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كلمة وكيل الجامعة

تعــد وكالــة الجامعــة مــن الجهــات التــي تعتمــد عليهــا الجامعــة فــي تحقيــق أهدافهــا، حيــث تســعى 
ــاء المناطــة بهــا، والرقــي بالخدمــات المقدمــة  ــى مســاندة إدارة الجامعــة فــي أداء األعب ــة الجامعــة إل وكال
لمنســوبي الجامعــة أكاديمييــن وإدارييــن، وتحقيــق الشــراكة المجتمعيــة الفاعلــة لتنميــة الفــرد وتطويــر 
ــه وتحســين بيئــة الجامعــة والمســاهمة الفاعلــة فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للجامعــة، فيمــا  أدائ
ــر للبيئــة التعليميــة والمبانــي الجامعيــة، واالســتغالل األمثــل للمــوارد  ــة والتطوي يتعلــق بالتنميــة اإلداري

الماليــة. 

ــذي يعــزز ثقافــة  ــة الجامعــة علــى تأســيس العمــل المهنــي االحترافــي المؤسســي، ال وتحــرص وكال
العمــل بــروح الفريــق، ويعــزز الســعي الجــاد لإلبــداع والتطويــر واالبتــكار والمبــادرة، بهــدف الرقــي بالوكالــة 
مســتمدين ذلــك مــن مبــادئ المجتمــع، وقيمــه، وفلســفته، والتــي تتبناهــا الوكالــة ضمــن خطتهــا التــي 

تســعى إلــى تحقيــق أهدافهــا ورؤيتهــا ورســالتها. 

وبالعمــوم فــإن وكالــة الجامعــة، تحشــد كل الجهــود في ســبيل دعم توجــه الجامعة لتحقيــق أهدافها 
العليــا، تلــك األهــداف التــي ترمــي إلــى تحقيــق متطلبــات مجتمــع المعرفــة، فــي ظــل الدعــم المســتمر مــن 
قبــل معالــي مديــر الجامعــة، وذلــك انطالقــً مــن توجيهــات حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين ـ حفظــه اهلل 

ـ فــي دعــم مســيرة التعليــم.   

                                                                   وكيل الجامعة 

                                                         مسلم بن محمد الدوسري
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أوالً

 نبذة عن الوكالة 
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نبذه عن وكالة الجامعة: 

ــة  ــة المجمع ــعت جامع ــث س ــة، حي ــًة للجامع ــائها وكال ــد انتش ــة عن ــكل اإلداري للجامع ــن الهي تضم
لتفعيــل دور هــذه الوكالــة منــذ بدايــة تأســيس الجامعــة، إذ صــدر تكليــف مديــر الجامعــة لســعادة الدكتــور 
إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن الحقيــل، وكيــاًل لجامعــة المجمعــة لتبــدأ الوكالــة فــي ممارســة دورهــا فــي 
الجامعــة، وفــي يــوم الخميــس الموافــق 1434/12/26هـــ تلقــت الجامعــة برقيــة معالــي وزيــر التعليــم العالــي 
رقــم 132418 المتضمنــة موافقــة معاليــه علــى تكليــف ســعادة الدكتــور مســلم بــن محمــد الدوســري 
وكيــاًل للجامعــة بنــاًء علــى مــا عرضــه معالــي مديــر الجامعــة، وذلــك للقيــام بكافــة المهــام واالختصاصــات 
ــر الجامعــة  ــي مدي ــات واالختصاصــات، الصــادر بالقــرار اإلداري لمعال المنصــوص عليهــا فــي دليــل الصالحي
ــر الجــاد والمتابعــة الحثيثــة لكافــة  ــدة مــن العمــل والتطوي ــخ 1431/7/1هـــ، لتبــدأ مســيرة جدي رقــم 10 بتاري
ــة  ــة المجمع ــي لجامع ــل التنظيم ــدد الدلي ــد ح ــة، وق ــي الجامع ــة ف ــة والتطويري ــة والتقني ــب اإلداري الجوان
ــالث عمــادات مســاندة هــي:  ــة ث ــة الجامعــة، حيــث تضــم الوكال عــدد ومســميات الجهــات المرتبطــة بوكال
ــي  ــم اإللكترون ــم المســتمر، وعمــادة التعلي ــة المجتمــع والتعلي ــات، وعمــادة خدم ــة المعلوم عمــادة تقني
والتعلــم عــن بعــد، كمــا تضــم عــددًا مــن إدارات العمــوم وهــي: اإلدارة العامــة للســالمة واألمــن الجامعــي، 
واإلدارة العامــة للمشــروعات والشــؤون الفنيــة، واإلدارة العامــة للمرافــق والخدمــات، اإلدارة العامــة للتشــغيل 
ــة  ــات، إضاف ــق والمخطوط ــز الوثائ ــك مرك ــاريع، وكذل ــة المش ــب إدارة متابع ــم مكت ــك تض ــة، وكذل والصيان
ــم، وحــدة تنســيق أعمــال  ــم والتقيي ــة وهــي: وحــدة التنظي ــة داخــل الوكال ــدد مــن الوحــدات الفني ــى ع إل
ــة، وحــدة التعامــالت اإللكترونيــة، وحــدة المســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المحليــة، وحــدة  اللجــان بالوكال

التجهيــزات العلميــة، وحــدة البيئــة الجامعيــة والصحــة المهنيــة. 
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الرؤية:

التميز في المجاالت اإلدارية والتقنية والمشاركة المجتمعية.

الرسالة: 

تعمــل الوكالــة علــى المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف الجامعــة وتوفيــر بيئــة أكاديميــة متميــزة مــن خــالل 
رفــع كفــاءة وفاعليــة البنــى األساســية الخدميــة والتقنيــة واإللكترونيــة وتطويــر الخدمــات والنظــم اإلداريــة 

فــي الجامعــة.

القيم: 

العدالة 	 

اإلتقان 	 

الشفافية  	 

تقدير التميز	 

التعاون 	 

اإلنجاز	 

األهداف: 

الهدف األول: تحقيق التميز في اإلنشاءات الجامعية والتجهيزات العلمية بالجامعة.	 

الهدف الثاني: استحداث اإلجراءات، وكفاءة األدوات وأتمتة العمليات.	 

الهدف الثالث: تعزيز الشراكات المؤسسية.	 

الهدف الرابع: اعتماد الجودة أكاديمًيا وإداريً	 

الهدف الخامس: التطوير المستمر للمهارات واآلليات	 

الهدف السادس: توفير بيئة مثالية تعليمية وخدمية	 
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الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة
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اختصاصات وكيل الجامعة: 

أوالً: االختصاصات العامة:

يعــاون مديــر الجامعــة فــي إدارة الشــؤون اإلداريــة والماليــة فــي الجامعــة، ويتولــى اإلشــراف علــى الجهــات 
ــر احتياجاتهــا ومتابعــة أدائهــا  ــا يكفــل النهــوض بأعمالهــا والعمــل علــى توفي ــراح م ــه، واقت المرتبطــة ب

علــى أفضــل وجــه. 

ثانيًا: االختصاصات الفنية:

يعــاون مديــر الجامعــة فــي تنفيــذ خطــط الجامعية االســتراتيجية واإلشــراف علــى مرافقهــا وخدماتها 	 
ومشــروعاتها اإلنشــائية والتقنيــة والمجتمعيــة، ومــا يرتبــط بهــا من برامــج تعليمية.

اإلشــراف علــى تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للجامعــة ومــا يرتبــط بهــا مــن خطــط تشــغيلية لجميــع 	 
وحــدات الجامعــة.

اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للجامعة.	 

اإلشــراف علــى أعمــال التقنيــة، والتعامــالت اإللكترونيــة فــي الجامعــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن برامــج 	 
ــة. تعليمي

اإلشراف على برامج خدمة المجتمع، وما يرتبط بها من برامج تعليمية.	 

تفعيل ومتابعة خطط الجامعة في مجاالت التنمية المحلية.	 

اإلشراف على مرافق الجامعة، ومبانيها، ومشروعاتها اإلنشائية.	 

تفعيل، ومتابعة خطط، وبرامج السالمة في المباني والمنشآت، واألمن الجامعي.	 

التدريــس 	  هيئــة  أعضــاء  مــن  الجامعــة  لمنســوبي  المقدمــة  الخدمــات  أعمــال  علــى  اإلشــراف 
والطــالب. والموظفيــن 

متابعة تطوير البنية التحتية للجامعات في مجاالت المرافق والتقنية والسالمة والخدمات.	 

اإلشراف على عمليات دراسات المشاريع، وتأمين االحتياجات، وتطوير آليات متابعتها.	 

اإلشراف على إعداد الخطة الخمسية، والبيانات الدورية الخاصة بالجامعة.	 

اإلشراف على إعداد التقارير، والبيانات الدورية الخاصة بالجامعة.	 

اإلشراف على إعداد الخطط التدريبية في المجال اإلداري، والتقني، والتعليمي اإللكتروني.	 

اإلشراف على عمليات تنظيم الوثائق، وتنظيم المحفوظات للجامعة	 
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أوال: إدارات وكالة الجامعة:

تضم وكالة الجامعة عددًا من اإلدارات على النحو التالي: 

مكتب وكيل الجامعة 

وفيه الجهات التالية: 

المشرف العام على مكتب وكيل الجامعة 	 

االرتباط التنظيمي: يرتبط مباشرة بوكيل الجامعة. 

مدير مكتب وكيل الجامعة.	 

االرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط فنيــً بوكيــل الجامعــة، وإداريــً بالمشــرف علــى مكتــب وكيــل 
الجامعــة  

سكرتارية مكتب وكيل الجامعة.	 

االرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط فنيــً بوكيــل الجامعــة، وإداريــً بالمشــرف علــى مكتــب وكيــل 
الجامعــة  

العالقات العامة بوكالة الجامعة.	 

االرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط فنيــً بوكيــل الجامعــة، وإداريــً بالمشــرف علــى مكتــب وكيــل 
الجامعــة  

إدارة وكالة الجامعة.	 

االرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط فنيــً بوكيــل الجامعــة، وإداريــً بالمشــرف علــى مكتــب وكيــل 
الجامعــة  
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ثانيا: اإلدارات الفنية في وكالة الجامعة:  

يتبع لوكالة الجامعة الوحدات الفنية التالية:

إدارة التنظيم والتقييم:	 

هــي إدارة فنيــة، تعمــل علــى ترســيخ مبــادئ القيــاس وإجــراء الدراســات وإعــداد التقاريــر والتعامــل مــع 
مشــاريع التنظيــم وإعــادة التنظيــم لجهــات الجامعــة.

إدارة التعامالت اإللكترونية	 

هــي إدارة فنيــة تعمــل علــى تفعيــل تحــول الجامعــة نحــو األتمتــة لجميــع تعامالتهــا، والعمــل علــى 
التطويــر المســتمر لنظــم اإللكترونيــة فــي الجامعــة وتوفيــر الدعــم الفنــي المتعلــق بهــذا المجــال. 

إدارة المسؤولية االجتماعية والتنمية المحلية:	 

هــي إدارة فنيــة تعنــى بتنظيــم عمليــة قيــام الجامعــة بالوظيفــة المتعلقــة بخدمــة المجتمــع 
بمختلــف فئاتــه. 

إدارة التجهيزات العلمية:	 

هــي إدارة فنيــة تتولــى عمليــة تنظيــم تزويــد الجامعــة باألجهــزة العلميــة، والعنايــة بأعمــال الصيانــة 
المنتظمــة لتلــك األجهــزة، وتطويــر قــدرات العامليــن فــي األجهــزة العلميــة فــي الجامعــة. 

إدارة البيئة الجامعية والصحة المهنية:	 

ــتراطات  ــث اش ــن حي ــة م ــق الجامع ــل مراف ــة داخ ــة الصحي ــر البيئ ــق معايي ــى بتطبي ــي إدارة تعن ه
الصحــة  الهندســية للســالمة وكذلــك تطبيــق اشــتراطات  االشــتراطات  العامــة وتوفيــر  الصحــة 
المهنيــة، والســعي لتحقيــق مفهــوم وصــول لــذوي االحتياجــات الخاصــة لدعــم منســوبيها وزائريهــا 

مــن هــذه الفئــة.

وحدة تنسيق أعمال اللجان بالوكالة.	 

هي حدة فنية تتولى عملية تنظيم وتنسيق ومتابعة أعمال اللجان بوكالة الجامعة.
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ثالثا: اللجان الدائمة المرتبطة بوكيل الجامعة:

لجنة تنسيق أعمال اللجان ومتابعتها.-	

لجنة ترقيات الموظفين واالستقطاب اإلداري والمسابقات الوظيفية.-	

لجنة إعداد الميزانية ومتابعة بنودها.-	

لجنة التنظيم والتطوير اإلداري.-	

لجنة إسكان أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.-	

لجنة السالمة واألمن الجامعي.-	

لجنة الدراسات االستثمارية -	

لجنة دراسة المبادرات -	

لجنة ترجمة محتوى البوابة اإللكترونية -	

اللجنة اإلشرافية لدراسة أنظمة االتصاالت اإلدارية واألرشفة اإللكترونية وإجراءات سير العمل -	

لجنة اإلشراف على برامج التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد -	

لجنة التعيين على وظائف البنود -	

لجنة دراسة المشاريع وتحديد أولوياتها واحتياجات الجامعة.-	

اللجنة التحضيرية لمشروعات الجامعة اإلنشائية -	

لجنة إعداد التقارير السنوية -	
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ثانيًا

 إنجازات الوكالة
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1 - إنجازات الوكالة على المستوى اإلداري خالل العام الجامعي 1436/1435هـ:

أ 	 قسم الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين:

ــز البنيــة  ــة وشــؤون الموظفيــن خــالل العــام الجامعــي 1436/1435هـــ تجهي قــام قســم الشــؤون اإلداري

ــي: ــك علــى النحــو التال ــة، وذل التحتيــة لألعمــال اإلداري

حصــر وجمــع النمــاذج اإلداريــة المعتمــدة للعمــل بهــا وفــق اللوائــح واألنظمــة المعمــول بهــا علــى -	
مســتوى الجامعــة، ومتابعــة مــا يســتجد منهــا.

اإلشــراف المباشــر علــى تنفيــذ األعمــال اإلداريــة داخــل وكالــة الجامعــة، بمــا يضمــن ســير األعمــال -	
بجــودة نوعيــة.

اســتقبال وعــرض طلبــات الموافقــة علــى االنتــداب والعمــل اإلضافــي وفــق صالحيــات وكيــل -	
الجامعــة الممنوحــة لــه نظامــً واســتكمال إجراءاتهــا، والجــدول التالــي يوضــح عــدد طلبــات 
االنتدابــات والعمــل اإلضافــي التــي وافــق عليهــا ســعادة وكيــل الجامعــة خــالل العــام الجامعــي 

ــً: ــه نظام ــة ل ــات الممنوح ــب الصالحي 1436/1435هـــ بحس

عدد الطلباتالصالحيات
138االنتدابات

24العمل اإلضافي

زيــادة عــدد الكــوادر البشــرية بالمقارنــة مــع العــام الماضــي؛ حيــث كان عــدد منســوبي -	
الوكالــة )9( موظفيــن، وقــد زاد العــدد ليصبــح خــالل هــذا العــام )30( موظفــً، ويوجــز 
الجــدول مقارنــة بيــن العــام الجامعــي الماضــي 1435/1434هـــ والعــام الحالــي 1436/1435هـــ 

ــة: ــالت العلمي ــرية والمؤه ــوادر البش ــور الك ــص تط ــا يخ فيمــ

1436/1435هـ1435/1434هـالمقارنة

930عدد الكوادر البشرية
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1436/1435هـمؤهالت منسوبي وكالة الجامعة
2دكتوراه

10بكالوريوس
11دبلوم

7الثانوية العامة أو أقل

اســتقبال عــدد مــن الموظفيــن الجــدد وتدريبهــم علــى العمــل وتوجيههــم بشــكل يضمــن -	
انطالقتهــم علــى الطريــق الصحيــح فــي مســيرتهم العمليــة، ويوضــح مقارنــة مع العــام الجامعي 

الماضــي لتطويــر منســوبي الوكالــة:

1436/1435هـ1435/1434هـالبرامج التدريبية لمنسوبي الوكالة

647مجموع البرامج
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1436/1435هـ1435/01434هـالبرامج التدريبية لمنسوبي وكالة الجامعة
335داخل الجامعة

311معهد اإلدارة العامة
01برامج تدريبية خارجية
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ب - قسم االتصاالت اإلدارية:

ــر حلقــة الوصــل بيــن  ــة الجامعــة، ويعتب ــً مــع نشــأة وكال ــة متزامن ــة بالوكال نشــأ قســم االتصــاالت اإلداري
الوكالــة وجهــات الجامعــة المختلفــة، وكذلــك مــع الجهــات األخــرى خــارج الجامعــة، وقــد كان العمــل فــي بداية 
العــام الجامعــي قائمــً بالتــداول الورقــي عــن طريــق الســجالت والبيانــات، وفيمــا يلــي بيــان يوضــح عمليــة 
تدفــق المعامــالت الورقيــة قبــل تفعيــل نظــام االتصــاالت اإلداريــة اإللكترونــي مــن تاريــخ 1435/10/6هـــ وحتــى 

تاريــخ 1436/2/15هـــ حســب الجــدول التالــي:

المعامالت الصادرةالبيان
المعامالت الواردة التي تم إنجازها أو 

إحالتها إلى جهات االختصاص

5281330عدد المعامالت
1858االجمالي

م بــن محمــد الدوســري، إلــى بــدء العمــل الفعلــي فــي   بعــد ذلــك وجــه ســعادة وكيــل الجامعــة د. مســلَّ
نظــام االتصــاالت اإلداريــة الجديــد الــذي أســس للعمــل بــه علــى مســتوى الجامعــة بتاريــخ 1436/2/16هـــ، حيــث 
بــدء القســم بالعمــل رســميً علــى نظــام االتصــاالت اإلداريــة الجديــد ليحــل محــل النظــام الورقــي الســابق، 

والــذي بــدوره ســجل نقلــة تحــول نوعيــة تضــاف إلــى إنجــازات الجامعــة المتتاليــة فــي كافــة المجــاالت

ــاز  ــب إنج ــح نس ــي يوض ــة اإللكترون ــاالت اإلداري ــام االتص ــن نظ ــي م ــم بيان ــي ورس ــان إحصائ ــي بي ــا يل وفيم

ــخ 1436/9/22هـــ ــى تاري ــخ: 1435/2/1هـــ إل ــة الجامعــة منــذ البــدء بتطبيقــه: مــن تاري وتدفــق معامــالت وكال

اسم اإلدارة
إنجاز اإلدارات

نسبة غير المنجزنسبة اإلنجازمنجزةإجمالي المعامالت

1 %99%85668474وكالة الجامعة
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الرسم البياني:

ج- قسم العالقات العامة واإلعالم: 

تولــى قســم العالقــات العامــة فــي الوكالــة خــالل العــام الجامعــي 1436/1435هـــ عمليــة التنســيق فــي إنجــاز 
مــا يلــي:

استكمال تجهيز البنية التحتية ألعمال القسم.-	

التنســيق مــع اإلدارة العامــة للعالقــات العامــة واإلعــالم الجامعــي فــي مجــال العمــل، وتزويدهــم -	
بأســماء المنســقين.

التنسيق في وضع لوحات إرشادية وتعريفية على مكاتب ومرافق وكالة الجامعة.-	

التنســيق فــي الفعاليــات واألنشــطة التــي قامــت بهــا وكالــة الجامعــة عــن طريــق إداراتهــا -	
الداخليــة.

التنسيق في حفل تكريم الموظفين المتميزين في وكالة الجامعة.-	

التنسيق لطباعة األدلة التنظيمية والفولدرات الخاصة بوكالة الجامعة.-	
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ــر -	 ــة الجامعــة وعرضــه علــى شاشــة العــرض فــي مق ــز عــرض بالصــور بأهــم إنجــازات وكال تجهي

ــة. الوكال

تعزيز محتوى الموقع اإللكتروني للوكالة )البوابة اإللكترونية( بملفات غنية عن الوكالة.-	

تفعيل حسابات لوكالة الجامعة في مواقع التواصل االجتماعي وهي: -	

.)Facebook – Pinterest Stumbleupon - Google. Plus – LinkedIn – Twitter – Tumbler(      

نشــر األخبــار واألعمــال التــي تقــوم بهــا وكالــة الجامعــة عبــر الموقــع اإللكترونــي ومواقــع التواصــل -	
االجتماعــي للوكالــة، والتنســيق فــي نشــرها علــى الموقــع الرئيســي للجامعــة والصحــف المحليــة.

دعــم وتعزيــز حصــول وكالــة الجامعــة علــى المركــز الثانــي فــي مشــاركتها األولــى فــي الــدورة -	
للعــام  الجامعــة  المتميــزة إلدارات  الفرعيــة  للمواقــع  الجامعــة  لجائــزة معالــي مديــر  الثالثــة 

الجامعــي 1435 / 1436هـــ.

حصر لمحتوى الموقع اإللكتروني للوكالة وفق الجدول التالي:-	

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

د - قسم المتابعة:

تولــى قســم المتابعــة بوكالــة الجامعــة خالل العام الجامعــي 1436/1435هـــ متابعة المعامــالت التي تتطلب 

متابعــة إنجازهــا فــي الجهــات المحالــة إليهــا، وفيمــا يلــي بيــان إحصائــي ورســم بياني يوضــح ذلك:

عدد المعامالتالمعامالت المحالة لقسم المتابعة

112عدد المعامالت

107المعامالت المنجزة

5المعامالت الجاري العمل عليها

0المعامالت الغير منجزة
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ه - قسم الشؤون المالية: 

تمثلت إنجازات قسم الشئون المالية خالل هذا العام الجامعي 1436/1435هـ في:

االنتهــاء مــن تجهيــز البنيــة التحتيــة لوكالــة الجامعــة مــن األجهــزة اإللكترونيــة واألثــاث المكتبــي -	
ووســائل النقــل المتكاملــة لتتمكــن وكالــة الجامعــة مــن أداء المهــام المناطــة بهــا علــى أكمــل 
وجــه، ويأتــي ذلــك ضمــن خطــة تأســيس وكالــة الجامعــة حديثــة النشــأة بتأميــن التجهيــزات 
والمســتلزمات التــي بدورهــا تدفــع بعجلــة ســير العمــل للســير علــى طريــق النجــاح وفــق أعلــى 
معاييــر الجــودة، وقــد تــم ذلــك بدعــٍم مــن معالــي مديــر الجامعة وفقــه اهلل، وبالتنســيق مــع الجهات 

ذات العالقــة، وفيمــا يلــي بيــان تفصيلــي بذلــك:

العددالبيان
15أطقم مكاتب

1طقم طاولة اجتماعات
3أطقم كنب

18أجهزة حاسب آلي
16طابعات ليزر
5آالت تصوير

1جهاز فاكس
12ماسح ضوئي

7آالت تمزيق
3أجهزة تبريد )ثالجات(

5سيارات النقل والمراسالت

و - قسم الصيانة والدعم الفني: 

تمثلت إنجازات قسم الصيانة والدعم الفني خالل هذا العام الجامعي 1436/1435هـ في:

التنســيق مــع اإلدارة العامــة للتشــغيل والصيانــة، وعمــادة تقنيــة المعلومــات، فــي طلبــات الصيانــة -	
لمرافــق وأجهــزة وكالــة الجامعــة، وفيمــا يلــي بيــان بذلــك:

الطلبات المنجزةعدد الطلباتجهة التنفيذ

1515اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة
55عمادة تقنية المعلومات
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2 - إنجازات الوكالة على مستوى البيئة الجامعية خالل العام الجامعي 1436/1435هـ:

أ - مشروع التدريب والتعليم اإللكتروني المجتمعي:

هــو عبــارة حافلــة معــاد تصميــم مقصورتهــا الداخليــة بمــا يتوافــق مــع الخدمــة التــي ســتقدمها، ومجهــزة 
ــي والســبورة الذكيــة وبعــض البرامــج التدريبيــة  ــي المختلفــة كالحاســب اآلل بتقنيــات التعليــم االلكترون
وغيرهــا مــن التجهيــزات، ويتوفــر لهــا كــوادر تدريــب وإدارة مؤهلــة، وتجــوب هــذه العربــات المتنقلــة القــرى 

والهجــر لخدمــة أفــراد الشــريحة المســتهدفة فــي نطــاق الجامعــة الجغرافــي. 

ب - مشروع بوابة وصول لذوي االحتياجات الخاصة اإللكترونية:

تعتبر البوابة أحد المشروعات الحديثة للوكالة وقد تم خالل العام الجامعي 1435 – 1436 هـ، إقرار اآلتي:

سياسة ذوي االحتياجات الخاصة.-	

وثيقة دعم ذوي االحتياجات الخاصة.-	

الدليل االرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية.-	

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.-	

ج- مشروع بوابة السالمة والصحة المهنية اإللكترونية:

تعتبر البوابة أحد المشروعات الحديثة للوكالة وقد تم خالل العام الجامعي 1435 – 1436 هـ، إقرار اآلتي:

عناصر اإلنتاج األساسية.-	

سياسة السالمة والصحة المهنية.-	

وثيقة السالمة والصحة المهنية.-	
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اإلجراءات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية.-	

النماذج الخاصة بإجراءات السالمة والصحة المهنية.-	

مهام ومسئوليات ممثل اإلدارة وفريق السالمة والصحة المهنية.-	

أنظمة ولوائح ومهام السالمة واألمن.-	

عيادة الصحة المهنية. -	

د - مشروع بوابة تطوير البيئة الجامعية اإللكترونية:

تعتبر البوابة أحد المشروعات الحديثة للوكالة وقد تم خالل العام الجامعي 1435 – 1436 هـ، إقرار اآلتي:

تقييم األثر البيئي للمختبرات االكاديمية.-	

مقترح مشروع بحيرات المدن الجامعية.-	

تقييم األثر البيئي لمرافق الجامعة.-	

السجل البيئي للمختبرات.-	

نموذج مشاركة مجتمع الجامعة في تطوير البيئة الجامعية.-	

هـ - مشروع التصاريح البيئية لمتعهدي التغذية.

و - مشروع نظام األقفال اإللكترونية للمختبرات والمعامل.

ز - مشروع مختبر المياه.

ح - مشروع مكتبة القيم المرجعية للملوثات البيئية.

ط - مشروع وحدة الطباعة بطريقة برايل.

ي - مشروع المختبر المتنقل:

هــو حافلــة معدلــة موصفاتهــا الفنيــة لتكــون مختبــر مجهــز بأثــاث وأجهــزة علميــة تدعــم اجــراء عــدد مــن 
التحاليــل الميدانيــة فــي مرافــق الجامعــة أو خدمــة المجتمــع لضبــط جــودة الخدمــات الغذائيــة وميــاه 
الشــرب  ومتابعــة جــودة أعمــال محطــات تحليــة ميــاه الشــرب ومحطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي 
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ــرات الملحقــة فــي المحطــات  المــدن الجامعيــة بالمجمعــة والزلفــي، مــن حيــث التأكــد مــن جــودة المختب
وأخــذ عينــات للتحليــل الدقيــق الغيــر متوفــر فــي مختبــرات المحطــات، ودعــم اعمــال التشــغيل والصيانــة 
ــق حيــث يقــدم عــدد مــن التحاليــل الميدانيــة وأخــذ العينــات بطــرق علميــة  فــي الزراعــة وتنســيق الحدائ

وحفظهــا إلــى أنــت تصــل إلــى المختبــرات المتخصصــة.

ك - مشروع بوابة وصول لذوي االحتياجات الخاصة المتنقلة.

ل - مشروع التحكم في جودة الهواء الداخلي للمختبرات.

م - مشروع تطبيق نظام هاسب )HACCP( في مطاعم الجامعة.

ن - مشروع كود اشتراطات السالمة والصحة المهنية الهندسية في المختبرات.

.)OHSAS18001( س - مشروع تهيئة مختبرات ومعامل الجامعة للحصول على شهادة

تمثلت أبرز إنجازات المشروع في العام األول:

تنفيذ عدد )4( دورات تدريبية في برنامج التدريب التنويري.-	

تحليل النظام القائم وتقييم العمليات.-	

إعداد وتنقيح العمليات واإلجراءات.-	

مراجعة تعليمات العمل والنماذج.-	

إعداد وتنقيح دليل الصحة والسالمة المهنية.-	

التدريب على التدقيق الداخلي على نظام الصحة والسالمة المهنية.-	

التدقيق الداخلي على نظام الصحة والسالمة المهنية واإلجراءات التصحيحية.-	

التدقيق االولي.-	

ــة العلــوم بالزلفــي – -	 ــح الشــهادة لكليتيــن )كلي ــم من ــح الشــهادة – حيــث ت ــي ومن التدقيــق النهائ
ــات. ــة الكلي ــي لبقي ــق النهائ ــاري التدقي ــة بالمجمعــة( وج ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل وكلي
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ع - مشروع الرقابة االلكترونية.

يتمثــل هــذا المشــروع بنظــام الكترونــي مربــوط عــن طريــق شــبكة األنترنــت مــع األجهــزة الخاصــة بتقييــم 
جــودة وســير انجــاز أعمــال المشــاريع اإلنشــائية وأعمــال التشــغيل والصيانــة ومتابعــة تقيــد مطاعــم 
الجامعــة باشــتراطات الســالمة الغذائيــة ويتميــز بتوزيــع مهــام العمــل علــى الفــرق الميدانيــة بشــكل آلــي 
ووصــول تقاريــر الزيــارات الميدانيــة بصيــغ الكترونيــة مختلفــة إلــى المشــرفين والمــدراء بشــكل آنــي، لدعــم 
ــك تتبــع حافــالت نقــل الطالبــات واتاحــة الفرصــة ألوليــاء  ــرارات بشــكل مــرن وبوقــت ســريع، وكذل اتخــاذ ق

األمــور لتتبــع رحلــة بناتهــم مــن وإلــى كليــات الجامعــة عــن طريــق تطبيــق علــى الهواتــف الذكيــة. 
وكذلــك يتميــز النظــام بإمكانيــة توزيــع مهــام العمــل علــى الفــرق الميدانيــة المختلفــة وتتبع مراحــل انجازه. 
والجامعــة تبنــت هــذا المشــروع ضمــن خطتهــا ألتمتــه جميــع عملياتهــا واالنتقــال إلــى جامعــة الكترونيــة 

بجميــع تعامالتهــا. والوصــول الــى بيئــة جامعيــة متميــزة.         

ف - مشروع المعامل المركزية بجامعة المجمعة.

قامــت الوكالــة ممثلــة فــي إدارة التنظيــم والتقييــم باســتقبال عــدد مــن طلبــات مشــاريع التنظيــم 
والتقييــم مــن األقســام واإلدارات الداخليــة فــي وكالــة الجامعــة، وتمــت دراســتها وفــق المعاييــر واألنظمــة 
المحــددة والمعمــول بهــا وفــق المهــام المســندة لــإلدارة. تعتبــر اإلدارة مــا تم إنجازه فــي هذه الفتــرة الوجيزة، 

تمهيــدًا الســتقبال المشــاريع التــي تحتــاج إلــى دراســتها تنظيميــً وتقييمهــا علــى مســتوى الجامعــة.

4 - إنجازات الوكالة في مجال المسؤولية االجتماعية خالل العام الجامعي 1436/1435هـ:

تمثلت أبرز إنجازات الوكالة في مجال المسئولية االجتماعية خالل العام الجامعي 1435 – 1436 هـ، في اآلتي:

اســتحداث إدارة بمســمى إدارة المســئولية االجتماعيــة والتنميــة المحليــة تابعــة لوكالــة الجامعــة، -	
بموجــب القــرار اإلداري رقــم 12 وتاريــخ 1436/3/1هـــ 

ــتوى -	 ــى مس ــي وعل ــتوى الخليج ــى المس ــة عل ــؤولية االجتماعي ــدم المس ــى يخ ــداد ملتق ــز إلع التجهي
ــتفادة  ــرات واالس ــارب والخب ــب التج ــة، لكس ــي المملك ــة ف ــة واألهلي ــات الحكومي ــات والمؤسس القطاع

ــط.   ــع المحي ــة المجتم ــي خدم ــال ف ــا الفع ــق دوره ــة، ويحق ــداف الجامع ــدم أه ــا يخ ــا بم منه

ــع -	 ــاون م ــي بالتع ــة التعليم ــاع األرطاوي ــدارس قط ــي م ــرب ف ــاه الش ــودة مي ــم ج ــروع تقيي ــذ مش تنفي
محافظــة المجمعــة وإدارة التربيــة والتعليــم.

تنفيــذ مشــروع تقييــم جــودة ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة فــي محطــة محافظــة المجمعــة بالتعــاون -	
مــع محافظــة المجمعــة والبلدية.
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5 - إنجازات الوكالة في مجال البحوث والدراسات خالل العام الجامعي 1436/1435هـ:

نفــذت الوكالــة ممثلــة فــي إداراتهــا المختلفــة عــددًا مــن البحــوث والدراســات فــي العــام الجامعــي 1435 / 
1436هـــ وذلــك علــى النحــو التالــي: 

دراسة مدى حاجة نزالء السجون إلى تنفيذ برنامج تعليم عن بعد -	

التعليميــة والبحثيــة فــي -	 المختبــرات  الهندســية فــي  دراســة تقييــم توافــر اشــتراطات الســالمة 
 « الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الناشــئة  الجامعــات 

دراســة دور معاييــر الســالمة والصحــة المهنيــة فــي رفــع الكفــاءة التعليميــة فــي الجامعــات الناشــئة -	
جامعــة المجمعــة نموذجــً.

دراسة تقييم خصائص الغبار المتساقط في مدينة سدير للصناعة واألعمال.-	

6 - إنجازات الوكالة في مجال التدريب خالل العام الجامعي 1436/1435هـ.

ــن  ــدد م ــذ ع ــداد وتنفي ــة بإع ــة المهني ــة والصح ــة الجامعي ــي إدارة البيئ ــة ف ــة ممثل ــة الجامع ــت وكال قام
ــي: ــة وه ــدورات التدريبي ال

دورة السالمة والصحة المهنية في المختبرات.-	

دورة االمن والسالمة في المختبرات.-	

دورة المدقق الداخلي.-	

	-.)OHSAS-18001( دورة نظام إدارة السالمة والصحة المهنية

7 - إنجازات الوكالة في مجال اإلصدارات خالل العام الجامعي 1436/1435هـ.

قامت الوكالة في هذا العام الجامعي بإنجاز عدد من اإلصدارات التنظيمية والتثقيفية تمثلت فيما يلي: 

الدليــل التنظيمــي لوكالــة الجامعــة: وهــو دليــل تضمــن توضيحــً لهيــكل وكالــة الجامعــة واإلدارات المنضويــة -	

ــق  ــف الدقي ــن التوصي ــك تضم ــكل وكذل ــت الهي ــة تح ــداف اإلدارات المنضوي ــً أله ــن وصف ــك تضم ــه، وكذل تحت

لمهــام هــذه اإلدارات كمــا اشــتمل علــى التحديــد الختصاصــات كل إدارة. 

الدليــل التنظيمــي إلدارة وكالــة الجامعــة: وهــو دليــل تضمــن تحديــدًا لهيــكل إدارة الوكالــة، كمــا تضمــن وصفــً -	

دقيقــً لــكل قســم مــن األقســام التابعــة لهــذه اإلدارة وكذلــك تحديــدًا لألهــداف الخاصــة بــكل قســم والمهــام 

الموكلــة لــه. 

دليــل المراقــب الصحــي: حيــث تضمــن الدليــل تحديــدًا للمواصفــات المتعلقــة بأجهــزة الرقابــة الخاصــة بالجانــب -	

الصحــي لألطعمــة. 
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ــواد ذات -	 ــن الم ــة لتخزي ــليمة واآلمن ــة الس ــح الطريق ــم يوض ــل مه ــو دلي ــة: وه ــواد الكيميائي ــن الم ــل تخزي دلي

ــة.  العالق

ــك -	 ــة وذل ــة األغذي ــية لنظاف ــادئ األساس ــد المب ــى تحدي ــل عل ــز الدلي ــث رك ــة: حي ــالمة الغذائي ــام الس ــل نظ دلي

ــي. ــتخدام اآلدم ــا لالس ــة وصالحيته ــالمة األغذي ــدف س ــق ه لتحقي

دليــل الصحــة المهنيــة: حيــث اشــتمل الدليــل علــى بيــان الغــرض مــن إنشــاء وتطبيــق نظــام إدارة الســالمة -	

والصحــة المهنيــة.

8 - إنجازات الوكالة في مجال اللوائح واألنظمة خالل العام الجامعي 1436/1435هـ.

أنهت الوكالة ممثلة في إدارة البيئة والجامعية والصحة المهنية إنتاج ونشر اللوائح واألنظمة اآلتية:

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.-	

9 - إنجازات الوكالة في مجال المبادرات خالل العام الجامعي 1436/1435هـ.

عملت الوكالة ممثلة في اإلدارات المنضوية تحتها على تقديم عدد من المبادرات منها: 

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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10 - إنجازات الوكالة في مجال النماذج واإلجراءات خالل العام الجامعي 1436/1435هـ.

ــة الجامعــة ممثلــة فــي إدارة البيئــة الجامعيــة والصحــة المهنيــة عــدة إجــراءات يتبعهــا عــدة  تبنــت وكال
ــة االزمــات والطــوارئ ومنهــا: ــة فــي حال نمــاذج إجرائيــة لعمليــات تنفيذي

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.-	
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التحديات التي واجهت الوكالة وسبل التغلب عليها

على مدى العام الجامعي 1435 – 1435 هـ، عملت وكالة الجامعة واإلدارات التابعة لها على تحقيق أهدافها 
االستراتيجية وتنفيذ خطتها التنفيذية، إال أنها جوبهت ببعض من التحديات التي أثرت بشكل أو آخر على 

اإلنجاز، ولقد سعت الوكالة جاهدة للتغلب على هذه المعوقات والتي تتمثل في:

عــدم وجــود مجلــس عــام يربــط بيــن اإلدارات والجهــات التابعــة للوكالــة، ممــا أدى إلــى صعوبــة التواصــل -	
أحيانــا مــع بعــض تلــك اإلدارات والجهــات، وإلــى التكــرار فــي تنفيــذ بعــض المهــام وضعــف التنســيق، 
وقــد عملــت الوكالــة علــى التغلــب علــى ذلــك التحــدي بتفعيــل نظــام االتصــال اإللكترونــي، كمــا قامــت 
بوضــع تصــور إلنشــاء الهيئــة االستشــارية بالوكالــة لتكــون حلقــة الربــط ونقطــة االلتقــاء بيــن الوكالــة 

وإداراتهــا المختلفــة.

نقــص عــدد الكــوادر المؤهلــة للعمــل بــاإلدارات والجهــات المختلفــة التابعــة للوكالــة ســواء فــي تنفيــذ -	
ــة ذلــك النقــص إلــى  ــة، وقــد عالجــت الوكال ــة أو األمــور الماليــة واإلداري العمليــات أو المتابعــة أو الصيان
حــد مــا باســتقطاب وتكليــف عــدد مــن الكــوادر العاملــة بالجامعــة مــن ناحيــة، وتدريــب الكــوادر القائمــة 

علــى العمــل مــن ناحيــة أخــرى.

عــدم وجــود وظيفــة مســاعدين للوكيــل فــي هيكلــة الجامعــة لتســيير أعمــال الوكالــة فــي جوانبهــا -	
الماليــة والفنيــة واإلداريــة، وقــد تــم التعامــل مــع هــذا التحــدي إلــى حــد مــا مــن خــالل تفعيــل وظيفــة 

ــة. الهيئــة االستشــارية بالوكال

ضآلــة الفــرص التدريبيــة المتاحــة والمتخصصــة لتدريــب الكــوادر العاملــة بالوكالــة، وتســعى الوكالــة -	
حاليــا إلــى التعامــل مــع هــذا التحــدي بإعــداد قائمــة باالحتياجــات التدريبيــة وتكليــف إدارة التدريــب بذلــك 

مــن اجــل توفيــر البرامــج التدريبيــة لالرتفــاع بمســتوى األداء للعامليــن بالوكالــة.

وفيما يلي جداول توضح اللجان )الدائمة( و )الفرعية( و )المؤقتة(:

أوال: اللجان الدائمة.

النوعاسم اللجنةم
عدد الجلسات التي 

تمت خالل العام 
1436/1435هـ

3 جلساتدائمةاللجنة االستشارية العليا1
3 جلساتدائمةلجنة التعامالت االلكترونية2
15 جلسةدائمةلجنة ترقيات الموظفين واالستقطاب االداري والمسابقات الوظيفية3
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النوعاسم اللجنةم
عدد الجلسات التي 

تمت خالل العام 
1436/1435هـ

4 جلساتدائمةلجنة اعداد الميزانية ومتابعة بنودها4
15 جلسةدائمةلجنة تنسيق اعمال اللجان ومتابعتها5
10 جلساتدائمةلجنة السالمة واالمن الجامعي في الجامعة6
ــــــــــــــدائمةاللجنة العليا لمتابعة مشروعات الجامعة ومبانيها وتجهيزاتها7
7 جلساتدائمةلجنة الترقيات العليا8
4 جلساتدائمةاللجنة المركزية العليا للجودة واالعتماد األكاديمي9
5 جلساتدائمةلجنة التنظيم والتطوير اإلداري10
3 جلساتدائمةلجنة مجلة العلوم االنسانية واالدارية11
ــــــــــــــــدائمةاللجنة العليا للقبول12
12 جلسةدائمةلجنة اسكان اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم13

81  المجموع

ثانيا: اللجان الفرعية:

النوعاسم اللجنةم
عدد الجلسات التي 

تمت خالل العام 
1436/1435هـ

4 جلساتفرعيةلجنة الدراسات االستثمارية1
4 جلساتفرعيةلجنة دراسة المبادرات2
ــــــــــــــــفرعيةلجنة ترجمة محتوى البوابة االلكترونية3

اللجنة اإلشراقية لدراسة انظمة االتصاالت االدارية واالنشطة 4
4 جلساتفرعيةااللكترونية واجراءات العمل

15 جلسةفرعيةلجنة االشراف على برامج التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد     5

8 جلساتفرعيةلجنة التعيين على وظائف البند6

3 جلساتفرعيةلجنة دراسة المشاريع وتحديد اولوياتها واحتياجات الجامعة7

3 جلساتفرعيةاللجنة التحضيرية لمشروعات الجامعة االنشائية8
6 جلساتفرعيةلجنة اعداد التقارير السنوية للجامعة9

47  المجموع
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ثالثا: اللجان المؤقتة:

النوعاسم اللجنةم
عدد الجلسات التي تمت 
خالل العام 1436/1435هـ

15 جلسةمؤقتةلجنة استكمال ومراجعة بيانات المشاريع1
8جلساتمؤقتةلجنة اعداد الخطة االستراتيجية للجامعة2
ــــــــــــــــمؤقتةلجنة متابعة اعمال خطة التنمية العاشرة3

االشراف على نقل االنشطة المالية واالدارية الى عمادة 4
ـــــــــــــــــــمؤقتةتقنية المعلومات

9 جلساتمؤقتةمتابعة آلية تنفيذ الخطة االستراتيجية5
جلستينمؤقتةلجنة اعداد دراسة فكرية عن الظواهر السلبية6

7
اللجنة التحضيرية لملتقى الجامعات الخليجية 

والمسئولية االجتماعية )رؤى استراتيجية وممارسات 
فاعلة(

5 جلساتمؤقتة

34 جلسةمؤقتةلجنة التعيينات بالمجلس العلمي8
30 جلسة مؤقتة لجنة تقديم التصور حول القواعد التحضيرية9

103المجموع

رابعا: المجالس:

عدد الجلسات التي تمت خالل العام 1436/1435هـاسم المجلسم
3 جلساتالمجلس التشاوري1
34 جلسةالمجلس العلمي2
7 جلسات مجلس صندوق االستثمار 3

44المجموع
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وسائل التواصل:

وكالة الجامعة :

العنوان : المملكة العربية السعودية – المجمعة – ص.ب : 66 المجمعة: 11952

 فاكس : 0164226196

VR@MU.EDU.SA : ايميل
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