


ول
األ

ل 
ص

لف
ا

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

٣

المقدمة

 ،�
�ا�ــً� ��ــ��ا�ًا ������ــ� ا�������ــ�، و��ا�ــ� ����	ا
�ــا ا����ــ�، و��ادر�ــا ا�����ــ �
���ــ� ا���ــ��ة ا� ا���ــ� ا��ا��ــ
و����ــا و�ا��ا
�ــا، ��ــ� إن ذ�ــ� ��ّ�ــ� �ــ� ���ــ�ن رؤ���ــا 	�ــ� ا�����ــ� وا���ا��ــ� ا�����ــ� وا���ــ�و��� ا�� ����ــ�، و���ا�� 

�ــ� روح ر�ــا���ا ذات ا����ــ� ا���ا��ــ� إدار�ــًا وأ�اد���ــًا.
 ،�وªــ� ©ــ�� ا��ــام ا� ا��ــ£ ١٤٤٠-�١٤٤١ـــ 
��ــ�ًا 	���ــًا �ــ£ ��ا�ــ¢ ا��را�ــات ا����ــا: ا����ــ� وا�������ــ� وا�	�ــا	�
 �و�²ــ�ات ����ــ� �����ــ� ا����ــ� �ــ� ا����ــات وا���ا�ــ¢، �ا�±ا�ــ� إ�ــ° ا���ــ�ر ا����ــ£ �ــ£ ا¯داء ا����ــ£ ا�ــ¬ي ��ــ� ا� ا��ــ
ــا ا��©ــ��ة  �
ــا �ªاد �
¬³
ــ£ ا ــ� ا�� ــ� وا���ا�� ــ�ازات ا���� ��µا �ــ ــ� ��ا�� ــ� ¶ ــ� �� ــاح، و� ــ� �ــ� �� ــ� ا����� ــ� إدارة ���� �

���ــ���ة ��ــ° �ا�ــ� (����ــ� ١٩) وا��ــ� �ــ� ا	�·ــار�ا.
ــ£  
·ــارك � ،�ــ� ا�� ��ــ� وا���ــ� ��³��ــات �·ــّ�� ــ¾ 
�ــ¬ل �ªــارى ����ــا ��� ــ� ���ا��¾� إن �ا��ــ� ا¯��ــ� �ــ�ام �
 ��
ــ¾ ����ــ�ا �¾�
ــ� ذوا
�ــ�، و ــ�، و��ــًا �����
�ــا و
�����ــا ا�����ــ£، ��ــا أ	�ــا 
�¿ــ¾ ���ــ����ا ����� ��À�ا�� Á
��ــ��

�ــا و��ادا
�ــا µــ� ���ا��
 Áــ
ا��Ã��ــ� وا�������ــ�، وا��·ــار�� ا�¿ا��ــ� �ــ£ ��²ــ� ا� ا��ــ� وا�� ��ــ�. و�ــ£ ا��ªــÂ ذا
� و
�Àــ� 
�ا���ــا وا	�Ãا��ــا، ا¯�ــ� � �

��ــ� 
���ــÅ �²ــÄ ا� ا��ــ� ا��ــ��ا �ا���ــا	�ة �µــ���اث �²ــÄ وأ�ــا��� إ±ا��ــ

.Á
ا�ــ¬ي �ــ� ©ــÉ	Á أن ��ــ�د �ا��¿ــ� ��ــ° ا� ا��ــ�، �ــÈ و�� ــاوز أ�ــ�ار�ا إ�ــ° �Çــات ا�� ��ــ� ا¯²ــ�ى و����ــا
 - Áــ�ه – ���ــ� ا��ــ 	 �و����ــا 	�ا�ــ� ا�����ــ� ا��ــ��ي ا���ــّ� �ــ� �ªــÈ ا�¾�ــ�ء ا¯�ا±ــÈ �ــ£ ���ــ¾ ا������ــات ا���ا�ــ
 ��ــًا �¬�ــ� ا���ــÌ ا��ا�ــ� �ــ� ا��ــ�اك ا¯�اد��ــ£ وا�داري ا�ــ¬ي 
�ا�·ــÁ ا� ا��ــ�، �ــ£ ���ــ ���ــ�ًا �ــ� 
�ــ� ا������ــات، و��¶ِّ

��ــ� ا��ــارئ ا����ــ�، و
 ��ــÁ أ��ــ� ا���Çا	ــًا و¶�ــ� ��ــا ا©ــ��È ���ــÁ �ــ� �����ــات، ���²ــًا وأ	ــÁ ��ــ�د 	�ــاط ا��ــ�ة  �إ��ا�ــ


�ــ���ق ا� ا��ــ� ��ا�ــ� ��و��ــا و��ا���ــا وإدارا
�ــا. �
ا�ــ�، و©ــ¿ا��� ����ــ�، و©ــ���� �و��ا�ــ� ا��ÀــÌ، �ــ£ ��اد�ــ
وإن دأب ا����ــ¾ ��ــ° 
���ــ� 
�����ــا ا��ــ��ي ��ــ¬ه ا���ــ� ا����ــ�� �ا�µــ���اب وا� ــ�دة، �� �ــÈ �ــ� دوا�ــ£ �ــ�وري 
أن أ�ــ¬ل ا�·ــ�� ا��ا�ــ� � ��ــ� �ــ� �ــا�� �ــ£ �ــ¬ا ا� �ــ� ا�����ــ¾ �ــ� ��ــ�و�£ ا� ا��ــ� و��Ò¿��ــا، �����ــًا إ�ــ° �¾�ــ� �ــ� 

ا¯��ــال ا�����ــ�، وا�	 ــازات ا�����ــ¾ة ، ورا��ــًا �� ��ــ� ا�����ــÅ وا��ــ�اد.
  �ر�Ó ا� ا��

أ.د. ���ا��¾�¾ �� ���ا��Á ا��ا��

رئيس اجلامعة

أ.د. عبدالعزيز بن عبدالله الحامد
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 الفصل األول - الطالب والطالبات

يتضمن هذا الفصل جميع المعلومات التي تخص الطالب والطالبات واإلنجازات التي تحققت بشأنها
١/١ـ بيانات إحصائية للطالب والطالبات بشكل عام من خالل ما يلي:

١/١/١ـ أعداد ونسب الطالب حسب المرحلة الدراسة:

دون الجامعيبكالوريوسدبلوم عالزمالةماجستيردكتوراهالمرحلة الدراسية
المتوسطة والثانوية

كليات المجتمع 
شهادات أخرىدبلوم دون جامعي(انتقالي +مشارك)

المجموع(سنة تحضيرية)

٠٢٣١٠٢٤٢٣٦٣٩٠١٧٥٥٢٤٨٢٣٦٤٢٨٢٦١عدد الطالب
١٠٠ ٪٨,٣٦ ٪٠,٨٨ ٪٦,٢١ ٪٠ ٪٨٣,٦٥ ٪٠,٠٨ ٪٠ ٪٠,٨٢ ٪٠ ٪النسبة

٢/١/١ـ أعداد الطالب حسب حاالتهم:

خريجمقيدمستجداحلالة
٨٠١٩٢٨٢٦١٤٩٥٢عدد الطالب

٣/١/١ـ أعداد ونسب الطالب حسب الجنسية:

املجموعغري سعوديسعودياجلنسية
٢٧٨٧٦٣٨٥٢٨٢٦١عدد الطالب

١٠٠ ٪١,٣٦ ٪٩٨,٦٤ ٪النسبة

٤/١/١ـ أعداد ونسب الطالب حسب الجنس:

املجموعأنثىذكراجلنس
١١٧٣٠١٦٥٣١٢٨٢٦١عدد الطلبة

١٠٠ ٪٥٨,٤٩ ٪٤١,٥١ ٪النسبة
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مركز المعلومات اإلحصائية

٢/١ـ بيانات إحصائية لحالة الطالب (مستجد، مقيد، خريج):

١/٢/١ـ أعداد الطالب حسب الحالة والمرحلة الدراسة:

حالة الطالب
املرحلة الدراسية

الربنامج زمالةماجستريدكتوراه
دون اجلامعي بكالوريوسدبلوم عالالتدرييب

املتوسطة والثانوية
كليات املجتمع 

شهادات أخرى دبلوم دون جامعي(انتقايل + مشارك)
املجموع(سنة حتضريية)

٠١٨١٢١٠٢٤٤٢٧٧٨١٨٤٠٢٢١٠٧٨٠١٩مستجد
٠٢٣١٢٤٢٣٦٣٩١٧٥٥٢٤٨٢٣٦٤٢٨٢٦١مقيد
٠٦٢٣٤٤٨٢٣٥٥٨٦٠٤٩٥٢خريج

الطالب المقيدون هم جميع الطالب (المستجدون والخريجون)
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صل األول
الف

مركز المعلومات اإلحصائية

٢/٢/١ـ ١ أعداد طالب البكالوريوس فما دون  ونسبهم حسب الحالة والكلية والجنس:

الكلية
حاالت الطلبة

خرجيونمقيدونمستجدون
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٠٠٢٣٤٠الطب البشري باخلرج

١٦٢طب األسنان باخلرج

١٥٦٥٣٤٧٥٩١٦٠العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

٣٦٦١٨٠١١٢٠العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٤٦٩٢١٦٨٤٤١الصيدلة باخلرج

٤٩٢٧٩اهلندسة باخلرج

١٦٠٢٢اهلندسة بوادي الدواسر

٤٨٤٣٤٥٧٦٩٩هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٧٢١٢١٢١٨٦٥٧٨٦٢٥٤١٢٠إدارة األعمال باخلرج

٢٧٣٨٦٦٥٦إدارة األعمال حبوطة بين متيم

١٦٢١٧٥٨٩١٢٣٨٧١٥٢٥٥٦العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

٨٧٥٣٥٢٨١١٥٥٦٣٢٢٥٣العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم

٣٤٢٣٦٠١٠٠٠١٧٠٢١٠٤٣٦٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
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الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

١١

الكلية
حاالت الطلبة

خرجيونمقيدونمستجدون
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

١١١١٨٩٣٥٣٨٣٨٦٩١٦٨العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٢٦٧٥٢٣٦٩٠١٥٢٠٨٨٢٠١اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

٤٠٢٧٠٨كلية اآلداب والفنون التطبيقية بالدمل

١٣٢٢٩١٩٧٤٧٢٦٠٨التربية باخلرج

١٠١٥٣٩١التربية بالدمل

٢٦٥٨٨٢١٢١٢٩١التربية بوادي الدواسر

٥٧٩٣٠٩٩٣٢٨٢٤١٠٣٢٢٠املجتمع باخلرج

١٥٨٦٣٦١١٥٩٢٣املجتمع باألفالج

١١٨٧٨٤٩١٣٥٢٩١٤عمادة السنة التحضريية باخلرج

٧١٩٨السنة التحضريية بوادي الدواسر

٨٢٣٦٦٣٥٧٥٦٣١عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

١٦١٤٩٢٢معهد البحوث واخلدمات اإلستشارية

٤١٧٣٣٨٤٧١١٧٣٠١٦٥٣١١٥٠٥٣٤٤٧اإلمجايل

  •مالحظة: بالنسبة للكليات التي تتطلب سنة تحضيرية ال يوجد فيها طالب مستجدون
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١١

الكلية
حاالت الطلبة

خرجيونمقيدونمستجدون
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

١١١١٨٩٣٥٣٨٣٨٦٩١٦٨العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٢٦٧٥٢٣٦٩٠١٥٢٠٨٨٢٠١اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

٤٠٢٧٠٨كلية اآلداب والفنون التطبيقية بالدمل

١٣٢٢٩١٩٧٤٧٢٦٠٨التربية باخلرج

١٠١٥٣٩١التربية بالدمل

٢٦٥٨٨٢١٢١٢٩١التربية بوادي الدواسر

٥٧٩٣٠٩٩٣٢٨٢٤١٠٣٢٢٠املجتمع باخلرج

١٥٨٦٣٦١١٥٩٢٣املجتمع باألفالج

١١٨٧٨٤٩١٣٥٢٩١٤عمادة السنة التحضريية باخلرج

٧١٩٨السنة التحضريية بوادي الدواسر

٨٢٣٦٦٣٥٧٥٦٣١عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

١٦١٤٩٢٢معهد البحوث واخلدمات اإلستشارية

٤١٧٣٣٨٤٧١١٧٣٠١٦٥٣١١٥٠٥٣٤٤٧اإلمجايل

  •مالحظة: بالنسبة للكليات التي تتطلب سنة تحضيرية ال يوجد فيها طالب مستجدون



١٢

صل األول
الف

مركز المعلومات اإلحصائية

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

010 162 00244 1134 15112 141 3136 506 7914 2651 374933 866 56273695 12510 3297350 708 1837 285622 2340 686106 1015 3910

خلرج
ي با

شر
 الب

طب
ال

خلرج
ن با

سنا
 اال

طب

خلرج
ة با

يقي
طب

 الت
بية

لط
وم ا

لعل
ا

سر
دوا

ي ال
واد

ة ب
يقي

طب
 الت

بية
لط

وم ا
لعل

ا

خلرج
ة با

دلي
لص

ا

خلرج
ة با

دس
هلن

ا

سر
دوا

ي ال
واد

ة ب
دس

هلن
ا

خلرج
م با

علو
ة و

دس
هن

خلرج
ل با

عما
 األ

دارة
إ

متيم
ين 

ة ب
وط

حب
ال 

عم
 األ

دارة
إ

خلرج
ة با

ساني
اإلن

ات 
راس

الد
وم 

لعل
ا

متيم
ين 

ة ب
وط

حب
ية 

سان
اإلن

ات 
راس

الد
م و

علو
ال

الج
ألف

ة با
ساني

اإلن
ات 

راس
الد

م و
علو

ال

ليل
لس

ة با
ساني

اإلن
ات 

راس
الد

م و
علو

ال

سر
دوا

ي ال
واد

م ب
علو

وال
ب 

ألدا
ا

دمل
 بال

قية
طبي

 الت
ون

لفن
 وا

داب
 األ

لية
ك

خلرج
ة با

ريي
حض

 الت
سنة

ة ال
ماد

ع

سر
دوا

ي ال
واد

ة ب
ريي

حض
 الت

سنة
ال

تمر
ملس

م ا
علي

والت
مع 

جت
ة امل

دم
 خ

مادة
ع

رية
تشا

إلس
ت ا

دما
خل

 وا
وث

بح
د ال

معه

خلرج
ة با

ربي
الت

دمل
ةبال

ربي
الت

سر
دوا

ي ال
واد

يةب
ترب

ال

خلرج
ع با

جتم
امل

الج
ألف

ع با
جتم

امل

160 220 864 17536 2702 467702 1191 237300 2210 289790 1147 4120708 0402 1756 323888 151 32101 2266 02036 98 071 120 87218 0 22210

ول
األ

ل 
ص

لف
ا

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

١٣

٢/٢/١ـ٢ أعداد طالب  الدراسات العليا ونسبهم حسب الحالة والكلية والجنس:

الكلية
حاالت الطلبة

خرجيونمقيدونمستجدون
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٧٣٧٣الطب البشري باخلرج

١٥١٥العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

٨٢٨٢الصيدلة باخلرج

١٤١٤اهلندسة باخلرج

١٦١٩١٦١٩هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٤٩١٠٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

١٥٧٨٣٥١٠٢٤٢التربية باخلرج

٦٥١١٦٩١١٤٠٤٢اإلمجايل
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الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

١٣

٢/٢/١ـ٢ أعداد طالب  الدراسات العليا ونسبهم حسب الحالة والكلية والجنس:

الكلية
حاالت الطلبة

خرجيونمقيدونمستجدون
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٧٣٧٣الطب البشري باخلرج

١٥١٥العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

٨٢٨٢الصيدلة باخلرج

١٤١٤اهلندسة باخلرج

١٦١٩١٦١٩هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٤٩١٠٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

١٥٧٨٣٥١٠٢٤٢التربية باخلرج

٦٥١١٦٩١١٤٠٤٢اإلمجايل
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مركز المعلومات اإلحصائية
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مركز المعلومات اإلحصائية

١٥

٣/٢/١ـ١  أعداد طالب البكالوريوس فما دون ونسبهم حسب الحالة والجنسية والجنس والكلية:
    

الكلية
خرجيونمقيدونمستجدون

غري سعوديسعوديغري سعوديسعوديغري سعوديسعودي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٠٠٢٣٠٤الطب البشري باخلرج
١٥٩٣طب األسنان باخلرج

١٠٥٦٤٩٤٧٣٤٢٩١٦٠العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
٣٦٦١٧٩١١١١٩١العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٤٦٣٢١٣٦٣٨٤٣٩٢الصيدلة باخلرج
٤٦٢٣٠٧٤٥اهلندسة باخلرج

١٤١١٩٢٢اهلندسة بوادي الدواسر
٤٥٧٣١٩٢٧٢٦٧٠٩٥٦٤هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٧٠٢٢٠٤١٩٨١٨٢١٧٨١٤٤٥٢٤٨١٢٠٦إدارة األعمال باخلرج
٢٧٠٣٨٥٩٧٥٥١إدارة األعمال حبوطة بين متيم

١٦٠١٧٥٢٨٧٣٢٣٣٦١٨٥١١٤٦٥٤١٦١٥العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
٨٧٥٣٢٣٢٨٠١٥٤٦١١٠٣٢٢٥٢١العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم

٣٣٤٣٥٧٧٣٩٩٥١٦٩٥٥٧١٠٤٣٦١٢العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
١١١١٨٨١٣٥٣٨٣٧١٦٩١٦٨العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٢٦٧٥١٩٤٦٨٦١٥١٤٤٦٨٦١٩٩٢٢اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٣٩٨٤٧٠٥٣كلية اآلداب والفنون التطبيقية بالدمل

٠٠١٣٢١٨١٩٤٩١١٢٥٧٢٦٠٥٣التربية باخلرج
١٠٠٥١٠٣٩٠١التربية بالدمل
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التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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٣/٢/١ـ١  أعداد طالب البكالوريوس فما دون ونسبهم حسب الحالة والجنسية والجنس والكلية:
    

الكلية
خرجيونمقيدونمستجدون

غري سعوديسعوديغري سعوديسعوديغري سعوديسعودي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٠٠٢٣٠٤الطب البشري باخلرج
١٥٩٣طب األسنان باخلرج

١٠٥٦٤٩٤٧٣٤٢٩١٦٠العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
٣٦٦١٧٩١١١١٩١العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٤٦٣٢١٣٦٣٨٤٣٩٢الصيدلة باخلرج
٤٦٢٣٠٧٤٥اهلندسة باخلرج

١٤١١٩٢٢اهلندسة بوادي الدواسر
٤٥٧٣١٩٢٧٢٦٧٠٩٥٦٤هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٧٠٢٢٠٤١٩٨١٨٢١٧٨١٤٤٥٢٤٨١٢٠٦إدارة األعمال باخلرج
٢٧٠٣٨٥٩٧٥٥١إدارة األعمال حبوطة بين متيم

١٦٠١٧٥٢٨٧٣٢٣٣٦١٨٥١١٤٦٥٤١٦١٥العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
٨٧٥٣٢٣٢٨٠١٥٤٦١١٠٣٢٢٥٢١العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم

٣٣٤٣٥٧٧٣٩٩٥١٦٩٥٥٧١٠٤٣٦١٢العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
١١١١٨٨١٣٥٣٨٣٧١٦٩١٦٨العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٢٦٧٥١٩٤٦٨٦١٥١٤٤٦٨٦١٩٩٢٢اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٣٩٨٤٧٠٥٣كلية اآلداب والفنون التطبيقية بالدمل

٠٠١٣٢١٨١٩٤٩١١٢٥٧٢٦٠٥٣التربية باخلرج
١٠٠٥١٠٣٩٠١التربية بالدمل
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مركز المعلومات اإلحصائية

الكلية
خرجيونمقيدونمستجدون

غري سعوديسعوديغري سعوديسعوديغري سعوديسعودي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٢٦٥٨٨٠٢١٢١٢٩٠١التربية بوادي الدواسر
٥٧٩٣٠٩٩٣٠٨٢٢٢٢١٠٣٢١٧٣املجتمع باخلرج
١٥٨٦٣٦١١٥٩٢٣املجتمع باألفالج

١١٤٠٨٢١٤٧٢٨١٣٢٠٩٠٦٣٢٨عمادة السنة التحضريية باخلرج
٦٦٥٩٧١السنة التحضريية بوادي الدواسر

٧٩٣٦٣٦٣٥٢٥٥٦٣١عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٦١٤٩٢٢معهد البحوث واخلدمات اإلستشارية

٤٠٠٨٣٦٧٤٩٩٥٦١١٤١٨١٦٢٢٧٢١٨١٦٧١٤٧٥٣٤١٠٢٦٣٥اإلمجايل

• مالحظة: بالنسبة للكليات التي تتطلب سنة تحضيرية ال يوجد فيها طالب مستجدون
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١٧

٣/٢/١-٢ أعداد طالب الدراسات العليا ونسبهم حسب الحالة والجنسية والجنس والكلية:  

الكلية
خرجيونمقيدونمستجدون

غري سعوديسعوديغري سعوديسعوديغري سعوديسعودي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٧٣٧٣الطب البشري باخلرج
١٥١٥العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

٨٢٨٢الصيدلة باخلرج
١٤١٤اهلندسة باخلرج

١٦١٩١٦١٩هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٤٩١٠٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

١٥٧٨٣٥١٠٢٤٢التربية باخلرج

٦٥١١٦٩١١٤٠٤٢اإلمجايل

٤/٢/١- أعداد الطالب ونسبهم حسب الحالةوالجنسية:

حاالت الطلبة
اجلنسية

املجموع
غري سعوديسعودي

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
١٠٠٪٣٩,١٨٠١٩ ٪٧٠,٨٩١٥٥ ٪٧٨٦٤مستجدون
١٠٠٪٦٣,١٢٨٢٦١ ٪٤٦,٨٩٣٨٥ ٪٢٧٨٧٦مقيدون
١٠٠٪٣٢,١٤٩٥٢ ٪٧٧,٨٩٦١ ٪٤٨٩١خرجيون
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٣/٢/١-٢ أعداد طالب الدراسات العليا ونسبهم حسب الحالة والجنسية والجنس والكلية:  

الكلية
خرجيونمقيدونمستجدون

غري سعوديسعوديغري سعوديسعوديغري سعوديسعودي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٧٣٧٣الطب البشري باخلرج
١٥١٥العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

٨٢٨٢الصيدلة باخلرج
١٤١٤اهلندسة باخلرج

١٦١٩١٦١٩هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٤٩١٠٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

١٥٧٨٣٥١٠٢٤٢التربية باخلرج

٦٥١١٦٩١١٤٠٤٢اإلمجايل

٤/٢/١- أعداد الطالب ونسبهم حسب الحالةوالجنسية:

حاالت الطلبة
اجلنسية

املجموع
غري سعوديسعودي

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
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١٠٠٪٣٢,١٤٩٥٢ ٪٧٧,٨٩٦١ ٪٤٨٩١خرجيون
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٥/٢/١ ـ أعداد الطالب ونسبهم حسب الحالةوالجنس:

حاالت الطلبة
اجلنس

املجموع
أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
١٠٠٪٣٩,١٨٠١٩ ٪٧٠,٨٩١٥٥ ٪اجلنسمستجدون
١٠٠٪٦٣,١٢٨٢٦١ ٪٣٨٥أنثىذكرمقيدون
١٠٠٪٤٩٥٢النسبةالعددالنسبةالعددخرجيون

٤/٢/١ـ أعداد الطالبونسبهم حسب الحالةوالجنسية:

حاالت الطلبة
اجلنسية

املجموع
غري سعوديسعودي

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
١٠٠٪٣٩,١٨٠١٩ ٪٧٠,٨٩١٥٥ ٪٧٨٦٤مستجدون
١٠٠٪٦٣,١٢٨٢٦١ ٪٤٦,٨٩٣٨٥ ٪٢٧٨٧٦مقيدون
١٠٠٪٣٢,١٤٩٥٢ ٪٧٧,٨٩٦١ ٪٤٨٩١خرجيون
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٦/٢/١١ - تطور أعداد الطالب خالل السنوات الخمس األخيرة حسب مرحلة الدراسة:

معدل التغرياإلمجايلدبلوم دون اجلامعيشهادات أخرى (السنة التحضريية)كليات املجتمعالبكالوريوسدبلوم عالماجستريالعام اجلامعي
٢,١٧ ٪١٤٣٦٧٠١١٢٤٩٣٥١٠٨٥٢٠٨٠٢٨١٨١-١٤٣٧ 

١,٦٨ ٪١٤٣٧٨٣٣٧٢٥٤٥٢١٢٤٢١٨٥٠٢٨٦٦٤ – ١٤٣٨ 
٤,١٨ ٪١٤٣٨١١٢٣٠١٢٦٢٥١١٤٤١١٧٥٨٢٩٨٦٣-١٤٣٩ 
٣,٧٥٪١٤٣٩٩٨١٤٢٤٦٤٤١٧٠٥٢٠٧٥٢٠٦٢٨٧٤٢-١٤٤٠-
١,٦٧٪١٤٤٠٢٣١٢٤٢٣٦٣٩١٧٥٥٢٣٦٤٢٤٨٢٨٢٦١-١٤٤١-

٨/٢/١ - أعداد الخريجين ونسبهم حسب القسم والكلية:

القسمالكلية
عدد اخلرجيني

عدد اخلرجيني
غري سعوديسعودي

املجموعطالباتطالبأنثىذكرأنثىذكر
طب وجراحةالطب باخلرج

طب أسنان عامطب األسنان باخلرج

العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

األشعة والتصوير الطيب -  جتسري
١٠١٠١٠علوم املختربات الطبية

٢٢٢علوم املختربات الطبية - جتسري
١٤١٨١٤١٨٣٢األشعة والتصوير الطيب - التصوير املقطعي

٨٨٨األشعة والتصوير الطيب - التشخيص الطيب باملوجات فوق الصوتية
٣٦٢٢٣٦٢٢٥٨العالج الطبيعي

٣١٣١٣١تقنية األجهزة الطبية احليوية
١٠١٠١٠علوم التمريض 
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القسمالكلية
عدد اخلرجيني

عدد اخلرجيني
غري سعوديسعودي

املجموعطالباتطالبأنثىذكرأنثىذكر

١٢١٢١٢علوم التمريضالعلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر
١١٧١١١٨١٩علوم املختربات الطبية 

٨٤٣٩٢٨٤٤١١٢٥العلوم الصيدليةالصيدلة باخلرج
٢٥٢٥٢٥اهلندسة امليكانيكية

٢٤٢٢٦٢٦اهلندسة الكهربائيةاهلندسة باخلرج
٢٥٣٢٨٢٨اهلندسة املدنية

٢٢٢٢٢٢اهلندسة الكهربائية اهلندسة بوادي الدواسر

هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

١٤٣١٢٤١٦٣٥٥١علوم احلاسب
٣٣٦٢٣٣٦٢٩٥نظم املعلومات

١١١نظم معلومات األعمال
٢٣٤٢٧٢٧هندسة احلاسب
أنظمة الشبكات

١١١نظم املعلومات املالية

إدارة األعمال باخلرج

١٦١٥٤١٦١٥٤٢١٥القانون
٢٩٢٩٢٩٢٩٥٨إدارة املوارد البشرية

٤٤٤نظم املعلومات اإلدارية
١١١مالية الشركات

٢٣٣٧٢٢٥٣٧٦٢املحاسبة
٦٦٦اإلدارة

٢٤٤٢٨٢٨التمويل واالستثمار

٣٥٣٥٣٥املحاسبةإدارة األعمال حبوطة بين متيم
٢٠١٢١٢١نظم املعلومات اإلدارية
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القسمالكلية
عدد اخلرجيني
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غري سعوديسعودي

املجموعطالباتطالبأنثىذكرأنثىذكر

١٢١٢١٢علوم التمريضالعلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر
١١٧١١١٨١٩علوم املختربات الطبية 

٨٤٣٩٢٨٤٤١١٢٥العلوم الصيدليةالصيدلة باخلرج
٢٥٢٥٢٥اهلندسة امليكانيكية

٢٤٢٢٦٢٦اهلندسة الكهربائيةاهلندسة باخلرج
٢٥٣٢٨٢٨اهلندسة املدنية

٢٢٢٢٢٢اهلندسة الكهربائية اهلندسة بوادي الدواسر

هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

١٤٣١٢٤١٦٣٥٥١علوم احلاسب
٣٣٦٢٣٣٦٢٩٥نظم املعلومات

١١١نظم معلومات األعمال
٢٣٤٢٧٢٧هندسة احلاسب
أنظمة الشبكات

١١١نظم املعلومات املالية

إدارة األعمال باخلرج

١٦١٥٤١٦١٥٤٢١٥القانون
٢٩٢٩٢٩٢٩٥٨إدارة املوارد البشرية

٤٤٤نظم املعلومات اإلدارية
١١١مالية الشركات

٢٣٣٧٢٢٥٣٧٦٢املحاسبة
٦٦٦اإلدارة

٢٤٤٢٨٢٨التمويل واالستثمار

٣٥٣٥٣٥املحاسبةإدارة األعمال حبوطة بين متيم
٢٠١٢١٢١نظم املعلومات اإلدارية
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القسمالكلية
عدد اخلرجيني

عدد اخلرجيني
غري سعوديسعودي

املجموعطالباتطالبأنثىذكرأنثىذكر

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

٣٧٧٠١٣٣٨٧٣١١١رياضيات
٥٥٦٢٢٧٥٨٦٥فيزياء

٧٠١٣٤٥٧٠١٣٩٢٠٩اللغة اإلجنليزية وأداا
١٤٠١١٤١١٤١األحياء
٣٤١٤١٣٤٣٧١٤٥١٨٢الكيمياء

العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم

٨٢٨٢٨٢الدراسات اإلسالمية
٢٠١٢١٢١اللغة العربية وآداا

٦٦٦الرياضيات
١٥١٥١٥الكيمياء

٣٢٨٦٣٢٨٦١١٨اللغة اإلجنليزية وأداا
٤٤٤األعمال اإللكترونية

٣٩٣٩٣٩نظم معلومات 

العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

٢٢٣١٢٢٣١٥٣رياضيات
١٤٨٦١١٤٨٧١٠١اللغة اإلجنليزية وأداا

٤٤٤٤٤٤اإلدارة املالية
٦١١٠٦١١٠١١٦الدراسات اإلسالمية

٧٩٨١٧٩٩١٠٦علوم احلاسب
٣٦٣٦٣٦اللغة العربية وآداا

١١١١١١القانون

العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
٦٨٦٨٦٨الدراسات اإلسالمية

١٦٥١٦٥٢١الرياضيات
٢٤٢٤٢٤إدارة األعمال
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القسمالكلية
عدد اخلرجيني

عدد اخلرجيني
غري سعوديسعودي

املجموعطالباتطالبأنثىذكرأنثىذكر

العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
١٢٥٢١٢٥٢٦٤اللغة اإلجنليزية وأداا
١٦٣١٦٣١٩اللغة العربية وأداا

١٤٠١٤٠٤١علوم احلاسب 

العلوم واآلداب بوادي الدواسر

١٥١٣١٥١٣٢٨الرياضيات
١٧٥١١١٧٥٢٦٩اللغة اإلجنليزية وأداا
٥٢٩٥١٥٢٩٦١٤٨اللغة العربية وأداا

٢٢٢٢٤٢٢٢٦علوم احلاسب
١٨١٨١٨الفيزياء

التربية باخلرج

اآلداب يف الدراسات االسالمية ختصص التفسري واحلديث
٢٢٢٢٤اآلداب يف التربية ختصص االدارة والتخطيط التربوي

٢٢٢مناهج وطرق التدريس
١٢١١٢١١٢١اللغة العربية

١٢١٧٥١٢١٧٥١٨٧الدراسات اإلسالمية 
٣٨٣٨٣٨٣٨٧٦صعوبات التعلم
٢٤٦٥٢٤٦٥٨٩التربية الفكرية

١١١األحياء
٢٠٣٣٢٠٦٢٠٦رياض األطفال

التربية بالدمل

١٥٩١٥٩١٥٩الدراسات اإلسالمية
٥٣١٥٤٥٤رياضيات

٤٥٤٥٤٥االقتصاد املرتيل
١٣٣١٣٣١٣٣اللغة العربية

الكيمياء
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القسمالكلية
عدد اخلرجيني

عدد اخلرجيني
غري سعوديسعودي

املجموعطالباتطالبأنثىذكرأنثىذكر

التربية بوادي الدواسر

٨٥٩٨٨٥٩٨١٨٣الدراسات اإلسالمية
٣٨٣٨٣٨االقتصاد املرتيل
١١١٦١١١٦٢٧صعوبات التعلم
٢٥٣٢٢٥٣٢٥٧التربية الفكرية
١٠٦١١٠٧١٠٧رياض األطفال

املجتمع باخلرج

٣١٤٨٣١٤٨٧٩الشبكات واألنترنت
١٩١٩١٩املحاسبة

٢٢٢٢٢٢اللغة اإلجنليزية وأداا
١٩٦٤١٩٦٤٨٣برجمة علوم احلاسب

١٢١٠٥٣١٢١٠٨١٢٠إدارة مكتبية وسكرتارية
٩٩٩إدارة مكتبية وسكرتارية

٢٣٢٣٢٣الشبكات واإلنترنت

خدمة املجتمع والتعليم املستمر

١٥١٥١٥١٥٣٠اإلرشاد األسري
١٨١٨١٨اإلدارة املالية

٢٣٢٣٢٣املحاماة
١٦١٦١٦التحرير والسكرتارية

٢٢٢٢٢٢األمن والسالمة املهنيةمعهد البحوث واخلدمات االستشارية

ول
األ

ل 
ص

لف
ا

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

٢٥

٩/٢/١ـ أعداد الطالب الذين تم طي قيدهم أو اعتذروا عن الجامعة خالل العام الدراسي (١٤٤١-١٤٤٠):

الطالب الذين مت طي قيدهم
املجموع

الطالب املعتذرون
املجموع غري سعوديسعوديغري سعوديسعودي

انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر
١٠٦٤٣٠٤٣٤١٦١٤١٨١٦٢٦٨٧٣٣١٢١٢٥٥١



ول
األ

ل 
ص

لف
ا

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

٢٥

٩/٢/١ـ أعداد الطالب الذين تم طي قيدهم أو اعتذروا عن الجامعة خالل العام الدراسي (١٤٤١-١٤٤٠):

الطالب الذين مت طي قيدهم
املجموع

الطالب املعتذرون
املجموع غري سعوديسعوديغري سعوديسعودي

انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر
١٠٦٤٣٠٤٣٤١٦١٤١٨١٦٢٦٨٧٣٣١٢١٢٥٥١



األنشطة والخدمات 
الطالبية

الفصل الثاني



األنشطة والخدمات 
الطالبية

الفصل الثاني



٣١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا الفصل الثاني - األنشطة والخدمات الطالبية

يبين جميع األنشطة التي قدمتها الجامعة للطالب خالل عام التقرير 

١/٢ـ األنشطة الطالبية:
١/١/٢ـ النشاط الثقايف:

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ي با

شر
 الب

طب
ة ال

كلي

٧٥ طالب وأعضاء هيئة التدريس١٤٤١/٧/٨ هـحماضرة عن فريوس كورونا

٨٩ طالب وأعضاء هيئة التدريس١٤٤١/٨/٥ هـورشة عمل عن اإلجراءات االحترازية ملواجهة فريوس كورونا املستجد

٨٠طالب كلية الطب١٤٤١/٨/١٤ هـتنظيم دورة تدريبة للطالب للتوعية بفريوس كورونا

٩٠ طالب كلية الطب ومنسوبو اجلامعة١٤٤١/٨/٢١ هـإسهام املجلس يف اعداد حمتوي توعوي عن طرق الوقاية من فريوس كورونا

٦٥ طالب كلية الطب ومنسوبو اجلامعة واملجتمع١٤٤١/٩/٧ هـإسهام يف تسجيل فيديو توعوي عن طريقة غسل اليدين الصحيحة

٨٠ طالب كلية١٤٤١/٣/٦ هـبرنامج ختصصك

٥٥ طالب كلية١٤٤١/٦/٢٤ هـالفقه الطيب

نان
ألس

ب ا
 ط

لية
ك

٤٠ابتدائية ابن عباس١٣-١٤٤١/٣/١٤ هـالربنامج التوعوي بصحة الفم واألسنان

٥٠املجتمع املحلي١٤٤١/٣/٢٢ هـمشاركة توعوية يف فعالية اليوم العاملي للسكري

٨٠طالب املدارس١٤٤١/٣/٣٠ هـزيارة العديد من مدارس اخلرج وتثقيف الطالب وتطبيق مادة الفلورايد على األسنان

٦٠ طالب الكلية١٤٤١/٦/٢٠ هـاملسابقة العلمية بني كليات طب األسنان مبنطقة الرياض

٢٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٣ هـمسابقة مواهب اجلامعة ٥



٣١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا الفصل الثاني - األنشطة والخدمات الطالبية

يبين جميع األنشطة التي قدمتها الجامعة للطالب خالل عام التقرير 

١/٢ـ األنشطة الطالبية:
١/١/٢ـ النشاط الثقايف:

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ي با

شر
 الب

طب
ة ال

كلي

٧٥ طالب وأعضاء هيئة التدريس١٤٤١/٧/٨ هـحماضرة عن فريوس كورونا

٨٩ طالب وأعضاء هيئة التدريس١٤٤١/٨/٥ هـورشة عمل عن اإلجراءات االحترازية ملواجهة فريوس كورونا املستجد

٨٠طالب كلية الطب١٤٤١/٨/١٤ هـتنظيم دورة تدريبة للطالب للتوعية بفريوس كورونا

٩٠ طالب كلية الطب ومنسوبو اجلامعة١٤٤١/٨/٢١ هـإسهام املجلس يف اعداد حمتوي توعوي عن طرق الوقاية من فريوس كورونا

٦٥ طالب كلية الطب ومنسوبو اجلامعة واملجتمع١٤٤١/٩/٧ هـإسهام يف تسجيل فيديو توعوي عن طريقة غسل اليدين الصحيحة

٨٠ طالب كلية١٤٤١/٣/٦ هـبرنامج ختصصك

٥٥ طالب كلية١٤٤١/٦/٢٤ هـالفقه الطيب

نان
ألس

ب ا
 ط

لية
ك

٤٠ابتدائية ابن عباس١٣-١٤٤١/٣/١٤ هـالربنامج التوعوي بصحة الفم واألسنان

٥٠املجتمع املحلي١٤٤١/٣/٢٢ هـمشاركة توعوية يف فعالية اليوم العاملي للسكري

٨٠طالب املدارس١٤٤١/٣/٣٠ هـزيارة العديد من مدارس اخلرج وتثقيف الطالب وتطبيق مادة الفلورايد على األسنان

٦٠ طالب الكلية١٤٤١/٦/٢٠ هـاملسابقة العلمية بني كليات طب األسنان مبنطقة الرياض

٢٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٣ هـمسابقة مواهب اجلامعة ٥



٣٢

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ة با

يقي
طب

 الت
بية

لط
وم ا

لعل
ة ا

كلي

٤٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٢ هــورشة عمل بعنوان " أساسيات العمل التطوعي للطالب اجلامعي"

٥٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٣ هــورشة تدريبية حول السالمة وجودة أداء التجهيزات الطبية

٤٠طالب الكلية١٤٤١/٣/١ هـمسابقة مواهب ٥

٣٠منسوبو الكلية١٤٤١/٣/٦ هـفعالية قياس ضغط الدم

٣٠طالب املستوى املوحد١٤٤١/٣/٧ هـفعالية نظافة اليدين

أعضاء هيئة التدريس يف الكلية واجلامعة ١٤٤١/٣/١٦ هـاليوم العاملي لألشعة
١٠٠وطالب الكلية

٣٠٠جمتمع اخلرج١١-١٤٤١/٦/١٢ هـفعالية أخصائي يف خدمتك - ٣

٢٠٠جمتمع اخلرج١٤٤١/٧/١٠ هـــفعالية» اليوم الوطين للمشي»

٦٠أعضاء هيئة التدريس+طالبات١٤٤١/٢/٢٣ هـاليوم العاملي هلشاشة العظام

٢٠٠أعضاء هيئة التدريس+طالبات١٤٤١/١/٢٦ هـاحتفال باليوم الوطين

٥٥أعضاء هيئة التدريس+طالبات١٤٤١/٢/٢٩ هـمكافحة العدوى

٥٠أعضاء هيئة التدريس+طالبات١٤٤١/٤/٤ هـالسكري والتصلب املتعدد

١٠٠طالبات ومنسوبات كليةالتربية باخلرج١٤٤١/٦/٢٥ هـتوعية لفريوس كورونا املستجد

٣٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ب با

حلاس
وم ا

وعل
سة 

هلند
ة ا

كلي

٢٥طالب١٤٤١/٠٢/٢٨هـفعالية بناء طابعة 3D من الصفر

١٠طالب١٤٤١/٣/٨هـورشة عمل بعنوان "مقدمة للتشفري"

٣٠طالب١٤٤١/٤/٦هـكيف ختتار ختصصك؟

٢٥طالب١٤٤١/٦/١٤هـورشة عمل بعنوان "HARDWARE SECURITY" (محاية األجهزة)

١٤طالب١٤٤١/٤/١٤هـأساسيات علم البيأنات

SPC-2 يئة للمشاركة يف مسابقة الربجمة الثانية" ٢٢طالب/طالبات١٤٤١/٠٦/١٠هـورشة عمل بعنوان

SPC-2 ٣٦طالب/طالبات١٤٤١/٠٦/١٧هـمسابقة الربجمة الثانية

١٥طالبات١٤٤١/٣/١هـمبادرة علم وتعّلم

٣٩طالب١٤٤١/٦/٢٥هـاليوم العاملي السعودي للمصدر املفتوح

١٠الطالبات١٤٤١/٧/١٠هـاستعارة الكتب

٥٦طالبات وأعضاء هيئة التدريس وموظفات الكلية١٤٤١/٧/٣هـفريوس كورونا

١١طالب١٤٤١/٠٦/١١هـاحلماية الفكرية من األلعاب اإللكترونية 

٣٠طالب١٤٤١/٤/٦هـكيف ختتار ختصصك؟
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ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ب با

حلاس
وم ا

وعل
سة 

هلند
ة ا

كلي

٢٥طالب١٤٤١/٠٢/٢٨هـفعالية بناء طابعة 3D من الصفر

١٠طالب١٤٤١/٣/٨هـورشة عمل بعنوان "مقدمة للتشفري"

٣٠طالب١٤٤١/٤/٦هـكيف ختتار ختصصك؟

٢٥طالب١٤٤١/٦/١٤هـورشة عمل بعنوان "HARDWARE SECURITY" (محاية األجهزة)

١٤طالب١٤٤١/٤/١٤هـأساسيات علم البيأنات

SPC-2 يئة للمشاركة يف مسابقة الربجمة الثانية" ٢٢طالب/طالبات١٤٤١/٠٦/١٠هـورشة عمل بعنوان

SPC-2 ٣٦طالب/طالبات١٤٤١/٠٦/١٧هـمسابقة الربجمة الثانية

١٥طالبات١٤٤١/٣/١هـمبادرة علم وتعّلم

٣٩طالب١٤٤١/٦/٢٥هـاليوم العاملي السعودي للمصدر املفتوح

١٠الطالبات١٤٤١/٧/١٠هـاستعارة الكتب

٥٦طالبات وأعضاء هيئة التدريس وموظفات الكلية١٤٤١/٧/٣هـفريوس كورونا

١١طالب١٤٤١/٠٦/١١هـاحلماية الفكرية من األلعاب اإللكترونية 

٣٠طالب١٤٤١/٤/٦هـكيف ختتار ختصصك؟



٣٤

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

بية
لتر

ة ا
كلي

دمل
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قية
طبي

 الت
ون

لفن
 وا

داب
 اآل

لية
ك

٣٦طالبات١٤٤/١/٥هـوقفات مع يوم عاشوراء
٢١٤طالبات١٠-١٤٤١/١٢هـاللقاء التعريفي باملستجدات (أنت بأعيننا)
٤٥٠طالبات١٤٤١/٢/٣هـاليوم الوطين (٨٩) (مهة حىت القمة)

٦٠طالبات١٤٤١/٢/١٨هـاليوم العاملي للغذاء
٣٩طالبات١٤٤١/٢/٢٣هـحتت املجهر

١٠٤طالبات١٤٤١/٢/٢٤هـالتوعية بسرطان الثدي ( فحصك أمل وأمان)
١٥٤طالبات١٤٤١/٢/٢٩هـالرياضيات يف كل مكان (حكايا)

١٠٧طالبات١٤٤١/٣/١٥هـمضغة
١٧١طالبات١٤٤١/٣/٢٣هـاللغة العربية لنبنيه شاخماَ

٢٠٠طالبات املتوسطة الثامنة باخلرج١٤٤١/٣/٢٤هـخري قدوة
٣٠الطالبات٢٨/ ٢ / ١٤٤١هـمع السفرة

٦٨الطالبات٢٩/ ٢ / ١٤٤١هـإحياء السنن املهجورة
٢٥الطالبات١٦/ ٢ / ١٤٤١هـعلمين ماذا تقرأ؟

٢٢الطالبات٧-٨/ ٢ / ١٤٤١هـدورة الروبوت
٣٠٠الطالبات١٧/ ٣ / ١٤٤١هـدورة طريقك حنو اإللقاء

١٥الطالبات٥/ ٤ / ١٤٤١هـدورة صناع القرار
٢٣طالبات١٤٤١/٦/١٠هـحماضرة (آدم وحواء)

١٨طالبات١٤٤١/٦/١٧هـحماضرة (دالئل النبوة)
٢٧طالبات١٤٤١/٦/٢٣هـبرنامج فريوس كورونا املستجد

٩طالبات١٤٤١/٦/٢٤هـحماضرة (دالئل البعث)
١٠٤طالبات١٤٤١/٦/٢٥هـدورة السرية الذاتية

٨٠طالبات١٤٤١/٧/١٣هـملتقى يوم املرأة

٣٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدون فترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ب با

حلاس
وم ا

وعل
سة 

هلند
ة ا

كلي

٢٣٠الطالبات١٤٤١/٦/٩هـَجّمل املنطق

٤٥الطالبات١٤٤١/٦/١٥هـملتقى العمل التطوعي وأثره يف الفرد واملجتمع

٢٠الطالبات٦/٢٢ /١٤٤١هـمهارات فنون القيادة املتميزة

١٣الطالبات١٤٤١/٦/٢٥هـربيع القلوب

٤٧الطالبات١٤٤١/٦/٢٥هـفبهداهم اقتده

٢٥الطالبات١٤٤١/٧/٨هـاملعاجم والداللة

٧٢الطالبات١٤٤١/٦/٢٢هـدورة األفالم التوعوية

٤الطالبات١٤٤١/٦/٢٢هـدورة كيف تكتبني حبثا علميا

٤٤الطالبات١٤٤١/٦/٢٣هـدورة املشاريع الريادية بني الفكرة والتنفيذ

١٠الطالبات١٤٤١/٦/٢٤هـدورة كيف تكوين مبدعة

٥الطالبات١٤٤١/٦/٢٤هـدورة املبادرات التطوعية من الفكرة إىل الواقع

٢٩الطالبات١٤٤١/٦/٢٥هـدورة العمل التطوعي عطاء وسعادة

ية 
 كل

بية
لتر

ة ا
كلي

ون 
لفن

 وا
داب

اآل
دمل

 بال
قية

طبي
١٥٣طالبات١٤٤١/١/٢٦هـتدشني األنشطة الثقافية  واالجتماعيةالت

٤٦الطالبات٢ /٣ /١٤٤١هـقصة جناح

١٠الطالبات١٥/ ٣ /١٤٤١هـختيل لو
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التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدون فترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ب با

حلاس
وم ا

وعل
سة 

هلند
ة ا

كلي

٢٣٠الطالبات١٤٤١/٦/٩هـَجّمل املنطق

٤٥الطالبات١٤٤١/٦/١٥هـملتقى العمل التطوعي وأثره يف الفرد واملجتمع

٢٠الطالبات٦/٢٢ /١٤٤١هـمهارات فنون القيادة املتميزة

١٣الطالبات١٤٤١/٦/٢٥هـربيع القلوب

٤٧الطالبات١٤٤١/٦/٢٥هـفبهداهم اقتده

٢٥الطالبات١٤٤١/٧/٨هـاملعاجم والداللة

٧٢الطالبات١٤٤١/٦/٢٢هـدورة األفالم التوعوية

٤الطالبات١٤٤١/٦/٢٢هـدورة كيف تكتبني حبثا علميا

٤٤الطالبات١٤٤١/٦/٢٣هـدورة املشاريع الريادية بني الفكرة والتنفيذ

١٠الطالبات١٤٤١/٦/٢٤هـدورة كيف تكوين مبدعة

٥الطالبات١٤٤١/٦/٢٤هـدورة املبادرات التطوعية من الفكرة إىل الواقع

٢٩الطالبات١٤٤١/٦/٢٥هـدورة العمل التطوعي عطاء وسعادة

ية 
 كل

بية
لتر

ة ا
كلي

ون 
لفن

 وا
داب

اآل
دمل

 بال
قية

طبي
١٥٣طالبات١٤٤١/١/٢٦هـتدشني األنشطة الثقافية  واالجتماعيةالت

٤٦الطالبات٢ /٣ /١٤٤١هـقصة جناح

١٠الطالبات١٥/ ٣ /١٤٤١هـختيل لو



٣٦

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

مال
ألع

رة ا
 إدا

لية
ك

متيم
ين 

ة ب
وط

حب

١٤الطالبات٢٩/ ٣ / ١٤٤١هـسأبدع ألثبت ذايت

٤٥٠الطالبات٨ /٦/ ١٤٤١هـالفوائد اللوحية

٤٢الطالبات١/ ٧ / ١٤٤١هـمذاقه كالسكر

٦٠طالبات٣٠/ ١٤٤١/٣هـيوم تكرمي الفائزات

٨٥الطالبات املستجدات١٤٤٠-١٤٤١ هـأنت بأعيننا(التعريف بوحدة ذوي االحتياجات اخلاصة)

٨٠الطالبات املستجدات١٤٤٠-١٤٤١ هـأنت بأعيننا(التعريف بوحدة ذوي االحتياجات اخلاصة)

٢٠أفراد املجتمع١٤٤١/٧/٦هـمشاركة الكلية يف معرض الدفاع املدين..

٤٥طالب الكلية١٤٤١/٧/٨هـبرنامج توعوي بأضرار التدخني واملخدرات

٥٥طالب الكلية١٤٤١/٦/٢٥هـحماضرة: (كورونا احلقيقة والوقاية) 

٣٥طالب الكلية١٤٤١/٣/٦هـفعاليات مسابقة مواهب (٥) يف الكلية

خلرج
ة با

ساني
إلن

ت ا
اسا

لدر
 وا

لوم
الع

ية 
٦٢طالبات الكلية ومنسوباااخلميس ١٤٤١/٢/٤ هـاستخدام النباتات يف حياتنا:(نباتات عطرية- نباتات مجالية- نباتات طبية)كل

٥٣طالبات الكلية ومنسوبااالثالثاء ١٤٤١/٢/٢٣ هـالعالج اجليين ملرض سرطان الدم (اللوكيميا)

٢٢طالبات الكلية ومنسوباااخلميس ١٤٤١/٢/٢٥ هـفحص مرض سرطان الثدي

٣٢طالبات الكلية ومنسوباا األربعاء ١٤٤١/٣/٢ هـالبالستيك

٥٩طالبات الكلية ومنسوباااألحد ١٤٤١/٣/٢١ هـاألمراض املشتركة بني اإلنسان واحليوان

٤٠طالبات الكلية ومنسوبااالثالثاء ١٤٤١/٣/٢٢ هـاليوم العاملي للسكري حتت شعار امحي عائلتك

٣٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ة با

ساني
إلن

ت ا
اسا

لدر
 وا

لوم
الع

ية 
كل

١٤٤١/٣/٢ هـ املوافق زيارة نادي فيزيكا جبامعة امللك سعود
٢٢طالبات الفيزياء٢٠١٩/١٠/٣٠ م

١٤٤١/٥/١١ هـ املوافق مهرجان متيز حتت إشراف نادي احلي مبدرسة ابن عباس بالدمل
 طالب املدارس٢٠٢٠/١/٦ م

١٤٤١/٦/٢٢ هـ املوافق املشاركة يف مبادرة "لنضيء عقولنا" حتت إشراف نادي إرادة
١٦طالب املدارس٢٠٢٠/٢/١٦ م

املشاركة يف معرض العلوم يف مدرسة متوسطة اإلمام حممد بن سعود و ابتدائية ابن عباس 
مبحافظة الدمل

١٤٤١/٧/١٠ هـ املوافق 
 طالب املدارس٢٠٢٠/٣/٥ م

 طالبات الكلية٢٨-١٤٤١/٢/٢٩ هـالقمر بوابة النجوم
Motivational Session for School Students٢٢الطالب "املدرسة اخلرج"٢١-٢-١٤٤١ هـ

١٣طلبة كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية٣٠ /١-١٤٤١/٢/٢ هـاملؤمتر و املعرض السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء (أرض املعارض بالرياض)
٦طلبة كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية١٤٤١/٢/٢ هـزيارة ملدينة الفنار الصناعية

٩طلبة كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية٦-٧ /٣ /١٤٤١ هـيوم ختصصك بالسنة التحضريية
٧طالب املدارس١٦ /٣ /١٤٤١ هـزيارة مدرسة متوسطة حنني لقسم الكيمياء

٥طلبة كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية١٤٤١/٦/١٠ هـزياره مصنع (أكسا) للسرياميك التابع لشركة الفنار

املشاركة يف اليوم الترفيهي ألبناء أعضاء هيئة التدريس املنظم من خالل مبادرة كلية التربية 
(لنضيء عقولنا) بالتعاون مع نادي إرادة والذي أقيم داخل مبين الكلية وبرعاية كرمية من 

معهد البحوث واخلدمات االستشارية
 ٤طلبة كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية١٤٤١/٦/٢٠ هـ

٣طالب املدارس١٤٤١/٧/١٠ هـاملشاركة يف معرض العلوم مبتوسطةاإلمام حممد بن سعود مبحافظه الدمل



٣٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ة با

ساني
إلن

ت ا
اسا

لدر
 وا

لوم
الع

ية 
كل

١٤٤١/٣/٢ هـ املوافق زيارة نادي فيزيكا جبامعة امللك سعود
٢٢طالبات الفيزياء٢٠١٩/١٠/٣٠ م

١٤٤١/٥/١١ هـ املوافق مهرجان متيز حتت إشراف نادي احلي مبدرسة ابن عباس بالدمل
 طالب املدارس٢٠٢٠/١/٦ م

١٤٤١/٦/٢٢ هـ املوافق املشاركة يف مبادرة "لنضيء عقولنا" حتت إشراف نادي إرادة
١٦طالب املدارس٢٠٢٠/٢/١٦ م

املشاركة يف معرض العلوم يف مدرسة متوسطة اإلمام حممد بن سعود و ابتدائية ابن عباس 
مبحافظة الدمل

١٤٤١/٧/١٠ هـ املوافق 
 طالب املدارس٢٠٢٠/٣/٥ م

 طالبات الكلية٢٨-١٤٤١/٢/٢٩ هـالقمر بوابة النجوم
Motivational Session for School Students٢٢الطالب "املدرسة اخلرج"٢١-٢-١٤٤١ هـ

١٣طلبة كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية٣٠ /١-١٤٤١/٢/٢ هـاملؤمتر و املعرض السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء (أرض املعارض بالرياض)
٦طلبة كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية١٤٤١/٢/٢ هـزيارة ملدينة الفنار الصناعية

٩طلبة كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية٦-٧ /٣ /١٤٤١ هـيوم ختصصك بالسنة التحضريية
٧طالب املدارس١٦ /٣ /١٤٤١ هـزيارة مدرسة متوسطة حنني لقسم الكيمياء

٥طلبة كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية١٤٤١/٦/١٠ هـزياره مصنع (أكسا) للسرياميك التابع لشركة الفنار

املشاركة يف اليوم الترفيهي ألبناء أعضاء هيئة التدريس املنظم من خالل مبادرة كلية التربية 
(لنضيء عقولنا) بالتعاون مع نادي إرادة والذي أقيم داخل مبين الكلية وبرعاية كرمية من 

معهد البحوث واخلدمات االستشارية
 ٤طلبة كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية١٤٤١/٦/٢٠ هـ

٣طالب املدارس١٤٤١/٧/١٠ هـاملشاركة يف معرض العلوم مبتوسطةاإلمام حممد بن سعود مبحافظه الدمل



٣٨

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

ات 
راس

الد
م و

علو
ة ال

كلي
خلرج

ة با
ساني

إلن
مشاركة طلبة قسم الرياضيات يف احتفال كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية باليوم الوطين ا

٤٠٠طلبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية١٤٤١/٢/٢ هـحتت شعار "مهة حىت القمة"

٤٠٠طلبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية٢٢ و١٤٤١/١/٢٣ هـمشاركة طلبة قسم الرياضيات يف مسابقة القرآن الكرمي

٤٠٠طلبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية٢٢ و١٤٤١/١/٢٣ هـمشاركة طلبة قسم الرياضيات يف مسابقة السنة النبوية

ات 
راس

الد
م و

علو
ة ال

كلي
ين 

ة ب
وط

حب
ية 

سان
إلن

ا
متيم

٢٣طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمنتدى القراءة

١٠٥طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/٢٦ هـتوحدنا من أجل أطفال التوحد

٢٥٥الطالبات  املستجدات١٤٤١/٧/٦ هـاستقبال للطالبات

متيم
ين 

ة ب
وط

حب
ية 

سان
إلن

ت ا
اسا

لدر
 وا

لوم
الع

ية 
١٣٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/١/١٠ هـإطاللة عامكل

١٧طالبات الكلية١٤٤١/٢/١١ هـاللغة العربية واإلعالم اجلديد

٢٨طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٢/٢٤ هـنشوة فرح

٣٢طالبات الكلية ومنسوبات١٤٤١/٣/٨هـأمهية اللغة اإلجنليزية يف حياتنا

٢١طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٩هـليس مّنا

٥٣طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٢٩هـأضرار املخدات ورؤية ٢٠٣٠يف حماربتها

٧٥طالبات الكلية١٤٤١/٢/١٠ هـاعرف حقك

٣٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

الج
ألف

ة با
ساني

إلن
ت ا

اسا
لدر

 وا
لوم

الع
ية 

كل

٣٧طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٣ هـإضاءة

٢١٨طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٢٢هـبارقة

How to write an accurate Graduation Project ٥٠طالبات وبعض أعضاء هيئة التدريس١٤٤١/٦/٣هـ كيف تكتب مشروع التخرج بدقة

١٢٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/١٦ هـاملنظمات واملنصات الداعمة  لريادة األعمال

٢٢طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/١٩ هـفريوس كورونا

٣٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٧/٣ هـأوقفوا التنمر

٦٦طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤٠/٧/١٤ هـتوحدنا من أجل أطفال التوحد

٣٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٢٣ هـخماطر التكنولوجيا املعلوماتية

٧٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٣٠ هـإدارة الضغوط اجلامعية

Contagiousا١٤٤١/٤/١ هـ٣٠طالبات الكلية ومنسوبا

٣٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/١٥ هـكيف تستغل أوقات الفراغ؟

initial emergency responseا١٤٤١/٦/٢٣ هـ٤٥طالبات الكلية ومنسوبا

٧٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٧/٨ هـاليوم العاملي للغة العربية

Contagiousا١٤٤١/٤/١ هـ٣٠طالبات الكلية ومنسوبا

٣٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/١٥ هـكيف تستغل أوقات الفراغ؟

initial emergency responseا١٤٤١/٦/٢٣ هـ٤٥طالبات الكلية ومنسوبا



٣٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

الج
ألف

ة با
ساني

إلن
ت ا

اسا
لدر

 وا
لوم

الع
ية 

كل

٣٧طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٣ هـإضاءة

٢١٨طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٢٢هـبارقة

How to write an accurate Graduation Project ٥٠طالبات وبعض أعضاء هيئة التدريس١٤٤١/٦/٣هـ كيف تكتب مشروع التخرج بدقة

١٢٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/١٦ هـاملنظمات واملنصات الداعمة  لريادة األعمال

٢٢طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/١٩ هـفريوس كورونا

٣٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٧/٣ هـأوقفوا التنمر

٦٦طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤٠/٧/١٤ هـتوحدنا من أجل أطفال التوحد

٣٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٢٣ هـخماطر التكنولوجيا املعلوماتية

٧٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٣٠ هـإدارة الضغوط اجلامعية

Contagiousا١٤٤١/٤/١ هـ٣٠طالبات الكلية ومنسوبا

٣٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/١٥ هـكيف تستغل أوقات الفراغ؟

initial emergency responseا١٤٤١/٦/٢٣ هـ٤٥طالبات الكلية ومنسوبا

٧٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٧/٨ هـاليوم العاملي للغة العربية

Contagiousا١٤٤١/٤/١ هـ٣٠طالبات الكلية ومنسوبا

٣٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/١٥ هـكيف تستغل أوقات الفراغ؟

initial emergency responseا١٤٤١/٦/٢٣ هـ٤٥طالبات الكلية ومنسوبا
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٧٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٧/٨ هـاليوم العاملي للغة العربية

Microsoft Wordا١٤٤١/٢/٩ هـ١٦طالبات الكلية ومنسوبا

'an overview about the IELTS exam'ا١٤٤١/٢/١٥ هـ٢٠طالبات الكلية ومنسوبا

٢٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٢/١٦ هـاليوم العاملي للمسنني

٢٥طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/١ هـاليوم العاملي للرسائل

١١طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٨ هـفن التعامل مع الشخصيات

Come enjoy literatureا١٤٤١/٣/١٣ هـ٣٠طالبات الكلية ومنسوبا

٣٦طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٢١ هـاليوم العاملي ملرض السكري

٦٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٢٣ هـاليوم العاملي للطفل

٣٥طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٢ هـدورة تدريبية أسبوعية بعنوان: أساسيات اللغة اإلجنليزية

١٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٣ هـدورة تدريبية بعنوان: "املهارات األساسية يف استخدام احلاسب اآليل"

Equicontinuity of maps on local dendrites :٨طالب قسم الرياضيات١٤٤١/٢/٣ هــلقاء علمي بعنوان

Deformation theory of discontinuous actions: the rigidity problem :٨طالب قسم الرياضيات١٤٤١/٢/١٧ هــلقاء علمي بعنوان

١٥طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٤ هـدورة تعريفية بتطبيقات الرياضيات

١٢٠طالب الكلية١٤٤١/٣/١٢هـ إىل ١٤٤١/٣/١٦هـإقامة اللقاء املفتوح بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس

٣٠طالب الكلية١٤٤١/٤/٨ هـدورة تدريبية بعنوان: أمهية  اللغة اإلجنليزية يف سوق العمل السعودي
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التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر
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٣٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٣٠هـدورة تدريبية بعنوان: "إدارة األزمات"
٢٧طالب الكلية١٤٤١/٣/٢ هـدورة تدريبية بعنوان: رؤية اململكة ٢٠٣٠: نظرة اقتصادية

٢٥طالب الكلية١٤٤١/٣/٧هـدورة تدريبية بعنوان: "إدارة الوقت"
٢٠طالب الكلية١٤٤١/٣/١٤هـدورة تدريبية بعنوان: "ريادة األعمال"

٤٢طالب الكلية١٤٤١/٣/٢٤هـحماضرة بعنوان : قيمنا اإلسالمية وأثرها يف التفوق العلمي
٢٢الطالبات١٤٤١/٣/٢٣هـاألمن الفكري واألنتماء الوطين

١٢٠طالبات الكلية ومنسوباا٦-١٤٤١/٣/٨هـاليوم العاملي للثقافات
٦٦طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٢/٢٤هـمعاً ضد سرطان الثدي

١٤الطالبات١٤٤١/٧/٧هـكتابة السيناريو (ورشة عمل)
٣٩طالبات الكلية ومنسوباا٧-١٤٤١/٦/٨هـاإلسعافات األولية
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٣٤منسوبات مركز الدراسات اجلامعية بنات١٤٤١/٢/٢٥هـفعاليات شهر التوعية بسرطان الثدى

٦٠طالبات كلية التربية١٤٤١/٢/١٠هـندوة تثقيفية عن اإلسعافات األولية بكلية التربية

٢٣منسوبات مركز الدراسات اجلامعية بنات١٤٤١/٢/١٥هـندوة تثقيفية باملشاركة ىف فعاليات االحتفال باليوم العاملى ملكافحة السمنة

محلة توعية تثقيفية لفعاليات اليوم العاملى لغسيل اليدين واألسبوع العاملى ملكافحة العدوى 
طالبات كليىت العلوم الطبية واالداب ١٤٤١/٣/١هـحتت شعار "اياد نظيفة للجميع"

٣٢والعلوم ومنسوباما

طالبات كليىت العلوم الطبية واآلداب ١٤٤١/٣/١٧هـفعاليات شهر التوعية مبرض السكر حتت شعار "إحم عائلتك"
٢٥والعلوم ومنسوباما

١١طالبات١٤٤١/٧/٦هـندوة بعنوان "االرتقاء بصحة املسن"
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٣٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٣٠هـدورة تدريبية بعنوان: "إدارة األزمات"
٢٧طالب الكلية١٤٤١/٣/٢ هـدورة تدريبية بعنوان: رؤية اململكة ٢٠٣٠: نظرة اقتصادية

٢٥طالب الكلية١٤٤١/٣/٧هـدورة تدريبية بعنوان: "إدارة الوقت"
٢٠طالب الكلية١٤٤١/٣/١٤هـدورة تدريبية بعنوان: "ريادة األعمال"

٤٢طالب الكلية١٤٤١/٣/٢٤هـحماضرة بعنوان : قيمنا اإلسالمية وأثرها يف التفوق العلمي
٢٢الطالبات١٤٤١/٣/٢٣هـاألمن الفكري واألنتماء الوطين

١٢٠طالبات الكلية ومنسوباا٦-١٤٤١/٣/٨هـاليوم العاملي للثقافات
٦٦طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٢/٢٤هـمعاً ضد سرطان الثدي

١٤الطالبات١٤٤١/٧/٧هـكتابة السيناريو (ورشة عمل)
٣٩طالبات الكلية ومنسوباا٧-١٤٤١/٦/٨هـاإلسعافات األولية

سر
دوا
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ة ا
كلي

٣٤منسوبات مركز الدراسات اجلامعية بنات١٤٤١/٢/٢٥هـفعاليات شهر التوعية بسرطان الثدى

٦٠طالبات كلية التربية١٤٤١/٢/١٠هـندوة تثقيفية عن اإلسعافات األولية بكلية التربية

٢٣منسوبات مركز الدراسات اجلامعية بنات١٤٤١/٢/١٥هـندوة تثقيفية باملشاركة ىف فعاليات االحتفال باليوم العاملى ملكافحة السمنة

محلة توعية تثقيفية لفعاليات اليوم العاملى لغسيل اليدين واألسبوع العاملى ملكافحة العدوى 
طالبات كليىت العلوم الطبية واالداب ١٤٤١/٣/١هـحتت شعار "اياد نظيفة للجميع"

٣٢والعلوم ومنسوباما

طالبات كليىت العلوم الطبية واآلداب ١٤٤١/٣/١٧هـفعاليات شهر التوعية مبرض السكر حتت شعار "إحم عائلتك"
٢٥والعلوم ومنسوباما

١١طالبات١٤٤١/٧/٦هـندوة بعنوان "االرتقاء بصحة املسن"
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٥١الطالبات١٤٤١/١/١٨ هـرسم الشخصية الكرتونية لذوي االحتياجات اخلاصة

٣٤الطالبات١٤٤١/١/٢٥ هـاالدخار واالستثمار

١٤٢منسوبات الكلية١٤٤٠/١/٣٠هـرشاقيت يف لياقيت

٤٢الطالبات١٤٤١/٢/٣ هـترتيب األولويات

٣٣الطالبات١٤٤١/٢/٧ هـجتويد البيئة الصفية يف رياض األطفال

١٥٧الطالبات١٤٤١/٢/١٦ هـصناعة الدمى

٧٠الطالبات١٤٤١/٢/١٦ هـأمناط الشخصية وطرق التعامل معها

٦٣الطالبات١٤٤١/٢/١٧ هـكيف أكون مبتكر

٣٩الطالبات١٤٤١/٢/١٨ هـاهلولوجرام وتطبيقاته يف التعليم

٥٣طالبات١٤٤١/٢/٢٤ هـهذه مواهيب

٣٩٥طالبات١٤٤١/٣/٦ هـوسائل وتصاميم لذوي اإلعاقة

٣٧١منسوبات الكلية١٤٤١/٣/٧ هـاملشكالت السلوكية للطفل

٤٧طالبات١٤٤١/٣/٨ هـحل املشكالت ووضع القرارات

٣١٤منسوبات الكلية١٤٤١/٣/٩ هـمع¿ لطفل آمن

٣٥٦طالبات١٤٤١/٣/١٥ هـمستشارك يف صعوبات التعلم

٧٢طالبات١٤٤١/٣/١٥ هـكيف تنمي الذكاء االجتماعي؟
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٣١٤طالبات١٤٤١/٣/٢٣ هـجامعيت بيئيت

٥٣طالبات١٤٤١/٣/٢٣ هـأخالقيات املهنة

٣٠طالبات١٤٤١/٦/١٢ هـمفهوم وتقنية جرائم املعلوماتية

٤٢طالبات١٤٤١/٦/١٨ هـامهية التسامح يف اإلسالم

٣٥طالبات١٤٤١/٦/١٨ هـلغات احلب اليت حيتاجها الطفل

٣٠طالبات١٤٤١/٦/٢٢ هـخرائط العقل والطفل املبدع

٥٢طالبات١٤٤١/٦/٢٣ هـفن اخلط العريب

٥٤منسوبات الكلية٢٤/ ٦/ ١٤٤١ هـاليوم العاملي لإلذاعة

٣٢الطالبات١٤٤١/٦/٢٦ هـالتغري املناخي

٢٧طالبات١٤٤١/٧/١ هـحتقيق األهداف يف ظل رؤية ٢٠٣٠

٥٢طالبات١٤٤١/٧/٣ هـمهارات املستقبل

١٣٥منسوبات الكلية٩/ ٧/ ١٤٤١ هـاليوم العاملي للدفاع املدين

٢٧طالبات١٤٤١/٧/١٣ هـأنواع املقاييس لذوي االحتياجات اخلاصة

٤٠الطالب١٤٤١/٢/١٧ هـحرك اإلحساس ، أصبوحة إنشادية
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٣١٤طالبات١٤٤١/٣/٢٣ هـجامعيت بيئيت

٥٣طالبات١٤٤١/٣/٢٣ هـأخالقيات املهنة

٣٠طالبات١٤٤١/٦/١٢ هـمفهوم وتقنية جرائم املعلوماتية

٤٢طالبات١٤٤١/٦/١٨ هـامهية التسامح يف اإلسالم

٣٥طالبات١٤٤١/٦/١٨ هـلغات احلب اليت حيتاجها الطفل

٣٠طالبات١٤٤١/٦/٢٢ هـخرائط العقل والطفل املبدع

٥٢طالبات١٤٤١/٦/٢٣ هـفن اخلط العريب

٥٤منسوبات الكلية٢٤/ ٦/ ١٤٤١ هـاليوم العاملي لإلذاعة

٣٢الطالبات١٤٤١/٦/٢٦ هـالتغري املناخي

٢٧طالبات١٤٤١/٧/١ هـحتقيق األهداف يف ظل رؤية ٢٠٣٠

٥٢طالبات١٤٤١/٧/٣ هـمهارات املستقبل

١٣٥منسوبات الكلية٩/ ٧/ ١٤٤١ هـاليوم العاملي للدفاع املدين

٢٧طالبات١٤٤١/٧/١٣ هـأنواع املقاييس لذوي االحتياجات اخلاصة

٤٠الطالب١٤٤١/٢/١٧ هـحرك اإلحساس ، أصبوحة إنشادية
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١٩عضوات هيئة التدريس بالكلية٧/ ١٤٤١/٢ هـورشة عمل «جتربة فنلندا يف التعليم»

٣٥منسوبو الكلية١٤٤١/٢/١٠ هـالندوة التثقيفية  لإلسعافاتاألولية

١٥املعلمون مبحافظة وادي الدواسر٢٢ / ١٤٤١/٢ هــبرامج تدريبية للتطوير املهين للمعلمني يف الرياضيات والعلوم

٤٢طالب الكلية وكلية األداب والعلوم بالوادي٢٨/ ٢/ ١٤٤١ هـورشة تدريبية (وظيفة أونالين مواقع وتطبيقات للبحث عن وظيفة)

١٤املعلمون مبحافظة وادي الدواسر٧/ ١٤٤١/٣ هــورشة تدريبية (برنامج األنظمة التمثيلية للتالميذ وعملية التعلم)

١٦طالب الكلية١٤٤١/٣/٢٩ هـــورشة تدريبية لريادة األعمال من الفكرة إيل التنفيذ

١٥موظفو كليات وادي الدواسر والسليل١٤٤١/٤/٥ هــدورة تدريبية لتنمية املهارات احلاسوبية

خلرج
ع با

جتم
ة امل

كلي

٥٠اخلرجيون والطالب املتوقع خترجهم١٤٤١/١/٢٦ هـمناذج سعودية مضيئة يف سوق العمل

٦٠الطالب١٤٤١/٢/١٨ هـدور رواد األعمال يف اقتصاد اململكة العربية السعودية

٧٠طالب األمن والسالمة املهنية١٤٤١/٢/٢٥ هـأساسيات األمن والسالمة املهنية

٣٠الطالب١٤٤١/٣/٢ هـمساهب مواهب يف نسختها اخلامسة

١٥موظفو الكلية١٤٤١/٢/٨ هـدورة معاجلة النصوص املتقدمة

٢٥الطالب١٤٤١/٣/١٦ هـحقلة نقاش بعنوان مقومات إستراتيجيات التسويق احلديث

٢٠املوظفون١٤٤١/٣/٢٩ هـدورة اجلداول اإللكترونية  (أكسل)

Excel SPSS ٢٠موظفي مديرية الزراعة٢٨-١٤٤١/٣/٢٩ هـدورة التحليل اإلحصائي
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جتم
ة امل

كلي

٣٠الطالب١٤٤١/٣/٣٠ هـدورة بعنوان فريوسات الفدية ووسائل احلماية منها

G 5 ٢٥الطالب١٤٤١/٤/٥ هـدورة بعنوان شبكات

١٦٠الطالب ومنسوبو الكلية١٤٤١/٦/١٠ هـكيف حتمي نفسك من فريوس كورونا املستجد

٤٠الطالب١٤٤١/٦/١١ هـحلقة نقاش عن وسائل التواصل االجتماعي وأثرهايف الطالب اجلامعي

٤٠الطالب١٤٤١/٧/٣ هـورشة عمل بعنوان املشروعات الريادية من الفكرة إىل الريادة

٢٠اخلرجيون١٤٤١/٧/١ هـورشة عمل عن البوابة الوطنية للعمل- طاقات

ب 
طال

ية 
ضري

تح
ة ال

سن
ة ال

ماد
ع

A+ : ٣٢الطالب١٤٤١/٢/٩ هـدورة تأهيل الطالب لنيل شهادة

٤٠الطالب١٤٤١/٢/١٠ هـدورة بعنوان"مايكروسفت ماث"

٥٠الطالب١٤٤١/٣/٨ هـدورة تدريبية بعنوان "كيف اختار ختصصي؟"

٥٠الطالب١٤٤١/٣/٨ هـدورة تدريبية بعنوان "كيف حتدد مسارك املهين؟"

٥٢الطالب١٤٤١/٣/٩ هـدورة تدريبية  للطالب بعنوان "حدد هدفك"

٦٢الطالب١٤٤١/٣/١٦ هـدورة بعنوان "جودة حياتك"

٤٧الطالب١٤٤١/٣/٣٠ هـحماضرة بعنوان "اإلسعافات األولية"

٥١الطالب١٤٤١/٦/١٨ هـدورة "مهارات الدراسة للغة اإلجنليزية"
حلقة نقاش «إدراج مقرر اللغة الصينية يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز «لطالب 

٤٥طالب جامعة األمري سطام١٤٤١/٧/٢ هـاجلامعة.



٤٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ع با

جتم
ة امل

كلي

٣٠الطالب١٤٤١/٣/٣٠ هـدورة بعنوان فريوسات الفدية ووسائل احلماية منها

G 5 ٢٥الطالب١٤٤١/٤/٥ هـدورة بعنوان شبكات

١٦٠الطالب ومنسوبو الكلية١٤٤١/٦/١٠ هـكيف حتمي نفسك من فريوس كورونا املستجد

٤٠الطالب١٤٤١/٦/١١ هـحلقة نقاش عن وسائل التواصل االجتماعي وأثرهايف الطالب اجلامعي

٤٠الطالب١٤٤١/٧/٣ هـورشة عمل بعنوان املشروعات الريادية من الفكرة إىل الريادة

٢٠اخلرجيون١٤٤١/٧/١ هـورشة عمل عن البوابة الوطنية للعمل- طاقات

ب 
طال

ية 
ضري

تح
ة ال

سن
ة ال

ماد
ع

A+ : ٣٢الطالب١٤٤١/٢/٩ هـدورة تأهيل الطالب لنيل شهادة

٤٠الطالب١٤٤١/٢/١٠ هـدورة بعنوان"مايكروسفت ماث"

٥٠الطالب١٤٤١/٣/٨ هـدورة تدريبية بعنوان "كيف اختار ختصصي؟"

٥٠الطالب١٤٤١/٣/٨ هـدورة تدريبية بعنوان "كيف حتدد مسارك املهين؟"

٥٢الطالب١٤٤١/٣/٩ هـدورة تدريبية  للطالب بعنوان "حدد هدفك"

٦٢الطالب١٤٤١/٣/١٦ هـدورة بعنوان "جودة حياتك"

٤٧الطالب١٤٤١/٣/٣٠ هـحماضرة بعنوان "اإلسعافات األولية"

٥١الطالب١٤٤١/٦/١٨ هـدورة "مهارات الدراسة للغة اإلجنليزية"
حلقة نقاش «إدراج مقرر اللغة الصينية يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز «لطالب 

٤٥طالب جامعة األمري سطام١٤٤١/٧/٢ هـاجلامعة.



٤٦

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان
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صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة
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دوا
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واد

ة ب
ربي

 الت
لية

٤٣الطالب١٤٤١/٦/٢٥ هـدورة تدريبية بعنوان: "سكامرب" طريقك لالختراعك

٤٥الطالب١٤٤١/٧/٩ هـدورة تدريبية بعنوان "كورونا املستجد وطرق الوقاية منه"

٣٢الطالب١٤٤١/٣/١٥ هـدورة تدريبية بعنوان"التفكري الناقد"

م األبيض" ٤٥الطالب١٤٤١/٣/٢٣ هـحماضرة "السُّ

بات
طال

ية 
ضري

تح
ة ال

سن
ة ال

ماد
ع

٢٠منسوبات العمادة وطالباا١٤٤١/٠١/٢٧ هـالتثقيف الصحي

٣٠٠منسوبات العمادة وطالباا١٤٤١/٠٢/١٧ هـال تنتظري األعراض، افحصي اآلن

٩٢منسوبات العمادة وطالباا١٤٤١/٠٢/٢٨ هـالتنمر

٣٠منسوبات العمادة وطالباا١٤٤١/٠٢/٢٥ هـكيف جتتازين املقابلة الشخصية بنجاح

٣٥٠منسوبات العمادة وطالباا١٤٤١/٠٢/٢٤ هـمتعطشة للحياة

٣٠منسوبات العمادة وطالباا١٤٤١/٠٢/٢٤ هـالعالج الطبيعي

٤٠منسوبات العمادة وطالباا١٤٤١/٠٢/٢٩ هـتوحدي ال يعين عزليت

٢٠منسوبات العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/٠٣ هـاخلط العريب

٢٥منسوبات العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/٠٢ هـأنت متلك العالج

Save our worldا١٤٤١/٠٣/٠٣ هـ٣٥منسوبات العمادة وطالبا

٢٠منسوبات العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/٠٢ هـمرض السكري

٤٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة
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٣٠منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/٠٩ هـما بني الغموض واحلقيقة

٣٠منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/١٠ هـاألمن السبرياين

٢٠منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/١٠ هـفصائل الدم

١٥منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/١٣ هـمتالزمة داون

٢٥منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/٢٣ هـالثقة بالنفس

٣٧٠منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/٢٩ هـتأثري األلوان يف حياتنا

٤٠٠منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/٣٠ هـتنوع الثقافات

٤٠٣منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/٣٠ هـكيفية التعرف على اإلعالن عرب العصور

٤٤طالبات١٤٤١/٦/١٦ هـكن أنت التغيري الذي تريده بالعامل

٣٩٠منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٦/٣ هـالسمنة وأسلوب احلياة

٦٦منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٦/١٨ هـأطفئيها أنت مثينة (ال للتدخني)

٣٠طالبات العمادةومنسوباا١٦-٦-١٤٤١ هـاقرأ لتغري حياتك

٣٠طالبات العمادة ومنسوباا١٤٤١/٣/٧ هـكيف اجعل حيايت صحية



٤٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
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٣٠منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/٠٩ هـما بني الغموض واحلقيقة

٣٠منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/١٠ هـاألمن السبرياين

٢٠منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/١٠ هـفصائل الدم

١٥منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/١٣ هـمتالزمة داون

٢٥منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/٢٣ هـالثقة بالنفس

٣٧٠منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/٢٩ هـتأثري األلوان يف حياتنا

٤٠٠منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/٣٠ هـتنوع الثقافات

٤٠٣منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٠٣/٣٠ هـكيفية التعرف على اإلعالن عرب العصور

٤٤طالبات١٤٤١/٦/١٦ هـكن أنت التغيري الذي تريده بالعامل

٣٩٠منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٦/٣ هـالسمنة وأسلوب احلياة

٦٦منسوبات  العمادة وطالباا١٤٤١/٦/١٨ هـأطفئيها أنت مثينة (ال للتدخني)

٣٠طالبات العمادةومنسوباا١٦-٦-١٤٤١ هـاقرأ لتغري حياتك

٣٠طالبات العمادة ومنسوباا١٤٤١/٣/٧ هـكيف اجعل حيايت صحية



٤٨

مركز المعلومات اإلحصائية ي
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١٠٠ طالبطالب التعليم العام١٤٤١/٤/١٤ هـالقيم الشرعية للرتاهة

٦٥ طالًباطالب اجلامعة١٤٤١/٣/٢١هـاحلوار وأثره يف املجتمع

٢٣ طالًبا وطالبةطالب اجلامعة١٤٤١/٦/٧ هـاملشاركة يف برنامج سفراء الوسطية٤

٢٥ طالًبا وطالبةطالب اجلامعة١٤٤١/٦/٢٩ هـخنبة من طالب اجلامعةوطالباا يف زيارة ملعرض مركز احلوار الوطين

٤٣٥ طالًبطالب اجلامعة٢/١-١٤٤١/٤/٣٠هـمسابقةقيم

٩ مشاركنيطالب اجلامعة١٤٤١/٥/١٥هـاملشاركة يف ملتقى الشباب وصناعة املستقبل

٢٧٣ طالًباطالب اجلامعة٢/٢٣ -١٤٤١/٣/٨هـمسابقة مواهب ٥

املشاركة يف املنتدى السنوي الثامن بعنوان:
٤ طالبطالب اجلامعة١٤٤١/٤/١٢هـ"التوجهات اإلستراتيجية لتعزيز الرتاهة ومكافحة الفساد"

١٠٠ طالبطالب اجلامعة١٤٤١/٦/٣هـمسابقة إحسان سكيلز

١٥ طالًباطالب اجلامعة١٤٤١/٦/١٠هـورشة عمل تعريفية بـ «مسابقة الربجمة»

٧ طالبطالب اجلامعة١٤٤١/٦/١٤هـزيارة مركز تطوير املحتوى الرقمي باجلامعة

٥٢ طالبطالب اجلامعة١٠ / ٣ / ١٤٤١ هــندوة بعنوان العصبية والعنصرية  آثارها و أضرارها

٤٢ طالًباطالب اجلامعة١٤٤١/٣/١٦هـاحلوار الناجح وأثره يف حتقيق األمن

٤٩٢ طالبطالب اجلامعة٢٠ / ٣ / ١٤٤١ هــمسابقة القرآن الكرمي والسنة النبوية

١٣ شخًصاطالب اجلامعة١٥ / ٤ / ١٤٤١ هــورشة عمل (جوائز التميز يف األنشطة)

٤٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
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 ال
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دة 
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مجيع الكلياتطالب اجلامعة٢١ / ٤ / ١٤٤١ هــاليوم العاملي للغة العربية
٣٨ طالبطالب اجلامعة١٣ / ٤ / ١٤٤١ هــرحلة سفاري

٩ طالبطالب اجلامعة١٠ / ٦ / ١٤٤١ هــصناعة املحتوى الرباجمي يف اإلذاعة والتلفزيون
٣٧ طالبطالب اجلامعة٢٢ / ٦ / ١٤٤١ هــحماضرة بعنوان كيف تكون مؤلًفا؟

مجيع الكليات طالب اجلامعة٢٧/ ٧ / ١٤٤١ هـمحاية البيئة (لرفاه جمتمعنا)

١٤٤١/٢/١ هـامللتقى التطويري الثاين ملشرفات وحدة العمل الطاليب
مشرفات وحدة العمل الطاليب

منسقات األندية الطالبيةومشرفات
منسقات املجالس الطالبية

٢٣

٤٣مديرات املجالس واألندية الطالبية١٤٤١/٣/١٣ هـتنمية املهارات اإلبداعية يف إدارة األنشطة واألندية الطالبية
١١طالبات جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز١٤٤١/٢/٢٢ هـمسابقة القرآن الكرمي وجتويده يف دورا التاسعة

٣٥طالبات جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز١٤٤١/٤/٥ هـرحلة ميدانية «سفاري»

مسابقة هاكثون اللغة العربية والذكاء االصطناعي حتت شعار
١٧طالبات جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز١٤٤١/٦/٩ هـ(بلغيت أمثل وطين)

مجيع طالبات جامعة األمري سطام بن عبد ١٤٤٠-١٤٤١ هـحماضرات تثقيفية عن مرض كورونا أسبابه وكيفية الوقاية منه
العزيز

مجيع طالبات 
جامعة األمري سطام 

بن عبد العزيز

١٥طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية١٤٤١/٦/٥ هـكيفية صناعة التفوق

طالبات  كلييت العلوم الطبية واآلداب ٧-١٤٤١/٧/٦ هـاملعرض التوعوي عن املخدرات والتدخني حلملة «أنت أقوى من املخدرات
٢٩ومنسوباما



٤٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل
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ا
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ن ا
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دة 
عما

مجيع الكلياتطالب اجلامعة٢١ / ٤ / ١٤٤١ هــاليوم العاملي للغة العربية
٣٨ طالبطالب اجلامعة١٣ / ٤ / ١٤٤١ هــرحلة سفاري

٩ طالبطالب اجلامعة١٠ / ٦ / ١٤٤١ هــصناعة املحتوى الرباجمي يف اإلذاعة والتلفزيون
٣٧ طالبطالب اجلامعة٢٢ / ٦ / ١٤٤١ هــحماضرة بعنوان كيف تكون مؤلًفا؟

مجيع الكليات طالب اجلامعة٢٧/ ٧ / ١٤٤١ هـمحاية البيئة (لرفاه جمتمعنا)

١٤٤١/٢/١ هـامللتقى التطويري الثاين ملشرفات وحدة العمل الطاليب
مشرفات وحدة العمل الطاليب

منسقات األندية الطالبيةومشرفات
منسقات املجالس الطالبية

٢٣

٤٣مديرات املجالس واألندية الطالبية١٤٤١/٣/١٣ هـتنمية املهارات اإلبداعية يف إدارة األنشطة واألندية الطالبية
١١طالبات جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز١٤٤١/٢/٢٢ هـمسابقة القرآن الكرمي وجتويده يف دورا التاسعة

٣٥طالبات جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز١٤٤١/٤/٥ هـرحلة ميدانية «سفاري»

مسابقة هاكثون اللغة العربية والذكاء االصطناعي حتت شعار
١٧طالبات جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز١٤٤١/٦/٩ هـ(بلغيت أمثل وطين)

مجيع طالبات جامعة األمري سطام بن عبد ١٤٤٠-١٤٤١ هـحماضرات تثقيفية عن مرض كورونا أسبابه وكيفية الوقاية منه
العزيز

مجيع طالبات 
جامعة األمري سطام 

بن عبد العزيز

١٥طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية١٤٤١/٦/٥ هـكيفية صناعة التفوق

طالبات  كلييت العلوم الطبية واآلداب ٧-١٤٤١/٧/٦ هـاملعرض التوعوي عن املخدرات والتدخني حلملة «أنت أقوى من املخدرات
٢٩ومنسوباما



٥٠

مركز المعلومات اإلحصائية ي
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عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

ون 
شؤ

دة 
عما

الب
لط

ا

٣٧طالبات كلية املجتمع باخلرج١٤٤١/٦/٨هـفن املراسالت اإلدارية

٢٠طالبات عمادة السنة التحضريية١٤٤١/٠١/٢٧هـالتثقيف الصحي

اجلميعطالبات عمادة السنة التحضريية١٤٤١/٠٢/١٧هـال تنتظري األعراض، افحصي اآلن

مال
ألع

رة ا
 إدا

لية
ك

خلرج
با

٩٢طالبات عمادة السنة التحضريية١٤٤١/٠٢/٢٨هـالتنمر

٣٠منسوبات عمادة السنة التحضريية وطالباا١٤٤١/٠٢/٢٥هـكيف جتتازين املقابلة الشخصية بنجاح

١٤٤١/٠٢/٢٤هـالعالج الطبيعي
١٤٤١/٠٢/٢٥هـ

منسوبات كلية العلوم الطبية التطبيقية 
٧٢وعمادة السنة التحضريية وطالباا

٢٣٠طالبات جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز١٤٤١/٣/٢١هـعلم املصطلحات

٣٠منسوبات عمادة السنة التحضريية وطالباا١٤٤١/٠٣/٠٩هـما بني الغموض واحلقيقة

١٥منسوبات عمادة السنة التحضريية وطالباا١٤٤١/٤/٥هـأصبوحة شعرية (ماذا قالت العرب قدميا)؟

٧٨الثانوية السادسة باخلرج١٤٤١/٣/٢٠هـبرنامج « احلياة من خالل السوشيال ميديا

٣٠منسوبات كلية التربية باخلرج وطالباا١٤٤١/٣/٢١هـمهارات التواصل يف القرن ٢١

٤٠منسوبات كلية التربية باخلرج وطالباا١٤٤١/٤/٥هـمهارات إدارة العالقات والتفكري اإلجيايب مع األخرين

٣٠منسوبات عمادة السنة التحضريية وطالباا١٤٤١/٠٣/٠٨هـكيف جتتازين املقابلة الشخصية بنجاح؟

١٢٥طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج١٤٤١/٠٢/٢٥هـورشة عمل اللغة الفرنسية

٣٢طالبات كلية إدارةاألعمال١٤٤١/٦/٥هـشهادات السوق املالية

٥١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ل با

عما
 األ

دارة
ة إ

كلي

١٤طالبات كلية إدارةاألعمال١٤٤١/٦/٧ هـاختبار املعايري الدولية للمحاسبة

طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ١٤٤١/٠٢/٢٥ هـحتدث اللغة اإلجنليزية للمبتدئني
٢٤حبوطة بين متيم

IELTS exam
١٤٤١/٠٢/١٧ هـ
١٤٤١/٠١/٢٧ هـ

طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
حبوطة بين متيم طالباتكلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية باألفالج
٥٧

Toefl exam١٢٠طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بالوادي١٤٤١/٠٢/٢٤ هـ
LEADERSHIP AND CHANGE١٧٩طالبات كلية إدارةاألعمال١٤٤١/٦/٨ هـ

طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ١٤٤١/٠٢/٢٤ هـدور املرأة يف حتقيق رؤية ٢٠٣٠
٧٠حبوطة بين متيم

١٢٠طالبات كلية التربية بالوادي١٤٤١/٢/٢٣ هـالنظريات احلديثة يف القيادة
٩٠طالبات كلية التربية باخلرج١٤٤١/٣/٢٢ هـمهارات فنون القيادة املتميزة

٨٠طالبات كلية التربية بالدمل١٤٤١/٧/١ هـمهارات التفاوض
٥٦طالبات كلية إدارةاألعمال١٤٤١/٢/٩ هـمبادرة" التحفيز الوظيفي "
٤٥طالبات كلية إدارةاألعمال١٤٤١/٢/١١ هـ" كيف تصبح حماسبا"؟

٥٢طالبات كلية املجتمع باخلرج١٤٤١/٣/٢٢ هـختطيط وتصميم اإلنفوجرافيك التعليمي
٨٧طالبات كلية التربية باخلرج١٤٤١/٢/٢٨ هـاألمن السيرباين

٣٤طالبات كلية املجتمع باخلرج١٤٤١/٤/١٣ هـإدارة الوقت



٥١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا
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ل با

عما
 األ
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ة إ
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١٤طالبات كلية إدارةاألعمال١٤٤١/٦/٧ هـاختبار املعايري الدولية للمحاسبة

طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ١٤٤١/٠٢/٢٥ هـحتدث اللغة اإلجنليزية للمبتدئني
٢٤حبوطة بين متيم

IELTS exam
١٤٤١/٠٢/١٧ هـ
١٤٤١/٠١/٢٧ هـ

طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
حبوطة بين متيم طالباتكلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية باألفالج
٥٧

Toefl exam١٢٠طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بالوادي١٤٤١/٠٢/٢٤ هـ
LEADERSHIP AND CHANGE١٧٩طالبات كلية إدارةاألعمال١٤٤١/٦/٨ هـ

طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ١٤٤١/٠٢/٢٤ هـدور املرأة يف حتقيق رؤية ٢٠٣٠
٧٠حبوطة بين متيم

١٢٠طالبات كلية التربية بالوادي١٤٤١/٢/٢٣ هـالنظريات احلديثة يف القيادة
٩٠طالبات كلية التربية باخلرج١٤٤١/٣/٢٢ هـمهارات فنون القيادة املتميزة

٨٠طالبات كلية التربية بالدمل١٤٤١/٧/١ هـمهارات التفاوض
٥٦طالبات كلية إدارةاألعمال١٤٤١/٢/٩ هـمبادرة" التحفيز الوظيفي "
٤٥طالبات كلية إدارةاألعمال١٤٤١/٢/١١ هـ" كيف تصبح حماسبا"؟

٥٢طالبات كلية املجتمع باخلرج١٤٤١/٣/٢٢ هـختطيط وتصميم اإلنفوجرافيك التعليمي
٨٧طالبات كلية التربية باخلرج١٤٤١/٢/٢٨ هـاألمن السيرباين

٣٤طالبات كلية املجتمع باخلرج١٤٤١/٤/١٣ هـإدارة الوقت
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٤٤طالبات كلية التربية باخلرج١٤٤١/٢/٢٤ هـالثقة بالنفس و تطوير الذات
٧٥طالبات كلية املجتمع باخلرج١٤٤١/٢/١٧ هـإدارة املوارد البشرية

٥٣طالبات كلية املجتمع باخلرج١٤٤١/٣/١ هـالتدريب والتمكني الشخصي

Learning vocabulary through gamingطالبات كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية ١٤٤١/٢/٢٤ هـ
١١باألفالج

٢١طالبات كلية إدارةاألعمال١٤٤١/٣/٢٢ هـأصول مهنة املحاماة

Apache server٢٣طالبات كلية املجتمع باخلرج١٤٤١/٣/١ هـ

مجيع طالبات جامعة األمري سطام بن ١٤٤١/١٠/١٥ هـكيف ختططني إلدارة وقتك؟
٧٩عبدالعزيز

مجيع طالبات جامعة األمري سطام بن ١٤٤١/١٠/١٧ هـمدخل إىل اجلرائم اإللكترونية 
١٠٤عبدالعزيز

اللغة اإلجنليزية

١٤٤١/١٠/١٩ هـ
 ١٤٤١/١٠/٢٦ هـ
 ٤ /١٤٤١/١١ هـ
١٤٤١/١١/١١ هـ

مجيع طالبات جامعة األمري سطام بن 
عبدالعزيز

٨٤
٣٠٤
٤٨٩
٧٧

مجيع طالبات جامعة األمري سطام بن ١٤٤١/١٠/٢٤ هـالعقلية الريادية وإدارة االزمات
٨٧عبدالعزيز

مجيع طالبات جامعة األمري سطام بن ١٤٤١/١٠/٢٩ هـإستراتيجيات تطوير الذات
١٣٨عبدالعزيز

مجيع طالبات جامعة األمري سطام بن ٧ /١٤٤١/١١ هـمهارات استخدام تطبيقات جوجل يف العمل عن بعد
٤٥عبدالعزيز

٥٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ي با

شر
 الب

طب
ة ال

٣٥الطالب واملجتمع١٤٤١/٧/٨هــالدراجة صحة وثقافةكلي

٢١طالب كلية الطب١٤٤١/٧/١٣هــدورة للتنس

١٠الطالب١٤٤٠-١٤٤١هــاملشاركة يف بطولة اختراق الضاحية

١٢طالب الكلية٨-١٤٤١/٦/٣٠هــ  بطولة اجلامعة لكرة القدم للصاالت

١٥طالب الكلية٨-١٤٤١/٦/١٥هــكأس سعادة عميد الكلية لتنس الطاولة

ية 
كل

سة
هلند

ا
ي 

واد
ب

سر
دوا

٣٠طالب الكلية١٤٤١/١/٢٦هــاختراق الضاحيةال

٢٥طالب الكلية٨-٦-١٤٤١ هــكرة القدم للصاالت

خلرج
ب با

حلاس
وم ا

وعل
سة 

هلند
ة ا

كلي

٢٠طالب١٤٤١/٦/٢٢ هــبطولة األلعاب اإللكترونية 

١٠طالب١٤٤١/٦/٢٣ هــبطولة التنس

٢٢طالب١٤٤١/٦/٢٤ هــبطولة البلوت

٢٥طالبات الكلية وموظفاا١٧ /١٤٤١/٢ هــصحيت يف رياضيت

٣٠طالبات و إداريات وأعضاء هــيئة التدريس١٤٤١/٢/٢٩ هــحصة تدريبية (الزومبا - اليوغا)

طالبات وأعضاء هــيئة التدريس وموظفات ١٤٤١/٦/١١ هــكيف ختتارين غذاءك الصحي؟
٦٣الكلية

طالبات وأعضاء هــيئة التدريس وموظفات ١٤٤١/٦/١٧ هــيوم ترفيهي
٣٣الكلية
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ا ٢/١/٢ - النشاط الرياضي:

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ي با

شر
 الب

طب
ة ال

٣٥الطالب واملجتمع١٤٤١/٧/٨هــالدراجة صحة وثقافةكلي

٢١طالب كلية الطب١٤٤١/٧/١٣هــدورة للتنس

١٠الطالب١٤٤٠-١٤٤١هــاملشاركة يف بطولة اختراق الضاحية

١٢طالب الكلية٨-١٤٤١/٦/٣٠هــ  بطولة اجلامعة لكرة القدم للصاالت

١٥طالب الكلية٨-١٤٤١/٦/١٥هــكأس سعادة عميد الكلية لتنس الطاولة

ية 
كل

سة
هلند

ا
ي 

واد
ب

سر
دوا

٣٠طالب الكلية١٤٤١/١/٢٦هــاختراق الضاحيةال

٢٥طالب الكلية٨-٦-١٤٤١ هــكرة القدم للصاالت

خلرج
ب با

حلاس
وم ا

وعل
سة 

هلند
ة ا

كلي

٢٠طالب١٤٤١/٦/٢٢ هــبطولة األلعاب اإللكترونية 

١٠طالب١٤٤١/٦/٢٣ هــبطولة التنس

٢٢طالب١٤٤١/٦/٢٤ هــبطولة البلوت

٢٥طالبات الكلية وموظفاا١٧ /١٤٤١/٢ هــصحيت يف رياضيت

٣٠طالبات و إداريات وأعضاء هــيئة التدريس١٤٤١/٢/٢٩ هــحصة تدريبية (الزومبا - اليوغا)

طالبات وأعضاء هــيئة التدريس وموظفات ١٤٤١/٦/١١ هــكيف ختتارين غذاءك الصحي؟
٦٣الكلية

طالبات وأعضاء هــيئة التدريس وموظفات ١٤٤١/٦/١٧ هــيوم ترفيهي
٣٣الكلية
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ية 
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ان 
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ا

١٥الطالب١٤٤١/٦/١٠هـبطولة كرة قدم الصاالت

ون 
لفن

 وا
داب

 اآل
لية

- ك
ية 

ترب
ة ال

كلي
دمل

 بال
قية

طبي
الت

تدشني النشاط الرياضي. 
تأثري الرياضة يف الصحة النفسية.

مارثون رياضي.
٤٥الطالبات١٤٤٠ - ١٤٤١ هـ

٢٠الطالبات١٤٤٠ - ١٤٤١ هـالرياضة ألجلك (صالة رياضية مغلقة)

٢٠الطالبات١٤٤٠ - ١٤٤١ هـتشكيل فريق رياضي

٢٠الطالبات١٤٤٠ - ١٤٤١ هـكيف أُحافظ على رشاقيت؟ (منوذج لتجربة واقعية)

رة 
 إدا

لية
ك

مال
ألع

ا
طة 

حبو
متيم

ين 
ب

٢٠طالب الكلية٢٥-١٤٤١/٠١/٢٦ هـدوري (وطن الشموخ) لكرة القدم احتفاء باليوم الوطين يف الكلية

خلرج
ة با

ساني
إلن

ت ا
اسا

لدر
 وا

لوم
الع

ية 
٤الطالب١٤٤١/١/١٩هـ املوافق ١٤٤١/١/١٩ هـبطولة اجلامعة يف التنس األرضيكل

٧الطالب١٤٤١/٢/١هـ املوافق ١٤٤١/٢/١ هـبطولة اجلامعة يف اختراق الضاحية

٣الطالب١٤٤١/٢/٨هـ  املوافق ١٤٤١/٢/٨ هـبطولة اجلامعة لتنس الطاولة

٤الطالب١٤٤١/٢/١٨هـ املوافق ١٤٤١/٢/١٨ هـبطولة اجلامعة للسباحة

١٢الطالب١٤٤١/٣/٧هـ  املوافق ١٤٤١/٣/٦ هـبطولة معايل مدير اجلامعة لكرة القدم

١٢الطالب١٤٤١/٦/٩هـ-١٤٤١/٦/٢٥هـ املوافق ٨-١٤٤١/٦/٢٤هـبطولة اجلامعة لكرة القدم (مخاسي صاالت)

٥٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

وم 
لعل

ة ا
كلي

ات 
راس

الد
و

نية
نسا

اإل
متيم

ين 
ة ب

وط
حب

١٠٠طالبات مدرسة متوسطة وثانوية احللوة١٤٤١/٧/٨ هـكيف أكتشف موهبيت؟

خلرج
ب با

حلاس
وم ا

وعل
سة 

هلند
ة ا

١٥٠منسوبات الكلية١٤٤٠/١١/٢٣هـاحلملة التعريفية بالنشاط الرياضيكلي
١٥٠منسوبات الكلية١٤٤١/٢/١٥ هـأمهية الرياضة

٣٥منسوبات الكلية١٤٤١/٣/١٣ هـالصحة يف الرياضة
٥٠منسوبات الكلية١٤٤١/٧/٦ هـاإلصابات الرياضية وكيفية تفاديها

٧٠منسوبات الكلية١٤٤١/٦/١٥ هـامِش من أجل صحتك
١٠الطالب٣٠ /١ / ١٤٤١هـتنظيم اختراق الضاحية على مستوى اجلامعة

خلرج
ع با

جتم
ة امل

كلي

٣الطالب١٤٤١/٢/١٠ هــاملشاركة يف بطولة تنس الطاولة
٢الطالب١٤٤١/٢/١٤ هــاملشاركة يف بطولة السباحة
٢الطالب٢٥-١٤٤١/٢/٢٦ هــاملشاركة يف بطولة الضاحية

١٠الطالب١٤٤١/٣/٢٣ هــاملشاركة يف بطولة مخاسيات كرة القدم
١٠الطالب١٤٤١/٧/١٣ هــاملشاركة يف بطولة اجلامعة لقدم الصاالت

ية 
ترب

ة ال
كلي

سر
دوا

ي ال
واد

ب

طالب كليات حمافظيت وادي الدواسر ١٤٤١/١/٢٦هـبطولة اختراق الضاحية
٢١والسليل



٥٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

وم 
لعل

ة ا
كلي

ات 
راس

الد
و

نية
نسا

اإل
متيم

ين 
ة ب

وط
حب

١٠٠طالبات مدرسة متوسطة وثانوية احللوة١٤٤١/٧/٨ هـكيف أكتشف موهبيت؟

خلرج
ب با

حلاس
وم ا

وعل
سة 

هلند
ة ا

١٥٠منسوبات الكلية١٤٤٠/١١/٢٣هـاحلملة التعريفية بالنشاط الرياضيكلي
١٥٠منسوبات الكلية١٤٤١/٢/١٥ هـأمهية الرياضة

٣٥منسوبات الكلية١٤٤١/٣/١٣ هـالصحة يف الرياضة
٥٠منسوبات الكلية١٤٤١/٧/٦ هـاإلصابات الرياضية وكيفية تفاديها

٧٠منسوبات الكلية١٤٤١/٦/١٥ هـامِش من أجل صحتك
١٠الطالب٣٠ /١ / ١٤٤١هـتنظيم اختراق الضاحية على مستوى اجلامعة

خلرج
ع با

جتم
ة امل

كلي

٣الطالب١٤٤١/٢/١٠ هــاملشاركة يف بطولة تنس الطاولة
٢الطالب١٤٤١/٢/١٤ هــاملشاركة يف بطولة السباحة
٢الطالب٢٥-١٤٤١/٢/٢٦ هــاملشاركة يف بطولة الضاحية

١٠الطالب١٤٤١/٣/٢٣ هــاملشاركة يف بطولة مخاسيات كرة القدم
١٠الطالب١٤٤١/٧/١٣ هــاملشاركة يف بطولة اجلامعة لقدم الصاالت

ية 
ترب

ة ال
كلي

سر
دوا

ي ال
واد

ب

طالب كليات حمافظيت وادي الدواسر ١٤٤١/١/٢٦هـبطولة اختراق الضاحية
٢١والسليل



٥٦

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

ية 
ضري

تح
ة ال

سن
ة ال

ماد
ع

خلرج
با

١٠الطالب١٤٤١/٢/٢ هــاملشاركة يف بطولة اجلامعة الرابعة الختراق الضاحية

٣٠٠طالبات العمادة٢٩-٣-١٤٤١ هـيال منشي

٥٠طالبات العمادة ٢٥-٦-١٤٤١ هـأنت قَدها

١٠طالبات العمادة١٤٤١/٦/٨ هـنط احلبل

الب
لط

ن ا
شؤو

دة 
عما

٤٠ طالًباالطالب١٤٤١/١/١٩هـبطولة اجلامعة يف التنس األرضي

٤٥ طالًباالطالب١٤٤١/٢/١هـبطولة اجلامعة يف اختراق الضاحية

٣٢ طالًباالطالب١٤٤١/٢/٨هـبطولة اجلامعة يف تنس الطاولة

٣٠ طالًباالطالب١٤٤١/٢/١٥هـتنظيم بطولة اجلامعة يف السباحة

٤٠٠ طالبالطالب١٤٤١/٣/٧هـكأس معايل مدير اجلامعة يف كرة القدم

٢٥٠ طالًباالطالب١٤٤١/٦/١٣هـبطولة اجلامعة يف كرة الصاالت

٦طالبالطالب١٤٤١/٣/٢٢هـبطولة اجلامعات يف التنس األرضي

٧ طالبالطالب١٤٤١/٢/٢٥هـبطولة اجلامعات يف اختراق الضاحية

٤ طالبالطالب١٤٤١/٣/٨هـبطولة اجلامعات يف تنس الطاولة

٤ طالبالطالب١٤٤١/٣/١٧هـتنظيم بطولة اجلامعة يف السباحة

٥٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

الب
لط

ن ا
شؤو

دة 
عما

٢٣٠ طالًباالطالب١٤٤١/٢/٦هـدوري كرة القدم فئة (ب)

٤٥ طالًباالطالب١٤٤١/٢/٢٦ هـدوري كرة السلة

١١٩طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٢/٢٧ هـتدشني النشاط الرياضي - الصحة النفسية والرياضية

٨٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٣٠ هـأطلقي العنان

Sports inaugurationا١٤٤١/٣/٨ هـ١٥٠طالبات الكلية ومنسوبا

١٠٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٧ هـالصحة والرياضة

٤٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٩ هـتدشني صالة األنشطة الرياضية

٤٥طالبات١٤٤١/٣/٢ هـتدشني صالة األنشطة الرياضية

٣٠طالبات١٤٤١/٣/٣ هـأنت من يصنع التغيري

SPORT DAY٣٥طالبات١٤٤١/٣/٩ هـ

٥٠طالبات١٤٤١/٣/١٤ هـالرياضة بني احلركة والتأمل

ات 
راس

الد
م و

علو
ال

الج
ألف

ة ا
ساني

إلن
١٦الطالب١٤٤١/١/٢٤ هـإقامة بطولة تنس الطاولةا

٣٢أعضاء هيئة التدريس واملوظفون١٤٤١/٢/١٦ هـإقامة بطولة الطائرة

٤طالب الكلية١٤٤١/٢/٢ هـاملشاركة يف بطولة اختراق الضاحية



٥٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

الب
لط

ن ا
شؤو

دة 
عما

٢٣٠ طالًباالطالب١٤٤١/٢/٦هـدوري كرة القدم فئة (ب)

٤٥ طالًباالطالب١٤٤١/٢/٢٦ هـدوري كرة السلة

١١٩طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٢/٢٧ هـتدشني النشاط الرياضي - الصحة النفسية والرياضية

٨٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٣٠ هـأطلقي العنان

Sports inaugurationا١٤٤١/٣/٨ هـ١٥٠طالبات الكلية ومنسوبا

١٠٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٧ هـالصحة والرياضة

٤٠طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٩ هـتدشني صالة األنشطة الرياضية

٤٥طالبات١٤٤١/٣/٢ هـتدشني صالة األنشطة الرياضية

٣٠طالبات١٤٤١/٣/٣ هـأنت من يصنع التغيري

SPORT DAY٣٥طالبات١٤٤١/٣/٩ هـ

٥٠طالبات١٤٤١/٣/١٤ هـالرياضة بني احلركة والتأمل

ات 
راس

الد
م و

علو
ال

الج
ألف

ة ا
ساني

إلن
١٦الطالب١٤٤١/١/٢٤ هـإقامة بطولة تنس الطاولةا

٣٢أعضاء هيئة التدريس واملوظفون١٤٤١/٢/١٦ هـإقامة بطولة الطائرة

٤طالب الكلية١٤٤١/٢/٢ هـاملشاركة يف بطولة اختراق الضاحية



٥٨

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

الج
ألف

ة ا
ساني

إلن
ت ا

اسا
لدر

 وا
لوم

الع

٥طالب الكلية١٤٤١/٢/٨ هـاملشاركة يف بطولة تنس الطاولة

٢٤طالب الكلية١٤٤١/٣/٧ هـاملشاركة يف بطولة معايل رئيس اجلامعة

٤طالب الكلية١٤٤١/٢/١٨ هـاملشاركة يف بطولة السباحة

١٨طالب الكلية١٤٤١/٦/١١ هـاملشاركة يف بطولة الصاالت

٣٠طالبات١٤٤١/٢/٢ هــغذاء الصحي

٤٥طالبات١٤٤١/٢/١١ هــرشاقيت بإراديت

٤٢طالبات١٤٤١/٣/٣٠ هــأطلقي العنان

ال 
عم

 األ
دارة

ة إ
كلي

خلرج
با

١٠٥الطالب١٤٤٠/٦/٢٨هـبطولة اجلامعة لكرة القدم للصاالت

٥٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا ٣/١/٢ ـ النشاط االجتماعي:

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

ب 
لط

ة ا
كلي

خلرج
ي با

شر
الب

١٥٠جمتمع اخلرج٧-١٤٤١/٧/٨هـتوعية املجتمع بعدوى فريوس كورونا املستجد و طرق الوقاية

نان
ألس

ب ا
 ط

لية
ك

١٥منسوبو اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام١٤٤١/٣/٣٠هـاملشاركة يف تنظيم استقبال مجعية إنسان

٢٠عمال النظافة بالكلية١٤٤١/٤/١١هـجتهيز وتوزيع احلقائب الشتوية

٣٠مركز التأهيل الشامل١٤٤١/٠٤/١٠ هـاملشاركة يف فعالية اليوم العاملي لإلعاقة  ١٤٤١/٠٤/١٠ هـ

٥٠طالب اجلامعة١٤٤١/٦/١٧ هـفعالية مكافحة التدخني و املخدرات

٤٠منسوبو الكلية١٤٤١/١/٣٠ هـاالحتفال باليوم الوطين

٦٠منسوبو الكلية١٤٤١/٣/١٣هـلقاح اإلنفلونزا املومسية بالتعاون مع مستشفى الرعاية الصحية األولية

٦٠أعضاء نادي احلي١٤٤١/٥/١١هـاملشاركة يف مهرجان متيز

ية 
بيق

تط
ة ال

طبي
م ال

علو
ة ال

كلي
خلرج

با

٥٠منسوبو الكلية١٤٤١/١/٢٧ هــاحتفال الكلية بفعاليات اليوم الوطين التاسع والثمانني للمملكة

٢٠٠طالبات إداريات -أعضاء هيئة تدريس١٤٤١/٢/٢٤ هـأمراض الدم الوراثية

٤٥سيدات املجتمع من مركزساعة رشاقة١٤٤١/٢/٢٨ هـاليوم العاملي للغذاء

٣٠٠كل فئات املجتمع من رواد لولو هايرب ماركت١٤٤١/٣/٣ هـسرطان الثدي

٤٠مرضى مركز التأهيل الشاملومنسوباته١٤٤١/٦/١٨ هـأخصائي يف خدمتك



٥٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا ٣/١/٢ ـ النشاط االجتماعي:

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

ب 
لط

ة ا
كلي

خلرج
ي با

شر
الب

١٥٠جمتمع اخلرج٧-١٤٤١/٧/٨هـتوعية املجتمع بعدوى فريوس كورونا املستجد و طرق الوقاية

نان
ألس

ب ا
 ط

لية
ك

١٥منسوبو اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام١٤٤١/٣/٣٠هـاملشاركة يف تنظيم استقبال مجعية إنسان

٢٠عمال النظافة بالكلية١٤٤١/٤/١١هـجتهيز وتوزيع احلقائب الشتوية

٣٠مركز التأهيل الشامل١٤٤١/٠٤/١٠ هـاملشاركة يف فعالية اليوم العاملي لإلعاقة  ١٤٤١/٠٤/١٠ هـ

٥٠طالب اجلامعة١٤٤١/٦/١٧ هـفعالية مكافحة التدخني و املخدرات

٤٠منسوبو الكلية١٤٤١/١/٣٠ هـاالحتفال باليوم الوطين

٦٠منسوبو الكلية١٤٤١/٣/١٣هـلقاح اإلنفلونزا املومسية بالتعاون مع مستشفى الرعاية الصحية األولية

٦٠أعضاء نادي احلي١٤٤١/٥/١١هـاملشاركة يف مهرجان متيز

ية 
بيق

تط
ة ال

طبي
م ال

علو
ة ال

كلي
خلرج

با

٥٠منسوبو الكلية١٤٤١/١/٢٧ هــاحتفال الكلية بفعاليات اليوم الوطين التاسع والثمانني للمملكة

٢٠٠طالبات إداريات -أعضاء هيئة تدريس١٤٤١/٢/٢٤ هـأمراض الدم الوراثية

٤٥سيدات املجتمع من مركزساعة رشاقة١٤٤١/٢/٢٨ هـاليوم العاملي للغذاء

٣٠٠كل فئات املجتمع من رواد لولو هايرب ماركت١٤٤١/٣/٣ هـسرطان الثدي

٤٠مرضى مركز التأهيل الشاملومنسوباته١٤٤١/٦/١٨ هـأخصائي يف خدمتك



٦٠

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان
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صل
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عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة
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كلي
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ة با

يقي
طب

٢٠٠طالبات املتوسطة الثانية ومنسوباا١٤٤١/٣/١٠ هـالضغوط يف االختبارات وأثرها يف مناعة اجلسمالت
٥٠طالبات الثانوية الرابعة ومنسوباا١٤٤١/٣/١٥ هـاإلسعافات األولية

طالبات متوسطة وثانوية النخبة االهلية ١٤٤١/٦/٢٣ هـتصوير األسنان والوقاية من األشعة
٣٠باخلرج ومنسوباما

بية
لتر

ة ا
كلي

دمل
 بال

قية
طبي

 الت
ون

لفن
 وا

داب
 اآل

لية
ك

٣٠الطالبات٢٣/ ٢/ ١٤٤١هـسفريات التطوع
٨٠روضة صناعة النجاح األهلية١٤٤١/٣/٢٤هـتفعيل اليوم العاملي للطفل (طفوليت أمانة)

٢٠أطفال مجعية إنسان٦/ ٤/ ١٤٤١هـابتسامتهم تسعدنا
٥٠سائقو املركبات١٦/ ٦/ ١٤٤١هـمائدة إفطار سائقي املركبات

٢٠٠ث ٦ باخلرج١٤٤١/٣/٢٠هـاحلياة من خالل السوشيال ميديا
٤٩طالبات١٤٤١/٦/١٨هـجلسة حوارية الترابط األسري

٥٠طالبات١٤٤١/٧/١٤هـجامعيت أمجل
٣٠اجلاليات اليت تعمل يف كلية التربية بالدمل ٧-١٤٤١/٢/٩هـإقامة معرض حيتوي كتًبا دعوية وتعريفية باإلسالم

طالبات الكلية ومنسوباا - مشرفات ٢٠-١٤٤١/٣/٢٤هـجرمية االبتزاز 
٥٥٠مكتب اإلشراف بالدمل 

١٧طالبات نادي احلي واألمهات واملوظفات١٤٤١/٢/٣هـتنفيذ تنورة مناسبات لطفلة من عمر سنتني إىل اثنيت عشرة سنة
١٧طالبات نادي احلي واألمهات واملوظفات١٤٤١/٢/١٤هـطباعة املالبس باستخدام االستنسل

املرحلة اجلامعية فما فوق واألمهات ١٤٤١/٢/٢١هـإبداعات القيادة املتميزة
١٧واملوظفات

٦١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
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عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة
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 اآل
لية

ك
دمل

 بال
قية

طبي
٢٦طالبات نادي احلي واألمهات واملوظفات١٤٤١/٦/١٦هـتاثري التفكك األسري على األبناء واملجتمعالت

٣٠طالبات نادي احلي واألمهات واملوظفات١٤٤١/٦/١٨هـتشكيل احللى خبامة السلك املعدين

١٨طالبات املدرسة الثانوية اخلامسة بالدمل١٤٤١/٢/٢هـورشة الفطور الصحي

ية 
ترب

ة ال
كلي

دمل
 بال

قية
طبي
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ون

لفن
 وا

داب
 اآل

لية
ك

١٦٦طالبات املتوسطة الثانية بالدمل١٤٤١/٢/١٦هـزهراتنا بني الغذاء الصحي والوجبات السريعة

٧٠طالبات املتوسطة الثانية لتحفيظ القرآن الكرمي١٤٤١/٣/١٤هـأمهية وجبة الفطور ودورها يف التحصيل الدراسي 

EV3LEGO REPORT ٣٥طالبات املتوسطة السادسة والثانوية الرابعة بالدمل٢١-١٤٤١/٢/٢٢هـورشة

٢٤معلمات املدرسة املتوسطة والثانوية األوىل١٤٤١/٣/١٧هـورشة إدارة البيئة الصفية

٢٠طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة١٤٤١/٤/٧هـدورة تدريبية تعليم مهارة اخلط العريب 

٢٠طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة١٤٤١/٤/٧هـدورة تدريبية تعليم مهارة التعبري واإلمالء  الصحيح

٣٠طالبات االبتدائية واملتوسطة الثانية١٤٤١/٣/١هـفن أسر القلوب

٢٣طالبات الصف الثالث ثانوي١٤٤١/٦/١١هـالتعرف على الكلية وأقسامها وطرق الدراسة واللوائح واألنظمة للجامعة

٣٥طالبات الثانوية اخلامسة١٤٤١/٦/١٧هـتشكيل احللى خبامة السلك املعدين

١٩طالبات املتوسطة التاسعة١٤٤١/٦/٢٨هـورشة توعوية بأضرار التدخني واملخدرات



٦١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر
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٢٦طالبات نادي احلي واألمهات واملوظفات١٤٤١/٦/١٦هـتاثري التفكك األسري على األبناء واملجتمعالت

٣٠طالبات نادي احلي واألمهات واملوظفات١٤٤١/٦/١٨هـتشكيل احللى خبامة السلك املعدين

١٨طالبات املدرسة الثانوية اخلامسة بالدمل١٤٤١/٢/٢هـورشة الفطور الصحي

ية 
ترب

ة ال
كلي

دمل
 بال

قية
طبي

 الت
ون

لفن
 وا

داب
 اآل

لية
ك

١٦٦طالبات املتوسطة الثانية بالدمل١٤٤١/٢/١٦هـزهراتنا بني الغذاء الصحي والوجبات السريعة

٧٠طالبات املتوسطة الثانية لتحفيظ القرآن الكرمي١٤٤١/٣/١٤هـأمهية وجبة الفطور ودورها يف التحصيل الدراسي 

EV3LEGO REPORT ٣٥طالبات املتوسطة السادسة والثانوية الرابعة بالدمل٢١-١٤٤١/٢/٢٢هـورشة

٢٤معلمات املدرسة املتوسطة والثانوية األوىل١٤٤١/٣/١٧هـورشة إدارة البيئة الصفية

٢٠طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة١٤٤١/٤/٧هـدورة تدريبية تعليم مهارة اخلط العريب 

٢٠طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة١٤٤١/٤/٧هـدورة تدريبية تعليم مهارة التعبري واإلمالء  الصحيح

٣٠طالبات االبتدائية واملتوسطة الثانية١٤٤١/٣/١هـفن أسر القلوب

٢٣طالبات الصف الثالث ثانوي١٤٤١/٦/١١هـالتعرف على الكلية وأقسامها وطرق الدراسة واللوائح واألنظمة للجامعة

٣٥طالبات الثانوية اخلامسة١٤٤١/٦/١٧هـتشكيل احللى خبامة السلك املعدين

١٩طالبات املتوسطة التاسعة١٤٤١/٦/٢٨هـورشة توعوية بأضرار التدخني واملخدرات
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طالبات املتوسطة الثامنة والثانوية األوىل ١٤٤١/٦/٣٠هـمراحل األسرة
٣٥ومنسوباما

٢٠٠طالب مدرسة عمرو بن العاص١٤٤١/٧/١هـمعا لصحة أبداننا 
٧٠طالبات املتوسطة الثالثة بالدمل٨-١٤٤١/٧/٩هـكن متقنا

٣٣معلمات١٤٤١/٢/٧هـفنون التعامل مع الطالبات 
٢٥معلمات١٤٤١/٢/٨هـطريقة تصميم دروس تعليمية باألنفوجرافيك

٢٤معلمات١٤٤١/٢/٩هـالنمو املهين للمعلم أثناء اخلدمة وفق رؤية اململكة ٢٠٢٠
٢٦معلمات١٤٤١/٢/١٠هـثقافة احلوار وقبول اآلخر

٣٥معلمات١٤٤١/٢/١١هـقيادة التغيري يف القرن الواحد والعشرين
١٨معلمات رياض األطفال بالدمل١٤٤١/٢/١٦هـورشة مهارات التواصل
١٨معلمات رياض األطفال بالدمل١٤٤١/٢/١٦هـورشة رعاية املوهوبني
١٨معلمات رياض األطفال بالدمل١٤٤١/٢/١٧هـورشة صعوبات التعلم

١٨معلمات رياض األطفال بالدمل١٤٤١/٢/١٨هـورشة ذوي االحتياجات اخلاصة
١٨معلمات رياض األطفال بالدمل١٤٤١/٢/١٨هـورشة الصحة النفسية للطفل 

٢٩-٦/٣٠إستراتيجيات التقومي التربوي وأدواته
٢٦معلمات العلوم والرياضيات بالدمل١٤٤١/٧/١هـ

٢٥معلمات العلوم والرياضيات بالدمل١٤٤١/٦/٤هـإستراتيجيات التعامل مع الطالبات
١٨املعلمات واملهتمات١٤٤١/٦/٢٥هـدور املعلمة يف حتسني التحصيل الدراسي

معلمات الصفوف األولية-التربية اخلاصة-٧-١٤٤١/٣/٨هـإستراتيجيات تدريس معسري القراءة
٤٨طالبات اللغة العربية-أمهات املعسرين قرائيا

٦٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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لية
٤٠طالبات الكلية واملوهوبات من التعليم العام١٤-١٤٤١/٢/١٥هـورشة EV3LEGO REPORTك

٢٥عضوات هيئة التدريس١٤٤١/٢/٢٦هـالتعليم املستند على حل املشكالت

١١٠طالبات كلية العلوم١٤٤١/٣/٢٧هـمهارات التفاوض

١١٧مجيع طالبات املعهد ومنسوباته٢٦-١٤٤١/٥/٢٨هـبلسان عريب مبني

٢٣طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/٨هـرعاية املريض للتقرحات اجللدية

٣٢طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/٢٥هـسرطان الدم

ي 
واد

ة ب
دس

هلن
ة ا

كلي
سر

دوا
ال

٣٠طالب مدرسة الوادي األهلية١٠ -٤ -١٤٤١ هـزيارة طالب مدرسة الوادي األهلية لكلية اهلندسة بالوادي

الج
ألف

ت ا
كليا

٢٥عضوات هيئة التدريس١٤٤١/٢/٢٦هـلتبقى مدينتنا خضراء

١١٠طالبات كلية العلوم١٤٤١/٣/٢٧هـاهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة بالرياض

١١٧مجيع طالبات املعهد ومنسوباته٢٦-١٤٤١/٥/٢٨هـاستقبال طالبات الثانوية الثالثة عشرة

٢٣طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/٨جزيرة الكرت

٣٢طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/٢٥هـابتسمي

٣٠طالب مدرسة الوادي األهلية١٠ -٤ -١٤٤١ هـاملشاركة بركن يف امللتقى التطوعي 

٣٢طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/٢٥هـمبادرة هم يستحقون
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٤٠طالبات الكلية واملوهوبات من التعليم العام١٤-١٤٤١/٢/١٥هـورشة EV3LEGO REPORTك

٢٥عضوات هيئة التدريس١٤٤١/٢/٢٦هـالتعليم املستند على حل املشكالت

١١٠طالبات كلية العلوم١٤٤١/٣/٢٧هـمهارات التفاوض

١١٧مجيع طالبات املعهد ومنسوباته٢٦-١٤٤١/٥/٢٨هـبلسان عريب مبني

٢٣طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/٨هـرعاية املريض للتقرحات اجللدية

٣٢طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/٢٥هـسرطان الدم

ي 
واد

ة ب
دس

هلن
ة ا

كلي
سر

دوا
ال

٣٠طالب مدرسة الوادي األهلية١٠ -٤ -١٤٤١ هـزيارة طالب مدرسة الوادي األهلية لكلية اهلندسة بالوادي

الج
ألف

ت ا
كليا

٢٥عضوات هيئة التدريس١٤٤١/٢/٢٦هـلتبقى مدينتنا خضراء

١١٠طالبات كلية العلوم١٤٤١/٣/٢٧هـاهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة بالرياض

١١٧مجيع طالبات املعهد ومنسوباته٢٦-١٤٤١/٥/٢٨هـاستقبال طالبات الثانوية الثالثة عشرة

٢٣طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/٨جزيرة الكرت

٣٢طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/٢٥هـابتسمي

٣٠طالب مدرسة الوادي األهلية١٠ -٤ -١٤٤١ هـاملشاركة بركن يف امللتقى التطوعي 

٣٢طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٦/٢٥هـمبادرة هم يستحقون
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مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة
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٣٥طالب الثانوية١٤٤١/٤/٥ هـاستضافة طالب ثانوية ليلى
٣٠طالب الكلية١٤٤١/٤/١٤ هـفعالية احذرها التوعية عن أضرار املخدرات

٣٣طالب الكلية١٤٤١/٦/٩ هـملتقى اخليمة الشتوية
٣٠املحتاجون يف املحافظة١٤٤١/٦/٢ هـبرنامج شتاؤكم أدفأ

٢٠٠٠طالب التعليم العام وطالب الكلية١٤٤١/٤/٢٠ هـمبادرة احذرها
٢٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٨ هـالربنامج الشبايب التطوعي

٨٥نزالء السجن١٤٤١/٥/٣ هـبرنامج نزالء السجن
٢٤طالب الكلية١٤٤١/٣/٨ هـزيارة فرع املياه باألفالج 

١٢نزالء الدار١٤٤١/٢/٢٤ هـبرنامج لدار املالحظة
١٧طالبات الكلية ومنسوباا١٤٤١/٣/٦ هـكيف تكون قويا؟

٦٠الطالبات١٤٤١/٧/٣ هـأنا وطفلي
٢٠الطالبات١٤٤١/٢/٧ هـكلنا متطوعات
٣٠روضة الثانية بليلى١٤٤١/٢/١٠ هـاحتضان فصل
٣٠الروضة األوىل بليلى١٤٤١/٢/١٤ هـالطفل النظيف

٣٠الطالبات١٤٤١/٣/٣ هـباألمل احلياة أمجل
٢٢الطالبات١٤٤١/٣/٧ هـازرع ابتسامة

٢٠الطالبات١٤٤١/٣/١٤ هـمرض التصلب العصيب املتعدد
١٣الطالبات١٤٤١/٣/٢٢ هـتاخرت قدرام فتسابقت خطوام
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التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
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لط

وم ا
لعل

ة ا
كلي

فاعلية اليوم العاملى لإلسعافات األولية
١٤٠أمهات وطالبات ومعلمات املدرسة١٤٤١/١/١٦ هـبالشراكة مع مجعية إنسان لرعاية األيتام ىف نادى ابتدائية احلى باملقابل

٢٠٠طالبات مدرسة ثانوية اللدام األوىل بنات١٤٤١/٣/٩ هـبداية الربنامج التوعوى مبرض التصلب العصىب املتعدد مدرسة ثانوية اللدام األوىل بنات

٢٠٠طالبات مدرسة ثانوية اللدام األوىل بنات١٤٤١/٣/٩ هـورشة إسعافات أولية مدرسة ثانوية اللدام األوىل بنات

١٠٢عيادات متنقلة بوادي الدواسر١٤٤١/٣/٢٩ هـمشاركة الطالبات يف محلة الفحص املبكر للسكر والضغط من قبل مستشفى وادي الدواسر العام
٩٣عيادات متنقلة بوادي الدواسر١٤٤١/٣/٣٠ هـمشاركة الطالبات يف محلة لقاح اإلنفلونزا املومسية من قبل مستشفى وادي الدواسر العام

٦٣طالبات كلية التربيةومنسوباا١٤٤١/٣/١٦ هـاستكمال الربنامج التوعوى مبرض التصلب العصىب املتعدد

فعاٌلية عن طرق الوقاية واإلكتشاف املبكر لألمراض السرطاٌنية حتت شعار
طالبات كليىت العلوم الطبية واالداب ١٤٤١/٦/١٦ هـ«السرطان ٌليس له ٌاية»

٢٨والعلوم ومنسوباما

طالب كلية االداب والعلوم (بنني) وكلية ١٦-٢٠٢٠/٢/١٧املشاركة يف محلة التوعية عن «فريوس الكورونا
٣٥العلوم الطبية

خلرج
ة با

ربي
 الت

لية
ك

١٠معلمات التعليم العام١٤٤١/١/٣٠هـمقياس فينالند لإلعاقة

٢٩٩أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية والطالبات١٤٤١/٢/٨هـاليوم العاملي لصعوبات التعلم

٩٩أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية والطالبات١٤٤١/٢/٩هـاليوم العاملي للمعلم

٧٦أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية والطالبات١٤٤١/٢/١٤هـاليوم العاملي للعصا البيضاء

١٥٠أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية والطالبات١٤٤١/٢/٢١هـاليوم العاملي لسرطان الثدي

١٤٠أطفال رياض األطفال باخلرج١٤٤١/٣/٢٣هـ(فضاؤنا) اليوم العاملي للطفل
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الحـــادي عشــــــــــر
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فاعلية اليوم العاملى لإلسعافات األولية
١٤٠أمهات وطالبات ومعلمات املدرسة١٤٤١/١/١٦ هـبالشراكة مع مجعية إنسان لرعاية األيتام ىف نادى ابتدائية احلى باملقابل

٢٠٠طالبات مدرسة ثانوية اللدام األوىل بنات١٤٤١/٣/٩ هـبداية الربنامج التوعوى مبرض التصلب العصىب املتعدد مدرسة ثانوية اللدام األوىل بنات

٢٠٠طالبات مدرسة ثانوية اللدام األوىل بنات١٤٤١/٣/٩ هـورشة إسعافات أولية مدرسة ثانوية اللدام األوىل بنات

١٠٢عيادات متنقلة بوادي الدواسر١٤٤١/٣/٢٩ هـمشاركة الطالبات يف محلة الفحص املبكر للسكر والضغط من قبل مستشفى وادي الدواسر العام
٩٣عيادات متنقلة بوادي الدواسر١٤٤١/٣/٣٠ هـمشاركة الطالبات يف محلة لقاح اإلنفلونزا املومسية من قبل مستشفى وادي الدواسر العام

٦٣طالبات كلية التربيةومنسوباا١٤٤١/٣/١٦ هـاستكمال الربنامج التوعوى مبرض التصلب العصىب املتعدد

فعاٌلية عن طرق الوقاية واإلكتشاف املبكر لألمراض السرطاٌنية حتت شعار
طالبات كليىت العلوم الطبية واالداب ١٤٤١/٦/١٦ هـ«السرطان ٌليس له ٌاية»

٢٨والعلوم ومنسوباما

طالب كلية االداب والعلوم (بنني) وكلية ١٦-٢٠٢٠/٢/١٧املشاركة يف محلة التوعية عن «فريوس الكورونا
٣٥العلوم الطبية

خلرج
ة با

ربي
 الت

لية
ك

١٠معلمات التعليم العام١٤٤١/١/٣٠هـمقياس فينالند لإلعاقة

٢٩٩أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية والطالبات١٤٤١/٢/٨هـاليوم العاملي لصعوبات التعلم

٩٩أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية والطالبات١٤٤١/٢/٩هـاليوم العاملي للمعلم

٧٦أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية والطالبات١٤٤١/٢/١٤هـاليوم العاملي للعصا البيضاء

١٥٠أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية والطالبات١٤٤١/٢/٢١هـاليوم العاملي لسرطان الثدي

١٤٠أطفال رياض األطفال باخلرج١٤٤١/٣/٢٣هـ(فضاؤنا) اليوم العاملي للطفل
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٥٢األطفال واألخصائيات مبركز عني السيح١٤٤١/٤/٧ هـاليوم العاملي لإلعاقة

أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية١٤٤١/٦/١٦ هـاللغة العربية والذكاء االصطناعي لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة
٢٥٠الطالب والطالبات

١٥٠أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية والطالبات١٤٤١/٦/٢٥ هـركن توعوي عن فايروس كورونا

معلمات املراكز ذوي االحتياجات اخلاصة ١٤٤١/٣/١ هـفنيات (ABA) للطفل التوحدي
٤٧وأمهات األطفال املعاقني

٣٠الطالب١٧ /٣ / ١٤٤١هـجلسة تطويرية (خطواتك حنو النجاح)
١٢٠للمعلمني واملعلمات١٤٤١/٤/٢١ هـاالحتفاء بيوم اللغة حبضور حمافظ اخلرج

٤٥للمجتمع١-٥ /١٤٤١/٦هـبرنامج موارد التدرييب برعاية بنك اجلزيرة (ملدة مخسة أيام)
١٤٠للمعلمني واملعلمات والطالب١٤٤١/٦/١٦ هـندوة اللغة العربية والذكاء االصطناعي برعاية معايل مدير اجلامعة 

٨٠للمجمتع١٤٤١/٧/١ هـكيف جتعل من ابنك قائداً  متميزاً ؟
١٢٠املجتمع١٤٤١/٧/٩ هـإدارة امليزانية الشخصية واألسرية

١٠٠املجتمع١٤٤١/٧/٢٠ هـاملسابقة التوعوية الوقائية
٧٠املجتمع٨/٦ /١٤٤١هـاملسابقة الفقهية االلكترونية

سر
دوا

ي ال
واد

  ب
بية

لتر
ة ا

كلي

٤٣املنتسبون بالكلية١٤٤١/٢/١٨هـورشة عمل بعنوان (معاً منعا لالنتحار- معايري الصحة النفسية)
١٩املرشدون التربويون مبحافظة وادي الدواسر١٤٤١/٢/٢٩ هـدراسة احلالة من التشخيص إىل العالج

٥٤املترددون على مستشفى وادي الدواسر العام١٤٤١/٤/٤ هـزيارة املرضى مبستشفى وادي الدواسر العام

القادة الكشفية مبحافظة وادي الدواسر ١٤٤١/٤/١٢ هـالكشفية ومنو الفتية وطرق حل املشكالت
٤٥واملنطقة اجلنوبية والشرقية

٦٣طالب الكلية واملعهد الصناعي١٤٤١/٤/١٣ هـزيارة املعهد الصناعي مبحافظة وادي الدواسر
ورشة تدريبية بعنوان

١٩املرشدون التربويون مبحافظة وادي الدواسر١٤٤١/٧/٨ هـ(اخلطوات العلمية يف ختطيط الربامج اإلرشاديةوتنفيذها للطالب)

٦٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

سر
دوا

ي ال
واد

  ب
بية

لتر
ة ا

كلي

تالميذ مدراس التربية الفكرية مبحفاظة ١١/ ٧/ ١٤٤١ هـمبادرة حنن جبانبك لذوي االحتياجات اخلاصة
٢٧وادي الدواسر

٢٢املرشدون التربويون مبحافظة وادي الدواسر١٧/ ٧/ ١٤٤١ هـخطة عمل املرشد الطاليب

٨٣جمتمع حمافظة وادي الدواسر٢٥/ ٨/ ١٤٤١ هـالعبور باملراهقني لرب األمان

٧٩جمتمع حمافظة وادي الدواسر٢٦/ ٨/ ١٤٤١ هـاإلجيابية يف التعامل مع األزمات

٦٧جمتمع حمافظة وادي الدواسر٢٨/ ٨/ ١٤٤١ هـاملهارة واإلبداع يف إدراة وقت األطفال

خلرج
ع با

جتم
ة امل

كلي

٢٠٠الطالب ومنسوبو الكلية١١-١-١٤٤١ هـمبادرة ال للتسمم الغذائي

٦٠طالب الكلية١٤٤١/١/٣٠ هـاملشاركة يف اليوم العاملي للتوعية مبرض السعار

٢٠الطالب١٤٤١/٣/٩ هـزيارة الغرفة التجارية والصناعية باخلرج

١٥الطالب١٤٤١/٣/١٧ هـزيارة بنك التنمية االجتماعية باخلرج

٥٠الطالب١٤٤١/٣/٢١ هـاملبادرات التطوعية وأثرهايف التنمية املستدامة يف ضوء رؤية اململكة ٢٠٣٠

٧٠الطالب١٤٤١/٣/٢٤ هـمبادرة الوعي املايل وثقافة اإلدخار يف ضوء رؤية اململكة ٢٠٣٠

٢٠الطالب١٤٤١/٦/٩ هـزيارة إىل مكتب العمل باخلرج

٢٥الطالب١٤٤١/٦/١٨ هـزيادة هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

٢٥الطالب١٤٤١/٦/٣٠ هـزيارة إىل مستشفى إرادة للصحة النفسية باخلرج

٢٠طالب ثانوية اخلرج١٤٤١/٦/٣٠ هـاستقبال طالب ثانوية اخلرج
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واد
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تالميذ مدراس التربية الفكرية مبحفاظة ١١/ ٧/ ١٤٤١ هـمبادرة حنن جبانبك لذوي االحتياجات اخلاصة
٢٧وادي الدواسر

٢٢املرشدون التربويون مبحافظة وادي الدواسر١٧/ ٧/ ١٤٤١ هـخطة عمل املرشد الطاليب

٨٣جمتمع حمافظة وادي الدواسر٢٥/ ٨/ ١٤٤١ هـالعبور باملراهقني لرب األمان

٧٩جمتمع حمافظة وادي الدواسر٢٦/ ٨/ ١٤٤١ هـاإلجيابية يف التعامل مع األزمات

٦٧جمتمع حمافظة وادي الدواسر٢٨/ ٨/ ١٤٤١ هـاملهارة واإلبداع يف إدراة وقت األطفال

خلرج
ع با

جتم
ة امل

كلي

٢٠٠الطالب ومنسوبو الكلية١١-١-١٤٤١ هـمبادرة ال للتسمم الغذائي

٦٠طالب الكلية١٤٤١/١/٣٠ هـاملشاركة يف اليوم العاملي للتوعية مبرض السعار

٢٠الطالب١٤٤١/٣/٩ هـزيارة الغرفة التجارية والصناعية باخلرج

١٥الطالب١٤٤١/٣/١٧ هـزيارة بنك التنمية االجتماعية باخلرج

٥٠الطالب١٤٤١/٣/٢١ هـاملبادرات التطوعية وأثرهايف التنمية املستدامة يف ضوء رؤية اململكة ٢٠٣٠

٧٠الطالب١٤٤١/٣/٢٤ هـمبادرة الوعي املايل وثقافة اإلدخار يف ضوء رؤية اململكة ٢٠٣٠

٢٠الطالب١٤٤١/٦/٩ هـزيارة إىل مكتب العمل باخلرج

٢٥الطالب١٤٤١/٦/١٨ هـزيادة هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

٢٥الطالب١٤٤١/٦/٣٠ هـزيارة إىل مستشفى إرادة للصحة النفسية باخلرج

٢٠طالب ثانوية اخلرج١٤٤١/٦/٣٠ هـاستقبال طالب ثانوية اخلرج
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٢٥الطالب١٤٤١/١/٦هـمسابقة مبادرات وطنية
٦٥الطالب١٤٤١/١/٢٥هـمحلة األكل الصحي

٤٢الطالب١٤٤١/١/٢٦هـتشكيل فريق سواعد التحضريية لألعمال التطوعية
٢٨الطالب + ذوي اهلمم١٤٤١/١/٢٦هـمبادرة بعنوان «ذوي اهلمم»
٩٥الطالب واملجتمع املحلي١٤٤١/٢/٢هـاالحتفال باليوم الوطين ٨٩

٨الطالب واملجتمع املحلي١٤٤١/٢/١٠هـزيارة رجل مسن بالتزامن مع اليوم العاملي للمسنني.
٨الطالب واملجتمع املحلي١٤٤١/٢/١٠هـزيارة معلم متقاعد مبناسبة يوم املعلم
١٢٠الطالب واملجتمع املحلي١٤٤١/٣/٢٧هـمحلة التطعيم ضد اإلنفلونزا املومسية

١٠الطالب واملجتمع املحلي١٤٤١/٤/١٤هـمحلة توعوية بعنوان «لسالمتك»
١٠الطالب واملجتمع املحلي١٤٤١/٦/١٧هـمبادرة «لغٍد مشرق»

١٢الطالب واملجتمع املحلي١٤٤١/٦/٢٢هـبرنامج ترفيهي بعنوان «ملسة عطاء»
٢٥الطالب مع املجتمع املحلي١٤٤١/٦/٢٥هـبرنامج (هّيا نسعدهم) الترفيهي ألبناء اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام (إنسان)

٣٠منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٠٢/٠٣هـمهة حىت القمة
٢٧٠منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٠٣/٣٠هـثقافة اململكة العربية السعودية

٢١منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٣/١٠هـراقية بأخالقي
٣٤٠منسوبات وطالبات العمادة مفتوح٣-٣-١٤٤١هـافتتاح الصالة الرياضية

١٢منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٠٣/٠٧هـبر الوالدين
٣٥٠منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٠٢/٢٤هـمتعطشة للحياة
٥٠روضةهـتاف العلم١٤٤١/٠٣/٣٠هـيوم الطفل العاملي
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مركز المعلومات اإلحصائية

ي
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صل

لف
ا

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

ريية
حض

 الت
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ع
خلرج

ت با
البا

لط
ر ا

شط

٦٦منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٤/٤هـسعودي و أفتخر

١٥منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٤/٥هـأصبوحة شعرية (ماذا قالت العرب قدميا)

٦٠منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٠٤/١٥هـلغيت العربية ... ذكاء فنماء

٥٠طالبات العمادة١٤٤١/٦/٤هـالقوة الناعمة

٢٩٠طالبات العمادة١٤٤١/٦/٥هـملسة دفء

٣٤٠طالبات العمادة١٤٤١/٦/٨هـمحلة توعوية مكانك امانة

٣٣٠أطفال مركز جذا١٤٤١/٦/١٨هـأنت تستطيع

٥٥طالبات العمادة١٤٤١/٦/١٩هـبنت عدنان

٤٣طالبات العمادة١٤٤١/٦/١٩هـالعصا البيضاء

٤٠طالبات العمادة١٤٤١/٦/٢٥هـتبسمك صدقة

٤١طالبات العمادة١٤٤١/٦/٢٥هـمحلة توعوية لالستعداد لالختبارات

١املجتمع اخلارجي١٤٤١/٦/١٢هـمبادرة انت تستاهلني

٢٠٠منسوبات وطالبات اجلامعة + املجتمع اخلارجي١٤٤١/٦/٢٦هـمبادرايت

٣٠منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٧/١٠هـاليوم العاملي للدفاع املدين

٥٠٠طالب اجلامعة١٤٤١/١/٢٦هـفعاليات اليوم الوطين ٨٩

٤٥٦ املجتمع١٤٤١/٤/١٥هـتنظيم معرض توعويعن «مرض السكري»مبناسبة «اليوم العاملي للسكري»

١٦٣طالب اجلامعة٢٠-١٤٤١/٤/٢١هـتفعيل احلملة الوطنية ملكافحة السمنة بعنوان # خفف-وال-تندم
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٦٦منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٤/٤هـسعودي و أفتخر

١٥منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٤/٥هـأصبوحة شعرية (ماذا قالت العرب قدميا)

٦٠منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٠٤/١٥هـلغيت العربية ... ذكاء فنماء

٥٠طالبات العمادة١٤٤١/٦/٤هـالقوة الناعمة

٢٩٠طالبات العمادة١٤٤١/٦/٥هـملسة دفء

٣٤٠طالبات العمادة١٤٤١/٦/٨هـمحلة توعوية مكانك امانة

٣٣٠أطفال مركز جذا١٤٤١/٦/١٨هـأنت تستطيع

٥٥طالبات العمادة١٤٤١/٦/١٩هـبنت عدنان

٤٣طالبات العمادة١٤٤١/٦/١٩هـالعصا البيضاء

٤٠طالبات العمادة١٤٤١/٦/٢٥هـتبسمك صدقة

٤١طالبات العمادة١٤٤١/٦/٢٥هـمحلة توعوية لالستعداد لالختبارات

١املجتمع اخلارجي١٤٤١/٦/١٢هـمبادرة انت تستاهلني

٢٠٠منسوبات وطالبات اجلامعة + املجتمع اخلارجي١٤٤١/٦/٢٦هـمبادرايت

٣٠منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٧/١٠هـاليوم العاملي للدفاع املدين

٥٠٠طالب اجلامعة١٤٤١/١/٢٦هـفعاليات اليوم الوطين ٨٩

٤٥٦ املجتمع١٤٤١/٤/١٥هـتنظيم معرض توعويعن «مرض السكري»مبناسبة «اليوم العاملي للسكري»

١٦٣طالب اجلامعة٢٠-١٤٤١/٤/٢١هـتفعيل احلملة الوطنية ملكافحة السمنة بعنوان # خفف-وال-تندم



٧٠

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

الب
لط

ن ا
شؤو

دة 
عما

٤٩٠منسوبات جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز٢٧-١-١٤٤١هـاالحتفاء باليوم الوطين ٨٩

مشرفات وحدة العمل الطاليب - منسقات العمل ٢٠-٣-١٤٤١هـورشة عمل «دور العمل التطوعي يف تنمية املهارات الناعمة»
٤٦التطوعي - طالبات العمل التطوعي

مشرفات وحدة العمل الطاليب - منسقات العمل ١٩-٥-١٤٤١هـاملعرض وامللتقى التطوعي األول للكليات والفرق التطوعية الطالبية باجلامعة
١٦٥التطوعي طالبات العمل التطوعي

وكالة الطالبات بعمادة شؤون الطالب - ١ -٧- ١٤٤١هـحضور امللتقى الثالث للجان شباب منطقة الرياض
١٦فريق عون التطوعي

٤٥طالبات كلية التربية بالدمل١٥-٦-١٤٤١هـملتقى العمل التطوعي وأثره على الفرد واملجتمع

٦٠سائقي املركبات١٦-٦-١٤٤١هـمائدة إفطار سائقي املركبات

٤٦فئات متنوعة من املجتمع٢-٧-١٤٤١هـكوين إجيابية

٢٣اطفال مركز الرعاية النهارية٤-٤-١٤٤١هـاالحتفال بيوم الطفل العاملي مبركز السيح للرعاية النهارية

١٣٠مدارس اجلامعة األهلية للبنات٩-٦-١٤٤١هـكوين مسعفة جبدارة

٤٠منسوبات وطالبات العمادة٢٩-٠٢-١٤٤١هـتوحدي ال يعين عزليت

٤٠طالب وطالبات مركز خطوات األمل١٤-٠٣-١٤٤١هـعطاؤكم يهزم إعاقيت لذوي االحتياجات اخلاصة

٤٠منسوبات وطالبات العمادة١٤-٠٣-١٤٤١هـطرق مكافحة السمنة

٥٠دار الرعاية االجتماعية للمسنات بالرياض٢٩-٠٢-١٤٤١هـزيارة دار الرعاية االجتماعية للمسنات بالرياض

٧٧طالبات جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز٢٢-١٠-١٤٤١هـالقيادة يف العمل التطوعي

٩٤طالبات جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز٩ -١١-١٤٤١هـأبادر لكي يكون جمتمعي خبري

٧١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

خلرج
ل با

عما
 األ

دارة
ة إ

كلي

١٠٥الطالب١٤٤١/٧/١١هـإدارة الوقت

الطالبالطالب١٤٤١/٧/١٣هـالقيادة اإلبداعية

الطالبالطالب١٤٤١/٧/٢٠هـمهارات املقابلة الشخصية

الطالبالطالب١٤٤١/٧/٢٠هـكيف ختطط ملستقبلك؟

١٠٥الطالب١٤٤١/٧/١٢هـاألمن السيرباين ومحاية املستخدم من خطر الفضاء االلكتروىن

١٠٥الطالب١٤٤١/٧/١٢هـفعاليات إسبوع البيئة

طة 
حبو

ال 
عم

 األ
دارة

ة إ
كلي

متيم
ين 

ب

٣٠طالب الكلية١٤٤١/٦/١٧هـامللتقى الطاليب املسائي لطالب الكلية

٢٥طالب الكلية, أفراد املجتمع١٤٤١/٥/١هـ الكلية تنفذ محلة توعوية بأضرار التدخني واملخدرات للمجتمع املحلي يف املحافظة

٤٠طالب الكلية ١٤٤١/٣/٩هـ ملتقى مسائي لطالب الكلية

٢٣أفراد املجتمع ١٤٤١/٢/٢٩هـ.محلة التربع بالدم يف الكلية

ية 
سان

إلن
ت ا

اسا
لدر

 وا
لوم

الع
ية 

كل
خلرج

با

٤٢طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/١/٢٥هـمحلة تعريفية للمجلس الطاليب االستشاري

٥٣طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٢/١٠هـيكفيك هـدًرا 

٤٠٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٢/١٠هـاليوم الوطين ٨٩

٢٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٢/٣هـالتصرفات غري املسؤولة عند أطفالنا

٧٥طالبات الكلية١٤٤١/٢/١٠هـاعرف حقك 
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ل با
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 األ
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ة إ
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١٠٥الطالب١٤٤١/٧/١١هـإدارة الوقت

الطالبالطالب١٤٤١/٧/١٣هـالقيادة اإلبداعية

الطالبالطالب١٤٤١/٧/٢٠هـمهارات املقابلة الشخصية

الطالبالطالب١٤٤١/٧/٢٠هـكيف ختطط ملستقبلك؟

١٠٥الطالب١٤٤١/٧/١٢هـاألمن السيرباين ومحاية املستخدم من خطر الفضاء االلكتروىن

١٠٥الطالب١٤٤١/٧/١٢هـفعاليات إسبوع البيئة

طة 
حبو

ال 
عم

 األ
دارة

ة إ
كلي

متيم
ين 

ب

٣٠طالب الكلية١٤٤١/٦/١٧هـامللتقى الطاليب املسائي لطالب الكلية

٢٥طالب الكلية, أفراد املجتمع١٤٤١/٥/١هـ الكلية تنفذ محلة توعوية بأضرار التدخني واملخدرات للمجتمع املحلي يف املحافظة

٤٠طالب الكلية ١٤٤١/٣/٩هـ ملتقى مسائي لطالب الكلية

٢٣أفراد املجتمع ١٤٤١/٢/٢٩هـ.محلة التربع بالدم يف الكلية

ية 
سان

إلن
ت ا

اسا
لدر

 وا
لوم

الع
ية 

كل
خلرج

با

٤٢طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/١/٢٥هـمحلة تعريفية للمجلس الطاليب االستشاري

٥٣طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٢/١٠هـيكفيك هـدًرا 

٤٠٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٢/١٠هـاليوم الوطين ٨٩

٢٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٢/٣هـالتصرفات غري املسؤولة عند أطفالنا

٧٥طالبات الكلية١٤٤١/٢/١٠هـاعرف حقك 
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نية
نسا

 اال
سات

درا
وال

وم 
لعل

ة ا
كلي

متيم
ين 

ة ب
وط

حب

١١٦طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٣/٢٩هـأنا أنثى 
٧٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٢/١٤هـفازة من يف حياا إجناز

٧٥طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٢/٢٨هـاليوم العاملي لسرطان الثدي
٤٢١طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٣/٦هـاليوم العاملي للمعلم

٤٠٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٣/١٦هـاليوم العاملي ملرض السكري «احم عائلتك ٢٠١٩م»
١٠٠البوابة اخلارجية للكليه العمال والسايقني ٢٠ - ١٤٤١/٣/٢١هـثراء ومناء 

٥١١طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٣/٢٧هـاستراحة حمارب
٧٩طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٤/٥هـترشيد استهالك املياه
١٨٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٤/٨هـذكرى البيعة اخلامسة
٤٦طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٤/١هـانت تستحق السعاده 

٦٥طالبات ومنسوبات الكلية٣ /١٤٤١/٦ هـاصنعي الفرق
١٧٧طالبات القسم اللغة العربية١٤٤١/٦/٥هـلقاء مع الطالبات املستجدات

نية
نسا

 اال
سات

درا
وال

وم 
لعل

ة ا
كلي

متيم
ين 

ة ب
وط

حب

١٥٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٦/١١هـكيف حنمي انفسنا من فايروس كورونا القاتل
٣٥٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٦/١٦هـركن أنشطة اللغة اإلجنليزية

١١٨طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٦/١٦هـوحدتنا جتمعنا
١٩عضوات الوحدة١٤٤١/٦/٢٢هـالبوح (سرا)

tell me ٧طالبات الكلية٢٦/٦/١٤٤١هـمبادرة
١٣٢طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٧/٦هـالسالمة أوًال

١١٧طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٧/٨هـاجعلي لكل صباح مذاق
٢٥٤طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٧/١٠هـهاكتون اللغة العربية والذكاء االصطناعي االصطناعي

٩٨طالبات ومنسوبات الكلية١٣ /١٤٤١/٧هـيوم املرأة العاملي
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عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:
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سة 
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ة ا
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ا

٦٥طالب كلية هـندسة وعلوم احلاسب١٤٤٠-١٤٤١هــمسابقة أفضل مونتاج مقطع مرئي
٥٥طالب كلية هـندسة وعلوم احلاسب١٤٤٠-١٤٤١هــمسابقة أفضل تعليق على مشروع نيوم
٧٦طالب كلية هـندسة وعلوم احلاسب١٤٤٠-١٤٤١هــمسابقة مواهب على مستوى الكلية

٤٩طالبات كلية هـندسة وعلوم احلاسب١٤٤٠/٣/١هـبازار أنامل مبدعة
١٠طالب١٤٤١/٠٣/٠٩هـمسابقة مواهب النسخة اخلامسة

١٤طالبات وإداريات وأعضاء التدريس١٤٤١/٣/٢هـفنانني حول العامل
٨طالبات وأعضاء التدريس١٤٤١/٣/٣هـورشة عمل برنامج (فوكو سكي)

٤طالبات١٤٤١/٦/٢٤هـمعرض ُحّر

سات
درا

وال
وم 

لعل
ة ا

كلي
متيم

ين 
ة ب

وط
حب

١٢٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٢/١٦هـفن الديكوباج
١٧٥طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/١/٢٦هـملمح اناقة

٦٢طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٦/٢٥هـفن التصميم
٥٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٧/١٣هـاملوهبة ورعايتها يف اململكة العربية السعودية

٥٨طالبات مدرسة متوسطة وثانوية احللوة١٤٤١/٧/٨هـكيف أكتشف موهبيت
٢٢٣طالبات الكلية١٤٤١/٧/١هـالفن السريايل

١٠٠طالبات مدرسة متوسطة وثانوية احللوة١٤٤١/٧/٨هـكيف أكتشف موهبيت
٩٨طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤٠/٧/١٤هـمعرض أصداء للفن التشكيلي

ية 
ترب

ة ال
كلي

سر
دوا

ي ال
واد

ب

١٤طالب اجلامعة١٤٤٠/٧/٢٢هـاملشاركة يف مسابقة مواهب واحلصول على املركز الثاين على مستوى اجلامعة



٧٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا ٤/١/٢ - االنشطة الفنية:

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

سب
حلا

وم ا
وعل

سة 
هلند

ة ا
كلي

خلرج
ا

٦٥طالب كلية هـندسة وعلوم احلاسب١٤٤٠-١٤٤١هــمسابقة أفضل مونتاج مقطع مرئي
٥٥طالب كلية هـندسة وعلوم احلاسب١٤٤٠-١٤٤١هــمسابقة أفضل تعليق على مشروع نيوم
٧٦طالب كلية هـندسة وعلوم احلاسب١٤٤٠-١٤٤١هــمسابقة مواهب على مستوى الكلية

٤٩طالبات كلية هـندسة وعلوم احلاسب١٤٤٠/٣/١هـبازار أنامل مبدعة
١٠طالب١٤٤١/٠٣/٠٩هـمسابقة مواهب النسخة اخلامسة

١٤طالبات وإداريات وأعضاء التدريس١٤٤١/٣/٢هـفنانني حول العامل
٨طالبات وأعضاء التدريس١٤٤١/٣/٣هـورشة عمل برنامج (فوكو سكي)

٤طالبات١٤٤١/٦/٢٤هـمعرض ُحّر

سات
درا

وال
وم 

لعل
ة ا

كلي
متيم

ين 
ة ب

وط
حب

١٢٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٢/١٦هـفن الديكوباج
١٧٥طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/١/٢٦هـملمح اناقة

٦٢طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٦/٢٥هـفن التصميم
٥٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٧/١٣هـاملوهبة ورعايتها يف اململكة العربية السعودية

٥٨طالبات مدرسة متوسطة وثانوية احللوة١٤٤١/٧/٨هـكيف أكتشف موهبيت
٢٢٣طالبات الكلية١٤٤١/٧/١هـالفن السريايل

١٠٠طالبات مدرسة متوسطة وثانوية احللوة١٤٤١/٧/٨هـكيف أكتشف موهبيت
٩٨طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤٠/٧/١٤هـمعرض أصداء للفن التشكيلي

ية 
ترب

ة ال
كلي

سر
دوا

ي ال
واد

ب

١٤طالب اجلامعة١٤٤٠/٧/٢٢هـاملشاركة يف مسابقة مواهب واحلصول على املركز الثاين على مستوى اجلامعة



٧٤

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

خلرج
ع با

جتم
امل

٥طالب الكلية١٤٤٠/٦/١همعرض للتصوير ضمن مسابقة مواهب الرابعة
١طالب الكلية١٤٤٠/٦/١هاإلنشاد

٥طالب الكلية١٤٤٠/٦/١هاألفالم التوعوية
٣طالب الكلية١٤٤٠/٦/١همونتاج فيديو

٢٠٠طالب ومنسوبو الكلية١٤٤١/٤/٦هـاحلفل اخلتامي لألنشطة الطالبية

وم 
لعل

ة ا
كلي

ية 
طب

ال
ية 

بيق
تط

ال
سر

دوا
ي ال

واد
ب

٢٢طالبات١٤٤٠/٥/١٧هنصائح لتصوير الفيديو االحتراىف

ية 
كل

سة 
هلند

ا
ي 

واد
ب

سر
دوا

ال

٢٠طالب كلية اهلندسة بوادي الدواسر١٤٤٠/٧/١١هـُملتقى «أماسي شبابية ٢»

نة 
لس

دة ا
عما

ية 
ضري

تح
ال

خلرج
با

٥٠الطالب١٤٤٠/٤/٥هـاملشاركة بربنامج مواهب
٨٠الطالب١٤٤١/٣/١هـإقامة برنامج مواهب (٥)

١٢الطالب١٤٤١/١/٢٦هـمبادرة  بعنوان « التحضريية أمجل «

طر 
 ش

ة -
ريي

حض
 الت

سنة
ة ال

ماد
ع

خلرج
- با

بات
طال

ال

٣٠طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٠٦/١٩هـصناعة الصابون
٢٥طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٧/٣هـالطباعة على األقمشة

٢٧طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٠٦/٢٩هـفرميات
٣٨طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٧٠/١٨هـعندك علم

٣٩طالبات العمادة١٤٤١/٠٧/١٩هـمسابقة يف التكنولوجيا الطبية املتقدمة يف الرعاية الصحية
٣٧طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٠٢/٣٠هـإحساسك من صورة

You are the winner٤٠طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٠٣/١٣هـ
٣٢طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٠٢/٠٢هـالرسم على احلجارة

٧٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

ريية
حض

 الت
سنة

ة ال
ماد

ع
خلرج

ت با
البا

لط
ر ا

شط

٣٧طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٢/٢٠هـالرسم على الزجاج

٢٥طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٠٢/٢٧هـالرسم على اخلشب

٣٠طالبات العمادة١٤٤٠/٠٢/٣٠هـمشروعك من اجلبس

٣٣طالبات العمادة١٤٤٠/٠٣/٠٤هـفن تشكيل الورق

٢٣طالبات العمادة١٤٤٠/٠٣/١١هـفن صناعة املجوهرات

٤٢طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٥/١٤هـلوحة جدارية

٣٨طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٠٧/١٤هـأمجل عبارة حتفيزية

٤٣طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٠٣/١٣هـاختربي معلوماتك

٣٦الطالبات أعضاءهـيئة التدريس١٤٤٠/٥/١هـاحلساب الذهين

٢٠منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٠٣/٠٣هـاخلط العريب

٣٢طالبات العمادة١٤٤١/٠٣/٠٦هـالطباعة على القماش

١٠٠طالبات العمادة١٤٤١/٠٣/٠٨هـسكب األلوان

٣٧طالبات العمادة١٤٤١/٠٣/١٤هـالنحت على املرايا

٣٧طالبات العمادة١٤٤١/٦/١٧هاحلفر على زجاجات العطور

١٣٠طالبات العمادة١٤٤١/٦/٢٥هـلون حياتك

٢٧طالبات العمادة١٤٤١/٦/٢٦هـالرسم باأللوان املائية



٧٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

ريية
حض

 الت
سنة

ة ال
ماد

ع
خلرج

ت با
البا

لط
ر ا

شط

٣٧طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٢/٢٠هـالرسم على الزجاج

٢٥طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٠٢/٢٧هـالرسم على اخلشب

٣٠طالبات العمادة١٤٤٠/٠٢/٣٠هـمشروعك من اجلبس

٣٣طالبات العمادة١٤٤٠/٠٣/٠٤هـفن تشكيل الورق

٢٣طالبات العمادة١٤٤٠/٠٣/١١هـفن صناعة املجوهرات

٤٢طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٥/١٤هـلوحة جدارية

٣٨طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٠٧/١٤هـأمجل عبارة حتفيزية

٤٣طالبات ومنسوبات العمادة١٤٤٠/٠٣/١٣هـاختربي معلوماتك

٣٦الطالبات أعضاءهـيئة التدريس١٤٤٠/٥/١هـاحلساب الذهين

٢٠منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٠٣/٠٣هـاخلط العريب

٣٢طالبات العمادة١٤٤١/٠٣/٠٦هـالطباعة على القماش

١٠٠طالبات العمادة١٤٤١/٠٣/٠٨هـسكب األلوان

٣٧طالبات العمادة١٤٤١/٠٣/١٤هـالنحت على املرايا

٣٧طالبات العمادة١٤٤١/٦/١٧هاحلفر على زجاجات العطور

١٣٠طالبات العمادة١٤٤١/٦/٢٥هـلون حياتك

٢٧طالبات العمادة١٤٤١/٦/٢٦هـالرسم باأللوان املائية



٧٦

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

الب
لط

ن ا
شؤو

دة 
عما

 

Microsoft Word  ١٥منسوبو عمادة شؤون طالب١٤٤٠/٠٤/٠٢هـدورة أساسيات استخدام برنامج الوورد

Microsoft Excel ١٢منسوبو عمادة شؤون طالب١٤٣٩/٤/٢٤هـدورة أساسيات استخدام برنامج االكسل

Microsoft Excel  ١٤منسوبو عمادة شؤون طالب١٤٤٠/٠٤/٠٢هـدورة أساسيات استخدام برنامج االكسل

٢٠٠طالبات كلية التربية بالدمل١٤٤١/٠٧/٠٨هـّمجل املنطق

٤٥طالبات كلية التربية بالدمل١٤٤١/٠٧/٠٩هـطريقك إىل اإللقاء

٢٥طالبات كلية التربية بالدمل١٤٤١/٠٧/٠٧هـجلسة املعاجم واأللفاظ

طالبات كلية العلوم والدراسات االنسانية ١٦-٦-١٤٤١هـفن التصميم
٦٢حبوطة بين متيم

طالبات كلية العلوم والدراسات االنسانية ٢٠-٦-١٤٤١هـكيف أكتشف موهبيت
١٠٠حبوطة بين متيم

طالبات كلية العلوم والدراسات االنسانية ١٤٤١/٠٧/٠٧هـكيف أصنع فيلًما؟
١٨حبوطة بين متيم

٢٠عمادة السنة التحضريية٠٣-٠٣-١٤٤١هـاخلط العريب

٢٠٠عمادة السنة التحضريية٢٩-٠٣-١٤٤١هـتأثري األلوان على حياتنا

٤١طالبات جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز٢ -١١-١٤٤١هـفن العناية باحلدائق املرتلية

ية 
طب

م ال
علو

ة ال
كلي

 
خلرج

ة با
يقي

طب
٤٠طالب الكلية١٤٤١/٣/١هـمسابقة مواهب ٥الت

٥٠طالبات الكلية١٤٤٠-١٤٤١هــأنريي موهبتك

٨٠طالبات الكلية١٤٤٠-١٤٤١هــكوين مجيلة

٧٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

الج
ألف

ت ا
كليا

٦٠الطالب١٤٤١/٣/٢٤هـمعرض رسوم األطفال
٦٠الطالب١٤٤١/٤/١هـمشروع تطبيقي إلنشاء مشروع أعمال

٢٥الطالبات١٤٤١/٦/٢٦هـجتهزي ملشروعك
٣٠الروضة الثاين والروضة السابعة بليلى١٤٤١/٣/١هـتطبيق أنشطة تدريبية لتنمية اللغة والتازر البصري واحلركي لألطفال

٣٧الطالبات١٤٤١/٣/١٦هـمعرض املوهوبات واملبدعات

نان
ألس

ب ا
 ط

لية
٤٠طالب الكلية١٤٤١/٣/٢٥هـ.مسابقة مواهب ٥ - شق الرسم ك

٤٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٣هـمسابقة مواهب ٥ - شق التمثيل
٤٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٣هـمسابقة مواهب ٥ - شق التصوير
٤٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٣هـمسابقة مواهب ٥ - شق املونتاج

لية
ك

ية 
ترب

ال
خلرج

با

٢٥الطالب١٤٤١/٢/١٠هـدورة يف مجاليات اخلط العريب

ية 
كل

سة 
هلند

ا
ي 

واد
ب

سر
دوا

٢٠طالب كلية اهلندسة بوادي الدواسر٧-٣-١٤٤١هـمسابقة مواهب ٥ال
٣٠طالب كلية اهلندسة بوادي الدواسر١ -٤ -١٤٤١هـأمسيات شعرية

ال 
عم

 األ
دارة

ة إ
كلي

خلرج
با

١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/١٠هـأخالقيات الطالب اجلامعى
١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/١٣هـالقيادة اإلبداعية

١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/٢٠هـمهارات املقابلة الشخصية
١٠٥الطالب١٤٤٠/٥/٢٧هـكيف ختطط ملستقبلك

رة 
 إدا

ال 
عم

األ
طة 

حبو
متيم

ين 
٢٥طالب الكلية١٤٤١/٢/٣هـبرنامج أكسل للمبتدئنيب

٢٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٩هـزيارة شركة املراعي 



٧٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

الج
ألف

ت ا
كليا

٦٠الطالب١٤٤١/٣/٢٤هـمعرض رسوم األطفال
٦٠الطالب١٤٤١/٤/١هـمشروع تطبيقي إلنشاء مشروع أعمال

٢٥الطالبات١٤٤١/٦/٢٦هـجتهزي ملشروعك
٣٠الروضة الثاين والروضة السابعة بليلى١٤٤١/٣/١هـتطبيق أنشطة تدريبية لتنمية اللغة والتازر البصري واحلركي لألطفال

٣٧الطالبات١٤٤١/٣/١٦هـمعرض املوهوبات واملبدعات

نان
ألس

ب ا
 ط

لية
٤٠طالب الكلية١٤٤١/٣/٢٥هـ.مسابقة مواهب ٥ - شق الرسم ك

٤٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٣هـمسابقة مواهب ٥ - شق التمثيل
٤٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٣هـمسابقة مواهب ٥ - شق التصوير
٤٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٣هـمسابقة مواهب ٥ - شق املونتاج

لية
ك

ية 
ترب

ال
خلرج

با

٢٥الطالب١٤٤١/٢/١٠هـدورة يف مجاليات اخلط العريب

ية 
كل

سة 
هلند

ا
ي 

واد
ب

سر
دوا

٢٠طالب كلية اهلندسة بوادي الدواسر٧-٣-١٤٤١هـمسابقة مواهب ٥ال
٣٠طالب كلية اهلندسة بوادي الدواسر١ -٤ -١٤٤١هـأمسيات شعرية

ال 
عم

 األ
دارة

ة إ
كلي

خلرج
با

١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/١٠هـأخالقيات الطالب اجلامعى
١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/١٣هـالقيادة اإلبداعية

١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/٢٠هـمهارات املقابلة الشخصية
١٠٥الطالب١٤٤٠/٥/٢٧هـكيف ختطط ملستقبلك

رة 
 إدا

ال 
عم

األ
طة 

حبو
متيم

ين 
٢٥طالب الكلية١٤٤١/٢/٣هـبرنامج أكسل للمبتدئنيب

٢٠طالب الكلية١٤٤١/٢/٩هـزيارة شركة املراعي 



٧٨

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

٥/١/٢ ـ األندية الطالبية:

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

الب
لط

ن ا
شؤو

دة 
عما

٤٨ طالب اجلامعة٢٧-١٤٤٠/١١/٢٩هـاملعسكر اإلعدادي للمشاركني مبعسكرات اخلدمة العامة حلج ١٤٤٠هـ

٤٨ احلجاج٠١-١٤٤٠/١٤هـمعسكرات اخلدمة العامة مبكة املكرمة

٤٨ طالب اجلامعة١٤٤١/٠١/١٩هـتكرمي معايل رئيس اجلامعة للمشاركني مبعسكرات اخلدمة العامة

٢٠ طالب اجلامعة١٤٤١/٠١/٢٦هـاملشاركة يف تنظيم االحتفال باليوم الوطين

١٤ طالب اجلامعة١٤٤١/٠٢/٢٠هـاملخيم العاملي جوتا جويت هلواة الالسلكي

٢٠ طالب اجلامعة١٤٤١/٠٣/٠٧هـدورة مبادئ احلركة الكشفية

٢٠طالب اجلامعة١٤٤١/٠٣/١٤هـدورة فنون احلبال

٢٠ طالب اجلامعة٢٣-١٤٤١/٠٣/٢٥هـاملشروع الوطين الكشفي لنظافة البيئة ومحايتها

٢٠ طالب اجلامعة١٤٤١/٠٤/٠٤هـاالحتفاء بالذكرى اخلامسة لبيعة خادم احلرمني الشريفني

٤٠ طالب اجلامعة٢٨-١٤٤١/٠٥/٣٠هـالدراسة األولية للشارة اخلشبية

١٠ طالب اجلامعة١٤٤١/٠٦/١٨هـبرنامج حفظ النعمة

٣٠ طالب اجلامعة١٤٤١/٠٦/٢٥هـمعرض محاية النشء من االحنراف الفكري (حصانة)

٧٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا ٦/١/٢ـ أنشطة اجلوالة:

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

ب 
لط

ة ا
كلي

ري
بش

ال
خلرج

٩٦الطالب ومنسوبو الكلية١٤٤١/١/٢٣هـاالحتفال باليوم الوطينبا

٤٥حجاج اخلرج١٥ /١٤٤١/١١هـمعسكر اخلدمة العامة للحج

الة
جلو

ي ا
 ناد

الج
ألف

يف ا

٢٥٠املشاركون يف احلفل١٤٤١/٦/٢٦هـاملشاركة يف تنظيم يف زيارة أمري الرياض للمحافظة

٣٠٠املجتمع١٤٤١/٧/٦هـاملشروع الوطين الكشفي لنظافة البيئة ومحايتها (لنحافظ عليها)

١٦عشرية اجلوالة١٤٤١/٧/٥هـدورة يف فنون احلبال والعقد الكشفية

٢٦٠طالب الكلية١٤٤١/٢/١هـتنظيم يف االحتفال باليوم الوطين

١٠أعضاء هـيئة التدريس١٤٤١/٧/١هـيوم املعلم العريب

٩٠مرضى مستشفى األفالج العام واملصلون باملساجد١٤٤١/١/٢٦هـبقطرة ماء حتيا احلياة

٢٠مجعية إنسان١٤٤١/٢/١٥هـهنا الجلكم

١٤٤١/٤/١٩هـحياة

بية
لتر

ة ا
كلي

سر
دوا

ي ال
واد

ب

٤٧طالب اجلامعة بوادي الدواسر١٤٤١/١/٢٦هـتنظيم بطولة اختراق الضاحية للفروع

٦٧املجتمع بالوادي١٤٤١/٢/٢هـاملشاركة يف حفل اليوم الوطين بوكالة اجلامعة للفروع

٥٤مستشفى وادي الدواسر العام١٤٤١/٥/٥هـاملشاركة يف فعاليات اليوم العاملي للسكر مبستشفى وادي الدواسر

٦٢املجتمع بالوادي١٤٤١/٦/٢٩هـتنفيذ املشروع الوطين الكشفي حلماية البيئة

زيارة ميدانية لعشرية اجلوالة وطالب التربية اخلاصة ملدرسة متوسطة النويعمة لتقدمي 
١١ذوو االحتياجات اخلاصة باملدرسة١٤٤١/٧/٩هـالدعم واملساندة لذوو االحتياجات اخلاصة.



٧٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا ٦/١/٢ـ أنشطة اجلوالة:

عدد املستفيديناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

ب 
لط

ة ا
كلي

ري
بش

ال
خلرج

٩٦الطالب ومنسوبو الكلية١٤٤١/١/٢٣هـاالحتفال باليوم الوطينبا

٤٥حجاج اخلرج١٥ /١٤٤١/١١هـمعسكر اخلدمة العامة للحج

الة
جلو

ي ا
 ناد

الج
ألف

يف ا

٢٥٠املشاركون يف احلفل١٤٤١/٦/٢٦هـاملشاركة يف تنظيم يف زيارة أمري الرياض للمحافظة

٣٠٠املجتمع١٤٤١/٧/٦هـاملشروع الوطين الكشفي لنظافة البيئة ومحايتها (لنحافظ عليها)

١٦عشرية اجلوالة١٤٤١/٧/٥هـدورة يف فنون احلبال والعقد الكشفية

٢٦٠طالب الكلية١٤٤١/٢/١هـتنظيم يف االحتفال باليوم الوطين

١٠أعضاء هـيئة التدريس١٤٤١/٧/١هـيوم املعلم العريب

٩٠مرضى مستشفى األفالج العام واملصلون باملساجد١٤٤١/١/٢٦هـبقطرة ماء حتيا احلياة

٢٠مجعية إنسان١٤٤١/٢/١٥هـهنا الجلكم

١٤٤١/٤/١٩هـحياة

بية
لتر

ة ا
كلي

سر
دوا

ي ال
واد

ب

٤٧طالب اجلامعة بوادي الدواسر١٤٤١/١/٢٦هـتنظيم بطولة اختراق الضاحية للفروع

٦٧املجتمع بالوادي١٤٤١/٢/٢هـاملشاركة يف حفل اليوم الوطين بوكالة اجلامعة للفروع

٥٤مستشفى وادي الدواسر العام١٤٤١/٥/٥هـاملشاركة يف فعاليات اليوم العاملي للسكر مبستشفى وادي الدواسر

٦٢املجتمع بالوادي١٤٤١/٦/٢٩هـتنفيذ املشروع الوطين الكشفي حلماية البيئة

زيارة ميدانية لعشرية اجلوالة وطالب التربية اخلاصة ملدرسة متوسطة النويعمة لتقدمي 
١١ذوو االحتياجات اخلاصة باملدرسة١٤٤١/٧/٩هـالدعم واملساندة لذوو االحتياجات اخلاصة.



٨٠

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

خلرج
ع با

جتم
ة امل

كلي

٣طالب اجلوالة١٤٤١/٣/١٤هـدورة فنون احلبال
٣طالب اجلوالة١٤٤١/٣/٢٣هـاملشروع الوطين الكشفي لنقظافة البيئة ومحايتها

٣طالب اجلوالة١٤٤١/٢/٢٣هـمحلة تشجري املدينة اجلامعية
٣طالب اجلوالة١٤٤١/٥/٢٨هـالدراسة األولية للشارة اخلشبية

٣طالب اجلامعة١٤٤١/٦/١٨هـمبادرة حفظ النعمة
٣طالب اجلوالة٢٠٢٠/٥/١٠املشاركة يف املعسكر الرقمي األول للجوالة

نة 
لس

دة ا
عما

ية 
ضري

تح
ال

خلرج
٢٠الطالب١٤٤١/١/١٧هـُتشّكل عشرية اجلوالة  للعام اجلامعي ١٤٤١هـبا

٢٥الطالب١٤٤١/٣/١٠هـدورة التقاليد الكشفية

وم 
لعل

ة ا
كلي

ية 
طب

ال
ية 

بيق
تط

ال
خلرج

١٣٠منسوبات وطالبات االبتدائية الثانية١٤٤١/٦/٢٥هـكوين مسعفةبا

٢٠الطالب١٤٤٠-١٤٤١هــزيارة ملدينة األمري سلطان للخدمات اإلنسانية

رة 
 إدا

لية
ك

ال 
عم

األ
خلرج

با

١٠٥الطالب١٤٤١/٦/٢٥هـتكرمي جوالة كلية إدارة األعمال باخلرج

رة 
 إدا

لية
ك

ال 
عم

األ
ين 

ة ب
وط

حب
٢٥أفراد اجلوالة  ٢٤/٢/١٤٤١هـعشرية اجلوالة يف الكلية تنظم برناًجما ألعضائهامتيم

وم 
العل

ية 
 كل

ات 
راس

الد
و

نية
نسا

اال
متيم

ين 
ة ب

وط
٢٥طالبات قسم الكيمياء١٤٤١/٦/١٥هـزيارة مبىن اهلئية للغذاء والدواء بالرياضحب

٧٣طالبات املدرسة املتوسطة التحفيظ بالسالمية١٤٤١/٦/٢٥هـمعا لتنمية مهاراتنا اللغوية

٨١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا ٧/١/٢ـ أنشطة عامة:

عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

خلرج
ي با

شر
 الب

طب
ة ال

كلي

٧٥ طالب كلية الطب١٤٤١/٥/٤هـملتقي تعريفي للطالب ملا بعد فترة الدراسة
٢٥طالب ومنسوبو جامعة األمري سطام٨-١٤٤١/٦/١٠هـمحلة التربع بالدم

محلة جمتمعية الهايل اخلرج أقيمت يف ١٤٤١/٧/٥هـمحلة التهاب اللفافة االمخصية
٢٠جممع اويسس مول باخلرج

١٤طالب اجلامعة يف السكن الطاليب١٤٤٠-١٤٤١هــمحلة التوعية بفريوس كرونا بالسكن الطاليب
٩٠طالب ومنسوبو جامعة األمري سطام واملجتمع١٤٤٠-١٤٤١هــاملشاركة اإلعالمية علي منصة تويتر

٣٠طالب كلية الطب١٤٤١/٣/٢٥هـدورة اإلنعاش القليب الرئوي
٨٩طالب ومنسوبو جامعة األمري سطام١٤٤١/٣/٢٦هـمحلة التربع باخلاليا اجلزعية

١٢٠طالب ومنسوبو جامعة األمري سطام١٤٤١/٣/١٦هـمحلة السكري
١٣٠طالب ومنسوبو جامعة األمري سطام١٤٤١/٤/٣هـاليوم العاملي ملرضي االيدز

١٥٥طالب ومنسوبو جامعة األمري سطام١٤٤١/٦/٩هـمحلة التصلب املتعدد
١٥٦طالب ومنسوبو جامعة األمري سطام١٤٤١/٤/٢٠هـخفف وال تندم

٤٠طالب كلية الطب١٤٤١/٦/١٥هـيف ثنايا التخصص

ات 
راس

الد
م و

علو
ة ال

كلي
الج

ألف
ة ا

ساني
الن

ا

٤٥٠املجتمع١٤٤٠/١٠/١٩هـمعرض اختر ختصصك
٦٠٠٠املجتمع١٤٤١/١/٢٥هـفعاليةهـمه حىت القمة
٨٥٠طالب الكلية١٤٤١/٢/١هـاالحتفال باليوم الوطين

٣٠٠الطالب اجلدد٢-١٤٤١/١/٤هـامللتقى التعريفي الفصل االول
١٢٠الطالب اجلدد١٤٤١/٥/٢٨هـامللتقى التعريفي الفصل الثاين

٥٠٠٠املجتمع١٤٤١/٨/٦هـنشر الوعي وأخطار مرض كورونا يف التواصل االجتماعي من السناب والتويتر



٨١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا ٧/١/٢ـ أنشطة عامة:

عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

خلرج
ي با

شر
 الب

طب
ة ال

كلي

٧٥ طالب كلية الطب١٤٤١/٥/٤هـملتقي تعريفي للطالب ملا بعد فترة الدراسة
٢٥طالب ومنسوبو جامعة األمري سطام٨-١٤٤١/٦/١٠هـمحلة التربع بالدم

محلة جمتمعية الهايل اخلرج أقيمت يف ١٤٤١/٧/٥هـمحلة التهاب اللفافة االمخصية
٢٠جممع اويسس مول باخلرج

١٤طالب اجلامعة يف السكن الطاليب١٤٤٠-١٤٤١هــمحلة التوعية بفريوس كرونا بالسكن الطاليب
٩٠طالب ومنسوبو جامعة األمري سطام واملجتمع١٤٤٠-١٤٤١هــاملشاركة اإلعالمية علي منصة تويتر

٣٠طالب كلية الطب١٤٤١/٣/٢٥هـدورة اإلنعاش القليب الرئوي
٨٩طالب ومنسوبو جامعة األمري سطام١٤٤١/٣/٢٦هـمحلة التربع باخلاليا اجلزعية

١٢٠طالب ومنسوبو جامعة األمري سطام١٤٤١/٣/١٦هـمحلة السكري
١٣٠طالب ومنسوبو جامعة األمري سطام١٤٤١/٤/٣هـاليوم العاملي ملرضي االيدز

١٥٥طالب ومنسوبو جامعة األمري سطام١٤٤١/٦/٩هـمحلة التصلب املتعدد
١٥٦طالب ومنسوبو جامعة األمري سطام١٤٤١/٤/٢٠هـخفف وال تندم

٤٠طالب كلية الطب١٤٤١/٦/١٥هـيف ثنايا التخصص

ات 
راس

الد
م و

علو
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كلي
الج

ألف
ة ا

ساني
الن

ا

٤٥٠املجتمع١٤٤٠/١٠/١٩هـمعرض اختر ختصصك
٦٠٠٠املجتمع١٤٤١/١/٢٥هـفعاليةهـمه حىت القمة
٨٥٠طالب الكلية١٤٤١/٢/١هـاالحتفال باليوم الوطين

٣٠٠الطالب اجلدد٢-١٤٤١/١/٤هـامللتقى التعريفي الفصل االول
١٢٠الطالب اجلدد١٤٤١/٥/٢٨هـامللتقى التعريفي الفصل الثاين

٥٠٠٠املجتمع١٤٤١/٨/٦هـنشر الوعي وأخطار مرض كورونا يف التواصل االجتماعي من السناب والتويتر
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عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة:

الج
ألف

ة ا
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ت ا

اسا
لدر

 وا
لوم

الع
ية 

كل

٣٠طالب الكلية١٤٤١/٦/٤هـحىت نرتقي معا
٢٠طالب الكلية١٤٤١/٧/١هـاختربي ذكاءك

٩٥طالب الكلية  ١٩-١٤٤١/١/٢٠هـلقاء تعريفي باملجالس الطالبية
٢٥طالب الكلية١٤٤١/٢/١٦هـالتنمر وحسن التعامل

١٢طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٢هـلسان عريب
١٧طالب الكلية١٤٤١/٢/٢٣هـكيفية ختطي املشكالت النفسية وإجياد احللول هلا

الثانوية الثانية بليلى١٤٤١/٣/١٤هـالتطوع حياة
Learning English writing through websites٣٦طالب الكلية١٤٤١/٣/٢٣هـ

طالب الكلية١٤٤١/٣/٢٩هـاملسرحية
١١طالب الكلية١٤٤١/٣/٢٩هـجرب اخلواطر

٣٥طالب الكلية١٤٤١/٣/٣٠هـازرع امال حتصد خريا

خلرج
ع با

جتم
ة امل

كلي

٢٠٠الطالب ومنسوبو الكلية١٤٤١/١/٤هـزيارة  وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية لكلية املجتمع باخلرج
٣٠٠الطالب١٤٤١/١/٢هـأسبوع التهيئة للطالب املستجدين

١٠٠الطالب١٤٤١/٢/١٤هـالربنامج التثقيفي للتوعية بإجراءات القبول والتسجيل
٥٠أعضاءهـيئة التدريس بالكلية١٤٤١/٣/١٤هـورشة عمل بعنوان توصيف الربامج واملقررات طبقا للنموذج اجلديد للمركز الوطين

١٥٠الطالب املستجدين١٤٤١/٦/٣هـلقاء سعادة العميد مع الطالب املستجدون
٣٠الطالب١٤٤١/٦/٢٥هـورشة عمل بعنوان: ختطيط وتنفيذ املبادرات التطوعية

١٥٠الطالب ومنسوبو الكلية١٤٤١/٧/٦هـزيارة مدير الصيانة واتشغيل باجلامعة للكلية

وم 
لعل

ة ا
كلي

 
ية 

طب
ال

ية 
بيق

تط
ال

سر
دوا

ي ال
واد

١٥طالبات١٤٤١/٢/٩هـمقدمة للتويفلب
١٠طالبات١٤٤١/٣/٩هـفن التعامل مع الناس

٢٢طالبات١٤٤١/٤/٥هـعمل ركن لالستعداد االجيايب لالختبارات
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 الت
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٦٤طالب املستوى الثامن بالكلية١٤٤١/١/٦هـبرنامج يئة طالب التدريب امليداينك
٢١طالبات املستوى الثامن١٤٤١/٢/١٤هـورشة عمل بعنوان (التنشئة االجتماعية لطفل الروضة يف ضوء رؤية اململكة ٢٠٣٠)

١٦طالب الكلية١٤٤١/٣/١٩هــورشة عمل إلنتاج األفالم التوعوية يف إطار الربنامج التدرييب للملتقى العلمي
١٥طالب الكلية١٤٤١/٣/٢٩هـورشة تدريبية بعنوان (ريادة األعمال من الفكرة إيل التنفيذ)

٢٧أعضاء وعضواـئية التدريس بالكلية١٤٤١/٧/١١هــورشة عمل التدريب على نظام البالك بورد
٩أعضاءهـئية التدريس بالكلية١٤٤١/٧/١٤هــورشة عمل إنشاء القاعات االفاتراضية

٢٤طالب الكلية١٤٤١/٧/١٦هــورشة عمل لدخول القاعات االفتراضية على نظام البالك بورد

نان
ألس

ب ا
 ط

لية
 ك

١٨طالب السنة االوىل١٤٤١/١/٥هـاللقاء التعريفي للطلبة املستجدين
؟طالب الكلية١٣-١٤٤١/٥/١٥هـمسابقة أفضل متحدث يافع
٤٠٠طالب الكلية١٣-١٤٤١/٥/١٥هـاملشاركة يف امللصق العلمي
+٣٠٠٠أطباء األسنان٨-١٤٤١/٦/٩هـاملشاركة يف امللصق العلمي
٢٠٠طالب كليات طب األسنان٨-١٤٤١/٦/٩هـاملسابقة العلمية الطالبية
٤٠٠أطباء األسنان يف اململكة١٤٤١/٧/١٢هـاملشاركة يف امللصق العلمي

Periodontal diseases classification ٣٠أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٢/٢٧هـورشة عمل
Function and Esthetic Crown lengthening ٣٠أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٣/٥هـورشة عمل

Magnification and Ilumination in Endodontics ٣٠أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٣/١٣هـورشة عمل
principle of Occlusion ٣٣أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٣/١٩هـورشة عمل
3rd Molars Extraction ٣٥أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٤/١٠هـورشة عمل
٤٠أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٥/٢هـورشة عمل التقدمي للدراسات العليا

Handling medical emergency on dental chair ٣٠أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٦/٧هـورشة عمل
 Cone Beam CT in Oral and Maxillofacial Surgery; Indications and ورشة عمل

Interpretaion٢٨أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٧/٦هـ

٣٥أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٤/٣هـورشة عمل أساسيات البحث العلمي
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٦٤طالب املستوى الثامن بالكلية١٤٤١/١/٦هـبرنامج يئة طالب التدريب امليداينك
٢١طالبات املستوى الثامن١٤٤١/٢/١٤هـورشة عمل بعنوان (التنشئة االجتماعية لطفل الروضة يف ضوء رؤية اململكة ٢٠٣٠)

١٦طالب الكلية١٤٤١/٣/١٩هــورشة عمل إلنتاج األفالم التوعوية يف إطار الربنامج التدرييب للملتقى العلمي
١٥طالب الكلية١٤٤١/٣/٢٩هـورشة تدريبية بعنوان (ريادة األعمال من الفكرة إيل التنفيذ)

٢٧أعضاء وعضواـئية التدريس بالكلية١٤٤١/٧/١١هــورشة عمل التدريب على نظام البالك بورد
٩أعضاءهـئية التدريس بالكلية١٤٤١/٧/١٤هــورشة عمل إنشاء القاعات االفاتراضية

٢٤طالب الكلية١٤٤١/٧/١٦هــورشة عمل لدخول القاعات االفتراضية على نظام البالك بورد

نان
ألس

ب ا
 ط
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 ك

١٨طالب السنة االوىل١٤٤١/١/٥هـاللقاء التعريفي للطلبة املستجدين
؟طالب الكلية١٣-١٤٤١/٥/١٥هـمسابقة أفضل متحدث يافع
٤٠٠طالب الكلية١٣-١٤٤١/٥/١٥هـاملشاركة يف امللصق العلمي
+٣٠٠٠أطباء األسنان٨-١٤٤١/٦/٩هـاملشاركة يف امللصق العلمي
٢٠٠طالب كليات طب األسنان٨-١٤٤١/٦/٩هـاملسابقة العلمية الطالبية
٤٠٠أطباء األسنان يف اململكة١٤٤١/٧/١٢هـاملشاركة يف امللصق العلمي

Periodontal diseases classification ٣٠أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٢/٢٧هـورشة عمل
Function and Esthetic Crown lengthening ٣٠أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٣/٥هـورشة عمل

Magnification and Ilumination in Endodontics ٣٠أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٣/١٣هـورشة عمل
principle of Occlusion ٣٣أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٣/١٩هـورشة عمل
3rd Molars Extraction ٣٥أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٤/١٠هـورشة عمل
٤٠أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٥/٢هـورشة عمل التقدمي للدراسات العليا

Handling medical emergency on dental chair ٣٠أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٦/٧هـورشة عمل
 Cone Beam CT in Oral and Maxillofacial Surgery; Indications and ورشة عمل

Interpretaion٢٨أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٧/٦هـ

٣٥أطباء االمتياز والطالب١٤٤١/٤/٣هـورشة عمل أساسيات البحث العلمي
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٨٥٠الطالب١٤٤١/٩/١هـاللقاء التعريفي للطالب اجلدد١٤٤١هـ

٧٠أعضاءهـيئة التدريس١٤٤٠/١٢/٢٧هـلقاء تعريفي ألعضاءهـيئة تدريس العمادة

٦٠٠الطالب١٤٤١/١/٦هـجوالت تعريفية باألنشطة الطالبية واملجالس الطالبية

٨الطالب١٤٤١/١/١٦هـتشكيل املجلس الطاليب

٨الطالب١٤٤١/١/٣٠هـ اجتماع املجلس االستشاري الطاليب األول

١٦الطالب١٤٤١/٢/٩هـمحلة بعنوان «حتضريييت بال تدخني»

٨٠٠الطالب١٤٤١/٣/٧هـإقامة برنامج ختصصك

٢٤الطالب١٤٤١/٣/٢٤هـزيارة كلية اهلندسة

١٨الطالب١٤٤١/٦/٩هـزيارة ملركز امللك عبداهللا خلدمة اللغة العربية

٨٠الطالب١٤٤١/٦/١١هـ«اللقاء املفتوح» مع سعادة وكيل العمادة للشؤون التعليمية واألكادميية

٦٥٠الطالب١٤٤١/٦/١٩هـجوالت  تعريفية عن امللتقى العلمي الطاليب

٨الطالب مع املجتمع املحلي١٤٤١/٦/٢٦هـزيارة ملستشفى امللك خالد اجلامعي

٢١الطالب١٤٤١/٨/٩هـزيارة  اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات

٤٢الطالب١٤٤١/٢/٤هـلقاء بعنوان «مهة وطن»

٢٥الطالب١٤٤١/٣/٢١هـزيارة إىل كلية الطب قسم التشريح جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

٤٥الطالب مع املجتمع املحلي١٤٤١/٣/٢٢هـزيارة لشركة املراعي

٧٨الطالب١٤٤١/٦/١٨هـبرنامج «السمنة تفتك بالصحة»
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٢٥منسوبات وطالبات العمادة٢٠-١٤٤١/٠٣/٢٨هـبازار األسر املنتجة
٢٢طالبات العمادة١٤٤١/٦/٢٦هـامجل هـدية
١٠٠طالبات العمادة١٤٤١/٠٣/٠٢هـزاجل السعادة

-طالبات العمادة٢٣-١٤٤١/٦/٢٥هـاملشاركة يف اللقاء التعريفي بامللتقى العلمي الطاليب
١٥منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٣/١٤هـكسوة الشتاء

وم 
وعل

سة 
هلند

ة ا
كلي

 
خلرج

ب ا
حلاس

ا

١٠طالبات املجلس١٤٤١/٧/١هـجتديد املصلى
١٦الطالبات١٤٤١/٧/١٣هـمعرض إنترنت االشياء

١٨طالبات وموظفات الكلية١٤٤١/٦/٢٤هـكيف تنمي مهارتك يف تصميم اجلرافيك
Sattam Programming Contest -SPC٢٤طالبات١٤٤١/٦/١٧هـ

Programming Contest 1٢٢طالبات١٤٤١/٦/٢٤هـ
MS Office For Security Staff PSAU١٨طالبات وموظفات األمنمن ٢٦ /٦ إىل ١٤٤١/٧/٣هـ

خلرج
ة با

يقي
طب

 الت
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لط
وم ا

لعل
ة ا

كلي

١٢٥طالب إدارة األعمال١٤٤١/٢/٢٣هــاليوم العاملي هلشاشة العظام
myofascial release ١٠طالب قسم العالج الطبيعي١٤٤١/٣/٢هــورشة عمل ختصصية

٢٠٠جمتمع اخلرج١٤٤١/٣/١٧هـــاليوم العاملي للسكري
٤٥طالب الكلية١٤٤١/٤/٧هـــحماضرة عن مرض «التصلب العصيب املتعدد»

«spinal manual therapy» ٢٥طالب العالج الطبيعي١٤٤١/٤/١٥هـــورشة عن
١٣٠طالب إدارة األعمال١٤٤١/٧/٤هـــفعالية :كيف أحافظ على عظامي؟

طالب وطالبات االبتدائية الثامنة ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـخفف عنك
١٢٣والعشرون باخلرج

١٢٠الطالب١٤٤٠-١٤٤١هــيوم الترفيهي يوم السعادة
١٤٠الطالب١٤٤٠-١٤٤١هــمن أجلك

١٣٥الطالب١٤٤٠-١٤٤١هــطرق احلماية من األشعة
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٢٥منسوبات وطالبات العمادة٢٠-١٤٤١/٠٣/٢٨هـبازار األسر املنتجة
٢٢طالبات العمادة١٤٤١/٦/٢٦هـامجل هـدية
١٠٠طالبات العمادة١٤٤١/٠٣/٠٢هـزاجل السعادة

-طالبات العمادة٢٣-١٤٤١/٦/٢٥هـاملشاركة يف اللقاء التعريفي بامللتقى العلمي الطاليب
١٥منسوبات وطالبات العمادة١٤٤١/٣/١٤هـكسوة الشتاء

وم 
وعل

سة 
هلند

ة ا
كلي

 
خلرج

ب ا
حلاس

ا

١٠طالبات املجلس١٤٤١/٧/١هـجتديد املصلى
١٦الطالبات١٤٤١/٧/١٣هـمعرض إنترنت االشياء

١٨طالبات وموظفات الكلية١٤٤١/٦/٢٤هـكيف تنمي مهارتك يف تصميم اجلرافيك
Sattam Programming Contest -SPC٢٤طالبات١٤٤١/٦/١٧هـ

Programming Contest 1٢٢طالبات١٤٤١/٦/٢٤هـ
MS Office For Security Staff PSAU١٨طالبات وموظفات األمنمن ٢٦ /٦ إىل ١٤٤١/٧/٣هـ

خلرج
ة با

يقي
طب

 الت
بية

لط
وم ا

لعل
ة ا

كلي

١٢٥طالب إدارة األعمال١٤٤١/٢/٢٣هــاليوم العاملي هلشاشة العظام
myofascial release ١٠طالب قسم العالج الطبيعي١٤٤١/٣/٢هــورشة عمل ختصصية

٢٠٠جمتمع اخلرج١٤٤١/٣/١٧هـــاليوم العاملي للسكري
٤٥طالب الكلية١٤٤١/٤/٧هـــحماضرة عن مرض «التصلب العصيب املتعدد»

«spinal manual therapy» ٢٥طالب العالج الطبيعي١٤٤١/٤/١٥هـــورشة عن
١٣٠طالب إدارة األعمال١٤٤١/٧/٤هـــفعالية :كيف أحافظ على عظامي؟

طالب وطالبات االبتدائية الثامنة ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـخفف عنك
١٢٣والعشرون باخلرج

١٢٠الطالب١٤٤٠-١٤٤١هــيوم الترفيهي يوم السعادة
١٤٠الطالب١٤٤٠-١٤٤١هــمن أجلك

١٣٥الطالب١٤٤٠-١٤٤١هــطرق احلماية من األشعة



٨٦

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ة با

ربي
 الت

لية
 ك

١٢٠طالبات١٤٤١/٢/٢٥ هـأولئك أبائي
١٢٠طالبات١٤٤١/٣/٢٩ هـرمحاء بينهم

١٢٠طالبات١٤٤١/٤/١٤ هـبالتأين تدرك الفرص
٣٠طالبات١٤٤١/٧/٩ هـمهارات التواصل يف القرن ٢١

١٢٠طالبات١٤٤١/٢/١٥ هـمشروع حفظ النعمة
١٢٠طالبات١٤٤١/٣/٢٩ هـالسلة الغذائية

١٢٠طالبات١٤٤١/٤/١٥ هـمشروع سقيا املاء
١٢٠طالبات١٤٤١/٤/٢٦ هـإعادة تدوير احلقيبة املدرسية
١٢٠طالبات١٤٤١/٦/٢ هـترشيد استهالك املاء والكهرباء
١٢٠طالبات١٤٤١/٦/١٤ هـإعادة تدوير الكتاب اجلامعي

٢٠٠طالبات١٤٤١/٦/٢٣ هـالصحة خري و ثروة
١٢٠طالبات١٤٤١/٦/٢٩هـومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيع¥

١٢٠طالبات١٤٤١/٧/١ هـأدفأين
١٢٠طالبات١٤٤١/٧/٦ هـأبِق أثرا مجيًال

٤٠طالبات١٤٤١/٢/٥ هـمهارات احلوار التواصل
٥٠طالبات١٤٤١/٢/١٩ هـ١+٢+٣ صنعت طبقي
٥٠طالبات١٤٤١/٢/٢ هـاإلسعافات األولية
٥٠طالبات١٤٤١/٢/١٣ هـنستطيع رعايتهم

٥٠طالبات١٤٤١/٥/١٤ هـحفلة شاي
٢٠٠طالبات١٤٤١/٥/٣٠ هـمحلة (بادر)

٤٠طالبات١٤٤١/٦/٥ هـمهارات إدارة العالقات والتفكري اإلجيايب مع اآلخرين
١٠٠طالبات١٤٤١/٦/١٦ هـفن الترياريوم

١٥٠طالبات١٤٤١/٧/٦ هـتفضلي فهذه لك

٨٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ة با

ربي
 الت

لية
 ك

٢٠٠طالبات١٤٤١/١/٧ هـمحلة تعريفية بالنادي
٤٥طالبات١٤٤١/٤/٦ هـفن املقامات

٤٥طالبات١٤٤١/٤/١٦ هـمن قصص البخالء
٢٠٠طالبات١٤٤١/٥/٣ هـكتابك القدمي كتايب اجلديد

١٢٠طالبات١٤٤١/٦/١٥ هـمسابقة وسم اإلبداعية
٣٥طالبات١٤٤١/٦/١٩ هـأصبوحة شعرية

٤٠طالبات١٤٤١/٧/١ هـمهارات التذوق األديب
١٢٠طالبات١٤٤١/٢/٣٠ هـطفلي جنم

١٢٠طالبات١٤٤١/٣/٣ هـتطبيقات طفلي
١٢٠طالبات١٤٤١/٤/١٨ هـامحوا أطفالنا من التنمر

١٠٠طالبات١٤٤١/٥/١٠ هـطفل ٢٠٣٠
٢٠٠طالبات١٤٤١/٦/٥ هـأصنع وجبيت

٣٠طالبات١٤٤١/٣/١ هـكيف تستكشفني موهبتك؟
١٢٠طالبات١٤٤١/٤/١٥ هـمعرض املواهب

٤٨طالبات١٤٤١/٦/١١ هـُملهمات
٢٠طالبات١٤٤١/٦/١٥ هـأخالقيات موهبة

٢٠طالبات١٤٤١/٧/٦ هـموهبة طفل
٤٤طالبات١٤٤١/٢/١٦ هـمسات املتطوع الناجح

٦٠طالبات١٤٤١/٢/١٨ هـلنسعدهم
٥١طالبات١٤٤١/٣/٢٢ هـمبادرة إيالجة
٤٨طالبات١٤٤١/٢/١٧ هـعاليات اهلمم



٨٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ة با

ربي
 الت

لية
 ك

٢٠٠طالبات١٤٤١/١/٧ هـمحلة تعريفية بالنادي
٤٥طالبات١٤٤١/٤/٦ هـفن املقامات

٤٥طالبات١٤٤١/٤/١٦ هـمن قصص البخالء
٢٠٠طالبات١٤٤١/٥/٣ هـكتابك القدمي كتايب اجلديد

١٢٠طالبات١٤٤١/٦/١٥ هـمسابقة وسم اإلبداعية
٣٥طالبات١٤٤١/٦/١٩ هـأصبوحة شعرية

٤٠طالبات١٤٤١/٧/١ هـمهارات التذوق األديب
١٢٠طالبات١٤٤١/٢/٣٠ هـطفلي جنم

١٢٠طالبات١٤٤١/٣/٣ هـتطبيقات طفلي
١٢٠طالبات١٤٤١/٤/١٨ هـامحوا أطفالنا من التنمر

١٠٠طالبات١٤٤١/٥/١٠ هـطفل ٢٠٣٠
٢٠٠طالبات١٤٤١/٦/٥ هـأصنع وجبيت

٣٠طالبات١٤٤١/٣/١ هـكيف تستكشفني موهبتك؟
١٢٠طالبات١٤٤١/٤/١٥ هـمعرض املواهب

٤٨طالبات١٤٤١/٦/١١ هـُملهمات
٢٠طالبات١٤٤١/٦/١٥ هـأخالقيات موهبة

٢٠طالبات١٤٤١/٧/٦ هـموهبة طفل
٤٤طالبات١٤٤١/٢/١٦ هـمسات املتطوع الناجح

٦٠طالبات١٤٤١/٢/١٨ هـلنسعدهم
٥١طالبات١٤٤١/٣/٢٢ هـمبادرة إيالجة
٤٨طالبات١٤٤١/٢/١٧ هـعاليات اهلمم



٨٨

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ة با

ربي
 الت

لية
 ك

١٢٠طالبات١٤٤١/٤/١٨هـامحوا أطفالنا من التنمر
١٠٠طالبات١٤٤١/٥/١٠هـطفل ٢٠٣٠

٢٠٠طالبات١٤٤١/٦/٥هـأصنع وجبيت
٢٠٠طالبات١٤٤١/٢/١٠هـاحلملة التعريفية بالنادي
٣٠طالبات١٤٤١/٣/١هـكيف تستكشفني موهبتك؟

١٢٠طالبات١٤٤١/٤/١٥هـمعرض املواهب
٤٧طالبات١٤٤١/٣/٢٢ هـجلسة ختطيط

٣٠طالبات١٤٤١/٣/٢٩ هـفعالية ترفيهية لذوي اإلعاقة
٧٥طالبات١٤٤١/٤/١ هـاالحتفال باليوم العاملي لإلعاقة

٣٤طالبات١٤٤١/٤/١٥ هـاليوم العاملي للتطوع
٣٥الطالب١٤٤١/٢/٧ هـاالحتفال بيوم املعلم

٢٥الطالب١٤٤١/٢/٩ هـتنظيم مسابقة مواهب
١٠طالب املنح١٤٤١/٢/١٧ هـاستضافة طالب املنح

٣٠الطالب٢٣ /٢ /١٤٤١ هـزيارة كلية امللك عبدالعزيز احلربية
٢٠الطالب١٦ /٣ / ١٤٤١ هـإكساب ذوي اإلعاقة املهارات احلياتية واالجتماعية

١٥الطالب٢٤ /٣ / ١٤٤١ هـنزهة برية
٢٠الطالب١٤٤١/٤/٥ هـكتابة ملخص البحث

٢٥أعضاء هيئة التدريس١١ /٢ / ١٤٤١هـإدارة الفصول االفتراضية
٢٥أعضاء هيئة التدريس١٤٤١/٤/٥ هـتوصيف الربامج واملقررات األكادميية

٤٠طالب املتوسطة٧ /٣ / ١٤٤١هـبرنامج تعديل السلوك مبتوسطة املدينة

٨٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ة با

ربي
 الت

لية
 ك

٥٠طالب الثانوية٨ /٣ / ١٤٤١هـأمهية القدوة يف ثانوية أيب بن كعب

٤٠الطالب١٤٤١/٣/٢٢ هــاملناعة الفكرية لطالب ابن العميد

٣٥أعضاء هيئة التدريس١٤٤١/٧/١٦ هــاستخدام نظام البالك بورد (ألعضاء هيئة التدريس)

٤٠الطالب١٤٤١/٦/٣٠ هــتعزیز املناعة الفكرية لطالب مدارس األجيال

٢٥الطالب١٤٤١/٧/٨ هــمن بدائع اللغة العربية

خلرج
ل با

عما
 األ

دارة
ة إ

كلي

١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/٦ هـكيف تسوق نفسك؟

١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/٦ هـفن إدارة األولويات

١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/١١ هـالتستر التجارى

١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/١٧ هـالتعايش: فطرة وشريعة

١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/١٩ هـجرمية تزوير األوراق التجارية واملالية وعقوبتهما القانونية

ية 
سان

الن
ت ا

اسا
لدر

 وا
لوم

الع
ية 

 كل
متيم

ين 
ة ب

وط
حب

٤٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٣/٣هـاهلوية اإلسالمية

٣٨طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/١/٦هـاهلجرة النبوية وعبقرية احلل

٢٨طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٣/٣هـهندسة النجاح

٢١طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٣/٩هـليس مّنا

٩٣طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٣/١٦هـمسابقة يوم العاملي ملرضى السكري

plagiarism ٨٠طالبات ومنسوبات الكلية٩  /١٤٤١/٦هـاالنتحال األديب



٨٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

خلرج
ة با

ربي
 الت

لية
 ك

٥٠طالب الثانوية٨ /٣ / ١٤٤١هـأمهية القدوة يف ثانوية أيب بن كعب

٤٠الطالب١٤٤١/٣/٢٢ هــاملناعة الفكرية لطالب ابن العميد

٣٥أعضاء هيئة التدريس١٤٤١/٧/١٦ هــاستخدام نظام البالك بورد (ألعضاء هيئة التدريس)

٤٠الطالب١٤٤١/٦/٣٠ هــتعزیز املناعة الفكرية لطالب مدارس األجيال

٢٥الطالب١٤٤١/٧/٨ هــمن بدائع اللغة العربية

خلرج
ل با

عما
 األ

دارة
ة إ

كلي

١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/٦ هـكيف تسوق نفسك؟

١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/٦ هـفن إدارة األولويات

١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/١١ هـالتستر التجارى

١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/١٧ هـالتعايش: فطرة وشريعة

١٠٥الطالب١٤٤٠/٧/١٩ هـجرمية تزوير األوراق التجارية واملالية وعقوبتهما القانونية

ية 
سان

الن
ت ا

اسا
لدر

 وا
لوم

الع
ية 

 كل
متيم

ين 
ة ب

وط
حب

٤٠طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٣/٣هـاهلوية اإلسالمية

٣٨طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/١/٦هـاهلجرة النبوية وعبقرية احلل

٢٨طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٣/٣هـهندسة النجاح

٢١طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٣/٩هـليس مّنا

٩٣طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٣/١٦هـمسابقة يوم العاملي ملرضى السكري

plagiarism ٨٠طالبات ومنسوبات الكلية٩  /١٤٤١/٦هـاالنتحال األديب



٩٠

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

عدد املتسفيدوناملستفيدونفترة االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

متيم
ين 

ة ب
وط

حب
ية 

سان
الن

ت ا
اسا

لدر
 وا

لوم
الع

ية 
 كل

(Black board mobile) ٥٥طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٦/٩ هـالتعليم اإللكتروين على اجلوال
٤٥طالبات ومنسوبات الكلية١٤٤١/٦/٩ هـاإلجراءات النظامية لريادة األعمال

٥٠طالبات املدرسة الثانوية باحللوة للبناتاإلثنني ١٤٤١/٦/١٦ هـالقدراللفظية
٦٠طالبات الكلية١٤٤١/٦/١٨ هـبرنامج Endnote يف كتابة املراجع

٦٢طالبات الكلية١٤٤١/٧/١٦ هـ(كيف أصنع فيلما؟)
MVP (Minimum Viable Product)٢٥طالبات الكلية١٤٤١/٧/٧

٣٥طالبات الكلية١٤٤١/٧/٨ هـصناعة املبادرات املجتمعية
٢٧طالبات الكلية١٤٤١/٧/٩ هـأساسيات البحث العلمي»

٢٢طالبات الكلية١٤٤١/٧/١٣ هـكيف جتعلي عرضك التقدميي مميزا؟

٢/٢٢ اخلدمات الطالبية:
١/٢/٢ صندوق الطالب:

يعــد صنــدوق الطــالب إدارة ماليــة وإداريــة مســتقلة ترتبــط مباشــرة مبعــايل مديــر اجلامعــة مــن خــالل جملــس إدارة الصنــدوق الــذي يرأســه عميــد شــؤون الطــالب يف اجلامعــة, حيــث 
يكــون لصنــدوق الطــالب ميزانيــة مســتقلة وحســاب رئيــس يف مؤسســة النقــد العــريب, أو بأحــد البنــوك الوطنيــة تــودع ــا أرصــدة ومــوارد الصنــدوق, كمــا يســتقي صنــدوق الطــالب أنظمتــه مــن 
الالئحــة املنظمــة لصناديــق الطلبــة باملؤسســات التعليميــة الصــادرة بقــرار جملــس التعليــم العــايل رقــم (١٢/٢٧/١٤٢٣) املتخــذ يف اجللســة (الســابعة والعشــرين) ملجلــس التعليــم العــايل املعقــود 
بتاريــخ ٢/١١/١٤٢٣هـــ املتــوج مبوافقــة خــادم احلرمــني الشــريفني رئيــس جملــس الــوزراء رئيــس جملــس التعليــم العــايل بالتوجيــه الربقــي الكــرمي رقــم ٧/ب/٤٥٨٨ وتاريــخ ٢٣/١١/١٤٢٣هـــ , وتتــم 
مراجعــة حســابات الصنــدوق مــن قبــل مراجــع حســابات خارجــي ، ويقــدم تقاريــره إىل جملــس اإلدارة متهيــدا لرفعهــا ملعــايل مديــر اجلامعــة, كمــا خيضــع الصنــدوق لرقابــة ديــوان املراقبــة العامــة 

وفقــا لصالحيــات الديــوان املقــررة بنظامــه, ويف إطــار األحــكام الــواردة ــذه الالئحــة. 
من اخلدمات اليت قدمها صندوق الطالب:

٣. دعم األنشطة الطالبية. ٢. التشغيل الطاليب.        ١. السلف واإلعانات.   

٩١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا إجنازات صندوق الطالب للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ

إمجايل املبلغعدد املستفيدينالبيان
٧٨٨,٩٠٠ ريال٥٢٦السلف
٤٧٠,٠٠٠ ريال٨٤١اإلعانات

١٣٤,١٦٠ ريال٧٤التشغيل الطاليب
٤,٠٨٦,٤٧٧,٢١ ريال١٠٦٠٠الربامج واألنشطة الطالبية

٢/٢/٢ ـ التغذية: 
تشمل ما تقدمه العمادة من وجبات غذائية للطالب والطالبات بالكليات اجلامعية املختلفة، وكذلك اخلدمات اخلاصة من تصوير وغريها من خالل التوقيع مع مستثمرين لتوفري تلك 

اخلدمات، كما تقوم إدارة التغذية باإلشراف والرقابة املستمرة على مجيع خدمات التغذية املقدمة وأن تكون على مستوى صحي وغذائي عاٍل.
١/٢/٢/٢ ـ اخلدمات للطالب واملشغلون هلا:

الكليات املستفيدةعدد املشغلنيالبـيان
٧٢٨الكافترييا واملطاعم

٧٩الكويف شوب
٤٢٩مراكز التصوير وخدمات الطالب

٢/٢/٢/٢ ـ تطوير اخلدمات املقدمة للطالب:
اجلهات املستفيدةنوع اخلدمة املقدمةم
مجيع طالب و طالبات كليات األفالجتطوير و تشغيل كافيتريا كليات األفالج١
طالب كلية الطب و الصيدلةتطوير ديكورات مواقع التغذية و اخلدمات الطالبية٢
طالبات كلية الصيدلةتطوير ديكورات مواقع التغذية و اخلدمات الطالبية٣



٩١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا إجنازات صندوق الطالب للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ

إمجايل املبلغعدد املستفيدينالبيان
٧٨٨,٩٠٠ ريال٥٢٦السلف
٤٧٠,٠٠٠ ريال٨٤١اإلعانات

١٣٤,١٦٠ ريال٧٤التشغيل الطاليب
٤,٠٨٦,٤٧٧,٢١ ريال١٠٦٠٠الربامج واألنشطة الطالبية

٢/٢/٢ ـ التغذية: 
تشمل ما تقدمه العمادة من وجبات غذائية للطالب والطالبات بالكليات اجلامعية املختلفة، وكذلك اخلدمات اخلاصة من تصوير وغريها من خالل التوقيع مع مستثمرين لتوفري تلك 

اخلدمات، كما تقوم إدارة التغذية باإلشراف والرقابة املستمرة على مجيع خدمات التغذية املقدمة وأن تكون على مستوى صحي وغذائي عاٍل.
١/٢/٢/٢ ـ اخلدمات للطالب واملشغلون هلا:

الكليات املستفيدةعدد املشغلنيالبـيان
٧٢٨الكافترييا واملطاعم

٧٩الكويف شوب
٤٢٩مراكز التصوير وخدمات الطالب

٢/٢/٢/٢ ـ تطوير اخلدمات املقدمة للطالب:
اجلهات املستفيدةنوع اخلدمة املقدمةم
مجيع طالب و طالبات كليات األفالجتطوير و تشغيل كافيتريا كليات األفالج١
طالب كلية الطب و الصيدلةتطوير ديكورات مواقع التغذية و اخلدمات الطالبية٢
طالبات كلية الصيدلةتطوير ديكورات مواقع التغذية و اخلدمات الطالبية٣



٩٢

مركز المعلومات اإلحصائية ي
ثان

 ال
صل

لف
ا

٣/٢/٢ ـ خدمات التوجيه واإلرشاد: 

نبذة خمتصرةعدد املستفيديناملكانتارخيهاسم الربنامج

مبجتمع اجلامعة وخصائصه وأساليب التكيف معه، وكيفية طرق حتديد ٦٥كلية العلوم الطيبة التطبيقية١٤٤١/١/١١هـ هـندوة بعنوان «التكيف مع احلياة اجلامعية»
األهداف واألولويات، وأساليب إدارة الوقت وتنظيمه 

طرق االستفادة املثلى من املحاضرة وتدوين املالحظات، واملذاكرة الفعالة ٥٣اإلسكان الطاليب١٤٤١/٠٢/١٠هـجلسة إرشادية ألساليب الدراسة الفعالة
والتفوق باالمتحانات.

٨٦مكتب اإلرشاد باإلسكان الطاليب١٤٤١/٠٢/٢٤هـحماضرة حتويل الضغوط إىل جناح
مع أهم النقاط اليت حيتاجها الطالب لتحويل الضغوط إىل جناحات ومنها 
حتديد الوجهة واالجتاهات يف احلياة اجلامعية، وكذلك إدارة الذات وإدارة 

األولويات باستخدام مصفوفة األولويات

 تعريف اإلدارة ومفهومها, وأنواع اإلدارة, وكذلك ماهـي إدارة الذات, حيث ٩٨مكتب اإلرشاد باإلسكان الطاليب١٤٤١/٠٣/٠٩هـإدارة الذات
أستعرض بتطبيقات عملية حوهلا,

توجيه طالب اإلسكان الطاليب بآلية االستعداد لالختبارات وأهم وسائل ٢٦٠اإلسكان الطاليب١٤٤١/٠٥/٢٢هـمحلة الفريق اإلرشادي
املذاكرة واالسترجاع

املشاركة يف ملتقى اإلرشادي الدويل الثاين «مراكز 
ملتقى أقامه جامعة األمام فيصل بن عبدالرمحن استضيف خالل كبار ٤جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل٣-١٤٤١/٠٦/٥هـاالرشاد بني حاجة اجلامعات وجودة املخرج»

املستشارين يف جمال التوجيه واإلرشاد

٩٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا ثانيا: اخلدمات الطالبية اليت منها (اإلسكان اجلامعي، التغذية، الرعاية الصحية، التوجيه التربوي، صندوق الطالب، املواصالت،...)

عدد املشاركنيأعداد الطالب والطالبات املشاركني يف األنشطة الطالبية خالل العام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٠هـ
طالباتطالب عدد األنشطة نوع النشاط 

٦٥٢٩١٧٤٤٧٨األنشطة الثقافية 
٢٣١٢٥٦١٧٣٢أنشطة التدريب *

٢٤١٠٩٣٨٨٩األنشطة الرياضية 
٢٦٧٤٧١٥٣٨األنشطة االجتماعية **

١٣٨٦٠١٣٨٦٣٧اإلمجايل 
* تشمل دورات احلاسب واخلط العريب والرسم وغريها.

* تشمل معسكر اخلدمة العامة للحج ورحلة اجلوالة ومشروع التربع بالدم واألسابيع السنوية مثل أسبوع الشجرة واملرور وغريها.

أعداد الطالب والطالبات املستفيدين من خدمات صندوق الطالب واملبالغ املصروفة للعام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٠هـ

نوع اخلدمة
عدد املستفيدين

املبالغ املصروفة (بالريال)
مجلةأنثىذكر

٤٧٠,٠٠٠ ريال٥١٦٣٢٥٨٤١اإلعانات املقطوعة 

٧٨٨,٩٠٠ ريال٣٤٢١٨٤٥٢٦السلف 

٤,٠٨٦,٤٧٧,٢١ ريال٤٦٠٠٦٠٠٠١٠٦٠٠أخرى ( تذكر) الربامج واألنشطة الطالبية 

٥,٣٤٥,٦٤٤,٢١ ريال٥٤٥٨٦٥٠٩١١٩٦٧اإلمجايل 



٩٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ي
ثان

 ال
صل

لف
ا ثانيا: اخلدمات الطالبية اليت منها (اإلسكان اجلامعي، التغذية، الرعاية الصحية، التوجيه التربوي، صندوق الطالب، املواصالت،...)

عدد املشاركنيأعداد الطالب والطالبات املشاركني يف األنشطة الطالبية خالل العام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٠هـ
طالباتطالب عدد األنشطة نوع النشاط 

٦٥٢٩١٧٤٤٧٨األنشطة الثقافية 
٢٣١٢٥٦١٧٣٢أنشطة التدريب *

٢٤١٠٩٣٨٨٩األنشطة الرياضية 
٢٦٧٤٧١٥٣٨األنشطة االجتماعية **

١٣٨٦٠١٣٨٦٣٧اإلمجايل 
* تشمل دورات احلاسب واخلط العريب والرسم وغريها.

* تشمل معسكر اخلدمة العامة للحج ورحلة اجلوالة ومشروع التربع بالدم واألسابيع السنوية مثل أسبوع الشجرة واملرور وغريها.

أعداد الطالب والطالبات املستفيدين من خدمات صندوق الطالب واملبالغ املصروفة للعام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٠هـ

نوع اخلدمة
عدد املستفيدين

املبالغ املصروفة (بالريال)
مجلةأنثىذكر

٤٧٠,٠٠٠ ريال٥١٦٣٢٥٨٤١اإلعانات املقطوعة 

٧٨٨,٩٠٠ ريال٣٤٢١٨٤٥٢٦السلف 

٤,٠٨٦,٤٧٧,٢١ ريال٤٦٠٠٦٠٠٠١٠٦٠٠أخرى ( تذكر) الربامج واألنشطة الطالبية 

٥,٣٤٥,٦٤٤,٢١ ريال٥٤٥٨٦٥٠٩١١٩٦٧اإلمجايل 



أعضاء هيئة التدريس 
ومن في حكمهم

الفصل الثالث



أعضاء هيئة التدريس 
ومن في حكمهم

الفصل الثالث
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مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

يتضمن هذا الفصل المعلومات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 
١/٣ـ أعدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب الكلية:

١/١/٣ـ حسب الكلية:
النسبة املئوية (٪)اإلمجايلالكلية

٤,٦١٪١٠٦الطب باخلرج
٣,٧٠٪٨٥طب األسنان باخلرج

٦,٠٩٪١٤٠العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
٠,٧٨٪١٨العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٤,٠٩٪٩٤الصيدلة باخلرج
٤,٢٢٪٩٧اهلندسة باخلرج

١,٣٥٪٣١اهلندسة بوادي الدواسر
٥,٠٠٪١١٥هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٦,٤٣٪١٤٨إدارة األعمال باخلرج
٢,٠٤٪٤٧إدارة األعمال باحلوطة

٩,٩٦٪٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
٥,٧٠٪١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم

٥,٧٨٪١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٢١٢اآلداب والعلوم بوادي الدواسر



٩٧
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مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

يتضمن هذا الفصل المعلومات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 
١/٣ـ أعدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب الكلية:

١/١/٣ـ حسب الكلية:
النسبة املئوية (٪)اإلمجايلالكلية

٤,٦١٪١٠٦الطب باخلرج
٣,٧٠٪٨٥طب األسنان باخلرج

٦,٠٩٪١٤٠العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
٠,٧٨٪١٨العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٤,٠٩٪٩٤الصيدلة باخلرج
٤,٢٢٪٩٧اهلندسة باخلرج

١,٣٥٪٣١اهلندسة بوادي الدواسر
٥,٠٠٪١١٥هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٦,٤٣٪١٤٨إدارة األعمال باخلرج
٢,٠٤٪٤٧إدارة األعمال باحلوطة

٩,٩٦٪٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
٥,٧٠٪١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم

٥,٧٨٪١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٢١٢اآلداب والعلوم بوادي الدواسر



٩٨

مركز المعلومات اإلحصائية ث
ثال
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لف
ا

النسبة املئوية (٪)اإلمجايلالكلية
٩,٢٦٪٢١٣التربية باخلرج
٤,٧٤٪١٠٩التربية بالدمل

٢,٧٠٪٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٥٦املجتمع باخلرج

٠,٥٧٪١٣املجتمع باألفالج
٦,٤٨٪١٤٩عمادة السنة التحضريية باخلرج

١٠٠,٠٠٪٢٣٠٠اإلمجايل
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٩٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٢/١/٣ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ونسبهم حسب  اجلنسية واجلنس  والكلية:

الكلية
املجموعاجلنسية غري سعوديسعودي

النسبة ٪العددأنثىذكرأنثىذكر
٤,٦١٪٥٨٢٤٢٤١٠٦الطب باخلرج

٣,٧٠٪٥٨٥٠٢٢٨٥طب األسنان باخلرج
٦,٠٩٪٥٤٢٩٣٠٢٧١٤٠العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
٠,٧٨٪٢١٠١٥١٨العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

٤,٠٩٪٤١١٥٢٦١٢٩٤الصيدلة باخلرج
٤,٢٢٪٥٥٠٤٢٠٩٧اهلندسة باخلرج
١,٣٥٪١٣٠١٨٠٣١اهلندسة بالوادي

٥,٠٠٪٣٨٢٥٣٥١٧١١٥اهلندسة وعلوم احلاسب باخلرج
٦,٤٣٪٦٠٢٢٥٣١٣١٤٨إدارة  األعمال باخلرج
٢,٠٤٪٢٩٠١٨٠٤٧إدارة  األعمال باحلوطة

٩,٩٦٪٤٢٧٣٧٠٤٤٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
٥,٧٠٪١٦٧٠٩٣٦١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية باحلوطة
٥,٧٨٪٣٨٢٨٣٣٣٤١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪٢٩٢٣٣١٢٩١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٥٩٣٧٥٧٥٩٢١٢األداب والعلوم بوادي الدواسر
٩,٢٦٪٧٠١٠٧١٥٢١٢١٣التربية باخلرج
٤,٧٤٪٠٨٨١٢٠١٠٩التربية بالدمل

٢,٧٠٪١٥١٣٩٢٥٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٢٥٢٢٦٣٥٦املجتمع باخلرج
٠,٥٧٪٨٠٣٢١٣املجتمع باألفالج

٦,٤٨٪٢٢٦٨٤٣٧١٤٩السنة التحضريية باخلرج
١٠٠,٠٠٪٧١٢٥٦٦٦٠٢٤٢٠٢٣٠٠اإلمجايل



٩٨

مركز المعلومات اإلحصائية ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

النسبة املئوية (٪)اإلمجايلالكلية
٩,٢٦٪٢١٣التربية باخلرج
٤,٧٤٪١٠٩التربية بالدمل

٢,٧٠٪٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٥٦املجتمع باخلرج

٠,٥٧٪١٣املجتمع باألفالج
٦,٤٨٪١٤٩عمادة السنة التحضريية باخلرج

١٠٠,٠٠٪٢٣٠٠اإلمجايل
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٩٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٢/١/٣ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ونسبهم حسب  اجلنسية واجلنس  والكلية:

الكلية
املجموعاجلنسية غري سعوديسعودي

النسبة ٪العددأنثىذكرأنثىذكر
٤,٦١٪٥٨٢٤٢٤١٠٦الطب باخلرج

٣,٧٠٪٥٨٥٠٢٢٨٥طب األسنان باخلرج
٦,٠٩٪٥٤٢٩٣٠٢٧١٤٠العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
٠,٧٨٪٢١٠١٥١٨العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

٤,٠٩٪٤١١٥٢٦١٢٩٤الصيدلة باخلرج
٤,٢٢٪٥٥٠٤٢٠٩٧اهلندسة باخلرج
١,٣٥٪١٣٠١٨٠٣١اهلندسة بالوادي

٥,٠٠٪٣٨٢٥٣٥١٧١١٥اهلندسة وعلوم احلاسب باخلرج
٦,٤٣٪٦٠٢٢٥٣١٣١٤٨إدارة  األعمال باخلرج
٢,٠٤٪٢٩٠١٨٠٤٧إدارة  األعمال باحلوطة

٩,٩٦٪٤٢٧٣٧٠٤٤٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
٥,٧٠٪١٦٧٠٩٣٦١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية باحلوطة
٥,٧٨٪٣٨٢٨٣٣٣٤١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪٢٩٢٣٣١٢٩١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٥٩٣٧٥٧٥٩٢١٢األداب والعلوم بوادي الدواسر
٩,٢٦٪٧٠١٠٧١٥٢١٢١٣التربية باخلرج
٤,٧٤٪٠٨٨١٢٠١٠٩التربية بالدمل

٢,٧٠٪١٥١٣٩٢٥٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٢٥٢٢٦٣٥٦املجتمع باخلرج
٠,٥٧٪٨٠٣٢١٣املجتمع باألفالج

٦,٤٨٪٢٢٦٨٤٣٧١٤٩السنة التحضريية باخلرج
١٠٠,٠٠٪٧١٢٥٦٦٦٠٢٤٢٠٢٣٠٠اإلمجايل



١٠٠

مركز المعلومات اإلحصائية ث
ثال

 ال
صل

لف
ا



١٠٠

مركز المعلومات اإلحصائية ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

١٠١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٣/١/٣ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ونسبهم حسب الكلية واجلنس:

 

الكلية
املجموعاجلنس أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
٤,٦١٪٠,٦٢١٠٦٪٧,٤٩٦٪١٠٠الطب باخلرج

٣,٧٠٪٠,٥٢٨٥٪٥,٩٩٥٪٨٠طب األسنان باخلرج
٦,٠٩٪٥,٨١١٤٠٪٦,٢٩٥٦٪٨٤العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
٠,٧٨٪١,٦٦١٨٪٠,١٥١٦٪٢العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

٤,٠٩٪٢,٨٠٩٤٪٥,٠١٢٧٪٦٧الصيدلة باخلرج
٤,٢٢٪٠,٠٠٩٧٪٧,٢٦٠٪٩٧اهلندسة باخلرج
١,٣٥٪٠,٠٠٣١٪٢,٣٢٠٪٣١اهلندسة بالوادي

٥,٠٠٪٤,٣٦١١٥٪٥,٤٦٤٢٪٧٣اهلندسة وعلوم احلاسب باخلرج
٦,٤٣٪٣,٦٣١٤٨٪٨,٤٦٣٥٪١١٣إدارة  األعمال باخلرج
٢,٠٤٪٠,٠٠٤٧٪٣,٥٢٠٪٤٧إدارة  األعمال باحلوطة

٩,٩٦٪١٢,١٤٢٢٩٪٨,٣٨١١٧٪١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
٥,٧٠٪١١,٠٠١٣١٪١,٨٧١٠٦٪٢٥العلوم والدراسات اإلنسانية باحلوطة
٥,٧٨٪٦,٤٣١٣٣٪٥,٣١٦٢٪٧١العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪٥,٣٩١١٢٪٤,٤٩٥٢٪٦٠العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٩,٩٦٢١٢٪٨,٦٨٩٦٪١١٦األداب والعلوم بوادي الدواسر
٩,٢٦٪١١,٢٠٢١٣٪٠,٠٧١٠٨٪١التربية بالدمل
٤,٧٤٪١٣,٢٨١٠٩٪٦,٣٦١٢٨٪٨٥التربية باخلرج

٢,٧٠٪٣,٩٤٦٢٪١,٨٠٣٨٪٢٤التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٠,٥٢٥٦٪٣,٨٢٥٪٥١املجتمع باخلرج

٠,٥٧٪٠,٢١١٣٪٠,٨٢٢٪١١                 املجتمع باألفالج
٦,٤٨٪٦,٥٤١٤٩٪٦,٤٤٦٣٪٨٦السنة التحضريية باخلرج

١٠٠,٠٠٪١٠٠,٠٠٢٣٠٠٪١٠٠,٠٠٩٦٤٪١٣٣٦اإلمجايل



١٠٢

مركز المعلومات اإلحصائية ث
ثال

 ال
صل

لف
ا



١٠٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٤/١/٣ ـ ١أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبهم حسب الكلية والرتبة العلمية واجلنس:

 

الكلية

المجموعالرتبة العلمية

معيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ
مدرس

لغة
النسبةالعددأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٤,٦١٪٣١٧١٥٦٣١٢١٢٢٠١٠٦الطب بالخرج
٣,٧٠٪٢٠٥٠٢٥٠١٥١٣٣٤٨٥طب األسنان بالخرج

٦,٠٩٪٥٠١٢٢٢٢١٦٢٧٢٢١٨١٦١٤٠العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٠,٧٨٪٠٠٠١١١٢٠٢٠٢١٨العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

٤,٠٩٪٤٠١٦٢٣٠٧١٣٨٤١٠٩٤الصيدلة بالخرج
٤,٢٢٪٣٠٥٠٤٢٠٢٩٠١٨٠٩٧الهندسة بالخرج
١,٣٥٪٢٠٧٠٨٠٥٠٩٠٣١الهندسة بالوادي

٥,٠٠٪٥٠٧١٢٩١٢٢١٢٣١١٦١١٥هندسة وعلوم الحاسب بالخرج
٦,٤٣٪١٠٨١٤٧٩٢٩٤٢٨٢١١٤٨إدارة  األعمال بالخرج
٢,٠٤٪٠٠١٠١٢٠١٧٠١٧٠٤٧إدارة  األعمال بالحوطة

٩,٩٦٪٩٣٢١٨٤٤٤٣٢٠٣٥١٨٢٨٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج
٥,٧٠٪٠٠٤١٩١٥٧٥١٥٣٩١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية  بالحوطة
٥,٧٨٪٣١٨٢٢١١٤٢١٢٨١٨١٧١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪٠٠٣١٢٣١٦١٦١٩١٨١٦١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪١٢١٥٢٣٦٣٤٣٣٣٧٣١٢٠١٢١٢األداب والعلوم بوادي الدواسر
٩,٢٦٪١١١٢٧١٤٢٨٥١١٠٣٦٩٢٦٢١٣التربية بالخرج
٤,٧٤٪٠٠١٢٠٢٦٠٤٧٠٣٣١٠٩التربية بالدلم

٢,٧٠٪٠٠٦٢٩١٥٤١٢٥٩٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٠٠٢٠١٣٢٢٤١١٢٢٥٦المجتمع بالخرج
٠,٥٧٪٠٠٢٠٣٢٦٠٠٠١٣المجتمع باألفالج

٦,٤٨٪٣٠٠٠٢٢٤٦١٥٩٠٠١٤٩السنة التحضيرية بالخرج
١٠٠,٠٠٪٥٢٨١٥٧٤٠٤٨٠٢٨١٣٧٠٣٨٦٢٧٦٢٤٩٠١٢٣٠٠اإلجمالي



١٠٤

مركز المعلومات اإلحصائية ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

١٠٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٤/١/٣ ـ٢ أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبهم حسب الوالرتبة العلمية واجلنسية:

 

الكلية
المجموعالرتبة العلمية

مدرس لغةمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ
النسبةالعددغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعودي

٤,٦١٪٠٤٤٤٣١٢٨٣١٠٢٢١٠٦الطب بالخرج
٣,٧٠٪٠٢٤١١٤١١٨٨٣٧٨٥طب األسنان بالخرج

٦,٠٩٪٢٣١١٣١٥٢٣٣١١٨٣٤١٤٠العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٠,٧٨٪٠٠٠١١١٢٠٢٢١٨العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

٤,٠٩٪٠٤٧١١٢٥١٢١٠١١١٤٩٤الصيدلة بالخرج
٤,٢٢٪٠٣٠٥١٦٢٦٢١٨١٨٩٧الهندسة بالخرج
١,٣٥٪٠٢٠٧١٧٣٢٩٣١الهندسة بالوادي

٥,٠٠٪١٤٢٦١٤٢٧٢٩١٥١٧١١٥هندسة وعلوم الحاسب بالخرج
٦,٤٣٪٠١٣٦٩٤٧٢١١٢٤٩١٤٨إدارة  األعمال بالخرج
٢,٠٤٪٠٠٠١٠١٢١٢٥١٧٤٧إدارة  األعمال بالحوطة

٩,٩٦٪١١١٨٢١٢٣٦٤٣٧١٨٤٦٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج
٥,٧٠٪٠٠٢٣١٠١٤٣٠٢٨٤٤١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية  بالحوطة
٥,٧٨٪١٣٠١٠١١٢٤١٩٣٠٣٥١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪٠٠٠٤٣٣٦١٥٢٠٣٤١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٠٣٠١٧١٤٥٦٣١٣٩٥١١٢١٢األداب والعلوم بوادي الدواسر
٩,٢٦٪٧٥٣٢٩٥٩٢٠٤٤٢٣٥٢١٣التربية بالخرج
٤,٧٤٪٠٠٠٣١٣١٣٤٢٥٣٣١٠٩التربية بالدلم

٢,٧٠٪٠٠٢٦٤٢٠٨٨١٤٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٠٠٠٢٣١٢١٠١٥١٤٥٦المجتمع بالخرج
٠,٥٧٪٠٠١١٣٢٤٢٠١٣المجتمع باألفالج

٦,٤٨٪٠٣٠٠٠٢٦٢٨٩٢٠١٤٩السنة التحضيرية بالخرج
١٠٠,٠٠٪١٢٤٨٦٦١٣١٢٦٩٤٩٢٤٠٦٣٥٠٥٢٥٠٠١٢٣٠٠اإلجمالي



١٠٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٤/١/٣ ـ٢ أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبهم حسب الوالرتبة العلمية واجلنسية:

 

الكلية
المجموعالرتبة العلمية

مدرس لغةمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ
النسبةالعددغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعودي

٤,٦١٪٠٤٤٤٣١٢٨٣١٠٢٢١٠٦الطب بالخرج
٣,٧٠٪٠٢٤١١٤١١٨٨٣٧٨٥طب األسنان بالخرج

٦,٠٩٪٢٣١١٣١٥٢٣٣١١٨٣٤١٤٠العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٠,٧٨٪٠٠٠١١١٢٠٢٢١٨العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

٤,٠٩٪٠٤٧١١٢٥١٢١٠١١١٤٩٤الصيدلة بالخرج
٤,٢٢٪٠٣٠٥١٦٢٦٢١٨١٨٩٧الهندسة بالخرج
١,٣٥٪٠٢٠٧١٧٣٢٩٣١الهندسة بالوادي

٥,٠٠٪١٤٢٦١٤٢٧٢٩١٥١٧١١٥هندسة وعلوم الحاسب بالخرج
٦,٤٣٪٠١٣٦٩٤٧٢١١٢٤٩١٤٨إدارة  األعمال بالخرج
٢,٠٤٪٠٠٠١٠١٢١٢٥١٧٤٧إدارة  األعمال بالحوطة

٩,٩٦٪١١١٨٢١٢٣٦٤٣٧١٨٤٦٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج
٥,٧٠٪٠٠٢٣١٠١٤٣٠٢٨٤٤١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية  بالحوطة
٥,٧٨٪١٣٠١٠١١٢٤١٩٣٠٣٥١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪٠٠٠٤٣٣٦١٥٢٠٣٤١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٠٣٠١٧١٤٥٦٣١٣٩٥١١٢١٢األداب والعلوم بوادي الدواسر
٩,٢٦٪٧٥٣٢٩٥٩٢٠٤٤٢٣٥٢١٣التربية بالخرج
٤,٧٤٪٠٠٠٣١٣١٣٤٢٥٣٣١٠٩التربية بالدلم

٢,٧٠٪٠٠٢٦٤٢٠٨٨١٤٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٠٠٠٢٣١٢١٠١٥١٤٥٦المجتمع بالخرج
٠,٥٧٪٠٠١١٣٢٤٢٠١٣المجتمع باألفالج

٦,٤٨٪٠٣٠٠٠٢٦٢٨٩٢٠١٤٩السنة التحضيرية بالخرج
١٠٠,٠٠٪١٢٤٨٦٦١٣١٢٦٩٤٩٢٤٠٦٣٥٠٥٢٥٠٠١٢٣٠٠اإلجمالي



١٠٦

مركز المعلومات اإلحصائية ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

٥/١/٣ ـ ١أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبهم حسب الواملؤهل العلمي واجلنس:

الكلية
المجموعالمؤهل العلمي بكالوريوسزمالة ، الدبلوم العاليماجستيردكتوراه

النسبةالعددأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
٤,٦١٪٥٤٣١٢١١٠١٢٤١١٠٦الطب بالخرج

٣,٧٠٪٢٣٠٢٢١٢٠٣٣٤٨٥طب األسنان بالخرج
٦,٠٩٪٣٥١٥٣١٣١١٨١٠١٤٠العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٠,٧٨٪١١٣١٢١١٨العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

٤,٠٩٪٤٤٨١٦١٤٧٥٩٤الصيدلة بالخرج
٤,٢٢٪٤٤٠٢٧٠٢٦٠٩٧الهندسة بالخرج
١,٣٥٪١٦٠٧٠٨٠٣١الهندسة بالوادي

٥,٠٠٪٤١١٤٢١٢٥١١٣١١٥الهندسة وعلوم الحاسب بالخرج
٦,٤٣٪٥٣١٠٣٤١٥٢٦١٠١٤٨إدارة  األعمال بالخرج
٢,٠٤٪١٣٠١٩٠١٥٠٤٧إدارة  األعمال بالحوطة

٩,٩٦٪٧٢٥٣٢٥٥٠١٥١٤٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج
٥,٧٠٪١٣٢٢٨٥٨٤٢٦١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية  بالحوطة
٥,٧٨٪٣٣٢٠٢٢٣١١٦١١١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪٢٧١٨١٩٢٣١٤١١١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٥١٣٨٣٥٤١٣٠١٧٢١٢األداب والعلوم بوادي الدواسر
٩,٢٦٪٦٤٥٥١٣٥٢٨٢١٢١٣التربية بالخرج
٤,٧٤٪١٢٤٠٥٠٠٣٤١٠٩التربية بالدلم

٢,٧٠٪١٣٢١٦١٠٥٧٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪١٥٢٢٧٣٩٠٥٦المجتمع بالخرج
٠,٥٧٪٤٢٦٠١٠١٣المجتمع باألفالج

٦,٤٨٪٢٦٤٥٠٤٤١٠١٥١٤٩السنة التحضيرية بالخرج
١٠٠,٠٠٪٦٤٣٣٢٢٤٠١٤٥١١٢١٢٨٠١٩٠٢٣٠٠اإلجمالي

١٠٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا



١٠٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا



١٠٨

مركز المعلومات اإلحصائية ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

٦/١/٣ـ تطور أعدد أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات اخلمس األخرية موزعني حسب الرتبة العلمية واجلنسية:

السنة

الرتبة العلمية

معدل التغييراالجمالي مساعد باحثمدرس لغةمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

غير سعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
سعودي

٤٪٩٪٢٨٩٣٢١٠٣٠-٠٤-١٤٣٧/١٤٣٦٢٤٨٢٥١٥٠٩٢٥٤٠٢٧٠٢٦٠٥٤٠

٩٪١٣٪٢٦١٠٦٠١١٢١-٠٤-١٤٣٨/١٤٣٧٥٥٥١٧١٠١١٢٩٥٤٨٣٦٩٤١٧٥٤٠

٤,١٪١٨٪١٢٤٦١٠٧٥-٤٢٤-١٤٣٩/١٤٣٨١٠٥٢٣٩١٢٢٢١٤٥٠٢٣٦٥٤٠٨٦١٤-

٣,٣٥٪-١,٠٤٪١٢١٣١٠٠٠--٠٢-١٤٤٠/١٤٣٩١٣٥٧٥٤١٣٢٢٣٩٤٩٤٣٧٠٣١٥٥٣٧

٢,٢٠٪٥,٣٦٪١٢٧٨١٠٢٢--٠١-١٤٤١/١٤٤٠١٢٤٦٦٦١٣١٢٦٩٤٧١٣٧٨٢٦٩٥٢٥

* معدل التغري = ((السنة احلالية - السنة املاضية )/ السنة املاضية) ×١٠٠

١٠٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٢/٣ـ نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم إىل أعداد الطالب :

نسبة أعضاء هيئة التدريس المجموعمن في حكمهم عدا المبتعثينأعضاء هيئة التدريسأعداد الطالبالكليةم
إلى أعداد الطالب

نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 
عدا المبتعثين إلى أعداد الطالب

٢٤٤٦٨٣٨١٠٦٤:١٢:١الطب بالخرج١

١٦٢٢٥٦٠٨٥٦:١٢:١طب األسنان بالخرج٢

١١٣٤٥٠٩٠١٤٠٢٣:١٨:١العلوم الطبية التطبيقية بالخرج٣

١٤١١٤٤١٨١٠:١٨:١العلوم الطبية التطبيقية بالوادي٤

٦٩٥٥٢٤٢٩٤١٣:١٧:١الصيدلة بالخرج٥

٥٠٦٤٤٥٣٩٧١٢:١٥:١الهندسة بالخرج٦

١٦٠١٦١٥٣١١٠:١٥:١الهندسة بالوادي٧

٨٦٤٥٥٦٠١١٥١٦:١٨:١هندسة وعلوم الحاسب بالخرج٨

٢٦٥١٦٣٨٥١٤٨٤٢:١١٨:١إدارة األعمال بالخرج٩

٨٦٦١٣٣٤٤٧٦٧:١١٨:١إدارة األعمال بالحوطة١٠

العلوم والدراسات اإلنسانية ١١
٣٢٩٧١٢٥١٠٤٢٢٩٢٦:١١٤:١بالخرج



١٠٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٢/٣ـ نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم إىل أعداد الطالب :

نسبة أعضاء هيئة التدريس المجموعمن في حكمهم عدا المبتعثينأعضاء هيئة التدريسأعداد الطالبالكليةم
إلى أعداد الطالب

نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 
عدا المبتعثين إلى أعداد الطالب

٢٤٤٦٨٣٨١٠٦٤:١٢:١الطب بالخرج١

١٦٢٢٥٦٠٨٥٦:١٢:١طب األسنان بالخرج٢

١١٣٤٥٠٩٠١٤٠٢٣:١٨:١العلوم الطبية التطبيقية بالخرج٣

١٤١١٤٤١٨١٠:١٨:١العلوم الطبية التطبيقية بالوادي٤

٦٩٥٥٢٤٢٩٤١٣:١٧:١الصيدلة بالخرج٥

٥٠٦٤٤٥٣٩٧١٢:١٥:١الهندسة بالخرج٦

١٦٠١٦١٥٣١١٠:١٥:١الهندسة بالوادي٧

٨٦٤٥٥٦٠١١٥١٦:١٨:١هندسة وعلوم الحاسب بالخرج٨

٢٦٥١٦٣٨٥١٤٨٤٢:١١٨:١إدارة األعمال بالخرج٩

٨٦٦١٣٣٤٤٧٦٧:١١٨:١إدارة األعمال بالحوطة١٠

العلوم والدراسات اإلنسانية ١١
٣٢٩٧١٢٥١٠٤٢٢٩٢٦:١١٤:١بالخرج



١١٠

مركز المعلومات اإلحصائية ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

نسبة أعضاء هيئة التدريس المجموعمن في حكمهم عدا المبتعثينأعضاء هيئة التدريسأعداد الطالبالكليةم
إلى أعداد الطالب

نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 
عدا المبتعثين إلى أعداد الطالب

العلوم والدراسات اإلنسانية ١٢
١٨٣٧٣٥٩٦١٣١٥٢:١١٤:١بالحوطة

العلوم والدراسات اإلنسانية ١٣
٢٧٠٢٥٣٨٠١٣٣٥١:١٢٠:١باألفالج

العلوم والدراسات اإلنسانية ١٤
١١٩١٤٥٦٧١١٢٢٦:١١١:١بالسليل

٢٢١٠٨٩١٢٣٢١٢٢٥:١١٠:١اآلداب والعلوم بوادي الدواسر١٥

٢٣٤٠١١٩٩٤٢١٣٢٠:١١١:١التربية بالخرج١٦

١٠١٥٢٥٨٤١٠٩٤١:١٩:١التربية بالدلم١٧

١١٤٧٣٤٢٨٦٢٣٤:١١٩:١التربية بوداي الدواسر١٨

١٧٥٦١٧٣٩٥٦١٠٣:١٣١:١المجتمع بالخرج١٩

١٥١٦٧١٣٢٥:١١٢:١المجتمع باألفالج٢٠

٢٢٦٦٢٩١٢٠١٤٩٧٨:١١٥:١السنة التحضيرية بالخرج٢١

٢٧٣٣٥٩٧٧١٣٢٣٢٣٠٠٢٨:١١٢:١المجموع

١١١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٣/٣ ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من املعينني و املعارين ومن مت ترقيتهم أو حصلوا على تفرغ علمي خالل الفترة من ١٤٤٠/١٠/١٠ اىل ١٤٤١/٠٩/٢١هـ:

الكلية
الرتبة العلمية

املجموع لكل كليةجمموع الذكور واإلناثأستاذ مشاركمعيدحماضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذمعيدحماضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ املعاروناملرقوناملعينون
العلوم والدراسات 
اإلنسانية باخلرج

١٥٤٢١٢٣٣ذكر ١١٠٧١٢٢١أنثى

٥١٢ ٥ذكرالتربية باخلرج ١٤٢٧أنثى

١١٤ذكرالصيدلة ٢١٣أنثى

٤١٢٣١٠١٠ذكرالطب البشري أنثى
العلوم الطبية التطبيقية 

باخلرج
١٥٣٩١٥ذكر ١٢٢١٦أنثى

٢٢١٢٧١١ذكرإدارة االعمال باخلرج ٤٤أنثى

٢ذكراملجتمع باخلرج ١١٢أنثى

١٥١٢٩٩ذكراهلندسة باخلرج أنثى
هندسة وعلوم احلاسب 

باحلرج
٣٣٦ذكر ٢١٣أنثى

٢١٣٣ذكرطب االسنان باخلرج أنثى
إدارة االعمال حبوطة بين 

متيم
١١١ذكر أنثى



١١١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٣/٣ ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من املعينني و املعارين ومن مت ترقيتهم أو حصلوا على تفرغ علمي خالل الفترة من ١٤٤٠/١٠/١٠ اىل ١٤٤١/٠٩/٢١هـ:

الكلية
الرتبة العلمية

املجموع لكل كليةجمموع الذكور واإلناثأستاذ مشاركمعيدحماضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذمعيدحماضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ املعاروناملرقوناملعينون
العلوم والدراسات 
اإلنسانية باخلرج

١٥٤٢١٢٣٣ذكر ١١٠٧١٢٢١أنثى

٥١٢ ٥ذكرالتربية باخلرج ١٤٢٧أنثى

١١٤ذكرالصيدلة ٢١٣أنثى

٤١٢٣١٠١٠ذكرالطب البشري أنثى
العلوم الطبية التطبيقية 

باخلرج
١٥٣٩١٥ذكر ١٢٢١٦أنثى

٢٢١٢٧١١ذكرإدارة االعمال باخلرج ٤٤أنثى

٢ذكراملجتمع باخلرج ١١٢أنثى

١٥١٢٩٩ذكراهلندسة باخلرج أنثى
هندسة وعلوم احلاسب 

باحلرج
٣٣٦ذكر ٢١٣أنثى

٢١٣٣ذكرطب االسنان باخلرج أنثى
إدارة االعمال حبوطة بين 

متيم
١١١ذكر أنثى



االبتعاث والتدريب

الفصل الرابع



االبتعاث والتدريب

الفصل الرابع



١١٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا الفصل الرابع االبتعاث والتدريب

يتضمن هذا الفصل جميع المعلومات التي تخص االبتعاث والتدريب واإلنجازات التي تحققت بشأنها

١/٤ـ االبتعاث
١/١/٤ ـ أعداد املبتعثني حسب احلالة والكلية:

الكلية

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

النسبةالعددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٩,٥٢٪١٤٢٧٣٢٤٦العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

٥,٥٤٪١٠٢٩١٣٣٥٥التربية باخلرج

٥,١٩٪١٢١٦٤٠٣٢إدارة األعمال باخلرج

٦,٤٠٪١٠١٧٢١٣٠هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٤,١٥٪٢٣٤١٠٣٧اهلندسة باخلرج

٢,٧٧٪٢١٩٣٠٢٤الطب باخلرج

٥,٠٢٪٠١٥٠١١٦الصيدلة باخلرج

٧,٩٦٪٧١٢٩١٢٩طب األسنان باخلرج

٢,٧٧٪١٤٣١١٠٤٦العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

٦,٥٧٪١٩٦٠١٦املجتمع باخلرج



١١٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا الفصل الرابع االبتعاث والتدريب

يتضمن هذا الفصل جميع المعلومات التي تخص االبتعاث والتدريب واإلنجازات التي تحققت بشأنها

١/٤ـ االبتعاث
١/١/٤ ـ أعداد املبتعثني حسب احلالة والكلية:

الكلية

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

النسبةالعددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٩,٥٢٪١٤٢٧٣٢٤٦العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

٥,٥٤٪١٠٢٩١٣٣٥٥التربية باخلرج

٥,١٩٪١٢١٦٤٠٣٢إدارة األعمال باخلرج

٦,٤٠٪١٠١٧٢١٣٠هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٤,١٥٪٢٣٤١٠٣٧اهلندسة باخلرج

٢,٧٧٪٢١٩٣٠٢٤الطب باخلرج

٥,٠٢٪٠١٥٠١١٦الصيدلة باخلرج

٧,٩٦٪٧١٢٩١٢٩طب األسنان باخلرج

٢,٧٧٪١٤٣١١٠٤٦العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

٦,٥٧٪١٩٦٠١٦املجتمع باخلرج



١٢٠

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

الكلية

حالة املبتعثني
املجموع الكلي 

على رأس البعثةجدد
عائدون

النسبةالعددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٧,٠٩٪١٩١٣٢٤٣٨التربية بالدمل

٢,٦٠٪٩٢٤٣٥٤١العلوم والدراسات اإلنسانية باحلوطة

٠,٦٩٪٨٢٤١١٥إدارة األعمال باحلوطة

٥,٨٨٪٠٣١٠٤املجتمع باألفالج

٥,١٩٪١٧١٢٤١٣٤العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

٠,٣٥٪٩١٨٢١٣٠العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

١,٥٦٪٢٠٠٠٢العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٩,٨٦٪١٧١٠٩التربية بوادي الدواسر

١,٥٦٪١٦٣٥٥١٥٧اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

١,٣٨٪٠٤٥٠٩املستشفى اجلامعي

١٠٠,٠٠٪٣٥٠٠٨اهلندسة بالوادي

٩,٥٢٪١٥٦٣٣٢٦٩٢١٥٧٨املجموع

 املعين باجلدد من مت ابتعاثه يف العام اجلامعي للتقرير



١٢١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا



١٢٢

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

٢/١/٤ ـ أعداد املبتعثني حسب احلالة والتخصص:

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,٦٩٪٠٤٠٠٤هندسة اإلنشاءات
٠,٣٥٪٠١١٠٢مصادر املياه
٠,٣٥٪٠٢٠٠٢اجليوتقنية

٠,٣٥٪٠٢٠٠٢الطرق و الرصف
٠,١٧٪٠١٠٠١إدارة املشاريع
٠,١٧٪٠١٠٠١علم املواد

٠,١٧٪٠١٠٠١هندسة املواد (نانوتكنولوجي)
٠,١٧٪٠١٠٠١التصميم امليكانيكي

٠,١٧٪٠١٠٠١ميكانيكا املوائع
٠,٥٢٪٠٣٠٠٣هندسة احلرارة واملوائع

٠,٨٧٪٠٥٠٠٥اهلندسة الصناعية
٠,٨٧٪٠٥٠٠٥أنظمة القوى الكهربائية والطاقة  

٠,٥٢٪٢١٠٠٣هندسة االتصاالت
٠,١٧٪٠١٠٠١القوى الكهربائية - الشبكات الذكية

١,٧٣٪٣٧٠٠١٠هندسة كهربائية
٠,١٧٪٠١٠٠١أنظمة التحكم

١٢٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,١٧٪٠١٠٠١إلكترونيات
٠,١٧٪٠١٠٠١هندسة ميكانيكية
٠,٣٥٪١١٠٠٢علم إحياء الفم

٠,٣٥٪٠١١٠٢جراحة الفم والوجه والفكني
٠,١٧٪١٠٠٠١علم أمراض الوجه والفكني

١,٠٤٪٢٣١٠٦استعاضة سنية
٠,٨٧٪١٣١٠٥عالج اللثة

٠,١٧٪٠١٠٠١علم مواد طب األسنان
٠,٥٢٪١٠٢٠٣عالج عصب وجذور

٠,٥٢٪٠١١١٣عالج حتفظي
٠,١٧٪٠٠١٠١إصالح األسنان

٠,١٧٪٠١٠٠١طب أسنان أطفال
٠,٣٥٪٠١١٠٢صحة األسنان العامة

٠,١٧٪٠٠١٠١تقومي األسنان
٠,١٧٪١٠٠٠١تقنية أسنان

٠,٥٢٪٠٣٠٠٣علم أدوية ومسوم
٠,٥٢٪٠٣٠٠٣صيدلية كيميائية



١٢٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,١٧٪٠١٠٠١إلكترونيات
٠,١٧٪٠١٠٠١هندسة ميكانيكية
٠,٣٥٪١١٠٠٢علم إحياء الفم

٠,٣٥٪٠١١٠٢جراحة الفم والوجه والفكني
٠,١٧٪١٠٠٠١علم أمراض الوجه والفكني

١,٠٤٪٢٣١٠٦استعاضة سنية
٠,٨٧٪١٣١٠٥عالج اللثة

٠,١٧٪٠١٠٠١علم مواد طب األسنان
٠,٥٢٪١٠٢٠٣عالج عصب وجذور

٠,٥٢٪٠١١١٣عالج حتفظي
٠,١٧٪٠٠١٠١إصالح األسنان

٠,١٧٪٠١٠٠١طب أسنان أطفال
٠,٣٥٪٠١١٠٢صحة األسنان العامة

٠,١٧٪٠٠١٠١تقومي األسنان
٠,١٧٪١٠٠٠١تقنية أسنان

٠,٥٢٪٠٣٠٠٣علم أدوية ومسوم
٠,٥٢٪٠٣٠٠٣صيدلية كيميائية



١٢٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,١٧٪٠١٠٠١طب الطوارئ
٠,١٧٪٠١٠٠١علم وظائف األعضاء

٠,١٧٪٠١٠٠١طب أمراض النساء والوالدة
٦,٢٣٪١١١٧٧١٣٦علوم احلاسب
٢,٦٠٪٣١٢٠٠١٥نظم معلومات

٠,٨٧٪٢٣٠٠٥هندسة احلاسب
٠,٣٥٪١١٠٠٢هندسة برجميات

١,٢١٪٤٢١٠٧نظم املعلومات اإلدارية
٠,٣٥٪٠٢٠٠٢تسويق

٨,٦٥٪١٠٢٨٨٤٥٠اللغة اإلجنليزية
٢,٤٢٪٦٣٤١١٤املحاسبة
١,٣٨٪٢٥١٠٨القانون
١,٠٤٪٢٤٠٠٦املالية
١,٠٤٪٤٢٠٠٦اإلدارة

٠,٨٧٪٢١٢٠٥إدارة املوارد البشرية
٠,١٧٪٠١٠٠١برنامج طب األطفال

٠,١٧٪٠١٠٠١اإلدارة الصحية

١٢٤

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,١٧٪٠١٠٠١صيدلة صناعية
٠,٥٢٪٠٢٠١٣علم العقاقري

١,٠٤٪٠٦٠٠٦صيدلة إكلينيكية
٠,٦٩٪١٣٠٠٤طب الباطنية
٠,١٧٪٠١٠٠١طب اإلعصاب

٠,٣٥٪٠٢٠٠٢طب األشعة التشخيصية
٠,١٧٪٠١٠٠١طب العناية املركزة
٠,١٧٪٠١٠٠١طب أمراض القلب

٠,١٧٪٠١٠٠١طب األسرة
٠,١٧٪٠٠١٠١طب املجتمع
٠,٣٥٪١١٠٠٢جراحة عامة

٠,١٧٪٠٠١٠١جراحة أنف وأذن وحنجرة
٠,٣٥٪٠٢٠٠٢املسالك البولية

٠,١٧٪٠١٠٠١طب وجراحة العيون
٠,٣٥٪٠١١٠٢جراحة التجميل

٠,١٧٪٠١٠٠١جراحة املخ واألعصاب
٠,١٧٪٠١٠.١جراحة األوعية الدموية



١٢٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,١٧٪٠١٠٠١طب الطوارئ
٠,١٧٪٠١٠٠١علم وظائف األعضاء

٠,١٧٪٠١٠٠١طب أمراض النساء والوالدة
٦,٢٣٪١١١٧٧١٣٦علوم احلاسب
٢,٦٠٪٣١٢٠٠١٥نظم معلومات

٠,٨٧٪٢٣٠٠٥هندسة احلاسب
٠,٣٥٪١١٠٠٢هندسة برجميات

١,٢١٪٤٢١٠٧نظم املعلومات اإلدارية
٠,٣٥٪٠٢٠٠٢تسويق

٨,٦٥٪١٠٢٨٨٤٥٠اللغة اإلجنليزية
٢,٤٢٪٦٣٤١١٤املحاسبة
١,٣٨٪٢٥١٠٨القانون
١,٠٤٪٢٤٠٠٦املالية
١,٠٤٪٤٢٠٠٦اإلدارة

٠,٨٧٪٢١٢٠٥إدارة املوارد البشرية
٠,١٧٪٠١٠٠١برنامج طب األطفال

٠,١٧٪٠١٠٠١اإلدارة الصحية



١٢٦

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,٣٥٪٠١١٠٢العالج الطبيعي
٠,٥٢٪٣٠٠٠٣علوم التمريض

٤,٥٠٪٥١٩٢٠٢٦املختربات الطبية
٢,٢٥٪٢٨٣٠١٣األشعة والتصوير الطيب
٠,٥٢٪٢١٠٠٣تقنية األجهزة الطبية
١,٢١٪٤٣٠٠٧علوم الصحة والتأهيل

١,٣٨٪٠٥٢١٨الفقه
٠,١٧٪٠١٠٠١فقه السنة

٠,١٧٪٠١٠٠١الدعوة واالحتساب
٠,٥٢٪١٢٠٠٣ثقافة إسالمية
٠,٨٧٪١٤٠٠٥تفسري وحديث
٦,٥٧٪١٠٢٢٣٣٣٨دراسات إسالمية
٠,١٧٪٠١٠٠١السنه وعلومها

٠,٦٩٪٠٢١١٤العقيدة واملذاهب
١,٩٠٪٤٥٠٢١١البالغة والنقد واألدب
١,٢١٪٢٢١٢٧النحو والصرف واللغة
٠,٥٢٪٢١٠٠٣اللغويات التطبيقية

١٢٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,١٧٪٠١٠٠١أدب اجنليزي
٠,١٧٪٠١٠٠١علم اللغة التطبيقي

٠,٨٧٪١٣١٠٥الكيمياء وعلوم الكيمياء
٠,١٧٪١٠٠٠١الكيمياء التحليلية

٠,١٧٪١٠٠٠١الكيمياء غري العضوية
٠,٦٩٪٢١٠١٤تغذية

٠,١٧٪٠١٠٠١تغذية تطبيقية
٠,١٧٪٠١٠٠١القرآن وعلومه
٠,١٧٪٠٠٠١١اإلدارة التربوية

١,٢١٪١٥١٠٧املناهج وطرق التدريس
٠,١٧٪١٠٠٠١إدارة التعليم العايل

٠,٦٩٪٣١٠٠٤مالبس وتصميم منسوجات
٠,١٧٪١٠٠٠١هندسة معمارية وتصميم

٠,٥٢٪٢١٠٠٣تربية فنية
٠,٣٥٪٢٠٠٠٢رياضيات تطبيقية

٥,٥٤٪٩١٨٤١٣٢اللغة العربية
٤,٣٣٪٧١٠٧١٢٥التربية اخلاصة



١٢٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,١٧٪٠١٠٠١أدب اجنليزي
٠,١٧٪٠١٠٠١علم اللغة التطبيقي

٠,٨٧٪١٣١٠٥الكيمياء وعلوم الكيمياء
٠,١٧٪١٠٠٠١الكيمياء التحليلية

٠,١٧٪١٠٠٠١الكيمياء غري العضوية
٠,٦٩٪٢١٠١٤تغذية

٠,١٧٪٠١٠٠١تغذية تطبيقية
٠,١٧٪٠١٠٠١القرآن وعلومه
٠,١٧٪٠٠٠١١اإلدارة التربوية

١,٢١٪١٥١٠٧املناهج وطرق التدريس
٠,١٧٪١٠٠٠١إدارة التعليم العايل

٠,٦٩٪٣١٠٠٤مالبس وتصميم منسوجات
٠,١٧٪١٠٠٠١هندسة معمارية وتصميم

٠,٥٢٪٢١٠٠٣تربية فنية
٠,٣٥٪٢٠٠٠٢رياضيات تطبيقية

٥,٥٤٪٩١٨٤١٣٢اللغة العربية
٤,٣٣٪٧١٠٧١٢٥التربية اخلاصة



١٢٨

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

التخصص
حالة املبتعثني

املجموع الكلي 
على رأس البعثةجدد

عائدون
النسبة ٪العددمل حيصلوا على الدرجةخرجيون

٠,٦٩٪٠٣١٠٤رياض أطفال
٠,٦٩٪٠٣١٠٤العلوم التربوية

٠,٥٢٪٠٣٠٠٣العلوم االجتماعية
٠,٦٩٪٢١١٠٤علم نفس

٠,١٧٪٠١٠٠١االقتصاد املرتيل
٠,١٧٪٠١٠٠١كيمياء حيوية

٥,٨٨٪١٤١٨٢٠٣٤رياضيات
٢,٦٠٪٦٧٢٠١٥الفيزياء

٠,١٧٪٠١٠٠١الفيزياء التطبيقية
٠,١٧٪٠١٠٠١خلية والبيولوجيا اجلزيئية
٠,١٧٪٠١٠٠١علم وظائف أعضاء النبات

٠,١٧٪٠١٠٠١تصنيف نباتات زهرية
٠,١٧٪٠١٠٠١بيئة حيوانية
٠,١٧٪٠١٠٠١وراثة جزيئية

٠,٣٥٪١١٠٠٢األحياء
٠,٨٧٪٣٢٠٠٥إدارة اعمال

١٠٠,٠٠٪١٥٦٣٣٢٦٩٢١٥٧٨املجموع

١٢٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا ٣/١/٤ أعداد املبتعثني حسب احلالة والدرجة العلمية:

الدرجة العلمية
المجموع الكليحالة المبتعثين

عائدونعلى رأس البعثةجدد
النسبة العددلم يحصلوا على الدرجةخريجون

٦٥,٩٢٪٩٩٢٤٧٢٨٧٣٨١الدكتوراه
٤,٥٠٪٤١٩٣٠٢٦الزمالة

٢٣,٨٨٪٣٨٥٧٣١١٢١٣٨الماجستير
١,٢١٪٢١٤٠٧بكالوريويس

٠,٥٢٪٠٢١٠٣أخرى/ برنامج تدريبي شهادة االختصاص
٣,٩٨٪١٣٦٢٢٢٣أخرى / دراسة لغة

١٠٠,٠٠٪١٥٦٣٣٢٦٩٢١٥٧٨المجموع



١٢٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا ٣/١/٤ أعداد املبتعثني حسب احلالة والدرجة العلمية:

الدرجة العلمية
المجموع الكليحالة المبتعثين

عائدونعلى رأس البعثةجدد
النسبة العددلم يحصلوا على الدرجةخريجون

٦٥,٩٢٪٩٩٢٤٧٢٨٧٣٨١الدكتوراه
٤,٥٠٪٤١٩٣٠٢٦الزمالة

٢٣,٨٨٪٣٨٥٧٣١١٢١٣٨الماجستير
١,٢١٪٢١٤٠٧بكالوريويس

٠,٥٢٪٠٢١٠٣أخرى/ برنامج تدريبي شهادة االختصاص
٣,٩٨٪١٣٦٢٢٢٣أخرى / دراسة لغة

١٠٠,٠٠٪١٥٦٣٣٢٦٩٢١٥٧٨المجموع



١٣٠

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

٤/١/٤ – أعداد املبتعثني حسب احلالة واجلنس:

الجنس
المجموعحالة المبتعثين

عائدونعلى رأس البعثةجدد
النسبة العددلم يحصلوا على الدرجةخريجون

٥٨,٨٢٪٧٧٢٠٢٥٥٦٣٤٠ذكر
٤١,١٨٪٧٩١٣٠١٤١٥٢٣٨أنثى

١٠٠,٠٠٪١٥٦٣٣٢٦٩٢١٥٧٨المجموع

١٣١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

املجموعخارجيداخليحالة املبتعثني نيوزلنداالسويدبلجيكاأسكتلنداماليزيااليابانفرنساأسترالياأيرلنداأملانياكندابريطانياأمريكا
٦١٣٧٤٣١١٢١١١٥٦جدد

١٠٩٩٣٨٩١٢١٢٢١١١١١١٣٣٢على رأس البعثة
٢١٢٣٢٢٢١٦٩خرجيون

١٣٤٣١٢١عائدون مل حيصلوا على الدرجة
٢٠٤١٥٧١٥٧١٥١٣٣٤١١١١١١١٥٧٨املجموع ٣٧٤

٥/١/٤ ـ أعداد املبتعثني حسب جهة االبتعاث (داخل اململكة، خارج اململكة): 



١٣١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

املجموعخارجيداخليحالة املبتعثني نيوزلنداالسويدبلجيكاأسكتلنداماليزيااليابانفرنساأسترالياأيرلنداأملانياكندابريطانياأمريكا
٦١٣٧٤٣١١٢١١١٥٦جدد

١٠٩٩٣٨٩١٢١٢٢١١١١١١٣٣٢على رأس البعثة
٢١٢٣٢٢٢١٦٩خرجيون

١٣٤٣١٢١عائدون مل حيصلوا على الدرجة
٢٠٤١٥٧١٥٧١٥١٣٣٤١١١١١١١٥٧٨املجموع ٣٧٤

٥/١/٤ ـ أعداد املبتعثني حسب جهة االبتعاث (داخل اململكة، خارج اململكة): 



١٣٢

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

٦/١/٤ ـ أعداد املبتعثني خالل السنوات اخلمس األخرية حسب احلالة: 
 العائدين حسب (اخلرجيني - مل حيصلوا على درجة): 

حالة المبتعثين
المجموع

عائدونعلى رأس البعثةجددالعام
لم يحصلوا على الدرجةخريجون

١٤٣٥١٢٦٥١٥٨٦٠٧٢٩-١٤٣٦هـ
١٤٣٦١٤٨٥٤٨١٠٥٠٨٠١-١٤٣٧هـ
١٤٣٧١٧٥٥٦٠١٢٢٤٨٦١-١٤٣٨هـ
١٤٣٨١٣٠٤٢٠٨٦٢٩٦٣٨-١٤٣٩هـ
١٤٣٩١٢٠٣٨١٨١٣٦٦١٨-١٤٤٠هـ

١٣٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا ٦/١/٤ -أعداد املبتعثني من املعيدين واملحاضرين للخارج والداخل للعام اجلامعي 

جهة االبتعاث
الدرجة املبتعث هلاوضع

املستهدف يف 
اخلطة

نسبة املتحقق اىل 
املستهدف

املجموعأخرىبكالوريوسبرنامج تدرييبزمالةالدكتوراهاملاجسترياملبتعثني

املبتعثون للخارج

٢٤٥٤٣٠١١٣٩٥اجلدد

٣٥١٧١١١٠٠٦٢٢٣املقيدون

٢٨١٧١١٠١٤٨اخلرجيون

املبتعثون يف 
الداخل

١٤٤٥١٠١٠٦١اجلدد

٢٢٧٦٨٢٢٠١٠٩املقيدون

٣١١٢٠٤١٢١اخلرجيون

اإلمجايل

٣٨٩٩٤٠٢١٣١٥٦اجلدد

٥٧٢٤٧١٩٢١٦٣٣٢املقيدون

٣١٢٨٣١٤٢٦٩اخلرجيون



١٣٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا ٦/١/٤ -أعداد املبتعثني من املعيدين واملحاضرين للخارج والداخل للعام اجلامعي 

جهة االبتعاث
الدرجة املبتعث هلاوضع

املستهدف يف 
اخلطة

نسبة املتحقق اىل 
املستهدف

املجموعأخرىبكالوريوسبرنامج تدرييبزمالةالدكتوراهاملاجسترياملبتعثني

املبتعثون للخارج

٢٤٥٤٣٠١١٣٩٥اجلدد

٣٥١٧١١١٠٠٦٢٢٣املقيدون

٢٨١٧١١٠١٤٨اخلرجيون

املبتعثون يف 
الداخل

١٤٤٥١٠١٠٦١اجلدد

٢٢٧٦٨٢٢٠١٠٩املقيدون

٣١١٢٠٤١٢١اخلرجيون

اإلمجايل

٣٨٩٩٤٠٢١٣١٥٦اجلدد

٥٧٢٤٧١٩٢١٦٣٣٢املقيدون

٣١٢٨٣١٤٢٦٩اخلرجيون



١٣٤

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

/١/١ـ املؤمترات والندوات:
مكان االنعقادعدد املشاركنيعنوان املؤمتر – الندوة

الربتغال١املؤمتر الدويل للتعليم والتعلم

47th IUPAC world Chemistry Congressفرنسا٢

IEEE International Symposium on Antenna and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting – APS/URSIأمريكا١

Sustainable Construction materials and Technologies, Sth Conferenceبريطانيا٢

Fifth International Conference on Linguistics and Language Studiesالصني١

2nd International conference on Interface properties In organic and Hybrid Electronics: perspectives & Key Challengesفرنسا١

أسكتلندا١املؤمتر العاملي للرابطة الدولية للدراسات العلمية لإلعاقات العقلية والنمائية

Americas Conference on Information Systems (AMCISاملكسيك١

The obstacles faced university teachers when usage ICT in the classroom Academic Conference on Educationالتشيك١

Function-based Treatments Versus Non-function-based Treatments for Disruptive Behavioursاليونان١

The third world congress on pharmacology and Toxicologyبريطانيا١

79th FIP world Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciencesاإلمارات العربية املتحدة١

15th International Conference on Wind Engineering (ICWE15 Theالصني١

النمسا١مؤمتر التربية والتعليم الثامن

Seventeenth International Waste Management and Landfill Symposium-Sardinia2019إيطاليا١

١٣٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا مكان االنعقادعدد املشاركنيعنوان املؤمتر – الندوة

2019 IEEE Healithcomكولومبيا١

Progress in Rehabilitation Researchأمريكا١

مصر١محاية املصلحة العامة ىف الشريعة االسالمية والقانون الوضعي

PHARMSCI360 2019 AAPSامريكا١

4th Carbonic Anhydrase Satellite2019إيطاليا١

Sustainable and Integrated Engineering International Conferenceماليزيا١

2nd International Joint Conference on Robotics and Artificial Intelligenceالتشيك٢

مصر١الصالت احلضارية بني آسيا وأفريقيا ماضيها وحاضرها ومستقبلها

بريطانيا١علم الصيدلة ٢٠١٩

Council for Exceptional Chidrenأمريكا١

السودان١املؤمتر القرآين الدويل الثاين ىف هدايات القرآن الكرمي

بريطانيا١املؤمتر الدويل التاسع ىف التعليم والتقنيات التعليمية

مصر١التعددية وثقافة التعايش مع اآلخر فقها وقانونا

 Council for Exceptional Childrenأمريكا١

بريطانيا١املؤمتر الدويل التاسع ىف التكنولوجيا التعليمية واملعلومات

59th Annual Meeting and ToxExpo the SOTأمريكا١



١٣٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا مكان االنعقادعدد املشاركنيعنوان املؤمتر – الندوة

2019 IEEE Healithcomكولومبيا١

Progress in Rehabilitation Researchأمريكا١

مصر١محاية املصلحة العامة ىف الشريعة االسالمية والقانون الوضعي

PHARMSCI360 2019 AAPSامريكا١

4th Carbonic Anhydrase Satellite2019إيطاليا١

Sustainable and Integrated Engineering International Conferenceماليزيا١

2nd International Joint Conference on Robotics and Artificial Intelligenceالتشيك٢

مصر١الصالت احلضارية بني آسيا وأفريقيا ماضيها وحاضرها ومستقبلها

بريطانيا١علم الصيدلة ٢٠١٩

Council for Exceptional Chidrenأمريكا١

السودان١املؤمتر القرآين الدويل الثاين ىف هدايات القرآن الكرمي

بريطانيا١املؤمتر الدويل التاسع ىف التعليم والتقنيات التعليمية

مصر١التعددية وثقافة التعايش مع اآلخر فقها وقانونا

 Council for Exceptional Childrenأمريكا١

بريطانيا١املؤمتر الدويل التاسع ىف التكنولوجيا التعليمية واملعلومات

59th Annual Meeting and ToxExpo the SOTأمريكا١



١٣٦

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

٢/١/٢/٤ -املؤمترات والندوات حسب الدولة وأعداد املشاركني
عدد المشاركينالدولة

١البرتغال

٣فرنسا

١أسكتلندا

١المكسيك

٣التشيك

١اليونان

٦بريطانيا

١اإلمارات العربية المتحدة

٢الصين

١النمسا

٢إيطاليا

٦أمريكا

١كولومبيا

١ماليزيا

٣مصر

١السودان

١٣٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا ٣/١/٢/٤- الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية اليت نفذا اجلامعة بالتعاون مع عمادة التطوير واجلودة - وعدد املتدربني فيها:

موقع انعقاد الدورة أو البرنامجالفئة المستهدفة* طالب الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، الموظفينأسماء الدورة والبرامج التدريبيم
داخل المملكة/ خارج المملكة

عدد المتدربين

إناثذكور

٤٧١٠٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسصياغة وقياس مخرجات التعلم١

توصيف البرنامج وفق النموذج الجديد للمركز الوطني ٢
٤٢٣٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسللتقويم واالعتماد األكاديمي (الجزء األول)

توصيف البرنامج وفق النموذج الجديد للمركز الوطني ٣
٤٢٣٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسللتقويم واالعتماد األكاديمي (الجزء الثاني)

توصيف المقرر وفق النموذج الجديد للمركز الوطني ٤
٥٥٢٩داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسللتقويم واالعتماد األكاديمي

٣٢٢٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريستطوير المهارات التقنية ألعضاء هيئة التدريس٥
٨٨٣٧داخل المملكةأعضاء هيئة التدريستوصيف البرنامج طبقاً للنموذج المطور للمركز الوطني ٦

توصيف المقرر طبقاً للنموذج المطور للمركز الوطني - ٧
١٠٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسورشة خاصة

٧٦٨٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسمؤشرات األداء وااالرشاد الفعال لدعم العملية التعليمية٨
٢٧٢٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسمهارات الحوار في بيئة العمل٩
١٢٣٤٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريساالختبارات اإللكترونية الموضوعية١٠
٨٧٧٤داخل المملكةأعضاء هيئة التدريس الجددبرنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد١١



١٣٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا ٣/١/٢/٤- الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية اليت نفذا اجلامعة بالتعاون مع عمادة التطوير واجلودة - وعدد املتدربني فيها:

موقع انعقاد الدورة أو البرنامجالفئة المستهدفة* طالب الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، الموظفينأسماء الدورة والبرامج التدريبيم
داخل المملكة/ خارج المملكة

عدد المتدربين

إناثذكور

٤٧١٠٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسصياغة وقياس مخرجات التعلم١

توصيف البرنامج وفق النموذج الجديد للمركز الوطني ٢
٤٢٣٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسللتقويم واالعتماد األكاديمي (الجزء األول)

توصيف البرنامج وفق النموذج الجديد للمركز الوطني ٣
٤٢٣٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسللتقويم واالعتماد األكاديمي (الجزء الثاني)

توصيف المقرر وفق النموذج الجديد للمركز الوطني ٤
٥٥٢٩داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسللتقويم واالعتماد األكاديمي

٣٢٢٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريستطوير المهارات التقنية ألعضاء هيئة التدريس٥
٨٨٣٧داخل المملكةأعضاء هيئة التدريستوصيف البرنامج طبقاً للنموذج المطور للمركز الوطني ٦

توصيف المقرر طبقاً للنموذج المطور للمركز الوطني - ٧
١٠٠داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسورشة خاصة

٧٦٨٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسمؤشرات األداء وااالرشاد الفعال لدعم العملية التعليمية٨
٢٧٢٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسمهارات الحوار في بيئة العمل٩
١٢٣٤٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريساالختبارات اإللكترونية الموضوعية١٠
٨٧٧٤داخل المملكةأعضاء هيئة التدريس الجددبرنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد١١



١٣٨

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

موقع انعقاد الدورة أو البرنامجالفئة المستهدفة* طالب الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، الموظفينأسماء الدورة والبرامج التدريبيم
داخل المملكة/ خارج المملكة

عدد المتدربين

إناثذكور

برنامج تمكين القيادات – الجزء ١٢١

أعضاء هيئة التدريس السعوديين من:
قيادات الجامعة.

عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء المراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل المملكة

برنامج تمكين القيادات – الجزء ١٣٢

أعضاء هيئة التدريس السعوديين من:
قيادات الجامعة.

عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء المراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل المملكة

برنامج تمكين القيادات – الجزء ١٤٣

أعضاء هيئة التدريس السعوديين من:
قيادات الجامعة.

عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء المراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل المملكة

١٥Teaching Skills Masterclass٢٣٧داخل المملكةأعضاء هيئة التدريس السعوديين

٢٧٢٣داخل المملكةأعضاء هيئة التدريسبرنامج مهارات القيادة اإلبداعية والتواصل الفعال١٦

١٣٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

املشاركات الداخلية ألعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات/ الندوات للعام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٠ هـ

جمال املؤمترمكان االنعقاد (مدينة/حمافظة)عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركنياجلهة املنظمةأسم املؤمتر/ الندوةم

 هيئة تقومي التعليم والتدريب ممثلة ملتقى للجودة يف التعليم العايل ١
 تكرمي جامعة االمري سطام بن عبدالعزيزالرياض  ١١باملركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي

 يف حصوهلا على األعتماد املؤسسي الكامل

 املعلم متطلبات التنمية وطموح٢
التربيةأا٢جامعة امللك خالداملستقبل

اللغة العربيةاملدينة املنورة١اجلامعة اإلسالميةاإلعالم اجلديد واللغة العربية٣

٤
 املخرجات التعليمية ىف اململكة

 العربية السعودية ىف ضوء رؤية
اململكة ٢٠٣٠

الدراسات االسالميةحائل١جامعة حائل

٥
 جهود اململكة ىف ترسيخ قيم
 االعتدال والتعايش احلضاري

املفاهيم واملمارسات
الدراسات االسالميةالقصيم١جامعة القصيم

 اهلوية الوطنية ىف ضوء رؤية٦
الدراسات االسالميةشقراء١جامعة شقراءاململكة العربية السعودية ٢٠٣٠

٧
 مستقبل التعليم االلكتروين يف
 اململكة العربية السعودية وفق

رؤية ٢٠٣٠
التربيةالقصيم١جامعة القصيم



١٣٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

املشاركات الداخلية ألعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات/ الندوات للعام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٠ هـ

جمال املؤمترمكان االنعقاد (مدينة/حمافظة)عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركنياجلهة املنظمةأسم املؤمتر/ الندوةم

 هيئة تقومي التعليم والتدريب ممثلة ملتقى للجودة يف التعليم العايل ١
 تكرمي جامعة االمري سطام بن عبدالعزيزالرياض  ١١باملركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي

 يف حصوهلا على األعتماد املؤسسي الكامل

 املعلم متطلبات التنمية وطموح٢
التربيةأا٢جامعة امللك خالداملستقبل

اللغة العربيةاملدينة املنورة١اجلامعة اإلسالميةاإلعالم اجلديد واللغة العربية٣

٤
 املخرجات التعليمية ىف اململكة

 العربية السعودية ىف ضوء رؤية
اململكة ٢٠٣٠

الدراسات االسالميةحائل١جامعة حائل

٥
 جهود اململكة ىف ترسيخ قيم
 االعتدال والتعايش احلضاري

املفاهيم واملمارسات
الدراسات االسالميةالقصيم١جامعة القصيم

 اهلوية الوطنية ىف ضوء رؤية٦
الدراسات االسالميةشقراء١جامعة شقراءاململكة العربية السعودية ٢٠٣٠

٧
 مستقبل التعليم االلكتروين يف
 اململكة العربية السعودية وفق

رؤية ٢٠٣٠
التربيةالقصيم١جامعة القصيم



١٤٠

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

٣/١/٢/٤- الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية اليت نفذا اجلامعة  بالتعاون مع عمادة التطوير واجلودة- وعدد املتدربني فيها:

الفئة املستهدفة* طالب اجلامعة، أعضاء أمساء الدورة والربامج التدرييبم
هيئة التدريس، املوظفني

موقع انعقاد الدورة أو الربنامج 
داخل اململكة / خارج اململكة

عدد املتدربني

إناثذكور

٤٧١٠٣داخل اململكةأعضاء هيئة التدريسصياغة وقياس خمرجات التعلم١

توصيف الربنامج وفق النموذج اجلديد للمركز الوطين للتقومي واالعتماد ٢
٤٢٣٠داخل اململكةأعضاء هيئة التدريساألكادميي (اجلزء األول)

توصيف الربنامج وفق النموذج اجلديد للمركز الوطين للتقومي واالعتماد ٣
٤٢٣٠داخل اململكةأعضاء هيئة التدريساألكادميي (اجلزء الثاين)

٥٥٢٩داخل اململكةأعضاء هيئة التدريستوصيف املقرر وفق النموذج اجلديد للمركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي٤

٣٢٢٠داخل اململكةأعضاء هيئة التدريستطوير املهارات التقنية ألعضاء هيئة التدريس٥

٨٨٣٧داخل اململكةأعضاء هيئة التدريستوصيف الربنامج طبقÃ للنموذج املطور للمركز الوطين ٦

١٠٠داخل اململكةأعضاء هيئة التدريستوصيف املقرر طبقÃ للنموذج املطور للمركز الوطين  - ورشة خاصة٧

٧٦٨٣داخل اململكةأعضاء هيئة التدريسمؤشرات األداء وااالرشاد الفعال لدعم العملية التعليمية٨

٢٧٢٣داخل اململكةأعضاء هيئة التدريسمهارات احلوار يف بيئة العمل٩

١٢٣٤٣داخل اململكةأعضاء هيئة التدريساألختبارات اإللكترونية املوضوعية١٠

١٤١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

الفئة املستهدفة* طالب اجلامعة، أعضاء أمساء الدورة والربامج التدرييبم
هيئة التدريس، املوظفني

موقع انعقاد الدورة أو الربنامج 
داخل اململكة / خارج اململكة

عدد املتدربني

إناثذكور

٨٧٧٤داخل اململكةأعضاء هيئة التدريس اجلددبرنامج يئة أعضاء هيئة التدريس اجلدد١١

برنامج متكني القيادات - اجلزء ١٢١
أعضاء هيئة التدريس السعوديني من:

قيادات اجلامعة.
عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء املراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل اململكة

برنامج متكني القيادات - اجلزء ١٣٢
أعضاء هيئة التدريس السعوديني من:

قيادات اجلامعة.
عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء املراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل اململكة

برنامج متكني القيادات – اجلزء ١٤٣
أعضاء هيئة التدريس السعوديني من:

قيادات اجلامعة.
عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء املراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل اململكة

١٥Teaching Skills Masterclass٢٣٧داخل اململكةأعضاء هيئة التدريس السعوديني

٢٧٢٣داخل اململكةأعضاء هيئة التدريسبرنامج مهارات القيادة اإلبداعية والتواصل الفعال١٦



١٤١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

الفئة املستهدفة* طالب اجلامعة، أعضاء أمساء الدورة والربامج التدرييبم
هيئة التدريس، املوظفني

موقع انعقاد الدورة أو الربنامج 
داخل اململكة / خارج اململكة

عدد املتدربني

إناثذكور

٨٧٧٤داخل اململكةأعضاء هيئة التدريس اجلددبرنامج يئة أعضاء هيئة التدريس اجلدد١١

برنامج متكني القيادات - اجلزء ١٢١
أعضاء هيئة التدريس السعوديني من:

قيادات اجلامعة.
عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء املراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل اململكة

برنامج متكني القيادات - اجلزء ١٣٢
أعضاء هيئة التدريس السعوديني من:

قيادات اجلامعة.
عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء املراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل اململكة

برنامج متكني القيادات – اجلزء ١٤٣
أعضاء هيئة التدريس السعوديني من:

قيادات اجلامعة.
عمداء ووكالء الكليات والعمادات.
رؤساء املراكز والوحدات واللجان.

١٨٧داخل اململكة

١٥Teaching Skills Masterclass٢٣٧داخل اململكةأعضاء هيئة التدريس السعوديني

٢٧٢٣داخل اململكةأعضاء هيئة التدريسبرنامج مهارات القيادة اإلبداعية والتواصل الفعال١٦



١٤٢

مركز المعلومات اإلحصائية بع
ل�ا

ل ا
ص

لف
ا

الدورات والربامج التدريبية  اليت نفذا اجلامعة  بالتعاون مع عمادة شؤون املكتبات - وعدد املتدربني فيها:

الفئة املستهدفة* طالب اجلامعة، أعضاء أمساء الدورة والربامج التدرييبم
هيئة التدريس، املوظفني

موقع انعقاد الدورة أو 
عدد املتدربنيتاريخ االنعقاد الربنامج

تدريب طالب وطالبات مشروع التخرج يف إدارة وإجراءات املكتبات من خالل برنامج ١
١٤٤٠/٦/١٤٨املكتبة املركزيةطالب وطالباتتكامل ملدة فصل دراسي

٢(BMJ) كلية الطب وكلية طبأعضاء هيئة التدريس / طالب وطالباتكيفية استخدام املجلة الطبية الربيطانية 
١٤٤٠/٧/٣٢٦االسنان

٣Web of science –Journal Citation Report – EndNote   ١٤٤١/٣/٢١٤٠كلية الطبأعضاء هيئة التدريس / طالب وطالباتالتدريب على

١٤٤١/٣/٢٤٦٥٧كليات اجلامعةأعضاء هيئة التدريس / طالب وطالباتالتدريب على املكتبة الرقمية السعودية٤

١٤٤١/١٠/٢٦٦٨أون الينأعضاء هيئة التدريس / طالب وطالباتفهرسة Scopus واستضافة املجلة٥

 اشكال النشر يف دول اخلليج: االجتاهات والديناميكيات عرب الفئات البحثية يف شبكة٦
١٤٤١/١١/٣٧٧أون الينأعضاء هيئة التدريس / طالب وطالباتالعلوم

 تدريب مسئويل املكتبات باجلامعة وموظفي العمادة بالفروع على استخدام األجهزة٧
األنشطة العلمية ١٤٤٠/٦/١٤١٢املكتبة املركزيةموظفي املكتبة املركزيةوالتقنيات احلديثة

والتعليمية

الفصل الخامس



األنشطة العلمية 
والتعليمية

الفصل الخامس



١٣٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

الفصل الخامس األنشطة العلمية والتعليمية
 يتضمن هذا الفصل اإلنجازات التي حققتها الجامعة في المجاالت العلمية والتعليمية

٥/ ١- البحث العلمي والتأليف والنشر والترجمة:
٥/ ١ /١ ـ أعداد الكتب والبحوث المؤلفة والمترجمة :

نوع املادة العلمية

كتاب مترجمحبث مؤلفكتاب

 ٢ ٨١٠ ١٠

٥ / ١/ ٢ ـ أعداد البحوث األكاديمية الممولة وغير الممولة التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها حسب الكلية:

الكلية
(Scopus) في قاعدة البيانات سكوبس(Web of Science) في شبكة العلوم

النسبةالعددالنسبةالعدد
٢,٤٪٤,٤٨٢٠ ٪١٢كلية التربية بالخرج

١٩,٢٪١٩,٣٨١٥٧ ٪١٥٧كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج
١٧,١٪١٣,٩٥١٤٠ ٪١١٣كلية الصيدلة بمحافظة الخرج

٣,٣٪٣,٢١٢٧ ٪٢٦كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
١٠,٥٪١١,١١٨٦ ٪٩٠كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

٠,١٪٠,٢٥١ ٪٢كلية التربية بوادي الدواسر
٢,٨٪٧,٤١٢٣ ٪٦٠كلية إدارة األعمال بالخرج



١٣٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

الفصل الخامس األنشطة العلمية والتعليمية
 يتضمن هذا الفصل اإلنجازات التي حققتها الجامعة في المجاالت العلمية والتعليمية

٥/ ١- البحث العلمي والتأليف والنشر والترجمة:
٥/ ١ /١ ـ أعداد الكتب والبحوث المؤلفة والمترجمة :

نوع املادة العلمية

كتاب مترجمحبث مؤلفكتاب

 ٢ ٨١٠ ١٠

٥ / ١/ ٢ ـ أعداد البحوث األكاديمية الممولة وغير الممولة التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها حسب الكلية:

الكلية
(Scopus) في قاعدة البيانات سكوبس(Web of Science) في شبكة العلوم

النسبةالعددالنسبةالعدد
٢,٤٪٤,٤٨٢٠ ٪١٢كلية التربية بالخرج

١٩,٢٪١٩,٣٨١٥٧ ٪١٥٧كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج
١٧,١٪١٣,٩٥١٤٠ ٪١١٣كلية الصيدلة بمحافظة الخرج

٣,٣٪٣,٢١٢٧ ٪٢٦كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
١٠,٥٪١١,١١٨٦ ٪٩٠كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

٠,١٪٠,٢٥١ ٪٢كلية التربية بوادي الدواسر
٢,٨٪٧,٤١٢٣ ٪٦٠كلية إدارة األعمال بالخرج



١٤٠

مركز المعلومات اإلحصائية س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

الكلية
(Scopus) في قاعدة البيانات سكوبس(Web of Science) في شبكة العلوم

النسبةالعددالنسبةالعدد

٩,٢٪٧,٢٨٧٥ ٪٥٩كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج

٥,٣٪٦,٦٧٤٣ ٪٥٤كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج

٨,٢٪٨,٥٢٦٧ ٪٦٩كلية الهندسة بالخرج

٧,٦٪٤,٥٧٦٢ ٪٣٧كلية الطب بمحافظة الخرج

١,٠٪٠,٤٩٨ ٪٤كلية المجتمع بالخرج

٠,٤٪٠,٣٧٣ ٪٣كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني تميم

٠,٦٪٠,٤٩٥ ٪٤كلية التربية بالدلم

٣,٩٪٥,٦٨٣٢ ٪٤٦كلية طب األسنان بمحافظة الخرج

٧,٥٪٧,٥٣٦١ ٪٦١كلية الهندسة بوادي الدواسر

٠,٢٪٠,٤٩٢ ٪٤كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٠,٤٪٠,١٢٣ ٪١البرنامج الموحد (السنة التحضيرية)

٠,١٪٠,٣٧١ ٪٣كلية إدارة األعمال بحوطة بني تميم

٠,١٪٠,٢٥١ ٪٢كلية المجتمع باألفالج

٠,٠٪٠,٣٧٠ ٪٣كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

١٠٠٪١٠٠٨١٠ ٪٤٧٧االجمالي

SCOPUS) & (Web of Science)

١٤١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

0

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

% 4.48                             %19.38                              %13.95                              %3.21                            %11.11                               %0.25                              %7.41                               %7.28                               %6.67                               %8.52                              %4.57                               %0.49                              %0.37                               %0.49                               %5.68                              %7.53                                %0.49                             %0.12                                %0.37                               0.25%                              %0.37%2.4                               %19.2                              %17.1                              %3.3                                %10.5                                %0.1                                  %2.8                                  9.2%                                  %5.3                               %8.2                                %7.6                                  %1.0                                %0.4                                  %0.6                                %3.9                                  %7.5                                %0.2                                 %0.4                                 %0.1                                  %0.1                                %0.0



١٤١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

0

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

% 4.48                             %19.38                              %13.95                              %3.21                            %11.11                               %0.25                              %7.41                               %7.28                               %6.67                               %8.52                              %4.57                               %0.49                              %0.37                               %0.49                               %5.68                              %7.53                                %0.49                             %0.12                                %0.37                               0.25%                              %0.37%2.4                               %19.2                              %17.1                              %3.3                                %10.5                                %0.1                                  %2.8                                  9.2%                                  %5.3                               %8.2                                %7.6                                  %1.0                                %0.4                                  %0.6                                %3.9                                  %7.5                                %0.2                                 %0.4                                 %0.1                                  %0.1                                %0.0



١٤٢

مركز المعلومات اإلحصائية س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

٥ / ١ / ٣ - تطور أعداد البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة خالل السنوات الخمس األخيرة: 

العامم
(Scopus) وفق قاعدة البيانات سكوبس(Web of Science) وفق شبكة العلوم

معدل التغيري عن عام معدل التغيري عن السنة السابقةعدد البحوث
معدل التغيري عن عام معدل التغيري عن السنة السابقةعدد البحوثاألساس (١٤٣١هـ/١٤٣٠هـ)

األساس (١٣٤١هـ/٠٣٤١هـ)
١٧٢--١٢٠١٥٣٠٣--
٢٩٪٢٩٪٤١٣٥٠٪٤١٪٢٢٠١٦٤٢٧
٥٤٪١٩٪٥١٤١٧٪١٠٪٣٢٠١٧٤٦٩
٩٩٪٢٩٪٩٠٥٣٩٪٢٣٪٤٢٠١٨٥٧٥
٢٠١٪٥٢٪١٦٧٨١٧٪٤١٪٥٢٠١٩٨١٠

   
(SCOPUS)& (Web of Science) 
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29% 29% 19% 54% 29% 99% 52% 201%

١٤٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا  ٥ / ١ / ٤ - البحوث األكاديمية الممولة التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها موزعة حسب جهة التمويل:

املنفذةجهة التمويل
Prince Sattam bin Abdulaziz University١٢٤

Deanship of Scientific Research, King Saud University٥٤
National Science Foundation١٤

Deanship of Scientific Research, King Faisal University١٣
King Fahd University of Petroleum and Minerals٧

Majmaah University٧
Ministry of Science and Technology, Taiwan٧

Chang Gung Memorial Hospital٦
National Telecommunication Regulatory Authority٦

Department of Science and Technology, Government of Kerala٥
National Natural Science Foundation of China٥

Universiti Putra Malaysia٥
National Institute for Health Research٤

Science and Engineering Research Board٤
American University of Sharjah٣

European Commission٣
Higher Education Commision, Pakistan٣

King Abdulaziz City for Science and Technology٣
King Abdulaziz University٣

Ministry of Higher Education٣



١٤٢

مركز المعلومات اإلحصائية س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

٥ / ١ / ٣ - تطور أعداد البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة خالل السنوات الخمس األخيرة: 

العامم
(Scopus) وفق قاعدة البيانات سكوبس(Web of Science) وفق شبكة العلوم

معدل التغيري عن عام معدل التغيري عن السنة السابقةعدد البحوث
معدل التغيري عن عام معدل التغيري عن السنة السابقةعدد البحوثاألساس (١٤٣١هـ/١٤٣٠هـ)

األساس (١٣٤١هـ/٠٣٤١هـ)
١٧٢--١٢٠١٥٣٠٣--
٢٩٪٢٩٪٤١٣٥٠٪٤١٪٢٢٠١٦٤٢٧
٥٤٪١٩٪٥١٤١٧٪١٠٪٣٢٠١٧٤٦٩
٩٩٪٢٩٪٩٠٥٣٩٪٢٣٪٤٢٠١٨٥٧٥
٢٠١٪٥٢٪١٦٧٨١٧٪٤١٪٥٢٠١٩٨١٠

   
(SCOPUS)& (Web of Science) 
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29% 29% 19% 54% 29% 99% 52% 201%

١٤٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا  ٥ / ١ / ٤ - البحوث األكاديمية الممولة التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها موزعة حسب جهة التمويل:

املنفذةجهة التمويل
Prince Sattam bin Abdulaziz University١٢٤

Deanship of Scientific Research, King Saud University٥٤
National Science Foundation١٤

Deanship of Scientific Research, King Faisal University١٣
King Fahd University of Petroleum and Minerals٧

Majmaah University٧
Ministry of Science and Technology, Taiwan٧

Chang Gung Memorial Hospital٦
National Telecommunication Regulatory Authority٦

Department of Science and Technology, Government of Kerala٥
National Natural Science Foundation of China٥

Universiti Putra Malaysia٥
National Institute for Health Research٤

Science and Engineering Research Board٤
American University of Sharjah٣

European Commission٣
Higher Education Commision, Pakistan٣

King Abdulaziz City for Science and Technology٣
King Abdulaziz University٣

Ministry of Higher Education٣



١٤٤

مركز المعلومات اإلحصائية س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

املنفذةجهة التمويل
Ministry of Higher Education and Scientific Research٣

Ministry of Higher Education, Malaysia٣
National Institutes of Health٣

National Research Foundation of Korea٣
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada٣

Prince Sultan University٣
Sultan Qaboos University٣

University Grants Commission٣
Alabama Commission on Higher Education٢

Alexander von Humboldt-Stiftung٢
Claude Pepper Older Americans Independence Center, Wake Forest School of Medicine٢

Department of Health, Australian Government٢
Higher Education Commission, Pakistan٢

Jazan University٢
King Khalid University٢

Ministry of Science, ICT and Future Planning٢
National College Students Innovation and Entrepreneurship Training Program٢

Tulane University٢
Universiteit Gent٢

Universiti Teknologi Malaysia٢
٣٢٧اإلمجايل



١٤٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا ٥ / ١ / ٥ -  أعداد البحوث التعاقدية حسب الجهات المتعاقد معها والكلية:

في شبكة العلوم (Web of Science)في قاعدة البيانات سكوبس (Scopus)الكلية
النسبةالعددالنسبةالعدد

٥,٥٦٪٣,٣٣٦ ٪٤كلية التربية بالخرج
٢٨,٧٠٪٢٥,٨٣٣١ ٪٣١كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج

١٨,٥٢٪١٨,٣٣٢٠ ٪٢٢كلية الصيدلة بمحافظة الخرج
٥,٥٦٪٢,٥٦ ٪٣كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

٦,٤٨٪٣,٣٣٧ ٪٤كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٠,٠٠٪٠,٠٠٠ ٪٠كلية التربية بوادي الدواسر
١,٨٥٪٦,٦٦٢ ٪٨كلية إدارة األعمال بالخرج

٣,٧٠٪٣,٣٣٤ ٪٤كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٤,٦٣٪٩,١٦٥ ٪١١كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج

١٢,٩٦٪١٤ ١٦,٦٦ ٪٢٠كلية الهندسة بالخرج
٢,٧٨٪٣,٣٣٣ ٪٤كلية الطب بمحافظة الخرج

٠,٠٠٪٠,٠٠٠ ٪٠كلية المجتمع بالخرج
٠,٠٠٪٠,٠٠٠ ٪٠كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني تميم

٠,٩٣٪٠,٨٣١ ٪١كلية التربية بالدلم
١,٨٥٪١,٦٦٢ ٪٢كلية طب األسنان بمحافظة الخرج

٤,٦٣٪٢,٥٥ ٪٣كلية الهندسة بوادي الدواسر
٠,٩٣٪١,٦٦١ ٪٢كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
٠,٠٠٪٠,٨٣٠ ٪١البرنامج الموحد (السنة التحضيرية)
٠,٠٠٪٠,٠٠٠ ٪٠كلية إدارة األعمال بحوطة بني تميم

٠,٠٠٪٠,٠٠٠ ٪٠كلية المجتمع باألفالج
٠,٩٣٪٠,٠٠١ ٪٠كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

١٠٠٪١٠٠١٠٨٪١٢٠المجموع

١٤٤

مركز المعلومات اإلحصائية س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

املنفذةجهة التمويل
Ministry of Higher Education and Scientific Research٣

Ministry of Higher Education, Malaysia٣
National Institutes of Health٣

National Research Foundation of Korea٣
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada٣

Prince Sultan University٣
Sultan Qaboos University٣

University Grants Commission٣
Alabama Commission on Higher Education٢

Alexander von Humboldt-Stiftung٢
Claude Pepper Older Americans Independence Center, Wake Forest School of Medicine٢

Department of Health, Australian Government٢
Higher Education Commission, Pakistan٢

Jazan University٢
King Khalid University٢

Ministry of Science, ICT and Future Planning٢
National College Students Innovation and Entrepreneurship Training Program٢

Tulane University٢
Universiteit Gent٢

Universiti Teknologi Malaysia٢
٣٢٧اإلمجايل



١٤٦

مركز المعلومات اإلحصائية س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا
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3.33 %                            25.83 %                           18.33 %                              2.5 %                              3.33 %                              0.00 %                              6.66 %                             3.33 %                             9.16 %                             16.66 %                             3.33 %                             0.00 %                              0.00 %                               0.83 %                            1.66 %                               2.5 %                               1.66 %                              0.83 %                              0.00 %                               0.00 %                            0.00 %5.56%                             28.70%                             18.52%                             5.56%                              6.48%                               0.00%                               1.85%                               3.70%                              4.63%                              12.96%                              2.78%                              0.00%                               0.00%                               0.93%                              1.85%                               4.63%                              0.93%                               0.00%                               0.00%                               0.93%                               0.00%

١٤٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا  ٢/٥ـ المكتبات: 
١/٢/٥ـ مقتنيات مكتبات الجامعة من الكتب والمخطوطات: 

١/١/٢/٥ـ مجموع العناوين: ٠٧٣٦٤
٢/١/٢/٥ـ مجموع المجلدات: ٨١٨٣١٢

٢/٢/٥ـ إجمالي مقتنيات مكتبات الجامعة من أوعية المعلومات: (الكتب الورقية + الكتب اإللكترونية (المكتبة الرقمية السعودية)
(٨١٨٣١٢+٦٢٣٠٣٤ =٤٤١٤٤٦) 

٣/٢/٥ـ أعداد الكتب التي غذيت بها مكتبات الجامعة خالل السنوات الخمس األخيرة. ٨١٨٣١٢

٤/٢/٥ - حركة استعارة الكتب في مكتبات الجامعة خالل عام التقرير:
أعداد املستعريينالكتب املعارة

جمموعآخرونأساتذةطالبجمموعأجنيبعريب
١٢٨٥٢٦٢٢٣٩٠٧٢٢٥٨٦٧١٢٠٩٣١٣٨

٣/٥-الجوائز العلمية وبراءات االختراع:

جمال اجلائزةاجلهة املاحنة للجائزةاسم اجلائزةاسم الفائز باجلائزة (وجهة عمله)

أروى حممد الرويس
كلية هندسة وعلوم احلاسب 

باخلرج
مكتب االختراعات والعالمات التجارية بالواليات املتحدة األمريكيةبراءة االختراع

علوم أساسية هندسية٢٩-٠١-١٤٤١ / ٢٨-٠٩-٢٠١٩

جانا شايف موحد شفيع الدين
Saudi IoT Research Award Saudi International Exhibition and Conference for Internet of Thingsكلية اآلداب والعلوم بالوادي

علوم أساسية هندسية1440-05-27 - 2019-02-02

أمتل وحيد حممدعبدل
Saudi Iot Research AwardSaudi Internationa lExhibition And Conference For Internet Of Thingsكلية اآلداب والعلوم بالوادي 

علوم أساسية هندسية1440-06-10 - 2019-02-15 

عبداهللا حممد الياسو 
JACIII Best paper Award 2018Fuji Technology Press, Japan كلية اهلندسة باخلرج 

علوم صحية 1441-02-27 - 2019-10-26 
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١٤٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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ا  ٢/٥ـ المكتبات: 
١/٢/٥ـ مقتنيات مكتبات الجامعة من الكتب والمخطوطات: 

١/١/٢/٥ـ مجموع العناوين: ٠٧٣٦٤
٢/١/٢/٥ـ مجموع المجلدات: ٨١٨٣١٢

٢/٢/٥ـ إجمالي مقتنيات مكتبات الجامعة من أوعية المعلومات: (الكتب الورقية + الكتب اإللكترونية (المكتبة الرقمية السعودية)
(٨١٨٣١٢+٦٢٣٠٣٤ =٤٤١٤٤٦) 

٣/٢/٥ـ أعداد الكتب التي غذيت بها مكتبات الجامعة خالل السنوات الخمس األخيرة. ٨١٨٣١٢

٤/٢/٥ - حركة استعارة الكتب في مكتبات الجامعة خالل عام التقرير:
أعداد املستعريينالكتب املعارة

جمموعآخرونأساتذةطالبجمموعأجنيبعريب
١٢٨٥٢٦٢٢٣٩٠٧٢٢٥٨٦٧١٢٠٩٣١٣٨

٣/٥-الجوائز العلمية وبراءات االختراع:

جمال اجلائزةاجلهة املاحنة للجائزةاسم اجلائزةاسم الفائز باجلائزة (وجهة عمله)

أروى حممد الرويس
كلية هندسة وعلوم احلاسب 

باخلرج
مكتب االختراعات والعالمات التجارية بالواليات املتحدة األمريكيةبراءة االختراع

علوم أساسية هندسية٢٩-٠١-١٤٤١ / ٢٨-٠٩-٢٠١٩

جانا شايف موحد شفيع الدين
Saudi IoT Research Award Saudi International Exhibition and Conference for Internet of Thingsكلية اآلداب والعلوم بالوادي

علوم أساسية هندسية1440-05-27 - 2019-02-02

أمتل وحيد حممدعبدل
Saudi Iot Research AwardSaudi Internationa lExhibition And Conference For Internet Of Thingsكلية اآلداب والعلوم بالوادي 

علوم أساسية هندسية1440-06-10 - 2019-02-15 

عبداهللا حممد الياسو 
JACIII Best paper Award 2018Fuji Technology Press, Japan كلية اهلندسة باخلرج 

علوم صحية 1441-02-27 - 2019-10-26 
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مركز المعلومات اإلحصائية س
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جمال اجلائزةاجلهة املاحنة للجائزةاسم اجلائزةاسم الفائز باجلائزة (وجهة عمله)

عبداهللا حممدالياسو 
CiSt 2018 Best paperAwardInstitute of Electrical andElectronics Engineers - IEEEكلية اهلندسة باخلرج 

علوم أساسية هندسية1441-02-22 - 2019-10-21 

  عبداهللا حممد الياسو 
Psau Research Excellence AwardPrince Sattam Bin Abdulaziz University كلية اهلندسة باخلرج 

علوم أساسية هندسية1440-07-28 - 2019-04-04

مريفت عزمي زكي عبداجلواد
Arab Citation & impact FactorArcif Analytics كلية التربيةباخلرج 

علوم إنسانية1441-02-18 - 2019-10-17 

best research in the 30th Irish Signals and رمي ناصر محاد اجلعيدى
 Systems Conference

.(The Irish Signals and Systems Conference (ISSC
علوم أساسية هندسية1440-10-14 - 2019-06-17

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةهادي بن علي الدوسري - طالب

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةعيد بن صقر الدوسري - طالب

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةخلف بن سعد الدوسري - طالب

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةسعيد سامل الدوسري - طالب

جائزة التميز البحثيجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز الثاين على مستوى اجلامعةكلية التربية بوادي الدواسر

املركز األولناضة عبداهللا السبيعي- طالب
القرآن الكرميعمادة شؤون الطالبملسابقة القرآن الكرمي يف دوراالتاسعة باجلامعة

املركز الثاينلطيفة حممد املحسن- طالبة
القرآن الكرميعمادة شؤون الطالبملسابقة القرآن الكرمي يف دوراالتاسعة باجلامعة

١٤٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

جمال اجلائزةاجلهة املاحنة للجائزةاسم اجلائزةاسم الفائز باجلائزة (وجهة عمله)

املركز الثالثأروى حممد املحسن- طالبة
القرآن الكرميعمادة شؤون الطالبملسابقة القرآن الكرمي يف دوراالتاسعة باجلامعة

التوعية الفكريةوحدة الوعي الفكرياملركز الثاينأ.هند بنت عبداهللا آل حمسن

املركز األول سلمى ماحل السليمي- طالبة
التوعية بأضرار املخدرات والتدخنيعمادة شؤون الطالبمبسابقة التوعية بأضرار املخدرات والتدخني

املركز الثاين مكرر مضاوي محد العماري- طالب
التوعية بأضرار املخدرات والتدخنيعمادة شؤون الطالبمبسابقة التوعية بأضرار املخدرات والتدخني

املركز الثاين أجماد أمحد احلكمي- طالبة
التوعية بأضرار املخدرات والتدخنيعمادة شؤون الطالبمبسابقة التوعية بأضرار املخدرات والتدخني



١٤٨

مركز المعلومات اإلحصائية س
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ل ا

ص
لف

ا

جمال اجلائزةاجلهة املاحنة للجائزةاسم اجلائزةاسم الفائز باجلائزة (وجهة عمله)

عبداهللا حممدالياسو 
CiSt 2018 Best paperAwardInstitute of Electrical andElectronics Engineers - IEEEكلية اهلندسة باخلرج 

علوم أساسية هندسية1441-02-22 - 2019-10-21 

  عبداهللا حممد الياسو 
Psau Research Excellence AwardPrince Sattam Bin Abdulaziz University كلية اهلندسة باخلرج 

علوم أساسية هندسية1440-07-28 - 2019-04-04

مريفت عزمي زكي عبداجلواد
Arab Citation & impact FactorArcif Analytics كلية التربيةباخلرج 

علوم إنسانية1441-02-18 - 2019-10-17 

best research in the 30th Irish Signals and رمي ناصر محاد اجلعيدى
 Systems Conference

.(The Irish Signals and Systems Conference (ISSC
علوم أساسية هندسية1440-10-14 - 2019-06-17

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةهادي بن علي الدوسري - طالب

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةعيد بن صقر الدوسري - طالب

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةخلف بن سعد الدوسري - طالب

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةسعيد سامل الدوسري - طالب

جائزة التميز البحثيجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز الثاين على مستوى اجلامعةكلية التربية بوادي الدواسر

املركز األولناضة عبداهللا السبيعي- طالب
القرآن الكرميعمادة شؤون الطالبملسابقة القرآن الكرمي يف دوراالتاسعة باجلامعة

املركز الثاينلطيفة حممد املحسن- طالبة
القرآن الكرميعمادة شؤون الطالبملسابقة القرآن الكرمي يف دوراالتاسعة باجلامعة

١٤٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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ام
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ا

جمال اجلائزةاجلهة املاحنة للجائزةاسم اجلائزةاسم الفائز باجلائزة (وجهة عمله)

املركز الثالثأروى حممد املحسن- طالبة
القرآن الكرميعمادة شؤون الطالبملسابقة القرآن الكرمي يف دوراالتاسعة باجلامعة

التوعية الفكريةوحدة الوعي الفكرياملركز الثاينأ.هند بنت عبداهللا آل حمسن

املركز األول سلمى ماحل السليمي- طالبة
التوعية بأضرار املخدرات والتدخنيعمادة شؤون الطالبمبسابقة التوعية بأضرار املخدرات والتدخني

املركز الثاين مكرر مضاوي محد العماري- طالب
التوعية بأضرار املخدرات والتدخنيعمادة شؤون الطالبمبسابقة التوعية بأضرار املخدرات والتدخني

املركز الثاين أجماد أمحد احلكمي- طالبة
التوعية بأضرار املخدرات والتدخنيعمادة شؤون الطالبمبسابقة التوعية بأضرار املخدرات والتدخني



خدمة المجتمع

الفصل السادس



خدمة المجتمع

الفصل السادس



١٥٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
اد
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ا

الفصل السادس خدمة المجتمع

يتضمن هذا الفصل جميع ما تقدمه الجامعة من خدمات للمجتمع من خالل وحداتها المختلفة

١/١/٦أعداد الدورات التدريبية والبرامج والدبلومات التأهيلية:
الدبلومات التعليمية

عدد املستفيدينالتاريخاملستفيدونالعنوان (الدورة – الربنامج)اجلهة املنفذة

خرجيو التخصصات الشرعية وعلم االجتماع و علم دبلوم اإلرشاد األسري (رجال)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٩الفصل الثاين من عام ١٤٤٠/١٤٣٩اإلجتماع والعاملني يف قطاع التعليم

١٣الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـخرجيو كليات الشريعة والقانوندبلوم  املحاماة (رجال)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٥الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـدبلوم تطبيقات احلاسب اآليل (ذوي اهلمم) - (رجال)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
٢٣الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـدبلوم اإلدارة املالية خلرجيي الثانوية العامة (رجال)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٦الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـخرجيات الثانوية العامةالدبلوم العام يف اللغة اإلجنليزية (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٦الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـخرجيات الثانوية العامةدبلوم التحرير والسكرتارية (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

خرجيات الشريعة - خدمة اجتماعية - علم النفس -علم دبلوم اإلرشاد األسري (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٧الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـاالجتماع - املعلمات واملرشدات

١٤٤١/١/١٢١٤هـخرجيات الثانوية العامةالدبلوم العام يف اللغة اإلجنليزية (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٤٤١/١/١٢١٧هـخرجيات الثانوية العامةدبلوم التحرير والسكرتارية (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

خرجيات الشريعة - خدمة اجتماعية - علم النفس -علم دبلوم اإلرشاد األسري (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٤٤١/١/١٢١٥هـاالجتماع- املعلمات واملرشدات



١٥٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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الفصل السادس خدمة المجتمع

يتضمن هذا الفصل جميع ما تقدمه الجامعة من خدمات للمجتمع من خالل وحداتها المختلفة

١/١/٦أعداد الدورات التدريبية والبرامج والدبلومات التأهيلية:
الدبلومات التعليمية

عدد املستفيدينالتاريخاملستفيدونالعنوان (الدورة – الربنامج)اجلهة املنفذة

خرجيو التخصصات الشرعية وعلم االجتماع و علم دبلوم اإلرشاد األسري (رجال)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٩الفصل الثاين من عام ١٤٤٠/١٤٣٩اإلجتماع والعاملني يف قطاع التعليم

١٣الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـخرجيو كليات الشريعة والقانوندبلوم  املحاماة (رجال)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٥الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـدبلوم تطبيقات احلاسب اآليل (ذوي اهلمم) - (رجال)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
٢٣الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـدبلوم اإلدارة املالية خلرجيي الثانوية العامة (رجال)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٦الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـخرجيات الثانوية العامةالدبلوم العام يف اللغة اإلجنليزية (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٦الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـخرجيات الثانوية العامةدبلوم التحرير والسكرتارية (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

خرجيات الشريعة - خدمة اجتماعية - علم النفس -علم دبلوم اإلرشاد األسري (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٧الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـاالجتماع - املعلمات واملرشدات

١٤٤١/١/١٢١٤هـخرجيات الثانوية العامةالدبلوم العام يف اللغة اإلجنليزية (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٤٤١/١/١٢١٧هـخرجيات الثانوية العامةدبلوم التحرير والسكرتارية (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

خرجيات الشريعة - خدمة اجتماعية - علم النفس -علم دبلوم اإلرشاد األسري (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٤٤١/١/١٢١٥هـاالجتماع- املعلمات واملرشدات
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٢/١/٦ أعداد الدورات التدريبية والبرامج والدبلومات التأهيلية:
الدورات التدريبية

عدد املستفيدينالتاريخاملستفيدونالعنوان (الدورة – الربنامج)اجلهة املنفذة

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
إدارة التدريب

١٤٤٠/٠٥/٠٧١٦هـخرجيات املرحلة الثانوية واجلامعية املوظفات يف القطاع احلكومي أو اخلاصإدخال البيانات ومعاجلة النصوص

١٤٤٠/٠٥/٠٧١٠هـ- خرجيات الثانوية واملعاهد و  املوظفات يف إدارات املوارد البشريةإدارة املوارد البشرية اإلحترافية

١٤٤٠/٠٥/٠٨١٣٩هـمديرات املكاتب والسكرتريات واملوظفات ومن لديها الرغبة لدخول جمال العملالسكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب

١٤٤٠/٠٥/١٥٧٣هـمديرات املكاتب والسكرتريات واملوظفات ومن لديها الرغبة لدخول جمال العملالسكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب

١٤٤٠/٠٥/٢١٣هـوخرجيات املعاهد واجلامعات  املوظفات اإلداريات باملستشفيات من غري األطباءإدارة املستشفيات

١٤٤٠/٠٥/٢٣١٢هـأمهات ومعلمات أطفال التوحداملهارات الفنية عند طفل التوحد

١٤٤٠/٠٥/٢٣١١هـخرجيات الثانوية واملعاهد واملوظفات يف املجال املحاسيب أو املصريفاملحاسبة لغري املحاسبني

١٤٤٠/٠٥/٢٣٣هـخرجيات الثانوية واملعاهد و املوظفات يف املجال الصحي واإلداريالسكرتارية الطبية

١٤٤٠/٠٥/٢٣٢٢هـخرجيات الثانوية واملعاهد و املوظفات يف إدارات املوارد البشريةإدارة املوارد البشرية اإلحترافية

١٤٤٠/٠٦/٢٧١٤٤هـاملشرفات التربويات وقائدات املدارس ومعلمات الطالبات املوهوباتمهارات التفكري اإلبداعي والناقد

١٤٤٠/٠٧/٠٥٣هـخرجيات املعاهد واجلامعات و املوظفات اإلداريات باملستشفيات من غري االطباءإدارة املستشفيات

١٤٤٠/٠٧/٠٥٣هـخرجيات الثانوية واملعاهد املوظفات يف املجال الصحي واإلداريالسكرتارية الطبية

١٤٤٠/٠٧/١٧١١هـ- خرجيات الثانوية واملعاهد - املوظفات يف ادارات املوارد البشريةإدارة املوارد البشرية اإلحترافية

- الطالب واملوظفون والراغبون يف تطوير أدائهم املهين والوظيفياالستماع واملحادثة يف اللغة اإلجنليزية
١٤٤٠/٠٧/٢٠٦هـو الراغبون يف حتدث اإلجنليزية بطالقة

١٥٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر
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عدد املستفيدينالتاريخاملستفيدونالعنوان (الدورة – الربنامج)اجلهة املنفذة

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
إدارة التدريب

١٤٤٠/٠٨/٢٤٥٨هـخرجيات الثانوية العامة وموظفات القطاع احلكومي واخلاص بقسمأثر املوارد البشرية على األداء التنظيمي

١٤٤٠/١٠/٢٠٣٣هـعامةالتميز يف إدارة املنظمات

١٤٤٠/١٠/٢٢٣٧هـطالبات مرحليت املتوسط والثانوية العامةمهارات اللغة اإلجنليزية للطالبات

١٤٤٠/١٠/٢٧٣٣هـعامةمهارات التعلم الذايت للغة اإلجنليزية

١٤٤٠/١٠/٢٨٢٧هـعامةاملهارات السبع لتطوير الذات

١٤٤٠/١١/٠٦٢٢هـعامةالشخصية اجلذابة وقوة التأثري

١٤٤٠/١١/٠٧٤٠هـعامةمهارات التعامل مع اجلرائم اإللكترونية

١٤٤٠/١١/١٤٤٤هـاملوظفات يف القطاع احلكومي واخلاص والراغبات للدخول يف جماالت العمل املختلفةحقوق املرأة يف نظام العمل السعودي

١٤٤٠/١١/٢١٤٤هـاملوظفات يف املجال اإلداريمهارات اإلداري املتميز

١٤٤٠/١١/٢٦٢٢هـعامةمهارات التأثري والذكاء االجتماعي

١٤٤٠/١٢/٢٦١٥هـخرجيات الثانوية واجلامعاتاستخدام احلاسب يف األعمال املكتبية

- خرجيات الثانوية واملعاهداملوارد البشرية
١٤٤١/١/٢١٥هـ- املوظفات يف ادارات املوارد البشرية

١٤٤١/١/٢٦هـخرجيات الثانوية واجلامعاتمهارات احلاسب

- خرجيات املعاهد واجلامعاتإدارة املستشفيات
١٤٤١/١/٩٦هـ- املوظفات اإلداريات باملستشفيات من غري االطباء

١٤٤١/١/١٢١١هـخرجيات الثانوية واجلامعاتمهارات حاسب (جمانية)

١٤٤١/٣/١٣١٢هـمنسوبات إسكان املصانعاستخدام احلاسب يف األعمال املكتبية
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عدد املستفيدينالتاريخاملستفيدونالعنوان (الدورة – الربنامج)اجلهة املنفذة

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
إدارة التدريب

١٤٤٠/٠٨/٢٤٥٨هـخرجيات الثانوية العامة وموظفات القطاع احلكومي واخلاص بقسمأثر املوارد البشرية على األداء التنظيمي

١٤٤٠/١٠/٢٠٣٣هـعامةالتميز يف إدارة املنظمات

١٤٤٠/١٠/٢٢٣٧هـطالبات مرحليت املتوسط والثانوية العامةمهارات اللغة اإلجنليزية للطالبات

١٤٤٠/١٠/٢٧٣٣هـعامةمهارات التعلم الذايت للغة اإلجنليزية

١٤٤٠/١٠/٢٨٢٧هـعامةاملهارات السبع لتطوير الذات

١٤٤٠/١١/٠٦٢٢هـعامةالشخصية اجلذابة وقوة التأثري

١٤٤٠/١١/٠٧٤٠هـعامةمهارات التعامل مع اجلرائم اإللكترونية

١٤٤٠/١١/١٤٤٤هـاملوظفات يف القطاع احلكومي واخلاص والراغبات للدخول يف جماالت العمل املختلفةحقوق املرأة يف نظام العمل السعودي

١٤٤٠/١١/٢١٤٤هـاملوظفات يف املجال اإلداريمهارات اإلداري املتميز

١٤٤٠/١١/٢٦٢٢هـعامةمهارات التأثري والذكاء االجتماعي

١٤٤٠/١٢/٢٦١٥هـخرجيات الثانوية واجلامعاتاستخدام احلاسب يف األعمال املكتبية

- خرجيات الثانوية واملعاهداملوارد البشرية
١٤٤١/١/٢١٥هـ- املوظفات يف ادارات املوارد البشرية

١٤٤١/١/٢٦هـخرجيات الثانوية واجلامعاتمهارات احلاسب

- خرجيات املعاهد واجلامعاتإدارة املستشفيات
١٤٤١/١/٩٦هـ- املوظفات اإلداريات باملستشفيات من غري االطباء

١٤٤١/١/١٢١١هـخرجيات الثانوية واجلامعاتمهارات حاسب (جمانية)

١٤٤١/٣/١٣١٢هـمنسوبات إسكان املصانعاستخدام احلاسب يف األعمال املكتبية
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عدد املستفيدينالتاريخالعنوان (الدورة – الربنامج)اجلهة املنفذة

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
وحدة التدريب وخدمة املجتمع

TOT ١٤٤٠/٣/٢٠١٦هـتدريب املدربني
١٤٣٩/٧/٢٥٢٧هـاللغة اإلجنليزية وأسلوب احلوار اإلداري

١٤٤٠/٢/١٣٢٨هـاستخدام احلاسب اآليل يف األعمال املكتبية
١٤٤٠/٥/٨٤٨هـدورة السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب

١٤٤٠/٢/٥١٠هـدورة األرشفة اإللكترونية
١٤٤٠/٢/٥٩هـدورة االتصاالت اإلدارية

١٤٤٠/٦/٥١٦هـإستراتيجيات ومهارات االستقالل احلركي والتنقل اآلمن للمكفوفني
١٤٤٠/٢/٢٦٧هـدورة استخدام احلاسب اآليل يف األعمال املكتبية
١٤٤٠/٤/٢١٨هـدورة استخدام احلاسب اآليل يف األعمال املكتبية

١٤٤٠/٥/١١١٠هـدورة تدريب املدربني
١٤٤٠/٧/٣١٥هـدورة نظام نور

١٤٤٠/٧/٣١٩هـدورة كيف تبدئني مشروعك اخلاص
١٤٤٠/٦/٢٧٩هـحتليل السلوك التطبيقي
١٤٤٠/٥/٢٣٢٢هـدورة اللغة اإلجنليزية

١٤٤٠/٥/١٤١٥هـدورة أساسيات ومبادئ احلاسب اآليل
١٤٤٠/٥/١٤١٥هـاألرشفة اإللكترونية

١٤٤٠/٥/٢٩٤هـأساسيات ومبادئ احلاسب اآليل
١٤٤٠/٨/٢٤٣٨هـأثر املوارد البشرية على األداء التنظيمي

١٤٤٠/٧/٥١١هـإدارة األعمال
١٤٤٠/٧/١٩١١هـتدريب املدربني

١٥٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر
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عدد املستفيدينالتاريخالعنوان (الدورة – الربنامج)اجلهة املنفذة

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
وحدة التدريب وخدمة املجتمع

١٤٤٠/٦/١٣٤٩هـدورة السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب
١٤٤٠/٥/٢١٤٠هـدورة إدخال بيانات ومعاجلة نصوص

١٤٤٠/٤/٢٣٦هـدورة اللغة اإلجنليزية
١٤٣٩/٨/٢٨٢٦هـاللغة اإلجنليزية وأسلوب احلوار اإلداري

١٤٤٠/٥/٢٨١١هـإدارة املوارد البشرية اإلحترافية
١٤٤٠/٥/٢١٦هـإدخال البيانات ومعاجلة نصوص

١٤٤٠/٥/٦٩هـاملوارد البشرية االحترافية
١٤٤٠/٧/١٠٦هـلغة إجنليزية استماع و حمادثة

١٤٤١/١/٣٠١٧هـمهارات استخدام احلاسب اآليل يف األعمال
١٤٤١/٢/١٤١٨هـمهارات الطباعة السريعة
١٤٤١/٢/٢٤١٧هـتأسيس املحامي املتمّيز

١٤٤١/٢/٢٨٢٠هـإعداد التقارير وحترير اخلطابات
١٤٤٠/٢/٢٦٩هـإدخال بيانات ومعاجلة النصوص

١٤٤١/٣/٦١٧هـمهارات استخدام احلاسب اآليل يف األعمال املكتبية
١٤٤١/٣/٢٠١٨هـمهارات الطباعة السريعة

١٤٤١/١/١٦١٩هـأساسيات ومبادئ استخدام احلاسب اآليل
١٤٤١/٤/٤٢١هـتأهيل احلراسات األمنية يف املنشآت التعليمية

١٤٤١/١/١٦١٧هـاالتصاالت اإلدارية
١٤٤١/٣/١٣٩هـاستخدام احلاسب اآليل يف األعمال املكتبية
١٤٤٠/٦/١٣٤٩هـدورة السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب
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عدد املستفيدينالتاريخالعنوان (الدورة – الربنامج)اجلهة املنفذة

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
وحدة التدريب وخدمة املجتمع

١٤٤٠/٦/١٣٤٩هـدورة السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب
١٤٤٠/٥/٢١٤٠هـدورة إدخال بيانات ومعاجلة نصوص

١٤٤٠/٤/٢٣٦هـدورة اللغة اإلجنليزية
١٤٣٩/٨/٢٨٢٦هـاللغة اإلجنليزية وأسلوب احلوار اإلداري

١٤٤٠/٥/٢٨١١هـإدارة املوارد البشرية اإلحترافية
١٤٤٠/٥/٢١٦هـإدخال البيانات ومعاجلة نصوص

١٤٤٠/٥/٦٩هـاملوارد البشرية االحترافية
١٤٤٠/٧/١٠٦هـلغة إجنليزية استماع و حمادثة

١٤٤١/١/٣٠١٧هـمهارات استخدام احلاسب اآليل يف األعمال
١٤٤١/٢/١٤١٨هـمهارات الطباعة السريعة
١٤٤١/٢/٢٤١٧هـتأسيس املحامي املتمّيز

١٤٤١/٢/٢٨٢٠هـإعداد التقارير وحترير اخلطابات
١٤٤٠/٢/٢٦٩هـإدخال بيانات ومعاجلة النصوص

١٤٤١/٣/٦١٧هـمهارات استخدام احلاسب اآليل يف األعمال املكتبية
١٤٤١/٣/٢٠١٨هـمهارات الطباعة السريعة

١٤٤١/١/١٦١٩هـأساسيات ومبادئ استخدام احلاسب اآليل
١٤٤١/٤/٤٢١هـتأهيل احلراسات األمنية يف املنشآت التعليمية

١٤٤١/١/١٦١٧هـاالتصاالت اإلدارية
١٤٤١/٣/١٣٩هـاستخدام احلاسب اآليل يف األعمال املكتبية
١٤٤٠/٦/١٣٤٩هـدورة السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب
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عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة

 ١٠٠ ١٤٤١/٠٤/١٤هـ طالب التعليم العام القيم الشرعية للرتاهة

عمادة شؤون الطالب
وحدة التوعية الفكرية وتعزيز القيم

 ٦٥ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ طالب اجلامعة احلوار وأثره يف املجتمع

 ٢٣ ١٤٤١/٠٦/٠٧هـ طلبة اجلامعة املشاركة يف برنامج سفراء الوسطية٤

١٠٠ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ طلبة اجلامعة استضافة فريق إدارة الربامج الشبابية مبركز احلوار الوطين

١٤٤١/٠٦/٢٦هـ طلبة اجلامعة تفعيل الشراكة مع مركز احلوار الوطين

حتت التأسيس ١٤٤١/٠٧/٠٢هـ طلبة اجلامعة إنشاء نادي احلوار الوطين

 ٢٥ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ طلبة اجلامعة خنبة من طالب وطالبات اجلامعة يف زيارة ملعرض مركز احلوار الوطين

٤٠٠ ١٤٤٠-١٤٤١هـ طلبة اجلامعة مسابقةقيم (مسابقة شهرية، نفذ منها ٤ مسابقات)

٤١٠ ١٤٤١/١٠/١٥هـ لقاء عام اإلعالم اجلديد وصناعة الفكر بني الوعي والالوعي

 ٣٠٦ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ لقاء عام الرقابة الذاتية يف عصر األجهزة الذكية

 ٣٠٩ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ لقاء عام املسؤولية الفردية

٥٠٠ ١٤٤١/١١/٢هـ لقاء عام الذكاء املايل يف إدارة ميزانية األسرة

٥٠٠ ١٤٤١/١١/٧هـ لقاء عام صناعة القائد الفعال

 ٢٦ ١٤٤١/١٠/١١هـ طلبة اجلامعة مسابقة ميديا الوعي

 ٩ ١٤٤١/٥/١٥هـ طلبة اجلامعة املشاركة يف ملتقى الشباب وصناعة املستقبل
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٢/٦ - المؤتمرات والندوات والمحاضرات: 

عدد املستفيدين التاريخ املستفيدون العنوان (الدورة - الربنامج)   اجلهة املنفذة

٩٦٥ ١٤٤٠/٨/١٠هـ كافة أفراد املجتمع محلة الوعي املايل وثقافة االدخار

عمادة خدمة 
املجتمع والتعليم

املستمر

٦٠٠٠ ١٤٤١/١٤٤٠هـ أهايل حمافظة اخلرج محلة أسبوع القراءة بشراكة بني جامعة األمري سطام بن عبد العزيز ومكتبة امللك عبد العزيز باملكتبة املتنقلة وبإشراف من العمادة

٢٠ ١٤٤١/١٤٤٠هـ الصم خرجيو الثانوية برنامج تأهيل فئة الصم للتوظيف

١٥ ١٤٤٠/٥/١٩هـ مكفوفون من أبناء املجتمع برنامج االستقالل احلركي للمكفوفني

٥٠ ١٤٤٠/٨/٣هـ طالب اجلامعة وذووهم لقاء بعنوان " التوعية بأمهية القراءة"

٤٠ ١٤٤٠/٨/٥هـ أطفال فعالية مسرح الطفل للقراءة والرسم

٢٥٠ ١٤٤٠/٦/٣٠هـ حمافظة اخلرج مشاركة اجتماعية يف أسبوع املوهبة: حتت شعار االختراع مهارة وحضارة

١٥٠ ١٤٤٠/٦/١٠هـ طالب املرحلة الثانوية التوعية بأضرار املخدرات واملؤثرات العقلية

١٧ ١٤٤١/٦/١هـ أطفال اخلرج أقل من ١٢ سنة اللغة العربية لألطفال

- ١٤٤١/١٤٤٠هـ متابعو حسابات العمادة مقاالت أسبوعية لتنمية ثقافة املجتمع



١٦١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر
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ا

عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة

 ١٠٠ ١٤٤١/٠٤/١٤هـ طالب التعليم العام القيم الشرعية للرتاهة

عمادة شؤون الطالب
وحدة التوعية الفكرية وتعزيز القيم

 ٦٥ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ طالب اجلامعة احلوار وأثره يف املجتمع

 ٢٣ ١٤٤١/٠٦/٠٧هـ طلبة اجلامعة املشاركة يف برنامج سفراء الوسطية٤

١٠٠ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ طلبة اجلامعة استضافة فريق إدارة الربامج الشبابية مبركز احلوار الوطين

١٤٤١/٠٦/٢٦هـ طلبة اجلامعة تفعيل الشراكة مع مركز احلوار الوطين

حتت التأسيس ١٤٤١/٠٧/٠٢هـ طلبة اجلامعة إنشاء نادي احلوار الوطين

 ٢٥ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ طلبة اجلامعة خنبة من طالب وطالبات اجلامعة يف زيارة ملعرض مركز احلوار الوطين

٤٠٠ ١٤٤٠-١٤٤١هـ طلبة اجلامعة مسابقةقيم (مسابقة شهرية، نفذ منها ٤ مسابقات)

٤١٠ ١٤٤١/١٠/١٥هـ لقاء عام اإلعالم اجلديد وصناعة الفكر بني الوعي والالوعي

 ٣٠٦ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ لقاء عام الرقابة الذاتية يف عصر األجهزة الذكية

 ٣٠٩ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ لقاء عام املسؤولية الفردية

٥٠٠ ١٤٤١/١١/٢هـ لقاء عام الذكاء املايل يف إدارة ميزانية األسرة

٥٠٠ ١٤٤١/١١/٧هـ لقاء عام صناعة القائد الفعال

 ٢٦ ١٤٤١/١٠/١١هـ طلبة اجلامعة مسابقة ميديا الوعي

 ٩ ١٤٤١/٥/١٥هـ طلبة اجلامعة املشاركة يف ملتقى الشباب وصناعة املستقبل

١٦٠
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٢/٦ - المؤتمرات والندوات والمحاضرات: 

عدد املستفيدين التاريخ املستفيدون العنوان (الدورة - الربنامج)   اجلهة املنفذة

٩٦٥ ١٤٤٠/٨/١٠هـ كافة أفراد املجتمع محلة الوعي املايل وثقافة االدخار

عمادة خدمة 
املجتمع والتعليم

املستمر

٦٠٠٠ ١٤٤١/١٤٤٠هـ أهايل حمافظة اخلرج محلة أسبوع القراءة بشراكة بني جامعة األمري سطام بن عبد العزيز ومكتبة امللك عبد العزيز باملكتبة املتنقلة وبإشراف من العمادة

٢٠ ١٤٤١/١٤٤٠هـ الصم خرجيو الثانوية برنامج تأهيل فئة الصم للتوظيف

١٥ ١٤٤٠/٥/١٩هـ مكفوفون من أبناء املجتمع برنامج االستقالل احلركي للمكفوفني

٥٠ ١٤٤٠/٨/٣هـ طالب اجلامعة وذووهم لقاء بعنوان " التوعية بأمهية القراءة"

٤٠ ١٤٤٠/٨/٥هـ أطفال فعالية مسرح الطفل للقراءة والرسم

٢٥٠ ١٤٤٠/٦/٣٠هـ حمافظة اخلرج مشاركة اجتماعية يف أسبوع املوهبة: حتت شعار االختراع مهارة وحضارة

١٥٠ ١٤٤٠/٦/١٠هـ طالب املرحلة الثانوية التوعية بأضرار املخدرات واملؤثرات العقلية

١٧ ١٤٤١/٦/١هـ أطفال اخلرج أقل من ١٢ سنة اللغة العربية لألطفال

- ١٤٤١/١٤٤٠هـ متابعو حسابات العمادة مقاالت أسبوعية لتنمية ثقافة املجتمع
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عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة

 ١٢٨ ١٤٤١/١/٢٦هـ منسوبو اجلامعة واملجتمع فعاليات اليوم الوطين ٨٩

عمادة شؤون الطالب
إدارة األندية الطالبية

 ٢٧٣ ٢/٢٣ -١٤٤١/٣/٨هـ طالب اجلامعة مسابقة مواهب ٥

١٥٠ ١٤٤١/٣/٣٠هـ طالب اجلامعة حفل ختام مسابقة مواهب ٥

 ٤ ١٤٤١/٤/١٢هـ طالب اجلامعة املشاركة يف املنتدى السنوي الثامن بعنوان: "التوجهات اإلستراتيجية لتعزيز الرتاهة ومكافحة الفساد"

 ٢٣ ١٤٤١/٤/١٥هـ املجتمع  تنظيم معرض توعويعن "مرض السكري"مبناسبة ”اليوم العاملي للسكري“

١٠ ٢٠-١٤٤١/٤/٢١هـ طالب اجلامعة ومنسوبوها تفعيل احلملة الوطنية ملكافحة السمنة بعنوان # خفف - وال - تندم

١٠٠ ١٤٤١/٦/٣هـ طالب اجلامعة مسابقة إحسان سكيلز

١٥ ١٤٤١/٦/١٠هـ الطالب املشاركون يف املسابقة ورشة عمل تعريفية بـ "مسابقة الربجمة"

 ٧ ١٤٤١/٦/١٤هـ طالب نادي اإلبداع الرقمي زيارة مركز تطوير املحتوى الرقمي باجلامعة

 ٨ ١٤٤١/١٠/١٢هـ املجتمع املشاركة مع أئمة املساجد يف يئتها الستقبال املصلني بعد فك احلظر

 ١١ ١٤٤١/١١/١٠هـ املجتمع املشاركة يف تنظيم العمل مبركز فحوصات فريوس كورونا باخلرج

 ٦٤ ١٤٤١/١١/٠٦هـ طالب اجلامعة مسابقة

١٦٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
اد
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 ال
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ا

عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة

 ٥٢ ١٤٤١/٣/١٠هــ طالب اجلامعة ندوة بعنوان العصبية والعنصرية  آثارها أضرارها

عمادة شؤون الطالب
وحدة النشاط الثقايف واالجتماعي

٤٢ ١٤٤١/٣/١٦هـ طالب اجلامعة احلوار الناجح وأثره يف حتقيق األمن

٤٩٢ ١٤٤١/٣/٢٠هــ طالب اجلامعة مسابقة القران الكرمي والسنة النبوية

 ١٣ ١٥ /١٤٤١/٤هــ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة عمل (جوائز التميز يف األنشطة)

 ٣٨ ١٤٤١/٤/١٣هــ طالب اجلامعة رحلة سفاري

 ٩ ١٤٤١/٦/١٠هــ طالب اجلامعة صناعة املحتوى الرباجمي يف اإلذاعة والتلفزيون

١٢ ١٤٤١/٦/١١هـ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة تعريفية عن امللتقي العلمي الطاليب

 ١٨ ١٤٤١/٦/١٦هـ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة تعريفية عن امللتقي العلمي الطاليب

 ١٠ ١٤٤١/٦/١٧هـ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة تعريفية عن امللتقي العلمي الطاليب

 ٣٧ ١٤٤١/٦/٢٢هــ طالب اجلامعة حماضرة بعنوان كيف تكون مؤلًفا؟

 ١٢٠ ١٤٤١/١٠/١٧هـ لقاء عام املستجدات يف العدوى بفريوس كرونا

 ٢٨٠ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ لقاء عام صحة أسنانك

 ٢٥٢ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ طلبة اجلامعة مسابقة احلروف املتقاطعة

 ٢٥٠ ١٤٤١/١٠/١٦هـ طلبة اجلامعة مسابقة رّتبها صح

 ٥٨٩ ١٤٤١/١١/٠٢هـ طلبة اجلامعة مسابقة اختر القطعة



١٦٢
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ا

عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة

 ١٢٨ ١٤٤١/١/٢٦هـ منسوبو اجلامعة واملجتمع فعاليات اليوم الوطين ٨٩

عمادة شؤون الطالب
إدارة األندية الطالبية

 ٢٧٣ ٢/٢٣ -١٤٤١/٣/٨هـ طالب اجلامعة مسابقة مواهب ٥

١٥٠ ١٤٤١/٣/٣٠هـ طالب اجلامعة حفل ختام مسابقة مواهب ٥

 ٤ ١٤٤١/٤/١٢هـ طالب اجلامعة املشاركة يف املنتدى السنوي الثامن بعنوان: "التوجهات اإلستراتيجية لتعزيز الرتاهة ومكافحة الفساد"

 ٢٣ ١٤٤١/٤/١٥هـ املجتمع  تنظيم معرض توعويعن "مرض السكري"مبناسبة ”اليوم العاملي للسكري“

١٠ ٢٠-١٤٤١/٤/٢١هـ طالب اجلامعة ومنسوبوها تفعيل احلملة الوطنية ملكافحة السمنة بعنوان # خفف - وال - تندم

١٠٠ ١٤٤١/٦/٣هـ طالب اجلامعة مسابقة إحسان سكيلز

١٥ ١٤٤١/٦/١٠هـ الطالب املشاركون يف املسابقة ورشة عمل تعريفية بـ "مسابقة الربجمة"

 ٧ ١٤٤١/٦/١٤هـ طالب نادي اإلبداع الرقمي زيارة مركز تطوير املحتوى الرقمي باجلامعة

 ٨ ١٤٤١/١٠/١٢هـ املجتمع املشاركة مع أئمة املساجد يف يئتها الستقبال املصلني بعد فك احلظر

 ١١ ١٤٤١/١١/١٠هـ املجتمع املشاركة يف تنظيم العمل مبركز فحوصات فريوس كورونا باخلرج

 ٦٤ ١٤٤١/١١/٠٦هـ طالب اجلامعة مسابقة

١٦٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
اد

س
 ال

صل
لف

ا

عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة

 ٥٢ ١٤٤١/٣/١٠هــ طالب اجلامعة ندوة بعنوان العصبية والعنصرية  آثارها أضرارها

عمادة شؤون الطالب
وحدة النشاط الثقايف واالجتماعي

٤٢ ١٤٤١/٣/١٦هـ طالب اجلامعة احلوار الناجح وأثره يف حتقيق األمن

٤٩٢ ١٤٤١/٣/٢٠هــ طالب اجلامعة مسابقة القران الكرمي والسنة النبوية

 ١٣ ١٥ /١٤٤١/٤هــ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة عمل (جوائز التميز يف األنشطة)

 ٣٨ ١٤٤١/٤/١٣هــ طالب اجلامعة رحلة سفاري

 ٩ ١٤٤١/٦/١٠هــ طالب اجلامعة صناعة املحتوى الرباجمي يف اإلذاعة والتلفزيون

١٢ ١٤٤١/٦/١١هـ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة تعريفية عن امللتقي العلمي الطاليب

 ١٨ ١٤٤١/٦/١٦هـ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة تعريفية عن امللتقي العلمي الطاليب

 ١٠ ١٤٤١/٦/١٧هـ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة تعريفية عن امللتقي العلمي الطاليب

 ٣٧ ١٤٤١/٦/٢٢هــ طالب اجلامعة حماضرة بعنوان كيف تكون مؤلًفا؟

 ١٢٠ ١٤٤١/١٠/١٧هـ لقاء عام املستجدات يف العدوى بفريوس كرونا

 ٢٨٠ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ لقاء عام صحة أسنانك

 ٢٥٢ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ طلبة اجلامعة مسابقة احلروف املتقاطعة

 ٢٥٠ ١٤٤١/١٠/١٦هـ طلبة اجلامعة مسابقة رّتبها صح

 ٥٨٩ ١٤٤١/١١/٠٢هـ طلبة اجلامعة مسابقة اختر القطعة
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عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة

١٤٤١/١/١٩هـ ٤٠ بطولة اجلامعة يف التنس األرضي طالب اجلامعة

عمادة شؤون الطالب
وحدة النشاط الرياضي

٤٥ ١٤٤١/٢/١هـ بطولة اجلامعة يف اختراق الضاحية طالب اجلامعة

 ٣٢ ١٤٤١/٢/٨هـ بطولة اجلامعة يف تنس الطاولة طالب اجلامعة

 ٣٠ ١٤٤١/٢/١٥هـ تنظيم بطولة اجلامعة يف السباحة طالب اجلامعة

 ٤٠٠ ١٤٤١/٣/٧هـ كأس معايل مدير اجلامعة يف كرة القدم طالب اجلامعة

 ٢٥٠ ١٤٤١/٦/١٣هـ بطولة اجلامعة يف كرة الصاالت طالب اجلامعة

 ٦ ١٤٤١/٣/٢٢هـ طالب اجلامعات بطولة اجلامعات يف التنس األرضي

 ٧ ١٤٤١/٢/٢٥هـ طالب اجلامعات بطولة اجلامعات فياختراق الضاحية

 ٤ ١٤٤١/٣/٨هـ طالب اجلامعات بطولة اجلامعات يف تنس الطاولة

 ٤ ١٤٤١/٣/١٧هـ طالب اجلامعات بطولة اجلامعات يف السباحة

 ٢٣ ١٤٤١/٢/٦هـ طالب اجلامعات دوري كرة القدم فئة (ب)

 ١٢ ١٤٤١/٢/٢٦ هـ طالب اجلامعات دوري كرة السلة

١٦٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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ا

عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة
 ٤٨ ٢٧-١٤٤٠/١١/٢٩هـ جوالة اجلامعة املعسكر اإلعدادي للمشاركني مبعسكرات اخلدمة العامة حلج ١٤٤٠هـ

عمادة شؤون الطالب
وحدة النشاط الكشفي

 ٤٨ ٠١-١٤٤٠/١٤هـ جوالة اجلامعة معسكرات اخلدمة العامة مبكة املكرمة
 ٤٨ ١٤٤١/٠١/١٩هـ جوالة اجلامعة تكرمي معايل رئيس اجلامعة للمشاركني مبعسكرات اخلدمة العامة
 ٢٠ ١٤٤١/٠١/٢٦هـ منسوبو اجلامعة والطالب االحتفال باليوم الوطين
 ١٤ ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ جوالة اجلامعة املخيم العاملي (جوتا جويت) هلواة الالسلكي
 ٢٠ ١٤٤١/٠٣/٠٧هـ جوالة اجلامعة دورة مبادئ احلركة الكشفية
 ٢٠ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ جوالة اجلامعة دورة فنون احلبال
 ٥٠ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ جوالة اجلامعة & طالب اإلسكان دورة احلوار وأثرة يف املجتمع
 ٢٠ ٢٣-١٤٤١/٠٣/٢٥هـ جوالة اجلامعة املشروع الوطين الكشفي لنظافة البيئة ومحايتها
 ٢٠ ١٤٤١/٠٤/٠٤هـ منسوبو اجلامعة والطالب االحتفاء بالذكرى اخلامسة لبيعة خادم احلرمني الشريفني
 ٤٠ ٢٨-١٤٤١/٠٥/٣٠هـ جوالة اجلامعة والقطاعات الكشفية الدراسة األولية للشارة اخلشبية
 ٤٠ ١٤٤١/٠٥/٢٨هـ جوالة اجلامعة والقطاعات الكشفية دورة اإلعالم االجتماعي ودورة يف احلركة الكشفية
 ١٠ ١٤٤١/٠٦/١٨هـ املجتمع برنامج حفظ النعمة
 ٣٠ ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ جوالة اجلامعة & املجتمع معرض محاية النشء من االحنراف الفكري (حصانة)
 ٢٠ املجتمع تنظيم البطوالت الرياضية لكأس معايل رئيس اجلامعة وبطولة الصاالت
 ١٥ ١٧-١٤٤١/٠٩/١٩هـ جوالة اجلامعة خميم اجلوالة اإللكتروين التابع جلمعية الكشافة العربية السعودية
 ٧ خالل فترة اجلائحة املجتمع جتهيز جامع األمري سعود الكبري وتنظيمه باملدينة اجلامعية
 ٧ خالل فترة اجلائحة املجتمع ترتيب مصلى إسكان الطالب لتطبيق االحترازات الوقائية

 ١٠٣٩ ٠١-١٤٤١/١١/٠٢هـ جوالة اجلامعة واملجتمع املخيم اإللكتروين األول جلوالة جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز



١٦٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر
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عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة
 ٤٨ ٢٧-١٤٤٠/١١/٢٩هـ جوالة اجلامعة املعسكر اإلعدادي للمشاركني مبعسكرات اخلدمة العامة حلج ١٤٤٠هـ

عمادة شؤون الطالب
وحدة النشاط الكشفي

 ٤٨ ٠١-١٤٤٠/١٤هـ جوالة اجلامعة معسكرات اخلدمة العامة مبكة املكرمة
 ٤٨ ١٤٤١/٠١/١٩هـ جوالة اجلامعة تكرمي معايل رئيس اجلامعة للمشاركني مبعسكرات اخلدمة العامة
 ٢٠ ١٤٤١/٠١/٢٦هـ منسوبو اجلامعة والطالب االحتفال باليوم الوطين
 ١٤ ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ جوالة اجلامعة املخيم العاملي (جوتا جويت) هلواة الالسلكي
 ٢٠ ١٤٤١/٠٣/٠٧هـ جوالة اجلامعة دورة مبادئ احلركة الكشفية
 ٢٠ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ جوالة اجلامعة دورة فنون احلبال
 ٥٠ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ جوالة اجلامعة & طالب اإلسكان دورة احلوار وأثرة يف املجتمع
 ٢٠ ٢٣-١٤٤١/٠٣/٢٥هـ جوالة اجلامعة املشروع الوطين الكشفي لنظافة البيئة ومحايتها
 ٢٠ ١٤٤١/٠٤/٠٤هـ منسوبو اجلامعة والطالب االحتفاء بالذكرى اخلامسة لبيعة خادم احلرمني الشريفني
 ٤٠ ٢٨-١٤٤١/٠٥/٣٠هـ جوالة اجلامعة والقطاعات الكشفية الدراسة األولية للشارة اخلشبية
 ٤٠ ١٤٤١/٠٥/٢٨هـ جوالة اجلامعة والقطاعات الكشفية دورة اإلعالم االجتماعي ودورة يف احلركة الكشفية
 ١٠ ١٤٤١/٠٦/١٨هـ املجتمع برنامج حفظ النعمة
 ٣٠ ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ جوالة اجلامعة & املجتمع معرض محاية النشء من االحنراف الفكري (حصانة)
 ٢٠ املجتمع تنظيم البطوالت الرياضية لكأس معايل رئيس اجلامعة وبطولة الصاالت
 ١٥ ١٧-١٤٤١/٠٩/١٩هـ جوالة اجلامعة خميم اجلوالة اإللكتروين التابع جلمعية الكشافة العربية السعودية
 ٧ خالل فترة اجلائحة املجتمع جتهيز جامع األمري سعود الكبري وتنظيمه باملدينة اجلامعية
 ٧ خالل فترة اجلائحة املجتمع ترتيب مصلى إسكان الطالب لتطبيق االحترازات الوقائية

 ١٠٣٩ ٠١-١٤٤١/١١/٠٢هـ جوالة اجلامعة واملجتمع املخيم اإللكتروين األول جلوالة جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز
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٤/٦  المعارض العلمية:
املستفيدوننوع املشاركةتاريخ االنعقادعنوان املعرضاجلهة املنفذة

٢٥٠ طالبعلمية ١٤٤١/٣/٢٤معرض توعوي عن الوعي املايل تعزيز االدخاركلية املجتمع باخلرج بالتعاون مع بنك التنمية االجتماعية 
٢٠٠ طالبعلمية ١٤٤١/٦/٣٠معرض توعوي بعنوان: تعزيز اإلنتماء الوطين والقيم الدينية كلية املجتمع باخلرج بالتعاون مع هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

أطباء االسنان يف اململكةعلمية ٢٠٢٠/٠٣/٠٧ماالبتكارات احلديثة يف طب األسنانكلية طب األسنان
٤٠٠

١/٤/٦ ـ خدمات الجامعة للمجتمع في مجال الرعاية الصحية حسب الجهة ونوع الخدمة والمستفيدين:
قام المستشفى الجامعي بتقديم الخدمة الصحية العالجية والتشخيصية باألشعة بأنواعها والتحاليل المختبرية المختلفة إلى منسوبي الجامعة وطالبها باإلضافة إلى أسرهم، والجدول التالي يوضح عدد الزيارات 

إلى عيادات المستشفى:
أوال: العيادات

النسبة املئويةعدد املستفيدينالعيادة
٣١,٣٦ ٪٧٩٨الباطنة العامة

١٥,٢١٪١٦٤١أمراض اجلهاز اهلضمي
٩,٣٧٪٥٣٧الكلى 

٤,٢٧ ٪٦٨٤الغدد الصماء 
٠,٣٤٪٢٩٧الروماتيزم

١٠٠٪٩٠الطب النفسي 
١٧,٤٧٪٢٣٢٨ األمراض اجللدية

١,٩٦٪٧٨٠القلب واألوعية الدموية
١٠,١٣٪٥٣٨األعصاب

١٣,٨٨٪٧١٤اجلراحة العامة 
٢,٩٪٤١٨املسالك البولية

١٠,٤٨٪٢٢١٤العظام

١٦٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر
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النسبة املئويةعدد املستفيدينالعيادة
٢,٥٤٪٢١٧٠ طب و جراحة العيون

٢٧,٨٪٢٥٠٨طب األطفال
١,٤٦٪٢٨٠٨أمراض النساء والوالدة

٥٥,٣٤٪٣٢٠طب األسرة 
٣,٠٢٪٧٦١٥الطب العام

١٠٠٪١٩٠عيادة املوظفني 
٢٧٢٦٨املجموع
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التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر
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النسبة املئويةعدد املستفيدينالعيادة
٢,٥٤٪٢١٧٠ طب و جراحة العيون

٢٧,٨٪٢٥٠٨طب األطفال
١,٤٦٪٢٨٠٨أمراض النساء والوالدة

٥٥,٣٤٪٣٢٠طب األسرة 
٣,٠٢٪٧٦١٥الطب العام

١٠٠٪١٩٠عيادة املوظفني 
٢٧٢٦٨املجموع
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٢/٤/٦ - توزيع عيادات كليات الجامعة حسب عدد المستفيدين منها:

النسبة املئويةعدد املستفيدينالعيادة

٨,٩٦٪١٠٠٠٠عيادة كلية التربية باخلرج

١,٨٧٪٣٥٠٠عيادة كلية العلوم التطبيقية باخلرج

١٢,٩٦٪٢١٥٧عيادة كلية  العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

٩. ٦٪٥٠٠٠عيادة كلية التربية بالدمل

١٨,٤٥٪٣٢٠٠عيادة كلية اهلندسة وعلوم احلاسب

٨,٣٢٪٤٣٥٠عيادة كلية التربية بوادي الدواسر

١١,١٪٤٣٠٠عيادة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

٧٪٢٥٢٠عيادة كلية السنة التحضرية

١,٩٦٪٢٥٠٠عيادة املدنية اجلامعىة

٣٧٥٢٧املجموع

١٦٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر
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التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر
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٣/٤/٦ ـ الخدمات:

النسبة املئويةعدد املستفيديناألقساماخلدمات

املختربات

٣٠,١٩٪٥٢٢٧خمترب أمراض الدم

١٠,٥٥٪٤٣٧٦٨الكيمياء احليوية 

٢٦,٢٤٪١٢٢٨٥اهلرمونات 

٢٢,١٠٪٣١٨٣الفريوسات

٠,٥٩٪٣٨٦٠األحياء الدقيقة 

األشعة

١٤,٣٤٪٢٩٩األشعة املقطعية

٦,٤٪١٨٨٨املوجات الصوتية 

٥٦,٦٥٪٣٦٥الرنني  املغناصيسى 

١٠٠٪٨٦أشعة املاموجرام 

١٦,٧٪١٩٠٤العالج الطبيعي

١,٧٥٪٢٩ختطيط املخ

٤,٠٨٪٥٥ختطيط األعصاب 

٦,٩٪٢٢٥املوجات الصوتية للقلب

٤,٠٣٪٤٧٨ختطيط القلب 

١,٢٦٪٦٣٢٧٤الصيدلية 

١٧١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر
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ا ثالثا :الفعاليات و خدمة المجتمع
١/ داخل المستشفى الجامعي:

التاريخالفعاليات
World Kidney DayMarch 2017اليوم العاملي للكلى

World Hypertension DayMay  2017اليوم العاملي إلرتفاع الضغط

World Hepatitis DayJuly  2017اليوم العاملي اللتهاب الكبد الوبائي

World Pharmacist DaySeptember  2017اليوم العاملي للصيدلة

World Heart DaySeptember  2017اليوم العاملي للقلب

Arthritis Day WorldOctober 2017اليوم العاملي اللتهاب املفاصل

Global Handwashing DayOctober 2017اليوم العاملي لغسيل اليدين

Breast Cancer Awareness MonthOctober  2017شهر التوعية بسرطان الثدي

World Diabetes DayNovember  2017   اليوم العاملي للسكري

World Obesity DayNovember  2017اليوم العاملي للسمنه

World Kidney DayMarch 2018    اليوم العاملي للكلى

World Health DayApril  2018اليوم العاملي للصحة

World Immunization WeekApril  2018 أسبوع التطعيمات العاملي

World Hypertension DayMay  2018اليوم العاملي الرتفاع الضغط

World Pharmacist DaySeptember 2018اليوم العاملي للصيدلة

World Arthritis DaySeptember 2018اليوم العاملي اللتهاب املفاصل

October  2018فعاليات االحتفال باليوم الوطين

November 2018مشاركة املستشفى يف فعاليات يوم املهنة بكليات اجلامعة
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ا ثالثا :الفعاليات و خدمة المجتمع
١/ داخل المستشفى الجامعي:

التاريخالفعاليات
World Kidney DayMarch 2017اليوم العاملي للكلى

World Hypertension DayMay  2017اليوم العاملي إلرتفاع الضغط

World Hepatitis DayJuly  2017اليوم العاملي اللتهاب الكبد الوبائي

World Pharmacist DaySeptember  2017اليوم العاملي للصيدلة

World Heart DaySeptember  2017اليوم العاملي للقلب

Arthritis Day WorldOctober 2017اليوم العاملي اللتهاب املفاصل

Global Handwashing DayOctober 2017اليوم العاملي لغسيل اليدين

Breast Cancer Awareness MonthOctober  2017شهر التوعية بسرطان الثدي

World Diabetes DayNovember  2017   اليوم العاملي للسكري

World Obesity DayNovember  2017اليوم العاملي للسمنه

World Kidney DayMarch 2018    اليوم العاملي للكلى

World Health DayApril  2018اليوم العاملي للصحة

World Immunization WeekApril  2018 أسبوع التطعيمات العاملي

World Hypertension DayMay  2018اليوم العاملي الرتفاع الضغط

World Pharmacist DaySeptember 2018اليوم العاملي للصيدلة

World Arthritis DaySeptember 2018اليوم العاملي اللتهاب املفاصل

October  2018فعاليات االحتفال باليوم الوطين

November 2018مشاركة املستشفى يف فعاليات يوم املهنة بكليات اجلامعة



١٧٢

مركز المعلومات اإلحصائية س
اد

س
 ال

صل
لف

ا

٥/٦ التعاون مع المؤسسات العلمية والجهات الحكومية:

اتفاقية تعاون يف املجاالت التاليةاجلهة املستفيدةاجلهة املنفذة

معهد البحوث 
واخلدمات االستشارية

جامعة الفيصل
استثمار مشترك بني اجلامعتني لإلمكانات البشرية خلدمة توطني التعليم الطيب الصحي, واإلداري الصحي, 
ويشمل ذلك التعليم التنفيذي وتدريب القادة والتعليم اإللكتروين وبرامج التمريض التخصصية,وكافة الربامج 

وتطوير القوى العاملة الصحية ملرحلة مابعد البكالوريوس.

مجعية «إعالميون“
اإلسهام يف خدمة الوطن واملجتمع من خالل املشروعات واملبادرات اليت يتبناها الطرفان, والعمل على إجياد 

التكامل بينهما يف جمال اإلعالم واالتصال, واستفادة الطرفني من إمكانيات بعضهم بعض, سواء املكانية منها أو 
البشرية أوالتنظيمية.

شركة آجال السعودية للخدمات الصحية إحدى استثمارات الشركة 
البحث والتطوير وزيادة املحتوى املحلي وتوطني الصناعة الدوائيةالعربية للصناعات الدوائية (أكدميا)

تقدمي اخلدمات التأهيلية والتدريبية واالستشارية والدراسات والبحوث, وتبادل اخلربات يف املجاالت املتعلقة اهليئة العامة للغذاء والدواء
بأنشطة الطرفني.

التعاون يف جماالت التطوير والتدريب على اإلدارة واحلوكمة, وإعداد البحوث والدراسات, واجياد احللول التقنية شركة املياه الوطنية
واهلندسية اليت ختدم الطرفني

التعاون يف جماالت البحث العلمي واالتصال املعريف , وتنمية املهارات التدريبية واملؤمترات وتقنية املعلومات.الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

التعاون يف جماالت التدريب والتطوير اخلاص بالتحليل اإلحصائي وحتليل البيانات الكبرية والعادية, وعمل املركز السعودي الستطالع الرأي العام
استبانات متخصصة , وعمل االستطالعات والدراسات والبحوث اخلاصة.

١٧٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
اد

س
 ال

صل
لف

ا ٦/٦ ـ الدراسات واالستشارات الفنية والعلمية: خاص بمعهد البحوث والخدمات االستشارية

اجلهة املستفيدةتاريخ تقدميهانوع االستشارة والدراسات الفنية والعلمية

دراسة لنظام وضوابط واشتراطات مقترحة لتملك غري السعوديني للعقار يف مناطق تطوير مستهدفة يف اململكة وأثر اصدار هذا 
اهليئة العامة للعقار٢٠١٩مالتنظيم اقتصادية ومالية واجتماعية.

وزارة التعليم٢٠١٩مدراسة آلية قيادة وتوجيه املبادرات ومكوناا التطويرية والتشغيلية بوزارة التعليم.

اهليئة العامة للعقار٢٠١٩مدراسة لتفييم الوضع الراهن للقطاع العقاري السعودي ومدى الشفافية.

دارسة وضع خطة شاملة حلوكمة وحدة دعم القرار بوزارة النقل ووضع خطة للمؤشرات واملعايري اليت تعمل ا للتطوير 
وزارة النقل٢٠١٩موحتسن العمل

مشروع تقدمي خدمات استشارية وحبثية للجنة الوطنية ملتابعة مبادرة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا للحوار بني أتباع 
األديان والثقافات:

دراسة جهود اجلهات احلكومية واألهلية يف جمال احلوار وأتباع األديان والثقافات.
دراسة اململكة يف جمال احلوار بني  أتباع األديان والثقافات.

دارسة دور احلوار مع أتياع األديان والثقافات يف حتسني الصورة الذهنية للملكة.

اللجنة الوطنية ملتابعة مبادرة خادم احلرمني الشرفني امللك ٢٠١٩م
عبداهللا بن عبدالعزيز للحوار بني أتباع األديان والثقافات

اهليئة العامة للعقار٢٠١٩مدارسة لتقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري السعودي ومدى الشفافية
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ا ٦/٦ ـ الدراسات واالستشارات الفنية والعلمية: خاص بمعهد البحوث والخدمات االستشارية

اجلهة املستفيدةتاريخ تقدميهانوع االستشارة والدراسات الفنية والعلمية

دراسة لنظام وضوابط واشتراطات مقترحة لتملك غري السعوديني للعقار يف مناطق تطوير مستهدفة يف اململكة وأثر اصدار هذا 
اهليئة العامة للعقار٢٠١٩مالتنظيم اقتصادية ومالية واجتماعية.

وزارة التعليم٢٠١٩مدراسة آلية قيادة وتوجيه املبادرات ومكوناا التطويرية والتشغيلية بوزارة التعليم.

اهليئة العامة للعقار٢٠١٩مدراسة لتفييم الوضع الراهن للقطاع العقاري السعودي ومدى الشفافية.

دارسة وضع خطة شاملة حلوكمة وحدة دعم القرار بوزارة النقل ووضع خطة للمؤشرات واملعايري اليت تعمل ا للتطوير 
وزارة النقل٢٠١٩موحتسن العمل

مشروع تقدمي خدمات استشارية وحبثية للجنة الوطنية ملتابعة مبادرة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا للحوار بني أتباع 
األديان والثقافات:

دراسة جهود اجلهات احلكومية واألهلية يف جمال احلوار وأتباع األديان والثقافات.
دراسة اململكة يف جمال احلوار بني  أتباع األديان والثقافات.

دارسة دور احلوار مع أتياع األديان والثقافات يف حتسني الصورة الذهنية للملكة.

اللجنة الوطنية ملتابعة مبادرة خادم احلرمني الشرفني امللك ٢٠١٩م
عبداهللا بن عبدالعزيز للحوار بني أتباع األديان والثقافات

اهليئة العامة للعقار٢٠١٩مدارسة لتقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري السعودي ومدى الشفافية
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يتضمن هذا الفصل إنجازات الجامعة في الشؤون اإلدارية والمالية والمشروعات
١/٧ ـ الشؤون اإلدارية: 

١/١/٧ـ توزيع موظفي الجامعة موزعين حسب مجموعة الوظائف والجهات التي يعملون بها والجنسية والجنس:

اجلهة
املجموعغري سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر
٠,٦٢٪١٣١٣مكتب رئيس اجلامعة

٠,٦٧٪١٤١٤وكالة اجلامعة
٠,٧٦٪١٥١١٦وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
٠,٩١٪١٩١٩وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية

٠,٥٣٪١١١١وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
٢,٨٧٪٤٥١٥٦٠وكالة اجلامعة للفروع

٠,٣٨٪٨٨وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات
٥,٥٤٪٨٣٣٣١١٦عمادة املوارد البشرية

١,٣٨٪٢١٨٢٩عمادة القبول والتسجيل
٢,٧٧٪٥٢٦٥٨عمادة شؤون الطالب

٠,٦٧٪٧٧١٤عمادة السنة التحضريية
٠,٤٣٪٩٩عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
٢,٤٨٪٤٢١٠٥٢عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد

٠,٥٧٪١٠٢١٢عمادة شؤون املكتبات
٠,٥٣٪٧٤١١عمادة البحث العلمي
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يتضمن هذا الفصل إنجازات الجامعة في الشؤون اإلدارية والمالية والمشروعات
١/٧ ـ الشؤون اإلدارية: 

١/١/٧ـ توزيع موظفي الجامعة موزعين حسب مجموعة الوظائف والجهات التي يعملون بها والجنسية والجنس:

اجلهة
املجموعغري سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر
٠,٦٢٪١٣١٣مكتب رئيس اجلامعة

٠,٦٧٪١٤١٤وكالة اجلامعة
٠,٧٦٪١٥١١٦وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
٠,٩١٪١٩١٩وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية

٠,٥٣٪١١١١وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
٢,٨٧٪٤٥١٥٦٠وكالة اجلامعة للفروع

٠,٣٨٪٨٨وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات
٥,٥٤٪٨٣٣٣١١٦عمادة املوارد البشرية

١,٣٨٪٢١٨٢٩عمادة القبول والتسجيل
٢,٧٧٪٥٢٦٥٨عمادة شؤون الطالب

٠,٦٧٪٧٧١٤عمادة السنة التحضريية
٠,٤٣٪٩٩عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
٢,٤٨٪٤٢١٠٥٢عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد

٠,٥٧٪١٠٢١٢عمادة شؤون املكتبات
٠,٥٣٪٧٤١١عمادة البحث العلمي
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اجلهة
املجموعغري سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر
٠,٢٩٪٦٦عمادة الدراسات العليا
٠,٥٧٪٦٦١٢عمادة التطوير واجلودة

٥,٤٤٪٣٠٨٤١١٤كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
١,٢٤٪٢٠٦٢٦كلية املجتمع باخلرج
٠,٨١٪١٧١٧كلية اهلندسة باخلرج

٢,٢٤٪٢٥٢٢٤٧كلية طب األسنان باخلرج
٢,٠٥٪١٧٢٦٤٣كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

١,٣٨٪١٩١٠٢٩كلية الصيدلة باخلرج
١,١٥٪٢٤٢٤كلية الطب باخلرج

٢,٧٧٪٢٠٣٨٥٨كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
١,١٠٪١٥٨٢٣كلية إدارة األعمال باخلرج

٥,١٦٪٢٢٨٦١٠٨كلية التربية باخلرج
٤,١٥٪٣٨٤٨٧كلية التربية بالدمل

٢,٨٧٪٦٥٤٦٠كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم
١,١٩٪٢٥٢٥كلية إدارة األعمال حبوطة بين متيم

٦,٨٣٪٥٧٨٦١٤٣كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٠,٨١٪١٧١٧كلية املجتمع باألفالج

٢,٠١٪١٦٢٦٤٢كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
٢,٨٧٪١٢٤٨٦٠كلية التربية بوادي الدواسر
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اجلهة
املجموعغري سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر
٠,٤٣٪٩٩كلية اهلندسة بوادي الدواسر

٢,٠١٪١٧٢٥٤٢كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٠,٨١٪١١٦١٧كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٠,٤٣٪٩٩معهد للبحوث واخلدمات االستشارية
٥,٩٧٪١٢٤١١٢٥اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية

٢,١٥٪٢٤٢١٤٥اإلدارة العامة للمشاريع
١,٦٧٪٣٤١٣٥إدارة التشغيل والصيانة

٠,٥٣٪٨٣١١إدارة العالقات العامة واإلعالم
٠,٢٤٪٥٥اإلدارة القانونية

١٢,٠٣٪٢٠١٨٢٠١٩٤٢٥٢املستشفى التعليمي
٠,٥٣٪١١١١إدارة األسكان

٠,١٩٪٤٤إدارة التطوير اإلداري
٠,٢٩٪٦٦صحيفة اجلامعة

٠,١٩٪٤٤مركز املعلومات اإلحصائية
٠,٣٣٪٧٧وحدة املراجعة الداخلية

٣,٥٨٪٧٥٧٥إدارة األمن
١,٦٧٪٢٨٧٣٥إدارة السالمة
٠,٩١٪١٤٥١٩إدارة املتابعة

١٠٠,٠٠٪١١٠٥٧٧٥٢٠١٩٤٢٠٩٤املجموع
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اجلهة
املجموعغري سعوديسعودي

النسبة املئويةالعددأنثىذكرأنثىذكر
٠,٤٣٪٩٩كلية اهلندسة بوادي الدواسر

٢,٠١٪١٧٢٥٤٢كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٠,٨١٪١١٦١٧كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٠,٤٣٪٩٩معهد للبحوث واخلدمات االستشارية
٥,٩٧٪١٢٤١١٢٥اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية

٢,١٥٪٢٤٢١٤٥اإلدارة العامة للمشاريع
١,٦٧٪٣٤١٣٥إدارة التشغيل والصيانة

٠,٥٣٪٨٣١١إدارة العالقات العامة واإلعالم
٠,٢٤٪٥٥اإلدارة القانونية

١٢,٠٣٪٢٠١٨٢٠١٩٤٢٥٢املستشفى التعليمي
٠,٥٣٪١١١١إدارة األسكان

٠,١٩٪٤٤إدارة التطوير اإلداري
٠,٢٩٪٦٦صحيفة اجلامعة

٠,١٩٪٤٤مركز املعلومات اإلحصائية
٠,٣٣٪٧٧وحدة املراجعة الداخلية

٣,٥٨٪٧٥٧٥إدارة األمن
١,٦٧٪٢٨٧٣٥إدارة السالمة
٠,٩١٪١٤٥١٩إدارة املتابعة

١٠٠,٠٠٪١١٠٥٧٧٥٢٠١٩٤٢٠٩٤املجموع



١٨٢

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا
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١٨٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا /٢/١ـ١ أعداد اإلداريين والفنيين بالجامعة حسب المؤهل العلمي والجنس:

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

المجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
١٣ ٤٤٥١٣مكتب مدير الجامعة

١٤ ٥٤٥١٤وكالة الجامعة
٦١٦٣١٥١١٦وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
١٩ ٥١٠٤١٩وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

١١ ٤٥٢١١وكالة الجامعة للتطوير والجودة
٥٨١٣٤٢٧٣٤٥١٥٦٠وكالة الجامعة للفروع

٨٨ ٨وكالة الجامعة لشؤون الطالبات
١٢٤٢٢٣٢٢٣٨٦٨٣٣٣١١٦عمادة الموارد البشرية
١٦٤٦٢٨٢٢١٨٢٩عمادة القبول والتسجيل
١٢١٥١٦١٤١٥٢٦٥٨عمادة شؤون الطالب

٤٣٣٤٧٧١٤عمادة السنة التحضيرية
٩ ٣٣٣٩عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
١١٥٧٢٢٢٥٤٢١٠٥٢عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد

١١٤١١٤١٠٢١٢عمادة شؤون المكتبات
١٢٣٤١٧٤١١عمادة البحث العلمي
٦ ٣٣٦عمادة الدراسات العليا
١٦٤١٦٦١٢عمادة التطوير والجودة

٢١١٥٥١١٣٦٢٦٣٠٨٤١١٤كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج



١٨٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا /٢/١ـ١ أعداد اإلداريين والفنيين بالجامعة حسب المؤهل العلمي والجنس:

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

المجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
١٣ ٤٤٥١٣مكتب مدير الجامعة

١٤ ٥٤٥١٤وكالة الجامعة
٦١٦٣١٥١١٦وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
١٩ ٥١٠٤١٩وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

١١ ٤٥٢١١وكالة الجامعة للتطوير والجودة
٥٨١٣٤٢٧٣٤٥١٥٦٠وكالة الجامعة للفروع

٨٨ ٨وكالة الجامعة لشؤون الطالبات
١٢٤٢٢٣٢٢٣٨٦٨٣٣٣١١٦عمادة الموارد البشرية
١٦٤٦٢٨٢٢١٨٢٩عمادة القبول والتسجيل
١٢١٥١٦١٤١٥٢٦٥٨عمادة شؤون الطالب

٤٣٣٤٧٧١٤عمادة السنة التحضيرية
٩ ٣٣٣٩عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
١١٥٧٢٢٢٥٤٢١٠٥٢عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد

١١٤١١٤١٠٢١٢عمادة شؤون المكتبات
١٢٣٤١٧٤١١عمادة البحث العلمي
٦ ٣٣٦عمادة الدراسات العليا
١٦٤١٦٦١٢عمادة التطوير والجودة

٢١١٥٥١١٣٦٢٦٣٠٨٤١١٤كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج



١٨٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

المجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٥٣١٩٩معهد للبحوث والخدمات االستشارية

٢٣٣١٣٣٥٦١٢٤١١٢٥اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية
٩٥١٠٢١٢٤٢١٤٥اإلدارة العامة للمشاريع
١٣٤٢٧٣٤١٣٥إدارة التشغيل والصيانة

٤٣٢٢٨٣١١إدارة العالقات العامة واإلعالم
٥ ٢٢١٥اإلدارة القانونية

٤٥١٣١٣١٤٢١١٧٢٥١٨٩٥٤٠٢١٢٢٥٢المستشفى التعليمي
١١ ٥٥١١١إدارة اإلسكان

٤ ٢١١٤إدارة التطوير اإلداري
٦ ٣٣٦صحيفة الجامعة

٤ ٢١١٤مركز المعلومات اإلحصائية
٧ ١٤٢٧وحدة المراجعة الداخلية

٧٥ ١٢٩٦٣٧٥إدارة األمن
١٦٢١٢٠٥٢٨٧٣٥إدارة السالمة
١١٤٦١٦١٤٥١٩إدارة المتابعة

٣٣٦٥٧٣٣١١٨٦٤٩٥٢١٧١١٤٢٩٥٢٢٠٩٤ ٤٨٣٤٢٨٢المجموع
١٢٦٢٢٩٠٩٣٩٧٧١٢٢٠٩٤مجموع الذكور واإلناث

٢٠٩٤المجموع الكلي

١٨٤

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

المجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
٥٣٣٢١٢١٢٠٦٢٦كلية المجتمع بالخرج
٣٦٨١٧١٧كلية الهندسة بالخرج

٣١٥١٩١٠٩٢٥٢٢٤٧كلية طب األسنان بالخرج
٥١٥٨٣٤٨١٧٢٦٤٣كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج

٨٦٦١٥٣١٩١٠٢٩كلية الصيدلة بالخرج
٥٤٨٧٢٤٢٤كلية الطب بالخرج

١٢٥٢١٩٣٥١٢٢٠٣٨٥٨كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٣٥٦٦٣١٥٨٢٣كلية إدارة األعمال بالخرج

٢٧٥٦٣٣١٢٢٥٢٢٨٦١٠٨كلية التربية بالخرج
٥٥٩٢٣١٨٣٨٤٨٧كلية التربية بالدلم

٣٥٣٧٣١٢٦٥٤٦٠كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني تميم
٤٦١٥٢٥٢٥كلية إدارة األعمال بحوطة بني تميم

١١١٤٦١٤١٧٣٠٢٤٥٧٨٦١٤٣كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٢٣١٢١٧١٧كلية المجتمع باألفالج

٤١٢٥٢٧١٢١٦٢٦٤٢كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
٢٢٥٣٨٧١٥١٥٤٥٦٠كلية التربية بوادي الدواسر
٤١٤٩٩كلية الهندسة بوادي الدواسر

١٣١٤٣٣١٠٨١٧٢٥٤٢كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٦١٣٧١١٦١٧كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر



١٨٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

المجموعأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٥٣١٩٩معهد للبحوث والخدمات االستشارية

٢٣٣١٣٣٥٦١٢٤١١٢٥اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية
٩٥١٠٢١٢٤٢١٤٥اإلدارة العامة للمشاريع
١٣٤٢٧٣٤١٣٥إدارة التشغيل والصيانة

٤٣٢٢٨٣١١إدارة العالقات العامة واإلعالم
٥ ٢٢١٥اإلدارة القانونية

٤٥١٣١٣١٤٢١١٧٢٥١٨٩٥٤٠٢١٢٢٥٢المستشفى التعليمي
١١ ٥٥١١١إدارة اإلسكان

٤ ٢١١٤إدارة التطوير اإلداري
٦ ٣٣٦صحيفة الجامعة

٤ ٢١١٤مركز المعلومات اإلحصائية
٧ ١٤٢٧وحدة المراجعة الداخلية

٧٥ ١٢٩٦٣٧٥إدارة األمن
١٦٢١٢٠٥٢٨٧٣٥إدارة السالمة
١١٤٦١٦١٤٥١٩إدارة المتابعة

٣٣٦٥٧٣٣١١٨٦٤٩٥٢١٧١١٤٢٩٥٢٢٠٩٤ ٤٨٣٤٢٨٢المجموع
١٢٦٢٢٩٠٩٣٩٧٧١٢٢٠٩٤مجموع الذكور واإلناث

٢٠٩٤المجموع الكلي



١٨٦

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

٢/١/٧ـ٢ أعداد اإلداريين والفنيين بالجامعة حسب المؤهل العلمي والجنسية:

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

غير سعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
المجموعسعودي

٤٤٥١٣٠١٣مكتب مدير الجامعة
٥٤٥١٤٠١٤وكالة الجامعة

٧٦٣١٦٠١٦وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
٥١٠٤١٩٠١٩وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

٤٥٢١١٠١١وكالة الجامعة للتطوير والجودة
١٣١٧٣٠٦٠٠٦٠وكالة الجامعة للفروع

٨٨٠٨وكالة الجامعة لشؤون الطالبات
٣٦٥٤٤٤١٣٣٠١٣٣عمادة الموارد البشرية
١١٠٨١٠٢٩٠٢٩عمادة القبول والتسجيل
١٢٦١٦١٥٥٨٠٥٨عمادة شؤون الطالب

٧٣٤١٤٠١٤عمادة السنة التحضيرية
٣٣٣٩٠٩عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
١٢٢٢٤٥٥٢٠٥٢عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد

١١٥١٤١٢٠١٢عمادة شؤون المكتبات
١٥٤١١١٠١١عمادة البحث العلمي
٣٣٦٠٦عمادة الدراسات العليا
٧٤١١٢٠١٢عمادة التطوير والجودة

٢٦٦١٤٣٢١١٤٠١١٤كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج

١٨٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

غير سعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
المجموعسعودي

٨٥١٣٢٦٠٢٦كلية المجتمع بالخرج
٣٦٨١٧٠١٧كلية الهندسة بالخرج

٣١٢٤١٠٩٤٧٤٧كلية طب األسنان بالخرج
٢٠١٢١١٤٣٤٣كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج

١٤٧٨٢٦٢٦كلية الصيدلة بالخرج
٥٤٨٧٢٤٢٤كلية الطب بالخرج

٣٢٦١٢١٧٥٨٥٨كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٨٦٩٢٤٢٤كلية إدارة األعمال بالخرج

٢٦٣٦٣٧١٠٨١٠٨كلية التربية بالخرج
٥٥٩٢٢١٨٧٨٧كلية التربية بالدلم

٣٥١٠١٥٦٠٦٠كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني تميم
٤٦١٥٢٥٢٥كلية إدارة األعمال بحوطة بني تميم

١٥٧٣١٥٤١٤٣١٤٣كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
١٧١٧١٧كلية المجتمع باألفالج

١٦٧١٩٤٢٤٢كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
٢٧١١٢٢٤٥٤٥كلية التربية بوادي الدواسر
٤١٤٩٩كلية الهندسة بوادي الدواسر

١١٧٦١٨٤٢٤٢كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٦٤٧١٧١٧كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر



١٨٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

غير سعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
المجموعسعودي

٨٥١٣٢٦٠٢٦كلية المجتمع بالخرج
٣٦٨١٧٠١٧كلية الهندسة بالخرج

٣١٢٤١٠٩٤٧٤٧كلية طب األسنان بالخرج
٢٠١٢١١٤٣٤٣كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج

١٤٧٨٢٦٢٦كلية الصيدلة بالخرج
٥٤٨٧٢٤٢٤كلية الطب بالخرج

٣٢٦١٢١٧٥٨٥٨كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٨٦٩٢٤٢٤كلية إدارة األعمال بالخرج

٢٦٣٦٣٧١٠٨١٠٨كلية التربية بالخرج
٥٥٩٢٢١٨٧٨٧كلية التربية بالدلم

٣٥١٠١٥٦٠٦٠كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني تميم
٤٦١٥٢٥٢٥كلية إدارة األعمال بحوطة بني تميم

١٥٧٣١٥٤١٤٣١٤٣كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
١٧١٧١٧كلية المجتمع باألفالج

١٦٧١٩٤٢٤٢كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
٢٧١١٢٢٤٥٤٥كلية التربية بوادي الدواسر
٤١٤٩٩كلية الهندسة بوادي الدواسر

١١٧٦١٨٤٢٤٢كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٦٤٧١٧١٧كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر



١٨٨

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الجهة 
العددأخرىدبلومبكالوريوسدبلوم عالماجستيردكتوراه

غير سعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
المجموعسعودي

٥٣١٩٩معهد للبحوث والخدمات االستشارية
٢٣٤٣٣٥٦١٢٥٠١٢٥اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية

٩٥٣١٤٥٠٤٥اإلدارة العامة للمشاريع
١٣٤٢٧٣٥٠٣٥إدارة التشغيل والصيانة

٧٢٢١١٠١١إدارة العالقات العامة واإلعالم
٢٢١٥٠٥اإلدارة القانونية

٩٢٦١٢١١٤٨٣٣١٤٣٨٢١٤٢٥٢المستشفى التعليمي
٥٥١١١٠١١إدارة األسكان

٢١١٤٠٤إدارة التطوير اإلداري
٣٣٦٠٦صحيفة الجامعة

٢١١٤٠٤مركز المعلومات اإلحصائية
١٤٢٧٠٧وحدة المراجعة الداخلية

١٢٩٦٣٧٥٠٧٥إدارة األمن
١٨١٢٥٣٥٠٣٥إدارة السالمة
١٥٧٦١٩٠١٩إدارة المتابعة

١٨٨٠٢١٤٢٠٩٤ ٧١٦ ٧٦٩١٤٨٣٨٥ ٢ ١٢٦٢المجموع
١٢٦٢٢٩١٧٣٨٨٧١٦٢٠٩٤مجموع الذكور واإلناث

٢٠٩٤المجموع الكلي

١٨٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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سا

 ال
صل

لف
ا ٣/١/٧ـ أعداد المعينين والمرقين والمطوية قيودهم حسب المجموعة الوظيفية

النسبة المئويةالمطوية قيودهمالنسبة المئويةالمراقبونالنسبة المئويةالمعينونالمجموعة الوظيفية
٦٣,٦٤٪٠,٠٠٧٪٠إداري
٠,٠٠٪٠,٠٠٠٪٠فني

٠,٠٠٪٠,٠٠٠٪٠الئحة صحية
٠,٠٠٪٣٣,٣٣٢٪٣بند األجور

١٨,١٨٪٦٦,٦٧٠٪٦المستخدمون
١٨,١٨٪٠,٠٠٢٪٠بنود أخرى
١٠٠٪١٠٠١١٪٩المجموع
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١٨٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا ٣/١/٧ـ أعداد المعينين والمرقين والمطوية قيودهم حسب المجموعة الوظيفية

النسبة المئويةالمطوية قيودهمالنسبة المئويةالمراقبونالنسبة المئويةالمعينونالمجموعة الوظيفية
٦٣,٦٤٪٠,٠٠٧٪٠إداري
٠,٠٠٪٠,٠٠٠٪٠فني

٠,٠٠٪٠,٠٠٠٪٠الئحة صحية
٠,٠٠٪٣٣,٣٣٢٪٣بند األجور

١٨,١٨٪٦٦,٦٧٠٪٦المستخدمون
١٨,١٨٪٠,٠٠٢٪٠بنود أخرى
١٠٠٪١٠٠١١٪٩المجموع
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١٩٠

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

 ١/٤/١/٧ـ أسهمت التقنيات الحديثة بشكل فعال في تطوير وتحسين الكثير من الشؤون التعليمية واإلدارية والمالية بالجامعة كالتالي:
الفئة المستفيدةالوصفاسم البوابة /النظام / الخدمةم

الموظفينتتيح هذه الخدمة للموظف إمكانية طلب ترقية وظيفية من خالل تعبئة نماذج الترقية وإرسالها لعمادة الموارد البشرية.خدمة الترقيات للموظفين اإلداريين١

خدمة المجالت العلمية٢

يساهم هذا النظام في التطوير األكاديمي والعلمي لمستوى الجامعة حيث يقوم هذا النظام بتنظيم عملية النشر العلمي لألبحاث 
سواء األبحاث داخل الجامعة أو خارجها ، كما يتيح لرؤساء تحرير المجالت من إضافة األعضاء وإعطاء الصالحيات على مستوى 
المجلة، كما يمكن إضافة محكمين على المجلة الواحدة ليتمكن سكرتير المجلة من إضافة المحكمين على بحث في مجلة معينة 
من خالل المحكمين الخاصين بالمجلة. وفيما يخص (الباحث / الناشر) ، يقوم النظام بتسهيل عملية النشر بمجرد تعبئة بعض 

البيانات المطلوبة وإرفاق البحث المراد نشره وبعد ذلك يمكن (الباحث / الناشر) من متابعة حالة النشر بكل يسر وسهولة.

أعضاء هيئة التدريس

طالبنظام يسمح للطالب المتخرج بإكمال دراسته العليا بعد التقديم على التخصص اّلذي يرغب به.بوابة القبول للدراسات العليا٣

تتيح هذه الخدمة بأرشفة الوثائق ورفعها مع تحديد صالحية لفئة معينة باإلطالع على هذه الوثائق بناءا على خدمة األرشفة٤
هيكلة الجهة.

أعضاء هيئة التدريس 
والموظفون

تتيح هذه الخدمة لمنسوبي الجامعة بطلب إصدار أو تجديد البطاقة الوظيفية مرورا بموافقة المدير المباشر وإنتهاًء خدمة البطاقات الوظيفية٥
بإصدار بطاقة من قبل عمادة الموارد البشرية

أعضاء هيئة التدريس 
والموظفون

أعضاء هيئة التدريستتيح هذه الخدمة للتقدم بطلب ترقية وظيفية مرورا بسلسلة إعتمادات وإنتهاًء بإصدار قرار ترقية لعضو هيئة التدريسترقيات أعضاء هيئة التدريس٦

تحديث البيانات لمنسوبي الجامعة في الخدمة ٧
الذاتية

تمكن هذه الخدمة منسوبي الجامعة من تعديل البيانات األولية الغير متوفرة في النظام اإلداري مثل االسم باللغة 
اإلنجليزية ، وكذلك تمكنه من تحديث بياناته المتغيرة دورياً مثل العنوان ورقم الجوال .. الخ.

أعضاء هيئة التدريس 
والموظفون

الطالبتتيح هذه الخدمة للطالب بإجراء االختبارات االلكترونية عن طريق التعليم االلكترونياالختبارات اإللكترونية٨

الطالبتتيح هذه الخدمة للطالب اإلطالع وطباعة مجموعة من النماذج والتعاريف الخاصة بهم .خدمة االصدارات الطالبية٩

تتيح هذه البوابة للطالب غير السنة التحضيرية اختيار رغبتهم سواء باحتساب المعدل التراكمي للفصل أو اعتماد آلية بوابة اختيار احتساب المعدل١٠
الطالبناجح وراسب.

الطالبخدمة تمكن الطالب من طلب االلتحاق بمنصة كورسيرا .خدمة كوسيرا١١

١٩١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الفئة المستفيدةالوصفاسم البوابة /النظام / الخدمةم
أعضاء هيئة التدريسخدمة تمكن رئيس القسم وكذلك عميد الكلية من اعتماد الدرجات للطالب من خالل البوابة االكاديمية.خدمة اعتماد الدراجات من البوابة األكاديمية١٢

أعضاء هيئة التدريس تتيح هذه الخدمة للمسؤول في الجهة برفع طلب خارج دوام مرورا برئيس الجهة وإنتهاًء بإصدار قرار بذلك.خدمة طلب خارج الدوام١٣
والموظفون

أعضاء هيئة التدريس تتيح هذه الخدمة للمسؤول في الجهة برفع طلب انتداب مرورا برئيس الجهة وإنتهاًء بإصدار قرار بذلك.خدمة طلب انتداب١٤
والموظفون

طالب وأعضاء هيئة تتيح هذه الخدمة بالتحدث الفوري مع الدعم الفني المباشر للتعليم اإللكترونياليف شات للطالب وأعضاء هيئة التدريس١٥
التدريس

١٦(Respondus) نظام تأمني االختبارات (Proctoring) توفري خدمات املراقبة عن بعد Lock Down وكالة الجامعة للشؤون تأمني عقد االختبارات عن ُبعد من خالل متصفح
التعليمية واألكاديمية 

١٧ (Zoom) وكالة الجامعة للشؤون إتاحة بوابه بديلة لتنفيذ الفصول االفتراضية وخدمات التعليم عن ُبعد خدمة الفصول االفتراضية
التعليمية واألكاديمية

منصة المقررات واسعة االلتحاق ١٨
 (PSAU-Coursera)

وكالة الجامعة للشؤون إتاحة ٣٨٠٠ مقرر رقمي عالمي، من خالل نظام التعليم عن ُبعد، لعدد ٥٠٠٠ طالب وطالبة. 
التعليمية واألكاديمية

مستودع الكائنات التعليمة ونظام إثراء املحتوى ١٩
eXact Learn التعليمي

هو نظام لتطوير الكائنات التعليمية باستخدام أداة تطوير بسيطة وسهلة في إطار عمل واضح ومحدد مسبقاً، وحفظ 
الكائنات المختلفة بداخله (بكل اإلصدارات المتاحة) من أجل إعادة استخدامها في أي مقرر تعليمي حسب الحاجة.

فريق تطوير المحتوى
أعضاء هيئة التدريس
(لم يفعل لهم بعد)

٢٠Mediasite نظام تسجيل املحاضرات
نظام يساعد عضو هيئة التدريس على تسجيل املحاضرة اخلاصة به من أي مكان باستخدام جهاز احلاسب اخلاص به ومن مث 

اتاحتها عرب نظام إدارة التعلم BB - مع إمكانية إضافة أسئلة على أوقات حمددة بالفيديو وعمل مونتاج بسيط وإضافة الشرائح. 
ويوجد به نظام إحصائيات ملعرفة عدد املشاهدين وأي األجزاء مت مشاهدا بكثافة عالية.

أعضاء هيئة التدريس

٢١ BB Collaborate نظام الفصول االفتراضية
Ultra

نظام يساعد أعضاء هيئة التدريس على مقابلة الطالب في وقت واحد متزامن ليشرح لهم جزء ما من الدرس أو يقدم 
محاضرة ما، وإتاحة المحتوى للطالب من خالل خصائص المشاركة أو الشرح على سبورة افتراضية. ويمكن للطالب 
التفاعل مع عضو هيئة التدريس عن طريق الصوت أو الفيديو أو الرد على اسئلته المرسلة أثناء الشرح باستخدام ال 

.BB ويمكن تسجيل المحاضرة وإتاحتها لكل الطالب عبر نظام إدارة التعلم .Pols

أعضاء هيئة التدريس
الطالب



١٩١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
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ا

الفئة المستفيدةالوصفاسم البوابة /النظام / الخدمةم
أعضاء هيئة التدريسخدمة تمكن رئيس القسم وكذلك عميد الكلية من اعتماد الدرجات للطالب من خالل البوابة االكاديمية.خدمة اعتماد الدراجات من البوابة األكاديمية١٢

أعضاء هيئة التدريس تتيح هذه الخدمة للمسؤول في الجهة برفع طلب خارج دوام مرورا برئيس الجهة وإنتهاًء بإصدار قرار بذلك.خدمة طلب خارج الدوام١٣
والموظفون

أعضاء هيئة التدريس تتيح هذه الخدمة للمسؤول في الجهة برفع طلب انتداب مرورا برئيس الجهة وإنتهاًء بإصدار قرار بذلك.خدمة طلب انتداب١٤
والموظفون

طالب وأعضاء هيئة تتيح هذه الخدمة بالتحدث الفوري مع الدعم الفني المباشر للتعليم اإللكترونياليف شات للطالب وأعضاء هيئة التدريس١٥
التدريس

١٦(Respondus) نظام تأمني االختبارات (Proctoring) توفري خدمات املراقبة عن بعد Lock Down وكالة الجامعة للشؤون تأمني عقد االختبارات عن ُبعد من خالل متصفح
التعليمية واألكاديمية 

١٧ (Zoom) وكالة الجامعة للشؤون إتاحة بوابه بديلة لتنفيذ الفصول االفتراضية وخدمات التعليم عن ُبعد خدمة الفصول االفتراضية
التعليمية واألكاديمية

منصة المقررات واسعة االلتحاق ١٨
 (PSAU-Coursera)

وكالة الجامعة للشؤون إتاحة ٣٨٠٠ مقرر رقمي عالمي، من خالل نظام التعليم عن ُبعد، لعدد ٥٠٠٠ طالب وطالبة. 
التعليمية واألكاديمية

مستودع الكائنات التعليمة ونظام إثراء املحتوى ١٩
eXact Learn التعليمي

هو نظام لتطوير الكائنات التعليمية باستخدام أداة تطوير بسيطة وسهلة في إطار عمل واضح ومحدد مسبقاً، وحفظ 
الكائنات المختلفة بداخله (بكل اإلصدارات المتاحة) من أجل إعادة استخدامها في أي مقرر تعليمي حسب الحاجة.

فريق تطوير المحتوى
أعضاء هيئة التدريس
(لم يفعل لهم بعد)

٢٠Mediasite نظام تسجيل املحاضرات
نظام يساعد عضو هيئة التدريس على تسجيل املحاضرة اخلاصة به من أي مكان باستخدام جهاز احلاسب اخلاص به ومن مث 

اتاحتها عرب نظام إدارة التعلم BB - مع إمكانية إضافة أسئلة على أوقات حمددة بالفيديو وعمل مونتاج بسيط وإضافة الشرائح. 
ويوجد به نظام إحصائيات ملعرفة عدد املشاهدين وأي األجزاء مت مشاهدا بكثافة عالية.

أعضاء هيئة التدريس

٢١ BB Collaborate نظام الفصول االفتراضية
Ultra

نظام يساعد أعضاء هيئة التدريس على مقابلة الطالب في وقت واحد متزامن ليشرح لهم جزء ما من الدرس أو يقدم 
محاضرة ما، وإتاحة المحتوى للطالب من خالل خصائص المشاركة أو الشرح على سبورة افتراضية. ويمكن للطالب 
التفاعل مع عضو هيئة التدريس عن طريق الصوت أو الفيديو أو الرد على اسئلته المرسلة أثناء الشرح باستخدام ال 

.BB ويمكن تسجيل المحاضرة وإتاحتها لكل الطالب عبر نظام إدارة التعلم .Pols

أعضاء هيئة التدريس
الطالب



١٩٢

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

الفئة المستفيدةالوصفاسم البوابة /النظام / الخدمةم

نظام االتصال املرئي والفصول االفتراضية ٢٢
ZOOM

نظام يساعد أعضاء هيئة التدريس على مقابلة الطالب يف وقت واحد متزامن ليشرح هلم جزء ما من الدرس أو يقدم حماضرة 
ما، وإتاحة املحتوى للطالب من خالل خصائص املشاركة أو الشرح على سبورة افتراضية. وميكن للطالب التفاعل مع عضو هيئة 

التدريس عن طريق الصوت أو الفيديو أو الرد على اسئلته املرسلة أثناء الشرح باستخدام ال Pols. وميكن تسجيل املحاضرة 
.BB وإتاحتها لكل الطالب عرب نظام إدارة التعلم

أعضاء هيئة التدريس
الموظفون
الطالب

نظام االجتماعات والفصول االفتراضية ٢٣
Microsoft teams

نظام يساعد أعضاء هيئة التدريس على مقابلة الطالب يف وقت واحد متزامن ليشرح هلم جزء ما من الدرس أو يقدم حماضرة 
ما، وإتاحة املحتوى للطالب من خالل خصائص املشاركة أو الشرح على سبورة افتراضية. وميكن للطالب التفاعل مع عضو هيئة 

التدريس عن طريق الصوت أو الفيديو أو الرد على اسئلته املرسلة أثناء الشرح باستخدام ال Pols. وميكن تسجيل املحاضرة 
.BB وإتاحتها لكل الطالب عرب نظام إدارة التعلم

أعضاء هيئة التدريس
الموظفين

٢٤BB Outcomes نظام قياس خمرجات التعلم
 SLO’s مبخرجات الطالب CLO’s وأهداف املقرر الدراسي  PLO’s نظام لقياس خمرجات التعلم عن طريق ربط أهداف الربنامج
وذلك باألنشطة الدراسية املختلفة واالختبارات. ومن مث إصدار تقرير يوضح قياس هلذه املخرجات ومدرى ارتباك املحتوى التعليمي 

ا. 

فرق الجودة بالكليات 
ومنسقي المقررات (فعل 

مع ثالث كليات فقط)

٢٥BB Analytics  نظام حتليل بيانات التعلم
نظام تقارير يعتمد على الذكاء االصطناعي BI يساعد العمداء والوكالء ومتخذي القرار يف الكليات يف معرفة نسب تفعيل املقررات 
اإللكترونية بكل عناصرها داخل نظام إدارة التعلم BB مثل: عدد اجللسات - امللفات - املنتديات - االختبارات - أوقات الدخول .. 

إخل. مما يساعد متخذ القرار على تعديل أو حتسني اإلجراءات املتبعة داخل الكلية

العمداء والوكالء ورؤساء 
األقسام ومتخذي القرار

خدمة اإلنترنت:
النسبةاإلمجايلالتقنية

١٠٠٪٣٦عدد الكليات
١٠٠٪٣٦عدد الكليات املرتبطة بشبكة داخلية فائقة السرعة

النسبة املئوية ملستخدمي اإلنترنت من منسويب اجلامعة 
١٠٠٪الطالب 

١٠٠٪أعضاء هيئة التدريس
١٠٠٪املوظفون

١٩٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا ٢/٧-الشؤون المالية:

١/٢/٧ـ توزيع االعتمادات المالية للميزانية حسب األبواب: 
اإلجمالياألصول غير الماليةالمصروفات األخرىالمنافع االجتماعيةاستخدام السلع والخدماتتعويضات العاملينالبيان

٦٠٥,٠٦٥,٠٠٠١٨٧,٠١٥,٠٠٠٩٥٠،٠٠٠٢٣٤,١٥٠,٠٠٠٩٤،٩٧٧،٠٠٠١,١٢٢,١٥٧,٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية
٧١١,٤٦٨,٠٠٠٢١٧،٢٦٧،٨٠٠٨٤٤،٩٠٠٢٦٣،٣٥٣،٠٠٠٤٦،٨٥٣،٣٠٠١,٢٣٩,٧٨٧,٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل

٧١٠،٥٥١،٢٨٠,٤٣٢٠٨،٦٣٢،٣٠٤,٤٦٢٣٧،٦٦٧,٥٠٢٦٢،٦٠٢،٩٩٠,١٨٤٢،٠٨٦،٤٦٠,١٩١،٢٢٤،١١٠،٧٠٢,٧٦المنصرف الفعلي

٢/٢/٧ـ مقارنة بين المعتمد والمنصرف الفعلي ألبواب الميزانية خالل السنوات الخمس األخيرة:
معدل التغيراإلجماليالباب الرابعالباب الثالثالباب الثانيالباب االولالبيانالعام

١٤٣٧/١٤٣٦ هـ
٢,٢٣٪٤٦٧٢٠٠٠٠٠٣٩٥٣٠٦٠٠٠٧٧٦٦٤٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠١٣٤٠١٧٠٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

١١,٢٤٪٥٨٩٨١٢٠٠٠٤٤٨٥٠٦٠٠٠٧٧٨٦٤٠٠٠٣٨٧٠٠٠٠٠٠١٥٠٣١٨٢٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
١١,١٦٪٥٨٩٥٠٩٥٨٣,٣٤٣٢٢٨٣٣٦٤٧٦٧٢١٣٠٩,٩٩٢٦٢٩٥٢١٥٩,٧١٣٦١٤٦٦٤١٧,٠١المنصرف الفعلي

١٤٣٨/١٤٣٧ هـ
-٢٠,٦٪٤٩٧،٧١٨،٠٠٠٢٣٥،٤٧٠،٠٠٠٢١٩،٢٧٣،٠٠٠١١١،١٧٩،٠٠٠١،٠٦٣،٦٤٠،٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

-٧,٢٪٦٤٧،٣٤٨،٠٠٠٢٥٣،٨٤٩،٤٦٦٢٧٠،٩٣٠،٤٩٠٢٢٣،٠٨٢،٠٤٤١،٣٩٥،٢١٠،٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
-٩٩,٩٪٦٣٩،٠٢٧،٢٨٩,٨٨٢٣٧،٣٢٠،٣٨٩,٩٨٢٧٠،٣٠٣،٠٣٨,٣٧١٧٧،٣٣٨،٣٨٤,٧٣١،٣٢٣،٩٨٩,٩٦المنصرف الفعلي

١٤٣٩/١٤٣٨ هـ
٪٦١٣٩٦٠٠٠٠١٩١٤٢٧٠٠٠٢٥٠٤٧٣٠٠٠٦٤٨٠٩٠٠٠١١٢٠٦٦٩٠٠٠٥,٠٩المعتمد في الخطة التشغيلية

-٣,٨٥ ٪٦٩٥٤٩٠٠٠٠٢٩٢٦٦٤٠٠٠٢٦٨٩١٥٠٠٠٨٦٤٢٥٠٠٠١٣٤٣٤٩٤٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
٩٩,٨٩ ٪٦٨٧٥٠٠٠٠٠٢٦٩٥٠١٠٠٠٢٦٨٧٠٤٠٠٠٢٨٩٨٧٠٠٠١٢٥٤٦٩٢٠٠٠المنصرف الفعلي

١٤٤٠/١٤٣٩ هـ
٠,٠٠٪٦١٣٩٦٠٠٠٠١٩١٤٢٧٠٠٠٢٥٠٤٧٣٠٠٠٦٤٨٠٩٠٠٠١١٢٠٦٦٩٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

-٢,٠٠٪٦٨٨٤٦٢٠٠٠٢٧٣١٥٩٨٧٠,١٣٢٦٨٩١٥٠٠٠٨٦٠٦٨٣٤٣١٣١٦٦٠٥٢١٣المعتمد في الميزانية بعد التعديل
٠,٠٠٪٦٨٧٥٠٠٠٠٠٢٦٩٥٠١٠٠٠٢٦٨٧٠٤٠٠٠٢٨٩٨٧٠٠٠١٢٥٤٦٩٢٠٠٠المنصرف الفعلي

١٤٤١/١٤٤٠ هـ
-٨,٣٤٪٦٠٥,٠٦٥,٠٠٠١٨٧,٠١٥,٠٠٠٩٥٠،٠٠٠٢٣٤,١٥٠,٠٠٠١,٠٢٧,١٨٠,٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

-٩,٣٩٪٧١١,٤٦٨,٠٠٠٢١٧،٢٦٧،٨٠٠٨٤٤،٩٠٠٢٦٣،٣٥٣،٠٠٠١,١٩٢,٩٣٣,٧٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
-٥,٧٩٪٧١٠،٥٥١،٢٨٠,٤٣٢٠٨،٦٣٢،٣٠٤,٤٦٢٣٧،٦٦٧,٥٠٢٦٢،٦٠٢،٩٩٠,١٨١,١٨٢,٠٢٤,٢٤٢,٥٧المنصرف الفعلي
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ا ٢/٧-الشؤون المالية:

١/٢/٧ـ توزيع االعتمادات المالية للميزانية حسب األبواب: 
اإلجمالياألصول غير الماليةالمصروفات األخرىالمنافع االجتماعيةاستخدام السلع والخدماتتعويضات العاملينالبيان

٦٠٥,٠٦٥,٠٠٠١٨٧,٠١٥,٠٠٠٩٥٠،٠٠٠٢٣٤,١٥٠,٠٠٠٩٤،٩٧٧،٠٠٠١,١٢٢,١٥٧,٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية
٧١١,٤٦٨,٠٠٠٢١٧،٢٦٧،٨٠٠٨٤٤،٩٠٠٢٦٣،٣٥٣،٠٠٠٤٦،٨٥٣،٣٠٠١,٢٣٩,٧٨٧,٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل

٧١٠،٥٥١،٢٨٠,٤٣٢٠٨،٦٣٢،٣٠٤,٤٦٢٣٧،٦٦٧,٥٠٢٦٢،٦٠٢،٩٩٠,١٨٤٢،٠٨٦،٤٦٠,١٩١،٢٢٤،١١٠،٧٠٢,٧٦المنصرف الفعلي

٢/٢/٧ـ مقارنة بين المعتمد والمنصرف الفعلي ألبواب الميزانية خالل السنوات الخمس األخيرة:
معدل التغيراإلجماليالباب الرابعالباب الثالثالباب الثانيالباب االولالبيانالعام

١٤٣٧/١٤٣٦ هـ
٢,٢٣٪٤٦٧٢٠٠٠٠٠٣٩٥٣٠٦٠٠٠٧٧٦٦٤٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠١٣٤٠١٧٠٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

١١,٢٤٪٥٨٩٨١٢٠٠٠٤٤٨٥٠٦٠٠٠٧٧٨٦٤٠٠٠٣٨٧٠٠٠٠٠٠١٥٠٣١٨٢٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
١١,١٦٪٥٨٩٥٠٩٥٨٣,٣٤٣٢٢٨٣٣٦٤٧٦٧٢١٣٠٩,٩٩٢٦٢٩٥٢١٥٩,٧١٣٦١٤٦٦٤١٧,٠١المنصرف الفعلي

١٤٣٨/١٤٣٧ هـ
-٢٠,٦٪٤٩٧،٧١٨،٠٠٠٢٣٥،٤٧٠،٠٠٠٢١٩،٢٧٣،٠٠٠١١١،١٧٩،٠٠٠١،٠٦٣،٦٤٠،٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

-٧,٢٪٦٤٧،٣٤٨،٠٠٠٢٥٣،٨٤٩،٤٦٦٢٧٠،٩٣٠،٤٩٠٢٢٣،٠٨٢،٠٤٤١،٣٩٥،٢١٠،٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
-٩٩,٩٪٦٣٩،٠٢٧،٢٨٩,٨٨٢٣٧،٣٢٠،٣٨٩,٩٨٢٧٠،٣٠٣،٠٣٨,٣٧١٧٧،٣٣٨،٣٨٤,٧٣١،٣٢٣،٩٨٩,٩٦المنصرف الفعلي

١٤٣٩/١٤٣٨ هـ
٪٦١٣٩٦٠٠٠٠١٩١٤٢٧٠٠٠٢٥٠٤٧٣٠٠٠٦٤٨٠٩٠٠٠١١٢٠٦٦٩٠٠٠٥,٠٩المعتمد في الخطة التشغيلية

-٣,٨٥ ٪٦٩٥٤٩٠٠٠٠٢٩٢٦٦٤٠٠٠٢٦٨٩١٥٠٠٠٨٦٤٢٥٠٠٠١٣٤٣٤٩٤٠٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
٩٩,٨٩ ٪٦٨٧٥٠٠٠٠٠٢٦٩٥٠١٠٠٠٢٦٨٧٠٤٠٠٠٢٨٩٨٧٠٠٠١٢٥٤٦٩٢٠٠٠المنصرف الفعلي

١٤٤٠/١٤٣٩ هـ
٠,٠٠٪٦١٣٩٦٠٠٠٠١٩١٤٢٧٠٠٠٢٥٠٤٧٣٠٠٠٦٤٨٠٩٠٠٠١١٢٠٦٦٩٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

-٢,٠٠٪٦٨٨٤٦٢٠٠٠٢٧٣١٥٩٨٧٠,١٣٢٦٨٩١٥٠٠٠٨٦٠٦٨٣٤٣١٣١٦٦٠٥٢١٣المعتمد في الميزانية بعد التعديل
٠,٠٠٪٦٨٧٥٠٠٠٠٠٢٦٩٥٠١٠٠٠٢٦٨٧٠٤٠٠٠٢٨٩٨٧٠٠٠١٢٥٤٦٩٢٠٠٠المنصرف الفعلي

١٤٤١/١٤٤٠ هـ
-٨,٣٤٪٦٠٥,٠٦٥,٠٠٠١٨٧,٠١٥,٠٠٠٩٥٠،٠٠٠٢٣٤,١٥٠,٠٠٠١,٠٢٧,١٨٠,٠٠٠المعتمد في الخطة التشغيلية

-٩,٣٩٪٧١١,٤٦٨,٠٠٠٢١٧،٢٦٧،٨٠٠٨٤٤،٩٠٠٢٦٣،٣٥٣،٠٠٠١,١٩٢,٩٣٣,٧٠٠المعتمد في الميزانية بعد التعديل
-٥,٧٩٪٧١٠،٥٥١،٢٨٠,٤٣٢٠٨،٦٣٢،٣٠٤,٤٦٢٣٧،٦٦٧,٥٠٢٦٢،٦٠٢،٩٩٠,١٨١,١٨٢,٠٢٤,٢٤٢,٥٧المنصرف الفعلي
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لف
ا ٣/٢/٧ـ موارد الجامعة خالل عام التقرير:

المبلغالمورد
معدل التغير

١٤٤١/١٤٤٠ هـ١٤٤٠/١٤٣٩ هـ
٤,٣٠٪٩٨٢,٩٩٢,٤٤١،٠٢٥،٢٩٤,٦٥اإليجارات وأقساط السكن

٤٥,٧٩٪٨٣٧,٥٠٠١،٢٢١،٠٠٠بيع الوثائق واألطعمة
-٨٧,٦٤٪١٤,١١٠,١٣٨,٩٧١،٧٤٤،٢٥٠,٤٩الجزاءات والغرامات

٢٥,٥٢٪١,١٧٥,٧٦٣,٢٨١،٤٧٥،٨٢١,٤٣اإليرادات المختلفة األخرى
-٦٨,٠٤٪١٧,١٠٦,٣٩٤,٦٩٥،٤٦٦،٣٦٦,٥٧اإلجمالي
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ا ٣/٢/٧ـ موارد الجامعة خالل عام التقرير:

المبلغالمورد
معدل التغير

١٤٤١/١٤٤٠ هـ١٤٤٠/١٤٣٩ هـ
٤,٣٠٪٩٨٢,٩٩٢,٤٤١،٠٢٥،٢٩٤,٦٥اإليجارات وأقساط السكن

٤٥,٧٩٪٨٣٧,٥٠٠١،٢٢١،٠٠٠بيع الوثائق واألطعمة
-٨٧,٦٤٪١٤,١١٠,١٣٨,٩٧١،٧٤٤،٢٥٠,٤٩الجزاءات والغرامات

٢٥,٥٢٪١,١٧٥,٧٦٣,٢٨١،٤٧٥،٨٢١,٤٣اإليرادات المختلفة األخرى
-٦٨,٠٤٪١٧,١٠٦,٣٩٤,٦٩٥،٤٦٦،٣٦٦,٥٧اإلجمالي
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٣/٧ـ المشروعات:
١/٣/٧ـ المشاريع المنتهية والتي استلمت خالل عام التقرير:

تاريخ االستالمالمقرالمشروع المنتهي
١٤٤١/١/٣٠هـوادي الدواسرإنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - مبني السنة التحضيرية بوادي الدواسر.
١٤٤٠/١٠/٢٠هـبالسليلإنشاء مباني قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل.

١٤٤٠/١٠/٣٠هـاألفالجمشروع استكمال أعمال تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي باألفالج
١٤٤١/٥/١٨هـالخرجعمل خرسانة حماية ألشاير الحديد لكلية الحاسب اآللى بالخرج
١٤٤١/٨/٩هـالسليلأعمال ترميمات بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بنين بالسليل

٢/٣/٧ـ مشاريع تحت التنفيذ خالل عام التقرير:
نسبة االجنازاملقراملشروع

٦٨٪اخلرجإنشاء كلية الطب باملدينة الطبية 
٥٠٪اخلرجإنشاء مبين اإلدارة

٨٠٪حبوطة بىن متيمإنشاء كلية التربية حبوطة بىن متيم
٧٠٪باخلرج / اهليامثإنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية التربية باخلرج / اهليامث

٦٥٪حبوطة بين متيمإنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية حبوطة بين متيم
١٥٪حبوطة بين متيماستكمال إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات -كلية العلوم والدراسات االنسانية حبوطة بين متيم

٦٠٪باألفالجإنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية باألفالج.
٩٠٪اخلرجإنشاء مبين التشغيل والصيانة

٧٠٪باخلرج / اهليامثإنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم الطبية التطبيقية  
٨٥٪اخلرجإنشاء قاعات إضافية ملبىن كلية إدارة األعمال بنات باخلرج

٨٧٪األفالجإنشاء حمطة الكهرباء باألفالج

١٩٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

نسبة االجنازاملقراملشروع
١٧٪اخلرجإنشاء املوقع العام باملدينة الطبية 

١٨٪اخلرجإنشاء املنشآت الرياضية باخلرج
٧٠٪بالسليلاستكمال إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل.

٩٥٪اخلرج إنشاء املباين املساندة للمدينة اجلامعية باخلرج 
٩٥٪بوادي الدواسرتأثيث كلية السنة التحضريية وكلية التربية طالبات بوادي الدواسر

٣/٣/٧ ـ بيانات مشروعات الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات:

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

١ 

تنفيذ نظام 
إدارة الموارد 
المؤسسية 

(موارد)

 عقد ورش وجلسات تحليل دورة العمل مع 
إخصائي النظام.

 عقد ورش تدريب األخصائيين واختبار 
النظام.

 اإلطالق الفعلي للنظام والعمل على 
استقرار عمل النظام.

تم 
١٠٠٪التنفيذ

تطوير األنظمة المالية واإلدارية اإللكترونية 
بالجامعة وتشمل:
 النظام المالي.

 النظام اإلداري للموارد البشرية.
 نظام المشتريات.

 نظام المستودعات.
 نظام مراقبة المخزون.

 الخدمات الذاتية وتطبيق الجوال.

 الربط مع منصتي صرف والتزام.

٢٠١٨/٩/١٢٠١٩/٨/٣١

عدم وضوح إجراءات العمل 
الكاملة أثناء مرحلة التحليل، مما 
يستدعي بذل جهد أكبر لموائمة 

النظام بعد مرحلة اإلطالق.

٢  

مشروع تطوير 
القوالب بنظام 

االتصاالت 
اإلدارية

 إنتاج النماذج الموحدة في الجامعة 
للتوقيع.

 استخراج الوثائق الرقمية الموّقعة، دون 
الحاجة إلى طباعة المستندات للتوقيع.

تم 
١٠٠٪التنفيذ

استبدال عمليات الموافقة الورقية البطيئة 
وذات التكلفة العالية بأخرى أسرع وأقل كلفة 

ورقمية بالكامل.
٢٠٢٠/٢/٢٢٠٢٠/٣/٣١

تعليق الحضور لمقرات العمل 
بسبب جائحة مرض كورونا 

المستجد وتسبب ذلك في تحويل 
عمليات نشر الخدمة واختبارها 

للعمل عن ُبعد



١٩٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

نسبة االجنازاملقراملشروع
١٧٪اخلرجإنشاء املوقع العام باملدينة الطبية 

١٨٪اخلرجإنشاء املنشآت الرياضية باخلرج
٧٠٪بالسليلاستكمال إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل.

٩٥٪اخلرج إنشاء املباين املساندة للمدينة اجلامعية باخلرج 
٩٥٪بوادي الدواسرتأثيث كلية السنة التحضريية وكلية التربية طالبات بوادي الدواسر

٣/٣/٧ ـ بيانات مشروعات الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات:

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

١ 

تنفيذ نظام 
إدارة الموارد 
المؤسسية 

(موارد)

 عقد ورش وجلسات تحليل دورة العمل مع 
إخصائي النظام.

 عقد ورش تدريب األخصائيين واختبار 
النظام.

 اإلطالق الفعلي للنظام والعمل على 
استقرار عمل النظام.

تم 
١٠٠٪التنفيذ

تطوير األنظمة المالية واإلدارية اإللكترونية 
بالجامعة وتشمل:
 النظام المالي.

 النظام اإلداري للموارد البشرية.
 نظام المشتريات.

 نظام المستودعات.
 نظام مراقبة المخزون.

 الخدمات الذاتية وتطبيق الجوال.

 الربط مع منصتي صرف والتزام.

٢٠١٨/٩/١٢٠١٩/٨/٣١

عدم وضوح إجراءات العمل 
الكاملة أثناء مرحلة التحليل، مما 
يستدعي بذل جهد أكبر لموائمة 

النظام بعد مرحلة اإلطالق.

٢  

مشروع تطوير 
القوالب بنظام 

االتصاالت 
اإلدارية

 إنتاج النماذج الموحدة في الجامعة 
للتوقيع.

 استخراج الوثائق الرقمية الموّقعة، دون 
الحاجة إلى طباعة المستندات للتوقيع.

تم 
١٠٠٪التنفيذ

استبدال عمليات الموافقة الورقية البطيئة 
وذات التكلفة العالية بأخرى أسرع وأقل كلفة 

ورقمية بالكامل.
٢٠٢٠/٢/٢٢٠٢٠/٣/٣١

تعليق الحضور لمقرات العمل 
بسبب جائحة مرض كورونا 

المستجد وتسبب ذلك في تحويل 
عمليات نشر الخدمة واختبارها 

للعمل عن ُبعد



١٩٨

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

٣  
مشروع تطوير 

المقررات 
اإللكترونية

 تطوير ٢٢ مقرر إلكتروني منها ٤ مقرر 
مهاري و ١٨ مقرر أكاديمي.

 تركيب ٥ معامل واقع افتراضي.
 توريد وتركيب نظام مستودع الكائنات.

.QM تسجيل الجامعة في مؤسسة 
 تقديم عدد من الدورات التدريبية ألعضاء 

هيئة التدريس.
 توريد عدد ١٥٠ رخصة Articulate و ٦ 

.Adobe رخص

تم 
كامل األهداف المطلوب تحقيقها ١٠٠٪التنفيذ

٢٠١٨/٣/٣١٢٠٢٠/٣/٣١بالمخرجات

 عدم توفر كوادر كافية من 
.QM أعضاء هيئة التدريس لتفعيل ال

 عدم االستفادة من الحقائب 
التدريبية على األنظمة إلى اليوم.

٤     
مشروع تشغيل 

األنظمة 
األكاديمية

 تشغيل وصيانة األنظمة األكاديمية 
وتقديم خدمات الدعم القياسي.

 تقديم خدمة التطوير على األنظمة وفق 
الحاجة.

 توفير ٢ مبرمجين دائمين بالموقع

قيد 
٩٧٪التنفيذ

 تشغيل وصيانة األنظمة األكاديمية 
القائمة بالجامعة.

 تقديم خدمات الدعم القياسي لجميع 
األنظمة.

 تقديم خدمات التطوير على األنظمة.
 توفير ٢ مبرمجين بمقر الجامعة . 

ال يوجد٢٠١٧/٥/١٣٢٠٢٠/٥/١٢

٥   
مشروع 

تشغيل البوابة 
اإللكترونية

- توفير خدمات استشارية بمقر العمل 
لتشغيل وصيانة البوابة اإللكترونية.

قيد 
 توفير استشارات لخدمات تشغيل وصيانة ٢٥٪التنفيذ

٢٠١٩/٧/١٢٠٢٢/٦/٣٠البوابة اإللكترونية

تعليق الحضور لمقرات العمل 
بسبب جائحة مرض كورونا 

المستجد وتسبب ذلك في تأخير 
إجراءات مباشرة ٢ من استشاريين 

تشغيل البوابة

١٩٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

مشروع تحسين  ٦ 
الشبكات

- توريد وتركيب عدد من أجهزة 
السويتشات.

- تحسين الشبكة الداخلية بعدد من مباني 
الجامعة بالخرج والفروع.

- إضافة عدد من نقاط الشبكة السلكية 
والالسلكية بعدد من مباني الجامعة.

قيد 
 تعميد شراء أجهزة السويتشات المطلوب ١١٪التنفيذ

٢٠٢٠/١/٥٢٠٢٠/٥/٥توريدها بالمشروع.

بسبب اإلجراءات االحترازية 
وتعليق الحضور لمقرات العمل 

بسبب جائحة مرض كورونا 
المستجد ونتج عنه توقف أعمال 

التركيبات بالمشروع وجاري إعداد 
إجراءات إليقاف مؤقت للمشروع

تركيب الدش   ٧
المركزي

توريد وتركيب أجهزة الدش المركزي بعدد 
٥ مباني إلسكان الطلبة

قيد 
اكتمال أعمال التركيب لعدد ٣ مباني٦٠٪التنفيذ

بسبب اإلجراءات االحترازية 
وتعليق الحضور لمقرات العمل 
بسبب جائحة مرض كورونا 

المستجد ونتج عنه توقف أعمال 
التركيبات بالمشروع وجاري اتخاذ 

إجراءات لتمديد المشروع



١٩٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

مشروع تحسين  ٦ 
الشبكات

- توريد وتركيب عدد من أجهزة 
السويتشات.

- تحسين الشبكة الداخلية بعدد من مباني 
الجامعة بالخرج والفروع.

- إضافة عدد من نقاط الشبكة السلكية 
والالسلكية بعدد من مباني الجامعة.

قيد 
 تعميد شراء أجهزة السويتشات المطلوب ١١٪التنفيذ

٢٠٢٠/١/٥٢٠٢٠/٥/٥توريدها بالمشروع.

بسبب اإلجراءات االحترازية 
وتعليق الحضور لمقرات العمل 

بسبب جائحة مرض كورونا 
المستجد ونتج عنه توقف أعمال 

التركيبات بالمشروع وجاري إعداد 
إجراءات إليقاف مؤقت للمشروع

تركيب الدش   ٧
المركزي

توريد وتركيب أجهزة الدش المركزي بعدد 
٥ مباني إلسكان الطلبة

قيد 
اكتمال أعمال التركيب لعدد ٣ مباني٦٠٪التنفيذ

بسبب اإلجراءات االحترازية 
وتعليق الحضور لمقرات العمل 
بسبب جائحة مرض كورونا 

المستجد ونتج عنه توقف أعمال 
التركيبات بالمشروع وجاري اتخاذ 

إجراءات لتمديد المشروع



٢٠٠

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

٩  

مشروع 
تطوير البوابة 
اإللكترونية 

للجامعة

تطوير البوابة اإللكترونية من خالل ثالث 
مراحل للمشروع تشمل:

المرحلة األولى:
 تطوير البوابة الرئيسة.

 تطوير نظام إدارة الفعاليات مع دعم 
النظام للغتين العربية واإلنجليزية.

 تحسينات على نظام البحث العلمي مع 
دعم النظام للغتين العربية واإلنجليزية.
 االعتبارات الفنية لذوي االحتياجات 

الخاصة.
المرحلة الثانية والثالثة:

عمليات تطوير للبوابات الفرعية والمواقع 
الخاصة بكافة جهات الجامعة.

جاري 
إعداد خطة الجدول الزمني لتنفيذ ١٠٪التنفيذ

٢٠٢٠/٢/١٥المشروع.

 عدم توافر الخبرات 
التقنية الكاملة الالزمة 
لتنفيذ عملية التطوير.
 التأخر عن الجدول 

الزمني نظًرا لإلجراءات 
االحترازية الحالية.

١٠  
إتاحة منصة 

لمقررات المهارات 
عبر اإلنترنت

إتاحة مصادر للمقررات اإللكترونية واسعة 
االلتحاق (MOOC) بشكل طارئ للتعامل مع قرار 

تعليق الدراسة واالنتقال للتعلم عن ُبعد وتوفري 
عدد 3800 مقرر إلكتروين بشكل مفتوح لطالب 

اجلامعة 

تم 
٨٥٪التنفيذ 

 اختيار منصة كورسيرا العالمية 
 تنفيذ برنامج خمصص لطالب جامعة األمري
.https://wwwسطام بن العزيز على املنصة : 
coursera.org/programs/prince-sat-

tam-bin-abdulaziz-university-on-cour-
sera-vmz1u

 استفادة الطالب من المقررات من خالل 
التسجيل في البرامج المتاحة بالمنصة.  

٢٠٢٠/٣/٨٢٠٢٠/٧/٣١

كافة المقررات المطروحة 
باإلنجليزية فقط وتحتاج تكامل 

مع مشروع تشغيل وصيانة 
خدمات التعلم اإللكتروني لتوفير 

محتوى

٢٠١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

 ١١    

توفير نظام 
سحابي طارئ 

للفصول 
االفتراضية 

(زووم)

إتاحة نظام طارئ للفصول االفتراضية 
بديل عن نظام بالكبورد كوالبوريت لتمكين 

استمرار التعلم عن ُبعد أثناء االنتقال 
الطارئ له استجابة لقرار تعليق الدراسة 

بمقر الجامعة ، بسبب جائحة مرض كورونا 
(كوفيد-١٩) لتحقيق األهداف التالية:

 توفير ٥٠٠ رخصة مستخدم مفتوح للمعلم 
بطاقة استيعابية تصل لعدد ٣٠٠ متعلم 

متزامن.
 (Webinar) توفير غرف عرض ونقاش 

بطاقة تصل إلى ٥٠٠ مستخدم متزامن 
لتنفيذ فعاليات التدريب والمؤتمرات عن 

ُبعد.

تم 
١٠٠٪ التنفيذ

 توفير الرخص السنوية.
 التكامل مع نظام إدارة التعلم إلتاحة نظام 

زووم من خالله.
 تدريب أعضاء هيئة التدريس على 

استخدام الخدمة.
 تسليم رخص الخدمات لوكالة الجامعة 

للشؤون التعليمية واألكاديمية.
 تعيين مشرف تقني للنظام لتشغيل وإدارة 

عمليات ترقية الرخص وإدارة الصالحيات 
وضبط اإلعدادات. 

ال يوجد٢٠٢٠/٣/١٣٢٠٢١/٤/١٣

 ١٢ 

توفير نظام 
إلكتروني  

طارئ لضبط 
أمان االختبار 

اإللكترونية

إتاحة نظام لتأمين متصفح االختبارات عن 
ُبعد وإمكانيات مراقبة الطالب اختياريا 

لضبط أمان وموثوقية االختبارات عن ُبعد 

تم 
١٠٠٪ التنفيذ

 توفير رخص نظام االختبارات 
أثناء جائحة مرض كورونا المستجد 

(كوفيد-١٩). 
 تكامل النظام مع نظام إدارة التعلم 

(بالكبورد).
 تهيئة أعضاء هيئة التدريس والطالب. 

ال يوجد٢٠٢٠/٣/١٤٢٠٢٠/٧/٣٠



٢٠١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

 ١١    

توفير نظام 
سحابي طارئ 

للفصول 
االفتراضية 

(زووم)

إتاحة نظام طارئ للفصول االفتراضية 
بديل عن نظام بالكبورد كوالبوريت لتمكين 

استمرار التعلم عن ُبعد أثناء االنتقال 
الطارئ له استجابة لقرار تعليق الدراسة 

بمقر الجامعة ، بسبب جائحة مرض كورونا 
(كوفيد-١٩) لتحقيق األهداف التالية:

 توفير ٥٠٠ رخصة مستخدم مفتوح للمعلم 
بطاقة استيعابية تصل لعدد ٣٠٠ متعلم 

متزامن.
 (Webinar) توفير غرف عرض ونقاش 

بطاقة تصل إلى ٥٠٠ مستخدم متزامن 
لتنفيذ فعاليات التدريب والمؤتمرات عن 

ُبعد.

تم 
١٠٠٪ التنفيذ

 توفير الرخص السنوية.
 التكامل مع نظام إدارة التعلم إلتاحة نظام 

زووم من خالله.
 تدريب أعضاء هيئة التدريس على 

استخدام الخدمة.
 تسليم رخص الخدمات لوكالة الجامعة 

للشؤون التعليمية واألكاديمية.
 تعيين مشرف تقني للنظام لتشغيل وإدارة 

عمليات ترقية الرخص وإدارة الصالحيات 
وضبط اإلعدادات. 

ال يوجد٢٠٢٠/٣/١٣٢٠٢١/٤/١٣

 ١٢ 

توفير نظام 
إلكتروني  

طارئ لضبط 
أمان االختبار 

اإللكترونية

إتاحة نظام لتأمين متصفح االختبارات عن 
ُبعد وإمكانيات مراقبة الطالب اختياريا 

لضبط أمان وموثوقية االختبارات عن ُبعد 

تم 
١٠٠٪ التنفيذ

 توفير رخص نظام االختبارات 
أثناء جائحة مرض كورونا المستجد 

(كوفيد-١٩). 
 تكامل النظام مع نظام إدارة التعلم 

(بالكبورد).
 تهيئة أعضاء هيئة التدريس والطالب. 

ال يوجد٢٠٢٠/٣/١٤٢٠٢٠/٧/٣٠



٢٠٢

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

١٣  

مشروع تجهيز 
وتأسيس كليتي 
التربية والسنة 
التحضيرية 
(طالبات) 
بالشبكة 

والمراقبة األمنية 
ومعامل الحاسب 

االفتراضية 
بوادي الدواسر

 تشغيل نقاط الشبكة الداخلية للموظفين
 تركيب وتشغيل الشبكة الالسلكية 

للموظفين والطالب
 تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة األمنية
VDI تركيب وتشغيل ٨ معامل افتراضية 
 تجهيز غرفة بيانات رئيسية للربط بين 

المباني
 ربط كبائن الداتا بكابالت األلياف 

الضوئية
 ربط المباني بمركز بيانات الجامعة 

الرئيسي بالخرج

تم 
٢٠١٩/٧/٢٠٢٠٢٠/١/٢٠تم تحقيق جميع األهداف١٠٠٪التنفيذ

 عدم جاهزية السور الخارجي 
لتركيب الكاميرات

 عدم جاهزية  مبنى التربية 
بشكل كامل

 ١٤   
تطبيق تقييم 
 Outcomes
Assessment

إتاحة آلية داخل البالكبورد لتقييم:
 مخرجات البرامج التعليمية

 مخرجات المقررات اإللكترونية وتطبيق 
ذلك على برنامجين بواقع مقرر أو اثنين 

داخل كل برنامج.

تم 
١٠٠٪التنفيذ

 تم إدخال أهداف البرامج (سبعة برامج)
 تم إدخال أهداف مقرر واحد داخل 

برنامجين
عدم تفعيل آلية التقييم عن طريق ٢٠١٩/٦/١٢٠٢٠/١/٣١

االختبارات بعد

٢٠٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

 ١٥    

مشروع توريد 
وتركيب نظام 

التخزين 
االحتياطي وإنشاء 

مركز بيانات 
مساند

 تهيئة البنية التحتية للخوادم في مركز 
البيانات الرئيسي الستمرارية األعمال.

 تجهيز البنية التحتية والخوادم لمركز 
البيانات الرديف.

 تجهيز نظام النسخ االحتياطي والمزامنة 
مع المركز الرئيسي.

 الحصول علي شهادة استمرارية األعمال 
.(ISO 22301)

تم 
١٠٠٪التنفيذ

 تهيئة البنية التحتية للخوادم في مركز 
البيانات الرئيسي الستمرارية األعمال.

 تجهيز البنية التحتية لمركز البيانات 
الرديف.

 تجهيز خوادم مركز البيانات الرديف.
 تجهيز نظام النسخ االحتياطي والمزامنة 

مع المركز الرئيسي.
الحصول علي شهادة استمرارية األعمال 

.(ISO 22301)

٢٠١٧/١٠/١٥٢٠١٩/٠٦/١٥

١٦   

تأثيث مبنى كلية 
العلوم والدراسات 
اإلنسانية بوادي 

الدواسر

يهدف المشروع إلى توريد وتركيب تقنيات 
الصوت والصورة باألعداد اآلتية:

 تجهيز ١٢٠ قاعة دراسية.
 تجهيز ٢٧ غرفة اجتماعات.
 تجهيز قاعة مطالعة واحدة.

 تجهيز مسرح واحد.

تم 
١٠٠٪التنفيذ

 تجهيز القاعات الدراسية المطلوبة (١٢٠ 
قاعة).

 تجهيز غرف االجتماعات (٢٧ غرفة 
اجتماعات).

 تجهيز قاعة المسرح بالتجهيزات السمعية 
والبصرية.

 تجهيز قاعة المطالعة.

٢٠١٧/٠٦/٢٨٢٠١٩/١١/٢١



٢٠٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

حـالة مخرجاته اســــــــــــم المشروعم
المشروع

نسبة 
المتحقق من األهدافاإلنجاز

تاريخ 
الصعوبات والعوائق

االنتهاءبدء التنفيذ

 ١٥    

مشروع توريد 
وتركيب نظام 

التخزين 
االحتياطي وإنشاء 

مركز بيانات 
مساند

 تهيئة البنية التحتية للخوادم في مركز 
البيانات الرئيسي الستمرارية األعمال.

 تجهيز البنية التحتية والخوادم لمركز 
البيانات الرديف.

 تجهيز نظام النسخ االحتياطي والمزامنة 
مع المركز الرئيسي.

 الحصول علي شهادة استمرارية األعمال 
.(ISO 22301)

تم 
١٠٠٪التنفيذ

 تهيئة البنية التحتية للخوادم في مركز 
البيانات الرئيسي الستمرارية األعمال.

 تجهيز البنية التحتية لمركز البيانات 
الرديف.

 تجهيز خوادم مركز البيانات الرديف.
 تجهيز نظام النسخ االحتياطي والمزامنة 

مع المركز الرئيسي.
الحصول علي شهادة استمرارية األعمال 

.(ISO 22301)

٢٠١٧/١٠/١٥٢٠١٩/٠٦/١٥

١٦   

تأثيث مبنى كلية 
العلوم والدراسات 
اإلنسانية بوادي 

الدواسر

يهدف المشروع إلى توريد وتركيب تقنيات 
الصوت والصورة باألعداد اآلتية:

 تجهيز ١٢٠ قاعة دراسية.
 تجهيز ٢٧ غرفة اجتماعات.
 تجهيز قاعة مطالعة واحدة.

 تجهيز مسرح واحد.

تم 
١٠٠٪التنفيذ

 تجهيز القاعات الدراسية المطلوبة (١٢٠ 
قاعة).

 تجهيز غرف االجتماعات (٢٧ غرفة 
اجتماعات).

 تجهيز قاعة المسرح بالتجهيزات السمعية 
والبصرية.

 تجهيز قاعة المطالعة.

٢٠١٧/٠٦/٢٨٢٠١٩/١١/٢١



٢٠٤

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

مبادرات التحول الرقمي: 

مبادرة بناء مستودع البيانات ونظم ذكاء األعمالاسم املبادرة

ضعف بيئة االستثمار يف التعليم األهلي وغياب اخلدمات اليت تدعم قيام صناعة تعليم مزدهرةالتحدي

تنويع مصادر متويل مبتكرة وحتسني الكفاءة املالية لقطاع التعليماهلدف اإلستراتيجي

١- نسبة اكتمال حصر مصادر البيانات وجودا والتكامل بينها

٢- عدد مؤشرات األداء الرئيسية للجامعة اليت مت بناؤها على نظام ذكاء األعمال

نبذة عن املبادرة
تسعى هذه املبادرة إىل تعزيز قدرة متخذ القرار على كافة املستويات من اختاذ القرارات بناًء على قياس األداء الفعلي جلميع وحدات اجلامعة وتوفري مصدر واحد الستدعاء املعلومة بشكل 

دقيق وآين. وسيتم الوصول إىل هذا اهلدف من خالل حصر مصادر البيانات باجلامعة وإنشاء مستودع للبيانات، مث بناء نظم ذكاء األعمال اليت تساعد يف تقومي املستويات احلالية من 
األداء والبيئة اليت تعمل فيها اجلامعة، وحتديد األولويات اإلستراتيجية لتحسني حتديد األهداف ووضع اخلطط وتنفيذها ومراقبة ما حيدث، وأخًريا تقومي النتائج املتحققة.

أهدافها
 دعم متخذ القرار من خالل احلصول على التقارير الشاملة والتحليالت التنبؤية باستخدام نظم ذكاء األعمال.

 بناء مؤشرات األداء الرئيسية لقياس مستوى األداء باجلامعة.
 جتميع مصادر البيانات باجلامعة وزيادة جودة البيانات والتكامل بينها.

املستهدفون وعددهم
 توفري التقارير الشاملة والتحليالت ألكثر من ٥٠ من القيادات العليا والقيادات الوسطى باجلامعة.

 توفري املعلومة الدقيقة ملا يزيد عن ٥٠٠٠ من منسويب اجلامعة، وأكثر من ٣٠،٠٠٠ طالب وطالبة ملتحقون باجلامعة.
 توفري اإلحصاءات والبيانات للمستفيدين من الباحثني وكافة شرائح املجتمع.

٢٠٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

تطوير املصادر التعليمية املفتوحةاسم املبادرة

تدين جودة املناهج واالعتماد على طرق تدريس تقليدية وضعف مهارات التقومي لدى املعلمنيالتحدي (حسب خطة وزارة التعليم)

اهلدف اإلستراتيجي
تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقومي (حسب خطة وزارة التعليم)

مؤشرات القياس

نسبة إجناز وجتهيز نظام املستودع  الرقمي
نسبة إجناز وجتهيز نظام جودة الكائنات التعليمية

عدد الكائنات التعليمية املتبادلة بني املستودع الرقمي ومنصات موارد التعلم املفتوح
توفري الكوادر الفنية لتشغيل وصيانه إستديوهات األنتاج الصويت 

١ - تشغيل وصيانة إستديوهات اإلنتاج الصويت للمقررات والكائنات التعليمية 

٢ - تشغيل وصيانة معامل التعلم اإللكتروين املفتوح توفري الكوادر الفنية لتشغيل وصيانه معامل التعلم اإللكتروين 
٣- تشغيل وصيانة نظام جودة الكائنات التعليمية توفري مسئوول نظام جودة الكائنات التعليمية 

نبذة عن املبادرة

كمــا أن اجلامعــة منــار لنشــر املعرفــة واألنتــاج العلمــي مــن خــالل البحــث العلمــي، فــإن أغلــب اجلامعــات العامليــة قــد بــدأت يف التوجــه لفتــح بوابتهــا الرقميــة لنشــر املقــررات 
املتميــزة ضمــن جمتمعهــا املحلــي واإلقليمــي والعاملــي، وممــا يالحــظ أن أغلــب منصــات املقــررات مفتوحــة املصــدر MOOCs يغيــب عنهــا مشــاركة اجلامعــات العربيــة واملحتــوي 
العــريب بشــكل عــام، ومــن هنــا جــاءت املبــادرة لتشــجيع تطويــر املصــادر واملقــررات مفتوحــه املصــدر ومشــاركتها ليــس فقــط ضمــن جمتمــع اجلامعــة املحلــي ولكــن مــع منصــات 
تبــادل املــوارد التعليميــة الوطنيــة (مثــل منصــة مشــس) واملنصــات اإلقليميــة والعامليــة مــن خــالل إنشــاء مســتودع للوحــدات التعليميــة وفــق معايــري عامليــة للجــودة يف املحتــوي. 

أهدافها
 إنشاء مستودع رقمي للكائنات والوحدات التعليمية. 

 مشاركة الوحدات التعليمية والكائنات مع املستودعات الوطنية والعاملية.
 متكني اجلامعة من احلصول على اعتمادات عاملية يف جمال جودة الربامج واملقررات الرقمية اإللكترونية.

أكثر من ٤٠٠٠ عضو هيئة تدريس باجلامعة يستفيدون من املصادر التعليمية عالية اجلودة. املستهدفون وعددهم
اجلامعات السعودية اليت ترغب يف االعتماد على ما يتم إنتاجه ونشره بصيغ مفتوحه املصدر لغرض إعادة االستخدام. 



٢٠٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

بع
سا

 ال
صل

لف
ا

تطوير املصادر التعليمية املفتوحةاسم املبادرة

تدين جودة املناهج واالعتماد على طرق تدريس تقليدية وضعف مهارات التقومي لدى املعلمنيالتحدي (حسب خطة وزارة التعليم)

اهلدف اإلستراتيجي
تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقومي (حسب خطة وزارة التعليم)

مؤشرات القياس

نسبة إجناز وجتهيز نظام املستودع  الرقمي
نسبة إجناز وجتهيز نظام جودة الكائنات التعليمية

عدد الكائنات التعليمية املتبادلة بني املستودع الرقمي ومنصات موارد التعلم املفتوح
توفري الكوادر الفنية لتشغيل وصيانه إستديوهات األنتاج الصويت 

١ - تشغيل وصيانة إستديوهات اإلنتاج الصويت للمقررات والكائنات التعليمية 

٢ - تشغيل وصيانة معامل التعلم اإللكتروين املفتوح توفري الكوادر الفنية لتشغيل وصيانه معامل التعلم اإللكتروين 
٣- تشغيل وصيانة نظام جودة الكائنات التعليمية توفري مسئوول نظام جودة الكائنات التعليمية 

نبذة عن املبادرة

كمــا أن اجلامعــة منــار لنشــر املعرفــة واألنتــاج العلمــي مــن خــالل البحــث العلمــي، فــإن أغلــب اجلامعــات العامليــة قــد بــدأت يف التوجــه لفتــح بوابتهــا الرقميــة لنشــر املقــررات 
املتميــزة ضمــن جمتمعهــا املحلــي واإلقليمــي والعاملــي، وممــا يالحــظ أن أغلــب منصــات املقــررات مفتوحــة املصــدر MOOCs يغيــب عنهــا مشــاركة اجلامعــات العربيــة واملحتــوي 
العــريب بشــكل عــام، ومــن هنــا جــاءت املبــادرة لتشــجيع تطويــر املصــادر واملقــررات مفتوحــه املصــدر ومشــاركتها ليــس فقــط ضمــن جمتمــع اجلامعــة املحلــي ولكــن مــع منصــات 
تبــادل املــوارد التعليميــة الوطنيــة (مثــل منصــة مشــس) واملنصــات اإلقليميــة والعامليــة مــن خــالل إنشــاء مســتودع للوحــدات التعليميــة وفــق معايــري عامليــة للجــودة يف املحتــوي. 

أهدافها
 إنشاء مستودع رقمي للكائنات والوحدات التعليمية. 

 مشاركة الوحدات التعليمية والكائنات مع املستودعات الوطنية والعاملية.
 متكني اجلامعة من احلصول على اعتمادات عاملية يف جمال جودة الربامج واملقررات الرقمية اإللكترونية.

أكثر من ٤٠٠٠ عضو هيئة تدريس باجلامعة يستفيدون من املصادر التعليمية عالية اجلودة. املستهدفون وعددهم
اجلامعات السعودية اليت ترغب يف االعتماد على ما يتم إنتاجه ونشره بصيغ مفتوحه املصدر لغرض إعادة االستخدام. 
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تأسيس مركز تطوير املحتوى الرقمي للربامج األكادميية باجلامعةاسم املبادرة

تدين جودة املناهج واالعتماد على طرق تدريس تقليدية وضعف مهارات التقومي لدى املعلمنيالتحدي

تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقومي اهلدف اإلستراتيجي

املؤشرات 

١- عدد املقررات املحّولة إلكترونًيا

(Quality Matters) عدد املقررات اإللكترونية احلاصلة على االعتماد الدويل من مؤسسة اجلودة العاملية

٢- عدد إستديوهات األنتاج الرقمي ومعامل التعلم اإللكتروين للطالب

نبذة عن املبادرة

يف غيــاب التجهيــزات املكانيــة والكــوادر الفنيــة إلنتــاج املحتــوي فقــد كان تعــرض جمتمــع اجلامعــة للوســائط الرقميــة، ســواء كانــت مكتوبــة، مســموعة، مرســومة أو متحركــة ومرئيــة مقتصــر 
علــى مــا يتــم إنتاجــه بشــكل حمــدود مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس مببــادرات فرديــة، أدي إيل غيــاب ثقافــة أو حــس إبداعــي لــدي طــالب اجلامعــة ونقــص يف كــم التعــرض للوســائط 
الرقميــة، وهــو مــا يتــرك طــالب اجلامعــة بــني تعلــم تقليــدي مــن خــالل املحاضــرات التقليديــة، وغــزو فكــري مــن شــبكات التواصــل االجتماعــي ثــري وجــاذب وغــري مــدروس ممــا كان 
حريــا بالتعلــم اإللكتــروين يف اجلامعــة التخطيــط لتنفيــذ مبــادرات إلنشــاء وتوطــني عمليــات إنتــاج املحتــوي الرقمــي داخــل اجلامعــة متثلــت يف إنشــاء إســتديوهات ، توفــري أجهــزة متطــورة 

لإلنتــاج الرقمــي والتســجيل الصــويت، وبــدء تقــدمي كــوادر ابداعيــة داخــل اجلامعــة متهيــدا لتحويــل اجلامعــة إيل مركــز إلنتــاج ونشــر املعرفــة الرقميــة. 

أهدافها
 إنشاء مركز  إستديوهات لإلنتاج الرقمي للوسائط يف اجلامعة

 استقطاب كواد وخلق فرص عمل وفرص تدريب علي تقنيات األنتاج والتصوير 
 بناء حمتوي تعليمي متميز من خالل مناذج ملقررات وفق معايري عاملية 

املستهدفون وعددهم
 تطوير كفاءات أكثر من ثالثة أالف طالب سعودي خالل فترة اثين عشرة شهر، من خالل تغيري طرق التعلم واساليبه للمقررات اإللكترونية والوسائط املنتجة رقميا من خالل 

املبادرة. 
 تأهيل عدد ٢ فريق سعودي من الرجال والنساء على عمليات التصوير واإلخراج الفين، وحترير الرسوم ومونتاج الوسائط املرئية واملسموعة.
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ا المشاريع الجارية لمبادرات للتعلم اإللكتروني (وفق ترتيب التعاقد)

مشروع جتهيز معامل 
مركز تطوير املحتوي 

الرقمي باجلامعة 

الغرض من املشروع

توفري مراكز خدمة مفتوحة للطالب الستخدامها لعرض وتقدمي حمتويات التعليم الرقمي وتقدمي خدمات البحث والطباعة والنسخ.

رفع كفاءة استخدام األجهزة واملوارد املستخدمة يف تلك املراكز. 

تقليل تكاليف التشغيل والصيانة.

نطاق العمل

 ترقية أجهزة احلاسب لعدد ٤١ 
معمًال

ترقية أجهزة احلاسب لعدد ٤١ معمًال

عدد ٢ معمل يف كلية التربية طالبات باخلرج (عدد األجهزة الكلي ٦٠ جهاًزا)
عدد ٢ معمل يف كلية العلوم والدراسات اإلنسانية طالبات باخلرج (عدد األجهزة الكلي ٦٠ جهاًزا)

عدد ٢ معمل يف كلية اهلندسة وعلوم احلاسب االيل طالبات باخلرج (عدد األجهزة الكلي ٦٠ جهاًزا)
عدد ٢ معمل يف كلية املجتمع طالب باخلرج (عدد األجهزة الكلي ٦٠ جهاًزا)

عدد ٢ معمل يف كلية التربية بالدمل. (عدد األجهزة الكلي ٦٠ جهاًزا)
عدد ٤ معامل يف كلية اهلندسة وعلوم احلاسب االيل طالب باخلرج (عدد األجهزة الكلي ١١٠ أجهزة).

إنشاء وجتهيز عدد ٧ معامل 
مفتوحة للطالب:

عدد  ٥معامل موزعة على مباين 
حرم املدينة اجلامعية الرئيس يف 

مدينة اخلرج.
عدد ٢ معامل موزعة يف مباين 

حرم املدينة اجلامعية الفرعي يف 
حمافظة األفالج.

توريد وتركيب وتشغيل أجهزة Thin Client، بعدد امجايل ٢١٧ جهاًزا موزعة على ٧ معامل. (٣١ جهاًزا لكل معمل)..
جتهيز املعامل بشبكة الكمبيوتر ويشمل ذلك كل من الكبائن واملوزعات والكوابل. وربط شبكة تلك املعامل باملوزع الرئيسي يف 

املبىن.
تنفيذ أعمال الديكور من دهان وأرضيات وستائر

توريد وتركيب األثاث الالزم لتلك املعامل
.(Projector, Smart Board، E-podium) توريد وتركيب وتشغيل أجهزة تقنيات التعليم

توريد وتركيب وتشغيل كامريا مراقبة تلفزيونية لكل معمل من نوع Fish Eye. وتوصيلها بنظام املراقبة املستخدم حاليا يف 
Access Control .اجلامعة توريد وتركيب أجهزة حتكم بالدخول لكل معمل

توريد أجهزة طباعة ملونة لكل معمل..  

NECالشركة املنفذة
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مشروع تأسيس مركز تطوير 
املحتوي الرقمي وتشغيله

الغرض من املشروع

نطاق العمل

تصميم حلول مركز 
تطوير املقررات الرقمية 

وتوريده وتنفيذه

القيام بكافة األعمال اإلنشائية الالزمة للتأسيس.
تصميم وختطيط مركز تطوير املقررات الرقمية

توريد األثاث واألجهزة الفنية الالزمة للمركز

تصميم وصيانة 
وتشغيل إستديوهات 

اإلنتاج املرئي والصويت 
وتوريده وتنفيذه

تصميم وتوريد وتركيب إستوديو تليفزيوين للبث مباشر
تصميم وتوريد وتركيب كافة األجهزة الالزمة ألعمال االستديو التليفزيوين مبا يف ذلك إستديوهات األنتاج املرئي والصويت.

تصميم وتوريد وتركيب كافة األجهزة وفق أحدث التقنيات الالزمة للغرف اخلدمية الساندة ألعمال املركز اليت يندرج 
حتتها غرف االجتماعات وغرف املصمم التعليمي وحمرري األنتاج ومصممي اجلرافيك

تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة وتشغيل إستديوهات البث التعليمي.
FGCالشركة املنفذة
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مشروع تطوير املقررات 
اإللكترونية النموذجية  

الغرض من 
املشروع

تصميم وتطوير عدد من املقررات اإللكترونية الرقمية وفق معايري جودة املقررات
تصميم وتوريد وتركيب حلول ونظم لتأليف املحتوي الرقمي للمقررات 

تأمني وتركيب وتوفري الدعم الفين لربجميات تأليف املحتوي الرقمي السريع لتمكني أعضاء فريق تطوير املحتوي ، وخرباء املادة العلمية من تأليف وإنتاج املقررات 
الرقمية باستخدام أجهزم املكتبية.  
توفري نظام ومعامل للواقع االفتراضي

متكني اجلامعة من الشراكة مع مؤسسة عاملية العتماد اجلودة، ونقل اخلربة لفريق العمل يف كيفية ضمان جودة املقررات، واعتماد املقررات املنتجة ضمن نطاق عمل 
املشروع من هذه املؤسسة. 

تدريب كوادر اجلامعة من متخصصي التعلم اإللكتروين وأعضاء هيئة التدريس على معايري جودة املقررات اإللكترونية

نطاق العمل

تصميم وتوريد وتركيب حلول ونظم 
لتأليف املحتوي الرقمي للمقررات 

توفري نظام إلكتروين االساسي إلدارة وتطوير املحتوي
خدمات احترافية لتركيب ويئة نظام إلكتروين اساسي إلدارة وتطوير املحتوي

توفري عدد (150) نسخة من برجمية لتطوير املحتوي السريع Rapid Authoring Tools ألعضاء هيئة التدريس  توفري أدوات تأليف املحتوي السريع
توفري عدد (6) نسخة من برجمية التطوير االحترايف  لفريق اجلامعة

توفري برجميات فنية لتطوير املحتوي وانتاج الرسوم والفيديو الرقمي  

توفرينظام للواقع االفتراضي 
وتركيبه ويئته

توفري وتركيب (٥) جهاز All in one للواقع االفتراضي
توفري وتركيب (٥) ملحقات جهاز الواقع االفتراضي ( نظارات، لوحه مفاتيح، مؤشر ماوس، قلم تأشري) 

توفري وتركيب عدد (٥) بروجتكور ثالثي األبعاد 
توفري وتركيب وتشغيل نظارات ثالثية األبعاد (عدد ١٥٠)

Vivd Science توفري وتركيب وتشغيل عدد (٥) مكتبة
توريد رخص برجمية مستودع 

الكائنات التعليمية وتركيبها
توريد وتركيب ويئة النظام األساسي ملستودع الكائنات التعليمية

خدمات احترافية إلجناز تكامل مستودع الكائنات التعليمية
تصميم عدد من املقررات 

اإللكترونية الرقمية وتطويرها 
وفق معايري جودة املقررات

حتويل (٢٥) من املقررات النموذجية  اليت ترشحها اجلامعة إىل مقررات إلكترونية تفاعلية
تطوير (٥)  مقررات تفاعلية مهارية

تطوير حمتوي إلكتروين لعدد (١٢) دورات التدريبية
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مشروع تطوير املقررات 
اإللكترونية النموذجية  

الغرض من 
املشروع

تصميم وتطوير عدد من املقررات اإللكترونية الرقمية وفق معايري جودة املقررات
تصميم وتوريد وتركيب حلول ونظم لتأليف املحتوي الرقمي للمقررات 

تأمني وتركيب وتوفري الدعم الفين لربجميات تأليف املحتوي الرقمي السريع لتمكني أعضاء فريق تطوير املحتوي ، وخرباء املادة العلمية من تأليف وإنتاج املقررات 
الرقمية باستخدام أجهزم املكتبية.  
توفري نظام ومعامل للواقع االفتراضي

متكني اجلامعة من الشراكة مع مؤسسة عاملية العتماد اجلودة، ونقل اخلربة لفريق العمل يف كيفية ضمان جودة املقررات، واعتماد املقررات املنتجة ضمن نطاق عمل 
املشروع من هذه املؤسسة. 

تدريب كوادر اجلامعة من متخصصي التعلم اإللكتروين وأعضاء هيئة التدريس على معايري جودة املقررات اإللكترونية

نطاق العمل

تصميم وتوريد وتركيب حلول ونظم 
لتأليف املحتوي الرقمي للمقررات 

توفري نظام إلكتروين االساسي إلدارة وتطوير املحتوي
خدمات احترافية لتركيب ويئة نظام إلكتروين اساسي إلدارة وتطوير املحتوي

توفري عدد (150) نسخة من برجمية لتطوير املحتوي السريع Rapid Authoring Tools ألعضاء هيئة التدريس  توفري أدوات تأليف املحتوي السريع
توفري عدد (6) نسخة من برجمية التطوير االحترايف  لفريق اجلامعة

توفري برجميات فنية لتطوير املحتوي وانتاج الرسوم والفيديو الرقمي  

توفرينظام للواقع االفتراضي 
وتركيبه ويئته

توفري وتركيب (٥) جهاز All in one للواقع االفتراضي
توفري وتركيب (٥) ملحقات جهاز الواقع االفتراضي ( نظارات، لوحه مفاتيح، مؤشر ماوس، قلم تأشري) 

توفري وتركيب عدد (٥) بروجتكور ثالثي األبعاد 
توفري وتركيب وتشغيل نظارات ثالثية األبعاد (عدد ١٥٠)

Vivd Science توفري وتركيب وتشغيل عدد (٥) مكتبة
توريد رخص برجمية مستودع 

الكائنات التعليمية وتركيبها
توريد وتركيب ويئة النظام األساسي ملستودع الكائنات التعليمية

خدمات احترافية إلجناز تكامل مستودع الكائنات التعليمية
تصميم عدد من املقررات 

اإللكترونية الرقمية وتطويرها 
وفق معايري جودة املقررات

حتويل (٢٥) من املقررات النموذجية  اليت ترشحها اجلامعة إىل مقررات إلكترونية تفاعلية
تطوير (٥)  مقررات تفاعلية مهارية

تطوير حمتوي إلكتروين لعدد (١٢) دورات التدريبية



٢١٠

مركز المعلومات اإلحصائية بع
سا

 ال
صل

لف
ا

خدمات احترافية لتحليل 
احتياجات اجلامعة من نظام 

أمتتة اجلودة

تدريب ٤ اعضاء من فريق اجلامعة على معايري اجلودة من  Quality Matters   ليكونوا املراجعني (Reviewers) املمثلني الرمسيني 
جلودة املقررات، وقادرين على مراجعة املواد املنتجة من قبل مطوري املواد التعليمية واملتضمنة ضمن نطاق املشروع وباقي مقررات 

اجلامعة. 
تسجيل اجلامعة رمسيا يف برنامج اعتماد اجلودة العاملي Quality Matters واحلصول على االعتماد الرمسي من الشركة يف املقررات 

املنتجة ضمن نطاق املشروع.

تدريب كوادر اجلامعة من 
متخصصي التعلم اإللكتروين 
وأعضاء هيئة التدريس على 

معايري جودة املقررات اإللكترونية

تنفيذ عدد (١٣) دورة ضمن  برنامج تدريب املدربني ( TOT) للتعلم اإللكتروين وتطوير املحتوي

تنفيذ عدد (١) دورة بنظام TOT لتقنيات التعلم 

تنفيذ عدد (٤) دورة ختصصية يف تقيات التعلم

تنفيذ عدد (١٢) دورة ضمن برنامج التدريب الداخلي

الشركة 
NASEEJاملنفذة

مذكرات التفاهم

الفصل الثامن



مذكرات التفاهم

الفصل الثامن



٢١٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

من
لثا

ل ا
ص

لف
ا الفصل الثامن مذكرات التفاهم

يتضمن هذا الفصل ملخصا لمذكرات التفاهم التي عقدتها الجامعة مع الجهات األخرى

مذكرات التفاهم الداخلية:
مذكرة تفاهم بين جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في أمانة أوقاف الجامعة ومجموعة المحايد القابضة

تاريخ توقيع االتفاقية ٦١٠٢/٣/١٣ م المدة: تسليم المشاريع المتفق عليها

ما مت تنفيذه من بنود االتفاقية
السلبيات هلذه اإلجيابيات ومردودها اإلجيايب على اجلامعةأسباب عدم تنفيذ البندالبنود

االتفاقية
اقتراح آلية لتقومي التجربة يف 

إبرام اتفاقيات ومذكرات مستقبلية

مت التنفيذ١.تقدمي الدراسات

ال يو جد
تقــدم  جاهــزة  هندســية  تصــورات  وجــود 

والتجــار األعمــال  ال يوجدلرجــال 

مت التنفيذ٢.تقدمي الدراسات اهلندسية

٣. حبث فرص استثمارية 
مت التنفيذلألراضي الوقفية

لعدم إقامة مشاريع إىل مل يتم التنفيذ٤-اإلشراف على تنفيذ املشاريع
اآلن



٢١٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

من
لثا

ل ا
ص

لف
ا الفصل الثامن مذكرات التفاهم

يتضمن هذا الفصل ملخصا لمذكرات التفاهم التي عقدتها الجامعة مع الجهات األخرى

مذكرات التفاهم الداخلية:
مذكرة تفاهم بين جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في أمانة أوقاف الجامعة ومجموعة المحايد القابضة

تاريخ توقيع االتفاقية ٦١٠٢/٣/١٣ م المدة: تسليم المشاريع المتفق عليها

ما مت تنفيذه من بنود االتفاقية
السلبيات هلذه اإلجيابيات ومردودها اإلجيايب على اجلامعةأسباب عدم تنفيذ البندالبنود

االتفاقية
اقتراح آلية لتقومي التجربة يف 

إبرام اتفاقيات ومذكرات مستقبلية

مت التنفيذ١.تقدمي الدراسات

ال يو جد
تقــدم  جاهــزة  هندســية  تصــورات  وجــود 

والتجــار األعمــال  ال يوجدلرجــال 

مت التنفيذ٢.تقدمي الدراسات اهلندسية

٣. حبث فرص استثمارية 
مت التنفيذلألراضي الوقفية

لعدم إقامة مشاريع إىل مل يتم التنفيذ٤-اإلشراف على تنفيذ املشاريع
اآلن



٢١٨

مركز المعلومات اإلحصائية من
لثا

ل ا
ص

لف
ا

بنودهـاتارخيهااسم االتفاقيةم

٢٠١٩/٦/٢٥اجلمعية السعودية للموارد البشرية١

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

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

٢٠١٩/٩/٠١اهليئة العامة للغذاء والدواء٢

 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 اليت هلا ارتباط بعمل اهليئة.
 التعاون يف أي جمال آخر يتفق عليه الطرفان.

 تبادل اخلدمات االستشارية واملشورة العلمية لتلبية احتياجات كل طرف 

٢٠١٩/٦/٢٦شركة اجلزيرة للصناعات الدوائية٣

 املؤمترات ت والندوات العلمية والدورات القصرية.
 التدريب املهين.
 البحث العلمي.

 التعاون األكادميي.
 األساتذة واالستشاريني وخرباء الصحة

٢٠١٩/١٠/٨مجعية (إعالميون)٤
 إدارة وتنفيذ املشاريع اإلعالمية.
 البحوث واالستشارات اإلعالمية

 التدريب وتنمية املهارات يف املجاالت اإلعالمية

٢٠١٩/٦/٢٥ - املجلس الصحي السعودي٥
  ٢٠٢١/٦/٢٤

 العمل 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

٢٠١٩/٣/٥ التجمع الصحي الثاين بالرياض٦
  ٢٠٢١/٢/٤-

 االستفادة من خربات أعضاء هيئة التدريس واالستشاريني وغريهم من الكفاءات املؤهلة لدى الطرفني
 إنشاء برامج جتسري لشهادات الدبلوم يف التمريض والتخصصات الصحية األخرى اليت حيتاجها سوق العمل

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

٢١٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

من
لثا

ل ا
ص

لف
ا

بنودهـاتارخيهااسم االتفاقيةم

شركة مستشفى امللك فيصل ٧
التخصصي الدولية القابضة

 - ٢٠١٩/١٢/١٢
  ٢٠٢١/٢/١١

 التدريب والتطوير والتعليم الصحي 
 اخلدمات االستشارية
 البحوث والدراسات 

 التنمية البشرية
 السالمة املهنية

شركة املهيدب للخدمات الطبية٨

 الشراكة يف تنفيذ برامج التدريب الطبية والصحية النوعية.
 الشراكة والتعاون يف اخلدمات التقنية والدعم الفين.

 الشراكة والتعاون يف اخلدمات الطبية والصحية االستشارية.
 الشراكة والتعاون يف استقطاب الكوادر الطبية واإلدارية.

 الشراكة والتعاون يف جمال التشغيل الطيب يف إطار االهتمام املشترك

مركز  أحباث التوحد مبستشفى  ٩
امللك فيصل التخصصي

بداية وانتهاء 
الشراكة: ٢٠١٩/٢/١٢ 

  ٢٠٢١/٢/١٦ -

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

 الرفع من املستوى العلمي للربامج التعليمية وحتقيق كفاءا ومالء متها لذوي التوحد.
 توسيع جماالت التعليم اجلامعي لألشخاص ذوي التوحد وتطويره

اجلمعية السعودية للسالمة ١٠
والصحة املهنية

 - ٢٠١٩/٤/٢٢
  ٢٠٢١/٤/٢١

 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 البشرية ١١
(بشر)

 - ٢٠١٩/٦/٢٥
٢٠٢١/٦/٢٤

 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



٢١٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

من
لثا

ل ا
ص

لف
ا

بنودهـاتارخيهااسم االتفاقيةم

شركة مستشفى امللك فيصل ٧
التخصصي الدولية القابضة

 - ٢٠١٩/١٢/١٢
  ٢٠٢١/٢/١١

 التدريب والتطوير والتعليم الصحي 
 اخلدمات االستشارية
 البحوث والدراسات 

 التنمية البشرية
 السالمة املهنية

شركة املهيدب للخدمات الطبية٨

 الشراكة يف تنفيذ برامج التدريب الطبية والصحية النوعية.
 الشراكة والتعاون يف اخلدمات التقنية والدعم الفين.

 الشراكة والتعاون يف اخلدمات الطبية والصحية االستشارية.
 الشراكة والتعاون يف استقطاب الكوادر الطبية واإلدارية.

 الشراكة والتعاون يف جمال التشغيل الطيب يف إطار االهتمام املشترك

مركز  أحباث التوحد مبستشفى  ٩
امللك فيصل التخصصي

بداية وانتهاء 
الشراكة: ٢٠١٩/٢/١٢ 

  ٢٠٢١/٢/١٦ -

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

 الرفع من املستوى العلمي للربامج التعليمية وحتقيق كفاءا ومالء متها لذوي التوحد.
 توسيع جماالت التعليم اجلامعي لألشخاص ذوي التوحد وتطويره

اجلمعية السعودية للسالمة ١٠
والصحة املهنية

 - ٢٠١٩/٤/٢٢
  ٢٠٢١/٤/٢١

 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 البشرية ١١
(بشر)

 - ٢٠١٩/٦/٢٥
٢٠٢١/٦/٢٤

 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



٢٢٠

مركز المعلومات اإلحصائية من
لثا

ل ا
ص

لف
ا

بنودهـاتارخيهااسم االتفاقيةم

اهليئة السعودية للمواصفات ١٢
واملقاييس واجلودة

٢٠١٩/٤/٢٨
  ٢٠٢١/٤/٢٧

 البحوث والدراسات اليت ختدم الطرفني
 اخلدمات االستشارية 

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

٢٠١٩/٩/١٠اهليئة العامة للغذاء والدواء١٣
  ٢٠٢١/٩/٩

 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 اليت هلا ارتباط بعمل اهليئة
 التعاون يف أي جمال آخر يتفق عليه الطرفان

٢٠١٩/٦/٢٦ شركة اجلزيرة للصناعات الدوائية١٤
  ٢٠٢٠/٦/٢٥

 املؤمترات والندوات العلمية والدورات القصرية
 التدريب املهين
 البحث العلمي

 التعاون األكادميي 
 األساتذة واالستشاريون وخرباء الصحة

٢٠١٩/٥/٢جمموعة املوسى الصحية١٥
  ٢٠٢١/٥/١

 تقدمي خدمات تعليمية وأكادميية مشتركة
 اخلدمات االستشارية 

 التدريب والتطوير
 إنشاء برامج أكادميية تأهيلية متخصصة ختدم أهداف الطرفني

مستشفى امللك عبداهللا اجلامعي ١٦
جبامعة األمرية نورة

 - ٢٠١٩/٥/٢٩
  ٢٠٢١/٥/٢٨

 العمل املشترك على تطوير مركز املحاكاة مبستشفى امللك عبداهللا بن عبد العزيز اجلامعي وتشغيله
 التنسيق والتعاون يف جمال البحوث والدراسات يف حقول إطار االهتمام املشترك

 التدريب والتطوير يف املجاالت اليت يرغب فيها الطرفان
 تقدمي اخلدمات االستشارية من أحد الطرفني إىل الطرف اآلخر حسب االحتياج

٢٢١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

من
لثا

ل ا
ص

لف
ا بنودهـاتارخيهااسم االتفاقيةم

٢٠١٩/٥/١٤هيئة اهلالل االمحر السعودي١٧
  ٢٠٢٣/٥/١٣

 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 واألخصائيني 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

٢٠١٩/١٠/٨مجعية إعالميون١٨
  ٢٠٢١/١٠/٧

 إدارة املشاريع اإلعالمية وتنفيذها
 البحوث واالستشارات اإلعالمية

 التدريب وتنمية املهارات يف املجاالت اإلعالمية

االتفاقيةم
اتفاقية تعاون وشراكة مع إدارة التعليم باخلرج١
اتفاقية التعاون وشراكة مع اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحة٢
اتفاقية التعاون وشراكة مع اهليئة السعودية للمهندسني٣
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع اهليئة السعودية للمقاولني٤
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع أمانة منطقة الرياض٥
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع الشركة األنظمة املتقدمة لالتصاالت واإللكترونيات املحدودة٦
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع جمموعة احلبيب الطبية٧
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع شركة املراعي٨
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع شركة األنظمة املتقدمة لالتصاالت واإللكترونيات املحدودة٩
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع شركة أمناط١٠
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع مستشفى امللك خالد باخلرج١١
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب كلية الطب يف جامعة IMU يف ماليزيا١٢



٢٢١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

من
لثا

ل ا
ص

لف
ا بنودهـاتارخيهااسم االتفاقيةم

٢٠١٩/٥/١٤هيئة اهلالل االمحر السعودي١٧
  ٢٠٢٣/٥/١٣

 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 واألخصائيني 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

٢٠١٩/١٠/٨مجعية إعالميون١٨
  ٢٠٢١/١٠/٧

 إدارة املشاريع اإلعالمية وتنفيذها
 البحوث واالستشارات اإلعالمية

 التدريب وتنمية املهارات يف املجاالت اإلعالمية

االتفاقيةم
اتفاقية تعاون وشراكة مع إدارة التعليم باخلرج١
اتفاقية التعاون وشراكة مع اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحة٢
اتفاقية التعاون وشراكة مع اهليئة السعودية للمهندسني٣
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع اهليئة السعودية للمقاولني٤
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع أمانة منطقة الرياض٥
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع الشركة األنظمة املتقدمة لالتصاالت واإللكترونيات املحدودة٦
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع جمموعة احلبيب الطبية٧
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع شركة املراعي٨
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع شركة األنظمة املتقدمة لالتصاالت واإللكترونيات املحدودة٩
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع شركة أمناط١٠
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع مستشفى امللك خالد باخلرج١١
اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب كلية الطب يف جامعة IMU يف ماليزيا١٢



الميـــــزانـــيــــة

الـفـصـل التـاسـع



الميـــــزانـــيــــة

الـفـصـل التـاسـع



٢٢٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

سع
لتا

ل ا
ص

لف
ا الـفـصـل التـاسـع الميـــــزانـــيــــة

 بمبالغ ميزانية الجامعة حسب األبواب المختلفة
ً
يتضمن هذا الفصل بيانا

 
١/٩ - الباب األول: (تعويضات العاملين)

المعتمد بعد التعديلالمعتمداسم البندالبنود
المناقالت

لهمنه

٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠٤٧٢،٣٠٠،٠٠٠٠,٠٠٢٢،٣٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين المدنيين٢١١١١١

٣،٣٦٠،٠٠٠٣،٣٦٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠أجور العمال٢١١١١٤

٩،٠٠٠،٠٠٠١١،٧٤٩،٠٠٠٠,٠٠٢،٧٤٩،٠٠٠مكافأة أطباء االمتياز٢١١١١٥٣

١١٠،٠٠٠،٠٠٠١٨٢،١٠٠،٠٠٠٠,٠٠٧٢،١٠٠،٠٠٠بدالت الموظفين المدنيين٢١١١٢١

٣٣٦،٠٠٠١،١٠٦،٠٠٠٠,٠٠٧٧٠،٠٠٠بدالت العمال٢١١١٢٤

٦،٠٧٥،٠٠٠١٤،١٧٥،٠٠٠٠,٠٠٨،١٠٠،٠٠٠مكافآت الموظفين المدنيين٢١١١٣١

٢٣،٠٠٠،٠٠٠٢٣،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠(الرواتب والبدالت) رواتب وأجور ٣٠٠٢٧٠١٠١

٤٧١،٠٠٠٤٧١،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠مكأفاة نهاية الخدمة٣٠٠٢٧٠١٠٢

١،٨٨٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠١،٨٦٠،٠٠٠٠,٠٠نفقات التأمينات االجتماعية٣٠٠٢٧٠١٠٣

٩٤١،٠٠٠٣،١٨٥،٠٠٠٠,٠٠٢،٢٤٤،٠٠٠(المكآفات) مكآفات التشغيل المباشر ٣٠٠٢٧٠١٠٦

٦٠٥,٠٦٥,٠٠٠٧١١,٤٦٨,٠٠٠١,٨٦٠,٠٠٠١٠٨,٢٦٣,٠٠٠-المجموع



٢٢٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

سع
لتا

ل ا
ص

لف
ا الـفـصـل التـاسـع الميـــــزانـــيــــة

 بمبالغ ميزانية الجامعة حسب األبواب المختلفة
ً
يتضمن هذا الفصل بيانا

 
١/٩ - الباب األول: (تعويضات العاملين)

المعتمد بعد التعديلالمعتمداسم البندالبنود
المناقالت

لهمنه

٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠٤٧٢،٣٠٠،٠٠٠٠,٠٠٢٢،٣٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين المدنيين٢١١١١١

٣،٣٦٠،٠٠٠٣،٣٦٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠أجور العمال٢١١١١٤

٩،٠٠٠،٠٠٠١١،٧٤٩،٠٠٠٠,٠٠٢،٧٤٩،٠٠٠مكافأة أطباء االمتياز٢١١١١٥٣

١١٠،٠٠٠،٠٠٠١٨٢،١٠٠،٠٠٠٠,٠٠٧٢،١٠٠،٠٠٠بدالت الموظفين المدنيين٢١١١٢١

٣٣٦،٠٠٠١،١٠٦،٠٠٠٠,٠٠٧٧٠،٠٠٠بدالت العمال٢١١١٢٤

٦،٠٧٥،٠٠٠١٤،١٧٥،٠٠٠٠,٠٠٨،١٠٠،٠٠٠مكافآت الموظفين المدنيين٢١١١٣١

٢٣،٠٠٠،٠٠٠٢٣،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠(الرواتب والبدالت) رواتب وأجور ٣٠٠٢٧٠١٠١

٤٧١،٠٠٠٤٧١،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠مكأفاة نهاية الخدمة٣٠٠٢٧٠١٠٢

١،٨٨٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠١،٨٦٠،٠٠٠٠,٠٠نفقات التأمينات االجتماعية٣٠٠٢٧٠١٠٣

٩٤١،٠٠٠٣،١٨٥،٠٠٠٠,٠٠٢،٢٤٤،٠٠٠(المكآفات) مكآفات التشغيل المباشر ٣٠٠٢٧٠١٠٦

٦٠٥,٠٦٥,٠٠٠٧١١,٤٦٨,٠٠٠١,٨٦٠,٠٠٠١٠٨,٢٦٣,٠٠٠-المجموع



٢٢٨

مركز المعلومات اإلحصائية سع
لتا

ل ا
ص

لف
ا

٢/٩ - الباب الثاني: (استخدام السلع والخدمات) 

المعتمد بعد التعديلالمعتمدالمسمىالبنود
المناقالت

لهمنه
١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠استهالك الكهرباء٢٢١١١١
٥٠٠،٠٠٠٤،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠إيصال الكهرباء٢٢١١١٢
١٠٠،٠٠٠١١١،٠٠٠٢٥٩،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠  استهالك المياه٢٢١١٢١١
١٠٠،٠٠٠٧٣٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠إيصال المياه٢٢١١٢١٢
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠خدمات الهاتف الثابت٢٢١١٣١
١٠،٠٠٠٥٥٢،٠٠٠٠,٠٠٥٤٢،٠٠٠خدمات الهاتف الجوال٢٢١١٣٢
١٦٠،٠٠٠١،٠٦٠،٠٠٠٠,٠٠٩٠٠،٠٠٠خدمات اإلنترنت٢٢١١٣٤
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠نفقات اتصاالت اخرى٢٢١١٣٩
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠أجور البريد٢٢١١٤١
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠أجور االشتراك في صندوق البريد٢٢١١٤٢
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠الشحن البري٢٢١١٥٢
٣٠،٠٠٠٢٣٠،٠٠٠٠,٠٠٢٠٠،٠٠٠نفقات ومستلزمات الشحن والنقل٢٢١١٥٤
٥٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠٠,٠٠٣٠٠،٠٠٠محروقات لوسائط النقل٢٢١٢١١
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠محروقات اآلالت والمعدات والمحطات٢٢١٢١٢
٩،٥٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مخصصات االبتعاث٢٢١٣١١
١،٥٠٠،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠٠,٠٠٤٠٠،٠٠٠مخصصات التدريب٢٢١٣١٢
٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠مستلزمات تعليمية٢٢١٣١٣
٥٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٦٠،٠٠٠٠,٠٠كتب ومراجع٢٢١٣١٤٣
٣٧١،٠٠٠٣٧١،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠حفالت وضيافات٢٢١٣٢

٢٢٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

سع
لتا

ل ا
ص

لف
ا

المعتمد بعد التعديلالمعتمدالمسمىالبنود
المناقالت

لهمنه
٣،٥٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٥،٤٠٥،٨٠١,٢٥٣،٩٠٥،٨٠١,٢٥المصاريف السفرية للموظفين المدنيين٢٢١٣٣١
٣٨،٠٠٠٣٨،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠المصاريف السفرية للعمال٢٢١٣٣٤
٨،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠تذاكر السفر٢٢١٣٤
١٨،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٣٤٩،٥٠٠٠,٠٠١٢،٣٤٩،٥٠٠استئجار المباني واألراضي٢٢١٤١١
٦٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠استئجار المستودعات والورش٢٢١٤١٢
٣٠٠،٠٠٠٠,٠٠٣٠٠،٠٠٠٠,٠٠استئجار السيارات٢٢١٤٣١
٢،٥٥٠،٠٠٠٣،٥٥٠،٠٠٠٠,٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مصروفات مكتبية٢٢٢٠١
٥٠٠،٠٠٠٣٩٣،٠٠٠٣٧٤،٠٠٠٢٦٧،٠٠٠رخص وبرامج الحاسب اآللي٢٢٢٠٢١
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠سلع وخدمات حاسب آلي أخرى٢٢٢٠٢٩
١،٥٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠أدوية٢٢٢٠٣١
٢،٦٠٠،٠٠٠٢،٦٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠غازات ومحاليل ومستلزمات طبية٢٢٢٠٣٢
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠قطع غيار األجهزة واآلالت والمعدات٢٢٢٠٦١
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠قطع غيار وسائط النقل وصيانتها٢٢٢٠٦٢
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠كساوي٢٢٢٠٧
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠تجهيزات٢٢٢٠٨
٤،٥٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات األبحاث العلمية٢٢٣٢٠٢
٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠الدراسات العلمية٢٢٣٢٠٣
٢٢٣٤١٠٣١،٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠
٠,٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠نفقات النشاط الرياضي والثقافي٢٢٣٤١
٦٧،٠٠٠٦٧،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠اشتراك في منظمات دولية٢٢٣٩٠٥



٢٢٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

سع
لتا

ل ا
ص

لف
ا

المعتمد بعد التعديلالمعتمدالمسمىالبنود
المناقالت

لهمنه
٣،٥٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٥،٤٠٥،٨٠١,٢٥٣،٩٠٥،٨٠١,٢٥المصاريف السفرية للموظفين المدنيين٢٢١٣٣١
٣٨،٠٠٠٣٨،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠المصاريف السفرية للعمال٢٢١٣٣٤
٨،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠تذاكر السفر٢٢١٣٤
١٨،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٣٤٩،٥٠٠٠,٠٠١٢،٣٤٩،٥٠٠استئجار المباني واألراضي٢٢١٤١١
٦٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠استئجار المستودعات والورش٢٢١٤١٢
٣٠٠،٠٠٠٠,٠٠٣٠٠،٠٠٠٠,٠٠استئجار السيارات٢٢١٤٣١
٢،٥٥٠،٠٠٠٣،٥٥٠،٠٠٠٠,٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مصروفات مكتبية٢٢٢٠١
٥٠٠،٠٠٠٣٩٣،٠٠٠٣٧٤،٠٠٠٢٦٧،٠٠٠رخص وبرامج الحاسب اآللي٢٢٢٠٢١
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠سلع وخدمات حاسب آلي أخرى٢٢٢٠٢٩
١،٥٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠أدوية٢٢٢٠٣١
٢،٦٠٠،٠٠٠٢،٦٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠غازات ومحاليل ومستلزمات طبية٢٢٢٠٣٢
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠قطع غيار األجهزة واآلالت والمعدات٢٢٢٠٦١
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠قطع غيار وسائط النقل وصيانتها٢٢٢٠٦٢
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠كساوي٢٢٢٠٧
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠تجهيزات٢٢٢٠٨
٤،٥٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات األبحاث العلمية٢٢٣٢٠٢
٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠الدراسات العلمية٢٢٣٢٠٣
٢٢٣٤١٠٣١،٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠
٠,٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠نفقات النشاط الرياضي والثقافي٢٢٣٤١
٦٧،٠٠٠٦٧،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠اشتراك في منظمات دولية٢٢٣٩٠٥



٢٣٠

مركز المعلومات اإلحصائية سع
لتا

ل ا
ص

لف
ا

المعتمد بعد التعديلالمعتمدالمسمىالبنود
المناقالت

لهمنه
٥٠،٠٠٠٧٤،٠٠٠٠,٠٠٢٤،٠٠٠أتعاب المحامين والمحاسبين القانونيين٢٢٣٤٤

٥،٠٠٠،٠٠٠٤،٨٤٤،٠٠٠١٥٦،٠٠٠٠,٠٠صيانة ونظافة الكليات٣٠٠٠١٠٣٠٠
٩،٥٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠٨،٩٠٠،٠٠٠٠,٠٠صيانة ونظافة الكليات٣٠٠٠١٠٥٠٠
١،٦٦٧،٠٠٠١،٩٠٣،٣٠٠٠,٠٠٢٣٦،٣٠٠صيانة ونظافة إدارة ومرافق وخدمات ٣٠٠٠٢٠٣٠٠
١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠صيانة مباشرة وقطع غيار٣٠٠٠٣٠٠٠٠
٧٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠٣٠٠،٠٠٠صيانة ونظافة المعامل والمختبرات٣٠٠٠٤٠٣٠٠
١،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠صيانة ونظافة المعامل والمختبرات٣٠٠٠٤٠٤٠٠
٤،٥٠٠،٠٠٠١٠،٨٠٠،٠٠٠٠,٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠تشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة وبرامج الحاسب اآللي٣٠٠٠٥٠٣٠٠
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠تسوية العقود٣٠٠٠٧٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة ونظافة مركز الخدمات الصحية التعليمي٣٠٠٠٩٠٢٠٠
٦،٥٠٠،٠٠٠١١،٦٠٥،٠٠٠٩٥،٠٠٠٥،٢٠٠،٠٠٠تشغيل وصيانة ونظافة مركز الخدمات الصحية التعليمي٣٠٠٠٩٠٣٠٠
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠صيانة ونظافة كلية العلوم الطبية التطبيقية٣٠٠١٠٠٣٠٠
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠صيانة ونظافة كلية الهندسة بمحافظة وادي الدواسر٣٠٠١١٠٣٠٠
٥٠٠،٠٠٠٣٤٥،٠٠٠١٥٥،٠٠٠٠,٠٠صيانة ونظافة كلية إدارة األعمال٣٠٠١٢٠٢٠٠
٥٥٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠صيانة ونظافة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بمحافظة األفالج٣٠٠١٣٠٣٠٠
٤،٩٥٠،٠٠٠٨،٦٦١،٠٠٠٠,٠٠٣،٧١١،٠٠٠صيانة ونظافة كليات البنات٣٠٠١٤٠٣٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة ونظافة المدينة الجامعية٣٠٠١٥٠١٠٠
٧،٢٠٤،٠٠٠١٠،٩٧٦،٠٠٠٠,٠٠٣،٧٧٢،٠٠٠تشغيل وصيانة ونظافة المدينة الجامعية٣٠٠١٥٠٢٠٠
٥٠٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠٠,٠٠٥٥٠،٠٠٠نظافة وصيانة وأعمال الري والمزروعات٣٠٠١٦٠٣٠٠
١،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠نظافة وصيانة وأعمال الري والمزروعات٣٠٠١٦٠٤٠٠

٢٣١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

سع
لتا

ل ا
ص

لف
ا

المعتمد بعد التعديلالمعتمدالمسمىالبنود
المناقالت

لهمنه
٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة األجهزة الطبية بالكليات٣٠٠١٧٠٠٠٠
١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة األجهزة الطبية بالكليات٣٠٠١٧٠٢٠٠
٦٦٧،٠٠٠٨٣٧،٠٠٠٠,٠٠١٧٠،٠٠٠تشغيل وصيانة الشبكة التلفزيونية للطالبات واألنظمة السمعية والبصرية٣٠٠١٨٠٢٠٠
١،٦٠٠،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة نظام التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد٣٠٠١٩٠٠٠٠
١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة نظام التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد٣٠٠١٩٠١٠٠
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة ونظافة سكن أعضاء هيئة التدريس٣٠٠٢٠٠١٠٠
١،٥٠٠،٠٠٠١،٤٤٩،٠٠٠٥١،٠٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة ونظافة سكن أعضاء هيئة التدريس٣٠٠٢٠٠٢٠٠
٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٠٠٠،٠٠٠تشغيل وصيانة ونظافة سكن الطالب٣٠٠٢١٠٠٠٠
١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة ونظافة سكن الطالب٣٠٠٢١٠٢٠٠
٩٠٠،٠٠٠٦٦٠،٠٠٠٧٤٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تشغيل نظام الخدمات والبوابة اإللكترونية٣٠٠٢٢٠٠٠٠
٦٦٧،٠٠٠١،٤٦٧،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠خدمات التمريض بالمستشفى الجامعي وكلية طب األسنان٣٠٠٢٣٠٢٠٠
٥٠٠،٠٠٠١،٧٦٢،٠٠٠٠,٠٠١،٢٦٢،٠٠٠تشغيل وصيانة ونظافة كليتي التربية واآلداب والعلوم بوادي الدواسر٣٠٠٢٥٠٢٠٠
٤٧١،٠٠٠١١،٠٠٠٤٦٠،٠٠٠٠,٠٠المصاريف السفرية٣٠٠٢٧٠١٠٤
١،٨٨٢،٠٠٠٨٢،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠٠,٠٠أوامر اإلركاب٣٠٠٢٧٠١٠٥
٢،٨٢٣،٠٠٠٠,٠٠٢،٨٢٣،٠٠٠٠,٠٠اإلعاشة٣٠٠٢٧٠١١٠
٩٤١،٠٠٠٩٤١،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠إيجار الدور٣٠٠٢٧٠١١١
١٩،٩٧٨،٠٠٠١٩،٣٤٠،٠٠٠٦٣٨،٠٠٠٠,٠٠برنامج السنة التحضيرية٣٠٠٢٨٠٠٠٠
٥،٤٨٧،٠٠٠١٤،٣١٠،٠٠٠١،١٧٧،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠خدمات األمن والسالمة٣٠٠٢٩٠٠٠٠
٨،٤٣٨،٠٠٠٦،٤٣٨،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠دراسات وتصاميم وإشراف٤٠٠٠١٠٠٠٠
٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٢٤٢،٠٠٠٤٥٧،٠٠٠٦٩٩،٠٠٠ترميمات وإضافات٤٠٠٠٢٠٠٠٠
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مركز المعلومات اإلحصائية
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المعتمد بعد التعديلالمعتمدالمسمىالبنود
المناقالت

لهمنه
٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة األجهزة الطبية بالكليات٣٠٠١٧٠٠٠٠
١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة األجهزة الطبية بالكليات٣٠٠١٧٠٢٠٠
٦٦٧،٠٠٠٨٣٧،٠٠٠٠,٠٠١٧٠،٠٠٠تشغيل وصيانة الشبكة التلفزيونية للطالبات واألنظمة السمعية والبصرية٣٠٠١٨٠٢٠٠
١،٦٠٠،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة نظام التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد٣٠٠١٩٠٠٠٠
١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة نظام التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد٣٠٠١٩٠١٠٠
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة ونظافة سكن أعضاء هيئة التدريس٣٠٠٢٠٠١٠٠
١،٥٠٠،٠٠٠١،٤٤٩،٠٠٠٥١،٠٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة ونظافة سكن أعضاء هيئة التدريس٣٠٠٢٠٠٢٠٠
٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٠٠٠،٠٠٠تشغيل وصيانة ونظافة سكن الطالب٣٠٠٢١٠٠٠٠
١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تشغيل وصيانة ونظافة سكن الطالب٣٠٠٢١٠٢٠٠
٩٠٠،٠٠٠٦٦٠،٠٠٠٧٤٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تشغيل نظام الخدمات والبوابة اإللكترونية٣٠٠٢٢٠٠٠٠
٦٦٧،٠٠٠١،٤٦٧،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠خدمات التمريض بالمستشفى الجامعي وكلية طب األسنان٣٠٠٢٣٠٢٠٠
٥٠٠،٠٠٠١،٧٦٢،٠٠٠٠,٠٠١،٢٦٢،٠٠٠تشغيل وصيانة ونظافة كليتي التربية واآلداب والعلوم بوادي الدواسر٣٠٠٢٥٠٢٠٠
٤٧١،٠٠٠١١،٠٠٠٤٦٠،٠٠٠٠,٠٠المصاريف السفرية٣٠٠٢٧٠١٠٤
١،٨٨٢،٠٠٠٨٢،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠٠,٠٠أوامر اإلركاب٣٠٠٢٧٠١٠٥
٢،٨٢٣،٠٠٠٠,٠٠٢،٨٢٣،٠٠٠٠,٠٠اإلعاشة٣٠٠٢٧٠١١٠
٩٤١،٠٠٠٩٤١،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠إيجار الدور٣٠٠٢٧٠١١١
١٩،٩٧٨،٠٠٠١٩،٣٤٠،٠٠٠٦٣٨،٠٠٠٠,٠٠برنامج السنة التحضيرية٣٠٠٢٨٠٠٠٠
٥،٤٨٧،٠٠٠١٤،٣١٠،٠٠٠١،١٧٧،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠خدمات األمن والسالمة٣٠٠٢٩٠٠٠٠
٨،٤٣٨،٠٠٠٦،٤٣٨،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠دراسات وتصاميم وإشراف٤٠٠٠١٠٠٠٠
٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٢٤٢،٠٠٠٤٥٧،٠٠٠٦٩٩،٠٠٠ترميمات وإضافات٤٠٠٠٢٠٠٠٠
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المناقالتالمعتمد بعد التعديلالتكاليف المعتمدةالمسمىالبنود
لهمنه

٢١٥،٠٠٠،٠٠٠٢٤٣،٩٠٣،٠٠٠٢،١٧٠،٠٠٠٣١،٠٧٣،٠٠٠مكافآة الطلبة بالداخل٢٨٢١١١
١٦،٦٥٠،٠٠٠١٦،٦٥٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠نقل الطلبة والطالبات٢٨٢١١٣
١،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٠٠٠،٠٠٠رسوم الطلبة أبناء المتعاقدين٢٨٢١١٥

١،٠٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠٠,٠٠نفقات تشغيل مراكز البحوث والمعامل البحثية العلمية٣٠٠٢٦٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠استشارات وخدمات تعليمية من جهات محلية ودولية٤٠٠٦٨٠٠٠٠

٢٣٤,١٥٠,٠٠٠٢٦٣،٣٥٣،٠٠٠٢،٨٧٠،٠٠٠٣٢,٠٧٣,٠٠٠اإلجمالي

٤/٩ - الباب الرابع: (األصول غير المالية)

المعتمد بعد التعديلالمعتمدالمسمىالبنود
المناقالت

لهمنه
٩،٤٠٩،٠٠٠٧،٦١٩،٠٠٠١،٧٩٠،٠٠٠٠,٠٠أدوية ومعدات ومستلزمات طبية٣٠٠٢٧٠١٠٧
٥٠٠،٠٠٠٣٩،٠٠٠٤٦١،٠٠٠٠,٠٠الكساوي والتجهيزات٣٠٠٢٧٠١٠٨
٤،٥١٤،٠٠٠٢٠،٥٥٠،٠٠٠٢،١٧٧،٠٠٠١٨،٢١٣،٠٠٠تصميم وإنشاء كليتي التربية في الدلم وحوطة بني تميم وكلية العلوم٤٠٠٠٥٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠البنية التحتية والموقع العام٤٠٠٠٧٠٠٠٠
٣،٠٠٠،٠٠٠١،٥٩٤،٠٠٠١،٤٠٦،٠٠٠٠,٠٠تصميم وإنشاء مبنى إدارة الجامعة والعمادات مع اإلشراف٤٠٠٠٨٠٠٠٠
٤،٠٠٠،٠٠٠١٠،٨٦٨،٠٠٠١،١٣٢،٠٠٠٨،٠٠٠،٠٠٠تصميم وإنشاء كلية الطب مع اإلشراف والتجهيز٤٠٠٠٩٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تصميم وإنشاء كلية الهندسة بوادي الدواسر مع اإلشراف٤٠٠١٣٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية مع اإلشراف ٤٠٠١٤٠٠٠٠
٧٨٧،٠٠٠٠,٠٠٧٨٧،٠٠٠٠,٠٠التعاون والتوأمة والشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية ٤٠٠٠٢٢٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تصميم وإنشاء الموقع العام والبينة التحتية  مرحلة ثانية ٤٠٠٢٨٠٠٠٠

٢٣٢

مركز المعلومات اإلحصائية سع
لتا

ل ا
ص

لف
ا

المعتمد بعد التعديلالمعتمدالمسمىالبنود
المناقالت

لهمنه
١٣،٠٠٠،٠٠٠١٢،٦٤٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠٠,٠٠تجهيز وتأثيث المعامل والكليات٤٠٠٠٣٠٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠تأمين وسائل السالمة٤٠٠٠٤٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠١،٢٥٢،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠١،٢٥٢،٠٠٠الحاسب اآللي وتقنية المعلومات٤٠٠٠٦٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠إيصال التيار الكهربائي للمدينة الجامعية٤٠٠١٥٠٠٠٠
١،٠٠٠،٠٠٠١،٦٨٢،٠٠٠٣٠٨،٠٠٠٩٩٠،٠٠٠استكمال وتأهيل مباني كليات الجامعة٤٠٠١٦٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠إنشاء وتجهيز وتحديث أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب اآللي٤٠٠١٧٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد للجامعات والكليات٤٠٠١٨٠٠٠٠
٢،٥٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٥٠٠،٠٠٠تطبيق الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي٤٠٠١٩٠٠٠٠
١،٠٠٠،٠٠٠٣،٢٣٥،٠٠٠٠,٠٠٢،٢٣٥،٠٠٠تطوير الخطة اإلستراتيجية للجامعة والمناهج الدراسية٤٠٠٢٠٠٠٠٠
٢١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠رخص تشغيل برامج الحاسب اآللي للكليات وإدارات الجامعة٤٠٠٢١٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تظليل وتكييف المباني والساحات الداخلية في كلية البنات٤٠٠٣٦٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٤،٩٦٦،٠٠٠٩،٥٣٤،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠تأثيث وتجهيز الكليات والعمادات والوحدات اإلدارية المساندة٤٠٠٧٠٠٠٠٠
١٩١،٠٠٠١٩١،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠توريد وتركيب كاميرات مراقبة للجامعة٤٠٠٨٠٠٠٠٠
٠,٠٠٥،٩٨٩،٠٠٠٠,٠٠٥،٩٨٩،٠٠٠تأسيس مركز تطوير المحتوى الرقمي٤٧٥٠٠٠٤٠٠
٠,٠٠٢،٥٣٩،٠٠٠٠,٠٠٢،٥٣٩،٠٠٠تطوير المصادر التعليمية المفتوحة ٤٧٥٠٠٠٥٠٠
٥٠٠،٠٠٠١٨٧،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠١٨٧،٠٠٠تطوير المرحلة األولى للخدمات اإللكترونية٤٨١٢٥١٥٠١
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تأسيس وتشغيل مكتب إدارة المشاريع٤٨١٢٥١٥٠٢
١٨٧,٠١٥,٠٠٠٢١٧،٢٦٧،٨٠٠٦٦،٦٩٧،٨٠١,٢٥٩٦،٩٥٠،٦٠١,٢٥-اإلجمالي



٢٣٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

سع
لتا

ل ا
ص

لف
ا ٣/٩ - الباب الثالث: (المصروفات األخرى) 

المناقالتالمعتمد بعد التعديلالتكاليف المعتمدةالمسمىالبنود
لهمنه

٢١٥،٠٠٠،٠٠٠٢٤٣،٩٠٣،٠٠٠٢،١٧٠،٠٠٠٣١،٠٧٣،٠٠٠مكافآة الطلبة بالداخل٢٨٢١١١
١٦،٦٥٠،٠٠٠١٦،٦٥٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠نقل الطلبة والطالبات٢٨٢١١٣
١،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٠٠٠،٠٠٠رسوم الطلبة أبناء المتعاقدين٢٨٢١١٥

١،٠٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠٠,٠٠نفقات تشغيل مراكز البحوث والمعامل البحثية العلمية٣٠٠٢٦٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠استشارات وخدمات تعليمية من جهات محلية ودولية٤٠٠٦٨٠٠٠٠

٢٣٤,١٥٠,٠٠٠٢٦٣،٣٥٣،٠٠٠٢،٨٧٠،٠٠٠٣٢,٠٧٣,٠٠٠اإلجمالي

٤/٩ - الباب الرابع: (األصول غير المالية)

المعتمد بعد التعديلالمعتمدالمسمىالبنود
المناقالت

لهمنه
٩،٤٠٩،٠٠٠٧،٦١٩،٠٠٠١،٧٩٠،٠٠٠٠,٠٠أدوية ومعدات ومستلزمات طبية٣٠٠٢٧٠١٠٧
٥٠٠،٠٠٠٣٩،٠٠٠٤٦١،٠٠٠٠,٠٠الكساوي والتجهيزات٣٠٠٢٧٠١٠٨
٤،٥١٤،٠٠٠٢٠،٥٥٠،٠٠٠٢،١٧٧،٠٠٠١٨،٢١٣،٠٠٠تصميم وإنشاء كليتي التربية في الدلم وحوطة بني تميم وكلية العلوم٤٠٠٠٥٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠البنية التحتية والموقع العام٤٠٠٠٧٠٠٠٠
٣،٠٠٠،٠٠٠١،٥٩٤،٠٠٠١،٤٠٦،٠٠٠٠,٠٠تصميم وإنشاء مبنى إدارة الجامعة والعمادات مع اإلشراف٤٠٠٠٨٠٠٠٠
٤،٠٠٠،٠٠٠١٠،٨٦٨،٠٠٠١،١٣٢،٠٠٠٨،٠٠٠،٠٠٠تصميم وإنشاء كلية الطب مع اإلشراف والتجهيز٤٠٠٠٩٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تصميم وإنشاء كلية الهندسة بوادي الدواسر مع اإلشراف٤٠٠١٣٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية مع اإلشراف ٤٠٠١٤٠٠٠٠
٧٨٧،٠٠٠٠,٠٠٧٨٧،٠٠٠٠,٠٠التعاون والتوأمة والشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية ٤٠٠٠٢٢٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تصميم وإنشاء الموقع العام والبينة التحتية  مرحلة ثانية ٤٠٠٢٨٠٠٠٠

٢٣٢

مركز المعلومات اإلحصائية سع
لتا

ل ا
ص

لف
ا

المعتمد بعد التعديلالمعتمدالمسمىالبنود
المناقالت

لهمنه
١٣،٠٠٠،٠٠٠١٢،٦٤٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠٠,٠٠تجهيز وتأثيث المعامل والكليات٤٠٠٠٣٠٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠تأمين وسائل السالمة٤٠٠٠٤٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠١،٢٥٢،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠١،٢٥٢،٠٠٠الحاسب اآللي وتقنية المعلومات٤٠٠٠٦٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠إيصال التيار الكهربائي للمدينة الجامعية٤٠٠١٥٠٠٠٠
١،٠٠٠،٠٠٠١،٦٨٢،٠٠٠٣٠٨،٠٠٠٩٩٠،٠٠٠استكمال وتأهيل مباني كليات الجامعة٤٠٠١٦٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠إنشاء وتجهيز وتحديث أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب اآللي٤٠٠١٧٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد للجامعات والكليات٤٠٠١٨٠٠٠٠
٢،٥٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٥٠٠،٠٠٠تطبيق الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي٤٠٠١٩٠٠٠٠
١،٠٠٠،٠٠٠٣،٢٣٥،٠٠٠٠,٠٠٢،٢٣٥،٠٠٠تطوير الخطة اإلستراتيجية للجامعة والمناهج الدراسية٤٠٠٢٠٠٠٠٠
٢١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٠,٠٠رخص تشغيل برامج الحاسب اآللي للكليات وإدارات الجامعة٤٠٠٢١٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تظليل وتكييف المباني والساحات الداخلية في كلية البنات٤٠٠٣٦٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٤،٩٦٦،٠٠٠٩،٥٣٤،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠تأثيث وتجهيز الكليات والعمادات والوحدات اإلدارية المساندة٤٠٠٧٠٠٠٠٠
١٩١،٠٠٠١٩١،٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠توريد وتركيب كاميرات مراقبة للجامعة٤٠٠٨٠٠٠٠٠
٠,٠٠٥،٩٨٩،٠٠٠٠,٠٠٥،٩٨٩،٠٠٠تأسيس مركز تطوير المحتوى الرقمي٤٧٥٠٠٠٤٠٠
٠,٠٠٢،٥٣٩،٠٠٠٠,٠٠٢،٥٣٩،٠٠٠تطوير المصادر التعليمية المفتوحة ٤٧٥٠٠٠٥٠٠
٥٠٠،٠٠٠١٨٧،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠١٨٧،٠٠٠تطوير المرحلة األولى للخدمات اإللكترونية٤٨١٢٥١٥٠١
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠تأسيس وتشغيل مكتب إدارة المشاريع٤٨١٢٥١٥٠٢
١٨٧,٠١٥,٠٠٠٢١٧،٢٦٧،٨٠٠٦٦،٦٩٧،٨٠١,٢٥٩٦،٩٥٠،٦٠١,٢٥-اإلجمالي



٢٣٤

مركز المعلومات اإلحصائية سع
لتا

ل ا
ص

لف
ا

المعتمد بعد التعديلالمعتمدالمسمىالبنود
المناقالت

لهمنه
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠المباني المساندة للمدينة الجامعية٤٠٠٣١٠٠٠٠
٩،١٧٢،٠٠٠٠,٠٠٩،١٧٢،٠٠٠٠,٠٠تجهيز وتأثيث المكتبات في الكليات٤٠٠٣٥٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠إنشاء مبنى المعامل لكلية الهندسة٤٠٠٣٧٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠إنشاء كلية إدارة األعمال مع التصميم واإلشراف٤٠٠٤١٠٠٠٠
٢٧،٠٠٠،٠٠٠٧١،٠٠٠٢٦،٩٢٩،٠٠٠٠,٠٠منشآت رياضية مع التصميم واإلشراف٤٠٠٤٦٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠١،٠٨٦،٠٠٠٠,٠٠٥٨٦،٠٠٠إنشاء مبنى التشغيل والصيانة مع التصميم واإلشراف٤٠٠٤٨٠٠٠٠
٠,٠٠٣٥،٧٠٠٥٠٠،٠٠٠٥٣٥،٧٠٠البنية االساسية وخدمات موقع مجمع الكليات الصحية٤٠٠٥٠٠٠٠٠
٢٨،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٢٨،٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠ إنشاء كلية التربية بوادي الدواسر بنين مع التصميم ٤٠٠٥٨٠٠٠٠
٦٢٣،٠٠٠١٥٠،٠٠٠٤٧٣،٠٠٠٠,٠٠تأمين وتجهيز معامل وأجهزة تعليمية لكليات الجامعة٤٠٠٨٧٠٠٠٠
٤٧٢،٠٠٠١،٣٣٩،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠١،١٤٧،٠٠٠تأمين السيارات والمعدات٤٢٢٤٠٠٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠نشاء البنية التحتية بمجمع الكليات٤٥٠٠٢٠٢٠٠
١،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠١،٠٠٠،٠٠٠٠,٠٠إسكان أعضاء هيئة التدريس والطالب بالخرج مع التصميم ٤٥٠٠٣٠١٠٠
٥٠٠،٠٠٠١،٦٠١،٦٠٠٥٠٠،٠٠٠١،٦٠١،٦٠٠كلية المجتمع والموقع العام باألفالج مع التصميم واإلشراف٤٥٠٠٣٠٢٠٠
٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠٥٠٠،٠٠٠٠,٠٠إسكان أعضاء هيئة التدريس باألفالج مع التصميم واإلشراف٤٥٠٠٣٠٣٠٠
٥٠٠،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠إنشاء الموقع العام وكلية العلوم بوادي الدواسر مع التصميم ٤٥٠٠٣٠٤٠٠

٩٤،٩٧٧،٠٠٠٤٦،٨٥٣،٣٠٠٨٠،٢٠٧،٠٠٠٣٢،٠٨٣،٣٠٠المجموع
٥/٩ ـ الباب الخامس: (المنافع االجتماعية)

 

المناقالتالمعتمد بعد التعديلالتكاليف المعتمدةالمسمىالبنود
لهمنه

٩٥٠،٠٠٠٨٤٤،٩٠٠١٠٥،١٠٠٠,٠٠اإلعاشة٢٧٢٢٢
٩٥٠،٠٠٠٨٤٤،٩٠٠١٠٥،١٠٠٠,٠٠المجموع

٢٣٦

مركز المعلومات اإلحصائية شر
عا

 ال
صل

لف
ا



٢٣٦

مركز المعلومات اإلحصائية شر
عا

 ال
صل

لف
ا



٢٣٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

شر
عا

 ال
صل

لف
ا

اإلنجازات والمعوقات 
والمقترحات

الفصل العاشر

٢٣٦

مركز المعلومات اإلحصائية شر
عا

 ال
صل

لف
ا



٢٣٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

شر
عا

 ال
صل

لف
ا

اإلنجازات والمعوقات 
والمقترحات

الفصل العاشر



٢٣٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

شر
عا

 ال
صل

لف
ا الفصل العاشر اإلنجازات والمعوقات والمقترحات

يتضمن هذا الفصل منجزات وحدات الجامعة وتحديد المعوقات وسبل التغلب عليها
١/١٠- إنجازات تراكمية متطورة:

نسبة اإلجناز مقارنة بالعام السابقاملنجزاجلهة

معة
جلا

ة ا
كال

و

رية
بش

د ال
وار

ة امل
ماد

ع

١٠٠٪إعداد دليل للعمل عن بعد بعد جائحة مرض كورونا العاملي
١٠٠٪تفعيل تقدمي اخلدمات اإلدارية عن بعد للمستفيدين من منسويب اجلامعة ومن خارجها عن طريق القنوات اإللكترونية املختلفة

٦٠٪أمتتت الكثري من اخلدمات كالبدالت واإلجازات حبيث يتم الرفع ا إلكترونًيا من عضو هيئة التدريس وجاري العمل على إمتام بقية اخلدمات
٦٠٪إجناز املطلوب من وزارة اخلدمة املدنية فيما خيص برنامج امللك سلمان لتطوير املوارد البشرية

٨٠٪إاء إجراءات أعضاء هيئة التدريس اجلدد واملجددة عقودهم
١٠٠٪طرح عدد من املسابقات الوظيفية اإلدارية والفنية واهلندسية والصحية

١٠٠٪تشكيل جلنة تنسيق مشتركة ودائمة مع عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد لتسهيل حل مشاكل األنظمة اإلدارية وتطويرها.
١٠٠٪عقد عدد من االجتماعات الدورية والطارئة ملتابعة املشاكل املستجدة.

١٠٠٪تطوير موقع العمادة اإللكتروين
١٠٠٪بدء إعداد خطط تنفيذية سنوية،بناًء عليها يتم تقييم مستوى األداء اية كل عام.

١٠٠٪إاء إجراءات الترقيات لعدد من منسويب اجلامعة.
١٠٠٪إصدار قرارات التعيني ألعضاء هيئة التدريس اجلدد ومن يف حكمهم.

١٠٠٪إصدار قرارات ترقية إىل أستاذ مشارك و إىل أستاذ من أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني.
١٠٠٪صرف املستحقات املالية ملنسويب اجلامعة.

١٠٠٪إعداد مسريات الرواتب
١٠٠٪حساب الفروقات يف الرواتب واملستحقات املالية.

٢٣٨

مركز المعلومات اإلحصائية شر
عا

 ال
صل

لف
ا



٢٣٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

شر
عا

 ال
صل

لف
ا الفصل العاشر اإلنجازات والمعوقات والمقترحات

يتضمن هذا الفصل منجزات وحدات الجامعة وتحديد المعوقات وسبل التغلب عليها
١/١٠- إنجازات تراكمية متطورة:

نسبة اإلجناز مقارنة بالعام السابقاملنجزاجلهة

معة
جلا

ة ا
كال

و

رية
بش

د ال
وار

ة امل
ماد

ع

١٠٠٪إعداد دليل للعمل عن بعد بعد جائحة مرض كورونا العاملي
١٠٠٪تفعيل تقدمي اخلدمات اإلدارية عن بعد للمستفيدين من منسويب اجلامعة ومن خارجها عن طريق القنوات اإللكترونية املختلفة

٦٠٪أمتتت الكثري من اخلدمات كالبدالت واإلجازات حبيث يتم الرفع ا إلكترونًيا من عضو هيئة التدريس وجاري العمل على إمتام بقية اخلدمات
٦٠٪إجناز املطلوب من وزارة اخلدمة املدنية فيما خيص برنامج امللك سلمان لتطوير املوارد البشرية

٨٠٪إاء إجراءات أعضاء هيئة التدريس اجلدد واملجددة عقودهم
١٠٠٪طرح عدد من املسابقات الوظيفية اإلدارية والفنية واهلندسية والصحية

١٠٠٪تشكيل جلنة تنسيق مشتركة ودائمة مع عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد لتسهيل حل مشاكل األنظمة اإلدارية وتطويرها.
١٠٠٪عقد عدد من االجتماعات الدورية والطارئة ملتابعة املشاكل املستجدة.

١٠٠٪تطوير موقع العمادة اإللكتروين
١٠٠٪بدء إعداد خطط تنفيذية سنوية،بناًء عليها يتم تقييم مستوى األداء اية كل عام.

١٠٠٪إاء إجراءات الترقيات لعدد من منسويب اجلامعة.
١٠٠٪إصدار قرارات التعيني ألعضاء هيئة التدريس اجلدد ومن يف حكمهم.

١٠٠٪إصدار قرارات ترقية إىل أستاذ مشارك و إىل أستاذ من أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني.
١٠٠٪صرف املستحقات املالية ملنسويب اجلامعة.

١٠٠٪إعداد مسريات الرواتب
١٠٠٪حساب الفروقات يف الرواتب واملستحقات املالية.



٢٤٠

مركز المعلومات اإلحصائية شر
عا

 ال
صل

لف
ا

نسبة اإلجناز مقارنة بالعام السابقاملنجزاجلهة

معة
جلا

ة ا
كال

و

رية
بش

د ال
وار

ة امل
ماد

ع

١٠٠٪إصدار عدد من قرارات االبتعاث.

١٠٠٪إصدار عدد من قرارات التدريب.

١٠٠٪إصدار قرارات عدد من املؤمترات والندوات.

١٠٠٪تأمني احتياجات العمادة املكتبية.

١٠٠٪إاء إجراءات االستقدام.

١٠٠٪إصدار التأشريات.

١٠٠٪حجز وظائف ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم.

١٠٠٪إضافة الرتب األكادميية ألعضاء هيئة تدريس ومن يف حكمهم.

١٠٠٪إضافة األقسام األكادميية جلميع أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم يف النظام املايل واإلداري.

١٠٠٪إكمال إضافة املؤهل العلمي لإلداريني والفنيني.

ريع
مشا

 لل
مة

لعا
رة ا

إلدا
ا

٩٨٪إنشاء املوقع العام  وكلية العلوم املرحلة الثانية بوادي الدواسر

٨٩٪تأثيث كلية املجتمع باألفالج

٦٩٪إنشاء مبىن ملحق لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩٦٪إنشاء مبىن األمن واالستعالمات للمباين العاجلة باخلرج

٩٩٪كلية املجتمع مبجمع الكليات باألفالج

٩٩٪إسكان أعضاء هيئة التدريس باألفالج

٩٨٪إنشاء  أعمال املوقع العام  والبنية التحتية ( املرحلة الثالثة)

٢٤١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

شر
عا

 ال
صل

لف
ا نسبة اإلجناز مقارنة بالعام السابقاملنجزاجلهة

معة
جلا

ة ا
كال

و

ريع
مشا

 لل
مة

لعا
رة ا

إلدا
ا

٩٩٪املوقع العام وكلية العلوم واآلداب بوادي الدواسر (املرحلة األوىل)
٩٧٪إنشاء املباين املساندة باملوقع العام (املطعم - السوق التجاري - املسجد)

٩٨٪إنشاء كلية إدارة األعمال
١٠٠٪إنشاء معامل وقاعات دراسية عاجلة للطالبات/ كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرج/ اهليامث

١٠٠٪تأثيث كلية العلوم والدراسات اإلنسانية العاجلة للبنات باخلرج  
١٠٠٪إنشاء مبىن املعامل لكلية التربية حبوطة بىن متيم

١٠٠٪إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل.

٩٩٪إنشاء مباين وقاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - مبين السنة التحضريية بوادي الدواسر.

بعد
عن 

يم 
تعل

وال
ات 

وم
ملعل

ة ا
قني

ة ت
ماد

ع

١٠٠٪احلصول على شهادة األيزو ISO الستمرارية األعمال 22301
١٠٠٪احلصول على شهادة األيزو ISO ألمن املعلومات 27001.

تطوير النسخة اجلديدة لبوابة اجلامعة الرئيسة ومواقعها الفرعية وتشمل مواقع الوكاالت والعمادات والكليات واألقسام األكادميية ومواقع أعضاء 
١٠٠٪هيئة التدريس من خالل الكوادر املتميزة بالعمادة

١٠٠٪دعم انتقال اجلامعة للتعليم عن ُبعد يف زمن قياسي خالل جائحة كورونا
١٠٠٪دعم تنفيذ االختبارات اإللكترونية عن ُبعد ضمن منظومة التعلم اإللكتروين باجلامعة  

١٠٠٪تطوير البنية التحتية ملركز البيانات من خالل توسعة اخلوادم وزيادة السعة التخزينية خلدمة بيئة التعلم اإللكتروين
٧٠٪ربط األصول التقنية جبميع مباين اجلامعة بنطاق اجلامعة

٦٠٪تشغيل مشروع مركز تطوير املحتوي ٍالذي يعد أحد مبادرات التعلم اإللكتروين.
١٠٠٪تنفيذ 30 مادة (فيديو) تدريبية وتوعوية يف التعلم اإللكتروين و27 دليل إرشادي وتوعوي يف التعلم اإللكتروين وأدواته.

تنفيذ عدد (47) دورة تدريبية يف نظام التعلم اإللكتروين وأدواته
25 دورة ألعضاء هيئة التدريس / 22 دورة للطالب

٪١٠٠

١٠٠٪تفعيل إجراءات الدعم الفين وخدمات املستفيدين عن بعد



٢٤١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

شر
عا

 ال
صل

لف
ا نسبة اإلجناز مقارنة بالعام السابقاملنجزاجلهة

معة
جلا

ة ا
كال

و

ريع
مشا

 لل
مة

لعا
رة ا

إلدا
ا

٩٩٪املوقع العام وكلية العلوم واآلداب بوادي الدواسر (املرحلة األوىل)
٩٧٪إنشاء املباين املساندة باملوقع العام (املطعم - السوق التجاري - املسجد)

٩٨٪إنشاء كلية إدارة األعمال
١٠٠٪إنشاء معامل وقاعات دراسية عاجلة للطالبات/ كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرج/ اهليامث

١٠٠٪تأثيث كلية العلوم والدراسات اإلنسانية العاجلة للبنات باخلرج  
١٠٠٪إنشاء مبىن املعامل لكلية التربية حبوطة بىن متيم

١٠٠٪إنشاء مباين قاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل.

٩٩٪إنشاء مباين وقاعات دراسية ومعامل إضافية عاجلة - طالبات - مبين السنة التحضريية بوادي الدواسر.

بعد
عن 

يم 
تعل

وال
ات 

وم
ملعل

ة ا
قني

ة ت
ماد

ع

١٠٠٪احلصول على شهادة األيزو ISO الستمرارية األعمال 22301
١٠٠٪احلصول على شهادة األيزو ISO ألمن املعلومات 27001.

تطوير النسخة اجلديدة لبوابة اجلامعة الرئيسة ومواقعها الفرعية وتشمل مواقع الوكاالت والعمادات والكليات واألقسام األكادميية ومواقع أعضاء 
١٠٠٪هيئة التدريس من خالل الكوادر املتميزة بالعمادة

١٠٠٪دعم انتقال اجلامعة للتعليم عن ُبعد يف زمن قياسي خالل جائحة كورونا
١٠٠٪دعم تنفيذ االختبارات اإللكترونية عن ُبعد ضمن منظومة التعلم اإللكتروين باجلامعة  

١٠٠٪تطوير البنية التحتية ملركز البيانات من خالل توسعة اخلوادم وزيادة السعة التخزينية خلدمة بيئة التعلم اإللكتروين
٧٠٪ربط األصول التقنية جبميع مباين اجلامعة بنطاق اجلامعة

٦٠٪تشغيل مشروع مركز تطوير املحتوي ٍالذي يعد أحد مبادرات التعلم اإللكتروين.
١٠٠٪تنفيذ 30 مادة (فيديو) تدريبية وتوعوية يف التعلم اإللكتروين و27 دليل إرشادي وتوعوي يف التعلم اإللكتروين وأدواته.

تنفيذ عدد (47) دورة تدريبية يف نظام التعلم اإللكتروين وأدواته
25 دورة ألعضاء هيئة التدريس / 22 دورة للطالب

٪١٠٠

١٠٠٪تفعيل إجراءات الدعم الفين وخدمات املستفيدين عن بعد



٢٤٢

مركز المعلومات اإلحصائية شر
عا

 ال
صل

لف
ا

نسبة اإلجناز مقارنة بالعام السابقاملنجزاجلهة

ميية
كاد

واأل
ية 

ليم
لتع

ن ا
شؤو

 لل
معة

جلا
ة ا

كال
و

بعد
عن 

يم 
تعل

وال
ات 

وم
ملعل

ة ا
قني

ة ت
ماد

٩٠٪التطوير املستمر لألنظمة احلساسة باجلامعة ومنها: النظام األكادميي، نظام موارد، نظام التعليم اإللكتروين - البالك بوردع
١٠٠٪تطوير بوابة الدراسات العليا

١٠٠٪تطوير بوابة الدبلومات
٩٠٪التكامل مع منظومة التزام
٨٠٪التكامل مع منظومة جامعة

١٠٠٪الربط مع جارتنر
١٠٠٪ربط مجيع النظم واخلدمات اإللكترونية باجلامعة مع النفاذ الوطين املوحد

٨٠٪زيادة تفعيل دور أمن املعلومات حلماية األجهزة واألنظمة والتطبيقات املستخدمة يف العمل عن بعد.
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١٠٠ ٪استمرار تقدمي مجيع خدمات الطالب عن بعد.
١٠٠ ٪استخدام األنظمة اإللكترونية املتاحة من قبل اجلامعة.

Team Viewer ١٠٠ ٪تفعيل جمموعة من اخليارات التقنية لتسهيل تنفيذ طلبات الطالب عن طريق النظام األكادميي مثل برنامج
١٠٠ ٪ختصيص وسيلة التواصل الرمسية عرب الربيد اجلامعي لكل قسم من أقسام العمادة للرد على طلبات واستفسارات الطالب.

إطالق خدمة وثيقة التخرج اإللكترونية بالتعاون مع عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد، اليت تتيح جلميع اخلرجيني واخلرجيات يف الفصل الثاين للعام 
1441هـ احلصول على نسخة مصدقة من وثيقة التخرج من خالل أيقونة اإلصدارات الطالبية.

٪ ١٠٠

إطالق خدميت  طلب زيارة من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة وطلب زيارة من جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز إىل جامعة أخرى إلكترونيا 
١٠٠ ٪بالتعاون مع عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد.

١٠٠٪إيصال وثائق التخرج ملرتل الطالب بالتعاقد مع الربيد السعودي؛ للحفاظ على صحة الطالب وسالمتهم
١٠٠٪تنفيذ خدمة التعاريف اإللكترونية للطالب باللغتني (عريب، إجنليزي).

١٠٠٪تفعيل خدمة مراجعة و اعتماد الدرجات إلكترونيÕ ألعضاء هيئة التدريس.
١٠٠ ٪تطوير بوابة القبول اإلحلاقي وتعديل الرغبات.

١٠٠ ٪تطوير بوابة القبول املسائي.
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١٠٠ ٪تطوير بوابة املنح الداخلية واخلارجية.
١٠٠ ٪تطوير خدمة طلب االعتذار عن فصل إلكترونًيا وتفعيلها
١٠٠ ٪تطوير خدمة طلب االعتذار عن مقرر إلكترونًيا وتفعيلها
١٠٠ ٪تطوير خدمة طلب تأجيل فصل دراسي إلكترونًيا وتفعيلها

١٠٠ ٪تطوير خدمة طلب إعادة قيد إلكترونًيا وتفعيلها
١٠٠ ٪تطوير خدمة طلب فرصة أكادميية للطلبة املفصولني أكادميي» لإلنذارات أو جتاوز املدة النظامية للربنامج وتفعيلها

١٠٠ ٪تطوير خدمة طلب التحويل بني األقسام والكليات إلكترونًيا وتفعيلها
١٠٠ ٪تطوير خدمة الرسائل على البوابة اإللكترونية للطالب.

١٠٠ ٪تطوير تطبيق األجهزة الذكية للخدمات األكادميية اإللكترونية. 
١٠٠ ٪تصميم تطبيق جديد للتقارير اإلحصائية (نظام ذكاء األعمال). 

١٠٠ ٪تطوير دليل القبول.
١٠٠ ٪تصميم وإنشاء دليل اإلجراءات داخل عمادة القبول والتسجيل.

١٠٠ ٪تطوير دليل املرشد األكادميي للطالب اجلامعي.
١٠٠ ٪القيام بورش عمل بعنوان "الطريق إىل جامعتك".

١٠٠ ٪القيام مبحاضرات عن آلية القبول: اآللية، الشروط، التخصصات املتاحة.
١٠٠ ٪القيام بلقاءات تعريفية بلوائح الدراسة واالختبارات، واخلدمات اإللكترونية لطلبة اجلامعة.
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طب
ة ال

٨٠٪تشكيل وحدة للتعليم اإللكتروين بالكلية.كلي
١٠٠٪تفعيل أدوار ومهمات املستشفى اجلامعي ملواجهة اجلائحة وما يرتبط ا من خالل وحدة مكافحة العدوى.

١٠٠٪تشكيل أعضاء جلنة الوقاية من فريوس كورونا
١٠٠٪إقامة مؤمتر االبتكارات احلديثة يف طب األسنان.

١٠٠٪فحص وعالج مايقارب ٦۰۰۰ مريض خالل العام احلايل.
١٠٠٪االنتهاء من إعداد اخلطة اإلستراتيجية للكلية واعتمادها من وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.
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١٠٠ ٪تطوير بوابة املنح الداخلية واخلارجية.
١٠٠ ٪تطوير خدمة طلب االعتذار عن فصل إلكترونًيا وتفعيلها
١٠٠ ٪تطوير خدمة طلب االعتذار عن مقرر إلكترونًيا وتفعيلها
١٠٠ ٪تطوير خدمة طلب تأجيل فصل دراسي إلكترونًيا وتفعيلها

١٠٠ ٪تطوير خدمة طلب إعادة قيد إلكترونًيا وتفعيلها
١٠٠ ٪تطوير خدمة طلب فرصة أكادميية للطلبة املفصولني أكادميي» لإلنذارات أو جتاوز املدة النظامية للربنامج وتفعيلها

١٠٠ ٪تطوير خدمة طلب التحويل بني األقسام والكليات إلكترونًيا وتفعيلها
١٠٠ ٪تطوير خدمة الرسائل على البوابة اإللكترونية للطالب.

١٠٠ ٪تطوير تطبيق األجهزة الذكية للخدمات األكادميية اإللكترونية. 
١٠٠ ٪تصميم تطبيق جديد للتقارير اإلحصائية (نظام ذكاء األعمال). 

١٠٠ ٪تطوير دليل القبول.
١٠٠ ٪تصميم وإنشاء دليل اإلجراءات داخل عمادة القبول والتسجيل.

١٠٠ ٪تطوير دليل املرشد األكادميي للطالب اجلامعي.
١٠٠ ٪القيام بورش عمل بعنوان "الطريق إىل جامعتك".

١٠٠ ٪القيام مبحاضرات عن آلية القبول: اآللية، الشروط، التخصصات املتاحة.
١٠٠ ٪القيام بلقاءات تعريفية بلوائح الدراسة واالختبارات، واخلدمات اإللكترونية لطلبة اجلامعة.
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٨٠٪تشكيل وحدة للتعليم اإللكتروين بالكلية.كلي
١٠٠٪تفعيل أدوار ومهمات املستشفى اجلامعي ملواجهة اجلائحة وما يرتبط ا من خالل وحدة مكافحة العدوى.

١٠٠٪تشكيل أعضاء جلنة الوقاية من فريوس كورونا
١٠٠٪إقامة مؤمتر االبتكارات احلديثة يف طب األسنان.

١٠٠٪فحص وعالج مايقارب ٦۰۰۰ مريض خالل العام احلايل.
١٠٠٪االنتهاء من إعداد اخلطة اإلستراتيجية للكلية واعتمادها من وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.
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٦٦,٧٪فعاليات وحدة البحث العلمي - 10 ورش ولقاءاتك

٥١٪وحدة التطوير و التدريب - 23 ورشة و دورات

١٠٠٪وحدة التدريب امليداين - 8 فعاليات

٣٠٠٪وحدة التعليم اإللكتروين - 27 ورشة تدريبية

٥٣٪وحدة اخلرجيات - 9 ورش تدريبية 

٨٩٪وحدة العمل الطاليب - 61 فعالية

٤٠٪وحدة تقنية املعلومات - 83 مشكلة مت حلها

١٠٧٪وحدة خدمة املجتمع - 48 فعالية

٦٠٪وحدة ذوي االحتياجات اخلاصة - 3 فعاليات
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١٠٠٪عقد (6) ورش عمل ترتبط بوحدة اإلرشاد األكادميي يف الكلية، وتنمية مهارات اللغة اإلجنليزية لدى الطالب والطالبات.

١٠٠٪إقامة أكثر من (18) فعالية تم بأنشطة التدريب الطاليب ومتابعة اخلرجيني.

ي 
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ك
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دوا
٩٥ ٪تفعيل التعلم اإللكتروين بصورة مناسبة ضمن الربامج اليت تقدمها الكلية للجامعة وللمجتمع.ال

٩٥ ٪تفعيل الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس وللطالب حول األدوار واملهمات املطلوبة منهم يف ضوء إستراتيجية التعليم عن بعد.
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١٠٠٪توقيع عقد االعتماد الرباجمي مع هيئة االعتماد األملاين.ا
١٠٠٪تقدمي خدمات اختصصاصية عالجية  ألعضاء هيئة التدريس ومنسويب جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

١٠٠٪البدء يف اإلعداد العتماد الكلية كمركز تدرييب مؤسسي وبراجمي من ِقبل اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.

ريية
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١٠٠٪تشكيل جملس وحدة تعليم اللغة الصينية.ع
١٠٠٪موافقة جملس اجلامعة على مسودة اتفاقية الوحدة مع جهة استثمارية من دولة الصني بالتنسيق مع معهد البحوث واخلدمات االستشارية.

١٠٠٪اعتماد توصيف مقرر مبادئ اللغة الصينية (صني ١٢٠٠)
١٠٠٪اعتماد كتاب مقرر مهارات اإلتصال وفق اتفاقية إعداد الكتب باجلامعة.

١٠٠٪اعتماد كتاب مقرر التفاضل وفق اتفاقية إعداد الكتب باجلامعة.
١٠٠٪نشر (14) ورقة حبثية يف الدوريات العلمية املحكمة.
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١٠٠٪افتتاح الصالة الرياضية بالكلية.
١٠٠٪حتقيق املركز األول يف مسابقة هاكثون اللغة العربية والذكاء االصطناعي يف حمور ذوي االحتياجات اخلاصة.  

١٠٠٪حتقيق مراكز متقدمة (الثاين والثالث والرابع) يف مسابقة القرآن الكرمي يف دورا التاسعة.
١٠٠٪املشاركة يف املعرض وامللتقى التطوعي األول للكليات والفرق التطوعية الطالبية باجلامعة حتت شعار (مبادريت).

١٠٠٪إقامة املعرض العلمي الثاين مللصقات حبوث رياض األطفال.
١٠٠٪إقامة ندوة "اللغة العربية والذكاء االصطناعي".

١٠٠٪إنشاء نادي موهبة ضمن أندية وحدة العمل الطاليب.
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٧٠٪احلصول على املركز الثاين يف كرة القدم فئة (ب).
٦٥٪احلصول على املركز الثامن يف التنس

٩٠٪اختيار الطالب: سامل الظهري ملنتخب اجلامعات يف اختراق الضاحية
٩٠٪اختيار الطالب: عبداهللا الدوسري ملنتخب اجلامعات يف كرة القدم للصاالت

٩٠ ٪تطوير ديكورات مواقع التغذية واخلدمات
٧٥ ٪التميز يف تقدمي اخلدمات للطالب ساكين اإلسكان الطاليب حبيث مت جتهيز وتوفري(مسجد,منافذ خدمات:معمل حاسب آيل,نادي رياضي:مقر قراءة ومطالعة)
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٦٦,٧٪فعاليات وحدة البحث العلمي - 10 ورش ولقاءاتك

٥١٪وحدة التطوير و التدريب - 23 ورشة و دورات

١٠٠٪وحدة التدريب امليداين - 8 فعاليات

٣٠٠٪وحدة التعليم اإللكتروين - 27 ورشة تدريبية

٥٣٪وحدة اخلرجيات - 9 ورش تدريبية 

٨٩٪وحدة العمل الطاليب - 61 فعالية

٤٠٪وحدة تقنية املعلومات - 83 مشكلة مت حلها

١٠٧٪وحدة خدمة املجتمع - 48 فعالية

٦٠٪وحدة ذوي االحتياجات اخلاصة - 3 فعاليات
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١٠٠٪عقد (6) ورش عمل ترتبط بوحدة اإلرشاد األكادميي يف الكلية، وتنمية مهارات اللغة اإلجنليزية لدى الطالب والطالبات.

١٠٠٪إقامة أكثر من (18) فعالية تم بأنشطة التدريب الطاليب ومتابعة اخلرجيني.
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دوا
٩٥ ٪تفعيل التعلم اإللكتروين بصورة مناسبة ضمن الربامج اليت تقدمها الكلية للجامعة وللمجتمع.ال

٩٥ ٪تفعيل الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس وللطالب حول األدوار واملهمات املطلوبة منهم يف ضوء إستراتيجية التعليم عن بعد.
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٩٠٪افتتاح أقسام األشعة اجلديدة.
٩٠٪اعتماد الئحة تنظيم العمل للتشغيل املباشر

٨٠٪اعتماد اهليكل التنظيمي للمستشفى
٧٥٪اعتماد سلم الرواتب لربنامج التشغيل املباشر 

١٠٠٪اعتماد خمططات املستودعات الطبية يف مقر املدينة الطبية.
١٠٠٪اعتماد خمططات عيادات أمراض النساء والتوليد وعمليات اليوم الواحد.

٩٠٪االنتهاء من جتهيز وحدة املناظري الطبية لبدء تشغيلها.
١٠٠٪االنتهاء من جتهيز وإعداد برنامج الفحص املبكر لسرطان الثدي.

١٠٠٪إعادة تأهيل نظام الغازات الطبية وصيانته
١٠٠٪طرح احتياجات املستشفى من املستلزمات الطبية واملخربية واألدوية يف منافسات. 

١٠٠٪جتهيز الصالة الترفيهية يف املجمع السكين.
٨٠٪جتهيز مرافق املستشفى بإجراءات السالمة.

٨٠٪تفعيل وحدة التطوير واجلودة لتتالءم مع االعتماد الصحي للمستشفيات.
٨٠٪إنشاء وحدة حقوق ورضى املرضى.

معة
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ف ا
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مان

ا

١٠٠٪تشكيل جلنة تنفيذية ألوقاف اجلامعة
٧٠ ٪صناعة التحالفات مع إدارات أوقاف اجلامعات 

٦٠٪الشراكة مع اجلامعة يف استثمار األراضي الوقفية 
١٠٠٪اإلسهام يف شراء أصول استثمارية للجامعة بالتعاون مع صندوق الطالب 

١٠٠ ٪إقامة عدد من الورش واللقاءات التعريفية بالوقف ونظامه وأحكامه الشرعية والقانونية
١٠٠٪اإلسهام يف صياغة املقترحات حيال إنشاء وكالة للجامعة لالستثمار

 ١٠٠٪االنتهاء من إدارة أمانة اللقاء التنسيقي ألوقاف اجلامعات ملدة ثالث سنوات
١٠٠ ٪املشاركة يف صياغة التعليمات اخلاصة ملبادرة الصناديق االستثمارية الوقفية من اهليئة العامة لألوقاف بالتنسيق مع هيئة السوق املالية
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١٠٠٪إقامة أكثر من (7) فعاليات تم بثقافة اجلودة  ومتكينها يف املمارسات التدريسية.ا

١٠٠٪إقامة أكثر من (20) دورة تدريبية وتثقيفية ملنسويب الكلية واملجتمع املحلي.
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١٠٠ ٪زيارة وفد من العمادة ملعرض القاهرة الدويل للكتاب 2020 م

٧٠ ٪جرد وتعشيب مقتنيات مكتبات الكليات 

٦٥٪شراء كتب ختصصية لكليات اجلامعة

٣٥٪تأمني بوابات محاية للمكتبات (جديدة) وأجهزة إعارة ذاتية

٣٥٪تأمني أجهزة تصوير ذايت



٢٤٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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٩٠٪افتتاح أقسام األشعة اجلديدة.
٩٠٪اعتماد الئحة تنظيم العمل للتشغيل املباشر

٨٠٪اعتماد اهليكل التنظيمي للمستشفى
٧٥٪اعتماد سلم الرواتب لربنامج التشغيل املباشر 

١٠٠٪اعتماد خمططات املستودعات الطبية يف مقر املدينة الطبية.
١٠٠٪اعتماد خمططات عيادات أمراض النساء والتوليد وعمليات اليوم الواحد.

٩٠٪االنتهاء من جتهيز وحدة املناظري الطبية لبدء تشغيلها.
١٠٠٪االنتهاء من جتهيز وإعداد برنامج الفحص املبكر لسرطان الثدي.

١٠٠٪إعادة تأهيل نظام الغازات الطبية وصيانته
١٠٠٪طرح احتياجات املستشفى من املستلزمات الطبية واملخربية واألدوية يف منافسات. 

١٠٠٪جتهيز الصالة الترفيهية يف املجمع السكين.
٨٠٪جتهيز مرافق املستشفى بإجراءات السالمة.

٨٠٪تفعيل وحدة التطوير واجلودة لتتالءم مع االعتماد الصحي للمستشفيات.
٨٠٪إنشاء وحدة حقوق ورضى املرضى.

معة
جلا

ف ا
وقا

ة أ
مان

ا

١٠٠٪تشكيل جلنة تنفيذية ألوقاف اجلامعة
٧٠ ٪صناعة التحالفات مع إدارات أوقاف اجلامعات 

٦٠٪الشراكة مع اجلامعة يف استثمار األراضي الوقفية 
١٠٠٪اإلسهام يف شراء أصول استثمارية للجامعة بالتعاون مع صندوق الطالب 

١٠٠ ٪إقامة عدد من الورش واللقاءات التعريفية بالوقف ونظامه وأحكامه الشرعية والقانونية
١٠٠٪اإلسهام يف صياغة املقترحات حيال إنشاء وكالة للجامعة لالستثمار

 ١٠٠٪االنتهاء من إدارة أمانة اللقاء التنسيقي ألوقاف اجلامعات ملدة ثالث سنوات
١٠٠ ٪املشاركة يف صياغة التعليمات اخلاصة ملبادرة الصناديق االستثمارية الوقفية من اهليئة العامة لألوقاف بالتنسيق مع هيئة السوق املالية
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١٠٠٪إقامة أكثر من (7) فعاليات تم بثقافة اجلودة  ومتكينها يف املمارسات التدريسية.ا

١٠٠٪إقامة أكثر من (20) دورة تدريبية وتثقيفية ملنسويب الكلية واملجتمع املحلي.
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١٠٠ ٪زيارة وفد من العمادة ملعرض القاهرة الدويل للكتاب 2020 م

٧٠ ٪جرد وتعشيب مقتنيات مكتبات الكليات 

٦٥٪شراء كتب ختصصية لكليات اجلامعة

٣٥٪تأمني بوابات محاية للمكتبات (جديدة) وأجهزة إعارة ذاتية

٣٥٪تأمني أجهزة تصوير ذايت
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٢/٠١- المعوقات والحلول المقترحة لتجاوزها:

احللول املقترحةاملعوقاجلهة
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زيادة عدد موظفي الدعم الفين لنظام مواردكثرة أعطال نظام مواردع

عدم وجود تقارير يف نظام موارد لطباعة بعض البيانات املهمة مثل:(البيانات الشخصية ملنسويب 
اجلامعة - عدد من أمت تقومي األداء الوظيفي - عدد من أمت التدريب... اخل)

إضافة جمموعة من التقارير والبيانات على نظام املوارد ومتكني عمادة املوارد البشرية 
من طباعتها لتحليل البياتات.

إتاحة خدمات ذاتية مثل(بدل ندرة - طلب أوامر اركاب- اخل) وجود طلبات كثريه حول توفر خدمات ذاتية للمستفيدين

ريع
مشا

 لل
مة
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رة ا

إلدا
زيادة العناصر البشريةقلة املوارد البشرية واالعتماداتا

توفري االعتمادات املاليةقلة االعتمادات املالية والسيولة املالية
تعيني وتوفري كوادر بشريةالقصور يف تدريب العناصر البشرية

زيادة العناصر البشرية ذات اخلربةقلة العناصر البشرية بالنسبة حلجم األعمال املوكلة واليت حتت إشراف اإلدارة
توفري األجهزة واملعدات الفنية الالزمة لذلكقلة األجهزة واملعدات الالزمة لإلدارة والتجهيزات الفنية

زيادة االعتماد املايل والدعم الفين وزيادة العناصر البشرية للدعم الفين باإلدارةقلة الدعم الفين بإدارة املشاريع
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تزويد العمادة بوظائف ختصصية لتغطية النقص احلاصل.نقص املوظفني لتغطية احتياج اجلامعة

توقف أعمال التوريدات والتركيبات جبميع املشاريع جراء اإلجراءات االحترازية وتعليق احلضور 
اختاذ إجراءات لتمديد أو إيقاف مؤقت للمشاريع حبسب احلالة.ملقرات العمل بسبب جائحة مرض كورونا املستجد.

٢٤٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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إقرار القواعد املنظمة للتعلم اإللكتروين كإطار تنظيمي وتعميمها على كليات اجلامعة   قصور حتقيق متطلبات تنفيذ التحول حنو مستويات التعلم اإللكتروين (اإلثرائي، املدمج، وعن بعد).ع
وأقسامها األكادميية.

التباين يف تفعيل كليات اجلامعة لنظم وخدمات التعلم اإللكتروين، وحاجة كل جهة إىل برنامج 
خمصص للتوعية والتدريب والدعم للخدمات اليت يقدمها التعلم اإللكتروين بشقيه النظم 

والتصميم التعليمي.

التوسع يف تنفيذ وحدات إدارية وفنية يف الكليات للتعلم اإللكتروين تتضمن مهام حمددة 
لدعم التعلم اإللكتروين، يكله إدارية تابعة للكلية، وتنظيم معتمد وحمدد من إدارة 

اجلامعة، ودعم وإتصال فين مباشر بوكالة التعلم اإللكتروين.

عدم وجود احلافز ملشاركة أعضاء هيئة التدريس يف عميات تطوير ومشاركة املحتوى الرقمي، 
املطلوب إلثراء مستودع اجلامعة الرقمي للمحتوى، وشبكة املوارد السعودية (مشس).

تقدمي الدعم الالزم وإطالق جائزة التميز يف التعلم اإللكتروين على مستوى اجلامعة 
لزيادة اإلسهام يف اإلنتاج الرقمي لدعم عمليات التطوير الرقمي.

املبادرة بتطوير ورفع مستوى أداء موظفي العمادة ومنحهم الدورات املالئمة.نقص الدورات التخصصية املتقدمة يف جمال العمل.
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التواصل مع اجلهات املختصة إلضافة عدد املوظفني لضمان سرعة اخلدمة واإلجناز.نقص يف عدد موظفي العمادة.

ختصيص مبىن للعمادة.عدم وجود مبىن خمصص للعمادة.

ضعف خمرجات التعليم العام

- فرض السنة التحضريية على بعض التخصصات اليت تدرس باللغة اإلجنليزية 
(خاصة كلية إدارة األعمال)

- تفعيل مبادرة الطريق إىل جامعتك (برنامج تعريفي بكيفية اختيار التخصص وعرض 
التخصصات املتاحة موجهة لطلبة الثانوية).

- تفعيل الربنامج التثقيفي (برنامج تعريفي بالئحة الدراسة واالختبارات موجهة 
للطلبة املستجدين)

- إدخال الكليات العسكرية ضمن قوائم بوابة القبول املوحداحلصول على قبول يف الكليات العسكرية بعد القبول املوحد

توفري إسكان طاليب يف املقرات البعيدةُبعد املقر اجلغرايف عن مكان سكن الطالب
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إقرار القواعد املنظمة للتعلم اإللكتروين كإطار تنظيمي وتعميمها على كليات اجلامعة   قصور حتقيق متطلبات تنفيذ التحول حنو مستويات التعلم اإللكتروين (اإلثرائي، املدمج، وعن بعد).ع
وأقسامها األكادميية.

التباين يف تفعيل كليات اجلامعة لنظم وخدمات التعلم اإللكتروين، وحاجة كل جهة إىل برنامج 
خمصص للتوعية والتدريب والدعم للخدمات اليت يقدمها التعلم اإللكتروين بشقيه النظم 

والتصميم التعليمي.

التوسع يف تنفيذ وحدات إدارية وفنية يف الكليات للتعلم اإللكتروين تتضمن مهام حمددة 
لدعم التعلم اإللكتروين، يكله إدارية تابعة للكلية، وتنظيم معتمد وحمدد من إدارة 

اجلامعة، ودعم وإتصال فين مباشر بوكالة التعلم اإللكتروين.

عدم وجود احلافز ملشاركة أعضاء هيئة التدريس يف عميات تطوير ومشاركة املحتوى الرقمي، 
املطلوب إلثراء مستودع اجلامعة الرقمي للمحتوى، وشبكة املوارد السعودية (مشس).

تقدمي الدعم الالزم وإطالق جائزة التميز يف التعلم اإللكتروين على مستوى اجلامعة 
لزيادة اإلسهام يف اإلنتاج الرقمي لدعم عمليات التطوير الرقمي.

املبادرة بتطوير ورفع مستوى أداء موظفي العمادة ومنحهم الدورات املالئمة.نقص الدورات التخصصية املتقدمة يف جمال العمل.
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التواصل مع اجلهات املختصة إلضافة عدد املوظفني لضمان سرعة اخلدمة واإلجناز.نقص يف عدد موظفي العمادة.

ختصيص مبىن للعمادة.عدم وجود مبىن خمصص للعمادة.

ضعف خمرجات التعليم العام

- فرض السنة التحضريية على بعض التخصصات اليت تدرس باللغة اإلجنليزية 
(خاصة كلية إدارة األعمال)

- تفعيل مبادرة الطريق إىل جامعتك (برنامج تعريفي بكيفية اختيار التخصص وعرض 
التخصصات املتاحة موجهة لطلبة الثانوية).

- تفعيل الربنامج التثقيفي (برنامج تعريفي بالئحة الدراسة واالختبارات موجهة 
للطلبة املستجدين)

- إدخال الكليات العسكرية ضمن قوائم بوابة القبول املوحداحلصول على قبول يف الكليات العسكرية بعد القبول املوحد

توفري إسكان طاليب يف املقرات البعيدةُبعد املقر اجلغرايف عن مكان سكن الطالب



٢٥٠

مركز المعلومات اإلحصائية شر
عا

 ال
صل

لف
ا

احللول املقترحةاملعوقاجلهة

ميية
كاد

واأل
ية 

ليم
لتع

ن ا
شؤو

 لل
معة

جلا
ة ا

كال
و

جيل
تس

وال
ول 

لقب
دة ا

تفعيل دور وحدة التوجيه واإلرشاد باجلامعة يف اإلرشاد النفسيعدم وجود أهداف ورؤية واضحة للطلبة يف مرحلة الثانويعما

ارتفاع نسبة الرسوب يف بعض التخصصات الدراسية
- رفع مستوى طلبة الثانوية يف اللغة اإلجنليزية قبل القبول باجلامعة.

- تطوير معايري القبول.
- تفعيل دور وحدة التوجيه واإلرشاد باجلامعة يف اإلرشاد النفسي للطلبة.

الب
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ن ا
شؤو
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وجود السجل املهارى وتقدمي أنشطة متميزة ومبتكرة وتنمية مهارات املوهوبني منهم ضعف مشاركة الطلبة يف األنشطة الطالبية
باإلضافة لتطوير دور األندية الطالبية ومستوى فاعليتها

التميز يف تقدمي اخلدمات املساندة جلميع الطالب مبا يف ذلك الطالب ذوو اإلعاقة  نقص مستوى اخلدمات املقدمة للطلبة
وتقدمي خدمات التوجيه واإلرشاد وتطبيق معايري اجلودة يف كافة األنشطة واخلدمات

نوعية األعمال التطوعية

اســتحداث جلنــة عليــا لإلشــراف علــى األعمــال التطوعيــة يف اجلامعــة وتوثيــق الروابــط بــني 
اجلامعــة ومؤسســات املجتمــع واســتحداث نــادي للتطــوع وتطويــر دليــل تنظيمــي وإجرائــي 
للعمــل التطوعــي. كذلــك تطويــر الربامــج اجلاذبــة للعمــل التطوعــي خــالل تعزيــز اإلعالنــات 

والنشــر الــدوري لألخبــار والفعاليــات عــرب إعــالم اجلامعــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي.

استقطاب كوادر بشرية متميزة باإلضافة لربامج تطوير النمو املهين للموظفني وتنفيذ قلة الفرص التدريبية املقدمة للكوادر البشرية
العديد من الدورات املهنية املتميزة لتطوير املوظفني.
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تطوير وحتسني مستمر لربامج الشراكات الطالبية وعقد الشراكات مع القطاع اخلاص عدم وجود شراكات إستراتيجية
لدعم برامج العمادة

وجود جملس استشاري للعمادة وتطوير األنظمة واللوائح وتعزيز النمو املهين للموظفني قصور التنظيم اإلداري
وتطوير دليل توصيف الوظائف واملهام ملنسويب العمادة

تعزيز دور الرعاة وجذم لتعزيز املوارد املالية الذاتيةعدم التنوع يف مصادر املوارد املالية

حتسني مستمر وتطوير البيئة املناسبة للطالب ذوي اإلعاقة وتسهيل اخلدمات هلم قصور متطلبات البيئة املناسبة للطالب ذوي اإلعاقة
وتذليل العقبات اليت قد تواجههم

زيادة نسبة الطلبة األجانب وطلبة املنح الدراسيةعدم تنوع طالب املنح الدراسية وبراجمها

ب 
لط

ة ا
كلي

خلرج
ي با

شر
الب

دعم التعليم اإللكتروين والتطوير الدائم ملنصة بالكبورد و توفري املواد الالزمة للتعليم االنتقال املفاجئ إىل التواصل االفتراضي بسبب جائحة الكورونا.
عن بعد

ية 
ترب

ة ال
كلي

خلرج
با

جتهيز مسرح الكلية واستثماره عدم وجود بيئة مناسبة إلقامة الفعاليات (مسرح وحنوه)
املسارعة يف اعتماد السجل املهاري تأخر اعتماد السجل املهاري لتحفيز الطالبات لإلقبال على األنشطة.

التنسيق مع رئيسات األقسام واستحداث ميزات لالستمرار يف مهام األنشطة الطالبيةالتغيري احلاصل يف منسقات األنشطة مما يؤثر يف سالسة تنفيذ اخلطة املرفوعة سنويا اللعمادة.

نة 
لس

دة ا
عما

ريية
حض

الت

زيادة عدد وظائف العمادة األكادمييةقلة أعضاء هيئة التدريس التابعني للجامعة
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زيادة عدد وظائف العمادة األكادمييةقلة أعضاء هيئة التدريس التابعني للجامعة
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تنفيذ بعض األنشطة خارج أوقات الدوام الرمسيارتباط طالب الكلية مبعامل وعيادات بعضها ينتهي الساعة 5 مساًء

دمل
 بال

ية/
بيق

تط
ن ال

فنو
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ب 
آلدا

ة ا
كلي

ة -
ربي

 الت
لية

تشكيل وحدة املوهوبات بالكلية. قصور تطوير مهارات املوهوبات بدعم االبتكار وريادة األعمالك
تشكيل فريق للدعم الفين يضم منسوبات الوحدة وعدد من الطالبات يتم تدريبهناستكمال الفصل الدراسي عرب اإلنترنت أدى إىل ضغط كبري على منسوبات الوحدة

الربط الشبكي بني قاعة التدريب بالكلية و اجلامعةصعوبة حضور منسوبات الكلية مجيع الورش اليت تقدم يف اجلامعة
تنظيم يوم مهنة بالكليةصعوبة دعم اخلرجيات الباحثات عن وظائف

قصور النظام األكادميي لشؤون الطالبات - الرجستر- اليعمل إال بشبكة اجلامعة، مما حيتاج للعمل 
خارج وقت الدوام لضغط العمل يف بعض الفترات واحلاجة لبيانات الطالبات فترة تعليق احلضور 

ملقرات العمل. خاصة ألعمال اإلرشاد األكادميي. والقبول والتسجيل واحلذف واإلضافه

منح املسؤوالت عن عمليات القبول والتسجيل صالحية حبيث يعمل النظام من شبكات 
غري شبكة اجلامعة

تنظيم سلسلة من الورش و الدورات التدريبية لتنمية مهارات التدريس عن بعد قصور  مهارات التدريس عن بعد
والتقومي املستمر

استحداث أقسام جديدة مواكبة الحتياجات سوق العملغلق األقسام التربوية

روع
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ترب

ة ال
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دي
لوا

با

التفعيل اإلجيايب للتعلم اإللكتروين من جانب مجيع املشاركني يف العملية التعليميةتعليق الدراسة واللجوء للدراسة عن بعد.

ية 
طب

م ال
علو
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كلي
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دوا

ي ال
واد

ة ب
يقي

طب
الت

استقطاب عدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس لشطر البنني من جامعات مرموقة.نقص يف أعداد أعضاء هيئة التدريس يف شطر البنني بالكلية

تفعيل بعض الفعاليات واألنشطة عرب التقنيات احلديثة.توقف بعض الفعاليات واألنشطة املختلفة بالكلية مع تعليق الدراسة
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عدم اكتمال اجلزء العملي ملشروعات التخرج للفصل الدراسي الثاين باملستشفى  بسبب جائحة 
استبدال املشروع بـبحث مرجعي علمي (Article Review).كورونا املستجد.

خماطبة اجلهات ذات العالقة لتوفري قاعة للمحاضرات.عدم توفري قاعة إللقاء املحاضرات لطالبات االمتياز.

عمل جدول للمحاضرات اخلاصة بالطالبات يف املستشفى علي أن يكون ضمن ساعات الدوام.عدم توافر الوقت الكايف حلضور املحاضرات باملستشفى

استقطاب كادر إدارى  وفىن متميز ذي كفاءة عالية خاصة يف شطر البننينقص الكوادر الفنية املدربة لتشغيل املعامل

جتهيز معمل حماكاة للتدريب العملي بالكليةعدم وجود معمل حماكاة للتدريب العملي

حتفيز الطالبات املتعثرات حبضور الساعات اإلضافية لرفع مستواهم الدراسي.قلة تفاعل الطالبات املتعثرات من طرح الساعات اإلضافية املقترحة لتحسني مستواهن.

ية 
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إلن
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لدر
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ية 

كل
ليل

لس
با

عدم قدرة بعض األقسام على احلصول علي موافقة  من مراجع  خارجي وذلك لعدم وجود حافز 
حتديد اجلهة املسؤولة عن منح احلافز للمراجع اخلارجي والتواصل معه ألخذ موافقته.حمدد وواضح وجهة مسؤولة بتحديده للمراجع اخلارجي.

التواصل مع اجلهة ذات العالقة بشأن منح الصالحيةعدم وجود صالحيات يف نظام اجلامعة اإللكتروين لتجميع بيانات اخلرجيني واملتوقع خترجهم.

البحث عن آلية للتواصل وجلذب اخلرجيني للتواصل مع الكلية بتوفري فرص هلم االفتقار إيل آلية وقناة لإلتصال والتواصل مع اخلرجيني بعد خترجهم
للتوظيف أو على األقل توفري دورات تأهيلية هلم يف التنمية البشرية
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اإلسهام يف منو إدارات األوقاف يف اجلامعات بشكل سريع وقوي.حداثة إدارات األوقاف يف اجلامعات.أ

حتفيز املحسنني والواقفني وتسويق الفرص االستثمارية للجامعة بشكل اكرب وباحترافية أعلىحمدودية وجود البنود املالية اليت تدعم االستثمار الوقفي للجامعة.

عي
جلام

ى ا
شف

ست
امل

طلب دعم لبنود ميزانية التشغيل من قبل وزارة املاليةضعف االعتماد املايل لبنود التشغيل الذايت

رفع عدد الوظائف املعتمدة مع زيادة بند الرواتبقله أعداد الكوادر البشرية مقارنة بالسعة السريرية 

توفري نظام صحي متقدم مع الدعم الفين له (HIS), نظام مايل وإداري (ERP) مستقل  دعم بطء يف عملية التحول اإللكتروين يف اخلدمات
(NETWORK) نظام شبكة اإلنترنت باملستشفى واملرافق التابعة له

عدم توفر اشتراطات السالمة ومكافحة العدوى والتعقيم يف إدارة املختربات الطبية لصغر املساحة 
املتوفرة.

استئجار املبىن املالصق (العيادات واملختربات) 
وختصيص  دور للمختربات الطبية

استئجار املبىن املالصق (العيادات واملختربات)عدم توفر إشتراطات السالمة ومكافحة العدوى يف قسم التعقيم املركزى لصغر املساحة املتوفرة.
وختصيص  دور لقسم التعقيم املركزى

استئجار املبىن املالصق (العيادات واملختربات) وختصيص دور إلدارة الشؤون األكادميية صعوبة تنفيذ املؤمترات وورش العمل يف املستشفى لعدم توفر أماكن جمهزة.
والتدريب

ضعف مستوى احلراسات والرقابة األمنية باملستشفى و املرافق التابعة له
طرح منافسة احلراسات األمنية بعدد 25 حارسا ( عدد 7 حراس أمن)
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الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

شر
عا

 ال
صل

لف
ا ٣/٠١ - الدعاوى المرفوعة ضد الجامعة حسب الموضوع واألنظمة : 

اإلدارة القانونية

اإلفادةاملوضوع 

٢٣ قضيةعدد القضايا المرفوعة ضد الجامعة

إداريةتصنيف القضايا

األنظمة المرتبطة بالقضايا

نظام المشتريات والئحته التنفيذية

الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية

٩ أحكامعدد األحكام الصادرة لصاحل اجلامعة

٤ أحكامعدد األحكام الصادرة ضد اجلامعة



٢٥٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

شر
عا

 ال
صل

لف
ا ٣/٠١ - الدعاوى المرفوعة ضد الجامعة حسب الموضوع واألنظمة : 

اإلدارة القانونية

اإلفادةاملوضوع 

٢٣ قضيةعدد القضايا المرفوعة ضد الجامعة

إداريةتصنيف القضايا

األنظمة المرتبطة بالقضايا

نظام المشتريات والئحته التنفيذية

الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية

٩ أحكامعدد األحكام الصادرة لصاحل اجلامعة

٤ أحكامعدد األحكام الصادرة ضد اجلامعة



٢٣٦

مركز المعلومات اإلحصائية شر
عا

 ال
صل

لف
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