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اململكة العربيــة السعودية
وزارة التعليم
جامعـ ـ ــة املجمعة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة التعــاون الــدولي

بيان باتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة بين جامعة المجمعة والجهات الخارجية والمحلية المختلفة

م

اسم الجهة داخل
الجامعة التي
عقدت اتفاقية
التعاون

طبيعية التعاون
(داخلي /
خارجي)

اسم الجهة الخارجية اليت
تم عقد اتفاقية التعاون
معها

اسم الدولة التي
توجد بها الجهة التي
تم عقد االتفاقية معها

داخلي

المركز الوطني ألبحاث
قضايا الشباب

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة
للدراسات العليا
والبحث العلمي

داخلي

الجمعية السعودية لإلدارة
الصحية

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة
للدراسات العليا
والبحث العلمي

1

2

المجال التنفيذي
لالتفاقية
 .1النشاطات البحثية
العلمية المشتركة.
 .2التعاون في البرامج
التدريبية.
 .3تبادل المعلومات
والبيانات ذات االهتمام.
األبحاث المشتركة
إقامة المؤتمرات
والندوات

تاريخ تفعيل
االتفاقية

اإلطار الزمني
لتنفيذ االتفاقية

1437/07/13هـ
 2016/06/20م

خمس سنوات

 .1إثراء الجانب البحثي المشترك.
 .2تطوير الكوادر البشرية من
خالل إقامة الدورات والبرامج
التدريبية.

ثالث سنوات
هجرية من تاريخ
توقيعها من قبل
الطرفين

تعزيز التعاون في المجاالت
العلمية ،وإجراء األبحاث
المشتركة ،وإقامة المؤتمرات
والندوات ،والبرامج التدريبية،
وتقديم االستشارات ،وتنفيذ
المشاريع االستثمارية وإدارتها،
وتبادل الخبرات والكوادر العلمية

 1440-5-25هـ

البرامج التدريبية
التطويرية
الخدمات االستشارية

الهدف من االتفاقية

الدارسات العلمية
تبادل الخبرات

3

خارجي

المنظمة العالمية لحماية
الطفل ()INCPT
بروكسل

بلجيكا

وكالة الجامعة

المسؤولية االجتماعية

1437/02/11هـ
 2015/11/23م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

 .1نشر ثقافة المسؤولية
االجتماعية وتعزيز العمل المشترك
في تنفيذ األنشطة.
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 .2تعزيز دور الجامعة في خدمة
المجتمع المحلي ضمن نطاقها
الجغرافي.

مملكة البحرين

وكالة الجامعة

المسؤولية االجتماعية

1437/2/11هـ
2015/11/23م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية
وتعزيز العمل المشترك في تنفيذ
األنشطة

االمارات العربية
المتحدة

وكالة الجامعة

التنسيق والتعاون في
مجاالت االختصاص
لكل منهما

1439/5/25هـ
2018/2/11م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

تعزيز دور الجامعة في دعم
المجاالت العلمية والتقنية
والبحوث.

وكالة الجامعة

التعاون في مجال
التأهيل الطبي

2018/11/6

سنة واحدة قابلة
للتجديد

التعاون بين الطرفين في مجال
التأهيل الطبي

المسؤولية االجتماعية

1437/2/10هـ
2015/11/22م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

تعزيز دور الجامعة في خدمة
المجتمع المحلي ضمن نطاقها
الجغرافي.

1437/2/12هـ
2015/11/24م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

التعاون المشترك في مجال
االستشارة والتدريب

1437/4/18هـ
2016/1/29م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

التعاون في تقديم االستشارات
والتدريب
والتوعية والتقييم والتدقيق في
مجال السالمة والصحة المهنية.

4

خارجي

الشبكة اإلقليمية
للمسؤولية االجتماعية

5

خارجي

جامعة عجمان

6

خارجي

شركة
Tyromotion Gmbh

النمسا

7

داخلي

الجمعية الخيرية
لرعاية األيتام
)إنسان(

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

8

داخلي

شركة تكوين
القيم

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

التدريب

9

داخلي

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

االستشارات والتدريب
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1437/02/10هـ
 2015/11/22م
مجموعة نايا للتميز ذ.م.م

10

خارجي

11

داخلي

اللجنة النسائية للتنمية
المجتمعية بمنطقة
الرياض

االمارات العربية
المتحدة

وكالة الجامعة

سنة واحدة قابلة
للتجديد

المسؤولية االجتماعية

 .1نشر ثقافة المسؤولية
االجتماعية وتعزيز العمل المشترك
في تنفيذ األنشطة.
 .2تعزيز دور الجامعة في خدمة
المجتمع المحلي ضمن نطاقها
الجغرافي.

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

المسؤولية االجتماعية

1437/7/27هـ
2016/5/4م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

تعزيز دور الجامعة في خدمة
المجتمع المحلي ضمن نطاقها
الجغرافي.

12

داخلي

الهيئة العامة لألرصاد
وحماية البيئة

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

التنسيق والتعاون في
مجال التنبيه حيال
التقلبات الجوية

1437/10/26هـ
2016/7/31هـ

سنة واحدة قابلة
للتجديد

التعاون وتقديم االستشارات في
مجال التنبيه حيال التقلبات الجوية
المؤثرة.

13

داخلي

الغرفة التجارية الصناعية
في رماح

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

المسؤولية االجتماعية

1438/5/18هـ
2017/2/15

سنة واحدة قابلة
للتجديد

14

داخلي

اإلدارة العامة لألمن
والسالمة المدرسية
بوزارة التعليم

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

التنسيق والتعاون في
مجال االمن والسالمة
المدرسية

1438/6/6هـ
2017/3/5م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

15

داخلي

اللجنة الثقافية بمحافظة
المجمعة

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

المسؤولية االجتماعية

1438/6/16هـ
2017/3/15م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

16

داخلي

شركة الصرح للسياحة

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

المسؤولية االجتماعية

1438/6/16هـ
2017/3/15م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

تعزيز دور الجامعة في خدمة
المجتمع المحلي ضمن نطاقها
الجغرافي.
التعاون في مجال األمن والسالمة
المدرسية لتوفير مناخ آمن وبيئة
سليمة لجميع منسوبي الجامعة
وما حولها من الجهات ذات
العالقة.
تعزيز دور الجامعة في خدمة
المجتمع المحلي ضمن نطاقها
الجغرافي.
نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية
وتعزيز العمل المشترك في تنفيذ
األنشطة
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17

داخلي

شركة ذيب لتأجير
السيارات

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

المسؤولية االجتماعية

1438/6/16هـ
2017/3/15م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

18

داخلي

مستشفى الملك خالد
بالمجمعة

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

المسؤولية االجتماعية

1438/12/26هـ
2017/9/17م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

19

داخلي

نادي الفيصلي الرياضي

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

المسؤولية االجتماعية

1438/12/26هـ
2017/9/17م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

20

داخلي

نادي الفيحاء الرياضي

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

المسؤولية االجتماعية

1438/12/26هـ
2017/9/17م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

21

داخلي

جمعية عون للبحث
واإلنقاذ

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

المسؤولية االجتماعية

1439/3/18هـ
2017/12/6م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

22

داخلي

كليات عنيزة األهلية

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

1439/5/7هـ
2018/1/24

سنة واحدة قابلة
للتجديد

23

داخلي

متحف الراجحي بالبكرية

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

1439/5/19هـ
2018/2/5م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

24

داخلي

25

داخلي

التنسيق والتعاون في
المجاالت العلمية
والتقنية والتدريب
التنسيق والتعاون في
مجال رصد وترائي
األهلة

نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية
وتعزيز العمل المشترك في تنفيذ
األنشطة
التعاون المشترك وتبادل
المعلومات في المجال الطبي
نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية
وتعزيز العمل المشترك في تنفيذ
األنشطة ضمن نطاق الجامعة
الجغرافي
نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية
وتعزيز العمل المشترك في تنفيذ
األنشطة ضمن نطاق الجامعة
الجغرافي
نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية
وتعزيز العمل المشترك في تنفيذ
األنشطة
تعزيز دور الجامعة في دعم
المجاالت العلمية والتقنية والبحوث
.
التعاون المشترك في مجال رصد
وترائي األهلة

اإلدارة العامة للتربية
والتعليم بمنطقة القصيم
ممثلة في مكتب التعليم
بالبدائع

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

المسؤولية االجتماعية

1439/5/19هـ
2018/2/5م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية
وتعزيز العمل المشترك في تنفيذ
األنشطة

جامعة شقراء

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

التعاون في مجاالت
االختصاص

1439/6/19هـ
2018/3/7م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

التعاون بين الطرفين في المجاالت
التعليمية ،والبحثية والمجتمعية.
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26

داخلي

كليات الخليج األهلية

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

التعاون في مجاالت
التدريب

1438/8/21هـ
2018/5/7

سنة واحدة قابلة
للتجديد

27

داخلي

فرع التجارة واالستثمار
بمحافظة المجمعة

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

التعاون في مجال
المسؤولية االجتماعية

1429/3/3هـ
2017/11/21

سنة واحدة قابلة
للتجديد

28

داخلي

فرع التجارة واالستثمار
بمحافظة الزلفي

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

التعاون في مجال
المسؤولية االجتماعية

1429/3/3هـ
2017/11/21

سنة واحدة قابلة
للتجديد

29

داخلي

فرع التجارة واالستثمار
بمحافظة رماح

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

التعاون في مجال
المسؤولية االجتماعية

1429/3/3هـ
2017/11/21

سنة واحدة قابلة
للتجديد

نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية
وتعزيز العمل المشترك في تنفيذ
األنشطة ضمن نطاق الجامعة
الجغرافي

30

داخلي

جامعة الحدود الشمالية

المملكة العربية
السعودية

وكالة الجامعة

تنسيق التعاون في
المجاالت التعليمية
والبحثية والمجتمعية

1440 /5 /1هـ
2019 /1 /7م

سنة واحدة قابلة
للتجديد

التعاون بين الطرفين في المجاالت
التعليمية ،والبحثية والمجتمعية.

داخلي

إدارة التربية والتعليم في
محافظة المجمعة

المملكة العربية
السعودية

مستمر

.1تقديم الدورات التدريبة الالزمة
لجميع منسوبي إدارة التربية
والتعليم بالمجمعة.
 .2تقديم الخدمات االستشارية.
 .3االستخدام المتبادل للمرافق
الخاصة بجامعة المجمعة وإدارة
التربية والتعليم.

31

.1تلبية االحتياجات
عمادة خدمة
المجتمع والتعليم التدريبية وتقديم
الخدمات االستشارية
المستمر
العلمية المتخصصة.
 .2االستفادة المتبادلة
من المرافق الخاصة

1435/07/14هـ
 2014/05/14م

التعاون المشترك في مجال
التدريب والتطوير
نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية
وتعزيز العمل المشترك في تنفيذ
األنشطة ضمن نطاق الجامعة
الجغرافي
نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية
وتعزيز العمل المشترك في تنفيذ
األنشطة ضمن نطاق الجامعة
الجغرافي
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بالجامعة وبإدارة
التربية والتعليم.

داخلي

مؤسسة األميرة العنود
الخيرية

المملكة العربية
السعودية

 .1التعاون في شؤون
عمادة خدمة
المجتمع والتعليم الشباب مع تقديم
برامج وخدمات
المستمر
استشارية مدعومة
مالياً.
 .2التعاون في إقامة
برنامج (إيثار) للتطوع
الجامعي.
.1تلبية االحتياجات
عمادة خدمة
المجتمع والتعليم التدريبية وتقديم
الخدمات االستشارية.
المستمر
 .2االستفادة المتبادلة
من المرافق الخاصة.
 .4إجراء البحوث
الميدانية على مدارس
المحافظة.

المملكة العربية
السعودية

.1استفادة المستودع
عمادة خدمة
المجتمع والتعليم الخيري من األوراق
المستخدمة في
المستمر
الجامعة.
 .2توفير دعم مالي
لشراء حاويات
وتوزيعها على مباني

32

داخلي

إدارة التربية والتعليم في
محافظة الزلفي

المملكة العربية
السعودية

33

داخلي
34

المستودع الخيري
بالمجمعة

1436/03/13هـ
 2015/01/04م

1435/07/14هـ
 2014/05/13م

1437/03/12هـ
 2015/12/24م

سنة واحدة

.1توفير برامج تدريبية في تنمية
المهارات الحياتية للشباب.
 .2تقديم الخدمات االستشارية.
 .3تفعيل برنامج نوعي للعمل
التطوعي داخل الجامعة.

ثالث سنوات

.1تقديم الدورات التدريبة الالزمة
لجميع منسوبي إدارة التربية
والتعليم بالزلفي.
 .2تقديم الخدمات االستشارية.
 .3االستخدام المتبادل للمرافق
الخاصة بجامعة المجمعة وإدارة
التربية والتعليم.
 .4تطبيق عدد من البحوث
الميدانية في مدارس محافظة
الزلفي.
.1وجود حاويات لوضع األوراق
المستخدمة والغير صالحة.
 .2استفادة المستودع الخيري من
هذه األوراق.

سنة واحدة
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اململكة العربيــة السعودية
وزارة التعليم
جامعـ ـ ــة املجمعة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة التعــاون الــدولي

الجامعة بمحافظة
المجمعة.

داخلي

لجان التنمية االجتماعية
األهلية في المحافظات
والمدن

المملكة العربية
السعودية

35

جامعة إلينوي في شيكاغو
خارجي

الواليات المتحدة
األمريكية

36

جامعة ماسترخت
خارجي
37

هوالندا

1436/04/08هـ
 2015/01/29م

العمل على التنظيم
عمادة خدمة
واإلشراف لكافة
المجتمع والتعليم
البرامج المجتمعية
المستمر
المشتركة بين عمادة
خدمة المجتمع والتعليم
المستمر ولجان
التنمية.
 .1تبادل أعضاء هيئة 1432/12/23هـ
كلية الطب
 2011/11/20م
التدريس
والطالب.
 .2النشاطات البحثية
التعليمية
المشتركة.
تبادل المواد األكاديمية.
1432/06/08هـ
 .1تطوير أعمال
كلية الطب
 2011/05/02م
الجودة.
 .2الزيارات المتبادلة
بهدف تطوير اعضاء
هيئة التدريس
والطالب.

مستمر

العمل التنظيمي واإلشراف على
البرامج المشتركة بين عمادة
خدمة المجتمع والتعليم المستمر
ولجان التنمية في المحافظات
والمدن المشمولة بخدمات
الجامعة.

خمس سنوات

 .1المشاركة في إعداد منهج
المرحلة األولى.
 .2زيارة خبراء التعليم الطبي.
المشاركة في مراجعة
.3
المنهج في المرحلة الثانية.

خمس سنوات

إعطاء قبول لمعيدي الكلية
لمواصلة الدراسات العليا
والحصول على درجة الماجستير
من هذه الجامعة.
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اململكة العربيــة السعودية
وزارة التعليم
جامعـ ـ ــة املجمعة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة التعــاون الــدولي

جامعة ملبورن

استراليا

كلية الطب

خارجي

التواصل والتعاون في
شأن األبحاث العلمية.

1432/05/15هـ
 2011/04/20م

مستمر

التعاون المشترك في إجراء
األبحاث العلمية.

38

جامعة دالهادتسي

كندا

كلية الطب

 .1تطوير الجودة،
المناهج ،أعضاء هيئة
التدريس والطالب.
 .2تبادل المعلومات
العلمية.

كلية الطب

 .1التبادل الطالبي
(البحث العلمي،
التدريب السريري).
 .3تبادل أعضاء هيئة
التدريس.

كلية الطب

 .1المسؤولية
االجتماعية.
 .2تدريب الطالب.

كلية علوم
الحاسب
والمعلومات

 .1تطوير المقررات
الدراسية والموارد
الدراسية.
 .2الوصول المجاني
لبعض البرامج
والتخفيض على
البعض اآلخر.

خارجي
39

خارجي

الجامعة الوطنية في
سنغافورة

سنغافورة

40

داخلي

المديرية العامة للشؤون
الصحية بمنطقة الرياض

المملكة العربية
السعودية

41

شركة IBM
خارجي
42

الواليات المتحدة
االمريكية

1432/05/15هـ
 2011/04/20م

1432/05/15هـ
 2011/04/20م

1432/01/20هـ
 2010/12/26م

1436/06/14هـ
 2014/12/10م

خمس سنوات

تدريب أعضاء هيئة التدريس،
وتفعيل الجوانب البحثية في المجال
الطبي.

خمس سنوات

 .1متابعة منهج الكلية وتقييمه من
خالل زيارة خبراء التعليم الطبي.
 .2مشاركة الخبراء في مراجعة
المرحلة الثانية من مراجعة
المنهج.

مستمر

تقديم الخدمات المجتمعية من خالل
أطباء الكلية في العيادات وتقديم
الرعاية الصحية وتدريب الطالب.

مستمر

 .1تمكين الطالب من مواجهة
تحديات سوق العمل.
 .2أكاديمية  IBMتقدم نموذجا ً
عالميا ً للشراكة بين سوق العمل
والنشاط األكاديمي لدفع عجلة
التطور ومواكبة الطلب على تقنية
المعلومات.
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اململكة العربيــة السعودية
وزارة التعليم
جامعـ ـ ــة املجمعة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة التعــاون الــدولي

خارجي

شركة ميكروسوفت
Microsoft

كلية علوم
الحاسب
والمعلومات

الهند

كلية علوم
الحاسب
والمعلومات

 .1االستفادة من
الخدمات المقدمة من
الشركة.
 .2استخدام البرمجيات
والمواد الدراسية.
 .3التدريب على
الشهادات المعتمدة من
الشركة.
 .1االستفادة من
الخدمات والبرامج
والدعم الفني المقدم
من أكاديمية اوراكل.
.3الوصول للموارد
التعليمية.
 .4تدريب أعضاء
التدريس.
.1محتوى التعليم
االلكتروني.
 .2نظام تدريب .SAP
 .3دليل الطالب.

الواليات المتحدة
االمريكية

الواليات المتحدة
االمريكية

كلية علوم
الحاسب
والمعلومات

توفير جميع الموارد
االلكترونية ،المواد
الدراسية ،والخدمات،
والمواقع االلكترونية.

43

شركة اوراكلOracle
خارجي

الواليات المتحدة
االمريكية

كلية علوم
الحاسب
والمعلومات

44

SAP Labs
خارجي
45

شركة سيسكوCISCO
خارجي
46

1434/12/24هـ
 2013/10/29م

1434/12/24هـ
 2013/10/29م

1436/03/20هـ
 2015/01/11م

1434/12/24هـ
 2013/10/29م

مستمر

تصميم برنامج أكاديمية
مايكروسوفت
لتكنولوجيا المعلومات لمساعدة
المؤسسات
التعليمية لتقديم حلول التدريب على
تقنيات
مايكروسوفت.

مستمر

اكاديمية اوراكل تقدم برامج
متطورة للمؤسسات التعليمة حيث
تقدم البرامج التطبيقية والمناهج
الدراسية التي تتيح ألعضاء
التدريس استخدامها في البرامج
األكاديمية وداخل الفصول
الدراسية.

مستمر

تقديم أحدث برامج التعليم المقدمة
من  SAPوتوفير التدريب الشامل
بطريقة مريحة وفعالة من حيث
التكلفة.

مستمر

تعليم الطالب أساسيات ومهارات
استخدام
الشبكات عن طريق المناهج
واألدوات المقدمة من أكاديمية
سيسكو.
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اململكة العربيــة السعودية
وزارة التعليم
جامعـ ـ ــة املجمعة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة التعــاون الــدولي

شركة EMC
خارجي

الواليات المتحدة
االمريكية

كلية علوم
الحاسب
والمعلومات

47

خارجي

شركة هواوي
HUAWEI

الصين

كلية علوم
الحاسب
والمعلومات

ايرلندا

كلية العلوم
بالزلفي /قسم
علوم الحاسب

 .1تقديم برمجيات
لمعامل الكلية.
تقديم برمجيات
للطالب.

الواليات المتحدة
االمريكية

كلية العلوم
بالزلفي /قسم
علوم الحاسب

 .1تقديم دورات
للطالب.
 .2االشتراك في
مسابقة مشروع
التخرج العالمية.
خصومات على
الدورات العالمية.

48

خارجي

Microsoft Ireland
.Operations Ltd

49

شركة EMC
خارجي
50

 .1توفير البرامج
ودليل المعامل.
 .2تخفيضات على
شهادات EMC
المعترف بها.
 .3الوصول لمحتويات
البوابة اإللكترونية.
تدريب الطلبة وأعضاء
هيئة التدريس ،وتفعيل
الجوانب البحثية في
مجال
الشبكات واالتصاالت.

1436/07/11هـ
 2015/04/03م

1437/03/03هـ
 2015/12/15م

1436/07/11هـ
 2015/04/30م

1436/06/14هـ
 2015/04/04م

مستمر

ثالث سنوات

سنة واحدة

سنة واحدة

تنسيق وتقديم دورات EMC
تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق
العمل وخصوصا ً في مجال تصميم
واختبار االلكترونيات للمهندسين
الراغبين في تعلم المزيد وتحسين
مهاراتهم في تطبيقات EMC
وبأسعار مناسبة.
تدريب الطلبة وأعضاء هيئة
التدريس ،وتفعيل الجوانب البحثية
في مجال الشبكات واالتصاالت.

 .1تقديم برمجيات لمعامل الكلية.
 .2تقديم برمجيات للطالب.

 .1تقديم دورات للطالب.
 .2االشتراك في مسابقة مشروع
التخرج العالمية.
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اململكة العربيــة السعودية
وزارة التعليم
جامعـ ـ ــة املجمعة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة التعــاون الــدولي

خارجي

شركة سيسكو
CISCO

الواليات المتحدة
االمريكية

51

خارجي

شركة أوراكل
Oracle

الواليات المتحدة
االمريكية

كلية العلوم
بالزلفي /قسم
علوم الحاسب

 .1تقديم ورش عمل.
 .2خصومات على
شراء الكتب
واالمتحانات الدولية.
تقديم دورات للطالب.

الواليات المتحدة
االمريكية

كلية العلوم
الطبية التطبيقية/
برنامج تقنية
االجهزة الطبية

طلب االعتماد
األكاديمي لبرنامج
تقنية االجهزة الطبية.

المانيا

كلية العلوم
الطبية التطبيقية/
برامج
المختبرات
الطبية –
التمريض –
العالج الطبيعي
والتأهيل
الصحي.

طلب االعتماد
األكاديمي لبرامج
المختبرات الطبية –
التمريض – العالج
الطبيعي والتأهيل
الصحي.

52

خارجي

الهيئة االمريكية لالعتماد
األكاديمي ABET

53

خارجي

54

الهيئة االلمانية لالعتماد
األكاديمي AHPGS

كلية العلوم
بالزلفي /قسم
علوم الحاسب

 .1توريد أجهزة
إلنشاء معمل الشبكات.
تدريب مدربين
معتمدين.

1436/06/24هـ
 2015/04/14م

1436/06/11هـ
 2015/03/31م

1435/04/04هـ
 2014/02/05م

1436/02/19هـ
 2014/12/12م

سنة واحدة

سنة واحدة

 .1تدريب مدربين معتمدين.
 .2تقديم دورات سيسكو للطالب.
انشاء معمل سيسكو بالكلية.

 .1تقديم ورش عمل.
 .2تقديم دورات للطالب.

مدة التأهيل
سنة ونصف

حصول برنامج تقنية االجهزة
الطبية على االعتماد األكاديمي من
هيئة االعتماد االمريكي ABET

مدة التأهيل
سنة واحدة

حصول البرامج المتقدمة على
االعتماد األكاديمي االلماني من
هيئة .AHPGS
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وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة التعــاون الــدولي

خارجي

الهيئة االلمانية لالعتماد
األكاديمي والجودة
ASIIN

المانيا

كلية التربية
بالمجمعة /قسم
األحياء

55

خارجي

الهيئة االلمانية لالعتماد
األكاديمي والجودة
ASIIN

المانيا

كلية التربية
بالزلفي /قسم
الكيمياء

56

خارجي

57

الهيئة االلمانية لالعتماد
األكاديمي والجودة
ASIIN

المانيا

كلية التربية
بالزلفي /قسم
الرياضيات
والفيزياء

 .1مراجعة البرامج
الحالية.
 .2زيارة لمراجعة
للبرامج.
 .3مناقشة وتقييم
التقارير من خالل لجان
فنية ذات صلة.
 .4اصدار قرار
االعتماد.
 .1مراجعة البرامج
الحالية.
 .2زيارة لمراجعة
للبرامج.
 .3مناقشة وتقييم
التقارير من خالل لجان
فنية ذات صلة.
اصدار قرار االعتماد.
 .1مراجعة البرامج
الحالية.
 .2زيارة لمراجعة
للبرامج.
 .3مناقشة وتقييم
التقارير من خالل لجان
فنية ذات صلة.
 .4اصدار قرار
االعتماد.

1436/01/20هـ
 2014/11/13م

1435/07/21هـ
 2014/05/21م

1436/01/26هـ
 2014/11/19م

مدة التأهيل
سنتين

 .1الحصول على االعتماد من
هيئات خارجية ذات قيمة عالية
 .2تقديم برامج تعليمية ذات جودة
عالية.
 .3معالجة ثغرات البرامج الحالية.
 .4رفع قدرات ومهارات أعضاء
هيئة التدريس.

مدة التأهيل
سنتين

 .1الحصول على االعتماد من
هيئات خارجية ذات قيمة عالية
 .2تقديم برامج تعليمية ذات جودة
عالية.
 .3معالجة ثغرات البرامج الحالية.
رفع قدرات ومهارات أعضاء هيئة
التدريس.

مدة التأهيل
سنتين

 .1الحصول على االعتماد من
هيئات خارجية ذات قيمة عالية
 .2تقديم برامج تعليمية ذات جودة
عالية.
 .3معالجة ثغرات البرامج الحالية.
 .4رفع قدرات ومهارات أعضاء
هيئة التدريس.
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داخلي

معهد ريادة األعمال
الوطني بالزلفي

المملكة العربية
السعودية

58

داخلي

معهد ريادة األعمال
الوطني بالزلفي

المملكة العربية
السعودية

 .1التعريف بالخدمات
كلية العلوم
التي يقدمها معهد ريادة
والدراسات
اإلنسانية بالغاط األعمال الوطني.
 .2التدريب على
برنامج حدد فكرة
مشروعك.
 .1المشاركة في
كلية العلوم
مجاالت البحث العلمي
والدراسات
اإلنسانية بالغاط وتنمية المهارات.
 .2المشاركة في خدمة
المجتمع وفي مجاالت
البنية التحتية وتقنية
المعلومات.

اليابان

 .1التعاون البحثي.
كلية العلوم
 .2إقامة مؤتمرات
والدراسات
اإلنسانية بحوطة وورش عمل ودورات
تدريبية.
سدير
 .3برامج تبادل
الزيارات.
 .4المشاركة في إعداد
تصور علمي لموقع
المرصد الفلكي الدائم
واالحتياجات

59

داخلي

جمعية األمومة والطفولة
النسائية الخيرية بالغاط

المملكة العربية
السعودية

60

خارجي

61

المرصد القومي الفلكي
الياباني

كلية التربية
بالزلفي

 .1إقامة محاضرات
تعريفية عن تأهيل
الشباب لسوق العمل.
 .2تقديم دورات
تدريبية للطالب.

1436/02/01هـ
 2014/11/23م

1435/11/19هـ
 2014/09/14م

1437/06/28هـ
 2016/04/06م

1436/08/13هـ
 2015/06/01م

سنة واحدة

سنة واحدة

سنتين

ثالث سنوات

تقديم دورات وورش عمل لطالب
كلية التربية بالزلفي

تأهيل كوادر بشرية متخصصة في
مجال إدارة األعمال وتقديم
مساعدة مالية لطالب الكلية
مقدرها  10000لاير لتأسيس
مشاريع صغيرة ومتوسطة.
.1المشاركة في مجاالت البحث
العلمي.
 .2المشاركة في مجاالت تنمية
المهارات.
 .3المشاركة في مجاالت خدمة
المجتمع.
 .4المشاركة في مجاالت البنية
التحتية وتقنية المعلومات.
.1تطوير البحث العلمي في المجال
الفلكي.
.2تطوير الكوادر السعوديين في
المجال الفلكي.
.3إعداد وتطوير موقع المرصد
الفلكي.
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Ministry of Education
Majmaah University
Vice-Rector Office for Graduate
Studies & Scientific Research
Administration of International Cooperation

اململكة العربيــة السعودية
وزارة التعليم
جامعـ ـ ــة املجمعة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة التعــاون الــدولي

والتجهيزات الخاصة
به.

خارجي
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Sun Moon
University

كوريا الجنوبية

•تطوير دورات وبرامج
كلية العلوم
تعليمية مشتركة.
والدراسات
اإلنسانية بحوطة •تطوير بحوث أكاديمية
مشتركة.
سدير
•تبادل طالب الدراسات
العليا والجامعية
للدراسة والبحث.
•تبادل األساتذة
والباحثين إلجراء
البحوث والمحاضرات
والمناقشات.
•تنظيم المؤتمرات
والندوات وورش العمل
المشتركة.
•تنظيم دورات تدريبية
في جميع التخصصات
األكاديمية

13/2/1437هـ

 3سنوات متجددة
تلقائيا ً مرة واحدة
لمدة مماثلة

تعليمي بحثي

