








الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على الهادي األمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد:

الجامعــة صــرح علمــي ذو تأثيــر فاعــل فــي بنــاء األجيــال وإعــداد الكــوادر العلميــة المؤهلــة لإلســهام فــي الحــراك التطويــري للمجتمــع، ذلــك أنهــا تقــوم 

علــى ركائــز ثــالث هــي: 

التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع، ولــكل ركيــزة منهــا برامــج علميــة وعملية تتطلــب تحديثــًا مســتدامًا وتطعيمًا متواصــاًل بأحــدث المعطيات 

العلميــة والفنيــة، فيمــا يتوافــق مــع رؤيــة الجامعــة ورســالتها الراميــة إلــى أن تكــون جامعــة األميــر ســطام بــن عبــد العزيــز مصــدر إشــعاع معرفــي فــي 

محيطهــا االجتماعــي القريــب والبعيــد، بــل وذات امتــدادات إقليميــة ودوليــة بعــون اهلل. 

وبمــا أن العمليــات اإلحصائيــة المتقنــة آليــًا وِعلميــًا أظهــرت فاعليــة كبيــرة فــي التعــرف الجيــد علــى الواقــع ومفرداتــه، وتلمــس نقــاط القــوة والضعــف 

لــدى برامــج الجامعــة، وكــذا استشــراف المســتقبل، فــإن لذلــك أثــره الكبيــر فــي اتخــاذ القــرارات المدروســة ذات الصبغــة الواقعيــة الشــمولية، ومــن ثــم 

االطمئنــان إلــى ســالمة المســيرة الجامعيــة ونجاحهــا بــإذن اهلل تعالــى.

وتحقيقــًا لذلــك اعتمــدت الجامعــة مفهــوم المعلوماتيــة والجــودة بمعطياتهــا التطبيقيــة المعاصــرة والحديثــة، وســعت جــادة لتفعيــل دور )مركــز 

ــاء  ــات اإلحص ــاء عملي ــه أعب ــت ب ــا، وأناط ــة وإداراته ــادات الجامع ــدى عم ــات ل ــة البيان ــى كاف ــول عل ــن الحص ــه م ــا، ومكنت ــي( لديه ــات اإلحصائ المعلوم

ــج تتمتــع بالموثوقيــة وقابلــة للتطبيــق أيضــًا. ــم الخــروج بنتائ والتحليــل، ومــن َث

وإن التقريــر الســنوي الــذي بيــن أيدينــا ليفصــح عــن عمــل مبــارك اســتغرق كافــة برامــج الجامعــة وفعالياتهــا ومنجزاتهــا فــي الجانــب التعليمــي لــدى 

أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب والطالبــات، وفــي الجانــب اإلداري والمالــي، وكــذا الجانــب المجتمعــي، وكل ذلــك فــي قالــب إحصائــي دقيــق، وُحلــة 

ــة. ــة متقن معلوماتي

ــس  ــا، إذ انعك ــة وإداراته ــات الجامع ــة ومؤسس ــي، ولكاف ــات اإلحصائ ــز المعلوم ــي مرك ــالء ف ــر للزم ــكر والتقدي ــر الش ــدي واف ــي أن أس ــب ل ــه ليطي وإن

ــداد. ــق والس ــم دوام التوفي ــًا له ــداع، ومتمني ــاء واإلب ــن العط ــدًا م ــع مزي ــن الجمي ــًا م ــه، راجي ــر ووضوح ــمولية التقري ــى ش ــًا عل ــم إيجابي تعاونه

مقدمة 
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الطالب والطالبات
الفصل األول

الطالب والطالبات
الفصل األول

يت�صمن هذا الف�صل جميع املعلومات التي تخ�ص الطالب والطالبات والإجنازات
التي حتققت ب�صاأنها 
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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الطالب والطالبات
الفصل األول

المجموع
شهادات 

أخرى )سنة 
تحضيرية(

 دبلوم دون
جامعي

كليات 
المجتمع 
)انتقالي 
+مشارك(

 دون
الجامعي

 المتوسطة
والثانوية

بكالوريوس  دبلوم
عالي زمالة ماجستير دكتوراه  المرحلة

الدراسية

29863 1758 0 1441 0 26251 301 0 112 0 عدد الطالب
% 100 % 5.88 % 0 % 4.82  % 0 % 87.9 % 1 % 0 % 0.37 % 0 الن�صبة

خريج مقيد مستجد الحالة

4802 29863 7135 عدد الطالب

خريج غير سعودي سعودي الجنسية

29863 405 29458 عدد الطالب

% 100  % 1.35 الن�صبة  98.64 % 

1/1/1ـ أعداد ونسب الطالب حسب المرحلة الدراسة:

2/1/1ـ أعداد الطالب حسب حاالتهم:

3/1/1ـ أعداد ونسب الطالب حسب الجنسية:

1/1ـ بيانات إحصائية للطالب والطالبات بشكل عام من خالل ما يلي:
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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المجموع أنثى ذكر الجنس

29863 17812 12051 عدد الطلبة

% 100  % 59.64 % 40.35 الن�صبة

1/2/1ـ توزيع أعداد الطالب حسب الحالة والمرحلة الدراسية:

4/1/1ـ أعداد ونسب الطالب حسب الجنس:

2/1ـ بيانات إحصائية لحالة الطالب )مستجد، مقيد، خريج(:

المرحلة الدراسية

 حالة
المجموعالطالب

شهادات 
أخرى )سنة 

تحضيرية(

 دبلوم
 دون

جامعي

كليات 
المجتمع 

)انتقالي + 
مشارك(

 دون
الجامعي

 المتوسطة
والثانوية

بكالوريوس دبلوم عالي زمالة ماجستير دكتوراه

7135 1512 0 902 0 4403 279 0 39 0 م�صتجد

29863 1758 0 1441 0 26251 301 0 112 0 مقيد

4802 0 0 172 0 4357 257 0 16 0 خريج

• الطالب املقيدون هم جميع الطالب )امل�صتجدون واخلريجون(
• اأي مرحلة درا�صية غري موجودة يف ال�صكل البياين معنى ذلك ل يوجد طالب بهذه املرحلة.
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الطالب والطالبات
الفصل األول
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مستجد مقید    خریج  

رسم بياني يوضح أعداد الطالب حسب الحالة ومرحلة الدراسية

29863

26251

4802

7135

43574403

000000027930125739    112   16
000000

17581512
172

144419021
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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2/2/1ـ أعداد الطالب ونسبهم حسب الحالة والكلية:

حاالت الطلبة

خريجونالكلية مقيدون مستجدون

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

%0.77   37 % 0.80 240 % 0 0 الطب الب�صري باخلرج

% 0.65 31  % 0.58 172 % 0 0 طب الأ�صنان باخلرج

%5.77 277 % 4.18 1247 % 0 0 العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

%0.35 17 % 0.50 150 % 0.17 12 العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدوا�صر

%1.71 82 % 2.15 641 % 0 0 ال�صيدلة باخلرج

%2.00 96 % 1.89 563 % 0 0 الهند�صة باخلرج

%0.67 32 % 0.63 189 % 0 0 الهند�صة بوادي الدوا�صر

%3.39 163 % 2.93 874 % 0 0 هند�صة وعلوم احلا�صب باخلرج

%6.02 289 % 8.64 2581 % 8.61 614 اإدارة الأعمال باخلرج

%0.85 41 % 2.19 654 % 3.87 276 اإدارة الأعمال بحوطة بني متيم

%12.83 616 % 11.98 3577 % 4.65 332 العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج
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الطالب والطالبات
الفصل األول

حاالت الطلبة

خريجونالكلية مقيدون مستجدون

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

%6.10 293 % 5.22 1558 % 4.77 340 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بحوطة بني متيم

%8.81 423 % 9.14 2728 % 9.77 697 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بالأفالج

%4.41 212 % 4.59 1372 % 4.71 336 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بال�صليل

%5.06 243 % 6.34 1894 % 5.96 425 الآداب والعلوم بوادي الدوا�صر

%18.87 906 % 13.84 4133 % 12.68 905 الرتبية باخلرج

%5.56 267 % 6.28 1874 % 4.02 287 الرتبية بالدمل

%11.41 548 % 7.14 2133 % 6.05 432 الرتبية بوادي الدوا�صر

%3.35 161 % 4.33 1293 % 11.23 801 املجتمع باخلرج

%0.23 11 % 0.45 135 % 1.42 101 املجتمع بالأفالج

%0.00 0 % 0.04 13 % 0 0 كلية املجتمع بالأفالج فرع وادي الدوا�صر

%0.00 0 %5.39 1610 %19.71 1406 ال�صنة التح�صريية

%1.19  57 % 0.28 84 % 0.87 62 عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر

%0.00 0 % 0.50 148 % 1.53 109 الربنامج املوحد بوادي الدوا�صر

% 100 4802 % 100  29863  % 100 7135 الإجمايل
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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رسم بياني يوضح أعداد الطالب ونسبهم حسب الحالة والكلية
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الطالب والطالبات
الفصل األول

2/2/1ـ أعداد الطالب ونسبهم حسب الحالة والجنسية:

المجموع

الجنسية

حاالت الطلبة
غير سعودي سعودي

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

% 100 7135 % 1.76 124 % 98.26 7011 م�صتجدون

% 100 29863 % 1.35 405 % 98.64 29458 مقيدون

% 100 4802 % 1.68 81 % 98.31 4721 خريجون
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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رسم بياني يوضح أعداد الطالب ونسبهم حسب الحالة والجنسية
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الطالب والطالبات
الفصل األول

4/2/1 ـ أعداد الطالب ونسبهم حسب الحالة والجنس:

المجموع

الجنس

حاالت الطلبة
أنثى ذكر

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

% 100 7135  % 51.87 3701 % 48.12 3434 م�صتجدون

% 100 29863 % 59.64 17812 % 40.35 12051 مقيدون

% 100 4802 % 66.49 3193 % 33.50 1609 خريجون
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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رسم بياني يوضح أعداد الطالب ونسبهم حسب الحالة والجنس
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الطالب والطالبات
الفصل األول

 معدل
التغير اإلجمالي

شهادات أخرى
 السنة(

)التحضيرية كليات المجتمع البكالوريوس دبلوم عالي ماجستير     العام الجامعي

% 20.95 25435 503 852 23763 317 0 1434-  1435 هــ

% 8.4 27582 972 996 25080 493 41 1435-   1436هـ

% 2.17 28181 2080 1085 24935 11 70 1436-1437 هــ

% 1.68 28664 1850 1242 25452 37 83 1437 - 1438 هــ

 % 4.18 29863 1758 1441 26251 301 112 1438-1439 هــ

5/2/1ـ تطور أعداد الطالب خالل السنوات الخمس األخيرة حسب مرحلة الدراسة:
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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رسم بياني يوضح تطور أعداد الطالب خالل السنوات الخمس ا�خيرة حسب مرحلة الدراسة
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الطالب والطالبات
الفصل األول

6/2/1ـ أعداد الخريجين ونسبهم حسب القسم والكلية:

النسبة

عدد الخريجين

القسم الكلية
المجموع طالبات طالب

%2.21 106 79 27 ريا�صيات

العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج

%2.60 125 94 31 فيزياء

  % 3.77  181 135 46 اللغة الإجنليزية واأدابها

%2.39 115 115 0 الأحياء

%1.85 89 75 14 الكيمياء

%0.52 25 14 11 علوم احلا�صب

هند�صة وعلوم احلا�صب باخلرج

%2.50 120 97 23 نظم املعلومات

%0.02 1 0 1 نظم املعلومات املالية

%0.10 5 5 0 نظم معلومات الأعمال

%0.23 11 0 11 هند�صة احلا�صب

%0.02 1 0 1 اأنظمة ال�صبكات

%0.65 31 0 31 الهند�صة امليكانيكية

32 0.67%الهند�صة باخلرج 0 32 الهند�صة الكهربائية

%0.69 33 0 33 الهند�صة املدنية
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
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عدد الخريجين

النسبة المجموع طالبات طالب القسم الكلية

%3.10 149 0 149 القانون

اإدارة الأعمال باخلرج

%1.29 62 27 35 اإدارة املوارد الب�صرية

%0.27 13 0 13 نظم املعلومات الإدارية

%0.17 8 0 8 مالية ال�صركات

%0.48 23 14 9 املحا�صبة

%0.71 34 0 34 الإدارة

%0.73 35 23 12 ريا�صيات

العلوم والدرا�صات الإن�صانية بالأفالج

%2.89 139 107 32 اللغة الإجنليزية واأدابها

%0.75 36 36 0 اللغة العربية واآدابها

%0.77 37 0 37 الإدارة املالية

%2.04 98 98 0 الدرا�صات الإ�صالمية

%0.02 1 1 0 الكيمياء
%1.60 77 60 17 علوم احلا�صب

%0.23 11 0 11 العلوم الدارية والن�صانية املجتمع بالأفالج

%1.94 93 93 0 الدرا�صات الإ�صالمية

الرتبية بالدمل
%0.35 17 17 0 ريا�صيات
%1.12 54 54 0 القت�صاد املنزيل

%1.94 93 93 0 اللغة العربية
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الطالب والطالبات
الفصل األول

عدد الخريجين

النسبة المجموع طالبات طالب القسم الكلية
%0.21 10 10 0 الكيمياء

الرتبية باخلرج

%3.67 176 176 0 اللغة العربية

%4.31 207 207 0  الدرا�صات الإ�صالمية

%1.56 75 41 34 �صعوبات التعلم

%3.27 157 111 46 الرتبية الفكرية

%0.15 7 7 0 الأحياء

%3.52 169 169 0 ريا�ص الأطفال

%0.29 14 7 7 الإدارة الرتبوية

%0.04 2 1 1 احلديث والتف�صري

%2.06 99 59 40 العلوم الرتبوية

%1.75 84 84 0 القراآن الكرمي والدرا�صات الإ�صالمية

العلوم والدرا�صات الإن�صانية بحوطة بني متيم

%0.40 19 19 0 اللغة العربية واآدابها

%0.04 2 2 0 الريا�صيات

%0.23 11 11 0 الكيمياء

%2.27 109 101 8 اللغة الإجنليزية واآدابها

%0.02 1 1 0 نظم املعلومات

%1.29 62 62 0 الأعمال الإلكرتونية

%0.10 5 5 0 نظم معلومات الأعمال
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
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عدد الخريجين

النسبة المجموع طالبات طالب القسم الكلية
%3.27 157 64 93 الدرا�صات الإ�صالمية

الرتبية بوادي الدوا�صر

%0.75 36 36 0 القت�صاد املنزيل

%1.21 58 40 18 �صعوبات التعلم

%1.44 69 33 36 الرتبية الفكرية

%2.64 127 127 0 ريا�ص الأطفال

%2.10 101 47 54 العلوم الرتبوية

%0.75 36 0 36 الأ�صعة والت�صوير الطبي - جت�صري

العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

%0.56 27 0 27 علوم املختربات الطبية - جت�صري

%0.60 29 17 12 علوم املختربات الطبية

%1.23 59 26 33 الت�صوير املقطعي

%1.27 61 35 26 العالج الطبيعي

%0.44 21 0 21 تقنية الأجهزة الطبية احليوية
%0.92 44 44 0  علوم التمري�ص

%0.56 27 9 18 الريا�صيات

العلوم والآداب بوادي الدوا�صر
%1.54 74 53 21 اللغة الإجنليزية واأدابها

%2.21 106 71 35 اللغة العربية واأدابها

%0.75 36 35 1 علوم احلا�صب

%0.83 40 0 40 ال�صبكات والأنرتنت املجتمع باخلرج
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الطالب والطالبات
الفصل األول

عدد الخريجين
النسبة المجموع طالبات طالب القسم الكلية

%0.40 19 0 19 املحا�صبة

املجتمع باخلرج

%0.58 28 0 28 اللغة الإجنليزية

%0.50 24 0 24 برجمة علوم احلا�صب

%0.54 26 0 26 اإدارة مكتبية و�صكرتارية

%0.50 24 0 24
 التطبيقات املكتبية و�صيانة احلا�صب لفئة ال�صم

 والبكم

%1.40 67 67 0 الدرا�صات الإ�صالمية

العلوم والدرا�صات الإن�صانية بال�صليل

%0.19 9 1 8 الريا�صيات

%0.17 8 0 8 اإدارة الأعمال

%1.00 48 29 19 اللغة الإجنليزية واأدابها

%0.46 22 0 22 اللغة العربية واأدابها

%1.21 58 52 6  علوم احلا�صب

%0.52 25 0 25 املحا�صبة
اإدارة الأعمال بحوطة بني متيم

%0.33 16 0 16 نظم املعلومات الإدارية

%1.71  82 39 43 العلوم ال�صيدلية ال�صيدلة باخلرج

%0.77 37 0 37 طب وجراحة الطب باخلرج

%0.65 31 0 31 طب اأ�صنان عام طب الأ�صنان باخلرج

%0.67 32 0 32 الهند�صة بوادي الدوا�صر الهند�صة الكهربائية

%0.15 7 7 0 علوم التمري�ص
العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدوا�صر

%0.21 10 10 0  علوم املختربات الطبية
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
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عدد الخريجين

النسبة المجموع طالبات طالب القسم الكلية

  % 0.33       16 0 16 املحاماة

27 0.56%عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر 27 0 الإر�صاد الأ�صري

%0.29 14 14 0 التحرير ال�صكرتارية

%100 4802 3193 1609 املجموع

المجموع

الطالب المعتذرون

المجموع

الطالب الذين تم طي قيدهم

غري �صعودي �صعودي غري �صعودي �صعودي

انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

2194 20 19 931 1224 566 8 12 132 414

7/2/1ـ أعداد الطالب الذين تم طي قيدهم أو اعتذروا عن الجامعة خالل العام الدراسي )1439-1438(:
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األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

األنشطة والخدمات الطالبية

الفصل الثاني

 يبني جميع الأن�صطة التي قدمتها اجلامعة للطالب خالل عام التقرير
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالب كلية الطب 1439/1438هـ امللتقى العاملي للغة العربية

كلية الطب  باخلرج

طالب كلية الطب 1439/1438هـ معارف واأفكار 2

طالب كلية الطب 1439/1438هـ حفظ القراآن احلديث

طالب كلية الطب 1439/1438هـ م�صابقة اأف�صل مقال

طالب كلية الطب 1439/1438هـ الثقافة الألكرتونية

طالب الكلية 1439/01/19هـ ور�صة عمل بعنوان: "اآلية كتابة املقرتح العلمي"

كلية طب ال�صنان باخلرج

طالب الكلية 1439/02/03هـ ور�صة عمل بعنوان: "طرق البحث العلمي يف قواعد البيانات الطبية"

طالب الكلية 1439/02/17هـ ور�صة عمل بعنوان: "التخدير املو�صعي من الألف اإلى الياء"

طالب الكلية 1439/03/23هـ ور�صة عمل بعنوان: "زراعة الأ�صنان والطبعة الإلكرتونية "

طالب الكلية 1439/05/13هـ ور�صة عمل بعنوان: "عالج الع�صب با�صتخدام جهاز الروتاري"

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/1/20هـ ور�صة عمل بعنوان: خطوات كتابة البحث العلمي

طالب الكلية 1439/1/21هـ
ور�صة عمل بعنوان: كيفية عمل العرو�ص التقدميية يف املجال ال�صحي 

Power Point با�صتخدام برنامج

طالب الكلية 1439/2/18هـ ور�صة عمل بعنوان: اأ�صلوب تعلمك املف�صل

طالب الكلية 1439/2/25هـ اللقاء التعريفي للملتقى العلمي الثاين 

1/1/2ـ النشاط الثقافي:

1/2ـ األنشطة الطالبية: 
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالب الكلية 1439/3/24هـ دورة تدريبية بعنوان: ا�صا�صيات احلا�صب الآيل للطالب اجلامعي

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

 طالب الكلية واع�صاء هيئة
تدري�صها

1439/6/3هـ Mendeley ور�صة عمل بعنوان: اإدارة املراجع العلمية

طالب الكلية 1439/6/4هـ امللتقى العلمي الطالبي حت�صريًا للملتقى العلمي الثقايف الثاين باجلامعة

طالب الكلية 1439/6/25هـ ور�صة عمل بعنوان: التعامل الأمثل مع ال�صابات الريا�صية

طالب الكلية 1439/7/30هـ م�صابقة الكلية ال�صنوية للقراآن الكرمي

طالب الكلية 1439/8/8هـ م�صابقة الت�صوير ال�صوئي 

1439/01/27 هـ طالب الكلية حفل ختام الأن�صطة

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/02/27 هـ مر�ص ال�صكري

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/02/19 هـ ه�صا�صة العظام

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/02/25 هـ دورة الأنعا�ص القلبي الرئوي

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/01/23 هـ ندوة عن التدخني

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/02/18 هـ حما�صرة عن غ�صل اليدين

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/02/14 هـ ندوة عن �صرطان الرئة

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/8/28هـ ندوة عن �صرطان الثدي

الطالب 1439/1/5هـ حما�صرة توعوية عن التدريب ال�صيديل امليداين الثاين

كلية ال�صيدلة باخلرج
الطالب اجلدد 1439/1/12هـ اللقاء التعريفي للطالب امل�صتجدين للعام الدرا�صي 1439/1438هـ

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/2/18هـ الحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة

الطالب 1439/2/18هـ حما�صرة بعنوان: حقوق وواجبات الطالب اجلامعي
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األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

الطالب 1439هـ ور�صة عمل بعنوان: م�صروع التخرج الناجح

كلية الهند�صة باخلرج

الطالب 1439هـ دورة بعنوان: كيفية كتابة ال�صرية الذاتية

الطالب 1439هـ دورة يف برنامج التوكاد لطالب الكلية

الطالب 1439هـ PLC دورة يف مبادئ التحكم ال�صناعي با�صتخدام

الطالب 1439هـ دورة بعنوان: نحو تفكري ناجح

الطالب 1439هـ دورة تدريبية بعنوان: الأمن الفكري )قيم(

الطالب 1439هـ حما�صرة بعنوان: مفاهيم اجلودة والتميز املوؤ�ص�صي 

الطالب 1439هـ اللقاء التعريفي باملوؤمتر العلمي الثاين 

الطالب 1439/6/2هـ حما�صرة بعنوان: اآثار النحراف على الفرد واملجتمع

الطالب 1439/7/16هـ حما�صرة بعنوان: �صمات التفكري ال�صحيح

الطالب 1-1439/3/5هـ اإقامة ال�صبوع الثقايف  الريا�صي  ملدة 5 ايام

الطالب 1439/6/5هـ اإقامة امللتقى التح�صريي للملتقى العلمي الثاين

وفد الكلية من الطالب 1438/11/20هـ دورة تدريبية يف جامعة كاليفورنيا ارفاين خالل ال�صيف لطالب الكلية

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/1/13هـ الحتفال باليوم الوطني ال�صابع والثمانني

طالب الكلية 1439/1/15هـ تد�صني ح�صاب الكلية على التويرت

طالب الكلية 1439/1/21هـ اللقاء الف�صلي مع �صعادة امل�صرف على كلية الهند�صة املكلف

طالب الكلية 1439/2هـ دورة بعنوان: "فنون العر�ص والتقدمي

طالب الكلية 1439/2هـ " Microsoft Office" دور ة عن
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالب الكلية 1439هـ دورة بعنوان: "فنون الت�صال والتاأثري يف الآخرين -مهارات الت�صال الفّعال" 

كلية الهند�صة بوادي الدوا�صر

طالب الكلية 1439/5/20هـ دروة تدريبية بعنوان: قوة التطوع

طالب الكلية 1439/3/29هـ دورة تدريبية بعنوان: وظيفية 101

طالب الكلية 1439/4/2هـ دورة علمية عن جهاز اأردوينو امل�صتخدم يف تطبيقات الدوائر احلكومية

طالب الكلية 1439هـ اللقاء التعريفي للملتقى العلمي الثاين

طالب الكلية 1439/07/17 هـ حفل متيزك وعر�ص خلتام الأن�صطة الطالبية 1439/1438هـ

طالب الكلية 1439/1/4هـ م�صابقة اأف�صل عمل فني وطني - انفوجرافيك - فيلم ق�صري .

كلية هند�صة وعلوم احلا�صب باخلرج

طالب الكلية 1439/3/10 هـ ور�صة عمل بعنوان: "كيف تكون مبتكرًا"

طالب الكلية من 5/29 الى 1439/6/1هـ فعالية خميم الربيع الرقمي الثاين

الطالب اجلدد 1439/1/13هـ لقاء �صعادة عميد الكلية بالطالب امل�صتجدين

طالب الكلية 1439/1/19هـ اللقاء التعريفي ملبادرة "فكرة "

طالب الكلية من 1/27 اإلى 1439/2/3هـ حتديات وم�صابقات الأن�صطة الطالبية

وفد الكلية 1439/1/27هـ زيارة ل�صوق مواهب - اإحدى مبادرات مركز امللك �صلمان لل�صباب

طالب الكلية 1439/2/4هـ م�صابقة ت�صميم �صعار "جملة رقميات"

طالب الكلية 1439/2/17هـ ور�صة عمل بعنوان: "تهيئة الطالب لزيارة فريق العتماد الأكادميي 
"ABET

طالب الكلية 1439/3/22هـ م�صابقة اليوم العاملي للغة العربية

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/5/12هـ دورة تدريبية بعنوان: "اإدارة الوقت"

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/5/13هـ ور�صة عمل بعنوان: "ريادة الأعمال" للدكتور / اأحمد عجينة
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األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالب الكلية 1439/6/3هـ ور�صة عمل لربجمة ال�صور املتحركة

كلية هند�صة وعلوم احلا�صب -اخلرج

طالب الكلية 4-1439/6/5هـ ور�صة عمل لربجمة الألعاب ثنائية البعاد

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/7/3هـ
حما�صرة بعنوان: "احلماية الفكرية من الألعاب الإلكرتونية من منظور 

�صرعي ونف�صي "

طالب الكلية 1439/7/10هـ ملتقى م�صاريع التخرج بالكلية

طالب الكلية 1439/7/17هـ فعالية "و�صل �صوتك"

طالب الكلية 1439/8/8هـ حفل ختام الأن�صطة

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1437/04/01 هـ ندوة عن التطعيم �صد فريو�ص الإنفلونزا

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1437/04/02 هـ ندوة عن التربع بالدم

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1438/04/14 هـ ندوة عن �صرطان الثدي

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/02/29 هـ حما�صرة عن ال�صحة ومنط احلياة

الطالب اجلدد 1439/01/01هـ حفل ا�صتقبال الطالب اجلدد وتنظيم لقاء تعريفي بهم 

كلية اإدارة العمال-اخلرج

طالب الكلية 1439/01/06 هـ
حلقة نقا�ص بعنوان: حكاية وطن "�صمن فعاليات الحتفال باليوم الوطني الـ 

"87

طالب التخ�ص�ص والكلية 1439/01/27 هـ
ور�صة عمل حول املوارد الب�صرية وم�صتقبل الأعمال يف اململكة العربية 

ال�صعودية

طالب الكلية 1439/02/04 هـ
حما�صرة تثقيفية بعنوان: حقوق وواجبات الطالب اجلامعي بكلية اإدارة 

العمال

طالب ق�صم املحا�صبة 1439/02/27 هـ ندوة علمية بعنوان: متطلبات ال�صهادات املهنية يف املحا�صبة

طالب الكلية 1439/02/29 هـ حما�صرة تثقيفية بعنوان: ماذا يريد الأخرون مني؟ وماذا اأريد منهم؟ 

طالب الكلية 1439/03/17 هـ ور�صة عمل بعنوان: طريقك لل�صهادات املهنية
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالب الكلية والتخ�ص�ص 1439/03/24هـ دروة تدريبية بعنوان: كيف ت�صوق لنف�صك؟

كلية اإدارة العمال-اخلرج

طالب الكلية 1439/06/13 هـ ور�صة عمل بعنوان: "كيف تخطط مل�صتقبلك"
طالب التخ�ص�ص والكلية 1439/06/13 هـ ور�صة عمل بعنوان: ا�صتخدام برنامج الإك�صل يف التحليل املايل

طالب الكلية 1439/06/19 هـ ور�صة عمل حول عادات ال�صتذكار الفّعال 

طالب الكلية 1439/06/23 هـ ور�صة عمل بعنوان: "كيف ميكنك احل�صول على فر�صة عمل"

طالب الكلية 1439/06/27 هـ حما�صرة علمية بعنوان: "حقوق امللكية الفكرية يف النظام ال�صعودي"

الطالب امل�صاركني يف الدورة 1439/07/03 هـ دورة قانونية بعنوان: "ف�ص املنازعات التجارية عن طريق التحكيم"

الطالب امل�صاركني يف الدورة 1439/07/04 هـ
دورة تدريبية بعنوان: "اجلدوى القت�صادية والت�صويقية للم�صروعات 

الريادية"

طالب الكلية 1439/07/05 هـ
حما�صرة تثقيفية بعنوان "منظمة التجارة العاملية وموقف اململكة العربية 

ال�صعودية"

الطالب امل�صاركني 1439/07/06 هـ حلقة نقا�ص بعنوان: القيم ال�صرعية للنزاهة ومكافحة الف�صاد

طالب التخ�ص�ص والكلية 1439/07/11 هـ حما�صرة تثقيفية بعنوان "الأحكام القانونية يف اإبرام املعاهدات الدولية 

طالب الكلية 1439/07/12 هـ دوره بعنوان: مكانة العقل يف ال�صريعة الإ�صالمية 

طالب الكلية 1439/02/25 هـ اللقاء التعريفي للملتقى العلمي الثاين

طالب الكلية 1439/02/11 هـ
حما�صرة تثقيفية بعنوان: ريادة الأعمال يف اململكة العربية ال�صعودية 

"الواقع -الآفاق"

طالب الكلية 1439/03/03 هـ ور�صة عمل بعنوان: "امل�صكلة البحثية وطرق حتديدها"

طالب الكلية 1439/02/13 هـ حما�صرة تثقيفية بعنوان: ريادة الأعمال بني الفر�ص والتحديات
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األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالب الكلية 1439/03/10 هـ ور�صة عمل حول ريادة الإعمال والقت�صاد

كلية اإدارة العمال-اخلرج

طالب الكلية 1439/03/17 هـ ور�صة عمل بعنوان: "امل�صاريع الريادية من الفكرة اإلى التنفيذ"

طالب الكلية 1439/03/24 هـ ور�صة عمل حول قطاعات الإعمال الواعدة بال�صوق ال�صعودي
طالب الكلية 1439/05/14 هـ ور�صة عمل بعنوان: كيف تعد بحثًا علميًا ناف�صًا

طالب الكلية 1439/05/15 هـ ور�صة عمل بعنوان: املبادرات املجتمعية والتطوعية من الفكرة اإلى التنفيذ

طالب الكلية 1439/05/21 هـ ور�صة عمل بعنوان: كيف تقدم عر�صًا فعاًل 

طالب الكلية 1439/05/22 هـ ور�صة عمل بعنوان: كيف تكون مبتكرًا

طالب الكلية 1439/05/28 هـ ور�صة عمل بعنوان: الطالب اجلامعي وخدمة املجتمع

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/2/19هـ حما�صرة بعنوان: كيفية التعامل مع ال�صعافات الأولية

كلية اإدارة العمال -بحوطة بني متيم

طالب الكلية 1439/2/24هـ حما�صرة بعنوان: حماية الفكر يف القراآن الكرمي

طالب الكلية 1439/5/28هـ برنامج تدريبي بالتعاون مع م�صرف الراجحي

طالب الكلية 1439/6/12هـ حما�صرة بعنوان: �صبل الوقاية من �صهام ال�صبهات

طالب الكلية 1439/6/19هـ م�صابقة )ملن الكاأ�ص؟( م�صابقة ثقافية تناف�صية.

الطالب 1439/1438هـ الحتفال باليوم الوطني 87

الطالبكلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية-اخلرج 1439/1438هـ اليوم الثقايف 

الطالب 1439/1438هـ حقوق الطالب اجلامعي
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

الطالب 1439/1438هـ حما�صرة تثقيفية عن املخدرات واأ�صرارها

طالبات الكلية 1439/1438هـ برنامج تهيئة لطالبات الرتبية امليدانية

كلية العلوم والدرا�صات بحوطة بني متيم

طالبات الكلية 1439/1438هـ Blackboard
طالبات ق�صم نظم املعلومات 1439/1438هـ تهيئة الطالبات مل�صروع التخريج

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ دورة ت�صميم العالنات  والبو�صرت

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ الوعي املايل وثقافة الدخار

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ تعليم ا�صا�صيات احلا�صب

طالبات ق�صم نظم املعلومات 1439/1438هـ Introduction to Graduation Project

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ كيمياء احلياة

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ اأكواب ال�صعادة

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ قطاف الإجناز

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ Power of mercy لني قلبك

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ We learn together

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ حما�صرة تعريفية مبن�صة �صم�ص

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ
الأداء النف�صي والرتبوي لأطفال التوحد بالريا�ص مع عر�ص جتربة املحفل  

العلمي الدويل مباليزيا

 طالبات ال�صف اخلام�ص
وال�صاد�ص

1439/1438هـ القراءة حياة
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الفصل الثاني

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ
ق�صايا معايري حتكيم البحث العلمي يف املجالت املحكمة على م�صتوى اجلامعات 

ال�صعودية

كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية - 
حوطة بني متيم

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ �صحتك

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ قل ولتقل
طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ قارئة  

طالبات ق�صم نظم املعلومات 1439/1438هـ Sos

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ الرواية ال�صعودية 

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ برامج scamber واأثرها يف تطوير املهارات ال�صخ�صية

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ اأهمية املطالعة والبحث يف تكوين ال�صخ�صية

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ انرتنت الأ�صياء

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ One heart  قلب واحد

طالبات الكلية 1439/1438هـ دورة متقدمة يف اأ�صا�صيات احلا�صب

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ القراءة منهج حياة

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ �صناعة النجاح

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ Cyber crimes  اجلرائم اللكرتونية

طالبات الكلية 1439/1438هـ احلديث ال�صريف

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ تعرف على اجهزة التقنية قبل ال�صراء
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ بالقراآن نحيا

كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية - 
حوطة بني متيم

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ التقنية احلديثة يف العلوم ال�صرعية

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ قب�صات من حياة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم
طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ تعلم اللغة  �صعوبات وحتديات

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ اللغة العربية والتقنية

وع�صوات هيئة التدري�ص 1439/1438هـ ANDERROD صنع تطبيقات�

طالبات وع�صوات هيئة التدري�ص 1439/1438هـ رحلة يف م�صرية كتاب

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ Latest to in computer word

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ الزهامير

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ Make your life colorful لوين حياتك

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ التنمر

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ التوحد

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ م�صرحية �صعرية ) �صريعة الغاب (

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ املعرفة

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ �صفات املعلم الناجح

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ بالقراآن نحيا



38

األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ ل تقلقي
كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية - 

حوطة بني متيم

الطالب 1438/11/24هـ ندوة عن منط احلياة ال�صحي والوقاية من الأمرا�ص

كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية 
بالأفالج

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/03/13هـ التوعية ب�صحة الطفولة والأمومة
الطالب،املوظفني 1439/06/12هـ ندوة عن التربع بالدم

الطالب 1439/02/07هـ اليوم العاملي ل�صرطان الثدي

اليتامى مبحافظة ال�صليل. 1439/1438هـ حملة زملوين لليتامى.

كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية بال�صليل
زوي الحتياجات اخلا�صة 1439/1438هـ حملة زوي الحتياجات اخلا�صة باملدار�ص

باملدار�ص مبحافظة ال�صليل 1439/1438هـ متالزمة دوان يف قلبونا.

.املدار�ص مبحافظة ال�صليل 1439/1438هـ املحافظة على النعمة

هيئة التدري�ص 1439/1438هـ التدري�ص الفعال

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�صر

 طالب الكلية - طالب الثالث
الثانوي

1439/1438هـ لقاء تثقيفيًا توعويًا لطالب ال�صف الثالث الثانوي

اخلريجون - طالب الكلية 1439/1438هـ » التعريف ب�صهادة ا�صا�صيات التاأمني«

اخلريجون - طالب الكلية 1439/1438هـ ل�صتخدام الأمثل ملواقع التوظيف والتدريب«

هيئة التدري�ص - طالب الكلية 1439/1438هـ
فهم الإلتبا�ص  يف �صياق ثنائي اللغة:
عربي-اإجنليزي / اإجنليزي-عربي

طالب الكلية 1439/1438هـ »املكتبة الرقمية ال�صعودية »
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالب الكلية 1439/1438هـ اختتام الربنامج التدريبي » وظيفة 101 «

كلية الداب والعلوم بوادي الدوا�صر

 اخلريجون -  طالب الكلية -
هيئة التدري�ص

1439/1438هـ
دور �صندوق تنمية املوارد الب�صرية يف

دعم الباحثني عن عمل«

طالب الكلية - هيئة التدري�ص 1439/1438هـ » الأمن الفكري قيم «
طالب الكلية امل�صتجدون 1439/1438هـ اإر�صادات لتثبيت ُخطى الطالب امل�صتجدين

هيئة التدري�ص 1439/1438هـ ) تقومي عملية الإر�صاد الأكادميي واأهميته (

هيئة التدري�ص 1439/1438هـ ) العبء الوظيفي لع�صو هيئة التدري�ص واأهميته (

هيئة التدري�ص 1439/1438هـ منوذج تقرير املقرر الإ�صدار اجلديد

طالبات الثانوية 1439/1438هـ ) اختاري كليتك (

هيئة التدري�ص 1439/1438هـ »ت�صميم املقررات واإدارة الإختبارات الإلكرتونية عرب البالك بورد«

 موظفي حمافظة وادي
الدوا�صر

1439/1438هـ التخزين ال�صحابي والتعامل مع جوجل درايف

طالب الكلية 1439/1438هـ اللقاء التعريفي بامللتقى العلمي الثاين يف كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�صر

طالبات الكلية 1439/1438هـ يوم الطالبة املنتجة

 طالبات الكلية - هيئة التدري�ص
– املوظفات 1439/1438هـ الثقافة وعاء ي�صع اجلميع

طالبات الكلية - هيئة التدري�ص 1439/1438هـ تنمية املهارات الكتابية
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األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالبات الكلية - هيئة التدري�س 1439/1438هـ "التعلم القائم على املهام"

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�صر

طالبات الكلية - هيئة التدري�س 1439/1438هـ ا�صتعمالت فيزياء النانو يف احلياة العامة

طالبات الكلية - هيئة التدري�س 1439/1438هـ كيف تكتبني �صرية ذاتية موؤثرة
طالبات الكلية - هيئة التدري�س 1439/1438هـ ظاهرة ال�صفق اآية من اآيات اخلالق يف الإعجاز الكوين

طالبات الثانوية– طالبات الكلية - 
هيئة التدري�س - املوظفات

1439/1438هـ اأ�صباب الإ�صابة مبر�ص ال�صكر وطرق الوقاية منه

طالبات الكلية - هيئة التدري�س 1439/1438هـ �صمات و�صلوك املوظفة اجليدة

هيئة التدري�س 1439/1438هـ اإعداد وبناء اجلداول الدرا�صية

هيئة التدري�س – املوظفني - طالب 
الكلية

1439/1438هـ "مهارات الت�صال الفعال"

هيئة التدري�س 1439/1438هـ
"ا�صتك�صاف عجيب لالإن�صانية: اإعادة تخيل م�صرحية  )انتظار جودوت( يف 

وقتنا احلايل"

هيئة التدري�س 1439/1438هـ "كيفية اإعداد البحوث ون�صرها"
 طالب مدر�سة متو�سطة وثانوية

حتفيظ القراآن الكرمي باخلما�سني
1439/1438هـ

مدر�صة متو�صطة وثانوية حتفيظ القراآن يف رحاب كلية الآداب والعلوم 
بوادي الدوا�صر

 طالب الكلية - هيئة التدري�س -
املوظفني

1439/1438هـ التخطيط ال�صرتاتيجي والتطلعات امل�صتقبلية

هيئة التدري�س 1439/1438هـ " الذكاء الإ�صطناعي واخلوارزميات اجلينية"

طالب الكلية - اخلريجني 1439/1438هـ هل لديك م�صروعك اخلا�ص اأو هل تطمح ليكون لديك م�صروعك اخلا�ص
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالب الكلية واأق�سامها 1439/1/14هـ
لقاء عميد القبول والت�صجيل وروؤ�صاء الأق�صام "تعريف الطالب باأنظمة 

اجلامعة"

كلية الرتبية - اخلرج

طالب الكلية 1439/1/26هـ برنامج: "اأنت لها"
طالب الكلية 2-1439/2/5هـ برنامج: "ميادين"

طالب امل�ساركني 1439/2/24هـ دورة: ما وراء الذاكرة والتفوق الدرا�صي

طالب الكلية 1439/3/2هـ دروة بعنوان: اختبار الكفايات ملعلمي الرتبية اخلا�صة

الطالب امل�ساركني 1439/3/2هـ
حما�صرة بعنوان: مهارات يف �صبط املت�صابهات " ا�صتعدادًا مل�صاركة الكلية يف 

م�صابقة القراآن الكرمي"

طالب الكلية 1439/3/3هـ برنامج: �صناعة املقالة

طالب الكلية 1439/3/9هـ دورة بعنوان: ا�صتخدام التقنية يف العملية التدري�صية

طالب الكلية 1439/3/11هـ املجل�ص احلواري "خيارات التخرج، املهارات الكادميية، الدرا�صات العليا"

1439/3/15هـ طالب ومن�سوبي الكلية معر�ص اليوم العاملي لالإعاقة

طالب الكلية 1439/3/16هـ دورة بعنوان: "كتابة ال�صرية الذاتية ومهارات املقابلة ال�صخ�صية"

طالب الكلية 1439/3/23هـ دورة بعنوان: العمل اجلماعي داخل البيئة التعليمية

طالب الكلية 29-1439/3/30هـ فعاليات اليوم العاملي للغة العربية

طالب الكلية 1439/4/7هـ دورة تدريبية بعنوان: مهارات البحث يف امل�صادر واملكتبات اللكرتونية

طالب الكلية 1439/5/28هـ حما�صرة بعنوان: خيارات العمل عن بعد ملعلمي الرتبية اخلا�صة

طالب الكلية 1439/6/4هـ لقاء تربوي بعنوان: خلق طالب العلم

طالب الكلية 1439/6/8هـ دورة "�صيانة اجلوالت"

طالب الكلية 1439/6/13هـ ور�صة عمل على الو�صائل يف الإقناع والتاأثري
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طالب التخ�س�س والكلية 1439/6/16هـ لقاء علمي بعنوان: كيفية ال�صتفادة من كتب اأ�صول الفقه

كلية الرتبية - اخلرج

طالب الكلية 1439/6/18هـ ور�صة عمل بعنوان: قلق الختبارات 

 طالب الكليات ومن�سوبيها واملجتمع
املحلي

23-1439/6/27هـ
فعالية "بيئة تعليمية نقية" بالتعاون مع نقاء "اجلمعية اخلريية ملكافحة 

التدخني" 
 طالب الكليات ومن�سوبيها واملجتمع

املحلي
23-1439/6/27هـ معر�ص عن التدخني "خماطر ووقاية" 

طالب الكلية 1439/6/26هـ حما�صرة توعوية عن خطر التدخني

طالب الكلية 1439/7/2هـ دورة علمية بعنوان: طرق التوثيق العلمي 
طالب الكلية 1439/7/3هـ لقاء تربوي بعنوان: الإخال�ص
طالب الكلية 1439/7/4هـ حما�صرة مبنا�صبة اليوم العاملي ملتالزمة داون
طالب الكلية 1439/7/8هـ حما�صرة بعنوان: ماذا بعد التخرج؟

طالب الكلية 1439/7/8هـ دورة تدريبية بعنوان: تدريبات اإمالئية

طالب الكلية 1439/7/10هـ لقاء تربوي مع بع�ص قيادات اجلامعة

طالب الكلية 1439هـ برنامج: كن مع ال�صفرة "حلقة لتحفيظ وتالوة القراآن الكرمي"

طالب الكلية 1439هـ
لقاء دوري لتحفيز الطالب على القراءة واإك�صابهم الطريق ال�صحيحة 

والنافعة للقراءة

طالب الكلية 1439/7/11هـ دورة بعنوان: اإدارة التفكري "القبعات ال�صت"

طالب الكلية 1439/7/18هـ حما�صرة بعنوان: موقف طالب العلم من اخلالف بني العلماء

طالب اجلامعة ومن�سوبيها من 1439/7/27هـ معر�ص ال�صالمة املرورية واملنزلية بالتعاون مع �صركة اأرامكو

الطالب، املوظفني،ح�سور عام اإلى 1439/8/2هـ دورة عن التغذية ال�صحية

الطالب، املوظفني،ح�سور عام 1439/02/22 هـ دورة الإ�صعافات الأولية
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1438/04/12 هــ دورة عن الإنعا�ص القلبي الرئوي

كلية الرتبية - اخلرج

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/06/18 هــ التوعية بالتغذية ال�صحية )التفاح الأخ�صر(

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/07/27 هــ ندوة عن اللياقة البدنية

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/04/03 هــ معر�ص مكافحة املخدرات

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/02/11 هــ اليوم العاملي ل�صرطان الثدي

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/02/25 هــ دورة عن الإ�صعافات الأولية

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/03/05 هــ يوم التغذية

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/03/06 هــ حما�صرة عن الأكل ال�صحي

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/03/01 هــ ندوة التربع بالدم

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/03/18 هــ ال�صيدلة املنزلية

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/03/19 هــ التعريف بال�صحة النف�صية

من�صوبات الكلية + الطالبات 1439 هــ لقاء تثقيفي عن املخدرات و�صبل الوقاية منها

كلية  الرتبية بالدمل

الطالبات 1439 هــ لقاء تثقيفي  تغذية املراأة احلامل

من�صوبات الكلية 1439 هــ حما�صرة لنرتك اثرا

الطالبات 1439 هــ لقاء بعنوان )كيف ا�صعد ا�صرتي(

من�صوبات الكلية+ الطالبات 1439 هــ ن�صاط يوم الطفل العاملي
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من�صوبات الكلية+ الطالبات 1439 هــ امللتقى الثاين  ل�صرطان الثدي

كلية الرتبية بالدمل

الطالبات 1439 هــ اأهمية البطاقة الإر�صادية يف العناية باملالب�ص

الطالبات 1439 هــ لقاء عن ه�صا�صة العظام

من�صوبات الكلية + الطالبات 1439 هــ العربية ب�صوتي

من�صوبات الكلية + الطالبات 1439 هــ التعلم اللكرتوين

من�صوبات الكلية+ الطالبات 1439 هــ الطالق لي�ص نهاية

الطالبات 1439 هــ كيف تختارين التنورة املنا�صبة ل�صكل ج�صمك
من�صوبات الكلية +الطالبات 1439 هــ لحتقرن من املعروف �صيئا

من�صوبات الكلية+ الطالبات 1439 هــ فن مهارات التوا�صل مع الخرين

من�صوبات الكلية +الطالبات 1439 هــ ا�صدقاء ذوي الإعاقة

من�صوبات الكلية +الطالبات 1439 هــ اأهمية اللغة العربية

من�صوبات الكلية +الطالبات 1439 هــ حما�صرة ملكوت اهلل

من�صوبات الكلية +الطالبات 1439 هــ دورة ما عال من اقت�صد

من�صوبات الكلية +الطالبات 1439 هــ حما�صرة طفل التوحد

 من�صوبات الكلية +الطالبات
+اطفال متالزمة داون

1439 هــ برنامج تثقيفي غذائي لأطفال متالزمة دوان

من�صوبات الكلية +الطالبات 1439 هــ برنامج كيف تطور نف�صك
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طالبات ق�صم القت�صاد املنزيل 1439 هــ حما�صرة تراكيب ن�صيجية

كلية الرتبية بالدمل

من�صوبات الكلية +الطالبات 1439 هــ    American civilization  احل�صارة المريكية

 ع�صوات هيئة التدري�ص +
الداريات

1439 هــ دورة الوعي املايل وثقافة الدخار

 اأع�صاء هيئة التدري�ص+
الطالبات +ال�صائقني

1439 هــ برنامج اأ�صكر ربك تدم نعمتك

الطالب، املوظفني،ح�صور عام التوعية ب�صرطان الثدي 02/14/ 1439هــ

الطالب اجلدد 1439/1/16هـ حفل ا�صتقبال الطالب اجلدد 

كلية الرتبية -بوادي الدوا�صر

الطالب 1439/1/28هـ امل�صاركة يف ملتقى ب�صمتي ابداعي

الطالب 1439/3/15هـ دورة بعنوان: فن التعامل ورقة المتحان

الطالب 1439/3/29هـ دورة تدريبية بعنوان: وظيفية 101

الطالب 1439هـ لقاء علمي بعنوان: الن�صطة الطالبية والعمل التطوعي

الطالب 1439/5/19هـ ندوة بعنوان: البحث العلمي ال�صفي 

الطالب 1439/5/20هـ دروة تدريبية بعنوان: قوة التطوع

الطالب 1439/5/22هـ ندوة بعنوان: التخريج الإلكرتوين لالأحاديث

الطالب 1439/5/25هـ ندوة بعنوان: معًا �صد التدخني

الطالب 1439/6/18هـ ندوة بعنوان: العمل التطوعي واأثره على الفرد واملجتمع 

الطالب 1439/7/3هـ دورة تدريبية بعنوان: املفاتيح الع�صرة للنجاح املهني

الطالب 1439/7/17هـ ندوة بعنوان: العمالت اللكرتونية
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الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/02/13 هـ التوعية ب�صرطان الثدي

كلية الرتبية -بوادي الدوا�صر

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/03/01 هـ الإنعا�ص القلبي الرئوي والإ�صعافات الأولية

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/06/26 هـ ندوة عن الر�صاعة الطبيعية

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/06/26 هـ دورة الإنعا�ص القلبي الرئوي والإ�صعافات الأولية

الطالب، املوظفني،ح�صور عام 1439/02/22 هـ التوعية ب�صرطان الثدي

الطالب اجلدد 1439/1/20هـ اللقاء املفتوح ل�صعادة عميد الكلية مع الطالب اجلدد

كلية املجتمع - اخلرج

1439/2/4هـ طالب الكلية حما�صرة بعنوان: "العالمة املائية الرقمية"
طالب الكلية 1439/2/25هـ حما�صرة بعنوان: "التعرث الطالبي الأ�صباب وطرق العالج"

طالب الكلية 1439/2/26هـ حما�صرة بعنوان: "مهارات كتابة ال�صرية الذاتية"

طالب الكلية 1439/3/2هـ حما�صرة بعنوان: "فن اإدارة الوقت"

طالب الكلية 1439/3/3هـ حما�صرة بعنوان: "امل�صروعات الريادية والأفكار املتميزة ل�صناعة الأعمال"

طالب الكلية 1439/3/5هـ اللقاء التعريفي للملتقى العلمي الثاين

طالب الكلية 1439/3/10هـ حما�صرة بعنوان: "مر�ص ال�صكري الأ�صباب وطرق العالج"

طالب الكلية 1439/5/25هـ امللتقى التح�صريي للملتقى العلمي الثاين

طالب الكلية 1439/6/12هـ حما�صرة بعنوان: "�صبابنا وا�صتثمار الوقت"

طالب الكلية 1439/6/5هـ حما�صرة بعنوان: "ال�صتخدام اخلاطئ للم�صادات احليوية كمحفز للنمو"

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/7/1هـ
لقاء مفتوح مع �صعادة نائب مدير مكتب العمل باخلرج "ملناق�صة وثيقة العمل 

احلر"

طالب الكليات اللقاء التعريفي للملتقى العلمي الثاين 1439/3/4هـ
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طالب الكليات 1439هـ دورة بعنوان: يف كل بيت م�صعف

كليات الأفالج

طالب الكليات 1439هـ م�صابقة القراآن الكرمي واحلديث ال�صريف

طالب الكليات ومن�صوبيها 1439هـ
حما�صرة بعنوان: مقدمة عن مر�ص ال�صكري �صمن فعاليات اليوم العاملي ملر�ص 

ال�صكري 1439هـ 

طالب الكليات ومن�صوبيها 1439هـ اإقامة فعالية اليوم العاملي لذوي الإعاقة

طالب الكليات 1439/6/16هـ م�صابقة اأف�صل خط

طالب الكليات 1439/6/16هـ م�صابقة اأف�صل ر�صم
الطالب اجلدد 1438/11/27هـ اللقاء التعريفي للطالب اجلدد

عمادة ال�صنة التح�صريية باخلرج

الطالب 1439/1/8هـ الحتفال باليوم الوطني الـ 87

الطالب 1439/1/14هـ انتخابات لت�صكيل املجل�ص الطالبي 

الطالب 1439/1/27هـ دورة كيف ت�صتعد لالختبار

الطالب 1439/2/5هـ حما�صرة بعنوان: )العقاقري املخدرة والعقاقري امل�صاء ا�صتخدامها(

الطالب 1439/2/23هـ ور�صة عمل بعنوان الر�صاد الأكادميي واأهميته للطالب

الطالب 1439/2هـ اللقاء التح�صريي للملتقى العلمي الثاين

الطالب دورة بعنوان: الكيمياء واأهميتها يف احلياة اليومية 1439/03/23 هـ

الطالب 1439/3/16هـ ور�صة عمل بعنوان: كيفية التعامل مع الفكر املنحرف

الطالب 1439/3/22هـ ال�صبوع التدريبي ملحاور امللتقى العلمي

الطالب 1439/3/23هـ  لقاء مفتوح لطالب العمادة

الطالب 1439/5/13هـ )دورة تدريبية اإدارة التغيري الذاتي(
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الطالب 1439/5/21هـ اللقاء املفتوح الثاين لطالب العمادة واع�صاء هيئة تدري�صها

عمادة ال�صنة التح�صريية باخلرج

الطالب 1439/06/14 هـ " "STEEP دورة بعنوان: كيف تتعامل مع اختبار

الطالب 1439/7/9هـ معايل مدير اجلامعة يد�صن فعاليات برنامج " تخ�ص�صك " بالعمادة

الطالب 1439/7/9هـ حما�صرة بعنوان: اختيار التخ�ص�ص بني الرغبات والقدرات

الطالب 1439/7/10هـ حما�صرة بعنوان: مبادئ اختيار التخ�ص�ص

الطالب 1439/7/11هـ ور�صة عمل بعنوان: اختيار التخ�ص�ص

الطالب 1439/1438هـ اإقامة دورة التدري�ص الإبداعي 
اأع�صاء هيئة التدري�ص 1439/1438هـ مهارات متقدمة يف كتابة اأوراق البحوث العلمية

اأع�صاء هيئة التدري�ص 1439/1438هـ دورة  بعنوان التخزين ال�صحابي

طالبات العمادة 1439/1438هـ اللقاء التعريفي للطالبات امل�صتجدات

طالبات العمادة 1439/1438هـ افتتاح الأندية والأن�صطة الطالبية

طالبات العمادة 1439/1438هـ الإر�صاد الأكادميي

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ فح�صك الآن يعني الأمان

من�صوبات وطالبات اجلامعة 1439/1438هـ امللتقى التوعوي ل�صرطان الثدي

طالبات العمادة 1439/1438هـ اأ�صا�صيات العمل التطوعي

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ املر�ص ال�صامت

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ Fantasy or True
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من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ األوان الطيف

عمادة ال�صنة التح�صريية باخلرج

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ مر�ص �صمور الع�صالت ال�صوكي

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ اخلاليا ال�صم�صية

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ Having a ball with Idioms

طالبات العمادة 1439/1438هـ امللتقى العلمي الثاين

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ افتتاح وحدة تعلم اللغة الإجنليزية

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ كيف نحول العمل الى متعة
من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ لغة العلوم

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ تفعيل البالك بورد

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ نتعاون لرنتقي

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ الفرق اللغوي  يف اللغة الجنليزية بني الأمريكية والربيطانية

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ مر�ص ال�صكري

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ اأ�صنانك عنوان �صحتك

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ الح�صاء وعالقته بالعلوم الأخرى

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ كيف تبداأ عمل خا�ص بك

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ كيفية تطبيق الآداب وال�صلوكيات العامة يف حياتنا العملية
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الفصل الثاني

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ ندوات تعلم اللغة الجنليزية

عمادة ال�صنة التح�صريية باخلرج

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ الغدد ال�صماء

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ ور�صات لتعلم اللغة الجنليزية

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ لنتعلم اللغة الجنليزية

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ ال�صالمة من احلريق

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ برامج تعلم اللغة الجنليزية

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ جل�صة مناق�صة كتاب غدًا اأجمل

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ تكنولوجيا

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ قلبك

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ ل�صانيات

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ )Wonder( فيلم بعنوان

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ العقل وا�صتجابته

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ تطبيقات الإح�صاء يف حياتنا

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ مناق�صة كتاب علم نف�ص النجاح

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ اعرف حقوقك

طالبات املرحله الثانويه 1439/1438هـ ا�صتقبال طالبات املرحله الثانويه
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ اأ�صا�صيات برنامج الك�صل

عمادة ال�صنة التح�صريية باخلرج

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ م�صابقة العلوم الطبيه

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ تاريخ احلروف الأبجديه فى اللغه الجنليزيه

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ طرق فعاله لتعلم اللغه الأجنليزيه

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ كيفية ح�صاب اجلاذبية الأر�صية

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ تعريف على مفهوم انك�صار ال�صوء

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ تعلم القيادة 

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ مناق�صة كتاب د. غازي الق�صيبي

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ دوره عن امل�صاعدات الأولية

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ م�صابقات والغاز ثقافية

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ ق�صة ق�صرية بعنوان �صوف اأحميك

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ مقطع فيديو عن اأهمية الريا�صة 

طالبات العمادة 1439/1438هـ كيف ا�صنع جناحي الدرا�صي
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األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

المستفيدون فترة االنقعاد النشاط الجهة المنفذة

طالب كلية الطب 1439هـ بطولة التن�ص كلية الطب باخلرج

طالب اجلامعة 1438/1/11هـ امل�صاركة يف كاأ�ص معايل مدير اجلامعة لكرة القدم
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

طالب الكلية 1439/7/10هـ كاأ�ص �صعادة عميد الكلية خلما�صيات كرة القدم

طالب الكلية من 7/22 اإلى 1439/8/1هـ كاأ�ص �صعادة عميد الكلية لتن�ص الطاولة

الطالب 1439هـ كاأ�ص �صعادة عميد كلية ال�صيدلة لبطولة البالي �صتي�صن

الطالبكلية ال�صيدلة باخلرج 1439هـ كاأ�ص �صعادة عميد كلية ال�صيدلة الثاين لتن�ص الطاولة

الطالب 1439هـ كاأ�ص �صعادة عميد الكلية الثاين لكرة القدم اخلما�صية
الطالب 1439هـ كاأ�ص �صعادة عميد الكلية الأول لل�صطرجن 

طالب اجلامعة 1439/4/3هـ
ا�صت�صافة بطولة اجلامعة لالألعاب الفردية - البالي �صتي�صن - البلياردو - 

الفريرة - كرة الطاولة
كلية الهند�صة باخلرج

طالب الكلية 1439/01/11 هـ
دورة ريا�صية للطالب بني اأق�صام الكلية )كل فريق حتت رعاية ع�صو هيئة 

تدري�ص(

كلية الهند�صة - بوادي الدوا�صر

طالب الكلية 1439/02/04 هـ بطولة تن�ص الطاولة

طالب الكلية 1439/01/29 هـ م�صابقة يف ال�صباحة

طالب اجلامعة 1439هـ امل�صاركة يف كاأ�ص معايل مدير اجلامعة لكرة القدم

طالب الكلية 1439هـ
امل�صاركة يف بطولة التجمع الأول لل�صباحة �صمن بطولت الحتاد الريا�صي 

للجامعات

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/03/16 هـ التتويج بكاأ�ص معايل مدير اجلامعة 

2/1/2 ـ النشاط الرياضي:
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالب الكلية 1439/06/27 هـ بطولة "دوري ال�صطرجن" 
كلية اإدارة الأعمال باخلرج

طالب الكلية 1439/07/13 هـ بطولة كاأ�ص �صعادة عميد الكلية لكرة القدم

طالب الكلية 1439/6/9هـ بطولة دوري تن�ص الطاولة 

 الطالب ومن�صوبي الكليةكلية اإدارة العمال بحوطة بني متيم
واملجتمع املحلي

1439/7/9هـ
بطولة ابطال احلد اجلنوبي لكرة القدم بالتعاون مع نادي احلي عبداهلل بن 

م�صعود بني الدوائر احلكومية

طالب اجلامعة 1439/1438هـ بطولة معايل مدير اجلامعة لكرة القدم 

كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية باخلرج
طالب اجلامعة 1439/1438هـ بطولة فداء الوطن

طالب اجلامعة 1439/1438هـ بطولة اجلامعة يف �صباق اخرتاق ال�صاحية

طالب اجلامعة 1439/1438هـ بطولة الكلية لتن�ص الطاولة

الطالبات 1439/1438هـ زيارة النادي الريا�صي بنادي احلي باملحافظة

كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية بحوطة 
بني متيم

الأع�صاء واملوظفات والطالبات 1439/1438هـ )غرّي ج�صمك(

الأع�صاء واملوظفات والطالبات 1439/1438هـ التغذية والريا�صة

الأع�صاء واملوظفات والطالبات 1439/1438هـ افتتاحية وتعريف عن الن�صاط الريا�صي

الأع�صاء واملوظفات والطالبات 1439/1438هـ ريا�صة امل�صي

الأع�صاء واملوظفات والطالبات 1439/1438هـ الريا�صة و�صغوطات احلياة

م�صوؤولني املحافظة - هيئة 
التدري�ص - املوظفني - طالب 

الكلية .
1439/1438هـ يوم الريا�صة للجميع كلية الداب والعلوم بوادي الدوا�صر 
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األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

هيئة التدري�ص - املوظفني – 
طالب الكلية

1439/1438هـ
كاأ�ص الوفاء

للمحا�صر / حممد بن مفرج احلرار�صة )رحمه اهلل(
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�صر

هيئة التدري�ص - املوظفني – 
طالب الكلية

1439/1438هـ امل�صاركة يف كاأ�ص مدير اجلامعة

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/2/26هـ ن�صاط: اجلامعة مت�صي
كلية الرتبية - اخلرج

طالب الكلية 22-1439/3/25هـ بطولة " الريا�صة جتمعنا " الأولى لكرة القدم لل�صالت

الطالبات واملوظفات 1439/1438هـ املارثون

من�صوبات الكلية، وطالباتكلية الرتبية - الدمل 1439/1438هـ امللتقى الأول للريا�صة و املراأة

من�صوبات الكلية، وطالبات 1439/1438هـ امللتقى الثاين للريا�صة و املراأة
طالب الكلية 1439/6/13هـ كاأ�ص �صعادة عميد كلية املجتمع باخلرج لكرة القدم كلية املجتمع - اخلرج

طالب الكليات 1439/6هـ بطولة �صعادة امل�صرف العام على كليات الفالج لكرة القدم اخلما�صية

كليات الأفالج

طالب الكليات 1439/6/11هـ بطولة تن�ص الطاولة

طالب الكليات 1439/6هـ بطولة الفريرة

طالب اجلامعة 1439/6/26هـ ا�صت�صافة بطولة كرة الطائرة ال�صاطئية وامل�صاركة فيها

طالب اجلامعة 11-1439/1/25هـ امل�صاركة يف بطولة كاأ�ص معايل مدير اجلامعة يف الن�صخة الثامنة

طالب اجلامعة 1439/5/14هـ امل�صاركة يف بطولة ال�صالت على م�صتوى اجلامعة

طالب الكليات 1439/7/4هـ دوري البالي �صتي�صن والبلوت

الطالب 1439/1/126هـ دوري كرة القدم
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

الطالب 1439هـ امل�صاركة يف كرة القدم ال�صاطئية

الطالبكلية الرتبية بوادي الدوا�صر 1439هـ امل�صاركة يف يوم الريا�صة للجميع

الطالب 1439هـ امل�صاركة يف بطولة اإحتاد اجلامعات لألعاب القوى بي�صة

الطالب 1439هـ امل�صاركة يف بطولة احتاد اجلامعات لل�صباحة

الطالب 1439/1هـ اإعداد وت�صكيل فريق العمادة لكرة القدم للم�صاركة يف م�صابقات اجلامعة

عمادة ال�صنة التح�صريية باخلرج

الطالب 1439/4/3هـ بطولة البالي �صتي�صن

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ افتتاح ركن الن�صاط الريا�صي

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ عبارات ت�صجيعية على الدرج

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ الغذاء والريا�صة وجهان لعملة واحدة

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ مقطع فيديو عن اأهمية الريا�صة

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هـ اأهمية الريا�صة يف حياة الأفراد
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األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالب كلية الطب 1439/1438هـ توا�صل واأفكار 2  كلية الطب باخلرج

طالب كلية الطب 1439/1438هـ معمل البتكار الجتماعي

اجلامعة وجمتمع حمافظة اخلرج 1439/03/19 هـ حملة توعوية ل�صحة ال�صنان بعنوان : "اأنا اأهتم"   كلية طب ال�صنان

الطالب اجلدد 1438/12/19هـ حفل ا�صتقبال الطالب اجلدد

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
باخلرج

طالب الكلية 1439/2/25هـ اإقامة انتخابات املجل�ص الطالبي

طالب الكلية 9-1439/7/11هـ امل�صاركة يف برنامج "تخ�ص�صك"

طالب الكلية واع�صاء هيئة التدري�ص 1439/2/6هـ زيارة م�صت�صفى القوات امل�صلحة باخلرج

طالب الكلية واع�صاء هيئة التدري�ص 1439/7/17هـ زيارة مدينة امللك فهد الطبية بالريا�ص

جمتمع واأهايل حمافظة اخلرج 1439/2/20هـ فعالية توعوية عن ال�صيلياك )ح�صا�صية القمح(

كلية ال�صيدلة باخلرج

طالب امل�صتوى التا�صع 1439/03/24هــ
زيارة طالب امل�صتوى التا�صع لق�صم ال�صايكلرتون وامل�صتح�صرات ال�صيدلنية 

امل�صعة مب�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز البحاث بالريا�ص.

جمتمع واأهايل حمافظة اخلرج 1439/3/29هـ م�صاركة الكلية مع م�صت�صفى الولدة يف فعالية امل�صادات احليوية.

طالب املدر�صة 1439/3/17هـ زيارة توعوية ملتو�صطة الأمري نايف باخلرج

الطالب 1439/7/11هـ م�صاركة الكلية يف فعاليات تخ�ص�صك بعمادة ال�صنة التح�صريية

جمتمع واأهايل حمافظة اخلرج 1439/7/12هـ طالب الكلية يد�صنون مبادرة فلق )لتنمية الطموح داخل الطفال(

الطالب واملجتمع املحلي 1439/7/28هـ اإقامة فعالية العقاقري امل�صاء ا�صتخدامها -معر�ص فني م�صاحب 
الطالب 1439/8هـ اإقامة حفل اخلريجني

3/1/2 ـ النشاط االجتماعي:
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

الطالب 1439/2/16هـ اإقامة امللتقى التوعوي باأ�صرار املخدرات

كلية الهند�صة باخلرج

1439/2/24هـ الطالب زيارة م�صنع �صركة الفنار بالريا�ص

الطالب 1439/3/26هـ زيارة حمطة معاجلة املياه

طالب الهند�صة املدنية 1439/3/26هـ
زيارة ميدانية لطالب الهند�صة املدنية ملبنى اإدارة اجلامعة اجلديد )حتت 

الإن�صاء( 

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/2/10هـ معايل رئي�ص املوؤ�ص�صة العامة لل�صناعات الع�صكرية يزور الكلية

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/1/7هـ الحتفال باليوم الوطني الـ 87 كلية الهند�صة - بوادي الدوا�صر

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/1/6هـ الحتفال باليوم الوطني الـ 87

طالب الكليةكلية هند�صة وعلوم احلا�صب - اخلرج 1439/3/2هـ
فعالية �صحية توعوية بعنوان: "�صحتك تهمنا" بالتعاون مع م�صت�صفى امللك 

خالد

طالب املدار�ص 1439/7/1هـ برنامج زيارة املدرا�ص لزيادة الوعي الرقمي

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/01/05 هـ
الحتفال باليوم الوطني ال�صابع والثمانني واللقاء املفتوح مع �صعادة عميد 

الكلية بالطالب.

كلية اإدارة العمال- اخلرج

املر�صحون لع�صوية املجل�ص الطالبي 1439/01/20 هـ انتخابات املجل�ص الطالبي ال�صت�صاري 

طالب الكلية 1439/03/04 هـ مبادرة جمتمعية بعنوان: جامعتي هي بيتي

طالب الثانوية 1439/06/18 هـ ا�صتقبال وفد ثانوية اأجيال الفكر الهلية 

الطالب امل�صاركني يف الزيارة 1439/07/25 هـ زيارة �صركة املراعي

طالب اجلامعة ومن�صوبيها 1439/8/2هـ اإقامة معر�ص توعوي عن املخدرات وا�صرارها 
اجلامعة واملجتمع املحلي 1439/7/27هـ فعالية بعنوان: "منهم نتعلم الأمل" تخدم ذوي الحتياجات اخلا�صة

طالب الكلية 24-1439/7/25هـ فعالية "مهرجان الت�صويق" داخل الكلية
طالب الكلية 24-1439/7/25هـ فعالية: جتربتي بعد التخرج
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طالب املدرا�ص الثانوية 1439/7/19هـ زيارات ملدرا�ص الثانوية مبحافظة اخلرج "للتعريف بالكلية واهدافها"

طالب الكلية 1439/7/3هـ زيارة �صركة اأرامكو ال�صعودية يف حوطة بني متيم  كلية اإدارة العمال - بحوطة بني متيم

الطالب 1439/1438هـ مبادرة غرا�ص اخلري

كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية – 
اخلرج

الطالب 1439/1438هـ حملة توعوية)يف العجلة الندامة(

الطالب 1439/1438هـ مبادرة )امل�صي �صحة (

الطالب 1439/1438هـ مبادرة ) الدعوة والإر�صاد (

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ �صوت وفاء

كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية - 
حوطة بني متيم

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ اخلدمة املجتمعية

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ ر�صالة وفاء اإلى جنودنا البوا�صل

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ اأعريي  كتابك

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ تكافل وطن

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ اجلنادرية

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ ال�صالمة و الأمن ال�صحي

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ اأعريف حقوقك وواجباتك كطالبة

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ غذاوؤنا ودائنا
طالبات الكلية 1439/1438هـ ثقافتنا عطاء
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ طموحنا بعد التخرج

كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية - 
حوطة بني متيم

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ اإليها اأنتمي ... جامعتي

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ حماة الوطن

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ ال�صحة تاج على روؤو�ص ال�صحاء

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ حملة ا�صعدي غريك

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ رحلة التغيري 

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ يف رحاب امي

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ بناء ال�صخ�صية القوية

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ The ways to success مفاتيح النجاح

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ جودة احلياة الكادميية

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ �صباعية الكاريزما

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ حقوق الطالب اجلامعي

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ ما الذي يجعلك ؟ �صعيدة ، را�صية

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ الكلمة الطيبة

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ يوم التقنية
طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ اخالقنا يف برامج التوا�صل الجتماعي
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طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ ل للعنف نعم للرفق
كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية - 

حوطة بني متيم
طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ اليوم املرور اخلليجي

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ تاأثري و�صائل التوا�صل على الأطفال

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ العدوان على الطفال 

املجتمع الطالبي 1439/1438هـ مكافحة املخدرات  كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية - 
املجتمع الطالبيال�صليل 1439/1438هـ التربع بالدم

 هيئة التدري�ص – املوظفني - طالب
الكلية

1439/1438هـ حملة للتطعيم �صد الإنفلونزا املو�صمية

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�صر

 هيئة التدري�ص – املوظفني - طالب
الكلية

1439/1438هـ بالتطوع ن�صمو وننمو

طالب الكلية 1439/1438هـ
طالب كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�صر يزورون دار الرعاية الجتماعية 

باملحافظة

هيئة التدري�ص 1439/1438هـ
اأع�صاء هيئة التدري�ص بكلية الآداب والعلوم يزورون متحف ال�صادرية 

بوادي الدوا�صر

 هيئة التدري�ص – املوظفني –
 طالبات  الكلية - عدد من ذوي

الإحتياجات اخلا�صة
1439/1438هـ ” ل�صت وحدك”

 هيئة التدري�ص – املوظفني –
طالبات  الكلية

1439/1438هـ اإحياء يوم الرتاث

معلمات  من ادارة التعليم - طالبات
الكلية

1439/1438هـ
اإ�صرتاتيجيات تدري�ص  اللغة  الإجنليزية  لطالبات  املدار�ص املتو�صطة  

والثانوية
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

هيئة التدري�ص – طالبات املدر�صة 
ومن�صوبيها

1439/1438هـ كيفية معاجلة الأخطاء ال�صائعة يف الكتابة باللغة الإجنليزية
كلية الآداب والعلوم بوادي 

هيئة التدري�ص – طالبات املدر�صة الدوا�صر
ومن�صوبيها

1439/1438هـ ت�صميم البور بوينت باأ�صهل الطرق

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/1/8هـ
الحتفال باليوم الوطني الـ 87 "واإقامة فعاليات التالية: عبارات وطن، 

فيديو وطن، اوبريت اليوم الوطني وم�صابقة نب�ص وطن "

كلية الرتبية – اخلرج

طالب امل�صاركني يف الزيارة 1439/1/28هـ زيارة اأكادميية الأمري نايف "�صمن فعالية �صفراء الأمن الوطني"

طالب امل�صاركني يف الدورة 1439/2/12هـ دورة تدريبية بعنوان: "�صحتك النف�صية كيف حتافظ عليها؟"

املجتمع املحلي 1439/3/17هـ احلملة التطوعية "فينا خري"

1439/5/21هـ الفقراء واملحتاجني احلملة التطوعية الثانية "فينا خري"

نزلء �صجن اخلرج 1439/5/28هـ برنامج توعوي وترفيهي لنزلء �صجن اخلرج

الطالب امل�صاركني يف الزيارة 1439/6/19هـ زيارة جمل�ص ال�صورى 

الطالب امل�صاركني يف الزيارة 1439/6/26هـ زيارة �صركة املراعي

الطالب امل�صاركني يف الزيارة 1439/7/26هـ زيارة امل�صانع احلربية 

طالب الكلية 1439/6/27هـ امل�صاركة يف "اأ�صبوع ال�صجرة"

الطفال 1439/1438 هــ هدايا لالأطفال يف اليوم العاملي للطفل

عمال النظافةكلية الرتبية بالدمل 1439/1438 هــ افطار العمال

الطالبات 1439/1438 هــ بالأخالق نرتقي
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�صائقي املركبات 1439/1438 هــ فطورك علينا

كلية الرتبية بالدمل

من�صوبات الكلية 1439/1438 هــ رفعتنا يف تكافلنا

الطالبات 1439/1438 هــ ا�صتبانة حول الأن�صطة الريا�صية للطالبة اجلامعية بني الواقع واملاأمول

 طالبات امل�صتوى ال�صابع بق�صم
الريا�صيات

1439/1438 هــ زيارة ميدانية ملكتبة جامعة الأمرية نوره

التعليم العام 1439/1438 هــ اأخالقيات مهنة التعليم

 ف�صل ذوي الحتياجات اخلا�صة
 باملدر�صة املتو�صطة اخلام�صة

بالدمل
1439/1438 هــ زيارة تثقيفية وترفيهية لطالبات ذوي الحتياجات اخلا�صة

 معلمات مدار�ص التعليم العام +
طالبات الكلية

1439/1438 هــ مهارات متقدمة يف ت�صحيح التالوة ملعلمات القراآن

من�صوبات الكلية 1439/1438 هــ ماعال من اقت�صد

طالبات الثانوية ال�صابعة باخلرج 1439/1438 هــ التفكري اليجابي وفن اتخاذ القرار

طالبات امل�صتوى ال�صابع والثامن 1439/1438 هــ كيف تخططني در�صك النموذجي

الطالبات 1439/1438 هــ زيارة تعريفية ملركز اأرجوان

 طالبات امليداين وطالبات وموظفات
 املدر�صة الثانوية الثانية واملتو�صطة

التا�صعة بالدمل
1439/1438 هــ لئن �صكرمت لأزيدنكم

املرحلة الإبتدائية 1439/1438 هــ حياتنا ت�صتحق

 م�صرفات ريا�ص الأطفال ومعلمات
املرحلة البتدائية

1439/1438 هــ م�صكالت الأطفال ال�صلوكية الأ�صباب والعالج كلية الرتبية بالدمل
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

معلمات ريا�ص الأطفال 1439/1438 هــ التعامل النف�صي ال�صليم مع اأطفال الرو�صة

كلية الرتبية بالدمل

من�صوبات التعليم العام 1439/1438 هــ فن اإدارة الوقت

 معلمات املواد العلمية للمرحلة
الثانوية

1439/1438 هــ مفاتيح التفكري الع�صرين

 طالبات املدر�صة الرابعة ع�صر
البتدائية بالدمل

1439/1438 هــ غذائي وريا�صتي �صر جناحي

اأولياء الأمور مبدار�ص التعليم العام 1439/1438 هــ اأهمية فيتامني د يف حياتنا

من�صوبات الكلية 1439/1438 هــ الزراعة املنزلية

اأطفال الرو�صة 1439/1438 هــ ابت�صامة طفل

الطالب 1439/2/3هـ زيارة عمادة �صوؤون الطالب

كلية الرتبية - بوادي الدوا�صر
الطالب واأع�صاء هيئة التدري�ص 1439/6/15هـ حفل اإ�صتقبال الطالب اجلدد الف�صل الأول

الطالبات ومن�صوبات الكلية 1438/1/18هـ )اليوم الوطني 87(

الطالبات 1439/1/8هـ )ا�صتقبال الطالبات امل�صتجدات للعام اجلامعي 38 -1439هـ(

الطالبات ومن�صوبات الكلية 1438/1/25هـ تكرمي امل�صاركات يف اثراء الن�صاط الطالبي  كلية الرتبية بوادي الدوا�صر
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مر�صي م�صت�صفي وادي الدوا�صرالدوا�صر 1439/2/12هـ زيارة مدير نادي اجلوالة بالكلية  م�صت�صفى وادي الدوا�صر

كلية الرتبية بوادي الدوا�صر

الطالبات 1439/2/23هـ )ل�صنا اأ�صقياء(

الطالبات ومن�صوبات الكلية 1439/2/25هـ )اللقاء التعريفي الثاين للملتقى العلمي(

الطالبات واأع�صاء هيئة التدري�ص 1439/2/26هـ )الغذاء ال�صحي(

الطالبات + من�صوبات الكلية 1439/3/24هـ الحتفال )باليوم العاملي لالإعاقة(

الطالبات واأع�صاء هيئة التدري�ص 1439/4/25هـ )اجلنادرية 32(

الطالبات واأع�صاء هيئة التدري�ص 1439/8/17هـ )احلفل اخلتامي للملتقى العلمي الثاين للعام اجلامعي 1438-1439هـ(

الطالب واأع�صاء هيئة التدري�ص 1439/8/24هـ حفل اختتام الن�صطة الطالبية للعام اجلامعي 1439-1438

طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/3/8هـ
حملة التطعيم �صد النفلونزا املو�صمية بالتعاون مع م�صت�صفى امللك خالد 

باخلرج

كلية املجتمع - اخلرج
طالب الكلية ومن�صوبيها 1439/1/6هـ

الحتفال باليوم الوطني الـ 87 واإقامة فعالية بعنوان: “الوطن انتماء 
وولء

طالب الكلية 1439/6/28هـ زيارة اإلى �صركة املراعي

طالب الكليات 1439هـ زيارة جمعية اإن�صان مبحافظة الأفالج
كليات الأفالج

املتواجدين يف الدار 1439هـ زيارة دار املالحظة يف حمافظة الأفالج مع تقدمي فعاليات م�صاحبة للزيارة
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طالب الكليات 1439هـ زيارة معر�ص الكتاب يف الريا�ص

كليات الأفالج
جنود الوطن امل�صابني 1439/2/25هـ

حملة التربع بالدم حتت عنوان: "دمي وطني" ت�صتهدف توفري الدم للحالت 
الطارئة للجنود البوا�صل يف احلد اجلنوبي

الطالب 1439/1/14هـ انتخابات لت�صكيل املجل�ص الطالبي 

عمادة ال�صنة التح�صريية باخلرج

الطالب 1439/1/29هـ زيارة كلية نايف لالأمن الوطني

طالب العمادة ومن�صوبيها 1439/2هـ حملة �صد النفلونزا املو�صمية بالتعاون مع وزارة ال�صحة

طالب املدر�صة 1439/2/20هـ ا�صتقبال مدار�ص الفر�صان

الطالب 1439/02/21 هـ زيارة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالريا�ص

الطالب 1439/3/1هـ زيارة مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية املتجددة

الطالب 1439/3/25هـ زيارة للمكتبة املركزية بجامعة المري �صطام بن عبدالعزيز

اجلي�ص ال�صعودي 1439/6/2هـ حملة )التربع بالدم( مقدمة جلنودنا البوا�صل 3

ابناء جمعية ان�صان 1439/7/3هـ برنامج ترفيهي لأبناء جمعية ان�صان

الطالب 1439/7/18هـ زيارة مركز دروب القمم للرعاية النهارية

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438 هــ الحتفال باليوم الوطني

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438 هــ الحتفال بيوم املعلم

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438 هــ نع بُحب "1" "2" بازار �صُ

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438 هــ يوم الطفل العاملي

 املجتمع املحلي + من�صوبات وطالبات
العمادة

1439/1438 هــ اليوم العاملي للتطوع
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

املجتمع املحلي 1439/1438 هــ مبادرة دفوؤهم اأمانة

عمادة ال�صنة التح�صريية باخلرج

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438 هــ اجلنادرية جمد وروؤية

املجتمع املحلي 1439/1438 هــ �صلة غذائية

املجتمع املحلي 1439/1438 هــ خدمات العربات املتحركة

املجتمع املحلي 1439/1438 هــ جتهيز ك�صوة طفل

املجتمع املحلي 1439/1438 هــ اماطة الذى

طالبات العمادة 1439/1438 هــ كتابك علينا

املجتمع املحلي 1439/1438 هــ لقاء رائدة الأعمال امل�صتقبيلة

املجتمع املحلي 1439/1438 هــ تفطري �صائم

املجتمع املحلي 1439/1438 هــ مبادرة اأقم �صالتك

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438 هــ املراأة ال�صعودية يف روؤية 2030

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438 هــ مبادرة اإعادة افتتاح م�صلى العمادة

املجتمع املحلي 1439/1438 هــ حقيبة مدر�صية
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة
طالب كلية الطب 1439/1438هــ ب�صمة ابداعي كلية الطب باخلرج
طالب كلية الطب 1439/1438هــ مواهب 3

طالب الكلية 1439/1438هــ م�صابقة الت�صوير ال�صوئي كلية العلوم الطبية والتطبيقية-اخلرج

الطالبات 1439/1438هــ   ور�صة عمل املج�صمات الورقية

الطالباتكلية هند�صة وعلوم احلا�صب- اخلرج 1439/1438هــ م�صابقة الر�صم الأولى

الطالبات 1439/1438هــ حتدي ال�صبعة ايام يف الر�صم

ع�صوات النادي 1439/1438هــ فن الرتخيم وال�صحب على املاء

كلية العلوم والدرا�صات – بحوطة بني 
متيم

البداع 1439/1438هــ وحده املوهوبات

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هــ ذوقيات

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هــ معر�ص اآنامل البداع

البداع ع�صوات النادي 1439/1438هــ الت�صوير الت�صكيلي لفنون احلداثة

كلية الرتبية بالدمل
الطالبات واخلريجات 1439/1438هــ ا�صتخدام اخليوط يف عمل اأ�صكال فنية )فن املكرميات(

الطالبات 1439/1438هــ فن املاندال

من�صوبات الكلية +الطالبات 1439/1438هــ تطبيقات فنية يف القم�صة واملعادن

الطالبات 1439/1438هــ زيارة معر�ص تراثنا حبنا الرابع

املوهوبات 1439/1438هــ )عمل و�صائل تعليمية للطفل من خالل خامات البيئة امل�صتهلكة(

طالباتكلية الرتبية بوادي الدوا�صر 1439/1438هــ م�صابقة جنم الكلية
الطالب 1439/1438هــ م�صابقة مواهب
الطالب 1439/1438هــ )عمل و�صائل تعليمية للطفل من خالل خامات البيئة امل�صتهلكة(

4/1/2 ـ االنشطة الفنية:
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الفصل الثاني

طالبات 1439/1438هــ بطولة امل�صرف العام اخلما�صية لكرة القدم

املجتمع بالفالج
الطالب 1439/1438هــ دورة يف كل بيت م�صعف

الطالب 1439/1438هــ حملة التربع بالدم )دمي لوطني(

الطالب 1439/1438هــ م�صابقة القراءن الكرمي

طالب الكلية 1439/1438هــ رحالت �صياحية لطالب الكلية. كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�صر

الطالب 1439/1438هــ م�صاركة عمادة ال�صنة التح�صريية بربنامج مواهب 2

عمادة ال�صنة التح�صريية باخلرج
من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هــ جميلة اأنت

طالبات العمادة 1439/1438هــ حكاية لوحة

من�صوبات وطالبات العمادة 1439/1438هــ Crafts
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5/1/2 ـ األندية الطالبية:

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة
طالب اجلامعة واملدرا�ص 1439/10/24هـ مبادرة تقدمي دورة BLS من قبل نادي جرعة للمدار�ص

نادي جرعة

الطالب واع�صاء النادي 1439/8/9هـ اإقامة حفل للخريجني بالتعاون مع وحدة اخلريجني وتكرمي اأع�صاء النادي

الطالب ومر�صى امل�صت�صفيات 1439/7/29 هـ / 1439/8/17 هـ مبادرة تقدمي ال�صت�صارات الدوائية للمر�صى من قبل طالب ال�صيدلة 

جمتمع واأهايل حمافظة اخلرج 1439/3/21هـ م�صاركة الكلية مع م�صت�صفى الولدة يف فعالية امل�صادات احليوية.

النادي واأع�صائه 1438/1437هـ
عميد كلية ال�صيدلة يكرم نادي جرعة حل�صوله على املركز الأول يف جائزة 

التمييز لأف�صل نادي طالبي على م�صتوى اجلامعة

النادي واأع�صائه 1439هـ امل�صاركة يف املعر�ص الثقايف بكلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج.

جمتمع واأهايل حمافظة اخلرج 1439هـ حملة وماراثون غري منط حياتك.

جمتمع واأهايل حمافظة اخلرج 1439هـ حملة بني ال�صيام والدواء.

جمتمع واأهايل حمافظة اخلرج 1439هـ حملة تعرف على الدواء.

جمتمع واأهايل حمافظة اخلرج 1439هـ حملة ل للتبغ 
جمتمع واأهايل حمافظة اخلرج رم�صان 1438هـ تفطري ال�صائمني

مر�صى امل�صت�صفى 1439هـ زيارة م�صت�صفى امللك عبداهلل لالأطفال.
مر�صى امل�صت�صفى 1439هـ زيارة م�صت�صفى النقاهة.
مر�صى امل�صت�صفى 1439هـ زيارة م�صت�صفى امللك خالد باخلرج.
النادي واأع�صائه 1439هـ ح�صور ور�صة عمل لأمرا�ص الكلى.
النادي واأع�صائه 1439هـ ح�صور ور�صة عمل لالقت�صاد الدوائي.
النادي واأع�صائه 1439هـ تنظيم حفل هيئة الغذاء والدواء )حتدي 2030(.
النادي واأع�صائه 1439هـ تنظيم ور�صة عمل للبحث العلمي مع كلية ال�صيدلة.
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

الطالب وجمتمع حمافظة اخلرج فعالية "حب عظامك" من 1/30 اإلى 1439/2/1هـ

نادي العالج الطبيعي

ملر�صى مدينة امللك فهد الطبية 1438/9/23هـ حملة "كن متطوعًا تكن �صعيدًا"

طالب الثانوية 1439/1/13هـ زيارة ثانوية الفر�صان الأهلية باخلرج

الطالب وجمتمع حمافظة اخلرج 1439/3/4هـ ماراثون اليوم العاملي لل�صكر 

اع�صاء النادي وطالب الكلية 1439هـ حما�صرة بعنوان "مهارات التعامل مع ال�صم يف املن�صاآت ال�صحية

اع�صاء النادي وطالب الكلية 1439هـ حما�صرة "الال�صق الطبي"

الطفال املر�صى بامل�صت�صفى 1439هـ
امل�صاركة يف معر�ص مواهب بال حدود -م�صت�صفى امللك عبد اهلل التخ�ص�صي 

لالأطفال

طالب اجلامعة ومن�صوبيها 1439هـ م�صاركة نادي العالج الطبيعي بالكلية يف معر�ص اليوم الثقايف

اع�صاء النادي وطالب الكلية 1439هـ  Introduction Spiral Stabilization System In" حما�صرة بعنوان
"Back Problem

طالب الكليات واع�صاء النادي 1439هـ اللقاء التعريفي بالنادي
نادي ريادة الأعمال - بالأفالج

طالب الكليات واع�صاء النادي 1439/3/18هـ ور�صة عمل بعنوان: درا�صة اجلدوى القت�صادية اجلزء الأول
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة
طالب الكليات واع�صاء النادي 1439/3/25هـ ور�صة عمل بعنوان: درا�صة اجلدوى القت�صادية اجلزء الثاين

نادي ريادة الأعمال - بالأفالج
مدير النادي واع�صائه وم�صرفه 1439/3/30هـ زيارة بنك الريا�ص بالأفالج 

طالب الكليات واع�صاء النادي 1439/3/28هـ دروة تدريبية بعنوان: "كيف ت�صبح مديرًا ناجحًا؟ "

مدير النادي واع�صائه وم�صرفه 1439/4/7هـ زيارة رواد الأعمال مبحافظة الأفالج

طالب الكليات واع�صاء النادي 1439/3/9هـ تنظيم امللتقى الطالبي الأول لالأن�صطة

النادي التطوعي - بالأفالج
طالب الكليات واع�صاء النادي 1439هـ تنظيم امللتقى الطالبي الثاين لالأن�صطة

طالب الكليات واع�صاء النادي 1439هـ تنظيم امللتقى الطالبي الثالث لالأن�صطة

مدير النادي واع�صائه وم�صرفه 1439هـ حما�صرة بعنوان: "ق�صة جناح" للدكتور / لفاي ال�صلمي

مدير النادي واع�صائه وم�صرفه 1439هـ امل�صاركة يف ال�صعادة العاملي

حمافظة وادي الدوا�صر 1439/1/8هـ احتفال اْلَيْوَم الوطني مبحاقظة وادي الدوا�صر 1439 هـ

النادي  الطالبي بكلية الرتبية بوادي 
الدوا�صر

مر�صي م�صت�صفي وادي الدوا�صر 1439/2/12هـ زيارة مدير نادي اجلوالة بالكلية  م�صت�صفى وادي الدوا�صر

طالب الوادي وال�صليل 1439/38هـ
امل�صاركة يف ا�صتقبال معايل مدير اجلامعة والتنظيم يف اللقاء الذي جمعه 

بطالب وادي الدوا�صر  وال�صليل

ع�صرية اجلوالة 1439/38هـ امل�صاركة يف مع�صكر الدرا�صة الأولية باخلرج 1439 هـ
طالب الوادي وال�صليل 1439/38هـ امل�صاركة يف احتفال الن�صطة الطالبية بوكالة اجلامعة للفروع

النادي  الطالبي بكلية الرتبية بوادي 
الدوا�صر

كلية الهند�صة 1439/38هـ امل�صاركة يف احتفال متيزك بكلية الهند�صة
طالب الن�صطة بالكلية 1439/8/24هـ امل�صاركة يف احتفال اختتام الن�صطة بالكلية
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6/1/2ـ أنشطة الجوالة:

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة
زوار بيت اهلل احلرام 1438/9هـ امل�صاركة يف خدمة املعتمرين

نادي اجلوالة باخلرج

حجاج بيت اهلل احلرام 1438/12هـ املع�صكر الإعدادي خلدمة احلجاج

حجاج بيت اهلل احلرام 1438/12هـ  خدمة احلجاج يف مع�صكر اخلدمة العامة مبكة املكرمة

طالب اجلامعة ومن�صوبيها 1439/1هـ امل�صاركة يف الحتفال باليوم الوطني

طالب اجلامعة 18-1439/3/20هـ املع�صكر الك�صفي للدرا�صة الأولية

طالب الكليات واملجتمع املحلي 1439/1هـ الحتفال باليوم الوطني الـ 87 واإقامة فعاليات بهذه املنا�صبة

نادي اجلوالة - يف الفالج
الطالب امل�صارك 1438/12هـ م�صاركة اأحد ابناء الع�صرية يف مع�صكرات اخلدمة العامة للحج لعام 1438هـ

جمتمع حمافظة الفالج 1439هـ مبادرة املرايا العاك�صة بتقاطع الطرق بالأفالج

اأبناء اجلمعية 1439هـ زيارة جمعية ان�صان يف حمافظة الفالج

مدير النادي واع�صائه وم�صرفه 1439/02/20 هـ زيارة للمحكمة التجارية بالريا�ص

نادي عدالة - كلية اإدارة 
الأعمال باخلرج

مدير النادي واع�صائه وم�صرفه 1439/03/03 هـ زيارة ملحكمة التنفيذ بالريا�ص
مدير النادي واع�صائه وم�صرفه 1439/03/09 هـ زيارة لهيئة حقوق الإن�صان بالريا�ص
مدير النادي واع�صائه وم�صرفه 1439/03/10 هـ زيارة للمحكمة العامة باخلرج
مدير النادي واع�صائه وم�صرفه 1439/05/14 هـ تد�صني ح�صابات النادي على برامج التوا�صل الجتماعي

طالب ق�صم القانون 1439/7/2هـ دورة بعنوان: "ف�ص املنازعات التجارية عن طريق التحكيم"
طالب ق�صم القانون 1439/7/4هـ دورة بعنوان: "�صياغة العقود"
طالب ق�صم القانون 1439/07/16 هـ دورة تدريبية بعنوان: اجلوانب القانونية للتعاقدات احلكومية
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة
مدير النادي واع�صائه وم�صرفه 1439/05/29 هـ زيارة جامعة امللك �صعود

نادي عدالة - كلية اإدارة الأعمال 
باخلرج

مدير النادي واع�صائه وم�صرفه 1439/05/29 هـ زيارة جامعة دار العلوم

طالب الكلية واق�صامها 1439/07/12 هـ حما�صرة بعنوان: "مكانة العقل يف ال�صريعة الإ�صالمية"

طالب الكلية والنادي 1439/2/12هـ ملتقى بعنوان: "التدريب والتاأهيل الوظيفي"

نادي ريادة الأعمال -بكلية 
املجتمع باخلرج

طالب مدار�ص الفر�صان الأهلية 1439/1/26هـ ملتقى توعوي بعنوان: "خطر املخدرات وتاأثريها ال�صلبي على املجتمع"

طالب الكلية والنادي 1439/2/24هـ حما�صرة بعنوان: "خطوات اإعداد البحث العلمي"

طالب الكلية والنادي 1439/3/4هـ Play Station م�صابقة

طالب الكلية والنادي 1439/6/7هـ حما�صرة بعنوان: "مهارات ا�صتخدام البالك بورد"

طالب الكلية والنادي 1439/5/26هـ حما�صرة بعنوان: "مهارات تنفيذ واإدارة املبادرات املجتمعية اخلالقة"

طالب ثانوية اخلرج 1439/6/18هـ ا�صت�صافة ثانوية اخلرج واإطالق مبادرة "كليتك يف انتظارك"
طالب الكلية والنادي 1439هـ ور�صة عمل بعنوان: "وحدة الردوينو وماهيته وكيفية التعامل معه "

نادي الهند�صة - بكلية الهند�صة يف 
وادي الدوا�صر

طالب الكلية والنادي 1439هـ
ور�صة عمل عن التعريف ملفهوم "ريادة الأعمال" يقدمها مدير معهد ريادة 

الأعمال مبحافظة وادي الدوا�صر

طالب الكلية والنادي 1439هـ دورة بعنوان: "حدد هدفك وابداأ م�صروعك" 
طالب الكلية والنادي 1439هـ دورة "ال�صعافات الأولية" يقدمها م�صت�صفى وادي الدوا�صر العام
طالب الكلية والنادي 1439هـ بطولة البالي �صتي�صن الأولى يف كلية الهند�صة بالوادي

نزلء الدار 1439هـ زيارة دار رعاية امل�صنني مبحافظة وادي الدوا�صر لكلية الهند�صة باملحافظة
جميع م�صاهدي اليوتيوب 1439هـ اإجناز ت�صجيل حما�صرات م�صورة ل�صرح مقرر الربجمة بلغة اجلافا نادي احلا�صب الآيل - بكلية 

جميع م�صاهدي اليوتيوبهند�صة وعلوم احلا�صب 1439هـ اإجناز ت�صجيل حما�صرات م�صورة ل�صرح الربجمة بلغة البايثون
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة
طالب الكلية والنادي 1439هـ دورات اأوراكل اأكادميي لقواعد البيانات

نادي احلا�صب الآيل - بكلية هند�صة 
وعلوم احلا�صب

طالب الكلية والنادي 1439هـ دورة + A ل�صيانة احلا�صب

طالب الكلية والنادي 1439هـ اإقامة ور�صة عمل وم�صابقة عن الروبوتات

طالب الكلية والنادي 1439/02/27 هـ
اإقامة دورة تخ�ص�صية يف جمال اأ�ص�ص ال�صبكات - بالتعاون مع اكادميية 

�صي�صكو 

طالب الكلية والنادي 1439/7/10هـ حما�صرة توعوية بعنوان: "كيف تختار حا�صبك ال�صخ�صي"

طالب الكلية والنادي 1439/7/17هـ
ور�صة عمل بعنوان: "العداد مل�صروعات التخرج يف جمال هند�صة احلا�صب 

والهند�صة الكهربائية"

طالب الكلية والنادي 1439/4/24هـ حما�صرة بعنوان: "كيف ت�صرتجع امللفات املحذوفة واملفقودة "

طالب الكلية والنادي 1439/03/24 هـ اإقامة حما�صرة وم�صابقة )الطباعة ال�صريعة( على م�صتوى اجلامعة

طالب الكلية والنادي 1439هـ دورة تخ�ص�صية يف جمال الأمن ال�صيرباين -بالتعاون مع اكادميية �صي�صكو

طالب اجلامعة واع�صاء النادي 1439/1هـ امل�صاركة يف الحتفال باليوم الوطني

نادي امل�صرح والإن�صاد
طالب اجلامعة واع�صاء النادي 1438هـ امل�صاركة يف حفل توديع معايل الدكتور عبدالرحمن العا�صمي

طالب اجلامعة واع�صاء النادي 1438/7هـ امل�صاركة يف حفل ختام الأن�صطة

طالب اجلامعة واع�صاء النادي 1439/1438 هـ امل�صاركة يف اإقامة م�صابقة مواهب )3(
املجتمع يف حمافظة اخلرج 1439/1438 هـ حملة كن متطوعًا تكن �صعيدًا )5(

نادي خدمة املجتمع والعمل 
التطوعي

املجتمع يف حمافظة اخلرج 1439/1438 هـ امل�صاركة يف م�صروع تفطري ال�صائمني
امل�صليني يف حمافظة اخلرج 1439/1438 هـ امل�صاركة يف برنامج تنظيف امل�صاجد

مر�صى م�صت�صفيات حمافظة اخلرج 1439هـ برنامج زيارة املر�صى
نزلء الدار 1439هـ برنامج زيارة دار امل�صنني
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة
طالب اجلامعة 1438هـ م�صابقة الت�صوير بالهواتف الذكية. نادي الت�صوير والفنون الت�صكيلية

مدير النادي واع�صائه 1439/1438 هـ ور�صة عمل بعنوان: " تنمية املوارد الب�صرية دعمًا للوطن ".
نادي املوارد الب�صرية

مدير النادي واع�صائه 1439/1438 هـ ور�صة عمل بعنوان: " املنظور الإ�صالمي للموارد الب�صرية ".

مدير النادي واع�صائه 1439/1438 هـ الّلقاء الّتعريفي بالّنادي.

نادي البتكارات
مدير النادي واع�صائه 1439/1438 هـ �صياغة م�صاريع الّنادي.

مدير النادي واع�صائه 1439/1438 هـ تنظيم معر�ص امل�صاريع يف ور�صة التدريب ال�صيفي.

طالب اجلامعة 1439/1438 هـ امل�صاركة يف املعر�ص الثقايف بكلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج.

طالب الكلية 1439/1438 هـ .MIS دورة برجمة تطبيقات الهواتف املحمولة لدعم
نادي نظم املعلومات الإدارية

طالب الكلية 1439/1438 هـ .MIS جتهيز مكتبة النادي تت�صمن اأحدث الكتب يف جمال

طالب الإ�صكان من 4/1 اإلى 1439/6/1هـ بطولة البالي�صتي�صن.

نادي الإ�صكان الطالبي
طالب الإ�صكان من 4/1 اإلى 1439/6/1هـ بطولة البلياردو.

طالب الإ�صكان من 4/1 اإلى 1439/6/1هـ بطولة كرة القدم.

طالب الإ�صكان من 4/1 اإلى 1439/6/1هـ بطولة كرة الطائرة.
املعلمون املكرمون 1439/01/15 هـ تكرمي )3( معلمني يف تخ�ص�صات كلية الرتبية على م�صتوى اخلرج

نادي اإرادة
اع�صاء النادي 1439/02/03 هـ

م�صاركة اأع�صاء النادي يف زيارة كلية الرتبية لكلية المري نايف لالأمن 
الوطني

اع�صاء النادي 1439/02/05 هـ اإقامة النتخابات ال�صنوية 
اع�صاء النادي والزوار 1439/01/28 هـ ندوة بعنوان: "ال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية"

املحتاجني مع العمالة وغريهم 1439/03/20 هـ مبادرة تطوعية جمتمعية بعنوان "�صتاء دافئ"
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األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة
ذوي الإعاقة ومن يف حكمهم 1439/03/19 هـ مبادرة تطوعية جمتمعية بعنوان "و�صول " تخدم ذوي الإعاقة

نادي اإرادة

طالب الكلية 1439/05/22 هـ مبادرة "اأهديك كتابي"

اأع�صاء النادي وامل�صاركني 1439/6/12هـ بطولة "دوري البالي �صتي�صن"

 طالب النادي والوفد امل�صارك يف
الزيارة

1439/6/19هـ تنظيم الزيارة ملجل�ص ال�صورى 

طالب املدر�صة 1439/6/23هـ ا�صت�صافة مدر�صة ابن العميد الثانوية داخل مقر النادي

طالب املدر�صة 1439/6/24هـ ا�صت�صافة مدر�صة ابن عثيمني الثانوية داخل مقر النادي

طالب النادي والزوار 1439/6/26هـ
لقاء ودي مع الطلبة بعنوان: "رحلة البتعاث من جواز ال�صفر وحتى وثيقة 

الدكتوراه" للدكتور: علي ال�صمري

طالب الكليات 1439/7/1هـ ور�صة عمل بعنوان: مهارات القيادة يف الأعمال التطوعية 

طالب الكلية والتخ�ص�ص 1439/7/4هـ فعاليات مبنا�صبة اليوم العاملي ملتالزمة داون

زوار املوؤمتر 15-1439/7/16هـ م�صاركة النادي للجنة املنظمة للموؤمتر الدويل لالإعاقة والتاأهيل 
ايتام جمعية ان�صان 1439/7/17هـ فعالية "كاجل�صد الواحد" لإيتام جمعية ان�صان

امل�صاركني يف الدورة 1439/7/24هـ دورة تدريبية بعنوان: "لغة ال�صارة وثقافة ال�صم"

امل�صاركني يف الور�صة 1439/7/29هـ ور�صة عمل )احرتف الت�صوير الفوتوغرايف(
1439/7/25هـ اع�صاء النادي لقاء طالبي مع عميد كلية الرتبية )�صاعة مع العميد(

 الطالب واع�صاء هيئة التدري�ص
الجانب

1439/7/30هـ فعالية )تراثنا(

الطالب امل�صاركني يف الزيارة 1439/8/1هـ زيارة مدينة الأمري �صلطان للخدمات الإن�صانية
1439/8/2هـ اأع�صاء النادي حما�صرة بعنوان: "كيف تتعامل مع �صغوط الختبارات "

معلمي حتفيظ القراآن 2-1439/8/3هـ دورة تدريبية بعنوان: "تدبر" ملعلمي حتفيظ القراآن
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المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة
امل�صاركني يف الزيارة 1439/8/3هـ زيارة نادي الهالل ال�صعودي

نادي اإرادة

امل�صجلني يف الدورة 6-1439/8/7هـ دورة جمانية ملجتمع اخلرج عن “لغة الإ�صارة" بالتعاون مع جلنة التنمية باخلرج

طالب كلية الرتبية واع�صاء النادي 1439/8/9هـ ملتقى علمي بعنوان: "توظيف ال�صم: التحديات واحللول"

ذوي العاقة ال�صمعية واع�صاء النادي 1439/8/10هـ مهرجان ترفيهي بعنوان: "بنا يعلو البناء 2"

طالب الكلية 14-1439/8/15هـ مبادرة )املجموعات الدرا�صية(

اجلامعة وجمتمع حمافظة اخلرج 1439/03/19 هـ حملة توعوية ل�صحة ال�صنان بعنوان: "اأنا اأهتم"  

نادي ا�صراقة

جمتمع حمافظة اخلرج 1439/07/06 هـ
حملة توعوية بعنوان: "متالزمة داون معنا حياتنا لها معنى" �صمن فعاليات اليوم 

العاملي ملتالزمة داون.

طالب املدر�صة 1439/6/26هـ فعالية تطوعية مبدر�صة مو�صى بن ن�صري البتدائية �صمن ال�صبوع ال�صحي املدر�صي

جمتمع حمافظة اخلرج 1439/07/13هـ
امل�صاركة يف احلملة التعريفية بالتخ�ص�صات التابعة جلامعة المري �صطام بن عبد 

العزيز 
جمتمع حمافظة اخلرج 1439هـ حملة الطبيب ال�صغري
جمتمع حمافظة اخلرج 1439هـ حملة احلمل و�صحة ال�صنان

كلية طب ال�صنان واع�صاء النادي 1439هـ بطولة دوري البالي �صتي�صن "فيفا"

1439/1438هـ امهات الطفال ت�صحيح م�صار

كلية العلوم والدرا�صات 
الن�صانية - حوطة 

بني متيم

 الطالبات و من�صوبات الكلية واملجتمع
اخلارجي

1439/1438هـ خطوة نحو �صناعة النجاح

طالبات ومن�صوبات الكلية 1439/1438هـ بذرة نقاء تثمر خري وعطاء

  طالبات املدر�صة  البتدائية الثالثة
واملتو�صطة الثانية لتحفيظ القران

1439/1438هـ ل للتنمر

 طالبات الرتبية امليدانية بق�صم اللغة
العربية  وطالبات املدر�صة الثانوية الأولى

1439/1438هـ ع�ص بالتفاوؤل
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الفصل الثاني

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة
طالبات نادي مدر�صة احلي للبنات باحلريق 1439/1438هـ ندوة يف توفري الدخار

كلية العلوم والدرا�صات 
الن�صانية - حوطة بني متيم

 طالبات مدر�صة متو�صطة وثانوية حتفيظ
القراآن الكرمي

1439/1438هـ اأ�صرف بحكمة

امل�صت�صفى العام بحوطة بني متيم 1439/1438هـ اليوم العاملي لل�صحة  

 اع�صاء ونزلء املركز مركز ال�صيح
لالحتياجات اخلا�صة باخلرج

1439/1438هـ ا�صدقاء التوحد

مدر�صة احلي بثانوية احللوة بنات 1439/1438هـ الدخار

جمعية ان�صان 1439/1438هـ يوم اليتيم  

الطالب 1439/1438هـ امل�صاركة بتنظيم احتفال اليوم الوطني

كلية املجتمع بالأفالج 

الطالب 1439/1438هـ امل�صاركة بتنظيم امللتقى العلمي

الطالب 1439/1438هـ جامعتي خ�صراء

املعتمرين 1439/1438هـ م�صاركة جوالة اجلامعة يف خدمة املعتمرين

احلجاج واملعتمرين 1439/1438هـ مع�صكر الإعداد خلدمة احلجاج يف احلج

الطالب 1439/1438هـ امل�صاركة يف الإحتفال باليوم الوطني

طالب الكلية 1439/1438هـ ان�صاء ع�صرية اجلوالة بالكلية

ع�صرية اجلوالة 1439/1438هـ دورة الإ�صعافات الأولية

طالب الوادي وال�صليلكلية الرتبية  وادي الدوا�صر 1439/1438هـ
امل�صاركة يف ا�صتقبال معايل مدير اجلامعة والتنظيم يف اللقاء الذي جمعه بطالب 

وادي الدوا�صر  وال�صليل

طالب الوادي وال�صليل 1439/1438هـ
امل�صاركة يف ا�صتقبال معايل مدير اجلامعة والتنظيم يف حفل التخرج يف وادي 

الدوا�صر  وال�صليل



79

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ

 ١٤
٣٩

 -
 ١٤

٣٨
 -

ع 
س

تا
 ال

ي
نو

س
 ال

ير
قر

لت
ا

المستفيدون فترة االنعقاد النشاط الجهة المنفذة
ع�صرية اجلوالة 1439/1438هـ امل�صاركة يف مع�صكر الدرا�صة الأولية باخلرج 1439 هـ

كلية الرتبية  وادي الدوا�صر

حمافظة وادي الدوا�صر 1439/1438هـ امل�صاركة يف الحتفال باْلَيْوَم الوطني مبحاقظة وادي الدوا�صر 1439 هـ

امل�صافرين على طريق وادي الدوا�صر 1439/1438هـ افطار �صائم

�صيوف الرحمن 1439/1438هـ امل�صاركة يف خدمة �صيوف الرحمن باحلج 1438هـ

وكالة عمادة �صئون الطالب 1439/1438هـ امل�صاركة يف احتفال الن�صطة الطالبية بوكالة اجلامعة للفروع

كلية الهند�صة 1439/1438هـ امل�صاركة يف احتفال متيزك بكلية الهند�صة

طالب الأن�صطة الطالبيةالكلية 1439/1438هـ امل�صاركة يف احتفال اختتام الن�صطة بالكلية

  كلية الهند�صة وجميع وكالة الفروع
 للكليات من الطالب واأع�صاء هيئة التدري�ص

.واأفراد املجتمع املدين بوادي الدوا�صر
1439/1438هـ اأما�صي �صبابية

كلية الهند�صة بوادي 
الدوا�صر

فريق اجلوالة 1439/1438هـ اجتماع  ع�صرية اجلوالة  لتحقيق �صعار اجلوالة يف خدمة وتنمية املجتمعا
كلية الآداب والعلوم بوادي 

الدوا�صر

الطالب 1439/1438هـ م�صاركة نادي اجلوالة مبع�صكر للدرا�صات الأولية  الك�صفية
عمادة ال�صنة التح�صريية 

باخلرج
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األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

2/2/2 ـ التغذية: 

1/2/2/2 ـ الخدمات للطالب والمشغلون لها:

2/2/2/2 ـ تطوير الخدمات المقدمة للطالب:

ت�صمل ما تقدمه العمادة من وجبات غذائية للطالب والطالبات بالكليات اجلامعية املختلفة، وكذلك اخلدمات اخلا�صة من ت�صوير وغريها من خالل التوقيع مع م�صتثمرين 
لتوفري تلك اخلدمات، كما تقوم اإدارة التغذية بالإ�صراف والرقابة امل�صتمرة على جميع خدمات التغذية املقدمة واأن تكون على م�صتوى �صحي وغذائي عاٍل.

عدد المواقع عدد المشغلين البـيان

26 5 الكافترييا واملطاعم

24 5 الكويف �صوب

25 3 مراكز الت�صوير وخدمات الطالب

135 2 مكائن اخلدمة الذاتية

1 1 مغ�صلة مالب�ص

الجهات المستفيدة نوع الخدمة المقدمة م

طالب جميع الكليات والإ�صكان الطالبي خدمات الإعا�صة 1

الطالب واأع�صاء هيئة التدري�ص يف حرم اجلامعة الرئي�صي املطعم املركزي 2
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3/2/2 ـ خدمات التوجيه واإلرشاد: 

نبذة مختصرة  عدد
المستفيدين المكان تاريخه اسم البرنامج

 عمل درا�صة حالة متعددة الأغرا�ص �صملت الواقع الأكادميي والأ�صري وحتديد اأحقية
ال�صلف والإعانات 0

85 طـالبًا وحدة التوجيه والإر�صاد
العام الدرا�صي 1438-

1439 هـ
عمل درا�صة حالة

تهدف الدورة ايل متليك الطالب املهارات الناعمة الالزمة التي ت�صاعدهم يف التوا�صل 
الفعال مع الأخرين وعك�ص اأفكارهم واآرائهم بطريقة جذابة و�صل�صة.

60 طـالبًا كلية الهند�صة بوادي الدوا�صر 1439/2/3 هـ
 دورة » فنون العر�ص والتقدمي«

امل�صاعدة يف تاأهيل وتدريب الطالب على التعامل مع برامج ميكرو�صوفت اأوفي�ص بدقة 
واحرتافيه مل�صاعدتهم على اعداد التقارير الدرا�صية وم�صاريع التخرج.

65 طالبًا كلية الهند�صة بوادي الدو�صر 9-1439/2/13 هـ
 دورة تدريبية بعنوان " مهارات التعامل
 مع برجميات ميكرو�صوفت )ورد، اأك�صل،

   بوربوينت (0

تعريف الطالب على اأهمية واأهداف اإدارة الوقت واحلاجة لإدارته بكفاءة، وا�صرتاتيجيات 
اإدارة الوقت الناجحة واخلطوات الالزمة لتطوير الإدارة الذاتية للوقت، ومعرفة التعامل 

مع م�صيعات الوقت والتغلب عليها.
55 طالبًا

 كلية اأدارة الأعمال بحوطة
بني متيم

1439/02/8 هـ
 دورة تدريبية بعنوان

 »اأدارة الوقـت «

هدفت الدورة اإلى اإعداد وتهيئة الطالب لالختبارات النهائية، من خالل تنمية مهارات 
ال�صتذكار والتدريب على اإدارة الوقت ب�صكل جيد خالل فرتة الختبارات النهائية، اأي�صا 
اإزالة الرهبة والتخفيف من حدة القلق والتوتر الذي ي�صاحب الطالب خالل تلك الفرتة.

40 طـالبًا 1439/03/12 هـ  كلية املجتمع باخلرج
 دورة تدريبية بعنوان
   »اختبارات بال قلق «

تفعيل اليوم العاملي لذوي الحتياجات اخلا�صة، التعريف عن هذه الفئة الغالية باملجتمع، 
والتعريف بحقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف جميع املجالت )التعليمية، الريا�صية، 

الرتفيهية، املادية، والدمج املجتمعي(، وتفعيل الدور التوعوي والثقايف لدى فئات املجتمع 
املختلفة مع م�صاركة املوؤ�ص�صة اخلريية لذوي الإعاقة باخلرج.

من�صوبـــي وطــالب 
اجلامعة، مع م�صاركة 

موؤ�ص�صات املجتمع 
املحلي.

امل�صرح  اجلامعي 1439/03/12 هـ
 ندوة بعنوان » قادرون 1 “مبنا�صبة

 اليوم العاملي لذوي الحتياجات
اخلا�صة
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األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

نبذة مختصرة  عدد
المستفيدين المكان تاريخه اسم البرنامج

التعريف على الربنامج وطريقة ا�صتخدامه، ومعرفة كيفية الت�صجيل وجلب املراجع 
العلمية وطريقة اإن�صاء مكتبة بحثية وطريقة ا�صتخدامها.

 2 من اأع�صاء هيئة
.التدري�ص، 30 طـــالب

 كلية العلوم الطبية
.التطبيقية

1439/3/24 هـ
ور�صة عمل بعنوان " مندل لإدارة 

املراجع العلمية "

معرفة ماهية الت�صال والتوا�صل واأهميتهما، وكيفية حتقيق الإبداع عند التوا�صل مع 
الآخرين، واأ�ص�ص الت�صال واأدواته، وطرق تكوين عالقة دائمة مع امل�صتهدفني، بالإ�صافة 

اإلى مهارات الت�صع لالت�صال الفعال. كما ا�صتعر�صت الدورة التدريبية ا�صرتاتيجيات 
ومهارات الت�صال والإقناع عند خماطبة الآخرين، وطرق التاأثري فيهم.

45 طالب
 كلية الآداب والعلوم بوادي 

 الدوا�صر
9 / 7 / 1439 هـ

دورة مهارات الت�صال الفعال والتاأثري 
على الأخرين

معرفة ماهية الت�صال والتوا�صل واأهميتهما، وكيفية حتقيق الإبداع عند التوا�صل مع 
الآخرين، واأ�ص�ص الت�صال واأدواته، وطرق تكوين عالقة دائمة مع امل�صتهدفني، بالإ�صافة 

اإلى مهارات الت�صع لالت�صال الفعال. كما ا�صتعر�صت الدورة التدريبية ا�صرتاتيجيات 
ومهارات الت�صال والإقناع عند خماطبة الآخرين، وطرق التاأثري فيهم.

70 طالبًا )مق�صمة 
ملجموعتني(

11/ 7/ 1439 هـ كلية الهند�صة بوادي الدوا�صر
دورة " مهارات الت�صال الفعال 

والتاأثري على الأخرين "

حتدثت الأم�صية عن ال�صغوطات التي تواجه الطالب واأثارها، وا�صرتاتيجيات التعامل 
مع ال�صغوط اجلامعية، مع ح�صن اأدارة الوقت وترتيب الأولويات. والتعرف على الطرق 

التي من خاللها ميكنهم مواجهة ال�صغوط وحتويلها اإلى اأ�صباب للنجاح والتطوير، وتنمية 
الجتاه الإيجابي يف مواجهة هذه ال�صغوط.

جمموعة من طالب 
الأ�صكان الطالبي، 
وح�صور طالب من 

خارج ال�صكان.

1439/08/1 هـ الأ�صكان الطالبي
اأم�صية طالبية حتت عنوان " مهارات 

التعامل مع ال�صغوط يف الو�صط 
اجلامعي "

هدفت اخلملة اإيل تعريف الطالبات مباهية �صرطان الثدي، ومعرفة الأعرا�ص والأ�صباب 
وعوامل اخلطر، ولتعرف على كيفية الت�صخي�ص والوقاية والعالج.

148 طالبة
+ 18 ع�صو هيئة 

تدري�ص
كلية الرتبية بوادي الدوا�صر 1439/2/13هـ �صرطان الثدي
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نبذة مختصرة  عدد
المستفيدين المكان تاريخه اسم البرنامج

نبهت املحا�صرة على اأهمية و�صائل التقنية احلديثة، واأنها �صالح ذو حدين يحتاج ا�صتعمالها 
حلذر ووعي. وقامت بتقدمي عرو�ص بوربوينت وفيديو تعليمي يو�صح خطر اإ�صاءة ا�صتعمال 

و�صائل التقنية.

25 طالبة
 12 ع�صوه هيئة +

 تدري�ص
كلية الرتبية بوادي الدوا�صر 2/20/ 1439هـ و�صائل التقنية احلديثة فوائد واأ�صرار

هدفت الندوة اإيل تعريف الطالبات بالغ�صب وم�صبباته واأنواعة،  وتو�صيح كيفية اإدارة 
الغ�صب.

99 طـالبًا كلية الرتبية بوادي الدوا�صر 1439/2/27هـ كيفية اإدارة الغ�صب

و�صحت املحا�صرة اأهمية العلم واأثره على الن�صء، وحادة ملربني له. 
28 طالبة + 9 ع�صوات 

هيئة تدري�ص 
كلية الرتبية بوادي الدوا�صر 1439/3/5هـ العلم ودوره يف تربية الن�صء

هدفت الندوة اإيل تعريف الطالبات واأع�صاء هيئة التدري�ص باأهم اأ�صباب النحراف 
الفكري والأخالقي وطرق الوقاية منه وعالجه. ومت عر�ص اأ�صباب النحراف الفكري 

والأخالقي يف املجتمع امل�صلم، وتو�صيح كيفية حماية املجتمع من هذا النحراف.

30 طالبة
+ 8 ع�صوات هيئة 

تدري�ص
كلية الرتبية بوادي الدوا�صر 3/12/ 1439هـ

اأ�صباب النحراف الفكري والأخالقي 
وطرق الوقاية منه وعالجه
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األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

نبذة مختصرة  عدد
المستفيدين المكان تاريخه اسم البرنامج

نبهت املحا�صرة على خطر النميمة، وعظيم اإثمها يف الإ�صالم، واأيدت كالمها بن�صو�ص من 
القراآن وال�صنة.

16 طالبة
 7 ع�صوات هيئة +

تدري�ص
كلية الرتبية بوادي الدوا�صر 1439/3/18هـ النميمة

هدفت حلقة النقا�ص اإيل تنمية الوازع الديني لدى الطالبات، وتوعيتهم باجلانب املظلم 
لو�صائل التوا�صل الجتماعي. كما مت تو�صيح ال�صتخدام الأمثل لنعم اهلل تعالى علينا 

وجعلها و�صيلة للتقرب من اهلل تعالى

25 طالبة
+ 12 ع�صوه هيئة 

تدري�ص
كلية الرتبية بوادي الدوا�صر 1439/3/19هـ

مواقع التوا�صل الجتماعي بني 
املخالفات ال�صرعية واخلدمات 

التوعوية

هدفت الندوة اإيل تكوين وعي �صحي واجتماعي وثقايف باأ�صرار املخدرات، ومتكينهم من 
مناه�صة املخدرات، والتعرف على املوؤ�ص�صات واملراكز وامل�صت�صفيات التي تقوم بدور العالج يف 

اململكة العربية ال�صعودية.
31 طالبة كلية الرتبية بوادي الدوا�صر 1439/3/24هـ )قاوم املخدرات(

اأقامت وحدة التوعية الفكرية حلقة نقا�ص عن مواقع التوا�صل الإجتماعي ، وقد اأدار 
احللقة الدكتورة ر�صا ب�صيوين مع م�صاركة احل�صور بفعالية يف احلوار.

طالبة+ 14 ع�صوه 
هيئة تدري

كلية الرتبية بوادي الدوا�صر 1439/3/26هـ
حلقة نقا�ص حول مواقع التوا�صل 

الجتماعي بني املخالفات ال�صرعية 
واخلدمات الدعوية
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نبذة مختصرة  عدد
المستفيدين المكان تاريخه اسم البرنامج

اأقامت وحدة التوعية الفكرية حلقة نقا�ص عن النوازل الفقهية ،اأدارت الدكتورة �صفية 
احللقة مع مداخالت الطالبات وردت على اأ�صئلتهم . 

 25 طالبة
 8 ع�صوات هيئة +

 تدري�ص
كلية الرتبية بوادي الدوا�صر 1439/7/12هـ

حلقة نقا�ص حول  النوازل الفقهية 
ومنهج ال�صلف يف التعامل معها 

هدف الندوة اإيل تعريف الطالبات باأهم قواعد التعامل مع ال�صبهات، وومت عر�ص اأبرز 
ال�صبهات ، مع تو�صيح اأهم القواعد التي يحتاج طالب العلم ملعرفتها واللتزام بها عند 

التعامل مع ال�صبهات.

14 طالبة + 11 ع�صوه 
هيئة تدري�ص 

كلية الرتبية بوادي الدوا�صر 1439/7/18هـ قواعد التعامل مع ال�صبهات 

هدف اللقاء اإيل تو�صيح املق�صود بقانون اجلذب ، وحكمه ، مع عر�ص فيويو يو�صح حقيقة 
هذا القانون وخطورته على العقيدة والعمل. 

31 طالبة + 13 ع�صوه 
هيئة تدري�ص 

كلية الرتبية بوادي الدوا�صر 1439/8/2هـ  املوقف من قانون اجلذب 

اأقامت وحدة التوعية الفكرية حما�صرة قدمتها الدكتورة خولة ال�صفار . وكانت لبث روح 
الإيجابية والتطور يف الطالبات، ولقت تفاعال من احل�صور . 

50 طالبة +  16 ع�صوه 
هيئة تدري�ص 

كلية الرتبية بوادي الدوا�صر 1439/8/3هـ لننطلق نحو التاألق 
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األنشطة والخدمات الطالبية
الفصل الثاني

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

 يت�صمن هذا الف�صل املعلومات املتعلقة باأع�صاء هيئة التدري�ص ومن يف حكمهم

الفصل الثالث
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الفصل الثالث

1/1/3ـ حسب الكلية:

1/3 ـ  أعدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب اآلتي:

النسبة المئوية  اإلجمالي الكلية

%4.70 109 كلية الطب باخلرج

%3.62 84 كلية طب الأ�صنان باخلرج

%5.95 138 كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

%0.90 21
 كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي

الدوا�صر

%4.18 97 كلية ال�صيدلة باخلرج

%4.27 99 كلية الهند�صة باخلرج

%0.78 18 كلية الهند�صة بوادي الدوا�صر

%4.91 114 كلية هند�صة وعلوم احلا�صب باخلرج

%6.38 148 كلية اإدارة الأعمال باخلرج

%2.02 47 كلية اإدارة الأعمال باحلوطة

%9.56 222 كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج

%5.90 137
 كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية بحوطة

بني متيم
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النسبة المئوية اإلجمالي الكلية

%5.69 132 كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية بالأفالج

%4.83 112 كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية بال�صليل

%7.84 182 كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�صر

%9.35 217 كلية الرتبية باخلرج

%4.78 111 كلية الرتبية بالدمل

%4.70 109 كلية الرتبية بوداي الدوا�صر

%2.54 59 كلية املجتمع باخلرج

%0.60 14 كلية املجتمع بالأفالج

%6.51 151  عمادة ال�صنة التح�صريية باخلرج

%100 2321 الإجمايل
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الفصل الثالث
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المجموع
الجنسية

انثىالكلية ذكر

النسبة % العدد النسبة العدد النسبة العدد

%4.70 109 %4.65 50 %4.74 59 الطب باخلرج

%3.62 84 %1.95 21 %5.06 63 طب الأ�صنان باخلرج

%5.95 138 %5.21 56 %6.58 82 العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

%0.90 21 %1.67 18 %0.24 3 العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدوا�صر

%4.18 97 %4.00 43 %4.33 54 ال�صيدلة باخلرج

%4.27 99 %3.81 41 %4.65 58 الهند�صة باخلرج

%0.78 18 %0.93 10 %0.64 8 الهند�صة بوادي الدوا�صر

%4.91 114 %4.65 50 %5.14 64 الهند�صة وعلوم احلا�صب باخلرج

%6.38 148 %6.60 71 %6.18 77 اإدارة  الأعمال باخلرج

%2.02 47 %1.49 16 %2.49 31 اإدارة الأعمال بحوطة بني متيم

%9.56 222 %10.79 116 %8.51 106 العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج

2/1/3ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ونسبهم حسب الجنسية والكلية:
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الفصل الثالث

المجموع
الجنسية

انثىالكلية ذكر

النسبة % العدد النسبة العدد النسبة العدد

%5.90 137 %4.74 51 %6.90 86 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بحوطة بني متيم

%5.69 132 %6.60 71 %4.90 61 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بالأفالج

%4.83 112 %5.86 63 %3.93 49 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بال�صليل

%7.84 182 %10.70 115 %5.38 67 الأداب والعلوم بوادي الدوا�صر

%9.35 217 %4.00 43 %13.96 174 الرتبية باخلرج

%4.78 111 %2.42 26 %6.82 85 الرتبية بالدمل

%4.70 109 %4.47 48 %4.90 61 الرتبية بوداي الدوا�صر

%2.54 59 %3.07 33 %2.09 26 املجتمع باخلرج

%0.60 14 %0.56 6 %0.64 8 املجتمع بالأفالج

%6.51 151 %11.81 127 %1.93 24 ال�صنة التح�صريية باخلرج

%100 2321 %100 1075 %100 1246 الإجمايل
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رسم بياني �عداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب الجنسية والكلية
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الفصل الثالث

المجموع
الجنس

انثىالكلية ذكر

النسبة % العدد النسبة العدد النسبة العدد

%4.70 109 %0.94 9 %7.32 100 الطب باخلرج

%3.62 84 %0.52 5 %5.78 79 طب الأ�صنان باخلرج

%5.95 138 %5.77 55 %6.07 83 العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

%0.90 21 %1.99 19 %0.15 2 العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدوا�صر

%4.18 97 %2.52 24 %5.34 73 ال�صيدلة باخلرج

%4.27 99 %0.00 0 %7.24 99 الهند�صة باخلرج

%0.78 18 %0.00 0 %1.32 18 الهند�صة بوادي الدوا�صر

%4.91 114 %4.30 41 %5.34 73 الهند�صة وعلوم احلا�صب باخلرج

%6.38 148 %3.25 31 %8.56 117 اإدارة  الأعمال باخلرج

%2.02 47 %0.00 0 %3.44 47 اإدارة الأعمال بحوطة بني متيم

%9.56 222 %11.22 107 %8.41 115 العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج

3/1/3ـأعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ونسبهم حسب الكلية والجنس: 
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ

 ١٤
٣٩

 -
 ١٤

٣٨
 -

ع 
س

تا
 ال

ي
نو

س
 ال

ير
قر

لت
ا

المجموع
الجنس

انثىالكلية ذكر

النسبة % العدد النسبة العدد النسبة العدد

%5.90 137 %11.22 107 %2.19 30 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بحوطة بني متيم

%5.69 132 %6.29 60 %5.27 72 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بالأفالج

%4.83 112 %4.82 46 %4.83 66 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بال�صليل

%7.84 182 %8.28 79 %7.53 103 الأداب والعلوم بوادي الدوا�صر

%9.35 217 %13.63 130 %6.36 87 الرتبية باخلرج

%4.78 111 %11.43 109 %0.15 2 الرتبية بالدمل

%4.70 109 %6.50 62 %3.44 47 الرتبية بوداي الدوا�صر

%2.54 59 %0.31 3 %4.10 56 املجتمع باخلرج

%0.60 14 %0.00 0 %1.02 14 املجتمع بالأفالج

%6.51 151 %7.02 67 %6.14 84 ال�صنة التح�صريية باخلرج

%100 2321 %100 954 %100 1367 الإجمايل
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الفصل الثالث
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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الرتبة العلمية

مدرسالكلية
لغة معيد محاضر أستاذ

مساعد
أستاذ

مشارك أستاذ

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

%4.70 109 %0.00 0 %5.14 31 %1.81 14 %7.26 52 %3.73 6 %9.68 6 الطب باخلرج

%3.62 84 %0.00 0 %7.63 46 %1.29 10 %3.07 22 %2.48 4 %3.23 2 طب الأ�صنان باخلرج

%5.95 138 %0.00  0 %7.79 47 %5.69 44 %4.33 31 %5.59 9 %11.29 7 العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

%0.90 21 %0.00  0 %0.33 2 %0.78 6 %1.68 12 %0.62 1 %0.00  0 العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدوا�صر

%4.18 97 %0.00  0 %3.15 19 %3.36 26 %4.33 31 %9.94 16 %8.06 5 ال�صيدلة باخلرج

%4.27 99 %0.00  0 %5.47 33 %2.85 22 %4.89 35 %2.48 4 %8.06 5 الهند�صة باخلرج

%0.78 18 %0.00  0 %0.00 0 %0.52 4 %0.98 7 %3.11 5 %3.23 2 الهند�صة بوادي الدوا�صر

%4.91 114 %0.00  0 %3.81 23 %5.95 46 %5.03 36 %2.48 4 %8.06 5 هند�صة وعلوم احلا�صب باخلرج

%6.38 148 %0.00 0 %8.13 49 %4.27 33 %7.96 57 %4.35 7 %3.23 2 اإدارة  الأعمال باخلرج

%2.02 47 %16.67 1 %2.99 18 %2.20 17 %1.54 11 %0.00  0 %0.00  0 اإدارة  الأعمال بحوطة بني متيم

%9.56 222 %16.67 1 %6.97 42 %7.89 61 %11.45 82 %14.91 24 %19.35 12 العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج

4/1/3 ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبهم حسب الكلية والرتبة العلمية: 
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الفصل الثالث

المجموع
الرتبة العلمية

مدرسالكلية
لغة معيد محاضر أستاذ

مساعد
أستاذ

مشارك أستاذ

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

%5.90 137 %0.00  0 %8.29 50 %7.63 59 %3.07 22 %3.73 6 %0.00  0
  العلوم والدرا�صات الإن�صانية

بحوطة بني متيم

%5.69 132 %0.00  0 %5.47 33 %6.08 47 %5.45 39 %6.21 10 %4.84 3
 العلوم والدرا�صات الإن�صانية

بالأفالج

%4.83 112 %0.00  0 %6.14 37 %4.40 34 %5.17 37 %2.48 4 %0.00  0 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بال�صليل

%7.84 182 %16.67 1 %6.80 41 %8.67 67 %7.40 53 %10.56 17 %4.84 3 الأداب والعلوم بوادي الدوا�صر

%9.35 217 %33.33 2 %6.63 40 %7.24 56 %11.45 82 %16.77 27 %16.13 10 الرتبية باخلرج

%4.78 111 %0.00 0 %6.80 41 %5.56 43 %3.21 23 %2.48 4 %0.00 الرتبية بالدمل 0

%4.70 109 %0.00  0 %6.14 37 %2.59 20 %6.28 45 %4.35 7 %0.00  0 الرتبية بوداي الدوا�صر

%2.54 59 %16.67 1 %2.16 13 %3.88 30 %1.96 14 %0.62 1 %0.00  0 املجتمع باخلرج

%0.60 14 %0.00  0 %0.17 1 %1.16 9 %0.28 2 %1.24 2 %0.00  0 املجتمع بالأفالج

%6.51 151 %0.00  0 %0.00  0 %16.17 125 %3.21 23 %1.86 3 %0.00  0 عمادة التح�صريية باخلرج

%100 2321 %100 6 %100 603 %100 773 %100 716 %100 161 %100 62 الإجمايل
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الفصل الثالث

المجموع
المؤهل  العلمي

بكالوريوسالكلية زمالة ، الدبلوم 
العالي ماجستير دكتوراه

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

%4.70 109 %8.24 45 %0.00  0 %1.66 14 %5.37 50 الطب باخلرج

%3.62 84 %8.79 48 %0.00 0 %2.61 22 %1.50 14 طب الأ�صنان باخلرج

%5.95 138 %6.96 38 %0.00  0 %5.93 50 %5.37 50 العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

%0.90 21 %0.18 1 %0.00 0 %0.83 7 %1.40 13 العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدوا�صر

%4.18 97 %2.75 15 %0.00  0 %3.68 31 %5.48 51 ال�صيدلة باخلرج

%4.27 99 %6.04 33 %0.00 0 %2.73 23 %4.62 43 الهند�صة باخلرج

%0.78 18 %0.00 0 %0.00  0 %0.47 4 %1.50 14 الهند�صة بوادي الدوا�صر

%4.91 114 %3.30 18 %0.00 0 %5.69 48 %5.16 48 الهند�صة وعلوم احلا�صب باخلرج

%6.38 148 %7.14 39 %0.00  0 %5.10 43 %7.09 66 اإدارة  الأعمال باخلرج

%2.02 47 %2.93 16 %0.00  0 %2.25 19 %1.29 12 اإدارة  الأعمال بحوطة بني متيم

%9.56 222 %5.86 32 %0.00  0 %8.54 72 %12.67 118 العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج

المجموع
المؤهل  العلمي

بكالوريوسالكلية زمالة ، الدبلوم 
العالي ماجستير دكتوراه

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

%5.90 137 %6.59 36 %0.00  0 %7.71 65 %3.87 36 العلوم والدرا�صات الإن�صانية  بحوطة بني متيم

%5.69 132 %5.13 28 %0.00  0 %5.81 49 %5.91 55 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بالأفالج

%4.83 112 %5.31 29 %0.00  0 %4.74 40 %4.62 43 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بال�صليل

%7.84 182 %6.78 37 %0.00  0 %8.19 69 %8.16 76 الأداب والعلوم بوادي الدوا�صر

%9.35 217 %5.68 31 %0.00  0 %8.42 71 %12.35 115 الرتبية باخلرج

%4.78 111 %6.78 37 %0.00  0 %5.69 48 %2.79 26 الرتبية بالدمل

%4.70 109 %5.49 30 %0.00  0 %2.97 25 %5.80 54 الرتبية بوداي الدوا�صر

%2.54 59 %1.83 10 %100.00 1 %3.68 31 %1.83 17 املجتمع باخلرج

%0.60 14 %0.37 2 %0.00  0 %0.95 8 %0.43 4 املجتمع بالأفالج

%6.51 151 %3.85 21 %0.00  0 %12.34 104 %2.79 26 عمادة ال�صنة التح�صريية باخلرج

%100 2321 %100 546 %100 1 %100 843 %100 931 الإجمايل

5/1/3 ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  ونسبهم حسب الكلية والمؤهل العلمي:
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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المجموع
المؤهل  العلمي

بكالوريوسالكلية زمالة ، الدبلوم 
العالي ماجستير دكتوراه

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

%5.90 137 %6.59 36 %0.00  0 %7.71 65 %3.87 36 العلوم والدرا�صات الإن�صانية  بحوطة بني متيم

%5.69 132 %5.13 28 %0.00  0 %5.81 49 %5.91 55 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بالأفالج

%4.83 112 %5.31 29 %0.00  0 %4.74 40 %4.62 43 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بال�صليل

%7.84 182 %6.78 37 %0.00  0 %8.19 69 %8.16 76 الأداب والعلوم بوادي الدوا�صر

%9.35 217 %5.68 31 %0.00  0 %8.42 71 %12.35 115 الرتبية باخلرج

%4.78 111 %6.78 37 %0.00  0 %5.69 48 %2.79 26 الرتبية بالدمل

%4.70 109 %5.49 30 %0.00  0 %2.97 25 %5.80 54 الرتبية بوداي الدوا�صر

%2.54 59 %1.83 10 %100.00 1 %3.68 31 %1.83 17 املجتمع باخلرج

%0.60 14 %0.37 2 %0.00  0 %0.95 8 %0.43 4 املجتمع بالأفالج

%6.51 151 %3.85 21 %0.00  0 %12.34 104 %2.79 26 عمادة ال�صنة التح�صريية باخلرج

%100 2321 %100 546 %100 1 %100 843 %100 931 الإجمايل
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الفصل الثالث

أعداد موظفي الجامعة موزعين حسب الجنس مجموعة الوظائف والوجهات 
التي يعملون بها
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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معدل التغيير االجمالي

المجموع الرتبة العلمية

السنة
مساعد
باحث

مدرس
لغة معيد محاضر أستاذ

مساعد
أستاذ

مشارك أستاذ

غير 
سعودي سعودي غير 

سعودي سعودي غير 
سعودي سعودي غير 

سعودي سعودي غير 
سعودي سعودي غير 

سعودي سعودي غير 
سعودي سعودي غير 

سعودي سعودي غير 
سعودي سعودي

%10 %23 985 762 - - 15 - - 505 340 191 520 51 70 13 40 2 1435/1434

%9 %12 1077 853 - - 17 - - 501 188 253 547 79 223 16 45 2 1436/1435

%4 %9 1030 932 28 - 4 - - 540 260 270 540 92 150 25 48 2 1437/1436

%9 %13 1121 1060 26 - 4 - - 540 417 369 548 129 101 17 55 5 1438/1437

%21- %24 1075 1246 0 4 2 4 0 614 408 365 502 214 122 39 52 10 1439/1438

* معدل التغري = ))ال�صنة احلالية – ال�صنة املا�صية (/ ال�صنة املا�صية (×100

6/1/3ـ تطور أعدد أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات الخمس األخيرة موزعين حسب الرتبة العلمية والجنسية :



104

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الفصل الثالث

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

١٤٠٠

۱٤۳٥/۱٤۳٤۱٤۳٦/۱٤۳٥۱٤۳۷/۱٤۳٦۱٤۳۸/۱٤۳۷۱٤۳۹/۱٤۳۸

سعوديغیر سعوديسعوديغیر سعوديسعوديغیر سعوديسعوديغیر سعوديسعوديغیر سعوديسعوديغیر سعوديسعوديغیر سعوديسعوديغیر سعودي

أستاذ مشارك استاذ مساعد استاذ محاضر معیــد لغة مدرس باحث مساعد

رسم بياني يوضح أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب الرتبة العلمية والجنسية خالل السنوات الخمس ا�خيرة
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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نسبة أعداد أعضاء 
هيئة التدريس ومن في 
حكمهم عدا المبتعثين 

إلى أعداد الطالب

 نسبة أعضاء
 هيئة التدريس

إلى أعداد الطالب
المجموع

 من في
 حكمهم عدا

المبتعثين

 أعضاء  هيئة
التدريس أعداد الطالب الكلية

2:1 4:1 109 45 64 240 الطب باخلرج

2:1 6:1 84 56 28 172 طب الأ�صنان باخلرج

9:1 27:1 138 91 47 1247 العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

7:1 12:1 21 8 13 150 العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدوا�صر

7:1 12:1 97 45 52 641 ال�صيدلة باخلرج

7:1 13:1 99 55 44 563 الهند�صة باخلرج

11:1 14:1 18 4 14 189 الهند�صة بوادي الدوا�صر

8:1 19:1 114 69 45 874 هند�صة وعلوم احلا�صب باخلرج

17:1 39:1 148 82 66 2581 اإدارة الأعمال باخلرج

14:1 59:1 47 36 11 654 اإدارة الأعمال بحوطة بني متيم

16:1 30:1 222 104 118 3577 العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج

11:1 56:1 137 109 28 1558 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بحوطة بني متيم

21:1 53:1 132 80 52 2728 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بالأفالج

12:1 34:1 112 71 41 1372 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بال�صليل

10:1 26:1 182 109 73 1894 الآداب والعلوم بوادي الدوا�صر

19:1 35:1 217 98 119 4133 الرتبية باخلرج

17:1 69:1 111 84 27 1874 الرتبية بالدمل

20:1 41:1 109 57 52 2133 كلية الرتبية بوداي الدوا�صر

22:1 86:1 59 44 15 1293 املجتمع باخلرج

10:1 34:1 14 10 4 135 املجتمع بالأفالج

12:1 58:1 151 125 26 1509 عمادة ال�صنة التح�صريية باخلرج

13:1 31:1 2321 1382 939 29517 املجموع

2/3ـ نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى أعداد الطالب :
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الفصل الثالث

المجموع 
لكل 
كلية

الرتبة  العلمية

مجموع الكلية
الذكور 
واإلناث

أستاذ  
مشارك معيد محاضر أستاذ 

مساعد
أستاذ 
مشارك أستاذ معيد محاضر أستاذ 

مساعد
أستاذ 
مشارك أستاذ

المعارون المرقون المعينون

28
15 0 0 0 4 1 3 2 3 1 0 1 ذكر

العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج
13 0 0 0 5 1 00 6 1 0 0 0 اأنثى

24
12 0 0 0 5 4 0 1 1 0 1 0 ذكر

الرتبية باخلرج
12 0 0 0 5 3 0 2 2 0 0 0 اأنثى

15
7 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 ذكر

ال�صيدلة
8 0 0 0 0 7 1 0 0 0 اأنثى

7
6 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 ذكر

الطب الب�صري
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 اأنثى

11
5 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 ذكر

العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
6 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 اأنثى

19
8 0 0 0 2 1 0 0 1 4 0 0 ذكر

اإدارة العمال باخلرج
11 0 0 0 1 0 0 7 1 2 0 0 اأنثى

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذكر

املجتمع باخلرج
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اأنثى

3/3 ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من المعينين و المعارين ومن تم ترقيتهم أو حصلوا على تفرغ علمي:علمي:



107

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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المجموع 
لكل 
كلية

الرتبة  العلمية

مجموع الكلية
الذكور 
واإلناث

أستاذ  
مشارك معيد محاضر أستاذ 

مساعد
أستاذ 
مشارك أستاذ معيد محاضر أستاذ 

مساعد
أستاذ 
مشارك أستاذ

المعارون المرقون المعينون

10
10 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 ذكر

الهند�صة باخلرج
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اأنثى

10
5 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 ذكر

هند�صة وعلوم احلا�صب باحلرج
5 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 اأنثى

6
6 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 ذكر

طب ال�صنان باخلرج
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اأنثى

2
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 ذكر

اإدارة العمال بحوطة بني متيم
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اأنثى

10
3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 ذكر  العلوم والدرا�صات الإن�صانية بحوطة

7بني متيم 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 اأنثى

1
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ذكر

املجتمع بالأفالج
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اأنثى

8
4 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 ذكر

العلوم والدرا�صات الإن�صانية بالأفالج
4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 اأنثى

10
5 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 ذكر

العلوم الدرا�صات الإن�صانية بال�صليل
0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 اأنثى
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الفصل الثالث

المجموع 
لكل 
كلية

الرتبة  العلمية

مجموع الكلية
الذكور 
واإلناث

أستاذ  
مشارك معيد محاضر أستاذ 

مساعد
أستاذ 
مشارك أستاذ معيد محاضر أستاذ 

مساعد
أستاذ 
مشارك أستاذ

المعارون المرقون المعينون

10
3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 ذكر

الرتبية بوادي الدوا�صر
7 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 0 اأنثى

13
4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 ذكر

الآداب والعلوم بوادي الدوا�صر
9 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 اأنثى

2
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ذكر

الهند�صة بوادي الدوا�صر
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اأنثى

3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذكر  العلوم الطبية التطبيقية بوادي

3الدوا�صر 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 اأنثى

7
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ذكر

الرتبية بالدمل
6 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 اأنثى

1
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ذكر

عمادة ال�صنة التح�صريية باخلرج
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اأنثى

197
0 0 0 53 25 5 54 37 14 5 3 املجموع

84 113 املجموع  الكلي
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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المجموع

الرتبة  العلمي

سبب ترك الخدمة
مساعد باحث مدرس

لغة معيد محاضر أستاذ
مساعد

أستاذ
مشارك أستاذ

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

53 0 0 0 0 0 3 5 7 10 15 2 9 1 1 ال�صتقالة

78 0 0 0 1 0 3 12 20 13 19 1 7 1 1 رغبة اجلامعة

3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 وفاة

9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 3 تقاعد �صن 60

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 نقل خدمات

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انتهاء العقد

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ح�صب رغبته

145
0 0 0 1 0 7 19 29 24 36 3 18 3 5

املجموع
1 7 48 60 21 8

4/3 ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تركوا الخدمة في الجامعة موزعين حسب سبب ترك الخدمة
، والرتبة العلمية، والجنس:

5/3 ـ اأعداد الأ�صاتذة الزائرين يف كليات اجلامعة خالل عام التقرير موزعني ح�صب الكلية واجلن�صية واجلن�ص: 
ل يوجد اأ�صاتذه زائرون .

6/3 ـ بالن�صبة ملقارنة اأعداد املدر�صني يف املعاهد )دون املرحلة اجلامعية(: 
ل يوجد يف اجلامعة معاهد .
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الفصل الثالث

االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب

الفصل الرابع

 يت�صمن هذا الف�صل جميع املعلومات التي تخ�ص البتعاث والتدريب والإجنازات
التي حتققت ب�صاأنها
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

المجموع الكلي
حالة المبتعثين

عائدونالكلية
على رأس البعثة جدد

النسبة  العدد لم يحصلوا على 
الدرجة خريجون

%5.33 34 0 7 23 4 الطب باخلرج

%3.29 21 0 5 12 4 ال�صيدلة باخلرج

%5.02 32 0 2 22 8 طب الأ�صنان باخلرج

%8.46 54 2 6 43 3 العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

%0.47 3 1 0 2 0 العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدوا�صر

%1.41 9 0 2 7 0 امل�صت�صفى اجلامعي

%12.23 78 7 17 43 11 الرتبية باخلرج

%5.96 38 2 3 17 16 الرتبية بالدمل

%4.86 31 1 5 18 7 الرتبية بوادي الدوا�صر

%6.58 42 0 8 23 11 العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج

%6.90 44 7 4 24 9 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بحوطة بني متيم
%1.88 12 0 0 9 3 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بالأفالج

%4.70 30 4 3 19 4 العلوم والدرا�صات الإن�صانية بال�صليل

%7.37 47 1 3 31 12 الآداب والعلوم بوادي الدوا�صر

%3.13 20 1 3 16 0 املجتمع باخلرج

%0.63 4 0 0 4 0 املجتمع بالأفالج

%5.64 36 0 0 36 0 اإدارة الأعمال باخلرج

%2.04 13 1 4 6 2 اإدارة الأعمال بحوطة بني متيم

%1.88 12 0 0 11 1 الهند�صة بوادي الدوا�صر

%7.99 51 2 9 40 0 الهند�صة باخلرج

%4.23 27 0 5 14 8 هند�صة وعلوم احلا�صب باخلرج
%100 638 29 86 420 103 املجموع

1/1/4 ـ أعداد المبتعثين حسب الحالة والكلية:

1/4ـ االبتعاث

المعني بالجدد من تم ابتعاثه في العام الجامعي 1439/1438هـ فقط .
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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المجموع الكلي
حالة المبتعثين

التخصص
عائدون

على رأس البعثة جدد
النسبة  العدد لم يحصلوا على 

الدرجة خريجون

%0.94 6 0 1 3 2 المرا�ص الباطنية

%0.47 3 0 2 1 0 طب الع�صاب

%0.31 2 0 0 2 0 ال�صعة الت�صخي�صية

%0.31 2 0 0 2 0 اجلراحة العامة

%0.63 4 0 1 1 2 جراحة امل�صالك البولية

%0.31 2 0 0 2 0 جراحة التجميل و احلروق

%0.31 2 0 0 2 0 جراحة النف و الذن و احلنجرة

%0.47 3 0 0 3 0 طب و جراحة العيون

%0.47 3 0 3 0 0 جراحة العظام

%0.16 1 0 0 1 0 جراحة الع�صاب

%0.16 1 0 0 1 0 جراحة الأطفال
%0.16 1 0 0 1 0 طب الطوارئ

%0.31 2 0 0 2 0 طب الطفال

%0.16 1 0 0 1 0 طب ال�صرة و املجتمع

%0.16 1 0 0 1 0 علم وظائف الع�صاء

%0.16 1 0 0 1 0 اأمرا�ص الن�صاء والولدة

%0.94 6 0 0 4 2 جراحة الوجه والفكني

%1.88 12 0 1 9 2 وقاية الأ�صنان

2/1/4 ـ أعداد المبتعثين حسب الحالة والتخصص:
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االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

المجموع الكلي
حالة المبتعثين

عائدونالتخصص
على رأس البعثة جدد

النسبة  العدد لم يحصلوا على 
الدرجة خريجون

%1.25 8 0 0 6 2 ا�صالح الأ�صنان

%1.10 7 0 1 4 2 الأ�صتعا�صة ال�صنية

%3.92 25 0 2 21 2  املختربات الطبية

%2.35 15 0 4 11 0  ال�صعة والت�صوير الطبي

%0.16 1 0 0 1 0 الإدارة ال�صحية

%1.88 12 1 0 10 1 العالج الطبيعي والتاأهيل ال�صحي

%0.63 4 0 0 4 0 تقنية الأجهزة الطبية

%1.10 7 2 2 3 0 التمري�ص

%0.94 6 0 2 3 1 ال�صيدلة الكلينيكيه

%0.31 2 0 0 1 1 علم الدوية

%0.78 5 0 2 3 0 الكيمياء ال�صيدلية
%0.16 1 0 0 1 0 علم العقاقري

%1.10 7 0 1 4 2 ال�صيدلنيات

%0.63 4 0 1 3 0 هند�صة الت�صالت

%1.57 10 0 0 10 0 قوى كهربائية واأنظمة الطاقة

%0.16 1 0 1 0 0 الطاقة الكهرومغناطي�صية

%0.16 1 0 1 0 0 الكهرومغناطي�صية والت�صالت

%0.16 1 0 0 1 0 �صبكات الت�صالت
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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المجموع الكلي
حالة المبتعثين

عائدونالتخصص
على رأس البعثة جدد

النسبة  العدد لم يحصلوا على 
الدرجة خريجون

%0.16 1 0 1 0 0 معاجلة ال�صور الرقمية

%0.16 1 0 1 0 0 اإلكرتونيات

%0.16 1 0 0 1 0 معاجلة الإ�صارات

%0.16 1 0 0 1 0 حتكم اآيل

%0.16 1 0 1 0 0 مواد نانونية

%0.63 4 1 1 2 0 هند�صة �صناعية

%0.16 1 0 0 1 0 مواد نانونية لتطبيقات الطاقة املتجددة

%0.31 2 0 0 2 0 هند�صة حرارية

%0.16 1 0 0 1 0 النانوتكنولوجي لتطبيقات امليكاترونيك�ص

%0.16 1 0 0 1 0 هند�صة املواد

%0.31 2 0 0 2 0 ميكانيكا املوائع
%0.16 1 0 0 1 0 الت�صميم امليكانيكي

%0.31 2 1 0 1 0 هند�صة ميكانيكية

%0.31 2 0 0 2 0 جيوتقنية

%0.31 2 0 1 1 0 اإدارة امل�صاريع الإن�صائية

%0.47 3 0 0 3 0 هند�صة النقل

%0.94 6 0 1 5 0 اإن�صاءات

%0.47 3 0 0 3 0 مياه
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االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

المجموع الكلي
حالة المبتعثين

عائدونالتخصص
على رأس البعثة جدد

النسبة  العدد لم يحصلوا على 
الدرجة خريجون

%1.41 9 0 0 9 هند�صة كهربائية

%1.10 7 0 3 2 2 هند�صة احلا�صب

%2.98 19 3 2 8 6 اأخرى )لغة(

%2.04 13 2 2 5 4 نظم معلومات

%5.17 33 1 3 22 7 علوم احلا�صب

%0.47 3 0 0 3 0 الحياء

%0.31 2 0 0 1 1 نبات

%0.47 3 0 2 1 0 علم احليوان

%0.16 1 0 0 1 0 علوم حيوية

%0.16 1 0 0 1 0 اأن�صجة و خلية

%3.13 20 2 2 11 5 الريا�صيات
%0.31 2 0 0 2 0 املعادلت التفا�صلية

%0.16 1 0 0 1 0 الح�صاء

%0.47 3 0 1 2 0 الريا�صيات التطبيقية

%1.10 7 0 0 1 6 الفيزياء

%0.16 1 0 0 1 0 فيزياء نظرية

%0.16 1 0 0 1 0 فيزياء اجلوامد التجريبية

%0.16 1 0 0 1 0 كيمياء حيوية- عالج خاليا ال�صرطان
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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المجموع الكلي
حالة المبتعثين

عائدونالتخصص
على رأس البعثة جدد

النسبة  العدد لم يحصلوا على 
الدرجة خريجون

%4.39 28 0 2 21 5 اللغة الجنليزية

%0.63 4 0 0 4 0 الدب الجنليزي

%1.72 11 0 3 7 1 اللغويات التطبيقية

%0.31 2 0 1 1 0 الرتجمة

%0.31 2 1 0 1 0 كيمياء

%0.47 3 0 0 1 2 تغذية

%0.31 2 1 0 1 0 تربية فنية

%4.23 27 1 0 22 4 درا�صات اإ�صالمية

%1.41 9 0 2 4 3 اإدارة اعمال

%1.72 11 0 1 8 2 بالغة ونقد

%0.16 1 0 1 0 0 الدب يف اللغة
%1.88 12 1 1 8 2 لغة عربية

%0.16 1 0 0 1 0 الدرا�صات الجتماعية

%0.31 2 0 0 2 0 الدعوة والحت�صاب

%0.16 1 0 1 0 0 النظمة

%0.94 6 1 0 2 3 الثقافة ال�صالمية

%1.88 12 3 4 5 0 العقيدة

%0.78 5 0 1 3 1 حديث وتف�صري
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االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

المجموع الكلي
حالة المبتعثين

عائدونالتخصص
على رأس البعثة جدد

النسبة  العدد لم يحصلوا على 
الدرجة خريجون

%1.57 10 2 1 6 1 اأدب

%2.82 18 0 1 11 6 اأ�صول الفقه

%0.47 3 0 0 3 0 اأ�صول الرتبية

%0.94 6 0 1 3 2  املناهج

%1.25 8 0 0 7 1 نحو و�صرف

%0.47 3 0 0 2 1 القراآن وعلومه

%0.94 6 1 2 3 0 التف�صري وعلوم القراآن

%0.16 1 0 0 0 1 ال�صنة وعلومها

%0.63 4 0 1 3 0 علم اللغة التطبيقي

%1.72 11 1 3 4 3 تربية خا�صة

%0.16 1 0 0 0 1 تكنولوجيا نووية
%0.16 1 0 0 0 1 مالب�ص وجتارة وت�صميم من�صوجات

%0.16 1 0 0 0 1 الت�صميم الداخلي

%0.94 6 0 1 4 1 الدارة الرتبوية

%0.16 1 0 0 1 الدارة والتعليم العايل

%0.31 2 0 1 0 1 ريا�ص اطفال

%0.78 5 0 2 3 0 ا�صطرابات �صلوكية وتوحد

%0.16 1 0 0 1 0 تعليم ال�صم )الإعاقة ال�صمعية (
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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المجموع الكلي
حالة المبتعثين

عائدونالتخصص
على رأس البعثة جدد

النسبة  العدد لم يحصلوا على 
الدرجة خريجون

%0.63 4 0 1 2 1 �صعوبات التعلم

%0.47 3 0 0 2 1 اعاقة فكرية

%1.10 7 0 3 4 0 الطفولة املبكرة يف الرتبية اخلا�صة

%0.31 2 0 0 1 1  علم نف�ص

%0.63 4  0 0 1 3 تقنيات التعليم

%0.31 2  0 1 0 1 جغرافيا

%0.16 1 0 0 1 0 تاريخ ا�صالمي

%0.31 2 1 0 1 0 تاريخ حديث

%0.16 1 1 0 0 0 تاريخ قدمي

%1.10 7 0 2 5 0 املالية

%1.72 11 2 1 7 1 املحا�صبة
%2.19 14 0 2 11 1 نظم معلومات اإدارية

%0.63 4 0 0 4 0 ادارة

%1.10 7 0 0 7 0 قانون

%0.31 2 0 0 2 0 ت�صويق

%0.94 6 0 0 6 0 املوارد الب�صرية

%0.31 2 0 0 2 0 اقت�صاد منزيل

%100 638 29 86 420 103 املجموع
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االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

3/1/4 أعداد المبتعثين حسب الحالة والدرجة العلمية:

المجموع الكلي
حالة المبتعثين

عائدونالدرجة  العلمية
على رأس البعثة جدد

النسبة  العدد لم يحصلوا على الدرجة خريجون

%48.28 308 7 33 216 52 الدكتوراه

%6.11 39 0 8 27 4 الزمالة
%34.95 223 15 40 142 26 املاج�صتري

%9.56 61 7 3 30 21 اأخرى

%0.31 2 0 0 2 0 �صهادة الخت�صا�ص

%0.78 5 0 2 3 0 البكالوريو�ص

%100.00 638 29 86 420 103 املجموع

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٥٢

٢١٦

٣٣

٧ ٤ ٨

٢٦

١٤٢

٤٠

١٥ ٢١
٣٠

٣ ٧ ٢ ٢٣

٢٧

رسم بياني يوضح أعداد المبتعثين حسب الحالة والدرجة العلمية
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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المجموع
حالة المبتعثين

عائدونالجنس
على رأس البعثة جدد

النسبة  العدد لم يحصلوا على 
الدرجة خريجون

%61.60 393 7 52 280 54 ذكر

%38.40 245 22 34 140 49 اأنثى

%100.00 638 29 86 420 103 املجموع

4/1/4 – أعداد المبتعثين حسب الحالة والجنس:

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٥٤
٤٩

٢٨٠

١٤٠

٥٧

٣٤

٧
٢٢

رسم بياني يوضح أعداد المبتعثين حسب الحالة والجنس



122

االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

خارجي
داخلي حالة المبتعثين

المجموع السويد استراليا ايرلندا كندا بريطانيا أمريكا

103 0 5 1 6 23 25 43 جدد

420 1 29 2 15 103 138 132 على راأ�ص البعثة

86 0 4 0 3 16 30 33 خريجون

29 0 1 1 0 4 5 18 عائدون مل يح�صلوا على الدرجة

638
1 39 4 24 146 198

226 املجموع
412

5/1/4 ـ أعداد المبتعثين حسب جهة االبتعاث )داخل المملكة، خارج المملكة(:

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٤٣

١٣٢

٣٣

١٨

٢٥
٣٠

٥

٢٣

١٠٣

١٩

٤

١٥

٣
١ ٢ ١

٥

٢٥

٤ ١ ١
٨

١٣٨

رسم بياني يوضح أعداد المبتعثين حسب جهة االتبعاث ـ داخل المملكة ، خارج المملكة )
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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المجموع

حالة المبتعثين

عائدون

على رأس البعثة جدد

لم يحصلوا على الدرجة خريجون

861 4 122 560 175

6/1/4 ـ أعداد المبتعثين خالل السنوات الخمس األخيرة حسب الحالة:
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االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

مكان االنعقاد عدد المشاركين عنوان المؤتمر - الندوة

اأمريكا 1 املوؤمتر ال�صنوي جلمعية املناعة الطبية

اأمريكا 1 املوؤمتر ال�صنوي للكلية الأمريكية لعلم الأدوية الإكلينيكي 2017

اأمريكا 1 قيادة التعلم نحو التغيري

تركيا 1 املوؤمتر الدويل الأول املدر�صة الرتكية فى التف�صري

ال�صني 1 19 International Conference on E-health Networking,Application& Services

تركيا 1 املوؤمتر الدويل الأول املدر�صة الرتكية فى التف�صري فى الدولة العثمانية

اأ�صبانيا 1 Widespread Application and Advancements in pharmaceutical Biotechnology

اليونان 1 املوؤمترالدويل فى الرتبية

اأمريكا 2  منظمة الأطفال غري العاديني

اأمريكا 1 the Mobisecserv2018 internatinal conference

اأمريكا 1 ال�صنوي ال�صابع واخلم�صون جلمعية علم ال�صموم

4\2\1 تطوير الجهاز االكاديمي

2/4ـ التـدريـب:  

1/1/2/4ـ المؤتمرات والندوات:
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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مكان االنعقاد عدد المشاركين عنوان المؤتمر - الندوة

املغرب 1  اجلودة فى التعليم:الحتياجات املحلية والتحديات العاملية

بريطانيا 1 جمعية امرا�ص ال�صكري الربيطانية

اأمريكا 1 املوؤمتر ال�صنوي للبيولوجيا التجريبية 2018

تون�ص 1 15th lnternational Multi-conference on Systems., Signals & Devices

اأ�صبانيا 1 Multilingual language Theories and  ractiices

اأمريكا 1 Experimental Biology-EB 2018

الكويت 1  امللتقى العلمي التا�صع ع�صر جلمعية التاريخ والآثار بدول جمل�ص التعاون

رومانيا 1 The 7th International Conference on Computers Communications and Control ICCCC
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االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

عدد المشاركين الدولة

9 اأمريكا

2 تركيا

1 ال�صني

2 ا�صبانيا

1 اليونان

1 املغرب

1 بريطانيا

1 تون�ص

1 الكويت

1 رومانيا

المؤتمرات والندوات حسب الدولة وأعداد المشاركين
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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مكان االنعقاد عدد المشاركين عنوان المؤتمر - الندوة

الريا�ص 2 الندوة ال�صنوية الرابعة ع�صر لديوان املراقبة

ايطاليا 1 RD3 SATELITE MEETING ON CADONIC موؤمتر

اليونان 1 EDUCATION EDUCATIONAL موؤمتر

مكة املكرمة 4 موؤمتر الوقاف الإ�صالمي

بريطانيا 1 INTERNATIONAL CONFERENCE موؤمتر

ماليزيا 1 املوؤمتر الدويل الثاين للدرا�صات اللغوية

الريا�ص 2 ندوة علمية

امريكا 1 ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN موؤمتر

الريا�ص 1 املوؤمتر واملعر�ص الدويل للتعليم العايل

امريكا 1 APHA2017 ANNUAL MEETING موؤمتر

الريا�ص 1 املوؤمتر واملعر�ص الدويل للتعليم العايل

م�صر 1 املوؤمتر العربي لل�صكري

املغرب 1 THE 14 INTERNATIONAL MULTI CONFERENCE ON SYSTEM موؤمتر

تون�ص 1 موؤمتر اخلطاب التكفريي يف الفكر العربي احلديث واملعا�صر

امريكا 1 EXPERIMENTAL BIOLOGY موؤمتر

تون�ص 1 موؤمتر اخلطاب التكفريي يف الفكر العربي احلديث واملعا�صر

الريا�ص 3 املوؤمتر الدويل امن املعلومات وال�صبكات

املغرب 1 موؤمتر وجنوة اليات تنزيل الفقه املالكي يف الق�صايا ال�صرية
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االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

مكان االنعقاد عدد المشاركين عنوان المؤتمر - الندوة

هولندا 1 املوؤمتر ال�صنوي الوربي الكادميي لذوي العاقة يف مرحلة الطفولة

بريطانيا 1 ARABIC LINGUISTICS FORUM CONFERENCE موؤمتر

اجلوف 1 موؤمتر دور املوؤ�ص�صات ال�صالمية يف تعزيز الوحدة الوطنية

امريكا 1 موؤمتر ا�صتخدام التقنية يف علم الدوية الكلينيكي ال�صيدلة الكلينيكية

الردن 1 موؤمتر دور كليات ال�صريعة يف حتقيق المن املجتمعي

امريكا 1 AMERICAN SOCIETY OF PHARMCOGHOSY 2015 موؤمتر

املغرب 1 موؤمتر ابو بكر ال�صديق معامل وهداية واثار �صامية

الربتغال 1 the ESCP موؤمتر 44
امريكا 1 املوؤمتر ال�صنوي للجمعية المريكية لل�صمنة

امريكا 1 THE ACADEMY OF MANAGEDCRE 2015 
امريكا 1 موؤمتر التقومي البناين

امريكا 1 املوؤمتر الدويل يف التعليم

ا�صبانيا 1 THE ANNUAL IN TERNATION CONFERENCE موؤمتر

جدة 1 ندوة اجلودة والت�ص

ا�صبانيا 1 LATED موؤمتر

امريكا 1 THE 14the ANNUAL HAWAII موؤمتر

الريا�ص 1 ندوة املخدرات الرقمية املقامة بجامعة المري نايف

امريكا 1 THE ANNUAL RELIDILITY AND MAIN TAINUBILITY موؤمتر

امريكا 1 املوؤمتر ال�صنوي ال�صابع للجمعية المريكية للمناعة واحل�صا�صية والربو

المارات 1 موؤمتر دبي لل�صيدلة والتكنولوجيا

امريكا 1 11the INTERNATIONAL CONFERENCE موؤمتر

امريكا 1 THE SOCIETY OF TOXICOLOGY 55the ANNUAL موؤمتر

الكويت 1 موؤمتر ال�صناعيني اخلام�ص
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
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مكان االنعقاد عدد المشاركين عنوان المؤتمر - الندوة

الأفالج 3 املوؤمتر الطالبي

وادي الدوا�صر 3 املوؤمتر الطالبي

الأفالج 3 املوؤمتر الطالبي

النم�صا 1 THE WEI INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE موؤمتر

امريكا 1 ANNUL MANAGED CARE AND SPECIALTY موؤمتر

اأ�صبانيا 1 NEW IRENDS IN FOR EIGN موؤمتر

اخلرج 1 فعاليات املوؤمتر ال�صابع

ماليزيا 1 املوؤمتر الدويل احلادي ع�صر للتعليم الطبي

كندا 1 املوؤمتر الدويل للعلوم الن�صانية والرتبية

63 الإجمايل
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االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

عدد المشاركين الدولة

1 الربتغال

2 اأ�صبانيا

1 جدة

1 الريا�ص

1 المارات

1 الكويت

6 الأفالج

3 وادي الدوا�صر

1 النم�صا

1 اخلرج

1 ماليزيا

1 كندا

20 الإجمايل

المؤتمرات والندوات حسب الدولة وأعداد المشاركين
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1/2/4/ 2ـ ورش العمل:

مكان االنعقاد عدد المشاركين عنوان الفعالية

الريا�ص 2 ور�صة عمل املتخ�ص�صة واملتعلقة بالتوعية الفكرية

الريا�ص 3 ور�صة عمل روؤية اململكة 2030

الدمام 1 ور�صة عمل امل�صوؤولية الجتماعية يف اجلامعات ال�صعودية

الريا�ص 1 ور�صة عمل التقرير اجليني

الريا�ص 2 ور�صة عمل �صندوق تنمية املوارد الب�صرية

دبي 1 ور�صة عمل امل�صت�صفى اجلديد

الريا�ص 1 ور�صة عمل تقنية املعلومات

ابها 1 ور�صة عمل التحول الوطني

امريكا 2 ور�صة عمل زيارة اجلامعات

الريا�ص 1 ور�صة عمل حتديث خطة افاق 2

جدة 2 ور�صة عمل نظام ادارة التعليم اللكرتوين

الريا�ص 1 ور�صة عمل اخلا�صة بالهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي

جدة 1 ور�صة عمل التجمع الول لبطولت الحتاد الريا�صي

الريا�ص 1 ور�صة عمل منهجية حتديد الحتياج التدريبي املعتمد يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي

الريا�ص 1 ور�صة عمل منتدى الريا�ص ملكافحة التطرف وحماربة الرهاب

الريا�ص 1 ور�صة عمل موؤ�صرات الداء مبكتب حتقيق الروؤية

الريا�ص 1 ور�صة عمل ال�صرتاتيجية اجلدية ملركز العمال

الريا�ص 2 ور�صة عمل دور اجلامعات يف الوقاية من الإرهاب

الريا�ص 2 ور�صة عمل الولى لربنامج دعم اجلامعات والراكز البحثية

27 الإجمايل
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االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

المجال النسبة المئوية عدد المتدربين البرنامج

�صوؤون املوظفني %3.48 31 الجازات

�صوؤون املوظفني %3.26 29 الرتقيات

ال�صكرتاريا %3.60 32 اعمال ال�صكرتاريا

جميع املوظفني %3.82 34 التعامل مع �صغوط العمل

املالية %3.60 32 احلقوق واملزايا املالية للموظف

تقنية املعلومات %2.13 19 اجلرائم املعلوماتية

تقنية املعلومات %3.03 27 اأ�صا�صيات �صبكات احلا�صب

ال�صكرتاريا %3.71 33 اعمال ال�صكرتاريا

املالية %3.26 29 احل�صابات اخلتامية احلكومية

تقنية املعلومات %3.37 30 اأ�صا�صيات اأمن املعلومات

تقنية املعلومات %3.48 31 UNIX اأ�صا�صيات نظام الت�صغيل

املكتبة %2.81 25 اأعداد التقارير

ال�صكرتاريا %2.58 23 ا�صتخدام الربيد اللكرتوين يف اعمال ال�صكرتارية

الكتبة %3.15 28 اعداد املرا�صالت احلكومية

الكتبة %2.70 24 الر�صفة اللكرتونية

1/2/2/4ـ التدريب الداخلي:

2/2/4 ـ تطوير الجهاز اإلداري:

1/1/2/2/4ـ التدريب من قبل معهد اإلدارة:
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المجال النسبة المئوية عدد المتدربين البرنامج

جميع املوظفني %4.04 36  مهارات التعامل مع الروؤ�صاء

امل�صرتيات %3.03 27  املناف�صة العامة

تقنية املعلومات %4.04 36  ا�صا�صيات قواعد البيانات

جميع املوظفني %4.16 37 العر�ص والتقدمي

�صوؤون املوظفني %3.93 35 تقومي الأداء الوظيفي

املكتبات %2.81 25 مهارات ا�صتخدام النرتنت يف املكتبات

امل�صرتيات %2.47 22  تخطيط عمليات ال�صراء

املالية %3.26 29 تدقيق امل�صتندات احلكومية

املالية %3.60 32 مبادئ املحا�صبة املالية

�صوؤون املوظفني %3.15 28 انهاء اخلدمة

جميع املوظفني %4.04 36  مهارات التعامل مع امل�صتفيدين

امل�صرتيات %3.03 27  املناف�صة العامة

املالية %3.48 31 القيود املحا�صبية احلكومية

تقنية املعلومات %3.60 32 SQL لغة ال�صتف�صار الجرائية

تقنية املعلومات %3.37 30 XHTML  تطوير �صفحات النرتنت بلغة

%100.00 890 املجموع
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االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

1/1/2/2/4ـ التدريب من قبل عمادة التطوير والجودة:

تركزت اخلطة التدريبية لهذا العام يف جمايل نظام اجلودة واأ�صاليب التعليم والتعلم بالدرجة ال�صا�صية، كما ت�صمنت اخلطة التدريبية عدد من املجالت الأخرى التي ت�صاهم يف تطوير 
مهارات من�صوبي اجلامعة كما هو مو�صح بال�صكل التايل: 

اأوًل: الدورات التدريبية التي نفذها مدربني من داخل اجلامعة: 

الور�ص املقدمة خالل الف�صل الدرا�صي الول:

المكان المتدربين اسم الورشة م

قاعة تقنية املعلومات
 من�صوبي كليات طب الأ�صنان، العلوم الطبية التطبيقية،

)العلوم والدرا�صات الإن�صانية ( رجال
تو�صيف الربنامج واملقررات 1

ال�صنة التح�صريية من�صوبي عمادة ال�صنة التح�صريية )رجال( تو�صيف وتقرير املقررات طبقًا للنماذج اجلديدة )2015( للهيئة 2

تقنية املعلومات- قاعة مبنى الهداية من�صوبي اجلامعة تخطيط وت�صميم املقررات الدرا�صية 3

تقنية املعلومات- قاعة مبنى الهداية من�صوبي اجلامعة التعليم القائم على النواجت وم�صفوفات البناء والتقييم 4

تقنية املعلومات- قاعة مبنى الهداية من�صوبي اجلامعة التحليل الإح�صائي والنظام الأكادميي اجلامعي 5

ال�صنة التح�صريية من�صوبي عمادة ال�صنة التح�صريية )رجال( تو�صيف وتقرير املقررات طبقًا ملعايري الهيئة 6

تقنية املعلومات- قاعة مبنى الهداية )من�صوبي كلية الرتبية وعمادة ال�صنة التح�صريية )اناث( ت�صميم وبناء املقررات الدرا�صية 7
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المكان المتدربين اسم الورشة م

تقنية املعلومات- قاعة مبنى الهداية من�صوبي اجلامعة الختبارات اللكرتونية على البالكبورد 1

تقنية املعلومات- قاعة مبنى الهداية من�صوبي اجلامعة التقييم القائم على النواجت وم�صفوفات البناء والتقييم 2

تقنية املعلومات- قاعة مبنى الهداية )من�صوبي اجلامعة )ن�صاء( how to become a facilitator 3

قاعات تدريبية يف فروع اجلامعة من�صوبي اجلامعة يف الفروع )تو�صيف وتقرير املقررات الدرا�صية )يف الفروع 4

تقنية املعلومات- قاعة مبنى الهداية من�صوبي اجلامعة ا�صرتاتيجيات التعلم الت�صاركي 5

تقنية املعلومات- قاعة مبنى الهداية من�صوبي اجلامعة ا�صرتاتيجيات تنمية مهارات التفكري الناقد 6

تقنية املعلومات- قاعة مبنى الهداية من�صوبي اجلامعة موؤ�صرات الأداء الرئي�صية واملقارنات املرجعية 7

تقنية املعلومات- قاعة مبنى الهداية من�صوبي اجلامعة نظام اجلودة ال�صامل 8

الور�ص املقدمة خالل الف�صل الدرا�صي الثاين:
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االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

المكان المتدربين المدربين اسم الورشة م

تقنية املعلومات- قاعة مبنى الهداية من�صوبي اجلامعة

�صتيفن �صدويك
مدير التخطيط ال�صرتاتيجي والتغيري يف جامعة بري�صتول، بريطانيا

Risk management planning د. �صونيا فريدي1
 نائبة الأمني ومديرة التخطيط ال�صرتاتيجي والتغيري بجامعة اي�صك�ص،

بريطانيا

تقنية املعلومات- قاعة مبنى الهداية من�صوبي اجلامعة
اأ.د. بيرت هود�صون

م�صاعد مدير، وكالة �صمان اجلودة الربيطانية
Securing academic 

standards 2

تقنية املعلومات- قاعة مبنى الهداية من�صوبي اجلامعة )ن�صاء(
اأ.د. ال�صون هندر�صون

»الرئي�ص التنفيذي وموؤ�ص�صة منظمة« التدريب خارج ال�صندوق
Coaching conversation in 

academia 3

ثانيا: الدورات التدريبية التي نفذتها جهات خارجية داخل اجلامعة
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ثالثًا: الدورات التدريبية اخلارجية التي ح�صرها من�صوبي اجلامعة: 

عدد الحاضرين اسم ورشة العمل

3 Assessment of Learning Outcomes

2 Effective Academic Leadership
4 Developing Faculty Evaluation System
4 KPI S and Benchmarking

5 جودة خدمات التوجية والر�صاد

1 الدرا�صة الذاتية للربنامج

2 جودة العمال الدارية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل

4 Assessment of Learning Outcomes
5 التخطيط ال�صرتاتيجي لتح�صني اجلودة

3 متطلبات حتقيق معايري اجلودة والعتماد على امل�صتوى الرباجمي

3 Assessment of Learning Outcomes
36 الجمايل
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االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

عدد 
المستفيدين المستفيدون فترة االنعقاد الجهة المنفذة عدد الدورات البرنامج م

100 مدراء الإدارات والروؤ�صاء املبا�صرين  7/8 – 1439/7/22 هـ
 مركز الأعمال يف معهد

الإدارة العامة
5 اإدارة  الأداء الوظيفي 1

20
 من�صوبي اجلامعة يف الإدارات ذات

العالقة
1438-1439 هــ

 مركز �صناعة التخطيط
للتدريب

1 �صريبة القيمة امل�صافة 2

61 القيادات الإدارية 1438-1439 هــ 6 مراكز تدرب خارجية دورات خارجية متنوعة 3

1/1/2/2/4ـ التدريب من قبل إدارة التطوير اإلداري:
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االبــتــعـــاث والـتـــدريـــب
الفصل الرابع

األنشطة العلمية والتعليمية

الفصل الخامس

 يت�صمن هذا الف�صل الإجنازات التي حققتها اجلامعة يف املجالت العلمية
والتعليمية
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األنشطة العلمية والتعليمية
الفصل الخامس

نوع المادة العلمية

النسبة المئوية بحث مؤلف كتاب

4

456 : Scopus صكوب�ص�
408 :  )WOS (ISI صبكة العلوم�

نظام الر�صد : 85
21

1/1/5ـ أعداد الكتب والبحوث المؤلفة والمترجمة:

1/5ـ البحث العلمي والتأليف والنشر والترجمة:
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جهة التنفيذ لألبحاث 
الممولة النسبة المجموع

التنفيذ التمويل

الكلية
جاري 

التنفيذ تم التنفيذ ممول

عمادة البحث العلمي %22.22 6 √ - √ كلية الرتبية باخلرج

عمادة البحث العلمي %11.11 3 √ - √ كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج

عمادة البحث العلمي %11.11 3 √ - √ كلية ال�صيدلة مبحافظة اخلرج

عمادة البحث العلمي %3.7 1 √ - √ كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية بالأفالج

عمادة البحث العلمي %3.7 1 √ - √ كلية اإدارة الأعمال باخلرج

عمادة البحث العلمي %22.22 6 √ - √ كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

عمادة البحث العلمي %11.11 3 √ - √ كلية هند�صة وعلوم احلا�صب باخلرج

عمادة البحث العلمي %11.11 3 √ - √ كلية الهند�صة باخلرج

عمادة البحث العلمي %3.7 1 √ - √ كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية بال�صليل

- %100 27 - - - الجمايل

2/1/5ـ أعداد البحوث األكاديمية الممولة من قبل عمادة البحث العلمي التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها حسب الكلية:
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األنشطة العلمية والتعليمية
الفصل الخامس

معدل التغيير عن السنة 
السابقة عدد البحوث العام م

%51.95 117 2014 م )1434هـ - 1435هـ( 1

%24.79 146 2015 م )1435هـ - 1436هـ( 2

%82.88 267 2016 م )1436هـ - 1437هـ( 3

%28.09 342 2017 م )1437هـ - 1438هـ( 4

%19.30 408 2018 م )1438هـ - 1439هـ( 5

Web of Science 3/1/5 ـ تطور أعداد البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة خالل السنوات الخمس األخيرة حسب تصنيف



145

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ

 ١٤
٣٩

 -
 ١٤

٣٨
 -

ع 
س

تا
 ال

ي
نو

س
 ال

ير
قر

لت
ا

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٤٠٠

٤٥٠

١١٧

٪٥١,٩٥ ٪٢٤,٧٩ ٪٨٢,٨٨ ٪٢٨,٠٩ ٪١٩,٣٠

١٤٦

٢٦٧

٣٤٢

٤٠٨

۱٤۳٥ ۱٤۳٤ ۲۰۱٤ ۱٤۳٦ ۱٤۳٥ ۲۰۱٥ ۱٤۳۷ ۱٤۳٦ ۲۰۱٦ ۱٤۳۸ ۱٤۳۷ ۲۰۱۷ ۱٤۳۹ ۱٤۳۸ ۲۰۱۸

رسم بياني يوضح تطور أعداد البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة
Web of Science التدريس بالجامعة خالل السنوات الخمس ا�خيرة حسب تصنيف
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األنشطة العلمية والتعليمية
الفصل الخامس

معدل التغيير عن السنة 
السابقة عدد البحوث العام م

%68.18 185 2014 م )1434هـ - 1435هـ( 1

%20.54 223 2015 م )1435هـ - 1436هـ( 2

%35.43 302 2016 م )1436هـ - 1437هـ( 3

%38.41 418 2017 م )1437هـ - 1438هـ( 4

%9.09 456 2018 م )1438هـ - 1439هـ( 5

 :Scopus 4/1/5 ـ تطور أعداد البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة خالل السنوات الخمس األخيرة  حسب تصنيف
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رسم بياني يوضح تطور أعداد البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة
Scopus التدريس بالجامعة خالل السنوات الخمس ا�خيرة حسب تصنيف
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األنشطة العلمية والتعليمية
الفصل الخامس

التنفيذ
جهة التمويل

جاري التنفيذ تم التنفيذ

27 عمادة البحث العلمي

أعداد  المستعيرين الكتب  المعارة

مجموع آخرون أساتذة طالب مجموع أجنبي عربي

3138 209 671 2258 3907 2622 1285

5/1/5 ـ البحوث األكاديمية الممولة والتي تم تنفيذها والجاري تنفيذها موزعة حسب جهة التمويل:

2/5ـ املكتبات:

 

1/1/2/5ـ جمموع العناوين:  48738
2/1/2/5ـ جمموع املجلدات: 220916

2/2/5ـ اإجمايل مقتنيات مكتبات اجلامعة من اأوعية املعلومات: ))الكتب الورقية + الكتب اللكرتونية )املكتبة الرقمية ال�صعودية(((
)651242= 430326+220916(                                                                                  

3/2/5ـ اأعداد الكتب التي غذيت بها مكتبات اجلامعة خالل ال�صنوات اخلم�ص الأخرية. 220916

1/2/5ـ مقتنيات مكتبات الجامعة من الكتب والمخطوطات: 
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األعمال التي 
استحق عليها 

الجائزة
مجال الجائزة الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة

اسم الفائز بالجائزة
)وجهة عمله(

اأبحاث متميزة
العلوم ال�صحية

الكيمياء ال�صيدلية
جامعة الأمري �صطام بن عبد العزيز جائزة الباحثني املتميزين من الفراد كلية ال�صيدلة فاروق اأنور

اأبحاث متميزة
العلوم ال�صحية

املختربات الطبية
جامعة الأمري �صطام بن عبد العزيز جائزة الباحثني املتميزين من الفراد

 كلية العلوم الطبية
التطبيقية

فار�ص العنزي

اأبحاث متميزة
العلوم ال�صحية

ال�صعة والت�صوير الطبي
جامعة الأمري �صطام بن عبد العزيز جائزة الباحثني املتميزين من الفراد

 كلية العلوم الطبية
التطبيقية

م�صطفى زهري حممود

اأبحاث متميزة
العلوم ال�صا�صية والهند�صية

الهند�صة الكهربائية
جامعة الأمري �صطام بن عبد العزيز جائزة الباحثني املتميزين من الفراد كلية الهند�صة عبداهلل اليا�صو

اأبحاث متميزة
العلوم  ال�صا�صية والهند�صية

الكيمياء
جامعة الأمري �صطام بن عبد العزيز جائزة الباحثني املتميزين من الفراد

 كلية العلوم والدرا�صات
الن�صانية باخلرج

منال فوزي اأبو طالب

اأبحاث متميزة
الهند�صة الكهربائية

ق�صم الريا�صيات
جامعة الأمري �صطام بن عبد العزيز جائزة الباحثني املتميزين من الفراد

 كلية العلوم والدرا�صات
الن�صانية بالأفالج

عبدالبا�صط عبداحلميد 
حممد

تاأليف و ترجمة
العلوم ال�صحية
العالج الطبيعي

جامعة الأمري �صطام بن عبد العزيز جائزة التاأليف والرتجمة كلية ال�صيدلة �صماح ال�صعيد اأحمد معو�ص

3/5 ـ الجوائز العلمية وبراءات االختراع:



150

األنشطة العلمية والتعليمية
الفصل الخامس

األعمال التي 
استحق عليها 

الجائزة
مجال الجائزة الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة

اسم الفائز بالجائزة
)وجهة عمله(

ترجمة وتاأليف العلوم ال�صا�صية الهند�صية جامعة الأمري �صطام بن عبد العزيز جائزة التاأليف والرتجمة كلية العلوم الطبية التطبيقية اأحمد احل�صني ال�صيد نغمي�ص

الأبتكار علوم احلا�صب ا�صطنبول/ تركيا جائزة املعر�ص الدويل لالبتكارات يف تركيا
 كلية العلوم والدرا�صات

الإن�صانية باخلرج
منى حممد �صالح الدو�صري

الأبتكار علوم ا�صا�صية هند�صية ا�صطنبول/ تركيا
 امليدالية الف�صية من املعر�ص الدويل

لالبتكارات يف تركيا
 كلية العلوم والدرا�صات

الإن�صانية باخلرج
منى حممد �صالح الدو�صري

جائزة خادم احلرمني 
ال�صريفني عبداهلل بن 

عبدالعزيز العاملية 
للرتجمة

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
باخلرج King Faisal Foundation King Faisal International 

Prize
 كلية العلوم الطبية التطبيقية

باخلرج
عبداملنعم اآدم حممد �صليمان

جائزة خادم احلرمني 
ال�صريفني عبداهلل بن 

عبدالعزيز العاملية 
للرتجمة

علوم �صحية Geneva city council 44 Geneva International 
Inventions Exhibition 2016 كلية ال�صيدلة باخلرج اماين �صفيق عبدالهادي عواد

العقاقري علوم �صحية اجلامعة املركز الأول كاأف�صل ورقة بحثية كلية ال�صيدلة باخلرج عبدالعزيز جمعان م�صلوى

عقاقري البحث العلمى  اجلامعة املركز الأول يف براءات الأبتكار كلية ال�صيدلة باخلرج

ب�صائر فهد الد�صرى
ميمونة �صالح الدوؤيلة
يف عبدالعزيز اجلمعه
ب�صمة ابراهيم مبارك

علم الأدوية البحث العلمى  اجلامعة املركز الثانى كاأف�صل ورقة بحثية كلية ال�صيدلة باخلرج وليد م�صارى
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األعمال التي استحق 
عليها الجائزة مجال الجائزة الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة اسم الفائز بالجائزة

)وجهة عمله(

املخدرات البحث العلمى  اجلامعة املركز الثالت كلية ال�صيدلة باخلرج خالد ال�صهرانى

العقاقري البحث العلمى  اجلامعة اأف�صل ق�صم  كلية ال�صيدلة باخلرج ق�صم العقاقري

طرق ا�صتخراج ال�صواك العقاقري املكتب ال�صعودى لرباءات الأخرتاع براءة اخرتاع كلية ال�صيدلة باخلرج ماجد عبدالقادر

طرق عالج الكانديدا العقاقري USA, Docket براءة اخرتاع كلية ال�صيدلة باخلرج اأمانى عواد

م�صتقات الأمنوا�صيتاميد العقاقري USA, Docket براءة اخرتاع كلية ال�صيدلة باخلرج اأمانى عواد

ابحاث متميزة
قيادة التغيري يف جمال التعليم 

اللكرتوين العاملية 2018
جائزة الباحثني املتميزين من الفراد كلية الرتبية بالدمل تهاين الد�صيماين

بحث بعنوان : 
»تدوير البال�صتيك والألومنيوم«
بحث مقدم مل�صار �صناعة الن�صيج 

بامللتقى العلمي ال�صاد�ص.

امللتقى العلمي الثاين اأمانة �صئون الطالب باجلامعة جائزة البحث العلمي لالأبحاث الطالبية.
 كلية العلوم والدرا�صات

الن�صانيةبال�صليل
عبد الله الدو�صري

بحث بعنوان :
»�صناعة اجللود«

مقدم يف م�صار �صناعة امل�صاريع 
بامللتقى الثقايف الأول للجامعة.

امللتقى العلمي الثاين اأمانة �صئون الطالب باجلامعة جائزة البحث العلمي لالأبحاث الطالبية
 كلية العلوم والدرا�صات

الن�صانيةبال�صليل عبد الله الدو�صري

بحث بعنوان :
»جتميد اخل�صروات«

مقدم يف م�صار �صناعة الأعمال 
بامللتقى العلمي الثاين للجامعة

امللتقى العلمي الثاين اأمانة �صئون الطالب باجلامعة جائزة البحث العلمي لالأبحاث الطالبية 
 كلية العلوم والدرا�صات

الن�صانيةبال�صليل
علي نا�صر عبد اهلل 

القحطاين

بحث بعنوان:
»خدمات ال�صيارات«

مقدم يف م�صار �صناعة الأعمال 
بامللتقى العلمي الثاين للجامعة

امللتقى العلمي الثاين اأمانة �صئون الطالب باجلامعة جائزة البحث العلمي لالأبحاث الطالبية 
 كلية العلوم والدرا�صات

الن�صانيةبال�صليل
عبد العزيز عبد اهلل  

الغامدي
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األعمال التي استحق 
عليها الجائزة مجال الجائزة الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة اسم الفائز بالجائزة

)وجهة عمله(

بحث بعنوان:
»�صناعة اخل�صب«

مقدم يف م�صار �صناعة الأعمال 
بامللتقى العلمي الثاين للجامعة

امللتقى العلمي الثاين اأمانة �صئون الطالب باجلامعة  جائزة البحث العلمي لالأبحاث .الطالبية
كلية العلوم والدرا�صات 

الن�صانيةبال�صليل �صلطان معي�ص الدو�صري

بحث بعنوان:
»حممية  زراعية«

مقدم يف م�صار �صناعة الأعمال 
بامللتقى العلمي الثاين للجامعة

امللتقى العلمي الثاين اأمانة �صئون الطالب باجلامعة  جائزة البحث العلمي لالأبحاث .الطالبية
 كلية العلوم والدرا�صات

الن�صانيةبال�صليل نايف مهدي الدو�صري

:بحث بعنوان
»اأف�صل فكرة تطوعية«

 مقدم يف م�صار �صناعة الأعمال
بامللتقى العلمي الثاين للجامعة

امللتقى العلمي الثاين اأمانة �صئون الطالب باجلامعة جائزة البحث العلمي لالأبحاث .الطالبية
 كلية العلوم والدرا�صات

الن�صانيةبال�صليل
اأثري اليامي 

 بعنوان: درا�صات يف الكيمياء
الطبيعية املنتجة

الكيمياء Elsevier publisher امل�صاهمة بف�صل كتاب
 كلية العلوم الطبية

التطبيقية بوادي الدوا�صر
�صوجرييا دانا �صكران 
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نوع  التعاون وهدفه الجهة  المستفيدة الجهة المنفذة

ال�صراف على اختبارات اليلت�ص وح�صر العداد امل�صجله لغر�ص تقدمي اختبار اليلت�ص IDP Education Pty Ltd (IDP( 

 معهد الأمري عبد الرحمن بن نا�صر للبحوث
واخلدمات ال�صت�صارية

ت�صويق وا�صتثمار خمتربات كلية ال�صيدلة كلية ال�صيدلة

ت�صويق وا�صتثمار اأجهزة ومعامل كلية الهند�صة كلية الهند�صة

ت�صويق وا�صتثمار املخترب املركزي بكلية العلوم والدرا�صات الن�صانية كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية

ت�صويق وا�صتثمار اأجهزة ومعامل كلية هند�صة احلا�صب كلية هند�صة احلا�صب

ت�صويق وا�صتثمار وحدة التحاليل الطبية بكلية العلوم الطبية وحدة التحاليل الطبية بكلية العلوم الطبية

ت�صويق وا�صتثمار وحدة ال�صعة والت�صوير الطبي بكلية العلوم الطبية وحدة ال�صعة والت�صوير الطبي بكلية العلوم الطبية

•  اإن�صاء وت�صغيل مراكز ووحدات متخ�ص�صة يف عدد من املجالت مثل القيا�ص 
•  التحليل الح�صائي والبحوث والدرا�صات الرتبوية والحتياجات اخلا�صه وريا�ص الأطفال

•   تنفيذ الربامج والدورات التدريبية املتخ�ص�صة 
•  ال�صتفادة من اأع�صاء هيئة التدري�ص بالكلية

كلية الرتبية بجامعة الأمري �صطام بن عبدالعزيز باخلرج

• التعاون يف تنفيذ امل�صاريع التي تتطلب ذلك بح�صب ما يتفق عليه الطرفني.
• التعاون يف ابتكار وتنفيذ احللول يف تطوير املوارد الب�صرية. 

• التعاون يف تطوير النظم الإدارية واملالية والتقنية املعلوماتية.
• التعاون يف التدريب بكافة م�صتوياته وجمالته يف اإطار الهتمامات امل�صرتكة. 

• التعاون يف عمل امل�صوحات امليدانية وا�صتطالعات الراأي والدرا�صات.
• تبادل اخلربات والزيارات للباحثني واخلرباء وامل�صت�صارين واأع�صاء هيئة التدري�ص.

• التعاون يف تقدمي ال�صت�صارات والأبحاث يف خمتلف املجالت التي يتفق عليها الطرفان.
• التعاون   يف ت�صويق الربامج وامل�صاريع مبا يتفق مع هوية الطرفني

�صركة حا�صنات وم�صرعات الأعمال

4/5 ـ التعاون مع المؤسسات العلمية والجهات الحكومية:
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نوع  التعاون وهدفه الجهة  المستفيدة الجهة المنفذة

• ا عداد موزازنة امللتقى وتقدير التكاليف املالية 
•  التنظيم والتنفيذ لأعمال امللتقى

•  اعداد امللف الت�صويقي للملتقى
•   ت�صكيل اللجان العاملة يف امللتقى

�صركة عطاء للتنمية الب�صرية والإدارية لربامج املنح 
الدرا�صية

معهد الأمري عبدالرحمن بن نا�صر
•   التعاون يف املجالت الأكادميية والعلمية والبحثية والتدريبية والتوعوية 

•   تبادل الزيارات الإكادميية والعلمية والبحثية والتدريبية والتوعوية 
•   ايجاد فر�ص التدريب العملي وامليداين لطالب اجلامعة

الهيئة ال�صعودية للمقاولني

•   تقدم ال�صت�صارات الفنية .
•   تقدمي الربامج التدريبية .

•   تقدمي اأعمال التقييم ومنح �صهادات املطابقة طبقا للموا�صفات الدولية املعتمدة .
•   تقدمي اأعمال الفح�ص واملطابقة الفنية للمنتجات .

Tuv املوؤ�ص�صة املتكاملة للفح�ص
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خــــدمـــة الــــمجـــتـــمــــع

الفصل السادس

 يت�صمن هذا الف�صل جميع ما تقدمه اجلامعة من خدمات للمجتمع من خالل
وحداتها املختلفة
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خــــدمـــة الــــمجـــتـــمــــع
الفصل السادس

1/6ـأعداد الدورات التدريبية والبرامج والدبلومات التأهيلية:

عدد 
المستفيدين التاريخ المستفيدون العنوان )الدورة - البرنامج( الجهة المنفذة

18 1439/2/2 هـ طالب دبلوم املحاماة اأعمال كتابة العدل

اإدارة الربامج التدريبية

10 1439/2/17 هـ من�صوبي قوات اأمن املن�صاآت باخلرج اللغة الإجنليزية

9 1439/2/17 هـ من�صوبي قوات اأمن املن�صاآت باخلرج اأ�صا�صيات و مبادئ احلا�صب الآيل

10 1439/2/17 هـ من�صوبي قوات اأمن املن�صاآت بحوطة بني متيم  ا�صتخدام احلا�صب الآيل يف الأعمال املكتبية

150 1439/3/16هـ حياتنا اأف�صل بال خمدرات طالب اجلامعة و املعهد العلمي والثانوية العامة

15 1439/4/8 هـ عامة �صياغة العقود

20 1439/6/11هـ موظفي اجلامعة و اجلهات احلكومية تطبيقات عملية على حترير اخلطابات الر�صمية

14 1-1439/7/5هـ موظفي اجلامعة و اجلهات احلكومية )تطبيقات احلا�صب املتقدمة يف الأعمال املكتبية )1

19 8-1439/7/12هـ موظفي اجلامعة و اجلهات احلكومية )تطبيقات احلا�صب املتقدمة يف الأعمال املكتبية )2

85 1439/7/8هـ
طالب ال�صف الثاين و الثالث الثانوي امل�صار العلمي

 مدار�ص حمافظة اخلرج
ال�صنة التح�صريية وحتديات اللغة الإجنليزية

19 1439/7/16هـ طالب ال�صف الثاين و الثالث الثانوي امل�صار العلمي اللغة الإجنليزية املكثفة

20 1439/7/22هـ
 موظفي اجلامعة واجلهات احلكومية و الأهلية من ذوي الإعاقة

ال�صمعية
التطبيقات احلا�صوبية للمهارات الأ�صا�صية بلغة الإ�صارة
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عدد 
المستفيدين التاريخ المستفيدون العنوان )الدورة - البرنامج( الجهة المنفذة

23 1439/7/5هـ قيادات ال�صف الأول والثاين للموؤ�ص�صات احلكومية والأهلية القيادة و�صناعة التغيري

اإدارة الربامج التدريبية

19 1439/7/10هـ اخلريجات الت�صويق الإلكرتوين

25 1439/7/17هـ اخلريجات الت�صويق ال�صخ�صي

40 1439/7/25هـ عامة �صناعة التغيري

23 1439/7/30هـ اأع�صاء هيئة التدري�ص ت�صميم  النفواغرفيك يف احلياة املهنية والبحث العلمي

30 1439/7/30هـ وكيالت الكليات والأق�صام ومديرات الإدارة �صناعة التغيري

30 1439/7/29هـ اأطفال دورة اأ�صا�صيات اجنليزي

15 1439/7/30هـ اأطفال دورة اأ�صا�صيات اجنليزي

15 1439/8/1هـ اأطفال دورة اأ�صا�صيات اجنليزي

23 139/8/1هـ اأع�صاء هيئة التدري�ص - معلمات يف التدري�ص)Info graphic( ت�صميم  النفوغرافيك

23 1439/8/9هـ املوظفات واملهتمات بهذا املجال ال�صتخدام الفعال للحا�صب الآيل يف الإدارة املكتبية

23 1439/8/10هـ املوظفات الأر�صفة الإلكرتونية

30 1439/8/10هـ املوظفات ال�صخ�صية الإيجابية يف بيئة العمل

15 1439/11/3هـ طالب املرحلة الثانوية امل�صار العلمي اللغة الإجنليزية املكثفة ) 3 ( الفرتة الأولى

20 1439/11/13هـ طالب املرحلة الثانوية امل�صار العلمي اللغة الإجنليزية املكثفة ) 4 ( الفرتة الثانية

18 1440/3/17هـ القيادات العليا يف اجلهات احلكومية تطبيقات outlook يف اخلدمات الإلكرتونية
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عدد 
المستفيدين التاريخ المستفيدون العنوان )الدورة - البرنامج( الجهة المنفذة

36 1439/7/29هـ الأمهات و الأطفال مهارات اللغة الإجنليزية باللعب لالأطفال

اإدارة الربامج التدريبية

18 1439/7/30هـ الأمهات و الأطفال مهارات اللغة الإجنليزية

15 1439/8/2هـ الأمهات و الأطفال مهارات اللغة الإجنليزية باللعب لأطفال الرو�صة

22 1439/8/29هـ معلمات املركز اخلريي لتعليم القراآن الكرمي ا�صرتاتيجيات التدري�ص

19 1439/8/29هـ من�صوبات املركز اخلريي لتعليم القراآن الكرمي التخطيط و�صناعة الأهداف

14 1439/3/22هـ عامة )ن�صاء(  تدريب املدربني ) 1(

15 1439/3/29هـ من�صوبي اإدارة التعليم  املدرب املقيم ) 1(

30 1439/5/2هـ عامة )ن�صاء( ا�صتخدام احلا�صب الآيل يف الأعمال املكتبية

15 1439/5/2هـ عامة الت�صالت الإدارية

6 1439/5/14هـ عامة )ن�صاء( اأمناط ال�صخ�صية

18 1439/5/18هـ عامة )ن�صاء( تدريب املدربني ) 2(

14 1439/5/25هـ من�صوبات اإدارة التعليم بوادي الدوا�صر املدرب املقيم ) 2(

13 1439/6/16هـ عامة )ن�صاء(  تدريب املدربني ) 3(

9 1439/6/16هـ عامة )ن�صاء( نظام نور املركز ونظام فار�ص

15 1439/7/3هـ عامة )ن�صاء( التعلم الن�صط

23 1439/7/15هـ عامة التعلم الإلكرتوين ) 1 (
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عدد 
المستفيدين التاريخ المستفيدون العنوان )الدورة - البرنامج( الجهة المنفذة

12 1439/7/15هـ عامة �صيانة الهاتف اجلوال

اإدارة الربامج التدريبية

13 1439/7/15هـ عامة )ن�صاء( فل�صفة موؤ�صر قيادة املعلمني

11 1439/7/18هـ عامة )ن�صاء( فن التعاي�ص مع �صغوط العمل

14 1439/7/29هـ عامة التعلم الإلكرتوين ) 2 (

32 1439/8/1هـ عامة اللغة الإجنليزية واأ�صلوب احلوار الإداري ) 1(

45 1439/8/6هـ عامة )ن�صاء( التوحد بني التعريف والت�صخي�ص والعالج

16 1439/8/8هـ عامة اللغة الإجنليزية واأ�صلوب احلوار الإداري ) 2(

11 1439/11/9هـ عامة تطوير النمو الذاتي واملهني
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2/6 ـالمستفيدون من الدورات التدريبية والبرامج حسب الجنس ونوع البرنامج :

عدد المستفيدين عدد البرامج

نوع البرنامج أو الدورة

المجموع انثى ذكر المجموع انثى ذكر

709 366 343 26 17 9 اإدارية وفنية

247 108 139 14 5 9 احلا�صب الآيل

181 69 112 9 3 6 اللغة الإجنليزية

1137 543 594 49 25 24 املجموع
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رسم بياني يوضح المستفيدون من الدورات التدريبية والبرامج 
حسب الجنس ونوع البرنامج

إدارية وفنية

٠

١٠٠
٩ ٩ ٦ ٢٤ ١٧ ٥ ٣

٢٥

٥٩٤
٥٤٣

٣٦٦

١٠٨ ٦٩

٣٤٣

١٣٩
١١٢

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

عدد البرامج

ذكرانثيذكـر انثي

عدد المستفیدین

الحاسب الي

اللغة ا�نجليزية
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3/6 ـ المؤتمرات والندوات والمحاضرات:

4/6 ـ المعارض العلمية:

المستفيدون تاريخ االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالب ال�صف الثاين و الثالث الثانوي امل�صار العلمي 
مدار�ص حمافظة اخلرج

1439/7/8هـ حما�صرة تعريفية  ال�صنة التح�صريية وحتديات اللغة الإجنليزية عمادة خدمة املجتمع و التعليم امل�صتمر

مدار�ص حمافظة اخلرج 1439/3/16هـ ندوة بعنوان :  حياتنا اأف�صل بال خمدرات عمادة خدمة املجتمع و التعليم امل�صتمر

المستفيدون تاريخ االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالبات +اأع�صاء هيئة التدري�ص 1439/7/15هـ )مدار�ص علم النف�ص( كلية الرتبية - وادي الدوا�صر

طلبة كلية الرتبية 1439/6/25هــ معر�ص اليوم العاملي للتوحد كلية الرتبية - اخلرج

من�صوبات الكلية +الطالبات 1439/1438هــ معر�ص علم النف�ص والقيا�ص النف�صي

كلية الرتبية - الدمل

من�صوبات الكلية +الطالبات 1439/1438هــ معر�ص فقة اللبا�ص والزينة

من�صوبات الكلية +الطالبات 1439/1438هــ معر�ص ا�ص�ص ت�صنيع وحفظ الطعمة

من�صوبات الكلية +الطالبات 1439/1438هــ معر�ص ق�صم العلوم الرتبوية العام

املوهوبات 1439/1438هــ   معر�ص الت�صوير الت�صكيلي لربنامج رعاية املوهوبات

طالب اجلامعة 1439/1438هــ تخ�ص�صك كلية الطب - اخلرج
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المستفيدون تاريخ االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

طالب الكلية 1438هـ معر�ص املخدرات

كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية بال�صليل
طالب الكلية واإداريات الكلية. 20-3-1439 هـ  معر�ص احلا�صب

الطالبات املتوقع تخرجهن يف العام. 19-5-1439 هـ معر�ص كيف تعدين م�صروع تخرجك

طالبات الكلية 1339/3/20 هـ معر�ص اإحياء الرتاث الوطني لتعزيز الهوية الوطنية

طالب الكلية 1439/6/3 هـ املعر�ص امل�صاحب للملتقى العلمي الثاين كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

الطالب 1439/06/05 هـ امللتقى العلمي

املجتمع املحليكلية املجتمع بالأفالج 1439/08/03 هـ مبادرة �صالمتك

الطالب/الطالبات/الأع�صاء/املوظفني 1439/01/06 هـ اليوم الوطني

اخلريجني يف كليات وادي الدوا�صر  1439 هـ معر�ص )فر�صة( للتثقيف والتوظيف اجلامعي
كلية الهند�صة بوادي الدوا�صر

اخلريجني يف كلية الهند�صة بوادي الدوا�صر 1439 هـ حماكات ملتقى التوظيف الهند�صي

جميع طالب الكلية 1439/5/26 هـ امللتقى التح�صريي العلمي الثاين

كلية طب الأ�صنان - اخلرج
8 من طالب الكلية

1439/7/17 هـ
1439/7/18 هـ
1439/7/19 هـ

 ملتقى الق�صيم الطالبي



166

خــــدمـــة الــــمجـــتـــمــــع
الفصل السادس

5/6ـ خدمات الجامعة للمجتمع في مجال الرعاية الصحية حسب الجهة ونوع الخدمة والمستفيدين:5/6ـ خدمات الجامعة للمجتمع في مجال الرعاية الصحية حسب الجهة ونوع الخدمة والمستفيدين:

النسبة المئوية المستفيدون العيادة

% 31.36 798 الباطنة العامة

%15.21 1641 اأمرا�ص اجلهاز اله�صمي

%9.37 537  الكلى

% 4.27 684  الغدد ال�صماء

%0.34 297 الروماتيزم

%100 90  الطب النف�صي

%17.47 2328 الأمرا�ص اجللدية 

%1.96 780 القلب والأوعية الدموية

%10.13 538 الأع�صاب

%13.88 714  اجلراحة العامة

%2.9 418 امل�صالك البولية

%10.48 2214 العظام

%0.24 1048 الأنف والأذن واحلنجرة

%2.54 2170 طب و جراحة العيون 

%27.8 2508 طب الأطفال

%1.46 2808 اأمرا�ص الن�صاء والولدة

%55.34 320  طب الأ�صرة

%3.02 7615 الطب العام

%100 190  عيادة املوظفني

27698 الجمايل

قام امل�صت�صفى اجلامعي بتقدمي اخلدمة ال�صحية العالجية والت�صخي�صية بالأ�صعة باأنواعها والتحاليل املختربية املختلفة اإلى من�صوبي اجلامعة وطالبها بالإ�صافة اإلى 
اأ�صرهم ، واجلدول التايل يو�صح عدد الزيارات اإلى عيادات امل�صت�صفى :
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نوع  التعاون وهدفه الجهة المستفيدة الجهة المنفذ

ال�صراف على اختبارات اليلت�ص وح�صر العداد امل�صجله لغر�ص تقدمي اختبار اليلت�ص   IDP Education Pty Ltd

 معهد الأمري عبد 
الرحمن بن نا�صر للبحوث 

واخلدمات ال�صت�صارية

ت�صويق وا�صتثمار خمتربات كلية ال�صيدلة كلية ال�صيدلة

ت�صويق وا�صتثمار اأجهزة ومعامل كلية الهند�صة كلية الهند�صة

ت�صويق وا�صتثمار املخترب املركزي بكلية العلوم والدرا�صات الن�صانية كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية

ت�صويق وا�صتثمار اأجهزة ومعامل كلية هند�صة احلا�صب كلية هند�صة احلا�صب

ت�صويق وا�صتثمار وحدة التحاليل الطبية بكلية العلوم الطبية وحدة التحاليل الطبية بكلية العلوم الطبية

ت�صويق وا�صتثمار وحدة ال�صعة والت�صوير الطبي بكلية العلوم الطبية
وحدة ال�صعة والت�صوير الطبي بكلية العلوم 

الطبية

•  اإن�صاء وت�صغيل مراكز ووحدات متخ�ص�صة يف عدد من املجالت مثل القيا�ص 
•  التحليل الح�صائي والبحوث والدرا�صات الرتبوية والحتياجات اخلا�صه وريا�ص الأطفال

•  تنفيذ الربامج والدورات التدريبية املتخ�ص�صة 
•  ال�صتفادة من اأع�صاء هيئة التدري�ص بالكلية

كلية الرتبية بجامعة الأمري �صطام بن عبدالعزيز 
باخلرج

•  التعاون يف تنفيذ امل�صاريع التي تتطلب ذلك بح�صب ما يتفق عليه الطرفني.
•  التعاون يف ابتكار وتنفيذ احللول يف تطوير املوارد الب�صرية. 

•  التعاون يف تطوير النظم الإدارية واملالية والتقنية املعلوماتية.
•  التعاون يف التدريب بكافة م�صتوياته وجمالته يف اإطار الهتمامات امل�صرتكة. 

•  التعاون يف عمل امل�صوحات امليدانية وا�صتطالعات الراأي والدرا�صات.
•  تبادل اخلربات والزيارات للباحثني واخلرباء وامل�صت�صارين واأع�صاء هيئة التدري�ص.

•  التعاون يف تقدمي ال�صت�صارات والأبحاث يف خمتلف املجالت التي يتفق عليها الطرفان.
•  التعاون   يف ت�صويق الربامج وامل�صاريع مبا يتفق مع هوية الطرفني

�صركة حا�صنات وم�صرعات الأعمال

•  اعداد موازنة امللتقى وتقدير التكاليف املالية 
•   التنظيم والتنفيذ لأعمال امللتقى

•  اعداد امللف الت�صويقي للملتقى
•   ت�صكيل اللجان العاملة يف امللتقى

�صركة عطاء للتنمية الب�صرية والإدارية لربامج 
املنح الدرا�صية

6/6 التعاون مع المؤسسات العلمية والجهات الحكومية:
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نوع  التعاون وهدفه الجهة المستفيدة الجهة المنفذ

•  التعاون يف املجالت الأكادميية والعلمية والبحثية والتدريبية والتوعوية 
•  تبادل الزيارات الإكادميية والعلمية والبحثية والتدريبية والتوعوية 

•  ايجاد فر�ص التدريب العملي وامليداين لطالب اجلامعة
الهيئة ال�صعودية للمقاولني

•  تقدم ال�صت�صارات الفنية .
•  تقدمي الربامج التدريبية .

•  تقدمي اأعمال التقييم ومنح �صهادات املطابقة طبقا للموا�صفات الدولية املعتمدة .
•  تقدمي اأعمال الفح�ص واملطابقة الفنية للمنتجات .

Tuv املوؤ�ص�صة املتكاملة للفح�ص

حما�صرة ودورة تدريبية عن ال�صنة التح�صريية وحتديات اللغة الإجنليزية اإدارة التعليم مبحافظة اخلرج

عمادة خدمة املجتمع 
والتعليم امل�صتمر

•  دورة تدريبية  يف احلا�صب الآيل اجلمعية ال�صعودية لالإعاقة ال�صمعية

•  حما�صرة حياتنا اأف�صل بال خمدرات
طالب املراحل الثانوي و املعاهد العلمية مبحافظة 

اخلرج

•  تقدمي دورات يف اأ�صا�صيات اللغة الإجنليزية رو�صات الأطفال مبحافظة اخلرج

•  دورة تدريبية بعنوان : �صناعة التغيري املوؤ�ص�صة العامة لل�صناعات الع�صكرية
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7/6 ـ الدراسات واالستشارات الفنية والعلمية: خاص بمعهد األمير عبد الرحمن بن ناصر

الجهة المستفيدة تاريخ تقديمها نوع االستشارة

جامعة دار العلوم من 1438/5/18 اإلى 1439/5/17 هـ عقد تقدمي خدمات ا�صت�صارية مع جامعة دار العلوم

كلية الفارابي الأهلية من 1438/12/18اإلى 1439/12/17 هـ عقد ا�صت�صاري مع كلية الفارابي الأهلية

املوؤ�ص�صة العامة لل�صناعات الع�صكرية من 1438/5/29 اإلى 1439/5/28 هـ
 تقدمي خدمات بحثية وا�صت�صارية فنية يف جمال الت�صنيع ونقل وتوطني

التقنية باملوؤ�ص�صة العامة لل�صناعات الع�صكرية

�صندوق التنمية للموارد الب�صرية من 1438/7/26 اإلى 1439/7/25 هـ  تقدمي خدمات ا�صت�صارية ل�صندوق التنمية للموارد الب�صرية ) هدف(

جامعة الأمرية نورة من 1437/4/2 اإلى  1438/4/1 هـ عقد ت�صغيلي تطوير مركز دعم وتطوير الأعمال

جامعة الأمرية نورة من 1437/4/2 اإلى 1438/4/1 هـ
 التخطيط واخلدمات ال�صت�صارية والتاأ�صي�صية لعمادة التعلم اللكرتوين

والتعليم عن بعد

جامعة الأمرية نورة من 1437/4/2 اإلى  1438/4/1 هـ
 عقد تقدمي خدمات ا�صت�صارية لت�صغيل مركز ال�صت�صارات الأ�صرية بجامعة

الأمرية نورة

كلية الرتبية 1439/8/13 هـ عقد تاأليف مقررات املهارات اللغوية)101عرب( والتحرير العربي)103(
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خــــدمـــة الــــمجـــتـــمــــع
الفصل السادس

8/6 ـ الخدمات الدعوية التي تقدمها الجامعة للمجتمع:

المستفيدون تاريخ االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

حتت الجراء الداري 1438-1439هـ
 تنظيم لعقد مع معايل الأ�صتاذ الدكتور �صالح بن عبداهلل بن حميد لإلقاء

حما�صرة

وحدة التوعية الفكرية

380 طالبا 1438-1439هـ
 ا�صت�صافة معايل ال�صيخ �صعد بن نا�صر ال�صرثي لإلقاء حما�صرة عن المن

الفكري

350 طالبا 1438-1439هـ
 التنظيم لعقد لقاء مع ف�صيلة الأ�صتاذ الدكتور �صعد بن تركي اخلثالن لإلقاء

حما�صرة

2380 طالبا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان منافذ التفكري الإيجابي

170 طالبا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان الإ�صاعة واأثرها على املجتمع

1860 طالبا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان اليدي الثالثة

800 طالبا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان اأثر التوا�صل الجتماعي يف املجتمع

250 طالبا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان الأمن الفكري يف الإ�صالم

160 طالبا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان حديث عن امل�صتقبل

130 طالبا 1438-1439هـ  حما�صرة  بعنوان اأول فتة يف الأمن

160 طالبا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان اأحاديث ال�صباب

190 طالبًا 1438-1439هـ  حما�صرة بعنوان احلرية

380 طالبًا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان النحراف الفكري و�صبل الوقاية منه
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المستفيدون تاريخ االنعقاد النشاط الجهة المنفذة

290 طالبًا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان احل�صن املنيع

وحدة التوعية الفكرية

230 طالبًا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان ل مت�ص �صعادتي

190 طالبًا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان ملاذا الأمن نعمة؟

200 طالبًا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان قتيل الفجوة

450 طالبًا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان مناهج التفكري الناقد

150 طالبًا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان اأثر ال�صائعات  على املجتمع

200 طالبًا 1438-1439هـ ندوة بعنوان �صوكة يف خا�صرة املجتمع

190 طالبًا 1438-1439هـ ندوة بعنوان  احل�صن الواقي

450 طالبًا 1438-1439هـ
 برنامج احل�صن املنيع للطالبات من اعداد كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية

بحوطة بني متيم

90 طالبًا 1438-1439هـ حما�صرة بعنوان احلاجة لالمن الفكري املعا�صر  للطالبات

200 طالبًا 1438-1439هـ  حلقة نقا�ص بعنوان و�صائل التوا�صل الجتماعي

230 طالبًا 1438-1439هـ حلقة نقا�ص بعنوان التفكري الإيجابي

160 طالبًا 1438-1439هـ حلقة نقا�ص بعنوان اأثر التوا�صل اللكرتوين على المن الفكري
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خــــدمـــة الــــمجـــتـــمــــع
الفصل السادس

الشؤون اإلدارية والمالية والفنية والمشروعات

الفصل السابع

يت�صمن هذا الف�صل اإجنازات اجلامعة يف ال�صوؤون الإدارية واملالية وامل�صروعات



173

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ

 ١٤
٣٩

 -
 ١٤

٣٨
 -

ع 
س

تا
 ال

ي
نو

س
 ال

ير
قر

لت
ا



174

الشؤون اإلدارية والمالية والفنية والمشروعات
الفصل السابع

1/1/7ـ أعداد موظفي الجامعة موزعين حسب مجموعة الوظائف والجهات التي يعملون بها والجنسية والجنس:

النسبة  
المئوية العدد أنثى ذكر الجهة

%0.62 13 0 13 مكتب مدير اجلامعة

%0.67 14 0 14 وكالة اجلامعة

%0.77 16 1 15 وكالة اجلامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي

%0.91 19 0 19 وكالة اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادميية

%0.53 11 0 11 وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

%2.88 60 15 45 وكالة اجلامعة للفروع

%6.39 133 33 100 عمادة �صوؤون اأع�صاء هيئة التدري�ص واملوظفني

%1.39 29 8 21 عمادة القبول والت�صجيل

%2.79 58 6 52 عمادة �صوؤون الطالب

%0.53 11 4 7 عمادة ال�صنة التح�صريية

%0.43 9 0 9 عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر

%2.50 52 10 42 عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد

%0.58 12 2 10 عمادة �صوؤون املكتبات

%0.53 11 4 7 عمادة البحث العلمي

%0.29 6 0 6 عمادة الدرا�صات العليا

%0.58 12 6 6 عمادة التطوير واجلودة

%5.48 114 84 30 كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج

1/7 ـ الشــــؤون اإلداريــــة: 
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النسبة  
المئوية العدد أنثى ذكر الجهة

%1.25 26 6 20 كلية املجتمع باخلرج

%0.82 17 0 17 كلية الهند�صة باخلرج

%2.26 47 22 25 كلية طب الأ�صنان باخلرج

%2.07 43 26 17 كلية هند�صة وعلوم احلا�صب باخلرج

%1.25 26 10 16 كلية ال�صيدلة باخلرج

%1.15 24 0 24 كلية الطب باخلرج

%2.79 58 38 20 كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

%1.15 24 9 15 كلية اإدارة الأعمال باخلرج

%5.19 108 86 22 كلية الرتبية باخلرج

%4.18 87 84 3 كلية الرتبية بالدمل

%2.88 60 54 6 كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية بحوطة بني متيم

%1.20 25 0 25 كلية اإدارة الأعمال باحلوطة

%6.77 141 87 54 كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية بالأفالج

%0.91 19 0 19 كلية املجتمع بالأفالج

%2.02 42 26 16 كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية بال�صليل

%2.16 45 30 15 كلية الرتبية بوادي الدوا�صر

%0.38 8 0 8 كلية الهند�صة بوادي الدوا�صر

%2.02 42 25 17 كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�صر

%0.82 17 16 1 كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدوا�صر
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الشؤون اإلدارية والمالية والفنية والمشروعات
الفصل السابع

النسبة  
المئوية العدد أنثى ذكر الجهة

%0.43 9 0 9 معهد الأمري عبد الرحمن بن نا�صر للبحوث واخلدمات ال�صت�صارية

%6.00 125 1 124 الإدارة العامة لل�صوؤون املالية والإدارية

%2.16 45 21 24 الإدارة العامة للم�صاريع

%1.68 35 1 34 اإدارة الت�صغيل وال�صيانة

%0.53 11 3 8 اإدارة العالقات العامة والإعالم

%0.24 5 0 5 الإدارة القانونية

%12.10 252 158 94 امل�صت�صفى التعليمي

%0.53 11 0 11 اإدارة الأ�صكان

%0.19 4 0 4 اإدارة التطوير الإداري

%0.29 6 0 6 �صحيفة اجلامعة

%0.19 4 0 4 مركز املعلومات الإح�صائية

%0.34 7 0 7 وحدة املراجعة الداخلية

%3.60 75 0 75 اإدارة الأمن

%1.68 35 7 28 اإدارة ال�صالمة

%0.91 19 5 14 اإدارة املتابعة

%100 2082 888 1194 املجموع
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أعداد موظفي الجامعة موزعين حسب الجنس مجموعة الوظائف والوجهات التي يعملون بها

رسم بياني يوضح أعداد موظفي الجامعة موزعين حسب مجموعة الوظائف والجهات التي يعملون بها والجنسية والجنس:
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الشؤون اإلدارية والمالية والفنية والمشروعات
الفصل السابع

2/1/7ـ أعداد اإلداريين والفنيين بالجامعة حسب المؤهل العلمي:

العدد أخرى دبلوم بكالوريوس دبلوم عال ماجستير دكتوراه الجهة 

المجموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

13 0 13 0 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 مكتب مدير اجلامعة

14 0 14 0 5 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 وكالة اجلامعة

16 1 15 0 3 0 6 1 6 0 0 0 0 0 0 وكالة اجلامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي

19 0 19 0 4 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 وكالة اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادميية

11 0 11 0 2 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

60 15 45 3 27 4 13 8 5 0 0 0 0 0 0 وكالة اجلامعة للفروع

116 33 83 6 38 2 2 23 42 0 0 2 1 0 0 عمادة �صوؤون اأع�صاء هيئة التدري�ص واملوظفني

29 8 21 2 8 2 6 4 6 0 0 0 1 0 0 عمادة القبول والت�صجيل

58 6 52 1 14 0 16 5 21 0 0 0 1 0 0 عمادة �صوؤون الطالب

11 4 7 1 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 عمادة ال�صنة التح�صريية

9 0 9 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر

52 10 42 0 5 2 22 7 15 0 0 1 0 0 0 عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد

12 2 10 0 4 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 عمادة �صوؤون املكتبات

11 4 7 0 1 0 4 3 2 0 0 1 0 0 0 عمادة البحث العلمي

6 0 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 عمادة الدرا�صات العليا

12 6 6 0 1 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0 عمادة التطوير واجلودة

114 84 30 26 6 3 11 55 11 0 0 0 2 0 0 كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية باخلرج

26 6 20 1 12 2 3 3 5 0 0 0 0 0 0 كلية املجتمع باخلرج

17 0 17 0 8 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 كلية الهند�صة باخلرج



179

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ

 ١٤
٣٩

 -
 ١٤

٣٨
 -

ع 
س

تا
 ال

ي
نو

س
 ال

ير
قر

لت
ا

العدد أخرى دبلوم بكالوريوس دبلوم عال ماجستير دكتوراه الجهة 

المجموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

47 22 25 0 9 0 10 19 5 0 0 0 1 3 0 كلية طب الأ�صنان باخلرج

43 26 17 8 4 3 8 15 5 0 0 0 0 0 0 كلية هند�صة وعلوم احلا�صب باخلرج

29 10 19 3 5 1 6 6 8 0 0 0 0 0 0 كلية ال�صيدلة باخلرج

24 0 24 0 7 0 8 0 4 0 0 0 5 0 0 كلية الطب باخلرج

58 38 20 12 5 3 9 21 5 0 0 2 1 0 0 كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

23 8 15 3 6 0 6 5 3 0 0 0 0 0 0 كلية اإدارة الأعمال باخلرج

108 86 22 25 12 3 3 56 7 0 0 2 0 0 0 كلية الرتبية باخلرج

87 84 3 18 3 2 0 59 0 0 0 5 0 0 0 كلية الرتبية بالدمل

60 54 6 12 3 7 3 35 0 0 0 0 0 0 0 كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية باحلوطة

25 0 25 0 15 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 كلية اإدارة الأعمال باحلوطة

141 87 54 24 23 17 17 46 13 0 0 0 1 0 0 كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية بالأفالج

19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كلية املجتمع بالأفالج

42 26 16 12 7 2 5 12 4 0 0 0 0 0 0 كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية بوادي الدوا�صر

63 48 15 15 8 8 2 25 5 0 0 0 0 0 0 كلية الرتبية بوادي الدوا�صر

8 0 8 0 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 كلية الهند�صة بوادي الدوا�صر

42 25 17 8 10 3 3 14 3 0 0 0 1 0 0 كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�صر

17 16 1 7 0 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدوا�صر

9 0 9 0 1 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0
 معهد الأمري عبد الرحمن بن نا�صر للبحوث واخلدمات

ال�صت�صارية

125 1 124 0 56 0 33 1 33 0 0 0 2 0 0 الإدارة العامة لل�صوؤون املالية والإدارية

45 21 24 21 10 0 5 0 9  0 0 0 0 0 الإدارة العامة للم�صاريع
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الشؤون اإلدارية والمالية والفنية والمشروعات
الفصل السابع

العدد أخرى دبلوم بكالوريوس دبلوم عال ماجستير دكتوراه الجهة 

المجموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

35 1 34 0 27 0 4 0 3 0 0 1 0 0 0 اإدارة الت�صغيل وال�صيانة

11 3 8 0 2 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 اإدارة العالقات العامة والإعالم

5 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 الإدارة القانونية

252 158 94 5 9 18 25 117 42 0 1 13 13 5 4 امل�صت�صفى التعليمي

11 0 11 0 1 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 اإدارة الأ�صكان

4 0 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 اإدارة التطوير الإداري

6 0 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 �صحيفة اجلامعة

4 0 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 مركز املعلومات الإح�صائية

7 0 7 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 وحدة املراجعة الداخلية

75 0 75 0 63 0 9 0 2 0 0 0 1 0 0 اإدارة الأمن

35 7 28 5 20 0 1 2 6 0 0 0 1 0 0 اإدارة ال�صالمة

19 5 14 0 6 1 6 4 1 0 0 0 1 0 0 اإدارة املتابعة

2086 905 1181 218 492 86 309 565 340 0 2 28 34 8 4 املجموع

2086 710 395 905 2 62 12 جمموع الذكور والإناث

2086 املجموع الكلي
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النسبة  المئوية المطوية قيودهم النسبة المئوية المرقين النسبة المئوية المعينين المجموعة  
الوظيفية

%40.28 29 %80.25 65 %27.19 62 اإداري

%0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 فني

%0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 لئحة �صحية

%1.39 1 %11.11 9 %0.00 0 بند الأجور

%2.78 2 %8.64 7 %0.00 0 امل�صتخدمون

%55.56 40 %0.00 0 %72.81 166 بنود اأخرى

%100 72 %100 81 %100 228 املجموع

3/1/7ـ أعداد المعينين والمرقين والمطوية قيودهم حسب المجموعة الوظيفية

4/1/7ـ مدى استفادة الجامعة من التقنيات الحديثة في الشؤون التعليمية واإلدارية والمالية:    

 كل م�صاريع عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن ُبعد املذكورة يف هذ التقرير ت�صب يف الإفادة من التقنيات احلديثة لتي�صري كافة اأعمال اجلامعة بكل مناحيها الأكادميية والإدارية واملالية وذلك
 من حت�صني البنية التحتية لتقنية املعلومات والت�صالت من توفري دوائر ات�صال اإلكرتوين عالية ال�صرعة بني كل مباين اجلامعة يف كل املحافظات وتوفري اأنظمة واأجهزة الت�صال ال�صوتي

 واملرئي مع تعدد قنواتها من الأجهزة العادية والأجهزة الكفية الذكية، وكذلك تطوير وت�صغيل الأنظمة واخلدمات الإلكرتونية التي تخدم التعلم الإلكرتوين ومعظم اإجراءات العمل املايل
 والإداري باجلامعة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة والتي لديها الدافعية للتحول الإلكرتوين. ومع تعدد الأنظمة واخلدمات فاإن العمادة حتر�ص على تكاملها وترابطها مع بع�صها البع�ص ليتم

.تبادل املعلومات بينها مبوثوقية عالية وان�صيابية م�صتقبلية لبناء خدمات جديدة حتاكي ما تود اجلامعة تقدميه من خدمات لكل �صرائح امل�صتفيدين
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1/4/1/7ـ أسهمت التقنيات الحديثة بشكل فعال في تطوير وتحسين كثير من الشؤون التعليمية 
واإلدارية والمالية بالجامعة كالتالي:

الفئة المستفيدة الوصف اسم البوابة/النظام/ الخدمة

اأع�صاء هيئة التدري�ص
الطالب

يعد النظام الأكادميي من اأهم الأنظمة الداعمة لبع�ص اخلدمات املحورية التي تقدمها اجلامعة 
دارات ذات  كادميية للطالب واأع�صاء هيئة التدري�ص والإ حيث يوفر هذا النظام جميع اخلدمات الأ

العالقة ، وعليه قامت اجلامعة بتوفري وتطوير نظام متكامل لإدارة ال�صوؤون الأكادميية واإدارة 
القبول والت�صجيل واإدارة الإجراءات الأكادميية واإدارة التخرج واإدارة املكافاآت واإدارة �صوؤون 

الطالب. وقد قامت عمادة القبول والت�صجيل بجهود حثيثة لإجناح تطبيق هذه املنظومة.

(SIS( النظام الأكادميي

الطالب

بالتعاون مع عمادة القبول والت�صجيل مت تطوير هذه البوابة واإتاحتها للطالب والطالبات لتقدمي 
طلبات اللتحاق باجلامعة، حيث متكن املتقدم من تعبئة منوذج القبول اآليا واختيار التخ�ص�صات 

الأكادميية التي تنا�صب �صهادته ومعدله املكافئ باأولويات يحددها بنف�صه، ويتم كل ذلك دون 
احل�صور اإلى اجلامعة. وبعد الفرز الآيل واإعالن النتائج على البوابة عن طريق اإر�صال ر�صائل ن�صية 

للمتقدم، ميكنه احل�صول على خطاب القبول املبدئي ليقوم باإر�صال الوثائق الأ�صلية عرب الربيد 
املمتاز لتدقيقها ومن ثم اعتماد القبول النهائي له.

بوابة قبول الطالب والطالبات

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
الطالب 

كادميية التي متكن الطالب  تعترب هذه البوابة القناة الرئي�صية لنطاق وا�صع من اخلدمات الأ
واأع�صاء هيئة التدري�ص من الو�صول اإليها. حيث متكن الطالب من الت�صجيل واإجراء احلذف 

والإ�صافة ومتابعة النتائج وتقييم املحا�صرين واإدخال الرغبات وطلبات التحويل بني الكليات 
والأق�صام واإدخال طلبات ال�صلف والإعانات وعمل اإجراءات اإخالء الطرف من اجلامعة. كما متكن 

ع�صو هيئة التدري�ص من متابعة املقررات وال�صعب الدرا�صية التي يقدمها والطالب امل�صجلني بها 
كادميي لهم. ر�صاد الأ ور�صد نتائجهم ومتابعة ح�صورهم وغيابهم ، وتقدمي خدمات الإ

بوابة اخلدمات الأكادميية

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
الطالب 

منظومة وفق معايري عاملية للتعلم الإلكرتوين ت�صمل اأ�صهر نظم اإدارة التعلم الإلكرتوين »بالك 
بورد«، والذي يعترب بوابة حلزمة خدمات توفرها اجلامعة للتعلم الإلكرتوين لع�صو هيئه التدري�ص 

والطالب منها: نظام الف�صول الفرتا�صية، نظام المتحانات الإلكرتونية، نظام الر�صائل الق�صرية، 
نظام التعلم عرب اجلوال. كما تت�صمن بوابة التعلم الإلكرتوين معلومات الو�صول لربامج التدريب 

والتوعية با�صتخدامات التعلم الإلكرتوين والفعاليات التي تعقد يف هذا ال�صدد، اإ�صافة اإيل 
الو�صول اإلى الأدلة ذاتية التعلم باللغتني العربية والإجنليزية.

بوابة التعلم الإلكرتوين
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الفئة المستفيدة الوصف اسم البوابة/النظام/ 
الخدمة

املوظفني

يعد نظام تخطيط املوارد من اأهم النظم التي ت�صاعد يف ت�صيري اأعمال اأي موؤ�ص�صة يف حجم اجلامعة وعليه فقد قامت اجلامعة بتوفري 
وتطوير نظام متكامل لإدارة اجلوانب املالية باجلامعة واإدارة املوارد الب�صرية وامل�صرتيات وامل�صتودعات ومراقبة املخزون. حيث 

�صاركت كافة اجلهات املعنية باجلامعة بجهود حثيثة لإجناح تطبيق هذه املنظومة حتى اأ�صبحت هي الأ�صا�ص يف ت�صيري اأعمال اجلامعة 
وتقدميها عددًا من اخلدمات الإلكرتونية ذات العالقة. وقد �صاهمت العمادة يف اإدارة تطبيق وت�صغيل النظام من حتليل الفجوات بني 

الواقع واملطلوب يف كل اأجزائه وتدريب امل�صتفيدين على ا�صتخدامه وال�صتمرار يف حت�صني وتطوير خدماته.

النظام املايل والإداري
)نظام تخطيط املوارد(

اأع�صاء  هيئة التدري�ص املوظفني
تتيح هذه اخلدمة لكل ع�صو هيئة تدري�ص اأو موظف ا�صتعرا�ص ومتابعة اإجازاته وم�صرياته ال�صهرية وم�صتحقاته املالية �صواء ملهمات 
النتداب اأو خلارج الدوام اأو لعمله باللجان اأو ما �صابه ذلك. كما متكنه من احل�صول على خطاب تعريف عام اأو م�صتمل على الراتب اأو 

اإجمايل الراتب والبدلت موجهًا للجهة التي يرغبها. 
اخلدمات الإدارية الإلكرتونية

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
املوظفني

توفر اخلدمة لروؤ�صاء اجلهات تو�صيح الت�صل�صل الإداري و�صبطه يف اجلامعة وتبني ارتباطها الإداري من خالل �صجرة الهيكلة التي 
و�صعها مركز املعلومات الوظيفي باجلامعة بعد اعتمادها من قبل مدير اجلامعة بحيث ي�صهل متييز الوحدات والأق�صام داخل اجلامعة 

وامل�صوؤوليات وال�صالحيات فيها، مما ي�صاعد يف تطوير العملية الإدارية داخل اجلامعة،و�صمان اجلودة يف املخرجات، مبا ينعك�ص اإيجابًا 
على من�صوبي اجلامعة.

خدمة الهيكلة الإدارية

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
املوظفني
الطالب 

تقدم هذه اخلدمة ويتم تفعيلها لكل طالب اأو ع�صو هيئة تدري�ص اأو موظف فور ح�صوله على ا�صم دخول موحد لتتيح له �صندوق بريد 
اإلكرتوين ر�صمي على نطاق اجلامعة.

خدمة الربيد الإلكرتوين

املوظفني 
املواطنني

طالب اجلامعة اخلريجني

لتحقيق ال�صفافية وال�صرعة يف طرح وظائف اجلامعة ال�صاغرة باختالف م�صمياتها قامت العمادة بتطوير وبناء نظام موحد للتوظيف 
الأكادميي والإداري يتم من خالله عر�ص الوظائف املتاحة ، وميكن للمتقدم تعبئة طلب التوظيف ومتابعة الإجراءات التي تتم عليه 
ب�صكل تفاعلي من خالل النظام والر�صائل الن�صية، كما متكن الإدارات املعنية واللجان املخت�صة با�صتكمال كافة اإجراءات التوظيف من 

فرز ومقابالت واختبارات وموافقات ب�صري عمل اإلكرتوين كامل.

نظام التوظيف باجلامعة

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
املوظفني

متابعة املعامالت وتداولها اإلكرتونيا ًبني قيادات اجلامعة ومدرائها مبختلف اجلهات والإدارات �صعيًا للو�صول اإلى البيئة الرقمية مبا 
ي�صمن تب�صيط عملية اإدارة املعامالت ،حيث ي�صمح النظام ب�صرعة اإعداد وثائق املعاملة اإلكرتونيا ًوحتميلها من خالل النظام ليتمكن 

امل�صوؤول من كتابة ال�صروحات وامللحوظات عليها اإلكرتونيًا ومن ثم اإحالتها لتم�صي يف خط �صري عمل اإلكرتوين كامل و�صريع وفعال 
بطريقة تقلل الوقت واجلهد ومبا ي�صمن رفع الإنتاجية يف العمل.

نظام �صري املعامالت

 اأع�صاء  هيئة التدري�ص
املوظفني

 تتيح هذه اخلدمة لكل ع�صو هيئة تدري�ص اأو موظف طلب وا�صتعرا�ص ومتابعة اإجازاته، بعد تقدمي الطلب ينتقل اآليا يف �صري عمل
 متكامل مع نظام املوارد الب�صرية اإلى رئي�ص الق�صم ثم رئي�ص اجلهة. ومن ثم ينتقل اإلى اأ�صحاب ال�صالحية وفقًا لنوع الإجازة ليتم

.اعتمادها. كما ميكن للموظف طباعة قرار الإجازة يف حال املوافقة عليها
خدمة الإجازات
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الفئة المستفيدة الوصف اسم البوابة/النظام/ 
الخدمة

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
املوظفني

خدمة تتيح للمدراء والروؤ�صاء تقييم الأداء الوظيفي ملن�صوبي وموظفي جهتهم وذلك مل�صاعدة اجلامعة يف قيا�ص اأداء ع�صو هيئة التدري�ص واملوظف 
من خالل عنا�صر تقييم ومعايري حمددة خالل فرتة زمنية حمددة، ومن ثم اعتماد التقييم من قبل �صاحب �صالحية العتماد، واأخريًا يتيح النظام 

لع�صو هيئة التدري�ص وللموظف عر�ص معلومات التقييم اخلا�صة به من خالل بوابة اخلدمات الإلكرتونية.
نظام تقييم الأداء الوظيفي

اأع�صاء هيئة التدري�ص
نظام متكامل لتحويل خدمات عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلى خدمات اإلكرتونية متكاملة حيث ميكن للباحث اأن يتقدم من خالل النظام وبطريقة 

مبتكرة لإجراء املراجعة والتحكيم من خالل فريق عمل العمادة املعنية واللجان املتخ�ص�صة بها وذلك يف دورة �صري عمل اإلكرتونية تبداأ من تقدمي 
الباحث حتى اعتماد طلبه من قبل معايل مدير اجلامعة.

نظام البحث العلمي

اأع�صاء هيئة التدري�ص تتيح هذه اخلدمة لأع�صاء هيئة التدري�ص من التقدم بطلب »ح�صور موؤمتر داخلي بدًء من طلب التقدمي مرورا باإ�صدار اأمر الإركاب يف حالة املوافقة 
على الطلب وانتهاء بقرار النتداب عرب عملية اإلكرتونية �صهلة ومي�صرة.

ح�صور موؤمتر داخلي

اأع�صاء هيئة التدري�ص ال�صعوديني فقط تتيح هذه اخلدمة لأع�صاء هيئة التدريب�ص ال�صعوديني فقط من التقدم بطلب »ح�صور موؤمتر خارجي بدًء من طلب التقدمي مرورا باإ�صدار اأمر 
الإركاب واإنتهاًء بقرار الإنتداب عرب عملية اإلكرتونية �صهلة ومي�صرة.

ح�صور موؤمتر خارجي

اأع�صاء هيئة التدري�ص املتعاقدين لتتيح هذه اخلدمة لأع�صاء هيئة التدريب�ص املتعاقدين من التقدم بطلب »ح�صور موؤمتر عرب عملية اإلكرتونية �صهلة ومي�صرة. ح�صور موؤمتر  للمتعاقدين

اأع�صاء هيئة التدري�ص
يتيح هذا النظام لع�صو هيئة التدري�ص اإمكانية امل�صاركة يف موؤمتر اأو ندوة عرب عملية اإلكرتونية ب�صيطة تختلف على ح�صب املن�صب الإداري لع�صو 

هيئة التدري�ص ، كما ميكن لع�صو هيئة التدري�ص طلب عقد لقاء علمي .
ويف احلالتني ميكن لع�صو هيئة التدري�ص من متابعة الطلب وحالته.

نظام املوؤمترات والندوات

اأع�صاء هيئة التدري�ص
تتيح هذه اخلدمة لأع�صاء هيئة التدريب�ص من التقدم بطلب »مهمة علمية خارج اجلامعة«، حيث �صيمر الأجراء بعدد من اخلطوات الإلكرتونية 

املي�صرة اإبتداًء من تقدمي الطلب مرورًا باإ�صدار اأمر الإركاب يف حالة املوافقة على الطلب واإنتهاًء بقرار الإنتداب عرب عملية اإلكرتونية �صهلة 
ومي�صرة.

مهمة علمية خارجية

اأع�صاء هيئة التدري�ص
خدمات تخت�ص بر�صد الإنتاج العلمي و البحثي لأع�صاء هيئة التدري�ص يف اجلامعة، حيث متكن هذه اخلدمات من ر�صد الإنتاج العلمي باأنواعه 

املختلفة كالن�صر العلمي، وبراءة اخرتاع، والندوات واملوؤمترات، والكت�صافات العلمية، واجلوائز العلمية، والتاأليف والرتجمة بحيث ي�صاهم ذلك يف 
ت�صجيل وحر ورفع م�صتوى الإنتاج العلمي والأكادميي لأع�صاء هيئة التدري�ص يف اجلامعة.

خدمات الر�صد والإنتاج العلمي

اأع�صاء هيئة التدري�ص تتيح هذه اخلدمة لع�صو هيئة التدري�ص تقدمي طلب بدل تعليم جامعي مرورًا بعميد الكلية وانتهاًء بعمادة �صوؤون اأع�صاء هيئة التدري�ص واملوظفني. بدل التعليم اجلامعي

اأع�صاء هيئة التدري�ص

قامت العمادة بتطوير نظام متكامل يتيح لأع�صاء هيئة التدري�ص بناء واإدارة مواقعهم ال�صخ�صية بي�صر و�صهولة ودون احلاجة ملهارات متقدمة يف 
التعاطي مع بناء املواقع الإلكرتونية، حيث ي�صمل هذا النظام اخلدمات التي يحتاجها ع�صو هيئة التدري�ص بهدف التوا�صل العلمي والأكادميي ومن 

ذلك عر�ص اأخباره واإجنازاته و�صريته الذاتية واأبحاثه وموؤلفاته العلمية وجداول حما�صراته وو�صف املقررات التي يقدمها وعرو�صها التو�صيحية 
وغري ذلك مما يرثي العملية الأكادميية.

 مواقع اأع�صاء هيئة التدري�ص
ال�صخ�صية
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الفئة المستفيدة الوصف اسم البوابة/النظام/ 
الخدمة

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
يقوم النظام على ت�صهل الإجراءات التي تقدمها اجلامعة لأع�صاء هيئة التدري�ص للتقدمي على ال�صكن اجلامعي، كما ميكن لإدارة الإ�صكان معرفة 

ال�صقق ال�صاغرة وتاريخ انتهاء فرتة العقود من اأع�صاء هيئة التدري�ص وغريها من املميزات التي تخدم اإدارة الإ�صكان. 
نظام الإ�صكان

اأع�صاء هيئة التدري�ص

الن�صر العلمي لالأبحاث �صواء الأبحاث داخل اجلامعة اأو خارجها، كما يتيح لروؤ�صاء حترير املجالت من اإ�صافة الأع�صاء واإعطاء 
ال�صالحيات على م�صتوى املجلة، كما ميكن اإ�صافة حمكمني على املجلة الواحدة ليتمكن �صكرتري املجلة من اإ�صافة املحكمني على بحث يف 
جملة معينة من خالل املحكمني اخلا�صني باملجلة. وفيما يخ�ص )الباحث / النا�صر(، يقوم النظام بت�صهيل عملية الن�صر مبجرد تعبئة 

بع�ص البيانات املطلوبة واإرفاق البحث املراد ن�صره وبعد ذلك ميكن )الباحث / النا�صر( من متابعة حالة الن�صر بكل ي�صر و�صهولة.

نظام البحث العلمي

اأع�صاء هيئة التدري�ص

تهدف هذه اخلدمة اإلى اأمتتة عملية التقدم على جائزة اجلامعة للتميز البحثي، حيث تقوم اخلدمة ب�صحب جميع الأبحاث املن�صورة 
واملدعومة من جهات خارجية وداخلية وبراءات الخرتاع والتاأليفات والرتجمات واجلوائز العلمية التي ح�صل عليها ع�صو هيئة 

التدري�ص وذلك من خدمات الر�صد ومتابعة النتاج العلمي واإح�صارها اإلى هذه اخلدمة اجلديدة. وهنا تكمن اأهمية خدمة جائزة 
اجلامعة للتميز البحثي حيث اأنها حتث ع�صو هيئة التدري�ص لتعبئة النماذج املتوفرة يف خدمات الر�صد ومتابعة النتاج العلمي ب�صكل 

كامل و�صحيح، وبالتايل ميكن لع�صو هيئة التدري�ص تقدمي اأكرث من بحث لأكرث من جمال يف جائزة واحدة اأو عدة جوائز.

جائزة اجلامعة للتميز البحثي

اأع�صاء هيئة التدري�ص خدمة اإلكرتونية متكن املتعاقد من رفع مبا�صرته بعد ت�صديقها من جهته التابع لها من خالل النظام بطريقة �صهلة ومي�صرة. خدمة مبا�صرة املتعاقدين

اأع�صاء هيئة التدري�ص
تتيح هذه اخلدمة لع�صو هيئة التدري�ص تقدمي طلب بدل تعليم جامعي مرورًا بعميد الكلية وانتهاًء بعمادة �صوؤون اأع�صاء هيئة التدري�ص 

واملوظفني.
خدمة طلب بدل تعليم جامعي

املتعاونني من اأع�صاء هيئة التدري�ص خدمة اإلكرتونية داخلية تخت�ص بال�صوؤون واحلقوق املالية لالأفراد التي ت�صتعني بهم اجلامعة يف العملية الأكادميية. اخلدمات املالية اخلا�صة باملتعاونني

اأع�صاء هيئة التدري�ص

يهدف النظام اإلى ت�صهيل عملية طلب الكتب من قبل اأع�صاء هيئة التدري�ص. حيث يتم من خالله البحث عن الكتب املوجودة يف دور 
الن�صر املدخلة وكذلك اإمكانية طلبها حيث متر مبرحلة اعتمادات من قبل رئي�ص الق�صم ثم عميد الكلية وانتهاًء بعمادة �صوؤون املكتبات. 

وكذلك تتيح لع�صو هيئة التدري�ص اإ�صافة كتاب يف حالة عدم توفره مع اإمكانية طلبه وكذلك اإمكانية الطالع على الطلبات احلالية 
وال�صابقة.

نظام املكتبات
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اأع�صاء هيئة التدري�ص 
املوظفني

طالب

يتيح النظام جلميع من�صوبي اجلامعة من اأع�صاء هيئة تدري�ص وموظفني وطالب عر�ص الدورات التدريبية التي تتيح اجلامعة الت�صجيل فيها 
واإمكانية التقدمي والت�صجيل بها عرب عملية اإلكرتونية مي�صرة ، كما ميكن يتيح النظام عملية التوا�صل مع امل�صجلني يف الدورات على كافة فئاتهم من 

خالل اإر�صال الر�صائل والتنبيهات.
نظام الدورات التدريبية

اأع�صاء هيئة التدري�ص
املوظفني

يهدف نظام الجتماعات الإلكرتونية اإلى حتويل الجتماعات من الطريقة التقليدية اإلى اأكرث الطرق اإنتاجية وفعالية يف الأداء 
بتحويل التعامالت والجتماعات اإلى تعامالت اإلكرتونية �صريعة وب�صيطة كما مينح النظام القدرة على الإجناز بطريقة رائعة مع توثيق 

كامل
نظام الجتماعات الإلكرتونية

املوظفني
تتيح هذه اخلدمة للموظف اإمكانية طلب ترقية وظيفية من خالل تعبئة مناذج الرتقية مرورًا باملدير املبا�صر وانتهاًء بعمادة �صوؤون 

اأع�صاء هيئة التدري�ص واملوظفني.
خدمة الرتقيات الوظيفية

اأع�صاء هيئة التدري�ص
موظفني

يهدف نظام اخلدمات العامة لتو�صيع دائرة اخلدمات املقدمة ملن�صوبي اجلامعة بكافة فئاتهم الوظيفية من خدمات اجلوازات والأحوال 
املدنية وخدمات املرور وال�صتقدام، وعدد من اخلدمات الأخرى م�صتقباًل.

اخلدمات العامة

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
املوظفني

خدمة تتيح ملن�صوبي اجلامعة )موظف -ع�صو هيئة التدري�ص( اإمكانية اإنهاء اإجراءاتهم من اجلامعة عن طريق طلب اإخالء طرف اأيًا 
كان �صبب الإخالء : )نقل من اجلامعة اأو تقاعد اأو ا�صتقالة اأو طي قيد( من الإدارات املعنية اإلكرتونيا ، مع اإمكانية متابعة حالة الطلب 
ومعرفة املالحظات امل�صجلة يف اأي وقت ويف اأي مرحلة من مراحل �صري الطلب ، اإنتهاءا باأمر طباعته يف حال املوافقة علية من الإدارات 

املعنية ذات العالقة .

خدمة اإخالء الطرف

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
 موظفني

نظام يتيح عملية حجز القاعات حيث يتم من خاللها البحث عن القاعات ال�صاغرة ح�صب التاريخ والوقت املحدد، وكذلك اإمكانية حجزها والطالع 
على بياناتها وكذلك بيانات عن حالة احلجز عند قبوله اأورف�صه وكذلك اإمكانية الطالع على احلجوزات احلالية وال�صابقة.

نظام حجز القاعات

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
 موظفني

يهدف النظام اإلى حتويل الجتماعات من الطريقة التقليدية اإلى اأكرث الطرق اإنتاجية وفعالية يف الأداء بتحويل التعامالت 
والجتماعات اإلى تعامالت اإلكرتونية �صريعة وب�صيطة كما مينح النظام القدرة على الإجناز بطريقة رائعة مع توثيق كامل

نظام الإجتماعات الإلكرتونية

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
 موظفني

تتيح هذه اخلدمة ملن�صوبي اجلامعة من اأع�صاء هيئة تدري�ص وموظفني طلب ا�صتخراج بطاقة عمل وظيفية ب�صكل اآيل عرب �صري عمل 
اإداري وا�صح من خالل النظام.

خدمة البطاقات الوظيفية

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
 موظفني

ي�صاعد هذا النظام يف ت�صهيل خدمات الأمن اخلا�صة باإدارة الأمن وال�صالمة حيث يقوم النظام باإدارة مناطق املواقف اخلا�صة والعامة 
لكافة مرافق اجلامعة، كما يتيح النظام ملن�صوبي اجلامعة من تقدمي طلب ت�صريح موقف ومتابعة طلباتهم من خالل النظام.

نظام خدمات الأمن

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
 موظفني

تعترب الر�صائل الن�صية من اأهم اأدوات التوا�صل ال�صريعة بني من�صوبي اجلامعة ولذا قامت العمادة بتطوير نظام اإلكرتوين يوفر لكل فرد 
يف اجلامعة خدمة اإر�صال الر�صائل الن�صية للمجموعات التي ين�صئها بنف�صه من خالل قواعد البيانات يف اجلامعة. كما ميكن من خالل 

النظام طلب ر�صيد من الر�صائل اآليًا عند نفاد ح�صته.

نظام الر�صائل الن�صية
)ذكرين(
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اأع�صاء هيئة التدري�ص 
املوظفني

يهدف  النظام لتو�صيع دائرة اخلدمات املقدمة ملن�صوبي اجلامعة بكافة فئاتهم الوظيفية من خدمات اجلوازات والأحوال املدنية وخدمات املرور 
وال�صتقدام، وعدد من اخلدمات الأخرى م�صتقباًل.

نظام اخلدمات العامة

اأع�صاء هيئة التدري�ص
املوظفني

تهدف اخلدمة اإلى توحيد اآلية طلب اإ�صم دخول موحد لكافة النظم واخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها العمادة ملن�صوبي اجلامعة، كما 
متكن هذه اخلدمة امل�صتفيد من حتديث بياناته الأولية الغري متوفرة يف نظام �صوؤون املوظفني مثل ال�صم باللغة الجنليزية اأو بياناته 

املتغرية دوريًا مثل العنوان ورقم اجلوال.
خدمة طلب ان�صاء م�صتخدم جديد

اأع�صاء هيئة التدري�ص
املوظفني

متكن هذه اخلدمة من�صوبي اجلامعة من تعديل البيانات الأولية الغري متوفرة يف النظام الإداري مثل ال�صم باللغة الإجنليزية، وكذلك 
متكنه من حتديث بياناته املتغرية دوريًا مثل العنوان ورقم اجلوال.. الخ.

خدمة حتديث البيانات

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
املوظفني

ي�صهل النظام ح�صول امل�صتفيدين على اخلدمات والأجهزة الهاتفية عن طريق من�صق اجلهة لديهم حيث ميكنهم من خالله التقدمي 
الطلبات وتتبع الإجراءات التي متت عليها ب�صكل تفاعلي عن طريق الويب وعن طريق ر�صائل الربيد الإلكرتوين ومن خالل هذه اخلدمة 

اأي�صًا يتم ربط اأرقام الهواتف مب�صتخدميها لت�صهيل الو�صول اإليهم عرب الدليل الإلكرتوين بدقة اأكرب.
الأجهزة الهاتفية

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
املوظفني

هي خدمة تتيح لكل م�صتخدم تفعيل العديد من اخلدمات الهاتفية كخدمات ال�صفر الداخلي والدويل وربط رقم هاتفه الر�صمي 
باجلامعة على جهاز جواله ال�صخ�صي الذكي ، وبالتايل ي�صتطيع اإجراء املكاملات وا�صتقبالها من خارج مكتبه �صواء داخل حميط اجلامعة 

اأوخارجها ،  وذلك عن طريق منوذج اخلدمة الهاتفية وميكن احل�صول عليه من موقع عمادة تقنية املعلومات، ا�صتمارات ومناذج
نظام اخلدمات الهاتفية

الطالب 
اأع�صاء هيئة التدري�ص 

املوظفني

تقدم هذه اخلدمة خدمات الإنرتنت الال�صلكية يف معظم مباين اجلامعة يف املدينة اجلامعية بكلياتها ومرافقها ويف الفروع من خالل 
الدخول اإليها با�صتخدام بيانات الدخول املوحد.

خدمات الإنرتنت الال�صلكية

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
 موظفني

خدمة تتيح جلهات اجلامعة ومن�صوبيها ا�صتقبال واإر�صال الفاك�صات عرب نظام اإلكرتوين والرجوع اإليها يف اأي وقت واإعادة ار�صالها وكذلك 
ا�صتقبالها واإر�صالها عرب الربيد الإلكرتوين للجامعة.

خدمة الفاك�ص الإلكرتوين

اأع�صاء هيئة التدري�ص
الطالب

الباحثني
الزائرين

يعترب نظام ا�صتطالعات الراأي فر�صة حقيقية لتفاعل من�صوبي اجلامعة وزوارها يف اإبداء الراأي يف اخلدمات املقدمة من قبل اجلامعة 
،حيث يتيح النظام للم�صوؤولني بناء ال�صتبيانات الالزمة جلمع املقرتحات والآراء وحتليلها والوقوف على ما بها من اإيجابيات و�صلبيات من 

اأجل التعامل معها وبذلك ي�صاعد متخذي القرار يف حت�صني البيئة واخلدمات املن�صودة.
نظام ا�صتطالعات الراأي

املوظفني
متكن هذه اخلدمة املوظفني الذين تنطبق عليهم �صروط طلب الدرا�صة وهم على راأ�ص العمل مع اإمكانية تفريغهم وقت المتحانات 

ب�صرط اأن يقدم ما يثبت اأداء المتحان ومدته.
نظام ا�صتطالعات الراأي

املوظفني

قامت العمادة بتطبيق نظام احل�صور والن�صراف وتركيبه وت�صغيله وتركيب اأجهزة الب�صمة وربطها بالنظام يف مركز بيانات اجلامعة 
بالتعاون مع اإدارة املتابعة. وميكن النظام كافة امل�صتفيدين من متابعة حركات احل�صور والن�صراف اليومية اخلا�صة بهم وكذلك تقدمي 

طلبات الإجازات وال�صتئذانات ومهمات العمل املناطة بهم. كما ميكن كل اإدارة من متابعة من�صوبيها من خالل عدد وافر من التقارير التي 
ت�صاعد على �صبط �صري العمل باجلامعة .

نظام احل�صور والن�صراف
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املوظفني
ي�صاعد النظام يف عملية �صرف ومتابعة املركبات ملن�صوبي اجلامعة حيث يقوم بتنظيم عملية ال�صتالم والت�صليم للمركبات من قبل اإدارة احلركة، كما 

يتيح متابعة بع�ص اخلدمات التي تقدمها الإدارة ك�صرف املحروقات ومتابعة �صيانة املركبات، كما ي�صهل النظام من عملية التفوي�ص من خالل مدير 
الإدارة اأو رئي�ص اجلهة لت�صهيل عمليات واأن�صطة الإدارة.

نظام متابعة املركبات

الطالب
خدمة متكن الطالب من تقدمي طلب طي قيد اأو اخالء طرفه من اجلامعه لأ�صباب عده منها التخرج ، قبول بجامعه اأخرى ، ان�صحاب .. 

اإلخ
خدمة طي القيد واإخالء الطرف

الطالب متكن هذه اخلدمة الطالب املنقطع عن الدرا�صة من اإعادة و�صعة الأكادميي وا�صتكمال الدرا�صة اجلامعية.
 خدمة اإعادة قيد طالب للف�صل

الدرا�صي

الطالب متكن هذه اخلدمة الطالب من التقدم بطلب اختبار بديل مع تقدمي الأ�صباب واملربرات . خدمة طلب اختبار بديل/تكميلي

الطالب
متكن هذه اخلدمة الطالب من التقدمي لطلب معادة مقررات لإ�صتبعاد درا�صة بع�ص املقررات املوجودة يف اجلامعة ب�صبب الدرا�صة امل�صبقة 

لها يف جامعة اأخرى او كلية اأخرى داخل اجلامعة.
خدمة معادلة مقرر

الطالب متكن هذه اخلدمة الطالب من احل�صول على �صورة طبق ال�صل من وثيقة التخرج. خدمة وثيقة تخرج

طالب اجلامعة اخلريجون متكن هذه اخلدمة الطالب من احل�صول على تو�صية علمية تاأكد اهليته للدرا�صات العليا.
  خدمة طلب تو�صية علمية

للدرا�صات العليا

طالب اجلامعات الأخرى متكن هذه اخلدمة الطالب من طلب التحويل من جامعة اأخرى ايل جامعة المري �صطام بن عبدالعزيز خدمة التحويل للجامعة

الطالب 
املوؤ�ص�صات  .GSB تهدف هذه اخلدمة اإلى توفري �صجل اخلريج للموؤ�ص�صات التعليمية عرب قناة التكامل احلكومية �صجل بيانات اخلريج

الطالب 
املوؤ�ص�صات  .GSB تهدف هذه اخلدمة اإلى توفري �صجل قيد الطالب وعملية القبول للموؤ�ص�صات التعليمية عرب قناة التكامل احلكومية تن�صيق القبول و�صجل قيد الطالب

الطالب
تتيح هذه اخلدمة للطالب والطالبات املقبولني اجلدد باجلامعة من اإمكانية تعديل رغباتهم من خالل الدخول على ح�صاباتهم ال�صخ�صية 

عرب البوابة الأكادميية.
  خدمة تعديل رغبات القبول

  الت�صجيل

الطالب
ن�صئت هذه البوابة بالتعاون مع عمادة �صوؤون الطالب لتمكن كليات اجلامعة من تنظيم الأن�صطة الطالبية لديها اإلكرتونيًا حيث تتيح 

للطالب اإمكانية التقدمي بالربنامج الطالبي الذي يرغبه .
بوابة الأن�صطة الطالبية
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الطالب 
مت ابتكار هذا النظام لو�صع الطالب وم�صرف التدريب بكليته وجهة التدريب يف بيئة اإلكرتونية تفاعلية واحدة بدءًا من عر�ص الفر�ص 

التدريبية ونهاية مبتابعة التدريب امليداين وتقييمه مرورًا بالت�صجيل ومزاوجة تخ�ص�ص الطالب واهتماماته بالفر�ص املتوفرة. 
نظام التدريب ال�صيفي

الطالب 
نظام من خالله ي�صتطيع ع�صو هيئة التدري�ص املتعاون الت�صجيل يف هذا النظام، ومن ثم التقدمي على التخ�ص�ص املطلوب يف هذه الوظائف 

املحددة واملعلن عنها من قبل اجلامعة.
نظام املتعاونني

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
بوابة متكاملة لإدارة الدورات والدبلومات التي يقدمها املركز حيث ميكن للم�صتفيد من ا�صتعرا�ص الدورات والدبلومات التدريبية 

املتاحة وتفا�صيلها مع اإتاحة الفر�صة للت�صجيل اللكرتوين فيها. كما ميّكن املركز من ا�صتقطاب مدربني متعاونني مع املركز لتقدمي دورات 
نوعية من خالل اإتاحة الفر�صة لهم للت�صجيل يف هذه البوابة.

 مركز التدريب بخدمة املجتمع
والتعليم امل�صتمر

الطالب 
اأع�صاء هيئة التدري�ص 

املوظفني
الزوار )اأفراد وموؤ�ص�صات(

خدمة تتيح للجهات احلكومية واملوؤ�ص�صات اخلا�صة واملواطنني، وكذلك لع�صو هيئة التدري�ص والطالب باجلامعة تتبع معاملته يف اجلامعة 
ومعرفة حالة معاملته وذلك من خالل اإدخال رقم املعاملة وتاريخها.

خدمة متابعة املعامالت

الطالب 
اأع�صاء هيئة التدري�ص 

املوظفني
الزوار

اإنطالقا  من حر�ص اإدارة اجلامعة على زيادة التوا�صل مع امل�صتفيدين من خدمات اجلامعة من من�صوبيها اأو من املواطنني واملقيمني ، 
قامت عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد باإن�صاء نظام توا�صل ، والذي يوفر و�صيلة �صهلة ومي�صرة وفعالة متكن امل�صتفيد من تقدمي 
طلبه علي النظام، �صواء كان الطلب �صكوى اأو مقرتح اأو ا�صتف�صار لأى م�صوؤول يف اجلامعة كما ميكن النظام مقدم الطلب من متابعة طلبه 
ب�صكل الكرتوين مع اإ�صعاره بالإجراءات التي اتخذت حيال طلبه عرب الربيد الإلكرتوين ور�صائل اجلوال. كما ميكن امل�صوؤول من اتخاذا 
الجراءات املنا�صبة حيال كليات امل�صتفيدين من رد اأو اإحالة اأو خالفه، كما ميكن الدارة العليا باجلامعة من متابعة كافة الطلبات وما 

مت عليها من اإجراءات مع ا�صتخال�ص املوؤ�صرات والتقارير ذات العالقة

نظام توا�صل

عام

بوابة اجلامعة الإلكرتونية هي الواجهة الرئي�صة للجامعة على ال�صبكة العنكبوتية حيث تعر�ص يتقدم اأخبار اجلامعة وفعالياتها 
واأن�صطتها وم�صاريعها وخدماتها الإلكرتونية للزوار، ومتكينهم من التعرف على كافة قطاعاتها وعماداتها وكلياتها واأق�صامها العلمية، 

حيث يوفر لكل جهة داخل اجلامعة موقعها الفرعي اخلا�ص بها. يرتبط بال�صفحة الرئي�صة للجامعة 69 موقعًا فرعيًا بت�صاميم خمتلفة 
تلبية خل�صو�صية كل جهة؛ حيث متكن من اإدارته وحتديثه بعد منحها ال�صالحيات الالزمة لذلك، ويبقى دور العمادة يف تدريب ومتابعة 

م�صريف هذه املواقع وتقدمي الدعم الالزم لهم. كما تقوم العمادة برتجمة الأخبار والفعاليات امل�صافة ليظهر املوقع باللغتني العربية 
والإجنليزية، وقد مت العتماد ب�صكل كامل على الربجميات احلرة واملفتوحة امل�صدر يف البوابة الرئي�صة للجامعة وما يتبعها من بوابات 

فرعية با�صتخدام نظام اإدارة املحتوى مفتوح امل�صدر دروبال وكذلك من�صات العمل مفتوحة امل�صدر.

بوابة اجلامعة الإلكرتونية

 بواية ع�صو هيئة التدري�ص
اجلديد

بوابة الطالب اجلديد
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الفئة المستفيدة الوصف اسم البوابة/النظام/ 
الخدمة

عام
مت تطوير هذه اخلدمة لتمكن اجلامعة من بث فعالياتها ومنا�صباتها ب�صكل مبا�صر على بوابة اجلامعة الإلكرتونية وميكن من خالل هذه 

اخلدمة حترير بع�ص الن�صو�ص اأثناء البث املبا�صر وكذلك متكن من اأر�صفة وتوثيق ما يبث لإعادة بثه بجدولة ميكن حتديدها �صلفًا.
 نظام البث املبا�صر لأحداث

وفعاليات اجلامعة

القيادات يف اجلامعة
ي�صاعد نظام اأداء يف دعم �صناعة واتخاذ قرارات اأف�صل بناء على حتليل البيانات التاريخية واحلالية واحل�صول على نتائج ومعلومات 

ذات دللت ت�صهم برفع كفاءة الأداء باجلامعة وبالتوقعات امل�صتقبلية لها.
نظام اأداء

)ذكاء الأعمال(

اأع�صاء هيئة التدري�ص 
املوظفني

تطبيق اجلامعة الأول ملن�صوبي اجلامعة من موظفني واأع�صاء هيئة التدري�ص على متجر التطبيقات App Store لأجهزة الآيفون 
والآيباد، ومتجر Google Play لأجهزة الآندرويد، مت تطويره من قبل فريق عمل عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد 
باجلامعة حيث يتيح التطبيق �صهولة الطالع وال�صتعالم عن جمموعة من اخلدمات الإدارية اللكرتونية ورفع الطلبات ومتابعة 

حالتها ب�صكل اأ�صرع واأ�صهل، ومتابعة حالت احل�صور والن�صراف 

تطبيق اجلوال للخدمات الإدارية
My PSAU

الطالب 
اأع�صاء هيئة التدري�ص 

املوظفني
الزوار

مت بناء هذا النظام باتباع معايري ISO 20000 ومن ثم حتويل تلك الإجراءات الورقية الى نظام اآيل ميكن العمادة من تقدمي 
خدماتها للم�صتفيدين وفق معايري زمنية واجرائية حمددة. كما يتكون النظام من عدد من الوحدات التي تتكامل فيما بينها للتاأكد من 

جاهزية العمادة وقدراتها لتقدمي تلك اخلدمات، من هذه الوحدات:
اإدارة البالغات )ال�صيانة والدعم الفني(   -

من خالل هذه الوحدة يتمكن امل�صتفيدين من موظفني واأع�صاء هيئه تدري�ص و طالب من رفع طلبات ال�صيانة لإ�صالح الأعطال ويبني 
الوقت املتوقع حلل اأي عطل وميكن امل�صتفيد من تتبع حالة طلبة وتقييم م�صتوى اخلدمة املقدمة.

اإدارة طلبات )اخلدمات(  -
 ومن خالل هذه الوحدة ميكن للم�صتفيدين من الطالع على كافة اخلدمات التي تقدمها العمادة والتقدم اليا لطبلها ومعرفة املوقت 

املتوقع لتنفيذه بالإ�صافة الى اأي متطلبات او �صروط قد يلزم توفرها. 
اإدارة الأ�صول.   -

حيث ي�صتخدم كم�صتودع معلومات جلميع الأجهزة والربجميات والرتاخي�ص واملوارد الب�صرية املقدمة خلدمات العمادة والعالقات 
املنطقية فيما بني تلك الأ�صول.

اإدارة التغيري.   -
حيث ميكن من خالل الوحدة التحكم يف عمليات التغيري الالزمة لإطالق او ا�صالح اأي من خدمات العمادة وتتبعها وحتديد الثار املمكنة 

قبل تطبيقها.

 نظام
)اإدارة خدمات تقنية املعلومات(
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الفئة المستفيدة الوصف اسم البوابة/النظام/ 
الخدمة

املوظفني نظام الوثائق وامل�صتندات يتيح للموظفني م�صاركة امللفات فيما بينهم مع امكانية اإتاحة ال�صالحيات والدارة للمجلدات. نظام الوثائق وامل�صتندات

املوظفني
متكن هذه اخلدمة املوظف من احل�صول على مزود خدمة الت�صديق الرقمى اخلا�ص به خللق بيئة اإلكرتونية اآمنة وموثوقة يف التعامالت 

الإلكرتونية.
نظام اأداء

)ذكاء الأعمال(

اأع�صاء هيئة التدري�ص
واملوظفني

،فئات املجتمع اخلارجي ممن يتمتعون 
بخدمة امل�صت�صفى اجلامعي م�صتقباًل

ي�صاعد على اإدارة العمليات ال�صحية داخل امل�صت�صفى ب�صكل الكرتوين ومتكامل، حيث يعمل على اإدارة امللف ال�صحي للمري�ص ابتداء من 
فتح امللف وانتهاء بالت�صخي�ص و�صرف العالجات اأو اجراء الفحو�صات الالزمة.

مت تبني نظام كندي يخدم ع�صرات امل�صت�صفيات يف كندا وتعمل العمادة على حتديثه والتعديل عليه ليتوافق واحتياجات امل�صت�صفى 
اجلامعي.

نظام امل�صت�صفى اجلامعي
)املرحلة الأولى(

األصول غير المالية مصروفات أخرى المنافع االجتماعية باب السلع 
والخدمات

باب  تعويضات 
العاملين البيان

64809000 250473000 950000000 191427000 613960000
 املعتمد يف اخلطة

الت�صغيلية

1439/1438 هـ
86425000 268915000 0 292664000 695490000

 املعتمد يف امليزانية
بعد التعديل

28987000 268704000 0 269501000 687500000 املن�صرف الفعلي

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

2/7ـ الشــؤون المـاليــــة:
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2/2/7ـ مقارنة بين المعتمد والمنصرف الفعلي ألبواب الميزانية خالل السنوات الخمس األخيرة:

معدل التغير اإلجمالي الباب الرابع الباب الثالث الباب الثاني لباب االول البيان

%52.65 1239675000 389084000 74410000 393181000 383000000 املعتمد يف اخلطة الت�صغيلية

28.34%1435/1434 هـ 1331945000 389084000 74010000 412349000 456502000 املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

%20.97 1150212030 236231465.9 61349572.87 398770295.6 453860695.8 املن�صرف الفعلي

%5.75 1310970000 400000000 77664000 395306000 438000000 املعتمد يف اخلطة الت�صغيلية

1.45%1436/1435 هـ 1351290000 391915000 79998000 399877000 479500000 املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

%6.48 1224768472 271601627.4 76129932.8 398334295.8 478702616.2 املن�صرف الفعلي

%2.23 1340170000 400000000 77664000 395306000 467200000 املعتمد يف اخلطة الت�صغيلية

11.24%1437/1436 هـ 1503182000 387000000 77864000 448506000 589812000 املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

%11.16 1361466417.01 262952159.7 76721309.99 432283364 589509583.3 املن�صرف الفعلي

%20.6- 1،063،640،000 111،179،000 219،273،000 235،470،000 497،718،000 املعتمد يف اخلطة الت�صغيلية

-7.2%1438/1437 هـ 1،395،210،000 223،082،044 270،930،490 253،849،466 647،348،000 املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

%99.9- 1،323،989.96 177،338،384.73 270،303،038.37 237،320،389.98 639،027،289.88 املن�صرف الفعلي

5.09% 1120669000 64809000 250473000 191427000 613960000 املعتمد يف اخلطة الت�صغيلية

%-1439/14383.85 هـ 1343494000 86425000 268915000 292664000 695490000 املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

99.89% 1254692000 28987000 268704000 269501000 687500000 املن�صرف الفعلي
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معدل التغير

المعينين

المجموعة  الوظيفية
1439/1438 هـ 1438/1437 هـ

100- 0 1475439.87 الإيجارات واأق�صاط ال�صكن

97.03- 95000 3202500 بيع الوثائق والأطعمة

55.88- 886203.37 2008587.36 اجلزاءات والغرامات

92.14- 72553.83 922666.05 الإيرادات املختلفة الأخرى

86.15- 1053757.10 7609193.38 الإجمايل

3/2/7ـ موارد الجامعة خالل عام التقرير:
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موارد الجامعة خالل عام التقرير والعام السابق
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3/7ـ المشـــروعـــات:

تاريخ االستالم المقر المشروع المنتهي

1439/5/12هـ اخلرج  تاأثيث كلية اإدارة العمال

1439/2/20هـ اخلرج تاأثيث اإ�صكان الطالب باخلرج

1439/4/1هـ باخلرج / الهياثم   تاأثيث كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية العاجلة للبنات باخلرج

1439/1/25هـ حوطة بنى متيم ان�صاء مبنى املعامل لكلية الرتبية بحوطة بنى متيم

1439/6/23هـ ال�صليل
 اإن�صاء مباين قاعات درا�صية ومعامل اإ�صافية عاجلة - طالبات - كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية

. بال�صليل

1439/6/23هـ وادى الدوا�صر
 اإن�صاء مباين قاعات درا�صية ومعامل اإ�صافية عاجلة - طالبات - مبني ال�صنة التح�صريية بوادي

. الدوا�صر

1/3/7ـ المشاريع المنتهية والتي استلمت خالل عام التقرير:
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نسبة االنجاز المقر المشروع

%50 اخلرج اإن�صاء مبني الإدارة 

%65 اخلرج ت�صميم واإن�صاء كلية الطب مع ال�صراف والتجهيز باملدينة الطبية

%50 بحوطة بنى متيم ت�صميم وان�صاء كلية الرتبية بحوطة بنى متيم

%18 بال�صليل ت�صميم وان�صاء كلية العلوم الدرا�صات الإن�صانية بال�صليل

%28 بوادي الدوا�صر ت�صميم واإن�صاء كلية الرتبية للبنات بوادي الدوا�صر مع ال�صراف واملوقع العام

%80 باخلرج/ الهياثم اإن�صاء مباين قاعات درا�صية ومعامل اإ�صافية عاجلة -طالبات -كلية الرتبية باخلرج / الهياثم

%75 بحوطة بني متيم اإن�صاء مباين قاعات درا�صية ومعامل اإ�صافية عاجلة -طالبات -كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية بحوطة بني متيم

%70 بالأفالج اإن�صاء مباين قاعات درا�صية ومعامل اإ�صافية عاجلة -طالبات -كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية بالأفالج .

%89 بوادي الدوا�صر
اإن�صاء مباين قاعات درا�صية ومعامل اإ�صافية عاجلة -طالبات –لكليات البنات كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية و كلية 

العلوم الطبية التطبيقية و كلية الرتبية بوادي الدوا�صر 

%70 اخلرج اإن�صاء مبني الت�صغيل وال�صيانة

%90 وادي الدوا�صر اإن�صاء املوقع العام وكلية العلوم والأدب املرحلة الثانية بوادي الدوا�صر

%80 الأفالج اإن�صاء حمطة الكهرباء بالأفالج

%20 اخلرج اإن�صاء املوقع العام باملدينة الطبية 

%17 اخلرج ت�صميم واإن�صاء كلية علوم احلا�صب الآيل مع الإ�صراف

%95 اخلرج اإن�صاء مبنى المن وال�صتعالمات للمباين العاجلة باخلرج

%95 ال�صليل ان�صاء مبنى ملحق لكلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية للطالب بال�صليل

%96 وادى الدوا�صر ا�صتكمال اعمال ال�صور لكلية العلوم والآداب بوادي الدوا�صر 

%50 الفالج ا�صتكمال اعمال ت�صغيل حمطة معاجلة ال�صرف ال�صحي بالأفالج

%10 اخلرج ان�صاء مبنى قاعات اإ�صافية لكلية اإدارة العمال بنات باخلرج

%70 اخلرج  ان�صاء مباين قاعات درا�صية ومعامل ا�صافية عاجلة –طالبات- كلية العلوم الطبية التطبيقة

1/3/7ـ المشاريع المنتهية والتي تم تسليمها خالل عام التقرير:
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3/3/7 ـ بيانات مشروعات الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات:

الصعوبات والعوائق
الصعوبات المتحقق من 

األهداف
نسبة 
اإلنجاز

حـالة 
المشروع مخرجاته  اســــــــــــم المشروع م

االنتهاء بدء التنفيذ

-عدم جاهزية املواقع.
-التاأخر باإ�صدار الت�صاريح 

الالزمة لأعمال احلفر.
-تاأخر و�صول املواد اخلا�صة 
باأعمال التمديدات ال�صوئية 

ولنحا�صية.
-مواعيد العمل باملواقع خارج 

املدينة اجلامعية

1438/3/24هـ 1438/6/24هـ. 0 %100 منتهي

1- توريد وتركيب وت�صغيل كامريات 
املراقبة الأمنية جلميع مباين اجلامعة يف 

مدينة اخلرج )30 موقع(.
2- جتهيز وت�صغيل غرفة املراقبة 

املركزية.

توريد وتركيب كامريات مراقبة ملباين 
املدينة اجلامعية واملباين الأخرى 

باخلرج
.1

0 1439/9/9هـ 1437/12/20هـ 0 %100 منتهي

 ISO 1- تطوير واتباع معايري �صهادة
20000 لتنفيذ واإدارة خدمات املقدمة من 

العمادة الى امل�صتفيدين
2- اأمتتة اإجراءات العمل وتوفري اأداة 

�صهله لتنفيذ ومتابعة طلبات امل�صتفيدين

برنامج بناء وت�صغيل نظام اإدارة خدمات 
تقنية املعلومات والتعليم عن بعد 

.2

عدم وجود رخ�ص كافية لربط 
 Accessنقاط الت�صال
Points  يف مباين الإ�صكان 
Access Controller

-  زيادة مدة توريد الأجهزة.
-  حتديد جميع نقاط 

الكامريات

1439/8/28هـ 1439/1/28هـ

ربط ا�صكان الطالب مع 
�صبكة املعلومات اجلامعية 

وتوفري نظام مراقبة 
وانرتنت يف ال�صكان

%99 قيد التنفيذ

1- تو�صيل �صبكة النرتنت الى مباين 
اإ�صكان الطالب باخلرج.

2-  توريد وتركيب وت�صغيل كامريات 
املراقبة الأمنية ملباين اإ�صكان الطالب 

باجلامعة )5 مباين(

جتهيز �صبكة املراقبة التلفزيونية 
وتو�صيل النرتنت ملباين ا�صكان الطالب 

باملدينة اجلامعية باخلرج
.3
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الصعوبات والعوائق
الصعوبات المتحقق من 

األهداف
نسبة 
اإلنجاز

حـالة 
المشروع مخرجاته  اســــــــــــم المشروع م

االنتهاء بدء التنفيذ

-ا�صتالم امل�صروع من اإدارة 
امل�صاريع بوقت متاأخر.

- عدم التزام املقاول بالأوقات 
املحددة. عدم توافق خمارج 

الكهرباء وال�صبكة مع 
املتطلبات 

- عدم و�صوح وحتديد عدد 
ومواقع القاعات والفراغات 

الأخرى وفقا حلاجة الكلية.

2018/2/13م 2017/7/13 م
-  النتهاء من تركيب جميع 

غرف الدرا�صية واملعامل 
وعدد 68 موقع

%79 0

-  توريد وتركيب اأجهزة ال�صوت ال�صورة 
لكل القاعات الدرا�صية واملعامل والغرف 

الجتماعات وامل�صرح يف مبنى كلية اإدارة 
العمال باخلرج

م�صروع تاأثيث كلية اإدارة الأعمال 
باخلرج

4

0 1441/09/27ه 1438/08/25هـ

�صغيل و�صيانة الأنظمة 
املالية والإدارية 

والأكادميية القائمة 
باجلامعة.

-  تقدمي خدمات الدعم 
القيا�صي جلميع الأنظمة 
امل�صمولة بعقد ال�صيانة.

-  توفري 2 مربجمني دائمني 
باملوقع.

%33 قيد التنفيذ

1- ت�صغيل و�صيانة الأنظمة املالية 
والإدارية والأكادميية القائمة 

باجلامعة، وتقدمي خدمات الدعم 
القيا�صي.

2- تقدمي خدمة التطوير على جميع 
الأنظمة وفق احلاجة.

3- توفري ا�صت�صاري اأعمال متخ�ص�ص وغري 
متفرغ للم�صروع.

4- توفري 2 مربجمني دائمني باملوقع.

م�صروع ت�صغيل و�صيانة الأنظمة املالية 
والإدارية والأكادميية

5

0 1439/10/07هـ 1438/01/08هـ
-  اإطالق الن�صخة 

التجريبية من الإ�صدار 
اجلديد

%80 قيد التنفيذ

1- حتديث وحت�صني ن�صخة كبار 
ال�صخ�صيات من نظام �صري املعامالت

2- حتديث وحت�صني ورفع كفاءة ن�صخة 
امل�صتخدمني من نظام �صري املعامالت

م�صروع  تطوير نظام �صري املعامالت 
الإلكرتونية

.6



200

الشؤون اإلدارية والمالية والفنية والمشروعات
الفصل السابع

الصعوبات والعوائق
الصعوبات المتحقق من 

األهداف
نسبة 
اإلنجاز

حـالة 
المشروع مخرجاته  اســــــــــــم المشروع م

االنتهاء بدء التنفيذ

0 2018/2/13م 2017/7/13 م

- ح�صر م�صادر البيانات
- تقييم جودة بيانات 

مب�صادر البيانات
- اإن�صاء الت�صميم الأويل 

مل�صتودع البيانات
- تطوير 10 موؤ�صرات اأداء

%20 قيد التنفيذ

1- م�صتودع بيانات �صامل
2- نظام ذكاء الأعمال لعر�ص موؤ�صرات 

الأداء
م�صروع بناء م�صتودع البيانات ونظم ذكاء 

الأعمال
7

0 21 اأكتوبر 2018 17 دي�صمرب 2017

- تاأ�صي�ص مركز للمحتوى 
الرقمي يعمل على 

تقدمي حمتوى رقمي 
متميز بالعتماد على 
التقنيات املتطورة يف 
بناء ال�صتوديوهات 

التليفزيونية والأنظمة 
ال�صوتية واملوؤثرات 

الفعالة.

%53 جاري العمل مركز تطوير املحتوى الرقمي
تاأ�صي�ص مركز تطوير املحتوى الرقمي 

الأكادميي
8

0 9 دي�صمرب 2018 9 مايو 2018 %10 جاري العمل

- 120 قاعة درا�صية
- 27 غرفة اجتماعات

- م�صرح
- غرفة مطالعة

تاأثيث مبنى كلية العلوم والآداب بوادي 
الدوا�صر

9
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مبادرات التحول الرقمي: 

مبادرة بناء مستودع البيانات ونظم ذكاء األعمال اسم المبادرة

-  النتهاء من تركيب جميع غرف الدرا�صية واملعامل وعدد 68 موقع
التحدي

�صعف بيئة ال�صتثمار يف التعليم الأهلي وغياب اخلدمات التي تدعم قيام �صناعة تعليم مزدهرة

تنويع م�صادر متويل مبتكرة وحت�صني الكفاءة املالية لقطاع التعليم الهدف ال�صرتاتيجي

1. ن�صبة اكتمال ح�صر م�صادر البيانات وجودتها والتكامل بينها
موؤ�صرات القيا�ص

2. عدد موؤ�صرات الأداء الرئي�صية للجامعة التي مت بناوؤها على نظام ذكاء الأعمال

ت�صعى هذه املبادرة اإلى تعزيز قدرة متخذ القرار على كافة امل�صتويات من اتخاذ القرارات بناًء على قيا�ص الأداء الفعلي جلميع وحدات 
اجلامعة وتوفري م�صدر واحد ل�صتدعاء املعلومة ب�صكل دقيق واآيل. و�صيتم الو�صول اإلى هذا الهدف من خالل ح�صر م�صادر البيانات 

باجلامعة واإن�صاء م�صتودع للبيانات، ثم بناء نظم ذكاء الأعمال التي ت�صاعد يف تقومي امل�صتويات احلالية من الأداء والبيئة التي تعمل فيها 
اجلامعة، وحتديد الأولويات ال�صرتاتيجية لتح�صني حتديد الأهداف وو�صع اخلطط وتنفيذها ومراقبة ما يحدث، واأخرًيا تقومي النتائج 

املتحققة.

نبذة عن املبادرة

- دعم متخذ القرار من خالل احل�صول على التقارير ال�صاملة والتحليالت التنبوؤية با�صتخدام نظم ذكاء الأعمال.
- بناء موؤ�صرات الأداء الرئي�صية لقيا�ص م�صتوى الأداء باجلامعة.

- جتميع م�صادر البيانات باجلامعة وزيادة جودة البيانات والتكامل بينها.
اأهدافها

- توفري التقارير ال�صاملة والتحليالت لأكرث من 50 من القيادات العليا والقيادات الو�صطى باجلامعة.
- توفري املعلومة الدقيقة ملا يزيد عن 5000 من من�صوبي اجلامعة، واأكرث من 30،000 طالب وطالبة ملتحقون باجلامعة.

- توفري الإح�صاءات والبيانات للم�صتفيدين من الباحثني وكافة �صرائح املجتمع.
امل�صتهدفون  وعددهم
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تطوير المصادر التعليمية المفتوحة اسم المبادرة

- تدين جودة املناهج والعتماد على طرق تدري�ص تقليدية و�صعف مهارات التقومي لدى املعلمني التحدي  )ح�صب خطة وزارة التعليم(

- تطوير املناهج واأ�صاليب التعليم والتقومي الهدف ال�صرتاتيجي )ح�صب خطة وزارة التعليم(

- ن�صبة اإجناز وجتهيز نظام امل�صتودع الرقمي

موؤ�صرات القيا�ص

- ن�صبة اإجناز وجتهيز نظام جودة الكائنات التعليمية

- عدد الكائنات التعليمية املتبادلة بني امل�صتودع الرقمي ومن�صات موارد التعلم املفتوح

- توفري الكوادر الفنية لت�صغيل و�صيانة ا�صتديوهات الإنتاج 
ال�صوتي للمقررات والكائنات التعليمية

- ت�صغيل و�صيانة ا�صتديوهات النتاج ال�صوتي

- توفري الكوادر الفنية لت�صغيل و�صيانه معامل التعلم الإلكرتوين - ت�صغيل و�صيانة معامل التعلم الإلكرتوين املفتوح

- توفري م�صئول نظام جودة الكائنات التعليمية - ت�صغيل  و�صيانة نظام جودة الكائنات التعليمية

- كما اأن اجلامعة منار لن�صر املعرفة والإنتاج العلمي من خالل البحث العلمي، فاإن اأغلب اجلامعات العاملية قد بداأت يف التوجه لفتح 
بوابتها الرقمية لن�صر املقررات املتميزة �صمن جمتمعها املحلي والإقليمي والعاملي، ومما يالحظ اأن اأغلب من�صات املقررات مفتوحه 

امل�صدر MOOCs يغيب عنها م�صاركة اجلامعات العربية واملحتوي العربي ب�صكل عام، ومن هنا جاءت املبادرة لت�صجيع تطوير 
امل�صادر واملقررات مفتوحه امل�صدر وم�صاركتها لي�ص فقط �صمن جمتمع اجلامعة املحلي ولكن مع من�صات تبادل املوارد التعليمية الوطنية 

)مثل من�صة �صم�ص( واملن�صات الإقليمية والعاملية من خالل اإن�صاء م�صتودع للوحدات التعليمية وفق معايري عامليه للجودة يف املحتوي. 

نبذة عن املبادرة

- اإن�صاء م�صتودع رقمي للكائنات والوحدات التعليمية 
- م�صاركة الوحدات التعليمية والكائنات مع امل�صتودعات الوطنية والعاملية

- متكني اجلامعة من احل�صول على اعتمادات عاملية يف جمال جودة الربامج واملقررات الرقمية الإلكرتونية
اأهدافها

- اأكرث من 4000 ع�صو هيئه تدري�ص باجلامعة ي�صتفيدون من امل�صادر التعليمية عالية اجلودة 
- اجلامعات ال�صعودية التي ترغب يف العتماد على ما يتم اإنتاجه ون�صره ب�صيغ مفتوحة امل�صدر لغر�ص اإعادة ال�صتخدام  

امل�صتهدفون  وعددهم
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تأسيس مركز تطوير المحتوى الرقمي للبرامج األكاديمية بالجامعة اسم المبادرة

- تدين جودة املناهج والعتماد على طرق تدري�ص تقليدية و�صعف مهارات التقومي لدى املعلمني التحدي

- تطوير املناهج واأ�صاليب التعليم والتقومي الهدف ال�صرتاتيجي

- عدد املقررات املحّولة اإلكرتونًيا

- عدد املقررات الإلكرتونية احلا�صلة على العتماد الدويل من موؤ�ص�صة اجلودة العاملية )Quality Matters)املوؤ�صرات 

- عدد ا�صتديوهات الإنتاج الرقمي ومعامل التعلم الإلكرتوين للطالب

- يف غياب التجهيزات املكانية والكوادر الفنية لإنتاج املحتوي فقد كان تعر�ص جمتمع اجلامعة للو�صائط الرقمية، �صواء كانت مكتوبه، 
م�صموعة، مر�صومه اأو متحركة ومرئيه مقت�صر على ما يتم اإنتاجه ب�صكل حمدود من قبل اأع�صاء هيئه التدري�ص مببادرات فرديه، اأدي 
اإيل غياب ثقافه اأو ح�ص اإبداعي لدي طالب اجلامعة ونق�ص يف كم التعر�ص للو�صائط الرقمية، وهو ما يرتك طالب اجلامعة بني تعلم 

تقليدي من خالل املحا�صرات التقليدية، وغزو فكري من �صبكات التوا�صل الجتماعي ثري وجاذب وغري مدرو�ص مما كان حريا بالتعلم 
الإلكرتوين يف اجلامعة التخطيط لتنفيذ مبادرات لإن�صاء وتوطني عمليات اإنتاج املحتوي الرقمي داخل اجلامعة متثلت يف اإن�صاء 

ا�صتديوهات ، توفري اأجهزه متطورة لالإنتاج الرقمي والت�صجيل ال�صوتي، وبدء تقدمي كوادر ابداعية داخل اجلامعة متهيدا لتحويل 
اجلامعة اإيل مركز لإنتاج ون�صر املعرفة الرقمية

نبذة عن املبادرة

- اإن�صاء مركز ا�صتديوهات لالإنتاج الرقمي للو�صائط يف اجلامعة
- ا�صتقطاب كواد وخلق فر�ص عمل وفر�ص تدريب علي تقنيات النتاج والت�صوير 

- بناء حمتوي تعليمي متميز من خالل مناذج ملقررات وفق معايري عاملية 
اأهدافها

- تطوير كفاءات اأكرث من ثالثة األف طالب �صعودي خالل فرتة اثني ع�صرة �صهر، من خالل تغيري طرق التعلم وا�صاليبه للمقررات 
الإلكرتونية والو�صائط املنتجة رقميا من خالل املبادرة 

- تاأهيل عدد 2 فريق �صعودي من الرجال والن�صاء على عمليات الت�صوير والإخراج الفني ، وحترير الر�صوم ومونتاج الو�صائط املرئية 
وامل�صموعة

امل�صتهدفون وعددهم
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المشاريع  الجارية لمبادرات للتعلم اإللكتروني )وفق ترتيب التعاقد(

تطوير املقررات الإلكرتونية اأ�صم امل�صروع

ت�صميم وتطوير عدد من املقررات الإلكرتونية الرقمية وفق معايري جودة املقررات

الغر�ص من امل�صروع

ت�صميم وتوريد وتركيب حلول ونظم لتاأليف املحتوي الرقمي للمقررات

تاأمني وتركيب وتوفري الدعم الفني لربجميات تاأليف املحتوي الرقمي ال�صريع لتمكني اأع�صاء فريق تطوير املحتوي ، وخرباء املادة العلمية 
من تاأليف واإنتاج املقررات الرقمية با�صتخدام اجهزتهم املكتبية. 

توفري نظام ومعامل للواقع الفرتا�صي

متكني اجلامعة من ال�صراكة مع موؤ�ص�صة عاملية لعتماد اجلودة، ونقل اخلربة لفريق العمل يف كيفية �صمان جودة املقررات، واعتماد املقررات 
املنتجة �صمن نطاق عمل امل�صروع من هذه املوؤ�ص�صة.

تدريب كوادر اجلامعة من متخ�ص�صي التعلم الإلكرتوين واأع�صاء هيئة التدري�ص على معايري جودة املقررات الإلكرتونية

توفري نظام اإلكرتوين ال�صا�صي لإدارة وتطوير املحتوي ت�صميم وتوريد وتركيب حلول 
ونظم لتاأليف املحتوي الرقمي 

للمقررات 

نطاق العمل

خدمات احرتافية لرتكيب وتهيئة نظام اإلكرتوين ا�صا�صي لإدارة وتطوير املحتوي

 Rapid Authoring Tools توفري عدد )150( ن�صخه من برجمية لتطوير املحتوي ال�صريع
لأع�صاء هيئة التدري�ص  توفري اأدوات تاأليف املحتوي ال�صريع 

توفري  عدد )6( ن�صخه من برجمية التطوير الحرتايف لفريق اجلامعة

توفري برجميات فنية لتطوير املحتوي وانتاج الر�صوم والفيديو الرقمي 

توفري وتركيب )5( جهاز All in one  للواقع الفرتا�صي

توفري وتركيب وتهيئة نظام للواقع 
الفرتا�صي  

توفري وتركيب )5( ملحقات جهاز الواقع الفرتا�صي ) نظارات، لوحه مفاتيح، موؤ�صر ماو�ص، قلم 
تاأ�صري(

توفري وتركيب عدد )5( بروجتكور ثالثي الأبعاد

توفري وتركيب وت�صغيل نظارات ثالثية الأبعاد )عدد150 (

Vivd Science توفري وتركيب وت�صغيل عدد )5( مكتبة
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تطوير املقررات الإلكرتونية اأ�صم امل�صروع

توريد  وتركيب وتهيئة النظام الأ�صا�صي مل�صتودع الكائنات التعليمية
توريد وتركيب رخ�ص برجمية 

م�صتودع الكائنات التعليمية

نطاق العمل

خدمات احرتافية لإجناز تكامل م�صتودع الكائنات التعليمية

حتويل )25( من املقررات النموذجية  التي تر�صحها اجلامعة اإلى مقررات اإلكرتونية تفاعلية
ت�صميم وتطوير عدد من املقررات 
الإلكرتونية الرقمية وفق معايري 

جودة املقررات
تطوير )5(  مقررات تفاعلية مهارية

تفاعلية حمتوي اإلكرتوين لعدد )12( دورات التدريبية

تدريب 4 اع�صاء من فريق اجلامعة على معايري اجلودة من  Quality Matters   ليكونوا 
املراجعني )Reviewers( املمثلني الر�صميني جلودة املقررات، وقادرين على مراجعة املواد 

املنتجة من قبل مطوري املواد التعليمية واملت�صمنة �صمن نطاق امل�صروع وباقي مقررات اجلامعة.
خدمات احرتافية لتحليل 

احتياجات اجلامعة من نظام اأمتتة 
ت�صجيل اجلامعة ر�صميا يف برنامج اعتماد اجلودة العاملي Quality Matters واحل�صول على اجلودة

العتماد الر�صمي من ال�صركة يف املقررات املنتجة �صمن نطاق امل�صروع.

تنفيذ عدد )13( دورة �صمن  برنامج تدريب املدربني ) TOT( للتعلم الإلكرتوين وتطوير املحتوي

تدريب كوادر اجلامعة من 
متخ�ص�صي التعلم الإلكرتوين 

واأع�صاء هيئة التدري�ص على معايري 
جودة املقررات الإلكرتونية

تنفيذ عدد )1( دورة بنظام TOT لتقنيات التعلم

تنفيذ عدد )4( دورة تخ�ص�صية يف تقيات التعلم

تنفيذ عدد )12( دورة �صمن برنامج التدريب الداخلي

NASEEJ ال�صركة املنفذة
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تاأ�صي�ص و ت�صغيل مركز تطوير املحتوى الرقمي اأ�صم امل�صروع

القيام بكافة الأعمال الن�صائية الالزمة للتاأ�صي�ص.

ت�صميم وتوريد وتنفيذ حلول مركز تطوير 
املقررات الرقمية.

نطاق العمل

ت�صميم وتخطيط مركز تطوير املقررات الرقمية

توريد الأثاث والأجهزة الفنية الالزمة للمركز

ت�صميم وتوريد وتركيب ا�صتوديو تليفزيوين للبث مبا�صر

ت�صميم وتوريد وتنفيذ و�صيانة وت�صغيل 
ا�صتديوهات النتاج املرئي وال�صوتي 

ت�صميم  وتوريد وتركيب كافة الأجهزة الالزمة لأعمال ال�صتديو التليفزيوين مبا يف ذلك ا�صتديوهات 
النتاج املرئي وال�صوتي.

ت�صميم وتوريد وتركيب كافة الأجهزة وفق اأحدث التقنيات الالزمة للغرف اخلدمية ال�صاندة لأعمال 
املركز والتي يندرج حتتها غرف الجتماعات وغرف امل�صمم التعليمي وحمرري الإنتاج وم�صممي 

اجلرافيك

ت�صميم وتوريد وتنفيذ و�صيانة وت�صغيل ا�صتديوهات البث التعليمي. 

FGC ال�صركة املنفذة
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مـــــذكـــرات الـــتـــفــاهــم

الفصل الــثـــامن

يت�صمن هذا الف�صل ملخ�صا ملذكرات التفاهم التي عقدتها اجلامعة مع اجلهات الأخرى
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مذكرات التفاهم
الـفـصـل الثامن

مذكرات التفاهم الداخلية:

اقتراح آلية 
لتقويم 

التجربة في 
إبرام اتفاقيات 

ومذكرات 
مستقبلية

السلبيات 
لهذه 

االتفاقية

اإليجابيات ومردودها 
اإليجابي على الجامعة

أسباب عدم تنفيذ 
البند

ما تم تنفيذه من 
البنود بنود االتفاقية

ل يوجد
وجود ت�صورات هند�صية جاهزة 

تقدم لرجال الأعمال والتجار

ل يوجد

مت التنفيذ تقدمي الدرا�صات

مت التنفيذ تقدمي الدرا�صات الهند�صية

مت التنفيذ بحث فر�ص ا�صتثمارية لالأرا�صي الوقفية

لعدم اإقامة م�صاريع اإلى الآن مل يتم التنفيذ الإ�صراف على تنفيذ امل�صاريع

مذكرة تفاهم بين جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في أمانة أوقاف الجامعة ومجموعة المحايد القابضة تاريخ توقيع االتفاقية 
2016/3/31 م

المدة: تسليم المشاريع المتفق عليها
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االتفاقية م

اتفاقية تعاون و�صراكة مع اإدارة التعليم باخلرج 1

اتفاقية التعاون و�صراكة مع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات امل�صلحة 2

اتفاقية التعاون و�صراكة مع الهيئة ال�صعودية للمهند�صني 3

اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع الهيئة ال�صعودية للمقاولني 4

اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع اأمانة منطقة الريا�ص 5

اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع ال�صركة الأنظمة املتقدمة لالت�صالت والإلكرتونيات املحدودة 6

اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع جمموعة احلبيب الطبية 7

اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع �صركة املراعي 8

اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع �صركة الأنظمة املتقدمة لالت�صالت والإلكرتونيات املحدودة 9

اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع �صركة اأمناط 10

اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب اجلامعة مع م�صت�صفى امللك خالد باخلرج 11

اتفاقية مبجال التدريب امليداين لطالب كلية الطب يف جامعة IMU يف ماليزيا 12

قائمة باالتفاقيات والشراكات المعرفية والمجتمعية 

معهد األمير عبدالرحمن بن ناصر 
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الــــــــميـــــزانـــــــيــــة

الفصل التـاسـع

 يت�صمن هذا الف�صل بيانًا مببالغ ميزانية اجلامعة ح�صب الأبوب املختلفة
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الميـــــزانـــيـــــــــــة
الفصل التاسع

9/1 - الباب االول - المنقوالت

المناقالت
المعتمد بعد التعديل المعتمد أسم البند البنود

له منه

0 0 466.570.000.00 466.570.000.00 رواتب املوظفني املدنيني 21111

0 0 3.200.000.00 3.200.000.00 اأجور عمال 21114

2.350.000.00 0 10.350.000.00 8.000.000.00 2111153 مكافاأة اأطباء الإمتياز

0 0 142.000.000.00 103.000.000.00 بدلت املوظفني املدنيني 211121

650.000.00 0 300.000.00 300.000.00 211124 بدلت العمال

9.500.000.00 0 15.575.000.00 6.075.000.00 مكافاأت املوظفني املدنيني 211131

0 0 23.521.000.00 23.521.000.00
 الرواتب والبدلت )رواتب واأجور الت�صغيل

) املبا�صر
300270101

0 0 471.000.00 471.000.00
 مكافاأة نهاية اخلدمة ) رواتب واأجور الت�صغيل

) املبا�صر
300270102

0 1.000.000.00 882.000.00 1.882.000.00
 نفقات التاأمينات الإجتماعية ) رواتب واأجور

 ) الت�صغيل املبا�صر
300270103

2.030.000.00 0 2.971.000.00 941.000.00 ) املكاآفات ) مكاآفات الت�صغيل املبا�صر 300270106

82.530.000.00 0 695.490.000.00 613.960.000.00  املجموع
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2/9 ـ الباب الثاني: )استخدام السلع والخدمات (

المناقالت
المعتمد بعد التعديل المعتمد المسمى البنود

له منه

0 0 7.000.000.00 7.000.000.00 221111 ا�صتهالك الكهرباء

958.000.00 0 4.958.000.00 4.000.000.00 اإي�صال الكهرباء 221112

454.755.00 0 554.755.00 100.000.00 2211211 ا�صتهالك املياه

9.575.00 0 109.575.00 100.000.00 2211212 اي�صال املياه

0 0 100.000.00 100.000.00 221131 خدمات الهاتف الثابت

40.600.00 0 50.600.00 10.000.00 221132 خدمات الهاتف اجلوال

268.996.00 0 428.996.00 160.000.00 221134 خدمات النرتنت

0 0 100.000.00 100.000.00 221139 نفقات ات�صالت اأخرى

0 0 10.000.00 10.000.00 اأجور الربيد 221141

0 0 20.000.00 20.000.00 221142 اأجور ال�صرتاك يف �صندوق الربيد

0 0 20.000.00 20.000.00 221152 ال�صحن الربي

0 0 60.000.00 60.000.00 نفقات وم�صتلزمات ال�صحن والنقل الخرى 221154

0 0 300.000.00 300.000.00 221211 حمروقات لو�صائط النقل

0 0 50.000.00 50.000.00 221212 حمروقات الآلت واملعدات واملحطات

0 0 9.500.000.00 9.500.000.00 221311 خم�ص�صات البتعاث

1.259.750.00 0 2.359.750.00 2.000.000.00 خم�ص�صات التدريب 221312

1.753.907.00 2.000.001.00 3.753.906.00 4.000.000.00 م�صتلزمات تعليمية 221313

0 0 500.000.00 500.000.00 2213143 كتب ومراجع
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المناقالت
المعتمد بعد التعديل المعتمد المسمى البنود

له منه

24.262.00 238.460.00 156.802.00 371.000.00 22132 حفالت و�صيافات

1.700.000.00 0 5.200.000.00 3.500.000.00 امل�صاريف ال�صفرية للموظفني املدنيني 221331

0 0 38.000.00 38.000.00 221334 امل�صاريف ال�صفرية للعمال

1.000.000.00 0 9.000.000.00 8.000.000.00 22134 تذاكر ال�صفر

16.300.368.00 5.000.000.00 29.300.368.00 18.000.000.00 221411 ا�صتئجار املباين والأرا�صي

0 0 650.000.00 650.000.00 221412 ا�صتئجار امل�صتودعات والور�ص

0 0 300.000.00 300.000.00 221431 ا�صتئجار ال�صيارات

1.021.708.00 235.700.00 3.336.008.00 2.550.000.00 22201 م�صروفات مكتبية

299.250.00 0 799.250.00 500.000.00 222021 رخ�ص وبرامج احلا�صب اليل

313.425.00 0 413.425.00 100.000.00 222029 �صلع وخدمات حا�صب اآيل اأخرى

2.095.228.00 0 3.595.228.00 1.500.000.00 222031 اأدوية

3.186.318.00 1.00 5.786.317.00 2.600.000.00 222032 غازات وحماليل وم�صتلزمات طبية

299.000.00 0 399.000.00 100.000.00
 قطع غيار الجهزة والآلت واملعدات

 وامل�صخات و�صيانتها
222061

0 0 300.000.00 300.000.00 قطع غيار و�صائط النقل و�صيانتها 222062

130.000.00 0 170.000.00 300.000.00 22207 ك�صاوي

114.900.00 0 85.100.00 200.000.00 22208 جتهيزات

5.637.975.00 0 6.337.975.00 700.000.00 223202 نفقات البحاث العلمية

0 0 200.000.00 200.000.00 الدرا�صات العلمية 223203

591.000.00 0 2.091.000.00 1.500.000.00 22341 نفقات الن�صاط الريا�صي والثقايف

0 0 50.000.00 50.000.00 اتعاب املحامني واملحا�صبني القانونيني 22344

0 0 67.000.00 67.000.00 223905 ا�صرتاك يف منظمات دولية
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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المناقالت
المعتمد بعد التعديل المعتمد المسمى البنود

له منه

1.009.596.00 1.615.000.00 7.956.596.00 8.562.000.00 300010300 �صيانة ونظافة الكليات

427.933.00 0 427.933.00 0
 �صيانة ونظافة ادارة ومرافق وخدمات

اجلامعة
300020200

499.181.00 1.200.001.00 2.299.180.00 3.000.000.00
 �صيانة ونظافة وادارة ومرافق خدمات
)اجلامعة )2017/2/1م ملدة 36 �صهر

300020300

4.207.551.00 1.00 6.424.550.00 2.217.000.00 300030000 �صيانة مبا�صرة وقطع غيار

126.200.00 0 988.200.00 862.000.00
 �صيانة ونظافة املعامل واملختربات

))2016/3/2-36�صهر
300040300

1.985.424.00 0 4.985.424.00 3.000.000.00
 ت�صغيل و�صيانة اأنظمة واأجهزة وبرامج

  احلا�صب الآيل وال�صبكات  )2017/10/16م
)36 �صهر

300050300

0 471.000.00 0 471.000.00 300070000 ت�صوية العقود

675.751.20 20 675.751.00 0
 ت�صغيل و�صيانة ونظافة مركز اخلدمات

 ال�صحية التعليمي
300090200

0 0 6.741.000.00 6.741.000.00
 ت�صغيل و�صيانة ونظافة مركز اخلدمات

ال�صحية التعليمي 2017/4/1م
300090300

209.760.00 0 774.760.00 565.000.00
 �صيانة ونظافة كلية العلوم الطبية التطبيقية
)بوادي الدوا�صر )2017/7/1م ملدة 36 �صهر

300100300

161.568.00 0 726.568.00 565.000.00
 �صيانة ونظافة كلية الهند�صة مبحافظة وادي

الدوا�صر
300110300

68.191.00 0 68.191.00 0
 �صيانة ونظافة كلية اإدارة العمال حمافظة

 بحوطة بني متيم
300120200

66.270.00 0 576.270.00 510.000.00
 قد �صيانة ونظافة كلية اإدارة العمال

 حمافظة بحوطة بني متيم 2017/4/1
300120300
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الميـــــزانـــيـــــــــــة
الفصل التاسع

المناقالت
المعتمد بعد التعديل المعتمد المسمى البنود

له منه

1.202.981.00 0 1.752.981.00 550.000.00
 �صيانة ونظافة كلية العلوم والدرا�صات

 الن�صانية مبحافظة الفالج
300130200

1.613.609.00 0 3.213.609.00 1.600.000.00 300140300 �صيانة ونظافة كليات البنات

1.157.091.00 1.00 1.157.091.00 0
 ت�صغيل و�صيانة ونظافة املدنية اجلامعية

2014/10/1م – 36 �صهر
300150100

8.000.000.00 0 10.268.000.00 2.268.000.00
 ت�صغيل و�صيانة ونظافة املدنية اجلامعية

2014/10/1م – 36 �صهر
300150200

0 0 0 0
 نظافة و�صيانة واعمال الري واملزروعات

باملدينة اجلامعية وفروعها
300160000

160.000.00 0 866.000.00 706.000.00
 نظافة و�صيانة واعمال الري واملزروعات

باملدينة اجلامعية 2016/4/1 ملدة 36 �صهر
300160300

65.000.00 0 771.000.00 706.000.00
 ت�صغيل و�صيانة الجهزة الطبية بالكليات

 ال�صحية
300170000

91.807.00 0 562.807.00 471.000.00
 ت�صغيل و�صيانة ال�صبكة التلفزيونية للطالبات

 والأنظمة ال�صمعية والب�صرية
300180200

2.108.038.00 10.000.00 2.569.038.00 471.000.00
 ت�صغيل و�صيانة نظام التعليم اللكرتوين

 والتعليم عن بعد
300190000

1.833.815.00 0 1.833.815.00 0
 ت�صغيل و�صيانة ونظافة �صكن اأع�صاء هيئة

 التدري�ص 2015/10/1م – 36 �صهر
300200100

0 0 900.000.00 900.000.00
 ت�صغيل و�صيانة ونظافة �صكن اأع�صاء هيئة

 التدري�ص
300200200

1.646.298.00 0 1.646.298.00 0 300200200 ت�صغيل و�صيانة ونظافة �صكن الطالب
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ
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المناقالت
المعتمد بعد التعديل المعتمد المسمى البنود

له منه

1.383.232.00 0 1.383.232.00 0 ت�صغيل نظام اخلدمات والبوابة اللكرتونية 300220000

600.000.00 650.000.00 421.000.00 471.000.00 300230200 خدمات التمري�ص بامل�صت�صفى اجلامعي وكلية طب الأ�صنان

1.119.503.00 1.00 2.119.502.00 1.000.000.00
 ت�صغيل و�صيانة ونظافة كليتي الرتبية والآداب والعلوم

بوادي الدوا�صر
300250200

0 440.000.00 31.000.00 471.000.00
امل�صاريف ال�صفرية ) امل�صاريف ال�صفرية لوظائف 

الت�صغيل املبا�صر  (
300270104

0 1.881.500.00 500.00 1.882.000.00
اأوامر الركاب ) امل�صاريف ال�صفرية لوظائف الت�صغيل 

املبا�صر (
300270105

0 2.823.000.00 0 2.823.000.00 300270110 الإعا�صة

3.550.000.00 0 4.491.000.00 941.000.00 300270111 ايجار الدور

2.351.739.00 0 29.458.739.00 27.107.000.00 برنامج ال�صنة التح�صريية 300280000

1.567.667.00 0 11.446.667.00 9.879.000.00 خدمات الأمن وال�صالمة 300290000

0 0 0 0 برنامج ريادة الأعمال 375000200

0 0 0 0 بناء م�صتودع البيانات ونظم ذكاء الأعمال 375000300

0 0 0 0
 تاأ�صي�ص مركز تطوير املحتوى الرقمي للربامج الأكادميية

يف اجلامعة
375000400

0 0 0 0 تطوير امل�صادر التعليمية املفتوحة 375000500

0 0 0 0 375000600 م�صروع املختربات املركزية للجامعة

3.383.835.00 1.00 7.383.834.00 4.000.000.00 400010000 درا�صات وت�صاميم واإ�صراف

5.205.642.00 0 7.205.642.00 2.000.000.00 400020000 ترميمات واإ�صافات

5.281.500.00 0 12.281.500.00 7.000.000.00 400030000 جتهيز وتاأثيث املعامل والكليات
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الميـــــزانـــيـــــــــــة
الفصل التاسع

المناقالت
المعتمد بعد التعديل المعتمد المسمى البنود

له منه

0 800.000.00 200.000.00 1.000.000.00 400040000 تاأمني و�صائل ال�صالمة

820.000.00 0 1.820.000.00 1.000.000.00
احلا�صب الآيل وتقنية املعلومات  )التعامالت (

اللكرتونية
400060000

0 0 0 0 اي�صال التيار الكهربائي للمدينة اجلامعية 400150000

400.473.00 2.300.001.00 5.100.472.00 7.000.000.00 400160000 ا�صتكمال تكمال وتاأهيل مباين كليات اجلامعة

0 1.945.204.00 3.177.204.00 1.232.000.00
 ان�صاء  وجتهيز وحتديث اأجهزة واأنظمة و�صبكات احلا�صب

الآيل وتقنية املعلومات واحلكومة الإلكرتونية
400170000

0 0 1.000.000.0 1.000.000.0 التعليم  اللكرتوين والتعلم عن بعد للجامعات والكليات 400180000

1.928.200.00 0 2.928.200.00 1.000.000.0 تطبيق اجلودة والتقومي والإعتماد الأكادميي 400190000

125.000.00 0 1.125.000.00 1.000.000.0 تطوير اخلطة الإ�صرتاتيجية للجامعة واملناهج الدرا�صية 400200000

0 0 0 0
 رخ�ص ت�صغيل برامج احلا�صب الآيل للكليات واإدارات

 اجلامعة
400210000

0 500.000.00 400.000.00 900.000.00
 تظليل وتكييف املباين وال�صاحات الداخلية يف كلية

 البنات
400360000

7.291.327.00 0 22.291.327.00 15.000.000.00
تاأثيث وجتهيز الكليات والعمادات والوحدات

الدارية امل�صاندة
400700000

8.342.329.00 0 8.342.329.00 0 توريد وتركيب كامريات مراقبة للجامعة 400800000

0 0 0 0 برنامج ريادة الأعمال )الت�صغيل – عقود( 375000200

1.706.000.00 0 1.706.000.00 0
بناء م�صتودع البيانات ونظم ذكاء الأعمال )الت�صغيل  

عقود(
375000300

5.989.000.00 0 5.989.000.00 0
تاأ�صي�ص مركز تطوير املحتوى الرقمي للربامج الأكادميية 

يف اجلامعة )الت�صغيل – عقود(
375000400

2.539.000.00 0 2.539.000.00 0 تطوير امل�صادر التعليمية املفتوحة )الت�صغيل  عقود( 375000500
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
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المناقالت
المعتمد بعد التعديل المعتمد المسمى البنود

له منه

0 0 0 0 م�صروع املختربات املركزية للجامعة )الت�صغيل - عقود( 375000600

2.029.567.00 25 2.029.566.75 0 تطوير املرحلة الأولى للخدمات الإلكرتونية 481251501

272.079.00 714.000.00 558.079.00 1.000.000.00 تاأ�صي�ص وت�صغيل مكتب اإدارة امل�صاريع 481251502

122.361.479.20 21.123.568.45 292.664.910.75 191.427.000.00 املجموع

المناقالت المعتمد بعد 
التعديل المعتمد المسمى البنود

له منه

18.000.000.00 0 248.000.000.00 230.000.000.00 282111  مكافاأة الطلبة بالداخل

832.129.00 0 17.482.129.00 16.650.000.00 282113 نقل الطلبة والطالبات

2.050.000.00 0 3.050.000.00 1.000.000.00 ر�صوم الطلبة اأبناء املتعاقدين 282115

0 2.440.000.00 383.000.00 2.823.000.00 28212 نفقات ت�صغيل مراكز البحوث واملعامل البحثية العلمية

0 0 0 0 ا�صت�صارات وخدمات تعليمية من جهات حملية ودولية 400680000

20.882.129.00 2.440.000.00 268.915.129.00 250.473.000.00 املجموع

3/9 ـ الباب الثالث: ) المصروفات األخرى ( 
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الميـــــزانـــيـــــــــــة
الفصل التاسع

المناقالت المعتمد بعد 
التعديل المعتمد المسمى البنود

له منه

53.757.00 4.800.000.00 4.662.757.00 9.409.000.00 300270107 ادوية ومعدات وم�صتلزمات طبية

1.309.587.00 1.00 8.309.586.00 7.000.000.00 400009000 ت�صميم وان�صاء كلية الطب مع ال�صراف والتجهيز

0 735.000.00 165.000.00 900.000.00
 التعاون والتواأمة وال�صراكة مع اجلامعات واملوؤ�ص�صات التعليمية

والبحثية والدولية وا�صتقطاب العلماء املتميزين
400022000

10.562.900.00 7.400.001.00 11.162.899.00 8.000.000.00
 ت�صميم وان�صاء كليتي الرتبية يف الدمل وحوطة بني متيم وكلية العلوم

والدرا�صات بالفالج
400050000

400.000.00 5.400.000.00 0 5.000.000.00 400070000 البنية التحتية واملوقع العام

2.282.954.00 1.00 3.282.950.00 1.000.000.00 400080000 ت�صميم وان�صاء مبنى ادارة اجلامعة والعمادات مع ال�صراف

0 0 0 0 400100000 ت�صميم وان�صاء علوم احلا�صب مع ال�صراف

0 0 0 0 400130000 ت�صميم وان�صاء كلية الهند�صة بوادي الدوا�صر مع ال�صراف

94.800.00 0 94.800.00 0 400140000 ت�صميم وان�صاء كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية مع ال�صراف بال�صليل

0 2.000.000.00 0 2.000.000.00 ت�صميم وان�صاء املوقع العام والبنية التحتية )مرحلة ثانية ( 400280000

0 3.000.000.00 0 3.000.000.00 400310000 املباين امل�صاندة للمدينة اجلامعية

1.373.000.00 1.992.110.00 1.380.890.00 2.000.000.00 400350000 جتهيز وتاأثيث املكتبات يف الكليات

0 0 0 0 400370000 ان�صاء مبنى املعامل لكلية الهند�صة

4/9 ـ الباب الرابع:  ) االصول غير المالية ( 
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ

 ١٤
٣٩

 -
 ١٤

٣٨
 -

ع 
س

تا
 ال

ي
نو

س
 ال

ير
قر

لت
ا

المناقالت المعتمد بعد 
التعديل المعتمد المسمى البنود

له منه

12.466.812.00 0 12.466.812.00 0 400410000 ان�صاء كلية ادارة الأعمال مع الت�صميم والإ�صراف

0 0 0 0 400460000 من�صاآت ريا�صية مع الت�صميم وال�صراف

1.213.479.00 844.000.00 2.369.479.00 2.000.000.00 400480000 ان�صاء مبنى الت�صغيل وال�صيانة مع الت�صميم وال�صراف

1.656.508.62 46. 1.656.508.16 0 400500000 البنية ال�صا�صية وخدمات موقع جممع الكليات ال�صحية

161.424.00 2.990.001.00 171.423.00 3.000.000.00 400580000 ان�صاء كلية الرتبية بوادي الدوا�صر بنني مع الت�صميم وال�صراف

29.954.407.00 0 29.954.407.00 0 400650000 تو�صيل الكهرباء ملجمع الفالج مع ان�صاء حمطة كهربائية باملجمع

0 0 0 0 ان�صاء امل�صت�صفى اجلامعي 400�صرير 400810000

2.887.548.00 5.000.000.00 2.887.548.00 5.000.000.00 تامني وجتهيز معامل واأجهزة تعليمية لكليات اجلامعة 400870000

0 0 1.500.000.00 1.500.000.00 422400000 تاأمني ال�صيارات واملعدات

0 0 0 0
 كليتي الهند�صة والعلوم الطبية واملباين امل�صاندة والوحدات الدارية

 امل�صاندة
450020100

0 0 0 0
 ان�صاء البنية التحتية مبجمع الكليات باخلرج مع الت�صميم وال�صراف

 مرحلة ثانية
450020200

0 0 0 0 450030100 ا�صكان اع�صاء هيئة التدري�ص والطالب باخلرج مع الت�صميم وال�صراف

441.000.00 0 441.000.00 0 450030200 كلية املجتمع واملوقع العام بالأفالج مع الت�صميم وال�صراف

0 0 0 0 450030300  ا�صكان اع�صاء هيئة التدري�ص بالأفالج مع الت�صميم وال�صراف

2.639.264.00 11.720.021.00 5.919.243.00 15.000.000.00 ان�صاء املوقع العام وكلية العلوم بوادي الدوا�صر مع الت�صميم والإ�صراف 450030400
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الميـــــزانـــيـــــــــــة
الفصل التاسع

المناقالت المعتمد بعد 
التعديل المعتمد المسمى البنود

له منه

0 0 0 0 450030300  ا�صكان اع�صاء هيئة التدري�ص بالأفالج مع الت�صميم وال�صراف

2.639.264.00 11.720.021.00 5.919.243.00 15.000.000.00 ان�صاء املوقع العام وكلية العلوم بوادي الدوا�صر مع الت�صميم والإ�صراف 450030400

67.497.440.62 45.881.135.46 86.425.305.16 64.809.000.00 املجموع

المناقالت المعتمد بعد 
التعديل التكاليف المعتمدة المسمى البنود

له منه

0 950.000.00 0 950.000.00 العا�صة 27222

0 950.000.00 0 950.000.00 املجموع

9/5 - الباب الخامس المنافع االجتماعي
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مذكرات التفاهم
الـفـصـل الثامن

اإلنجازات والمعوقات والمقترحات

الفصل العاشر

يت�صمن هذا الف�صل منجزات وحدات اجلامعة وحتديد املعوقات و�صبل التغلب عليها
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
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اإلنجازات والمعوقات والمقترحات
الفصل العاشر

1/10 ـ إنجازات تراكميه متطورة:

نسبة اإلنجاز مقارنة 
بالعام السابق المنجز الجهة

%100 اجناز املطلوب من وزارة اخلدمة املدنية فيما يخ�ص برنامج امللك �صلمان لتطوير املوارد الب�صرية

عمادة �صوؤون اأع�صاء 
هيئة التدري�ص 

واملوظفني
وكالة اجلامعة

%100 اإنهاء اإجراءات اأع�صاء هيئة التدري�ص اجلدد واملجددة عقودهم

%100 ا�صتقبال اأع�صاء هيئة التدري�ص اجلدد املن�صمني للجامعة

%100 طرح عدد من امل�صابقات الوظيفية الإدارية والفنية والهند�صية وال�صحية

%80 اإن�صاء نظام اأداء وظيفي الكرتوين ح�صب لئحة الأداء اجلديدة

%100 ا�صتحداث اإدارة الأداء الوظيفي

%70 امل�صاركة يف ان�صاء النظام املايل والإداري اجلديد

%100 عقد عدد من الجتماعات الدورية والطارئة ملتابعة امل�صاكل امل�صتجدة.

%100 ا�صتقطاب اأع�صاء هيئة التدري�ص املتميزين.

%100 منح دورات تدريبية للموظفني املتميزين.

%100 منح جائزة للموظف املتميز على م�صتوى العمادة.

%80 تطوير املوقع الإلكرتوين واثراء املحتوى وجتهيزه ل�صتطالعات الراأي وال�صكاوي

%100 انهاء اجراءات التعاقد مع اأع�صاء هيئة التدري�ص للكليات.

%100 انهاء حم�صر الرتقيات 1439

%100 انهاء تر�صيح موظفي اجلامعة للتدريب مبعهد الإدارة.

%100 الق�صم الن�صائي نفذ دورات وور�ص عمل لنظام اإدارة الأداء الوظيفي اجلديد

%100 انهاء اجراءات الرتقيات لعدد من من�صوبي اجلامعة.

%100 اإ�صدار قرارات تعيني ل�صتاذ م�صاعد و معيد ومعيدة، وحما�صر.

نسبة اإلنجاز مقارنة 
بالعام السابق المنجز الجهة

%100 اإ�صدار قرارات ترقية اإلى اأ�صتاذ م�صارك و اإلى اأ�صتاذ من اأع�صاء هيئة التدري�ص غري ال�صعوديني.

عمادة �صوؤون اأع�صاء 
هيئة التدري�ص 

واملوظفني
وكالة اجلامعة

%100 �صرف امل�صتحقات املالية ملن�صوبي اجلامعة.

%100 اإعداد م�صريات الرواتب

%100 ح�صاب الفروقات يف الرواتب وامل�صتحقات املالية.

%100 ا�صدار عدد من قرارات البتعاث.

%100 ا�صدار عدد من قرارات التدريب.

%100 ا�صدار قرارات عدد من املوؤمترات والندوات.

%100 تاأمني احتياجات العمادة املكتبية.

%100 انهاء اجراءات ال�صتقدام.

%100 ا�صدار التاأ�صريات.

%100 تنظيم لقاءات ودية بني من�صوبي العمادة.

%100 حجز وظائف لأع�صاء هيئة التدري�ص ومن يف حكمهم.

%100 اإ�صافة الرتب الأكادميية لأع�صاء هيئة تدري�ص ومن يف حكمهم.

%100 ا�صافة الأق�صام الأكادميية جلميع اأع�صاء هيئة التدري�ص ومن يف حكمهم يف النظام املايل والإداري.

%100 امل�صاركة يف ت�صحيح الو�صع الراهن يف وحدات الإعداد العام يف اجلامعة.

%100 امل�صاركة يف اإعداد امليزانية العامة للجامعة بالتعاون مع اإدارة التخطيط وامليزانية.

%100 اكمال ا�صافة املوؤهل العلمي لالإداريني والفنيني.

%100 امل�صاركة يف اأعمال جلان املراجعة الداخلية اجلامعة
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نسبة اإلنجاز مقارنة 
بالعام السابق المنجز الجهة

%100 اإ�صدار قرارات ترقية اإلى اأ�صتاذ م�صارك و اإلى اأ�صتاذ من اأع�صاء هيئة التدري�ص غري ال�صعوديني.

عمادة �صوؤون اأع�صاء 
هيئة التدري�ص 

واملوظفني
وكالة اجلامعة

%100 �صرف امل�صتحقات املالية ملن�صوبي اجلامعة.

%100 اإعداد م�صريات الرواتب

%100 ح�صاب الفروقات يف الرواتب وامل�صتحقات املالية.

%100 ا�صدار عدد من قرارات البتعاث.

%100 ا�صدار عدد من قرارات التدريب.

%100 ا�صدار قرارات عدد من املوؤمترات والندوات.

%100 تاأمني احتياجات العمادة املكتبية.

%100 انهاء اجراءات ال�صتقدام.

%100 ا�صدار التاأ�صريات.

%100 تنظيم لقاءات ودية بني من�صوبي العمادة.

%100 حجز وظائف لأع�صاء هيئة التدري�ص ومن يف حكمهم.

%100 اإ�صافة الرتب الأكادميية لأع�صاء هيئة تدري�ص ومن يف حكمهم.

%100 ا�صافة الأق�صام الأكادميية جلميع اأع�صاء هيئة التدري�ص ومن يف حكمهم يف النظام املايل والإداري.

%100 امل�صاركة يف ت�صحيح الو�صع الراهن يف وحدات الإعداد العام يف اجلامعة.

%100 امل�صاركة يف اإعداد امليزانية العامة للجامعة بالتعاون مع اإدارة التخطيط وامليزانية.

%100 اكمال ا�صافة املوؤهل العلمي لالإداريني والفنيني.

%100 امل�صاركة يف اأعمال جلان املراجعة الداخلية اجلامعة
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نسبة اإلنجاز مقارنة 
بالعام السابق المنجز الجهة

%100 املوقع العام املرحلة الولى

الإدارة العامة 
للم�صاريع

وكالة اجلامعة

%100 كلية املجتمع

%100 كلية العلوم

%100 كلية العلوم الطبية التطبيقية

%100 كلية الهند�صة

%100 ا�صكان اع�صاء هيئة التدري�ص والطالب -م1

%100 ا�صكان اع�صاء هيئة التدري�ص والطالب -م2

%100 كلية املجتمع مبجمع الكليات بالفالج

%100 اإ�صكان اأع�صاء هيئة التدري�ص بالفالج

%100 املوقع العام والبنية التحتية )املرحلة الثانية(

%100 اإن�صاء  اأعمال املوقع العام  والبنية التحتية ) م3(

%100 املوقع العام وكلية العلوم والآداب بوادي الدوا�صر

%100 البنية التحتية ل�صبكة املعلومات التفاعلية

%100 ان�صاء حمطة الكهرباء من اجلامعة

%100 كلية الرتبية للبنات بالدمل

%100 تظليل وتكييف املباين وال�صاحات لكليات البنات التابعة للجامعة

%100 ان�صاء مبنى الف�صول ال�صافية لكلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

%96 اإن�صاء املباين امل�صاندة باملوقع العام

%100 اإن�صاء كلية اإدارة الأعمال

%100 ان�صاء معامل كلية الهند�صة باملدينة اجلامعية باخلرج

%100 ان�صاء معامل وقاعات درا�صية عاجلة للطالبات / كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية باخلرج / الهياثم

%100 درا�صة وت�صميم م�صروع حماية املدينة اجلامعية من اخطار ال�صيول
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نسبة اإلنجاز مقارنة 
بالعام السابق المنجز الجهة

-  Catalyst Award 2018 احل�صول على جائزة بالك بورد الدولية للتميز يف قيادة التغيري يف جمال التعلم الإلكرتوين
for Leading Change

عمادة تقنية 
املعلومات

وكالة اجلامعة

- امل�صاهمة يف تطوير من�صة "�صم�ص" للموارد التعليمية  املفتوحة ، والتي طورها املركز الوطني للتعليم الإلكرتوين بدعم من 
عدد من اجلامعات ال�صعودية التي بادرت بالإ�صهام يف تطويرها، والتكامل معها، والبدء يف اإثرائها بامل�صادر التعليمية.

-
حت�صني موؤ�صر ن�صج اخلدمات الإلكرتونية )م�صتوى الرقمنة مع ي�صر(.

املركز العا�صر من بني 157 جهة حكومية .

-
املركز الرابع ع�صر يف نتائج القيا�ص ال�صابع للتحول للتعامالت الإلكرتونية احلكومية بن�صبة اإجناز بلغت 91.23%، من بني 156 

جهة حكومية اأخرى على م�صتوى اململكة.

%100

اإجناز العديد من الأنظمة واخلدمات اجلديدة لأع�صاء هيئة التدري�ص واملوظفني كالتايل : )نظام الوقت، خدمة البدلت ، 
خدمة املكافئة الت�صجيعية ، نظام م�صاريع التخرج ، نظام وجهني ، بوابة خدمة املجتمع، نظام احلاوية العلمية، جائزة التميز 

البحثي، اخلدمات الإدارية للمتعاقدين، خدمة اإدارة م�صتودعات الكليات، خدمة توثيق الإجراءات، نظام الح�صائيات، 
خدمة حتديث البيانات، نظام اإدارة وحدة التغذية، خدمة طي القيد ،خدمة بطاقة خدمة، نظام الإ�صتبانات للخدمات النظام 

ال�صحي للم�صت�صفى اجلامعي ، النظام املايل والإداري ملعهد الأمري عبدالرحمن بن نا�صر ، نظام اإدارة الأجهزة الهاتفية (.

%100
اإ�صدار ن�صخ ثانية لالأنظمة ال�صابقة مثل : )خدمة الدخول املوحد ،نظام الجازات ، نظام الرتقيات ، نظام بدل تعليم جامعي 

، نظام تقييم الأداء ، نظام الر�صد والإنتاج العلمي ، نظام احل�صور والن�صراف ، نظام اإخالء الطرف ، نظام الإ�صكان اجلامعي 
للموظفني، نظام طلب الدرا�صة، خدمة جتديد عقود اأع�صاء هيئة التدري�ص، نظام �صري املعامالت(

%100 اإجناز تطبيقات هواتف ذكية : )اخلدمات الإدارية اللكرتونية للموظفني – اخلدمات الأكادميية للطالب – خدمة تعقب 
مركبات النقل للطالبات(

%100 التكامل مع قيا�ص ، نور ، حرف لت�صهيل عملية القبول وتعديل الرغبات

%100 اإ�صدار ن�صخ جديدة لبوابات القبول التالية : )بوابة املنح اخلارجية ، بوابة الدرا�صات العليا(

%100 اإن�صاء نظام ذكاء الأعمال – اأداء 

%25 التكامل مع نظام ديوان املراقبة – �صامل
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نسبة اإلنجاز مقارنة 
بالعام السابق المنجز الجهة

%80 ترقية جميع قواعد البيانات 

عمادة تقنية 
املعلومات

وكالة اجلامعة

%40 ت�صحيح ورفع جودة البيانات الغري دقيقة واخلاطئة واملفقودة .

%90 بناء نواة م�صتودع البيانات لنظام التعلم اللكرتوين ) البالك بورد (

%100 اإن�صاء اإدارة عالقات امل�صتفيدين بالعمادة

%100 تغيري نظام الدعم الفني اإلى نظام اإدارة خدمات تقنية املعلومات،  ) نظام متطور ل�صتقبال طلبات البالغات التقنية وحلها (

%100 تد�صني ح�صاب العمادة على تويرت 

%100 امل�صاركة يف فعاليات امللتقى التعريفي لطالب ال�صنة التح�صريية

%92 ا�صتحداث بوابة خدمات تقنية املعلومات

%91 تنفيذ برنامج التوعية يف التعلم الإلكرتوين

%100 جتهيز معر�ص متنقل للتعريف باخلدمات املقدمة من العمادة

%100 اإعداد برو�صرات تعريفية للطالب واأع�صاء هيئة التدري�ص لتو�صيح اأنظمة وخدمات العمادة

%100
اإعادة تطوير منظومة اإح�صاءات تفعيل نظم التعلم الإلكرتوين لقيادات اجلامعة وذوي الخت�صا�ص من العمداء وروؤ�صاء 

الق�صام. 

%100
عقد ور�صة عمل بنمط تدريب املدربني، ا�صتهدفت تدريب املتميزين من اأع�صاء هيئه التدري�ص على نظم التعلم الإلكرتوين 

بنمط TOT لال�صتفادة منهم يف تدريب زمالئهم بالكليات. 

%100 تطوير واإطالق عدد من املواقع الإلكرتونية عرب البوابة الإلكرتونية با�صتخدام نظام اإدارة املحتوى دروبال – الإ�صدار الثامن.
مع نقل كافة البيانات والفعاليات والأخبار من الإ�صدار ال�صابق اإلى الإ�صدار الأخري للبوابة.

%100 اإطالق نظام امل�صابقات الطالبية الإلكرتوين اخلا�ص بوحدة التوعية الفكرية.

%86 �صيانة كافة معامل احلا�صب الآيل ب�صكل دوري وجتهيزها بكافة الربامج املطلوبة.
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نسبة اإلنجاز مقارنة 
بالعام السابق المنجز الجهة

%87
ربط كافة الأجهزة مبجال اجلامعة للو�صول اإلى بيئة اأمان مميزة ول�صهولة تطبيق اأي اأنظمة مفيدة يف امل�صتقبل ، وتركيب 

م�صاد الفريو�صات )Kaspersky( على اأجهزة املوظفني واأع�صاء هيئة التدري�ص واملعامل للو�صول اإلى بيئة اآمنة.

عمادة تقنية 
املعلومات

وكالة اجلامعة

%100 تركيب نظام منع الخرتاق حلماية مركز بيانات اجلامعة

%96 اإن�صاء بيئة افرتا�صية متكاملة و البدء يف حتويل خوادم مركز البيانات من خوادم حقيقية اإلى خوادم افرتا�صية.

%100

النتهاء من عملية تغيري اجلدار الناري بالإنرتنت و ترتب عليه:
1. التخل�ص من م�صكلة عدم وجود بديل للجدار الناري القدمي

2. تركيب نظام جديد يوفر ال�صتمرارية
3. حت�صني الأداء و زيادة م�صتوي احلماية

%100
تطوير منظومة الأنظمة ال�صمعية واملرئية والت�صال املرئي عن بعد مب�صرح اجلامعة الرئي�صي مببنى 6 حيث مت ا�صتحداث 

جميع الأنظمة وحتويلها الى منظومة رقميه متكاملة لكي يتم ال�صتفادة من امل�صرح اجلامعي ب�صكل متكامل .

%100
النتهاء من جتهيز قاعة م�صرح كلية طب ال�صنان بالأنظمة املرئية وال�صمعية واأنظمة الت�صال املرئي عن بعد وتدريب الفنني 

املخت�صني بالكلية على ت�صغيل تلك الأنظمة .

%100
النتهاء من جتهيز قاعه م�صرح كبار الزوار بكلية الطب باحلرم اجلامعي  باأحدث الأنظمة ال�صوتية واملرئية وجتهيزها اأي�صا 

بالأثاث والديكور املنا�صب .

%100
النتهاء من جتهيز قاعة م�صرح كلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية بحوطة بنى متيم بالأنظمة املرئية وال�صمعية وتدريب 

الفنني املخت�صني على ت�صغيل تلك الأنظمة .

%100
النتهاء من جتهيز عدد )4( قاعات درا�صية ذكية للدرا�صات العليا مببنى كلية العلوم الطبية التطبيقية بالأنظمة املرئية 

وال�صمعية واأنظمة الت�صال املرئي عن بعد وربطها بقاعات اأق�صام الطالبات بكلية الرتبية باخلرج ومت تدريب الفنني املخت�صني 
بالكلية على ت�صغيل تلك الأنظمة .

%100 جتديد �صهادة اجلودة يف حماية واأمن املعلومات الآيزو 27001

%100   Security operations center (SOC(    افتتاح مركز العمليات الأمنية افتتاح
املعني بتقدمي خدمات للجامعة ومن�صوبيها كحماية الأجهزة من الفريو�صات والت�صدي ملحاولت الخرتاقات.

%100 اإن�صاء مركز الت�صديق الرقمي التابع للمركز الوطني للت�صديق الرقمي.
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نسبة اإلنجاز مقارنة 
بالعام السابق المنجز الجهة

%100 ترقية وتاأ�صي�ص دوائر الربط مبركز البيانات ب�صرعة 50 ميجا لعدد خم�صة فروع.

عمادة تقنية 
املعلومات

وكالة اجلامعة

%100 ترقية �صرعة دوائر الت�صال بالإنرتنت الرئي�صية من 500 ميجا اإلى 1 جيجا.

%100 ترقية �صرعة دوائر الت�صال الرئي�صية IPVPN من 300 ميجا اإلى 1 جيجا.

%100 ترقية دوائر الربط مبركز البيانات ب�صرعة 20 ميجا لعدد من الفروع.

%100
زيادة �صعة ال�صبكة الداخلية لالت�صال يف مباين اجلامعة بعدد 1261 نقطة تخدم اأنظمة كامريات املراقبة والت�صالت 

والنرتنت.

%100 اإ�صافة 733 جهاز اإلى جمال اجلامعة لتح�صني بيئة العمل واأمن املعلومات.

%100 تد�صني ح�صاب العمادة )@ITDL_PSAU ) على ح�صاب تويرت 

%100 معاجلة طلبات وم�صاكل بوابة التوظيف للم�صتفيدين املتوا�صلني على ح�صاب تويرت

%90 اإ�صافة حمتوى خدمات تقنية املعلومات على املوقع الإلكرتوين

%100 عمل فيديوهات تعليمية ق�صرية للم�صتفيدين من اخلدمات بالتعاون مع اإدارة التعلم الإلكرتوين

%100 عمل برو�صورات للطالب واأع�صاء هيئة التدري�ص بالتعاون مع اإدارة البوابة الألكرتونية 

%100
ا�صتقبال البالغات عن طريق حتويلة 2000 وعن طريق الإمييل ونظام اإدارة خدمات تقنية املعلومات للم�صتفيدين من داخل 

اجلامعة

%100
ا�صتقبال البالغات عن طريق حتويلة 2000  للم�صتفيدين من خارج اجلامعة واإ�صافة فئة خا�صه بهم يف نظام اإدارة خدمات 

تقنية املعلومات

%100 جتهيز معر�ص العمادة املتنقل وامل�صاركة به يف امللتقى التعريفي لطالب ال�صنة التح�صريية وامل�صتجدين يف الكليات

%100 ن�صر حزمة من التغريدات على ح�صاب العمادة يف م�صروع حماية تويرت بهدف ن�صر الوعي واملعرفة 

%25 اإعداد خطة لزيارة جهات وكليات اجلامعة وقد مت زيادة كلية الطب 

%100 امل�صاركة يف خطة اإطالق خدمات �صور بالتعاون مع اإدارة امل�صاريع واإدارة التطبيقات
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نسبة اإلنجاز مقارنة 
بالعام السابق المنجز الجهة

%100 امل�صاركة يف اإطالق خدمات تقنية املعلومات بالتعاون مع اإدارة البوابة الإلكرتونية

عمادة تقنية 
املعلومات

وكالة اجلامعة

%100 تاأمني رخ�ص فح�ص البيانات ال�صبكية

%100 تاأمني رخ�ص مراقبة م�صاد الربجميات اخلبيثة ال�صبكي

%100 م�صروع حماية واأمن املعلومات )اأملرحلة الأولى(

 % 100 اإكتمال م�صتودع بيانات ونظام ذكاء الأعمال واإح�صاءات التعلم الإلكرتوين ) اأنالتيك( 

 %100 برنامج التوعية والتدريب للتعلم الإلكرتوين ) رائدات ( يح�صل على جائزة متيز عامليه للريادة يف التغيري

 %100
ح�صول اجلامعة على دعم برنامج التحول الوطني ملبادرتني نوعيتني يف التعلم الإلكرتوين ) اإن�صاء مركز تطوير املحتوي 

الرقمي( و )تطوير امل�صادر التعليمية مفتوحة امل�صدر(. 

 %85
ال�صتمرار يف اإجناز مبادرتي التعلم الإلكرتوين وفق امل�صتهدفات املخططة واجلدول الزمني بن�صبة ) 61% ( مل�صروع تاأ�صي�ص 

مركو تطوير املحتوي  )امل�صتهدف له خالل الفرتة الزمنية لإجناز التقرير احلايل )57%( املتحقق اأعلى من امل�صتهدف  ، 
وتطوير امل�صادر التعليمية مفتوحة امل�صدر ) 54 %( اإنحراف اقل من %10 . 

 % 100
جتديد ال�صراكة مع املركز الوطني للتعلم الإلكرتين والتعليم عن بعد، وبرناجمة ل�صبكة املوراد ال�صعودية التعليمية املفتوحة 

) �صم�ص(. 

 %100 تنفيذ احلقيبة الأولى لتدريب اأع�صاء هيئة التدري�ص على اإثراء من�صة "�صم�ص"، ل 50 ع�صو هيئة تدري�ص، من خالل من �صبق 
تدريبهم من اأع�صاء هيئة التدري�ص "مدربي �صم�ص". 

%50 تن�صيب من�صة للمقررات التعليمية مفتوحة امل�صدر �صمن بنية اجلامعة )https://ocw.psau.edu.sa( و بدء 
تخ�صي�صها كبوابة للتعلم املفتوح.

 %40
اإن�صاء وحدة خا�صة لتطوير املحتوى الرقمي وتطوير املقررات �صمن بنية وكالة التعلم الإلكرتوين بعمادة تقنية املعلومات 

والتعليم عن بعد، وبدء تطوير مقررات اإلكرتونية منوذجية ) اكادميية ومهارية( داخليا وبالتعاون مع م�صروع برنامج التحول 
الوطني ) تطوير امل�صادر التعليمية املفتوحة(
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%100

تطوير دليل عمل واإجراءات تطوير املحتوى الرقمي ومراحلة، وم�صتويات التطوير للمحتوى الرقمي، واإختيار م�صتهدفات 
التطوير الأكادميية على مدار 36 �صهرا ) عدد 92 مقرر اإلكرتوين( مب�صتوياتها الثالث، واإعتماد وثيقة اإختيار املقررات من 

اللجنة العليا للتعلم الإلكرتوين، والبء فى تطوير 25 مقرر من قائمة امل�صتهدفات بالتعاون مع م�صروع اجلامعة ملباردات 
التحول الوطني. 

عمادة تقنية 
املعلومات

وكالة اجلامعة

 %30
بدء تفعيل وحدات للتعلم الإلكرتوين يف كليات اجلامعة ) منوذج كلية الطب(  والعمل على التو�صع يف ذلك النموذج بت�صجيع 

اللجنة العليا للتعلم الإلكرتوين باجلامعة، واإعداد الن�صخة الولية من القواعد املنظمة لوحدات التعلم الإلكرتوين بالكليات 
واللجنة الإ�صرافية عليها، ومهام عملها واأ�صرتاتيجيتها. 

 %50

التخطيط لإطالق برنامج �صامل للتوعية والتدريب ) تدريب املدربني( والتدريب الداخلي للتنمية املهنية لأع�صاء هيئة 
التدري�ص يف جوانب ) ا�صتخدام النظم(، ) الت�صميم والتطوير للمحتوى(، و) ا�صرتاتيجيات التعليم القائمة على الويب( 

بالإ�صافة اإلى ور�ص تخ�ص�صية، ت�صتهدف كافة اأع�صاء هيئة التدري�ص باجلامعة �صمن م�صاريع مبادرات التحول الوطني للتعلم 
الإلكرتوين. 

 %100
اكتمال امل�صروع الداخلي لإعداد القواعد املنظمة للتعلم الإلكرتوين ، وال�صيا�صات احلاكمة له، واأمناطه  بن�صختها الأولية 

والعر�ص على اللجنة العليا للتعلم الإلكرتوين ملناق�صتها واإقرارها 

 %50
جناح ترقية بنية نظم التعلم الإلكرتوين ) بالكبورد(، واخلوادم والتطبيقات الداعمة لها من خالل كوادر اجلامعة لتقنية 

املعلومات والتعلم الإلكرتوين اإيل الإ�صدار الأحدث يف البيئة التجريبية والتخطيط لتنفيذ الرتقية يف بيئة العمل خالل فرتة 
العطالت. 

%40
العمل على اإطالق بوابة جديدة للتعلم الإلكرتوين تعك�ص التطوير يف الأعمال والنظم واخلدمات وامل�صاريع، بالتعاون مع فريق 

بوابة اجلامعة ) انتهاء مرحلة التخطيط، وبدء التنفيذ(
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% 100 التحويل اخلارجي

عمادة تقنية 
املعلومات

وكالة اجلامعة

% 100 القبول اللتحايف
% 100 تعديل الرغبات

% 100 اإن�صاء خدمة الإختبار البديل

% 100 اإن�صاء وتطوير بوابة املنح الداخلية

% 100 اإن�صاء وتطوير بوابة املنح اخلارجية

% 100 اإن�صاء خدمة املعدلت الداخلية

% 100 اإن�صاء خدمة تخريج الطالب

% 100 حتديث دليل القبول.

% 100 حتديث دليل الإجراءات.

% 100 حتديث املر�صد الأكادميي للطالب اجلامعي.

% 100 تطوير تطبيق للتقارير الإح�صائية )نظام ذكاء الأعمال(.

% 100 تطوير خدمة الر�صائل على البوابة الإللكرتونية للطالب.

م�صتمر الركن طوال 
الأ�صبوع

)ركن تبادل الكتب الدرا�صية( ركن يق�صم ح�صب التخ�ص�ص وامل�صتوى املوجود بالكلية ويتم تبادل الكتب الدرا�صية فيها ولقد مت 
العالن عن هذا الركن يف اأيام الإختبارات ومت تبليغ جميع الطالبات مب�صاعدة من م�صرفة املجل�ص الطالبي والأن�صطة

 الأ�صتاذة / لطيفة العنزي

كلية اإدارة العمال 
باخلرج

وكالة اجلامعة لل�صوؤون 
التعليمية والكادميية

) الإجناز (عر�ص كل مامت اجنازه خالل الف�صل الدرا�صي بالإ�صافة اإلى تكرمي امل�صاركات والت�صجيع الإجنازات اأعوام قادمة

طوال ال�صنة )بيتي مكتبتي( الهتمام باملكتبة وحث الطالبات على ذلك وال�صعي لتنويع الكتب داخل املكتبة

يوم واحد  )ق�صة حياة موؤ�ص�ص( فلم عر�ص يف قاعة الأن�صطة الطالبي

)امللتقى التعريفة باملجل�ص الطالبي( التعريف باملجل�ص الطالبي )اأهدافه -دوره –مهامه( الرتحيب بالطالبات امل�صتجدات 
بالكلية والتعريف بلجان املجل�ص الطالبي وانطالقتها ومناق�صة القرتاحات وامل�صاكل مع الطالبات والتعريف بهيكل املجل�ص 

الطالبي املكون من )الرئي�صة –النائبة –امينة املجل�ص – وع�صوات املجل�ص( وم�صرفة املجل�ص ا�صتاذة / لطيفة العنزي

تكرمي طالبات املجل�ص الطالبي على ما بذلوه من جهود رائعة باإ�صراف والقائم بالعمل ا�صتاذة/ لطيفه العنزي
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- - اإجناز البطاقة التعريفية اخلا�صة بالكلية وتزويد مركز اجلامعة بها اإلكرتونيا   كلية الرتبية بوادي 
الدوا�صر

وكالة اجلامعة لل�صوؤون 
التعليمية والكادميية

% 100 العتماد على النظم احلا�صوبية يف اإمتام عمل الوحدة ب�صورة كاملة واإن�صاء قواعد البيانات  

%100 1/ح�صول الكلية على املركز الأول يف امللتقى العلمي الثاين لهذا العام على        م�صتوى اجلامعة.

كلية الرتبية بالدمل
%100

2/ اإثراء ال�صراكة املجتمعية بني الكلية وكافة كليات اجلامعة    وتعليم الدمل واخلرج واإثراء الور�ص التدريبية للخريجات 
بالتدريب والتاأهيل بكافة املحور.

%100
متيز الوحدات التعليمية والأكادميية والإدارية عامة واخلريجات والقبول والت�صجيل والإر�صاد الأكادميي والنف�صي خا�صة يف 

اإجناز خطة العمل واإخراجها يف �صورة مميزة خالل العام اجلامعي 1439/1438هـ

%100 3/اإجناز الأدلة اخلا�صة باملعايري والرباهني واملمار�صات والإح�صائيات الواردة من عمادة التطوير واجلودة.

%100 نادى جرعة كاأف�صل نادى طالبي

100%كلية ال�صيدلة كاأ�ص بطولة اجلامعة لكرة القدم ملن�صوبي اجلامعة

%100 املراكز الأولى يف الأبحاث ال�صحية على م�صتوى اجلامعة

مت اعتماده املنهج اجلديد لكلية الطب وبدء تطبيقه كلية الطب

- ح�صول طالب الكلية على الأربعة مراكز الأولى يف م�صابقة البحث العمي على م�صتوى اجلامعة.
كلية العلوم 
والدرا�صات 

الن�صانية بال�صليل

%100 م�صاركة يف معر�ص القاهرة الدويل للكتاب 2018
عمادة �صوؤون 

املكتبات
وكالة اجلامعة للدرا�صات 

العليا والبحث العلمي
جرد مقتنيات مكتبات الكليات  %70

%100 امل�صاركة يف اليوم العاملي للكتاب

%100 اإعتماد خمططات عيادات اأمرا�ص الن�صاء والتوليد وعمليات اليوم الواحد.

امل�صت�صفى اجلامعي وكالة اجلامعة

%90 الإنتهاء من جتهيز وحدة املناظري الطبية لبدء ت�صغيلها.

%100 الإنتهاء من جتهيز واإعداد برنامج الفح�ص املبكر ل�صرطان الثدي.

%100 اإعادة تاأهيل و�صيانة نظام الغازات الطبية.

%100 طرح احتياجات امل�صت�صفى من امل�صتلزمات الطبية واملخربية والأدوية يف مناف�صات. 
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%100 جتهيز ال�صالة الرتفيهية يف املجمع ال�صكني.

امل�صت�صفى اجلامعي وكالة اجلامعة

%80 جتهيز مرافق امل�صت�صفى باإجراءات ال�صالمة.

%80 تفعيل وحدة التطوير واجلودة لتتالئم مع الإعتماد ال�صحي للم�صت�صفيات.

%100 اإن�صاء وحدة حقوق ور�صى املر�صى.

%90 اإفتتاح اأق�صام الأ�صعة اجلديدة.

%100 اإعتماد لئحة تنظيم العمل للت�صغيل املبا�صر

%100 اإعتماد الهيكل التنظيمي للم�صت�صفى

%100 اإعتماد �صلم الرواتب لربنامج الت�صغيل املبا�صر 

%100 اإعتماد خمططات امل�صتودعات الطبية يف مقر املدينة الطبية.

- ا�صتحداث جمل�ص عمادة �صوؤون الطالب

عمادة �صوؤون 
الطالب

وكالة اجلامعة لل�صوؤون 
التعليمية والأكادميية

- افتتاح الإ�صكان الطالبي، وجتهيزه بكافة املرافق واخلدمات

- جتهيز املطعم الرئي�صي للجامعة

- ا�صتقطاب ال�صركات واملوؤ�ص�صات املتميزة يف اخلدمات الطالبية

- ا�صتحداث وحدة رعاية طالب املنح

- ا�صتحداث وحدة رعاية الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�صة

- ا�صت�صافة اجتماع عمداء �صوؤون الطالب باجلامعات ال�صعودية

-
الإعداد والتنظيم والتن�صيق لجتماع عمداء �صوؤون الطالب باجلامعات ال�صعودية مع اللجنة الدائمة ملكافحة املخدرات بوزارة 

التعليم

- م�صاندة الأن�صطة الثقافية والجتماعية لربامج اللجنة التوعوية ملكافحة املخدرات باجلامعة

- اإقامة مع�صكر الدرا�صة الأولية للجوالة باجلامعة

- ح�صول منتخب اجلامعة على املركز الرابع يف دوري اجلامعات لكرة القدم
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الحلول المقترحة المعوق الجهة

دعم العمادة بالكوادر املوؤهلة 1-  نق�ص الت�صكيل الإداري يف جميع اإدارات العمادة.

عمادة �صوؤون اأع�صاء هيئة 
التدري�ص واملوظفني

وكيل اجلامعة

2-  عدم منا�صبة امل�صاحة املخ�ص�صة للعمادة مقارنة بحجم 
العمل.

توفري حوافز مادية ومعنوية ملوظفني العمادة 3-  عدم وجود حوافز جاذبة ل�صتقطاب كوادر موؤهلة ومدربة.

ت�صريع �صرف احلوافز 4-  تاأخر �صرف احلوافز املادية.

التن�صيق مع عمادة تقنية املعومات لتطويرالنظام 
املوجود ليتالئم مع متطلبات العمل يف العمادة

5-  النظام املايل والإداري اللكرتوين ما يزال يحتاج اإلى تطوير 
لي�صل الى ال�صورة التي تطمح اإليها العمادة.

رفع املبلغ املخ�ص�ص لعمادة �صوؤون املكتبات ميزانية عمادة �صوؤون املكتبات
عمادة �صوؤون املكتبات

وكالة اجلامعة للدرا�صات العليا 
النتقال الى مبنى اكرب م�صاحةوالبحث العلمي �صيق امل�صاحة للمكتبة املركزية 

التوا�صل مع اجلهات املخت�صة لزيادة عدد املوظفني. نق�ص يف عدد موظفي العمادة.

عمادة القبول والت�صجيل
وكالة اجلامعة لل�صوؤن التعليمية 

والكادميية

زيادة املخ�ص�صات املالية للعمادة. �صعف املخ�ص�صات املالية للعمادة.

تخ�صي�ص مبنى للعمادة. عدم وجود مبنى خم�ص�ص للعمادة.

املحافظة على الكادر الب�صري للعمادة. عدم ثبات املوظفني ونقلهم من العمادة.

زيادة العنا�صر الب�صرية قلة املواد الب�صرية والعتمادات

الإدارة العامة للم�صاريع توفري العتمادات املاليةوكيل اجلامعة قلة العتمادات املالية وال�صيولة املالية

تعيني وتوفري كوادر ب�صرية زيادة وتدريب العنا�صر الب�صرية

2/10 ـ المعوقات والحلول المقترحة لتجاوزها:
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زيادة العنا�صر الب�صرية قلة املواد الب�صرية والعتمادات

الإدارة  العامة للم�صاريع وكيل اجلامعة

توفري العتمادات املالية قلة العتمادات املالية وال�صيولة املالية

تعيني وتوفري كوادر ب�صرية زيادة وتدريب العنا�صر الب�صرية

عمل تدريب فنى للعنا�صر عمل دورات لرفع كفاءة العنا�صر

التعاقد مع مكاتب هند�صية ذات خربة
قلة العنا�صر الب�صرية بالن�صبة حلجم العمال املوكلة والتي 

حتت ا�صراف الدارة

توفري الأجهزة واملعدات الفنية الالزمة لذلك قلة الأجهزة واملعدات الالزمة لالإدارة والتجهيزات الفنية

زيادة العتماد املايل والدعم الفني وزيادة العنا�صر 
الب�صرية للدعم الفني بالإدارة

قلة الدعم الفني باإدارة امل�صاريع

طلب دعم لبنود ميزانية الت�صغيل من قبل وزارة املالية �صعف العتماد املايل لبنود الت�صغيل الذاتي

امل�صت�صفى  اجلامعي وكيل اجلامعة

رفع عدد الوظائف املعتمدة مع زيادة بند الرواتب قله اأعداد الكوادر الب�صرية مقارنة بال�صعة ال�صريرية 

  )HIS( توفري نظام �صحي متقدم مع الدعم الفني له
، نظام مايل واإداري )ERP( م�صتقل ، دعم نظام 

�صبكة الإنرتنت بامل�صت�صفى واملرافق التابعة له 
)NETWORK(

بطء يف عمليه التحول الإلكرتوين يف اخلدمات 

ا�صتئجار املبنى املال�صق )العيادات واملختربات( 
وتخ�صي�ص دور للمختربات الطبية

عدم توفر ا�صرتاطات ال�صالمة ومكافحة العدوى والتعقيم يف 
اإدارة املختربات الطبية ل�صغر امل�صاحة املتوفرة.

ا�صتئجار املبنى املال�صق )العيادات واملختربات(
وتخ�صي�ص دور لق�صم التعقيم املركزي

عدم توفر ا�صرتاطات ال�صالمة ومكافحة العدوى يف ق�صم التعقيم 
املركزي ل�صغر امل�صاحة املتوفرة.

ا�صتئجار املبنى املال�صق )العيادات واملختربات( 
وتخ�صي�ص دور لإدارة ال�صوؤون الأكادميية والتدريب

�صعوبة تنفيذ املوؤمترات وور�ص العمل يف امل�صت�صفى لعدم توفر 
اأماكن جمهزة.

طرح مناف�صة احلرا�صات الأمنية بعدد 25 حار�ص
�صعف م�صتوى احلرا�صات والرقابة الأمنية بامل�صت�صفى واملرافق 

التابعة له
 )عدد 7 حرا�ص اأمن(
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خماطبه برنامج التحول الوطني، مكتب حتقيق الروؤية 
ل�صتعجال اعتماد التمويل الت�صغيلي ملبادرات التعلم 

الإلكرتوين. 

التاأخري يف اعتماد التمويل ت�صغيلي ملبادرات التعلم الإلكرتوين 
ملركز تطوير املحتوى، وتطوير امل�صادر التعليمية مفتوحة امل�صدر، 

على الرغم من اقرتاب اكتمال اجلوانب الراأ�صمالية. 

الإدارة  العامة للم�صاريع وكيل اجلامعة

اإقرار القواعد املنظمة للتعلم الإلكرتوين كاإطار تنظيمي 
وتعميمها على كليات اجلامعة  واأق�صامها الأكادميية

مقاومة بع�ص الأق�صام الكادميية واأع�صاء هيئة التدري�ص 
ملتطلبات تنفيذ التحول يف بع�ص الربامج من التعلم التقليدي، اإلى 

م�صتويات التعلم الإلكرتوين ) الثرائي، املدمج، وعن بعد(

التو�صع يف تنفيذ وحدات اإدارية وفنية يف الكليات 
للتعلم الإلكرتوين تت�صمن مهام حمددة لدعم التعلم 

الإلكرتوين، بهيكله اإدارية تابعة للكلية، وتنظيم معتمد 
وحمدد من اإدارة اجلامعة، ودعم وات�صال فني مبا�صر 

بوكالة التعلم الإلكرتوين.

التباين يف تفعيل كليات اجلامعة لنظم وخدمات التعلم 
الإلكرتوين، وحاجة كل جهة اإلى برنامج خم�ص�ص للتوعية 
والتدريب والدعم للخدمات التي يقدمها التعلم الإلكرتوين 

ب�صقية النظم والت�صميم التعليمي.

احلل 1، الدعم من اإدارة اجلامعة: لكي تيم العتماد 
على التقارير الإح�صائية مل�صاهمة اأع�صاء هيئة 

التدري�ص يف اإثراء �صفحات مقرراتهم مبوارد تعليمية، 
وفق معايري امللكية الفكرية، والتوجيه باإتاحتها لفريق 

عمل التعلم الإلكرتوين باجلامعة كمورد للم�صاركة 
البينية مع الزمالء من اأع�صاء هيئة التدري�ص �صمن 

من�صة اجلامعة، وكذلك ليتم ا�صتخدامها �صمن �صحابة 
�صم�ص املخ�ص�صة جلامعة الأمري �صطام بن عبد العزيز، 

لدعم م�صاهمة اجلامعة يف م�صروعها للفوز بجائزة 
التميز يف التعلم الإلكرتوين. 

احلل 2: اإطالق جائزة التميز يف التعلم الإلكرتوين على 
م�صتوى اجلامعة: لتت�صمن؛ الأع�صاء، الأق�صام، الكليات 
الكرث متيزا وم�صاهمة، ودرا�صة كيفية م�صاركة طالب 

اجلامعة واإ�صهامهم يف الإنتاج الرقمي لدعم عمليات 
التطوير الرقمي. 

عدم وجود احلافز مل�صاركة اأع�صاء هيئة التدري�ص يف عميات 
تطوير وم�صاركة املحتوى الرقمي، املطلوب لإثراء م�صتودع 

اجلامعة الرقمي للمحتوى، و�صبكة املوارد ال�صعودية ) �صم�ص(

ت�صكيل جلان من الدارات املعنية لت�صحيح البيانات �صعوبة ت�صحيح البيانات الغري دقيقة واخلاطئة واملفقودة.
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تاأهيل طالب اجلامعة مبكرا على العتمادية على نظم التعلم 
الإلكرتوين وتهيئتهم ل�صتخدامها للتعلم امل�صتمر ذاتيا، من خالل 

الرتكيز على برامج ال�صنه التح�صريية يف التدريب على نظم 
التعلم الإلكرتوين

بطء ومقاومة �صرائح من طالب اجلامعة واأع�صاء هيئة التدري�ص لتبني 
العتمادية على نظم التعلم الإلكرتوين والتحول ل�صرتاتيجيات التدري�ص 

القائمة على ال�صتفادة من الويب

الإدارة  العامة 
للم�صاريع

وكيل اجلامعة

طلب املزيد من الوظائف يف تخ�ص�ص تقنية املعلومات. نق�ص املوارد الب�صرية املتخ�ص�صة يف تقنية املعلومات.

البحث عن حوافز مادية وعينية ت�صاهم يف اإثراء املحتوى مع 
امكانية عمل م�صابقات لأف�صل املواقع للجهات واأف�صل املواقع 

لأع�صاء هيئة التدري�ص مع تكرمي القائمني عليها

عدم وجود حمفزات كافية ملحرري املواقع لإثراء حمتويات املواقع يف 
اجلهات املختلفة 

تاأهيل القائمني على مواقع اجلهات لتقدمي مقرتحات اأكرث 
مواكبة للمتطلبات احلقيقية للجهات من خالل دورات عملية 

وور�ص تدريبية

عدم و�صوح متطلبات طالبي املواقع الإلكرتونية مع عدم وجود روؤية كاملة 
ت�صاعد يف عملية التحليل وتقدمي احللول الأمثل.

عمل م�صح ميداين ودرا�صة �صاملة لوجود هذه الآلت، وتوفري 
نقاط �صبكية. 

عدم امكانية ربط الطابعات ال�صبكية للموظفني ب�صبب عدم توافر نقاط 
�صبكية مكان الطابعة بالإ�صافة اإلى اأن بع�ص الطابعات والآت الت�صوير ل 

تكون �صبكية

املبادرة بتطوير ورفع م�صتوى اأداء موظفي العمادة ومنحهم 
الدورات اخلا�صة واملفيدة التي تطور من م�صتواهم وبالتايل 

تنعك�ص على الأداء يف العمل.
عدم تطوير موظفي العمادة ومنحهم دورات تخ�ص�صية يف جمال العمل.

متت مناق�صته مع �صوؤون املوظفني وخماطبتهم بهذا اخل�صو�ص قلة اأعداد املوارد الب�صرية يف الإ�صكان الطالبي

عمادة �صوؤون الطالب
وكالة اجلامعة لل�صوؤون 
التعليمية والكادميية

مت الرفع بها وبانتظار املوافقة عدم توفر امل�صجد واخليمة الرتفيهية لطالب الإ�صكان

متت خماطبة عمادة تقنية املعلومات بخ�صو�ص التعديالت 
املطلوبة

عدم توافق النظام الإلكرتوين لالإ�صكان الطالبي مع �صروط وعملية 
التقدمي الواردة يف لئحة الإ�صكان املعتمدة

متت خماطبة اإدارة امل�صاريع وبانتظار ترتيب الأولويات عدم توفر ال�صالت الريا�صية )ال�صتاد(

جاري العمل على ا�صتقطاب بع�ص ال�صركات النا�صئة حلل امل�صكلة
عدم ا�صتجابة ال�صركات النوعية بخ�صو�ص التعاقد لت�صغيل كافترييات 

كليات فروع ال�صليل ووادي الدوا�صر

متت خماطبة اإدارة امل�صاريع بخ�صو�ص ا�صتالم املبنى املخ�ص�ص 
للعمادة

وجود مقر العمادة داخل اإ�صكان اأع�صاء هيئة التدري�ص
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زيادة مبلغ امليزانية.
انخفا�ص امليزانية مما اأدى اإلى وجود بع�ص ال�صعوبات يف تنفيذ 

الفعاليات يف الوحدات واللجان وفقًا ملا اأُعد لها.

كلية الرتبية بالدمل

وكالة اجلامعة لل�صوؤون التعليمية 
والكادميية

�صرف امليزانية بداية العام وعدم حتديد اأوجه ال�صرف .
تاأخر �صرف امليزانية املخ�ص�صة لوحدات الكلية ولل�صلفة 

امل�صتدمية وحتديد بنود واأوجه �صرف ي�صعب اإغالقها كاملة. 

حتديد جهة خمولة لإجناز كافة املعامالت من قبل 
ال�صطر الن�صائي.

تذبذب بع�ص املعامالت املر�صلة للجامعة ب�صطريها الرجايل 
والن�صائي مما يوؤخر تنفيذها.

اإن�صاء اآلية لإعداد الطالب للم�صاركة يف امللتقيات العلمية 
باجلامعة، وحتفيزهم وحتفيز م�صرفيهم.

قلة ور�ص عمل و تدريب الطالب على الأن�صطة البحثية 
وامل�صاركة يف امللتقيات. كلية العلوم والدرا�صات الن�صانية 

بال�صليل
تخ�صي�ص 

عدم توفري امليزانية الكافية الالزمة لزيادة عدد الأن�صطة 
وتنويعها.

تعيني املزيد نق�ص اأع�صاء هيئة التدري�ص

كلية املجتمع باخلرج 
)الطالبات(

حماولة توفري اأماكن بديلة �صيق املكان مقارنة بعدد الطالبات

توفري عدد اأكرب من املعامل خالل الفرتة القادمة عدم توفر معامل كافية

تعيني املزيد نق�ص عدد اأع�صاء الهيئة الإدارية

تعيني �صكرتارية لالأعمال الإدارية بالأق�صام عدم وجود �صكرتارية لالأق�صام

تق�صيم الطالبات حاليًا اإلى اأن يتم توفري قاعات كبرية �صيق القاعات الدرا�صية

توفري خمارج للطوارئ خمارج الطوارئ

�صعف اإمكانية و�صائل التعليم احلديثة يف القاعات الدرا�صية



245

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز - مركز المعلومات اإلحصائية
هـ

 ١٤
٣٩

 -
 ١٤

٣٨
 -

ع 
س

تا
 ال

ي
نو

س
 ال

ير
قر

لت
ا

الحلول المقترحة المعوق الجهة

1. حتفيز الطالب بتخ�صي�ص درجات درا�صية ومكافاآت 
مادية ومعنوية للم�صاركني

 1. �صعف اإقبال الطالب على الأن�صطة الطالبية )خارج اإطار 
الربنامج الأكادميي(

كلية الهند�صة بوادي الدوا�صر
وكالة اجلامعة لل�صوؤون التعليمية 

والكادميية

2 .تخ�صي�ص ميزانية ومكافاآت مادية ومعنوية لالأن�صطة 
العلمية وامل�صاريع الهند�صية الطالبية مع الإ�صتفادة من 

جتارب اجلامعات الأخرى

2. عدم وجود نادى علوم ومعمل حر للطالب لتنفيذ م�صاريع 
هند�صية

3. ر�صف املكان املجاور للكلية ومتهيده حيث ي�صف 
الطالب �صيارتهم فيه الآن

3 . ل توجد مواقف ل�صيارات الطالب

4 .جتهيز كتيب جيد للطالب وتو�صيح اأهمية امل�صارعة 
فى حل م�صاكلهم الإدارية

4 . بع�ص الطالب ل يحر�صون على حل م�صاكلهم الإدارية ب�صرعة 
كافية ويتهاونون فى عر�ص وطلب حل م�صاكلهم

5. ت�صمني املقرارت م�صاريع �صغرية وتخ�صي�ص درجات لها
5. حتتاج بع�ص املقررات الدرا�صية لتطوير حمتواها واملراجع 

املعتمدة وكذلك عدم وجود م�صاريع �صغرية يف تدري�صها

6. تعيني عدد كافى من املوظفني مع �صرعة نقل الكلية 
اإلى مبناها اجلديد

6. عدد املوظفني ب�صئون الطالب قليل ومكتب �صئون الطالب 
�صغري

7 . زيادة ال�صرعة وتخ�صي�ص ميزانية لذلك 7 . عدم كفاية �صرعة �صبكة الإنرتنت بالكلية يف وقت الذروة

8. تعيني عامل اأو اأكرث لنظافة املبنى الدرا�صي وتنظيف 
القاعات

8. عدم وجود �صيانة دورية للقاعات والتكييف والإنارة 
والأجهزة امل�صاعدة

9. �صرعة نقل الكلية اإلى مبناها اجلديد 9 . قاعات املعامل م�صاحتها �صغرية

10. العمل على اإ�صالح م�صاكل قطع املياه
10. ا�صتمرار م�صكالت ال�صرف ال�صحي وال�صطرار لقطع اإمداد 
املياه بعد انتهاء الدوام مبا�صرة رغم ا�صتمرار اجلدول الدرا�صي

11. تفعيل عملية التعاقدات من قبل اإدارة اجلامعة 
وفروعها ملعاجلة جميع املعوقات

11. �صعف ال�صتجابة من بع�ص اجلهات احلكومية بالوادي
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