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 مقدمة

 بيئة توفري حتقيق يف اجلوانب اإلدارية والتقنية، وتنفيذا لرسالتها يف املساهمةحتقيقًا لرؤيتها يف التميز يف     

اجلامعة، قامت الوكالة مبجموعة من الفعاليات  يف اإلدارية والنظم اخلدمات وتطوير متميزة أكادميية

وصفها والنشاطات اليت تأمل من خالهلا يف حتقيق أهداف اجلامعة وفيما يلي بعض النشاطات اليت ميكن 

 .والنوعي اإلداري والتطوير بإجنازات الوكالة يف جمال التنظيم
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 الدعم الفين للكليات والعمادات املساندة وإدارات اجلامعة (1

قدمت وكالة اجلامعة الدعم الفين للكليات والعمادات املساندة ممثلة باإلدارة العامة للتخطيط والتطوير    

اإلداري يف بناء وإعداد اخلطط التشغيلية والدعم الفين واالستشاري هلا يف إعداد تقارير متابعة اخلطط 

سقي الكليات والعمادات املساندة ملناقشة التشغيلية، وتنظيم عدد من اللقاءات التشاورية وورش العمل مع من

املعوقات اليت تواجه تنفيذ مبادرات اخلطة االسرتاتيجية للجامعة وسبل عالجها واحلد منها، كما نظمت 

الوكالة عدد من الزيارات امليدانية واللقاءات مع بعض اجلامعات السعودية )امللك فهد للبرتول واملعادن، امللك 

 ن( باإلضافة اىل وزارة التعليم العالي ووزارة االقتصاد والتخطيط.سعود ، االمام، جنرا
 

 املهنية والصحة السالمة دليل العمل على إصدار (2

انطالقًا من مهامها ودورها يف حتقيق السالمة والصحة املهنية جلميع العاملني يف اجلامعة من موظفني   

 املنتقاة العلمية للمواد الرتمجة اعمال اجناز وطالب وأعضاء هيئة تدريس، تعكف وكالة اجلامعة حاليًا على

سوف يطبع  مرموقة عاملية علمية مصادر من

 .العلمي احملتوى مراجعة بعد

وسوف يصدر الدليل على هيئة كتاب    

يوزع على اجلهات ذات العالقة يف 

 .صفحة املائيت وتتجاوز صفحاته اجلامعة،

 

 

 متابعة حتقق السالمة يف مرافق اجلامعة وخمترباتها (3

فريق اجلامعي اجلديد، حيث كونت الوكالة  العام بداية قبل االعمال اجناز اكملت وكالة اجلامعة بنجاح   

عمل مكون من جمموعة من اإلدارات 

والوحدات ذات العالقة يف اجلامعة بهدف 

 على السالمة مالحظات ملعاجلة كفريق العمل

  املدني. الدفاع إدارة من الواردة اجلامعة مرافق

 ومعامل ملختربات ميداني مسح كما مت تنفيذ  
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 البنية توفري يف والصيانة التشغيل إدارة بها، ودعم املهنية والصحة السالمة اشرتاطات توافر وتقييم اجلامعة

 .بالزلفي العلوم كلية ومعامل خمتربات يف العلمية األجهزة لرتكيب التحتية

 

 

 واملعامل املختربات يف اهلندسية السالمة اشرتاطات دليل العمل على إصدار (4

 السالمة اشرتاطات دليل تقوم الوكالة ممثلة بإدارة العامة للسالمة واألمن اجلامعي بالعمل على إصدار   

 حوطة يف العاجلة املباني جلنة لطلب من تلبية وهو اجملمعة، جبامعة واملعامل املختربات مباني يف اهلندسية

 حتتاجها اليت املختربات انواع حصر متالفنية، حيث  والشؤون العامة للمشروعات واإلدارة والغاط، سدير

 هذه يف تتم ان ميكن اليت واالختبارات العمليات نوعية القادمة، ثم تقييم سنوات العشرة خالل اجلامعة

 .واملعامل املختربات من اجلامعة احتياج تغطي اليت العلمية املراجع واملعامل، وحتديد املختربات

    

 

 املخدرات مكافحة يف اجلامعة جهود إعداد تقرير (5

والذي قدم لوزارة التعليم العالي،  "املخدرات مكافحة يف اجلامعة جهود" تقريرعلى إعداد الوكالة  أشرفت   

 مكافحة يف لإلسهام اجملمعة جامعة بها تقوم اليت واالجراءات السبل على الضوء إلقاء إىل التقرير وقد هدف

 :يلي ما هلا أشار اليت اجلهود أبرز من وكان، بأضرارها الوعي وتنمية املخدرات

 .اخلاصة مطبوعاتها يف املخدرات عن التوعوية املقاالت بعض ختصيص -أ

 .املخدرات عن للتوعية الدورات بعض عمل -ب

 .املخدرات ملكافحة العاملي اليوم يف الفعاليات بعض تنظيم -ج

 .املخدرات تعاطي حول علمية أحباثإلجراء  الباحثني تشجيع -د

 واملدارس الرياضية للنوادي زياراتاجلامعة  تنظيم  - هـ

 .االجتماعية واملؤسسات
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 الوطنية االسرتاتيجية تنفيذ يف متابعة اجلامعة جهود تقارير إعداداإلشراف على  (6

 النزاهة حلماية

 اجملمعة جامعة بها تقوم اليت واالجراءات السبل على الضوء يلقي قريرت إعدادأشرفت الوكالة على    

 النزاهة محاية يف اجلامعة جهود على الوقوف إىلالتقرير  هدفو، الفساد ومكافحة النزاهة محاية يف لإلسهام

 والشفافية النزاهة وَاليات قيم تعزيز و الفساد ومكافحة

 الكليات قدرة وتعزيز واملشاركة، الشراكة أبعاد ودعم

 النظام، لتطبيق باجلامعة املختلفة واإلدارات والعمادات

 من واحلد اإلدارية، واملساءلة الشفافية من املزيد وتوفري

 .واحملسوبية الواسطة

 

 اجلامعة يف الوكالة ميزانية بنود متابعة (7

 له، التابعة واإلدارات العمادات خمتلف من رأسه وكيل اجلامعة وحضره مندوبون اجتماع عقد يف الوكالة   

 امليزانية بنود ومتابعة ملناقشة اجلامعة يف واملالية اإلدارية للشؤون العامة اإلدارة يف وامليزانية املالية مسؤولي مع

حيث  ودعمها وتعزيزها منها االستفادة وآلية للوكالة التابعة واإلدارات العمادات بأعمال العالقة ذات

 وآليات وطرق، للوكالة التابعة واإلدارات العمادات بأعمال العالقة ذات املخصصة امليزانية بنود  استعرضت

 للرقي واإلدارات العمادات هذه خالل من املقدمة واخلدمات العامة املصلحة خيدم ما لكل منها االستفادة

 .واخلدمية واإلدارية األكادميية املستويات كافة على األداء جودة مبستوى

 

 اجلامعة االحصائية يف البيانات قاعدة استكمال (8

مبشاركة  العالي التعليم وزارة يف اإلحصاءات مركز لدى اإلحصائية استكملت وكالة اجلامعة البيانات    

 العامة واإلدارة والتسجيل القبول عمادة

 واملتعلقةاإلداري،  والتطوير  للتخطيط

 والطالب املوظفني و التدريس هيئة أعضاءب

 إحصاءات ملركز وارسلت السابقة لألعوام
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 البيانات استكمال عمليات يف تذكر أخطاء وقوع عدم مع، العام هلذا احملدد الوقت قبل العالي التعليم وزارة

 أو جلان تشكيل إىل احلاجة دون إلكرتونيًا وإرساهلا القادمة األعوام يف اإلحصائية البيانات مع التجهيز ألمتته

 إلعدادها. عمل فرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلامعة احتياجات وتأمني املشاريع إلدارة تنظيمية إجراءات اعتماد .9

 اجلامعة واحتياجات أولوياتها وحتديد املشاريع دراسة جلنة خالل من اجلامعة وكالة اعتمدت    

 الكليات احتياج حتديد استمارات مناذج مشلت املشاريع إلدارة التنظيمية االجراءات من عددًا

 إدارة نظام يف جديد مشروع بطلب اخلاص االرشادي والدليل املشاريع، من واالدارات والعمادات

 االرشادي والدليل جديد، مشروع طلب عند املشروع متطلبات معرفة للمستخدم يتيح والذي املشاريع

 الشروط كراسة وتعبئة استخدام معرفة للمستخدم يتيح والذي واملواصفات الشروط كراسة إلنشاء

 .باملشروع اخلاصة واملواصفات
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وزارة التعليم العالي  لةكاوإعداد تقرير اجنازات اجلامعة لاإلشراف على  .10

 للتخطيط واملعلومات 

يعترب هذا التقرير من التقارير الدورية      

اليت تعتمد على مجع وتعبئة البيانات فقط 

وتضمن ساهلا إىل وزارة التعليم العالي، إلر

التقرير العديد من مناذج وجداول البيانات 

الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن 

والدراسات العليا والبحث العلمي والكفاءة 

 الداخلية واخلارجية جلامعة اجملمعة، وذلك وفق مناذج مجع بيانات موحدة جلميع اجلامعات.
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 جلنة إعداد تقرير وكالة اجلامعة

 الدكتور مسلم بن حممد الدوسري

 احلربيالدكتور علي بن محود 

 

 وكالة اجلامعةللتواصل مع 

 األولالدور  –مبنى إدارة اجلامعة -اجملمعة  

 1022حتويلة     0164041022    هاتف: 

 0164042021:  فاكس

 أو عرب الربيد االلكرتوني : 

vr@mu.edu.sa 

 www.mu.sa:    الوكالةأو موقع 
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