








املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على اهلادي األمني، وعلى آله وصحابته أمجعني، وبعد؛  

ــم  ــا ثــالث هــي: التعلي ــط هبــا قضاي ــات املنوطــة هبــا؛ إذ ترتب ــف والتكليف ــن الوظائ ــة م ــة واالجتماعي ــة والتربوي ــا العلمي ــات مكانته               فتكتســب اجلامع
العــايل، والبحــث العلمــي، وخدمــة املجتمــع، األمــر الــذي جيعــل منهــا مؤسســات ذات فاعليــة وتأثــر، ويف الوقــت نفســه يتحتــم عليهــا التحديــث املســتدام والتطويــر 
املتواصــل لكافــة براجمهــا األكادمييــة واإلداريــة، وهــو األمــر الــذي تســتحضره جامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيــز الــي تســتهدف يف رؤيتهــا ورســالتها أن تكــون 

مصــدر إشــعاع معــريف يف حميطهــا االجتماعــي علــى حنــو خــاص، ويف الوطــن علــى وجــه العمــوم. 

              وتعزيــزاًا هلــذا التوجــه اعتمــدت مفاهيــم معاصــرة كاملعلوماتيــة واجلــودة الشــاملة وجمتمــع املعرفــة وحنــو ذلــك مــن املفاهيــم ذات الــدالالت التطبيقيــة 
الــي حرصــت اجلامعــة علــى اإلفــادة منهــا عملًيــا إبــان مســرهتا ؛ حيــث إهنــا تســهم كثــًراًا يف تنامــي برامــج اجلامعــة، ورقــي أدائهــا، وثبــات مســرهتا، ومــن مث 
حظيــت كلياهتــا وإداراهتــا وطالهبــا وطالباهتــا علــى الكثــر مــن اجلهــود النوعيــة املؤديــة بعــد توفيــق اهلل تعــاىل إىل تأمــني بيئــة أكادمييــة جاذبــة، وخمرجــات 
تتســم باملهــارة، ومنســوبني يتحلــون بالكفــاءة. وقــد ترافــق كل ذلــك مــع العنايــة باجلانــب اإلداري ؛ حيــث اســُتْجِلبت التقنيــات، واٌعتمــدت طائفــة مــن التدابــر 

والربامــج الــي أمثــرت عــن حصــول اجلامعــة علــى االعتمــاد األكادميــي . 

ــا ؛ لــذا حرصــت اجلامعــة علــى تدويــن هــذا التقريــر الســنوي، وجعلــه حافــاًل بنشــاطاهتا                وحيــث إن تلــك اجلهــود والتطبيقــات تتطلــب إيضاًحــا وبياًن
وإجنازاهتــا يف مجيــع املجــاالت، معــزًزا بالبيانــات اإلحصائيــة، ومرتبــا علــى النحــو الــذي يســهل معــه الوصــول إىل املعلومــات بــكل يســر وســهولة ، ومــن هنــا يطيــب 
يل أن أُْبــِدي إعجــايب بالعمــل الشــمويل الــذي قــام بــه الزمــالء يف مركــز املعلومــات اإلحصائيــة  باجلامعــة، وأشــكر هلــم جهودهــم املباركــة، وأرجــو هلــم وجلميــع 

منســويب اجلامعــة وطالهبــا دوام الَعــْون والتوفيــق . 

                                                                                                                                                                                       أ.د. عبدالرمحن بن هالل الطلحي
                                                                                                                                                                                             رئيس اجلامعة

 أ.د. عبدالرمحن بن هالل الطلحي
رئيس اجلامعة



          أسســت مبوجــب مرســوم ملكــي عــام 1430 هـــ املوافــق2009 م 
بتحويــل فــرع جامعــة امللــك ســعود باخلــرج إىل جامعــة مســتقلة 
ــات يف حمافظــات  ــع الكلي ــام مجي ــة اخلــرج، وانضم تدعــى جامع
اخلــرج والــدمل ووادي الدواســر وحوطــة بــي متيــم واألفــالج 
أعلــن  1432/10/23هـــ،  ويف  اجلامعــة،  إىل  والســليل  واحلريــق 
ــة مبوجــب مرســوم  ــل اســم اجلامع ــه مت تعدي ــة أن ــر اجلامع مدي
العزيــز، ويف 10 مجــادى  بــن عبــد  ســلمان  ملكــي إىل جامعــة 
األوىل 1436 هـــ املوافــق 1 مــارس 2015 أصــدر امللــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز أمــًرا بتغيــر اســم اجلامعــة مــن جامعــة ســلمان 
ــز. ــد العزي ــن عب ــة األمــر ســطام ب ــز إىل جامع ــد العزي ــن عب  ب

وعلميــة  وهندســية  طبيــة  كليــة  عشــرين  اجلامعــة  تضــم 
ــا أكثــر مــن   ونظريــة، وتنتشــر يف ســت حمافظــات، ويــدرس فيه

28 ألــف طالــب وطالبــة .

1. تعزيز مكانة اجلامعة حملياًًا ودولًيا.
2. متكني الطلبة من املنافسة يف سوق العمل.

3. استقطاب املوارد البشرية املتميزة وتنميتها.
4. التحسني املستمر لعمليات التعليم والتعلم.

5. تطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي.
6. التحسني املستمر ملمارسات اجلودة وتطبيقاهتا.

7. بناء شراكات إستراتيجية فاعلة.
8. استدامة املوارد املالية للجامعة.

9. تطوير نظام إداري داعم.
10. تطوير برامج داعمة للمسؤولية املجتمعية.

ــم، منافســة يف البحــث العلمــي  ــزة يف التعلي           جامعــة متمي
واملســؤولية  الشــراكة  يف  فاعلــة  املعرفــة،  القتصــاد  الداعــم 

املجتمعيــة.

          تقــدمي تعليــم متميــز، وتطويــر حبــوث علميــة إبداعيــة، 
بيئــة  خــالل:  مــن  املجتمعيــة  واملســؤولية  الشــراكة  وتعزيــز 
أكادمييــة حمفــزة ومــوارد بشــرية وتقنيــة متميــزة وشــراكات 

إســتراتيجية فاعلــة ونظــام إداري داعــم.

1- اإلتقان : مراقبة اهلل يف كل عمل وااللتزام مبعاير اجلودة 
و السعي إىل التميز والتطوير املستمر .

2- العدالة : معاملة مجيع منسويب اجلامعة وفق معاير واحدة 
دون حتيز ، أو حماباة .

3 - العمل بروح الفريق : بث الروح اجلماعية لإلجناز ، 
 وتشجيع التعاون لتحقيق املهام وألهداف .

4- الشفافية واملساءلة : توثيق تقارير أداء اجلامعة وتوجهاهتا 
، ونشرها  مبصداقية ، واإلجابة عن كافة االستفسارات 

املتعلقة بشأهنا دون  تأجيل .
5- املسؤولية املجتمعية: تلتزم اجلامعة بتعزيز برامج املسؤولية 

 املجتمعية، وبرامج الوصول الشامل ملنسويب اجلامعة .
6-اهلوية الوطنية : تلتزم بتعزيز قيم االنتماء واملواطنة لدى 

منسويب اجلامعة .

اجلامعة  نشأة 

األهداف رؤية اجلامعة2030

الرسالة

القيم اجلوهرية



حمافظيت اخلرج والدمل

اململكة العربية السعودية

منطقة الرياض

حمافظة حوطة بين متيم
تبعد عن حمافظة اخلرج ١٢٠كم

حمافظة األفالج
تبعد عن حمافظة اخلرج ٢٣٧كم

حمافظة السليل
تبعد عن حمافظة اخلرج ٤٧٨كم

حمافظة وادي الدواسر
تبعد عن حمافظة اخلرج ٥٦٧كم



اهليكل اإلداري
رئيس اجلامعة

املستشارون

إدارة العالقات العامة واإلعالم 

وكيل اجلامعة

عمادة املوارد البشرية

عمادة خدمة املجتمع
والتعليم املستمر

اإلدارة العامة للمشاريع

إدارة أمن املعلومات

إدارة األمن والسالمة

عمادة تقنية املعلومات
والتعليم عن بعد

كلية اهلندسةعمادة الدراسات العليا
بوادي الدواسر

كلية التربية
بوادي الدواسر

كلية األداب
والعلوم بوادي الدواسر

كلية العلوم الطبية
التطبيقية بوادي الدواسر

كلية العلوم والدراسات
اإلنسانية بالسلبل

كلية الطب باخلرج

كلية الصيدلة باخلرج

كلية اهلندسة باخلرج 

كلية العلوم والدراسات
 االنسانية باخلراج

كلية التربية باخلرج

كلية املجتمع باخلرج

كلية املجتمع باالفالج

عماد شؤون الطالب

كلية التربية بالدمل عمادة التطوير واجلودة كلية طب االسنان باخلرج

كلية العلوم 
والدراسات اإلنسانية 

حبوطة بين متيم
املكتب االتنفيذي

 للخطة االستراتيجية

مركز املعلومات
 االحصائية

مركز الوثائق
واملحفوظات

مكتب إدارة املبادرات

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية باخلرج

كلية هندسة وعلوم 
احلاسب باخلرج

كلية ادارة
 االعمال باخلرج

كلية ادارة االعمال 
حبوطة بين متيم 

كلية العلوم والدراسات
 االنسانية باالفالج

عمادة شؤون
 القبول والتسجيل 

عمادة السنة 
التحضريية

عمادةالبحث العلمي

عمادةشؤون املكتبات

عمادةمعهد البحوث
واخلدمات اإلستشارية

أمانة جملس اجلامعة

أمانة املجلس العلمي

أمانة الكراسي البحثية

إدارة التعاون الدويل 
واجلمعيات العلمية

اإلدارة العامة للشؤون 
اإلدارية واملالية 

اإلدارة العامة 
للتشغيل والصيانة 

إدارة اإلستثمار وتنمية 
املوارد  الذاتية

إدارة إسكان 
اعضاء التدريس

وكيل اجلامعة 
للدراسات العليا
والبحث العلمي

وكيل اجلامعة 
لشؤون الفروع

وكيل اجلامعة 
للشؤون التعليمية

واألكادميية
وكيل اجلامعة 

للتطوير واجلودة
وكيل اجلامعة 

لشؤون الطالبات

أمانة أوقاف اجلامعةاملستشفى اجلامعيوحدة الوعي الفكريوحدة املراجعة الداخليةاإلدارة القانونية

املستشار واملشرف العام على مكتب رئيس اجلامعة 







املحتويات
             الفصل األول

13152الطالب والطالبات

36182

90216

116226

138244

الفصل الثاني
األنشطة والخدمات الطالبية

 الفصل الثالث
اعضاء هيئة التدريس

 ومـن فـي حكمــهم

 الفصل الرابع
 االبتعاث والتدريب

الفصل الخامس
 األنشطة العلمية

والتعليمية

الفصل السادس
خدمة المجتمع

الفصل الســابع
الشؤون اإلدارية والمتالية

والفنية والمشروعات 

الفصل الثامن
مذكرات التفاهم

الفصل التاسع 
الميزانية 

الفصل العاشر
 اإلنجازات والمعوقات

والمقترحات





13 مركز املعلومات اإلحصائية

جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
ول
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             الفصل األول

الطالب والطالبات
 يتضمن هذا الفصل جميع المعلومات التي تخص
الطالب والطالبات واإلنجازات التي تحققت بشأنها
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
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1/1ـ بيانات إحصائية للطالب والطالبات بشكل عام من خالل ما يأيت:

1/1/1ـ أعداد ونسب الطالب حسب املرحلة الدراسية:

املرحلة 
بكالوريوسدبلوم عالزمالةماجستردكتوراهالدراسية

كليات املجتمع 
)انتقايل 
+مشارك(

دبلوم
شهادات 

أخرى )سنة 
حتضرية(

املجموع

0405088230821948676230028499عدد الطالب

100%8.07%2.37%6.84%80.99%0.31%0.00%1.42%0%النسبة

2/1/1ـ أعداد الطالب حسب حاالهتم:

خريجمقيدمستجداحلالة

7940284995379عدد الطالب

3/1/1ـ أعداد ونسب الطالب حسب اجلنسية:

املجموعغر سعوديسعودياجلنسية

2807642328499عدد الطالب

100 %1.48 %98.52 %النسبة



مركز املعلومات اإلحصائية16

صل األول
الف

ب والطالبات
الطــا

4/1/1ـ أعداد ونسب الطالب حسب اجلنس:

املجموعأنثىذكراجلنس

120841641528499عدد الطلبة

100 %57.60 %42.40%النسبة

2/1ـ بيانات إحصائية حلالة الطالب )مستجد، مقيد، خريج(:
1/2/1ـ أعداد الطالب حسب احلالة واملرحلة الدراسية:

حالة الطالب

املرحلة الدراسية

بكالوريوسدبلوم عالزمالةماجستردكتوراه
 كليات

 املجتمع
 )انتقايل +
)مشارك

دبلوم
 شهادات

 أخرى )سنة
)حتضرية

املجموع

0204110418591134420987940مستجد

0405088230821948559230028499مقيد

0808547263724605379خريج

•الطالب املقيدون هم مجيع الطالب )املستجدون واخلرجيون(
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
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رسم بياين يوضح أعداد الطالب حسب احلالة واملرحلة الدراسية

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

مستجدمقيدخريج

شهادات أخرىاملجموع
 (سنة حتضريية)

كليات املجتمعدبلوم دون اجلامعي
 (انتقايل + مشارك)

دكتوراةماجستريزمالةدبلوم عالبكالوريوسالدبلوم

0 0 0 204 405 8 110 0 0 88 88 85 4185 23082 4726 0 117 142 911 1948   372 344 559 46 2098   2300   0       7940  28499 5379  
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صل األول
الف

ب والطالبات
الطــا

2/2/1ـ أعداد الطالب  حسب احلالة والكلية واجلنس:

الكلية
خرجيونمقيدونمستجدون

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

002523400الطب باخلرج

001440380طب األسنان باخلرج

181569861615699العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

483310170036العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

0048724111063الصيدلة باخلرج

0049001030اهلندسة باخلرج

001560170اهلندسة بوادي الدواسر

7175134035337هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

62126020841005224138إدارة األعمال باخلرج

28109530900إدارة األعمال حبوطة بي متيم

1191788842294148521العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

75572244160637300العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي متيم

2763029761505175365العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
ول
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الكلية
خرجيونمقيدونمستجدون

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

16226538290855158العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

187468670174562205اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

16100202150791683التربية باخلرج

0369016440328التربية بالدمل

0014258084318التربية بوادي الدواسر

65548011331134164231املجتمع باخلرج

04111114129املجتمع باألفالج

1159851132188000عمادة السنة التحضرية باخلرج

88099000السنة التحضرية بوادي الدواسر

123154142160115105عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

38354105120841641517633616املجموع

7940284995378اإلمجايل
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
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3/2/1ـ أعداد الطالب املستجدين ونسبهم حسب الكلية واجلنس:

الكلية
بكالوريوسدبلوم عالدبلومماجستردكتوراه

كليات املجتمع 
)انتقايل 
+مشارك(

دبلوم
شهادات 

أخرى )سنة 
حتضرية(

املجموع

ذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

الطب باخلرج

00000000000000000طب األسنان باخلرج

00181500000000000018العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

00000000483300000048العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

00000000000000000الصيدلة باخلرج

00000000000000000اهلندسة باخلرج

00000000000000000اهلندسة بوادي الدواسر

007170000000000007هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

00000000621260000000621إدارة األعمال باخلرج

000000002810000000281إدارة األعمال حبوطة بي متيم

0012190000107159000000119العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي 
000000007557200000075متيم
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صل األول
الف

ب والطالبات
الطــا

الكلية
بكالوريوسدبلوم عالدبلومماجستردكتوراه

كليات املجتمع 
)انتقايل 
+مشارك(

دبلوم
شهادات 

أخرى )سنة 
حتضرية(

املجموع

ذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

00000000276302000000276العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

00000000162265000000162العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

00000000187468000000187اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

001610000000000000016التربية باخلرج

0000000003690000000التربية بالدمل

00000000000000000التربية بوادي الدواسر

00000000004704001858000655املجتمع باخلرج

000000000004100000املجتمع باألفالج

0000000000000011598511159عمادة السنة التحضرية باخلرج

0000000000000088088السنة التحضرية بوادي الدواسر

0000337772160000186100123عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

0053151337772161757242847044120314112478513835املجموع

020411088418591134420987940اإلمجايل
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
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3/1ـ أعداد الطالب املقيدين ونسبهم حسب الكلية واجلنس:

الكلية
بكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

كليات املجتمع 
)انتقايل 
+مشارك(

دبلوم
 شهادات

 أخرى )سنة
)حتضرية

املجموع

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
00530024700000002523الطب باخلرج

00000014400000001440طب األسنان باخلرج
00192000679596000000698616العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

0000001017000000010170العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر
007200480239000000487241الصيدلة باخلرج
001100047900000004900اهلندسة باخلرج

00000015600000001560اهلندسة بوادي الدواسر
00233400490369000000513403هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

0000002084100500000020841005إدارة األعمال باخلرج
00000095300000009530إدارة األعمال حبوطة بي متيم

0019280086522660000008842294العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
00000024416060000002441606العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي متيم

00000097615050000009761505العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
000000382908000000382908العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

00000067017450000006701745اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
004818600136132100180002021507التربية باخلرج
0000000164400000001644التربية بالدمل

000000142580000000142580التربية بوادي الدواسر
0000000080010233331110011331134املجتمع باخلرج



مركز املعلومات اإلحصائية24

صل األول
الف

ب والطالبات
الطــا

الكلية
بكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

كليات املجتمع 
)انتقايل 
+مشارك(

دبلوم
 شهادات

 أخرى )سنة
)حتضرية

املجموع

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
0000000011114000011114املجتمع باألفالج

00000000000013218801321880عمادة السنة التحضرية باخلرج
000000000000990990السنة التحضرية بوادي الدواسر

0000721600001014400142160عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
001322737216922813854811113742125514208801208416415املجموع

040588230821948676230028499اإلمجايل

1/3/1ـ أعداد الطالب اخلرجيني ونسبهم حسب الكلية واجلنس:

الكلية
بكالوريوسدبلوم عالزمالةماجستردكتوراه

كليات املجتمع 
)انتقايل 
+مشارك(

دبلوم
شهادات 

أخرى )سنة 
حتضرية(

املجموع

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

00000000400000000400الطب باخلرج

00000000380000000380طب األسنان باخلرج

000000001569900000015699العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

00000000036000000036العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
ول

األ
ل 

ص
لف

ا
ات

الب
لط

 وا
ب

ــا
لط

ا

الكلية
بكالوريوسدبلوم عالزمالةماجستردكتوراه

كليات املجتمع 
)انتقايل 
+مشارك(

دبلوم
شهادات 

أخرى )سنة 
حتضرية(

املجموع

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

000000001106300000011063الصيدلة باخلرج

0000000010300000001030اهلندسة باخلرج

00000000170000000170اهلندسة بوادي الدواسر

0000000053370000005337هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

00000000224138000000224138إدارة األعمال باخلرج

00000000900000000900إدارة األعمال حبوطة بي متيم

00300000145521000000148521العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي 
000000003730000000037300متيم

00000000175365000000175365العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

000000005515800000055158العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

000000006220500000062205اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

003200008868100000091683التربية باخلرج
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صل األول
الف

ب والطالبات
الطــا

الكلية
بكالوريوسدبلوم عالزمالةماجستردكتوراه

كليات املجتمع 
)انتقايل 
+مشارك(

دبلوم
شهادات 

أخرى )سنة 
حتضرية(

املجموع

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

0000000003280000000328التربية بالدمل

000000008431800000084318التربية بوادي الدواسر

000000000011123153000164231املجتمع باخلرج

00000000001290000129املجتمع باألفالج

000000000000000000عمادة السنة التحضرية باخلرج

000000000000000000السنة التحضرية بوادي الدواسر

00000070150000459000115105عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

00620070151477324911226098900017633616املجموع

08085472637218805379اإلمجايل
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2/3/1ـ أعداد الطالب حسب الكلية واحلالة واجلنسية:

 الكلية
خرجيونمقيدونمستجدون

غر سعوديسعوديغر سعوديسعوديغر سعوديسعودي
002532400الطب باخلرج

001422371طب األسنان باخلرج
330130772532العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

8101710360العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر
0071991712الصيدلة باخلرج
004819994اهلندسة باخلرج

001560143اهلندسة بوادي الدواسر
240853637812هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

8641730147534814إدارة األعمال باخلرج
27839530873إدارة األعمال حبوطة بي متيم

291631077165514العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
6452184463343العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي متيم

57622466155373العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
4243128552130العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

64962399162643اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
116016624775816التربية باخلرج
36901626183280التربية بالدمل

0072113957التربية بوادي الدواسر
11341226343932املجتمع باخلرج
4101250300املجتمع باألفالج

19496121366500عمادة السنة التحضرية باخلرج
84495400السنة التحضرية بوادي الدواسر

276129842173عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
783410628076423528792املجموع

7940284995379اإلمجايل

 



مركز املعلومات اإلحصائية28
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الف

ب والطالبات
الطــا

3/3/1ـ أعداد الطالب املستجدين ونسبهم حسب احلالة والكلية واجلنسية:

الكلية
كليات املجتمع بكالوريوسدبلوم عالالدبلومماجستردكتوراه

شهادات أخرى دبلوم)انتقايل +مشارك(
املجموع)سنة حتضرية(

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديغر سعوديسعوديسعودي

 غرسعوديغر سعوديسعوديسعودي
سعودي

000000000000000000الطب باخلرج
000000000000000000طب األسنان باخلرج

00330000000000000330العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
00000000810000000810العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

000000000000000000الصيدلة باخلرج
000000000000000000اهلندسة باخلرج

000000000000000000اهلندسة بوادي الدواسر
00240000000000000240هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

000000008641700000086417إدارة األعمال باخلرج
0000000027830000002783إدارة األعمال حبوطة بي متيم

00310000026060000002916العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
 العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي

0000000064520000006452متيم

0000000057620000005762العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
0000000042430000004243العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

0000000064960000006496اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
0011600000000000001160التربية باخلرج
0000000036900000003690التربية بالدمل

000000000000000000التربية بوادي الدواسر
0000000000869126500011341املجتمع باخلرج
00000000004100000410املجتمع باألفالج

00000000000000194961194961عمادة السنة التحضرية باخلرج
00000000000000844844السنة التحضرية بوادي الدواسر

000011008800000781002761عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
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الكلية
كليات املجتمع بكالوريوسدبلوم عالالدبلومماجستردكتوراه

شهادات أخرى دبلوم)انتقايل +مشارك(
املجموع)سنة حتضرية(

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديغر سعوديسعوديسعودي

 غرسعوديغر سعوديسعوديسعودي
سعودي

0020401100880414639910134312033657834106املجموع
020411088418591134420987940اإلمجايل

       4/3/1ـ أعداد الطالب املقيدين ونسبهم حسب الكلية واجلنسية:

الكلية
بكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

كليات املجتمع 
)انتقايل 
+مشارك(

دبلوم
شهادات 

أخرى )سنة 
حتضرية(

املجموع

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
غر سعوديسعوديسعودي

00800024520000002532الطب باخلرج
00000014220000001422طب األسنان باخلرج

 العلوم الطبية التطبيقية
00390001268700000013077باخلرج

 العلوم الطبية التطبيقية
00000017100000001710بوادي الدواسر

00900071090000007199الصيدلة باخلرج
001100047090000004819اهلندسة باخلرج

00000015600000001560اهلندسة بوادي الدواسر
00570007966300000085363هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

000000301475000000301475إدارة األعمال باخلرج
 إدارة األعمال حبوطة بي

00000095300000009530متيم

 العلوم والدراسات اإلنسانية
047000306071000000310771 0باخلرج
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صل األول
الف

ب والطالبات
الطــا

الكلية
بكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

كليات املجتمع 
)انتقايل 
+مشارك(

دبلوم
شهادات 

أخرى )سنة 
حتضرية(

املجموع

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
غر سعوديسعوديسعودي

 العلوم والدراسات اإلنسانية
0000001844600000018446حبوطة بي متيم

 العلوم والدراسات اإلنسانية
000000246615000000246615باألفالج

 العلوم والدراسات اإلنسانية
0000001285500000012855بالسليل

000000239916000000239916اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
002340001428290001800166247التربية باخلرج
000000162618000000162618التربية بالدمل

00000072110000007211التربية بوادي الدواسر
000000001819444400022634املجتمع باخلرج
00000000125000001250املجتمع باألفالج

 عمادة السنة التحضرية
000000000000213665213665باخلرج

 السنة التحضرية بوادي
000000000000954954الدواسر

 عمادة خدمة املجتمع والتعليم
000088000002104002984املستمر

00405088022754328194446542222316928076423املجموع
040588230821948676230028499اإلمجايل
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5/3/1ـ أعداد الطالب اخلرجيني ونسبهم حسب الكلية واجلنسية:

الكلية
بكالوريوسدبلوم عالزمالةماجستردكتوراه

كليات 
املجتمع 
)انتقايل 
+مشارك(

دبلوم
شهادات 
أخرى 
)سنة 

حتضرية(
املجموع

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
سعودي

00000000400000000400الطب باخلرج
00000000371000000371طب األسنان باخلرج

 العلوم الطبية
0000000025320000002532التطبيقية باخلرج

 العلوم الطبية
 التطبيقية بوادي

الدواسر
00000000360000000360

0000000017120000001712الصيدلة باخلرج
00000000994000000994اهلندسة باخلرج

00000000143000000143اهلندسة بوادي الدواسر
 هندسة وعلوم احلاسب

0000000078120000007812باخلرج

000000003481400000034814إدارة األعمال باخلرج
 إدارة األعمال حبوطة

00000000873000000873بي متيم

 العلوم والدراسات
003000006521400000065514اإلنسانية باخلرج

 العلوم والدراسات
 اإلنسانية حبوطة بي

متيم
0000000033430000003343

 العلوم والدراسات
0000000053730000005373اإلنسانية باألفالج
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الكلية
بكالوريوسدبلوم عالزمالةماجستردكتوراه

كليات 
املجتمع 
)انتقايل 
+مشارك(

دبلوم
شهادات 
أخرى 
)سنة 

حتضرية(
املجموع

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
سعودي

 العلوم والدراسات
0000000021300000002130اإلنسانية بالسليل

 اآلداب والعلوم بوادي
0000000026430000002643الدواسر

005000007531600000075816التربية باخلرج
0000000032800000003280التربية بالدمل

0000000039570000003957التربية بوادي الدواسر
0000000000340200003932املجتمع باخلرج
00000000003000000300املجتمع باألفالج

 عمادة السنة
000000000000000000التحضرية باخلرج

 السنة التحضرية
000000000000000000بوادي الدواسر

 عمادة خدمة املجتمع
00000085000001323002173والتعليم املستمر

0080008504639873702185300528792املجموع

08085472637218805379اإلمجايل
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4/1ـ أعداد الطالب ونسبهم حسب احلالة واجلنسية:

حاالت الطلبة
املجموعاجلنسية غر سعوديسعودي

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
100 %1.347940 %98.66106 %7834حاالت الطلبة

100 %1.4828499 %98.52423 %28076مقيدون
100 %1.715379 %98.2992 %5287خرجيون

أعداد الطالب املستجدين ونسبهم حسب احلالة والكلية واجلنسية

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

اجلنسية غري سعودياجلنسية سعودي

مستجدونمقيدونخرجيون

106

7834

28076

5287

423 92
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1/4/1ـ أعداد الطالب ونسبهم حسب احلالة واجلنس:

حاالت الطلبة
املجموعاجلنس أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
100 %51.707940 %48.304105 %3835 مستجدون

100 %57.6028499 %42.4016415 %12084مقيدون
100 %67.225379 %32.783616 %1763خرجيون

أعداد الطالب ونسبهم حسب احلالة واجلنس

0

5000

10000

15000

20000

أنثى  ذكر 

مستجدون مقيدونخرجيون

4105

16415

12084

3616
1768

3835
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2/4/1ـ تطور أعداد الطالب خالل السنوات اخلمس األخرة حسب املرحلة الدراسية:

كليات املجتمعالبكالوريوسدبلوم عالماجسترالعام اجلامعي
شهادات أخرى

)السنة 
معدل التغراإلمجايلدبلومالتحضرية(

 1.68%143715372545212421850028664 – 1438هـ
 4.18%1438393012625114411758029863-1439هـ
-3.75  %14246441705207520628742-1439-1440هـ

-1.67%144116524236391755236424828261 هــ
0.77%144240588230821948230067628499 هــ

 أعداد الطالب خالل السنوات اخلمس األخرة حسب مرحلة الدراسية:

25000

30000

1437ه – 1438ه1438ه-1439ه1439ه-1440ه1441 ه1442 ه

29500

29500

29500

29500

29500

28664

29863

28742
28261 28499
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3/4/1ـ أعداد اخلرجيني ونسبهم حسب القسم والكلية:
  

القسمالكلية

عدد اخلرجيني
عدد اخلرجيني

غر سعوديسعودي

انثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

40000400طب وجراحةالطب باخلرج

37010380طب أسنان عامطب األسنان باخلرج

العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

3418113519علوم املختربات الطبية

100010علوم املختربات الطبية - جتسر

 األشعة والتصوير الطيب - التصوير
2332002332املقطعي

العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

 األشعة والتصوير الطيب - التشخيص
20000200الطيب باملوجات فوق الصوتية

2725002725العالج الطبيعي

50000500تقنية األجهزة الطبية احليوية

02300023 علوم التمريض

العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر
02500025علوم التمريض

01100011 علوم املختربات الطبية
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القسمالكلية

عدد اخلرجيني
عدد اخلرجيني

غر سعوديسعودي

انثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

الصيدلة باخلرج

108632011063العلوم الصيدلية

33000330اهلندسة امليكانيكية

28000280اهلندسة الكهربائية

20040240اهلندسة املدنية

18000180اهلندسة الصناعية

14030170 اهلندسة الكهربائيةاهلندسة بوادي الدواسر

هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

1214051219علوم احلاسب

2317012318نظم املعلومات

12060180هندسة احلاسب
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القسمالكلية

عدد اخلرجيني
عدد اخلرجيني

غر سعوديسعودي

انثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

إدارة األعمال باخلرج

129820012982القانون

2830102930إدارة املوارد البشرية

300030نظم املعلومات اإلدارية

22261003226املحاسبة

100010اإلدارة

27030300التمويل واإلستثمار

إدارة األعمال حبوطة بي متيم
62020640املحاسبة

25010260نظم املعلومات اإلدارية
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القسمالكلية

عدد اخلرجيني
عدد اخلرجيني

غر سعوديسعودي

انثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

3776013777رياضيات

2561102661فيزياء

551621756169اللغة اإلجنليزية وأداهبا

0111000111األحياء

281001329103الكيمياء

 العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي
متيم

07300073الدراسات اإلسالمية

02700027اللغة العربية وآداهبا

050005الرياضيات

02900029الكيمياء

371350237137اللغة اإلجنليزية وأداهبا

02801029 نظم معلومات

2726002026رياضياتالعلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
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القسمالكلية

عدد اخلرجيني
عدد اخلرجيني

غر سعوديسعودي

انثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

21000140املحاسبة

05500055رياض األطفال

1691001391اللغة اإلجنليزية وأداهبا

69010490اإلدارة املالية

331000029100الدراسات اإلسالمية

94502247علوم احلاسب

04500045اللغة العربية وآداهبا

العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

06500065الدراسات اإلسالمية

1612001612الرياضيات

19000190إدارة األعمال

95200952اللغة اإلجنليزية وأداهبا

880088اللغة العربية وأداهبا
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القسمالكلية

عدد اخلرجيني
عدد اخلرجيني

غر سعوديسعودي

انثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

32100321 علوم احلاسبالعلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

العلوم واآلداب بوادي الدواسر

1015001015الرياضيات

2073022075اللغة اإلجنليزية وأداهبا

3072003072اللغة العربية وأداهبا

22201223علوم احلاسب

02000020الفيزياء

التربية باخلرج

 اآلداب يف الدراسات االسالمية ختصص
110011التفسر واحلديث

 اآلداب يف التربية ختصص اإلدارة
110011والتخطيط التربوي

 اآلداب يف الدراسات اإلسالمية ختصص
100010الفقه وأصوله

0187070194اللغة العربية

522131653219 الدراسات اإلسالمية

3333003333صعوبات التعلم
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القسمالكلية

عدد اخلرجيني
عدد اخلرجيني

غر سعوديسعودي

انثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

التربية باخلرج
24101242التربية الفكرية

0192010193رياض األطفال

التربية بالدمل

0134010135الدراسات اإلسالمية

02605031رياضيات

05800058االقتصاد املزنيل

0103010104اللغة العربية

التربية بوادي الدواسر

6987006987الدراسات اإلسالمية

07500075االقتصاد املزنيل

52700527صعوبات التعلم

1032001032التربية الفكرية

09700097رياض األطفال
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القسمالكلية

عدد اخلرجيني
عدد اخلرجيني

غر سعوديسعودي

انثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

املجتمع باخلرج

3051103151الشبكات واإلنترنت

22010230املحاسبة

23000230اللغة اإلجنليزية وأداهبا

2444002444برجمة علوم احلاسب

6124006124إدارة مكتبية وسكرتارية

53000530األمن والسالمة املهنية

41200412التسويق

400010إدارة مكتبية وسكرتارية

01400014الشبكات واإلنترنت

03100015التسويق
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القسمالكلية

عدد اخلرجيني
عدد اخلرجيني

غر سعوديسعودي

انثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

1531001531اإلرشاد األسري

1730011731اإلدارة املالية

4815004815املحاماة

02800028التحرير والسكرتارية

 الوقاية من تعاطي املخدرات واملؤثرات
22000220العقلية

 تطبيقات احلاسب يف األعمال املكتبية
11020130لفئة الصم
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4/4/1ـ أعداد الطالب الذين مت طي قيدهم أو اعتذروا عن اجلامعة خالل العام الدراسي )1442 هــ(:

الطالب الذين مت طي قيدهم

املجموع

الطالب املعتذرون

املجموع غر سعوديسعوديغر سعوديسعودي

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

71217721891821484510313





الفصل الثانـي
األنشطة والخدمات الطالبية

 هذا الفصل يبين جميع األنشطة التي قدمتها
 الجامعة للطالب خالل عــام التقرير
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1/2ـ األنشطة الطالبية:

1/1/2ـ النشاط الثقايف:

          
عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية الطب باخلرج

36طالب7/ 1442 هـورشة عمل تدريب الطالب علي اإلسعافات األولية

45طالب7/ 1442 هـورشة عمل كيفية كتابة األحباث الطبية

ورشة عمل تدريب الطالب علي بعض املهارات 
36طالب7/ 1442 هـالطبية

كلية طب األسنان باخلرج 

27طالب1442/06/17 هـمسابقة أفضل منشور صحي توعوي

32طالب1442/06/17 هـمسابقة أمجل صورة فوتوغرافية

23طالب1442/06/17 هـمسابقة أفضل حالة عالجية سريرية

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
باخلرج

14طالب وطالبات1442/06/24هـالتشنج العضلي

27طالب وطالبات1442/06/26هـالدوايل

15طالب وطالبات1442/06/26هـرياضة البيالنس آلالم الظهر

27طالب وطالبات1442/06/27هـكوين مؤثرة

25طالب وطالبات1442/07/04هـاألمن والسالمة داخل املزنل

20طالب وطالبات1442/07/08هـاملناعة وفصائل الدم وأثرها يف اإلجهاض
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األنشطة وا

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
باخلرج

21طالب وطالبات1442/07/09هـسقاية وشفاء

10طالب وطالبات1442/07/10هـالوذمة

15طالب وطالبات1442/07/17هـما بني متعة السفر وخطر انتشار األمراض

29طالب وطالبات1442/08/19هـكوين مسعفة

6طالب وطالبات1442/08/22هـضعف العضالت

كلية الصيدلة باخلرج 

180طالب وطالبات27-1442/06/29 هـمؤمتر سيفا 2021

200طالب وطالبات1442/07/24 هـيوم املرأة العاملي

30طالب وطالبات1442/08/10 هـساعة بيطار

Event management – 20طالب وطالبات1442/08/30 هـورشة عمل

160طالب وطالبات1442/09/11 هـبيطار يترجم – احلد من العدوى الفروسية

53طالب وطالبات1442/09/23 هـاليوم العاملي للربو

49طالب وطالبات1442/10/07 هـاليوم العاملي ملرض الكبد الفروسي

55املجتمع1442/05/19هـمهرجان شتاء اخلرج

بيطار يترجم )دراسة عن العالج بفيتامني أ قد 
188طالب وطالبات1442/08/07هـحيسن من فقدان البصر املصاحب لداء السكري

40طالب وطالبات1442/09/23هـأساسيات التصوير
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية إدارة األعمال باخلرج

ورشة عمل بعنوان )العمل التطوعي ودوره يف 
70طالب1442/07/12 هـخدمة املجتمع(

ورشة عمل بعنوان )القضايا الي هتم الطالب 
120طالب1442/07/13 هـاجلامعي(

80طالب1442/07/24 هـورشة عمل بعنوان )تسويق الذات(

ورشة عمل بعنوان )التنمر اللفظي واجلسدي 
60طالب1442/07/26 هـوالعاطفي خطورهتا وضرورة مواجهتها(

80طالب1442/07/28 هـورشة عمل بعنوان )الرقمنة السعودية 2021 م(

75طالب1442/08/02 هـورشة عمل بعنوان )طريقك إىل مشروعك الصغر(

60طالب1442/08/10 هـدورة بعنوان )احلوار مفهومه وآدابه(

75طالب1442/08/12 هـورشة عمل بعنوان )مهارات الترافع أمام القضاء(

60طالب1442/08/17 هـدورة بعنوان )إدارة التغير الذايت(

ورشة عمل بعنوان )كيفية اقتناء العادات 
50طالب1442/08/17 هـاإلجيابية(

كلية إدارة األعمال حبوطة بي 
متيم 

حماضرة عن بعد املخدرات واملؤثرات العقلية 
45طالب1442/07/11هـالشائعة واضرارها على الفرد واملجتمع

56طالب1442/07/12 هـحماضرة عن بعد )التثقيف املايل(

30طالب1442/08/09 هـبرنامج تدرييب عن بعد )دراسة جدوى املشاريع(

برنامج عن بعد )املخدرات واملؤثرات العقلية من 
34طالب1442/08/17 هـاملنظور الكيميائي(

42طالب1442/08/24 هـبرنامج تدرييب عن بعد )قراءة القوائم املالية(
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
باخلرج

غر حمدددطالب وطالبات1442/06/24هـموشن جرافيك توعوي )ال تكن الضحية(

10طالب وطالبات1442/07/04هـالكيمياء يف جسم اإلنسان

43طالب وطالبات1442/07/05هـحنن أبطال حياتنا

20طالب وطالبات1442/07/05هـالرياضيات يف حياتنا

12طالب وطالبات1442/07/20هـإجنازات املرأة السعودية يف املجال الرياضي

6طالب وطالبات1442/07/24هـاهلاتف املحمول خطر يرافق األطفال

19طالب وطالبات1442/07/24هـالشخصيات العربية املؤثرة

40طالب وطالبات1442/07/25هـدور األدب والترمجة يف إثراء وتعلم اللغات

25طالب وطالبات1442/07/26هـاخلاليا الشمسية وتطبيقاهتا

20طالب وطالبات1442/07/26هـتلوث النظام املائي

12طالب وطالبات1442/08/01هـالعلوم يف احلضارات القدمية

101طالب وطالبات1442/08/04هـماهي تقنية النانو؟

14طالب وطالبات1442/08/08هـالرياضة النسائية يف اململكة يف ظل رؤية 2030

15طالب وطالبات1442/08/10هـعالقة الرياضيات بالعلوم األخرى

Outline of the IELTS24طالب وطالبات1442/08/14هـ
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
باخلرج

25طالب وطالبات1442/08/15هـملاذا املسرح؟

Learning how to learn77طالب وطالبات17-1442/8/18هـ

10طالب وطالبات1442/08/18هـطرق احلماية من اإلشعاع

37طالب وطالبات1442/08/28هـمتطوعة من امليدان

10طالب وطالبات1442/08/29هـالنشاط البدين الفوائد واألشكال

11طالب وطالبات1442/09/01هـالسالمة يف املختربات

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
حبوطة بي متيم

49طالب وطالبات1442/06/22 هـأفانني القرآن

87طالب وطالبات1442/06/28 هـالتعابر االصطالحية اإلجنليزية

46طالب وطالبات1442/07/03 هـإعادة التدوير

41طالب وطالبات1442/07/03 هـساعة مع البحث العلمي

65طالب وطالبات1442/07/05 هـحقوق اخلدم يف اإلسالم

43طالب وطالبات1442/07/18 هـأفضل بودكاست

24طالب وطالبات1442/07/22 هـأمجل تعليق على الصورة

55طالب وطالبات1442/07/23 هـبإسالمي ستزهو حيايت
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
حبوطة بي متيم

40طالب وطالبات1442/08/01 هـالرياضة بني احلركة والتأمل

28طالب وطالبات1442/08/09 هـمتالزمة املحبة

44طالب وطالبات1442/08/10 هـاحترازات رسام

45طالب وطالبات1442/08/16 هـصفي مشاعرك كخرجية هلذا العام

80طالب وطالبات1442/08/17 هـرياضتك يف رمضان

47طالب وطالبات1442/08/18 هـتعزيز الثقة بالنفس وتقوية الشخصية

153طالب وطالبات1442/08/22 هـنظام التعليم يف اململكة

17طالب وطالبات1442/08/30 هـالفيزياء يف حياتنا اليومية

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
باألفالج

دور الصالبة النفسية يف التعايش مع فروس 
12طالبات1442/02/21هـكورونا كوفيد 19

17طالبات1442/02/28هـسرطان الثددي

17طالبات1442/03/02هـالتعلم االلكتروين يف ظل جائحة كورونا

28طالبات1442/03/29هـاليوم العاملي للسكري 

90طالبات1442/04/09هـاليوم العاملي للطفل

30طالب وطالبات1442/06/19هـإعداد دراسات اجلدوى للمشروعات الصغرة

20طالبات1442/06/22هـاليوم العاملي للسرطان

90طالب وطالبات1442/07/05هـالتخطيط اإلستراتيجي لألعمال
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
باألفالج

70طالب وطالبات1442/07/11هـتغذية الرياضيني

30طالب وطالبات1442/07/17هـتقييم األداء املايل

80طالب وطالبات1442/08/11هـمهارات االتصال الفعال

31طالبات1442/08/22هـاليوم الدويل للمرأة والفتاة يف جمال العلوم

44طالبات1442/08/23هـحقوق والتزامات الطالبة اجلامعية

30طالبات1442/08/25هـيوم الصحة العاملي

25طالب طالبات1442/08/25هـمدمرات النفس وآلية الوقاية منها

16طالبات1442/08/29هـاليوم العاملي لإلذاعة

35طالب1442/03/02هـفنون اإلدارة

26طالب1442/03/16هـمستقبلك الوظيفي وإدارة املوارد البشرية

22طالب1442/04/02هـالتسويق اإللكتروين وصناعة املحتوى

28طالب1442/04/09هـإدارة البيئة يف ظل رؤية اململكة 2030

25طالب1442/04/10هـمهارات االدخار الشخصي و إدارة املال

35طالب1442/05/08هـإدارة ضغوط العمل بروح الفريق

65طالب1442/06/18هـإستخدام البالك بورد للطالب املستجدين
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
باألفالج

32طالب1442/06/28هـطريقك حنو املستقبل

41طالب1442/07/03هـماذا بعد التخرج؟

35طالب1442/05/08هـإدارة ضغوط العمل بروح الفريق

مشاركة طالب الكلية يف توزيع هدايا توعويه 
500املجتمع1442/05/08هـبأضرار املخدرات تزامنًا مع فترة االختبارات

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
بالسليل

32طالب وطالبات1442/06/16 هـتعليم مهارات احلاسب اآليل والربامج املكتبية

14طالب وطالبات1442/06/22 هـاالستفادة القصوى من التكنولوجيا املتاحة

24طالب وطالبات1442/06/25 هـتعليم اللغة اإلجنليزية

17طالب وطالبات1442/06/25 هـلقاح كورونا املستجد

25طالب وطالبات1442/06/27 هـالسالمة املهنية

14طالب وطالبات1442/07/04 هـالقيم اإلسالمية وأثرها يف التفوق الدراسي

15طالب وطالبات1442/07/04 هـقضية اإلعاقة وأساليب التنشئة الوالدية

29طالب وطالبات1442/07/5 هـدورة يف اإلسعافات األولية ملنسويب الكلية

13طالب وطالبات1442/07/06 هـأمهية االحتاد والتعاضد

12طالب وطالبات1442/07/25 هـاستخدامات برنامج البوربوينت

13طالب وطالبات1442/07/25 هـكيف تكونني داعية إسالمية ناجحة؟
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
بالسليل

37طالب وطالبات1442/07/26 هـمسابقة ثقافية للطالبات املتفوقات

15طالب وطالبات1442/08/01 هـمهارات احلاسب اآليل

24طالب وطالبات1442/08/02 هـأساسيات القيادة

20طالب وطالبات1442/08/02 هـمسابقة الفن يف مواجهة اجلائحة

15طالب وطالبات1442/08/07 هـدورة إدارة الوقت

18طالب وطالبات1442/08/10 هـكيف تبي عاداتك اإلجيابية؟

32طالب وطالبات1442/08/16 هـاإلجنليزية لغر املتخصصني

27طالب وطالبات1442/08/28 هـفن الردود الذكية

27طالب1442/07/05 هـكليتكم لكم وبكم

12طالبات1442/08/22 هـاألخالقيات الي ينبغي أن يتحلى هبا طالب العلم

كلية التربية بالدمل

159الطالبات1442/01/25هـالتعلم الذكي ومتطلبات سوق العمل

61الطالبات1442/01/29 هـبالك بورد

49الطالبات1442/02/03هـمهارات التكيف مع احلياة اجلامعية

1442/02/15هـمثان أشهر مع فروس الكورونا أين حنن وماذا بعد؟
الطالبات واألعضاء 
اهليئتني التدريس 

واإلدارية
10
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية التربية بالدمل

43الطالبات1442/02/21هـاعرف قلبك

15الطالبات1442/02/25هـإعداد خطة حبثية

18الطالبات1442/03/10هـإنترنت األشياء

83الطالبات1442/03/11هـهل السعادة قرار أم اختيار؟

46الطالبات1442/03/12هـمهارات العالقات العامة واإلعالم

12الطالبات1442/03/17هـدراسة اجلدوى جناح مشروعك

1442/03/18هـالشخصية األعظم يف التاريخ
الطالبات واألعضاء 
اهليئتني التدريس 

واإلدارية
40

1442/07/10هـأحكام فقهية للنساء
الطالبات واألعضاء 
اهليئتني التدريس 

واإلدارية
25

126الطالبات1442/07/12هـالثقة بالنفس

130الطالبات1442/07/17هـمتيزي بإلقائك

1442/07/20هـبشائر
الطالبات واألعضاء 
اهليئتني التدريس 

واإلدارية
100

40الطالبات1442/07/26هـكيف جتتاز الطالبة املقابلة الشخصية

66الطالبات1442/08/08هـالتعلم القائم على حل املشكالت

20الطالبات1442/08/09هـأساسيات إنشاء املواقع اإللكترونية
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية التربية بالدمل

108الطالبات1442/08/11هـالسجل املهاري للطالبات إشراقة مستقبلية

32الطالبات1442/08/15هـقيادة فرق العمل

10الطالبات1442/08/16هـاحلواس اخلمس للتغير الفعال

80الطالبات1442/08/17هـالوتد األول

45الطالبات1442/08/23هـتصميم املواقع اإللكترونية

1442/08/23هـكيف نعيش رمضان؟
الطالبات واألعضاء 
اهليئتني التدريس 

واإلدارية
37

50الطالبات1442/08/24هـمهاراتك الناعمة

31الطالبات1442/08/25هـالذكاء الناجح

86الطالبات1442/08/29هـاملعرض االفتراضي

كلية املجتمع باخلرج

ورشة مهارات املستثمر الناجح يف البورصة 
25طالب1442/06/27هـالسعودية

30طالب1442/07/04 هـمبادرة القراءة طريق اإلبداع

26طالب1442/07/04 هـمهارة التأثر والذكاء االجتماعي

15طالب1442/07/05 هـأطلقي العنان إلبداعك وشاركينا مواهبك

25طالب1442/07/11 هـنتعاون ال نتهاون
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كلية املجتمع باخلرج

10طالب1442/07/12 هـاإلتيكيت يف العالقات اإلنسانية

ورشة عن جرائم االحتيال االلكترونية الي 
25طالب1442/07/25 هـتستهدف فئة الشباب

18طالب1442/07/25 هـورشة إدارة وتوثيق املراجع العلمية

15طالب1442/07/26 هـمدى تأثر القيم األخالقية بالتغرات املعاصرة

13طالب1442/07/26 هـملتقى املرأة األول

20طالب1442/08/01 هـورشة نظام مهنة املحاسبة واملراجعة اجلديد

مستويات التفكر ودورها يف اكتساب الطالب 
27طالب1442/08/01 هـللمعارف واالحتفاظ هبا

15طالب1442/08/02 هـورشة معاير ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي

18طالب1442/08/04 هـسقيا النبات

دورة عن اإلنفوجرافيك ومبادئ تصاميم 
10طالب1442/08/05 هـاإلنفوجرافيك

حمور االبتكارات واالختراعات على مستوى اجلامعة 
يف إطار مشاركة كلية املجتمع باخلرج يف امللتقى 

العلمي للطالب
15طالب8-1442/08/9هـ

30طالب1442/08/18 هـدورة تدريبية بعنوان )صناعة املستقبل(

ورشة بعنوان )كيف تطور من لغتك اإلجنليزية عن 
20طالب1442/08/18 هـطريق اإلنترنت؟(

15طالب1442/08/23 هـورشة للطالب )كيف تكتب سرة ذاتية فعالة(

دورة تدريبية بعنوان )إدارة املخاطر يف املشروعات 
25طالب1442/08/23 هـالصغرة(
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية املجتمع باخلرج

30طالب1442/08/24 هـالفكر املتطرف وكيفية حماربته

15طالب1442/08/25 هـورشه بعنوان )دليل التدريب امليداين(

20طالب1442/08/25 هـورشة خمرجات التعلم للربامج واملقررات وتقوميها

عمادة السنة التحضرية باخلرج

30طالبات1442/01/29هـافتتاح األندية واألنشطة الثقافية واالجتماعية

40منسوبات العمادة1442/02/29هـحنو جمتمع أكثر  وعياًا

18منسوبات العمادة1442/02/11 هـالقراءة السريعة

27منسوبات العمادة1442/02/18هـعامل القراءة

25منسوبات العمادة1442/02/18هـحقبة القراءة

21منسوبات العمادة1442/02/19هـكن قنوعًا حىت ترضى

100منسوبات العمادة1442/02/20هـبالقراءة ترتقي األمم

20منسوبات العمادة1442/02/25هـبالقراءة متلك العامل

16منسوبات العمادة1442/02/29هـلنتعرف على القراءة

15منسوبات العمادة1442/02/29هـإستراتيجيات التشجيع على القراءة

20منسوبات العمادة1442/06/20هـكيف نقرأ بال ملل؟
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عمادة السنة التحضرية باخلرج

18منسوبات العمادة1442/06/21هـطفل يقرأ

20منسوبات العمادة1442/06/22هـيف موِعد مع القراءة

30منسوبات العمادة1442/06/23هـاقرأ بسرعة وبفهم أكثر

17منسوبات العمادة1442/07/03هـالقراءة لتحسني مفردات اللغة

40منسوبات العمادة1442/01/29هـفن التعامل مع ذوي اإلعاقة

40منسوبات العمادة1442/02/10هـالتنمية املستدامة من الفكرة إىل التطبيق

60منسوبات العمادة1442/02/19هـتطوير الذات منارة

66منسوبات العمادة1442/02/20هـقادرون على اإلبداع

45منسوبات العمادة1442/02/21هـال يستحق احلياة من عاش لنفسه

46منسوبات العمادة1442/02/21هـاشغل نفسك مبا هو مفيد

52منسوبات العمادة1442/02/25هـالسعادة

59منسوبات العمادة1442/03/16هـالوطن اجلديد لالبتكار و االستثمار)نيوم(

43منسوبات العمادة1442/03/17هـالعلوم واملعرفة يف الذكاء االصطناعي

60منسوبات العمادة1442/03/18هـمحلة الوعي الصحي ) فروس كورونا(
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عمادة السنة التحضرية باخلرج

40منسوبات العمادة1442/03/19هـصحي يف رياضي

مفتوحمنسوبات العمادة1442/04/01هـبتكافلنا نرتقي

47منسوبات العمادة1442/04/20هـاالبتكار يف التعليم اإللكتروين

االحتفال باليوم العاملي للسنوات الذهبية  للمسنني 
35منسوبات العمادة1442/02/19هـ)األجداد(

45منسوبات العمادة1442/02/21هـاحلياة حتت اإلغالق 

25منسوبات العمادة1442/02/24هـأحب جهازي الكمبيوتر ألن أصحايب يعيشون بداخله

30منسوبات العمادة1442/02/25هـوسائل التواصل االجتماعي تغر العامل 

25منسوبات العمادة1442/02/26هـجرهبا - تكنولوجيا الروبوت

30منسوبات العمادة1442/03/24هـهل حنتاج إىل حظر مطاعم الوجبات السريعة

65منسوبات العمادة1442/04/04هـيوم الطالب العاملي 2020

30منسوبات العمادة1442/09/04هـالوعي بالصحة النفسية 

35منسوبات العمادة1442/04/10هـأمهية الوقت يف حياة الطالب 

35منسوبات العمادة1442/04/11هـأمهية النوم 

35منسوبات العمادة1442/04/11هـأمهية التمارين يف اجلائحة
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عمادة السنة التحضرية باخلرج

20منسوبات العمادة1442/02/20هـملهمون من حولنا

16منسوبات العمادة1442/02/26هـخططي صح

18منسوبات العمادة1442/03/24هـكوين واثقة 

16منسوبات العمادة1442/04/15هـصحتك النفسية طريقك إىل النجاح

20منسوبات العمادة1442/07/07هـلنجعلها صفر إصابات

16منسوبات العمادة1442/06/15هـزيارة للمستشفى عرب اإلنترنت

15أعضاء املجلس1442/02/17هـاجتماع أعضاء املجلس الطاليب

35منسوبات العمادة1442/02/21هـكوين مستعدة

34منسوبات العمادة1442/02/21هـجمموعة تطبيقات مساعدة

61 منسوبات العمادة1442/03/23هـReadyFor fun  مسابقة ثقافية

45منسوبات العمادة14423/04/01هـذكرى البيعة

32منسوبات العمادة1442/04/09هـإدارة الوقت

20منسوبات العمادة1442/02/21 هـبصمة خر

Picsart25منسوبات العمادة1442/02/24 هـ
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

عمادة السنة التحضرية باخلرج

19منسوبات العمادة1442/02/25 هـفن االستذكار

21منسوبات العمادة1442/03/17 هـفن التعامل مع املجتمع بذكاء

22منسوبات العمادة1442/03/18 هـمهارات ضرورية للنجاح والتميز

99منسوبات العمادة1442/06/28هـاخلوف وأسبابه وطرق التغلب عليه

88منسوبات العمادة1442/07/10هـإدارة املشاريع الصغرة 

114منسوبات العمادة1442/06/28هـأساسيات ريادة األعمال

طالب السنة 1442/06/28هـ السياحة يف اململكة 
78التحضرية

طالب السنة 1442/07/09هـاهلندسة عرب  العصور 
180التحضرية

طالب السنة 1442/04/02هـإعداد الطالب ملتطلبات سوف العمل
97التحضرية

طالب السنة 1442/01/26هـفن التعامل مع البالك بورد
89التحضرية

طالب السنة 1442/08/16هـاالستعداد لالختبار
94التحضرية

طالب السنة 1442/08/11هـاالحتياجات التقنية لسوق العمل
72التحضرية

طالب السنة 1442/08/18هـمهارات االستعداد لالختبار
68التحضرية

طالب السنة 1442/04/04هـالعناية بالنفس و سنن الفطرة
76التحضرية

التداوي باألعشاب بني املعارف التقليدية و 
طالب السنة 1442/04/16هـالعالجات احلديثة

63التحضرية
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تقنيات معاجلة مياه الغاليات يف حمطات توليد 
طالب السنة 1442/08/11هـالطاقة

78التحضرية

طالب السنة 1442/09/07هـكورونا املتحور
180التحضرية

طالب السنة 1442/08/10هـبعض الثوابت الرياضية
78التحضرية

How to write an excellent paragrapgطالب السنة 1442/03/25هـ
79التحضرية

.Change your thinking. change your lifeطالب السنة 1442/03/25هـ
92التحضرية

.Microsoft Mathmaticsطالب السنة 1442/03/25هـ
100التحضرية

.Water treatmentطالب السنة 1442/04/10هـ
88التحضرية

عمادة شؤون الطالب

طالب وطالبات 23 / 07 / 1442هــ مسابقة اخلط العريب 
69 اجلامعة 

طالب وطالبات 08 / 08 / 1442 هــ مسابقة النص املسرحي 
85 اجلامعة 

86طالبات اجلامعة1442/06/28 هـإرشاد واع وخدمات إرشادية فاعلة

162طالبات اجلامعة1442/07/19هـمهارات القيادة

) Ielts.TOFEL ( 100طالبات اجلامعة1442/07/24هـ االختبارات الدولية املعتمدة

43طالبات اجلامعة1442/07/26 هـفن كتابة النصوص املسرحية

87طالبات اجلامعة1442/08/03هـاإلسعافات النفسية األولية يف مواجهة األزمات

64طالبات اجلامعة1442/08/02هـصحة املرأة بني الغذاء والرياضة 
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عمادة شؤون الطالب

2 طالبات اجلامعة-مشاركة خارجية للطالبات يف بطولة فيفا 21

26طالبات اجلامعة1442/07/02هـكيفية كتابة حبث علمي

ملتقى "برؤية طموحة نرسم حاضر وطننا مبواهب 
جيل واعد "، ورقة عمل بعنوان "املوهوبون ثروة 

وطن
70طالبات اجلامعة1442/07/19هـ

42طالبات اجلامعة1442/08/11هـصناعة التفكر الناقد

23طالبات اجلامعة1442/08/04هـأمسية شعرية

54طالبات اجلامعة1442/08/17هـمهارات التفكر اإلجيايب والتخطيط اإلستراتيجي

46طالبات اجلامعة1442/08/18هـتأثر الرياضة والفن على الصحة النفسية

23طالبات اجلامعة1442/06/20هـاألبعاد الثقافية للتعلم عن بعد يف زمن الكورونا

البيئة االفتراضية اإللكترونية وتأثرها على 
18طالبات اجلامعة1442/07/11هـتفكر الطفل

45طالبات اجلامعة1442/08/03هـدورة مهارات صناعة النجاح

65طالبات اجلامعة1442/08/11هـصناعة التميز

54طالبات اجلامعة1442/08/24هـاليوم الدويل للغة األم

34طالبات اجلامعة1442/08/25هـيوم الصحة العاملي

24طالبات اجلامعة1442/07/12هـفن اإلتيكيت يف العالقات اإلنسانية

54طالبات اجلامعة1442/08/22هـتصميم املواقع اإللكترونية
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24طالبات اجلامعة1442/07/25هـدور األدب والترمجة يف إثراء وتعلم اللغات

34طالبات اجلامعة1442/07/26هـاخلاليا الشمسية وتطبيقاهتا

طالب وطالبات 10-1442/11/15هـامللتقى الصيفي لطالب وطالبات اجلامعة
46اجلامعة

طالب وطالبات 1441 -1442 هـامللتقى العلمي لطالب وطالبات اجلامعة
205اجلامعة

عمادة شؤون املكتبات

 Nano: how to accelerate your research with a
Nature Research Solutions55عام1442/07/14هـ

توظيف طالب املنح وعدد 13 طالبًا بواقع ثالث 
ساعات يف املكتبة املركزية

1442/07/18هـ
اىل

1442/09/11هـ
13عام

مهارات البحث يف البيئة الرقمية: املكتبة الرقمية 
20عام1442/07/20هـالسعودية

69عام1442/08/01هـكيفية البحث واستخدام منصة اسك زاد

تعزيز مهارات البحث يف قاعدة "معرفة" للعلوم 
74عام1442/08/03هـاإلنسانية

Access Engineering42عام1442/08/17هـ

كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي 
الدواسر

30طالبات1442/07/02هـورشة عمل عن كيفية كتابة حبث علمي

طالبات ومنسوبات 1442/07/03هـفعاليات اليوم العاملي  لسرطان األطفال و القولون
30الكلية

30طالبات1442/07/25هـورشة عمل حتت عنوان " العمل التطوعي"
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
بالوادي

فعاليات األسبوع  اخلليجي ملكافحة  التدخني و 
طالبات ومنسوبات 1442/08/10 هـاملخدرات

40الكلية

مبادرة وعي: تثقيف صحي عن جائحة فروس 
طالبات ومنسوبات 1442/08/15 هـكورونا املستجد

25الكلية

كلية اهلندسة بوادي الدواسر

15طالب1442/08/08 هـدورة يف برنامج مايكروسوفت وورد

20طالب1442/08/09 هـدورة يف برنامج مايكروسوفت إكسل

17طالب1442/08/12 هـدورة يف برنامج مايكروسوفت باوربوينت

كلية التربية بوادي الدواسر

مسابقة أفضل مقال عن )االعتزاز بالدين والوالء 
طالب ومنسوبون 1442/04/04 هـللملك واالنتماء للوطن(

مفتوح للجمهورالكلية

مسابقة ثقافة إلكترونية مبناسبة ذكرى البيعة 
طالب ومنسوبون 1442/04/04 هـالسادسة

مفتوح للجمهورالكلية

فعالية عمل صورة معربة عن االحتفال بذكرى 
طالب ومنسوبون 1442/04/03 هـالبيعة السادسة 

مفتوح للجمهورالكلية

إعالن نتائج الفائزون مبسابقات االحتفال بذكرى 
طالب ومنسوبون 1442/04/15 هـالبيعة السادسة

مفتوح للجمهورالكلية

طالب ومنسوبون 1442/08/18 هـدورة تدريبية بعنوان : أساسيات العمل التطوعي
مفتوح للجمهورالكلية

دورة تدريبية بعنوان : االحترافية يف إعداد السر 
طالب ومنسوبون 1442/06/12 هـالذاتية

مفتوح للجمهورالكلية

طالبات ومنسوبات 1442/07/19هـكيف ختططني حلياتك املهنية؟
16الكلية

طالبات ومنسوبات 1442/08/19هـطرق التعامل املثلى مع الطفل التوحدي
18الكلية

طالبات ومنسوبات 1442/08/11هـاألساليب احلديثة يف التقييم لطفل الروضة
21الكلية

طالبات ومنسوبات 1442/08/23هـالتقييم الوظيفي للسلوك
26الكلية
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طالبات ومنسوبات 1442/08/15هـمحلة بعنوان )أنت متلك العالج(
35الكلية

طالبات ومنسوبات 1442/07/18هـدورة خطوات النجاح
20الكلية

طالبات ومنسوبات 1442/07/20هـاليوم العاملي للسمنة
40الكلية

طالبات ومنسوبات 1442/08/23هـمحلة وسائل االتصال البديل
25الكلية

طالبات ومنسوبات 1442/08/25هـدورة بناء العقلية االبتكارية
20الكلية

طالبات ومنسوبات 1442/07/13هـبرنامج سبل
50الكلية

األضرار الناجتة عن املخدرات من الناحية الصحية 
طالبات ومنسوبات 1442/06/28هـوالنفسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية 

60الكلية

أضرار املخدرات على الفرد واملجتمع واألسرة 
طالبات ومنسوبات 1442/07/13هـوالوقاية منها

30الكلية

كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

18طالب وطالبات1442/06/28هـورشة عمل: معاجلة اللغات الطبيعية

LaTex :32طالب وطالبات1442/07/04هـورشة عمل

Creating Scientific Documents Using ورشة 
27طالب وطالبات1442/07/05هـعمل: 

28طالب وطالبات1442/07/05هـWeb Penetration Testing ورشة عمل:

19طالب وطالبات1442/07/06هـورشة عمل: املحاكاة لتحسني عمليات األعمال

 Creating Scientific Presentation Using LaTeX
28طالب وطالبات1442/07/06هـورشة عمل:

30طالب وطالبات1442/07/07هـحماضرة: األمن السيرباين وأمن املعلومات
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

21طالب وطالبات1442/07/15هـورشة عمل: برجمة علم البيانات

24طالب وطالبات1442/07/17هـورشة عمل: كيفية جتميع وصيانة احلاسب الشخصي

17طالب وطالبات1442/07/18هـورشة عمل: تعليم الربجمة لألطفال

سلسلة دورات security 365 Microsoft املقدمة من 
107طالب وطالبات1442/07/19هـمدربني شركة مايكروسوفت

20طالب وطالبات1442/07/28هـورشة عمل: تعلم اآللة يف الذكاء االصطناعي

17طالب وطالبات1442/08/02هـمسابقة أمجل مصمم للطالبات

20طالب وطالبات1442/08/05هـحماضرة: تطوير الويب والربامج

ورشة عمل: صمم Demo Video  ملشروعك يف 
29طالب وطالبات1442/08/06هـحتدي احللول

16طالب وطالبات1442/08/09هـحماضرة توعوية: غذاؤك دواؤك

22طالب وطالبات1442/08/10هـورشة عمل: كيفية كتابة تقرير مشروع التخرج

introduction to data classification :25طالب وطالبات1442/08/11هـورشة عمل

19طالب وطالبات1442/08/17هـورشة عمل: الذكاء التنافسي

حماضرة: أمن التطبيقات يف بيئة احلوسبة 
24طالب وطالبات1442/08/19هـالسحابية

22طالب وطالبات1442/08/19هـورشة عمل: أساليب التحسني والنمذجة

25طالب وطالبات1442/08/26هـورشة عمل: طرق العرض الفعال ومواجهة اجلمهور
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

األفالم التوعوية لتعزيز القيم اإلسالمية واهلوية 
19طالب وطالبات1442/06/22هـالوطنية

11طالب وطالبات1442/06/25هـحتكيم امللتقى العلمي للطالب 1441/1440هـ

21طالب وطالبات1442/06/27هـمعاجلة اللغات الطبيعية

LaTax for beginners32طالب وطالبات1442/07/03هـ

Creating Scientific documents using LaTeX23طالب وطالبات1442/07/04هـ

How to make Presentations using LaTeX23طالب وطالبات1442/07/05هـ

 Creating an opensource channel between
seniors and . Juniors of PSAU19طالب وطالبات1442/08/18هـ

 Competition for :2030 Role of Al in Vision
Students30طالب وطالبات1442/08/29هـ

Data visualization23طالب وطالبات1442/07/20هـ

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

15طالب1442/04/21هـاستقبال مدير مستشفى القوات املسلحة

مشاركة طالب نادي رؤية بتغطية زيارة مدير 
10طالب1442/09/16هـمستشفى القوات املسلحة

مشاركة فريق اجلوالة مع قائد فريق اجلوالة 
بتنمية الشرافاء وعقد اتفاقية لتبادل اخلربات 

واألنشطة
13طالب1442/08/11هـ

20طالب1442/07/04هـبرنامج ازرع شجرة لالستزراع يف احلرم اجلامعي

23طالب1442/07/20هـدورة احترافية أعمال املونتاج

20طالب1442/07/08هـدورة الوايت بلنس لطالب نادي الرؤية
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية التربية باخلرج

41اخلرجيات1442/06/14هـصفات معلمات رياض األطفال الناجحة

برنامج بوصلة )لتأصيل شخصية إسالمية راسخة 
80طالبات1442/06/18هـمعتدلة وفق منهجية شرعية

إعجاز الفواصل القرآنية بني التناظر اللفظي واألداء 
40طالب1442/06/19هـالداليل 

66طالبات1442/06/20هـاألبعاد الثقافية للتعلم عن بعد

40طالبات1442/06/22هـلقاء قبسات من نور يف طريق حتصيل العلوم

60طالبات1442/06/25هـمسابقة أفضل شعر لقسم رياض األطفال

70طالبات1442/06/26هـقراءة وتعليق يف كتاب األدب املفرد

14طالبات1442/07/02هـمهارات التعامل مع األطفال ذوي صعوبات التعلم

7طالبات1442/07/02هـتعليم ذوي صعوبات التعلم بني الواقع واملأمول

20طالبات1442/07/02هـاإلعداد للماجستر

67طالبات1442/07/03هـشرح األصول الثالثة للشيخ حممد بن عبدالوهاب

50طالبات1442/07/03هـدورة مهارات اختاذ القرار

56طالبات1442/07/05هـطريقك حلياة جامعية ناجحة

70طالبات1442/07/12هـالتسليم للنص الشرعي

حلقة نقاش البيئة االفتراضية اإللكترونية 
50طالبات1442/07/12هـوتأثرها على تفكر األطفال
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية التربية باخلرج

12طالبات1442/07/12هـآلية التعامل مع الدراسة عن بعد

21طالبات1442/07/12هـاملعلمة املبدعة

كيفية هتيئة بيئة مناسبة لتعليم الطفل عن بعد 
85طالبات1442/07/12هـخالل جائحة كورونا

62طالب1442/07/18هـانطلق حنو هدفك

300طالب1442/07/19هـكيف تكون شخصية مؤثرة؟

42طالبات1442/07/19هـندوة حقوق امللكية الفكرية

30طالبات1442/07/19هـاإلعالم اجلديد بني الوعي والالوعي

65طالبات1442/07/20هـورشة سبل قياس امليول املهنية

مهارات وأساليب إبداعية يف تعليم القرآن الكرمي عن 
17طالبات1442/07/23هـبعد

63طالبات1442/07/25هـاألخطاء اإلمالئية الشائعة

19طالبات1442/07/25هـالتربية واحتواء األبناء والتنشئة الصاحلة

21طالبات1442/07/25هـاملكتبة الرقمية

15طالبات1442/07/25هـالغذاء السليم للطفل التوحدي

30طالبات1442/07/26هـهيا لنتعرف على صعوبات أطفالنا

40طالبات1442/07/26هـحقوق اإلنسان يف اإلسالم
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية التربية باخلرج

35طالبات1442/07/26هـقراءة يف كتاب حياة يف اإلدارة لغازي القصييب

اخلجل عند األطفال ذوي صعوبات التعلم وتأثره 
33طالبات1442/07/26هـعلى املستوى الدراسي

200طالب1442/07/27هـاملرأة القائدة وصناعة التغير

35طالب1442/08/02هـالبحث يف املكتبة الرقمية

اخلجل عند األطفال ذوي صعوبات التعلم وتأثره 
60املجتمع1442/08/02هـعلى املستوى الدراسي

23طالبات1442/08/03هـدورة مهارات صناعة النجاح

181طالبات1442/08/03هـالتنمر اإللكتروين

21طالبات1442/08/04هـأمسية شعرية

48طالب1442/08/04هـسجلك املهاري طريقك على الوظائف املتميزة

12طالبات1442/08/08هـدورة لغات احلب اخلمس الي حيتاجها األطفال

45طالبات1442/08/09هـاليوم العاملي للمياة

30طالبات1442/08/09هـاليوم العاملي ملتالزمة داون

300طالب1442/08/10هـقيم التعامل الراقي

33طالبات1442/08/11هـماذا لو كانوا إعالما ؟

15طالبات1442/08/11هـالتوعية باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية التربية باخلرج

40طالبات1442/08/11هـدور األشعة يف عالج األورام السرطانية

76طالبات1442/08/11هـمصطلحات يف الدرس اللساين

70طالبات1442/08/11هـصناعة التفكر الناقد

40طالبات1442/08/12هـالقراءة وأمهيتها للطفل

13طالبات1442/08/12هـطرق تطوير الشخصية

40طالب1442/08/12هـبناء اخلربات والتجارب

27طالبات1442/08/15هـفن اخلط العريب

25خرجيات1442/08/15هـالتعريف باملنصات الداعمة لالبتعاث

16طالبات1442/08/16هـأساسيات صبغة الشعر

25طالبات1442/08/17هـالدراسة هل هي علم أم خرافة أم تنجيم؟

33طالبات وجمتمع1442/08/18هـاملظاهر السلوكية لذوي صعوبات التعلم

43طالب املاجستر1442/07/01هـإدارة وتنظيم املراجع العلمية

45طالب املاجستر1442/07/08هـتوثيق املراجع العلمية APA اإلصدار السابع

34طالب املاجستر1442/07/09هـأخالقيات البحث العلمي

15طالب املاجستر1442/07/29هـاألخطاء الشائعة يف البحوث التربوية
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية التربية باخلرج

29طالبات1442/07/27هـاألفكار الالمنطقية املعيقة ألهدافنا

42طالبات1442/08/17هـفن ختطيط املهام باختيار الصخور الكبرة

30طالبات ومنسوبات1442/08/09هـاليوم العاملي ملتالزمة داون

الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي بعد 
40طالبات1442/08/24هـكورونا

استخدام فنيات تعديل السلوك لألطفال ذوي 
17معلمات وأمهات1442/08/28هـاضطراب طيف التوحد

21طالبات1442/08/18هـكيفية التعامل مع قلق االختبارات يف زمن كوفيد 19

2/1/2 ـ النشاط الرياضي:

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية الطب باخلرج

30طالبشهر )8( 1442 هـدوري تنس الطاولة

املشاركة قي تفعيل اليوم العاملي للمرأة بكلية املجتمع 
وتقدمي أهم إجنازات املرأة السعودية يف املجال 

الرياضي
1442/7/26هـ

طالبات ومنسوبات 
كلية املجتمع 

باخلرج واملجتمع 
املحلي

40

50طالبات اجلامعة1442/8/2هـصحة املرأة بني الغذاء والرياضة
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عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية الطب باخلرج

حصر املشاركات ببطولة اجلامعات السعودية للرياضات 
اإللكترونية )األلعاب اإللكترونية - فيفا 21( )مفاضلة 

تنافسية (
1442/08/08هـ

الطالبات املرشحات 
من الكليات 
للمنافسة

30

هتيئة املشاركات يف بطولة اجلامعات السعودية 
الطالبات املرشحات 1442/08/12هـللرياضات اإللكترونية

2للمنافسة

املشاركة يف بطولة االحتاد الرياضي للجامعات 
4طالب اجلامعة1442/08/15هـاإللكترونية )بطولة األلعاب اإللكترونية(

طالب وطالبات 1442/8/28 هـحماضرة توعوية بعنوان )صحتك يف رمضان(
30اجلامعة

تأثر الرياضة والفن على الصحة النفسية يف ظل كلية التربية بوادي الدواسر
طالبات ومنسوبات 1442/08/18هـكوفيد 19

16الكلية

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
طالب ومنسوبو 1442/03/09هـبطولة كأس العميدبالسليل

55الكلية

عمادة السنة التحضرية باخلرج

طالب السنة 1442/08/16هـأطلقي موهبتك
96التحضرية

طالب السنة 1442/07/01هـالتسوق اإللكتروين مع جائحة كورونا
101التحضرية

طالب السنة 1442/08/18هـتصميم مواقع الويب
122التحضرية

طالب السنة 06/11/ 1442هـتشكيل فريق عمادة السنة التحضرية لكرة القدم
22التحضرية

طالب السنة 06/11/ 1442هـتشكيل فريق عمادة السنة التحضرية لتنس الطاولة
18التحضرية

عمادة شؤون الطالب

املشاركة يف بطولة االحتاد الرياضي للجامعات 
4 طالب اجلامعة 1442/08/15هـاإللكترونية )بطولة األلعاب اإللكترونية(

طالب وطالبات 1442/08/28هـ حماضرة توعوية بعنوان )صحتك يف رمضان( 
30اجلامعة
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

عمادة شؤون الطالب

50طالبات اجلامعة1442/08/02هـصحة املرأة بني الغذاء والرياضة

املشاركة قي تفعيل اليوم العاملي للمرأة بكلية املجتمع 
وتقدمي أهم إجنازات املرأة السعودية يف املجال 

الرياضي
40طالبات الكلية1442/07/26هـ

استضافة بطولة اجلامعات السعودية للرياضات 
طالب اجلامعات 19-1442/10/24هـاإللكترونية

85السعودية

3/1/2 ـ النشاط االجتماعي:

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

تنفيذ فيديو عن العمل التطوعي كلية طب االسنان
16طالب1442/06/16هـبالتعاون مع نادي إحسان التطوعي

20طالب وطالبات1442/11/04هـاليوم العاملي للمتربعني بالدمكلية الصيدلة

كلية إدارة األعمال حبوطة بي متيم
تعليق الفتات توعوية بأضرار 

املخدرات والتدخني يف سوق )مكان 
مول(

450طالب8/ 1442هـ - 9/ 1442هـ

كلية العلوم والدراسات حبوطة 
بي متيم

األسبوع الوطي للموهبة 
واإلبداع واليوم اخلليجي 

للموهبة  2021 م
65طالب وطالبات1442/07/16هـ

55طالب وطالبات1442/06/20هـالعمل التطوعي
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية العلوم والدراسات حبوطة بي 
متيم

51طالب وطالبات1442/07/16هـنتعاون وال نتهاون لوطن آمن

39طالب وطالبات1442/07/18هـفخر وطن

51طالب وطالبات1442/07/19هـشكرًا يا وطي

اخلدمات االجتماعية باململكة العربية 
45طالب وطالبات1442/08/10هـالسعودية

110طالب وطالبات1442/08/16هـمحلة تطعيم لقاح كرونا

األسبوع اخلليجي لصحة الفم 
39طالب وطالبات1442/08/17هـواألسنان

29طالب وطالبات1442/08/18هـمحلة التنمر اإللكتروين

دور املجتمع يف احلد من انتشار 
30طالب وطالبات1442/08/19هـفروس كورونا

410طالب وطالبات1442/08/22هـاليوم العاملي للتوحد

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
األفالج

نشر رسائل توعوية عن أضرار 
التدخني عرب وسائل التواصل 

االجتماعي
تويترطالب وطالباتطوال شهر رمضان

30طالب وطالبات1442/06/27هـالتطوع أسلوب حياة

25طالب وطالبات1442/08/17هـاالعتدال منهج حياة
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية العلوم والدراسات بالسليل

تكرمي الطاقم الطيب مبستشفى 
15طالب وطالبات1442/07/10 هـالسليل العام

محلة التطعيم ضد األنفلونزا 
140طالب وطالبات1442/03/19هـاملومسية

17طالب وطالبات1442/06/25هـلقاح كورونا املستجد

كلية املجتمع باخلرج
25طالب1442/06/28هـيف التطوع حياة

مبادرة سقيا النبات حتت شعار لنجعلها 
18طالب1442/08/12هـخضراء

عمادة شؤون الطالب

14 طالب املنح اخلارجية12-1442/06/14هـنزهة برية

كيفية هتيئة بيئة مناسبة لتعليم 
34طالبات اجلامعة ، املجتمع املحلي1442/07/12هـالطفل عن بعد خالل جائحة كورونا

27طالبات اجلامعة ، املجتمع املحلي6/27./1442هـكسوة الشتاء 

42طالبات اجلامعة ، املجتمع املحلي1442/08/15هـقيادة فرق العمل
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية األداب والعلوم بوادي الدواسر

12طالبات1442/07/04هـاصنعي لصورك هوية

15طالبات1442/08/01هـالسلسلة التعليمية لنظام ويندوز

18طالبات1442/08/10هـتصميم صور ثابتة

13طالبات1442/04/16هـفعاليات لؤلؤة الصحراء بوادي الدوسر

فعالية تأثر مواقع التواصل 
12طالبات1442/07/20هـاالجتماعي على عالقة اآلباء باألبناء

دورة بعنوان )العمل التطوعي عنوان 
20طالبات1442/03/21هـالفكر الواعي(

دورة تدريبية )التشجر ومحاية 
16طالبات1442/07/08هـالشجر(

12طالبات1442/06/27هـندوة بعنوان اليوم العاملي للسرطان

ندوة بعنوان اليوم العاملي للتصدي 
18طالبات1442/07/11هـللتنمر

20طالبات1442/08/11هـندوة بعنوان يوم املرأة العاملي

عمادة السنة التحضرية باخلرج
22طالب وطالبات1442/06/22 هـالعطاء حياة

96منسوبات وطالبات العمادة1442/06/07هـاهللولوجرام
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

عمادة السنة التحضرية باخلرج

83منسوبات وطالبات العمادة1442/07/03هـاليتيم طريقك إىل اجلنة

97منسوبات وطالبات العمادة1442/07/06هـأمهية املاء للصحة

86منسوبات وطالبات العمادة1442/06/28هـإجيابيات وسلبيات  اإلنترنت

98منسوبات وطالبات العمادة1442/07/04هـأنا هنا

89منسوبات وطالبات العمادة1442/08/08هـاالبتكار يف املسؤولية املجتمعية

كيف أمحي نفسي منه؟  التقليد 
92منسوبات وطالبات العمادة1442/07/03هـاألعمى

86منسوبات وطالبات العمادة1442/07/03هـمدن ذكية

60منسوبات وطالبات العمادة1442/07/04هـقرب للخيال

كيف تكون حياتنا اليومية صديقة 
79منسوبات وطالبات العمادة1442/07/03هـللبيئة؟

84منسوبات وطالبات العمادة1442/07/02هـالقيم اإلجيابية  للتعليم عن بعد

89منسوبات وطالبات العمادة1442/07/12هـعرب جزيرة منشأ احلضارة
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

عمادة السنة التحضرية باخلرج

75منسوبات وطالبات العمادة1442/07/09هـمهارات التعامل مع ضغط العمل

تطوير منط احلياة حتسني الصحة 
95منسوبات وطالبات العمادة1442/08/04هـالفردية

مهارات العروض التقدمية وأمهيتها يف 
105منسوبات وطالبات العمادة1442/08/10هـاملجال األكادميي والوظيفي

96منسوبات وطالبات العمادة1442/08/10هـالتصميم اجلرافيكي

HTML 123منسوبات وطالبات العمادة1442/08/04هـلغة الربجمة

مهارات التحدث والكتابة يف اللغة 
91منسوبات وطالبات العمادة1442/08/11هـاإلجنليزية

120منسوبات وطالبات العمادة1442/08/04هـالصحة النفسية

81منسوبات وطالبات العمادة1442/08/15هـالتكنولوجيا يف حياتنا

مهارات القيادة و اإلشراف على فرق 
93منسوبات وطالبات العمادة1442/08/15هـالعمل

96منسوبات وطالبات العمادة1442/08/16هـأطلقي موهبتك

101منسوبات وطالبات العمادة1442/07/01هـالتسوق اإللكتروين مع جائحة كورونا
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

عمادة السنة التحضرية باخلرج

122منسوبات وطالبات العمادة1442/08/17هـتصميم مواقع الويب

كل ما حتتاج معرفته عن مرض 
175منسوبات وطالبات العمادة1442/08/12هـالسرطان

102منسوبات وطالبات العمادة1442/02/28هـفن التخاطب

دورة حتسني القدرات االجتماعية 
106منسوبات وطالبات العمادة1442/08/25هـوتوظيفها حبياتك الشخصية

22منسوبات وطالبات العمادة1442/06/22هـالعطاء حياة 

25منسوبات وطالبات العمادة1442/06/29هـسعوديات يف ميدان العلوم

Vaccine30منسوبات وطالبات العمادة1442/07/04هـ

17منسوبات وطالبات العمادة1442/08/01هـحياتنا والكيمياء

32منسوبات وطالبات العمادة1442/08/02هـظاهرة الشفق القطب

21منسوبات وطالبات العمادة1442/08/04هـضوء ال يرى

25منسوبات وطالبات العمادة1442/08/04هـاحلكمة بصرة احلياة
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

عمادة السنة التحضرية باخلرج

21منسوبات وطالبات العمادة1442/08/04هـاألريج

chemistry in medicine20منسوبات وطالبات العمادة1442/08/08هـ

Google drive: secret & service25منسوبات وطالبات العمادة1442/08/11هـ

30منسوبات وطالبات العمادة1442/02/26هـمرض اجلهاز التنفسي

36منسوبات وطالبات العمادة1442/04/10هـأمهية  الوقت يف حياة الطالب

كلية التربية بالدمل

24الطالبات1442/02/13هـيوم الوطن

39الطالبات1442/02/18هـيوم املعلم

1442/02/28هـالتوعية بسرطان الثدي
30الطالباتومستمرة ملدة أسبوعني

125الطالبات1442/04/09هـالبيعة السادسة ذكرى التطور و النماء

17الطالبات1442/04/03هـبيعة و والء

مجالك يف غذائك مبناسبة اليوم 
9الطالبات1442/07/24هـ ومستمرة ملدة أسبوعنيالعاملي للمرأة
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية التربية بالدمل

15عمال النظافة والعامالت1-1442/09/3هـتفطر صائم

حماضرة )املعرفة بأمساء القرآن 
طالبات معهد البيان لتعليم القرآن يف من 10 إىل 1442/04/11هـوصفاته وأثرها على االنتفاع به.(

63نعجان

100العمال واملصلون1442/04/08هـمحلة )املاء نعمة(

دورة نصائح غذائية ملواجهة فروس 
29طالبات ومنسوبات الكلية1442/04/21هـالكورونا ) كوفيد 19(

65طالبات ومنسوبات معهد األرجوان1442/04/16هـورشة  ملركز التنمية : )ُحلي الكالم(

50العمال يف املحطات وشوارع الدمل1442/04/9هـمحلة )احم نفسك ... احم غرك (

منسوبات التعليم العام طالبات الصف 1442/03/22هـ) التعُلم الذكي ومتطلبات سوق العمل(
116الثالث ثانوي

الطالبات و املنسوبات و حاضرات من 1442/02/23هـالصحة النفسية للجميع 
670املجتمع املحلي

الطالبات و املنسوبات و حاضرات من 1442/02/24هـإدارة الضغوط النفسية 
150املجتمع املحلي

)اإلسعافات النفسية األولية يف 
الطالبات و املنسوبات و حاضرات من 1442/02/26هـمواجهة األزمات (

19املجتمع املحلي

32اخلرجيات والطالبات املتوقع خترجهن1442/03/19هـمهارات التفكر اإلجيايب
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية التربية بالدمل

مبادرة "ساعد ىف منع انتشار فروس 
50عمال بلدية الدمل1442/3/22هـكورونا"

محلة الكترنيةمنسوبات الكلية والطالبات1442/03/01هـمحلة )الصالة نور(

ورشة )دور الكلية يف خدمة املجتمع 
32منسوبات الكلية والطالبات1442/04/25هـاملحلي(

طالبات املرحلة االبتدائية ملدرسة 1442/08/18هـورشة )كتابة امسي خبط إبداعي (
42النخبة باخلرج

ورشة )تشكيل احللي خبامة السلك 
36الطالبات و حاضرات من املجتمع املحلي1442/08/10هـاملعدين (

ورشة )كيف ترتدين مالبسك وفقًا 
49طالبات ومنسوبات الكلية 1442/07/27هـلنمط جسمك؟(

21منسوبات وطالبات الكلية 1442/08/15هـورشة )حنن معك حىت اإلبداع (

ورشة عن ) اإلضاءة وأثرها اجلمايل 
طالبات ومنسوبات الكلية واملهتمات من 1442/07/23هـعلى املزنل(

33طالبات خارج الكلية وربات البيوت

ورشة عن )إنقاص الوزن بني الصحة 
70طالبات ومنسوبات الكلية 1442/08/11هـوالرشاقة(

ورشة عن )الفيتامني املجاين وأمهيته 
418طالبات ومنسوبات الكلية 1442/08/12هـلصحة أجسامنا (

ورشه عن )وجعلنا من املاء كل شيء 
 طالبات ومنسوبات الكلية واملهتمات 1442/08/01هـحي (

31من موظفات وربات البيوت
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية التربية بالدمل

الطالبات و املنسوبات و حاضرات من 1442/08/14هـ)  لغة يف الظلمة قنديل (
34املجتمع املحلي

44طالبات جامعة سطاممن 7/23 اىل 1442/07/25هـمسابقة يف كتاب )مسامرو الكتب (

22طالبات جامعة سطام1442/07/26هـدورة  يف  )القراءة الناجحة (

3فائزاتاملتسابقات من طالبات اجلامعة1442/07/27هـلقاءات ) جلنة التحكيم (

أطفال مجعية انسان  دار االيتام 1442/08/16هـزيارة لطيفة لدار األيتام
40باخلرج

ورشة عن )التعلم الذكي ومتطلبات 
الطالبات و املنسوبات و حاضرات من 1442/07/26هـسوق العمل(

70املجتمع املحلي

دورة تدريبية عن :)الثقافة الرقمية 
مشرفات وقائدات املدارس ومعلمات 1442/08/17هـوعمليات التحول الرقمي (

65مكتب التعليم العام

الدراسة اجلامعية )ختصصات وأنظمة 
65طالبات الثانوية الثانية بالدمل1442/06/25هـ(

مشرفات وقائدات املدارس ومعلمات 1442/08/08هـاملنظمة املتعلمة
112مكتب التعليم العام

62منسوبات وطالبات جامعة سطام1442/07/24هـورشة )املخاوف املرضية(

ورشة )العالقات السامة وكيفية 
مشرفات وقائدات املدارس ومعلمات 1442/08/18هـالتعامل معها(

83مكتب التعليم العام
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عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية التربية بالدمل

ورشة )اضطراب العصر "اإلدمان 
الطالبات و املنسوبات و حاضرات من 1442/07/11هـاإللكتروين (

190املجتمع املحلي

دورة  )اإلسعافات األولية يف مواجهة 
100طالبات املدارس وجامعة سطام1442/8/3هـاألزمات(

دورة )دور احلوار األسرى يف حتقيق 
الطالبات و املنسوبات و حاضرات من 1442/08/17هـالصحة النفسية(

88املجتمع املحلي

دورة )كيف نصل إىل اهلدوء النفسي 
الطالبات و املنسوبات و حاضرات من 1442/08/10هـيف ظل أزمة كوفيد 19(

235املجتمع املحلي

ورشة )التعزيز األنثوي والذكاء 
35طالبات اجلامعة1442/08/18هـالعاطفي(

الطالبات و املنسوبات و حاضرات من 1442/07/25هـالدعم النفسي للمتعافني من كوفيد19
90املجتمع املحلي

أمهات وأخوات األطفال يف سن الروضة 1442/07/03هـ)طفلي والتعلم عن بعد (
33واملهتمات يف مثل هذه املوضوعات

) املمارسات الصحيحة لتحقيق العودة 
39منسوبات و طالبات الكلية1442/07/04هـحبذر (

عمل تطوعي )توزيع كمامات وقفازات 
ومعقمات ) عند البوابات )الداخلية 

واخلارجية( 
منسوبات الكلية واألمن الداخلي 1442/07/25هـ

100واخلارجي للكلية
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

4/1/2 ـ األنشطة الفنية:

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

ملتقى األندية الطالبية عمادة شؤون الطالب
37طالب اجلامعة1442/07/19هـجبامعة امللك خالد

األندية الطالبية

املشاركة يف تنظيم مراكز 
110تنظيم )34( طالبًا1441/10/11هـفحص فروس كورونا

دوري جامعة األمر سطام 
64طالب اجلامعة1441/11/07هـ)فيفا 20(

مفتوحطالب ومنسوبو اجلامعة 1442/02/06هـبرنامج اليوم الوطي )90(

46طالب اجلامعة1442/04/23هـدورة التصوير الضوئي

625طالب اجلامعة وأهايل اخلرج1442/05/19هـبرنامج شتاء اخلرج 

ملتقى األندية الطالبية 
37طالب اجلامعة 1442/07/19هـجبامعة امللك خالد

عمادة السنة التحضرية 
باخلرج

30منسوبات العمادة1442/02/21هـاملعرض الفي

35منسوبات العمادة1442/02/25هـفلسفة األلوان يف حياتنا

37منسوبات العمادة1442/02/26هـالزخارف اإلسالمية

27منسوبات العمادة1442/02/28هـالتصوير احلديث

52منسوبات العمادة1442/02/28هـالرسم التنقيطي
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عمادة السنة التحضرية باخلرج

35منسوبات العمادة1442/03/22هـخط الرقعة

56منسوبات العمادة1442/06/22هـأساسيات فن الكاريكاتر

أنواع فرش املكياج وطرق 
14منسوبات العمادة1442/07/04هـاستخدامها

30منسوبات العمادة1442/07/09هـأساسيات الرسم بقلم الرصاص

30منسوبات العمادة1442/07/10هـالكمامة القماشية

40منسوبات العمادة1442/07/10هـخدع الطعام يف اإلعالنات

35منسوبات العمادة1442/07/11هـأنواع الرسم وتوجهاته الفكرية

30منسوبات العمادة1442/02/14هـالتصميم الداخلي 

30منسوبات العمادة1442/02/21هـاملعرض الفي

35منسوبات العمادة1442/02/21هـفلسفة األلوان يف حياتنا



93 مركز املعلومات اإلحصائية

ين
لثا

ل ا
ص

لف
ا

ية
الب

لط
ت ا

دما
خل

 وا
طة

نش
األ

جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

5/1/2 ـ األندية الطالبية:

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 نادي أصدقاء البيئة بكلية
 التربية بوادي الدواسر

200طالبات ومنسوبات الكلية1442/06/13هـمبادرة كلنا متطوع صحي

 عروض تقدميية حتت شعار
 بيئي مسؤوليي احتفاال بيوم

األرض
55طالبات ومنسوبات الكلية1442/08/11هـ

 مسابقة الركن األخضر امتثاال
ملبادرة ويل العهد

)السعودية اخلضراء(
9طالبات ومنسوبات الكلية1442/08/16هـ

 مبادرة خذ اخلطوة – خذ
200طالبات ومنسوبات الكلية1442/08/24هـاللقاح

كلية التربية بالدمل

 البيعة السادسة ذكرى التطور
125الطالبات1442/04/09هـو النماء

12الطالبات6/20./1442هـتصحيح التالوة

30الطالبات1./7./1442هـزاجل

40الطالبات1442/07/05هـمواهب أدبية

46الطالبات1442/07/19هـِقبب السالم

44الطالبات1442/07/29هـرِياش العربية

72الطالبات1442/08/14هـلغة يف ظلمة القنديل

86الطالبات1442/08/17هـالوتد األول



مركز املعلومات اإلحصائية94

ين
صل الثا

الف
خلدمات الطالبية

األنشطة وا

1/2/2 صندوق الطالب:
ــذي  ــس إدارة الصنــدوق ال ــة مســتقلة ترتبــط مباشــرة بســعادة رئيــس اجلامعــة مــن خــالل جمل ــة وإداري        يعــد صنــدوق الطــالب إدارة مالي
يرأســه عميــد شــؤون الطــالب يف اجلامعــة ، حيــث يكــون لصنــدوق الطــالب ميزانيــة مســتقلة وحســاب رئيــس يف مؤسســة النقــد العــريب ، أو بأحــد 
البنــوك الوطنيــة تــودع هبــا أرصــدة ومــوارد الصنــدوق، كمــا يســتقي صنــدوق الطــالب أنظمتــه مــن الالئحــة املنظمــة لصناديــق الطلبــة باملؤسســات 
التعليميــة الصــادرة بقــرار جملــس التعليــم العــايل رقــم )12/27/1423( املتخــذ يف اجللســة ) الســابعة والعشــرين ( ملجلــس التعليــم العــايل املعقــود 
بتاريــخ 1423/11/2 هـــ املتــوج مبوافقــة خــادم احلرمــني الشــريفني رئيــس جملــس الــوزراء رئيــس جملــس التعليــم العــايل بالتوجيــه الربقــي الكــرمي 
رقــم 7/ب/4588 وتاريــخ 1423/11/23هـــ ، وتتــم مراجعــة حســابات الصنــدوق مــن قبــل مراجــع حســابات خارجــي ، ويقــدم تقاريــره إىل جملــس 
اإلدارة متهيــدًا لرفعهــا لرئيــس اجلامعــة ، كمــا خيضــع الصنــدوق لرقابــة ديــوان املراقبــة العامــة وفقــا لصالحيــات الديــوان املقــررة بنظامــه ، ويف 

إطار األحكام الواردة هبذه الالئحة.  
من اخلدمات الي قدمها صندوق الطالب:   

1. السلف واإلعانات.

2. التشغيل الطاليب.
3. دعم األنشطة الطالبية.

إجنازات صندوق الطالب للفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي 1442هـ

إمجايل املبلغعدد املستفيدينالبيان

59000 ريال27السلف

33000 ريال56اإلعانات

34320 ريال15التشغيل الطاليب

397127.75 ريال8996الربامج واألنشطة الطالبية
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
2/2 ـ التغذية:

          تشمل ما تقدمه العمادة من وجبات غذائية للطالب والطالبات بالكليات اجلامعية املختلفة ، وكذلك اخلدمات اخلاصة من تصوير 
وغرها من خالل التوقيع مع مستثمرين لتوفر تلك اخلدمات. كما تقوم إدارة التغذية باإلشراف. والرقابة املستمرة على مجيع خدمات 

التغذية املقدمة، وأن تكون على مستوى صحي وغذائي عاٍل.

1/2/2 ـ اخلدمات للطالب واملشغلون هلا:

إمجايل العقود سنوًياالكليات املستفيدةعدد املشغلنيالبـيان

00الكافتريا

00الكويف شوب

00مراكز التصوير

2/2/2 ـ خدمات التوجيه واإلرشاد:

عدد املستفيديننبذة خمتصرةاملكانتارخيهاسم الربنامج

إطالق النادي املركزي لتعزيز 
عمادة شؤون الطالب باجلامعة1442/07/04هـالصحة النفسية باجلامعة

العمل على تفعيل وبناء 
الشخصية املتوازنة للطالب 

اجلامعي.
بلغ األعضاء

94 طالبا وطالبة

نادي تعزيز الصحة النفسية: 
أمسية حوارية بعنوان "اإلدمان 

اإللكتروين"
برنامج بالكبورد1442/07/11هـ

Blackboard

رفع مستوى الوعي لدى طالب 
وطالبات اجلامعة عن خماطر 
اإلدمان اإللكتروين، وكيفية 

جتنبه.
187
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عدد املستفيديننبذة خمتصرةاملكانتارخيهاسم الربنامج

امللتقى الثاين للتوجيه واإلرشاد 
باجلامعة املوسوم بـ »التوجيه 

واإلرشاد باجلامعة: الواقع 
والتطلعات«

برنامج زووم1442/08/04هـ
Zoom

مشاركة اجلهات املعنية باجلامعة 
واملختصني لوضع توصيات عملية 

لدعم وتطوير اإلرشاد اجلامعي
99

إطالق مبادرة: »حنو صحة نفسية 
 عرب الربامج االفتراضية1442/07/15هـآمنة«

 عن بعد
مبادرة جمتمعية لتعزيز الصحة 

النفسية، وتقدمي الرعاية والدعم 
للمصابني)بكوفيد 19( وأسرهم.

)985( مستفيد من
املجتمع املحلي ومنسويب اجلامعة

ضمن مبادرة: »حنو صحة نفسية 
آمنة«

إقامة ورشة عمل بعنوان »دور 
األسرة يف تقدمي الرعاية والدعم 

للمصاب بكوفيد 19«

برنامج زووم 1442/07/18Zoomهـ

إبراز دور األسرة يف مواجهة 
األزمات، واآلثار النفسية السلبية 
الي قد تنشأ بعد األزمات )أزمة 

كورونا(، وأساليب الدعم والرعاية 
الي تقدمها األسرة ألفرادها.

507

ضمن مبادرة: »حنو صحة نفسية 
آمنة«

إقامة دورة تدريبية بعنوان 
»الدعم النفسي للمتعافني من 

كوفيد 19«

1442/07/25هـ
برنامج زووم

Zoom

مفهوم الدعم النفسي، وأهدافه، 
وأنواعه، وجماالته، وأساليبه، 
ومهارات وصفات القائم بالدعم 

النفسي، وكيفية التعامل مع اآلثار 
النفسية السلبية الناجتة بعد أزمة 

كورونا.

235

ضمن مبادرة: »حنو صحة نفسية 
آمنة«

إقامة دورة تدريبية بعنوان »كيف 
نصل إىل اهلدوء النفسي يف ظل 

كوفيد 19«
1442/08/10هـ

برنامج زووم
Zoom

تعزيز مفاهيم الصحة النفسية 
لتحقيق اهلدوء النفسي يف ظل 
األزمات، وبيان أمهية اهلدوء 

النفسي يف مواجهة أزمة كورنا، 
ودوره يف ختفيف اآلثار السلبية 

لألزمة.

82
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عدد املستفيديننبذة خمتصرةاملكانتارخيهاسم الربنامج

ضمن مبادرة: »حنو صحة نفسية 
آمنة«

إقامة ورشة عمل بعنوان »أساليب 
التعامل مع أزمة الفقد بسبب 

كوفيد 19«

برنامج زووم1442/08/17هـ
Zoom

ماهية الفقد، الفقد ومشاعرة، 
مراحل الفقد، اضطراب كرب ما 
بعد الصدمة، أساليب التعامل مع 
حزن الفقد عند الراشدين وعند 

األطفال، أساليب التعامل مع 
األشخاص الذين يعانون من أزمة 

الفقد.

161

أمسية حوارية بعنوان »دور 
احلوار األسري يف حتقيق الصحة 

النفسية«
برنامج زووم1442/08/17هـ

Zoom
رفع الوعي وتعزيز مفاهيم الصحة 
النفسية من خالل تفعيل احلوار 

األسري لتجاوز األزمات.
200

تنفيذ شراكة جمتمعية بني إدارة 
التربية والتعليم واجلامعة ممثلة 

بوحدة اإلرشاد والتوجيه
برنامج زووم1442/08/03هـ

Zoom
تقدمي دورة بعنوان: اإلسعافات 

النفسية األولية يف مواجهة 
األزمات.

120

التعاون مع الكليات يف تنفيذ خطط 
عن بعدعلى مدار العام اجلامعياألنشطة املقدمة للطالبات

برنامج زووم وبالكبورد

مشاركة الكليات يف تنفيذ 
خطط أنشطتها فيما خيص 

برامج التوجيه واإلرشاد املقدمة 
للطالبات.

الطالبات

على مدار العام اجلامعياستشارات إرشادية قصرة
عرب وسائل االتصال بوحدة 

التوجه واإلرشاد )اهلاتف، الربيد 
اإللكتروين، الواتساب(

تقدمي وحدة التوجيه واإلرشاد 
بعمادة شؤون الطالب خدمات 
االستشارة القصرة للطالب 

والطالبات والرد عن االستفسارات.
أكثر من 400 استشارة
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جدول يوضح أعداد الطالب والطالبات املشاركني يف األنشطة الطالبية خالل العام اجلامعي 1442هـ

 عدد املشاركني عدد األنشطة نوع النشاط

265494 األنشطة الثقافية

213070* أنشطة التدريب

5241 األنشطة الرياضية

4117**  األنشطة االجتماعية

274 األنشطة املسرحية

 أخرى

578996 اإلمجايل

* تشمل دورات احلاسب واخلط العريب والرسم وغرها . 
** تشمل معسكر اخلدمة العامة للحج ورحلة اجلوالة ومشروع التربع بالدم واألسابيع السنوية مثل أسبوع الشجرة واملرور وغرها 
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جدول يوضح عدد الوحدات السكنية والطالب املستفيدين منها خالل العام اجلامعي 1442هـ

 قيمةالعددنوع السكن
اإلجيار

الطالب املستفيدون

جمموعغر سعوديسعودي اإلمجايل

طالبةطالبطالبةطالبطالبةطالب

5000027027027 – 27750مستأجر
جمانا

00270270 2727مملوك
27

جمانا

 جماًنا لغر27اإلمجايل
0027027027السعوديني

جمانا





ــث  ــصل الــثالـ الفـ
أعضــاء هيئــة التدريــس
ــهم  ــي حكمــ ــن فـ ومـ
 يتضمن هذا الفصل المعلومات المتعلقة
 بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
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1/3ـ أعــدد أعضــاء هيئــة التدريس ومن يف حكمهم حســب اآليت:         

1/1/3ـ حسب الكلية:

النسبة املئوية )%( اإلمجايلالكلية

4.67%105الطب باخلرج

3.65%82طب األسنان باخلرج

6.14%138العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

0.62%14العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

4.18%94الصيدلة باخلرج

4.32%97اهلندسة باخلرج

1.34%30اهلندسة بوادي الدواسر

5.21%117هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

5.74%129إدارة األعمال باخلرج

2.14%48إدارة األعمال حبوطة بي متيم
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صل الثــالــث
الف

أعضــاء هيئــة التدريــس ومـــــــن فــــــي حـكمــــــهم

النسبة املئوية )%( اإلمجايلالكلية

10.37%233العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

5.92%133العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي متيم

5.87%132العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

4.58%103العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

8.95%201اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

9.48%213التربية باخلرج

4.72%106التربية بالدمل

2.36%53التربية بوداي الدواسر

2.45%55املجتمع باخلرج

0.62%14املجتمع باألفالج

6.68%150عمادة السنة التحضرية باخلرج

100%2247اإلمجايل
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أعــدد أعضــاء هيئــة التدريس ومن يف حكمهم حســب الكلية
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مركز املعلومات اإلحصائية106

صل الثــالــث
الف

أعضــاء هيئــة التدريــس ومـــــــن فــــــي حـكمــــــهم

2/1/3ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ونسبهم حسب  اجلنسية واجلنس  والكلية:

الكلية

اجلنسية
املجموع

غر سعوديسعودي

  النسبة العددأنثىذكرأنثىذكر

4.67%582414105الطب باخلرج

3.65%58519082طب األسنان باخلرج

6.14%54292926138العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

0.62%2111014العلوم الطبية التطبيقية بوداي الدواسر

4.18%4115261294الصيدلة باخلرج

4.32%56041097اهلندسة باخلرج

1.34%13017030اهلندسة بوداي الدواسر

5.21%38263518117اهلندسة وعلوم احلاسب باخلرج

5.74%5922399129إدارة  األعمال باخلرج

2.14%29019048إدارة  األعمال حبوطة بي متيم

10.37%43727840233العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج



107 مركز املعلومات اإلحصائية
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دريــ
 الت

يئــة
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

الكلية

اجلنسية
املجموع

غر سعوديسعودي

  النسبة العددأنثىذكرأنثىذكر

5.92%18711034133العلوم والدراسات اإلنسانية  حبوطة بي متيم

5.87%38273433132العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

4.58%29232328103العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

8.95%58374957201األداب والعلوم بوادي الدواسر

9.48%721081320213التربية باخلرج

4.72%088117106التربية بالدمل

2.36%141381853التربية بوداي الدواسر

2.45%25324355املجتمع باخلرج

0.62%804214املجتمع باألفالج

6.68%2268537150السنة التحضرية باخلرج

100%7175685963682247اإلمجايل
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صل الثــالــث
الف

أعضــاء هيئــة التدريــس ومـــــــن فــــــي حـكمــــــهم

أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس ومن يف حكمهم ونســبهم حســب  اجلنســية واجلنس  والكلية
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

3/1/3ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ونسبهم حسب الكلية واجلنس:  

الكلية

اجلنس
املجموع

أنثىذكر

النسبة العددالنسبةالعددالنسبةالعدد

4.67%0.64105%7.556%99الطب باخلرج

3.65%0.5382%5.875%77طب األسنان باخلرج

6.14%5.88138%6.3355%83العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

0.62%1.1814%0.2311%3العلوم الطبية التطبيقية بوداي الدواسر

4.18%2.8894%5.1127%67الصيدلة باخلرج

4.32%097%7.400%97اهلندسة باخلرج

1.34%030%2.290%30اهلندسة بوداي الدواسر

5.21%4.70117%5.5744%73اهلندسة وعلوم احلاسب باخلرج

5.74%3.31129%7.4831%98إدارة  األعمال باخلرج

2.14%048%3.660%48إدارة  األعمال حبوطة بي متيم

10.37%11.97233%9.23112%121العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
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صل الثــالــث
الف

أعضــاء هيئــة التدريــس ومـــــــن فــــــي حـكمــــــهم

الكلية

اجلنس
املجموع

أنثىذكر

النسبة العددالنسبةالعددالنسبةالعدد

5.92%11.22133%2.14105%28العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي متيم

5.87%6.41132%5.4960%72العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

4.58%5.45103%3.9751%52العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

8.95%10.04201%8.1694%107األداب والعلوم بوادي الدواسر

4.72%11.22106%0.08105%1كلية التربية بالدمل

4.72%13.68106%6.48128%85التربية باخلرج

2.36%3.3153%1.6831%22التربية بوداي الدواسر

2.45%0.6455%3.746%49املجتمع باخلرج

0.62%0.2114%0.922%12 املجتمع باألفالج

6.68%6.73150%6.6463%87السنة التحضرية باخلرج

100%1002247%100936%1311اإلمجايل
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ونسبهم حسب الكلية والرتبة العلمية واجلنس
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صل الثــالــث
الف

أعضــاء هيئــة التدريــس ومـــــــن فــــــي حـكمــــــهم

4/1/3 ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ونسبهم حسب الكلية والرتبة العلمية واجلنس:

الكلية

الرتبة العلمية
املجموع

مدرسمعيدحماضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

النسبةالعددأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

4.67%419154313119000105الطب باخلرج

3.65%20702501612740082طب األسنان باخلرج

6.14%6011227182324161100138العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

 العلوم الطبية التطبيقية بوداي
0.62%00042412010014الدواسر

4.18%511912771210480094الصيدلة باخلرج

4.32%40804602401500097اهلندسة باخلرج

1.34%107010030900030اهلندسة بوداي الدواسر

5.21%60613112202610500117هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

5.74%1080389232282000129إدارة  األعمال باخلرج

2.14%00201201801600048إدارة  األعمال حبوطة بي متيم

 العلوم والدراسات اإلنسانية
10.37%11319654422135162600233باخلرج

  العلوم والدراسات اإلنسانية
5.92%0050121765153700133حبوطة بي متيم
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

الكلية

الرتبة العلمية
املجموع

مدرسمعيدحماضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

النسبةالعددأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
 العلوم والدراسات اإلنسانية

5.87%3110022131932181400132باألفالج

 العلوم والدراسات اإلنسانية
4.58%004116151720151500103بالسليل

8.95%2115229363538261601201األداب والعلوم بوادي الدواسر

9.48%1313218245073792200213التربية باخلرج

4.72%001802104303300106التربية بالدمل

2.36%007371445490053التربية بوداي الدواسر

2.45%00101222411230055املجتمع باخلرج

0.62%00303260000014املجتمع باألفالج

6.68%300022462590000150السنة التحضرية باخلرج

100%61817447473269354387249224012247اإلمجايل
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صل الثــالــث
الف

أعضــاء هيئــة التدريــس ومـــــــن فــــــي حـكمــــــهم

1/4/1/3 ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ونسبهم حسب الكلية والرتبة العلمية واجلنسية:

الكلية

الرتبة العلمية
املجموع

مدرسمعيدحماضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

 غرذكر
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

النسبةالعددسعودي

4.67%0555322541019000105الطب باخلرج

3.65%0261178983100082طب األسنان باخلرج

 العلوم الطبية التطبيقية
6.14%241122223311627000138باخلرج

 العلوم الطبية التطبيقية
0.62%00041512100014بوداي الدواسر

4.18%15812241011111200094الصيدلة باخلرج

4.32%042620261951500097اهلندسة باخلرج

1.34%01073712900030اهلندسة بوداي الدواسر

 هندسة وعلوم احلاسب
5.21%15251627301615000117باخلرج

5.74%0135103720548000129إدارة  األعمال باخلرج

 إدارة األعمال حبوطة
2.14%00020121351600048بي متيم

 العلوم والدراسات
10.37%1139162472391742000233اإلنسانية باخلرج



115 مركز املعلومات اإلحصائية

ـث
ـالـ

لثـ
ل ا

ص
لف

ا
ــهم

كمــــ
 حـ

ــــــي
ن ف

مـــــــ
س و

دريــ
 الت

يئــة
ء ه

ضــا
أع
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الكلية

الرتبة العلمية
املجموع

مدرسمعيدحماضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

 غرذكر
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

النسبةالعددسعودي

 العلوم والدراسات
 اإلنسانية حبوطة بي

متيم
00321415302742000133%5.92

 العلوم والدراسات
5.87%130101223203132000132اإلنسانية باألفالج

 العلوم والدراسات
4.58%0005526172030000103اإلنسانية بالسليل

 األداب والعلوم بوادي
8.95%031161748353842001201الدواسر

9.48%95419561843131000213التربية باخلرج

4.72%003613839433000106التربية بالدمل

2.36%0037318811300053التربية بوداي الدواسر

2.45%00014109161500055املجتمع باخلرج

0.62%00123242000014املجتمع باألفالج

 السنة التحضرية
6.68%030002628930000150باخلرج

100%1554881332964464113414730012247اإلمجايل
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صل الثــالــث
الف

أعضــاء هيئــة التدريــس ومـــــــن فــــــي حـكمــــــهم

5/1/3 ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ونسبهم حسب الكلية واملؤهل العلمي واجلنس:

الكلية

املؤهل العلمي
املجموع

 زمالة ، الدبلومماجستردكتوراه
بكالوريوسالعايل

النسبةالعددأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

4.67%523131152190105الطب باخلرج

3.65%3401610027482طب األسنان باخلرج

6.14%44202324001611138العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

العلوم الطبية التطبيقية بوداي 
0.62%2812000114الدواسر

4.18%5191210004894الصيدلة باخلرج

4.32%5802400015097اهلندسة باخلرج

1.34%18030009030اهلندسة بوداي الدواسر

5.21%4313202600105117اهلندسة وعلوم احلاسب باخلرج

5.74%479232002820129إدارة  األعمال باخلرج

2.14%1401800016048إدارة  األعمال حبوطة بي متيم
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

الكلية

املؤهل العلمي
املجموع

 زمالة ، الدبلومماجستردكتوراه
بكالوريوسالعايل

النسبةالعددأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

10.37%84512135001626233العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية  حبوطة 
5.92%171765100537133بي متيم

5.87%35141932001814132العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

4.58%20161720001515103العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

8.95%46393538002617201األداب والعلوم بوادي الدواسر

9.48%696973700922213التربية باخلرج

4.72%12904300033106التربية بالدمل

2.36%141745004953التربية بوداي الدواسر

2.45%1322410012355املجتمع باخلرج

0.62%6260000014املجتمع باألفالج

6.68%2645144001015150السنة التحضرية باخلرج

100%6943223433721522592392247اإلمجايل
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صل الثــالــث
الف

أعضــاء هيئــة التدريــس ومـــــــن فــــــي حـكمــــــهم

6/1/3ـ تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم خالل السنوات اخلمس األخرة موزعني حسب الرتبة العلمية واجلنسية :

السنة

الرتبة العلمية
معدل التغيراالمجايل

أستاذأستاذ
مشارك

أستاذ
مدرسمعيدحماضرمساعد

لغة
مساعد
باحث

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
سعودي

9%13%2610601121-1438/1437555171011295483694175404هـ

-4.1%18%12461075-424-1439/1438105239122214502365408614هـ

3.35%%-121310001.04--2--1440/1439135754132239494370315537هـ

2.20%%14411246661312694713782695250010012509185.36 هــ

5.01%2.80%144215528813329642538324847311285964هــ

* معدل التغر = ))السنة احلالية – السنة املاضية (/ السنة املاضية (×100
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2/3ـ نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم إىل أعداد الطالب :

أعداد الكلية
الطالب

أعضاء 
هيئة 

التدريس

من يف 
حكمهم عدا 

املبتعثني
املجموع

نسبة أعضاء هيئة 
التدريس إىل أعداد 

الطالب

نسبة أعداد أعضاء 
هيئة التدريس 

ومن يف حكمهم عدا 
املبتعثني إىل أعداد 

الطالب
4:12:1 2557233105الطب باخلرج

1443448824:12:1طب األسنان باخلرج

1314647413821:110:1العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

1711041417:112:1العلوم الطبية التطبيقية بوداي الدواسر

72860349412:18:1الصيدلة باخلرج

4905839978:15:1اهلندسة باخلرج

1561812309:15:1اهلندسة بوداي الدواسر

916566111716:18:1هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

3089567312955:124:1إدارة األعمال باخلرج

95314344868:120:1إدارة األعمال حبوطة بي متيم

31781359823324:114:1العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

1850349913354:114:1العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي متيم

2481498313251:119:1العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
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صل الثــالــث
الف

أعضــاء هيئــة التدريــس ومـــــــن فــــــي حـكمــــــهم

أعداد الكلية
الطالب

أعضاء 
هيئة 

التدريس

من يف 
حكمهم عدا 

املبتعثني
املجموع

نسبة أعضاء هيئة 
التدريس إىل أعداد 

الطالب

نسبة أعداد أعضاء 
هيئة التدريس 

ومن يف حكمهم عدا 
املبتعثني إىل أعداد 

الطالب
1290366710336:113:1العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

24158511620128:112:1اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

17091387521312:18:1التربية باخلرج

1644307610655:116:1التربية بالدمل

72231225323:114:1كلية التربية بوداي الدواسر

2267154055151:141:1املجتمع باخلرج

125861416:19:1املجتمع باألفالج

22012912115076:115:1السنة التحضرية باخلرج

2809810321215224727:113:1املجموع
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3/3 ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من املعينني واملعارين ومن مت ترقيتهم 

أو حصلوا على تفرغ علمي خالل الفترة من 1441/10/11 إىل 1442/09/21هـ:

الكلية

الرتبة العلمية
 جمموع
 الذكور
واإلناث

 املجموع لكل
كلية  أستاذأستاذ

مشارك
 أستاذ

 أستاذأستاذمعيدحماضرمساعد
مشارك

 أستاذ
 أستاذمعيدحماضرمساعد

مشارك
املعاروناملرقوناملعينون

 العلوم والدراسات
اإلنسانية باخلرج

000001021004ذكر
5

000000010001أنثى

التربية باخلرج
000001000001ذكر

4
000000012003أنثى

الصيدلة
 00000000000ذكر

0
 00000000000أنثى

الطب البشري
000000000000ذكر

0
000000000000أنثى

 العلوم الطبية التطبيقية
باخلرج

000000000000ذكر
0

000000000000أنثى

إدارة األعمال باخلرج
000000102003ذكر

3
000000000000أنثى

املجتمع باخلرج
000000000000ذكر

0
000000000000أنثى
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صل الثــالــث
الف

أعضــاء هيئــة التدريــس ومـــــــن فــــــي حـكمــــــهم

الكلية

الرتبة العلمية
 جمموع
 الذكور
واإلناث

 املجموع لكل
كلية  أستاذأستاذ

مشارك
 أستاذ

 أستاذأستاذمعيدحماضرمساعد
مشارك

 أستاذ
 أستاذمعيدحماضرمساعد

مشارك
املعاروناملرقوناملعينون

اهلندسة باخلرج
000000110002ذكر

2
000000000000أنثى

 هندسة وعلوم احلاسب
باحلرج

000001000001ذكر
1

000000000000أنثى

طب األسنان باخلرج
000000010001ذكر

2
000000001001أنثى

 إدارة األعمال حبوطة بي
متيم

000000000000ذكر
0

000000000000أنثى
 العلوم والدراسات

 اإلنسانية حبوطة بي
متيم

000000000000ذكر
2

000000011002أنثى

املجتمع باألفالج
000000000000ذكر

0
000000000000أنثى

 العلوم والدراسات
اإلنسانية باألفالج

0 00000000000ذكر
0

 000000011000أنثى

 العلوم الدراسات اإلنسانية
بالسليل

1...00000001ذكر
1

 ......000000أنثى
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الكلية

الرتبة العلمية
 جمموع
 الذكور
واإلناث

 املجموع لكل
كلية  أستاذأستاذ

مشارك
 أستاذ

 أستاذأستاذمعيدحماضرمساعد
مشارك

 أستاذ
 أستاذمعيدحماضرمساعد

مشارك
املعاروناملرقوناملعينون

التربية بوداي الدواسر
000000002002ذكر

2
0000000000000

 اآلداب والعلوم بوداي
الدواسر

000000020002ذكر
3

000000001001أنثى

اهلندسة بوداي الدواسر
00000000000ذكر

0
000000000000أنثى

 العلوم الطبية التطبيقية
بوداي الدواسر

000000000000ذكر
0

000000000000أنثى

التربية بالدمل
000000000000ذكر

7
000000610001أنثى

السنة التحضرية
000000000000ذكر

26
0000000000026أنثى

0000032111000املجموع
26

26املجموع الكلي
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صل الثــالــث
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أعضــاء هيئــة التدريــس ومـــــــن فــــــي حـكمــــــهم

4/3 ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم الذين تركوا اخلدمة يف اجلامعة موزعني حسب سبب ترك اخلدمة، والرتبة العلمية، واجلنس:

سبب ترك اخلدمة

الرتبة العلمية

املجموع مساعد باحثمدرس لغةمعيدحماضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

417213531100000046االستقالة

716114518600000058رغبة اجلامعة

000001000000001وفاة

000000000000000تقاعد سن 60

000000000000000نقل خدمات

 00000000000000انتهاء العقد
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سبب ترك اخلدمة

الرتبة العلمية

املجموع مساعد باحثمدرس لغةمعيدحماضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

00000000000000حسب رغبته

املجموع
11213327112117000000

13163838105

5/3 ـ أعداد األساتذة الزائرين يف كليات اجلامعة خالل عام التقرير موزعني حسب الكلية واجلنسية واجلنس: 
ال يوجد أساتذة زائرون .

6/3 ـ مقارنة أعداد املدرسني يف املعاهد: 
ال يوجد يف اجلامعة معاهد .





  الفـصل الـرابع
 اإلبتعاث والتدريب

يتضمن هذا الفصل جميع المعلومات التي تخص 
االبتعاث والتدريب واإلنجازات التي تحققت بشأنها 
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

1/4ـ االبتعاث       

1/1/4 ـ أعداد املبتعثني حسب احلالة والكلية:

الكلية

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

 4.87%3166227الطب باخلرج

2.71%0140115الصيدلة باخلرج

5.23%11126029طب األسنان باخلرج

8.84%11351249العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

7.76%5344043العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

العلوم الطبية التطبيقية بوادي 
0.54%02103الدواسر

6.32%3320035التربية باخلرج

5.42%3225030إدارة األعمال باخلرج

5.05%3232028هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

6.86 %2295238اهلندسة باخلرج
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صل الرابع
الف

ب
اإلبتعاث والتدري

الكلية

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

1.99%272011املجتمع باخلرج

6.86%5264338التربية بالدمل

العلوم والدراسات اإلنسانية  حبوطة 
9.39%92512652بي متيم

2.71%4101015إدارة األعمال  حبوطة بي متيم

0.54%03003املجتمع باألفالج

5.78%5251132العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

5.05%4222028العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

1.81%251210التربية بوادي الدواسر

9.57%10403053اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

0.72%02204املستشفى اجلامعي

1.99%343111اهلندسة  بوادي الدواسر

100.00%853886120554املجموع
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2/1/4 ـ أعداد املبتعثني حسب احلالة والتخصص :

التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

0.18%10001علم إحياء الفم

0.72%22004جراحة الفم والوجه والفكني

0.18%10001علم أمراض الوجه والفكني

1.44%34108استعاضة سنية

0.72%02204عالج اللثة

0.18%01001علم مواد طب األسنان

0.36%11002عالج عصب وجذور

0.36%11002عالج حتفظي

0.18%00101إصالح األسنان

0.36%00202طب أسنان أطفال

0.36%11002صحة األسنان العامة
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

0.36%11002تقومي األسنان

2.17%182112األمراض الباطنية

2.17%263112اجلراحة 

0.18%01001العلوم الطبية األساسية 

0.18%01001أمراض النساء والوالدة

0.36%01102طب األطفال

0.54%03003علم أدوية ومسوم

0.36%02002صيدلة كيميائية

0.36%02002علم العقاقر

1.08%05016صيدلة إكلينكية

0.36%02002صيدالنيات

4.33%3192024املختربات الطبية
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

1.62%18009األشعة والتصوير الطيب

0.18%00101اإلدارة الصحية

1.62%15309العالج الطبيعي والتأهيل الصحي

0.36%02002علوم التمريض

0.36%02002تقنية األجهزة الطبية 

0.18%00101صحة عامة

1.99%171211اهلندسة املدنية

4.33%3164124اهلندسة الكهربائية

1.44%05308اهلندسة امليكانيكية

0.90%05005اهلندسة الصناعية

0.90%04105هندسة احلاسب
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الف

ب
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

3.25%4131018علوم احلاسب

4.15%0167023نظم املعلومات

0.18%01001هندسة برجميات

0.18%10001هندسة احلاسب والشبكات

0.18%01001علوم حيوية

0.72%13004نبات

0.18%01001اخللية والبيولوجيا اجلزيئية

2.89%4110116فيزياء

1.99%380011كيمياء

6.14%10204034اللغة اإلجنليزية

0.90%14005الترمجة

 1.26%24107اللغويات التطبيقية
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

0.36%02002األدب اإلجنليزي

0.18%01001علم اللغات

1.26%43007رياضيات تطبيقية

0.18%01001معادالت تفاضلية جزئية

0.36%02002رياضيات حبتة

4.69%5192026رياضيات

0.18%00011إحصاء

6.68%4303337دراسات إسالمية

0.36%02002أحياء

0.18%01001العلوم االجتماعية

0.18%01001رياض أطفال
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

0.90%14005إدراة أعمال

2.17%291012احلاسب اآليل

0.54%02103دراسة اللغة

1.99%371011حماسبة

0.72%13004موارد بشرية

1.44%15208اإلدارة

1.08%06006املالية

0.18%01001التسويق

1.08%15006نظم معلومات إدارية

1.44%15208قانون

0.18%01001القرآن وعلومه
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

0.18%01001ثقافة إسالمية

0.18%01001الدعوة

0.72%12104عقيدة

1.62%17019فقه

0.54%20103تفسر وحديث

0.18%10001حديث

2.17%0110112األدب والنقد والبالغة

0.18%01001النحو والصرف

0.36%11002علم اللغة التطبيقي

0.18%00101اإلدارة التربوية

0.90%04105املناهج وطرق التدريس

0.18%01001إدارة التعليم العايل
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

0.18%01001مالبس وجتارة وتصميم منسوجات

0.18%01001هندسة معمارية وتصميم

0.54%02013تربية فنية

0.18%01001تغذيه تطبيقية

0.54%03003تغذية إنسان

0.18%01001مالبس ونسيج

0.36%02002تصميم األزياء

0.54%12003إعاقة مسعية 

0.36%02002صعوبات تعلم

0.36%02002توحد واضطرابات سلوكية وانفعالية

1.26%24107تربية خاصة

0.18%01001تاريخ إسالمي
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التخصص

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

0.18%01001تاريخ حديث

0.18%01001أصول تربية

0.18%01001تقنيات تعليم

0.18%01001طفولة مبكرة

0.18%01001التوجيه واإلرشاد النفسي

0.18%01001القياس والتقومي

0.36%01012علوم تربوية

0.18%00011اقتصاد مزنيل

5.78%4213432اللغة العربية

100%853886120554املجموع
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3/1/4ـ أعداد املبتعثني حسب احلالة والدرجة العلمية:

الدرجة العلمية

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

70.76%47307299392الدكتوراة

6.68%6236237الزمالة

20.40%2853248113املاجستر

0.36%01102بكالوريويس

1.81%441110أخرى

100%853886120554املجموع

4/1/4 ـ أعداد املبتعثني حسب احلالة واجلنس:

اجلنس

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

مل حيصلوا على خرجيون
النسبةالعددالدرجة

%5120739830555.05ذكر

44.95%341812212249أنثى

100%853886120554املجموع
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5/1/4 ـ أعداد املبتعثني حسب جهة االبتعاث )داخل اململكة، خارج اململكة(:

داخليحالة املبتعثني
خارجي

املجموع
اليابان كورياالسويدأسترالياأيرلندافرنساماليزيابلجيكاأملانياكندابريطانياأمريكا

301235200000510085جدد

1399511411111122111388على رأس البعثة

221812100000701061خرجيون

 عائدون مل حيصلوا على
1334000000000020الدرجة

204املجموع
128165141111233211

554
350
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6/1/4 ـ أعداد املبتعثني خالل السنوات اخلمس األخرة حسب احلالة:

حالة املبتعثني

املجموع
على رأس البعثةجددالعام

عائدون

 مل حيصلوا علىخرجيون
الدرجة

14371755601224861 – 1438هـ

14381304208629638-1439هـ

14391203818136618-1440هـ

14411563326921578 هــ

1442853886120554 هــ
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7/1/4 أعداد املبتعثني من املعيدين واملحاضرين للخارج والداخل :

جهة 
االبتعاث

املستهدف الدرجة املبتعث هلاوضع 
يف اخلطة

نسبة 
املتحقق إىل 

املستهدف أخرى بكالوريوسزمالهاملاجسترالدكتوراهاملبتعثني
املجموع)لغة(

املبتعثون 
للخارج

302030457اجلدد

مل حيصل )20(

200211504240املقيدون

201600137اخلرجيون

املبتعثون يف 
الداخل

18910028اجلدد

10526610138املقيدون

71061024اخلرجيون

اإلمجايل 

482940485اجلدد

305572114388املقيدون 

272661161اخلرجيون
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8/1/4 الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية الي نفذهتا عمادة التطوير واجلودة وعدد املتدربني فيها للعام الدراسي 1442هـ :

أمساء الدورة والربنامج التدرييبم
الفئة املستهدفة، طالب 
اجلامعة، أعضاء هيئة 

التدريس، املوظفون

موقع انعقاد الدورة أو 
الربنامج، داخل اململكة/ خارج 

اململكة

عدد املتدربني

إناثذكور

أعضاء هيئة التدريس ومن يف توصيف الربامج األكادميية وكيفية إعداد تقاريرها 1
82127جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

توصيف املقررات بناًء على النماذج احلديثة للمركز 2
الوطي 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
5980جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف صياغة وبناء خمرجات التعلم 3
94120جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف توصيف مقررات لربامج الدراسات العليا 4
2312جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف صياغة وبناء خمرجات التعلم - باللغة اإلجنليزية 5
7053جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

برنامج قياس مؤشرات األداء واستخدامها يف القياس 6
والتقييم والتطوير املرحلة األوىل 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
5035جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 
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أمساء الدورة والربنامج التدرييبم
الفئة املستهدفة، طالب 
اجلامعة، أعضاء هيئة 

التدريس، املوظفون

موقع انعقاد الدورة أو 
الربنامج، داخل اململكة/ خارج 

اململكة

عدد املتدربني

إناثذكور

اإلرشاد األكادميي - احلقوق والواجبات والقضايا 7
األكادميية 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
65147جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

برنامج قياس مؤشرات األداء واستخدامها يف القياس 8
والتقييم والتطوير املرحلة الثانية 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
5035جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف معاير ومقاييس ضمان اجلودة واالعتماد الرباجمي 9
6277جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

برنامج قياس مؤشرات األداء واستخدامها يف القياس 10
والتقييم والتطوير املرحلة الثالثة 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
5035جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

برنامج قياس مؤشرات األداء واستخدامها يف القياس 11
والتقييم والتطوير املرحلة الرابعة 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
5035جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف توصيف الربامج للدراسات العليا12
6785جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

توصيف وتقرير املقررات الدراسية لربامج 13
البكالوريوس

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
100144جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 
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أمساء الدورة والربنامج التدرييبم
الفئة املستهدفة، طالب 
اجلامعة، أعضاء هيئة 

التدريس، املوظفون

موقع انعقاد الدورة أو 
الربنامج، داخل اململكة/ خارج 

اململكة

عدد املتدربني

إناثذكور

أعضاء هيئة التدريس ومن يف االختبارات اإللكترونية 14
56121جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

توصيف وتقرير برامج الدراسات العليا طبقًا للنماذج 15
احلديثة للمركز الوطي 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
9087جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف إعداد تقرير الدراسة الذاتية للربامج 16
69106جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

إستراتيجيات التعلم عن بعد وتطبيقاهتا على البالك 17
بورد

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
75134جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أنظمة اجلودة والتميز للتعليم العايل ونظام إدارة 18
اجلودة يف الربامج 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
8095جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

توصيف برامج البكالوريوس طبقًا للنماذج احلديثة 19
للمركز الوطي 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف 
5165جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف إعداد اخلطط التشغيلية للكليات واألقسام والربامج 20
7698جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز حكمهم 







الفصل الخامس
األنشطة العلمية والتعليمية

يتضمن هذا الفصل اإلنجازات التي حققتها 
الجامعة في المجاالت العلمية والتعليمية
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1/5ـ البحــث العلمــي والتأليف والنشــر والترمجة:

1/1/5ـ أعداد الكتب والبحوث املؤلفة واملترمجة: 

نوع املادة العلمية

حبث مؤلفكتاب

2Scopus :1800  )املدعومة من عمادة البحث العلمي(
Web of Science :1818

)SCOPUS( :2/1/5ـ أعداد البحوث األكادميية املمولة وغر املمولة من اجلامعة الي مت تنفيذها واجلاري تنفيذها حسب الكلية

الكلية
التمويل

النسبة
ممول من اجلامعة

3٫3%35الطب باخلرج

0٫8%8طب األسنان باخلرج

8٫9%94العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

1٫1%12العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

12٫6%133الصيدلة باخلرج

7٫3%77اهلندسة باخلرج
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األنشطة العلمية والتعليمية

الكلية
التمويل

النسبة
ممول من اجلامعة

4٫6%49اهلندسة بوادي الدواسر

5٫0%53هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

13٫1%138إدارة األعمال باخلرج

0٫3%3إدارة األعمال حبوطة بي متيم

21٫3%224العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

0٫5%5العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي متيم

4٫8%51العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

1٫5%55العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

6٫5%68اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

4 %42التربية باخلرج

1٫0%11التربية بالدمل

0٫5%5التربية بوادي الدواسر

1٫0%11املجتمع باخلرج

0٫2%2املجتمع باألفالج

0٫3%3الربنامج املوحد )السنة التحضرية(

100%1079اإلمجايل



153 مركز املعلومات اإلحصائية

س
خلام

ل ا
ص

لف
ا

ية
يم

تعل
وال

ة 
مي

لعل
ة ا

شط
ألن

ا
جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

أعداد البحوث األكادميية املمولة وغر املمولة من اجلامعة الي مت تنفيذها واجلاري تنفيذها حسب الكلية: 
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األنشطة العلمية والتعليمية

3/1/5 ـ تطور أعداد البحوث الي يقوم هبا أعضاء هيئة التدريس باجلامعة خالل السنوات اخلمس األخرة: 

: Scopus

معدل التغير عن السنة عدد البحوثالعامم
السابقة

معدل التغير عن عام 
األساس )1431هـ/1430هـ( 

- 2009 م )3(

14167%40%2016428 م1

15567%10%2017470 م2

19067%22%2018575 م3

27667%45%2019833 م4

59900%116%20201800 م5
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:Web of Science

معدل التغير عن السنة عدد البحوثالعامم
السابقة

معدل التغير عن عام 
األساس )1431هـ/1430هـ( 

- 2009 م )3(

2233%30%2016350 م1

2680%19%417 2017 م2

3493%29 %2018539 م3

5440%54%2019831 م4

12020%119%20201818 م5
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األنشطة العلمية والتعليمية

4/1/5 ـ أعداد البحوث التعاقدية حسب اجلهات املتعاقد معها والكلية:

 النسبة املئويةاجلهة املتعاقد معهاعدد البحوثالكلية

2.73%عمادة البحث العلمي6الطب باخلرج

1.36%عمادة البحث العلمي3طب األسنان باخلرج

5.91 %عمادة البحث العلمي13العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

0.45%عمادة البحث العلمي1العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

8.64%عمادة البحث العلمي19الصيدلة باخلرج

6.82%عمادة البحث العلمي15اهلندسة باخلرج

2.27%عمادة البحث العلمي5اهلندسة بوادي الدواسر

5.45%عمادة البحث العلمي12هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

10.45%عمادة البحث العلمي23إدارة األعمال باخلرج

0.91%عمادة البحث العلمي2إدارة األعمال حبوطة بي متيم

15.91%عمادة البحث العلمي35العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

1.36%عمادة البحث العلمي3العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي متيم

8.18%عمادة البحث العلمي18العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
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 النسبة املئويةاجلهة املتعاقد معهاعدد البحوثالكلية

1.82%عمادة البحث العلمي4العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

7.27%عمادة البحث العلمي16اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

11.82%عمادة البحث العلمي26التربية باخلرج

3.18%عمادة البحث العلمي7التربية بالدمل

2.27%عمادة البحث العلمي5التربية بوادي الدواسر

1.36%عمادة البحث العلمي3املجتمع باخلرج

0.91%عمادة البحث العلمي2املجتمع باألفالج

0.91%عمادة البحث العلمي2الربنامج املوحد )السنة التحضرية(

220 املجموع

*متثل النسب املئوية يف اجلدول أعاله عدد البحوث التعاقدية يف كل كلية إىل العدد الكلي للبحوث التعاقدية
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أعداد البحوث التعاقدية حسب اجلهات املتعاقد معها والكلية
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2/5ـ املكتبات: 
1/2/5ـ مقتنيات مكتبات اجلامعة من الكتب واملخطوطات:  

1/1/2/5 جدول العناوين :
  

50418جمموع العناوين

2/1/2/5ـ جدول املجلدات:

225522جمموع املجلدات
  

2/2/5ـ إمجايل مقتنيات مكتبات اجلامعة من أوعية املعلومات: 

اشتراك العمادة باملكتبة الرقمية السعودية وتشمل على:
 

39قواعد البيانات
13645املجالت

429868الكتب اإللكترونية

3/2/5ـ أعداد الكتب الي غذيت هبا مكتبات اجلامعة خالل السنوات اخلمس األخرة:

33183أعداد الكتب

4/2/5 ـ حركة استعارة الكتب يف مكتبات اجلامعة خالل عام التقرير:

أعداد املستعرينالكتب املعارة

جمموعآخرونأساتذةطالبجمموعأجنيبعريب
10761685276120796271082814
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3/5 اجلوائز العلمية وبراءات االختراع: 

\ال توجد

4/5 البحوث واالبتكارات:

رابًعا: البحوث واالبتكاراتاإلمجايل

عدد البحوث الي نشرها منسوبو اجلامعة يف الدوريات العلمية املحكمة باللغة العربية خالل العام 2020 مـ115 )نظام رصد ومتابعة اإلنتاج العلمي(

Scopus :1800
Web of Science :1818 عدد البحوث الي نشرها منسوبو اجلامعة يف الدوريات العلمية املحكمة باللغة اإلجنليزية خالل العام 2020 مـ

عدد البحوث الي نشرها منسوبو اجلامعة يف ختصصات العلوم والتقنية يف الدوريات العلمية املحكمة باللغة العربية خالل 0
العام 2020 مـ

Scopus :1025
Web of Science :921

عدد البحوث الي نشرها منسوبو اجلامعة يف ختصصات العلوم والتقنية يف الدوريات العلمية املحكمة باللغة اإلجنليزية 
خالل العام 2020 مـ

Scopus :605 عدد البحوث الي نشرها منسوبو اجلامعة بالشراكة مع منسويب جامعات سعودية أخرى يف الدوريات العلمية املحكمة خالل
العام 2020 مـ

Scopus :1073 عدد البحوث الي نشرها منسوبو اجلامعة بالشراكة مع منسويب جامعات غر سعودية يف الدوريات العلمية املحكمة خالل
العام 2020 مـ

عدد براءات االختراع املسجلة للجامعة حملًيا ودولًيا خالل العام 2020 مـتتبع وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

Scopus :6898
Web of Science :5603عدد االستشهادات العلمية ملنسويب اجلامعة خالل اخلمس سنوات األخرة  2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020  مـ

Scopus : 26عدد املشاريع البحثية املشتركة مع اجلهات احلكومية أو مؤسسات القطاع اخلاص والي مت إجراؤها خالل العام 2020 مـ







الفصل السادس

خدمة المجتمع
 يتضمن هذا الفصل جميع ما تقدمه الجامعة من

 خدمات للمجتمع من خالل وحداتها المختلفة
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1/6ـ أعداد الدورات التدريبية والربامج والدبلومات التأهيلية:

عدد التاريخاملستفيدونالعنوان )الدورة – دبلوم(اجلهة املنفذة
املستفيدين

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

1442/2/1016 هـخرجيات )الشريعة – دراسات إسالمية(دبلوم املحاماة )نساء( 

خرجيات )حاسب – برجمة شبكات دبلوم األمن السيرباين )نساء( 
1442/2/1027هـحاسب( 

خرجيات )الشريعة – خدمة اجتماعية دبلوم اإلرشاد األسري )نساء( 
1442/2/1034هـ– علم نفس(

1442/2/1015هـخرجيات )لغة إجنليزية – ترمجة( دبلوم الترمجة )نساء(

1442/2/1022هـخرجيات الثانوية العامةدبلوم اإلدارة املالية )نساء( 

1442/2/1033هـخرجيات الثانوية العامة دبلوم التحرير و السكرتارية )نساء( 

خرجيو )حاسب – برجمة شبكات دبلوم األمن السيرباين )رجال( 
1442/2/1017هـحاسب( 

دبلوم الوقاية من تعاطي املخدرات 
1442/2/1022هـخرجيو ) الشريعة – إعالم( واملؤثرات العقلية )رجال(

1442/2/1030هـخرجيو )الشريعة – دراسات إسالمية(دبلوم املحاماة )رجال – اخلرج(

خرجيو )الشريعة – خدمة اجتماعية دبلوم اإلرشاد األسري )رجال(
1442/2/1015هـ– علم نفس(

1442/2/1017هـخرجيو الثانوية العامةدبلوم اإلدارة املالية )رجال( 
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عدد التاريخاملستفيدونالعنوان )الدورة – دبلوم(اجلهة املنفذة
املستفيدين

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

1442/2/1020هـخرجيو )الشريعة – دراسات إسالمية(دبلوم املحاماة )رجال – وادي الدواسر( 

دبلوم تطبيقات احلاسب اآليل لذوي 
1441/1/1214هـخرجيو الثانوية العامة )فئة الصم( اإلعاقة السمعية

1441/10/21247هـعامة – عن بعد دورة التفكر اإلجيايب

1441/11/2136هـعامة – عن بعد دورة التفكر الناقد يف التدريس

1441/11/8350هـعامة – عن بعد دورة صناعة األنظمة يف اململكة

1441/11/9450هـعامة – عن بعد دورة الذكاء االجتماعي يف التدريس

1441/11/10479هـعامة – عن بعد دورة محاية حق اخلصوصية

دورة اإلجراءات العملية أمام ديوان 
1441/11/11608هـعامة – عن بعد املظامل

1441/11/1450هـعامة – عن بعد دورة األرشفة اإللكترونية

1441/11/1582هـعامة – عن بعد دورة التسويق اإللكتروين

1441/11/1675هـعامة – عن بعد دورة املحاسبة والتحليل املايل
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عدد التاريخاملستفيدونالعنوان )الدورة – دبلوم(اجلهة املنفذة
املستفيدين

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

1441/11/17159هـعامة – عن بعد دورة إدارة اجلودة الشاملة

دورة التعليم التنظيمي يف املنصات 
1441/11/22107هـعامة – عن بعد التعليمية

1441/11/24180هـعامة – عن بعد دورة اإلسعافات األولية األوىل

1442/3/1250هـعامة – عن بعد دورة فنون اإلقناع والتأثر

1442/3/11350هـعامة – عن بعد دورة اإلسعافات األولية الثانية

دورة اإلدارة الفعالة خلدمات 
1442/3/2233هـعامة – عن بعد املستفيدين

دورة االجتاهات احلديثة يف املراجعة 
1442/3/25577هـعامة – عن بعد وفحص احلسابات

1442/3/2828هـعامة – عن بعد دورة األخطاء الشائعة عن التوحد

1442/4/960هـعامة – عن بعد دورة أسس احلياة الطيبة

1442/4/1020هـعامة – عن بعد دورة الكاريزما الشخصية

دورة اإلستراتيجيات التعليمية لذوي 
1442/4/1156هـعامة – عن بعد اإلعاقة
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عدد التاريخاملستفيدونالعنوان )الدورة – دبلوم(اجلهة املنفذة
املستفيدين

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

دورة تصميم األنشطة اإلثرائية يف 
1442/4/1455هـعامة – عن بعد املنصات التعليمية

دورة االختبارات املهنية للمعلمني 
1442/4/16116هـعامة – عن بعد واملعلمات

دورة لغات احلب اخلمس الي حيتاجها 
1442/4/2720هـعامة – عن بعد الطفل

1442/6/1138هـعامة – عن بعد دورة املهارات السبع لتطوير الذات

1442/6/2029هـعامة – عن بعد دورة التعامل مع اإلغماءات املختلفة

1442/6/2655هـعامة – عن بعد دورة التعليم والتصميم الشامل

دورة التعلم الذكي ومتطلبات سوق 
1442/6/2860هـعامة – عن بعد العمل

دورة احلماية القانونية للعالمة 
1442/7/5410هـعامة – عن بعد التجارية

1442/7/9260هـعامة – عن بعد دورة أصول تفسر النص القانوين

دورة التغيرات الفسيولوجية 
1442/7/12115هـعامة – عن بعد والنفسية لكبار السن

دورة مشكالت املراهقني وكيفية 
1442/7/17114هـعامة – عن بعد التعامل معها 
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عدد التاريخاملستفيدونالعنوان )الدورة – دبلوم(اجلهة املنفذة
املستفيدين

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

1442/7/19410هـعامة – عن بعد دورة دراسة اجلدوى االقتصادية

1442/7/23109هـعامة – عن بعد دورة رحلة مع أفكارنا

1442/7/26500هـعامة – عن بعد دورة مقدمة يف األمن السيرباين

1442/8/197هـعامة – عن بعد دورة مهارات التمريض األولية

1442/8/4100هـعامة – عن بعد دورة القانون واملجتمع

spss 1442/8/884هـعامة – عن بعد دورة التحليل اإلحصائي

دورة التسويق اإللكتروين وصناعة 
1442/8/1150هـعامة – عن بعد املحتوى

1442/8/1640هـعامة – عن بعد دورة مقدمة يف c++  وبرجمة الكائنات

1442/8/1845هـعامة – عن بعد دورة صناعة املستقبل

1442/8/22120هـمنسويب الدوريات األمنية – عن بعددورة إدارة املكاتب

1442/8/22100هـمنسويب الدوريات األمنية  - عن بعددورة أساسيات ومبادئ احلاسب اآليل
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عدد التاريخاملستفيدونالعنوان )الدورة – دبلوم(اجلهة املنفذة
املستفيدين

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
دورة إدارة املخاطر يف املشروعات 

1442/8/2349هـعامة – عن بعد الصغرة

دورة مهارات استخدام تطبيقات 
1442/8/2547هـعامة – عن بعد google  يف احلياة املهنية

2/6 ـ املستفيدون من الدورات التدريبة والربامج والدبلومات التأهيلية حسب اجلنس ونوع الربنامج:

نوع الربنامج أو الدورة
عدد املستفيدينعدد الربامج

املجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكر

7613135163298دبلومات تعليمية

232144309141007191برامج تدريبية

302757322642297455املجموع
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3/6 ـ املؤمترات والندوات واملحاضرات:

عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة
 بي متيم

 ندوة بعنوان: أثر جائحة كورونا على
250طالبات اجلامعة12 / 2 / 1442 هـ اجلانب اإلنساين من املجتمع

 ندوة بعنوان: التوعية املجتمعية للتعامل مع
140طالبات اجلامعة13 / 2 / 1442 هـ)-covid 19( جائحة

ندوة بعنوان: أثر اجلائحة اجتماعيا 
165طالبات اجلامعة17 / 2 / 1442 هـوأكادمييا )فروس كوفيد-19(

170طالبات اجلامعة17 / 2 / 1442 هـندوة بعنوان: )التنمر و كورونا( 

 عمادة السنة التحضرية بالتعاون مع كلية
العلوم الطبية التطبيقية

" حنو جمتمٍع أكثر وعياًا" ندوة توعوية 
320منسوبات اجلامعة28 / 2 / 1442 هـوتثقيفية عن سرطان الثدي 

ندوة: "دور التغذية السليمة يف جتنب كلية العلوم الطبية التطبيقية
 الطالب ومنسوبو27 / 2 / 1442 هـاإلصابة بفروس كورونا"

97اجلامعة

ندوة علمية بعنوان: )عالج جديد للسرطان كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
 الطالب ومنسوبو4 / 3 / 1442 هـباستخدام صودا اخلبز( 

80اجلامعة

 جلنة العمل املشترك مع املديرية العامة
 ملكافحة املخدرات يف اجلوانب التوعوية

والتدريبية ومكافحة التدخني باجلامعة
ندوة بعنوان: "خطوات عملية للوقاية من 

 منسوبو اجلامعة18 / 3 / 1442 هـخماطر املخدرات والتدخني"
420واملجتمع

 جلنة العمل املشترك مع املديرية العامة
 ملكافحة املخدرات يف اجلوانب التوعوية

والتدريبية ومكافحة التدخني باجلامعة
 منسوبو اجلامعة25 / 3 / 1442 هـندوة بعنوان: )التدخني وآثاره النفسية( 

225واملجتمع
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عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 جلنة العمل املشترك مع املديرية العامة
 ملكافحة املخدرات يف اجلوانب التوعوية

والتدريبية ومكافحة التدخني باجلامعة

 دعوة حلضور ندوة بعنوان: الشيشة
 منسوبو اجلامعة10 / 4 / 1442 هـاإللكترونية - خماطرها وأضرارها

315واملجتمع

 ندوة بعنوان: "املخدرات واملؤثرات العقلية
 الشائعة عامليًا وحمليًا وأخطارها على الفرد

" واملجتمع
 منسوبو اجلامعة17 / 4 / 1442 هـ

31واملجتمع

ندوة:"كيفية حتقيق االستفادة القصوى من  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية يف السليل
 منسوبو اجلامعة22 / 4 / 1442 هـالتكنولوجيا املتاحة )اإلنترنت( "

180واملجتمع

 منسوبو اجلامعة27 / 4 / 1442 هـندوة: مرض السرطان وخطورته كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
95واملجتمع

 ندوة عملية بعنوان: " أحباث الترقيةكلية العلوم حبوطة بي متيم
60أعضاء هيئة التدريس27 / 7 / 1442 هـ" ماهيتها وكيفيتها

 وحدة الوعي الفكري وتعزيز القيم بعمادة
 طالب وطالبات11 / 7 / 1442 هـ"ندوة بعنوان: "املال العام...أمانةشؤون الطالب

310اجلامعة

 ندوة: )االجتاهات املعاصرة يف املراجعة كلية إدارة األعمال باحلوطة
45أعضاء هيئة التدريس17 / 7 / 1442 هـ اخلارجية( ألعضاء هيئة التدريس

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

130الطالب اخلرجيون18 / 7 / 1442 هـ "ندوة بعنوان: " جتربي كمبتعث

ندوة بعنوان: )مهارات القيادة الفاعلة يف 
 معلمو املرحلة الثانوية1442/8/1 هـ ظل الدراسة عن بعد(

70باملحافظة

 ندوة بعنوان:" إعداد و كتابة التقارير
 موظفو الوحدات1442/8/2 هـ " اإلدارية

50احلكومية باملحافظة
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عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية يف السليل

 ندوة بعنوان:" املهارات الالزمة لرجل 
 الشباب وأصحاب1442/8/3 هـ األعمال الناجح"

15األعمال باملحافظة

 طالب و طالبات1442/8/4 هـ ندوة  بعنوان: )التحول  إيل املدن الذكية(
70املحافظة

ندوة بعنوان:"مهارات التعامل مع احلوسبة 
 طالب و طالبات1442/8/5 هـالسحابية"

70املحافظة

1442/8/8 هـندوة بعنوان: )مفهوم األمن السيرباين(
 منسوبو الشرطة
 واجليش والدفاع
 اجلوي والطالب

باملحافظة
90

ندوة بعنوان: )املراسالت اإلدارية يف اللغة 
1442/8/9 هـاإلجنليزية(

 موظفو و موظفات
 القطاع العام واخلاص

 باملحافظة
80

1442/8/10 هـندوة بعنوان: "كتابة اإلمييالت الرمسية "
 موظفو وموظفات

 القطاع العام واخلاص
باملحافظة

100

 املعلمون واملعلمات1442/8/1 هـ ندوة بعنوان: "مهارات العروض التقدميية" 
80 باملحافظة

ندوة بعنوان: )التدريب على اختبارات 
1442/8/12 هـالقياس(

 طالب و طالبات
 املرحلة الثانوية

 باملحافظة
20

 شباب و طالب1442/8/14 هـندوة بعنوان: "مهارات التواصل املثمر " 
60 املحافظة

ندوة بعنوان: )مميزات رجل األعمال 
 الشباب والطالب1442/03/10 هـالناجح(

15مبحافظة السليل



مركز املعلومات اإلحصائية174

س
صل الساد

الف
خدمة املجتمع

عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 جلنة العمل املشترك مع املديرية العامة
 ملكافحة املخدرات يف اجلوانب التوعوية

والتدريبية ومكافحة التدخني باجلامعة
 ندوة بعنوان: "ماذا قالوا عن املخدرات

95 منسوبو اجلامعة11 / 8 / 1442 هـ "شرعياًا وأمنياًا؟

 جامعة األمر سطام بالشراكة مع وزارة
 الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،
 ووزارة التعليم ، ورئاسة أمن الدولة

 ندوة: "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء
 منسوبو اجلامعة16 / 8 / 1442 هـ"والتحذير من مجاعة اإلخوان اإلرهابية

650واملجتمع

26طالبات الكلية1442/8/11 هـ" حماضرة "مقدمة يف مشاريع التخرجكلية العلوم حبوطة بي متيم

عمادة السنة التحضرية
120طالب وطالبات العمادة1442/8/11 هـ"حماضرة "كيف تستعد لسنة االمتياز؟

 حماضرة " جناح اململكة يف زمن جائحة
80 طالب وطالبات العمادة25 / 4 / 1442 هـ " كورونا

210طالبات الكلية1442/9/1 هـ " Dynamic pages PHP7"  حماضرةكلية املجتمع باخلرج أقسام الطالبات

 كلية التربية بالدمل

24الطالبات1442/2/13 هـيوم الوطن

39الطالبات1442/2/18 هـيوم املعلم

125الطالبات1442/4/9هـالبيعة السادسة ذكرى التطور و النماء

17الطالبات3-4-1442بيعة و والء
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عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 كلية التربية بالدمل

حماضرة )املعرفة بأمساء القرآن وصفاته 
من 10 اىل 1442/4/11هـوأثرها على االنتفاع به(

 طالبات معهد البيان
 لتعليم القرآن يف

نعجان
36

100العمال واملصلون4/8/ 1442 هـمحلة )املاء نعمة(

دورة نصائح غذائية ملواجهة فروس 
 طالبات ومنسوبات4/21/ 1442هـالكورونا )كوفيد 19(

29الكلية

 طالبات ومنسوبات16/ 4/ 1442هـورشة  ملركز التنمية : )ُحلي الكالم(
65معهد األرجوان

 العمال يف املحطات1442/4/9هـمحلة )احم نفسك ... احم غرك(
50وشوارع الدمل

1442/3/22هـ)التعُلم الذكي ومتطلبات سوق العمل(
 منسوبات التعليم العام
 طالبات الصف الثالث

ثانوي
116

1442/2/23هـ)الصحة النفسية للجميع(
الطالبات واملنسوبات 

وحاضرات من املجتمع 
املحلي

670

1442/2/24هـ)إدارة الضغوط النفسية(
 الطالبات واملنسوبات

 وحاضرات من املجتمع
املحلي

150

)اإلسعافات النفسية األولية يف مواجهة 
1442/2/26 هـاألزمات(

 الطالبات واملنسوبات
 وحاضرات من املجتمع

املحلي
19

 اخلرجيات والطالبات1442/3/19هـ)مهارات التفكر اإلجيايب(
32املتوقع خترجهن
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عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 كلية التربية بالدمل

50عمال بلدية الدمل1442/3/22هـمبادرة "ساعد ىف منع انتشار فروس كورونا"

 منسوبات الكلية1442/3/1 هـمحلة )الصالة نور(
محلة إلكترونيةوالطالبات

 منسوبات الكلية25/ 1442/4 هـورشة )دور الكلية يف خدمة املجتمع املحلي(
32والطالبات

1442/8/18 هـ ورشة )كتابة امسي خبط إبداعي(
 طالبات املرحلة

 االبتدائية ملدرسة
النخبة باخلرج

42

 الطالبات و املجتمع1442/8/10 هـورشة )تشكيل احللي خبامة السلك املعدين(
36املحلي

ورشة )كيف ترتدين مالبسك وفقًا لنمط 
 طالبات ومنسوبات27 / 1442/7هـ جسمك؟(

49 الكلية

 منسوبات وطالبات1442/8/15 هـورشة )حنن معك حىت اإلبداع(
21 الكلية

ورشة عن )اإلضاءة وأثرها اجلمايل على 
1442/7/23 هـاملزنل(

 طالبات ومنسوبات
 الكلية واملهتمات من
 طالبات خارج الكلية

وربات البيوت
33

ورشة عن )إنقاص الوزن بني الصحة 
 طالبات ومنسوبات1442/8/11هـوالرشاقة(

70 الكلية

ورشة عن )الفيتامني املجاين وأمهيته لصحة 
 طالبات ومنسوبات1442/8/12 هـأجسامنا(

418 الكلية
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عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 كلية التربية بالدمل

1442/8/1هـ ورشه عن )وجعلنا من املاء كل شيء حي(
 طالبات ومنسوبات -
 الكلية واملهتمات من

موظفات وربات البيوت
31

1442/8/14هـ) لغة يف الظلمة قنديل(
 الطالبات واملنسوبات

 وحاضرات من املجتمع
املحلي

34

 من 23/ 7 إىلمسابقة يف كتاب )مسامرو الكتب(
44طالبات اجلامعة1442/7/25هـ

22طالبات اجلامعة1442/7/26هـدورة  يف  )القراءة الناجحة(
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4/6 ـ خدمات اجلامعة للمجتمع يف جمال الرعاية الصحية:

عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

180 عامة – عن بعد1441/11/24هـدورة اإلسعافات األولية األوىل

350 عامة – عن بعد1442/3/11هـدورة اإلسعافات األولية الثانية

28 عامة – عن بعد1442/3/28هـدورة األخطاء الشائعة عن التوحد

29 عامة – عن بعد1442/6/20هـدورة التعامل مع اإلغماءات املختلفة

 دورة التغيرات الفسيولوجية والنفسية
115 عامة – عن بعد1442/7/12هـلكبار السن وطرق التعامل معها

97 عامة – عن بعد1442/8/1هـدورة مهارات التمريض األولية

 كلية التربية بالدمل
1442/2/28هـالتوعية بسرطان الثدي

ومستمرة ملدة أسبوعني
 طالبات الكلية

30ومنسوباهتا

 مجالك يف غذائك مبناسبة اليوم العاملي
للمرأة

1442/7/24هـ
 ومستمرة ملدة 

أسبوعني
 طالبات الكلية

9ومنسوباهتا
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عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 كلية التربية بالدمل

دورة نصائح غذائية ملواجهة فروس 
4/21/ 1442هـالكورونا )كوفيد 19(

 الطالبات واملنسوبات و
 حاضرات من املجتمع

املحلي
29

1442/2/23هـالصحة النفسية للجميع
 الطالبات واملنسوبات

 وحاضرات من املجتمع
املحلي

670

)اإلسعافات النفسية األولية يف مواجهة 
1442/2/26 هـاألزمات(

 الطالبات واملنسوبات
 وحاضرات من املجتمع

املحلي
19

ورشة عن )إنقاص الوزن بني الصحة و 
1442/8/11هـالرشاقة(

 الطالبات واملنسوبات
 وحاضرات من املجتمع

املحلي
70

ورشة عن )الفيتامني املجاين وأمهيته لصحة 
1442/8/12هـأجسامنا(

 الطالبات و ملنسوبات
 وحاضرات من املجتمع

املحلي
418

1442/7/24هـورشة )املخاوف املرضية(
 الطالبات واملنسوبات

 وحاضرات من املجتمع
املحلي

62

دورة  )اإلسعافات األولية يف مواجهة 
1442/8/3هـاالزمات(

 الطالبات واملنسوبات
 وحاضرات من املجتمع

املحلي
100

 الطالبات وحاضرات من1442/7/4هـ)املمارسات الصحيحة لتحقيق العودة حبذر(
39املجتمع املحلي
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1/4/6 ـ خدمات اجلامعة للمجتمع يف جمال الرعاية الصحية حسب اجلهة ونوع اخلدمة واملستفيدين:
قام املستشفى اجلامعي بتقدمي اخلدمة الصحية العالجية والتشخيصية باألشعة بأنواعها والتحاليل املختربية املختلفة إىل 

منسويب اجلامعة وطالهبا باإلضافة إىل أسرهم، واجلدول اآليت يوضح عدد الزيارات إىل عيادات املستشفى مع مالحظة 
نقصان أعداد الزيارات للعيادات وكليات اجلامعة نظرًا جلائحة كورونا:

أوال: العيادات 

معدل التغر20192020العيادة

-44%798447الباطنة العامة

95%16413195أمراض اجلهاز اهلضمي

-22%537417 الكلى

2%684697 الغدد الصماء

-38%297185الروماتيزم

-900 الطب النفسي

1%23282357األمراض اجللدية 
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معدل التغر20192020العيادة

27%780992القلب واألوعية الدموية

-14%538463األعصاب

-23%714548 اجلراحة العامة

-56%418185املسالك البولية

-31%22141532العظام

-59%1048431األنف واألذن واحلنجرة

-29%21701541طب و جراحة العيون 

-42%25081459طب األطفال

-4%28082695أمراض النساء والوالدة
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معدل التغر20192020العيادة

127%320727 طب األسرة

-40%76154532الطب العام

-1900 عيادة املوظفني

2726822403املجموع
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عيادات كليات اجلامعة

معدل التغر20192020العيادة

-75%100002524عيادة كلية التربية باخلرج

-73%3500950عيادة كلية العلوم التطبيقية باخلرج

-62%2157814عيادة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

-75%50001250عيادة كلية التربية بالدمل

-71%3200915عيادة كلية اهلندسة وعلوم احلاسب

-81%4350825عيادة كلية التربية بوادي الدواسر

-68%43001394عيادة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

-80%2520512عيادة كلية السنة التحضرية

-73%2500677عيادة املدينة اجلامعية

375279861املجموع
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ثانيا: اخلدمات

معدل التغر20192020األقساماخلدمات

املختربات

-30%52273673خمترب أمراض الدم

15%4376850120 الكيمياء احليوية

-22%122859540 اهلرمونات

32%31834193الفروسات

-7%38603590 األحياء الدقيقة

األشعة

44%299431األشعة املقطعية

86%18883509 املوجات الصوتية

91%365697 الرنني  املغناطيسى

-23%8666 أشعة املاموجرام
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معدل التغر20192020األقساماخلدمات

-66%1904652العالج الطبيعي

17%2934ختطيط املخ

-35%5536 ختطيط األعصاب

-8%225206املوجات الصوتية للقلب

4%478497 ختطيط القلب

-22%6327449251 الصيدلية
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ثالثا :الفعاليات و خدمة املجتمع
1/ داخل املستشفى اجلامعي:

الفعاليات

Global Handwashing DayOctober  2020اليوم العاملي لغسيل اليدين

Breast Cancer Awareness MonthOctober  2020شهر التوعية بسرطان الثدي

World Diabetes Day   November  2020اليوم العاملي للسكري

Covid19- webinar: questions and answersApril 2021ندوة إلكترونية عن فروس كورونا املستجد
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5/6 التعاون مع املؤسسات العلمية واجلهات احلكومية:

نوع التعاون وهدفهاجلهة املستفيدةاجلهة املنفذة

وزارة البيئة واملياه والزراعةمعهد البحوث واخلدمات االستشارية

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت الدراسات واخلدمات 
البحثية .

تقدمي خدمات استشارية يف جمال توفر الكفاءات 
االستشارية.

تقدمي خدمات استشارية يف جمال اخلدامات التشغيلية.

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت الفنية والتقنية .

تقدمي خدمات استشارية يف جمال اخلدمات اإلعالمية .

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت القانونية.

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت التدريب والتطوير .

تقدمي خدمات استشارية يف املجاالت التنظيمية 
واالقتصادية.

تقدمي خدمات استشارية يف املجاالت التقنية 

أي جماالت أخرى يتفق عليها الطرفان .
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نوع التعاون وهدفهاجلهة املستفيدةاجلهة املنفذة

معهد البحوث واخلدمات االستشارية

مركز التميز للتوحد

املسامهة يف إجراء وتطبيق ونشر الدراسات البحثية ذات 
العالقة مبيدان اضطراب طيف التوحد.

التعاون يف عمل الدورات وامللتقيات والندوات ودعم األسر 
واملجتمع من خالل التوعية باضطراب طيف التوحد.

التعاون على أن يكون مركز التميز للتوحد مكانا للتدريب 
امليداين لطالب وطالبات قسم التربية اخلاصة )مسار 

اضطراب طيف التوحد(
التعاون يف جمال االستشارات املتخصصة يف جمال اضطراب 

طيف التوحد الي ختدم الطرفني .

أي جماالت أخرى يتفق عليها الطرفان يف املستقبل يف جمال 
اضطراب طيف التوحد.

جامعة اجلوف

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت الدراسات واخلدمات 
البحثية .

تقدمي خدامات استشارية يف جمال اخلدمات التشغيلية

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت الفنية والتقنية .

تقدمي خدمات استشارية يف جمال اخلدمات اإلعالمية .

تقدمي خدمات استشارية يف املجاالت القانونية .

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت التدريب والتطوير .

أي جماالت أخرى يتفق عليها الطرفان .



189 مركز املعلومات اإلحصائية

س
ساد

 ال
صل

لف
ا

مع
جت

 امل
مة

خد
جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

نوع التعاون وهدفهاجلهة املستفيدةاجلهة املنفذة

األكادميية املاليةمعهد البحوث واخلدمات االستشارية

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت الدراسات واخلدمات 
البحثية .

تقدمي خدمات استشارية يف التحول الرقمي واملؤسسي .

تقدمي خدامات استشارية يف جمال اخلدمات التشغيلية .

تقدمي خدمات استشارية يف املجاالت اإلشرافية والتنظيمية 
.

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت الفنية والتقنية .

تقدمي خدمات استشارية يف جمال اخلدمات اإلعالمية .

تقدمي خدمات استشارية يف املجاالت القانونية .

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت التدريب والتطوير .

التعاون يف جمال دعم اخلرجيني من خالل مبادرة دعم 
الربامج التحضرية للشهادات املهنية .

التعاون يف جمال اإلستعانة باخلرباء واملدربني من أعضاء 
هيئة التدريس باجلامعة .

أي جماالت أخرى يتفق عليها الطرفان .

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
وزارة الداخلية )األمن العام( منسوبو الدوريات 

األمنية 
من خمتلف مناطق اململكة 

إقامة دورتني تدريبيتني ملدة 3 أشهر
إدارة املكاتب

أساسيات احلاسب

جلنة التنمية االجتماعية مبحافظة الدمل عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
وبدعم من بنك اجلزيرة

إقامة برنامج دبلوم تطبيقات احلاسب اآليل يف األعمال 
املكتبية

لذوي اإلعاقة السمعية )الصم( ملدة سنتني 
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4/6 ـ الدراسات واالستشارات الفنية والعلمية: خاص مبعهد البحوث واخلدمات االستشارية

اجلهة املستفيدةتاريخ تقدميهانوع االستشارة

وزارة التعليم2020/9/20متقدمي خدمات تقنية املعلومات واألنظمة الرقمية السعودية

 تقدمي خدمات استشارية لدعم برنامج فخر – برنامج التأهيل
وزارة الرياضة2020/9/9م الرياضي

املجلس الصحي السعودي2020/9/1متقدمي برامج تأهيل وتدريب في ترميز طيب

 تقدمي خدمات استشارية متخصصة يف جمال الربنامج
وزارة التعليم2020/10/27مالتنفيذي لتطوير املسارات واخلطط الدراسية واألكادميية

 تقدمي خدمات استشارية متخصصة يف جمال التعليم
وزارة التعليم2020/10/27ماإللكتروين والتعليم عن بعد

 تقدمي خدمات استشارية لتصميم وتأسيس منظم املياه.
وزارة البيئة واملياه والزراعة2020/11/30موإلدارة البيانات واملؤشرات والتعرفة

وزارة الرياضة2020/11/23متقدمي اخلدمات االستشارية لتشغيل مكتب حتقيق الرؤية

 تقدمي الدعم الفي واالستشاري لربنامج التنمية الريفية
وزارة البيئة واملياه والزراعة2020/12/20مالزراعية املستدامة

 القيام بعملية تقييم وتصميم مشروع مبادرة بناء مراكز
وزارة الرياضة2020/12/20متدريب النخبة الرياضية املتخصصة

 تقدمي خدمات استشارية للمسامهة يف حتسني مشاريع امللك
وزارة التعليم2020/12/7معبداهلل لتطوير التعليم العام

 تقدمي خدمات أكادميية وفنية وإدارية واستشارية جلامعة
جامعة اجلوف2020/12/16ماجلوف

 تقدمي اخلدمات االستشارية ملجلس الصحة لدول جملس
جملس الصحة لدول جملس التعاون2020/12/15مالتعاون
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اجلهة املستفيدةتاريخ تقدميهانوع االستشارة

 تقدمي دراسة وتأسيس مكتب إدارة املشاريع لدعم أعمال
وزارة البيئة واملياه والزراعة2020/12/14ماخلدمات املشتركة

 تقدمي خدمات استشارية وحتاليل ودراسات استشرافية
وزارة االستثمار2021/3/24مملستجدات االقتصاد العاملي

وزارة الرياضة2021/3/8متقدمي دعم تنفيذ مشاريع مبادرة تشجيع القطاع اخلاص

املؤسسة العامة للصناعات العسكرية2021/3/1متقدمي خدمات حبثية واستشارية فنية وتطوير األعمال

 تقدمي اخلدمات االستشارية والدعم املساند لعمليات التشغيل
برنامج حتول القطاع الصحي2021/2/25ملربنامج حتول القطاع الصحي

 تقدمي الدعم االستشاري للمركز الوطي لتنمية الغطاء النبايت
وزارة البيئة واملياه والزراعة2021/2/22مومكافحة التصحر

 تقدمي اخلدمات االستشارية للدعم الفي لتنفيذ أفالم
وزارة البيئة واملياه والزراعة2021/2/3متسويقية يف جمال البيئة واملياه

 تقدمي اخلدمات االستشارية ملشروع مراجعة و حتديث اهليكل
 التنظيمي وبناء سلسلة القيمة املضافة و بناء مؤشرات األداء

الوظيفية و تطوبر منهجية التدريب
اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة2021/1/27م

اهليئة السعودية للسياحة2021/1/19متقدمي اخلدمات االستشارية ألعمال التسويق السياحي
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الفصل السابع
 الشـؤون اإلدارية والمالـية
والفنية والمشروعات

 يتضمن هذا الفصل إنجازات الجامعة في الشؤون
اإلدارية والمالية والمشروعات
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الشؤون اإلدارية: 

1/7ـ توزيع موظفي اجلامعة موزعني حسب جمموعة الوظائف واجلهات الي يعملون هبا واجلنسية واجلنس:

اجلهة
املجموعغر سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر

0.63%1300013  مكتب رئيس اجلامعة

0.68%1400014وكالة اجلامعة

0.77%1510016وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

0.92%1900019وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية

0.53%1100011وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

2.90%45150060وكالة اجلامعة للفروع

0.39%8008وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات

5.61%833300116  عمادة املوارد البشرية

1.40%2180029عمادة القبول والتسجيل

2.80%5260058عمادة شؤون الطالب

0.68%770014عمادة السنة التحضرية

0.43%90009عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

2.51%42100052عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد

0.58%1020012عمادة شؤون املكتبات
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والفـنــية واملشروعـــات

اجلهة
املجموعغر سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر

0.53%740011عمادة البحث العلمي

0.29%60006عمادة الدراسات العليا

0.58%660012عمادة التطوير واجلودة

5.51%308400114كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

1.26%2060026كلية املجتمع باخلرج

0.82%170017كلية اهلندسة باخلرج

2.27%25220047كلية طب األسنان باخلرج

2.08%17260043كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

1.40%19100029كلية الصيدلة باخلرج

1.16%240024كلية الطب باخلرج

2.66%19360055كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

1.16%1590024كلية إدارة األعمال باخلرج

4.93%208200102كلية التربية باخلرج

4.01%3800083كلية التربية بالدمل
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اجلهة
املجموعغر سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي 

2.90%6540060متيم

1.21%2500025كلية إدارة األعمال حبوطة بي متيم

6.72%558500140كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

0.82%1700017كلية املجتمع باألفالج

2.03%16260042كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

2.90%12480060كلية التربية بوادي الدواسر

0.43%90009كلية اهلندسة بوادي الدواسر

2.03%17250042كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

0.82%1160017كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

0.43%90009  معهد البحوث واخلدمات االستشارية

6.04%124100125اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية

2.17%24210045اإلدارة العامة للمشاريع

1.69%3410035إدارة التشغيل والصيانة

0.53%830011إدارة العالقات العامة واإلعالم
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اجلهة
املجموعغر سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر

0.24%50005اإلدارة القانونية

12.18%201820194252 املستشفى اجلامعي

0.53%1100011إدارة اإلسكان

0.19%40004إدارة التطوير اإلداري

0.29%60006صحيفة اجلامعة

0.19%40004مركز املعلومات اإلحصائية

0.34%70007وحدة املراجعة الداخلية

3.62%7500075إدارة األمن

1.69%2870035إدارة السالمة

0.48%550010إدارة املتابعة

100.00%1091765201942070املجموع
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2/1/7ـ1 أعداد اإلداريني والفنيني باجلامعة حسب املؤهل العلمي واجلنس:

اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

املجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

00000040405013013مكتب رئيس اجلامعة

00000050405014014وكالة اجلامعة
 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث

00000061603015116العلمي

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
000000501004019019واألكادميية

00000040502011011وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

00000058134273451560وكالة اجلامعة للفروع

000000080000088وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات

0012004223223868333116عمادة املوارد البشرية  

00100064628221829عمادة القبول والتسجيل

00100021516014152658عمادة شؤون الطالب

0000004330407714عمادة السنة التحضرية

000000303030909عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
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اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

املجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
 عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن

00010015722250421052بعد

00011041104010212عمادة شؤون املكتبات

0001002340107411عمادة البحث العلمي

000000300030606عمادة الدراسات العليا

0000001640106612عمادة التطوير واجلودة
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

00200011551136263084114باخلرج

000000533212120626كلية املجتمع باخلرج

00000030608017017كلية اهلندسة باخلرج

0310051910090252247كلية طب األسنان باخلرج

0000005158348172643كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

000000866153191029كلية الصيدلة باخلرج

00500040807024024كلية الطب باخلرج

00120051983512193655كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

00000035607315924كلية إدارة األعمال باخلرج
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اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

املجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

0002007523310252082102كلية التربية باخلرج

0005000550231838083كلية التربية بالدمل
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

0000000353731265460حبوطة بي متيم

000000406015025025كلية إدارة األعمال حبوطة بي متيم
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

0010001145141730225585140باألفالج

000000203012017017كلية املجتمع باألفالج
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

00000041252712162642بالسليل

00000022538715124860كلية التربية بوادي الدواسر

000000401040909كلية اهلندسة بوادي الدواسر

00100031433108172542كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
 كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي

00000006130711617الدواسر

000000503010909معهد البحوث واخلدمات االستشارية  

0020003313305601241125اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية

00000090501021242145اإلدارة العامة للمشاريع

000100304027034135إدارة التشغيل والصيانة
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الف

 الشـؤون اإلدارية واملالـية
والفـنــية واملشروعـــات

اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

املجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

0000004320208311إدارة العالقات العامة واإلعالم

002000200010505اإلدارة القانونية

451313104211725189540212252املستشفى اجلامعي 

00000050501011011إدارة اإلسكان

000000201010404إدارة التطوير اإلداري

000000300030606صحيفة اجلامعة

000000201010404مركز املعلومات اإلحصائية

000000104020707وحدة املراجعة الداخلية

001000209063075075إدارة األمن

001000621020528735إدارة السالمة

0010003411005510إدارة املتابعة

03385623058648821511119592070 4834282املجموع

126229003917032070جمموع الذكور واإلناث

2070املجموع الكلي
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2/1/7ـ2 أعداد اإلداريني والفنيني باجلامعة حسب املؤهل العلمي واجلنسية:

اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
املجموعسعودي

00000040405013013مكتب رئيس اجلامعة

00000050405014014وكالة اجلامعة
 وكالة اجلامعة للدراسات العليا

00000070603016016والبحث العلمي

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
000000501004019019واألكادميية

00000040502011011وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

00000013017030060060وكالة اجلامعة للفروع

000000800000808وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات

003000650404401160116عمادة املوارد البشرية  

0010001008010029029عمادة القبول والتسجيل

00100026016015058058عمادة شؤون الطالب

00000070304014014عمادة السنة التحضرية
 عمادة خدمة املجتمع والتعليم

000000303030909املستمر
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اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
املجموعسعودي

 عمادة تقنية املعلومات والتعليم
0010002202405052052عن بعد

00101050104012012عمادة شؤون املكتبات

00100050401011011عمادة البحث العلمي

000000300030606عمادة الدراسات العليا

00000070401012012عمادة التطوير واجلودة
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

0020006601403201140114باخلرج

000000805013026026كلية املجتمع باخلرج

00000030608017017كلية اهلندسة باخلرج

3010002401009047047كلية طب األسنان باخلرج
 كلية هندسة وعلوم احلاسب

00000020011012043043باخلرج

000000140708029029كلية الصيدلة باخلرج

00500040807024024كلية الطب باخلرج
 كلية العلوم الطبية التطبيقية

00300024011017055055باخلرج

000000806010024024كلية إدارة األعمال باخلرج
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اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
املجموعسعودي

002000590603501020102كلية التربية باخلرج

0050005502021083083كلية التربية بالدمل
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

00000035010015060060حبوطة بي متيم

 كلية إدارة األعمال حبوطة بي
000000406015025025متيم

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
0010005603105201400140باألفالج

000000203012017017كلية املجتمع باألفالج
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

0000001607019042042بالسليل

00000027011022060060كلية التربية بوادي الدواسر

000000401040909كلية اهلندسة بوادي الدواسر

0010001706018042042كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
 كلية العلوم الطبية التطبيقية

00000060407017017بوادي الدواسر

 معهد البحوث واخلدمات  
000000503010909االستشارية

 اإلدارة العامة للشؤون املالية
0020003403305601250125واإلدارية

000000905031045045اإلدارة العامة للمشاريع
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اجلهة
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستردكتوراه

 غرسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
 غرسعوديسعودي

 غرسعوديسعودي
املجموعسعودي

001000304027035035إدارة التشغيل والصيانة

00000070202011011إدارة العالقات العامة واإلعالم

002000200010505اإلدارة القانونية

90260102121433014040214252املستشفى اجلامعي 

00000050501011011إدارة اإلسكان

000000201010404إدارة التطوير اإلداري

000000300030606صحيفة اجلامعة

000000201010404مركز املعلومات اإلحصائية

000000104020707وحدة املراجعة الداخلية

001000209063075075إدارة األمن

001000801025035035إدارة السالمة

00100070200010010إدارة املتابعة

018562142070 120620206862143910703املجموع

126229003917032070جمموع الذكور واإلناث

2070املجموع الكلي
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3/1/7ـ أعداد املعينني واملرقني واملطوية قيودهم حسب املجموعة الوظيفية:

النسبة املئويةاملطوية قيودهمالنسبة املئويةاملرقونالنسبة املئويةاملعينونملجموعة الوظيفية

2%243%0045إداري

0%00000في

33%002000الئحة صحية

1%32%005بند األجور

1%3.501%007املستخدمون

000000بنود أخرى

00770460املجموع
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3/3/7 ـ بيانات مشروعات اخلطة الوطنية لالتصاالت وتقنية املعلومات:

حـالة خمرجاته اســــــــــــم املشروعم
املشروع

نسبة 
املتحقق من األهدافاإلجناز

تاريخ 
الصعوبات 
والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

1
محاية وأمن معلومات 
مركز بيانات اجلامعة 

)املرحلة الثانية(

• توفر عدد 8 
متخصصني يف أمن 

املعلومات ملدة 36 شهر
• جتديد شهادة األيزو 

27001 للسنة األوىل
97%قيد التنفيذ

• قياس الوضح احلايل لربنامج أمن 
املعلومات وحتديد نطاق القوة والضعف 

واختاذ التدابر الالزمة لتقليص الفجوة. 
• اجتياز التدقيق اخلارجي لشهادة محاية 

وأمن املعلومات الذي يشمل نطاقها مركز 
بيانات اجلامعة ملدة 3 سنوات.

• استقطاب الكوادر البشرية لتشغيل مركز 
بيانات اجلامعة وأمن املعلومات.

2021/9/30م2018/5/1م

2
عملية تشغيل 
وصيانة نظام 

اخلدمات والبوابة 
اإللكترونية

• تأمني املوارد 
البشرية الالزمة 

للقيام بأعمال برنامج 
تشغيل نظام اخلدمات 

والبوابة اإللكترونية

67%قيد التنفيذ
• تشغيل نظام اخلدمات والبوابة 

اإللكترونية الي تشرف عليها عمادة تقنية 
املعلومات والتعليم عن ُبعد باجلامعة.

2022/6/20م2019/6/20م

تشغيل وصيانة 3
خدمات احلاسب اآليل

• تقدمي خدمات 
الصيانة والدعم 
الفي والتشغيل 

للحاسب اآليل 
باجلامعة

28%قيد التنفيذ

• يهدف املشروع إىل متكني اجلامعة من 
حتسني وتطوير خدمات احلاسب اآليل، 

واحلفاظ على مكونات البيئة التقنية 
للجامعة الي مت بناؤها، وكذلك متابعة 

أعمال التطوير والتوسعة التقنية الي تقوم 
هبا اجلامعة حالًيا ومستقباًل، وتقدمي أفضل 

خدمات الصيانة والدعم الفي والتشغيل 
للحاسب اآليل باجلامعة.

2023/8/17م2020/8/17م
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حـالة خمرجاته اســــــــــــم املشروعم
املشروع

نسبة 
املتحقق من األهدافاإلجناز

تاريخ 
الصعوبات 
والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

4
خدمات تشغيل 
وصيانة التعلم 

اإللكتروين

• مقرر
• سكربت
• سيناريو

• مقطع صويت
• مقطع فيديو

25%قيد التنفيذ

• يهدف املشروع إىل متكني العمادة 
من تطوير تطبيقات وخدمات التعليم 

اإللكتروين بأفضل املعاير العاملية ومبا 
يتوافق مع سياسات وضوابط ومنهجيات 

اجلامعة ومبا خيدم أعماهلا. ونظرًا 
لالحتياج املرن واملتجدد من اجلامعة 

لتقدمي خدمات إلكترونية جديدة أو 
صيانة وحتسني خدمات التعليم اإللكتروين 
القائمة، فمن املهم أن تعتمد اجلامعة على 

مقاول خارجي لديه اإلمكانية والكوادر ذات 
الكفاءة العالية لتطوير وصيانة اخلدمات 

وفقًا لالحتياج واألولويات لقطاعات 
األعمال يف اجلامعة.

2023/8/31م2020/8/31م

5
تشغيل وصيانة 
خدمات األنظمة 

األكادميية
• استقرار وتطوير 

22%قيد التنفيذالنظام األكادميي
• متكني اجلامعة من حتسني وتطوير 

اخلدمات االكادميية، واحلفاظ على مكونات 
البيئة التقنية للجامعة.

2023/10/16م2020/10/16م
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الف
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حـالة خمرجاته اســــــــــــم املشروعم
املشروع

نسبة 
املتحقق من األهدافاإلجناز

تاريخ 
الصعوبات 
والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

تشغيل وصيانة نظام 6
االتصاالت اإلدارية

• تقدمي خدمات 
التشغيل والصيانة 

املستمرة والدعم 
الفي لألنظمة 

القائمة باجلامعة 
واملذكورة يف جدول 

الكميات مبستوي عاٍل 
من اجلودة والكفاءة 

وحسب اتفاقية 
مستوى اخلدمة، 

ربط نظام االتصاالت 
اإلدارية مبنصة 

مراسالت احلكومية

• تنفيذ برنامج للصيانة والدعم للنظام 35%قيد التنفيذ
2022/7/12م2020/11/12مإلكترونيا لسر املعامالت ملنسويب اجلامعة.

تشغيل وصيانة مكتب 7
إدارة املشاريع

• خدمة 
• مشروع
• دراسة

19%قيد التنفيذ

• يهدف املشروع إىل متكني اجلامعة من 
حتسني وتطوير خدمات تقنية املعلومات 

واحلفاظ على مكونات البيئة التقنية 
للجامعة الي مت بناؤها، وكذلك متابعة 
أعمال التطوير والتوسعة التقنية الي 

تقوم هبا اجلامعة حاليا ومستقبال؛ وذلك 
من خالل تشغيل وإدارة املشاريع واخلدمات 

التقنية. كما ترغب اجلامعة أن تواكب 
عمليات التشغيل أفضل املمارسات العاملية 

والتطورات التقنية مبا يتوافق مع سياسات 
وضوابط ومنهجيات اجلامعة ومبا خيدم 

أعماهلا، وأن تتصف نظم العمل التقنية 
باملرونة والقدرة على التأقلم مع املستجدات 

والقدرة على استيعاب الطلب املتزايد على 
خدمات اجلامعة يف أي وقت ومن خالل 

قنوات متعددة.

2023/11/3م2020/11/3م
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4/1/7ـ مدى استفادة اجلامعة من التقنيات احلديثة يف الشؤون التعليمية واإلدارية واملالية:

1/4/1/7ـ أسهمت التقنيات احلديثة بشكل فعال يف تطوير وحتسني الكثر من الشؤون التعليمية واإلدارية واملالية باجلامعة كاآليت:

اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

إطالق البوابة الرئيسة للجامعة 1
تطوير جديداملحدثة

إطالق النسخة اجلديدة املحدثة ملوقع اجلامعة الرئيسي، مربًزا اجلوانب األكادميية والبحثية بشكل 
أكرب، كما حتتوي على بعض اخلدمات اإلضافية لتسهيل عملية جتربة املستخدم يف تصفح البوابة 

الرئيسية.
الزوار

مواقع أعضاء هيئة التدريس 2
تطوير جديداملحدثة

قامت العمادة بتطوير نظام متكامل يتيح ألعضاء هيئة التدريس بناء وإدارة مواقعهم الشخصية بيسر 
وسهولة دون احلاجة ملهارات متقدمة يف التعاطي مع بناء املواقع اإللكترونية، حيث يشمل هذا النظام 

اخلدمات الي حيتاجها عضو هيئة التدريس هبدف التواصل العلمي واألكادميي ومن ذلك عرض أخباره 
وإجنازاته وسرته الذاتية وأحباثه ومؤلفاته العلمية وجداول حماضراته ووصف املقررات الي يقدمها 

وعروضها التوضيحية وغر ذلك مما يثري العملية األكادميية.

أعضاء هيئة التدريس

خدمة حجز موعد لقاحات 3
خدمة تتيح ملنسويب اجلامعة وذويهم االستفادة من الدعم السامي املتاح خبصوص التقدمي على تطوير جديدفروس كورونا

.19-COVID احلصول على لقاح فروس كورونا املستجد
املوظفون وأعضاء هيئة 

التدريس والطالب

هي خدمة تتيح ملنسويب اجلامعة حتميل الربامج املتاحة والتصاريح املرخصة الستخدامها واملقدمة تطوير جديدخدمة براجمي4
هلم من عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد.

املوظفون وأعضاء هيئة 
التدريس والطالب
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اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

متكن هذه اخلدمة املوظف من التقدمي على العمل التطوعي مرورا بسلسلة موافقات وانتهاًء  بإعتماد تطوير جديدخدمة العمل التطوعي5
املوظفونعميد املوارد البشرية.

الطالبخدمة تتيح للطالب والطالبات من توثيق املهارات الي اكتسبتها الطالبة خالل احلياة اجلامعية.تطوير جديدخدمة السجل املهاري6

مت إنشاء خدمة وفاق لتتم أمتتة عملية اإلتفاقيات اخلارجية والشراكات يف جامعة األمر سطام بن تطوير جديدبوابة الشراكات اخلارجية7
أعضاء هيئة التدريسعبدالعزيز بشكل كامل عن طريق النظام.

تطوير جديدخدمة إدارة املخاطر8
يهدف النظام إىل رصد/تقييم إجراءات كافة إدارات وعمادات جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز 

واملخاطر املحتملة املترتبة عليها، باإلضافة إىل متابعة إجراءات الربامج املقترحة لتفادي املخاطر، كما 
يتيح النظام شاشة رسم بياين وإحصائي لقيادات اجلامعة العليا ومتكنهم من توجيه توصياهتم بشأن 

املخاطر واإلجراءات عليها. 
املوظفون

تتيح هذه اخلدمة للمسؤول يف اجلهة رفع طلب خارج دوام مرورا برئيس اجلهة وانتهاًء بإصدار قرار تطوير جديدخدمة طلب خارج الدوام9
بذلك.

أعضاء هيئة التدريس 
واملوظفون
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اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

تتيح هذه اخلدمة للمسؤول يف اجلهة رفع طلب انتداب مرورا برئيس اجلهة وانتهاًء بإصدار قرار تطوير جديدخدمة طلب انتداب10
بذلك.

أعضاء هيئة التدريس 
واملوظفون

خدمة تسمح للطالب بتقدمي طلب زيارة جلامعة أو كلية أخرى. وتسمح للطالب من خارج اجلامعة تطوير جديدبوابة الطالب الزائر11
الزواربتقدمي طلب زيارة لدراسة املواد يف جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز. 

12
مستودع الكائنات التعليمة ونظام 

 eXact إثراء املحتوى التعليمي
Learn

تطوير جديد
هو نظام لتطوير الكائنات التعليمية باستخدام أداة تطوير بسيطة وسهلة يف إطار عمل واضح وحمدد 

مسبقًا، وحفظ الكائنات املختلفة بداخله )بكل اإلصدارات املتاحة( من أجل إعادة استخدامها يف أي 
مقرر تعليمي حسب احلاجة.

فريق تطوير املحتوى
أعضاء هيئة التدريس 

)مل يفعل هلم بعد(

خدمة الترقيات للموظفني 13
اإلداريني

حتسني وإطالق 
نسخة جديدة

تتيح هذه اخلدمة للموظف إمكانية طلب ترقية وظيفية من خالل تعبئة مناذج الترقية وإرساهلا 
املوظفونلعمادة املوارد البشرية.
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اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

حتسني وإطالق خدمة املجالت العلمية14
نسخة جديدة

يساهم هذا النظام يف التطوير األكادميي والعلمي ملستوى اجلامعة؛ حيث يقوم هذا النظام بتنظيم 
عملية النشر العلمي لألحباث، سواء األحباث داخل اجلامعة أو خارجها ، كما يتيح لرؤساء حترير 

املجالت من إضافة األعضاء وإعطاء الصالحيات على مستوى املجلة ، كما ميكن إضافة حمكمني على 
املجلة الواحدة ليتمكن سكرتر املجلة من إضافة املحكمني على حبث يف جملة معينة من خالل املحكمني 

اخلاصني باملجلة. وفيما خيص )الباحث / الناشر( ، يقوم النظام بتسهيل عملية النشر مبجرد تعبئة 
بعض البيانات املطلوبة وإرفاق البحث املراد نشره. وبعد ذلك ميكن )الباحث / الناشر( من متابعة حالة 

النشر بكل يسر وسهولة.

أعضاء هيئة التدريس

حتسني وإطالق بوابة القبول للدراسات العليا15
طالبنظام يسمح للطالب املتخرج بإكمال دراسته العليا بعد التقدمي على التخصص الذي يرغب به. نسخة جديدة

حتسني وإطالق خدمة األرشفة16
نسخة جديدة

تتيح هذه اخلدمة أرشفة الوثائق ورفعها مع حتديد صالحية لفئة معينة باالطالع على هذه الوثائق 
بناء على هيكلة اجلهة.

أعضاء هيئة التدريس 
واملوظفون

حتسني وإطالق خدمة البطاقات الوظيفية17
نسخة جديدة

تتيح هذه اخلدمة ملنسويب اجلامعة طلب إصدار أو جتديد البطاقة الوظيفية مرورا مبوافقة املدير 
املباشر وانتهاًء بإصدار بطاقة من قبل عمادة املوارد البشرية.

أعضاء هيئة التدريس 
واملوظفون

حتسني وإطالق ترقيات أعضاء هيئة التدريس18
نسخة جديدة

تتيح هذه اخلدمة التقدم بطلب ترقية وظيفية لعضو هيئة التدريس مرورا بسلسلة اعتمادات وانتهاًء 
أعضاء هيئة التدريسبإصدار قرار الترقية. 
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اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

حتديث البيانات ملنسويب اجلامعة  19
يف اخلدمة الذاتية

حتسني وإطالق 
نسخة جديدة

متكن هذه اخلدمة منسويب اجلامعة من تعديل البيانات األولية الغر متوفرة يف النظام اإلداري مثل 
االسم باللغة اإلجنليزية ، وكذلك متكنه من حتديث بياناته املتغرة دوريًا مثل العنوان ورقم اجلوال 

... اخل
أعضاء هيئة التدريس 

واملوظفون

حتسني وإطالق خدمة اإلصدارات الطالبية20
الطالبتتيح هذه اخلدمة للطالب االطالع وطباعة جمموعة من النماذج والتعاريف اخلاصة هبم. نسخة جديدة

حتسني وإطالق اخلدمات الذاتية للموظف21
نسخة جديدة

اخلدمات الذاتية للموظف يعىن هبا مجيع اخلدمات ذات االستخدام اليومي من قبل املوظفني ومت إنشاء 
هذه اخلدمة لتسهيل عملية االستفادة منها وتسريعها.

أعضاء هيئة التدريس
املوظفون

تفعيل تقارير نظام املوارد 22
البشرية – موارد 

حتسني وإطالق 
نسخة جديدة

تسمح بعرض تفاصيل دقيقة لبيانات املوظف من اجلوانب اإلدارية واملالية ومتكنه من االستعالم عنها 
باستخراج تقرير معتمد إلكترونًيا من اجلهة املسؤولة.

أعضاء هيئة التدريس
املوظفون

حتسني وإطالق ربط نظام موارد بنفاذ23
نسخة جديدة

ربط عملية الدخول للخدمات اإلدارية احلكومية ملنسويب جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز خبدمة 
الدخول املوحد الوطي – نفاذ.

أعضاء هيئة التدريس
املوظفون
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الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

حتسني وإطالق خدمة التوظيف اإللكتروين24
نسخة جديدة

قامت العمادة بتطوير وبناء نظام موحد للتوظيف األكادميي واإلداري يتم من خالله عرض الوظائف 
املتاحة ، وميكن للمتقدم تعبئة طلب التوظيف ومتابعة اإلجراءات الي تتم عليه بشكل تفاعلي من 

خالل النظام والرسائل النصية، كما متكن اإلدارات املعنية واللجان املختصة باستكمال كافة إجراءات 
التوظيف من فرز ومقابالت واختبارات وموافقات بسر عمل إلكتروين كامل.

الزوار

حتسني وإطالق حتديث بيانات الطالب25
نسخة جديدة

متكن هذه اخلدمة منسويب اجلامعة من الطالب من تعديل البيانات األولية غر املتوفرة يف النظام 
الطالباألكادميي واإلضافية كمعلومات ذوي االحتياجات اخلاصة.

حتسني وإطالق خدمة األجهزة اهلاتفية26
نسخة جديدة

هي خدمة تتيح لكل مستخدم تفعيل العديد من اخلدمات اهلاتفية كخدمات الصفر الداخلي والدويل 
وربط رقم هاتفه الرمسي باجلامعة على جهاز جواله الشخصي الذكي ، وبالتايل يستطيع إجراء 

املكاملات واستقباهلا من خارج مكتبه سواء داخل حميط اجلامعة أوخارجها ،  وذلك عن طريق منوذج 
اخلدمة اهلاتفية، وميكن احلصول عليه من موقع عمادة تقنية املعلومات، استمارات ومناذج.

أعضاء هيئة التدريس
املوظفون

حتسني وإطالق خدمة إدارة مشاريع التخرج27
نسخة جديدة

نظام يتيح للطالب التقدم على مشاريع التخرج املقترحة من قبل أعضاء هيئة التدريس حبسب 
سياسات وحدة اخلرجيني ومتابعة سر مشروع التخرج مع الطالب واملشرفني القائمني عليهم.

أعضاء هيئة التدريس
الطالب

حتسني وإطالق خدمة التدريب امليداين28
نسخة جديدة

جاءت هذه اخلدمة اإللكترونية املبتكرة لوضع الطالب ومشرف التدريب بكليته وجهة التدريب يف 
بيئة إلكترونية تفاعلية واحدة بدًءا من عرض الفرص التدريبية وهناية مبتابعة التدريب الصيفي 

وتقييمه مرورا بالتسجيل ومزاوجة ختصص الطالب واهتماماته بالفرص املتوفرة.

أعضاء هيئة التدريس
الطالب
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اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

حتسني وإطالق الرصد واإلنتاج العلمي29
نسخة جديدة

خدمات ختتص برصد اإلنتاج العلمي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة؛ حيث متكن 
هذه اخلدمات من رصد اإلنتاج العلمي بأنواعه املختلفة كالنشر العلمي، وبراءة االختراع، والندوات 

واملؤمترات، واالكتشافات العلمية، واجلوائز العلمية، والتأليف والترمجة، حبيث يساهم ذلك يف تسجيل 
وحصر ورفع مستوى اإلنتاج العلمي واألكادميي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة.

أعضاء هيئة التدريس

حتسني وإطالق خدمة إخالء طرف للطالب30
نسخة جديدة

خدمة تتيح لطالب اجلامعة إمكانية إهناء إجراءاهتم من اجلامعة عن طريق طلب إخالء طرف أيًا كان 
سبب اإلخالء: )فصل أكادميي - خترج( من اإلدارات املعنية إلكترونيا ، مع إمكانية متابعة حالة الطلب 
ومعرفة املالحظات املسجلة يف أي وقت ويف أي مرحلة من مراحل سر الطلب ، وانتهاًء بأمر طباعته يف 

حال املوافقة عليه من اإلدارات املعنية ذات العالقة .

املوظفون
الطالب

بوابة القبول اإلحلاقي وتعديل 31
الرغبات

حتسني وإطالق 
نسخة جديدة

بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل مت تطوير هذه البوابة وإتاحتها للطالب والطالبات لتقدمي 
طلبات االلتحاق باجلامعة؛ حيث متكن املتقدم من تعبئة منوذج القبول آليا واختيار التخصصات 

األكادميية الي تناسب شهادته ومعدله املكافئ بأولويات حيددها بنفسه، ويتم كل ذلك دون احلضور 
إىل اجلامعة. وبعد الفرز اآليل وإعالن النتائج على البوابة عن طريق إرسال رسائل نصية للمتقدم، 

ميكنه احلصول على خطاب القبول املبدئي ليقوم بإرسال الوثائق األصلية عرب الربيد املمتاز 
لتدقيقها. ومن مث اعتماد القبول النهائي له، كما تتيح هذه اخلدمة للطالب والطالبات املقبولني 

اجلدد باجلامعة من إمكانية تعديل رغباهتم من خالل الدخول على حساباهتم الشخصية عرب البوابة 
األكادميية.

املوظفون
الزوار

حتسني وإطالق جائزة اجلامعة للتميز البحثي32
نسخة جديدة

هتدف هذه اخلدمة إىل أمتتة عملية التقدم على جائزة اجلامعة للتميز البحثي؛ حيث تقوم اخلدمة 
بسحب مجيع األحباث املنشورة واملدعومة من جهات خارجية وداخلية وبراءات االختراع والتأليفات 

والترمجات واجلوائز العلمية الي حصل عليها عضو هيئة التدريس، وذلك من خدمات الرصد ومتابعة 
اإلنتاج العلمي وإحضارها إىل هذه اخلدمة اجلديدة. وهنا تكمن أمهية خدمة جائزة اجلامعة للتميز 
البحثي؛ حيث إهنا حتث عضو هيئة التدريس على تعبئة النماذج املتوفرة يف خدمات الرصد ومتابعة 
اإلنتاج العلمي بشكل كامل وصحيح، وبالتايل ميكن لعضو هيئة التدريس تقدمي أكثر من حبث ألكثر 

من جمال يف جائزة واحدة أو عدة جوائز.

أعضاء هيئة التدريس
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اسم البوابة /النظام / م
الفئة املستفيدةالوصفنوع التطويراخلدمة

حتسني وإطالق املكافأة التشجيعية33
نسخة جديدة

نظام يسمح للباحثني بتسجيل أحباثهم وجوائزهم يف طلب مقدم، ويتم مراجعة الطلبات عن طريق 
أعضاء هيئة التدريسجلان متخصصة؛ حيث يتم صرف مكافأة حسب ما مت تقدميه.

حتسني وإطالق القيادة البحثية34
نسخة جديدة

نظام يسمح للباحثني بتسجيل أحباثهم وجوائزهم يف طلب مقدم، ويتم مراجعة الطلبات عن طريق 
أعضاء هيئة التدريسجلان متخصصة؛ حيث يتم صرف مكافأة حسب ما مت تقدميه.

حتسني وإطالق خدمة بطاقات التهنئة35
نسخة جديدة

خدمة تتيح إنشاء/مشاركة رسائل وبطاقات التهنئة عن طريق قوالب معدة من قبل مصممي العمادة. 
كما متكن منسويب اجلامعة من إدراج بعض الرسائل عليها. 

املوظفون
أعضاء هيئة التدريس

الطالب

حتسني وإطالق خدمة معادلة مقرر36
نسخة جديدة

متكن هذه اخلدمة الطالب من التقدمي لطلب معادة مقررات الستبعاد دراسة بعض املقررات املوجودة يف 
الطالباجلامعة بسبب الدراسة املسبقة هلا يف جامعة أخرى أو كلية أخرى داخل اجلامعة.
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2/7-الشؤون املالية:

1/2/7ـ توزيع االعتمادات املالية للميزانية حسب األبواب: 

 استخدام السلعتعويضات العاملنيالبيان
 األصول غراملصروفات األخرىاملنافع االجتماعيةواخلدمات

اإلمجايلاملالية

655.435.000.00161.604.000.00950.000244.290.000.009.909.000.001.072.188.000.00املعتمد يف اخلطة التشغيلية

718.722.107.02249.286.905.53245.700238.687.709.2449.274.106.411.256.216.528.20املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

707.130.809.57228.598.321.38245.616262.602.990.18681.312.771.223.076.963.80املنصرف الفعلي
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2/2/7ـ مقارنة بني املعتمد واملنصرف الفعلي ألبواب امليزانية خالل السنوات اخلمس األخرة:

معدل التغراإلمجايلالباب الرابعالباب الثالثالباب الثاينالباب األولالبيانالعام

1438/1437هـ

-20.6%497،718،000235،470،000219،273،000111،179،0001،063،640،000املعتمد يف اخلطة التشغيلية

-7.2%647،348،000253،849،466270،930،490223،082،0441،395،210،000املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

-99.9%639،027،289.88237،320،389.98270،303،038.37177،338،384.731،323،989.96املنصرف الفعلي

1439/1438هـ

5.09%613960000191427000250473000648090001120669000املعتمد يف اخلطة التشغيلية

-3.85%695490000292664000268915000864250001343494000املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

99.89%687500000269501000268704000289870001254692000املنصرف الفعلي

1440/1439هـ

0.00%613960000191427000250473000648090001120669000املعتمد يف اخلطة التشغيلية

-2.00%688462000273159870.13268915000860683431316605213املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

0.00%687500000269501000268704000289870001254692000املنصرف الفعلي

1441/1440هـ

-8.34%605.065.000187.015.000950،000234.150.0001.027.180.000املعتمد يف اخلطة التشغيلية

-9.39%711.468.000217،267،800844،900263،353،0001.192.933.700املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

-5.79%710،551،280.43208،632،304.46237،667.50262،602،990.181.182.024.242.57املنصرف الفعلي
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معدل التغراإلمجايلالباب الرابعالباب الثالثالباب الثاينالباب األولالبيانالعام

1442/1441هـ

4.29%655.435.000.00161.604.000.00244.290.000.009.909.000.001.071.238.000.00املعتمد يف اخلطة التشغيلية

5.28%718.722.107.02249.286.905.53238.687.709.2449.274.106.411.255.970.828.20املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

1.44%707.130.809.57228.598.321.38262.602.990.18681.312.771.199.013.433.90املنصرف الفعلي

3/2/7ـ موارد اجلامعة خالل عام التقرير:

املورد
املبلغ

معدل التغر
1442/1441 هـ1441/1440 هـ

-100.00%1،025،294.650.00اإلجيارات وأقساط السكن

-59.30%1،221،000497،000بيع الوثائق واألطعمة

-86.25%1،744،250.492،39،894.90اجلزاءات والغرامات

468.13%1،475،821.438،384،598.04اإليرادات املختلفة األخرى

99.81%5،466،366.5710،922،192.94اإلمجايل

• تشمل اإليرادات اجلزاءات والغرامات واإلجيارات واملبيعات احلكومية ومشاريع البحوث. مثل: معاهد البحوث االستشارية، ومنح 
التعليم املوازي واالنتساب والتعليم عن بعد، ومنح حبثية مصدرها شركات القطاع اخلاص الكبرة، ومنح حبثية من مدينة امللك 

عبدالعزيز  وغرها .
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3/7ـ املشروعات:

1/3/7ـ املشاريع املنتهية الي استلمت خالل عام التقرير:

تاريخ االستالماملقراملشروع املنتهي

1442/8/29هـاخلرجإنشاء مسجد  إسكان أعضاء هيئة التدريس 

1442/8/29هـاخلرجإنشاء مسجد إسكان الطالب 

مشروع إنشاء مبىن ملحق لكلية العلوم والدراسات 
1442/8/25هـالسليلاإلنسانية بالسليل

املوقع العام وكلية العلوم واآلداب بوادي الدواسر ) 
1442/6/14هـوادى الدواسراملرحلة األويل (

املوقع العام وكلية العلوم واآلداب بوادي الدواسر ) 
1442/6/14هـوادى الدواسراملرحلة الثانية( 

إنشاء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية طالبات 
1442/5/29هـالسليلبالسليل
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2/3/7ـ مشاريع حتت التنفيذ خالل عام التقرير:

نسبة اإلجنازاملقراملشروع

68%اخلرج إنشاء كلية الطب باملدينة الطبية

50%اخلرجإنشاء مبي اإلدارة

82%حبوطة بىن متيمإنشاء كلية التربية حبوطة بىن متيم

 إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة -
70%باخلرج / اهليامثطالبات - كلية التربية باخلرج / اهليامث

 إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة -
 طالبات -كلية العلوم والدراسات االنسانية حبوطة بي

متيم
66%حبوطة بي متيم

 استكمال إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية
 عاجلة - طالبات -كلية العلوم والدراسات االنسانية

حبوطة بي متيم
17%حبوطة بي متيم

 إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة -
60%باألفالج طالبات -كلية العلوم والدراسات االنسانية باألفالج

92%اخلرجإنشاء مبي التشغيل والصيانة

 إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة -
70%باخلرج / اهليامث  طالبات - كلية العلوم الطبية التطبيقية
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نسبة اإلجنازاملقراملشروع

 إنشاء قاعات إضافية ملبىن كلية إدارة األعمال بنات
90%اخلرجباخلرج

98%األفالجإنشاء حمطة الكهرباء باألفالج

17%اخلرج إنشاء املوقع العام باملدينة الطبية

35%اخلرجإنشاء املنشآت الرياضية باخلرج

 استكمال إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية
 عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

 بالسليل
92%بالسليل

97% اخلرج انشاء املباين املساندة للمدينة اجلامعية باخلرج

 تأثيث كلية السنة التحضرية وكلية التربية طالبات
98%بوادي الدواسربوادي الدواسر







الفصل الثامن
مذكرات التفاهم
يتضمن هذا الفصل ملخصًا لمذكرات التفاهم 

التي عقدتها الجامعة مع الجهات األخرى
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مذكــرات التفاهم الداخلية:

مذكرة تفاهم بني جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز ممثلة يف أمانة أوقاف اجلامعة وجمموعة املحايد القابضة

تاريخ توقيع االتفاقية 2016/3/31 م      املدة: تسليم املشاريع املتفق عليها

 ما مت تنفيذه منبنود االتفاقية
البنود

 أسباب عدم تنفيذ
البند

 اإلجيابيات ومردودها
 اإلجيايب على

اجلامعة
 السلبيات هلذه

االتفاقية

 اقتراح آلية لتقومي
 التجربة يف إبرام

 اتفاقيات ومذكرات
مستقبلية

مت التنفيذ1.تقدمي الدراسات

ال يوجد
•وجود تصورات هندسية 

جاهزة تقدم لرجال 
األعمال والتجار

ال يوجد

 2.تقدمي الدراسات
مت التنفيذاهلندسية

 3. حبث فرص
 استثمارية لألراضي

الوقفية
مت التنفيذ

 4-اإلشراف على تنفيذ
 لعدم إقامة مشاريع حىتمل يتم التنفيذاملشاريع

اآلن
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بنودهـاتارخيهااسم االتفاقيةم

 2019/06/25م - 2021/06/24ماملجلس الصحي السعودي5

•ا لعمل املشترك على تطوير وسائل وجماالت البحوث ذات الصلة بأعمال املجلس.
• التنسيق والتعاون يف جمال البحوث والدراسات يف حقول إطار االهتمام املشترك.

• التدريب والتطوير يف جمال احلوكمة واإلدارة.
• إنشاء أكادميية تأهيلية متخصصة ختدم أهداف الطرفني.

2019/03/05م- 2021/02/04مالتجمع الصحي الثاين6

• االستفادة من خربات أعضاء هيئة التدريس واالستشاريني وغرهم من الكفاءات 
املؤهلة لدى الطرفني.

• إنشاء برامج جتسر لشهادات الدبلوم يف التمريض والتخصصات الصحية األخرى الي 
حيتاجها سوق العمل.

• يعد الطرف األول أحد املراجع التعليمية والتدريبية لطالب كليات الطب والكليات 
الصحية األخرى والربامج اإلدارية.

شركة مستشفى امللك فيصل 7
2019/12/12م - 2021/02/11مالتخصصصي الدولية القابضة

• التدريب والتطوير والتعليم الصحي. 
• اخلدمات االستشارية.

• البحوث والدراسات. 
• التنمية البشرية.

• السالمة املهنية.

8
مركز  أحباث التوحد 

مبستشفى  امللك فيصل 
التخصصي

2019/02/12م- 2021/02/16م  

• التنسيق والتعاون يف جمال البحوث والدراسات يف حقول التوحد.
• إبراز حجم مشكلة التوحد وتصنيف حاالهتا على خمتلف املستويات التعليمية.

• الرفع من املستوى العلمي للربامج التعليمية وحتقيق كفاءهتا ومالءمتها لذوي التوحد.
• توسيع جماالت التعليم اجلامعي لألشخاص ذوي التوحد وتطويره.
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بنودهـاتارخيهااسم االتفاقيةم

اجلمعية السعودية للسالمة 9
2019/04/22م -2021/04/21م والصحة املهنية

• تقدمي الدعم واملشورة يف االجتماعات وأعمال اجلمعية مبا يقع ضمن نشاط الطرف 
الثاين وخربته.

• تقدمي االستشارات واخلطط اإلستراتيجية للجمعية ومراجعة خطط العمل، وكذلك 
اخلطة التسويقية والتروجيية للجمعية ومراجعة النظام املايل ونظام املوارد البشرية 

واالستشارية اإلعالمية والتسويقية. 

اجلمعية السعودية للموارد 10
2019/06/25م -2021/06/24م  البشرية )بشر(

• التدريب والتطوير يف جماالت احلوكمة واإلدارة.
• إنشاء برامج أكادميية تأهيلية متخصصة ختدم أهداف الطرفني.

• التنسيق والتعاون يف جمال البحوث والدراسات يف حقول إطار االهتمام املشترك.
اخلدمات االستشارية

اهليئة السعودية للمواصفات 10
  2019/04/28م- 2021/04/27مواملقاييس واجلودة

• البحوث والدراسات الي ختدم الطرفني.
• اخلدمات االستشارية. 

• التدريب والتطوير يف جماالت احلوكمة واإلدارة.
• التعاون يف جمال تنمية وتطوير املوارد البشرية.

  2019/09/10م-2021/09/09ماهليئة العامة للغذاء والدواء11

• تبادل البيانات واإلحصائيات لدى الطرفني. 
• التعاون يف جمال دعم البحوث والدراسات املشتركة ذات العالقة.

• التعاون يف توعية املجتمع وتقدمي األعمال التطوعية والتمثيل اإلعالمي يف الندوات 
واملؤمترات وامللتقيات الي هلا ارتباط بعمل اهليئة

التعاون يف أي جمال آخر يتفق عليه الطرفان.
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بنودهـاتارخيهااسم االتفاقيةم

شركة اجلزيرة للصناعات 12
 2019/06/26م - 2020/06/25مالدوائية

• املؤمترات والندوات العلمية والدورات القصرة.
• التدريب املهي.
• البحث العلمي.

• التعاون األكادميي 
األساتذة واالستشاريون وخرباء الصحة.

2019/05/02م - 2021/05/01م جمموعة املوسى الصحية13

• تقدمي خدمات تعليمية وأكادميية مشتركة.
• اخلدمات االستشارية. 

• التدريب والتطوير.
• إنشاء برامج أكادميية تأهيلية متخصصة ختدم أهداف الطرفني.

مستشفى امللك عبداهلل 14
2019/05/29م - 2021/05/28م اجلامعي جبامعة األمرة نورة

• العمل املشترك على تطوير مركز املحاكاة مبستشفى امللك عبداهلل بن عبد العزيز 
اجلامعي وتشغيله.

• التنسيق والتعاون يف جمال البحوث والدراسات يف حقول إطار االهتمام املشترك.
• التدريب والتطوير يف املجاالت الي يرغب فيها الطرفان

تقدمي اخلدمات االستشارية من أحد الطرفني إىل الطرف اآلخر حسب االحتياج.

2019/05/14م-2023/05/13مهيئة اهلالل األمحر السعودي15

• يشترك الطرفان يف مسؤولية دعم مساعي النهوض باخلدمة الطبية الطارئة يف مرحلة 
ما قبل املستشفى وتعليمها.

• تشارك اجلامعة يف تقومي املتقدمني للعمل يف اهليئة من الفنيني واإلخصائيني حسب 
متطلبات اهليئة.

• تكون ملكية أي حقوق أو براءة اختراع أو مناذج صناعية ناجتة عن الربامج واملشاريع 
املشتركة ملكية مشتركة.

• يتم إبراز شعار اهليئة واجلامعة على كافة الربامج واملشاريع املشتركة سواء يف متطلبات 
الدعاية واإلعالن أو يف احلمالت اإلعالنية.
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

بنودهـاتارخيهااسم االتفاقيةم

 2019/10/08م - 2021/10/07م مجعية »إعالميون«16
• إدارة املشاريع اإلعالمية وتنفيذها.

• البحوث واالستشارات اإلعالمية.
• التدريب وتنمية املهارات يف املجاالت اإلعالمية.
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صل الثامن
الف

االتفاقيةم

اتفاقية تعاون وشراكة مع إدارة التعليم باخلرج.1

اتفاقية تعاون وشراكة مع اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحة.2

اتفاقية تعاون وشراكة مع اهليئة السعودية للمهندسني.3

اتفاقية يف جمال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع اهليئة السعودية للمقاولني.4

اتفاقية يف جمال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع أمانة منطقة الرياض.5

اتفاقية يف جمال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع شركة األنظمة املتقدمة لالتصاالت واإللكترونيات املحدودة.6

اتفاقية يف جمال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع جمموعة احلبيب الطبية.7

اتفاقية يف جمال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع شركة املراعي.8

اتفاقية يف جمال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع شركة األنظمة املتقدمة لالتصاالت واإللكترونيات املحدودة.9

اتفاقية يف جمال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع شركة أمناط.10

اتفاقية يف جمال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع مستشفى امللك خالد باخلرج.11

اتفاقية يف جمال التدريب امليداين لطالب كلية الطب يف جامعة IMU يف ماليزيا.12







الفصل التاسع 

الميزانـية 
يتضمن هذا الفصل بيانًا بمبالغ ميزانية الجامعة حسب 

األبواب المختلفة
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

1/9 ـ البــاب األول )تعويضــات العاملني(:

 املعتمد بعداملعتمداسم البندالبنود
التعديل

املناقالت

لهمنه

445،000،000485،000،0000.0040،000،000رواتب املوظفني املدنيني211111

3،360،0003،536،0000.00176،000أجور العمال211114

9،000،00011،711،0000.002،711،000مكافأة أطباء االمتياز2111153

130،000،000158،205،0000.0028،205،000بدالت املوظفني املدنيني211121

412،000412،0000.000.00بدالت العمال211124

      19.462.620.33      13.197.631.33      13.339.989.00      7.075.000.00مكافآت املوظفني املدنيني211131

28،082،00013،451،500.0214،630،499.980.00بدل غالء املعيشة – املوظفون املدنيون21112901

212،000212،0000.000.00بدل غالء املعيشة – العمال21112904

 مكافأة هناية اخلدمة ألعضاء هيئة212204
0.002،000،0004،200،0006،200،000التدريس

29،000،00029،000،0000.000.00 الرواتب والبدالت - رواتب وأجور300270101

471،000471،0000.000.00مكأفاة هناية اخلدمة300270102

1،882،000269،0001،613،0000.00نفقات التأمينات االجتماعية300270103

941،0001،114،618476،382650،000 املكآفات( مكآفات التشغيل املباشر(300270106

      97.404.620.33      34.117.513.31      718.722.107.02      655.435.000.00-املجموع
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صل التاسع
الف

امليزانـية 

2/9 ـ الباب الثاين )استخدام السلع واخلدمات(

املعتمد بعد املعتمداملسمىرقم البنود
التعديل

املناقالت

لهمنه

500،000500،0000.000.00استهالك الكهرباء221111

500،0005،020،0000.004،520،000إيصال الكهرباء221112

400،000414،1750.0014،175  استهالك املياه2211211

250،00080،000170،0000.00ارتفاق الصرف الصحي2211221

580،00054،800525،2000.00إيصال املياه2211212

800،00052،00032،975،43132،227،431خدمات اهلاتف الثابت221131

50،00050،00088،45288،452خدمات اهلاتف اجلوال221132

2،000،00041،772،1887،960،00047،732،188خدمات اإلنترنت221134

10،00010،0000.000.00نفقات اتصاالت أخرى221139

20،00020،0000.000.00أجور الربيد221141



241 مركز املعلومات اإلحصائية

سع
لتا

ل ا
ص

لف
ا

ة 
نـي

يزا
امل

جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

املعتمد بعد املعتمداملسمىرقم البنود
التعديل

املناقالت

لهمنه

10،00010،0000.000.00أجور االشتراك يف صندوق الربيد221142

130،000130،0000.000.00نفقات ومستلزمات الشحن والنقل221154

1،500،000799،800700،2000.00حمروقات لوسائط النقل221211

50،00050،0000.000.00حمروقات اآلالت واملعدات واملحطات221212

70،00070،0000.000.00غاز22122

5،000،0001،725،0006،550،0003،275،000خمصصات االبتعاث221311

1،500،000854،194.211،045،806400،000.21خمصصات التدريب221312

6،000،0007،168،3301،581،3002،749،630مستلزمات تعليمية221313

200،00095،000105،0000.00أنشطة ثقافية واجتماعية ) الداخل (2213141

1،000،000400،000600،0000.00كتب ومراجع2213143
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صل التاسع
الف

امليزانـية 

املعتمد بعد املعتمداملسمىرقم البنود
التعديل

املناقالت

لهمنه

371،000109،758.09261،2420.09حفالت وضيافات22132

3.500.0002.393.7504.561.770.833.455.520.83املصاريف السفرية للموظفني املدنيني221331

38،00019،47518،5250.00املصاريف السفرية للعمال221334

10،000،00010،016،4879،507،7289،524،215تذاكر السفر22134

200،000200،0000.000.00تنظيم املعارض والندوات واملؤمترات221351

18،000،00018،024،0001،350،0001،374،000استئجار املباين واألراضي221411

650،000650،0000.000.00استئجار املستودعات والورش221412

300،000187،500112،5000.00استئجار السيارات221431

2،550،0002،013،958561،24225،200مصروفات مكتبية22201

1،500،000603،000897،0000.00رخص وبرامج احلاسب اآليل222021
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

املعتمد بعد املعتمداملسمىرقم البنود
التعديل

املناقالت

لهمنه

200،0000.00200،0000.00سلع وخدمات حاسب آيل اخرى222029

1،500،000272،736.231،390،000162،736.23أدوية222031

2،600،0002،600،0000.000.00غازات وحماليل ومستلزمات طبية222032

100،000100،0000.000.00قطع غيار األجهزة واآلالت واملعدات222061

300،000300،0000.000.00قطع غيار وسائط النقل وصيانتها222062

500،000220،000280،0000.00كساوي22207

0.008،450،0000.008،450،000دعم البحث العلمي والتطوير يف اجلامعات375213500

7،000،00010،780،0000.003،780،000نفقات األحباث العلمية223202

2،800،00026،7172،773،2830.00الدراسات العلمية223203
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صل التاسع
الف

امليزانـية 

املعتمد بعد املعتمداملسمىرقم البنود
التعديل

املناقالت

لهمنه

1،200،0001،200،0000.000.00اخلدمات العامة2234123

80،00080،0000.000.00أتعاب املحامني واملحاسبني القانونيني22344

67،00067،0000.000.00اشتراك يف منظمات دولية223905

5،000،0004،723،9812،000،0001،723،981صيانة ونظافة الكليات300010300

7،000،0002،081،1675،350،000431،167صيانة ونظافة الكليات300010500

1،600،0001،809،042160،000369،042صيانة ونظافة إدارة ومرافق وخدمات 300020300

370،0000.00370،0000.00صيانة ونظافة إدارة ومرافق وخدمات 300020400

1،500،000950،3161،690،0001،140،316صيانة مباشرة وقطع غيار300030000

700،000500،365227،00027،365صيانة ونظافة املعامل واملختربات300040300

1،000،0000.001،000،0000.00صيانة ونظافة املعامل واملختربات300040400
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

املعتمد بعد املعتمداملسمىرقم البنود
التعديل

املناقالت

لهمنه

تشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة وبرامج احلاسب 300050300
6،000،0005،559،4672،170،0001،729،467اآليل

تشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة وبرامج احلاسب 300050400
370،000290،00081،0001،000اآليل

10،0009،0001،0000.00تسوية العقود30007000

تشغيل وصيانة ونظافة مركز اخلدمات الصحية 300090200
500،0001،191،53450،000741،534التعليمي

تشغيل وصيانة ونظافة مركز اخلدمات الصحية 300090300
2،000،0005،513،501219،0003،732،501التعليمي

600،000659،06660،000119،066صيانة ونظافة كلية العلوم الطبية التطبيقية300100300

صيانة ونظافة كلية اهلندسة مبحافظة وادي 300110300
600،000702،80160،000162،801الدواسر

500،000354،084235،00089،084صيانة ونظافة كلية إدارة األعمال300120300

صيانة ونظافة كلية العلوم والدراسات 300130300
400،000609،26640،000249،266اإلنسانية مبحافظة األفالج
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صل التاسع
الف

امليزانـية 

املعتمد بعد املعتمداملسمىرقم البنود
التعديل

املناقالت

لهمنه

9،667،00012،293،9161،216،7153،843،631صيانة ونظافة كليات البنات300140300

8،118،0000.007،653،00215،771،002تشغيل وصيانة ونظافة املدينة اجلامعية300150200

500،000720،0001،668،8541،448،854تشغيل وصيانة ونظافة املدينة اجلامعية300150100

500،00050،000349،495799،495نظافة وصيانة وأعمال الري واملزروعات300160300

1.000.000932.000764.000832.000نظافة وصيانة وأعمال الري واملزروعات300160400

700،0003،281،0003،133،000552،000تشغيل وصيانة األجهزة الطبية بالكليات300170000

1،500،0001،500،0000.000.00تشغيل وصيانة األجهزة الطبية بالكليات300170200

تشغيل وصيانة الشبكة التلفزيونية للطالبات 300180200
600،00060،00056،649596،649واألنظمة السمعية والبصرية

تشغيل وصيانة نظام التعليم اإللكتروين 300190000
1،100،000399،0001،097،2451،798،245والتعليم عن بعد
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

املعتمد بعد املعتمداملسمىرقم البنود
التعديل

املناقالت

لهمنه

تشغيل وصيانة نظام التعليم اإللكتروين 300190100
1،500،0001،499،0150.00985والتعليم عن بعد

تشغيل وصيانة ونظافة سكن أعضاء هيئة 300200100
500،000530،000757،037727،037التدريس

تشغيل وصيانة ونظافة سكن أعضاء هيئة 300200200
1،500،0001،450،0001،971،5262،021،526التدريس

500،0001،134،08050،000684،080تشغيل وصيانة ونظافة سكن الطالب300210000

900،0001،196،904140،000436،904تشغيل نظام اخلدمات والبوابة اإللكترونية300220000

خدمات التمريض باملستشفى اجلامعي وكلية 300230200
667،000667،0000.000.00طب األسنان

تشغيل وصيانة ونظافة كليي التربية واآلداب 300250200
500،000729،68350،000279،683والعلوم بوادي الدواسر

471،000387470،6130.00املصاريف السفرية300270104

1،882،00024،5251،857،4750.00أوامر اإلركاب300270105
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صل التاسع
الف

امليزانـية 

املعتمد بعد املعتمداملسمىرقم البنود
التعديل

املناقالت

لهمنه

2،823،0007002،822،3000.00اإلعاشة300270110

1،500،000650،500850،000500إجيار الدور300270111

17،500،0004،030،0006،224،86519،694،865برنامج السنة التحضرية300280000

5،500،000729،0002،000،0006،771،000خدمات األمن والسالمة300290000

0.00276،2236،147،2095،870،986دراسات وتصاميم وإشراف400010000

0.001،952،0003،591،0961،639،096ترميمات وإضافات400020000

0.003،949،62913،938،0639،988،434جتهيز وتأثيث املعامل والكليات400030000

0.00532،0001،205،815673،815احلاسب اآليل وتقنية املعلومات400060000

0.006،814،00013،510،9466،696،946استكمال وتأهيل مباين كليات اجلامعة400160000
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

املعتمد بعد املعتمداملسمىرقم البنود
التعديل

املناقالت

لهمنه

التعليم اإللكتروين والتعلم عن بعد للجامعات 400180000
0.00777،000777،625625والكليات

0.000.0002،680،0002،680،000تطبيق اجلودة والتقومي واالعتماد األكادميي400190000

تأثيث وجتهيز الكليات والعمادات والوحدات 400700000
0.000.0010،939،02510،939،025اإلدارية املساندة

0.000.0040،97940،979توريد وتركيب كامرات مراقبة للجامعة400800000

0.001،177،0001،177،0000.00تأسيس مركز تطوير املحتوى الرقمي475000400

0.000.00315،200315،200بناء مستودع البيانات وذكاء األعمال475000300

0.001،119،0001،119،0000.00تطوير املصادر التعليمية املفتوحة 475000500

0.000.00186،988186،988تطوير املرحلة األوىل للخدمات اإللكترونية481251501

161.604.000.00127.161.649.83214.844.555.36249.286.905.53-اإلمجايل
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صل التاسع
الف

امليزانـية 

3/9 ـ الباب الثالث:)املصروفات األخرى(

 املعتمد بعداملعتمداسم البندالبنود
التعديل

املناقالت

لهمنه

211،300،000222،680،0000.0011،380،000مكافآة الطلبة بالداخل282111

16،650،0004،149،63414،442،0001،941،634نقل الطلبة والطالبات282113

2،000،0002،000،0000.000.00رسوم الطلبة أبناء املتعاقدين282115

 نفقات تشغيل مراكز البحوث واملعامل300260000
1،000،000200،000800،0000.00البحثية العلمية

13،340،0003،681،924.769،658،075.240.00بدل غالء املعيشة للطلبة28116

      13.321.634.00      18.923.924.76      238.687.709.24      244.290.000.00-اإلمجايل
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

4/9 ـ الباب الرابع:)األصول غر املالية (

 املعتمد بعداملعتمداسم البندالبنود
التعديل

املناقالت

لهمنه

9،409،0003،459،879.418،212،133.182،263،012.59أدوية ومعدات ومستلزمات طبية300270107

500،000100،000400،0000.00الكساوي والتجهيزات300270108

 تصميم وإنشاء كليي التربية يف الدمل وحوطة بي400050000
0.0016،249،478178،00016،427،478متيم وكلية العلوم

 تصميم وإنشاء مبىن إدارة اجلامعة والعمادات مع400080000
0.00257،260568،000825،260اإلشراف

0.002،273،5662،049،0004،322،566تصميم وإنشاء كلية الطب مع اإلشراف والتجهيز400090000

0.004977،076،0007،076،497املباين املساندة للمدينة اجلامعية400310000

0.004،349،9821،273،0005،622،982منشآت رياضية مع التصميم واإلشراف400460000

0.00500،000500،000إنشاء مبىن التشغيل والصيانة400480000

 البنية االساسية وخدمات موقع جممع الكليات400500000
0.000.000.002،864،763الصحية

0.002،864،7630.0015،122،296توصيل الكهرباء ملجمع األفالج400650000

 كلية املجتمع واملوقع العام باألفالج مع التصميم450030200
0.0015،122،2960.00597،463واإلشراف

 إنشاء املوقع العام وكلية العلوم بوادي الدواسر مع450030400
0.00597،463336،0004،334،922 التصميم

      59.957.239.59      3،998،92220.592.133.18      9.909.000.00-اإلمجايل
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صل التاسع
الف

5/9 ـ البــاب اخلامــس: )املنافــع االجتماعية(

املعتمد بعد التعديلالتكاليف املعتمدةاملسمىالبنود
املناقالت

لهمنه

950،000245،700704،3000.00اإلعاشة27222

950،000245،700704،3000.00-اإلمجايل







الفصل العاشر
اإلنجازات والمعوقات والمقترحات

يتضمن هذا الفصل منجزات وحدات الجامعة 
وتحديد المعوقات وسبل التغلب عليها
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

1/10 ـ إجنــازات تراكميــة متطورة:

نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

عمادة املوارد البشريةوكالة اجلامعة

100%إعداد اخلطة اإلستراتيجية للعمادة 

100%إعداد اخلطة اإلستراتيجية للقوى العاملة باجلامعة 

100% إعداد األهداف التنفيذية للعمادة

إعداد  تقرير قياس األداء يف تنفيذ أهداف اخلطة اإلستراتيجية 
100%للعمادة

100%حصول عدد من موظفي العمادة على شهادات مهنية عاملية 

100%إعداد دليل للعمل عن بعد بعد جائحة مرض كورونا العاملي

تفعيل تقدمي اخلدمات اإلدارية عن بعد للمستفيدين من منسويب 
100%اجلامعة ومن خارجها عن طريق القنوات اإللكترونية املختلفة

أمتتة الكثر من اخلدمات كالبدالت واإلجازات حبيث يتم الرفع هبا 
إلكترونيا من عضو هيئة التدريس وجاري العمل على أمتتت بقية 

اخلدمات
%60
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نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

عمادة املوارد البشريةوكالة اجلامعة

إجناز املطلوب من وزارة اخلدمة املدنية فيما خيص برنامج امللك 
80%سلمان لتطوير املوارد البشرية

80%إهناء إجراءات أعضاء هيئة التدريس اجلدد واملجددة عقودهم

تشكيل جلنة تنسيق مشتركة ودائمة مع عمادة تقنية املعلومات 
100%لتسهيل حل مشاكل األنظمة اإلدارية وتطويرها.

100%عقد عدد من االجتماعات الدورية والطارئة ملتابعة املشاكل املستجدة

100%تطوير موقع العمادة اإللكتروين 

بدء إعداد خطط تنفيذية سنوية، بناًء عليها يتم تقييم مستوى 
100%األداء هناية كل عام.

اإلدارة العامة للمشاريعوكالة اجلامعة

100%إنشاء املوقع العام  وكلية العلوم املرحلة الثانية بوادي الدواسر

95%تأثيث كلية املجتمع باألفالج

100%إنشاء مبىن األمن واالستعالمات للمباين العاجلة باخلرج

99%كلية املجتمع مبجمع الكليات باألفالج
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

اإلدارة العامة للمشاريعوكالة اجلامعة

100%إسكان أعضاء هيئة التدريس باألفالج

98%إنشاء  أعمال املوقع العام  والبنية التحتية ) املرحلة الثالثة(

99%املوقع العام وكلية العلوم واآلداب بوادي الدواسر ) املرحلة األويل (

إنشاء املباين املساندة باملوقع العام ) املطعم – السوق التجاري – املسجد 
)%97

98%إنشاء كلية إدارة األعمال

إنشاء معامل وقاعات دراسية عاجلة للطالبات/ كلية العلوم والدراسات 
100%اإلنسانية باخلرج/ اهليامث

100%تأثيث كلية العلوم والدراسات اإلنسانية العاجلة للبنات باخلرج  

100%إنشاء مبىن املعامل لكلية التربية حبوطة بىن متيم

إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية 
100%العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل 

إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - مبي 
99%السنة التحضرية بوادي الدواسر .
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نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

عمادة تقنية املعلومات والتعليم وكالة اجلامعة
عن بعد

65%تطوير بوابة اجلامعة الرئيسية واملواقع الفرعية املرتبطة هبا 

65%تشغيل مشروع مركز تطوير املحتوى أحد مبادرات التعليم اإللكتروين

ترقية البنية التحتية ملشروع حتديث بوابات اجلامعة من دروبال 7 
100%إىل دروبال 9

100%حتديث وترقية البنية التحتية جلميع خوادم بوابات اجلامعة 

حتسني كفاءة استخدام خطوط اإلنترنت، وذلك من خالل تطبيق 
100%توزيع األمحال على اخلطوط بشكل تلقائي 

إنشاء نظام العيادة االفتراضية للمستشفى اجلامعي وتسهيل عملية 
100%املراجعات 

تطوير عمليات الربط بني األنظمة من خالل التايل:
•ربط منصة صرف بني إدارة الرواتب ووزارة املالية يف نظام موارد.

•الربط مع منظومة جامعة.
•تفعيل خدمة ربط بيانات وإنشاء تقارير ملركز اإلحصاءات باجلامعة 

إلرساهلا إىل وزارة التعليم.
•تطوير عملية االرتباط املايل اإللكتروين ما بني عمادة املوارد 

البشرية واإلدارة املالية.
•الربط مع نظام معني )زووم( لدعم التعلم اإللكتروين الرابط مع 

لينكد إن.

%100
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

عمادة تقنية املعلومات والتعليم وكالة اجلامعة
عن بعد

100%تطوير 37 مادة )فيديو( تدريبية وتوعوية يف التعلم اإللكتروين.

100%إعداد 31 دليال إرشاديا وتوعويا يف التعلم اإللكتروين وأدواته.

100%معاجلة 6338 بالغا على نظام الدعم الفي مبركز خدمة املستفيدين

معاجلة 9582 اتصااًل هاتفًيا يف مركز خدمة املستفيدين عرب الرقم 
100%املوحد 2000 

إدارة التشغيل والصيانةوكالة اجلامعة

إعداد اخلطط السنوية للصيانة الوقائية والدورية والتأكد من التزام 
مستمراملقاولني هبا.

مستمرإعداد كراسة الشروط واملواصفات لعقود التشغيل والصيانة والنظافة

مستمرإعداد امليزانية السنوية اخلاصة بإدارة التشغيل والصيانة والنظافة

اإلشراف على تنفيذ العقود املربمة مع الشركات املتخصصة يف أعمال 
مستمرالتشغيل والصيانة.

اإلشراف على تنفيذ العقود املربمة مع مقاويل الباطن يف أعمال 
مستمرالتشغيل والصيانة.
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نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

إدارة التشغيل والصيانةوكالة اجلامعة

مستمرمتابعة أعمال خطط الصيانة الوقائية والدورية جلميع املقاولني.

متثيل اجلامعة والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف جمال أعمال إدارة 
مستمرالتشغيل والصيانة.

متابعة صيانة املباين والكليات والبنية التحتية واملعدات واألدوات؛ 
مستمروذلك للحفاظ عليها من التلف.

تقييم أداء الشركات املتعاقدة مع اجلامعة لتشغيل وصيانة ونظافة 
مستمرمباين وكليات اجلامعة.

مراجعة وتدقيق املستخلصات الشهرية )القوى العاملة – مواد النظافة 
– عقود مقاويل الباطن – قطع الغيار( ملقاويل التشغيل والصيانة 

والرفع هبا للجهة املختصة.
مستمر

مستمرمراقبة استهالك اجلامعة للطاقة والعمل على ترشيدها .

االنتهاء من أعمال الترميمات ودهان كلية إدارة األعمال بنات 
100%باخلرج.

100%االنتهاء من أعمال الترميمات ودهان كلية الصيدلية بنات باخلرج.

100%االنتهاء من أعمال الترميمات ودهان كلية املجتمع   بنات باخلرج.
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نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

إدارة التشغيل والصيانةوكالة اجلامعة

االنتهاء من تركيب خاليا التربيد )فلتر كرتوين( لتخفيض درجة 
100%حرارة الوسط املحيط ملحطة التشلرات الشمالية واجلنوبية.

االنتهاء من إعادة دراسة تصميم مراوح التشلرات من عدد 60 إىل 20 
100%مروحة للتشلر الواحد وبكفاءة أفضل من السابق.

جاري استراد بعض مرواح السحب يف التشلرات اجلنوبية من دولة 
60%أملانيا واالنتهاء من تركيب بعضها.

التنسيق مع الشركة الوطنية خلدمات كفاءة الطاقة )ترشيد( وذلك 
50%إلطالق مشروع ترشيد الطاقة باجلامعة.

100%االنتهاء من أعمال املوقع العام مبسجد أعضاء هيئة التدريس.

50%االنتهاء من أعمال املوقع العام مبسجد إسكان الطالب.

االنتهاء من تغير شبكة مواسر التغذية على السطح إلسكان أعضاء 
100%هيئة التدريس.

االنتهاء من تغير شبكة مواسر التغذية على السطح لإلسكان 
100%الطالب.

االنتهاء من تغير شبكة مواسر )التغذية –الغسيل( املوقع العام 
100%لإلسكان الطالب.
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نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

إدارة التشغيل والصيانةوكالة اجلامعة

االنتهاء من الربط بني شبكة املياه )التغذية والغسيل( املوقع العام 
100%للجامعة بني الشبكات الشمالية واجلنوبية.

70%جارى العمل على االنتهاء من تشغيل شبكة الغاز باملنطقة اجلنوبية.

االنتهاء من تغير شبكة املواسر )الغسيل والشرب وتركيب خط 
100%احتياطي( من املحطة اجلنوبية.

100%االنتهاء من رفع وختزين اإلنترلوك من مشروع اإلستاد الرياضي.

 )BMS( االنتهاء من إعادة التهيئة وتشغيل نظام التحكم يف املباين
على مستوى املدينة اجلامعة هبدف ترشيد استهالك الطاقة 

الكهربائية.
%100

االنتهاء من حفر خزان الصرف الصحي )بيارة( لكية التربية بالدمل 
100%وحل مشكلة الصرف الصحي للكلية.

100%حفر بئر جديد لسد احتياج اجلامعة من املياه.   

الربط بني خزانات املنطقة الشمالية واجلنوبية ملياه الشرب بشبكة 
100%مواسر لضمان عدم انقطاع املياه من مباين اجلامعة.

االنتهاء من تطوير وزراعة الدوار املقابل ملبىن كلية العلوم والدراسات 
100%اإلنسانية بنني باخلرج)مبىن 7(.



265 مركز املعلومات اإلحصائية

شر
لعا

ل ا
ص

لف
ا

ات
رح

قت
وامل

ت 
قا

عو
وامل

ت 
ازا

جن
اإل

جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

إدارة التشغيل والصيانةوكالة اجلامعة

االنتهاء من تطوير وزراعة الدوار الرئيسي يف املدينة اجلامعية 
100%باخلرج واملقابل للبوابة الشمالية.

جارى العمل على تغير نوعية ملبات اإلضاءة املستهلكة للطاقة 
60%الكهربائية إىل ملبات ليد موفرة للطاقة على مستوى اجلامعة. 

مت االنتهاء من عزل سطح مبىن كلية الطب والصيدلة )مبىن 6( 
100%وإصالح أرضية البالط اهلابط.

100%االنتهاء من عزل بعض املواقع يف سطح مبىن كلية التربية بالدمل.

االنتهاء من أعمال التوريد والتركيب لنظام نزع الروائح للمحطة 
.STB 100%معاجلة الصرف الصحي

االنتهاء من أعمال العزل املائي لسطح املبىن امللحق لكلية إدارة 
100%االعمال بنات.

100%االنتهاء من أعمال شبكة الري للمزروعات بكلية التربية بالدمل.

100%االنتهاء من زراعة وتشجر املوقع العام لكلية التربية بالدمل.

االنتهاء من ترميم غرف األمن لكلية املجتمع والصيدلية بنات 
100%باخلرج.
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نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

إدارة التشغيل والصيانةوكالة اجلامعة

100%االنتهاء من دهانات مبىن كلية السنة التحضرية بنات باخلرج.

االنتهاء من ترميم وهتيئة امللحق )من دهانات وأرضيات وإنارة( لكلية 
100%إدارة األعمال بنات باخلرج.

االنتهاء من ترميم وهتيئة املستودع الطيب تركيب )تكييف ونقل 
100%املولد الكهربائية وأرضيات وانارة ودهانات احلوائط وعزل السطح (.

االنتهاء من عزل شبكة املياه )التغذية والغسيل( ملبىن 6و7 يف املدينة 
100%اجلامعية باخلرج.

90%إنشاء ورشة متكاملة لصيانة مجيع كمربوسرات التشلرات باجلامعة.

100%إعادة تأهيل وزراعة عدد 3 دوارات باملدينة اجلامعية.

توريد خزانات املياه العلوية وتوصيل خدمات التغذية والصرف 
والكهرباء ملسجد إسكان أعضاء هيئة التدريس ومسجد اسكان الطالب 

باملدينة اجلامعية باخلرج.
%100

االنتهاء من عمل وصلة خط تغذية جديد )احتياطي( لسكن أعضاء 
100%هيئة التدريس باملدينة اجلامعية باخلرج.

100%جتهيز مركز اللقاحات لفروس كورونا باملستشفى اجلامعي باخلرج.
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

وكالة اجلامعة للشؤون 
التعليمية واألكادميية

عمادة شؤون القبول والتسجيل

100 %استمرار تقدمي مجيع خدمات الطالب عن بعد.

100 %استخدام األنظمة اإللكترونية املتاحة من قبل اجلامعة.

تفعيل جمموعة من اخليارات التقنية لتسهيل تنفيذ طلبات الطالب 
Team Viewer 100 %عن طريق النظام األكادميي مثل برنامج

ختصيص وسيلة التواصل الرمسية عرب الربيد اجلامعي لكل قسم من 
100 %أقسام العمادة للرد على طلبات واستفسارات الطالب.

إطالق خدمة وثيقة التخرج اإللكترونية بالتعاون مع عمادة تقنية 
املعلومات والتعليم عن بعد، والي تتيح جلميع اخلرجيني واخلرجيات 

يف الفصل الثاين للعام 1441هـ احلصول على نسخة مصدقة من وثيقة 
التخرج من خالل أيقونة اإلصدارات الطالبية.

% 100

إطالق خدمي  طلب زيارة من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة وطلب 
زيارة من جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز إىل جامعة أخرى 
إلكترونيا بالتعاون مع عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد.

% 100

إيصال وثائق التخرج ملزنل الطالب بالتعاقد مع الربيد السعودي؛ 
100%للحفاظ على صحة الطالب وسالمتهم

تنفيذ خدمة التعاريف اإللكترونية للطالب باللغتني )عريب، 
100%إجنليزي(.

تفعيل خدمة مراجعة واعتماد الدرجات إلكترونًيا ألعضاء هيئة 
100%التدريس.
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نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

وكالة اجلامعة للشؤون 
التعليمية واألكادميية

عمادة شؤون القبول والتسجيل

100 %تطوير بوابة القبول اإلحلاقي وتعديل الرغبات.

100 %تطوير بوابة القبول املسائي.

100 %تطوير بوابة املنح الداخلية واخلارجية.

100 %تطوير خدمة طلب االعتذار عن فصل إلكترونًيا وتفعيلها

100 %تطوير خدمة طلب االعتذار عن مقرر إلكترونًيا وتفعيلها

100 %تطوير خدمة طلب تأجيل فصل دراسي إلكترونًيا وتفعيلها

100 %تطوير خدمة طلب إعادة قيد إلكترونًيا وتفعيلها.

تطوير خدمة طلب فرصة أكادميية للطلبة املفصولني أكادميًيا 
100 %لإلنذارات أو جتاوز املدة النظامية للربنامج وتفعيلها.

100 %تطوير خدمة طلب التحويل بني األقسام والكليات إلكترونًيا وتفعيلها.
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

وكالة اجلامعة للشؤون 
عمادة شؤون القبول والتسجيلالتعليمية واألكادميية

100 %تطوير خدمة الرسائل على البوابة اإللكترونية للطالب.

100 %تطوير تطبيق األجهزة الذكية للخدمات األكادميية اإللكترونية. 

100 %تصميم تطبيق جديد للتقارير اإلحصائية )نظام ذكاء األعمال(. 

100 %تطوير دليل القبول.

100 %تصميم وإنشاء دليل اإلجراءات داخل عمادة القبول والتسجيل.

100 %تطوير دليل املرشد األكادميي للطالب اجلامعي.

100 %القيام بورش عمل بعنوان: "الطريق إىل جامعتك".

القيام مبحاضرات عن آلية القبول: اآللية، الشروط، التخصصات 
100 %املتاحة.

القيام بلقاءات تعريفية بلوائح الدراسة واالختبارات، واخلدمات 
100 %اإللكترونية لطلبة اجلامعة.
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نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

وكالة اجلامعة للشؤون 
كلية الطب البشري باخلرجالتعليمية واألكادميية

100 %اليوم العاملي لإليدز 202/12/1

80 %الوقاية من فروس كورونا املستجد

"BLS " 100 %دورة اإلنعاش القليب الرئوي

80 %لقاحات كوفيد 19

أسئلة و إجابات عن لقاح كورونا، وما يهم املرأة )نشاط عن بعد: 
100 %زووم(

100 %الوجه اخلفي للتصلب املتعدد العصيب

100 %محلة التوعية للتربع باخلاليا اجلذعية

وكالة اجلامعة للشؤون 
كلية طب األسنانالتعليمية واألكادميية

التعاون مع وزارة الصحة خالل فترة اجلائحة واملشاركة بالتطوع يف 
100%حمطة فحص كورونا باخلرج 

100%التعاون مع وزارة الصحة بتقدمي التطعيم ضد األنفلونزا املومسية  

االستفادة القصوى من مجيع منصات التواصل كالبالك بورد والزووم 
وغرها يف حتقيق أهداف األنشطة الطالبية والوصول إىل الطالب 

وخلق بيئة افتراضية حيوية وفعالة يف مواجهة اجلائحة
%100
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

وكالة اجلامعة للشؤون 
التعليمية واألكادميية

عمادة السنة التحضرية

50%حتويل االختبارات الورقية إىل اختبارات حموسبة

قيام فريق من أعضاء السنة التحضرية بتأليف كتايب التفاضل 
100%والتكامل، ومت االنتهاء من حتكيمهما وطباعتهما 

قيام فريق من أعضاء السنة التحضرية بتأليف كتب األحياء 
والفيزياء والكيمياء واإلحصاء ومت االنتهاء من حتكيمها، وجار 

طباعتها 
%100

100%طرح مقرر اللغة الصينية كمقرر حر لطالب وطالبات اجلامعة

إجراء اختبار أكسفورد لتحديد مستوى طالب املرحلة الثانوية يف 
100%اللغة اإلجنليزية

مبادة برنامج تدريس اللغة اإلجنليزية يف الصيف لطالب املرحلة 
100%الثانوية

إقامة عروض ملشاريع الطلبة يف مقرري اللغة اإلجنليزية للتخصصات 
100%الصحية والعلمية 

كلية التربية باخلرج
تعزيز الصورة الذهنية للكلية حمليا وإقليمًيا من خالل:

-حضور ومشاركات عددها )111( يف ندوات علمية ومؤمترات
-عقد )4( دورات لفئات من املجتمع

املشاركة يف كل الفعاليات واأليام الوطنية
%92
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نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

وكالة اجلامعة للشؤون 
التعليمية واألكادميية

كلية التربية باخلرج

88%متكني اخلريج من املنافسة يف سوق العمل

تنمية موارد الكلية البشرية وتطوير مهاراهتا وذلك من خالل:
-احلضور واملشاركة يف دورات علمية وعددها )195(

-احلضور واملشاركة يف دورات ختصصية وعددها )176(
احلضور واملشاركة يف دورات مهنية وعددها )204(

%96

تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم من خالل:
-احلضور واملشاركة يف ورش عمل وعددها )179(

إقامة )3( دورات لطالب امليداين
%84

تطوير برامج الدراسات العليا يف الكلية من خالل:
-املوافقة على عدد )8( برامج دراسات عليا جديدة، إضافة إىل )6( 

برامج عاملة
-تقدمي برنامج اإلدارة والتخطيط التربوي لالعتماد اإلكادميي

إقامة )4( دورات لطالب املاجسنر يف طرائق البحث العلمي ومناهجه

%80

تطوير ممارسات اجلودة بالكلية من خالل:
-مراجعة اخلطة اإلستراتيجية للكلية

إقامة )5( ورش عمل ملمارسات اجلودة والتطوير
%92

كلية التربية بالدمل

225%18 جائزة  حصدهتا طالبات الكلية  

90%9 ورش عمل فعاليات وحدة البحث العلمي
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

وكالة اجلامعة للشؤون 
التعليمية واألكادميية

كلية التربية بالدمل

222%51 ورشة عمل ودورة وحدة التطوير والتدريب

50%4 فعاليات وحدة التدريب امليداين

18%5 ورشة لوحدة التعليم اإللكتروين

100%9 ورش تدريبية لوحدة اخلرجيات

133%81  فعالية لوحدة العمل الطاليب

72%41 فعالية لوحدة خدمة املجتمع

300%9 فعاليات وحدة ذوي االحتياجات اخلاصة

عمادة شؤون الطالب

100%تنظيم امللتقى العلمي لطالب وطالبات اجلامعة

100%استضافة بطولة اجلامعات السعودية للرياضات اإللكترونية 
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نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

وكالة اجلامعة للشؤون 
عمادة شؤون الطالبالتعليمية واألكادميية

100%الربنامج الصيفي لطالب وطالبات اجلامعة

100%إطالق مبادرة: "حنو صحة نفسية آمنة"

وكالة اجلامعة لشؤون الفروع

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
بوادي الدواسر

عقد )6( ورش عمل ترتبط بوحدة اإلرشاد األكادميي يف الكلية، 
100%وتنمية مهارات اللغة اإلجنليزية لدى الطالب والطالبات.

إقامة أكثر من )18( فعالية هتتم بأنشطة التدريب الطاليب ومتابعة 
100%اخلرجيني.

كلية العلوم والدراسات 
اإلجنازات بالكلية عبارة عن أنشطة ودورات وورش عملاإلنسانية بالسليل

وكالة اجلامعة للدراسات العليا 
عمادة شؤون املكتباتوالبحث العلمي

100 % جرد وتعشيب مقتنيات مكتبات الكليات 

70%شراء كتب ختصصية لكليات اجلامعة

75%تأمني بوابات محاية للمكتبات )جديدة( وأجهزة إعارة ذاتية
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

وكالة اجلامعة للدراسات العليا 
عمادة شؤون املكتباتوالبحث العلمي

75%تأمني أجهزة تصوير ذايت

100%حتديد مبىن املكتبة املركزية 

90%تأثيث مبىن املكتبة املركزية 

90%هتيئة مبىن املكتبة املركزية 

40%ترفيف الكتب يف املكتبة املركزية

20%حتديد مبىن املكتبة املركزية للطالبات

املستشفى اجلامعي

90%توظيف كوادر طبية من أخصائيني و استشاريني يف ختصصات دقيقة 

30 %وضع اخلطط األولية لتجهيز مركز األعمال باملستشفى

90%جتهيز غرف العمليات النطالق عمليات اليوم الواحد
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نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

املستشفى اجلامعي

100%افتتاح مركز لقاحات كوفيد-19 

90%جتهيز املستودع الطيب املركزي.

60%جتهيز مقر قسم العالج الطبيعي و التأهيل اجلديد.

85%االنتهاء من جتهيز وحدة املناظر الطبية لبدء تشغيلها.

100%االنتهاء من جتهيز وإعداد برنامج الفحص املبكر لسرطان الثدي.

100%إعادة تأهيل وصيانة نظام الغازات الطبية.

50%ربط النظام املايل واإلداري للمستشفى بأنظمة اجلامعة.

80%تنصيب الربنامج الصحي اإللكتروين.

80%جتهيز وحدة مناظر املسالك البولية وتفتييت احلصى.
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

املستشفى اجلامعي

تفعيل وحدة التطوير واجلودة لتتالءم مع االعتماد الصحي 
70%للمستشفيات.

100%إطالق خدمة العيادات االفتراضية وخدمة توصيل األدوية

85%جتهيز غرف العناية املركزة

أمانة أوقاف اجلامعة

100%تشكيل جلنة تنفيذية ألوقاف اجلامعة

70 %صناعة التحالفات مع إدارات أوقاف اجلامعات 

60%الشراكة مع اجلامعة يف استثمار األراضي الوقفية 

اإلسهام يف شراء أصول استثمارية للجامعة بالتعاون مع صندوق 
100%الطالب 
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نسبة اإلجناز مقارنة املنجزاجلهة
بالعام السابق

أمانة أوقاف اجلامعة

إقامة عدد من الورش واللقاءات التعريفية بالوقف ونظامه وأحكامه 
100 %الشرعية والقانونية

100%اإلسهام يف صياغة املقترحات حيال إنشاء وكالة للجامعة لالستثمار

االنتهاء من إدارة أمانة اللقاء التنسيقي ألوقاف اجلامعات ملدة ثالث 
. 100%سنوات

املشاركة يف صياغة التعليمات اخلاصة ملبادرة الصناديق االستثمارية 
100 %الوقفية من اهليئة العامة لألوقاف بالتنسيق مع هيئة السوق املالية
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

2/10 ـ املعوقات واحللول املقترحة لتجاوزها:

احللول املقترحةاملعوقاجلهة

زيــادة عــدد موظفــي الدعــم الفــي لنظــام كثرة أعطال نظام مواردعمادة املوارد البشريةوكالة اجلامعة
ــوارد م

اإلدارة العامة للمشاريعوكالة اجلامعة

زيادة العناصر البشريةقلة املوارد البشرية واالعتمادات

توفر االعتمادات املاليةقلة االعتمادات املالية والسيولة املالية

التوسع يف الربامج التدريبيةقصور تدريب العناصر البشرية

االحتياجــات قصور األداء الفي التخصصي  حتديــد  برامــج  يف  التوســع 
لتدريبيــة  ا

حلجــم  بالنســبة  البشــرية  العناصــر  قلــة 
ــة الــي حتــت إشــراف اإلدارة زيادة عناصر البشرية ذات اخلربةاألعمــال املوكل

لــإلدارة  الالزمــة  واملعــدات  األجهــزة  قلــة 
الفنيــة والتجهيــزات 

ــة  ــة الالزم ــدات الفني ــزة واملع ــر األجه توف
لذلــك

قلة الدعم الفي بإدارة املشاريع
الفــي  والدعــم  املــايل  االعتمــاد  زيــادة 
الفــي  للدعــم  البشــرية  العناصــر  وزيــادة 

بــاإلدارة
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وكالة اجلامعة

عمادة تقنية املعلومات 
والتعليم عن بعد

قلــة عــدد الوظائــف التخصصية واهلندســية 
ــاج العمــل  ــة احتي ــات لتلبي ــة املعلوم يف تقني

يف اجلامعــة
اســتحداث وظائــف ختصصيــة وهندســية يف 

تقنيــة املعلومــات
انتقــال عــدد مــن الكفــاءات املميــزة بالعمــادة 
احلكوميــة  واهليئــات  اخلــاص  القطــاع  إىل 

ــة هلــم ــة املقدم بســبب العــروض املغري
املتميــزة  للكفــاءات  احلوافــز  زيــادة 
باجلامعــة  اســتمراريتهم  علــى  للمحافظــة 

ضعــف مشــاركة بعــض األقســام األكادمييــة 
وأعضــاء هيئــة التدريــس لتحقيــق متطلبات 
تنفيــذ التحــول يف بعــض الربامج مــن التعلم 
التقليــدي، إىل مســتويات التعلــم اإللكتــروين 

) اإلثرائــي، املدمــج، وعــن بعــد(

إقــرار القواعــد املنظمــة للتعلــم اإللكتــروين 
كليــات  علــى  وتعميمهــا  تنظيمــي  كإطــار 

األكادمييــة وأقســامها  اجلامعــة  

التبايــن يف تفعيــل كليــات اجلامعــة لنظــم 
وحاجــة  اإللكتــروين،  التعلــم  وخدمــات 
للتوعيــة  برنامــج خمصــص  إىل  كل جهــة 
الــي  للخدمــات  والدعــم  والتدريــب 
ــم اإللكتــروين بشــقية النظــم  ــا التعل يقدمه

التعليمــي. والتصميــم 

التوســع يف تنفيــذ وحــدات إداريــة وفنيــة يف 
ــا  ــروين تتضمــن مهام ــم اإللكت ــات للتعل الكلي
ــه  حمــددة لدعــم التعلــم اإللكتــروين، هبيكل
معتمــد  وتنظيــم  للكليــة،  تابعــة  إداريــة 
وحمــدد مــن إدارة اجلامعــة، ودعــم واتصــال 

فــي مباشــر بوكالــة التعلــم اإللكتــروين.

هيئــة  أعضــاء  ملشــاركة  احلافــز  ضعــف 
ومشــاركة  تطويــر  عمليــات  يف  التدريــس 
املحتــوى الرقمــي، املطلــوب إلثــراء مســتودع 
اجلامعــة الرقمــي للمحتــوى، وشــبكة املــوارد 

)مشــس( الســعودية 

وضــع برامــج دعــم حتفيزية وإطــالق جائزة 
التميــز يف التعليــم اإللكتــروين علــى مســتوى 
األقســام،  األعضــاء،  لتشــمل:  اجلامعــة 
الكليــات األكثــر متيــزا ومســامهة ودراســة 
كيفيــة مشــاركة طــالب اجلامعــة وإســهامهم 
يف اإلنتــاج الرقمــي لدعــم عمليــات التطويــر 

الرقمــي.

إدارة التشغيل 
والصيانة

لعقــود  املاليــة  االعتمــادات  كفايــة  عــدم 
والصيانــة. التشــغيل 

إعــادة النظــر يف طريقــة تقييــم االعتمــادات 
املاليــة لعقــود التشــغيل والصيانــة.

رئيســي  معيــارًا  األقــل  الســعر  اعتمــاد 
. ســية للتر

الترســية مبوجــب اجتيــاز العــرض الفــي 
أساســي. كشــرط 
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إدارة التشغيل وكالة اجلامعة
والصيانة

للتجهيــز  الالزمــة  املــدة  كفايــة  عــدم 
الســتالم املقــاول اجلديــد للمواقــع بســبب 

الترســية. تأخــر 
اإلســراع يف عمليــة طــرح ودراســة وترســية 

العقــود اجلديــدة.

التأخــر يف صــرف مســتحقات املقــاول لفترات 
تــؤدي لضعــف القــدرة املالية.

دون  بــأول  أول  املقــاول  مســتحقات  صــرف 
تأخــر.

املؤهلــة  الوطنيــة  الفنيــة  الكــوادر  نــدرة 
أخــرى. لقطاعــات  وتفضيلهــم  للعمــل 

والتعليــم  التدريــب  برامــج  تفعيــل 
الوطنيــة. الكــوادر  واســتقطاب 

مــن  املقاولــني  غالبيــة  اســتفادة  عــدم 
ــوارد البشــرية  التقنيــة احلديثــة إلدارة )امل
عمليــات  املســتودعات   – املشــتريات   –

نــة(. لصيا ا

الربامــج  بتفعيــل  املقاولــني  إلــزام 
اإللكترونيــة كشــرط ضمــن العــرض الفــي.

تقيــس  إلكترونيــة  برامــج  وجــود  عــدم 
ــة. مؤشــرات أداء مقــاويل التشــغيل والصيان

ــة بشــكل  ــات التشــغيل والصيان ــة عملي أمتت
كامــل.

عــدم التفاعــل مــن بعــض موظفــي وأعضــاء 
محلــة  مــع  اجلامعــة  يف  التدريــس  هيئــة 

الكهربــاء. اســتهالك  ترشــيد 

هيئــة  وأعضــاء  موظفــي  دور  تفعيــل 
اســتهالك  ترشــيد  محلــة  يف  التدريــس 

. ء بــا لكهر ا
عــدم وجــود مســاحات كافيــة مــن مكاتــب 
إداريــة ومســتودعات قطــع الغيــار والنظافــة

إضافيــة  ومســتودعات  مكاتــب  إنشــاء 
الغيــار قطــع  ومــواد  املوظفــني  الســتيعاب 

عــدم توفــر أليــات ومعــدات متخصصــة يف 
والنظافــة التشــغيل والصيانــة  توفر املعدات واألليات املتخصصة أعمــال 
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وكالة اجلامعة للشؤون 
عمادة القبول التعليمية واألكادميية

والتسجيل

ضعف خمرجات التعليم العام

- فــرض الســنة التحضريــة علــى بعــض 
التخصصــات الي تــدرس باللغــة اإلجنليزية 

)خاصــة كليــة إدارة األعمــال(
جامعتــك  إىل  الطريــق  مبــادرة  تفعيــل   -
اختيــار  بكيفيــة  تعريفــي  )برنامــج 
املتاحــة  التخصصــات  وعــرض  التخصــص 

الثانويــة(. لطلبــة  موجهــة 
)برنامــج  التثقيفــي  الربنامــج  تفعيــل   -
واالختبــارات  الدراســة  بالئحــة  تعريفــي 

املســتجدين( للطلبــة  موجهــة 

احلصــول علــى قبــول يف الكليــات العســكرية 
بعــد القبــول املوحــد

قوائــم  ضمــن  العســكرية  الكليــات  إدخــال 
املوحــد القبــول  بوابــة 

توفر إسكان طاليب يف املقرات البعيدةُبعد املقر اجلغرايف عن مكان سكن الطالب

عــدم وجــود أهــداف ورؤيــة واضحــة للطلبــة 
يف مرحلــة الثانــوي

واإلرشــاد  التوجيــه  وحــدة  دور  تفعيــل   -
النفســي اإلرشــاد  يف  باجلامعــة 

ارتفاع نســبة الرســوب يف بعــض التخصصات 
الدراسية

اللغــة  يف  الثانويــة  طلبــة  مســتوى  رفــع   -
باجلامعــة. القبــول  قبــل  اإلجنليزيــة 

- تطوير معاير القبول.
واإلرشــاد  التوجيــه  وحــدة  دور  تفعيــل 
للطلبــة النفســي  اإلرشــاد  يف  باجلامعــة 

األنشــطة  يف  الطلبــة  مشــاركة  ضعــف 
بيــة لطال ا

أنشــطة  وتقــدمي  املهــارى  الســجل  وجــود 
متميــزة ومبتكــرة وتنميــة مهــارات املوهوبني 
األنديــة  دور  لتطويــر  باإلضافــة  منهــم 

فاعليتهــا ومســتوى  الطالبيــة 
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وكالة اجلامعة للشؤون 
عمادة شؤون الطالبالتعليمية واألكادميية

إنشاء مقر مناسب قريب من الطالبمقر مناسب للحاالت الطالبية

ــني  ــن املشــرفني املؤهل ال يوجــد عــدد كاف م
ــاليب ــكان الط يف اإلس

اســتقطاب كــوادر حتمــل ختصصــات: تربويــة 
–اجتماعيــة- نفســية

عــن  بعيــد  الطــالب  شــؤون  عمــادة  مبــىن 
لكليــات سرعة استكمال املبىن يف املدينة اجلامعية ا

املوارد البشرية
اســتقطاب كــوادر بشــرية متميــزة باإلضافــة 
لربامــج التطويــر النمــو املهــي للموظفــني 
املهنيــة  الــدورات  مــن  العديــد  وتنفيــذ 

املوظفــني. لتحفيــز  املتميــزة 

الشراكات اإلستراتيجية
تطويــر وحتســني مســتمر لربامــج الشــراكات 
القطــاع  مــع  الشــراكات  وعقــد  الطالبيــة 
وكذلــك  العمــادة  برامــج  لدعــم  اخلــاص 
شــراكات تفاهــم مــع عمــادات حمليــة ودوليــة

التنظيم اإلداري
وجــود جملــس استشــاري للعمــادة وتطويــر 
املهــي  النمــو  وتعزيــز  واللوائــح  األنظمــة 
توصيــف  دليــل  وتطويــر  للموظفــني، 

العمــادة ملنســويب  واملهــام  الوظائــف 

تعزيــز دور الرعــاة وجذهبــم لتعزيــز املــوارد املوارد املالية
املاليــة الذاتيــة

الطالب ذوو اإلعاقة
حتســني مســتمر وتطويــر البيئــة املناســبة 
للطــالب ذوي اإلعاقــة وتســهيل اخلدمــات 
هلــم وتذليــل العقبــات الــي قــد تواجههــم

 زيــادة نســبة الطلبــة األجانــب وطلبــة املنــح برامج املنح الدراسية
الدراســية حبيــث تصبــح 10% بــدال مــن %5
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كلية الطب البشري 
باخلرج

لوحــدة   خمصصــة  قاعــة  وجــود  2-عــدم 
فيهــا  ليتــم  املهنيــة  والتنميــة  التطويــر 
تدريــب طــالب املاجســتر وأعضــاء هيئــة 

واإلداريــات. التدريــس 

يف ظــل جائحــة كورونــا اســتطاعت وحــدة 
ــة أن تــدرب أكــرب  ــة املهني ــر والتنمي التطوي
عــدد مــن طــالب املاجســتر عــن بعــد. ولكــن 

حنتــاج لقاعــة تدريــب خاصــة بالوحــدة.

كلية التربية باخلرج

كورونــا  جائحــة  بســبب  الدراســة  تعليــق 
بعــد. عــن  للدراســة  واللجــوء 

التفعيــل اإلجيــايب للتعلــم اإللكتــروين مــن 
قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس كافــة.

ــوس يف  ــة البكالوري ــول يف مرحل ــاف القب إيق
أقســام الكليــة.

مواكبــة  جديــدة  أقســام  اســتحداث 
العمــل. ســوق  الحتياجــات 

زيادة عدد املوظفني واملوظفات.توزيع العمل يف أكثر من مبىن.

صعوبــة االتصــال باخلرجيــني الباحثــني عــن 
. عمل

تفعيــل وحــدة اخلرجيــني بالكليــة، وتنظيــم 
يــوم املهنــة.

عمادة السنة 
التحضرية

كليــة ال يوجد سوى معمل أحياء واحد فقط يف  األحيــاء  معامــل  مــن  االســتفادة 
التطبيقيــة الطبيــة  العلــوم 

شــطر  يف  احلاســب  أجهــزة  كفايــة  عــدم 
املوجــودة األجهــزة  وقــدم  الطالبــات 

آيل  150 جهــاز حاســب  العمــادة ب  تزويــد 
الطالبــات شــطر  معامــل  لتجهيــز 

تناقــص امليزانيــة املخصصة لتشــغيل الســنة 
التحضريــة مــن قبل الشــركات املشــغلة

الزيــادة  يناســب  مبــا  امليزانيــة  زيــادة 
املقبولــني الطــالب  عــدد  يف  الســنوية 

عــدم التمكــن مــن اســتقطاب اخلــربات الــي 
حتتاجهــا العمــادة

األعضــاء  الســتقطاب  احلوافــز  زيــادة 
يــن ملتميز ا
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جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

احللول املقترحةاملعوقاجلهة

وكالة اجلامعة للشؤون 
التعليمية واألكادميية

عمادة السنة 
التحضرية

عــدم جاهزيــة البنيــة التحتيــة مبــا فيهــا من 
ســبورات ذكيــة وســرعة انترنــت وأجهــزة 

حاســب حديثــة

مــن  فيهــا  مبــا  التحتيــة  البنيــة  حتديــث 
ســرعة  وزيــادة  ذكيــة  ســبورات  توفــر 

احلاســب. أجهــزة  وتوفــر  االنترنــت 

كلية طب األسنان 
باخلرج

االلتزام باإلجراءات االحترازيةجائحة كورونا

جائحــة كورونــا الــي فرضــت العمــل عــن 
إىل  وأدت  اجلامعــة،  كليــات  جبميــع  بعــد 
املخطــط  والفعاليــات  األنشــطة  تعطيــل 

إلجنازهــا 

تفعيــل منصــة تدريــب إلكترونيــة؛ إلثــراء 
اخلــربات التدريبيــة بالكفــاءات مــن أعضــاء 
مــن  واملدربــات  املدربــني  التدريــس  هيئــة 
الكليــة واجلامعــة مــن جهــة، وتطويراملزيــد 
جهــة  مــن  الكليــة  منســويب  مهــارات  مــن 

أخــرى.
الكليــة مجيــع  صعوبــة حضــور منســوبات 
الــورش الــي تقــدم يف اجلامعــة لتزامنهــا مــع 

وقــت املحاضــرات 
تكــرار فعاليــات البحــث العلمــي الــي تقــدم 

مــن اجلامعــة مســاء  

كلية التربية - كلية 
اآلداب والفنون 

التطبيقية/ بالدمل

الكليــة مجيــع  صعوبــة حضــور منســوبات 
الــورش الــي تقــدم يف اجلامعــة لتزامنهــا مــع 

وقــت املحاضــرات 
تكــرار فعاليــات البحــث العلمــي الــي تقــدم 

مــن اجلامعــة مســاء  

عــن  الباحثــات  اخلرجيــات  دعــم  صعوبــة 
تنظيم يوم مهنة بالكلية وظائــف

احلاجة لتنمية مهارات التدريس عن بعد 
الــدورات  و  الــورش  مــن  سلســلة  تنظيــم 
ــارات التدريــس عــن  ــة مه ــة لتنمي التدريبي

املســتمر  والتقــومي  بعــد 

مواكبــة غلق األقسام التربوية  جديــدة  أقســام  اســتحداث 
العمــل  ســوق  الحتياجــات 
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وكالة اجلامعة لشؤون 
الفروع

كلية التربية بوادي 
ســرعة البــدء بإفتتــاح برامــج إعــداد املعلــم  إيقاف القبول يف برامج الكليةالدواسر

بالكليــة

وكالة اجلامعة لشؤون 
الفروع

كلية التربية بوادي 
الدواسر

حضــور  علــى  وتأثرهــا  كورونــا  جائحــة 
الكليــة أنشــطة  وإقامــة  تنفيذ األنشطة الطالبية عن بعدالطــالب 

ملشــروعات  العملــي  اجلــزء  اكتمــال  عــدم 
التخــرج للفصــل الدراســي الثاين باملستشــفى  

بســبب جائحــة كورونــا املســتجد.
اســتبدال املشــروع بـــبحث مرجعــي علمــي 

.)Article Review(

املحاضــرات  إللقــاء  قاعــة  توفــر  عــدم 
االمتيــاز. لطالبــات 

لتوفــر  العالقــة  ذات  اجلهــات  خماطبــة 
للمحاضــرات. قاعــة 

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية بوادي 

الدواسر

حلضــور  الــكايف  الوقــت  توفــر  عــدم 
باملستشــفى املحاضــرات 

اخلاصــة  للمحاضــرات  جــدول  عمــل 
يكــون  أن  علــي  املستشــفى  يف  بالطالبــات 

الــدوام. ســاعات  ضمــن 
لتشــغيل  املدربــة  الفنيــة  الكــوادر  نقــص 

املعامــل
ذي  متميــز  وفــىن  إدارى   كادر  اســتقطاب 

البنــني شــطر  يف  خاصــة  عاليــة  كفــاءة 

العملــي عدم وجود معمل حماكاة للتدريب العملي للتدريــب  حمــاكاة  معمــل  جتهيــز 
لكليــة با

ــة تفاعــل الطالبــات املتعثــرات مــن طــرح  قل
لتحســني  املقترحــة  اإلضافيــة  الســاعات 

مســتواهن.

حبضــور  املتعثــرات  الطالبــات  حتفيــز 
مســتواهم  لرفــع  اإلضافيــة  الســاعات 

. ســي ا ر لد ا

مت إدراج معوقــات لــكل وحــدة مســتقلة علــى 
حــدة واملطلــوب االختصــار فيهــا كلهــا ألهنــا 

مكــررة
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احللول املقترحةاملعوقاجلهة

وكالة اجلامعة لشؤون 
الفروع

كلية العلوم والدراسات 
اإلنسانية بالسليل

اإلســهام يف منــو إدارات األوقــاف يف اجلامعات 
بشــكل ســريع وقوي.

وتســويق  والواقفــني  املحســنني  حتفيــز 
الفــرص االســتثمارية للجامعــة بشــكل أكــرب 

أعلــى وباحترافيــة 
طلــب دعــم لبنــود ميزانيــة التشــغيل مــن 

املاليــة وزارة  قبــل 

أمانة أوقاف اجلامعة
ســرعة و تســهيل إجــراءات احلصــول علــى حداثة إدارات األوقاف يف اجلامعات.

ــل ــرات عم تأش

حمدوديــة وجــود البنــود املاليــة الــي تدعــم 
االســتثمار  الوقفــي للجامعــة.

العيــادات   ( املالصــق  املبــىن  اســتئجار 
 ) ت ا ملختــرب ا و

وختصيص  دور للمختربات الطبية

املستشفى اجلامعي

التشــغيل  لبنــود  املــايل  االعتمــاد  ضعــف 
الــذايت

العيــادات   ( املالصــق  املبــىن  اســتئجار 
) ت ا ملختــرب ا و

وختصيص  دور لقسم التعقيم املركزى
مقارنــة  البشــرية  الكــوادر  أعــداد  قلــة 

الســريرية  بالســعة 
العيــادات   ( املالصــق  املبــىن  اســتئجار 
واملختربات( وختصيص  دور إلدارة الشــؤون 

والتدريــب األكادمييــة 
ــر اشــتراطات الســالمة ومكافحــة  عــدم توف
املختــربات  إدارة  يف  والتعقيــم  العــدوى 

املتوفــرة. املســاحة  لصغــر  الطبيــة 
طــرح منافســة احلراســات األمنيــة بعــدد 25 

حــارس
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3/10 ـ الدعاوى املرفوعة ضد اجلامعة حسب املوضوع واألنظمة:

اإلدارة القانونية

اإلفادةاملوضوع 

32 قضيةعدد القضايا املرفوعة ضد اجلامعة

إداريةتصنيف القضايا

األنظمة املرتبطة بالقضايا

نظام املنافسات واملشتريات والئحته 
التنفيذية

الالئحة التنفيذية للموارد البشرية يف 
اخلدمة املدنية

نظام جملس التعليم العايل واجلامعات 
ولوائحه التنفيذية

نظام استئجار الدولة للعقار

10 أحكامعدد األحكام الصادرة لصاحل اجلامعة

8 أحكامعدد األحكام الصادرة ضد اجلامعة

• أما بالنسبة إىل ما اختذ من إجراءات لتوفيق املمارسات اإلدارية املماثلة مع تلك األحكام وما يتقرر من مبادئ قضائية، فإنه مل تعرض 
على اإلدارة القانونية وقائع مماثلة حلاالت صدر فيها أحكام قضائية، ويف حال العرض سيتم رفع التوصيات الالزمة للتوفيق وفق ما تقرر 

من مبادئ قضائية. 
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