
 

 

 

 األولالتقرير السنوي 
 

 لوكالة اجلامعة
 

 
 
 

 هـ1434/1435لعام اجلامعي ا
 

 



 

 

 مقدمة

 باخلدمات والرقي ، بها املناطة األعباء أداء يف اجلامعة إدارة مساندة اىل اجلامعة وكالة تسعى    

 الفرد لتنمية الفاعلة اجملتمعية الشراكة وحتقيق وإداريني، أكادمييني من اجلامعة ملنسوبي املقدمة

 للجامعة االسرتاتيجية األهداف حتقيق يف واملساهمة ، اجلامعة بيئة وحتسني ، أدائه وتطوير

 األمثل واالستغالل ، اجلامعية واملباني،  التعليمية للبيئة والتطوير،  اإلدارية بالتنمية يتعلق فيما

 . اهلل وفقها الرشيدة حكومتنا من واملالي اإلداري الدعم ظل يف املالية للموارد

 سعت اليت واملبادرات االجنازات أهم متضمنًا اجلامعة لوكالة السنوي التقرير هذا ويأتي    

 وفق الوكالة فيه انطلقت الذي العام وهو ، فقط هـ1435 العام خالل عليها العمل تبين إىل الوكالة

 بها املناطة الرئيسية املهام من انبثقت مبادراٌت وهي ، املعتمد اجلديد التنظيمي وهيكلها وضعها

 حمققًة تكون أن املبادرات تلك يف روعي وقد ، للجامعة االسرتاتيجية اخلطة به تقضي ما ووفق ،

 للجهات الرئيسية األدوار مع ومتوائمًة ، احملددة اختصاصاتها مع ومتناغمًة الوكالة ألهداف

 اليت املعوقات ألبرز عرضًا التقرير تضمن كما ، وإداراٍت عماداٍت من إدارايًا بالوكالة املرتبطة

 . العقبات تلك لتجاوز تبنيها مت اليت والرؤى ، املرحلة هذه يف الوكالة واجهتها

 احلالية، الفرتة يف الوكالة ملوقف وجمليًا إجنازه، مت عما كاشفًا التقرير هذا يكون أن مؤملني   

 املعوقات. وجتاوز األداء وحتسني التطوير جتاه تطلعاتنا عن ومبينًا

 

 املوفق،،، واهلل

    

 

 الدوسري حممد بن مسلم. د                                             

 وكيل اجلامعة                                          
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 الرؤية

التميز يف أداء املهام املناطة بها جتاه اجلامعة واجملتمع وفق 

 أعلى مستويات اجلودة

 

 

 الرسالة

يف اجملاالت التنظيمية  رفع كفاءة وفاعلية أعمال اجلامعة

واإلنشائية واخلدمية والتقنية واألنظمة اإللكرتونية 

 واملشاركة اجملتمعية
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 اجلامعة وكالةاالسرتاتيجية ل افهداأل
 واملوارد االحتياجات وتوفري واألكادميي اإلداري للعمل املناسبة البيئة تهيئة .1

 وفقا باجلامعة التعليمية للمرافق الالزمة الفنية والتجهيزات والتكنولوجية التعليمية

 .املواصفات ألفضل

 جماالت يف اإلنتاجية وزيادة التميز على واحملفزة املتجددة التحتية البنى توفري .2

 .واخلدمات والسالمة والتقنية املرافق

 اجلامعة حاجة لتلبية العالية الكفاءة وذات املتميزة اإلدارية العناصر استقطاب .3

 .واإللكرتونية والفنية اإلدارية اجملاالت يف املتخصصة اخلربات من

 املشاركة لتحقيق ، اإللكرتونية التعامالت إىل التحول يف اجلامعة أعمال تفعيل .4

 .اإللكرتونية احلكومة يف الفاعلة

 .املعرفة جمتمع متطلبات لتحقيق اجلامعة أنظمة تكييف على العمل .5

 .اإلداري والتطوير التدريب خالل من اجلامعة يف البشرية املوارد تطوير .6

 اجلامعة تقدمها اليت واملالية اإلدارية اإللكرتونية اخلدمات مستوى رفع .7

 .خدماتها من للمستفيدين

 . االجتماعية املسؤولية جماالت يف وظيفتها حتقيق يف اجلامعة خطط دعم .8

 التنمية حتقيق يف دورها وتفعيل للجامعة اجملتمعية املشاركة كفاءة من الرفع .9

 .احمللية
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 للوكالة التنظيمي اهليكل
 

 
 لوكالة اجلامعة والعمادات واإلدارات التابعة هلا( اهليكل التنظيمي 1الشكل )
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 واقع الوكالة 
 إداريًا وتنظيميًا وبشريًا

. 
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 يف سطور الوكالة

 دور لتفعيل اجملمعة جامعة سعت حيث اجلامعة، وكالة إنشائها عند للجامعة اإلداري اهليكل تضمن    

 لتبدأ احلقيل، الرمحن عبد بن إبراهيم الدكتور سعادةل اجلامعة مدير لتكليف األول اليوم من الوكالة هذه

 معالي برقية اجلامعة تلقت هـ26/12/1434 املوافق اخلميس يوم ويف، اجلامعة يف دورها ممارسة يف الوكالة

 الدوسري حممد بن مسلم الدكتور سعادة تكليف على معاليه موافقة املتضمنة 132418 رقم العالي التعليم وزير

 املنصوص واالختصاصات املهام بكافة للقيام وذلك ،اجلامعة مدير معالي عرضه ما على بناًء للجامعة وكياًل

 بتاريخ 10 رقم اجلامعة مدير ملعالي اإلداري بالقرار الصادر، واالختصاصات الصالحيات دليل يف عليها

 اإلدارية اجلوانب لكافة احلثيثة واملتابعة اجلاد والتطوير العمل من جديدة مسرية لتبدأ ، هـ1/7/1431

 .الفاعلة اإلدارات من وعددا مساندة عمادات ثالث الوكالة تضم حيث اجلامعة، يف والتطويرية والتقنية

 

 يف الوكالة املوارد البشرية

بني رمسيني، ومكلفني من داخل اجلامعة  ( موظفني ما9) آخر اإلحصائيات منوفق  وكالة اجلامعةتتكون     

 ومؤهالتهم: وكالة اجلامعةمنسوبي توزيع  (1)وخارجها، ويوجز اجلدول 

 ( توزيع منسوبي وكالة اجلامعة ومؤهالتهم1اجلدول )

 اإلمجالي فنيني إداريني  املؤهل

 9 2 7 اجملموع

% 78% 22% 100% 

  

ورغم قلة عدد منسوبي الوكالة مقارنة حبجم العمل املكلفة به إال أن الوكالة تؤدي أعماهلا جبودة عالية   

اخنفاض نسبة احلاصلني على مؤهل ثانوية عامة أو ( 1ويتنب من اجلدول )نظرًا لنوعية وكفاءة املنسوبني، 

اآلخر يظهر اجلدول أن نسبة  أقل مقارنة بإمجالي مؤهالت منسوبي الوكالة من املوظفني، يف اجلانب

 من إمجالي عدد منسوبي الوكالة وهو ما ينعكس على أداء الوكالة إجيابًا. %78اإلداريني قد بلغت 
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 التدريب والتطوير اإلداري ملنسوبي الوكالة  

 العمادات مع بالتعاون وذلك عملهم خيدم مبا والفنيني اإلداريني موظفيها مهارات الوكالة بتطوير اهتمت    

 يف قدراتهم تنمي ومهارات معارف واكتساب ملوظفيها مناسبة تدريبية بيئة لتوفري االختصاص ذات واإلدارات

 :منسوبي الوكالة التطويرية اليت التحق بهاالربامج  ( 2)اجلدول  ويوضحالعمل  جمال

 هـ34/1435خالل العام اجلامعي التطويرية ملنسوبي الوكالة الربامج (  2)  جدول

 عدد املستفيدين  عدد الدورات  املكان

 2 3 داخل اجلامعة

 1 3 خارج اجلامعة

 3 6 اجملموع

  

 

 

 ( التوزيع النسيب للربامج التطويرية الداخلية واخلارجية ملنسوبي الوكالة2الشكل )
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داخل الجامعة خارج الجامعة

التطوير اإلداري لمنسوبي الوكالة

عدد الدورات عدد المستفيدين
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 البوابة اإللكرتونية للوكالة

عملت الوكالة على تفعيل موقعها اإللكرتوني ليكون بوابتها  االتصاالت عامل يفاملتالحقة  لتطوراتل جماراة   

 اإللكرتونية كون البوابة اهتمت بتطوير امكاناتها يف هذا اجملال يف ظلو، على مستوى اجلامعة وخارجها

، إضافة وفنية ةإداري عمليات واألخبار واإلعالنات وتنفيذ واألعمال املعلومات إىل للوصول موحدًا متثل مدخاًل

 أن ميكن اليت اخلدماتإىل 

ملنسوبي اجلامعة، حيث  تقدمها

استحدثت الوكالة على موقعها 

عد اإللكرتوني إمكانية حجز مو

مع وكيل اجلامعة جلميع 

 اجلامعة واملواطننيمنسوبي 

بهدف تسهيل مهمتهم واختيار ،

 الوقت األنسب هلم.

ورسالتها، وأخبارها واإلعالنات املتعلقة اإللكرتونية أهدافها ورؤيتها  بوابتهاكما تعرض الوكالة من خالل     

هـ على تطوير 1434/1435، وحرصت الوكالة خالل العام اجلامعي مبهامها ومشاريعها داخل اجلامعة

 البوابة ودعمها مبحتوى ثري.
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نظرًا  هـ34/1435خالل العام اجلامعي لكرتونية لوكالة اجلامعة(  حمتوى البوابة اإل 3اجلدول ) ويبني    

 .لعدم توفر معلومات حول حمتواها خالل السنوات املاضية منذ إنشاء اجلامعة

 اجلامعة لوكالة اإللكرتونية البوابة حمتوى(   3)  اجلدول

 العام اجلامعي حمتوى املوقع

1433 1434 1435 

 116 - - عدد صفحات املوقع املضافة

 138 - - املنشورةعدد االخبار 

 5 - - عدد البنرات

 69 - - روابط التواصل االجتماعي 

 13 - - الغنية عدد امللفات

 9 - - عدد األيقونات املصممة لصفحات البوابة 

 38783 - - عدد الزيارات للبوابة اإللكرتونية  

 


