

4/2/2/4: الدورات التدريبية لوحدات التعليم اإللكتروني بكليات الجامعة

ــم  ــة التعلي ــر ثقاف ــي نش ــارة ف ــودًا جب ــام 1435-1436 هـــ جه ــالل الع ــة خ ــات الجامع ــي كلي ــم ف ــدات التعلي ــت وح بذل
اإللكترونــي وتنفيــذ سلســلة متنوعــة مــن البرامــج التدريبيــة المعتمــدة مــن العمــادة، وتنوعــت هذه الــدورات بيــن المجاالت 
المختلفــة للتعليــم االلكترونــي، كمــا تنوعــت هــذه الــدورات بيــن أعضــاء هيئــة التجريــس والطــالب والموظفيــن، والجــدول 

التالــي يوضــح ذلــك:

جدول )4-12( أعداد المتدربين بالكليات للعام 1435 – 1436 هـ

العددالفئة المستهدفةالكليةم

إدارة األعمال1
78أعضاء هيئة التدريس

62الطالب
16موظفين

125أعضاء هيئة التدريستربية الزلفي )طالب(2

تربية الزلفي )طالبات(3
260أعضاء هيئة التدريس

52طالبات
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تربية المجمعة )طالبات(4
138أعضاء هيئة التدريس

507الطالب

طب أسنان5
101أعضاء هيئة التدريس

62الطالب

علوم الزلفي6
180أعضاء هيئة التدريس

38الطالب

علوم الغاط )طالب(7
65أعضاء هيئة التدريس

68الطالب

علوم الغاط )طالبات(8
59أعضاء هيئة التدريس

94طالبات

علوم الحاسب والمعلومات )طالبات(9
50أعضاء هيئة التدريس

48طالبات

العلوم والدراسات اإلنسانية في حوطة سدير )طالب(10
80أعضاء هيئة التدريس

30الطالب

العلوم والدراسات اإلنسانية في حوطة سدير )طالبات(11
100أعضاء هيئة التدريس

142طالبات

العلوم والدراسات اإلنسانية في رماح )طالب(12
60أعضاء هيئة التدريس

30الطالب

العلوم والدراسات اإلنسانية في رماح )طالبات(13
46أعضاء هيئة التدريس

14طالبات

العلوم الطبية تطبيقية )طالب(14
99أعضاء هيئة التدريس

35الطالب

العلوم الطبية تطبيقية )طالبات(15
86أعضاء هيئة التدريس

63طالبات
10موظفات
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شكل )4-9( اعداد المتدربين بالكليات
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 (طالبات)علوم طبية تطبيقية  (طالب)علوم طبية تطبيقية  (طالب)علوم رماح  (طالب)علوم رماح  (طالبات)علوم حوطة سدير  (طالب)علوم حوطة سدير  (طالبات)علوم الحاسب والمعلومات  (طالبات)علوم الغاط  (طالب)علوم الغاط  علوم الزلفي طب أسنان (طالبات)تربية المجمعة  (طالبات)تربية الزلفي  (طالب)تربية الزلفي  إدارة األعمال

 أعداد المتدربين بالكليات 

 

 

5/2/2/4: برنامج تدريب المدربين

ــرية  ــوارد البش ــر الم ــي تعتب ــد الت ــن بع ــم ع ــي والتعل ــم اإللكترون ــادة التعلي ــفة عم ــن فلس ــا م انطالق
ــي  ــام الحال ــالل الع ــادة خ ــذت العم ــة، نف ــي للجامع ــال الحقيق ــس رأس الم ــة التدري ــو هيئ ــة بعض ممثل
دورة » تدريــب المدربيــن/ المدربــات المعتمديــن علــى نظــام التعلــم اإللكترونــيDesire2Learn » وهــو 
البرنامــج التدريبــي المخصــص لتشــكيل فريــق مدربيــن مــن داخــل الجامعــة بهــدف االعتمــاد عليهــم 

ــة التدريــس والطــالب فــي الجامعــة. ــة ألعضــاء هيئ ــم دورات تدريبي فــي تقدي

6/2/2/4: برامج التدريب الصيفي ألعضاء هيئة التدريس

نفــذت عمــادة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد سلســلة مــن البرامــج التدريبيــة الموجهــة ألعضــاء هيئــة التدريــس 
ــل  ــالل الفص ــة خ ــارات علمي ــابه مه ــس واكتس ــة التدري ــو هيئ ــات عض ــي احتياج ــت لتلب ــي وصمم ــل الصيف ــالل الفص خ
الصيفــي وكان الحضــور مميــز خاصــة وأن التدريــب تــم مــن خــالل الفصــول االفتراضيــة التــي بــدأت العمــادة تطبيقــه فــي 

دوراتهــا التدريبيــة مطلــع العــام الدراســي 1435-1436هـــ.
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جدول )4-13( البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس خالل الفصل الصيفي

عدد الساعات التدريبيةعدد المتدربينعدد الدورات التدريبيةالعام الجامعي
44320صيف عام 1433هـ
65936صيف عام 1434هـ
53730صيف عام 1435هـ
34515صيف عام 1436هـ

شكل )4-10( برامج التدريب الصيفي ألعضاء هيئة التدريس

 
 

23% 
32% 20% 

25% 

مقارنة الدورات التدريبية الصيفية خالل األربع سنوات 
 ألعضاء هيئة تدريس الجامعة

 1436عدد المتدربين 1435عدد المتدربين 1434عدد المتدربين  1433عدد المتدربين

7/2/2/4: برامج التدريب الصيفي لطالب التعليم العام

خــالل الشــراكة بيــن الجامعــة ممثلــة بعمــادة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد وبيــن إدارات التربيــة والتعليــم فــي 
ــب فــي  ــم التدري ــث ت ــم العــام حي ــة لطــالب التعلي ــه وتخصصي النطــاق الجغرافــي للجامعــة نفــذت العمــادة دورات نوعي
المراكــز الصيفيــة مــن خــالل حافلــة التدريــب والتعليــم االلكترونــي المجتمعــي ويوضــح الجــدول التالــي عــدد الــدورات 

والمســتفيدين منهــا وعــدد الســاعات التدريبيــة لــكل برنامــج.             

جدول )4-14( التدريب الصيفي لطالب التعليم العام

عدد الساعات التدريبيةعدد الطالبعدد الدورات التدريبيةالعام الجامعي

5356صيف عام 1435هـ

58010صيف عام 1436هـ
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30% 
70% 

مقارنة الدورات التدريبية الصيفية خالل السنتين 
 الماضية لطالب الجامعة

 1436عدد المتدربين 1435عدد المتدربين 

 

 

 

 

شكل )4-15( التدريب الصيفي لطالب التعليم العام

8/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تعقد ورشة عمل لتطوير البرامج التدريبية

عقــدت عمــادة التعليــم اإللكتروني ورشــة عمــل إلعــداد الخطــة التدريبيــة  حيــث تــم مناقشــة المالحظــات علــى 
البرامــج التدريبيــة خــالل الفصــل الدراســي االول وقــد تركــزت موضوعــات ورشــة العمــل علــى خطــة التدريــب للفصــل 
الثاني وجــدوى التدريــب عــن بعــد فــي بعــض البرامــج التدريبيــة فــي برامــج نظــام إدارة التعلــم اإللكتروني، وتأتــي هــذه 

الورشــة فــي إطــار تطويــر البرامــج التدريبيــة لتحقيــق أكبــر فائــدة مــن تنفيــذ هــذه البرامــج.

)D2L( 9/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تقدم دورة في نظام إدارة التعلم

قدمــت عمــادُة التعليــم االلكترونــي والتعلــم عــن بعــد دورة فــي نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي )D2L(، موجهــه ألعضــاء 
هيئــة التدريــس فــي كليــات المجمعــة، وتهــدف الــدورة الــى التدريــب والتعــرف على نظــام التعليــم اإللكترونــي ممــا يخــدم 
البيئــة التعليميــة فــي الجامعــة وتســعى العمــادة مــن خــالل الــدورة إلــى تقديــم خدمــات التدريــب علــى تطبيقــات التعليــم 

اإللكترونــي فــي مختلــف كليــات الجامعــة، لضمــان دعــم وتعزيــز العمليــة التعليميــة فــي الجامعــة. 
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10/2/2/4: العمادة تقيم دورة في تطوير مواقع أعضاء هيئة التدريس

ضمــن اهتمامــات عمــادة التعليــم اإللكترونــي فــي التطويــر اإللكترونــي ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي العمليــة التعليميــة 
قدمــت العمــادة دورة » طــور موقعــك الجامعــي »  حيــث كانــت الــدورة موجهــه ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة وذلك 
بهــدف تطويــر مهــارات عضــو هيئــة التدريــس فــي الممارســات التقنيــة الالزمــة لتفعيــل موقعــه الجامعــي ، والتعــرف على 
ابــرز النقــاط التــي تجعــل مــن موقعــه الجامعــي موقعــًا ناجحــًا وفاعــاًل فــي العمليــة التعليميــة ، حيــث تضمنــت الــدورة 
التعريــف بكيفيــة إنشــاء الصفحــات وتحريرهــا وإنشــاء الصفحــات الفرعيــة وكيفيــة إنشــاء المحتــوى باســتخدام األدوات  

بحيــث يكــون المتــدرب فــي نهايــة الــدورة قــد اكتســب طرقــًا جديــدًة وإبداعيــة إلضافــة المحتــوى .

11/2/2/4: تنفيــذ برامــج تدريــب مشــتركة بيــن عمــادة التعليــم اإللكترونــي وإدارة التخطيــط والتطويــر اإلداري بهــدف 
ــا يعــود  ــق األهــداف المرجــوة وبم ــن جهــات الجامعــة فــي نشــاطات مشــتركة لتحقي ــدأ التعــاون والشــراكة بي ــز مب تعزي
ــط  ــة للتخطي ــد واإلدارة العام ــن بع ــم ع ــي والتعل ــم اإللكترون ــادة التعلي ــت عم ــة، وضع ــوبي الجامع ــى منس ــدة عل بالفائ
والتطويــر اإلداري مســودة اتفــاق لتدريــب موظفــي الجامعــة علــى رأس العمل  علــى بعــض األجهــزة اإللكترونيــة 
ــى  ــث تتول ــة المالئمــة حي ــم وضــع الخطــة التنفيذي ــا المتعــددة , فقــد ت المتوفــرة فــي الجامعــة لالســتفادة مــن خدماته
العمــادة إعــداد الحقيبــة التدريبيــة واختيــار المدربيــن فيمــا تتولــى اإلدارة مخاطبــة الجهــات اإلداريــة فــي الجامعــة وتنفيــذ 
ــادة  ــن عم ــاون بي ــتمرار للتع ــو اس ــل ه ــس األول،  ب ــترك لي ــي المش ــج التدريب ــذا البرنام ــر أن ه ــر بالذك ــدورات والجدي ال

ــات وعمــادات وإدارات بمــا يحقــق أهــداف الجامعــة. ــف جهــات الجامعــة مــن كلي ــي ومختل ــم اإللكترون التعلي

12/2/2/2: العمــادة تنفــذ فــي كليــة الطــب دورة متخصصــة فــي التعامــل مــع المنصــات اإللكترونيــة نفــذت العمــادة دورة 
متخصصــة للتدريــب علــى التعامــل مــع المنصــات اإللكترونيــة موجهة ألعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد فــي كليــة الطــب، 
حيــث تــم خــالل هــذه الــدورة تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس علــى التعامــل مــع المنصــات اإللكترونيــة وآليــة االســتفادة 

منهــا ومــا يمكــن أن تقدمــه ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب مــن خدمــات فــي العمليــة التعليميــة.

ــة  ــم اللغ ــج تعلي ــى برنام ــس عل ــة التدري ــاء هيئ ــدرب أعض ــي ت ــم اإللكترون ــادة التعلي 13/2/2/4:  عم
ــة  اإلنجليزي

أقامــت عمــادة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد البرنامــج التدريبــي علــى برنامــج تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة )ســناكو( 
الــذي تــم تنصبيــه فــي معامــل كليــات الجامعــة، حيــث يخــدم هــذا البرنامــج المتطــور تخصصــات اللغــة اإلنجليزيــة واللغــة 
العربيــة والدراســات اإلســالمية والحاســب اآللــي، وقــد اســتفاد مــن البرنامــج التدريبــي مــا يقــارب مئــة وعشــرين متــدرب 
فــي مختلــف الكليــات وتــم تقديمــه علــى نمطيــن )بشــكل مباشــر( ألعضــاء هيئــة التدريــس الرجــال و )عــن بُعــد( لعضوات 

هيئــة التدريــس النســاء.
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الشــبكة  ومســؤوالت  لمســؤولي  تدريبيــة  دورات  تقيــم  اإللكترونــي  التعليــم  عمــادة   :14/2/2/4
بالجامعــة  التلفزيونيــة 

نفــذت عمــادة التعليــم اإللكترونــي دورة تدريبيــة لمســئولي ومسئوالت الشــبكة التلفزيونيــة بالجامعــة، والهــدف مــن هــذه 
الــدورة هــو تدريــب مســئولي ومســئوالت الشــبكة التلفزيونيــة علــى االســتخدام األمثــل لتجهيــزات الشــبكة التلفزيونيــة 
وســتبدأ عمــادة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد بتجهيزهــا عــن طريــق تأسيس اســتوديوهات تعليميــة فــي جميــع 

كليــات الجامعــة وذلــك لنقــل المحاضــرات الــى شــطر الطالبــات.

15/2/2/4: عمادة التعليم اإللكتروني تطلق سلسلة من البرامج التدريبية في النوادي الصيفية

ــازة  ــالل اإلج ــام خ ــم الع ــي التعلي ــالب ف ــي للط ــم اإللكترون ــي التعلي ــة ف ــج التدريبي ــن البرام ــلة م ــادة سلس ــت العم قدم
الصيفيــة، حيــث تــم تنفيــذ هــذه البرامــج التدريبيــة فــي نــادي الحــي بثانويــة الملــك فهــد، ونــادي الملــك ســلمان، ونــادي 
األميــر ســلطان، ونــادي ابــن كثيــر، ونــادي ابــن تيميــة، فــي كل مــن المجمعــة والزلفــي، وذلــك بعــد التنســيق مــع إدارات 
التعليــم فــي تلــك المحافظــات، وتعتبــر هــذه البرامــج تفعيــاًل مباشــرًا وعمليــًا للتوصيــات التــي خرجــت بهــا ورشــة العمــل 

التــي نظمتهــا العمــادة قبيــل شــهر رمضــان المبــارك مــع نخبــة مــن قيــادات التعليــم العــام.

ــات  ــي ومعلم ــد( لمعلم ــن بع ــي )ع ــم اإللكترون ــي التعلي ــة دورةٍ ف ــارك بإقام ــة تش 16/2/2/4: الجامع
ــي ــد الجنوب ــدارس الح م

شــاركت الجامعــُة فــي تقديــم دورات وبرامــج تدريبيــة ) عــن بُعــد ( فــي التعليــم اإللكترونــي وتقنيــات التعليــم ضمــن 
البرامــج التدريبيــة التــي أطلقتهــا وزارُة التعليــم ، والموجهــة لمعلمــي ومعلمــات مــدارس الحــد الجنوبي ، وذلك للمســاهمة 
فــي حــل مشــكلة تعطــل الدراســة ، وتلبيــًة للواجــب الوطنــي فــي مثــل هــذه الظــروف ، وكانــت الــدورة بعنــوان : “ بنــاء 
محطــات البــث االفتراضيــة وتوظيفهــا فــي التعليــم “ ، وينظمهــا المركــز الوطنــي للتعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بُعــد 
بــوزارة التعليــم ، ومســاهمة مــن الجامعــة حيــال تعطــل الدراســة فــي مــدارس الحــد الجنوبــي وتلبيــة للواجــب الوطنــي 

17/1/2 العمــادة قدمــت دورات مجانيــة عــن بعــد لــزوار جنــاح العمــادة فــي المعــرص المصاحــب للمؤتمــر 
الدولي

قدمــت عمــادُة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بُعــد دورًة مجانيــًة فــي مجــال التعليــم اإللكترونــي وذلــك لــزوار جنــاح 
العمــادة فــي المعــرض المصاحــب للمؤتمــر الدولــي الرابــع للتعليــم اإللكترونــي حيــث كانــت هــذه الــدورًة تحــت مســمى 
»اســتخدام األيبــاد فــي التعليــم«، وذلــك ســعيًا مــن العمــادة فــي نشــر ثقافــة التعليــم اإللكترونــي فــي المجتمــع حيــث كان 
اإلقبــال علــى دورة اســتخدام األيبــاد فــي التعليــم كبيــر جــدًا ومــن مختلــف الجهــات الحكوميــة ومــن جميــع مناطــق المملكــة
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18/2/2/4:  عمــادة التعليــم اإللكترونــي تقــدم دورات فــي تطبيقــات البــث المباشــر فــي التعليــم 
اإللكترونــي فــي المركــز الوطنــي للتعلــم اإللكترونــي

شــاركت عمــادة التعليــم االلكترونــي والتعلــم عــن بعــد فــي الجامعــة فــي تنفيــذ دورات المركــز الوطنــي 
للتعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد بمدينــة الريــاض حيــث تــم تقديــم دورة نوعيــة بعنــوان »تقنيــات 
 )live streaming( البــث المباشــر فــي التعليــم اإللكترونــي«. وهدفــت هــذه الــدورة إلــى فهــم مصطلــح
وتاريــخ البــث عبــر مراحــل متطــورة وتقنيــات البــث الفضائــي والبــث األرضــي والبــث اإللكترونــي واحتيــاج 
المقــدم للبــث إلــى التجهيــزات والتكلفــة الهائلــة للبــث، باإلضافــة إلــى كيفيــة اســتخدام تلــك التقنيــات 

المجانيــة مــع الطــالب.

19/2/2/4: الخدمة االلكترونية لتعديل الشهادات التدريبية 

أطلقــت العمــادة نظــام الشــهادات التدريبيــة االلكترونيــة يقــدم خدمــة للمتدربيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــن  ــك م ــم ذل ــث يت ــًا. حي ــا إلكتروني ــة عليه ــالت المطلوب ــراء التعدي ــًا، وإج ــهادتهم إلكتروني ــى ش ــول عل وغيرهم للحص
ــب  ــة بصاح ــات الخاص ــجيل البيان ــهادات وتس ــل الش ــام تعدي ــم نظ ــة ث ــات اإللكتروني ــة الخدم ــى بواب ــول عل خالل الدخ
الطلب مــع ذكــر ســبب التعديــل إمــا خطــأ باالســم أو بيانــات الــدورة أو التســجيل اليــدوي وتأكيــد تســلم الشــهادة األصليــة 

ــة. ــذه الخدم ــن ه ــتفيدين م ــدد المس ــح ع ــي يوض ــدول التال ــأ. والج الخط
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جدول )4-14( الخدمة اإللكترونية لتعديل الشهادات التدريبية

عدد الطلبات المنجزةالنساءالرجالعدد الطلباتالعام الدراسي

14352520525
14361916319

هـــ،  هـــ، 1434/1433   1433/1432 ( التاســعة  التنميــة  فــي خطــة  التدريــب  تطــور   :20/2/2/4
هـــ(.  1436/1435 هـــ،   1435/1434

تدريب أعضاء هيئة التدريس.
ــة التدريــس  ــدى أعضــاء هيئ ــي ل ــر والنمــو المهن ــة التطوي ــم عــن بُعــد أهمي ــي والتعل ــم اإللكترون ــادة التعلي ــدرك عم ت
بالجامعــة، ولقــد ســاعد توافــر اإلمكانــات الهائلــة والخبــرات األصيلــة للعمــادة فــي تطــور عــدد البرامــج التدريبيــة التــي 
تقدمهــا العمــادة خــالل فتــرة قصيــرة مــن عمــر العمــادة، فقــد تطــورت أعمــال ونشــاطات العمــادة فــي المجــال التدريبــي 
وأرتفــع معهــا طلبــات مــن المســتفيدين مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة، وارتفــع معهــا عــدد الــدورات التــي تقدمهــا 

العمــادة وعــدد الســاعات التدريبــة.

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــدد أعض ــة وع ــاعات التدريبي ــدد الس ــي وع ــب اإللكترون ــج التدري ــدد برام ــدول )4-16( ع ــح ج ويوض
ــة. ــالث الماضي ــوام الث ــدى األع ــى م ــة عل ــات الجامع ــي كلي ــا ف ــتفيدين منه المس

جدول )4-16( عدد برامج التدريب اإللكتروني وعدد الساعات التدريبية وعدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين منها في كليات 

الجامعة خالل األعوام االربع الماضية

عدد الساعات التدريبيةعدد المتدربينعدد البرامج التدريبيةالعام الجامعي

1433/143215570170هـ
1434/143312024471053هـ
1435/143414426021668هـ
1436/14356510151678هـ
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.شكل )4-15( عدد برامج التدريب اإللكتروني وعدد الساعات التدريبية وعدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين منها 
في كليات الجامعة خالل األعوام الثالث الماضية

تدريب طالب الجامعة.
اهتمــت الجامعــة بتنميــة قــدرات طــالب الجامعــة فــي مهــارات التعليــم اإللكترونــي ووفــرت لهــم البرامــج 
التدريبيــة التــي تتناســب مــع إمكاناتهــم وقدراتهــم، ويبيــن الجــدول )4-16( عــدد البرامــج التدريبيــة فــي التعليم 

اإللكترونــي لطــالب الجامعــة خــالل األعــوام االربــع الماضيــة:

جــدول )4-16( عــدد البرامــج والســاعات التدريبيــة والمتدربيــن مــن طــالب الجامعــة فــي التعليــم اإللكترونــي 
خــالل األعــوام االربــع الماضيــة )1433/32 هـــ، وحتــى 1436/35 هـــ(

عدد الساعات التدريبيةعدد المتدربينعدد البرامج التدريبيةالعام الجامعي

1433/14321233هـ

1434/1433411812هـ

1435/1434618318هـ

1436/1435هـ 

33 %36 %50 %النسبة الزيادة السنوية 
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شــكل )4-17( عــدد برامــج التدريــب اإللكترونــي وعــدد الســاعات التدريبية وعــدد أعضاء هيئــة التدريس 
المســتفيدين منهــا فــي كليــات الجامعــة خالل األعــوام الثــالث الماضية
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الفصل الخامس
خدمة المجتمع
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1/5: البرامج التعليمية
1/1/5: نسب تنفيذ برامج البكالوريوس بنظام التجسير وفقًا للمجاالت العلمية 

2/1/5: مقارنة برامج الدبلومات للعام ال جامعي1436/1435هـ -1437/1436هـ    

3/1/5: القبول والتسجيل في برامج التعليم الموازي

4/1/5: التطور في أعداد المقبولين بالبرامج التعليمية.

2/5: البرامج التدريبية والمجتمعية
1/2/5: البرامج التدريبية

2/2/5: البرامج المجتمعية 

3/2/5: مركز التدريب المجتمعي النسوي

4/2/5: مشروع التعليم والتدريب اإللكتروني المجتمعي

 5/2/5: شهادة كمبريدج

6/2/5: برنامج تأهيل القيادات اإلدارية بوكالة شؤون المطبوعات بوزارة الشؤون اإلسالمية
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تمهيد:
تعد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وسيطا يربط بين الجامعة وجميع قطاعات المجتمع   
تلبية  في  واسهامها  المجتمع،  خدمة  في  ورسالتها  المجمعة  جامعة  أهداف  من  وانطالقا  ومؤسساته، 
تمتلكها  التي  والكفاءات  الخبرات  خالل  من  المستمر  والتعليم  المجتمع  خدمة  عمادة  تقوم  احتياجاته، 
الجامعة بتقديم البرامج التعليمية المتخصصة في مختلف حقول المعرفة التربوية، واإلدارية، والتقنية، 
والطبية، لتساهم في تلبية وتنمية احتياج المجتمع في المحافظات الواقعة في النطاق الجغرافي للجامعة.

ولقد حظيت العمادة بموافقة وزارة الخدمة المدنية على إقامة قرابة ثالثين برنامجا تعليميا في 
الكليات  في  األكاديمية  األقسام  مع  بالتعاون  العمادة  بدأت  وقد  والمهنية،  العلمية  التخصصات  مختلف 
بالتخطيط والتنفيذ لتلك المجموعة من البرامج التي تلبي حاجات أفراد المجتمع وتتوافق مع متطلبات 

سوق العمل.
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1/5: البرامج التعليمية

انطالقــًا مــن جهــود عمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر فــي تحقيــق أهدافهــا الراميــة إلــى خدمــة 
ــي  ــة والت ــة المجمع ــتراتيجية لجامع ــة االس ــة بالخط ــة المتضمن ــداف التفصيلي ــع األه ــاقًا م ــع، واتس ــراد المجتم ــع أف جمي
دشــنها معالــي مديــر جامعــة المجمعــة خــالل الفصــل الدراســي الثانــي للعــام الجامعــي 1432-1433هـــ، والتــي دعــت 
ــادة أعــداد المســتفيدين مــن برامــج العمــادة فــي القطاعــات الخاصــة والمؤسســات المجتمعيــة )الهــدف  إلــى ضــرورة زي

ــة المجمعة،1433هـــ(. ــتراتيجية لجامع ــة االس ــي للخط ــتراتيجي الثان ــدف االس ــن اله ــق م ــي المنبث ــي الثان التفصيل

وقــد قامــت العمــادة بإعــداد خطــة متكاملــة لبرامجهــا التعليميــة فــي ضــوء دراســة احتياجــات المحافظــات الواقعــة فــي 
نطــاق جامعــة المجمعــة، وكذلــك المحافظــات الواقعــة فــي حدودهــا مــن البرامــج التعليميــة ســواء النوعيــة منهــا أو التــي 
يطلبهــا ســوق العمــل، وفــي ضــوء توجهــات وزارة التعليــم العالــي الــواردة للجامعــة بشــأن التوســع فــي برامــج التعليــم 
المــوازي قامــت العمــادة بفتــح بــاب القبــول خــالل العــام الجامعــي 1436/1435هـــ     -1437/1436هـــ وكانــت علــى 

النحــو التالــي:

جدول )5-1( يوضح برامج البكالوريوس بنظام التجسير للعام الجامعي 1436/1435هـ -1437/1436هـ

الكلية المشرفة على البرنامجالفئةمقر التنفيذمسمى البرنامج

بكالوريوس التمريض
طالبالمجمعة

كلية العلوم الطبية التطبيقية طالباتالمجمعة
طالبالمجمعةبكالوريوس تقنية األجهزة الطبية

كلية علوم الحاسب والمعلوماتطالبالمجمعةبرنامج بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات

كلية الهندسةطالبالمجمعةبرنامج بكالوريوس هندسة االتصاالت وااللكترونيات

برنامج بكالوريوس علوم الحاسب والمعلومات
)مستمر من أعوام سابقة( 

طالبالزلفي

كلية علوم الزلفي طالبالرياض
طالباتالرياض

طالبحفر الباطن

برنامج بكالوريوس إدارة االعمال مسار إدارة الموارد البشرية
)مستمر من أعوام سابقة( 

طالبحوطة سدير
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

بحوطة سدير طالبالرياض
طالبحفر الباطن
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برنامج بكالوريوس المحاسبة
كلية إدارة األعمالطالبالمجمعة)مستمر من أعوام سابقة(

برنامج بكالوريوس إدارة األعمال مسار إدارة مالية
كلية إدارة األعمالطالبالمجمعة)مستمر من أعوام سابقة( 

كلية العلوم الطبية التطبيقيةطالب -طالباتالمجمعةبكالوريوس التمريض )مستمر من أعوام سابقة(

كلية العلوم الطبية التطبيقيةطالب -طالباتالمجمعةبكالوريوس العالج الطبيعي )مستمر من أعوام سابقة(

كلية العلوم الطبية التطبيقيةطالبالزلفيبكالوريوس المختبرات الطبية )مستمر من أعوام سابقة(

كلية العلوم الطبية التطبيقيةطالبالمجمعةبكالوريوس تقنية األجهزة الطبية )مستمر من أعوام سابقة(

ممــا ســبق يتضــح أن برامــج البكالوريــوس بنظــام التجســير التــي تقدمهــا عمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر 
ــب  ــى الجان ــز عل ــب التطبيقــي، مــع التركي ــب النظــري والجان ــن الجان ــا بي خــالل العــام الجامعــي القــادم تنوعــت مجاالته

ــة: ــة التالي ــي وتؤكــد هــذا التوجــه اإلحصائي ــم العال ــًا لتوجهــات وزارة التعلي ــي التطبيقــي وفق العمل

1/1/5: نسب تنفيذ برامج البكالوريوس بنظام التجسير وفقًا للمجاالت العلمية 

يوضح الجدول والشكل التالي نسب تنفيذ برامج البكالوريوس بنظام التجسير وذلك وفقا للمجاالت العلمية:

جدول )5-2( يوضح نسب تنفيذ برامج البكالوريوس بنظام التجسير وفقًا للمجاالت العلمية

نسبة البرامج العملية من البرامجإجمالي البرامجالبرامج النظريةالبرامج العملية التطبيقية

9312%75

شكل )5-1( نسب تنفيذ برامج البكالوريوس بنظام التجسير وفقًا للمجاالت العلمية

ˇ
 

البرامج العملية 
 التطبيقية

70% 

 البرامج النظرية
30% 
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2/1/5: مقارنة برامج الديبلومات للعام ال جامعي1436/1435هـ -1437/1436هـ    

يوضح الجدول والشكل التالي مقارنة برامج الديبلومات للعام الحالي والسابق:

 جدول )5-3( يوضح برامج الديبلومات للعام ال جامعي1436/1435هـ -1437/1436هـ
مقر التنفيذالكلية المنفذةالبرامجم

دبلوم المحاماة
الغاط – الرياض – حفر الباطنكلية إدارة األعمال)دبلوم عالي(

دبلوم اإلدارة المكتبية5
المجمعة-الرياض – حفر الباطنكلية المجتمع)دبلوم تأهيلي(

دبلوم شبكات )سيسكو(6
المجمعة-الرياض – حفر الباطنكلية المجتمع)دبلوم تأهيلي(

دبلوم التحرير والسكرتارية7
المجمعة-الرياض – حفر الباطنكلية المجتمع)دبلوم تأهيلي(

دبلوم الفندقة والسياحة8
المجمعة-الرياض – حفر الباطنكلية المجتمع)دبلوم تأهيلي(

دبلوم الخرائط ونظم المعلومات9
المجمعة-الرياض – حفر الباطنكلية المجتمع)دبلوم تأهيلي(

المجمعة-الرياض – حفر الباطنكلية المجتمعدبلوم التسويق )دبلوم تأهيلي(10

المجمعة-الرياض – حفر الباطنكلية المجتمعدبلوم األنظمة )دبلوم تأهيلي(11

دبلوم المعامالت المصرفية12
المجمعة-الرياض – حفر الباطنكلية المجتمع)دبلوم تأهيلي(

13
دبلوم علوم الحاسب اآللي التطبيقي 

“برمجة التطبيقية”
)دبلوم تأهيلي(

المجمعة-الرياض – حفر الباطنكلية المجتمع

دبلوم التحرير الصحفي14
الرياض – حفر الباطنكلية المجتمع)دبلوم تأهيلي(

دبلوم العالقات العامة15
الرياض – حفر الباطنكلية المجتمع)دبلوم تأهيلي(

دبلوم الموارد البشرية16
المجمعة-الرياض – حفر الباطنكلية المجتمع)دبلوم عالي(
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جدول )5-4( مقارنة بين برامج الدبلومات للعام الجامعي1436/1435هـ   -1437/1436هـ

نسبة الدبلومات إجمالي الدبلومات المنفذةالدبلومات التأهيليةالدبلومات العليا
نسبة الدبلومات التأهيليةالعليا

21113%15,4%84,6

شكل )5-2( مقارنة بين برامج الدبلومات للعام الجامعي1436/1435هـ -1437/1436هـ

جدول )5-5( مقارنة إحصائية بين البرامج المنفذة ما بين عامي 1435/1434 ,1436/1435هـ

العام الجامعي 1436/1435هـالعام الجامعي 1435/1434هـ
مجموعدبلومبكالوريوسالمجموعدبلومبكالوريوس

8614121325
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3/1/5: القبول والتسجيل في برامج التعليم الموازي

يوضح الجداول والرسوم التالية إحصائية عن القبول ببرامج التعليم الموازي

جدول )5-6( إحصائية عن القبول ببرامج التعليم الموازي » تجسير« للعام الجامعي 1437/1436هـ

الجهةالبرنامج
 المنفذة

مقر
الفئة التنفيذ

عدد 
المسجلين 

إلكترونيًا

عدد المرشحين للقبول 
من عمادة القبول 

والتسجيل

عدد المقبولين 
نهائياًَ من لجان الفرز 

األكاديمي

هندسة االتصاالت 
2174544طالبالمجمعةكلية الهندسةواإللكترونيات

بكالوريوس العلوم 
في تقنية المعلومات

كلية علوم 
الحاسب 

والمعلومات
1868051طالبالمجمعة

بكالوريوس 
كلية العلوم التمريض

الطبية 
التطبيقية

المجمعة

29229270طالب
12212270طالبات

بكالوريوس تقنية 
13013070طالباألجهزة الطبية

947669305المجموع
 

شكل )5-4( إحصائية عن القبول ببرامج التعليم الموازي » تجسير« للعام الجامعي 1437/1436هـ
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جدول )5-7( االستيعاب للمتقدمين ببرامج البكالوريوس بنظام التجسير للعام ال جامعي1437/1436هـ

نسبة القبولمقبولمتقدم
947305%32.2

شكل )5-5( االستيعاب للمتقدمين ببرامج البكالوريوس بنظام التجسير للعام ال جامعي1437/1436هـ
جدول )5-8( إحصائية عن القبول ببرامج التعليم الموازي » دبلومات« نهاية عام 1436/1435هـ

المجموع عدد المسجلين إلكترونيًا الفئة المقر البرنامج

266

30 طالب الرياض
اإلدارة المكتبية

25 طالبات
65 طالبات 92الحفر طالب
54 طالب المجمعة

102

17 طالب المجمعة

سيسكو
35 طالب 14الحفر طالبات
9 طالبات 27الرياض طالب

82

4 طالب الرياض
التحرير والسكرتارية

19 طالبات
20 طالبات 28الحفر طالب
11 طالب المجمعة

6

3 طالب المجمعة

الفندقة والسياحة
2 طالب 1الرياض طالبات
0 طالب 0حفر الباطن طالبات
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16

6 طالب المجمعة

الخرائط ونظم المعلومات 
3 طالب 1الرياض طالبات
6 طالب 0الحفر طالبات

18

1 طالب المجمعة

تسويق
8 طالب 1الرياض طالبات
8 طالب -الحفر طالبات

61

15 طالب المجمعة

9األنظمة طالب 6الرياض طالبات
25 طالب 6الحفر طالبات

64

22 طالبات
الحفر

المعامالت المصرفية
19 طالب
8 طالب 9الرياض طالبات
6 طالب المجمعة

64

11 طالب المجمعة

علوم الحاسب اآللي 
التطبيقي “برمجة تطبيقية”

8 طالب الرياض
13 طالبات
25 طالب 7الحفر طالبات

122

7 طالب المجمعة

الموارد البشرية
41 طالب الرياض
16 طالبات
47 طالب 11حفر الباطن طالبات

3

2 طالب
الرياض

التحرير الصحفي
1 طالبات
0 طالب 0حفر الباطن طالبات
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53

16 طالب الرياض
العالقات العامة

6 طالبات
29 طالب حفر الباطن
2 طالبات

109
7

طالب
الغاط

65دبلوم المحاماة الرياض
37 حفر الباطن

1932 - - - المجموع

4/1/5: التطور في أعداد المقبولين بالبرامج التعليمية.
توضح الجداول والتقارير التالية تطور أعداد المتقدمين والمقبولين بالبرامج التعليمية

جدول )5-10( تطور أعداد المتقدمين والمقبولين بالبرامج التعليمية خالل األربع أعوام الجامعية

متقدم للبكالوريوسالعام الجامعي
 بنظام تجسير

مقبول بالبكالوريوس
مقبول دبلوماتمتقدم دبلومات  بنظام تجسير

1434/1433373625017291430
1435/1434227580180671439
1436/14352980107835641702

-9473051932“ نهاية عام 1436/1435

شكل )5-6( يوضح تطور أعداد المتقدمين والمقبولين بالبرامج التعليمية خالل األربع أعوام الجامعية
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2/5: البرامج التدريبية والمجتمعية
1/2/5: البرامج التدريبية

توضح الجداول والرسوم التالية نسبة تطور البرامج التدريبية لالعوام االربع الماضية:
جدول )5-11( يوضح نسبة التطور في أعداد البرامج التدريبية

33/3234/3335/3436/35
18235168

شكل )5-7( يوضح نسبة التطور في أعداد البرامج التدريبية

جدول )5-12( يوضح نسبة التطور في أعداد المستفيدين البرامج التدريبية

33/3234/3335/3436/35
21835020162107

شكل )5-8( يوضح نسبة التطور في أعداد المستفيدين البرامج التدريبية    

2/2/5: البرامج المجتمعية 



167

توضح الجداول والرسوم التالية نسبة التطور في البرامج المجتمعية:
جدول )5-13( يوضح نسبة التطور في البرامج المجتمعية

33/3234/3335/3436/35
25822

شكل )5-9( يوضح نسبة التطور في البرامج المجتمعية

جدول )5-14( يوضح نسبة التطور في أعداد المستفيدين البرامج المجتمعية

33/3234/3335/3436/35
212345390412

شكل )5-10( يوضح نسبة التطور في أعداد المستفيدين البرامج المجتمعية

3/2/5: مركز التدريب المجتمعي النسوي
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تطلعــت عمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر فــي جامعــة المجمعــة إلــى اقتــراح إنشــاء مبنــى نموذجــي،   
ليكــون مقــرًا لمركــز التدريــب المجتمعــي )الفــرع النســائي(، وأن يجهــز بأحــدث الوســائل التدريبيــة والتقنيــة الحديثــة، 
ــراد المجتمــع  ــع أف ــام جمي ــة أم ــة نوعي ــم فــرص تدريبي ــة، ليســهم فــي تقدي ــر الجــودة العالمي ــي تتوافــق مــع معايي الت
الراغبيــن فــي اكتســاب المهــارات التــي تطــور مــن ســلوكهم الحياتــي والوظيفــي، وكذلــك منســوبي الجامعــة بالتعــاون 

ــة داخــل الجامعــة مــع الجهــات المعني

هوية المركز:
مركــز معتمــد يقــدم خدمــة تدريبيــة احترافيــة مدفوعــة األجــر ذات جــودة عاليــة لجميــع أفــراد المجتمــع، وبنــاء عالقــات 
تشــاركية وتعاونيــة مــع القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات المجتمعيــة، وجهــات تدريبيــة دوليــة، لتحقــق مخرجــات 

ــة. ــى الممارســات المهني ــد أثرهــا إل ــزة يمت ــة ممي ــة نوعي تدريبي

مبررات إنشاء المركز
حاجة المجتمع إلى برامج تدريب نوعية بأسلوب احترافي ( 1

إعطاء طابع علمي وهوية للتدريب المجتمعي داخل الجامعة.( 2

تقديم إطار علمي لقياس االحتياج التدريبي لمؤسسات المجتمع.( 3

توفير بيئة تدريبية مجهزة تسهم في تحقيق خدمة تدريبية احترافية.( 4

توحيد معايير تصميم البرامج التدريبية ( 5

 وإعداد حقائب التدريب لتحقق شروط اعتماد جهات تدريبية دولية 6( 

توفير بيئة إدارة تدريبية إلكترونية للتدريب تدعم جميع العمليات التدريبية.( 7

تقديم برامج نوعية إلعداد المدربين من الجامعة وتوفير فرص اعتماد لهم من جهات تدريبية مرموقة.( 8

االرتقاء بمستوى تقويم البرامج التدريبية بجميع مراحلها وصواًل وتعزيز بقائه.( 9

تقليل التكاليف المرتبطة باستئجار مقرات لتنفيذ البرامج التدريبية ألفراد المجتمع( 10

تقديم برامج تدريبية معتمدة من وزارة الخدمة المدنية( 11
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أهداف المركز:
تطمح عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أن يحقق المركز األهداف التالية:

تدريب أفراد المجتمع في المجاالت النوعية المختلفة لمواكبة التطور المعرفي والتقدم التكنولوجي، ( 1

تعزيز التواصل والتكامل ما بين الجهات المعنية بالجامعة والمجتمع في المجال التدريبي.( 1

تقديم برامج تدريبية تلبي رغبات أفراد المجتمع وتتالءم مع متطلبات سوق العمل.( 1

بنــاء عالقــات تشــاركية وتعاونيــة مــع القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات المجتمعيــة واألهليــة، تحقــق مخرجــات ( 1

تدريبيــة نوعيــة مميــزة.  

المســاهمة فــي نشــر ثقافــة التدريــب والتعليــم المســتمر )التعلــم مــدى الحيــاة( بيــن أفــراد المجتمــع، التــي تعــزز ( 1

مــن اهتمامهــم بتنميــة وتطويــر ذواتهــم.

تحقيــق التنافســية بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة فــي إعــداد الحقائــب التدريســية عــن طريــق تنفيــذ ( 1

مســابقات تنافســية بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة ألفضــل الحقائــب التدريبيــة علــى أن تتولــى العمــادة 

اســتكمال إجــراءات االعتمــاد لتلــك الحقائــب.

الجهات المستفيدة من المركز
القطاعات الحكومية والخاصة في المحافظات الواقعة في نطاق الجامعة( 1

القطاعات الحكومية والخاصة في المحافظات الواقعة خارج نطاق الجامعة( 1

جميع أفراد المجتمع، من قيادات إدارية وتعليمية، وموظفين، وطالب وغيرهم.( 1

القطاعات المختلفة بالجامعة بالجامعة بالتعاون مع عمادة الجودة وتطوير المهارات.( 1

طالب الجامعة بالتعاون مع عمادتي شئون الطالب والسنة التحضيرية.( 1
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البرامج المنفذة من خالل مركز التدريب المجتمعي النسوي خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1436/1435 هـ

جدول )5-16( يوضح برامج اللغة اإلنجليزية خالل العام الجامعي 1435-1436 هـ

عدد المتدرباتالمدة الزمنية أسم البرنامجم

2036 يوماللغة االنجليزية_ للفتيات1

208يوم اللغة االنجليزية_ المستوى االول للكبار2

2013يوماللغة اإلنجليزية – المستوى االول3 

2026يوم اللغة اإلنجليزية – المستوى الثاني4 

80المجموع

           

شكل )14(يوضح برامج اللغة اإلنجليزية خالل العام الجامعي 1435-1436 هـ 

جدول )5-17( يوضح البرامج التعليمية خالل العام الجامعي 1435-1436 هـ

عدد المتدرباتالمدة الزمنية أسم البرنامجم
332 أياماألنشطة التعليمية لرياض االطفال1

141يومالقدرات2
329 أياماألنشطة التعليمية لرياض االطفال3

المجموع 102
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شكل ) 15 ( يوضح البرامج التعليمية خالل العام الجامعي 1435-1436 هـ

جدول )5-18( يوضح البرامج التعليمية خالل العام الجامعي 1435-1436 هـ

عدد المتدرباتالمدة الزمنيةاسم البرنامجم
638 اشهركامبردج بالمجمعة1
642 اشهركامبردج بالحوطة2

80المجموع

شكل )5-11( يوضح البرامج التعليمية خالل العام الجامعي 1435-1436 هـ
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جدول )5-19( يوضح برامج تطوير الذات التي تمت خالل العام الجامعي 1435-1436 هـ

عدد المتدرباتالمدة الزمنيةأسم البرنامجم
215 يومأراك على القمة1
215 يومالتوحد2
222 يوماالتصال والتأثير المباشر بالعمل3
226 يومالذكاء العاطفي4
236 يومتعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات5
215 يومبوصلة الشخصية بالحياة الزوجية6
213 يومتعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات7
272 يومفرط الحركة 8
240 يومقيادة الذات 9

356المجموع

شكل ) 17 (يوضح برامج تطوير الذات التي تمت خالل العام الجامعي 1435-1436 هـ 

جدول )5-19( يوضح عدد المتدربين في برامج الطفولة التي تمت خالل العام الجامعي 1435-1436 هـ

عدد المتدرباتالمدة الزمنية أسم البرنامج

38شهر نادي المناهل
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جدول )5-20( إحصائية عامة بمجموع البرامج التي تم تنفيذها:

المسار
عدد المتدرباتعدد البرامج

1435143614351436

443580اللغة اإلنجليزية

221280الحاسب اآللي

4392102التعليمية

49175356تطوير الذات

116138الطفولة

1519375656المجموع
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الشكل )2-12( يوضح إحصائية عامة بمجموع البرامج التي تم تنفيذها

4/2/5: مشروع التعليم والتدريب اإللكتروني المجتمعي

 )مشروع تكاملي بين عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر(

هوية المشروع:
ــات  عربــات كبيــرة مغلقــة تــم تصميــم مقصورتهــا الداخليــة بمــا يتوافــق مــع الخدمــة التــي ســتقدمها، ومجهــزة بتقني
التعليــم االلكترونــي المختلفــة كالحاســب اآللــي والســبورة الذكيــة وبعــض البرامــج التدريبيــة وغيرهــا مــن التجهيــزات، 
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ــريحة  ــراد الش ــة أف ــر لخدم ــرى والهج ــة الق ــات المتنقل ــذه العرب ــوب ه ــة، وتج ــب وإدارة مؤهل ــوادر تدري ــا ك ــر له ويتوف
المســتهدفة فــي نطــاق الجامعــة الجغرافــي.

الفئة المستهدفة:
الكوادر التعليمية واإلدارية في المدارس الموجودة في الهجر والقرى النائية.. 1

طالب مدارس التعليم العام الهجر والقرى النائية.. 2

المجتمع المحلي الذي تشمله خدمات الجامعة.. 3

عدد الساعات الزوارالبرامج التدريبيةعدد الطالبالفئة المستهدفةالمكان
التدريبية

مجمع التويجري 
)80( طالبابتدائيالتعليمي )المجمعة(

1-اساسيات الحاسب االلي
2-مبادئ في برنامج الرسام
3-مبادئ في برنامج الورد

5 ساعات)10( أفراد

متوسطة وثانوية 
)64( طالبمتوسطحرمة )حرمة(

1-اساسيات الحاسب االلي
2-مبادئ في برنامج الرسام
3-مبادئ في برنامج الورد

4 ساعات)11( فرد

متوسطة الملك خالد 
)112( طالبمتوسط)تمير( 

1-اساسيات الحاسب االلي
2-مبادئ في برنامج الرسام
3-مبادئ في برنامج الورد

7 ساعات)17( فرد

مدرسة الشعب 
)25( طالبابتدائياالبتدائية )الشعب(

1-اساسيات الحاسب االلي
2-مبادئ في برنامج الرسام
3-مبادئ في برنامج الورد

2 ساعة)6( أفراد

18 ساعة)44( زائر12 برنامج)271( طالبالمجموع

أهداف المشروع:
تقديم خدمة مجتمعية من خالل نشر ثقافة التعليم اإللكتروني وممارسات التعلم عن بعد.. 1

زيادة فاعلية االتصال بين الجامعة والمجتمع. . 1

تحقيق أبعاد الخطة االستراتيجية للجامعة في ضوء الوظيفة الثالثة لها المتمثلة في خدمة المجتمع. . 1

جدول )5-21( يوضح إحصاءات حول برامج مشروع التعليم اإللكتروني والتدريب المجتمعي خالل العام الجامعي 1436/1435 هـ
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عدد الزوارعدد المتدربينالبرامج التدريبيةالتاريخاليوم
82120االنترنت1435/6/21هـاالثنين
52100مقدمة االنترنت والبوربوينت1435/6/22هـالثالثاء
6395الورد والبوربوينت1435/6/23هـاألربعاء

197315إجمالي

شكل( 5-12)يوضح إحصاءات حول برامج مشروع التعليم اإللكتروني والتدريب المجتمعي خالل العام الجامعي 
1436/1435 هـ

جدول )5-21( يوضح إحصائية بالمستفيدين من برامج الحافلة خالل الشهر األول

إجمالي المستفيدينزائرمتدرب

399300699

شكل )5-12( يوضح إحصائية بالمستفيدين من برامج الحافلة خالل الشهر األول
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الجدول )5-22( يوضح إحصائية بالمستفيدين من برامج الحافلة خالل الشهر الثاني تغطية محافظة الزلفي والغاط وحوطة سدير
إجمالي المستفيدينزائرمتدرب
370250620

جدول )5-23( يوضح إحصائية عامة بالمستفيدين من خدمات المشروع خالل شهرين

مجموع المستفيدينزائرمتدرب
7695501319

شكل )5-13( يوضح إحصائية عامة بالمستفيدين من خدمات المشروع خالل شهرين
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جدول )5-24( يوضح إحصاءات حول برامج مشروع خالل العام الجامعي 1436/1435هـ

الجهة
عدد المستفيدين 

إجمالي زائرمتدربتاريخ الدورة

188553501205-1436/4/30محافظة رماح

1435/6/612025145كلية العلوم والدراسات االنسانية -رماح

1435/6/710030130مجمع التويجري التعليمي )المجمعة(

1435/6/813030160متوسطة وثانوية حرمة )حرمة(

1435/6/9252146متوسطة الملك خالد )تمير( 

1435/6/18454792مدرسة الشعب االبتدائية )الشعب(

1435/11/128122103المعهد العلمي بالمجمعة

1435/9/39445139مركز حياة بالمجمعة 

1435/9/47697173نادي روضة سدير

21520403923-1435/6/24نادي االرطاوية الصيفي

25263056-1435/26ملتقى سعداء بالمجمعة 

1435/1/19462369ادارة االوقاف والدعوة واالرشاد بالمجمعة 

1436/2/18502979 سجن الزلفي

238440124-1436/2/24مدرسة تميم الداري لتحفيظ القران بمحافظة المجمعة 

1436/2/30262046سجن المجمعة

113045175-1436/3/2مدرسة االمام الشافعي االبتدائية بمحافظة المجمعة 

1436/6/14692594متوسطة بن تيميه بالمجمعة 

1436/6/3432972مدارس منار األهلية بالمجمعة

1436/3/23502878الضمان االجتماعي بالزلفي

12199100299-1436/5/14 أسبوع المرور الخليجي بمحافظة المجمعة 

1436/2/189670166كلية علوم الدراسات االنسانية-حوطة سدير

286515094374 االجمالي
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مشروع التعليم اإللكتروني والتدريب المجتمعي

شكل )5-14( يوضح إحصاءات حول برامج مشروع خالل العام الجامعي 1436/1435هـ

جدول )5-25( يوضح إحصاءات الحافلة اإللكترونية المتنقلة لعدد المستفيدين

الجهة
عدد المستفيدين

إجمالي
زائرمتدرب

8553501205محافظة رماح
13437862129محافظة المجمعة 

9670166مدينة حوطه سدير 
10057157مدينة الزلفي 
13030160مدينة تمير 

252146مدينة الشعب 
9445139مدينة روضة سدير

10030130مدينة حرمة
7697173مدينة االرطاوية

281914864305اإلجمالي
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شكل )5-15( يوضح إحصاءات الحافلة اإللكترونية المتنقلة لعدد المستفيدين

5/2/5: شهادة كمبريدج

1. تعريف بالشهادة:

شــهادة معتمــدة مــن »هيئــة االمتحانــات الدوليــة فــي جامعــة كامبــردج )CIE(«تُمنــح للملتحقيــن بالبرنامج وذلــك للتدريب 
 )IT skills( علــى متطلبــات شــهادة »كامبريــدج الدولية لتقنيــة المعلومــات

2. أهمية الشهادة:

أ / االعتراف الدولي: 

تعتــرف العديــد مــن الحكومــات والمؤسســات الدوليــة »بشــهادة كامبريــدج )IT skills(«، حيــث أن الشــهادة معتمــدة فــي 
)150 دولــة(، كمــا أنهــا تمثــل جــواز ســفر تعليمــي يلقــى قبــواًل فــي عالــم األعمــال، 

ب / اعتماد الشهادة :

تــم اعتمــاد الشــهادة مــن قبــل وزارة التعليــم العالــي ووزارة التربية والتعليم والمؤسســة العامــة للتدريب التقنــي والمهني 
وكذلــك مــن قبــل وزارة الخدمــة المدنيــة ليتــم بالتالــي اعتمادها فــي باقــي قطاعات الدولــة الحكوميــة والخاصة.

3. أهداف الشهادة:

  أ. تأهيل الخريجين للحصول على شهادات دولية، ومنحهم شهادات معتمدة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي.
ب. تطوير قدرات ومهارات الموظفين في القطاعات الحكومية واألهلية، مما يتيح لهم فرص الترقي الوظيفي.

ج. رفع إنتاجية الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتعزيز الكفاءة المهنية لديهم.
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جدول )5-26( يوضح إحصاءات عدد المتدربين من شهادة كامبريدج خالل العام الجامعي 1435/1434هـ

الفرعم
عدد الخريجين الذين عدد المتدربين

استلموا شهادات
عدد الطالب اللذين لديهم 

بعض االختبارات
نساءرجالنساءرجالنساءرجال

341214027المجمعة1
806020الزلفي2
02600026رماح 3
11470000حوطة سدير4

5385200433المجموع

شكل(5-16)يوضح إحصاءات عدد المتدربين من شهادة كامبريدج خالل العام الجامعي 1435/1434هـ

جدول )5-26( يوضح اإلجمالي العام للمتدربين من شهادة كامبردج الدولية خالل العام الجامعي 1435/1434هـ

مجموعنساءرجال
8553138
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شكل )5-17( اإلجمالي العام للمستفيدين من شهادة خالل العام الجامعي 1435/1434هـ

جدول )5-27( يوضح إحصاءات بعدد المتدربين على شهادة كامبريدج خالل العام الجامعي 1436/1435هـ

الفرعم
عدد الخريجين اللذين استلموا شهاداتعدد المتدربين

نساءرجالنساءرجال
4033120المجمعة1
3450130حوطة سدير2

7483250المجموع

شكل )5-17( يوضح إحصاءات بعدد المتدربين على شهادة كامبريدج خالل العام الجامعي 1436/1435هـ
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جدول )5-28( يوضح اإلجمالي العام للمستفيدين من شهادة خالل العام الجامعي 1436/1435هـ

مجموعنساءرجال

7483157

شكل )5-29( يوضح اإلجمالي العام للمستفيدين من شهادة خالل العام الجامعي 1436/1435هـ

6/2/5: برنامج تأهيل القيادات اإلدارية بوكالة شؤون المطبوعات بوزارة الشؤون اإلسالمية

مشروعات ومبادرات مستقبلية:

مشروع تنمية األسر الفقيرة في المجتمع المحيط بالجامعة - 1

يهــدف المشــروع الــي زيــادة دخــل هــذه األســر بجهــود ذاتيــة يقــوم عليهــا أفــراد األســرة الفقيــرة ويكــون دور العمــادة تجــاه 
ــز المالبــس , أو  ــة فــي الخياطــة وتطري ــة وورش عمــل ودورات تدريبي ــك مــن خــالل إقامــة مشــروعات تنموي ــز ذل تعزي

إقامــة مشــروع تصنيــع المــواد الغذائيــة البســيطة.
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ــي  ــة التدريــس بأقســام االقتصــاد المنزل ويمكــن للعمــادة ان تســتفيد مــن الكــوادر البشــرية المدربــة مــن أعضــاء هيئ
بالجامعــة لتحقيــق مثــل هــذه المشــاريع. 

مشروع تنمية الصناعات الصغيرة في المجتمع- 2

يهــدف المشــروع إلــى تنميــة الصناعــات الصغيــرة التــي تحتاجهــا الصناعــات الكبيــرة بعــد أنشــاء مدينــة ســدير الصناعيــة 
ــال: وورش الخارطــة –  ــى إقامــة مثــل هــذه الصناعــات ومنهــا علــى ســبيل المث ــح التدريــب عل حيــث تقــوم العمــادة بفت

ورش لــف الموتــورات الكهربائيــة – الــورش االلكترونيــة إلصــالح االجهــزة االلكترونيــة.

• علما بان مدة هذه الدورات ال تتجاوز شهرين او ثالث شهور	
• ويمكن للعمادة ان تستفيد من الكوادر المدربة إلقامة هذه الدورات من اساتذة كلية الهندسة حيث يتوفر عدد 	

من المتخصصين.

مشروع المدينة والقرية الصحية- 3

 يهــدف هــذا المشــروع الــي نشــر التوعيــة الصحيــة خاصــة ان المنطقــة المحيطــة بالجامعــة تعاني مــن أمراض الحساســية 
والغبــار الــذي يســتمر فتــرة طويلــة ويكــون دور العمــادة تجــاه ذلــك إقامــة البرامــج الصحيــة التــي توعــي افــراد المجتمــع 

للمحافظــة علــى البيئــة – وكذلــك دراســة المشــكالت الصحيــة المتوطنــة فــي البيئــة.

• ويمكن للعمادة االستفادة من أساتذة كلية الطب والعلوم الصحية في إقامة هذا المؤضوع	

 مشروع وحدة لتقديم االستشارات المجتمعية 4- 

تهدف إلى إجراء البحوث للمؤسسات الخدمية والخيرية والميدانية وغيرها.

• واقع ما تم من مشروعات	

ثانيًا: المبادرات
مبادرة تجاه -التوعية من تعاطي المخدرات.( 1

 مبادرة تجاه حل -قضية انتشار العنوسة في المجتمع.( 1

مبادرة تجاه -زيادة حاالت الطالق بين الشباب حديثي الزواج كيف ولماذا.( 1

مبادرة تجاه -قضايا العرقية والقبلية.( 1

مبادرات للعمل التطوعي واالنساني.( 1

تنشيط وتفعيل دور الجمعيات الخيرية واألهلية.( 1
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• واقع ما تم من مبادرات	

1. تنشيط وتفعيل دور الجمعيات الخيرية واألهلية.( 1

2. مبادرات للعمل التطوعي واالنساني.( 1

• مبادرات مستحدثة	

1. »األسر اآلمنة« للتحصين من اإلدمان.( 1

2. »أنا إيجابي« لنشر ثقافة اإليجابية.( 1

3. برامج ترفيهية لمرضى التأهيل الشامل.( 1

4. جائزة معالي مدير الجامعة لخدمة المجتمع.( 1
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الفصل السادس
 الشئون اإلدارية المالية و المشروعات.
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1/6: الشؤون اإلدارية.

1/1/6: الجهاز اإلداري.

2/1/6: موظفو الجامعة حسب الوظائف اإلدارية.

3/1/6: موظفو الجامعة حسب المؤهل العلمي.

4/1/6: نسبة السعودة بالقوى العاملة في الجامعة.

5/1/6: بيان توزيع موظفي اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية و المالية في اإلدارات التابعة لها

2/6: الشؤون المالية.

1/2/6: تطور ميزانية الجامعة خالل ألعوام المالية السابقة الى عام1436 ه.

2/2/6: توزيع االعتمادات المالية في ميزانية الجامعة حسب األبواب.

1/2/2/6: مقارنة المنصرف والمرتبط عليه بالنسبة لالعتماد المخصص بعد المناقلة.

2/2/2/6: نسبة المنصرف والمرتبط عليه بالنسبة إلى االعتماد المخصص.

3/6: المشروعات.

1/3/6: المشروعات الجاري تنفيذها في الجامعة في العام الجامعي 1436/1435 ه.

2/3/6: المشروعات التي تحت الترسية والطرح في الجامعة للعام الجامعي 1436/1435 ه
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1/6: الشؤون اإلدارية.

تعد القوى العاملة في الجامعة من اإلداريين هي القوى المحركة لديناميكية العمل في الجامعة، لتمكين الجامعة 
لذا  والبحثية،  التعليمية  بأعبائهم  القيام  والباحثين من  التدريس  أعضاء هيئة  االستراتيجية وتمكين  أهدافها  إنجاز  من 
تولي الجامعة أهمية خاصة لرفع فعالية وكفاءة أداء أجهزتها األكاديمية واإلدارية والفنية، من أجل تقديم خدمات إدارية 

بأقل تكلفة وأفضل أداء.

1/1/6: الجهاز اإلداري.

يشير الجدول )6 -1( إجمالي الوظائف المشغولة 34 لعام 1436/35 ه، وتقسيمها الى سعودي وغير سعودي حسب الجنس.

جدول رقم )6 -1( متابعة القوى العاملة للعام المالي 1436/35 ه.

التصنيف الوظيفيم
إجمالي الوظائف المشغولة

غير سعوديسعودي
إناثذكورإناثذكور

1

126772500وظائف المدنيين )الوظائف العامة(

1000وزير ونائب وزير والممتازة

126672500المراتب من األولى حتى الخامسة عشر

0000مراتب القضاة2

0000أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام3

116598الوظائف الصحية4

الوظائف الفنية5

471273542257وظائف أعضاء هيئة التدريس6

1111الوظائف التعليمية7

562800المستخدمون8

271100العمـــال9

561010أخرى)تحدد(10

32041781555264المجموع الفرعــي

----القوى العاملة على نظام العمل والعمال11
32041781555264اإلجمالــــي

وتشير البيانات الواردة بالجدول )6-2( إلى أن أعداد الجهاز اإلداري والفني بالجامعة بلغت )2265( موظفا وموظفة للعام 
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1436/35 ه، منهم )2247( سعوديا وسعودية، يمثلون نسبة )99,2%( من إجمالي الموظفين، مقارنة بنسبة )99,08 
%( 1435/34 هـ.

جدول )6 -2( توزيع أعداد الجهاز اإلداري والفني في الجامعة في العام الجامعي 1435/34 ه.

اجمالي المجموعة الوظيفية
اإلجماليغير سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

47127374454225779910135301543أعضاء هيئة التدريس

146578222471261814777882265موظفين

193610552991554263817249013183808المجموع

 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

ˇسعودي ˇغري سعودي
ˇذكر 1465 12
ˇأنثى 782 6

شكل )6 -1( توزيع أعداد الجهاز اإلداري والفني في الجامعة في العام الجامعي 1436/35 ه.

2/1/6: موظفو الجامعة حسب الوظائف اإلدارية.

ويوضح الجدول التالي أعداد الموظفين بالجامعة موزعين حسب المجموعة الوظيفية بالتفصيل والجنسية والنوع
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للعام الجامعي 1436/35 ه، وتشير البيانات الواردة بالجدول إلى أن إجمالي أعداد الموظفين بلغ )2265( موظفا، وبلغ 
عدد الموظفين من اإلداريين والفنيين )1992( موظفا بنسبة )87,94 %( من اإلجمالي، يليهم عدد المستخدمين وعدد 

الوظائف الصحية ، بلغ )84( موظفا بنسبة )3,70 %( بالتساوي،  وأخيرا العمال بعدد )38( عامال بنسبة )1,67 %(.

جدول )6 -2( أعداد الموظفين في الجامعة موزعين حسب المجموعة الوظيفية بالتفصيل والجنسية والجنس في العام 
الجامعي 1436/1435 هـ.

المجموعة 
الجنسيةالوظيفية

المجموعالخدمات الطبيةاإلداراتالعماداتالكليات
الجملة

أنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

إداري 
وفني

418639105735756413481305111101112677251992سعودي

000000000000000غ سعودي

418639105735756413481305111101112677251992مجموع

صحي

165212024043734059867سعودي

1120000001051511617غ سعودي

1762320240447855701484مجموع

مستخدمين

14253970734337101562884سعودي

000000000000000غ سعودي

14253970734337101562884مجموع

عمال

1081842613114000271138سعودي

000000000000000غ سعودي

1081842613114000271138مجموع

أخرى

3253712517808404561066سعودي

000000101000101غ سعودي

3253712517909404571067مجموع

المجموع
490682117238263445540345745335614657822247سعودي

1120001011051512618غ سعودي

491683117438263445541345756387114777882265مجموع
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شكل )6 -2( أعداد الموظفين في الجامعة موزعين حسب المجموعة الوظيفية بالتفصيل والجنسية 
والجنس في العام الجامعي 1436/1435 ه.
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 سعودي. أخرى غ أخرى سعودي سعودي. عمال غ عمال سعودي سعودي. مستخدمني غ مستخدمني سعودي سعودي. صحي غ صحي سعودي سعودي. إداري وفين غ إداري وفين سعودي

Column1 أنثى  ذكر  نسبة

3/1/6: موظفو الجامعة حسب المؤهل العلمي.

المجموعة 
الجنسيةالوظيفية

المجموعالخدمات الطبيةاإلداراتالعماداتالكليات
الجملة

أنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

زمالة
000000000000000سعودي

000000000011011غ سعودي

دكتوراه

303000202101606سعودي

000000000112112غ سعودي

303000202213718مجموع

ماجستير

145011101000257سعودي

101000000404505غ سعودي

2460111014047512مجموع
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دبلوم عال

2243143030008311سعودي

000000000000000غ سعودي

2243143030008311مجموع

بكالوريوس

66363429494089641680516184420604سعودي

0110001015386410غ سعودي

6636443049408965168110414190424614مجموع

دبلوم

16243205161616717711783824053852590سعودي

000000000000000غ سعودي

16243205161616717711783824053852590مجموع

الثانوية فيما 
دون )مؤهالت 

أخرى(

25627052616915184293173109097273021029سعودي

000000000000000غ سعودي

25627052616915184293173109097273021029مجموع

اجمالي
490682117238263445540345745335614657822247سعودي

1120001011051512618غ سعودي

491683117438263445541345756387114777882265مجموع

جدول )6 -3( أعداد الموظفين بالجامعة موزعين حسب المؤهل العلمي والجهة والجنسية والجنس في العام الدراسي )1436/35(.
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الدراسي  العام  في  والجنسية  العلمي  المؤهل  حسب  موزعين  الجامعة  في  الموظفين  أعداد  توزيع   )  3  -6( شكل 
1436/1435ه.
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 ماجستير
1% 

 دبلوم عالي
 زمالة 1%

0% 

 بكالوريوس
27% 

 دبلوم دون الجامعي
26% 

 الثانوية فيما دون 
45% 

 دكتوراه
0% 

 دكتوراه الثانوية فيما دون  دبلوم دون الجامعي بكالوريوس زمالة دبلوم عالي ماجستير

شكل )6- 4( التوزيع النسبي ألعداد الموظفين في الجامعة موزعين حسب المؤهل العلمي في العام الجامعي 1436/1435هـ.

4/1/6: نسبة السعودة بالقوى العاملة.

يوضح الجدول التالي رقم )6- 3( نسبة السعودة حسب الوظائف في الجامعة للعام الدراسي )1436/35(.:

نسبة السعودةالمجموعة الوظيفية

100,00%إداري وفني

80,00%صحي

100,00%مستخدمين

100,00%عمال

5/1/6: بيان توزيع موظفي اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية و المالية في اإلدارات التابعة لها

تــم توزيــع موظفــي اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة و الماليــة فــي اإلدارات التابعــة لهــا وذلــك بحســب مهامهــم اإلداريــة 
و الوظيفيــة ويبيــن جــدول التالــي رقــم )6 – 4( ذلــك. 

إدارة االتصاالت العام
اإلدارية

إدارة مراقبة 
المخزون

إدارة 
المستودعات

إدارة 
الميزانية

إدارة 
المشتريات

اإلدارة 
المالية

مكتب 
المدير 
العام 

1435/143418510624257
1436/143518514822236
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يبين الرسم ) 6 - 5 ( توزيع الموظفين في اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للشؤون اإلدارية و المالية

2/6: الشؤون المالية.

تلك  آخر  وكان  المبذول،  الكبير  العمل  نتيجة  ملحوظة  زيادات  الماضية  الخمس  األعوام  في  الجامعة  ميزانية  حققت 
الزيادات ما حظيت به الجامعة من زيادة للعام المالي 1435/34 ه، والتي بلغت )1,038,970,000( ريال ، بزيادة قدرها 
)79,000,000( ريال عن العام السابق، بنسبة مقدارها )8,22 %( وذلك عقب الميزانية الضخمة التي خصصتها حكومة 

خادم الحرمين الشريفين للجامعة في العام الماضي

1/2/6: تطوير ميزانية الجامعة خالل األعوام المالية السابقة إلى عام 1436هـ،

جدول رقم )6 -5( اعتمادات ميزانية جامعة المجمعة للعام الحالي و األعوام السابقة مع نسبة التغيير

نسبة التغييرالزيادةالميزانيةالعام
1431301,000,000
1432358,994,00057,994,000%19,3
1433493,083,000134,089,000%37,3
1434949,406,000456,323,000%92,5
1435959,970,00010,564,000%1,1
14361,038,970,00079,000,000%22,8
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يبيــن الرســم التالــي الزيــادة فــي اعتمــادات الجامعــة خــالل األعــوام الماليــة الســابقة إلــى عــام 1436, وهــذا يعتبــر  مــن 
المؤشــرات الجيــدة لنمــو الجامعــة مــن حيــث مقــدار االعتمــادات المخصصــة لهــا ممــا ســيعكس علــى تطــور فــي مرافــق 

الجامعــة ككل.

 

301000000 

358994000 

493083000 

949406000 
959970000 

1038970000  

يبين الرسم ) 6 -6( مدى الزيادة في اعتمادات الجامعة خالل األعوام المالية السـابقة و حتى الـعـام الحالي
2/2/6: توزيع االعتمادات المالية في ميزانية الجامعة حسب األبواب.

بلغ االعتماد األصلي لجامعة المجمعة )1,038,970,000,00( ريال في ميزانية الجامعة للسنة المالية 1436/1435 ه 
للعام، وبلغ االعتماد بعد المناقلة )1,269,570,000,00( ريال، وبلغ إجمالي المنصرف على بنود األبواب األربعة خالل 
هذا العام )1,097,197,392,47( ريال بنسبة )86,42 %(، والمتبقي من االعتماد )172,343,877,53( ريال، أي بنسبة 
)13,58%(، وذلك بحسب تقرير اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية للعام الجامعي والمالي 1436/1435 ه، ويبين 

الجدول التالي ذلك.
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جدول رقم )6 -6( بيان مخصصات الميزانية في العام الجامعي والمالي 1435 / 1436 هـ.

اعتماد ومصروفات 
بواقي االعتماد بعد المناقلةمناقلة لهاالعتماد المخصصأبواب الميزانية

النسبةالمتبقي من االعتمادالمصروفاتاالرتباطات

 األول: الرواتب 
98,70 31,132,959,14  533,467,040,86 --- 564,600,000,00  168,600,000,00 396,000,000,00 وما في حكمها

الثاني: نفقات 
99,69 20,927,194,31  281,395,075,69 --- 302,351,000,00  76,254,000,00  229,051,000,00 التشغيل

الثالث: برامج 
97,45 14,774,798,62  54,644,201,38 --- 69,419,000,00  17,000,000,00  59,919,000,00 الصيانة والتشغيل

67,75 105,508,925,46  227,691,074,54 --- 333,200,000,00  102,100,000,00  354,000,000,00 الرابع: مشروعات

88,91 172,343,877,53  1,097,197,392,47 --- 1,269,570,000,00  363,954,000,00  1,038,970,000,00 اإلجمالي

1/2/6: مقارنة المنصرف والمرتبط علية بالنسبة إلى االعتماد المخصص بعد المناقلة.
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شكل رقم )6- 7( مقارنة المنصرف والمرتبط علية بالنسبة لالعتماد المخصص بعد المناقلة
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2/2/2/6: نسبة المنصرف والمرتبط علية بالنسبة إلى االعتماد المخصص.

 
 

 بواقي االرتباطات

0% 

 املصروفات

86% 

 املتبقي من االعتماد

14% 

 النسبة

شكل رقم )6- 8( نسبة المنصرف والمرتبط عليه بالنسبة إلى االعتماد المخصص

3/6: المشروعات.

1/3/6: المشروعات الجاري تنفيذها في الجامعة للعام الجامعي 1436/1435 هـ

جدول رقم )6 -7( بيان بالمشروعات والمعتمد بعد التعديل والمنصرف الفعلي للعام الجامعي 
1436/1435 ه

اسم ورقم المشروعم
االعتماد بعد 

التعديل للعام المالي 
1436/1435 هـ

المصروفات

دراسات وتصاميم وإشراف1
026/026/000/0001/00/00/45,000,0003،892،381٫67

ترميمات وإضافات2
026/026/000/0002/00/00/413,000,00011،671،389٫11
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تجهيز وتأثيث المعامل والكليات3
026/026/000/0003/00/00/420,000,00019،999،026٫50

تأمين وسائل السالمة4
026/026/000/0004/00/00/41,501,0001،324،977٫00

تصميم وإنشاء كلية التربية بالزلفي مع اإلشراف5
026/026/000/0005/00/00/400

الحاسب اآللي وتقنية المعلومات6
026/026/000/0006/00/00/410,000,0008،374،214٫00

البنية التحتية والموقع العام7
026/026/000/0007/00/00/4200،0000

تصميم وإنشاء مبنى إدارة الجامعة والعمادات مع اإلشراف8
026/026/000/0008/00/00/427،000،0007،924،069٫60

تصميم وإنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية مع اإلشراف والتجهيز9
026/026/000/0009/00/00/453،000،000٫0042،054،073٫73

تصميم وإنشاء كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية مع اإلشراف والتجهيز10
026/026/000/0010/00/00/410,000,0000

تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط مع اإلشراف والتجهيز11
026/026/000/0011/00/00/400

تصميم وإنشاء سكن الطالب مع اإلشراف12
026/026/000/0012/00/00/400

إيصال التيار الكهربائي للمدينة الجامعية13
026/026/000/0013/00/00/400

التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد14
026/026/000/0014/00/00/42,000,0001،737،500

15
إنشاء وتحديث أجهزة وأنظمة الحاسب وتقنية المعلومات والحكومة 

االلكترونية ونظم المعلومات المالية و اإلدارية و األكاديمية
026/026/000/0015/00/00/4

8,000,0007،454،507٫66
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16
التقويم واالعتماد االكاديمي وتطبيق الجودة وتفعيل التعاون والشراكة 
مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الدولية واستقطاب العلماء 

المتميزين بها
026/026/000/0016/00/00/4

3,000,0002،998،500٫00

تصميم و إنشاء كلية التربية ) طالب ( بمحافظة الزلفي مع اإلشراف والتجهيز17
026/026/000/0017/00/00/45،000،0003،085،162٫56

إنشاء وتجهيز األنظمة الصوتية والبث التلفزيوني18
026/026/000/0018/00/00/41,000,000500،000

دراسة وتصميم وإنشاء وتجهيز مستودعات متعددة األغراض مع اإلشراف19
026/026/000/0019/00/00/4646,0000

تأمين وتجهيز معامل وأجهزة تعليمية لكلية الطب بمحافظة المجمعة20
026/026/000/0020/00/00/43,000,0002،960،418٫16

تأمين وتجهيز معامل وأجهزة تعليمية لكلية طب األسنان بمحافظة الزلفي21
026/026/000/0021/00/00/43,000,0002،999،996٫60

22
تأمين وتجهيز معامل وأجهزة تعليمية لكلية العلوم والدراسات االنسانية 

بمحافظة رماح
026/026/000/0022/00/00/4

00

البنية التحتية والموقع العام23
026/026/000/0023/00/00/421،400،00017،776،196٫80

إنشاء كلية الهندسة بالمجمعة مع التصميم واإلشراف24
026/026/000/0024/00/00/415,000,0000

إنشاء كلية الطب بالمجمعة مع التصميم واإلشراف25
026/026/000/0025/00/00/400

إنشاء مباني السنة التحضيرية بالمجمعة مع التصميم واإلشراف26
026/026/000/0026/00/00/400
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إنشاء محطة الكهرباء المحورية ) المرحلة الثانية (27
026/026/000/0027/00/00/445,000,00019،920،215٫53

المباني المساندة للمدينة الجامعية28
026/026/000/0028/00/00/400

29
إنشاء محطة بمجمع الكليات الجامعية بالزلفي  وربطها بالشبكة بخطوط 

هوائية
026/026/000/0029/00/00/4

27,353,0009،997،427٫51

إنشاء كلية التربية بالمدينة الجامعية30
026/026/000/0030/00/00/400

الموقع العام والبنية التحتية للمدينة الجامعية31
026/026/000/0031/00/00/400

إنشاء مساجد المدينة الجامعية عدد ) 4 ( مساجد32
026/026/000/0032/00/00/400

إنشاء المكتبة المركزية33
026/026/000/0033/00/00/400

إنشاء قاعة المحاضرات الكبرى والمعرض34
026/026/000/0034/00/00/400

إنشاء المطاعم الجامعية35
026/026/000/0035/00/00/400

المنشآت الرياضية36
026/026/000/0036/00/00/400

إنشاء مجمعات التشغيل والصيانة37
026/026/000/0037/00/00/400

إنشاء كلية طب األسنان بالزلفي38
026/026/000/0038/00/00/400
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تصميم و إنشاء مبنى إدارة مجمع الكليات في الزلفي مع التصميم واالشراف39
026/026/000/0039/00/00/400

إنشاء وتجهيز المدرجات والقاعات التعليمية والمعامل في الكليات40
026/026/000/0040/00/00/417،000،000٫0016،997،590٫04

تأثيث وتجهيز الكليات والمختبرات والمعامل ومراكز االبحاث41
026/026/000/0041/00/00/47,000,0006،994،234

إنشاء عيادات األسنان في كلية طب األسنان مع االشراف والتجهيز42
026/026/000/0042/00/00/400

تصميم وإنشاء برج المياه وحفر آبار ارتوازية وتأمين شبكات ري43
026/026/000/0043/00/00/400

مباني فك االختناقات44
026/026/000/0044/00/00/400

45
تصميم وإنشاء كلية علوم الحاسبات وتقنية المعلومات بالمجمعة

) طالب ( مع االشراف والتجهيز
026/026/000/0045/00/00/4

00

تصميم و إنشاء كلية التربية ) طالبات ( مع االشراف والتجهيز46
026/026/000/0046/00/00/400

47
تصميم وإنشاء البنية التحتية والموقع العام بمحافظة الزلفي

 ) مرحلة ثانية (
026/026/000/0047/00/00/4

00

48
تصميم وإنشاء البنية التحتية والموقع العام في حوطة سدير 

) مرحلة أولي (
026/026/000/0048/00/00/4

00

49
إنشاء محطة تحويل الطاقة الكهربائية في المباني الجامعية بحوطة سدير  

وربطها بالشبكة بخطوط هوائية
026/026/000/0049/00/00/4

00
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50
تصميم وإنشاء البنية التحتية والموقع العام في محافظة الغاط 

) مرحلة أولي (
026/026/000/0050/00/00/4

00

51
إنشاء محطة تحويل الطاقة الكهربائية في المباني الجامعية بالغاط  وربطها 

بالشبكة بخطوط هوائية
026/026/000/0051/00/00/4

00

52
تصميم وإنشاء البنية التحتية والموقع العام في محافظة رماح 

) مرحلة أولي (
026/026/000/0052/00/00/4

00

53
تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات االنسانية برماح ) طالبات ( مع 

االشراف والتجهيز
026/026/000/0053/00/00/4

00

54
إنشاء محطة تحويل الطاقة الكهربائية في المباني الجامعية برماح  وربطها 

بالشبكة بخطوط هوائية
026/026/000/0054/00/00/4

00

56
تصميم وإنشاء اسكان أعضاء هيئة التدريس في محافظة رماح مع التجهيز 

والتأثيث
026/026/000/0056/00/00/4

00

57
تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير ) طالب ( مع 

االشراف والتجهيز
026/026/000/0057/00/00/4

00

تصميم وإنشاء كلية العلوم ) طالب( مع االشراف والتجهيز58
026/026/000/0058/00/00/400

59
تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات االنسانية برماح ) طالب( مع االشراف 

والتجهيز
026/026/000/0059/00/00/4

00

60
تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط ) طالبات ( مع 

االشراف والتجهيز
026/026/000/0060/00/00/4

00

إدارة مشاريع61
026/026/000/0061/00/00/45،000،000272،820٫00

االجمـــــــــــــالي
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 2/3/6: المشروعات التي تحت الترسية والطرح في الجامعة للعام الجامعي 1436/1435 هـ

جدول رقم )6 - 8(: مشاريع الجامعة التي تحت الترسية أو الطرح 

حالة المشروعموقع المشروعاسم المشروعم

جاري توقيع العقدالمجمعةكلية الهندسة1

تحت الترسيةالمجمعةإسكان الطالب2

جاري عملية التصميمالمجمعةالمستشفى الجامعي3

جاري توقيع العقدالمجمعةكلية الطب4

جاري توقيع العقدالمجمعةإنشاء كلية التربية بالمدينة الجامعية5

جاري إعادة التصميمالزلفيتصميم وإنشاء كلية طب األسنان بالزلفي مع اإلشراف6

جاري توقيع العقدالزلفيتصميم وإنشاء اإلدارة والعمادات المساندة بالزلفي مع اإلشراف7

تحت الترسيةالمجمعةتصميم وإنشاء مبنى السنة التحضيرية مع اإلشراف8

 تصميم وإنشاء كلية التربية طالبات ) األقسام النظرية والعلمية (9
جاري توقيع العقدالزلفي مع اإلشراف و التجهيز 

تحت الترسيةالمجمعةتصميم وإنشاء كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية مع اإلشراف والتجهيز10
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الفصل السابع :
 اإلحصائيات

 ) الطالب والطالبات وأعضاءهيئة التدريس (
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 1/7: الطالب والطالبات
1/1/7: إجمالي عدد الطالب والطالبات )المستجدين – المقيدين-الخريجين(.

2/1/7: الطالب والطالبات حسب الحالة والمرحلة الدراسية
1/2/1/7: المستجدون:

1/1/2/1/7: المستجدون في مرحلة البكالوريوس:
2/1/2/1/7: المستجدون في مرحلة الدبلوم )الدبلوم المتوسط »دون الجامعي«، 

الدبلوم الجامعي(.
2/2/1/7:المقيدون:

1/2/2/1/7: المقيدون في مرحلة البكالوريوس
2/2/2/1/7: المقيدون بمرحلة الدبلوم )المتوسط »دون الجامعي« – الجامعي(.

الدبلوم المتوسط )دون الجامعي(.
3/2/1/7: الخريجون:

1/3/2/1/7: الخريجون بمرحلة البكالوريوس
2/3/2/1/7: الخريجون بمرحلة الدبلوم

أعداد الخريجين والخريجات في الجامعة بمرحلة البكالوريوس موزعين حسب نوع الكلية والجنس
توزيع أعداد الخريجين والخريجات بالجامعة بمرحلة الدبلومات الجامعية موزعين حسب نوع الدبلوم 

والجنس.
3/1/7: تطور عدد الطالب والطالبات خالل السنوات السابقة.
1/3/1/7: تطور أعداد الطلبة والطالبات المستجدين.

2/3/1/7: تطور أعداد الطالب والطالبات المقيدين.
3/3/1/7: تطور أعداد الطالب والطالبات الخريجين.
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2/7: : احصائيات أعضاء هيئة التدريس
1/2/7: اجمالي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة

2/2/7: توزيع  أعضاء هيئة التدريس حسب المرتبة العلمية و الكلية و الجنسية و الجنس للعام 
الجامعي 1436/35هـ.

3/2/7: توزيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حسب الكلية و الجنسية و الجنس
4/2/7:  أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حسب الدرجه العلميه في العام الجامعي  

1436/1435هـ
5/3/7: من في حكم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في العام الجامعي 1436/1435هـ

6/2/7:  أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم اللذين تم تعيينهم في العام الجامعي 
1436/1435هـ

7/2/7:  أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  اللذين تم ترقيتهم في العام الجامعي 
1436/1435هـ

8/2/7:  أعداد المبتعثين من المعيدين و المحاضرين في الجامعي 1436/1435هـ
9/2/7: تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل األعوام )1432/31 هـ، 

33/1432 هـ، 1434/33 هـ، 1435/34 هـ، 1436/35( حسب الجنسية والجنس.
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1/7: الطالب والطالبات

تمهيد:

التعليمية  العملية  مدخالت  يمثلون  فهم  التعليمية،  العملية  في  واألساسي  الهام  المحور  الجامعة  طالب  يمثل 
في  الكوادر  تأهيل  خالل  من  بالمملكة  الطموحة  التنمية  خطط  تحقيق  في  الرئيسي  المحك  ويمثلون  ومخرجاتها، 
التخصصات المختلفة التي تحتاجها خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتلبي متطلبات القطاعين الحكومي والخاص 

بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة تأهيال عاليا.

لذا فقد أولت الجامعة منذ نشأتها جل اهتمامها بالطلبة وخلق البيئة المناسبة لهم وتأهيلهم بالعلم والمعرفة، 
الجامعة على رعايتهم  المستقبل، وقد حرصت  بناة حقيقيين لوطنهم في  ليكونوا  اإلبداع والتميز لديهم،  وتنمية روح 
ثقافيًا وعلميا واجتماعيا، ووفرت كل ما يحتاجونه، بما في ذلك المساعدات المادية حتى ال تكون عائقا أمام تحصيلهم 

العلمي.

1/1/7: إجمالي عدد الطالب والطالبات )المستجدين – المقيدين-الخريجين(.

• بلغ عدد إجمالي الطالب المستجدين في كافة المراحل الدراسية للعام الجامعي 35/ 1436 هـ )7179( طالبًا 	
وطالبة، منهم )4656( طالبًا وطالبة في مرحلة البكالوريوس، و )2417( طالبا بمرحلة الدبلوم المتوسط دون 

الجامعي بكلية المجتمع، و)25( بمرحلة الدبلوم الجامعي.
• بلغ عدد إجمالي الطالب المقيدين بالجامعة 18233 طالبًا وطالبة، منهم 16طالبة بمرحلة الماجستير، و16354 	

طالبا وطالبة بمرحلة البكالوريوس، بنسبة 97,95% من إجمالي العدد، و251 طالبًا بمرحلة الدبلوم المتوسط 
)دون الجامعي(، و1838 طالبًا وطالبة بالدبلوم الجامعي.

• منهم 	 وطالبة،  طالبا   3494 هـ،   1436/35 العام  هذا  خالل  بالجامعة  والخريجات  الخريجين  عدد  إجمالي  بلغ 
2010 طالبًا وطالبة بمرحلة البكالوريوس بنسبة 57,48 %، و1462 طالبًا وطالبة بمرحلة الدبلومات الجامعية 

بنسبة 41,81 % من اإلجمالي وال يوجد خريجين من طالب الدراسات العليا.
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ويوضح جدول )7 – 1( توزيع إجمالي عدد الطالب والطالبات المستجدين والمقيدين والخريجين بالجامعة موزعين حسب 
الحالة الدراسية والجنسية والجنس خالل العام الجامعي 35/ 1436 هـ

الحالة الدراسية 
الجنسية

الخريجونالمقيدونالمستجدون

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

4323277570989462839817860205814143472سعودي
394281248125373111425غير سعودي

4362281771799710852318233206914283497المجموع

23,9215,4539,3753,2646,74100,0011,357,8319,18النسبة إلى اإلجمالي

شكل ) 7 – 1 ( التوزيع اإلجمالي لعدد الطالب والطالبات المستجدين والمقيدين، والخريجين بكليات الجامعة خالل العام 
35/ 1436 هـ حسب الجنسية والجنس
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24.83 

63.08 

12.09 

 اخلرجيون املقيدون املستجدون

بالجامعة  والمقيدين، والخريجين  المستجدين  والطالبات  الطالب  النسبي إلجمالي عدد  التوزيع   )  2 – 7( شكل 
خالل العام 1436/1435 هـ

2/1/7: الطالب والطالبات حسب الحالة والمرحلة الدراسية
1/2/1/7: المستجدون:

البكالوريوس  بمرحلة  وطالبة  )4768( طالبًا  منهم  هـ،  الجامعي 1436/35  العام  في  وطالبة  )7179( طالبًا  قبول  تم 
غير  عدد  بلغ  كما   ،%  98,87 بنسبة  السعوديون  من  وطالبة  طالبًا   )7098( منهم  العدد،  إجمالي  من   %68,83 بنسبة 
السعوديين 81، بنسبة 1,13 %، كما تم قبول  )2417( طالبا بمرحلة الدبلوم المتوسط دون الجامعي بكلية المجتمع، 

و)25( بمرحلة الدبلوم الجامعي.

 ويوضح الجدول جدول ) 7- 2 ( توزيع أعداد الطالب المستجدين في الجامعة حسب المرحلة الدراسية والجنسية
والجنس للعام الجامعي 1436/1435هـ

المراحل
الدراسية

المجموع الكليغير سعوديسعودي
النسبة إلى 
اإلجمالي % مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

0000000000,00ماجستير
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الدبلوم 
25025000250250,35الجامعي

27731883465638367428111919473065,89بكالوريوس

الدبلوم 
152589224171671526898242433,77المتوسط

432327757098394281436228177179100,00المجموع

شكل )7 - 3( توزيع أعداد الطالب المستجدين في كليات الجامعة حسب المرحلة الدراسية والجنسية للعام الجامعي 1436/35هـ 

شكل )7 - 4( التوزيع النسبي ألعداد الطالب المستجدين في كليات الجامعة حسب المرحلة الدراسية للعام الجامعي 1436/35هـ.

ويتبين من الجدول السابق ما يلي:
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• ارتفاع نسبة الطالب والطالبات بمرحلة الدبلوم المتوسط.	
• ارتفاع نسبة السعوديين في مرحلة البكالوريوس حيث بلغت )%98,83(.	
• ال يوجد طالب مستجدين في الدراسات العليا – وذلك لعدم افتتاح برامج جديدة للدراسات العليا هذا العام، ونظرا 	

لكون جامعة المجمعة جامعة إقليمية تهتم بالعملية التعليمية بالدرجة األولى لمرحلة البكالوريوس، وهذا التوجه 
يتوافق مع خطة التعليم العالي »آفاق.«

• أن طالب الدبلوم ينقسمون إلى نوعين.	
• الدبلوم المتوسط .	
• دبلوم الجامعي .	

1/1/2/1/7: المستجدون في مرحلة البكالوريوس:
ويوضح الجدول )7- 3( توزيع أعداد الطالب والطالبات المستجدين في كليات الجامعة في العام الجامعي 35/ 

1436 هـ حسب نوع الكلية والجنسية والجنس.

نوع 
الكلياتالكليات

النسبة الى المجموع الكليغير سعوديسعودي
االجمالي مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

الكليات 
الطبية

5616720005616721,52الطب
العلوم الطبية 

988918700098891873,95التطبيقية

22022000220220,47طب األسنان
1761052810001761052815,94المجموع

الكليات 
العلمية

105010560611101112,35الهندسة بالمجمعة
424734973144277450110,59 العلوم

علوم الحاسب 
729116345976961723,64والمعلومات

6011647651361961417078416,58المجموع

الكليات 
النظرية

441464876064474649310,42ادارة االعمال
16955071918917055872815,39التربية

4774939701382149050199120,95التربية بالزلفي
العلوم والدراسات 
20887295336211903016,36االنسانية بالغاط

العلوم والدراسات 
40720361007740721061713,04االنسانية بحوطة سدير

 العلوم والدراسات 
29423552924629623953511,31اإلنسانية برماح

19961614361025305520211644366577,48المجموع
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277318834656383674281119194730100المجموع الكلي

58,6339,8198,440,800,761,5659,4340,57100النسبة إلى اإلجمالي %

شكل )7 - 5( توزيع أعداد الطالب والطالبات المستجدين في مرحلة البكالوريوس حسب نوع الكلية والجنسية.

شكل )7 - 6( توزيع أعداد الطالب والطالبات المستجدين في مرحلة البكالوريوس حسب نوع الكلية والجنس. 
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شكل )7 – 7 ( التوزيع النسبي ألعداد الطالب والطالبات المستجدين في مرحلة البكالوريوس حسب نوع الكلية نسبة إلى اإلجمالي.

• تراجع في عدد الطالب والطالبات في الكليات الطبية.	
• ازدياد في عدد الطالب والطالبات في الكليات النظرية والعلمية	

2/1/2/1/7: المستجدون في مرحلة الدبلوم )الدبلوم المتوسط »دون الجامعي«، الدبلوم الجامعي(.
الجامعي( حسب  و  )المتوسط  الدبلوم  المستجدين بمرحلة  الطالب  أعداد  الجدول رقم )7 - 4(، توزيع  ويوضح 

المرحلة الدراسية والجنس والجنسية للعام الجامعي  1436/1435هـ

النسبة إلى المجموعغير سعوديسعوديالجنسية
اإلجمالي مجموعانثىذكرمجموعانثىذكرمجموعانثىذكرالجنس

210021000021002108,57المجتمع بالمجمعة
عمادة خدمة المجتمع والتعليم 

113663617721671137642177972,64المستمر

معهد الملك سلمان للدراسات 
20425646000020425646018,78والخدمات االستشارية

1340892223216715518982449100المجموع
59,8539,8499,690,040,270,3163,3336,67100النسبة الى اإلجمالي
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شكل رقم )7 - 7( توزيع أعداد الطالب المستجدين بمرحلة الدبلوم حسب المرحلة الدراسية والجنسية والجنس 
للعام الجامعي 35 / 1436 هـ.

2/2/1/7:المقيدون:

ويبين الجدول التالي ذلك:

يتبين من خالل الجداول والرسوم التالية زيادة ملحوظة في اعداد ونسب الدبلوم المتوسط وانخفاظ في الدبلوم 
العال.

جدول )7- 5( توزيع عدد الطالب المقيدين في كليات الجامعة حسب المرحلة الدراسية والجنسية والجنس للعام الجامعي 1436/1435 هـ.

المراحل
الدراسية

المجموعغير سعوديسعودي
النسبة إلى 
اإلجمالي % مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

01616000016160,09ماجستير

25025000250250,14دبلوم عال

8280771915999236119355851678381635489,69بكالوريوس

11576631820126181169669183810,08الدبلوم المتوسط

94628398178602481253739710852318233100المجموع

النسبة إلى 
51,8946,0697,951,360,692,0553,2646,74100اإلجمالي %
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شكل )7 - 8( توزيع عدد الطالب المقيدين في كليات الجامعة حسب المرحلة الدراسية والجنسية والجنس للعام الجامعي 3 / 1436 هـ.
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شكل )7 - 9( التوزيع النسبي لعدد الطالب المقيدين فى كليات الجامعة حسب المرحلة الدراسية للعام الجامعي 1435 / 1436 هـ.
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1/2/2/1/7: المقيدون في مرحلة البكالوريوس

بلغ اجمالي عدد المقيدين بكليات الجامعة هذا العام 1435 / 1436 هـ بمرحلة البكالوريوس )15787( طالبًا وطالبة، 
بنسبة )86,31 %( من إجمالي عدد المقيدين، وبلغ عدد السعوديين )16354( سعوديا وسعودية بنسبة )97,93 %(.

جدول )7 – 8( يوضح اعداد المقيدون في مرحلة البكالوريوس.

الكلياتنوع الكليات
النسبة الى المجموع الكليغير سعوديسعودي

االجمالي مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

الكليات الطبية

21339252000213392521,54كلية الطب
العلوم الطبية 

86642112871572288142813098,00والتطبيقية

115011500011501150,70طب االسنان
11944601654157221209467167610,25المجموع

الكليات العلمية

53905392602656505653,45الهندسة
6826975114115696707664,68العلوم

علوم الحاسبات 
106245351307371362523882,37والمعلومات

1055132731416417087813973221719المجموع

الكليات النظرية

17481351883660661814135194911,92ادارة االعمال

581211627052041616012157275816,86التربية بالمجمعة

15052083359623153815282098362622,17التربية بالزلفي

العلوم والدراسات 
683429111218133170144211436,99االنسانية بالغاط

العلوم والدراسات 
االنسانية بحوطة 

سدير
752106818202029497721097186911,43

 العلوم والدراسات 
490111416044610494112016149,87اإلنسانية برماح

17481351883660661814135194911,92ادارة االعمال

5759694512720151104255591070491295979,24المجموع

82807719160152361193558516783816354100المجموع الكلي

50,6347,2097,931,440,732,1752,0747,93100النسبة الى اإلجمالي %
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شكل )7 - 10( توزيع اعداد الطالب والطالبات المقيدين في مرحلة البكالوريوس موزعين حسب الكلية للعام الجامعي 1436/35هـ
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شكل )7 - 11( التوزيع االجمالي ألعداد الطالب والطالبات المقيدين في مرحلة البكالوريوس موزعين حسب نوع الكليات للعام الجامعي 35 / 1436 هـ
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2/2/2/1/7: المقيدون بمرحلة الدبلوم )العال »دون الجامعي« – الجامعي(.
الدبلوم العال:

• بلغ عدد الطالب المقيدين بالدبلوم العال »دون الجامعي« )25( طالبًا جميعهم من الذكور بنسبة )0,1 %( من 	
إجمالي عدد المقيدين بمرحلة الدبلوم بشقيه المتوسط والجامعي وجميعهم سعوديون.

• الدبلوم الجامعي:	
• بلغ عدد الطالب المقيدين بالدبلوم الجامعي )2424( طالبًا وطالبة، ويمثل هذا العدد نسبة )33,77%( من إجمالي 	

عدد الطالب المقيدين بالجامعة، منهم )2417( سعوديا وسعودية بنسبة )99,71 %( من العدد.
ويبيــن الجــدول )7 - 9( توزيــع أعــداد الطــالب المقيديــن فــي مرحلــة الدبلــوم )العــال – الجامعــي( حســب المرحلة الدراســية 

والجنســية والجنــس للعام الجامعــي 1435 – 1436 هـ.
النسبة إلى المجموعغير سعوديسعوديالجنسية

اإلجمالي مجموعانثىذكرمجموعانثىذكرمجموعانثىذكرالكلية

15701571001016701678,96المجتمع بالمجمعة
عمادة خدمة المجتمع والتعليم 

8774491326268879455133471,60المستمر

معهد الملك سلمان للدراسات 
14821436200014821436219,43والخدمات االستشارية

118266318451261811946691863100المجموع
63,4535,5999,030,640,320,9764,0935,91100النسبة إلي اإلجمالي
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شكل )7 - 12( توزيع أعداد الطالب المقيدين في مرحلة الدبلوم )المتوسط -الجامعي( حسب المرحلة الدراسية 
والجنسية والجنس للعام الجامعي 35 / 1436 هـ.
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3/2/1/7: الخريجون:

• بلغ إجمالي عدد خريجي وخريجات الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدبلومات الجامعية في العام الجامعي 	
1435 / 1436 هـ )3497( طالبا وطالبة، منهم )2010( طالبا وطالبة في مرحلة البكالوريوس، منقسمين إلى 

)1155( طالبا بنسبة )59,16(، و)855( طالبة بنسبة )40,84 %(.
• بلغ اجمالي عدد الخريجين في مرحلة الدبلومات الجامعية )1487(، منهم )914( من الذكور بنسبة )61,46 %(، 	

و)573( من اإلناث بنسبة )38,54 %( من إجمالي خريجي مرحلة الدبلومات الجامعية. 

يوضح الجدول )7 – 10 ( توزيع أعداد الطلبة الخريجين في الجامعة حسب المرحلة الدراسية و الجنسية و الجنس
 للعام الجامعي 1435/1436

النسبة إلى المجموعغير سعوديسعوديالجنسية
اإلجمالي مجموعانثىذكرمجموعانثىذكرمجموعانثىذكرالدرجة العلمية المستهدفة

0000000000,00ماجستير
25025000250250,71دبلوم عال

1146847199398171155855201057,48بكالوريوس
8875671454268889573146241,81الدبلوم المتوسط

205814143472111425206914283497100المجموع
58,8540,4399,290,310,400,7159,1640,84100النسبة إلى اإلجمالي
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شكل )7 – 13( يوضح الخريجون حسب الدرجة العلمية حسب الجنس    



223

 
 

0% 1% 

57% 

42% 

 عنوان المخطط
 الدبلوم المتوسط بكالوريوس دبلوم عال ماجستير

شكل )7 – 14 ( يوضح نسبة الخريجون حسب الدرجة العلمية المستهدفة

1/3/2/1/7: الخريجون بمرحلة البكالوريوس
جدول )7 – 11( وزيع أعداد الطالب والطالبات الخريجين في مرحلة البكالوريوس حسب الكلية والجنس.

الكليةنوع الكلية
المجموعغير سعوديسعودي

النسبة إلى 
اإلجمالي مجموعانثىذكرمجموعانثىذكرمجموعانثىذكر

الكليات 
الطبية

24511035533624811336117,96العلوم الطبية التطبيقية
245110355336248113361المجموع

الكليات 
العلمية

78078101790793,93الهندسة بالمجمعة
68068000680683,38 العلوم

146014610114701477,31المجموع

الكليات 
النظرية

405864914044098649524,63ادارة االعمال
55100155000551001557,71التربية بالمجمعة
13518331800013518331815,82التربية بالزلفي

العلوم والدراسات االنسانية 
958417914596881849,15بالغاط

العلوم والدراسات االنسانية 
35157192011351581939,60بحوطة سدير

 العلوم والدراسات اإلنسانية 
30127157000301271577,81برماح

75573714925510760742150274,73المجموع
11468471993981711558552010100اإلجمالي

57,0142,1499,150,450,400,8557,4642,54100النسبة الى اإلجمالي
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شكل )7 - 15( توزيع أعداد الطالب والطالبات الخريجين في مرحلة البكالوريوس حسب نوع الكلية والجنس.

 
 

 الكليات الطبية
18% 

 الكليات العلمية
7% 

 الكليات النظرية
75% 

 العدد

شكل )7 - 15( نسبة أعداد الطالب والطالبات الخريجين في مرحلة البكالوريوس حسب نوع الكلية.
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جدول ) 7 - 12 ( توزيع اعداد الطالب الخريجين في مرحلة الدبلوم )المتوسط و الجامعي( حسب المرحلة الدراسية والجنسية والجنس للعام 
الجامعي 1436/1435.

النسبة إلى المجموعغير سعوديسعوديالجنسية
اإلجمالي مجموعانثىذكرمجموعانثىذكرمجموعانثىذكرالكلية

عمادة خدمة المجتمع والتعليم 
8114391250268813445125884,60المستمر

معهد الملك سلمان للدراسات 
10112822900010112822915,40والخدمات االستشارية

91256714792689145731487100,00المجموع
61,3338,1399,460,130,400,5461,4738,53100النسبة إلي اإلجمالي

 
 

17.96 

3.93 
3.38 

24.63 

7.71 

15.82 

9.15 

9.6 

7.81 
 العلوم الطبية التطبيقية

 الهندسة بالمجمعة

 العلوم 

 ادارة االعمال

 التربية بالمجمعة

 التربية بالزلفي

 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

 العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير

 العلوم والدراسات اإلنسانية برماح 

شكل )7 - 16( التوزيع النسبي للطالب والطالبات الخريجين في مرحلة البكالوريوس حسب الكلية

2/3/2/1/7: الخريجون بمرحلة الدبلوم
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17.96 

3.93 
3.38 

24.63 

7.71 

15.82 
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7.81 
 العلوم الطبية التطبيقية

 الهندسة بالمجمعة

 العلوم 

 ادارة االعمال

 التربية بالمجمعة

 التربية بالزلفي

 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

 العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير

 العلوم والدراسات اإلنسانية برماح 

شكل )7 – 17( توزيع اعداد الطالب الخريجين في مرحلة الدبلوم وفق الكلية.

 
 

عمادة خدمة المجتمع 
 والتعليم المستمر

85% 

معهد الملك سلمان 
للدراسات والخدمات 

 االستشارية
15% 

شكل )7 – 18( نسبة اعداد الطالب الخريجين في مرحلة الدبلوم وفق الكلية
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3/1/7: تطور عدد الطالب والطالبات خالل السنوات السابقة.

1/3/1/7: تطور أعداد الطلبة والطالبات المستجدين.

ويوضح الجدول )7 - 13( توزيع أعداد الطالب والطالبات المستجدين في الجامعة حسب المرحلة الدراسية والجنس من 1431هـ إلى 1436 هـ.

المراحل
التصنيفالدراسية

االجماليعدد الطالب والطالبات المستجدين بالجامعة

1432/14311433/14321434/14331435/14341436/1435

الماجستير

000000ذكر

01700017أنثى

01700017المجموع

البكالوريوس

1458244732402752281112708ذكر

50228902015203119199357أنثى

1960533752554783473022065المجموع

الدبلوم

1403022714148615516193ذكر

015112266378982912أنثى

1404533940212324499105المجموع

2795210058079195690662374المجموع

11,07%14,74%9,31%3,37%4,48%النسبة إلى اإلجمالي
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3241 

2624 2756 
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2039 
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0 0 

2811 

1919 
1551 

898 

 1433/1432عدد الطلبة والطالبات المستجدين في العام 
 1434/1433عدد الطلبة والطالبات المستجدين في العام 
 1435/1434عدد الطلبة والطالبات المستجدين في العام 
 1436/1435عدد الطلبة والطالبات المستجدين في العام 

شكل )7 - 19( توزيع أعدد الطالب والطالبات المستجدين في الجامعة في األعوام السابقة من )1431 هـ إلى 1436 هـ(.
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1431/1432 1432/1433 1433/1434 1434/1435 1436/1435
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شكل )7 - 19( تطور أعداد الطالب والطالبات المقيدين بالجامعة في السنوات )1431 وحتى 1436 هـ(.
يتبين من الشكلين السابقين ما يلي:

• انخفاض اعداد الطالب ما بين االعوام التالية	
1432/1431 وعام 1433/1432. 1
2 .1436/1435

• زيادة اعداد الطالب من عام 1433/1432 الى عام 1435/1434.	
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2/3/1/7: تطور أعداد الطالب والطالبات المقيدين.
ويوضح جدول )7 - 14( تطور عدد الطالب والطالبات المقيدين بالجامعة في السنوات السابقة من )1430 إلى 1436هـ( في جميع 

المراحل الدراسية.

المراحل
عدد الطالب والطالبات المقيدين بالجامعةالتصنيفالدراسية

االجمالي 1431/1430
1432/1431

1433/1432
1434/14331435/14341436/1435

الماجستير
0000000ذكر
001717171667أنثى

001717171667المجموع

البكالوريوس
22893123461566767754851632973ذكر
200659329848326496783823323أنثى

24893782791311508142501635456296المجموع

الدبلوم
2711642231864156711945283ذكر
0014910478956692760أنثى

2711643722911246218638043المجموع
27603946830214436167291823364406المجموع

4,296,1312,8922,4125,9728,31100النسبة إلى اإلجمالي
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7003

1653

836

0 16

8516
7838

1194
669

1431/1432 1432/1433 1433/1434 1434/1435 1435/1436

شكل )7 - 20( تطور أعداد الطالب والطالبات المقيدين بالجامعة في السنوات )1430 وحتى 1436 هـ(.
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شكل )7 - 21( التوزيع النسبي أعداد الطالب والطالبات المقيدين بالجامعة في السنوات )1430 وحتى 1436 هـ(.
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شكل )7 - 22( تطور نمو عدد الطالب والطالبات المقيدين بالجامعة في السنوات )1430 وحتى 1436 هـ(.
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نالحظ من خالل الجدول والرسوم السابقة ان االعداد في تزايد وان الزيادة كانت تختلف من عام الى أخر  فمثال وصلت 
الزيادة اقصاها ما بين عامي 1432/1431 و 1433/1432.

يتبين من الشكلين السابقين:
أن النمو في اعداد الطالب والطالبات يصاحبه نمو في عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم أيضا، مما يشير الى 

حرص الجامعة على مواجهة األعداد المتزايدة من الطالب والطالبات كأحد الحلول االستراتيجية.

3/3/1/7: تطور أعداد الطالب والطالبات الخريجين.

 )3073( الجامعية  والدبلومات  البكالوريوس  مرحلتي  في  الجامعة  من  المتخرجين  والطالبات  الطالب  عدد  بلغ 
خريجا وخريجة، منهم )918( في مرحلة البكالوريوس بنسبة )29,87 %( من اإلجمالي، و )2155( في مرحلة 

الدبلومات الجامعية بنسبة )70,12 %( من إجمالي العدد.

عام  وحتى  هـ   1431/1430 عام  من  السنوي  النمو  معدالت  بلغت  البكالوريوس  لمرحلة  بالنسبة 
1435/1434 هـ على النحو التالي:

• بلغ معدل النمو السنوي بين عامي 1431/1430 هـ، 1432/31 هـ )6,91 %(.	
• ومعدل النمو السنوي بين عامي 1432/1431 هـ، 1433/32 هـ )9,29 %(.	
• وبين عامي 1433/1432 هـ، 1434/1433 هـ بلغ )131,59 %(.	
• إال أنه حدث انخفاض بين عامي 1434/1433 هـ، 1435/1434 هـ بلغ )-26,74 %( 	
• وبين عام التقرير، وعام 1430 / 1431 ه عام النشأة وصل معدل النمو الى )98,27 %(.	
• 	

جدول ) 7 – 15( أعداد الطالب والطالبات الخريجين في في السنوات )1430 وحتى 1436 هـ(.

عدد الطالب و الطالبات الخريجين بالجامعةالتصنيفالمراحل
االجمالي

31/30الدراسية
32/31

33/32
34/3335/3436/35

الماجستير
0000000ذكر
0000000أنثى

0000000المجموع

البكالوريوس
206319548777011552690ذكر
000341518551040أنثى

206319552192120103730المجموع

الدبلوم
816410587213269143362ذكر
00704568325731931أنثى

81641751328215814875293المجموع
1011273701849307934979023المجموع

1,121,414,1020,4934,1238,76100النسبة إلى اإلجمالي
       معدل النمو



232

 

 

000000 2063
195

521

921

2010

8164
175

1328

2158

1487

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

30/3131/3232/3333/3434/3535/36

الماجستير البكالوريوس الدبلوم

شكل ) 7 – 23 ( 
لم يضف في هذا الجدول طالبات الخطط القديمة ، فلذلك نجد عدم منطقية في عام 32-31-30

1/2: احصائيات أعضاء هيئة التدريس

يحتوي هذا الجزء على أرقام و إحصاءات التي تستهدف أعضاء هيئة التدريس ، حيث يستعرض هذا الجزء توزيع أعضاء 
هيئة التدريس في الجامعة فصلة بحسب الكلية و المرتبة العلمية و الجنسية و الجنس، كما تم مقارنة أعداد األعوام 

السابقة بالعام الحالي و ذلك لتوضيح مقدار الزيادة و تحديد مستوى التغير لكل سنة.

1/2/7: اجمالي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة

بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم )1531( عضوًا من الذكور واإلناث، منهم )766( سعوديًا وسعودية، 
يمثلون نسبة )50%( من إجمالي العدد، بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من الذكور )1048( عضوًا 

يمثلون نسبة )68%( ووصل عدد اإلناث إلى )483( بنسبة )32%( من إجمالي العدد.
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المرتبة العلمية

ذكر

اإلجماليغير السعوديينالسعوديون

ثى
أن

وع
جم

م

كر
ذ

ثى
أن

وع
جم

م

كر
ذ

ثى
أن

وع
جم

م

أعضاء هيئة التدريس

22212324125-2أستاذ

8501565581573-8أستاذ مشارك

1236129303158461426164590أستاذ مساعد

1336139375174549508180688المجموع

المحاضرون والمعيدون 
ومدرسي اللغه

1767425013867205314141455محاضر

216161377---216161377معيد

1011110111---مدرس لغة

39223562718468216540303843المجموع

52524176652324276510484831531اإلجمالي

جدول )7 – 16( يبين عدد أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم موزعين حسب المرتبة العلمية و الجنس و الجنسية 
للعام الجامعي 1435-1436هـ.

2/2/7: توزيع  أعضاء هيئة التدريس حسب المرتبة العلمية و الكلية و الجنسية و الجنس للعام الجامعي 1436/35هـ.
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رسم بياني )7 - 24(  يبين توزيع أعداد أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم موزعين حسب المرتبة العلمية والكلية 
والجنسية والجنس للعام الجامعي 1435-1436هـ



234

 

 

سعودي
50%

غير سعودي
50%

سعودي غير سعودي

شكل ) 7 - 25 (  يبين نسبة أعضاء هيئة التدريس و من  في حكـمــهم السـعــودييــن إلى الغير السعوديين للعام 
الجامعي 1435-1436هـ

3/2/7: توزيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حسب الكلية و الجنسية و الجنس

الكليــــــــــات

غير السعوديونالسعوديون
المجموع أعضاء هيئة 

التدريس
المحاضرون 
أعضاء هيئة التدريسالمجموعوالمعيدون

ومحاضرون ومدرسي اللغة
ور

اثذك
إن

ور
اثذك
إن

ور
اثذك
إن

وع
جم

م

ور
اثذك
إن

وع
جم

م

ور
اثذك
إن

وع
جم

م

2833128331-------السنة التحضيرية

271346261631245472126115135250التربية بالزلفي

213377558781365052102108130238التربية بالمجمعة

2304046346741135410417225الطب

العلوم الطبية 
81398479563823618532117التطبيقية
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751761141115--39-36-3العلوم بالزلفي

العلوم والدراسات 
514317481866339428127108االنسانية بالغاط

العلوم والدراسات 
االنسانية بحوطة 

سدير
10-19422942714638847580155

العلوم والدراسات 
24163516512723506239101-11اإلنسانية برماح

28-1828-1018-10-7-3المجتمع بالمجمعة

79-4079-3940-39-30-9الهندسة

373463492643072779-9إدارة األعمال

2345146-2212212323--طب األسنان بالزلفي

علوم الحاسب 
2472873524428521163-4والمعلومات

133639223552524176752324276910484831531اإلجمالي

32%68%50%32%68%50%32%68%31%51%1%17%النسبة إلى اإلجمالي
جدول )7 -17( يبين توزيع أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم حسب الكلية و الجنسية و الجنس للعام الجامعي 1435-1436هـ.
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رسم بياني )7 - 26( توزيع أعداد أعضاء هيئة التدريس ) السعوديين ( و من في حكمهم موزعين حسب المرتبة العلمية و الكلية و الجنس 
وللعام الجامعي 1435-1436هـ
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رسم بياني ) 7 - 27( تـــوزيــع أعـــداد أعــضـاء هيــئــة التــدريــس) غير السعوديين ( و من في حكمهم موزعين الكلية  و 
الجنـس للـعـام الجامعي 1435-1436هـ

ويوضح الجدول التالي أعداد أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم موزعين بشكل مفصل حسب المرتبة العلمية و الكلية و الجنس و 
الجنسية للعام الجامعي 1435-1436هـ 
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ذكر

أستاذ أستاذ
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السنة التحضيرية

----------------سعودي

28331-2--253-1----غير سعودي

28331-2--253-1----اإلجمالي

التربية بالزلفي

6163124--25117161746-1-1سعودي

5472127-1--9231591111-2غير سعودي

115135250-1025660282717461-3اإلجمالي

التربية بالمجمعة

5878135--20321291646-1--سعودي

5052102-2--613233818-2غير سعودي

108130238-7152362947164620-2اإلجمالي



237

الطب

63467--394-1-22---1سعودي

411354-1--4628572-1غير سعودي

10417121-46505823941-2اإلجمالي

العلوم الطبية 
التطبيقية

47956--81172226----سعودي

382361----31221711169غير سعودي

8532117--312225123311226اإلجمالي

العلوم بالزلفي

39-39---23-13-3----سعودي

75176-----48110-10-7غير سعودي

1141115---23-51123-10-7اإلجمالي

العلوم والدراسات 
االنسانية بالغاط

481866--512711616-----سعودي

33942----1124385--غير سعودي

8127108--112943561616--اإلجمالي

العلوم والدراسات 
االنسانية بحوطة 

سدير

294271--9101032-10----سعودي

463884----423626510-1غير سعودي

7580155--42462614201032-1اإلجمالي

العلوم والدراسات 
اإلنسانية برماح

351651--181363-9-2--سعودي

11272350--1201467---غير سعودي

212914242063116239101--اإلجمالي

المجتمع 
بالمجمعة

10-10---2-5-2-1--سعودي

18-18-----8-8-2--غير سعودي

28-28---2-13-10-3--اإلجمالي

الهندسة

39-39---23-7-8-1--سعودي

40-40-----10-22-5-3غير سعودي

79-79---23-17-30-6-3اإلجمالي

إدارة األعمال

49-49--202171-8-1--سعودي

26430-----1645-4-1غير سعودي

72779--244252171-5-1اإلجمالي

طب األسنان 
بالزلفي

22123--221--------سعودي

23-23-2---12-8---1غير سعودي

45146-2212-12-8---1اإلجمالي

علوم الحاسب 
والمعلومات

28735--21136-3-1--سعودي

24428-1--12272-3-1غير سعودي

521163-152283361-4-1اإلجمالي
241581542616431414121616110110484831531المجموع

جدول ) 7 - 18( يبين توزيع أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم موزعين بشكل مفصل

حسب المرتبة العلمية و الكلية و الجنس و الجنسية للعام الجامعي 1435-1436هـ.
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4/2/7:  أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حسب الدرجه العلميه في العام الجامعي  1436/1435هـ
بلغ مجموع أعضاء هيئة التدريس من درجة أستاذ و أستاذ مشارك و أستاذ مساعد في كليات الجامعة المختلفة )688( 

عضوًا , منهم ) 25( بدرجة أستاذ بنسبة )3% ( و )73 ( أستاذ مشارك بنسبة ) 11%( و ) 590( أستاذ مساعد بنسبة ) 
86%( ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ) 139 ( بنسبة ) 21%( من إجمالي العدد.

المرتبة العلمية

اإلجماليغير سعوديينسعوديون

ية
س

الن

كر
ذ

ثى
أن

وع
جم

م

كر
ذ

ثى
أن

وع
جم

م

كر
ذ

ثى
أن

وع
جم

م

3%22212324125-2أستاذ

11%8501565581573-8أستاذ مشارك

86%1236129303158461426164590أستاذ مساعد

1336139375174549508180688المجموع

26%74%80%32%68%20%5%95%النسبة

جدول )7 - 19( يبين نسبة أعضاء هيئة التدريس بحسب المرتبة العلمية للعام الجامعي 1435-
1436هـ.

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

أستاذ  أستاذ مشارك أستاذ مساعد

24 58

426

1 15

164

ذكر انثى

رسم بياني ) 7 - 28( يبين اعداد أعضاء هيئة التدريس بحسب المرتبة العلمية للعام الجامعي 1435-1436هـ.
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3 %
11%

86%

أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد

شكل )7 - 29( يبين نسبة أعضاء هيئة التدريس بحسب المرتبة العلمية للعام الجامعي 1435-1436هـ.

5/3/7: من في حكم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في العام الجامعي 1436/1435هـ
بلغ مجموع المعيدين و المحاضرين و مدرسي اللغة في الجامعة )348( عضوًا من الذكور  و اإلناث, منهم  ) 726 ( من 

السعوديين بنسبة ) 47%( من إجمال العدد, و بلغت نسبة الذكور ) 46% ( واإلناث ) 63%( من إجمالي العدد.

المرتبة العلمية

 اإلجماليغير سعوديينسعوديون

كر
ذ

ثى
أن

وع
جم

م

كر
ذ

ثى
أن

وع
جم

م

كر
ذ

ثى
أن

وع
جم

م

به
س

الن

54%1767425013867205314141455محاضر

45%216161377---216161377معيد

1%1011110111---مدرس لغة

39223562714868216540303843المجموع

36%64%26%32%68%74%37,5%62,5%النسبة

جدول )7 - 20( يبين نسبة أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم بحسب المرتبة العلمية.
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رسم بياني )7 - 30( يبين نسبة من في حكم أعضاء هيئة التدريس بحسب المرتبة العلمية.
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45%

10%

محاضر معيد مدرس لغه

شكل )7 - 31( يبين نسبة من في حكم أعضاء هيئة التدريس بحسب المرتبة العلمية.



241

6/2/7:  أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم اللذين تم تعيينهم في العام الجامعي 1436/435هـ
بلغ مجموع من تم تعيينهم من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في العام الجامعي 1436/1435هـ عدد ) 163 (.

المجموعمعيدمحاضراستاذ مساعداستاذ مشاركاستاذ

25735904553771520

%2%5%39%30%24%100

جدول )7 - 21( يبين عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم اللذين تم تعيينهم في العام الجامعي 1436/1435هـ.
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رسم بياني )7 - 32( يبين عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم اللذين تم تعيينهم في العام الجامعي 
1436/1435هـ.
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شكل ) 7 - 33( يبين نسب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم اللذين تم تعيينهم في العام الجامعي 1436/1435هـ.
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7/2/7:  أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  اللذين تم ترقيتهم في العام الجامعي 1436/1435هـ

لقد بلغ مجموع من تم ترقيتهم من أعضاء هيئة التدريس في العام الجامعي 1436/1435هـ عدد ) 29 ( عضوًا و 

محاضرًا، و الجدول التالي يوضح اعداد أعضاء هيئة التدريس تم ترقيتهم خالل هذا العام 1436/1435 هـ

المجموعمحاضراستاذ مساعداستاذ مشاركاستاذ

11482750

%2%28%16%54100
جدول )7 - 22( يبين عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم اللذين تم ترقيتهم في العام الجامعي 1436/1435هـ.
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رسم بياني ) 7 - 34( يبين عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم اللذين تم ترقيتهم في العام الجامعي 1436/1435هـ.
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شكل ) 7 - 35( يبين نسب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم اللذين تم ترقيتهم في العام الجامعي 1436/1435هـ
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8/2/7:  أعداد المبتعثين من المعيدين و المحاضرين في الجامعي 1436/1435هـ
بلــغ مجمــوع مبتعثــي الجامعــة فــي العــام الجامعــي 1436/1435هـــ عــدد ) 115 ( مبتعثــًا منهــم  ) 85 ( 

مبتعثــًا للخــارج بنســبة ) 74% ( , و ) 30 ( للداخــل بنســبة ) 26.% (

والجدول التالي يوضح أعداد المبتعثين من المعيدين و المحاضرين:

وضع المبتعثين
الزمالة

الدرجة المبتعث لها
المجموع

ماجستيردكتوراهاللغة

داخلي
11316-2ذكر

41014--انثى

خارجي
23322764ذكر

135321-انثى

4464223115المجموع

جدول )7 - 23( يبين أعداد المبتعثين من المعيدين و المحاضرين في الداخل و الخارجللعام الجامعي 1436/1435هـ.
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رسم بياني ) 7 - 36( يبين أعداد المبتعثين من المعيدين و المحاضرين في الداخل و الخارج للعام الجامعي 1436/1435هـ.
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53% 
75% 

 خارجي داخلي 

شكل )7 - 37 ( يبين نسب المبتعثين من المعيدين و المحاضرين في الداخل و الخارجللعام الجامعي 1436/1435هـ.

9/2/7: تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل األعوام )1432/31 هـ، 33/1432 هـ، 
1434/33 هـ، 1435/34 هـ، 1436/35( حسب الجنسية والجنس.

الجنسية

األعوام

اإلجماليغير سعوديونسعوديون
المجموع 

الكلي
نسبة 
الزيادة 
السنوية

نسبة 
السعوديين 

لإلجمالي مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

1432/1431725112317978257251129380380-% 32,36

1432/14313326596435999761158538% 41,58% 37,34

1433/14329031121824612817277249787% 46,28% 48,59

1434/14331197619538846157842411028% 30,62% 80,91

1435/143441422173544219163385641212682296%123,35% 57,97

471273744542257799101353015433324%68,2%48,21

53,70 %11276271754116853717052295116434591127المجموع

247233460المتوسط

جدول )7 - 24( تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل األعوام )1432/31 هـ، 33/1432 هـ، 1434/33 هـ، 1435/34 هـ، 
)1436/35
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 الفصل الثامن:
 اإلنجازات والتحديات والرؤى التطويرية.
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1/8: االنجازات 

1/1/8: إنجازات وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي
1/1/1/8: المجلس العلمي
2/1/1/8: النشر والترجمة

3/1/1/8: مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة
4/1/1/8: اإلدارات

2/1/8: إنجازات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
1/2/1/8: ادارة الخطط والبرامج الدراسية  

2/2/1/8: ادارة دعم الطالب
3/2/1/8: ادارة القياس والتقويم
4/2/1/8: إدارة شؤون الخريجين

5/2/1/8: اللجان والمجالس التابعة للوكالة.
6/2/1/8: مكتب الوكيل

3/1/8: إنجازات وكالة الجامعة
1/3/8: قسم الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين:

2/3/8: إنجازات الوكالة على مستوى البيئة.
4/3/8: إنجازات الوكالة على مستوى التنظيم والتقييم

5/3/8: انجازات الوكالة في مجال المسؤولية 
6/3/8: إنجازات الوكالة في مجال البحوث والدراسات 

7/3/8: إنجازات الوكالة في مجال التدريب 
8/3/8: إنجازات الوكالة في مجال اإلصدارات.

9/3/8: إنجازات الوكالة في مجال اللوائح واألنظمة
10/3/8: إنجازات الوكالة في مجال المبادرات.

11/3/8: إنجازات الوكالة في مجال النماذج واإلجراءات 
2/8: التحديات والصعوبات والحلول االستراتيجية المقترحة.

1/2/8: الدراسات العليا والبحث العلمي
2/2/8: وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

3/2/8: وكالة الجامعة
3/8: الرؤى التطويرية المستقبلية للجامعة.

1/3/8: الدراسات العليا والبحث العلمي
2/3/8: وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

3/3/8: وكالة الجامعة
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1/8: االنجازات :

1/1/8: إنجازات وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

2/1/1/8: المجلس العلمي

ناقش المجلس العلمي مجموعة من الموضوعات التنفيذية واالجرائية المرتبطة بمهام المجلس والتي تتعلق بالتعيينات 
والترقيات والنشر واالتصال العلمي ومراجعة اللوائح وفيما يلي عرض إلحصائية بعدد الموضوعات في كل مجال، حيث 

يشير الجدول )1( لعدد الموضوعات التي تم مناقشتها في المجلس.

جدول)8-1( عدد الموضوعات التي ناقشها المجلس العلمي حسب نوعها

ضوع
المو

التعيينات

النقل

التعاقدات

االستقاالت

الترقية

صال العلمي
االت

ضور دورات خارجية
ح

التفرغ العلمي

مراجعة لوائح

ضاع هيئة 
معالجة او

س
التدري

النشر والترجمة

اخرى

341793914205182914العدد

ويمكن التعبير عن الجدول السابق بالرسم البياني التالي:

 
 

32% 

6% 

3% 
1% 

10% 8% 

19% 

2% 
3% 
0% 

11% 5% 

 نسب التوزيع
 التعينيات

 النقل

 التعاقدات

 االستقاالت

 الترقية

 االتصال العلمي

 حضور دورات

 التفرغ العلمي

 مراجعة لوائح

شكل رقم )8-1( نسب توزيع الموضوعات التي تمت مناقشتها

العلمي  االتصال  على  بالموافقة  قرارا  عشر  أربعة  إصدار  تم  العلمي؛  لالتصال  موضوعا  وعشرين  واحد  مناقشة  تمت 
منها )7( قرارات لالتصال العلمي لكلية الطب، وقرارين لالتصال العلمي لكلية الهندسة، وخمسة قرارات لدراسة اللغة 
اإلنجليزية بإنجلترا: بواقع قرارين لكلية التربية بالزلفي، وقرارين لكلية التربية بالمجمعة، وقرار لكلية العلوم والدراسات 
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االنسانية بحوطة سدير. ويعرض الجدول )13( و)14( بيانًا بقرارات المجلس العلمي، وعدد قرارات الموافقة على االتصال 
العلمي الخارجية حسب الكليات.

جدول )8-2( بيان قرارات المجلس العلمي بالموافقة طلبات االتصال العلمي

الموافقات على طلب االتصال الحالة
الموافقات على طلبات النشرقرارات الدورات التدريبية بالجامعةالعلمي

206 14العدد

2/1/1/8: النشر والترجمة

نشر وترجمة 40 كتاب:

جدول )8-3( بيان إحصائي بإجمالي مشاريع الكتب المقدمة للمركز حسب فئتها

عدد الكتب المستلمةعدد الكتب المترجمةعدد الكتب المؤلفةإجمالي عدد الكتب

403226

                             شكل رقم )8-2( نسب توزيع مشاريع الكتب حسب فئتها
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اصدار المجالت العلمية المحكمة التالية: 

1- مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية:

2- مجلة المجمعة للعلوم الصحية 

3- مجلة الهندسة والعلوم التطبيقية 

إعداد مشروع توحيد إصدارات الجامعة من المجالت العلمية الثالث المحكمة وتنفيذه

إعــداد مشــروع إصــدار مجلــة علميــة محكمــة جديــدة بالجامعــة بعنــوان »حوليــات جامعــة المجمعــة للبحــوث 
والدراسات«:

إعداد مشروع توحيد إصدارات الجامعة من المجالت العلمية الثالث المحكمة وتنفيذه

3/1/1/8: مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة

• وضع هيكل المركز وآليات العمل	
• الحصول على جائزة جامعة المجمعة لالبتكار وريادة األعمال.	
• الحصول على جائزَة جامعةِ االختراِع الخليجيةِ لعاِم 2014م في ختاِم الحملةِ الخليجيةِ الثانيةِ لصناعةِ روَّادِ 	

االختراع )مخترعو الخل يج2014 
• الحصول على أربع ميداليات ) ذهبتين وبرونزيتين ( في معرض )IENA( السادس والستين لالختراعات والمقام 	

في مدينة نيوبرغ بألمانيا
• الكويتي تحت رعاية 	 العلمي  النادي  الدولي السابع لالختراعات في الشرق األوسط والذي نظمه  المشاركة في 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر 
• المقام في 	 الذهبية في معرض البتكارات واالختراعات  التميز ألحسن مشاركة، والميدالية  الحصول على درعَ 

مدينة سيؤول بدولة كوريا.
• زيارة مركز االبتكار لمعرض الهندسة والعلوم أيسف 2015 بالواليات المتحدة االمريكية والية بنسلفانيا  	

4/1/1/8: اإلدارات

• االنتهاء من اإلجراءات الفنية واإلدارية لكرسي السنة النبوية وعلومها	
• االنتهاء من بحثين علميين بكرسي الشيخ عبد اهلل التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية:	
• قيام كرسي التويجري بتسجيل براءة اختراع خاصة بجهاز قياس الكولسترول في الدم باستخدام تقنية النانو 	

واثمرت هذه البراءة عن الفوز بعدة جوائز في عدد من المحافل الدولية والداخلية.
• توقيع اتفاقية تعاون بين كرسي الجزيرة لدراسات اإلعالم الجديد وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للعام 	

1435هـ / 1436هـ.
• إنشاء برنامج محوسب إلدارة شؤون المبتعثين وعمل قاعدة بيانات لهم ودليل ارشادي	
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2/1/8: إنجازات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

1/2/1/8: ادارة الخطط والبرامج الدراسية  

• تحديد األهداف الرئيسية لإلدارة في ضوء الخطة االستراتيجية لوكالة الجامعة للشئون التعليمية.	
• استكمال هيكلة اإلدارة وتنظيم مهام أقسامها بما يتناسب مع أهدافها	
• استكمال أنشطة فحص واعتماد الخطط الدراسية في الجامعة.	
• وضع اآلليات واألسس التنظيمية للتحكيم العلمي والمعرفي الموحد للخطط الدراسية.	
• البدء في التحول االلكتروني لإلدارة باستخدام برنامج الكتروني خاص بفحص واعتماد الخطط الدراسية.	
• وضع نظام ونماذج تحكيمية للخطط الدراسية لمستحدثة والمطورة	
• إعادة اصدار دليل اعتماد وتطوير الخطط الدراسية	
• االستمرار في فحص واستكمال ومتابعة ما يحال إلى قسم الخطط والبرامج الدراسية باإلدارة من برامج دراسية، 	

واتخاذ اإلجراءات الالزمة من توجيه وربط مع العمادات المساندة الستكمال العناصر األساسية لتعديل واستحداث 
الخطط والبرامج الدراسية ومن ثم رفعها للجنة الدائمة للخطط والبرامج الدراسية بالجامعة العتمادها

• حصر البرامج األكاديمية في الجامعة وربطها بقرارات إنشائها ومعرفة وضع هذه الخطط الدراسية من الناحية 	
الفنية ومن الناحية النوعية.

• وضع اآلليات والنماذج والسبل لتنظيم عملية إعداد واعتماد البرامج األكاديمية في الجامعة	
• الوقوف على وضع توصيفات البرامج وتوصيفات مقرراتها ومدى ومالءمتها واستكمالها لمعايير الجودة ومعايير 	

الجامعة
• تجويد الخطط الدراسية من حيث المحتوى المعرفي والمحتوى الفني وذلك بالبدء باعتماد الخطط الدراسية تحت 	

مظلة وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وبالتعاون مع العمادات المساندة وخاصة عمادة الجودة وتطوير المهارات 
وعمادة القبول والتسجيل.

• تفعيل اآلليات واألسس التنظيمية للتحكيم العلمي والمعرفي الموحد للخطط الدراسية	
• بدء التحول االلكتروني لإلدارة وذلك بطرح مقترح إنشاء البرنامج االلكتروني »اعتماد الخطط والبرامج الدراسية« 	

قدمته لوكالة الجامعة للشئون والتي اعتمدته – بدورها -وأوصت بتنفيذه. كما تعاونت عمادة تقنية المعلومات 
لتنفيذه مع مطلع العام الدراسي 1435/1434هـ وانتهت منه في الخامس عشر من شهر شوال، ومن ثم راجعت 

اإلدارة محتوياته ثم تم تعديله وفق المالحظات المرصودة.
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2/2/1/8: ادارة دعم الطالب

• طباعة دليل إدارة دعم الطالب، ودليل حقوق الطالب وواجباته.	
• ووحدة 	 الطالبية،  األنشطة  وحدة  فيها:  بما  الجامعة،  كليات  في  الطالب  دعم  بإدارة  المرتبطة  الوحدات  زيارة 

وإعطاء  وجهودها،  نشاطاتها  على  والتعرف  الطالبية،  والحقوق  اإلرشاد  ووحدة  الطالبية  والخدمات  التسجيل 
التوجيهات الالزمة لتطويرها.

• إعداد تصور مقترح لمهام الوحدات المرتبطة بإدارة دعم الطالب في الكليات.	
• تقديم فكرة مشروع مقترح من إدارة دعم الطالب إلعداد دليل الطالب الجامعي بجامعة المجمعة.	
• مشروع إنشاء مركز ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة المجمعة.	
• عمل دراسة لقياس رضا الطلبة عن الخدمات التي تقدمها لهم جامعة المجمعة. وكان من نتائجها ما يلي	
• 7-تقديم مقترح »معرض تدوير الكتب بجامعة المجمعة » ويكون معرض دوري سنوي.	

3/2/1/8: ادارة القياس والتقويم

• تأسيس اإلدارة، واستكمال هيكلها الفني واإلداري.	
• تجهيز مقر اإلدارة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.	
• طباعة دليل إدارة القياس والتقويم.	
• تأسيس الوحدات المرتبطة بإدارة القياس والتقويم في كليات الجامعة بما فيها من لجان اعمال االختبارات.	
• زيارة الوحدات المرتبطة بإدارة القياس والتقويم في كليات الجامعة، والتعرف على نشاطاتها وجهودها، وإعطاء 	

التوجيهات الالزمة لتطويرها
• تنظيم الملتقى العلمي لتقييم مخرجات التعلم عبر تولي كامل مهام الملتقى من قبل فريق العمل باإلدارة.	
• تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم ألعمال االختبارات بالكليات، للمشاركة في تحديد اهداف 	

الوحدات ومهامها كذلك تطوير استبيان رضاء الطالب عن االختبارات.
• تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم ألعمال االختبارات بالكليات، لتفعيل دور لجان المراجعة 	

الداخلية ألعمال االختبارات.
• تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم ألعمال االختبارات بالكليات، لتفعيل تقرير جودة االختبارات.	
• طباعة دليل االختبارات والذي يحتوي على كل ما يتعلق باالختبارات والمواصفات الفنية لالختبار الجيد.	
• إنشاء بريد الكتروني لإلدارة، والتواصل مع الوحدات الخاصة بالكليات من خالله.	
• الطلبة وتقرير من 	 لنتائج  الجامعة يحتوي على تحليل  إعداد تقرير عن قياس جودة االختبارات لمعظم برامج 

خالل لجان المراجعة الداخلية باألقسام وتحليل لنسبة رضاء الطلبة عن االختبارات.
• تأسيس اإلدارة، واستكمال هيكلها الفني واإلداري.	
• تجهيز مقر اإلدارة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.	
• طباعة دليل إدارة القياس والتقويم.	
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• تأسيس الوحدات المرتبطة بإدارة القياس والتقويم في كليات الجامعة بما فيها من لجان اعمال االختبارات.	
• زيارة الوحدات المرتبطة بإدارة القياس والتقويم في كليات الجامعة، والتعرف على نشاطاتها وجهودها، وإعطاء 	

التوجيهات الالزمة لتطويرها
• تنظيم الملتقى العلمي لتقييم مخرجات التعلم عبر تولي كامل مهام الملتقى من قبل فريق العمل باإلدارة.	
• تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم ألعمال االختبارات بالكليات، للمشاركة في تحديد اهداف 	

الوحدات ومهامها كذلك تطوير استبيان رضاء الطالب عن االختبارات.
• تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم ألعمال االختبارات بالكليات، لتفعيل دور لجان المراجعة 	

الداخلية ألعمال االختبارات.
• تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم ألعمال االختبارات بالكليات، لتفعيل تقرير جودة االختبارات.	
• طباعة دليل االختبارات والذي يحتوي على كل ما يتعلق باالختبارات والمواصفات الفنية لالختبار الجيد.	
• إنشاء بريد الكتروني لإلدارة، والتواصل مع الوحدات الخاصة بالكليات من خالله.	
• الطلبة وتقرير من 	 لنتائج  الجامعة يحتوي على تحليل  إعداد تقرير عن قياس جودة االختبارات لمعظم برامج 

خالل لجان المراجعة الداخلية باألقسام وتحليل لنسبة رضاء الطلبة عن االختبارات.

4/2/1/8: إدارة شؤون الخريجين

• تطوير الهيكل التنظيمي لإلدارة. 	
• تنفيذ الخطة التشغيلية لإلدارة والشعب المرتبطة بها.	
• مخاطبة الكليات لطلب إعادة تكوين وحدات الخريجين بالكليات المختلفة.	
• عقد لقاء تنسيقي مع مشرفي وحدات الخريجين بالكليات المختلفة.	
• استمرار متابعة إنشاء الموقع اإللكتروني لإلدارة.	
• المختلفة 	 والمعلومات  باألخبار   Facebook & Twitter االجتماعي  التواصل  الخاص على مواقع  الحساب  تفعيل 

وكذلك التعليمات الخاصة بالخريجين
• استمرار بناء أدوات القياس والنماذج المختلفة والمتعلقة بتطوير خدمة الخريجين.   	
• تحكيم النماذج واالستمارات واالستبيانات الالزمة للعمل باإلدارة، من خالل عرضها على المختصين، وقد تمثلت 	

هذه النماذج واالستمارات واالستبيانات في:
• استمارة بيانات للخريجين.	
• استمارة بيانات الجهات المستفيدة.	
• استبانة قياس رضا الخريجين عن البرامج الدراسية والمها ا رت.	
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• اعداد نموذج قاعدة بيانات الطالب.	
• اعداد نموذج قاعدة بيانات الجهات المستفيدة.	
• اعداد نموذج حصر كليات الجامعة وتخصصاتها الفرعية المختلفة.	
• اعداد نموذج وظائف تخصصات الجامعة من الخدمة المدنية. 	

5/2/1/8: اللجان والمجالس التابعة للوكالة.

اللجنة المركزية للتعاقد:

• تحسين وتطوير آليات العمل	
• التنسيق مع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بشأن التأشيرات المتاحة والتنسيق مع الكليات في هذا الشأن.	
• تكليف عدد من أعضاء اللجنة لالطالع على التجارب المحلية في إجراءات التعاقد ونماذجه لإلفادة منه.	
• إصدار )الئحة تنفيذية للتعاقد( كدليل إجرائي ينظم التعاقد في جميع خطواته ومراحله.	
• وضع آليات وضوابط لرحالت اللجان المشتركة للتعاقد، وتنظيم إجراء الرحالت.	
• وضع ضوابط وآلية لمتابعة المرشحين من حين التعاقد إلى حين وصوله لمقر عمله وتشكيل لجنة فرعية لذلك.	
• وضع ضوابط لصرف بدل طبيعة العمل بالمستشفيات في الكليات الطبية )الطب، طب األسنان العلوم الطبية 	

التطبيقية(.
• إعادة تقييم صالحية عمداء الكليات لمنح الزيادة االستثنائية حسب التخصص لتتوافق مع سوق العمل.	
• وضع ضوابط لتجديد عقود من لديهم زيادة استثنائية تتجاوز صالحيات عميد الكلية.	
• وضع ضوابط في حال حاجة العمادات المساندة واإلدارات للتعاقد وارتباط ذلك بالكليات.	
• وضع ضوابط العتماد الترقية العلمية للمتعاقدين من اعضاء هيئة التدريس.	

لجنة الجداول الدراسية والتعاون الخارجي للتدريس.

• اعتماد الالئحة التنفيذية إلجراءات التعاون الخارجي للتدريس من قبل مجلس الجامعة بعد دراستها وتعديلها.	
• اعتماد الالئحة التنفيذية إلجراءات الساعات الزائدة عن النصاب.	
• تحويل أعمال اللجنة » للتعامالت اإللكترونية« وجاري العمل على استكماله وتجربته.	
• عقد)34( اجتماع.	
• بلغ عدد طلبات التعاون التي تم البت فيها خالل العام الجامعي 137 	
• بلغ عدد طلبات الساعات الزائدة التي تم البت فيها خالل العام الجامعي 139	
• بلغ اإلجمالي األسبوعي لعدد ساعات التعاون التي تم البت فيها خالل العام الجامعي 1447,5  	
• بلغ اإلجمالي األسبوعي لعدد الساعات الزائدة التي تم البت فيها خالل العام الجامعي 418 	
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لجنة شؤون المنح الدراسية:

• استنادا الى قرار معالي مدير الجامعة رقم 907 وتاريخ 1435/5/1هـ بإنشاء إدارة المنح الدراسية فقد تم انشاء 	

مقر إلدارة المنح ليكون مقرا ومنطلقا للقيام بمهامه تجاه طالب المنح وما يحتاجون.
• تم التنسيق الستقبال طالب الدفعة االولى بإرسال الخطابات الى الملحق الثقافي السعودي في كل بلد لتسهيل 	

استخراج التأشيرة الدراسية للطالب.
• تم تجهيز وتأثيث السكن المؤقت الذي أقرته اللجنة لحين جاهزية المبنى الرئيس الخاص بهم. 	
• تم استقبال الطالب في المطار بعد وصولهم استقبااًل يليق بهم وتم ايصالهم الى السكن الخاص بهم وذلك 	

بتاريخ 1436/3/16هـ.
• تم االنتهاء من تجهيز وتأثيث السكن الدائم لطالب المنح استعدادًا الستقبال الطالب للعام القادم.	
• تم اقرار انشاء لجنة فرعية تعنى بفحص وفرز ملفات الطالب الجدد حيث تم ذلك بفرز ما يزيد على 120 ملف 	

بانتظار  التعليم  وزارة  إلى  بأسمائهم  الرفع  تم  طالبًا   23 عددهم  وبلغ  منهم  المتميزين  الطالب  ترشيح  وتم 
الموافقة النهائية لقبولهم في الجامعة.

اللجنة االستشارية للشؤون التعليمية

• مناقشة الخطط التنفيذية لإلدارات الفنية. 	
• مناقشة هيكلة الكليات.	
• مناقشة المجلس االستشاري الطالبي على مستوى الجامعة. 	
• مناقشة المجلس االستشاري الطالبي على مستوى الكليات. 	
• مناقشة إقامة اللقاء التعريفي ألعضاء هيئة التدريس.	
• مناقشة موضوع تقارير الوحدات الفنية للعام الجامعي 1433/ 1434هـ.	
• مناقشة موضوع مشروع تطوير مهارات الطالب.	
• مناقشة موضوع عقد ملتقى القياس والتقويم.	
• استعراض موضوع عمل فريق الخطة االستراتيجية بالوكالة. 	
• مناقشة موضوع تصور يوم المهنة.	
• مناقشة موضوع تقرير تقييم المواقع اإللكترونية للوحدات.	
• االطالع على تقرير قائمة إصدارات الوكالة. 	
• االطالع على تقرير تقييم الموقع اإللكتروني للوكالة. 	
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• استعراض موضوع ردود الكليات تجاه الخطة االستراتيجية.	
• استعراض التقرير الخاص بالحاالت الطالبية التي تم طي قيدها.	
• استعراض خطة عمل أتمته خدمات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية	
• استعراض موضوع ميثاق مهنة التعليم 	
• استعراض موضوع معايير افتتاح برامج التجسير في فروع الجامعة.	
• مناقشة موضوع تدشين الخطة االستراتيجية 	
• مناقشة موضوع مقترح دليل التربية الميدانية 	
• مناقشة مقترح اإلدارة النسائية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية	
• استعراض تعميم معالي الوزير بخصوص مبادرة الريادة العالمية	
• استعراض موضوع مقترح إنشاء مركز للغة اإلنجليزية 	
• مناقشة موضوع وحدات الوكالة المسؤولة عن قياس مؤشرات األداء 	
• االطالع على تقرير األدلة المطلوبة والمعد من قبل إدارة التخطيط والتطوير	
• توصيف مهام وكيل الكلية للشؤون التعليمية والوحدات التابعة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية	
• االطالع على موضوع االختصاصات. 	
• استعراض موضوع األولويات البحثية لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية	

اللجنة العامة للجودة والتطوير األكاديمي

• اجتماعات 	 اجمالي  وبلغ  الجامعة  مدير  معالي  من  بقرار  األكاديمي  والتطير  للجودة  العامة  اللجنة  تشكيل  -تم 
اللجنة خالل العام الجامعي 1436/1435هـ )3 اجتماعات(.

• تم من خالل تلك االجتماعات مناقشة )15( موضوع والخروج بتوصيات بلغ اجماليها )33( توصية.	
• لجنة الشؤون التعليمية.	
• إقرار عقد ملتقى التجارب الناجحة لوكاالت الشؤون التعليمية بكليات الجامعة بكلية العلوم والدراسات االنسانية 	

بحوطة سدير، والتوصية بأن يكون عادة فصلية أو سنوية.
• إحدى 	 الطالب على  أحد  االعتراض من  حالة  الجامعة في  كليات  آلية على مستوى  الموافقة على مقترح وضع 

الدرجات النهائية للمواد، وتم إحالة ذلك لعمادة القبول والتسجيل إلعداد الصياغة المناسبة له.
• يتم من 	 العام  بعد وضع جدول زمني خالل  التعليمية  للشؤون  الكليات  بين وكالء  الزيارات  تبادل  تأييد مقترح 

خاللها تبادل الخبرات واالطالع على التجارب العملية ونقل التجارب الناجحة من الكليات األخرى بما يعود ذلك على 
العمل في الكليات بالكثير من الفائدة المرجوة.

• تثبيت وتحديد وقت امتحانات متطلبات الجامعة.	
• حث الكليات على ضرورة إدخال رموز القاعات من خالل النظام بحيث يتمكن الطالب من معرفة القاعات أثناء 	

حصوله على الجداول.
ا
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للجنة الفنية لمتابعة تدريب خريجي المعاهد الصحية من حملة الدبلومات بعد الثانوية العامة.

• تشكيل اللجان الفرعية التي تقوم بتنفيذ البرنامج 	
• تشكيل اللجان المرتبطة بالتدريب اللغوي	
• توقيع العقود مع المدربين في برنامج التدريب اللغوي	
• تحديد منسق البرنامج مع الوزارة. 	
• رفع التقارير الخاصة ببرنامج اللغة اإلنجليزية، إلى معالي مدير الجامعة تمهيدًا لرفعه إلى وزارة التعليم العالي.	
• إطالق البرنامج التدريبي الخاص بالجانب اللغوي	
• تكليف فريق بإعداد تصور لتكاليف البرنامج في شقه النظري. 	
• تشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة البرنامج في الشق التطبيقي السريري. 	
• إقرار آلية التعامل مع المنتقلين من جهات تدريبية أخرى إلى الجامعة. 	
• تحديد مسؤوليات الجامعة تجاه المتدربين الموجهين إليها. 	
• إجراء العديد من المكاتبات مع الجهات ذات العالقة بالبرنامج خارج الجامعة. 	
• إنجاز موضوع صرف مكافآت المتدربين الشهرية. 	
• إنجاز خطة التدريب السريري	
• الرفع بتكاليف البرنامج في الجانب السريري منه 	

6/2/1/8: مكتب الوكيل

• المشاركة في مراجعة وتدقيق المسودة النهائية للخطة االستراتيجية الثانية لجامعة المجمعة 1440/2020.	

• إصدار دليل الغياب اإللكتروني. 	
• تطوير برمجة نظام اإلرشاد األكاديمي.	
• تكوين لجان األقسام العلمية المتناظرة.	
• البدء في تطبيق مشروع التوأمة التطويرية.	
• إصدار دليل اإلرشاد األكاديمي باللغتين العربية واإلنجليزية.	
• إبرام اتفاقية تعاون مع مكتب رعاية الشباب بالمجمعة.	
• إبرام اتفاقية تعاون مع وكالة وزارة الشؤون االجتماعية للضمان االجتماعي.	
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3/1/8: إنجازات وكالة الجامعة

1/3/8: قسم الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين:

• الجامعة، 	 المعمول بها على مستوى  اللوائح واألنظمة  المعتمدة للعمل بها وفق  النماذج اإلدارية  حصر وجمع 
ومتابعة ما يستجد منها.

• اإلشراف المباشر على تنفيذ األعمال اإلدارية داخل وكالة الجامعة، بما يضمن سير األعمال بجودة نوعية.	
• الطريق 	 انطالقتهم على  وتوجيههم بشكل يضمن  العمل  وتدريبهم على  الجدد  الموظفين  استقبال عدد من 

الصحيح في مسيرتهم العملية، ويوضح مقارنة مع العام الجامعي الماضي لتطوير منسوبي الوكالة:

جدول )8-4( مقارنة البرامج التدريبية لمنسوبي الوكالة للعامين السابقين.

1436/1435هـ1435/1434هـالبرامج التدريبية لمنسوبي الوكالة

647مجموع البرامج
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شكل )8-3( البرامج التدريبية لمنسوبي الوكالة للعامين السابقين.

قسم االتصاالت اإلدارية:

وفيما يلي بيان إحصائي ورسم بياني من نظام االتصاالت اإلدارية اإللكتروني يوضح نسب إنجاز وتدفق معامالت وكالة 
الجامعة منذ البدء بتطبيقه: من تاريخ: 1435/2/1هـ إلى تاريخ 1436/9/22هـ

جدول )8-5( انجازات اإلدارات في نظام االتصاالت اإلدارية.

اسم اإلدارة
إنجاز اإلدارات

نسبة غير المنجزنسبة اإلنجازمنجزةإجمالي المعامالت
1 %99%85668474وكالة الجامعة
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الرسم البياني:

شكل )8-4( نسب انجازات اإلدارات في نظام االتصاالت اإلدارية.

قسم العالقات العامة واإلعالم: 

• استكمال تجهيز البنية التحتية ألعمال القسم.	
• التنسيق مع اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم الجامعي في مجال العمل، وتزويدهم بأسماء المنسقين.	
• التنسيق في وضع لوحات إرشادية وتعريفية على مكاتب ومرافق وكالة الجامعة.	
• التنسيق في الفعاليات واألنشطة التي قامت بها وكالة الجامعة عن طريق إداراتها الداخلية.	
• التنسيق في حفل تكريم الموظفين المتميزين في وكالة الجامعة.	
• التنسيق لطباعة األدلة التنظيمية والفولدرات الخاصة بوكالة الجامعة.	
• تجهيز عرض بالصور بأهم إنجازات وكالة الجامعة وعرضه على شاشة العرض في مقر الوكالة.	
• تعزيز محتوى الموقع اإللكتروني للوكالة )البوابة اإللكترونية( بملفات غنية عن الوكالة.	
• 	 Tumbler – Twitter – LinkedIn – Google.( :تفعيل حسابات لوكالة الجامعة في مواقع التواصل االجتماعي وهي

  – Plus
• 	.)Stumbleupon Pinterest – Facebook
• نشر األخبار واألعمال التي تقوم بها وكالة الجامعة عبر الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي للوكالة، 	
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والتنسيق في نشرها على الموقع الرئيسي للجامعة والصحف المحلية.
• دعم وتعزيز حصول وكالة الجامعة على المركز الثاني في مشاركتها األولى في الدورة الثالثة لجائزة معالي مدير 	

الجامعة للمواقع الفرعية المتميزة إلدارات الجامعة للعام الجامعي 1435 / 1436هـ.
• حصر لمحتوى الموقع اإللكتروني للوكالة وفق الجدول التالي:	

جدول )8-6( حصر لمحتوى الموقع اإللكتروني للوكالة.

محتوى الموقع
العام الجامعي

1436هـ1435هـ

116626عدد صفحات الموقع المضافة

138254عدد االخبار المنشورة

516عدد البنرات

699285روابط التواصل االجتماعي

131541عدد الملفات الغنية

985عدد األيقونات المصممة لصفحات البوابة

3878364000عدد الزيارات للبوابة اإللكترونية

قسم المتابعة

فيما يلي بيان إحصائي ورسم بياني يوضح ذلك:

عدد المعامالتالمعامالت المحالة لقسم المتابعة

112عدد المعامالت

107المعامالت المنجزة

5المعامالت الجاري العمل عليها

0المعامالت الغير منجزة

جدول )8-7( عدد المعامالت المحالة الى قسم المتابعة.
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شكل )8-5( المعامالت المحالة الى قسم المتابعة.

قسم الشؤون المالية: 

• االنتهاء من تجهيز البنية التحتية لوكالة الجامعة من األجهزة اإللكترونية واألثاث المكتبي ووسائل النقل المتكاملة 	
لتتمكن وكالة الجامعة من أداء المهام المناطة بها على أكمل وجه

قسم الصيانة والدعم الفني: 

• وأجهزة 	 لمرافق  الصيانة  المعلومات، في طلبات  تقنية  وعمادة  والصيانة،  للتشغيل  العامة  اإلدارة  مع  التنسيق 
وكالة الجامعة، وفيما يلي بيان بذلك:

جدول )8-8( الطلبات المنجزة من التشغيل والصيانة وتقنية المعلومات.

الطلبات المنجزةعدد الطلباتجهة التنفيذ

1515اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة

55عمادة تقنية المعلومات
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2/3/8: إنجازات الوكالة على مستوى البيئة.

• مشروع التدريب والتعليم اإللكتروني المجتمعي:	
)عبارة حافلة معاد تصميم مقصورتها الداخلية بما يتوافق مع الخدمة التي ستقدمها، ومجهزة بتقنيات التعليم االلكتروني 

المختلفة وتجوب هذه العربات المتنقلة القرى والهجر لخدمة أفراد الشريحة المستهدفة في نطاق الجامعة الجغرافي(
• مشروع بوابة وصول لذوي االحتياجات الخاصة اإللكترونية:	
• مشروع بوابة السالمة والصحة المهنية اإللكترونية:	
• مشروع بوابة تطوير البيئة الجامعية اإللكترونية:	
• مشروع التصاريح البيئية لمتعهدي التغذية.	
• مشروع نظام األقفال اإللكترونية للمختبرات والمعامل.	
• مشروع مختبر المياه.	
• مشروع مكتبة القيم المرجعية للملوثات البيئية.	
• مشروع وحدة الطباعة بطريقة برايل.	
• مشروع المختبر المتنقل:	

)هو حافلة معدلة موصفاتها الفنية لتكون مختبر مجهز بأثاث وأجهزة علمية تدعم اجراء عدد من التحاليل الميدانية في 
مرافق الجامعة أو خدمة المجتمع لضبط جودة الخدمات الغذائية ومياه الشرب  ومتابعة جودة أعمال محطات تحلية مياه 
الشرب ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدن الجامعية بالمجمعة والزلفي، من حيث التأكد من جودة المختبرات 
الملحقة في المحطات وأخذ عينات للتحليل الدقيق الغير متوفر في مختبرات المحطات، ودعم اعمال التشغيل والصيانة 
في الزراعة وتنسيق الحدائق حيث يقدم عدد من التحاليل الميدانية وأخذ العينات بطرق علمية وحفظها إلى أنت تصل 

إلى المختبرات المتخصصة(.
• مشروع بوابة وصول لذوي االحتياجات الخاصة المتنقلة.	
• مشروع التحكم في جودة الهواء الداخلي للمختبرات.	
• مشروع تطبيق نظام هاسب )HACCP( في مطاعم الجامعة.	
• مشروع كود اشتراطات السالمة والصحة المهنية الهندسية في المختبرات.	
• 	.)18001 OHSAS( مشروع تهيئة مختبرات ومعامل الجامعة للحصول على شهادة
• مشروع الرقابة االلكترونية:	
• مشروع المعامل المركزية بجامعة المجمعة:	
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4/3/8: إنجازات الوكالة على مستوى التنظيم والتقييم

قامت الوكالة ممثلة في إدارة التنظيم والتقييم باستقبال عدد من طلبات مشاريع التنظيم والتقييم من األقسام واإلدارات 
الداخلية في وكالة الجامعة، وتمت دراستها وفق المعايير واألنظمة المحددة والمعمول بها وفق المهام المسندة لإلدارة. 
تعتبر اإلدارة ما تم إنجازه في هذه الفترة الوجيزة، تمهيدًا الستقبال المشاريع التي تحتاج إلى دراستها تنظيميًا وتقييمها 

على مستوى الجامعة.

5/3/8: انجازات الوكالة في مجال المسؤولية 

• استحداث إدارة بمسمى إدارة المسئولية االجتماعية والتنمية المحلية تابعة لوكالة الجامعة، بموجب القرار اإلداري 	
رقم 12 وتاريخ 1436/3/1هـ 

• التجهيز إلعداد ملتقى يخدم المسؤولية االجتماعية على المستوى الخليجي وعلى مستوى القطاعات والمؤسسات 	
الجامعة، ويحقق  أهداف  بما يخدم  والخبرات واالستفادة منها  التجارب  المملكة، لكسب  الحكومية واألهلية في 

دورها الفعال في خدمة المجتمع المحيط.  
• المجمعة 	 بالتعاون مع محافظة  التعليمي  األرطاوية  الشرب في مدارس قطاع  تنفيذ مشروع تقييم جودة مياه 

وإدارة التربية والتعليم.
• بالتعاون مع محافظة 	 المجمعة  المعالجة في محطة محافظة  الصرف الصحي  تنفيذ مشروع تقييم جودة مياه 

المجمعة والبلدية.

6/3/8: إنجازات الوكالة في مجال البحوث والدراسات 

• دراسة مدى حاجة نزالء السجون إلى تنفيذ برنامج تعليم عن بعد 	
• الناشئة في 	 الجامعات  التعليمية والبحثية في  الهندسية في المختبرات  دراسة تقييم توافر اشتراطات السالمة 

المملكة العربية السعودية » 
• المجمعة 	 الناشئة جامعة  الجامعات  التعليمية في  الكفاءة  المهنية في رفع  دراسة دور معايير السالمة والصحة 

نموذجًا.
• دراسة تقييم خصائص الغبار المتساقط في مدينة سدير للصناعة واألعمال.	
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7/3/8: إنجازات الوكالة في مجال التدريب 

• دورة السالمة والصحة المهنية في المختبرات.	
• دورة االمن والسالمة في المختبرات.	
• دورة المدقق الداخلي.	
• 	.)18001-OHSAS( دورة نظام إدارة السالمة والصحة المهنية

8/3/8: إنجازات الوكالة في مجال اإلصدارات.

• المنضوية تحته، 	 الجامعة واإلدارات  الجامعة: وهو دليل تضمن توضيحًا لهيكل وكالة  التنظيمي لوكالة  الدليل 
هذه  لمهام  الدقيق  التوصيف  تضمن  وكذلك  الهيكل  تحت  المنضوية  اإلدارات  ألهداف  وصفًا  تضمن  وكذلك 

اإلدارات كما اشتمل على التحديد الختصاصات كل إدارة. 
• الدليل التنظيمي إلدارة وكالة الجامعة: وهو دليل تضمن تحديدًا لهيكل إدارة الوكالة، كما تضمن وصفًا دقيقًا 	

لكل قسم من األقسام التابعة لهذه اإلدارة وكذلك تحديدًا لألهداف الخاصة بكل قسم والمهام الموكلة له. 
• دليل المراقب الصحي: حيث تضمن الدليل تحديدًا للمواصفات المتعلقة بأجهزة الرقابة الخاصة بالجانب الصحي 	

لألطعمة. 
• دليل تخزين المواد الكيميائية: وهو دليل مهم يوضح الطريقة السليمة واآلمنة لتخزين المواد ذات العالقة. 	
• دليل نظام السالمة الغذائية: حيث ركز الدليل على تحديد المبادئ األساسية لنظافة األغذية وذلك لتحقيق هدف 	

سالمة األغذية وصالحيتها لالستخدام اآلدمي.
• السالمة والصحة 	 إدارة  إنشاء وتطبيق نظام  الغرض من  بيان  الدليل على  المهنية: حيث اشتمل  الصحة  دليل 

المهنية.

9/3/8: إنجازات الوكالة في مجال اللوائح واألنظمة

• الئحة السالمة للصيدليات.	
• الئحة السالمة للمختبرات.	
• الالئحة الخليجية إلدارة النفايات الطبية.	
• الالئحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي للمعالجة وإعادة استخدامها.	
• معايير تقييم صالحية الماء للري.	
• نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.	
• 10/3/8: إنجازات الوكالة في مجال المبادرات.	
• مبادرة كود اشتراطات السالمة والصحة المهنية الهندسية في مباني المختبرات األكاديمية.	
• مبادرة إدارة المعرفة.	
• مبادرة التدريب والتعليم اإللكتروني المجتمعي.	
• مبادرة مختبر الفحص والمعايرة في مدينة سدير للصناعة واألعمال.	
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11/3/8: إنجازات الوكالة في مجال النماذج واإلجراءات 

• إجراء ضبط ومراقبة التشغيل الخاص بالسالمة.	
• خطة الطوارئ.	
• إجراء عمل تجديد وتقييم المخاطر المهنية.	
• رقابة ورصد وقياس المخاطر المهنية.	
• إجراء تقييم اشتراطات السالمة في المعامل.	
• إجراء عمل سجل بيئي للمختبرات.	
• تجديد وتقييم المخاطر المهنية.	

2/8: التحديات والصعوبات والحلول االستراتيجية المقترحة.

1/2/8: الدراسات العليا والبحث العلمي

• تتمثل أهم التحديات التي واجهت الوكالة خالل العام الجامعي 1436/1435هـ فيما يلي:	
• تطوير العمل األكاديمي واإلداري في الوحدات واإلدارات التابعة للوكالة.	
• نشر ثقافة التنافسية والسعي لتحقيق التميز األكاديمي واإلداري بين منسوبي الوكالة.	
• إيجاد حوافز لتشجيع الباحثين على تقديم مقترحات كراسي بحثية حديدة.	
• اقامة شراكات علمية فعالة ومؤثرة مع عدد كبير من الجامعات العالمية ذات السمعة العلمية المرموقة.	
• اعتماد عدد مناسب من الجمعيات العلمية والنوادي األدبية والعلمية التي تقدم إسهامات علمية مرموقة.	
• االهتمام باالبتكارات واالختراعات وتحقيق جوائز عالمية واقليمية في هذا المجال.	
• تحديث الموقع اإللكتروني للوكالة ومده بكل جديد من الفعاليات واألحداث التي تقوم بها إدارات ووحدات الوكالة.	

2/2/8: وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

• األنشطة 	 وتنفيذ  المختلفة  الوكالة  بإدارات  للعمل  متفرغ  أكاديمي  عمل  فريق  وجود  عدم  يكن  لم  إن  ضعف 
المطلوبة منها. 

• تأخر تفعيل الوحدات التابعة إلدارات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية في الكليات المختلفة.	
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• عدم وجود ميزانية متخصصة لإلدارات المختلفة.	
• قله الكوادر المؤهلة القيام بمهام االدارات في الكليات. 	
• العبء التدريسي المرتفع ألعضاء هيئة التدريس والذي حال دون حضور الكثير منهم لورش العمل واللقاءات 	

العلمية لتنمية مهاراتهم.
• ضعف الوعي لدى الطالب بأهمية االستبانات في اعمال التطوير للجامعة 	
• وألن الوكالة وإداراتها المختلفة قد أخذت على عاتقها تحقيق بذل كل جهد ممكن لكي تصل جامعة المجمعة 	

لمكانة متقدمة بين مثيالتها من الجامعات السعودية،
• سبل الحل:	
•  فقد اتخذت العديد من اإلجراءات للتعامل مع الكثير من هذه المعوقات والتي تتمثل في:	
• مخاطبة الجهات المعنية بالجامعة وحثها على تفعيل أعمال الوحدات التابعة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية 	

من خالل تعيين مشرفين متفرغين وكذلك تكوين فريق العمل الخاص بهذه الوحدات.
• تكثيف ساعات العمل التي يقوم بها فريق الوكالة وإنجاز الكثير من األعمال خارج الدوام.	
• تكثيف انتشار فريق العمل بين الكليات المختلفة لرفع درجة الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس بما يكلفون به 	

من مهام.
• مخاطبة عمداء الكليات ورؤساء األقسام لمحاولة تخفيف العبء التدريسي قدر المستطاع لفريق العمل بالوكالة.	
• الزيارات الدورية للكليات وذلك من أجل الوقوف على جميع المعوقات ورسم الخطط لمعالجتها.	

3/2/8: وكالة الجامعة

• عدم وجود مجلس عام يربط بين اإلدارات والجهات التابعة للوكالة، مما أدى إلى صعوبة التواصل أحيانا مع بعض 	
التغلب  الوكالة على  التنسيق، وقد عملت  المهام وضعف  التكرار في تنفيذ بعض  اإلدارات والجهات، وإلى  تلك 
على ذلك التحدي بتفعيل نظام االتصال اإللكتروني، كما قامت بوضع تصور إلنشاء الهيئة االستشارية بالوكالة 

لتكون حلقة الربط ونقطة االلتقاء بين الوكالة وإداراتها المختلفة.
• أو 	 العمليات  تنفيذ  في  سواء  للوكالة  التابعة  المختلفة  والجهات  باإلدارات  للعمل  المؤهلة  الكوادر  عدد  نقص 

المتابعة أو الصيانة أو األمور المالية واإلدارية، وقد عالجت الوكالة ذلك النقص إلى حد ما باستقطاب وتكليف 
عدد من الكوادر العاملة بالجامعة من ناحية، وتدريب الكوادر القائمة على العمل من ناحية أخرى.

• والفنية 	 المالية  جوانبها  في  الوكالة  أعمال  لتسيير  الجامعة  هيكلة  في  للوكيل  مساعدين  وظيفة  وجود  عدم 
واإلدارية، وقد تم التعامل مع هذا التحدي إلى حد ما من خالل تفعيل وظيفة الهيئة االستشارية بالوكالة.

• ضآلة الفرص التدريبية المتاحة والمتخصصة لتدريب الكوادر العاملة بالوكالة، وتسعى الوكالة حاليا إلى التعامل 	
مع هذا التحدي بإعداد قائمة باالحتياجات التدريبية وتكليف إدارة التدريب بذلك من اجل توفير البرامج التدريبية 

لالرتفاع بمستوى األداء للعاملين بالوكالة.
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3/8: الرؤى التطويرية المستقبلية للجامعة.

1/3/8: الدراسات العليا والبحث العلمي

نســعى إلــى تنظيــم مســابقة تنافســية تحــت مســمى »جائــزة التميــز المهنــي بالوكالــة« يتــم . 1
إجراؤهــا ســنويا بيــن كل منســوبي الوكالــة علــى كافــة مســتوياتهم الوظيفيــة لمكافــأة وتقديــر 

المســؤول المتميــز كل عــام أيــا كان موقعــه، ويوضــع أســمه فــي لوحــة الشــرف.

نعمــل علــى تطويــر العمــل فــي إدارات ووحــدات ومراكــز الوكالــة للوصــول إلــي الجــودة فــي األداء . 2
والتميــز فــي العمل.

نعمــل علــى إنشــاء نــادي ألعضــاء هيئــة التدريــس والعامليــن بالجامعــة يقــدم لهــم الخدمــات . 3
ــة، وتكلفــة زهيــدة. ــة بجــودة عالي ــة والترفيهي ــة واالجتماعي الرياضي

ــم . 4 ــن إدارة كلياته ــن وبي ــن والمحاضري ــن المعيدي ــي بي ــي ونوع ــاء فصل ــد لق ــم عق ــل أن يت نأم
ــر الجامعــة. ــي مدي ــة هــذه اللقــاء فــي اللقــاء الســنوي العــام مــع معال المختصــة، تصــب حصيل

ــن . 5 ــن والمحاضري ــم المعيدي ــاندة ودع ــص بمس ــة تخت ــدة بالوكال ــدة جدي ــاء وح ــى إنش ــدف إل نه
ــواء  ــم س ــي واإلداري له ــي واألكاديم ــم العمل ــر الدع ــم بتوفي ــة، تهت ــة المختلف ــات الجامع بكلي

ــارج. ــل أو بالخ ــوا بالداخ أكان

ــث . 6 ــن حي ــة م ــوادي العلمي ــات والن ــص بالجمعي ــة تخت ــدة بالوكال ــدة جدي ــاء وح ــى إنش ــل عل نعم
إنشــائها وإدارتهــا وتنظيــم شــؤونها، بحيــث يوجــد لدينــا عــدد مناســب مــن الجمعيــات العلميــة 
والنــوادي األدبيــة والعلميــة يقــدم إســهامات علميــة مرموقــة، ويتبنــى مبكــرًا المواهــب اإلبداعيــة 

لــدى شــباب الجامعــة.

نتطلــع إلــى اقامــة شــراكات علميــة فعالــة ومؤثــرة مــع عــدد كبيــر مــن الجامعــات العالميــة ذات . 7
الســمعة العلميــة المرموقــة، والتصنيــف العالمــي المتقــدم.

نتطلــع إلــى تقديــم خطــة خمســية متكاملــة لســعودة كل الدرجــات األكاديميــة بكليــات الجامعــة، . 8
وأن نعمــل علــى إنجازهــا فــي الوقــت المحــدد.

نتطلــع إلــى إنشــاء وحــدات وإدارات جديــدة فــي الوكالــة تخــدم أعضــاء هيئــة التدريــس، وتوفــر . 9
أوقاتهــم لتعــود بالنفــع علــى طالبهــم.    
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نســعى إلــى االشــتراك فــي المســابقات الدوليــة الخاصــة باالبتــكارات وتحقيــق جوائــز عالميــة . 10
ــة. واقليمي

نسعى إلى نشر االنتاج العلمي المتميز لمنسوبي الجامعة من الكتب المؤلفة والمترجمة.. 11

ــل . 12 ــى العم ــيس إل ــة للتأس ــة للوكال ــط التنفيذي ــاذج والخط ــح والنم ــتكمال اللوائ ــى اس ــعى إل نس
ــة. ــي بالوكال المؤسس

 تنفيذ مشروع النشر اإللكتروني إلصدارات الجامعة.31. 

 اضافــة بنــد بالئحــة الكراســي العلميــة بتخصيــص حوافــز لتشــجيع تســويق مقترحــات الكراســي 41. 
البحثيــة التــي تعتمدهــا لجنــة االشــراف علــى الكراســي العلميــة.

ــة، . 15 ــي الوكال ــز األداء ف ــن تمي ــر ع ــن أن تثم ــي يمك ــل الت ــدوات وورش العم ــن الن ــدد م ــذ ع تنفي
ــة. ــوبي الجامع ــاءات منس ــن كف ــع م وترف

تنفيذ الدورات الداخلية والخارجية لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين.. 16

إعداد مشاريع تطويرية في كل إدارات الوكالة وتفعيلها.. 17

2/3/8: وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

1- تهيئة بيئة تعليمية تساعد على اإلبداع والتميز من خالل:

• استشراف االحتياجات المستقبلية للطلبة في ظل رؤية الجامعة وتطلعاتها المستقبلية.	
• وتلبية 	 الطلبة  مهارات  تنمية  في  يسهم  بما  الدراسية  بالخطط  والمرتبطة  العامة  الطالبية  األنشطة  تفعيل 

احتياجاتهم.
• تفعيل التدريب الداخلي والخارجي للطلبة في المجاالت العامة والمجاالت المرتبطة بالخطط الدراسية كاللغات 	

والحاسب ومهارات الحياة.
• رفع قدرات الطلبة وجدارتهم بما يحقق التنافسية اإليجابية.	
• تبسيط اإلجراءات المتبعة في استقطاب الكفاءات النوعية من األكاديميين.	
• العمل على سد احتياجات الكليات من أعضاء هيئة التدريس من الكفاءات الوطنية أو من المتعاقدين.	
• التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس واالرتقاء المستمر بمستواهم األكاديمي	
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2-  التطوير والتحسين المستمر للبرامج التعليمية من خالل:

• رفع مستوى األداء في العملية التعليمية من خالل تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي	
• رفع مستوى الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمواصفات المطلوبة في المقررات والبرامج والخطط 	

الدراسية بما يتوافق مع معايير الجودة ومتطلبات االعتماد األكاديمي
• إعادة هيكلة البرامج والمقررات الدراسية، طبقا لمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي	
• والبرامج 	 للخطط  واالعتماد  والتحكيم  والمراجعة  االستحداث  عمليات  إنجاز  في  يساعد  الكتروني  نظام  إنشاء 

الدراسية
• ومعارفهم 	 الطلبة  اتجاهات  تنمية  في  تسهم  بحيث  التدريس  استراتيجيات  تنوع  تضمن  التي  الضوابط  وضع 

ومهاراتهم
• عمل دورات تدريبية في مجال التقويم والقياس	
• وضع دليل القواعد المنظمة ألعمال االختبارات والقياس والتقويم	
• قياس رضاء الطالب عن أساليب التقويم.	

3- تعزيز الشراكات المؤسسية بما يخدم عملية التعليم من خالل:

• إنشاء قاعدة بيانات اصحاب االعمال ومؤسسات المجتمع ذات العالقة.	
• قياس مستوى رضاء اصحاب االعمال الخريجين 	
• تنفيذ برنامج شراكات مجتمعية )مع المؤسسات الدولية والمجتمعية ذات العالقة(	
• عقد شراكات تدريبية مع عدد من قطاعات التوظيف.	
• تنفيذ برامج الزيارات المهنية للطالب داخل مؤسسات األعمال.	
• إقامة يوم المهني السنوي بشراكات أكبر وأسع وأكثر تنوعا عن العام الماضي.	

3/3/8: وكالة الجامعة
- التوسع في مجال المسؤولية االجتماعية : 

يؤكد التصنيف العالمي الجديد للجامعات على مدى قدرة الجامعة في جانب تقديم الخدمة للمجتمع. حيث يؤكد هذا التصنيف 

على أهمية وتواصل الجامعة مع مجتمعها ومحيطها الداخلي والخارجي، وذلك من خالل تقديم الكوادر الفنية واألكاديمية 

والبحثية للمجتمع واستقاء األفكار منه. وانطالقا من هذه الرؤية طرحت الجامعة عددًا من الرؤى التي تخدم هذا الجانب والتي 
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تتمثل في نشر مفهوم المسؤولية االجتماعية وتأصيله كعامل محوري في برامجها االجتماعية واالقتصادية، مع األخذ في 

االعتبار أن أداء هذه المسؤولية قد تعدى مرحلة اإللزام ليصبح التزاما عن قناعة بقيام المؤسسات بهذه المسؤولية، في إطار 

االلتزام األخالقي بين الجامعة والمجتمع، تسعى من خالله الجامعة إلى تقوية الروابط بينها وبين المجتمع، بما من شأنه 

تعزيز مكانتها وسمعتها المؤسسية بشكل عام، والذي ينعكس بدوره على نجاحها وتحسين أدائها في المستقبل.

العمل على اكمال منظومة األمن في الجامعة .   -

العمل على استكمال منظومة السالمة في الجامعة .  -

العمل على تطوير النقل وتدعيم الخبرة الكبيرة للجامعة في هذا الجانب.   -

تطوير نظام إلكتروني خاص بطلب تصريح الدخول وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بالجامعة.  -

العمل على توسيع جهود التطوير اإلداري .   -

العمل على تطوير جهود تنمية البيئة .   -

العمل على تطوير الخدمات اإللكترونية.   -

استكمال البنية التحية من المرافق والخدمات .   -

استكمال مشروع متابعة وتقييم مشاريع الجامعة .   -
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