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 باجلامعة والتطويري العلمي احلراك دعمأواًل: 

 مقدمة

اسهامًا منها يف احلراك األكادميي والتطويري يف اجلامعة، اقامت الوكالة عددًا من اللقاءات العلمية     

جملتمع احمللي، وفيما يلي والدورات التدريبية وورش العمل اليت اسهمت يف إثراء منسوبي اجلامعة وا

 اجلامعة. ض النشاطات العلمية لوكالةملخص لبع
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 السنوية التقارير وكتابة إعداد عمل ورشة (1

 شأنه من ما كل تقديم على اجلامعة وكالة انطالقًا من حرص   

 اجلامعة، جهات خمتلف من الصادرة التقارير صيغ توحيد

 ونقل اجلامعة لوحدات التقارير إلعداد االحرتافية البيئة وتوفري

 التقارير وإعداد صياغة يف واإلتقان اجلودة حتقق اليت اخلربات

 وكتابة إعداد حول عمل ورشة اجلامعة وكالة أقامت، السنوية

 الكليات عمداء من اجلامعة قيادات استهدفت السنوية التقارير

 خمتلف يف السنوية التقارير إعداد ومسؤولي املساندة والعمادات

 .السنوية التقاريروكتابة  إعداد( تفاصيل  7، ويوضح اجلدول) اجلامعة جهات

 

 

 تفاصيل ورشة إعداد وكتابة التقارير السنوية(  7جدول ) 

 عدد املشاركني مدة الربنامج مكان التنفيذ نوعية املستفيدين  الورشةاسم 

 عمداء من اجلامعة قيادات السنوية التقارير وكتابة إعداد

 املساندة والعمادات الكليات

 التقارير إعداد ومسؤولي

 السنوية

قاعة االجتماعات 

 بعمادة اجلودة

 28 يوم واحد
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 املؤسسية البحوث دعم عقود الشراكة مع عمادة البحث العلمي يف توقيع (2

 اجلامعي واألمن السالمة جلنة مبادرة اجلامعي واألمن للسالمة الدائمة نفذت وكالة اجلامعة ممثلة باللجنة   

 أهممن  حدوهي وا املؤسسية املشاريع حبوث دعم عقود خالل توقيعبعقد شراكة مع عمادة البحث العلمي من 

 .هـ1435/1436 اجلامعي للعام املدعومة البحوث ضمن اجلامعي واألمن السالمة جلنة مشاريع

باجلامعة، كما  العمل بيئة مييز الذي الفريق لروح منوذجا العلمي البحث الوكالة وعمادة وميثل تعاون   

 مرافق مجيع يف اجلامعي واألمن السالمة مستوى لرفع مهمة قرارات اختاذ املشاريع هذه ستعزز نتائج

 اجلامعة.

 
 

 دراسة بعنوان: خمالفات املوظفني جبامعة اجملمعة وَاليات احلد منهاإجراء  (3

يف  اجلامعة الكبري من قيادات لتعرف على نظام تأديب املوظفني يف اململكة العربية السعودية، واالهتمامل   

 ينعكس مبا وفاعلية بكفاءة ومعاجلتها منها احلد وسبل والتأديبية اإلدارية املخالفات وأنواع عرفة أسبابم

واحدة، نفذت وكالة اجلامعة ممثلة باإلدارة العامة للتخطيط  كوحدة للجامعة املؤسسي األداء على إجيابيا

 منها. احلد وَاليات اجملمعة جبامعة املوظفني والتطوير اإلداري دراسة بعنوان:  خمالفات

أسباب وأنواع املخالفات اإلدارية والتأديبية وسبل احلد منها استكشاف وقد هدفت الدراسة إىل     

طرح ، واألداء اإلداري باجلامعةاملؤثرة على  وظيفيالوقوف على أهم متغريات الواقع الومعاجلتها بكفاءة، و

مت استطالع آراء جمتمع املوظفني باجلامعة، وية جبامعة اجملمعة، للحد من املخالفات التأديبمقرتحة  َاليات

 لدراسة.وقد مت بذل املزيد من اجلهد املمكن يف أن تكون العينات ممثلة جملتمع ا
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 واملشاريع االنشاءات قطاع يف املشاريع إدارة ندوة مكاتب (4

 املشاريع إدارة جمال يف التطور ملواكبة الوعي ونشر بث يف واملساهمة املشاريع إدارة ثقافة بهدف نشر   

 حماضرة املشاريع إدارة مبكتب واخطارها، نظمت وكالة اجلامعة ممثلة مشاكلها من والتخفيف

) استهدفت  واألدوات والتحديات الفرص -واملشاريع االنشاءات قطاع يف املشاريع إدارة مكاتب:بعنوان

 إدارة مكاتب وماهية املشاريع إدارة مت خالهلا تعريف ( املهندسنيو االستشاريونو املشاريع مدراءو املقاولني

( 8وغريها ويبني اجلدول )  املشاريع إدارة املشاريع، ومنهجيات تعثر نسبة تقليص يف تأثريها ومدى املشاريع

 تفاصيل احملاضرة واملستفيدين منها.

 

 
 

 

 اإلنشاءات واملشاريعملخص ندوة مكاتب إدارة املشاريع يف قطاع (  8جدول ) 

 عدد املشاركني مدة الربنامج مكان التنفيذ نوعية املستفيدين  احملاضرةاسم 

 قطاع يف املشاريع إدارة مكاتب

 الفرص)  واملشاريع االنشاءات

 ( واألدوات والتحديات

 املشاريع مدراء - املقاولني

 - االستشاريون -

 املهندسني

 غري حمدد يوم واحد مسرح اجلامعة
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 "اجلامعة لوكالة األداء قياس مؤشرات" بعنوان عمل ورشة (5

 مؤشرات فريق استهدفت، اجلامعة لوكالة األداء قياس مؤشرات" بعنوان عمل ورشة اجلامعة وكالة نفذت

للجهات التابعة لوكالة  األداء قياس

 تصميم آليات لبحث وهدفت اجلامعة

 تطبيق وإجراءات املؤشر أدوات

 احلد حتديد إىل إضافة األدوات،

 ودور أداة، لكل املستهدف األدنى

( نوعية املستفيدين ومدة  9، ويبني اجلدول) أهدافها حنو اجلهة تقدم مدى ضبط يف األداء قياس مؤشرات

 الربنامج وعدد املشاركني.

 

 
 

 اجلامعة لوكالة األداء قياس مؤشرات ورشةملخص (  9جدول ) 

 عدد املشاركني مدة الربنامج التنفيذمكان  نوعية املستفيدين  الورشةاسم 

 املهنية والصحة السالمة

 احلافالت لسائقي

مسؤولني يف العمادات 

واإلدارات التابعة لوكالة 

 اجلامعة

قاعة اجتماعات مكتب 

 وكيل اجلامعة

 11 يوم واحد
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 (OHSAS) شهادة على للحصول اجلامعة ومعامل خمتربات تهيئة بعنوان: ورشة (6

 خمتربات تهيئة حول عمل ورشة املهنية والصحة اجلامعية البيئة بإدارة ممثلة اجلامعة وكالة أقامت    

 ،(OHSAS 18001) شهادة  على للحصول اجلامعة ومعامل

 ذات اإلدارات ومدراء التعليمية للشؤون الكليات وكالء حضرها

 يف املهنية والصحة السالمة وأعمال قضاياتناولت و، العالقة

 والصحة السالمة اشرتاطات تطبيق على اجلامعة حرصو اجلامعة

 باملختربات يتعلق فيما وخاصة وعملياتها مرافقها مجيع يف املهنية

، (OHSAS 18001) شهادة على ومعاملها خمترباتها حصول إجراءات تطبيق إىل اجلامعة ، وسعيواملعامل

 ( ملخص الورشة واملستفيدين منها: 10 ويبني اجلدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (OHSAS) شهادة على للحصول اجلامعة ومعامل خمتربات تهيئة ورشةملخص  (  10جدول ) 

 عدد املشاركني مدة الربنامج مكان التنفيذ نوعية املستفيدين  الورشةاسم 

 ومعامل خمتربات تهيئة ورشة

 شهادة على للحصول اجلامعة

(OHSAS 18001) 

 للشؤون الكليات وكالء

 اإلدارات ومدراء التعليمية

 العالقة ذات

قاعة التدريب بعمادة 

 اجلودة

 15 يوم واحد
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 واإلداري األكادميي العمل يف التقنية مستجدات عن تعريفية ورشة إقامة (7

 عن األوىل التعريفية الورشةوكالة اجلامعة  نفذت   

واإلداري موجهة  األكادميي العمل يف التقنية املستجدات

 العموم ومديري املساندة والعمادات الكليات لعمداء

 خالل ومت(  11املوضحة يف اجلدول ) اإلدارات ومديري

 ونظام TK20 نظام على االطالع الورشة هذه

مكانية ومدى إ  AUTNOMY   "أوتونومي"

 االستفادة منه يف اجلامعة.

    

 

 

 فهرسة Autonomy" أوتونومي" نظام يتيحو    

 يف للبحث قابلة وجعلها الفيديو ملقاطع الصوتي النص

 املفاهيم بني الروابط وإجياد النصوص، كلمات مجيع

 البحث إمكانية مع املختلفة املفتاحية والكلمات املتنوعة

 مصطلحات أو حمددة مفتاحية كلمات باستخدام بسهولة إليه والوصول املخزنة املقاطع من جزء أي يف

 شركة من Tk20 نظام يقدم ، فيماالعالقة ذي والنص للفيديو الوصول إمكانية عن فضال عامة ومفاهيم

Tk20 االعتماد وإدارة واجلامعات، للكليات املتكاملة التقارير وإصدار والتقييم، التخطيط، حلول 

 تعلم لكيفية املستمر التحسني ثقافة تبين على العالي التعليم مؤسسات مبساعدة شركةال وتقوم األكادميي،

 البيانات استرياد، واالسرتاتيجي والتقييم التخطيط ذلك يف مبا الشاملة األدوات من جمموعة خالل من الطلبة

 .التدريس هيئة أعضاء مؤهالت إدارةاملصادر، و من وغريها الطلبة معلومات إدارة أنظمة من

 

 واإلداري األكادميي العمل يف التقنية املستجدات عن األوىل التعريفية الورشةملخص  (  11جدول ) 

 عدد املشاركني مدة الربنامج مكان التنفيذ نوعية املستفيدين  الورشةاسم 

 عن األوىل التعريفية الورشة

 العمل يف التقنية املستجدات

 واإلداري األكادميي

 والعمادات الكليات لعمداء

 العموم ومديري املساندة

 اإلدارات ومديري

قاعة التدريب بعمادة 

 اجلودة

 29 يوم واحد
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 لوكالة اجلامعة األداء قياس مؤشرات لفريق التدريبية الورشة (8

 دور عن مت خالله احلديث للوكالة، األداء قياس مؤشرات فريقورشة تدريبية ل وكالة اجلامعة عقدت    

 واحملاسبية، الشفافية مببدأ وعالقته أهدافها حنو الوكالة تقدم مدى وقياس ضبط يف األداء قياس مؤشرات

 تعتمد راجعة تغذية يف النتائج واستثمار هلا، التابعة واإلدارات العمادات أداء جودة لقياس الوكالة وتوجه

 جوانب تدارك خالهلا من ميكن اليت الالزمة التحسني خطط ووضع أدائها، جودة رفع يف الوكالة عليها

 ( ملخص الورشة واملستفيدين منها: 12احملتملة، ويبني اجلدول ) اخللل

 

 اجلامعة لوكالة األداء قياس مؤشرات لفريق التدريبية الورشة ملخص(   12)  جدول

 عدد املشاركني مدة الربنامج مكان التنفيذ نوعية املستفيدين  الربنامجاسم 

 لفريق التدريبية الورشة

 لوكالة األداء قياس مؤشرات

 اجلامعة

ممثلني عن العمادات 

 واإلدارات التابعة للوكالة

قاعة اجتماعات مكتب 

 مدير اجلامعة

 13 يوم واحد
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 زوارهااستقبال متثيل اجلامعة وثانيًا: 

 مقدمة     

مسئولني من جامعات وجهات من النشاطات تنوعت بني استقبال زيارة  قامت وكالة اجلامعة بعدد   

اجنازات ثيل للجامعة يف اجتماعات رمسية، إضافة إىل مشاركات داخل اجلامعة ومتوخاصة، و حكومية

  وفيما يلي بعض النشاطات اليت قامت بها الوكالة خالل العام اجلامعي املاضي.داخل الوكالة 
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  واجلامعة العالي التعليم وزارة وفداستقبال  .1

العالي، استقبلت  التعليم وزارة يف البنات كليات أوضاع ملعاجلة العليا اللجنة مع املستمر سيقالت طار يف   

 الكليات مشروعات لزيارة العالي التعليم وزارة يف البنات كليات أوضاع ملعاجلة العليا اللجنة الوكالة وفد

 العلوم كلية ومشروع سدير حبوطة االنسانية والدراسات العلوم يف مشروع كلية اجلامعة يف للطالبات العاجلة

 رماح. مبحافظة االنسانية والدراسات العلوم كلية ومشروع ، الغاط مبحافظة االنسانية والدراسات

 

 

 شقراء وفد جامعة زيارةاستقبال  .2

 بهدف شقراء جامعة من وفد استقبلت الوكالة   

 واإللكرتونية التقنية اجلامعة مشاريع على االطالع

 اجلامعة تبنتها اليت النوعية واملبادرات واإلنشائية

 االلكرتونية التعامالت أعمال ابرز عرض اللقاء وتضمن

 يف البالغ االثر هلا كان واليت باجلامعة املوجودة

 نظام عن وعرضًا ، الورقية التعامالت عن االستغناء

 التباعد ظل يف النوعية ونقلته واجملالس اللجان

 مشروع يف مت ما وعرض( ورماح والغاط سدير وحوطة بالزلفي اجملمعة)  اجلامعة كليات بني اجلغرايف
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 املشاريع ادارة نظام على الوفد كما اطلع، العمل سري وإجراءات اإللكرتونية واالرشفة اإلدارية االتصاالت

(PMO )واخلدمات يدعمها اليت واجلوانب املشاريع إدارة نظام يف العمل سري آلية على الوفد اطلع حيث 

 . يقدمها اليت

 

 

  والتقويم للقياس الوطين باملركز السحابية احلوسبة مديراستقبال  .3

 للقياس الوطين باملركز السحابية احلوسبة مدير زار العالي للتعليم الدولي املؤمتر هامش على    

 املشروع إجناز مراحل على واطلع  املتنقل اجملتمعي االلكرتوني والتعليم التدريب حافلة  والتقويم

 اجملتمع. خدمة يف وأهدافه املستقبلية
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  فيو بريسون وفد شركةاستقبال  .4

الوفد يف زيارة حلافلة  اجلامعة استقبلت وكالة فيو للجامعة بريسون شركة وفد استضافة برنامج ضمن     

 والفئة أهدافه، وأبرز املشروع تنفيذ مراحلالتعليم والتدريب اإللكرتوني املتنقل، أطلع خالهلا الوفد على 

 .الربنامج بهذا املستهدفة اجملتمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السعودية اجلامعات لوكالء الرابع االجتماع يف املشاركة .5

 والصيانة املشروعات عن املسئولني السعوديَّة اجلامعات لوكالء الرابع االجتماع يف اجلامعة وكالة شاركت    

 حائل، جبامعة عقد الذي المةالس واألمن والتشغيل

 يف املهنية والصحة السالمة كود:)بعنوان بورقة

 املعامل ان باعتبار( العالي التعليم ومعامل خمتربات

 الشرتاطات تطلبا األكثر األماكن من واملختربات

 الكليات يف احلريق من واحلماية السالمة واجراءات

 ممثال 30 من أكثر وقد شارك يف االجتماع، اجلامعية

العالي،  التعليم  وزارة ومن السعودية للجامعات

 جامعة يف ُعقد الذي الثالث االجتماع يف توصيات من تنفيذه مت ما عرض االجتماع أعمال جدول وتصدر
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 15 

 السالمة بقضايا للتوعية سرتشادياإل الدليل باعتماد التوصية قشت، كما نو هـ1434/  11/  4 يف اجملمعة

 واألمن والصيانة والتشغيل املشاريع جمال يف العاملة للشركات معلومات قاعدة بناءو اجلامعات، يف املدنية

 خمتربات يف املهنية والصحة السالمة كود واقرتاح اجلامعية، املدن تصاميم مناقشة إىل إضافة والسالمة،

 العالي. التعليم ومعامل

 

 

 
 



 اجلامعةوكالة  – األولالتقرير السنوي 
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 جلنة إعداد تقرير وكالة اجلامعة

 الدكتور مسلم بن حممد الدوسري

 الدكتور علي بن محود احلربي

 

 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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