التقرير السنوي األول
لوكالة اجلامعة
العام اجلامعي 1435/1434هـ

التقرير السنوي األول – وكالة اجلامعة

الفصل اخلامس
منجزات اللجان التابعة للوكالة.
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مقدمة
تشرف وكالة اجلامعة على جلان دائمة ،و جلان مؤقتة ،وقد حققت هذه اللجان اجنازات كبرية ال جمال
لذكرها يف هذا التقرير املختصر ،كوضع إجراءات وتنظيم وختطيط للعمل أو بناء وثائق اجناز وغريها ،وسوف
نضع يف هذا اجلزء من التقرير بعض االجنازات املختصرة لعدد من اللجان التابعة لوكالة اجلامعة.
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اجنازات اللجان التابعة لوكالة اجلامعة
يلخص اجلدول ( ) 13عدد أعضاء وجلسات وموضوعات وتوصيات اللجان التابعة لوكالة اجلامعة:
جدول (  ) 13ملخص اللجان اليت تشرف عليها وكالة اجلامعة
م

عدد

اسم اللجنة
األعضاء

اجللسات

املوضوعات

التوصيات

1

ترقيات املوظفني واالستقطاب اإلداري واملسابقات والوظيفية

10

34

210

210

2

دراسة املشاريع وحتديد أولوياتها واحتياجات اجلامعة

12

12

63

63

3

اإلشراف على برامج التعليم اإللكرتوني والتعلم عن بعد

12

30

116

116

4

التحضريية ملشروعات اجلامعة اإلنشائية

13

4

24

24

5

السالمة واألمن اجلامعي يف اجلامعة

13

19

48

48

6

إعداد التقارير السنوية للجامعة

8

3

6

6

7

ترمجة حمتوى البوابة اإللكرتونية

12

36

39

39

8

تنسيق أعمال اللجان ومتابعتها

8

41

106

106

9

الدراسات االستثمارية

10

8

28

28

10

دراسة املبادرات

6

5

20

20

11

النظر يف قطع اإلجازات ألعضاء هيئة التدريس.

6

19

36

36

12

التحضريية مللتقى اجلامعات الناشئة واملسؤولية االجتماعية

10

1

5

5

13

اإلشرافية لدراسة أنظمة االتصاالت واألرشفة اإللكرتونية

7

40

42

42

14

اإلشراف واملتابعة على إدخال خطة التنمية العاشرة

6

10

10

10

15

التعيني على وظائف البنود

3

28

41

41

136

290

793

783

اإلمجالي
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حيث يظهر من اجلدول (  ) 13السابق ،أن إمجالي عدد أعضاء اللجان بلغ (  ) 136عضواًً ،فيما
استأثرت جلنيت "التحضريية ملشروعات اجلامعة اإلنشائية" و" السالمة واألمن اجلامعي" بعدد ( ) 26عضو
وبنسبة بلغت  %19من النسبة اإلمجالية لعدد أعضاء اللجان ،بسبب نوعية املوضوعات اليت تناقشها
اللجنتني وتشعبها ،فيما بلغ عدد أعضاء جلنة "التعيني على وظائف البنود" ( ) 3أعضاء وبنسبة بلغت %2
نظراًً ألن احلاجة هلذه اللجنة مومسية بوقت حمدد من العام وألسباب حمددة ،ويظهر ذلك بوضوح كما يف
الشكل ( )4لتوزيع عدد األعضاء يف اللجان التابعة للوكالة.
14
12
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8
6
4
2
0

عدد األعضاء

الشكل ( )3توزيع عدد األعضاء يف اللجان التابعة للوكالة
ويف اجلانب اآلخر يظهر اجلدول (  ) 13أن إمجالي عدد اجللسات بلغ (  ) 290جلسة ،جاءت
جلسات جلنة "تنسيق أعمال اللجان ومتابعتها" و "اإلشرافية لدراسة أنظمة االتصاالت واألرشفة اإللكرتونية"
يف املرتبتني األوىل والثانية بعدد جلسات بلغت (  ) 81جلسة بنسبة بلغت  %28من إمجالي عدد اجللسات،
فيما كانت "التحضريية مللتقى اجلامعات الناشئة واملسؤولية االجتماعية" األقل بعدد اجللسات بواقع جلسة
واحدة فقط ،وهذا ما يتبني بوضوح يف الشكل (.)5
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الشكل ( )4توزيع اللجان التابعة للوكالة حبسب عدد اجللسات
أما من حيث عدد املوضوعات والبالغة ( )793موضوع جاءت على مدى  290جلسة مبتوسط  3موضوعات
لكل جلسة ،واستأثرت كل من جلنة ترقيات املوظفني واالستقطاب اإلداري واملسابقات والوظيفية وجلنة
اإلشراف على برامج التعليم اإللكرتوني والتعلم عن بعد وجلنة تنسيق أعمال اللجان ومتابعتها باملوضوعات
األكثر عددا حيث بلغ جمموعها (  ) 432موضوعا وبنسبة مئوية بلغت (  ) %54.5من إمجالي عدد
املوضوعات اليت مت مناقشتها يف مجيع اللجان كما يف الشكل ( .) 6
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عدد المواضيع

الشكل ( )5توزيع اللجان التابعة للوكالة حبسب عدد املوضوعات
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الشكل ( )6توزيع اللجان التابعة للوكالة حبسب عدد التوصيات
من جانب آخر فقد بلغ عدد التوصيات اليت خلصت هلا اللجان الـ (  ) 15جلنة حوالي  783توصية،
مبعدل بلغ ( ) 4توصيات تقريبا لكل جلسة ،كما بلغ عدد التوصيات إىل إمجالي عدد اللجان حوالي 55
توصية لكل جلنة ،وكانت جلنة " ترقيات املوظفني واالستقطاب اإلداري واملسابقات والوظيفية " قد متيزت
كأكثر اللجان من حيث عدد املوضوعات والتوصيات نظرا لطبيعة عملها واالجنازات البارزة اليت حققتها.

 .1جلنة تنسيق أعمال اللجان ومتابعتها
ناقشت اللجنة خالل العام اجلامعي 1435/1434هـ العديد املوضوعات املتعلقة بتنسيق أعمال اللجان
ومتابعتها ،وخلصت إىل العديد من التوصيات ،وفيما يلي أبرز توصيات اللجنة وإجنازاتها:
 .1رفع تقارير اللجان املؤقتة اليت أنهت اعماهلا ملدير اجلامعة ولعمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس
باحلصر االلكرتوني للجان واجملالس.
 .2التوصية بربط مراكز البحوث بعميد البحث العلمي يف النظام االلكرتوني للجان واجملالس حبكم
اختصاصه وفقا لالئحة البحث العلمي.
 .3تطوير نظام اللجان واجملالس يف نسخته الثالثة ،لتشمل اللغة االجنليزية للمحاضر يف االقسام
وجمالس الكليات ،وتغيري شكل النظام من خالل التصميم ،والعمل على تطبيق اهلواتف الذكية،
والنسخة يف حال الدخول من اجلوال ،واالجتماع املرئي.
 .4إيقاف ( )10اللجان يف النظام االلكرتوني للجان واجملالس نظرا النتهاء املدة الزمنية احملددة.
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 .5وضع آلية إلضافة األعضاء جمللس الكلية أو القسم من خالل إعداد خطاب من العميد الكليات يف
حال اإلضافة جمللس الكلية أو جملس القسم ويرسل لرئيس جلنة تنسيق اعمال اللجان ومتابعتها
إلضافة العضو للمجلس أو القسم ،ويظهر يف اجلدولني (  ) 14و (  ) 15تفاصيل احصائية عن
اللجان واجملالس يف اجلامعة.
جدول (  ) 14توزيع عدد األعضاء واجللسات واملوضوعات والتوصيات للعام اجلامعي1435/34هـ
عدد اللجان واجملالس

176

عدد املوضوعات

عدد االجتماعات

12870

4478

عدد التوصيات

عدد األعضاء
1256

4404

الغياب

الحضور

الشكل(  ) 7التوزيع النسيب لعدد حضور وغياب األعضاء يف نظام اجملالس واللجان
جدول (  ) 15عدد احلضور والغياب يف جلان وجمالس اجلامعة للعام اجلامعي1435/34هـ
حضور اللجان واجملالس

احلضور

الغياب

العدد

36296

4111

النسبة املئوية

% 89

% 11
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 .2جلنة ترقيات املوظفني واالستقطاب اإلداري واملسابقات الوظيفية
ناقشت اللجنة خالل العام اجلامعي 1435/1434هـ العديد املوضوعات املتعلقة بالرتقيات واالستقطاب
اإلداري واملسابقات الوظيفية ،وخلصت إىل العديد من التوصيات ،وفيما يلي إجنازات اللجنة:
إجنازات اللجنة يف جمال املسابقة الوظيفية
مت طرح (  ) 87وظيفة يف مسابقة الوظائف اإلدارية والفنية واإلعالن عنها واستقبال الطلبات
إلكرتونيا على مستوى اجلامعة ويدويا لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية يف حمافظة رماح ،حيث
بلغ عدد الطلبات املقدمة للمسابقة أكثر من  17000طلب ،ويبني اجلدول (  ) 16أعداد املتقدمني
للمسابقة الوظيفية والطلبات املكتملة واملستبعدة:
جدول (  ) 16عدد املتقدمني للمسابقة الوظيفية والطلبات املكتملة واملستبعدة
إمجالي عدد الطلبات يف املسابقة الوظيفية

الطلبات املكتملة

الطلبات املستبعدة

17389

8785

8604

% 100

% 50.5

% 49.5

 قامت اللجنة بفرز الطلبات وتدقيق البيانات وارسال الرسائل للمتسابقني للدخول يف االمتحان
التحريري والذين بلغ عددها (  ) 5652طلب ،وبنسبة بلغت  %64من إمجالي عدد الطلبات املكتملة
ثم عمليات التصحيح وإعالن النتائج وإرسال الرسائل ملن اجتاز االمتحان .
 تشكيل عدة جلان ملقابلة املتقدمني والبالغ عددهم (  ) 555متقدم ،بنسبة بلغت  % 6.3من إمجالي
عدد الطلبات املكتملة ،والتحقق من بياناتهم وصالحيتهم للعمل يف اجلامعة .
 اختيار (  ) 87متقدم ،بنسبة بلغت  % 1من إمجالي عدد الطلبات املكتملة ،للعمل يف الوظائف
الشاغرة وتوزيعهم على كافة قطاعات اجلامعة وفق االحتياج ،ويبني اجلدول (  ) 17عدد املتقدمني
واملرشحني لالختبار واملقابلة:
جدول (  ) 17أعداد ونسب املتقدمني واملرشحني لالختبار واملقابلة خالل املسابقة الوظيفية
عدد الطلبات املكتملة

املرشحني لالختبار التحريري

املرشحني للمقابلة الشخصية

8785

5652

555

87

النسبة املئوية

% 64

% 6.3

%1
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إجنازات اللجنة يف جمال االستقطاب اإلداري
نظرت اللجنة يف (  ) 104طلب تكليف أو نقل للعمل يف اجلامعة ،ومت استقطاب جمموعة من املوظفني
املتميزين للعمل يف كافة قطاعات اجلامعة سواءًً بالنقل أو التكليف ،حيث مت اختيارهم بعناية فائقة بعد
التأكد من مطابقة معايري االستقطاب من حيث التأهيل والتميز يف األداء ،بعد مقابلتهم والتحقق من صالحيتهم
ويبني جدول (  ) 18أعداد ونسب طلبات التكليف أو النقل اليت درستها اللجنة خالل العام اجلامعي
1435/34هـ:
جدول (  ) 18أعداد ونسب طلبات التكليف أو النقل اليت درستها اللجنة
طلبات التكليف والنقل

املوافقة

عدم املوافقة

اإلحالة جلهات أخرى يف اجلامعة لعدم االختصاص

104

42

32

30

%100

%40

%31

%29

طلبات التكليف والنقل

%29
الموافقة

%40

عدم الموافقة
اإلحالة لعدم االختصاص

%31

الشكل(  ) 8التوزيع النسيب للقرارات الصادرة عن اللجنة بشأن التكليف والنقل للجامعة
إجنازات اللجنة يف جمال الرتقيات :
قامت اللجنة بإعداد البيانات اخلاصة مبستحقي الرتقية وإدراج كافة البيانات اخلاصة باستحقاقهم
والتنسيق يف ذلك مع وزارة اخلدمة املدنية ،وتضمنت احملاضر املوافقة على ترقية (  ) 34من إمجالي
املتقدمني للرتقية والبالغ عددهم (  ) 43موظفا ،كما تعذرت إجراءات ترقية (  ) 9موظفني لعدم وجود

10

التقرير السنوي األول – وكالة اجلامعة

وظائف شاغرة مناسبة يف فرتة إعداد حماضر الرتقية ،ويبني اجلدول (  ) 19أعداد ونسبة املوظفني الذين
متت ترقيتهم من إمجالي املستحقني للرتقية:
اجلدول (  ) 19أعداد ونسبة املوظفني الذين متت ترقيتهم خالل العام اجلامعي 1435/34هـ
عدد املتقدمني للرتقية

املوظفني /املوظفات الذين تعذرت ترقيتهم

املوظفني /املوظفات الذين متت ترقيتهم

43

34

9

%100

% 79

% 21

الموظفين /الموظفات الذين تمت ترقيتهم

الموظفين  /الموظفات الذين تعذرت ترقيتهم

%21

%79

الشكل(  ) 9التوزيع النسيب لعدد حضور وغياب األعضاء يف نظام اجملالس واللجان
كما نسقت مع إدارة امليزانية يف اجلامعة إلحداث بعض الوظائف اليت حتتاجها اجلامعة يف شغل بعض
األعمال يف كافة قطاعات اجلامعة لألعوام القادمة ،وذلك من خالل الدراسات اليت أجرتها اللجنة وتبني من
خالهلا الوظائف النوعية اليت حتتاجها اجلامعة لتعزيز منظومتها اإلدارية والفنية.
إجنازات اللجنة يف جمال املناقلة:
قامت اللجنة بالرتتيب والتنسيق لتسهيل عملية املناقلة بني املوظفني من خارج اجلامعة الراغبني يف النقل
للجامعة واملوظفني الراغبني بالنقل خارج اجلامعة ،حيث بلغ عدد املوظفني واملوظفات الذين مت نقلهم
للجامعة خالل العام اجلامعي  1435/34هـ (  ) 102موظف وموظفة ومت مراعاة صالحية طاليب النقل
للجامعة من حيث انطباق معايري االستقطاب يف حقهم.
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 .3اللجنة اإلشرافية لدراسة أنظمة االتصاالت اإلدارية واألرشفة اإللكرتونية
ناقشت اللجنة خالل العام اجلامعي 1435/1434هـ العديد املوضوعات املتعلقة بأنظمة االتصاالت اإلدارية
واألرشفة اإللكرتونية ،وخلصت إىل العديد من التوصيات ،وفيما يلي أبرز توصيات اللجنة وإجنازاتها:
 .1حتديد آلية املراسالت اجلديدة يف اجلامعة :من خالل تفعيل نظام االتصاالت اإلدارية يف اجلامعة
والتحول إىل التعامالت اإللكرتونية عند تفعيله ،مع متكني جهات اجلامعة من استقبال وتصدير
املعامالت خالله.
 .2األصول الورقية :بالتواصل مع املركز الوطين للوثائق واحملفوظات واالطالع على آليات احلفظ لتحديد
األصول الورقية يف اجلامعة لتمكني كليات وعمادات وإدارات اجلامعة من ارشفة وثائقها.
 .3مجع وتطوير اجراءات سري العمل ومناذج األرشفة :خماطبة مجيع اجلهات جلمع اجراءات سري العمل
ومناذج األرشفة اإللكرتونية ،حيث بلغ عدد اجراءات سري العمل اليت سيتم تطويرها يف املرحلة األوىل ما
يقارب عدد (  ) 46منوذج و (  ) 40منوذج ارشيف واليت تستهدف أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
واألمور املالية واملشرتيات واملستودعات ومراقبة املخزون والتدريب.
 .4البنية التحتية للمشروع :توفري مجيع متطلبات البنية التحتية للمشروع من خوادم وقواعد بيانات
وطابعات وغريها ،والتنسيق مع عمادة تقنية املعلومات للحصول على بيئة لتفعيل النظام.
 .5تدريب املوظفني :التوصية بتدريب منسق أو أكثر من كل كلية وعمادة وإدارة واعتبارهم منسقني ومدربني
للجهات اليت يتبعون هلا والتنسيق مع اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير اإلداري لوضع برنامج تدرييب
خاص بنظام االتصاالت اإلدارية ملنسوبي اجلامعة.
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 .4جلنة ترمجة حمتوى البوابة اإللكرتونية
ناقشت اللجنة خالل العام اجلامعي 1435/1434هـ العديد املوضوعات املتعلقة برتمجة حمتوى البوابة
اإللكرتونية وفيما يلي أبرز إجنازات اللجنة:
.1

ترمجة مجيع حمتوى البوابة اإللكرتونية إىل اللغة اإلجنليزية للجهات اليت تتبع اجلامعة وعددها (
 44جهة ).

.2

بلغ جمموع ما مت ترمجته من قبل اللجنة خالل العام اجلامعي 1435/1434هـ (  418.535ألف
كلمة ) .

.3

االنتهاء من تصميم و برجمة (نظام إدارة الرتمجة) والذي يتم من خالله إرسال النصوص املُراد
ترمجتها للمرتمجني وبعد ترمجتها يتم إعادتها ملشريف البوابات الفرعية آليا  ،كما يقوم النظام
مبتابعة النصوص املرتمجة و اليت حتت الرتمجة ،ويوثق أعمال الرتمجة و املرتمجني.
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 .5جلنة السالمة واألمن اجلامعي
يف سبيل حتقيق السالمة ملنسوبي اجلامعة ومرافقها درست اللجنة خالل العام اجلامعي 1435/1434هـ
العديد من اإلجراءات واآلليات ووسائل السالمة واألمن اجلامعي بغية التوصل إىل مقرتحات بناءة حتقق
األهداف اليت أنشئت اللجنة من أجلها ،وفيما يلي أبرز توصيات اللجنة وإجنازاتها:
 .1اقرتاح آلية للتواصل بني عمليات اجلامعة وإدارات ومراكز الدفاع املدني حال حصول أي حادث،
والتوصية بإنشاء خطوط ساخنة لعملياتها مع اإلدارات احلكومية ذات العالقة
 .2تنظيم زيارة إدارة السالمة واألمن اجلامعي لغرفة عمليات الدفاع املدني لالطالع على كيفية إدارة غرف
العمليات ،واالستفادة من وسائل التقنية املستخدمة.
 .3تدريب العاملني بغرفة عمليات اجلامعة من قبل إدارة الدفاع املدني حول طريقة استقبال البالغات،
ومتريرها للجهات ذات العالقة.
 .4اقرتاح إقامة جتربة إخالء كل عام دراسي مبباني ومرافق اجلامعة باجملمعة عامة ،وكليات البنات
خاصة ،والتوصية بإقامة فرضيات إخالء مرة واحدة على األقل بالعام الدراسي ومرتني بكليات البنات،
على أن تكون التجارب األوىل معلومة لدى اجلميع ،ويتم كتابة السيناريو اخلاص بها ،وإشراك اجلهات
ذات العالقة يف تطبيق اخلطة.
 .5االقرتاح بتخصيص أرض مناسبة باملدينة اجلامعية لتكون مقرا للدفاع املدني ،كما هو معمول يف بعض
اجلامعات األخرى ،وقد مت تنفيذ االقرتاح والعمل جاري على استكمال املتطلبات.
 .6اقرتاح استفادة إدارة السالمة واألمن اجلامعي من خربات الدفاع املدني يف املباني واملرافق العامة،
والتوصية بإشراك وحدة السالمة واألمن اجلامعي مع إدارة الدفاع املدني يف الكشف السنوي اخلاص
بالسالمة ،واحملدد جلميع مباني ومرافق اجلامعة اليت تقع حتت مسؤولية إدارة الدفاع املدني باجملمعة
والعمل جاري على تنفيذ التوصية.
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 .6جلنة اإلشراف على برامج التعليم اإللكرتوني والتعلم عن بعد
لتحقيق أهداف اجلامعة يف املساندة التعليمية لكليات اجلامعة ودعم أنشطة التعليم اإللكرتوني والتعلم عن
بعد ،درست اللجنة خالل العام اجلامعي 1435/1434هـ عددا من االقرتاحات البناءة بغية حتقيق األهداف
اليت أنشئت اللجنة من أجلها ومن أبرز املوضوعات اليت ناقشتها اللجنة وفيما يلي أبرز توصيات اللجنة
وإجنازاتها:
 .1مقرتح مشروع االختبارات اإللكرتونية والتوصية بإنشاء مركز االختبارات اإللكرتونية باجلامعة ،وال
يزال املقرتح قيد الدراسة.
 .2استكمال نظام إدارة التعلم اإللكرتوني (  ) D2Lحيث أوصت اللجنة بتفعيل النظام يف اجلامعة،
ومت تبين التوصية.
 .3مقرتح مشروع املقررات اإللكرتونية ،والتوصية بإنشاء مركز تطوير املقررات اإللكرتونية ،ومت تبين
التوصية والعمل جار على اختيار مكان للمركز والبدء باملشروع.
 .4مقرتح الزيارة الدورية لكليات اجلامعة ومناقشة احتياجاتهم من التجهيزات اإللكرتونية التعليمية
والتدريب والدعم الفين ،ومت تبين املقرتح ووضع جدول زمين للزيارات.
 .5احلاجة اىل تصميم وتوفري دليل تعريفي لنظام التعلم االلكرتوني باللغتني العربية ،وقد مت تبين املقرتح
ومت االنتهاء من طباعة األدلة التعريفية للنظام.
 .6إقامة برنامج تدريب عن بعد بالتعاون مع معهد االمري سلمان لالستشارات والتوصية بالتواصل مع
املعهد وحبث آلية التعاون وعرض استعدادات عمادة التعليم اإللكرتوني والتعلم عن بعد للتعاون من
خالل أنظمتها اإللكرتونية وكوادرها البشرية.
 .7اقرتاح طرح خطة دراسية لطالب اجلامعة الغري عرب عن طريق نظام التعلم عن بعد ،والتوصية
بوضع تصور للمقرتح وآليات التنفيذ ،وال زال العمل جا ٍر عليه.
 .8مقرتح تقديم العمادة دعم مساند للربامج اليت تقدمها عمادة خدمة اجملتمع من خالل برامج التعلم
عن بعد ،والتوصية بتقديم تصور لعمادة خدمة اجملتمع إلمكانية دعم العمادة بالربامج اليت تقدمها
عمادة خدمة اجملتمع من خالل آلية التعلم عن بعد لالستفادة من أعضاء هيئة التدريس املتميزين
خارج مقر الكلية.
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جلنة إعداد تقرير وكالة اجلامعة
الدكتور مسلم بن حممد الدوسري
الدكتور علي بن محود احلربي
للتواصل مع وكالة اجلامعة
اجملمعة -مبنى إدارة اجلامعة – الدور األول
هاتف:

 0164041022حتويلة 1022
فاكس 0164042021 :
أو عرب الربيد االلكرتوني :
vr@mu.edu.sa

أو موقع الوكالة www.mu.sa :
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