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 تقدمي مدير اجلامعة

ل ساس يف حتديد خطوات املستقبل اليت ميكن من خالهلا الوصو األ هو إجنازاتحتقق من ما ن تقييم أل

 زاتإجنااجلوف من  جامعةهم ما حققته أيضاح إل والطموحات فقد جاء هذا التقرير شامالا  األهدافىل إ

 لميةع مؤسسةقبل عقد من الزمن لتكون  نشأهتابدء  سعيها منذهـ يف 1438-1437خالل العام الدراسي 

وغريهم  املنطقةبناء أتساهم يف تقدمي تعليم جامعي رائد يستجيب للطلب املتزايد على التعليم العايل من  متميزة

 لطبيةاالبحث العلمي من خالل تشجيع البحوث يف اجملاالت  ةتنمي عيتوافق مع متطلبات سوق العمل، مو 

 االجتماعيةو  لثقافيةا، واستحداث قنوات للتواصل مع اجملتمع احمللي لتقدمي املزيد من اخلدمات التطبيقيةو  التقنيةو 

 . احمللية البيئةتعزيز جهود تطوير و  الصحيةو 

هـ ترتكز يف مسارات: 1438-1437خالل العام الدراسي  اجلامعةجلهود  األساسيةوقد كانت احملاور 

جلامعة على إجراءات حصول اهناء إسعياا حنو  التعليميةو  املاليةو  اإلدارية ألنشطةل األكادمييواالعتماد  اجلودة

يف ، و امعةاجلالتحول الرقمي للمعامالت فيما بني وحدات  املؤسسي، وتسريع خطوات األكادميياالعتماد 

 اخلارجية فاءةالكاملتعاملني معها، مع احلرص على رفع و لطالهبا ومنسوبيها  املقدمة اإللكرتونيةاخلدمات 

من  األوىل عةالدفيضاا أو املاجستري،  مرحلةطالب الدراسات العليا يف من  األوىل الدفعةبتخريج  للجامعة

، كما كان املختلفة الصحية اجملاالت الفنيني يفو من االخصائيني ابلقرايت  التطبيقية الطبيةخرجيي كليه العلوم 

شهد العام ث حي ذات األولوية حد هذه املساراتأ اجلامعية ابملدينة اخلدميةلمشاريع ل األمهيةعطاء املزيد من إ

االحتفاالت  ةنشاء املسرح وصالإمشروع و ، الرايضية املنشآتتنفيذ كل من مشروع  بدء الدراسي حمل التقرير

، مع تقدم االجناز يف كل من مشروع اسكان الطالب والطالبات، واملستشفى اجلامعي، كما حرصت العامة

دف ام بدورها املستهدرجت مبيزانيتها للقيأم اليت 2020على البدء يف تنفيذ مبادرات التحول الوطين  اجلامعة

 م. 2030 اململكة ةيف حتقيق رؤي
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من لدن  الرشيدة القيادةمن  واملساندةلدعم ابفضل هللا عز وجل مث ب إجنازاتوقد جاء ما حتقق من 

ان بن عبد مري حممد بن سلممني األخادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ومسو ويل عهده األ

مو امللكي صاحب الس رعايةو  ةمتابعحفظهما. و هللا و  ايدمهأالوزراء وزير الدفاع العزيز انئب رئيس جملس 

ن فهد بن مري عبدالعزيز باجلوف وصاحب السمو امللكي األ ةمري منطقأد بن بدر بن عبدالعزيز المري فها

. مري منطقه اجلوف، وتوجيهات معايل وزير التعليم الدكتور امحد بن حممد العيسىأتركي بن عبدالعزيز انئب 

طيب  دن جهخالل العام م بذلوهعلى ما  اجلامعةومنسويب  ألبناءتقدم ابلشكر والتقدير أويف اخلتام 

 هدافه. أهذا الصرح العلمي وحتقيق داء متميز يف سبيل تقدم وتطوير أو 

 توفيق،،،ال وهللا املستعان وهو ويل

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 مدير اجلامعة        
أ.د. إمساعيل بن حممد البشري
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* هـ1437/1438ة يف العام الدراسي اجلامعأعضاء جملس 
االسماملنصبم

أمحد بن حممد العيسىمعايل الدكتور/ رئيس جملس اجلامعة  .1
الدكتور/ إمساعيل بن حممد البشري معايل انئب رئيس اجمللسمدير اجلامعة، .2
سعادة الدكتور / حممد بن عبدالعزيز الصاحل األمني العام للجنة املؤقتة القائمة أبعمال جملس التعليم العايل  .3
كرمي الزارعبن   بدرسعادة الدكتور/  أمني جملس اجلامعة ،وكيل اجلامعة.4
الدكتور/ جنم بن مسفر احلصيين سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.5
حميا احليسوينبن  عيدالدكتور/  سعادةوكيل اجلامعة للشؤون التعليمية  .6
سعادة الدكتور/ غريب بن مرجي الشمريعميد كلية الرتبية  .7
سعادة الدكتور/ بدر بن حممد املعيقلعميد كلية الشريعة والقانون  .8
مساعد بن سعود احلميمص سعادة الدكتور/عميد كلية العلوم  .9

حممدنور بن  انهر املغريبسعادة الدكتور/ عميد كلية اهلندسة  .10
سعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن سليمان الشيبان الطبية التطبيقيةعميد كلية العلوم   .11
حممد بن حسن صائم الدهرسعادة الدكتور/  ابلقرايت عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية  .12
مشعل بن حممد العنزيسعادة الدكتور/  عميد كليـــة العلوم واآلداب بطربجل  .13
سعادة الدكتور/ سعيد بن عبدهللا الغامدي عميد كليـــة العلوم واآلداب ابلقرايت  .14
سعادة الدكتور/ عبدالسالم بن عبداهلادي اخلالديعميد عمادة البحث العلمي  .15
سعادة الدكتور/ مشرف بن فياض الرويليعميد عمادة الدراسات العليا  .16
سعادة الدكتور/ أسامة بن حسن عارفكلفامل األكادمييعميد عمادة اجلودة واالعتماد   .17
سعادة الدكتور/ سامل بن مبارك العنزيعميد عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد  .18
سعادة الدكتور/ هزاع بن عبدالكرمي الفويهيعميد عمادة شؤون الطالب   .19
سعادة الدكتور/ بندر بن مزعل الشمريعميد عمادة القبول والتسجيل  .20
حممد بن ضحوي العنزي سعادة الدكتور/واملوظفنيعميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس   .21
رايض بن طويرش املطريفسعادة الدكتور/ السنة التحضرييةعميد عمادة   .22
سعادة الدكتور/ حممد بن على الصاحلعميد معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب  .23
سعادة الدكتورة/ أمساء بنت سليمان املويشري عميدة جممع كليات البنات بسكاكا  .24

هـ.19/09/1438هـ بتاريخ 1437/1438* أعضاء جملس اجلامعة يف جلسته األخرية للعام الدراسي 
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 جامعة اجلوف
"األهدافالرؤية _ الرسالة _ "

تاريخ ب مت أتسيس جامعة اجلوف مبوجب التوجيه السامي الكرمي على برقية معايل وزير التعليم العايل
 عامة.نشاء جامعة اجلوف كمؤسسة تعليمية ثقافية ابملوافقة على إه 28/04/1426

  :الرؤية _ اوالا 
:ن تصبح جامعة اجلوف صرحاا علمياا مرموقاا أ

.يف التعليم والبحث العلمي لإلبداعحمفزاا  -1
.تضم كوادر وكفاءات علمية وحبثية عاملية -2
.متتلك مراكز أحباث عالية اجلودة -3
.يف رفع اإلنتاجية الزراعية يف منطقة اجلوف تسهم -4
.ىل منتجات صناعية وغذائية وطبيةإللوصول  -5
.لديها برامج نوعية -6
.خترج قيادات جمتمعية مؤهلة -7
.موائمة الحتياجات سوق العمل -8

  :اثنياا _ الرسالة
.تقدمي خمرجات علمية وحبثية متميزة لتنمية اجملتمع

 :جلامعة اجلوفاملبادئ األساسية اثلثاا_ 
.ترسيخ القيم اإلسالمية -1
.املسؤولية اجملتمعية والتنمية املستدامة -2
.الرايدة والتميز -3



5 

 .األصالة واالبداع -4
 .العمل بروح الفريق -5
 .واإلنتاجيةالعمل املؤسسي  -6
 

 

  :اهلدف البعيد جلامعة اجلوف للعشرين عاماا القادمة )الغاايت البعيدة(_ رابعاا 
 .ضمن أفضل مائيت جامعة عامليةأن تصبح جامعة اجلوف  -1
 .أن تكون ضمن اجلامعات اخلمس األوائل عاملياا يف أحباث وصناعة املواد الغذائية -2
 .أن تساهم بفاعلية يف بناء االقتصاد املعريف -3
 

 :)الغاايت القصرية( م 2021-2017خالل املدة السرتاتيجية ااهلدف العام للخطة خامساا _ 
والبحث  ةجامعات على مستوى اململكة يف العملية التعليميأن تصبح جامعة اجلوف ضمن أفضل عشر 

  .العلمي وخدمة اجملتمع
 

 لجامعة:اهليكل التنظيمي ل_  سادساا 
ها بشأن إعادة هيكلة وحدات اجلامعة مبا يساعد على حتقيق أهدافها ؤ على الدراسات اليت سبق إجرا اا بناء

ه 1437/1438 الدراسي اإلجناز. فقد شهد العامورفع كفاءة ويواكب التوسع يف حجم أنشطتها مع سرعة 
لوحدات هيكلة الكليات وابشأن قرارات إعادة اهليكلة للوحدات اإلدارية استكماالا ملا مت استمرار تطبيق 

ويف إطار تطوير اهليكل التنظيمي فقد مت خالل العام إصدار قرار إبنشاء إدارة األوقاف واالستثمار  ة.األكادميي
 م.2030 ورؤية بادرات التحول الوطينوإنشاء وحدة م

  
فقاا للهيكل و  األساسية اإلداريةوحداهتا الرئيس لكليات اجلامعة و  اهليكل التنظيميخارطة وفيما يلي 

 : احلايل
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 العمادات املساندة:كليات اجلامعة و _   سابعاا 
 أ_ الكليات وأقسامها العلمية

هـ وما تبعه من قرارات سامية إبنشاء وإعادة 1426/1427على األمر الكرمي بتأسيس اجلامعة عام  اا بناء
( 81تقدم ) ،( قسماا 117كلية تشمل )(  21تتكون من )فإهنا أصبحت جامعة شاملة هيكلة كليات اجلامعة 

مثانية عشر كلية متنح درجة البكالوريوس وثالث كليات جمتمع متنح درجة الدبلوم دون منها  ختصصاا علمياا 
 ، وهذه الكليات هي:اجلامعي
 كلية الطب .1

 ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:
 قسم اجلراحة. -
 قسم األمراض الباطنة. -
 قسم أمراض النساء والوالدة. -
 قسم أمراض العيون. -
 ألذن واألنف واحلنجرة.قسم أمراض ا -
 قسم أمراض األطفال. -
 قسم علم األمراض. -
 قسم األدوية والعالجات. -
 قسم علم وظائف األعضاء. -
 قسم التشريح. -
 قسم طب اجملتمع والعائلة. -

 كلية طب األسنان .2
ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم وقاية األسنان. -
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 قسم علوم االستعاضة السنية. -
 قسم جراحة الوجه والفكني وعلوم التشخيص. -
 صالح األسنان.إقسم  -
 

 كلية الصيدلة .3
 ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم العقاقري. -
 قسم األدوية. -
 قسم الصيدلة اإلكلينيكية. -
 قسم الكيمياء الصيدلية. -
 قسم الصيدالنيات. -

 
 كلية العلوم الطبية التطبيقية .4

 درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:ومتنح 
 قسم علوم املختربات الطبية. -
 قسم التمريض. -
 .)مؤجل القبول( قسم األشعة والتصوير الطيب -
 .)مؤجل القبول( قسم تقنية األجهزة الطبية -
 قسم العالج الطبيعي والتأهيل الصحي. -

 

 (مل تبدأ الدراسة هبا بعد) كلية علوم التأهيل الطيب .5
 وتضم األقسام العلمية اآلتية: ومتنح درجة البكالوريوس

 قسم العالج الطبيعي. -
 قسم عالج السمع والتخاطب. -
 قسم العالج الوظيفي. -
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 قسم العالج التنفسي. -
قسم األطراف الصناعية واألجهزة املساعدة. -

 (مل تبدأ الدراسة هبا بعد) مريضتكلية ال .6
العلمية اآلتية:وتضم األقسام ومتنح درجة البكالوريوس 

 قسم إدارة تعليم التمريض. -
 قسم التمريض الباطين اجلراحي. -
 قسم متريض صحة األمومة والطفولة. -
 قسم متريض صحة اجملتمع. -
 قسم متريض الصحة النفسية والعقلية. -

 كلية اهلندسة .7
ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم اهلندسة املدنية. -
 اهلندسة الكهرابئية.قسم  -
 قسم اهلندسة امليكانيكية. -

 كلية علوم احلاسب واملعلومات .8
ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم علوم احلاسب واملعلومات. -
 .املعلوماتقسم نظم  -
 قسم تقنية املعلومات. -
 قسم تقنية احلاسب.  -
 قسم هندسة احلاسب اآليل والشبكات. -



10 

 (مل تبدأ الدراسة هبا بعد) العمارة والتخطيطكلية  .9
 وتضم األقسام العلمية اآلتية: ومتنح درجة البكالوريوس

 قسم العمارة وعلوم البناء. -
 قسم التخطيط العمراين. -
 قسم ختطيط املدن. -
 

 كلية العلوم .10
 ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم الفيزايء. -
 قسم الرايضيات. -
 قسم األحياء. -
 قسم الكيمياء. -
 قسم البيئة. -
 

 كلية الرتبية .11
 ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم املناهج وطرق التدريس. -
 قسم الرتبية وعلم النفس. -
 )مؤجل القبول( قسم الرتبية الفنية. -
 )مؤجل القبول( قسم الرتبية البدنية. -
 )مؤجل القبول( قسم وسائل وتقنيات التعليم. -
 قسم رايض األطفال. -
 قسم الرتبية اخلاصة. -
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 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية .12
ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم الدراسات اإلسالمية. -
 قسم إدارة األعمال. -
 قسم اللغة اإلجنليزية. -
 قسم اللغة العربية. -
 قسم احملاسبة. -

 والقانونكلية الشريعة  .13
ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم الشريعة.  -
 قسم القانون اخلاص. -
 قسم القانون العام. -

)تتم الدراسة حالياا من خالل مركز دراسات الطالبات بدومة اجلندل( كلية العلوم واآلداب بدومة اجلندل .14

 آلتية:ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية ا
 قسم اللغة اإلجنليزية. -
 قسم الرايضيات. -
 قسم علوم احلاسب واملعلومات. -
 قسم إدارة األعمال. -
 قسم االقتصاد املنزيل. -
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 (مل تبدأ الدراسة هبا بعد) ابلقرايت كلية الطب والعلوم الطبية .15
 ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم العلوم الطبية األساسية. -
 قسم اجلراحة. -
 قسم طب األطفال. -
 قسم طب الطوارئ. -
 قسم طب األسرة واجملتمع. -
 نفسي.تقسم العالج ال -
 قسم الباطنية. -
 قسم النساء والوالدة. -
 قسم األشعة والتصوير الطيب. -
 قسم التمريض العام. -
 قسم عالج النطق والسمع. -

 
 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت .16
 وتضم األقسام العلمية اآلتية:ومتنح درجة البكالوريوس 

 قسم علوم املختربات. -
 قسم العالج الطبيعي والتأهيل الصحي. -
 قسم التغذية اإلكلينيكية. -
 قسم تقنية األجهزة الطبية. -
 قسم األشعة والتصوير الطيب. -
 قسم التمريض. -
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 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت .17
ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم اللغة اإلجنليزية. -
 قسم اللغة العربية. -
 قسم الدراسات اإلسالمية. -
 )مؤجل القبول( قسم إدارة األعمال. -
 قسم االقتصاد املنزيل. -
 قسم رايض األطفال. -
 )مؤجل القبول( قسم الرتبية وعلم النفس. -
 )مؤجل القبول( قسم املناهج وطرق التدريس. -
 ()مؤجل القبول قسم وسائل وتقنيات التعليم. -
 قسم علوم احلاسب واملعلومات. -
 قسم الرايضيات. -
 قسم الكيمياء. -
 قسم الفيزايء. -
 برانمج التأهيل الرتبوي. -

 كلية العلوم واآلداب بطربجل .18
ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم اللغة اإلجنليزية. -
 قسم اللغة العربية. -
 )مؤجل القبول( قسم االقتصاد املنزيل. -
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 )مؤجل القبول( قسم إدارة األعمال. -
 قسم علوم احلاسب واملعلومات. -
 قسم الرايضيات. -
 قسم الفيزايء. -
 قسم الكيمياء. -

 
 

 بسكاكا كلية اجملتمع .19
 ومتنح درجة الدبلوم وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم اللغة اإلجنليزية. -
 قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية. -
 قسم العلوم الطبية التطبيقية. -
 

 كلية اجملتمع ابلقرايت .20
 ومتنح درجة الدبلوم وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية. -
 قسم العلوم الطبية التطبيقية. -
 قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية. -

 
 كلية اجملتمع بطربجل .21

 ومتنح درجة الدبلوم وتضم األقسام العلمية اآلتية:
 بيقية.قسم العلوم الطبية التط -
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 :العمادات واملراكز املساندة واملعاهد العلميةب _
تضم اجلامعة بني وحداهتا عدداا من العمادات واملراكز املساندة اليت يقوم بعضها أبعباء تعليمية  

وتدريسية أو تقدمي خدمات وأنشطة للطالب والطالبات، كما يقوم البعض اآلخر مبهام حبثية وتطويرية، 

 العمادات ما يلي:وتشمل هذه 

 عمادة القبول والتسجيل. .1

 عمادة شؤون الطالب. .2

 عمادة شؤون املكتبات. .3

 عمادة السنة التحضريية. .4

 عمادة الدراسات العليا. .5

 عمادة البحث العلمي. .6

 .األكادمييعمادة اجلودة واالعتماد  .7

 عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد. .8

 املستمر.عمادة خدمة اجملتمع والتعليم  .9

 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني. .10

 معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب. .11

 .والطاليب األكادمييمركز االرشاد  .12

 م.2030وحدة مبادرات التحول الوطين ورؤية  .13
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الفصل األول
الطالب والطالبات ابجلامعة عددبياانت 

 ن واملقيدين واخلرجيني.ية للطالب والطالبات املستجدامجاليالبياانت اإلحصائية اإل – 1/1

 .(دبلوم دون اجلامعي – بكالوريوس –دراسات عليا )ن يالبياانت اإلحصائية التفصيلية للطالب والطالبات املستجد – 1/2

 .(دبلوم دون اجلامعي – بكالوريوس –دراسات عليا )ن ياإلحصائية التفصيلية للطالب والطالبات املقيد البياانت – 1/3

 .(دبلوم دون اجلامعي – بكالوريوس –دراسات عليا ) نيالبياانت اإلحصائية التفصيلية للطالب والطالبات اخلرجي – 1/4

 دهم واملفصولني أكادميياً.الطالب والطالبات املنسحبني واملنقطعني واملطوي قي – 1/5

وس فيما بني مبرحلة البكالوريواخلرجيني ن املقيدياملستجدين و  الطالب والطالبات عدد إامجايلتطور  – 1/6

 هـ.1437/1438 الدراسيهـ والعام 1433/1434 الدراسيالعام 
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 بياانت الطالب والطالبات:

بياانهتم  اريل بياانت الطالب و الطالبات ابعتبوحتل دراسةستعرا  و اب للجامعةالتقرير السنوي  أيبد

 اإلحصائيةاانت للبي اً على ذلك يشمل هذا الفصل عرضو   ساسي،وهدفها األ اجلامعة ةنشطأاملتغريات يف أهم 

مث  هـ،1437/1438جيني يف العام الدراسي املقيدين واخلر دد الطالب والطالبات املستجدين و لع ةامجالياإل

واجلنس  لدراسةامن حيث نظام  دراسية ةوكل مرحل ،للبياانت على مستوى الكليات ةتفصيلي دراسةتناول ي

ملا هلا من  كادميياً أاملنقطعني واملفصولني و  املنسحبنيال يغفل التقرير عر  بياانت عدد الطالب و   اجلنسيةو 

 التطور وألمهية  عدل.امل رفع هذا ساليبأاقرتاح سياسات و   من مثو  الداخلية الكفاءةعلى معدل  التأثرييف  ةمهيأ

 والطالبات يفب عدد الطال إامجايلخري من هذا الفصل يتناول استعرا  تطور ن اجلزء األإالتارخيي للبياانت ف

 .األخرية اخلمسة الدراسيةالسنوات 

 

 
 اجلامعة: طالب وطالباتعدد لة امجالي: البياانت اإلحصائية اإل1/1

 واملقيدين واخلرجيني حسبالطالب والطالبات املستجدين  عدد إامجايل( 1/1يوضح اجلدول التايل ) 

تغريات اللال  امل بقيم إحصائيةشكال أاجلدول  ويتبع هذا. واجلنس واجلنسية ونظام الدراسة الدراسيةاملراحل 

 لكل منها. لتفصيليةاعند عر  البياانت  التحليلية الدراسةتناوهلا يف  واليت سيتماليت تشملها البياانت 
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(: ميلل عدد الطالب والطالبات املستجدين واملقيدين واخلرجيني حسب املرحلة الدراسية ونظام 1/1دول )اجل
 هـ:1437/1438الدراسة )انتظام، انتساب، تعليم موازي( واجلنس واجلنسية للعام الدراسي 

 اجلنسية املرحلة اجلامعية
 اخلرجيون املقيدون املستجدون

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

                       * 
 مرحلة الدراسات العليا

 (ماجستري)

 2 1 1 61 28 33 18 9 9 سعودي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غري سعودي

 2 1 1 61 28 33 18 9 9 جمموع فرعي

 مرحلة البكالوريوس
 )انتظام(

 3513 2235 1278 25511 14325 11186 6592 3287 3305 سعودي

 50 25 25 337 193 144 82 50 32 غري سعودي

 3563 2260 1303 25848 14518 11330 6674 3337 3337 جمموع فرعي

 مرحلة البكالوريوس
 )انتساب(

 450 84 366 1647 337 1310 325 55 270 سعودي

 5 4 1 7 7 0 2 2 0 غري سعودي

 455 88 367 1654 344 1310 327 57 270 جمموع فرعي

 مرحلة البكالوريوس
 )تعليم موازي(

 139 29 110 295 106 189 69 30 39 سعودي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غري سعودي

 139 29 110 295 106 189 69 30 39 جمموع فرعي

مرحلة الدبلوم دون 
 اجلامعي

 )كليات اجملتمع(

 55 33 22 1026 511 515 603 275 328 سعودي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غري سعودي

 55 33 22 1026 511 515 603 275 328 جمموع فرعي

 العام امجاياإل

 4159 2382 1777 28540 15307 13233 7607 3656 3951 سعودي

 55 29 26 344 200 144 84 52 32 غري سعودي

 4214 2411 1803 28884 15507 13377 7691 3708 3983 جمموع كلي

والطالبات املقيدين واخلرجيني بدبلوم الرتبية ضمن بياانت الدورات طويلة األجل ابلفصل  * يتم عر  بياانت الطالب
 السادس من هذا التقرير.
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عدد الطالب والطالبات املستجدين مبرحليت البكالوريوس والدبلوم دون  إامجايل(: ميلل 1/1/1الشكل )
 .هـ1437/1438اجلامعي حسب نظام الدراسة واجلنس للعام الدراسي 
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(امانتظ)مرحلة البكالوريوس  (ابانتس)مرحلة البكالوريوس  م تعلي)مرحلة البكالوريوس 
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(المجتمع

المجموع 6674 327 69 603

ذكور 3337 270 39 328

إناث 3337 57 30 275
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 حسب نظام الدراسة رحلة البكالوريوسمبالطالب والطالبات املستجدين عدد  إامجايتوزيع  نسب -1

 
 

 دون وموالدبل البكالوريوس يتمبرحلعدد الطالب والطالبات املقيدين  إامجايل(: ميلل 1/1/2الشكل )
 .هـ1437/1438حسب نظام الدراسة واجلنس للعام الدراسي  اجلامعي

94%

5% 1%

(انتظام)مرحلة البكالوريوس 

(انتساب)مرحلة البكالوريوس  

(تعليم موازي)مرحلة البكالوريوس 
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مرحلة البكالوريوس 
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ليم تع)مرحلة البكالوريوس 
(موازي

الدبلوم دون الجامعي 
(كليات المجتمع)

25848
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11330
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189 515
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(انتظام)مرحلة البكالوريوس  (انتساب)مرحلة البكالوريوس  (تعليم موازي)مرحلة البكالوريوس 
كليات )الدبلوم دون الجامعي 

(المجتمع

المجموع 25848 1654 295 1026

ذكور 11330 1310 189 515

إناث 14518 344 106 511
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 رحلة البكالوريوس حسب نظام الدراسةمبعدد الطالب والطالبات املقيدين  إامجايتوزيع نسب  -2

 
 

 

 دون لوموالدب البكالوريوس مبرحليتعدد الطالب والطالبات اخلرجيني  إامجايل(: ميلل 1/1/3الشكل )
 .هـ1437/1438حسب نظام الدراسة واجلنس للعام الدراسي  اجلامعي
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(كليات المجتمع)
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(انتظام)مرحلة البكالوريوس  (انتساب)مرحلة البكالوريوس  (تعليم موازي)مرحلة البكالوريوس 
كليات )الدبلوم دون الجامعي 

(المجتمع

المجموع 3563 455 139 55

ذكور 1303 367 110 22

إناث 2260 88 29 33
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 رحلة البكالوريوس حسب نظام الدراسةمبدد الطالب والطالبات اخلرجيني ع إامجايتوزيع نسب  -3

 
 

 
 :املستجدين لطالب والطالباتالتفصيلية لاإلحصائية  البياانت 1/2
 : بياانت الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة الدراسات العليا1/2/1

كل من  ب ة املاجستريلعليا يف درجالدراسات ا ةرحلمبل استمرار القبو  هـ1437/1438هد العام الدراسي ش

 ة( طالب وطالب18) املرحلةاجلدد يف هذه  املستجدينبلغ عدد  حيث القانونو  الشريعة ةوكلي الرتبية ةكلي

 على النحو التايل:  الكليتنيبني  ةموزعني مناصف

 ( طالبات.5( من الطالب و)4منهم )( 9( عدد )عامة)مناهج وطرق تدريس  الرتبية كلية -1

 طالب. ( 9)( عدد هواصول الفقهوالقانون ) الشريعة كلية   -2

 

86%

11%
3%

(انتظام)مرحلة البكالوريوس 

(انتساب)مرحلة البكالوريوس  

(تعليم موازي)مرحلة البكالوريوس 
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 :: بياانت الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس1/2/2

 هـ1437/1438يف العام الدراسي  البكالوريوس مرحلةعدد الطالب والطالبات املستجدين يف  إامجايلبلغ 
عدد  امجايلإل مقارابً جاء هذا العدد  نإ( طالب وطالبه. و 7070) املختلفة الدراسيةمن خالل النظم 

 املستجدين يف العام الدراسي السابق فقد حد  تغري هيكلي يف بياانت املستجدين يوضحه التحليل التايل: 
حد  تراجع  دقف والطالبات املنتظمنيعدد املستجدين من الطالب  ةيف امجل يف حني حتقق ثبات نسيب -1

 استجابةوقد حتقق ذلك  تقريباً  %26ة بنسب ليم املوازيوالتعاالنتساب  ييف عدد الدارسني بنظام
 النظامني.  ينعدم التوسع يف هذبلتوجهات سياسات القبول 

هـ من التغيري يف هيكل املستجدين 1436/1437الذي بدأ يف العام الدراسي السابق  جتاهاال ستمرارا -2
عن ية ن كافة النظم الدراسم الطالب املستجدين إامجايل ةيف عدد ومن مث نسب ابلزايدةحسب اجلنس 
 %48.4 ةمقابل نسب %51.6ة ميللون نسبأصبح الطالب حيث  املستجدات الطالبات عدد ونسبة
 . وإن كان العدد جاء متساوايً يف املستجدين املنتظمني من اجلنسني للطالبات

 تقدم يتيف الكليات ال واضحة ةب والطالبات املستجدين يرتكز بصفكرب من الطالمازال العدد األ -3
كلية الرتبية و  والقانون الشريعة كليةو  واإلنسانية اإلداريةالعلوم  كليةوتشمل   ة فقطختصصات نظري

بينما  .ربجلمن القرايت وط واآلداب بكل ختصصات علمية ونظرية بكلية العلومالكليات اليت تقدم و 
ة يف عدد زايد حتقق التحضريية السنةخالل  واهلندسية من الصحيةتوضح بياانت التخصصات 

ىل حرص إمما يشري  %8.7منو تبلغ  ةنسببمن حيث العدد ولكنها  حمدودةن كانت إو  املستجدين
 .درجيياً ت توسع يف القبول يف هذه التخصصاتابل سرتاتيجياالعلى حتقيق هدفها  اجلامعة

عددهم  امجايلإتقرير حيث بلغ ال من غري السعوديني يف العام حمل املستجدينحتقق تراجع يف عدد  -4
 ة( طالب وطالبه من املستجدين يف العام السابق بنسب20ابخنفا  بعدد ) ة( طالب وطالب84)

 ان . من اإل هذا العام كرب من هؤالء املستجدينوجاء العدد األ 19.2%
 ةرحلمبلعدد الطالب والطالبات املستجدين يف  التفصيلية( البياانت 1/2/1ويشمل اجلدول التايل)

 البكالوريوس:
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عدد الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس على الكليات  إامجايل(: ميلل توزيع 1/2/1اجلدول )
 .هـ1437/1438تعليم موازي( واجلنس واجلنسية للعام الدراسي -انتساب-حسب نظام الدراسة )انتظام

نظام  اسم الكلية
 الدراسة

 امجاياإل غري سعودي سعودي

 جمموع أنثى ذكر جمموع نثىأ ذكر جمموع أنثى ذكر

 *1169 466 703 24 8 16 1145 458 687 انتظام السنة التحضريية

 229 191 38 2 2 0 227 189 38 انتظام الرتبية كلية

 292 153 239 8 4 4 384 149 235 انتظام كلية الشريعة والقانون

 553 232 321 3 2 1 550 230 320 انتظام كلية العلوم

اإلدارية كلية العلوم 
 واإلنسانية

 1943 882 1061 32 21 11 1911 861 1050 انتظام

 327 57 270 2 2 0 325 55 270 انتساب

 2270 939 1331 34 23 11 2236 916 1320 جمموع فرعي

 69 30 39 0 0 0 69 30 39 تعليم موازي* ةكلية العلوم الطبية التطبيقي

كلية العلوم واآلداب 
 ابلقرايت

 1209 745 464 12 12 0 1197 733 464 انتظام

 1179 668 511 1 1 0 1178 667 511 انتظام كلية العلوم واآلداب بطربجل

 العام امجاياإل

 6674 3337 3337 82 50 32 6592 3287 3305 انتظام

 327 57 270 2 2 0 325 55 270 انتساب

 69 30 39 0 0 0 69 30 39 تعليم موازي

 7070 3424 3646 84 52 32 6986 3372 3614 جمموع كلي

ب واملعلومات واهلندسة وعلوم احلاس*يتم قبول الطالب والطالبات املنتظمني املستجدين ابلكليات الصحية 
 من خالل السنة التحضريية.
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(: ميلل توزيع عدد الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس )انتظام، انتساب، 1/2/1الشكل )
 .هـ1437/1438وازي( على الكليات حسب اجلنس للعام الدراسي تعليم م
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 حسب الكليات املستجدين مبرحلة البكالوريوس عدد الطالب والطالبات إامجايتوزيع نسب  -4
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 اجلامعي:دون _ الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة الدبلوم 1/2/3

حيث  ملرحلةاامعي اىل استمرار التوسع يف القبول يف هذه الدبلوم دون اجل ةرحلمب املستجدينتشري بياانت 

طالب  (،146) بعدد %31.9 هـ حنو437/1438يف العام الدراسي  املستجدينيف عدد  الزايدة نسبةبلغت 

يف عدد  نسجلمن حيث ا من الزايدةكرب العدد األ وجاء ة عن عدد املستجدين يف العام الدراسي السابقوطالب

 املرحلةذه املستجدين يف هالزايدة يف عدد كرب من العدد األ حتققالكليات  ومن حيث، ةب( طال92) الطالبات

 اجملتمع ابلقرايت.  ةبكلي

 املستجدين: هؤالء التايل بياانت ويوضح اجلدول

 
 

عدد الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة الدبلوم دون اجلامعي على   إامجايل(: ميلل توزيع 1/2/2اجلدول )

 :هـ1437/1438تمع حسب نظام الدراسة واجلنس واجلنسية للعام الدراسي كليات اجمل

 نظام الدراسة اسم الكلية
 سعودي

 جمموع أنثى ذكر

 208 90 118 انتظام كلية اجملتمع بسكاكا

 295 146 149 انتظام كلية اجملتمع ابلقرايت

 100 39 61 انتظام كلية اجملتمع بطربجل

 603 275 328 انتظام العام امجاياإل
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 للطالب والطالبات املقيدين:التفصيلية : البياانت اإلحصائية 1/3
 :: بياانت الطالب والطالبات املقيدين مبرحلة الدراسات العليا1/3/1

القبول هبا يف العام  أيا اليت بدالدراسات العل ةبلغ العدد الرتاكمي للطالب والطالبات املقيدين يف مرحل
 :األساسيةيوضح اجلدول التايل بياانهتم  ة( طالب وطالب61هـ )1435/1436الدراسي 

 
على وزعني م الدراسات العليامبرحلة  املقيدينعدد الطالب والطالبات  إامجايل(: ميلل توزيع 1/3/1اجلدول )

 :هـ1437/1438حسب اجلنس للعام الدراسي كليات ال

 / التخصصلكليةاسم ا
 سعودي

 جمموع أنثى ذكر

 43 23 20 )مناهج وطرق تدريس عامة( الرتبيةكلية 

 18 5 13 )الفقه وأصوله( الشريعة والقانونكلية 

 61 28 33 العام امجاياإل

 
 

 :ن مبرحلة البكالوريوسيبياانت الطالب والطالبات املقيد :1/3/2

موزعني حسب  البكالوريوس مرحلةلطالبات املقيدين يف للطالب ا التفصيليةالبياانت  دراسةتشري 
 : التالية األساسيةالنتائج  واجلنس واجلنسية اىل الدراسةنظام 
 ةبات املقيدين من املنتظمني مقارنعدد الطالب والطال إامجايل يف %2.6 نسبةب زايدة تبينما حتقق -1

 االنتساب ين الدارسني بنظامعدد املقيدين م إامجايلتراجع  هـ فقد1436/1437 ابلعام الدراسي
اجع الذي حد  يف عدد لرت كاس لعكان  ةطالب وطالب( 457بعدد ) %19 نسبةالتعليم املوازي بو 

 نظامني. ابلاملستجدين هذا العام 
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املستجدين من الطالب الذكور يف العام الدراسي  نسبةيف عدد و  رتفاعاالابلرغم من استمرار  -2
كرب من ميللن العدد األ ما زلن ن الطالباتأال إالدراسي السابق. يف العام  أوالذي بدهـ 1437/1438
من منوها من  وىلاأل وخالل السنوات اجلامعة نشأتمبا كان عليه احلال عند  أتثراً عدد املقيدين  إامجايل
ن يف العام نسبته إامجايلبلغت  وقد عن عدد الذكور واملقيداتيف عدد الطالبات املستجدات  الزايدة

 . %53.8ل التقرير حنو الدراسي حم

 :الوريوسالبك لةمرحيف  والطالبات املقيدينللطالب  التفصيليةالتايل البياانت  ويوضح اجلدول
 األقسامو  ويوضح توزيع عدد الطالب والطالبات املقيدين مبرحلة البكالوريوس على الكليات(: 1/3/2اجلدول )
 .هـ1437/1438ازي( واجلنس واجلنسية للعام الدراسي تعليم مو -انتساب-حسب نظام الدراسة )انتظامالعلمية 

 / نظام الدراسةالقسمالكلية/ 
 غري سعودي سعودي

 امجاياإل
 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 1284 31 10 21 1253 476 777 )انتظام( السنة التحضريية

 8819 154 105 49 8665 3825 4840 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 7165 147 98 49 7018 3488 3530 انتظام 

 2114 7 6 1 2107 775 1332 الدراسات اإلسالمية 

 2053 62 48 14 1991 1212 779 اللغة اإلجنليزية 

 1539 44 24 20 1495 800 695 إدارة األعمال 

 758 24 11 13 734 397 337 احملاسبة 

 701 10 9 1 691 304 387 اللغة العربية 

 1654 7 7 0 1647 337 1310 انتساب

 1495 4 4 0 1491 274 1217 الدراسات اإلسالمية 

 159 3 3 0 156 63 93 اللغة العربية 

 5356 37 37 0 5319 3787 1532 )انتظام( كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 1293 1 1 0 1292 962 330 اللغة العربية 
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 / نظام الدراسةالقسمالكلية/ 
 غري سعودي سعودي

 امجاياإل
 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 1068 15 15 0 1053 706 347 اللغة اإلجنليزية 

 790 3 3 0 787 787 0 رايض األطفال 

  502 7 7 0 495 338 157 واملعلوماتاحلاسب علوم 

 479 1 1 0 478 297 181 الدراسات اإلسالمية 

 433 4 4 0 429 240 189 الرايضيات 

 390 5 5 0 385 264 121 الكيمياء 

 390 1 1 0 389 186 203 الفيزايء 

 11 0 0 0 11 7 4 عام 

 3717 6 2 4 3711 2490 1221 )انتظام( كلية العلوم واآلداب بطربجل

 1535 1 1 0 1534 1191 343 اللغة العربية 

 938 3 0 3 935 656 279 اللغة اإلجنليزية 

 336 0 0 0 336 227 109 الرايضيات 

  330 2 1 1 328 213 115 واملعلوماتاحلاسب علوم 

 311 0 0 0 311 0 311 إدارة األعمال 

 245 0 0 0 245 182 63 الفيزايء 

 19 0 0 0 19 19 0 رايض األطفال 

 3 0 0 0 3 2 1 املستمرين من كلييت املعلمني واملعلمات 

 1638 31 22 9 1607 761 846 )انتظام( كلية العلوم

 542 7 5 2 535 257 278 األحياء 

 387 5 2 3 382 132 250 الرايضيات 

 337 14 13 1 323 187 136 الكيمياء 

 320 1 0 1 319 172 147 الفيزايء 
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 / نظام الدراسةالقسمالكلية/ 
 غري سعودي سعودي

 امجاياإل
 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 52 4 2 2 48 13 35 عام 

 1627 19 10 9 1608 522 1086 )انتظام( كلية الشريعة والقانون

 842 10 5 5 832 257 575 الشريعة 

 785 9 5 4 776 265 511 القانون 

 1480 2 2 0 1478 1166 312 )انتظام( كلية الرتبية

 665 2 2 0 663 663 0 رايض األطفال 

 813 0 0 0 813 501 312 الرتبية اخلاصة 

  2 0 0 0 2 2 0 املعلماتاملستمرات من كلية 

 989 2 1 1 987 550 437 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 828 2 1 1 826 486 340 انتظام

 285 1 1 0 284 130 154 عام 

 241 1 0 1 240 159 81 التمريض 

  168 0 0 0 168 98 70 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 134 0 0 0 134 99 35 علوم املختربات اإلكلينيكية 

 161 0 0 0 161 64 97 تعليم موازي

 117 0 0 0 117 64 53 التمريض 

 44 0 0 0 44 0 44 علوم املختربات اإلكلينيكية 

 884 16 9 7 868 544 324 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 803 16 9 7 787 502 285 انتظام

 383 2 1 1 381 307 74 علوم احلاسب واملعلومات 

 254 11 8 3 243 195 48 نظم احلاسب اآلي 

 166 3 0 3 163 0 163 هندسة احلاسب اآلي والشبكات 
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 / نظام الدراسةالقسمالكلية/ 
 غري سعودي سعودي

 امجاياإل
 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 81 0 0 0 81 42 39 تعليم موازي

 81 0 0 0 81 42 39 علوم احلاسب واملعلومات 

 606 43 0 43 563 0 563 )انتظام( كلية اهلندسة

 232 31 0 31 201 0 201 اهلندسة املدنية 

 257 7 0 7 250 0 250 ندسة الكررابئيةاهل 

 117 5 0 5 112 0 112 اهلندسة امليكانيكية 

 438 0 0 0 438 338 100 انتظام() كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 130 0 0 0 130 101 29 علوم املختربات اإلكلينيكية 

  112 0 0 0 112 78 34 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 111 0 0 0 111 111 0 التمريض 

 85 0 0 0 85 48 37 عام 

 422 1 1 0 421 198 223 كلية الصيدلة

 369 1 1 0 368 198 170 انتظام

 53 0 0 0 53 0 53 تعليم موازي

 364 1 1 0 363 95 268 )انتظام( لية الطبك

 173 1 0 1 172 16 156 )انتظام( كلية طب األسنان

 27797 344 200 144 27453 14768 12685 الكلي امجاياإل

 25848 337 193 144 25511 14325 11186 الكلي انتظام امجاياإل

 1654 7 7 0 1647 337 1310 الكلي انتساب امجاياإل

 295 0 0 0 295 106 189 الكلي تعليم موازي امجاياإل
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ساب، لوريوس )انتظام، انتمبرحلة البكا املقيدين(: ميلل توزيع عدد الطالب والطالبات 1/3/2الشكل )
 .هـ1437/1438تعليم موازي( على الكليات حسب اجلنس للعام الدراسي 
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المجموع 1284 8819 5356 3717 1638 1627 1480 989 884 606 438 422 364 173

ذكور 798 4889 1532 1225 855 1095 312 438 331 606 100 223 268 157

إناث 486 3930 3824 2492 783 532 1168 551 553 0 338 199 96 16
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 عدد الطالب والطالبات املقيدين مبرحلة البكالوريوس حسب الكليات إامجاينسب توزيع  -5

 
 
 

 الدبلوم دون اجلامعي:: بياانت الطالب والطالبات املقيدين مبرحلة 1/3/1

 يف العام الدراسي املرحلةهبذه  والطالبات املقيدينيف عدد الطالب  ةالزايد نسبةبلغت 

بعددهم يف العام الدراسي السابق وقد حتقق ذلك على ضوء االرتفاع  ةمقارن %30.7هـ حنو 1437/1438

 نعدد املقيدي امجايلإوىل من حيث اال املرتبةاجملتمع ابلقرايت يف  كليةيف عدد املستجدين هذا العام وقد جاءت  

 ذ استقبلت العدد االكرب من املستجدين.إ
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لى  ن مبرحلة الدبلوم دون اجلامعي عيالطالب والطالبات املقيدعدد  إامجايل(: ميلل توزيع 1/3/3اجلدول )
 .هـ1437/1438 الدراسيحسب نظام الدراسة واجلنس للعام وامجيعهم من السعوديني  كليات اجملتمع

 نظام الدراسة اسم الكلية
 سعودي

 جمموع أنثى رذك

 333 166 167 انتظام كلية اجملتمع بسكاكا

 457 226 231 انتظام كلية اجملتمع ابلقرايت

 236 119 117 انتظام كلية اجملتمع بطربجل

 1026 511 515 العام امجاياإل

 
 
 
 
 :اخلرجينيوالطالبات ب لطالالتفصيلية ل : البياانت اإلحصائية1/4

 : بياانت الطالب والطالبات اخلرجيني مبرحلة الدراسات العليا:1/4/1

جلوف ا ةالدراسات العليا جبامع مرحلة يف ةهـ ختريج اول دفع1437/1438 دراسيالالعام  هناية شهد

. وقد االخر طالبةو طالب  أحدمها( عامة)مناهج وطرق تدريس الرتبية  بكليةوكان حمصلتها اثنان من اخلرجيني 

خر من الطالب آرسائل املاجستري لعدد  ةهـ استكمال مناقش1438/1439 الدراسيالعام  ةيبدامت يف 

 حبول هللا. القادمدراج بياانهتم بتقرير العام الدراسي إ يتمسوالطالبات 
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 : مبرحلة البكالوريوسنيبياانت الطالب والطالبات اخلرجي – 1/4/2

 والذي شهدهـ 1437/1438يف االرتفاع يف العام الدراسي رحلة البكالوريوس مبواصل عدد اخلرجيني 

البكالوريوس  مرحلةجيني يف عدد اخلر  إامجايليبلغ لابلقرايت  التطبيقية الطبيةالعلوم  كليةب ةول دفعأخترج أيضاً 

عن  تقريباً  %3.6 ةبنسب ةبزايد ة( طالب وطالب4157) هذا العام املوازي والتعليمواملنتسبني من املنتظمني 

 : التالية األساسيةوتشري بياانت اخلرجيني اىل النتائج العام السابق. 

 ديل فقعلى التوا %24.1، %3.9 نسبةب زايدة والتعليم املوازيبينما حقق عدد اخلرجيني من املنتظمني  -1

 . %3.6 ةتراجع عدد خرجيي نظام االنتساب بنسب

ى من علاأل بةالنس ومن مثس من حيث اجلنس فقد جاء العدد البكالوريو  مرحلةتوزيع اخلرجيني يف ب -2

 . السابقةكرب من املقيدين خالل السنوات العدد األ ميللن نحيث ك %57.2 نسبةالطالبات ب

( خريج يف العام 61( من غري السعوديني تراجعا من )55يتضمن عدد اخلرجيني يف العام حمل التقرير ) -3

 ( من الطالبات. 29وعدد )طالب ( من ال26الدراسي السابق منهم )

يكل اخلرجيني جيايب يف هإخلرجيني هذا العام هو حدو  تغري املؤشرات اليت توضحها بياانت ا أبرزمن  -4

 ،التطبيقية يةالعلمقسام منو نسب خرجيي األ واإلنسانية مقابل النظريةقسام خرجيي األ ةرتاجع نسبب

 لتايل:اجلدول ا هملا يوضح وفقاً واهلندسية  ،والصحية
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عدد الطالب والطالبات واخلرجيني حسب التخصصات  إامجايلبيان مقارن لنسب (: 1/4/1اجلدول )
 هـ.1437/1438هـ، 1436/1437العلمية عامي 

 التخصصات العلمية
عدد الطالب  إامجاي ةنسب

عام  اخلرجينيوالطالبات 
 هـ1436/1437

عدد الطالب  إامجاي ةنسب
عام  اخلرجينيوالطالبات 
 هـ1437/1438

 التغري
( )+(-) 

التخصصات النظرية 
 واالنسانية

73.5% 66.6% (- )6.9% 

 ةالتخصصات العلمي
 ةوالتطبيقي

10.2% 12.1%  )+(1.9% 

 %3.8)+(  %13.8 %10.0 ةالتخصصات الصحي

 %1.2)+(  %7.5 %6.3 ةالتخصصات اهلندسي

 - %100.0 %100.0 النسبة إامجاي

 :ميةواألقسام العل الكلياتعلى  لتوزيع اخلرجيني التفصيليةانت التايل البيا ويوضح اجلدول
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 األقسامو  مبرحلة البكالوريوس على الكليات نيالطالب والطالبات اخلرجيعدد  إامجايل(: ميلل توزيع 1/4/2اجلدول )
 :هـ1437/1438 الدراسيللعام  واجلنسية ( واجلنستعليم موازي-انتساب-حسب نظام الدراسة )انتظام العلمية

 / نظام الدراسةالقسمالكلية/ 
 غري سعودي سعودي

 الكلي امجاياإل
 امجاياإل أنثى ذكر امجاياإل أنثى ذكر

 1168 24 18 6 1144 411 733 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 714 19 14 5 695 328 367 انتظام

 215 0 0 0 215 56 159 الدراسات اإلسالمية 
 215 10 10 0 205 123 82 اللغة االجنليزية 
 194 7 3 4 187 101 86 إدارة األعمال 
 57 1 0 1 56 36 20 احملاسبة 
 33 1 1 0 32 12 20 اللغة العربية 

 454 5 4 1 449 83 366 انتساب
 417 3 2 1 414 67 347 الدراسات اإلسالمية 
 37 2 2 0 35 16 19 اللغة العربية 

 702 8 7 1 694 586 108 ظام(نت)ا كلية العلوم واآلداب ابلقرايت
 251 1 1 0 250 250 0 رايض االطفال 
 147 2 1 1 145 102 43 اللغة االجنليزية 
 137 1 1 0 136 119 17 اللغة العربية 
 77 3 3 0 74 60 14 علوم احلاسب واملعلومات 
 28 1 1 0 27 12 15 الرايضيات 
 25 0 0 0 25 15 10 الكيمياء 
 22 0 0 0 22 13 9 الفيزايء 
 15 0 0 0 15 15 0 الدراسات اإلسالمية 

 614 0 0 0 614 503 111 كلية الرتبية
 312 0 0 0 312 312 0 رايض االطفال 
 300 0 0 0 300 189 111 الرتبية اخلاصة 
  2 0 0 0 2 2 0 املعلماتاملستمرات من كلية 

 360 1 0 1 359 258 101 ام()انتظ كلية العلوم واآلداب بطربجل
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 / نظام الدراسةالقسمالكلية/ 
 غري سعودي سعودي

 الكلي امجاياإل
 امجاياإل أنثى ذكر امجاياإل أنثى ذكر

 120 0 0 0 120 103 17 للغة العربيةا 
 93 1 0 1 92 61 31 اللغة االجنليزية 
 47 0 0 0 47 36 11 الرايضيات 
 37 0 0 0 37 33 4 علوم احلاسب واملعلومات 
 30 0 0 0 30 0 30 إدارة األعمال 
 16 0 0 0 16 8 8 الفيزايء 
 15 0 0 0 15 15 0 رايض االطفال 
  2 0 0 0 2 2 0 من كلية املعلماتمستمرات 

 271 0 0 0 271 183 88 كلية العلوم الطبية التطبيقية
 207 0 0 0 207 161 46 انتظام

 109 0 0 0 109 88 21 التمريض 
 51 0 0 0 51 50 1 علوم املختربات اإلكلينيكية 
  47 0 0 0 47 23 24 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 64 0 0 0 64 22 42 تعليم موازي
 52 0 0 0 52 22 30 التمريض 
 12 0 0 0 12 0 12 علوم املختربات اإلكلينيكية 

 250 4 3 1 246 98 148 )انتظام( كلية العلوم
 113 1 1 0 112 40 72 األحياء 
 76 1 0 1 75 14 61 الرايضيات 
 31 1 1 0 30 21 9 الكيمياء 
 30 1 1 0 29 23 6 الفيزايء 

 179 1 1 0 178 60 118 )انتظام( كلية الشريعة والقانون
 132 0 0 0 132 45 87 القانون 
 47 1 1 0 46 15 31 الشريعة 

 172 16 0 16 156 0 156 )انتظام( كلية اهلندسة
 75 13 0 13 62 0 62 اهلندسة املدنية 



40 

 / نظام الدراسةالقسمالكلية/ 
 غري سعودي سعودي

 الكلي امجاياإل
 امجاياإل أنثى ذكر امجاياإل أنثى ذكر

 62 1 0 1 61 0 61 ندسة الكررابئيةاهل 
 34 1 0 1 33 0 33 اهلندسة امليكانيكية 

 140 0 0 0 140 88 52 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 114 0 0 0 114 81 33 انتظام

 59 0 0 0 59 46 13 علوم احلاسب واملعلومات 
 35 0 0 0 35 35 0 نظم احلاسب اآلي 
 20 0 0 0 20 0 20 هندسة احلاسب اآلي والشبكات 

 26 0 0 0 26 7 19 تعليم موازي
 26 0 0 0 26 7 19 علوم احلاسب واملعلومات 

 126 0 0 0 126 115 11 انتظام() التطبيقية ابلقرايت العلوم الطبية
 42 0 0 0 42 42 0 التمريض 
 42 0 0 0 42 40 2 علوم املختربات اإلكلينيكية 
  42 0 0 0 42 33 9 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 106 1 0 1 105 46 59 كلية الصيدلة
 57 1 0 1 56 46 10 انتظام

 49 0 0 0 49 0 49 تعليم موازي
 38 0 0 0 38 0 38 )انتظام( كلية الطب

 31 0 0 0 31 0 31 )انتظام( كلية طب األسنان
 4157 55 29 26 4102 2348 1754 الكلي امجاياإل

 3563 50 25 25 3513 2235 1278 انتظام
 454 5 4 1 449 83 366 انتساب

 139 0 0 0 139 29 110 تعليم موازي
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 ،الطالب والطالبات اخلرجيني مبرحلة البكالوريوس )انتظام، انتساب عددزيع (: ميلل تو 1/4/1الشكل )
 .هـ1437/1438اجلنس للعام الدراسي ( على الكليات حسب تعليم موازي
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المجموع 614 179 106 38 250 1168 271 702 360 172 31 140

ذكور 111 118 60 38 149 739 88 109 102 172 31 52

إناث 503 61 46 0 101 429 183 593 258 0 0 88
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 : مبرحلة الدبلوم دون اجلامعينيبياانت الطالب والطالبات اخلرجي – 1/4/3

( خريج موزعني على  55هـ )1437/1438يف العام الدراسي  املرحلةعدد اخلرجيني هبذه  إامجايلبلغ 
 %85.5 نسبةن أمن الذكور كما  %40ان  مقابل منهم من اإل %60 نسبة جاءتكليات اجملتمع اللال  
 التايل: اجلدول يوضحه تفصيالً  وهو ما للال ابلكليات ا املالية اإلدارة أقساممن اخلرجيني كانت من 

 

لى   مبرحلة الدبلوم دون اجلامعي عوالطالبات اخلرجينيالطالب  عدد إامجايل: ميلل توزيع (1/4/3اجلدول )
 .هـ1437/1438 الدراسينظام الدراسة واجلنس للعام العلمية و  واألقسام كليات اجملتمع

 ةنظام الدراس / واألقسام العلميةاسم الكلية
 سعودي

 جمموع أنثى ذكر

 25 15 10 انتظام كلية اجملتمع بسكاكا

 3 2 1 انتظام إدارة املوارد البشرية -

 22 13 9 انتظام اإلدارة املالية -

 26 18 8 انتظام كلية اجملتمع ابلقرايت

 21 14 7 انتظام اإلدارة املالية -

 5 4 1 انتظام احلاسب اآلي -

 4 0 4 انتظام كلية اجملتمع بطربجل

 4 0 4 انتظام اإلدارة املالية -

 55 33 22 انتظام العام امجاياإل
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 :واملفصولني أكادمييا  واملطوي قيدهم املنسحبني واملنقطعني الطالب والطالبات  – 1/5

من املؤشرات  اليت تعتربو  التالية والطالبات النتائجالطالب  هؤالءلبياانت  املقارنة التحليلية الدراسةتوضح 
مما يساهم يف رفع  يميةالتعل العملية والتسرب يفىل خفض اهلدر إساليب اليت هتدف القرتاح السياسات واأل امةاهل

 : واخلارجية الداخلية الكفاءةمعدالت 

وقد جاء هذا  %31.5 نسبةهـ ب1437/1438 والطالبات عامتراجع عدد املنسحبني من الطالب  -1
من  األعلىمازال العدد  ن كانإو للطالبات  %20.7ل مقاب %35.9 نسبةالرتاجع يف عدد الطالب ب

كرب من طالب ال يف الكليات اليت تضم العدد األاحل بطبيعةاملنسحبني من الطالب. وقد حتقق الرتاجع 
 ايت وطربجل. من القر  واآلداب بكلالعلوم وكلييت واالنسانية،  اإلداريةالعلوم كلية   :وهي وطالبات اجلامعة

عن عددهم يف العام السابق حيث  %41 نسبةد املنقطعني يف العام حمل التقرير مرتفعا بعدجاء يف املقابل  -2
( طالب وطالبه يف العام السابق. وبينما تراجع عدد 753( هذا العام مقابل )1061عددهم ) إامجايلبلغ 

 %74.8 نسبة( طالب ب342. فقد ارتفع عدد الطالب املنقطعني بـ )ة( طالب34الطالبات املنقطعات بـ )
، والقانون ريعةالشو ابلقرايت،  واآلدابالعلوم و ، واإلنسانية اإلداريةيف كليات: العلوم  ساساً أ وجاءت الزايدة

 . على التوايل واآلداب بطربجلالعلوم و 

 ة( من الطالبات مقارن2دد )بع خنفا ا( طالب مع 9املطوي قيدهم بعدد ) عدد الطالب الطالبات زاد -3
يف   ة( طالب وطالب59تركز منهم عدد ) ة( طالب وطالب64عددهم هذا العام ) إامجايليبلغ لابلعام السابق 

 بنظام االنتساب.  الدراسة تقدمحيث  واإلنسانية اإلداريةالعلوم  كلية

 العام السابق عددهم يفب ةمقارن ةدراسال يف العام حمل أكادميياً غري ملموس يف عدد املفصولني تمل حيد   -4
مقابل يف عدد الطالبات ( 8خنفا  )والطالبات كمحصلة ال طالبمن ال( 7بـ ) عددهم إامجايلزاد حيث 
 ( طالب.15عدد )ب زايدة

لتخصصات او ابلكليات الفئات هذه الطالبات من البياانت هو اخنفا  عدد الطالب و ليه إتشري ما  همأمن   -5
 .يةلنظرية واالنسانوذلك مقارنة بعددهم يف التخصصات ا الصحيةالكليات  والتطبيقية مث العلمية
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أكادميياً  صولنيواملف (: ويشمل عدد الطالب والطالبات املنسحبني واملنقطعني واملطوي قيدهم1/5جدول رقم )
 موزعني حسب الكليات واجلنس: هـ1437/1438العام الدراسي يف 

 اسم الكلية
 املفصولني أكادمييا   املطوي قيدهم املنقطعني املنسحبني

 امجاياإل
 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر ىأنث ذكر

 903 152 169 9 50 86 322 25 90 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 429 166 50 0 0 74 115 17 7 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 246 74 37 0 0 44 84 3 4 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 128 11 18 1 2 4 77 3 12 كلية الشريعة والقانون

 110 21 21 0 0 13 38 5 12 لعلومكلية ا

 86 0 1 0 0 12 64 5 4 السنة التحضريية للكليات العلمية

 60 14 2 0 0 7 24 5 8 كلية اجملتمع

 54 11 10 0 0 6 21 4 2 كلية اجملتمع ابلقرايت

 47 15 5 0 0 9 18 0 0 كلية اجملتمع بطربجل

 46 2 6 0 1 6 15 8 8 كلية الرتبية

 22 5 3 0 0 0 8 3 3 سب واملعلوماتكلية علوم احلا

 14 0 8 0 1 0 3 0 2 كلية اهلندسة

 11 0 1 0 0 1 6 1 2 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 3 0 1 0 0 0 1 0 1 كلية طب األسنان

 3 0 0 0 0 0 2 1 0 كلية الطب

 2 1 0 0 0 0 1 0 0 كلية الصيدلة
كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 ابلقرايت
0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 2165 472 333 10 54 262 799 80 155 امجاياإل
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أكادميياً  نيواملفصولملنقطعني واملطوي قيدهم ويشمل عدد الطالب والطالبات املنسحبني وا(: 1/5الشكل )

 .موزعني حسب الكليات هـ1437/1438يف العام الدراسي 
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المفصولين أكاديميا   321 216 111 29 42 1 16 21 20 8 8 8 1 1 0 1 1

المطوي قيدهم 59 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

المنقطعين 408 189 128 81 51 76 31 27 27 21 8 3 7 1 2 1 0

المنسحبين 115 24 7 15 17 9 13 6 0 16 6 2 3 1 1 0 0
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عدد الطالب والطالبات املستجدين واملقيدين واخلرجيني مبرحلة البكالوريوس خالل  إامجايتطور  – 1/6
 .هـ7143/8143 هـ و3143/4143السنوات الدراسية 

 ول: توضحه بياانت هذا اجلدما  همأو 
لناء عام ابست املاضيةعدد املستجدين يف كل عام دراسي على مدى السنوات اخلمس  إامجايلتقارب  -1

 .  خنفابعض االهـ الذي شهد 1435/1436
ام اعتبارًا من ع عدد الطالب والطالبات املقيدين إامجايليف  التقارب أيضاً ترتب على ذلك  -2

 .هـ1434/1435
مبتوسط  يةاملاضخالل السنوات اخلمس  مستمراً  اً س الذي شهد منو كان عدد اخلرجيني هو املتغري الرئي -3

 .%15.7سنوي حنو 
 

رحلة مبواخلرجيني  نياملقيداملستجدين و الطالب والطالبات  عدد إامجايلويوضح تطور (: 1/6اجلدول )
هـ 1433/1434سبني، والتعليم املوازي( خالل السنوات الدراسية من عام ت)املنتظمني، واملن البكالوريوس

 :حسب اجلنسهـ 1437/1438وحىت عام 

 العام الدراسي اجلنس بيان
 هـ1433/1434

 العام الدراسي
 هـ1434/1435

 العام الدراسي
 هـ1435/1436

 العام الدراسي
 هـ1436/1437

 العام الدراسي
 هـ1437/1438

الطالب 
والطالبات 
 املستجدين

 3646 3708 3073 4010 3997 ذكر 
 3424 3490 3414 3921 3347 أنثى

 7070 7198 6487 7931 7344 امجاياإل
الطالب 

والطالبات 
 املقيدين

 12829 12770 12909 12677 10932 ذكر 
 14968 14812 14904 14777 12278 أنثى

 27797 27582 27813 27454 23210 امجاياإل
الطالب 

والطالبات 
 اخلرجيني

 1780 1835 1453 1038 683 ذكر 
 2377 2179 2160 2035 1654 أنثى

 4157 4014 3613 3073 2337 امجاياإل
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رحلة مبواخلرجيني املقيدين املستجدين و عدد الطالب والطالبات  إامجايل(: ميلل تطور 1/6الشكل )
 .األخرية اخلمساألعوام يف البكالوريوس 

1434-1433 1435-1434 1436-1435 1437-1436 1438-1437

الطالب والطالبات المستجدين 7344 7931 6487 7198 7070

الطالب والطالبات المقيدين 23210 27454 27813 27582 27797

الطالب والطالبات الخريجين 2337 3073 3613 4014 4157

7344
7931

6487

7198 7070

23210

27454
27813 27582 27797

2337

3073
3613

4014 4157
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الفصل الثاين
 واخلدمات الطالبية:ة األنشط

 .الطالبيةة األنشط – 2/1

 .اخلدمات الطالبية – 2/2

اإلرشاد األكادميي والطاليب – 2/3

 اخلرجيني متابعة – 2/4
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 :هـ7143/8143 الدراسييف العام ة الطالبية األنشط - 2/1

الطالب  الهتمامات ةاالستجابيف  ةاثر مباشر آمن ة املختلف ايف جماالهتة الالصفية األنشطه ملا حتقق

تمع، ققد اجمل والتفاعل مععدادهم للعمل إكساهبم املزيد من املهارات، مع إ، و شباع هواايهتموالطالبات وإ

تنوع و ة الطالبية ألنشطلمكاانت يف توقري املزيد من اإلهـ 1437/1438يف العام الدراسي ة اجلامعاستمرت 

ة التفصيليلبياانت اه توضح والطالبات وهو ماالطالب  واملشاركات منيف عدد املشاركني  يدتزاال ومن مث جماالهتا

 :اليةالت
 

 :الرايضيةة األنشط 2/1/1أواًل: 

  :داخل اجلامعةة الرايضية األنشط: 2/1/1/1

ة األنديض و بعأة اجلامعالطالب مبالعب  نشؤو  ةعمادشرقت عليها أاليت نظمتها و ة نشطويشمل األ

 %15 ةبنسبة بزايدمن الطالب  (2165)نشاط شارك قيها  (12) ةطاألنش هذهعدد  إمجايلوبلغ ة نطقابمل

 :األنشطة ذههل ةالتايل بياانت جتميعي ويوضح اجلدول .ن عدد املشاركني يف العام الدراسي السابقع
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موزعني  ةل اجلامعداخة الرايضية ألنشطايف املشاركني والطالبات  الطالب عدد بيان(: 2/1/1/1اجلدول )
 :وأماكنهاة جماالت األنشط حسب

عدد الطالب  إمجايل مكان النشاط نوع النشاط م
 املشاركني

 180 الطبة كليمالعب   ةالطائر  ةيف الكر  ةدوري اجلامع  .1

 325 انطب األسنة كليمالعب   قدمال ةيف كر  ةاختبارات اختيار منتخب اجلامع  .2

 565 انطب األسنة ليكمالعب   القدم ةيف كر  ةدوري اجلامع  .3

 88 انطب األسنة كليمالعب   ةيف تنس الطاول ةدوري اجلامع  .4

 225 اندي العروبةمالعب  القدم للصاالت ةيف كر  ةدوري اجلامع  .5

 52 اجلندلة دومة حبي  ةالشاطئي ةيف الكر  ةدوري اجلامع  .6

7.  
 يلكليات فرع ةالطائر  ةالكر القدم و  ةدوري كر 

 القرايت وطربجل
 174 ابلقرايت العلوم دجمالعب م

 25 انطب األسنة كليمالعب   يف الكاراتيه ةاجلامعة بطول  .8

 70 سكاكاة مدين ةيف اخرتاق الضاحي ةاجلامعة بطول  .9

 111 اندي العروبةالعب م لعاب القوىأيف  ةاجلامعة بطول  .10

 45 مسابح اندي وقت اللياقة ةيف السباح ةاجلامعة بطول  .11

 305 انطب األسنة كليمالعب   لتدريسا ةعضاء هيئأ ةعي مبشاركالرايضي اجلام سبوعاأل  .12

 2165 املشاركني عدد إمجايل
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 داخل اجلامعةة الرايضية (: ميثل توزيع عدد الطالب املشاركني يف األنشط2/1/1/1الشكل )
 .هـ1437/1438لعام الدراسي يف ا
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 داخل اململكة:ة الرايضية : األنشط2/1/1/2/
لجامعات يف الرايضي السعودي ل حتاداالومناقسات قعاليات  إطاراليت تتم يف ة األنشطوترتكز يف  
من طالب ( 127عدد )هـ 1437/1438يف عام  ةطاألنش هذهوقد شارك يف ة املختلفة اململكمناطق 

   نشاط رايضي موضح بياانهتا يف اجلدول التايل: (11)يف ة اجلامع
ع سب نو حة داخل اململكة الرايضية نشطيف األالطالب املشاركني  عدد ضمنويت(: 2/1/1/2اجلدول )

 نشاط:كل   ومكان

 مكان النشاط نوع النشاط م
عدد الطالب 

 املشاركني

منافسات االحتاد الرايضي السعودي للجامعات يف    .1
 القدم ةكر 

 مالعب اجلامعات
 ( مباراة11املشاركة )

30 

2.  
 لجامعات يفمنافسات االحتاد الرايض السعودي ل

 12 طيبةة جامع القدم للصاالت ةكر ة  مسابق

منافسات االحتاد الرايضي السعودي للجامعات يف   .3
 ةلطائر ا ةالكر 

 مالعب اجلامعات
 ( مباراايت4)املشاركة 

15 

 18 امللك عبدالعزيزة امعج لعاب القوىأاجلامعات يف ة بطول  .4
 8 طيبةة جامع اجلامعات يف اجلودوة بطول  .5
 10 حممد بن سعود ماماإلة جامع ةجلامعات يف السباحاة بطول  .6
 10 تبوكة جامع ةجلامعات يف اخرتاق الضاحياة بطول  .7
 4 جامعة االمام حممد بن سعود اجلامعات يف التنسة بطول  .8
 8 تبوكة جامع ةاجلامعات يف تنس الطاولة بطول  .9
 6 عبينبة امللكية اهليئ ةالشاطئي ةاجلامعات يف الكر ة بطول  .10
 6 امللك خالدة جامع اجلامعات يف التايكوندوة طولب  .11

 127 عدد املشاركني إمجايل
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 داخل اململكةة الرايضية (: ميثل توزيع عدد الطالب املشاركني يف األنشط2/1/1/2الشكل )

 هـ.1437/1438لعام الدراسي يف ا
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 :والفنيةة الثقافية األنشط 2/1/2: اثنياً 
 :والفنيةة الثقافية واألنشط حملاضرات والندواتا: 2/1/2/1

 (32)هـ 1437/1438خالل العام الدراسي  تاجملاال هذهيف ة املنجز ة األنشطعدد  إمجايلوقد بلغ 
ة قاقيالثة واألنشطاحملاضرات والندوات  ىعلموزعني ة اجلامعمن طالب وطالبات  (10473)ة مبشاركنشاط 

 :ةاألنشط ذههلة التجميعيالتايل البياانت  ويوضح اجلدول .الفنية ةوبعض األنشطة اململكداخل وخارج 

م وعدد املشاركني خالل العاة والفنية الثقاقية واألنشطاضرات والندوات احملبيان (: 2/1/2/1اجلدول )
 هـ:1437/1438الدراسي 

 

 لثقافيةاة واملسابقات واألنشطاحملاضرات الت جما
عدد 
 الطالب

عدد 
 الطالبات

 مجايلاإل

  :داخل اجلامعةة الثقافية واألنشطأواًل: احملاضرات 

العالمات )يف بيئات التعليم اجلامعي التثقيفي ملتقى ة للالعلمية لندو ا  .1
 580 - 580 (.التعامل معها على االدمان وكيفية ةالدال

نرباس مشروع )للملتقى التثقيفي يف بيئات التعليم اجلامعي ة العلمية الندو   .2
 580 - 580 (.وطين

 االحتفال ابليومة يف يوم الوطن مبناسب (2020برانمج التحول الوطين )  .3
 490 - 490 .الوطين

 200 - 200 .وفابجل (قطن)تالحم لربانمج  أسبوعضمن ة حماضر  (وطين انتمائي)  .4

5.  
كني الشباب من الشباب من التطرف ومتة عمل تبيان حلماية ورش

 ةنطقلحوار مبلك عبد العزيز تعاون مع مركز امللابلة املبادرات الوطني
  .جلوفا

110 - 110 

 250 - 250  .تعليم اجلوفة دار وإرشاد ابلتعاون مع مركز اإل (حتصني)عمل  ةورش  .6

 445 - 445  .لقاءاإلمسابقة و  ةالعربي ةاليوم العاملي للغة( العربية تعزيز انتشار اللغ)ندوة   .7

ات منظور شرعي لقو  وحب الوطن من ةمن يف تفعيل الوسطيدور رجل األ  .8
 1070 - 1070 .الطوارئ ابجلوف
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 لثقافيةاحملاضرات واملسابقات واألنشطة االت جما
عدد 
 الطالب

عدد 
 الطالبات

 مجايلاإل

م من الفكري وتعزيز مفهو زيز األيف تع هدور من و مهارات تواصل رجل األ  .9
 220 - 220 .لقوات الطوارئ ابجلوف ةالوطني

 1000 - 1000 (.ةمانأحياتك )املرور اخلليجي  أسبوع  .10

 550 - 550  .الدقاع املدين اخلليجي أسبوع  .11

عر  اليوم العاملي للكتاب وامل ةمبناسب( ةم ضرور أ ةموهب ةالقراء)ديب ألقاء   .12
 635 100 535 .املصاحب

 72 14 58 .ةالقراء ةوملك ةالنبوي ةالسنن الكرمي و آمسابقات القر   .13

 20 - 20 .ةالتوجيرشاد و ون مع مركز اإلابلتعايت( وطين جامع)مسابقة   .14

 65 - 65 .ةحتياجات اخلاصمن احلرائق لذوي اإل ةللوقاي ةمنالطرق اآلندوة   .15

 164 - 164 .من املخدرات ةنرباس والوقايعن برانمج تثقيفي   .16

 67 - 67 .ةالسياح ةهيئ هالذي تنظم ةيف برانمج عيش السعودي ةاملشارك  .17

 243 71 172  .وبراجمها ةللتعريف ابجلامع ةنطقزايرات لبعض مدارس امل  .18

 495 - 495 .اجلوف ةمبنطق ةرشاد املبكر لبعض طالب الثانوياإل  .19

 150 150 - .التواصل االجتماعيندوة   .20

 40 40 -  (.على قيمي ةاثبت)ندوة   .21

 540 540 - (اجلسد ةلغ -أةاملر  ةالتفوق يف حيا-منآحنو قكر ) ةحماضرات تثقيفي  .22

 100 100 - .وىلاألة أعمل عن النش ةورش  .23

 8086 1015 7071 حملاضرات واألنشطة الثقافية داخل اجلامعةكني اباملشار  إمجايل
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 مجايلاإل عدد الطالبات عدد الطالب الثقافيةاحملاضرات والندوات واملسابقات الت جما

  خارج اجلامعة: واألنشطة الثقافية: احملاضرات اثنياً 

 5 - 5 ة.مبعر  الكتاب جبد ةيف اندي القراء ةالعلمي ةالزاير   .1

 2 - 2 .ردنلطالب جملس التعاون اخلليجي لأل ةعلمي ةرحل  .2

 10 - 10 .امللك سعود ةجبامع ةنزاه ةندييف ملتقى اجلامعات أل ةوقد اندي نزاه ةمشارك  .3

 3 - 3 .مانع   ةبسلطن ةالقامسي ةن الكرمي ابجلامعآالقر  ةيف مسابق ةاملشارك  .4

 20 - 20 واألنشطة الثقافية خارج اجلامعةاملشاركني ابحملاضرات  إمجايل

  نشطة الفنية:: األاثلثاً 

 107 - 107 .عالمسس اإلأيف مبادئ و  ةدور   .1

 1200 - 1200 .من املخاطر( ةللوقاي ة)نصائح عام عالم اجلديدقيلم توعوي لنادي اإل  .2

 1000 - 1000 .قحاقظ عليها( ةمانأ)حياتك  عالم اجلديدقيلم توعوي لنادي اإل  .3

 10 - 10 .اثرالتاريخ واآل ةيف اللقاء العلمي جبمعي ةشعراء اجلامعو رشاد اندي اإل ةمشارك  .4

 50 - 50 (.بداعاإل) يف التصوير للطالب مدارس مسا ةدور   .5

 2367 - 2367 يف األنشطة الفنيةاملشاركني  إمجايل

 يةشاركني يف األنشطة الثقافية والفنامل إمجايل
 )أوالً + ثانياً + ثالثاً(

9458 1015 10473 
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 :الطالبية الزايراتو ة االجتماعية األنشط :2/1/2/2

. وقد نسانيةإلاالعالقات  ةالطالبات اليت هتدف اىل تنميألنشطة الطالب و  األساسيةاحملاور  وهي أحد

( من طالب 10111)ة ( نشاط مبشارك11) خالل العام حمل التقرير املنفذة األساسية األنشطةبلغ عدد 

  :األنشطةهلذه  األساسيةيوضح اجلدول التايل اجملاالت و  اجلامعةوطالبات 

ـ ه1437/1438خالل العام الدراسي ة والزايرات الطالبية االجتماعية األنشط(: 2/1/2/2اجلدول )
 وعدد املشاركني قيها:

 والزايرات االجتماعيةة األنشطجماالت  م
 عدد املشاركني

 مجايلاإل طالبات طالب

 3500 500 3000 حفالت استقبال الطالب والطالبات املستجدين.   .1

 1560 - 1560 يف مهرجان التمور الرابع.  ةاملشارك  .2

 2400 400 2000 حتفال ابليوم الوطين. اإل  .3

 680 10 670 يف مهرجان الزيتون.  ةكاملشار   .4

 106 - 106 املعتمرين.  ةخدمضيوف الرمحن و  ةخلدم ةالعام ةمعسكرات اخلدم  .5

 105 - 105 . ةالبيئ ةمعسكر خدم  .6

 80 50 30 املسنني ابجلوف. و  ةجتماعياإل ةوالرعاي ةدور املالحظ ةزاير   .7

 150 150 - لسرطان الثدي.  ةتوعوي ةمحل  .8

 140 140 - عتز. أنثى و أبعنوان  ةأملي للمر اليوم العا  .9

 650 650 - للطالبات.  ةصحي ةتوعوي ةنشطأ  .10

 740 740 - للطالبات.  ةتثقيفي ةتوعوي ةنشطأ  .11

 10111 2640 7471 عدد املشاركني إمجايل



59 

 
 عيةاالجتماة ألنشطلة اجملاالت األساسي شاركني يف(: ميثل توزيع عدد الطالب امل2/1/2/2الشكل )

 .هـ1437/1438لعام الدراسي خالل اة والزايرات الطالبي
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 :التطويريةو ة الدورات التدريبي :2/1/2/3

هارات واكتشاف القدرات واكتساب امل ةيف تنمي ةهلذه الدورات ملا هلا من قاعلي ةكبري   مهيةأ اجلامعةتويل  

( 1904منها ) استفاد ة( دور 13خالل العام الدراسي حمل التقرير ) املقدمةد الدورات املواهب، وقد بلغ عد

 من الطالب والطالبات موضح تفاصيلها ابجلدول التايل:

 الدراسي العام اللخ وعدد املستفيدينة والتطويرية الدورات التدريبي بيان(: 2/1/2/3اجلدول )
 :هـ1437/1438

 بيان الدورات التطويرية
 لطالب والطالبات املشاركنيعدد ا

 مجايلاإل الطالباتعدد  الطالبعدد 
 167 25 142 دورة اسرتاتيجية إعداد الربامج الشبابية.  .1
 263 30 233 . 2020التعريف بربانمج التحول الوطين  .2
 214 66 148  2030التعريف برؤية اململكة  .3
 20 - 20 الربانمج التدرييب )تبيان للوقاية من التطرف(.  .4
 15 - 15 مبادرة لتعزيز التالحم الوطين(.  -ورشة عمل )متكني  .5
 18 - 18 ورشة عمل احلوار الوطين.  .6
 153 15 138 . ةساليب اكتشاف املوهبأدورة  .7
 166 32 134 اسرتاتيجيات العصف الذهين.  .8
 140 33 107 عالم. سس اإلأمبادئ و  .9

 162 20 142 خرين. دورة فن التعامل مع اآل .10
 171 45 126 لفرق والعمل التطوعي. بناء ا .11
 170 79 91 مسات(.  -ساسيات أالقائد الناجح ) .12
 245 65 180 الطالبات.التخطيط والتنظيم للطالب و  .13

 1904 410 1494  عدد املشاركني إمجايل
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بية والتطويرية وعدد املستفيدين خالل العام الدراسي الدورات التدريعلى  ويشتمل(: 2/1/2/3)الشكل 

 :هـ1437/1438
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 :التطوعيةة واألنشطة الطالبية واألندية الكشفية األنشط - 2/1/3 اثلثاً:

 : وعشائر اجلوالةة نشاط الكشاف: 2/1/3/1

 ساسيةأ ةنشطأ( 6يف العام الدراسي حمل التقرير ) وعشائر اجلوالة الكشفية األنشطةعدد  إمجايلبلغ 
 ها:وعدد املشاركني قي األنشطةالتايل بياانت هذه  ويوضح اجلدول. اجلامعة( من طالب 494شارك قيها )

 
العام الدراسي وعدد املشاركني قيها خالل ة واجلوالة الكشفية نشطاأل تبياان(: 2/1/3/1اجلدول )

 :هـ1437/1438

 املشاركنيالطالب عدد  بيان األنشطة

 60 . ةفيخميم املهارات الكش .1

 55 خميم الربيعي الكشفي.  .2

 34 خميم احلزم الكشفي ابلرايض.  .3

 25 . ةة اخلشبيللشار ة التاسيسية الدراس .4

 40 . ةة اخلشبيللشار ة ولياألة الدراس .5

 280 .املهرجاانت واللقاءاتيف تنظيم فعاليات عدد من احملاضرات و ة املشارك .6

 494 عدد املشاركني إمجايل
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 العام خالل قيها املشاركني وعددة واجلوالة كشاقالة أنشط إمجايل بيان يشمل(: 2/1/3/1)الشكل 
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 :واألنشطة التطوعية الطالبيةة األندي: 2/1/3/2

 ساعد علىوتهتماماهتم التستجيب  ومتعددة متنوعةجماالت  والطالبات يفالطالب  ةنشطأوتشمل 
( 11عدد ) والطالبات يف( من الطالب 3350عدد املشاركني يف قعاليتها ) إمجايلوقد بلغ  مواهبهم. ةتنمي

 اجلدول التايل: يف نشاط رئيسي. كما هو موضح تفصيالا 

 
 خالل اوعدد املشاركني قيه واألنشطة التطوعية ةالطالبية األندية (: ويوضح بياانت أنشط2/1/3/2اجلدول )

 هـ1437/1438 الدراسي العام

 االت األنشطةجم
 عدد املشاركني

 مجايلاإل عدد الطالبات عدد الطالب
 280 0 280 سبوع التالحم. أندية الطالبية ضمن مشاركة األ .1
 1000 0 1000 سبوع املرور اخلليجي. أندية الطالبية يف مشاركة األ .2
 560 0 560 يجي. سبوع الدفاع املدين اخللأندية الطالبية يف مشاركة األ .3
 75 75 0 ندية الطالبية للطالبات. األ -توعوية صحية برامج  .4
 200 200 0 ندية الطالبية للطالبات. األ - اء اإلرادةشرك .5
 300 300 0 ندية الطالبية للطالبات. األ -ة أاليوم العاملي للمر  .6
 240 240 0 االندية الطالبية للطالبات.  -حماضرات وندوات ادبية  .7
 300 300 0  معرض ابزار اجلامعة الثالث. .8
 150 150 0 عمال. ان املشاريع الصغية ورايدة األرجمه .9

 75 0 75 خاطر(. يف تقليل امل هودور  -لكرتوين )مفهومهالتطوع اإل .10
التطوع يف تنظيم بعض الفعاليات مشاركة اندي  .11

فتتاح ا -الدورات )اليوم العاملي للتطوعحتفاالت و إلاو 
 ...(.ةربياليوم العاملي للغة الع -مجعية جسنت

170 0 170 

 3350 1265 2085 واملشاركات عدد املشاركني إمجايل

 



65 

 
الل العام خ وعدد املشاركني واألنشطة التطوعية ةالطالبية األندية (: ميثل توزيع أنشط2/1/3/2الشكل )

 .هـ1437/1438الدراسي 

0 200 400 600 800 1000

.  مشاركة االندية الطالبية ضمن اسبوع التالحم

.  مشاركة االندية الطالبية في اسبوع المرور الخليجي

.  مشاركة االندية الطالبية في اسبوع الدفاع المدني الخليجي

.  االندية الطالبية للطالبات-برامج توعوية صحية 

.  االندية الطالبية للطالبات-شركاء اإلرادة 

.  االندية الطالبية للطالبات-اليوم العالمي للمراة 

.  االندية الطالبية للطالبات-محاضرات وندوات ادبية 

.  معرض بازار الجامعة الثالث

.  مهرجان المشاريع الصغيرة وريادة االعمال

(.  ودورة في تقليل المخاطر-مفهومه)التطوع االلكتروني 

لدوراتمشاركة نادي التطوع في تنظيم بعض الفعاليات و االحتفاالت و ا
...(.العربيةاليوم العالمي للغة-افتتاح جمعية جستن-اليوم العالمي للتطوع)
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 الصيفي للجامعة:النادي  أنشطة: 2/1/4رابعاً: 
والطالبات طالب يف قاعليتها لل املشاركةتاح ياليت  والثقاقيةواالجتماعية  ةالرايضي وتشمل األنشطة 

ي الصيفي عام الناد ةنشطأعدد املشاركني يف  إمجايل. وقد بلغ الصيفية اإلجازة ةخالل قرت  قراد اجملتمعأو 
 ما يلي: ك  األساسية األنشطةجماالت  على موزعني اجملتمعوقئات  الطالب والطالبات( من 4345هـ )1438

 للنادي الصيفي:ة الرايضية األنشط -أ
أساسي يف اجملاالت الرايضية املختلفة شارك قيها نشاط  (11قعاليات هذه األنشطة ) تضمنت

 ( من أقراد اجملتمع وققاا ملا هو موضح ابجلدول التايل:1632( العب منهم )2854)

 مكان النشاط اسم الفعالية م
 العدد

 مجايلاإل
 جمتمع خارجي طالب

 640 320 320 مالعب اجلامعة كرة القدم بسكاكا  يدور  1

2 
سداسيات كرة القدم 

 لكليات وإدارات اجلامعة
 200 - 200 مالعب اجلامعة

 150 100 50 طربجل كرة القدم بطربجلدوري   3
 160 90 70 القرايت كرة القدم ابلقرايتدوري   4
 240 140 100 مالعب اجلامعة دوري كرة الطائرة بسكاكا 5
 30 30 - ضارعاأل التنس االرضي ابألضارع 6
 64 32 32 مالعب اجلامعة مسابقة تنس الطاولة 7
 40 20 20 مالعب اجلامعة مدرسة تعليم تنس الطاولة 8
 90 60 30 مالعب اجلامعة مدرسة تعليم الكاراتيه 9

10 
بدنية دورة اللياقة ال
 وإنقاص الوزن

 40 40 - مالعب اجلامعة

 1200 800 400 قعاليات النادي الصيفي أفراد اجلمهور 11

 2854 1632 1222 مجايلاإل
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 نادي الصيفي:للة والتدريبية االجتماعيو ة الثقافية األنشط -ب
 اليت متت من خالل قعاليات النادي الصيفي عام واالجتماعية الثقاقية األنشطةعدد  إمجايلبلغ 

قراد أ( من الطالب والطالبات و 1491ها )استفاد من ةدورات تدريبي( نشاط ثقايف واجتماعي و 39هـ )1438
 ما يلي:  األنشطةهذه  أبرزاجملتمع وكانت 

 راد اجملتمع: فأالطالب و  ةنشطأ :اوالً 
املهارات  ةلتنمي ةمع دورات تدريبي املختلفة ماعيةجتواال الثقاقية( نشاط يف اجملاالت 34مت تقدمي عدد )

 ما يلي:  األنشطةهم هذه أومن 
 لدى الشباب للحد من التعصب".  الرايضيةجلسيت حوار بعنوان "تعزيز الروح  -1
 العظيم".  النبأنقاش عن كتاب " جلسة -2
 ن". آان "مع القر بعنو  ةحماضر  -3
 مل.برانمج شعراء األ -4
 بعنوان "راييل للوعي املايل".  ةمحالت توعي -5
 . ةنسمات رمضاني -6
 مرسم الطفل.  -7
 . العامةللحفاظ على املمتلكات  صحية بيئةحنو  -8
 ". اإللكرتونيةقانون اجلرائم "بعنوان  دورة -9

 يف التحرير الصحفي".  اإلعالمية الصناعة"بعنوان  دورة -10
 الكمبيوتر.  صيانة عمل يف ةورش -11
 .ىالدعو حترير  ةمهار  دورة -12
 كيف تكون خمرتعاا.   دورة -13
 والتفكري.  القراءة دورة -14
 محر. ابلتعاون مع اهلالل األ املنزلية األوليةسعاقات اإل دورة -15
 خرين. آلقن التعامل مع ا دورة -16
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 شطر الطالبات:  ةنشطأ: اثنياً 
 وتضمنت العناوينهـ 1438 القعدةشهر ذو  خالل "وهي اليت مت تقدميها حتت شعار "صيفنا قيم

 : التالية الرئيسة
 معر  الفن التشكيلي.  -1
 جازيت". إجنازي يف إ"حول  ةندو  -2
 جل الوطن. أبرانمج قطن من  -3
 . السعادةحول مفاتيح  ةندو  -4
 .الشخصيةالذات وبناء  ةعن صناع دورة -5
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 : اخلدمات الطالبية:2/2
 أواًل: نقل الطالبات:

لطالباهتا مبجمعاهتن بكل من سكاكا  اجلامعةاليت تقدمها  األساسيةجماالت اخلدمات  ي منوه 
( 66) عدد لمن خال اخلدمةهذه  ويتم تقدمياجلندل  ةىل مركز الطالبات بدومإ ابإلضاقةوالقرايت وطربجل 

و ية تبلغ حنبتكاليف سنو  اجلامعة( من طالبات 5000من طراز حديث تقدم خدماهتا لنحو ) ةمكيف ةحاقل
 .( مليون رايل8)

 :تشغيل الطالباثنياً: 

لعام يف بعض ا والتشغيل خاللمن خدمات التدريب  والطالبات املستفيدينعدد الطالب  إمجايلبلغ 
م هل املصروقة املكاقآت إمجايلبلغت  ة( طالب وطالب122عدد ) وجممع الطالبات اإلدارية اجلامعةوحدات 

 ( ألف رايل.159حنو )

 :اإلعاانت الطالبية: اثلثاً 

اسي اليت تقدم للطالب وقد بلغ عدد املستفيدين منها العام الدر  االجتماعية الرعايةحد جماالت أومتثل 
 .جلامعةاصندوق طالب  لالئحة رايل وققاا  ألف ةمببلغ مائ إعانة( طالب صرقت هلم 100هـ )1437/1438

 :تذاكر سفر الطالب والطالباترابعاً: 

 على جماالهتا كما يلي: ة موزعة ( تذكر 166التذاكر ) ههذدد ع إمجايلبلغ 

 . اململكةيف بعض مناطق ة سفر للرحالت العلمية ( تذكر 21صرف عدد ) -أ

 . اململكةداخل ة الرايضية نشطللمشاركني يف األة ( تذكر 108صرف عدد ) -ب

 . اخلارجيةطالب وطالبات املنح لة ( تذكر 27منح عدد ) -ت

 وخارجها.ة داخل اململكة طالبية نشطأيف مشاركني لل( تذاكر 10تقدمي عدد ) -ث
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 :للطالب والطالباتة الصحية : الرعايخامساً 
هـ 1438-1437خالل عام  اجلامعةللطالب والطالبات ققد أهنت  الصحية الرعايةتوقري  ةمهيأل

جممع الطالبات  ،، جممع الطالبات بسكاكااجلامعية املدينةبكل من:  الصحيةبتشغيل املراكز  اخلاصةجراءات اإل
حيث  جلامعةاللطالب والطالبات ومنسويب  متميزة ةابلقرايت، جممع الطالبات بطربجل لتقدمي خدمات صحي

مت خالل العام حمل التقرير  اكم  هـ،1438/1439ول للعام الدراسي األتشغيل هذه املراكز يف الفصل  أبد
ب والطالبات من خالل ( من الطال1377د )سنان لعديف طب الفم واأل املتخصصة الصحية الرعايةتوقري 

 .سنانطب األ ةعيادات كلي
 
 :: اإلرشاد األكادميي والطاليب2/3

ة واالجتماعية والثقاقي العلميةاجملاالت  والطاليب يف األكادمييرشاد وخدمات مركز اإل ةنشطويتضمن أ
ازات املركز يف العام جنإهم أوترتكز  ةاملختلف اجلامعةيف كليات  األكادميينيملرشدين اخالل  والنفسية وذلك من

 يلي:  قيماحمل التقرير 
 تضمنت:  الطالبية اإلرشاديةمن الربامج  ةتقدمي جمموع -1

( 3471منها ) استفادرشادي توعوي إ( برانمج 25واشتملت على ) الوقائية اإلرشادية الربامج -أ
 . ةطالب وطالب

 ل حمورين: وقد مت تنفيذها من خال اإلمنائية اإلرشاديةالربامج  -ب
 تميزةموتقدمي الدعم هلم حيث حتققت نتائج  اجلامعةول: حصر املوهوبني على مستوى كليات األ

 سنان. األ والطب وطب اهلندسةكليات ب
 يف بعض الكليات.  متخصصة ةرشاديإالثاين: تنفيذ ندوات 

ابلتعاون مع  اجلامعةتركزت على حصر املتعثرين على مستوى كليات  دوق عالجية ةرشاديإبرامج  -ت
 %10.1ىل إالتعثر الطاليب  ةج يف خفض نسبسهمت هذه الربامأ والتسجيل وقدالقبول  ةعماد
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العام الدراسي  %14.8يف العام الدراسي السابق. ونسبة  %13.2هـ مقابل 1437/1438عام 
 هـ. 1435/1436

 لثانويةا املرحلةات وندوات لبعض قئات اجملتمع مشلت )طالب وطالب ةرشاديإ( برامج 6تقدمي عدد ) -2
ني، نزالء السجون ، التعامل مع املراهقالنفسية للصحةمل ابجلوف يف اليوم العاملي ، مستشفى األابملنطقة

 من اجملتمعي لقوات الطوارئ ابجلوف(. ابجلوف، األ
 يف اجلامعةوحدات و يف بعض الكليات  واملؤمترات والندوات( من ورش العمل 16) وتقدمي عددعقد  -3

من واألي ، وسائل التواصل االجتماعالفكرية حةصاملنامنها،  والوقايةاملخدرات  أبضرار التوعية: جماالت
 . هاوغري  النفسيةو  الشرعية الناحيةمن  ختباراتاال، والغش يف والتطوير اجلودة، و الفكري

 نتماءاال ةوتنمي، األكادمييةل املشكالت حلالطالب  ةمساعد ةنشطأاملهارات يف  ةتنميلعقد ندوات  -4
 الذايت لطلبةو والنفسي والرتبوي  رشاد الوقائيواإل، الشخصيةوالسمات  العقليةالقدرات  ةالوطين، وتنمي

 . اجلامعة
للبحث  الداقعية ةلسوق العمل، وتنمي لتأهيلهم والطالبات اخلرجينيرشاد املهين للطالب تقدمي ندوات اإل -5

لبعض  ةيدانيم وتنظيم زايرات، متنوعةاالت اخلرجيني يف جم وتدريب وتطوير مهاراتعن قرصه عمل، 
 . عمالوقطاع األ ةاخلاصو  احلكوميةيف جمال ختصصه للمؤسسات  اخلرجيني كل  

 ةجود والطالبات عنالعام الدراسي لقياس رضا الطالب  هنايةعداده يف إالذي مت  ستبياناالأسفر  -6
 بكلية العلوم واآلدابعالها أكان   %87.8رضا بلغت  بةهلم عن متوسط نس املقدمة اإلرشاديةاخلدمات 

 الطب.  ةكلي  عدا - ابجلامعة الصحيةيف الكليات  %83 النسبةبينما بلغت  %92ابلقرايت مبعدل 
 املمارسات املكلفةو بينها يف تفعيل املهام  قيماللكليات  األكادمييرشاد اإل ةجناز وحدإ ةنسبتفاوتت  -7

 اإلرشاديةللوحدات  ومبتوسط عام %90لقرايت بنسبه اب واآلدابالعلوم  بكليةحيث جاءت أعالها  هبا
 .%74.5 ةبنسب
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 :اخلرجيني متابعة: 2/4

 ةنشاء وحده متابعإب اجلامعةهـ صدر قرار معايل مدير 11/02/1439بتاريخ  اجلامعةعلى قرار جملس  بناءاا 
اعدة بياانت ناء قإلعداد برامج تدريبية وأتهيلية للخرجيني، وحصر احتياجات سوق العمل وب اخلرجيني

على اإلجنازات  هـ ققد اشتملت1437/1438اليت متت خالل العام الدراسي  األنشطةما عن أ. للخرجيني
 : الرئيسية التالية

ل التواصل معهم من لتسهي الذاتية ريهمسمتكني وضع  اجلامعةخلرجيي  اإللكرتونية البوابةيتم من خالل  -1
ىل تفعيل إ تسعى اجلامعةيف جمال ختصصه. و  كل    ةعمل مناسب قرص إلاتحةواخلاصة  العامةالقطاعات 

 . املختلفةصات ولوايته يف التخصأنسب التوظيف و  ةهؤالء اخلرجيني ومعرق ةحىت يسهل متابع الوحدة

رص التوظيف هلم املزيد من ق ةاتحإتقدمي دورات للخرجيني الراغبني يف بعض اجملاالت اليت تساهم يف  -2
 تشمل: 

 . إلداريةاوالرسائل  الذاتية للسرية اإلجنليزيةو  العربيةغتني لللتعبري ابوا الكتابةقن  -أ

 لسوق العمل.  العمليةيل مبا يتناسب مع املتطلبات استخدام احلاسب اآل -ب

 الصغرية.املشروعات  ةدار إ -ت
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الفصل الثالث
:هيئة التدريس ومن يف حكمهم أعضاءبياانت 

 .هيئة التدريس ومن يف حكمهم ضعاا ة ألامجالياإل البياانت- 3/1

 .هيئة التدريس ومن يف حكمهم ضعاا التفصيلية أل البياانت- 3/2

.بكل كلية توالطالبا الطالب ضعدد إامجايل إىلهيئة التدريس واحملاضرين  أضعاا  إامجايلنسبة  بياانت- 3/3

 .هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املؤهالت العلمية أضعاا توزيع بياانت  – 3/4

 ومن يف حكمهم حسب املرتبة العلمية.هيئة التدريس  أضعاا  ضعددتطور  – 3/5
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 :هيئة التدريس ومن يف حكمهم عضاءة ألامجالياإل البياانت- 3/1

 : اليةالت األساسية( النتائج 3/1رقم )ابجلدول  الواردة ةامجالياإلتوضح البياانت 

( 1528هـ )1437/1438التدريس ومن يف حكمهم يف العام الدراسي  هيئة أضعاا ضعدد  إامجايلبلغ  -1

 دةلزاي ةمحصلك، ضعن ضعددهم يف العام الدراسي السابق وقد حتقق ذلك  %1.3حنو  نسبةب بزايدةضعاو 

( 61مساضعد( بعدد ) أستاذمشارك،  أستاذ، تاذأس)وظائف التدريس من شاغلي  هيئة أضعاا ضعدد 

عيد، )حماضر، موظائف التدريس من شاغلي  هيئة أضعاا ، مقابل تراجع ضعدد من هم يف حكم ضعاوا  

يااحه ضعند ضعرض البياانت إ( من غري السعوديني وهو ما سيتم 34( ضعاو منهم )41مدرس( بعدد )

 التدريس ومن يف حكمهم.  هيئة ضعاا أل التفصيلية

 

مبعدل  مقارنة %52.6يف العام الدراسي حمل التقرير حيث بلغ حنو  حتسنا   امجايلاإلتوطني حقق معدل ال -2

شاغلي هذه الوظائف من  إامجايلضعدد  زايدةتامن ذلك حيث هـ 1436/1437يف ضعام  51.2%

 ( وظائف. 8ضعدد غري السعوديني بـ ) إامجايلمع تراجع  وظيفة( 28السعوديني بـ )

 

حنو  غواليت تبل اإلانثالتدريس من  هيئة أضعاا  إامجايلعودايت من ضعدد الس نسبةكان الخنفاض  -3

 العامة ةالنسبيف ضعدم ارتفاع  الرئيسيةسباب األ أحدلغري السعودايت  %80.4مقابل نسبة  19.6%

 للتوطني.
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ومن  د(مساضع أستاذمشارك،  أستاذ، أستاذ) هيئة التدريس أضعاا  ضعدد إامجايل(: ميثل توزيع 3/1اجلدول )
 الدراسيضعلى الكليات حسب اجلنس واجلنسية يف العام  (س، مدر معيد)حماضر،  كمهميف ح

 :هـ1437/1438

 الكلية/ اجلنسية

 الكلي امجاياإل من يف حكمهم عضو هيئة تدريس

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 245 104 141 129 73 56 116 31 85 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 150 84 66 123 72 51 27 12 15 سعودي

 95 20 75 6 1 5 89 19 70 غري سعودي

 219 99 120 101 69 32 118 30 88 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 95 57 38 79 51 28 16 6 10 سعودي

 124 42 82 22 18 4 102 24 78 غري سعودي

 206 91 115 117 63 54 89 28 61 كلية العلوم

 124 66 58 108 58 50 16 8 8 سعودي

 82 25 57 9 5 4 73 20 53 غري سعودي

 134 64 70 68 45 23 66 19 47 كلية الرتبية

 104 51 53 66 43 23 38 8 30 سعودي

 30 13 17 2 2 0 28 11 17 غري سعودي

 119 35 84 86 33 53 33 2 31 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 84 31 53 77 31 46 7 0 7 سعودي

 35 4 31 9 2 7 26 2 24 غري سعودي
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 الكلية/ اجلنسية

 الكلي امجاياإل من يف حكمهم عضو هيئة تدريس

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 108 41 67 47 30 17 61 11 50 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 41 25 16 37 24 13 4 1 3 سعودي

 67 16 51 10 6 4 57 10 47 غري سعودي

 99 44 55 66 31 35 33 13 20 اكلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاك

 52 22 30 45 22 23 7 0 7 سعودي

 47 22 25 21 9 12 26 13 13  سعوديغري

 92 23 69 37 9 28 55 14 41 كلية الطب

 37 6 31 31 6 25 6 0 6 سعودي

 55 17 38 6 3 3 49 14 35 غري سعودي

 75 0 75 43 0 43 32 0 32 كلية اهلندسة

 43 0 43 41 0 41 2 0 2 سعودي

 32 0 32 2 0 2 30 0 30 غري سعودي

 69 17 52 28 10 18 41 7 34 نكلية الشريعة والقانو 

 33 10 23 28 10 18 5 0 5 سعودي

 36 7 29 0 0 0 36 7 29 غري سعودي

 56 10 46 38 9 29 18 1 17 األسنانكلية طب 

 17 0 17 16 0 16 1 0 1 سعودي

 39 10 29 22 9 13 17 1 16 غري سعودي
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 الكلية/ اجلنسية

 الكلي امجاياإل من يف حكمهم عضو هيئة تدريس

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 44 9 35 18 2 16 26 7 19 كلية الصيدلة

 13 1 12 10 0 10 3 1 2 سعودي

 31 8 23 8 2 6 23 6 17 غري سعودي

 34 22 12 14 11 3 20 11 9 تكلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقراي

 9 7 2 9 7 2 0 0 0 سعودي

 25 15 10 5 4 1 20 11 9 غري سعودي

 15 9 6 3 1 2 12 8 4 السنة التحضريية للكليات العلمية

 1 0 1 1 0 1 0 0 0 سعودي

 14 9 5 2 1 1 12 8 4 غري سعودي

 9 3 6 2 1 1 7 2 5 كلية اجملتمع ابلقرايت

 2 0 2 0 0 0 2 0 2 سعودي

 7 3 4 2 1 1 5 2 3 غري سعودي

 4 1 3 3 1 2 1 0 1 كلية اجملتمع بسكاكا

 4 1 3 3 1 2 1 0 1 غري سعودي

 1528 572 956 800 388 412 728 184 544 الكلي امجاياإل

 805 360 445 671 324 347 134 36 98 سعودي

 723 212 511 129 64 65 594 148 446 غري سعودي
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هيئة التدريس ومن يف حكمهم ضعلى الكليات حسب  أضعاا ضعدد  إامجايل(: ميثل توزيع 3/1الشكل )

 .هـ1437/1438اجلنس للعام الدراسي 

0 50 100 150 200 250

كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

كلية العلوم واآلداب بالقريات

كلية العلوم

كلية التربية

كلية علوم الحاسب والمعلومات

كلية العلوم واآلداب بطبرجل

كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

كلية الطب

كلية الهندسة

كلية الشريعة والقانون

كلية طب األسنان

كلية الصيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات

السنة التحضيرية للكليات العلمية

كلية المجتمع بالقريات

كلية المجتمع بسكاكا

245

219

206

134

119

108

99

92

75

69

56

44

34

15

9

4

104

99

91

64

35

41

44

23

0

17

10

9

22

9

3

1

141

120

115

70

84

67

55

69

75

52

46

35

12

6

6

3

كلية 
العلوم 

اإلدارية 
واإلنسان

ية

كلية 
العلوم 

واآلداب 
بالقريات

كلية 
العلوم

كلية 
التربية

كلية 
علوم 

الحاسب 
والمعلوم

ات

كلية 
العلوم 

واآلداب 
بطبرجل

كلية 
العلوم 
الطبية 

التطبيقية 
بسكاكا

كلية 
الطب

كلية 
الهندسة

كلية 
الشريعة 
والقانون

كلية طب 
األسنان

كلية 
الصيدلة

كلية 
العلوم 
الطبية 

التطبيقية 
بالقريات

السنة 
رالتحضي
ية 

للكليات 
العلمية

كلية 
المجتمع 
بالقريات

كلية 
المجتمع 
بسكاكا

ذكر 141 120 115 70 84 67 55 69 75 52 46 35 12 6 6 3

أنثى 104 99 91 64 35 41 44 23 0 17 10 9 22 9 3 1

اإلجمالي 245 219 206 134 119 108 99 92 75 69 56 44 34 15 9 4
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 .هيئة التدريس ومن يف حكمهم عضاءالتفصيلية أل البياانت- 3/2

 :هيئة التدريس أعضاء عددالتفصيلية ل تالبياان- 3/2/1

 أستاذشارك، م أستاذ، أستاذالتدريس ) هيئة أضعاا ضعدد شاغلي وظائف  إامجايليف  الزايدة نسبةبلغت  -1

يف العام  %10 بنسبة زايدةمقابل معدل  %9هـ حنو 1437/1438مساضعد( يف العام الدراسي 

 الدراسي السابق. 

( من 33رئيسة منهم ) ةمساضعد بصف أستاذ وظيفةيف شاغلي  ( ضعاو61اليت تبلغ)و  الزايدةحتققت  -2

( من غري 28) مقابل اإليفادو  بتعاثاالعائدين من ضعدد ال بزايدةالتدريس السعوديني  هيئة أضعاا 

اخنفاض ضعدد شاغلي  ةحمصل نتيجة وظيفة( 2بعدد ) أستاذ وظيفةالسعوديني بينما تراجع ضعدد شاغلي 

( 2شاغليها من السعوديني بعدد ) وزايدة ضعدد( وظائف 4بعدد ) من غري السعوديني الوظيفةهذه 

 لغري السعوديني.  وظيفة( 2بعدد ) زايدةمشارك فقد حققت  أستاذ وظيفة. اما وظيفة

( 99) مقابل وظيفة( 134التدريس من السعوديني ) هيئة ضعاا أب املشغولةضعدد الوظائف  إامجايلبلغ  -3

عثني من املبت متزايدةضعداد أببد  ضعودة  تقريبا   %35 زايدة نسبةهـ ب1436/1438يف العام السابق  وظيفة

 . واملوفدين ابلداخلابخلارج 

س فقد ارتفع التدري هيئة ضعاا أل التفصيليةالبياانت  ضعلى أساس ما ورد ابجلدول التايل الذي يشمل -4

 نسبةهـ ب1437/1438 يف العام الدراسي ة( ضعاو 14بعدد ) ابجلامعةالتدريس  هيئةضعدد ضعاوات 

 ومن مث التدريس خالل العام. هيئة أضعاا يف ضعدد  للزايدة العامة النسبةتقريبا وهو ما يقارب  8.2%

 ضعدد الطالبات يف نسبةالتدريس بينما تبلغ  هيئة أضعاا ضعدد  إامجايلمن  %20ميثل ضعددهن حنو 

ودايت من سعضعدد ال نسبةوتبلغ ضعدد املقيدين مبرحله البكالوريوس. هذا  إامجايلمن  %53.8 اجلامعة

التوسع يف االبتعاث  أمهية إىليشري  مما %19.6حنو  ابجلامعةالتدريس  هيئةضعدد ضعاوات  إامجايل

 معيد وحماضر من السعودايت. وظيفة لشاغالت اإليفادو 
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اضعد( مس أستاذمشارك،  أستاذ، أستاذ) هيئة التدريس أضعاا  ضعدد إامجايل(: ميثل توزيع 3/2/1اجلدول )
 :هـ1437/1438 الدراسياملرتبة العلمية واجلنس واجلنسية يف العام وزضعني حسب بكل كلية ضعلى حده م

 الكلية/ اجلنسية
 الكلي امجاياإل مساعد أستاذ مشارك أستاذ أستاذ

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 118 30 88 94 29 65 14 0 14 10 1 9 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 16 6 10 13 6 7 3 0 3 0 0 0 سعودي

 102 24 78 81 23 58 11 0 11 10 1 9 غري سعودي

 116 31 85 99 29 70 15 2 13 2 0 2 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 27 12 15 26 11 15 1 1 0 0 0 0 سعودي

 89 19 70 73 18 55 14 1 13 2 0 2 غري سعودي

 89 28 61 57 23 34 23 3 20 9 2 7 كلية العلوم

 16 8 8 14 8 6 1 0 1 1 0 1 سعودي

 73 20 53 43 15 28 22 3 19 8 2 6 غري سعودي

 66 19 47 53 18 35 11 1 10 2 0 2 كلية الرتبية

 38 8 30 32 8 24 5 0 5 1 0 1 سعودي

 28 11 17 21 10 11 6 1 5 1 0 1 غري سعودي

 61 11 50 57 11 46 4 0 4 0 0 0 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 سعودي

 57 10 47 53 10 43 4 0 4 0 0 0 غري سعودي

 55 14 41 41 13 28 7 1 6 7 0 7 كلية الطب

 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 سعودي

 49 14 35 35 13 22 7 1 6 7 0 7 غري سعودي

 41 7 34 37 7 30 4 0 4 0 0 0 كلية الشريعة والقانون

 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 وديسع

 36 7 29 32 7 25 4 0 4 0 0 0 غري سعودي

 33 2 31 31 2 29 2 0 2 0 0 0 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 سعودي
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 الكلية/ اجلنسية
 الكلي امجاياإل مساعد أستاذ مشارك أستاذ أستاذ

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 26 2 24 24 2 22 2 0 2 0 0 0 غري سعودي

 33 13 20 28 12 16 5 1 4 0 0 0 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

 7 0 7 6 0 6 1 0 1 0 0 0 سعودي

 26 13 13 22 12 10 4 1 3 0 0 0 غري سعودي

 32 0 32 28 0 28 3 0 3 1 0 1 كلية اهلندسة

 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 سعودي

 30 0 30 26 0 26 3 0 3 1 0 1 غري سعودي

 26 7 19 21 6 15 3 0 3 2 1 1 كلية الصيدلة

 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 سعودي

 23 6 17 18 5 13 3 0 3 2 1 1 غري سعودي

 20 11 9 17 9 8 2 2 0 1 0 1 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 20 11 9 17 9 8 2 2 0 1 0 1 غري سعودي

 18 1 17 13 1 12 5 0 5 0 0 0 األسنانكلية طب 

 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 سعودي

 17 1 16 13 1 12 4 0 4 0 0 0 غري سعودي

 12 8 4 11 7 4 1 1 0 0 0 0 السنة التحضريية للكليات العلمية

 12 8 4 11 7 4 1 1 0 0 0 0 غري سعودي

 7 2 5 6 2 4 0 0 0 1 0 1 كلية اجملتمع ابلقرايت

 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 سعودي

 5 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 غري سعودي

 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 كلية اجملتمع بسكاكا

 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 غري سعودي

 728 184 544 594 169 425 99 11 88 35 4 31 الكلي امجاياإل

 134 36 98 119 35 84 12 1 11 3 0 3 سعودي

 594 148 446 475 134 341 87 10 77 32 4 28 غري سعودي
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عام لل اجلنسكليات حسب هيئة التدريس ضعلى ال أضعاا ضعدد  إامجايل(: ميثل توزيع 3/2/1الشكل )

 .هـ1437/1438الدراسي 

0 20 40 60 80 100 120

كلية العلوم واآلداب بالقريات

كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
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كلية التربية

كلية العلوم واآلداب بطبرجل

كلية الطب

كلية الشريعة والقانون

كلية علوم الحاسب والمعلومات

كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

كلية الهندسة

كلية الصيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات

كلية طب األسنان

السنة التحضيرية للكليات العلمية

كلية المجتمع بالقريات

كلية المجتمع بسكاكا
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بالقريات

كلية 
المجتمع 
بسكاكا

ذكر 88 85 61 47 50 41 34 31 20 32 19 9 17 4 5 1

أنثى 30 31 28 19 11 14 7 2 13 0 7 11 1 8 2 0

اإلجمالي 118 116 89 66 61 55 41 33 33 32 26 20 18 12 7 1
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 هيئة التدريس حسب املرتبة العلمية أعضاء عدد إامجايتوزيع  نسب -7
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 :هيئة التدريس أعضاءيف حكم هم من التفصيلية لوظائف  البياانت- 3/2/2

 ا أضعاضعدد شاغلي وظائف من هم يف حكم  إامجايليف  هـ تراجعا  1437/1438شهد العام الدراسي 

املتغريات  نتيجةذلك  وقد حتقق %4.8 ةبنسب وظيفة( 41التدريس )حماضر، معيد، مدرس( بعدد ) هيئة

 : التالية

ضعدد شاغلي هذه  زايدةمع  وظيفة( 34حماضر بـ ) وظيفةاخنفاض ضعدد غري السعوديني من شاغلي  -1

 %59.2حنو  إىل املرتبةهذه التوطني يف  نسبة( وظائف مبا ترتب ضعلى ارتفاع 4من السعوديني بـ ) الوظيفة

 العام الدراسي السابق.  %53مقابل 

 

مساضعد  أستاذ ةرتبم إىل بعاهم ةوترقيمعيد  وظيفة يلبعض املبتعثني من شاغ ةترتب ضعلى بد  ضعود -2

 إىل هذه الوظائف من السعوديني يف ضعدد شاغلي الزايدةليه من إ اإلشارةوحماضر يف ضو  ما سبقت 

كما اخنفض ضعدد شاغلي   ( وظائف.9بسعوديني بعدد ) واملشغولة امجيعهاعيد م وظيفة إامجايلتراجع 

  ( وظيفة.2وظيفة مدرس بعدد )

 

ضعدد  إامجايلمن  %48.5 نسبةميثلن  وظيفة( 388ابلعنصر النسائي ) املشمولةبلغ ضعدد الوظائف  -3

( 324من هذه الوظائف ضعدد ) وتشغل السعودايتالتدريس  هيئة أضعاا وظائف من هم يف حكم 

 وظيفة( 63ضعدد ) إىل ابإلضافة وظيفة( 254حيث أن أغلبها بوظيفة معيد ) %83.5 نسبةب وظيفة

 ( وظائف مدرس.7حماضر وضعدد )
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حماضر، )هيئة التدريس  أضعاا  من يف حكم ضعدد شاغلي وظائف إامجايل ويوضح توزيع(: 3/2/2اجلدول )

 لدراسياية واجلنس واجلنسية يف العام املرتبة العلم( بكل كلية ضعلى حدة موزضعني حسب ، مدرسمعيد
 لداخل:ابوهذا العدد يشمل من هم ضعلى رأس البعثة ابخلارج واملوفدين للدراسات العليا  هـ437/1438

 الكلية/ اجلنسية
 الكلي امجاياإل مدرس معيد حماضر

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 129 73 56 11 4 7 71 50 21 47 19 28 ة واإلنسانيةكلية العلوم اإلداري

 123 72 51 11 4 7 71 50 21 41 18 23 سعودي

 6 1 5 0 0 0 0 0 0 6 1 5 غري سعودي

 117 63 54 0 0 0 83 47 36 34 16 18 كلية العلوم

 108 58 50 0 0 0 83 47 36 25 11 14 سعودي

 9 5 4 0 0 0 0 0 0 9 5 4 غري سعودي

 101 69 32 0 0 0 61 43 18 40 26 14 علوم واآلداب ابلقرايتكلية ال

 79 51 28 0 0 0 61 43 18 18 8 10 سعودي

 22 18 4 0 0 0 0 0 0 22 18 4 غري سعودي

 86 33 53 0 0 0 49 26 23 37 7 30 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 77 31 46 0 0 0 49 26 23 28 5 23 سعودي

 9 2 7 0 0 0 0 0 0 9 2 7 غري سعودي

 68 45 23 1 1 0 32 24 8 35 20 15 كلية الرتبية

 66 43 23 1 1 0 32 24 8 33 18 15 سعودي

 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 غري سعودي

 66 31 35 0 0 0 38 21 17 28 10 18 اكلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاك

 45 22 23 0 0 0 38 21 17 7 1 6 سعودي

 21 9 12 0 0 0 0 0 0 21 9 12 غري سعودي

 47 30 17 1 1 0 34 22 12 12 7 5 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 37 24 13 1 1 0 34 22 12 2 1 1 سعودي

 10 6 4 0 0 0 0 0 0 10 6 4 غري سعودي

 43 0 43 0 0 0 20 0 20 23 0 23 كلية اهلندسة
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 الكلية/ اجلنسية
 الكلي امجاياإل مدرس معيد حماضر

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 41 0 41 0 0 0 20 0 20 21 0 21 سعودي

 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 غري سعودي

 38 9 29 0 0 0 16 0 16 22 9 13 األسنانكلية طب 

 16 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 0 سعودي

 22 9 13 0 0 0 0 0 0 22 9 13 غري سعودي

 37 9 28 0 0 0 31 6 25 6 3 3 كلية الطب

 31 6 25 0 0 0 31 6 25 0 0 0 سعودي

 6 3 3 0 0 0 0 0 0 6 3 3 غري سعودي

 28 10 18 0 0 0 19 9 10 9 1 8 يعة والقانونكلية الشر 

 28 10 18 0 0 0 19 9 10 9 1 8 سعودي

 18 2 16 0 0 0 7 0 7 11 2 9 كلية الصيدلة

 10 0 10 0 0 0 7 0 7 3 0 3 سعودي

 8 2 6 0 0 0 0 0 0 8 2 6 غري سعودي

 14 11 3 1 1 0 8 6 2 5 4 1 تكلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقراي

 9 7 2 1 1 0 8 6 2 0 0 0 سعودي

 5 4 1 0 0 0 0 0 0 5 4 1 غري سعودي

 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 2 كلية اجملتمع بسكاكا

 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 2 غري سعودي

 3 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1 السنة التحضريية للكليات العلمية

 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 سعودي

 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 غري سعودي

 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 كلية اجملتمع ابلقرايت

 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 غري سعودي

 800 388 412 15 7 8 469 254 215 316 127 189 الكلي امجاياإل

 671 324 347 15 7 8 469 254 215 187 63 124 سعودي

 129 64 65 0 0 0 0 0 0 129 64 65 غري سعودي
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هيئة التدريس ضعلى  أضعاا من يف حكم ضعدد شاغلي وظائف  إامجايل(: ميثل توزيع 3/2/2الشكل )

 .هـ1437/1438للعام الدراسي  اجلنسالكليات حسب 

0 20 40 60 80 100 120 140

كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

كلية العلوم

كلية العلوم واآلداب بالقريات

كلية علوم الحاسب والمعلومات

كلية التربية

كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

كلية العلوم واآلداب بطبرجل

كلية الهندسة

كلية طب األسنان

كلية الطب

كلية الشريعة والقانون

كلية الصيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات

كلية المجتمع بسكاكا

السنة التحضيرية للكليات العلمية

كلية المجتمع بالقريات
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66
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43
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28

18

14

3

3

2

73

63

69

33

45

31

30

0

9

9
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2

11

1

1

1

56

54

32

53

23

35

17

43

29

28

18

16

3

2

2

1

كلية 
العلوم 

اإلدارية 
واإلنسان

ية

كلية 
العلوم

كلية 
العلوم 

واآلداب 
بالقريات

كلية 
علوم 

الحاسب 
والمعلوم

ات

كلية 
التربية

كلية 
العلوم 
الطبية 

التطبيقية 
بسكاكا

كلية 
العلوم 

واآلداب 
بطبرجل

كلية 
الهندسة

كلية طب 
األسنان

كلية 
الطب

كلية 
الشريعة 
والقانون

كلية 
الصيدلة

كلية 
العلوم 
الطبية 

التطبيقية 
بالقريات

كلية 
المجتمع 
بسكاكا

السنة 
رالتحضي
ية 

للكليات 
العلمية

كلية 
المجتمع 
بالقريات

ذكر 56 54 32 53 23 35 17 43 29 28 18 16 3 2 2 1

أنثى 73 63 69 33 45 31 30 0 9 9 10 2 11 1 1 1

اإلجمالي 129 117 101 86 68 66 47 43 38 37 28 18 14 3 3 2
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 ميةهيئة التدريس حسب املرتبة العل أعضاءمن يف حكم شاغلي وظائف عدد  إامجايتوزيع نسب  -8
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 .طالباتوال الطالب عدد إامجاي إىلاحملاضرين هيئة التدريس و  أعضاء إامجاينسبة  بياانت- 3/3
 

 لنسبةابومنها يتم حتديد املعدل  ةضعلى حد ة/ طالب لكل كليأستاذوهي اليت تعرب ضعن معدل 
دل العام ضعلى مستوى املع ومن مث( النظرية، التطبيقيةو  العلمية، الطبية)ضعلى حدة  كل    الرئيسيةللتخصصات 

 ةمبرحل عليم املوازيوابلتاملنتظمني  والطالبات املقيدينضعدد الطالب سبة أساس ن ضعلىيتم احتساهبا و ، اجلامعة
مساضعد(  أستاذ، مشارك أستاذ، و أستاذالتدريس ) هيئة ضعاا أب ولةغاملشضعدد الوظائف  إامجايل إىلالبكالوريوس 

 األساسية( النتائج 3/3يتاح من بياانت اجلدول التايل رقم ) وضعلى ذلكحماضر.  وظيفةشاغلي  إىل ابإلضافة
 : التالية

بعد استبعاد  24.5:  1هـ 1437/1438/ طالب يف العام الدراسي أستاذ لدملع العامة النسبةبلغت  -1
طالب و لكرتوين، إلالتعليم ا أبساليبضعدد الطالب و الطالبات املنتسبني الذين تقدم هلم بعض املقررات 

هلذا  خالل برانمج التشغيل املخصصمن  أساسا   تقدم هلم املقرراتث حي التحاريية ةوطالبات السن
 الغرض. 

 كأفال  4.3:  1 األسنانطب  ةوقد حققت كلي 5:  1 الطبيةيبلغ املعدل املستهدف ابلكليات  -2
و من مث بلغ املعدل  11.4:  1 الصيدلة كليةمث   6:  1الطب  كلية، وبلغ املعدل بابجلامعةاملعدالت 

 . 7:  1العام هبذه الكليات 
 16.2:  1بلغت  حيث ةالقرايت معدالت متقارببسكاكا و  التطبيقية الطبيةالعلوم  كليةحققت كل من   -3

:  1املعلومات ضعلوم احلاسب و  كليةو  13.3:  1العلوم مبعدل  كليةضعلى التوايل. يليها   17.5:  1، 
 ،ةتطبيقيو  ضعلميةالكليات اليت تقدم مقررات  ةجمموضع بنيفال معدل كأ  11:  1 اهلندسة كليةمث   12.6

 . 13.6:  1بلغ املعدل العام هبا وي
لطالبات، امن الطالب و  األكرباليت تام العدد و  واإلنسانية اإلداريةالعلوم  كليةب 43.9:  1بلغ املعدل  -4

 و هي الكليات اليت تقوم بتدريس الرتبية كليةب 14.7:  1و القانون مث  الشريعة كليةب 32.5:  1وبلغ 
 مقررات نظريه فقط. 

ابلقرايت  واآلدابلعلوم ا كليةفقد بلغ املعدل يف   ةونظري ضعلميةلكليات اليت تقدم مقررات ابلق فيما يتع -5
يف ضعدد  خنفاضلالذلك و  51.6:  1 إىلبطربجل  اآلدابالعلوم و  كليةبينما ارتفع يف   33.9:  1

 .شاغلي وظيفه حماضرة  خاصابلكليتني التدريس ومن يف حكمهم  هيئة أضعاا 
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ب الطال ضعدد إامجايل إىلهيئة التدريس واحملاضرين  أضعاا  ضعدد إامجايل نسبة ويوضح (:3/3اجلدول )
 راسيالدحسب الكليات يف العام مبرحلة البكالوريوس لتعليم املوازي ابوالطالبات املنتظمني و 

 هـ.1437/1438

 بيان الكليات
 هيئة التدريس واحملاضرين أعضاءأعداد  إامجاي

 تعدد الطالب والطالبا إامجاي
 املنتظمني والتعليم املوازي

هيئة التدريس  أعضاء إامجاينسبة 
عدد الطالب  إامجاي إىلواحملاضرين 

هيئة  أعضاء والطالبات
 امجاياإل احملاضرين التدريس

 العام
كلية العلوم واآلداب 

 33.9:  1 5356 158 40 118 ابلقرايت
كلية العلوم اإلدارية 

 43.9:  1 7165 163 47 116 واإلنسانية

 13.3:  1 1638 123 34 89 كلية العلوم

 14.7:  1 1480 101 35 66 كلية الرتبية
كلية العلوم واآلداب 

 51.6:  1 3717 73 12 61 بطربجل

 6.0 : 1 364 61 6 55 كلية الطب

 32.5:  1 1627 50 9 41 كلية الشريعة والقانون
كلية علوم احلاسب 

 12.6:  1 884 70 37 33 واملعلومات
كلية العلوم الطبية 

 16.2:  1 989 61 28 33 بسكاكا التطبيقية

 11.0:  1 606 55 23 32 كلية اهلندسة

 11.4:  1 422 37 11 26 كلية الصيدلة
كلية العلوم الطبية 
 17.5:  1 438 25 5 20 التطبيقية ابلقرايت

 4.3:  1 173 40 22 18 األسنانكلية طب 

 24.5:  1 24859 1017 309 708 العام امجاياإل
 .لسنة التحضريية اليين يتم التدريس هلم من لال  برانم  تشييل السنة التحضرييةهيئة التدريس اب أعضاءو بات *ال يتضمن أعداد طالب وطال
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هيئة التدريس  أضعاا ضعدد  إامجايل إىل ضعدد الطالب والطالبات إامجايلنسب (: ميثل 3/3الشكل )
 هـ.1437/1438حسب الكليات للعام الدراسي  واحملاضرين
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كلية علوم الحاسب والمعلومات
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كلية الهندسة
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نسبة عدد الطالب والطالبات إلى عدد أعضاء هيئة 
التدريس

33.9 43.9 13.3 14.7 51.6 6 32.5 12.6 16.2 11 11.4 17.5 4.3
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 .هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املؤهالت العلمية أعضاءبياانت  - 3/4

هم من  التدريس هيئة أضعاا من  األكربالعدد  فإن األكادمييةساس اشرتاطات شغل الوظائف أضعلى 
 البكالوريوس من املعيدين ميثلون جل من هم يف درجةالدكتوراه، وأن احلاصلني ضعلى  درجةاحلاصلني ضعلى 

 التالية( ميكن ضعرض النتائج 3/4يف اجلدول التايل ) الواردةالبياانت  ساسأ وضعلىالتدريس  هيئة أضعاا حكم 
 هـ: 1436/1437يف بياانت العام الدراسي السابق  مقارنة

 

وقد  %10.3هـ بنسبة 1437/1438الدكتوراه يف ضعام ةالتدريس من محل هيئة أضعاا ارتفاع ضعدد  -1
 إامجايل. ومن مث أصبح اإلانثيف ضعدد  %8.5مقابل نسبة  %11.1بلغت نسبة الزايدة يف ضعدد الذكور 

 . حكمهم هيئة التدريس ومن يف أضعاا ضعدد  إامجايلمن  %46.8 ميثل نسبة الدكتوراهمحلة ضعدد 
 
شارة إليه من الرتاجع ضعلى ضو  ما سبق اإل %7.2اخنفض ضعدد احلاصلني ضعلى درجة املاجستري بنسبة  -2

ى هذا ني وبذلك أصبح ميثل ضعدد احلاصلني ضعليف ضعدد شاغلي وظيفة حماضر أغلبهم من غري السعودي
 العام السابق.  %23.2مقابل هيئة التدريس ومن يف حكمهم  أضعاا من أضعداد  %21.2املؤهل نسبة 

 
 أستاذهيئة التدريس شاغلي وظيفيت  أضعاا ( من 12ضعدد احلاصلني ضعلى درجة الزمالة ) إامجايلبلغ  -3

 إامجايلمن  %0.8 نسبةالذكور ميثلون  وامجيعهم من األسنانمساضعد بكلييت الطب وطب  أستاذمشارك و 
 التدريس ومن يف حكمهم.  هيئة أضعاا ضعدد 

 
( ميثلون 476) معيد ومدرس وظيفة ليالبكالوريوس من شاغ درجةني ضعلى ضعدد احلاصل إامجايلبلغ  -4

 %32.4 نسبةمقابل  ابجلامعةالتدريس ومن يف حكمهم  هيئة أضعاا ضعدد  إامجايلمن  %31.2 نسبة
 عام السابق.يف ال
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 ةعلميال تهيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املؤهال أضعاا  ضعدد إامجايل(: ميثل توزيع 3/4اجلدول )
 هـ.1437/1438 الدراسييف العام  واجلنس

 املرتبة العلمية

 املؤهالت العلمية

 امجاياإل بكالوريوس زمالة ماجستري دكتوراه

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 أعضاءأواًل: وظائف 
  هيئة التدريس:

 35 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 4 31 أستاذ -

 أستاذ -
 99 11 88 0 0 0 4 0 4 0 0 0 95 11 84 مشارك

 أستاذ -
 594 169 425 0 0 0 8 0 8 0 0 0 586 169 417 مساعد

 أعضاءجمموع 
 728 184 544 0 0 0 12 0 12 0 0 0 716 184 532 هيئة التدريس

اثنيًا: وظائف من يف حكم 
  هيئة التدريس أعضاء

 316 127 189 0 0 0 0 0 0 316 127 189 0 0 0 حماضر -

 469 254 215 468 254 214 0 0 0 1 0 1 0 0 0 معيد -

 15 7 8 8 5 3 0 0 0 7 2 5 0 0 0 مدرس -

جمموع من يف حكم 
 800 388 412 476 259 217 0 0 0 324 129 195 0 0 0 هيئة التدريس أعضاء

 1528 572 956 476 259 217 12 0 12 324 129 195 716 184 532 امجاياإل
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هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املؤهالت العلمية  أضعاا ضعدد  إامجايل(: ميثل توزيع 3/4الشكل )
 هـ.1437/1438واجلنس للعام الدراسي 

 

 .لميةالعاملؤهالت حسب  يف حكمهم هيئة التدريس ومن أعضاءوظائف  شاغليعدد  إامجاي توزيع نسب -9
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 هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املرتبة العلمية: أعضاء: تطور عدد 3/5

 تشهد دفق التدريس ومن يف حكمهم هيئة أضعاا ضعلى  ةرئيس ةبصف التعليمية العمليةتعتمد  ثحي
من يف التدريس و  هيئة أضعاا ضعدد  إامجايليف  زايدة األخريةخالل السنوات اخلمس  اجلامعةانطالق  ةفرت 

الب يف ضعدد الط السنوية الزايدةصايف متوسط  يفوقا مب %7.4حنو  زايدةتوسط مب %29.2حنو  حكمهم بلغ
 طالب الذي كان /أستاذحنو حتسني معدل  جتاهاال إطاروذلك يف  %4.6والذي يبلغ حنو  والطالبات املقيدين

 : التالية األساسيةحب ذلك املتغريات صا دوق اجلامعة ةأوىل لنشاأل املرحلةيف  ا  منخفا
لغت ب زايدة الفرتةخالل  (مساضعد أستاذو  ،مشارك أستاذ ،أستاذ)التدريس  ئةهي أضعاا ضعدد حقق  -1

حنو  سنويتوسط هـ مب1433/1434من ضعددهم يف ضعام  %55.9 نسبةضعاو وهو ما ميثل  (261)
 (226)اليت ارتفعت بعدد مساضعد  أستاذ وظيفةيف ضعدد  ةرئيس ةبصف الزايدةوقد جا ت . 12%

 . األساسيةتدريس ال  اضعبتسند إليهم أوالذين  وظيفة
 دراسيةنوات منو خالل اخلمس س نسبةبلسعوديني اب املشغولةالتدريس  هيئة أضعاا ارتفاع ضعدد وظائف  -2

ضعاو يف  (134)حيث بلغ ضعددهم  %135.0حنو  هـ بلغت1437/1438 -هـ 1433/1434
يتفق مع االجتاه حنو توطني هذه الوظائف يف  وهو ماساس األ ةو يف سنضعا (57)خري مقابل العام األ

يث بلغت ح التوطني تدرجييا   نسبةلرفع  اهلادفةجرا ات ضعلى بذل اجلهد واختاذ اإل اجلامعة صطار حر إ
 من الوظائف.  اجملموضعةهلذه  ابلنسبة %12.2مقابل  %18.4هذا العام حنو 

 (مدرس ،معيد ،حماضر)التدريس  هيئة أضعاا من هم يف حكم يف ضعدد شاغلي الوظائف  الزايدة جا ت -3
هذا املعدل ما حتقق اخنفاض قد ساهم يف و  %11.7 ةإامجاليمنو  ةنسبب وظيفة (84)عدد ب الفرتةخالل 

ني حماضر من غري السعودي وظيفةلشاغلي  امجايليف العدد اإل اخنفاضمن  هـ1437/1438خالل ضعام 
 من الوظائف.  اجملموضعةهلذه  التفصيليةبياانت ا  م بيانه ضعند ضعرض الا  ملوفق

خالل  إلانثاب املشغولةالتدريس ومن يف حكمهم  هيئة أضعاا ضعدد وظائف  إامجايليف  الزايدةبلغت  -4
 لةو املشغمنو يف الوظائف  نسبةمقابل  %40.5و من نسبةب وظيفة (165)ضعدد  األخريةالسنوات اخلمس 

ساضعد م أستاذ وظيفةشاغالت  ضعدد يف الزايدةمن هذه  األكرب وقد حتقق العدد %23.1ة ابلذكور بنسب
 .تسعودايامجيعها ب املشغولةو  وظيفة (50)معيد ضعدد  وظيفةمث  وظيفة (93)
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 ةميالعل املرتبةهيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب  أضعاا  ضعدد إامجايل(: ميثل تطور 3/5اجلدول )
 :هـ1437/1438 -هـ 1433/1434لسنوات ا خاللواجلنس واجلنسية 

 العام الدراسي
 اجلنسية

 العام الدراسي
 هـ1433/1434

 العام الدراسي
 هـ1434/1435

 العام الدراسي
 هـ1435/1436

 العام الدراسي
 هـ1436/1437

 العام الدراسي
 هـ1437/1438

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر ذكر ذكر ذكر جمموع أنثى ذكر املرتبة العلمية

وظائف  أواًل:
هيئة  أعضاء

 التدريس:

 

 أستاذ -

 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سعودي

غري 
 32 4 28 37 3 34 38 3 35 37 2 35 36 1 35 سعودي

 35 4 31 37 3 34 38 3 35 37 2 35 36 1 35 جمموع

 أستاذ -
 مشارك

 12 1 11 12 0 12 8 0 8 9 - 9 7 0 7 سعودي

غري 
 سعودي

52 4 56 66 6 72 72 6 78 74 11 85 77 10 87 

 99 11 88 97 11 86 86 6 80 81 6 75 63 4 59 جمموع

 أستاذ -
 مساعد

 119 35 84 86 30 56 72 26 46 63 24 39 50 15 35 سعودي

غري 
 سعودي

257 61 318 287 87 374 291 95 386 321 126 447 341 134 475 

 594 169 425 533 156 377 458 121 337 437 111 326 368 76 292 جمموع

ة هيئ أعضاءوظائف  إامجاي
 728 184 544 667 170 497 582 130 452 555 119 436 467 81 386 التدريس

اثنياً: وظائف 
من يف حكم 

هيئة  أعضاء
 التدريس 

 

 حماضر -

 187 63 124 183 59 124 155 53 102 146 48 98 134 47 87 سعودي

غري 
 129 64 65 163 83 80 171 82 89 169 78 91 176 70 106 سعودي

 316 127 189 346 142 204 326 135 191 315 126 189 310 117 193 جمموع

 469 254 215 478 254 224 454 225 229 447 218 229 393 204 189 سعودي معيد -

 15 7 8 17 7 10 14 4 10 13 5 8 13 5 8 سعودي مدرس -

وظائف من يف حكم  إامجاي
 800 388 412 841 403 438 794 364 430 775 349 426 716 326 390 ريسهيئة التد أعضاء

 العام امجاياإل

 805 360 445 777 350 427 703 308 395 678 295 383 597 271 326 سعودي

غري 
 سعودي

450 136 586 479 173 652 487 186 673 508 223 731 511 212 723 

 1528 572 956 1508 573 935 1376 494 882 1330 468 862 1183 407 776 جمموع
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هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املرتبة العلمية يف السنوات  أضعاا ضعدد  إامجايل(: تطور 3/5الشكل )
 األخرية. اخلمس

هـ1433-1434 هـ1434-1435 هـ1435-1436 هـ1436-1437 هـ1437-1438

أستاذ 36 37 38 37 35

أستاذ مشارك 63 81 86 97 99

أستاذ مساعد 368 437 458 533 594

محاضر 310 315 326 346 316

معيد 393 447 454 478 469

مدرس 13 13 14 17 15

36 37 38 37 35

63

81 86
97 99

368

437

458

533

594

310 315
326

346

316

393

447
454

478
469

13 13 14 17 15
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الفصل الرابع
:والتدريب اإليفادو االبتعاث 

 :اإليفادو  أواًل: االبتعاث

.ة لعدد املبتعثني واملوفدينامجالياإلبياانت ال – 4/1
 .االبتعاث اخلارجيبياانت  – 4/1/1
 .الداخلي اإليفادبياانت  – 4/1/2

:اثنياً: التدريب

.اجلهاز األكادميي واإلداريتطوير ورفع كفاءة  – 4/2
 .أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءة ريتطو  – 4/2/1
 تطوير اجلهاز اإلداري والفين. – 4/2/2
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 :اإليفادو  أواًل: االبتعاث

 املوفدين:و ة لعدد املبتعثني امجاليالبياانت اإل – 4/1

 الداخلي اإليفادو االبتعاث اخلارجي  ةتنفيذ خطاستمرار هـ 1437/1438شهد العام الدراسي  

طني. وقد مت خالل لتو ا ةرفع نسبب للجامعة االسرتاتيجية اخلطةلتحقيق هدف  األساسيةاحملاور  أحد اابعتباره

س أإامجايل عدد من هم على ر حماضر ومعيد ليبلغ  وظيفيت( من شاغلي 130يفاد عدد )إالعام ابتعاث و 

 متطلباهتم. اهنو أن ( مم40بعد عوده عدد ) اجلامعة( من منسويب 414) اإليفاداالبتعاث و 

 

 :االبتعاث اخلارجيبياانت  4/1/1

 :املبتعثني اجلددبياانت  4/1/1/1

 اجلامعة( من منسويب 44هـ عدد )1437/1438التحق ابالبتعاث اخلارجي خالل العام الدراسي 

 عداد املبتعثني للحصول علىأتزايد ت بدأت ثاملاجستري حي درجة( ل17الدكتوراه و ) درجة( ل27منهم )

. اجلامعة أةشنىل لو االبتعاث يف السنوات األ ةتنفيذ خط بدءعلى  ةمناسب ةانقضاء فرت  الدكتوراه بعد ةدرج

ركها بريطانيا هذا تشا اجلدد كرب من املبتعثنيهي من تستقبل العدد األ األمريكية املتحدةومازالت الوالايت 

 . العام

 املبتعثني: هلؤالء التفصيليةالتايل البياانت  ويوضح اجلدول
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ابخلارج حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية اجلدد املبتعثني  عددتوزيع  يوضح(: 4/1/1/1اجلدول )
 :هـ1437/1438 الدراسيالعام  خاللواجلنس وجهة االبتعاث 

 الدرجة العلمية
 الدولة

 امجاياإل املاجستري ودراسة اللغة الدكتوراه
 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 18 3 15 6 1 5 12 2 10 املتحدة األمريكيةالوالايت 
 18 7 11 4 2 2 14 5 9 بريطانيا

 1 - 1 1 - 1 - - - كندا
 7 2 5 6 2 4 1 - 1 اسرتاليا

 44 12 32 17 5 12 27 7 20 امجاياإل
 

 

(: ميثل توزيع عدد املبتعثني اجلدد ابخلارج حسب الدرجة العلمية واجلنس يف العام 4/1/1/1الشكل )
 .هـ1437/1438راسي الد
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 املبتعثني ابخلارج: إامجايبياانت  – 4/1/1/2

والواردة هـ 1437/1438ملبتعثني للدراسات العليا ابخلارج يف العام الدراسي عدد ا إامجايلتشري بياانت  
 : ةليالتا األساسيةاملؤشرات  إىل التايل ابجلدول تفصيالا 

عدد  أصبح( منهم من الذكور. وقد 108( مبتعث )140غ )الدكتوراه يبل ةعدد املبتعثني لدرج إامجايلن إ -1
يث تبلغ نسبتهم عدد املبتعثني ابخلارج ح إامجايلمن  عالية ةميثلون نسب الدرجةاملبتعثني للحصول على هذه 

 املاجستري.  ةلدرج السابقةعدد كبري ممن مت ابتعاثهم يف السنوات  إبهناء 48.2%
للخارج حيث  عةاجلام مبتعثي إامجايلكرب من العدد األ يوجد هبابكوهنا  األمريكية املتحدةالوالايت  استمرت -2

 عدد املبتعثني.  إامجايلمن  %51.4ميثلون حنو 
من  %39.7مقابل  البعثةس أعدد من هم على ر  إامجايلمن  %60.3ميثل عدد الذكور من املبتعثني حنو  -3

 انث.اإل
 

 

نس جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجل عدد املبتعثني ابخلارج حسب إامجايل(: توزيع 4/1/1/2اجلدول )
 هـ:1437/1438خالل العام الدراسي 

 الدرجة العلمية
 الدولة

 امجاياإل الزمالة ودراسة اللغة املاجستري الدكتوراه
 جمموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 149 46 103 - - 31 47 15 56 الوالايت املتحدة األمريكية
 76 36 40 - - 23 5 13 35 بريطانيا
 44 25 19 - - 23 11 2 8 اسرتاليا

 13 4 9 - - 4 1 - 8 كندا
 2 - 2 - 2 - - - - أملانيا

 2 2 - - - 2 - - - نيوزيالندا
 1 - 1 - - - 1 - - اسبانيا
 1 - 1 - - - - - 1 فرنسا
 1 1 - - - - - 1 - ماليزاي
 1 1 - - - - - 1 - مصر

 290 115 175 - 2 83 65 32 108 امجاياإل
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عدد املبتعثني ابخلارج حسب الدرجة العلمية واجلنس خالل العام  إامجايل(: ميثل 4/1/1/2الشكل )
 .هـ1437/1438الدراسي 
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 :اخلرجيني العائدين من االبتعاث اخلارجيبياانت  :4/1/1/3

يف العام الدراسي  بتعثني ابخلارجامل منتهم متطلبات دراس اهنو أن اخلرجيني العائدين ممعدد  إامجايلبلغ 

 املاجستري موزعني كما يلي:الدكتوراه و  ة( خريج من احلاصلني على درج27حمل التقرير )

لمية الدرجة العحسب اخلرجيني العائدين من االبتعاث اخلارجي عدد  إامجايل وميثل(: 4/1/1/3اجلدول )
 :هـ1437/1438واجلنس خالل العام الدراسي االبتعاث  دولةو 

 الدرجة العلمية
 الدولة

 امجاياإل املاجستري ودراسة اللغة الدكتوراه

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 21 5 16 16 5 11 5 - 5 الوالايت املتحدة األمريكية

 4 3 1 4 3 1 - - - بريطانيا

 1 1 - 1 1 - - - - اسرتاليا

 1 1 - 1 1 - - - - إيرلندا

 27 10 17 22 10 12 5 - 5 امجاياإل
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 الداخلي: اإليفادبياانت  – 4/1/2

 :بياانت املوفدين اجلدد – 4/1/2/1

. جلامعةابجماالت الدراسات العليا للمعيدين واحملاضرين  إلاتحةالداخلي الرافد املكمل  اإليفادميثل  

ني ( موفد موزع86هـ )1437/1438خالل العام  اململكةعدد املوفدين لبعض جامعات  إامجايلوقد بلغ 

 : التالية األساسيةبياانهتم اىل النتائج  دراسة. وتشري ة( جامعات ومؤسسات علمي10على )

هـ كان للحصول على 1437/1438كرب من املوفدين للدراسات العليا يف الداخل عام ن العدد األأ -1

 الصحيةصصات للتخ السعودية يئةاهليف  الزمالة درجة لدراسةاملاجستري، كما حقق عدد املتجهني  درجة

من عدد املوفدين  تقريباا  %25.5 ة( موفد ميثلون نسب22عددهم ) إامجايليبلغ لهذا العام  اا كبري   اا منو 

 اجلدد. 

من  %64 ةنسبحنو ر من الذكور حيث ميثل عددهن كثأالداخلي  اإليفادمازلن اإلانث يقبلن على  -2

 املوفدين اجلدد.  إامجايل

 ةجامعو  ،عبد العزيزامللك  ةمن املوفدين اجلدد يف ثالث جامعات هي: جامع ساسيةاألعداد تركزت األ -3

 ةاساسي ةكان بصف  جتاهاالىل أن إمما يشري  اإلسالميةمام حممد بن سعود اإل ةجامعو ام القرى، 

 .واإلنسانية النظريةللتخصصات 
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نس والدرجة العلمية واجل اإليفاد حسب جهة اجلدد املوفدين عدد إامجايل(: ميثل توزيع 4/1/2/1اجلدول )
 :هـ1437/1438 الدراسيالعام خالل 

 الدرجة العلمية
 اجلامعة

 امجاياإل الزمالة املاجستري الدكتوراه
 جمموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 7 7 - - - 6 - 1 - جامعة امللك سعود
 15 12 3 - - 12 3 - - جامعة امللك عبدالعزيز

 12 9 3 - - 9 2 - 1 إلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة ا
 13 10 3 - - 9 3 1 - جامعة أم القرى

 6 5 1 - - 5 1 - - طيبةجامعة 
 3 3 - - - 3 - - - جامعة امللك فيصل

 2 - 2 - - - 1 - 1 اجلامعة اإلسالمية
 1 1 - - - 1 - - - جامعة اإلمام عبدالرمحن الفيصل

 5 4 1 - - 4 1 - - جامعة القصيم
 22 4 18 4 18 - - - - هيئة التخصصات الصحية

 86 55 31 4 18 49 11 2 2 امجاياإل
 

 
(: ميثل توزيع عدد املوفدين اجلدد ابلداخل حسب الدرجة العلمية واجلنس يف العام 4/1/2/1الشكل )

 .هـ1437/1438الدراسي 
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 :املوفدين ابلداخل إامجايبياانت  – 4/1/2/2

عدد املوفدين للدراسات العليا يف الداخل يف عام  إامجايلاجلدول التايل بياانت ويتضمن   

هم ما يتضح أو  اململكة( موفد موزعني على عدد من جامعات 124عددهم ) والذين يبلغهـ 1437/1438

 : يما يل التفصيليةمن اجلدول التايل الذي يشمل بياانهتم 

 %49.2 ةن نسباملاجستري حيث ميثلو  ةمبرحلالدارسني قني كرب من املوفدين يف امللتحيرتكز العدد األ -1

الدارسني  ةوتبلغ نسب، %33 ةالدكتوراه نسب درجةعدد املوفدين، بينما ميثل امللتحقني ب إامجايلمن 

 . %17.8حنو  الزمالة ةمبرحل

املوفدين،  إامجايل من %40.2 ةنسب اإلسالميةحممد بن سعود  مامواإلاستقبلت جامعيت ام القرى  -2

 السعودية اهليئةو من هؤالء املوفدين،  %24 ةالعزيز نسب وامللك عبدواستقبلت جامعيت امللك سعود 

 أخرى.  ت( جامعا7على عدد ) %18، بينما توزع نسبة  %17.8 ةنسب للتخصصات الصحية

غ حيث تبل ةاململكاملوفدين للدراسات العليا جبامعات  إامجايلكرب من انث ميثلن العدد األاستمرت اإل -3

 للذكور. %36.3مقابل  %63.7نسبتهن حنو 
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 والدرجة العلمية اإليفادجهة حسب املوفدين ابلداخل  عدد إامجايلتوزيع (: ميثل 4/1/2/2اجلدول )
 :هـ1437/1438واجلنس يف العام الدراسي 

 الدرجة العلمية
 اجلامعة

 امجاياإل الزمالة املاجستري الدكتوراه

 جمموع أنثى ذكر نثىأ ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 26 20 6 - - 9 3 11 3 جامعة أم القرى

 24 14 10 - - 9 2 5 8 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 14 13 1 - - 6 - 7 1 جامعة امللك سعود

 16 13 3 - - 12 3 1 - جامعة امللك عبدالعزيز

 7 5 2 - - 4 1 1 1 جامعة القصيم

 6 5 1 - - 5 1 - - جامعة طيبة

 3 3 - - - 3 - - - فيصلجامعة امللك 

 3 - 3 - - - 1 - 2 اجلامعة اإلسالمية

 1 1 - - - 1 - - - الفيصل عبدالرمحناإلمام جامعة 

 1 1 - - - 1 - - - جامعة امللك خالد

 1 - 1 - - - - - 1 جامعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية

 22 4 18 4 18 - - - - اهليئة السعودية للتخصصات الصحية

 124 79 45 4 18 50 11 25 16 امجاياإل
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 الدرجة العلمية واجلنس يف العامحسب عدد املوفدين ابلداخل  إامجايل(: ميثل توزيع 4/1/2/2الشكل )
 .هـ1437/1438الدراسي 
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 :الداخلي اإليفاداخلرجيني العائدين من بياانت  – 4/1/2/3

( من اإلانث ممن 5( من الذكور وعدد )8( خريج منهم )13الء اخلرجيني )عدد هؤ  إامجايلوقد بلغ   

 :ألساسيةايوضح اجلدول التايل بياانهتم  اململكةو املاجستري من جامعات أ هالدكتوراحصلوا على درجيت 

 اإليفادجهة  الداخلي حسب اإليفاداخلرجيني العائدين من عدد  إامجايل ويشمل(: 4/1/2/3اجلدول )
 :هـ1437/1438العلمية واجلنس يف العام الدراسي والدرجة 

 الدرجة العلمية
 اجلامعة

 امجاياإل املاجستري الدكتوراه

 جمموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 4 - 4 - 1 - 3 جامعة أم القرى

 2 - 2 - - - 2 اجلامعة اإلسالمية

 2 2 - 2 - - - جامعة امللك سعود

 1 - 1 - - - 1 خالدجامعة امللك 

 1 - 1 - - - 1 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 2 2 - 1 - 1 - جامعة امللك عبدالعزيز

 1 1 - 1 - - - جامعة القصيم

 13 5 8 4 1 1 7 امجاياإل
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 :اثنياً: التدريب
 : تطوير ورفع كفاءة اجلهاز األكادميي واإلداري:4/2
 تدريس:تطوير ورفع كفاءة أعضاء هيئة البرامج : 4/2/1

اخلرجيني وتطوير  ةورفع كفاء التعليمية العملية ةالتدريس يف حتسني جود ةعضاء هيئأقدرات  ةتنمي ألمهية

 على حتقيق هذا اهلدف من خالل:  اجلامعة تحرص دالبحث العلمي فق

املقررات  رتوين يفلكوفوائد نظام التعلم اإل ةمهيأالتدريس لبيان  ةهيئ ألعضاء ة( دورات تعريفي4تقدمي عدد ) -1

 . ومهارات استخدامه النظامتفعيل  والتعريف بنماذج، الدراسية

انث هدفت ( من اإل56التدريس منهم ) ةعضاء هيئأ( من 164لعدد ) ةختصصي ة( دورات تدريبي10عقد ) -2

صادر واملكرتوين املدمج، لالتعلم اإل سرتاتيجياتوا، اإللكرتونيةمهاراهتم يف جماالت تصميم املقررات  ةتنمي ىلإ

 .لكرتوينوالتقييم اإل اإللكرتونية ختباراتاال، وتصميم املفتوحة التعليمية

( من أعضاء هيئة التدريس 70عدد )ل( دورات تدريبية من عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي 4تقدمي عدد ) -3

، املعايري انمجرب يف جماالت: استخدام التكنولوجيا يف التدريس، الدراسة الذاتية للربانمج، توصيف وتقرير ال

  هـ.1437/1438األكادميية وذلك يف إطار اخلطة التدريبية للعام الدراسي 

( من منسويب ومنسوابت 100) ةالتدريس مبشارك ةهيئ ألعضاء الفعالة القيادةلتقدمي برانمج تطوير  التهيئة -4

 . التدريبيةلربانمج مع توفري احلقائب لمن خالل نظام منسق  اجلامعة

يف  ةاءات علميت ولقيف مؤمترات وندوا والتخصصات املختلفةالتدريس يف الكليات  ةاء هيئعضأ ةمسامه -5

 : منها -دول 9عدد  يف- وخارجها اململكةداخل  واملؤسسات العلميةبعض اجلامعات 

  ور مشاركني الذي مت عقده ابجلامعة ونظمته كلية العلوم حبض يل االول لعلم السطوح وتطبيقاتهاملؤمتر الدو

 ر جامعات سعودية.من عش
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  اإلنسانيةبني احلضارات  املتبادلة للتأثرياتاملؤمتر الدويل الثاين . 

 واالقتصاد املعريفعمال الدويل يف تكنولوجيا معلومات األ املؤمتر . 

  43سيا آ ةنرتنت يف قار موارد اإل إدارةمؤمتر . 

  والتكنولوجيا.  للصيدلةمؤمتر ومعرض ديب الدويل 

 وتطلعات مرتكزات- اجلامعيم التقومي يف التعلي- . 

  2030 اململكة رؤيةاجملتمع يف ضوء  ةيف تنمي السعودية املرأةمؤمتر تعزيز دور . 

 سنان التجميلي. طب األ 

 اثر بدول جملس التعاون اخلليجي. التاريخ واآل ةمعيامللتقى العلمي الثامن عشر جل 

( 57بحثي لعدد )التميز ال ةمبنح جائز  ختلفةامل العلميةحباث التدريس يف جماالت األ ةعضاء هيئأتشجيع  -6

مية واهلندسية والعل الطبيةيف اجملاالت  جائزة ألحباث( 37هـ منها )1437/1438التدريس عام  ةعضو هيئ

 .التطبيقية

 نشاء وحدة استقطاب الكفاءات املتميزين منإهبدف استقطاب الكفاءات فقد وافق جملس اجلامعة على  -7

 من يف حكمهم.أعضاء هيئة التدريس و 
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 :: تطوير اجلهاز اإلداري والفين4/2/2

 حتويل يضاا أو داريني والفنيني مع تطوير القدرات، منسوبيها من اإل ةعلى رفع كفاء اجلامعةمن  حرصاا 
 العامة إلدارةا. فقدمت من خالل دورات معهد جلامعةاباحتياجات العمل  عمسارات بعض املنسوبني لتتوافق م

شاغلي الوظائف  إامجايلمن  %15ميثلون نسبة  اجلامعة( من منسويب 142تدريب لعدد )توفري فرص ال
  بياانهتا. فيما يلي( برانمج 85للتدريب تشمل عدد ) األساسية( من اجملاالت 14يف ) اإلدارية والفنية والصحية

مؤسسات  حدأتعاقد مع جماالت التدريب من خالل ال زايدةىل إ اهلادفةجراءات يف اختاذ اإل اجلامعة بدأت كما
 :داريني والفنينيمن اإل اجلامعة( من منسويب 100لعدد ) متخصصة ةوحقائب تدريبيالتدريب لتقدمي دورات 

 
 العام يفوعدد املتدربني حسب اجملال التدرييب والربامج التدريبية بياانت توزيع (: 4/2/2جدول رقم )

 :هـ1437/1438 الدراسي

 تدريبية للمجال التدرييبالربامج ال جمال التدريب م
عدد  إامجاي

 الاملتدربني ابجمل

 االدارة العامة  .1

 توزيع العمل

11 

 مهارات بناء فرق العمل
 التنسيق االداري

 التفويض
 االشراف االداري

 حل املشكالت واختاذ القرارات
 القيادة اإلدارية

 املوارد البشرية  .2

 اهناء اخلدمة

7 

 قيات وختطيط املسار الوظيفيالرت 
 تطوير االجراءات والنماذج االدارية

 اعداد املدربني
 تقومي االداء الوظيفي
 إدارة األداء الوظيفي
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 تدريبية للمجال التدرييبالربامج ال جمال التدريب م
عدد  إامجاي

 الاملتدربني ابجمل
 ختطيط املوارد البشرية 

 االدارة املكتبية  .3

 مهارات متقدمة يف معاجلة النصوص

24 

 مهارات السكراترية االبداعية
 النصوص معاجلة

 (Excelاجلداول االلكرتونية )
 االرشفة االلكرتونية

 اعداد املراسالت
 (Outlookادارة املعلومات الشخصية )

 (Power Pointالعروض التقدميية )
 ادارة االجتماعات

 1 التحليل القانوين للقرارات االدارية القانون  .4

 احملاسبة   .5

 احلكوميةاحلساابت اخلتامية 

8 

 القيود احملاسبية احلكومية
 احملاسبة احلكومية يف الفروع

 مباشرة االموال العامة
 احلقوق واملزااي املالية للموظف

 التقارير املالية احلكومية
 احلكومية احملاسبةاصول 

 السلوك التنظيمي  .6

 مهارات التعامل مع الرؤساء

18 

 مع املرؤوسنيمهارات التعامل 
 مهارات التعامل مع املستفيدين

 مهارات التعامل مع ضغوط العمل
 سلوكيات الوظيفة العامة

 حتفيز املوظفني
 الذكاء العاطفي
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 تدريبية للمجال التدرييبالربامج ال جمال التدريب م
عدد  إامجاي

 الاملتدربني ابجمل
 االبداع االداري

 االتصال الفعال يف العمل
 ادارة النزاع ىف بيئة العمل

 ادارة الوقت

 احلاسب االيل  .7

 وتطبيقاهتاسرتاتيجيات احلكومة االلكرتونية ا

27 

 UNIXاساسيات نظام التشغيل 
 اساسيات شبكات احلاسب االيل

 اساسيات امن املعلومات
 ITILاساسيات البنية التحتية لتقنية املعلومات 

 حمطة العمل- Windowsادارة نظام التشغيل 
 Share Pointادارة خادم مايكروسوفت 

 Visual Basic.netتصميم التقارير يف بيئة 
 SQLلغة االستفسار البنائية 

 شبكات النطاق احمللي الالسلكية
 XMLتطوير صفحات الويب لغو 

 Cبرجمة تطبيقات النوافذ بلغة #
 اجلرائم املعلوماتية

 إدارة املواد  .8

 الضماانت البنكية

9 

 الشراء املباشر
 الرقابة على املواد

 وترتيب املستودعاتجتهيز 
 عملية ختزين املواد

 ختطيط عمليات الشراء

 االحصاء  .9
 األرقام القياسية 

18 
 تصميم املسوح االحصائية



115 

 تدريبية للمجال التدرييبالربامج ال جمال التدريب م
عدد  إامجاي

 الاملتدربني ابجمل
 تصميم االستبانة

 اعداد التقارير االحصائية
 اعداد التقارير

 حتليل العالقة بني املتغريات
 حتليل السالسل الزمنية

 االدارة اهلندسية  .10

 الرسم اهلندسي 

5 
 االشراف على عقود الصيانة

 االشراف امليداين على تنفيذ املشاريع
 تقدير تكاليف املشاريع اهلندسية

 برجمة املشاريع اهلندسية

 االقتصاد وامليزانية  .11

 حتليل ومعاجلة مشكالت امليزانية

4 
 ل اقتصادايت االستثمارحتلي

 ادارة امليزانية
 التخطيط التنفيذي

 املعلومات  .12

 ادارة املكتبات ومراكز املعلومات

5 
 محاية امللكية الفكرية

 تطوير خدمات املستفيدين
 تنمية مهارات االنرتنت يف املكتبات

 العالقات العامة واالعالم  .13
 االلقاء الفعال

3 
 فعالياتادارة ال

 االدارة الصحية   .14
صحية ال املنشآتجودة الرعاية الصحية وسالمة املرضى يف 

 2 والطبية
 ادارة نظم املعلومات الصحية

 142 امجايلاإل
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:الفصل اخلامس
األنشطة العلمية والتعليمية

 والكراسي العلمية البحوث: 5/1
(التعليم عن بعدلكرتوين و ، التعلم اإلواجلودة االعتماد األكادميي) العملية التعليميةورفع كفاءة : تطوير 5/2
 : املكتبات اجلامعية5/3
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 :والكراسي العلميةواالستشارات  البحوث: 5/1
 العلمية: البحوث: 5/1/1

 متطلبات استيفاءاحلديثة و  واملعدات العلمية األجهزة بتوفري التحتية البنيةوبدء اكتمال  اجلامعةمع منو  
قد حققت التدريس ف هيئة أعضاءالكفاءات من  ي، مع استقطاب ذو والصحية التطبيقيةلكليات ابالبحوث 
 ، ومن مؤشرات ذلك: العلميةث جماالت البحو  جناز يفواإلاملزيد من التطوير  اجلامعة
 األساسيةجماالت العلوم  يف هـ1437/1438عام  املنشورة واجلارية املنجزة العلميةارتفاع عدد البحوث  -1

عن العام  %32.6 ةاملعلومات( بنسب ة)الطب وتقني االسرتاتيجية ويف اجملاالت، %26 والتطبيقية بنسبه
 . السابق

 ابللغةصداران إصدارات منها إ مثانيةخالل العام عدد واإلجنليزية  عربيةال ابللغة العلميةصدارات بلغت اإل -2
 . اإلجنليزية

حمل يف العام الدراسي  %100 ةبنسب العاملية النشريف مراصد وقواعد  املنشورةعدد البحوث  تضاعفت -3
 .لتطبيقيةاو  األساسيةالعلوم حبوث يف  ةرئيس ةبصف الزايدة، وجاءت هـ1436/1437ابلعام مقارنه  التقرير

والناشرين وغري  امعةاجل والشراكة بنيالتعاون  عالقة واألكادميي وتوثيقالنشر املعريف  ةهبدف تفعيل حرك  -4
 .نشاء مركز النشر العلميإعلى  اجلامعةجملس  وافقهداف فقد ذلك من األ

 .للجامعةلمخترب املركزي ل املتخصصة واملعدات العلمية األجهزةمني استكمال إجراءات أت -5
 استمرار إصدار اجملالت العلمية احملكمة للجامعة وتشمل: -6

 أعداد( 10صدر منها )( جمالت ابلعام و 4)نتظام وتصدر اب جملة البحوث الطبية عن كلية الطب .أ
 PISSN: 1658-6700رقم  حتت مسجلة ابجملالت السعوديةوهي 

 ( أعداد.7جامعة اجلوف للعلوم االجتماعية وتصدر ابنتظام جملدين ابلعام وصدر منها )جملة  .ب
 ( أعداد أيضاً.7جامعة اجلوف للعلوم واهلندسة وتصدر ابنتظام جملدين ابلعام وصدر منها )جملة  .ت

خالل  لكتبوأتليف ا ستشاراتواال سات العلميةوالدراحباث ود نفقات األنمجايل املنصرف على بإبلغ  -7
 ( مليون رايل.3.1)العام حنو 
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 اجلامعةدير مصدر قرار  دفق هاابملعامل وترشيد استخدام اخلاصةواملعدات  األجهزة أفضلهبدف توفري   -8
 .املخترباتو  واألجهزةاملعامل  ةنشاء وحدإب

 :علميةالبحوث ال إلجنازات التفصيليةالبياانت  التاليةوتوضح اجلداول 
 

 جملاالت العلميةموزعة على ااجلارية واملنجزة  العلمية البحوثعدد ويشمل (: 5/1/1/1جدول رقم )
 .هـ1437/1438خالل العام الدراسي  األساسية

 اإلمجايل اجلاريةعدد البحوث  املنشورةعدد البحوث  اجملاالت العلمية
 81 46 35 العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 199 67 132 ةية والتطبيقيالعلوم األساس
 اجملاالت االسرتاتيجية

 57 16 41 "ب والصحة، تقنية املعلومات"الط

 337 129 208 اإلمجايل
 

 العامليةاملنشورة يف مراصد وقواعد النشر  البحوثويوضح عدد (: 5/1/1/2جدول رقم )
 :هـ1437/1438خالل العام الدراسي 

 البحوثجماالت 
 املنشورة البحوثعدد 

 ملرادداب
 املردد

  IsI 16 والتطبيقية العلوم األساسية

 scopus 37 والتطبيقية العلوم األساسية

 IsI 2 العلوم اهلندسية

 IsI 13 العلوم الطبية

 - 68 اإلمجايل
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 العلمية: االستشارات: 5/1/2

هد العام ش دفق ابجلامعة االستشاريةعهد البحوث والدراسات مب العلمية األنشطة ةتنمي إطاريف 
 مها:  استشاريةخدمات  يبرام عقدإهـ 1437/1438الدراسي 

 ةزيتون بقيمحباث الأيه يف جماالت ورواب أس.أأتينج لاجريكونس ةلشرك استشاريةعقد تقدمي خدمات  -1
 رايل.  ألف( 40ي ما يعادل حنو )أ( يورو 10.000)
 عماريةاملالتجاري يف النواحي  ستثمارواالمناء اجلوف للتطوير  ةمع شرك استشاريةعقد خدمات  -2

 رايل سنوايً. ألف( 15) بقيمة واالقتصادية
 
 العلمية: الكراسي: 5/1/3

 : يه ةسي علميا( كر 3) وتشمل عدد العلميةللبحوث  اإلضافيةمصادر التمويل  وتعترب أحد
مببلغ  فكرسي صاحب السمو امللكي األمري فهد بن بدر بن عبدالعزيز للتنمية اإلدارية مبنطقة اجلو  -1

 ( مليون رايل. 2)
كرسي صاحبة السمو امللكي األمرية سارة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز ألحباث حتدايت املرأة يف منطقة  -2

 ( مليون رايل.1.5اجلوف مببلغ )
كرسي صاحب السمو امللكي متعب بن عبدهللا بن عبدالعزيز ألحباث الوحدة الوطنية ودورها يف  -3

 ون رايل.( ملي3ترسيخ األمن مببلغ )
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 :(بعد ، التعلم اإللكرتوين والتعليم عنواجلودة األكادميي االعتماد) العملية التعليميةورفع كفاءة  : تطوير5/2

 :واجلودة : االعتماد األكادميي5/2/1

حنو االعتماد  هامشروع إلجنازجهودها  هـ1437/1438خالل العام الدراسي  اجلامعةواصلت 
تحديد نقاط عتماد املؤسسي لابستخدام مقاييس اال األولية الذاتية الدراسةداد تقرير عإمن  نتهاءلالاملؤسسي 
 عداد النماذجإالعتماد املؤسسي مع ل ةتطويري ةطار خطإونقاط الضعف لتحسينها وذلك يف ها لتعزيز  ةالقو 

رت بياانت سفأد وق األخرى اجلامعةوحدات الكليات والعمادات املساندة و العمل هبا يف املستهدف  الداخلية
مل على كن من خالهلا العمي ةىل مؤشرات هامإتوصل الىل إاليت متت خالل العام  والدراسة اجملمعةالتقارير 
 ثالث جماالت وذلك يف املختلفة اجلامعةلقطاعات  ابلنسبةكادميي جنازات يف جماالت االعتماد األحتسني اإل

 حققةتاملائج هم النتأ تكانداء للربامج و ، مؤشرات األئيسيةالر داء ، مؤشرات األالرئيسيةهي احملكات  ةساسيأ
 دارات على النحو التايل: اإلادات و معاللكليات و ل

  :اجلامعةاوال: كليات 
 : الرئيسيةاحملكات  -1

 ةكل من كليتبعها   %72 ةابلقرايت شطر الطالب بنسب واآلدابالعلوم  بكليةالنتائج  أفضل تحتقق
 لكل منهما.  %48 بنسبة سنانطب األ ةوكلي اهلندسة

 : الرئيسيةداء ألمؤشرات ا -2
 ،ابلقرايت واآلدابالعلوم  ةمث كل من كلي %92 ةسنان بنسبطب األ بكليةنتائج أعلى الوقد جاءت 

 نسبةبشطر الطالبات  الصيدلة ةعلى الرتتيب. مث كلي %75، %87 ةالطب شطر الطالبات بنسب ةكليو 
64% . 

 مؤشرات اداء الربامج:  -3
واملركز الثالث  %73 ةسنان بنسبطب األ ةمث كلي %76 ةول بنسبالطب يف املركز األ ةكلي  وكانت
 مجيعهم يف شطر الطالب. و  %63 نسبةابلقرايت ب واآلدابالعلوم  كليةحققته  
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 واالدارات:  املساندةاثنيا: العمادات 
 لي: وكانت النتائج كما ي داءومؤشرات األ الرئيسية احملكات اساسيني مهألتقييم جمالني ا اشتملوقد 
 : الرئيسيةاحملكات  -1

 السنة ةا عماديليه %91.3 ةول بنسبملركز األابلكرتوين والتعليم عن بعد التعلم اإل ةعمادجاءت 
 . %88.5 بنسبة األكادمييواالعتماد  اجلودة ةويف املركز الثالث عماد %91.0 ةبنسب التحضريية

 داء: مؤشرات األ -2
 السنة ةدمث عما %95.7على األ النسبةلكرتوين والتعليم عن بعد تعلم اإلال ةعماد أيضاً وحققت 
 .%80.1والطاليب مبعدل  األكادمييرشاد مث مركز اإل %88.3 التحضريية
نماذج الو  عداد خطط التدريبإهم املسارات واملقرتحات و أج التقييم لتحديد بنتائ االستعانةوقد مت 

تقومي التعليم  يئةهمعايري تتوافق مع ل املختلفة اجلامعةوحدات باملمارسات و  األنشطةلتحسني وتطوير 
 .اجلوف ةامعجلىل املستوى الذي حيقق االعتماد املؤسسي إللوصول  متهيداً 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



122 

 :التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد: 5/2/2

هـ 1437/1438ي راسالعام الد خاللفقد مت  التعليمية العملية ةاىل رفع كفاء اهلادفة األنشطة إطاريف 
 : التالية األساسيةجنازات حتقيق اإل

من مقررات  ة( مقررات عام7) وعددها -اجلامعة متطلبات- العامةاستكمال حتويل مجيع املقررات  -1
 لكرتوين الكامل. التعلم اإل أبسلوبىل مقررات يتم تقدميها إتدرس ابلنمط التقليدي 

م الدراسي حمل الفصل الثاين للعا بدايةمت مع  فقد إللكرتونيةا الدراسيةهبدف التوسع يف طرح املواد  -2
 خالقيات نظمأالقانون، اتريخ القانون، مبادئ و )مبادئ هي و  إلكرتونياً ( مقررات 4التقرير طرح )

( مقرر مسجل 11) الكاملة اإللكرتونية( ليصبح عدد املقررات تصالواالاملعلومات، تقنيات التعليم 
 . ة( شعب300موزعني على ) ةطالب وطالب ألف( 18فيها حنو )

( مقرر 33عدد )العام الدراسي طرح  ل خالمت مدمجبشكل الكرتوين  املطروحةما خيص املقررات في -3
 (11574يدرس هبا ) ة( شعب287ها )شعبيبلغ عدد و  خمتلفةبني ختصصات ت كرتوين مدمج مجعلإ

 التدريس.  هيئة أعضاءمن  (161ويقوم بتدريسها )طالب وطالبة 
 املشاركة ألساسيةاالعناصر  منلكرتوين الكامل من خالل التقييم املستمر التعلم اإل ةلى رفع كفاءحرصا ع -4

 والطالبات عنا الطالب رض ةمتوسط نسب كوالييت ماترز فقد بلغ  وابستخدام معايري التعليمية العمليةيف 
السابق، كم ارتفعت  الدراسييف العام  %65ارتفاعًا من  %78لكرتوين الكامل نسبة منط التعلم اإل
هـ، كما حققت نسب 1437/1438عام  %79إىل  %69 من التدريس هيئة أعضاءنسبه رضا 

 هلذه املعدالت. ةمقارب أرقامالرضا عن التعلم املدمج 
ن اخلربات م لالستفادة املتميزة اململكةمع بعض جامعات  والتعاون االستشاريةبرام عدد من العقود إ  -5

 اجلوف. ةجبامع اجلودةتحسني ورفع لهذه اجلامعات  األكادميية والبحثية يفو  مكاانت العلميةواإل
اجلامعة  ملنطقة الشمالية الستعرا  رجربةاباستضافة فعالية اليوم األكادميي للبالك بورد جلامعات  -6

 التطبيق وأساليب معاجلتها وإبراز اإلجنازات.وحتدايت 
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 :اخلطة االسرتاتيجية: 5/2/3

 األمهيةتمع فكان من اجمل ةلتنمي متميزة ةوحبثي ةبتقدمي خمرجات علمي اجلامعة الةرسيف سبيل حتقيق 
واملراحل  ،القادمةخالل السنوات  للجامعة االسرتاتيجيةتتضمن االهداف  ةتفصيلي ةخط والضرورة وجود

ي وىل للعام الدراسجبلسته األ اجلامعةقر جملس ألكل هدف حمدد. ومن مث  داءومؤشرات األ التنفيذية
هـ اليت 1442-1438للسنوات  للجامعة االسرتاتيجية اخلطةهـ 18/01/1438هـ بتاريخ 1437/1438

 وتشمل:  الرئيسيةداء األ نطاقات( من 4يف ضوء عدد ) التالية االسرتاتيجيةتضمنت القضااي 
 الوطنية اهليئةيري مع معا اجلامعةوافق اداء منها: ت اسرتاتيجية ويشمل قضااي الداعمة اجلامعية البيئةنطاق  -1

 لتحتيةا تكامل البنية ،والتطوير اجلودة، تطوير شؤون الطالب، ضمان األكادمييواالعتماد  للجودة
 . اجلامعة تنوع موارد ،والتقنية

ق العمل، التخصصات مع سو  ة، مالئمالتعليمية العملية ةاي: جودالتعلم ويشمل قضانطاق التعليم و  -2
 . البشريةاملستمر للقوى  والتأهيلاملختربات واملعامل، التدريب  يةجاهز 

، تنوع ومتيز ةالعلميالبحث العلمي مع املعايري  ةتوافق منظوم :نطاق البحث والتطوير ويشمل قضااي -3
 . البحثية الشراكةبرامج الدراسات العليا، تعزيز 

 الشراكة، تعزيز امعةللج املؤثرجيايب ضور اإلاجملتمع وتشمل قضااي: احل ةوخدم اجملتمعية املسؤوليةنطاق  -4
 . اجملتمعية

 : األساسية امكوانهت يف االسرتاتيجية اخلطةهذا وقد تضمنت 
 . االسرتاتيجيةالقضااي  إلجناز التنفيذية احملددةهداف ( من األ30عدد ) -أ
 هداف. هلا حتقيق هذه األاليت يتم من خالتفصيل الربامج واملشاريع  -ب
 نوط هبا التنفيذ. و اجلهات املأ ةالربامج واملشاريع وجه إلجنازشمل التوزيع السنوي وتاملتوازن داء األ بطاقة -ت
لكل هدف حمدد  املناسبةداء مؤشرات األ اضمن مكوانهت اخلطةن تشمل أ األمهيةومن مث كان من  -ث

هداف أقيق تحلتقومي املستمر لاجناز و اإل ةاهلدف وذلك ملتابع طبيعةمبا يتناسب مع  ةمستقل ةوبصف
 .االسرتاتيجية وقضااي اخلطة
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 :2030مبادرات التحول الوطين ورؤية : 5/2/4

ورؤية  2020حتقيق اهداف برانمج التحول الوطين  واملسامهة يفعلى القيام بدورها  اجلامعة اً منحرص

سي املناظرة للعام الدرا-هـ 1438/1439 املاليةللسنه  اجلامعةفقد تضمنت ميزانيه  2030 اململكة

 الرأمساليةلمبادرات ل( برانمج 2وعدد ) التشغيلية( برامج للمبادرات 3عدد )اعتماد  -هـ1437/1438

 وقد مت خالل العام البدء يف تنفيذ هذه املبادرات من خالل:  2020ربانمج التحول الوطين ل

 املشرتكةملشروعات اخالل  والبحثية من التعليميةتنميه املوارد جامعه اجلوف  ملبادرةابرام عقد تشغيلي  -1

( 12) ومده تنفيذرايل  ألف( 850) واملعلم مببلغللطالب  احلقيقية ابلتنمية عالقة واليت هلامع اجملتمع 

 شهر. 

 املشرتكةشروعات من خالل امل والبحثية التعليميةتنميه موارد جامعه اجلوف  ملبادرة الرأمسايلابرام العقد  -2

( مليون رايل مبده تنفيذ 9امجاليه ) واملعلم بقيمهللطالب  احلقيقية ةابلتنمي عالقة واليت هلامن اجملتمع 

 ( شهر. 36)

 بكلية لطبيةالتقدمي اخلدمات  الرأمسالية املبادرةلتنفيذ  االستشاريةعقد اخلدمات بدء اختاذ إجراءات  -3

 ( شهر. 36( مليون رايل مبده تنفيذ )20طب االسنان بقيمه امجاليه )

ايل  املاليةع وزاره ابلتنسيق م اجلامعة وعناصرها فتعمل املبادرةهذه  طبيعةفحسب الوقف العلمي  مبادرة -4

( 17اليت تبلغ ) يةاإلمجالميكن استخدام التكاليف  حىت رأمسالية مبادرةتشغيليه اىل  مبادرةحتويلها من 

 . املبادرةمليون رايل يف حتقيق اهداف 

 والذي يتضمنذي من خالل برانمج املاجستري التنفي عليميةالتلتنميه املوارد  التشغيلية للمبادرة ابلنسبة -5

هـ بعد 1438/1439يبدا تنفيذه خالل العام الدراسي ة إىل أن اجلامع تسعى العلميةنفقات االحباث 

 .له املناسبةختصيص التكاليف وادراج االعتمادات 
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 : املكتبات اجلامعية:5/3

 : مقتنيات املكتبات اجلامعية:5/3/1

 تسعى إىل عةاجلامن إف األسس اهلامة لتكامل العملية التعليمية أحد اجلامعيةل املكتبات حيث متث

 ةولويأو  مهيةأعطاء إ، مع األجنبيةو  العربية ابللغة املختلفةتوفري احتياجات املكتبات من مصادر املعلومات 

. احلالية املرحلة البات يفوالططالب ال ويليب احتياجاتلكرتوين ساليب التعلم اإلأمبا يتالءم مع  الرقمية للمكتبة

 مليون رايل. (5.1)هـ حنو 1438/1439املايل  واملراجع العامالكتب  بندمجايل ما مت صرفه على إوقد بلغ 

( جملد متثل عدد 663.368هـ )1437/1438العام الدراسي  حىتوقد بلغ إمجايل عدد اجمللدات املقتناة 

 التايل: ( عنوان كما هو موضح ابجلدول484101)

مقتنيات املكتبات اجلامعية من جمموعات أوعية املعلومات عدد (: ميثل توزيع إمجايل 5/3/1اجلدول )
 العناوين واجمللدات ولغة النشر:عدد املختلفة حسب 

 جمموعات الكتب
 وأوعية املعلومات

 اإلمجايل أوعية املعلومات األجنبية أوعية املعلومات العربية

عدد 
 العناوين

عدد 
 اجمللدات

عدد 
 العناوين

عدد 
 اجمللدات

عدد 
 العناوين

عدد 
 اجمللدات

 الكتب العربية واألجنبية
 املطبوعة

25197 172329 3968 36011 29165 208340 

 الدورايت العربية واألجنبية
 املطبوعة

95 98 212 216 307 314 

 175 90 5 5 170 85 الرسائل اجلامعية

كتبة . املاإللكرتونية الكتب
 لرقميةا

46387 46387 408152 408152 454539 454539 

 663368 484101 444384 412337 218984 71764 اإلمجايل
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تلفة من جمموعات أوعية املعلومات املخ(: ميثل توزيع إمجايل مقتنيات املكتبات اجلامعية 5/3/1الشكل )
 .هـ1437/1438عام  العناوين واجمللدات ولغة النشرعدد حسب 

 
 
 ابملكتبات اجلامعية:وورش التدريب  الدورات: 5/3/2

 األنشطةن جماالت م نإف الرقميةاستخدام قواعد املعلومات  ةوحتسني كفاءهبدف رفع الوعي املعلومايت 
لف خمتمن  اجلامعةكتبات تقدمي دورات وعقد ورش لتدريب طالب وطالبات شؤون امل ةعمادل امةاهل

 ةوورش ة( دور 17هـ عدد )1437/1438لدراسي يف العام ا املقدمةالتخصصات. وقد بلغ عدد الدورات 
على الفصلني الدراسيني كما هو موضح ابجلدول  والطالبات موزعني( من الطالب 2842شارك فيها ) عمل
 التايل:
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أوعية المعلومات العربية أوعية المعلومات األجنبية اإلجمالي
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أوعية المعلومات العربية أوعية المعلومات األجنبية اإلجمالي

إجمالي عدد العناوين 71764 412337 484101

إجمالي عدد المجلدات 218984 444384 663368
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بياانت الدورات وورش التدريب اليت قدمتها املكتبات اجلامعية خالل العام (: ميثل 5/3/2)اجلدول 

 :وعدد املشاركني فيها حسب اجلنس هـ1437/1438الدراسي 

 بياانت الدورات
 اإلمجايل الفصل الثاين الفصل األول

 جمموع طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب
 الدراسات اإلسالمية

Islamic 
Info/AskZad 

144 64 178 30 322 94 416 

مناهج وطرق -الرتبية اخلادة
 Edu تدريس

Search/AskZad 
57 219 97 195 154 414 568 

املكتبة  -الشريعة والقانون
 297 211 86 68 66 143 20 الشاملة

 Eco إدارة األعمال
Link/AskZad 75 73 46 52 121 119 240 

 46 - 46 - 26 - 20 طب األسنان
 /Ebsco العلوم الطبية

Clinical Key 32 11 19 22 51 33 84 

 IEEE 26 44 25 - 51 44 95 احلاسب واهلندسة
 Eduالسنة التحضريية  

Search/AskZad 44 112 43 116 87 228 315 

SPSS    برانمج اإلحصاء
 58 44 14 44 11 - 3 الدراسات العليا-التحليلي

 33 33 - 33 - - - طرق ومناهج حبث
علم    Scifinder   الصيدلة
 83 52 31 34 17 18 14 األدوية

 لبحوثالتوثيق العلمي يف ا
 10 10 - 10 - - - الرتبوية

EBSCO On 174 82 - - 174 82 256 
Endnote Training 48 - 17 - 48 17 65 

How to Use Images 
from Online 

Databases 
- 30 - 29 30 29 59 

UpToDate onsite 
Training - - 99 13 99 13 112 

Library 
Orientation 70 29 - - 70 29 99 

 2842 1471 1371 646 644 825 727 اإلمجايل
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الدورات وورش التدريب اليت قدمتها املكتبات اجلامعية  املشاركني يف عددإمجايل ميثل (: 5/3/2الشكل )

 حسب اجلنس. هـ1437/1438دراسي خالل العام ال
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 : خدمات اإلعارة ابملكتبات اجلامعية:5/3/3
التدريس  هيئة أعضاءبات و للطالب والطال اإلعارةلمكتبات تقدمي خدمات من األنشطة الرئيسية ل 
يف عدد  %30هـ بلغ حنو 1437/1438يف العام الدراسي  منواً وقد حققت هذه اخلدمات  امعةاجل ومنسويب

. ومن اجلدير ابلذكر اإلعارةيف عدد املستفيدين من خدمات  %10.4عارهتا وحنو إاملعلومات اليت مت  ةوعيأ
وعدد  ارةاإلعالدراسات العليا املستفيدين من خدمات  ةعداد طالب وطالبات مرحلأاىل بدء تزايد  اإلشارة
 . يةاجلامع املرحلةيف هذه  ةللدراسوىل هلم مبا يتالءم مع بدء اخلطوات األ املعارةاملعلومات  ةوعيأ

 هلذه اخلدمات: التفصيليةالتايل البياانت  ويوضح اجلدول
 

يف العام  حسب اجلنس تفيدين وفئاهتماملعارة وأعداد املس أوعية املعلومات(: ميثل عدد 5/3/3اجلدول رقم )

 :هـ1437/1438الدراسي 

 الفئات املستفيدة
 من اإلعارة

 عدد األوعية املعارة
 ستفيدين من اإلعارةعدد امل

 اإلمجايل إانث ذكور

 7205 3180 4025 12736 مرحلة البكالوريوسطالب وطالبات 

 56 24 32 181 الدراسات العليا مرحلة طالب وطالبات

 758 167 591 1102 هيئة التدريس ابجلامعة أعضاء

 215 83 132 303 منسويب اجلامعة من الفئات األخرى

 8234 3454 4780 14322 اإلمجايل
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:الفصل السادس
:خدمة اجملتمع

ودورات الدبلومالدورات والربامج التدريبية  – 6/1

 الشراكة اجملتمعية - 6/2
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 :الدورات والربامج التدريبية ودورات الدبلوم: 6/1
 :التدريبيةالدورات والربامج : 6/1/1

ىل إ دفهت والربامج اليتتقدمي الدورات  والتعليم املستمراجملتمع  ةخدم ةعماد ةنشطأمت من خالل 
تناسب قدرات وخربات لبعض احلاصلني على مؤهالت قد ال ت ةضافإفراد اجملتمع احمللي و أمهارات بعض  ةتنمي

هـ 1437/1438خالل عام  املقدمةلسوق العمل. وقد بلغ عدد الدورات  واملتجددة املتطورةمع املتطلبات 
انث ومشلت هذه الدورات اجملاالت فراد اجملتمع من الذكور واإلأ( من 200منها ) استفادةوبرانمج  ة( دور 11)

 : تيةاآل
 ( دورات. 3املكاتب عدد ) ةدار إو  السكراتريةمهارات  -1
 ( دورات. 3عدد ) القياديةاملهارات  -2
 . ة( دور 2داري الفعال عدد )رات االتصال اإلمها -3
 قناع. واإل التأثريفن  -4
 التغيري والتطوير التنظيمي.  ةدار إ -5
 التعامل مع ضغوط العمل.  -6

 منها: و اجملتمع  فرادألاليت يتم تقدميها  التدريبيةىل التوسع يف جماالت وعدد الربامج واخلطط إ العمادةوهتدف 
 داء. واأل لتزاماال ة، ومتابعاملالية الرقابيةبرانمج املعايري  -1
 . الداخلية واملراجعة الرقابةنظم ومعايري  -2
 يل. ساسيات وتطبيقات احلاسب اآلأ -3
 من املعلومات. أالشبكات و  -4
 . احلكوميةزمات واملخاطر يف اجلهات األ ةدار إ -5
 . الصناعية املنشآتوتقييم املخاطر يف  السالمة -6
 . PmPاملشاريع  ةدار إ -7
 هداف. وحتقيق األ وصياغةداري فن التخطيط اإل -8
 . الرمسية وحفظ وتوثيق املستنداتحترير  -9

 فراد اجملتمع.أو  اجلامعة( من منسويب 1000ومستهدف من هذه الربامج حنو )
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 :دورات الدبلوم )طويلة األجل(: 6/1/2 

يتم و  لرتبيةاالدبلوم العام يف  الدراسيةاليت يتم منح من يكمل متطلباهتا  املتخصصةوهي الدورات 
 الدراسات العليا.  ةشراف عمادإوحتت  الرتبية ةمن خالل كلي تنفيذها حاليا  

خالل العام الدراسي  بدورات الدبلوم حسب اجلنس( عدد امللتحقني واخلرجيني 6/1/2جدول رقم )
 هـ.1437/1438

 اسم الربانمج
 عدد اخلرجيني امللتحقنيعدد 

 جمموع اإلانث الذكور جمموع اإلانث الذكور

 331 160 171 344 165 179 دبلوم عام يف الرتبية

 
 :الشراكة اجملتمعية: 6/2

والتفاعل مع  يف اجملتمع اجلامعة ةاجملتمع احمللي ونشر ثقاف ةالقيام بدورها يف خدم اجلامعة تواصل
لدراسي هم الفعاليات اليت متت خالل العام اأومن  واخلدمية والصحية العلميةيف اجملاالت  هفرادأته و ؤسسام

 : يما يلهـ 1437/1438
 اجلوف.  ةللجوازات مبنطق العامة اإلدارةملنسويب  البشريةاملوارد  ةدار إيف  ةيتدريب ةتقدمي دور  -1
 اجلوف.  ةطقمبن احلكوميةملنسويب بعض اجلهات  اإلداريةيف اختاذ القرارات  ةتدريبي ةتقدمي دور  -2
وضوع يف نفس امل خرىأ ةزهراء وندو  ةالتوعوي حول سرطان الثدي مع مجعييف امللتقى  ةعقد ندو  -3

 كسفورد. أ ةشراك ةابلتعاون مع كلي
ابلتعاون مع  املرأةلى ع والبدنية النفسية الناحيةمن  وأثرهحول فيتامني )د(  التدريبية الدورةيف  املشاركة -4

 ماس الطيب. أمركز 
 اجلوف.  ةمن مبنطقملستشفى قوى األ الصيدلة ةالقيام بزايرات لطالب كلي -5
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 مبول اجلوف بالزا.  الصيدلةتقدمي برانجمني ثقافيني يف جماالت  -6
 اجلوف.  ةواملراعي مبنطق اإلبلحباث أالتعاون العلمي وتبادل اخلربات مع مركز  -7
 نطقه اجلوف. للمزارعني ومنتجي ومعاصر الزيتون مب ةتقدمي حماضرات توعوي -8
 ملنتجي التمور يف مهرجان التمور السنوي.  ةتقدمي حماضرات توعوي -9

 حالم تتحقق". أو  طموح اجلامعةبعنوان "  األسرية للتنميةتواد  ةمجعي رعايةحتت  ةرمضاني ةمسيأتقدمي  -10
 ةراد وتنميفبني األ والتعاون الثقةالعمل التطوعي هبدف بناء روح بعنوان بناء الفرق و  ةتطويري ةور عقد د -11

 . اإلنتاجية وزايدةاملهارات 
 الالزمةرشادات اإلللتدخني و  السلبيةاثر آلوا أبضرار للتوعية املتوسطةبن القيم ا ةملدرس طالبيةزايرة  -12

 عنه.  لإلقالع
 . املرأة صحةول ح للتوعية والوالدةىل مستشفى النساء إ التطبيقية الطبيةالعلوم  ةطالبات كلي زايرة -13
 اجلوف.  ةنطقمب الصحيةالشؤون  ةابلتعاون مع مديري االبتدائيةلتطعيم طالب املدارس  الصحية احلملة -14
 اجلندل.  ةومستشفى دومبسكاكا  االجتماعية الرعايةلكل من دار  زايرة -15
 لطالبات بعض املدارس.  األوليةعن االسعافات  ةتقدمي دورات تدريبي -16
املراكز و  احلكوميةات بعض املستشفيب التطبيقية الطبية العلوم ةالتدريب امليداين لطالب وطالبات كلي -17

 . ابملنطقة الصحية
 احلكوميةات ل الصيفي ببعض اجلهاملعلومات يف الفصعلوم احلاسب و  ةيداين لطالب كليالتدريب امل -18

 . اخلاصةو 
 لروضات. اض املدارس و طفال ببعورايض األ اخلاصة الرتبيةقسام أب الرتبية ةالتدريب امليداين لطالبات كلي -19
يف  واملواطنات ( من املواطنني6779لعدد )سنان من خالل عيادات طب األ العالجيةتقدمي اخلدمات  -20

 طفال وغريها. سنان األأطب و  وعالج اجلذور والرتكيبات الصناعيةسنان، جماالت زراعه األ

 بياانهتاوالوارد هـ 1438عام  ابجلامعةخالل فعاليات النادي الصيفي  الرايضية األنشطة -21
 ( من أفراد اجملتمع.1632ابلفصل الثاين من هذا التقرير وقد استفاد منها عدد )
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:لفصل السابعا
:الشؤون اإلدارية واملالية واملشاريع

القوى العاملة والتطوير اإلداري والتقين. – 7/1

 امليزانية واالعتمادات املالية – 7/2

 والتشغيل والصيانة. املشاريع - 7/3
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 القوى العاملة والتطوير اإلداري والتقين. :7/1

 : تنمية القوى العاملة:7/1/1

والوظائف  ةعام ةبصف نسبة شغل الوظائفاليت متت يف العام الدراسي املنقضي يف حتسني  الوظيفية املسابقةت سامه
فقط يف العام السابق. وقد  %78.9مقابل  %87.3ىل حنو إ العامة نسبةال ارتفعتحيث  ةخاص ةصفبوالفنية  اإلدارية

توزيع  نسبةاستمرت  افقط، هذا كم %80.1ا كانت تبلغ بينم %90.1ىل إ والفنية ارتفاعا   اإلداريةحققت الوظائف 
للذكور مقابل  %60.5ة بنسبهـ 1437/1438يف العام الدراسي  تقريبا   على معدهلاانث واإلبني الذكور  املشغولةالوظائف 

 .ابلنسبة لإلانث ابخنفاض طفيف عن العام السابق لإلانث 39.5%
ما عدا أعضاء في-من اجملموعات الوظيفية املختلفة  مدة واملشغولةالوظائف املعتعدد  ويتضمن(: 7/1/1اجلدول )

 وتوطني الوظائف: موزعا  حسب اجلنس واجلنسية، ونسبة شغل -هيئة التدريس ومن يف حكمهم

 اجملموعات الوظيفية
 عدد

 الوظائف
 املعتمدة

 عدد ونسبة توطني الوظائف عدد الوظائف املشغولة

 فنسبة الوظائ جمموع إانث ذكور
 املشغولة

غري  سعودي
 سعودي

نسبة  اإلمجايل
 التوطني

 %100 893 - 893 %90.1 893 348 545 991 الوظائف اإلدارية والفنية
 %97.8 46 1 45 %67.6 46 20 26 68 الوظائف الصحية

 %100 53 - 53 %73.6 53 23 30 72 وظائف املستخدمني
 %100 16 - 16 %66.7 16 7 9 24 وظائف العمال

 %99.9 1008 1 1007 %87.3 1008 398 610 1155 مجايلاإل
 

 
 .من اجملموعات الوظيفية املختلفةاملشغولة و عدد الوظائف املعتمدة إمجايل (: 7/1/1الشكل )
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 :والتقين ر اإلدارييالتطو  – 7/1/2
 ر اإلداري: يالتطو  – 7/1/2/1

يف اجملاالت  ودةاجل وحتقيق معايري ءةالكفارفع ل األساسيةداري من املقومات حيث يعترب التطوير اإل 

عض ب إبضافة للجامعةهـ تطوير اهليكل التنظيمي 1437/1438مت خالل العام الدراسي  فقد املختلفة اإلدارية

 رجراءاتيسري اإلهبدف ت واخلدمات اإللكرتونية، مع التوسع التدرجيي يف التعامالت اجلديدة اإلداريةالوحدات 

 ما مت حتقيقه خالل العام ما يلي: أبرزجناز ومن اإل ةمع سرع وير النماذجوتطواختصار بعض اخلطوات 

 اهليكل اإلداري:أواًل: 

 وتشمل:  للجامعةداري لهيكل اإلل اجلديدة اإلداريةبعض الوحدات  ةضافإمت  -1

للعام  ةاخلامسجبلسته  اجلامعةعلى قرار جملس  ا  وذلك بناء اجلامعة يف وقاف واالستثماراأل ةدار إ -أ

 للدراسات العليا والبحث العلمي.  اجلامعةوكيل بهـ وترتبط 1437/1438اسي الدر 

 1136/38/6رقم  اجلامعةوذلك مبورجب قرار مدير  2030 ورؤيةوحده مبادرات التحول الوطين  -ب

 رؤيةو يف برانمج التحول الوطين  املشاركةبدورها يف  اجلامعةقيام  إلمكانهـ 6/4/1438واتريخ 

2030 . 

 إدارة املنشآت الطبية، ووحدة املرارجعة الداخلية.تفعيل كل من  -ت

سميات م دخالإوبدء يل لربطه مع نظام تيسري ابلنظام اآل للجامعةداري دخال اهليكل اإلإاستكمال  -2

 . اإلجنليزية ابللغةابهليكل  اإلداريةالوحدات 

 ةرجود رفع إطار يف اإلجنليزية ابللغة الوظيفيةالفئات  كافةمن   اجلامعةدخال مجيع بياانت منسويب إ -3

 .اإلحصائيةالبياانت 
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 :اإلدارية رجراااتتطوير التعامالت واإلاثنياً: 

 ةوتنمي إلداريةواخلدمات ا رجراءاتاإلوتسهيل ىل تطوير إ اهلادفةيف سبيل حتقيق املزيد من اخلطوات 

. ةليآ ةبصور  ةتلفاملخاخلدمات  تقدمي يضا  وأوفيما بني الوحدات،  ةداريإ ةبكل وحد اإللكرتونيةالتعامالت 

  موقف تنفيذها ورجاءلكرتوين رئيسي وفرعي إرجراء إ( 62عدد ) يفودجمها  رجراءاتاإل ةهندس ةعادإفقد مت 

 كما يلي: 

 ( ارجراء. 17) واجلاهزة للتفعيل املفعلة اإللكرتونية رجراءاتعدد اإل -

 . إرجراءات( 10) رجرائيا  إ املنتهية رجراءاتعدد اإل -

 رجراء. إ( 35مبكتب التخطيط االسرتاتيجي )هبا ي العمل اجلار  رجراءاتعدد اإل -

 : يما يله من اخلدمات إرجراءاتهناء إو أتفعيله  مت ما همأويشمل 

 : واملوظفنيالتدريس  ةعضاا هيئأشؤون  ةعماد -1

-الراتب تعريف-اإللكرتونية اإلرجازة- عدمهجتديد العقد من  إفادة-املتعاقدينالتدريس  ةعضاء هيئأمباشرات 

 املوظف.  فتعري

 االبتعاث:  ةدار إ -2

 يفاد للداخل. للخارج او اإل اجلديدةاالبتعاث  إرجراءات -

 التغريات اليت حتدث على بعض حاالت االبتعاث )تغيري ختصص، تغيري رجامعه....(.  -

 : والتسجيلالقبول  ةعماد -3

ا نتائج اختبارات مبا فيه ياألكادميخالل النظام  والطالب والطالبات منالتدريس،  ةعضاء هيئأحتديث بياانت 

 القدرات والتحصيلي عن طريق نظام يسر.
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 :تقنية املعلومات: تطوير نظم 7/1/2/2

العمليات  كافةلكرتوين يف  كمال التحول اإلإهـ حبول هللا 1440عام  هنايةن يتم مع أهدف  إطاريف 
هـ 1437/1438فقد مت خالل عام  متكاملة ةبطريق ةمنآ ةلكرتونيإمن خالل وسائل  اجلامعة واإلدارية يف األكادميية

 :يما يلجناز بعض اخلطوات لتحقيق هذا اهلدف منها إ

مت  فقد املعلومات ةيف جمال تقني 2030 رؤيةهداف ألتحقيق  مكاانتوتوفري اإلللعمل على بناء القدرات  -1

ملستفيدين من ميع اتسمح جل متكاملة ةلكرتونيإ ةمتثل منظوم ةواحد منصةيف  اإللكرتونيةتوحيد اخلدمات 

ن خالل نظام م مع ربطها واإلدارية املتاحة األكادمييةمن اخلدمات  والطالبات واملنسوبني االستفادةالطالب 

 . ssoالدخول املوحد 

اصيل كل برانمج حتتوي على تفو  الدراسيةتشمل مجيع الربامج ل اإللكرتونية اجلامعةتطوير خدمة على بوابه  -2

 هم مرارجعه. أصفه و و قرر و لكل م واخلطة الدراسية

)منظومة  بـــــالربط  كمالإفقد مت  اإللكرتونية احلكومةىل فاعليات إللتحول  التقنيةيف سبيل تطوير النظم  -3

 التعليم.  ةمع وزار و بينها  واخلاصة فيما احلكوميةالربط بني اجلامعات  حتققواليت رجامعة( 

هذا  ت علىامنص نشاءوإعداد وإ منيةاألاخلدمات  ةءخوادم لينكس ورفع كفا ةملتابع Zabbixانشاء خادم  -4

 وغريها.  الرئيسية اإللكرتونية البوابةخوادم  ةتابعملاخلادم 

 . ابينهم محاية اء نفقنشوالتكنولورجيا وإامللك عبد العزيز للعلوم  ةجبامع الرئيسية للبوابةعداد خادم احتياطي إ -5

 ة، وسرعاملستمرة إلاتحةالتحقيق  الرئيسيةالبياانت  ةمع قاعد ئيا  تتزامن تلقا ةقواعد بياانت احتياطي أربع ةقامإ -6

 . DRخرى على موقع أ ةبياانت احتياطي ىل قواعدإ ابإلضافةداء، األ

  اهلامةرجزاء ليتم تسجيل األ ةخاص ةرقمي وإنشاء مكتبةتطوير تصميم املعامل مبجمع الطالبات بطربرجل  -7

  تختلف املواقع. يف لمستخدمنيلواملهام لشرح طرق التشغيل  تقين على موقع يوتيوب كمررجعمقاطع فيديو  ك
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 %50 توفري ساهم يف مماللربط مع خوادم قواعد البياانت  طئابللقاتعديل تصميم املعامل مبجمع الطالبات  -8

 . الذاكرةمن 

 .اجلامعية والعمادات ابملدينةمببىن املراكز  الالسلكية الشبكةتركيب وتشغيل  -9

  التحتية لشبكة كلية العلوم. نيةالبالبدء يف تطوير  -10

 . علوم احلاسب واملعلومات ةبىن كليمب وحتكم الشبكات ةدار إوتشغيل نظام  الشبكةعمال أاستكمال  -11

 اهتهندس ةادعإ انتهىللخدمات اليت  اإللكرتونيةالتطبيقات  عدادمت إ والربجمةالتحليل  ةمن خالل وحد -12

 ليا. آ إلجنازهااملعلومات  ةلتقني العامة لإلدارة ومت دفعها إداري  وتطويرها 

من هذه  ةاجلامعما حققته  نسبةمال متطلبات القياس السابع لربانمج يسر حيث بلغت إكالعمل على  -13

 . تقريبا   %83.4 نسبةاملتطلبات 

 التحتية البنية ة، ومعايري وممارسات مكتبCOBIT ةاملعلومات حسب تقني ةتطبيق مجيع ضوابط تقني -14

ITIL . 

وكشف  مراقبةو  األنظمةالفريوسات على مجيع  ةمكافح ظمةنأوتطبيق ، والشبكاتم دن كل من اخلوامأتعزيز  -15

 . متفاوتةجناز إبنسب  الشبكةالضعف على  نقاط

غيل لتفادي متطلبات التشيتعارض مع  ومبا النرتنت اإل ةشبكعن  ابجلامعةاملعلومات  ةتقني منظومةزل ع -16

 . مطلوبة والربامج الغري، وتسرب املعلوماتخرتاقات، حاالت اإل

 .ليا  آ اجلامعةوالدعم الفين جلميع وحدات  الصيانةتقدمي خدمات  -17
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 امليزانية واالعتمادات املالية: – 7/2
 :واملنصرف الفعلياالعتمادات  :7/2/1

( 1036.4( حنو )م2017هـ )1438/1439 املالية ةالسن ةمبيزاني األصليةمجايل االعتمادات إبلغت 
 نسبةهـ ب1437/1438يف العام السابق  األصلية( مليون ريل عن االعتمادات 140بنحو ) ةل زيدمليون ري

 . %15.6منو 
 والربامج واملشاريع خاللىل اعتمادات بعض البنود إ( مليون ريل 230.6حنو ) مبلغ ضافةإوقد مت 

 يشمل:  العامة امليزانيةالعام من تخصص دعم 
وامر أصدار إوامر الدفع على برامج ومشاريع كان قد مت أرف بعض ( مليون ريل لص146.7مبلغ ) -1

صرفها عام  ولكن متهـ. 1437/1438 املايل عامالمن  األخرية الفرتةهبا يف  اخلاصةالدفع 
 هذا العام.  ةمجايل مبالغها مليزانيإ ةضافإن مت أهـ بعد 1438/1439

 تحقاقاتسااللصرف  متيازاالطباء أ تآمكافوالبدالت و ( مليون ريل لدعم بنود الرواتب 37.4مبلغ ) -2
 . وأبثر ررجعيصرف البدالت بدون تعديل  إعادةبعد  ة  خاص النظامية

 األخرية فرتةال واملشاريع يف( مليون ريل صرف دفعات ومستخلصات على بعض الربامج 46.5مبلغ ) -3
 . املالية السنةمن 

( 1267.0هـ حنو )1438/1439 املالية ةللسن املتاحةمجايل االعتمادات إوعلى ذلك فقد بلغت 
( مليون ريل 42للعام السابق بعد الدعم بنحو ) املتاحةعن االعتمادات  ةهنا رجاءت منخفضأال إمليون ريل 

 . %3.2 نسبةب
ف رجراء تسويت السلإقبل - امليزانيةبواب أف الفعلي من هذه االعتمادات على بلغ املنصر 

ام يف ع ة( مليون ريل يف العام السابق بزيد1056.7) ريل مقابل حنو ( مليون1090.1) حنو -واالرتباطات
مقابل  %86.0بلغت حنو  املتاحةاستخدام لالعتمادات  نسبة( مليون ريل ب33.4هـ بنحو )1438/1439

 يف اجلدول التايل: ملا هو موضح تفصيال   هـ وفقا  1437/1438يف عام  80%
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هـ موزعة على 1438/1439املالية األصلية مبيزانية اجلامعة للعام املايل (: ميثل االعتمادات 7/2/1اجلدول )
األبواب املختلفة، وما مت من مناقالت خالل العام واملنصرف الفعلي من االعتمادات املتاحة ونسبة 

 املنصرف من هذه االعتمادات:
 ابملليون رايل 

 أبواب امليزانية
االعتمادات 

 األصلية
الدعم  صايف

 تاملناقالو 
إمجايل االعتمادات 

 املتاحة

املنصرف 
الفعلي من 
االعتمادات 

 املتاحة

الباقي من 
االعتمادات 

 املتاحة

 نسبة الصرف
 إىل االعتمادات

 املتاحة

 الباب األول
 %98.8 5.0 419.1 424.1 60.6 363.5 تعويضات العاملني

 الباب الثاين
 %70.6 78.2 187.9 265.7 54.9 210.8 استخدام السلع واخلدمات

 السابعالباب 
 - 0.2 - 0.2 2.5( -) 2.7 املنافع االرجتماعية

 الباب الثامن
 %88.6 23.3 181.9 205.2 0.1)+(  205.1 املصروفات األخرى

 قسم اإلضايفال
 %81 70.6 301.2 371.8 117.5 254.3 األصول غري املالية

 %86 177.3 1090.1 1267.0 230.6 1036.4 اإلمجايل العام
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 :التشغيل والصيانةو شاريع امل :7/3
 والتجهيزات:واخلدمية نشائية : املشاريع اإل7/3/1

 احلكوميةعطاء اجلهات إ ةعادإهـ من 1438/1439 املالية السنةول من كان ملا شهده الربع األ
على تنفيذ  افقةاملو  إرجراءات واستكمال، السابقة النظاميةبراجمها يف احلدود و  هاالتعاقد على مشاريع ةصالحي

 اإلنشائيةازات املشاريع جنإيف حتقيق تقدم ملموس يف  تمتثل ةجيابيإق ترسيتها من نتائج سب ةمشاريع مؤرجل
 . واخلدمية والتجهيزات

 تكاليف كل من:  يدةز حمل التقرير فيما يتعلق ابملشاريع حتت التنفيذ  املالية السنة ةميزاني تضمنت دوق
 مليون ريل.  (42)التدريس مببلغ  ةعضاء هيئأن سكاإمشروع  -1
 مليون ريل. (8)مببلغ  ةنشاء مستودعات مركزيإمشروع  -2

 ىل ما يلي:إاملشاريع  ةتشري بياانت متابعو 

 :املشاريع اجلديدة اليت بدأ تنفيذها خالل العام -أ
 مليون ريل.  (75.5)مببلغ  الريضية املنشآتمشروع  -1
 .مليون ريل (95.4)مببلغ  اجلامعية املدينةيف  التحتية يةللبن الثالثة حلةاملر عمال الكهرابء يف أ -2
 . مليون ريل (4.6)مببلغ  مبجمع الطالبات إضافيةنشاء تختربات إ -3
 . مليون ريل (76.9)مببلغ  امةعال وصالة االحتفاالتنشاء مسرح إ -4
 . مليون ريل (20)مببلغ  ندسةاهل ةملعامل كلي واملعدات العلمية األرجهزةمني أت إرجراءاتاستكمال  -5
 . مليون ريل (20)مببلغ  للمعمل املركزي العلميةاملعدات و  األرجهزةمني أت إرجراءاتاستكمال  -6
 .مليون ريل (11)مببلغ  العلوم بكلية الداخلية لشبكةل التحتية البنيةتطوير وحتسني  -7

 املشاريع اليت مت االنتهاا من تنفيذها: -ب
 التدريس.  ةعضاء هيئأاكن وىل من مساأل املرحلة -1
 . املركزيةوىل من املستودعات األ املرحلة -2
 . والقريت وطربرجلبعض املواقع بسكاكا بابر عمال حفر اآلأ -3
 .اجلامعةبعض مباين  والتعديالت يفعمال التحسينات أ -4
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 :املشاريع حتت التنفيذ -ث
 ( مشروع موزعة كما يلي:29وبلغ عددها )

 شراف. ت واإلنشاءاواإل للمباين( مشروع 20) -1
 العلمية هزةواألرجمني املعامل مشاريع أتدماج إمت  نأبعد  العلميةواملعدات  األرجهزةمني أ( مشاريع لت5) -2

 . ةلبعض الكليات كل على حد ةاليت كانت تخصص
 التدريس والتعاون الدويل واستقطاب ةعضاء هيئأوتطوير قدرات  األكادميي( مشاريع لالعتماد 4) -3

 .املتميزةالكفاءات 
ة بتصنيفاهتا املختلفة أببواب امليزانية خالل السنة املاليوقد بلغ إمجايل الصرف على املشاريع 

 ( مليون ريل.360.3هـ حنو )1438/1439
 :واحلراسات األمنية : برامج وعقود التشغيل والصيانة7/3/2

واليت  2020طين دراج برامج التحول الو إمن  هـ1438/1439عام  ةاىل ما تضمنته ميزاني ابإلضافة 
 فقد ورد هبا: سبق اإلشارة إليها 

شهر بتكاليف  (36)التنفيذ  ةىل برانمج مستمر مبدإ سنويمن برانمج  التحضريية السنةحتويل برانمج  -1
 مليون ريل.  (68.8)

بتكاليف  ( شهر36)التنفيذ  ةىل برانمج مستمر مبدإ والسالمة السنويمن حتويل برانمج خدمات األ -2
 مليون ريل.  (8.5) ةمجاليإ

 مليون ريل. (1.2)يل بتكاليف اآل وشبكات ونظم احلاسبمعامل  ةدراج برانمج بديل لصيانإ -3

لعام مت خالل ا قدف والصيانة واحلراسات األمنيةيف تنفيذ عقود التشغيل  ستمراريةاالوهبدف حتقيق 
 لكل من:  ةعقود رجديد إلبرام النظامية رجراءاتاستكمال اإل

 . اجلامعة وحداتلوالنظافة  نةالصيابرانمج  -1
 جملمع الطالبات بسكاكا.  األمنيةبرانمج احلراسات  -2
 . (بسكاكا جممع الطالبات يشملال )و  اجلامعةلوحدات  األمنيةبرانمج احلراسات  -3
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 . الصحيةبرانمج تشغيل مراكز اخلدمات  -4
 .الطبيةالنفايت  ةبرانمج معاجل -5

 (63.6)ام حنو الع خالل األمنيةواحلراسات  الصيانةشغيل و املنصرف على برامج الت ايلمجإهذا وقد بلغ 
 :اليةالتتوزع الصرف على الربامج  وقد مليون ريل

 ( مليون ريل.24,0برانمج تشغيل السنة التحضريية ) -1
 ( مليون ريل.16.3صيانة ونظافة مباين اجلامعة ) -2
 ( مليون ريل.10.3) للجامعة برانمج احلراسات األمنية -3
 ( مليون ريل.3.7يل عيادات طب األسنان )برانمج تشغ -4
 ( مليون ريل.3.2)لتقنية املعلومات برانمج تشغيل النظام الشامل  -5
 ( مليون ريل.3.2ابجلامعة ) والريعمال الزراعة أبرانمج  -6
 ( مليون ريل.1.4رها )ينظمة املالية واإلدارية وتطو برانمج صيانة األ -7
 ( مليون ريل.1.5) طارئةالصيانة الو  يلب اآلونظم احلاس وشبكاتصيانة معامل  برامج -8
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:الفصل الثامن
:والطموحات والتحدايتمؤشرات األداء 

 .مؤشرات األداء: 8/1

.التحدايت والصعوابت: 8/2

 : األهداف والطموحات8/3
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 مؤشرات األداء:: 8/1

البحوث طة و واألنش األكادمييةهداف يف مجيع اجملاالت من أ خالل العام تقييم ما مت حتقيقه ةمهيأل
 .املتاحةاانت مكاستخدام اإل ةحنو رفع كفاء ا  معاجلتها وسعي ةليآمكان حتديد الصعوابت وحبث إلوغريها 

هو مستهدف  ارنتها مبامبق لإلجنازاتاليت تتيح التقييم احلقيقي  العلميةدوات من األهي  ةن القياسات الكميوأل
الطالبات و يف جماالت الطالب  الرئيسيةداء تضمن هذا التقرير بعض مؤشرات األ فقد .تطورها مبتابعة وأ
 :املختلفة اجلامعة ةنشطأ اجاالتمب عالقةذات الالتدريس وغريها من املؤشرات  ةهيئ عضاءأو 

 :والطالبات الطالب مؤشرات: أولا 

  :الداخلية الكفاءة مؤشر -1

عدد  إمجايل إىل هـ1437/1438عدد اخلرجيني املنتظمني يف العام الدراسي  إمجايل نسبةويقيس 
 الدراسيةن السنوات م ومتطلبات التخرج الدراسة طبيعةفيه وذلك حسب  وااملستاجدين منهم يف العام الذي قبل

 :التاليةحيث حتققت النتائج 

وتشمل  %57,9 الكفاءة الداخلية بلغت نسبة( سنوات 4مدة ) هباالكليات اليت تتطلب الدراسة  -أ
 أساسا  الكليات واألقسام اإلنسانية يف بعض الكليات.

كليات العلوم   وهي %78.0هذه النسبة  ( سنوات بلغت5مدة ) هباالكليات اليت تتطلب الدراسة  -ب
 .األساسية والتطبيقية

الكليات  وهي %80.8 نسبة دراسية( سنوات 6مدة ) هباالكليات اليت تتطلب الدراسة بينما حققت  -ت
 .الصحية

هـ 1437/1438العام الدراسي  يف ومن مث بلغت النسبة العامة للكفاءة الداخلية على مستوى اجلامعة
 يف العام الدراسي السابق. %60ارتفاعا  من حنو  %61.2حنو 
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  الكفاءة اخلارجية: مؤشر -2

ث يف الدفع ابخلرجيني املؤهلني يف اجملاالت اليت حيتاجها سوق العمل وحي اجلامعة ةويعرب عن مسامه

فقد شهد العام  الوطنية ةالعاملتوفري املزيد من القوى  إىلاجملاالت اليت حتتاج  قمةعلى  الصحيةتعترب اجملاالت 

 .( خريج126) يف القرايت التطبيقية الطبيةالعلوم  كليةيف   ةول دفعأدراسي حمل التقرير ختريج ال

اهلندسية والتقنية الصحية و  التخصصاتعدد اخلرجيني يف  إمجايلكما حتقق هذا العام ارتفاعا  يف نسبة 

عدد اخلرجيني مقابل  إمجايلمن  %33.4عدد اخلرجيني يف اجلامعة حيث أصبح ميثل عددهم نسبة  إمجايل إىل

 يف العام الدراسي السابق. %26.5نسبة 

هـ حنو            1437/1438يف العام الدراسي  الذين يتحدثون أكثر من لغةمعدل طالب اجلامعة بلغ  -3

  .عدد الطالب والطالبات إمجايلمن  20%

 مؤشرات توزيع الطالب والطالبات املقيدين على اجملالت العلمية: -4

تدرجيي غيري وذلك إبحداث ت سرتاتياجيةاالاخلطة  إليهيتفق مع ما هتدف  ملموسا   حققت اجلامعة تقدما  

 يف البكالوريوس حيث شهد هذا العام هبوطا   مرحلةيف هيكل عدد الطالب والطالبات املقيدين يف 

عدد الطالب والطالبات املقيدين ابلتخصصات النظرية واإلنسانية مقابل منوا  متزايدا  يف هذه  نسبة

وهو  اهلندسية تالنسبة يف كل من التخصصات العلمية والتطبيقية، والتخصصات الصحية، والتخصصا

 اجلدول التايل: يوضحه تفصيال   ما
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 التخصصات العلمية
عدد الطالب  إمجايل ةنسب

والطالبات املقيدين عام 
 هـ1436/1437

عدد الطالب  إمجايل ةنسب
والطالبات املقيدين عام 

 هـ1437/1438

 التغري
( )+(-) 

 %3.8( -) %66.1 %69.9 التخصصات النظرية

 ةالتخصصات العلمي
 ةوالتطبيقي

14.9% 15.3%  )+(0.4% 

 %0.6)+(  %8.6 %8.0 ةالتخصصات الصحي

 %2.4)+(  %5.4 %3.0 ةالتخصصات اهلندسي

 ةيالتحضري  ةاملقيدين ابلسن
 لكلياتل نضماملإل املرشحني

 ةاهلندسيو  ةالصحي
4.2% 4.6%  )+(0.4% 

 - %100.0 %100.0 النسبة إمجايل
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  :ومن يف حكمهم التدريس هيئة أبعضاء اخلاصة املؤشرات: اثنياا 

نه ميكن إف .هذا التقرير منلفصل الثالث اب واليت وردتبعض املؤشرات يف هذا اجملال ل استكماال  

 :التالية اإلضافيةعرض املؤشرات 

 مقابل 24.5:1ليبلغ هذا العامل  ا  حتسن اجلامعةطالب على مستوى  /ألستاذحقق املعدل العام  -1

 . التعليمية العملية ةسي السابق مبا يساهم يف رفع كفاءالدرايف العام  24.8:1

تعاقدين مب شغولةامل )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد( التدريس أعضاء هيئةوظائف  نسبة خنفاضا -2

ة مقابل نسب ابجلامعةالتدريس  أعضاء هيئة إمجايلمن  %81.6حنو لتبلغ  هـ1437/1438عام 

 إىلني حماضر من غري السعودي وظيفةشاغلي  ةنسبكما اخنفضت   ،لعام الدراسي السابقيف ا 85.4%

 نأاملعلوم  هـ. ومن1436/1437عام  الوظيفةهذه  يشاغل إمجايلمن  %47 نسبةمقارنه ب 40.8%

 من السعوديني.  مجيعا   امدرس يتم شغلهمعيد و  وظيفة

 التدريس ما يلي: عضاء هيئةأب اخلاصة املؤشراتتشمل بعض  -3

 .%83التدريس  عضاء هيئةأب حتفاظاالمعدل  -أ

 .%11 وميالتقوالتعليم و ساليب التعلم أتدريب على  تلقواالتدريس الذين  أعضاء هيئةمعدل  -ب

هـ حنو 1437/1438الدكتوراه عام  درجةالتدريس احلاصلني على  أعضاء هيئة نسبةما بلغت ك -ت

 .يف العام السابق %43بنسبة  مقارنة   46.8%
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  :واجلودة العلمية ابلبحوث اخلاصة املؤشرات: اثلثاا 

 املناجزةعدد البحوث  إمجايلمن  %32.7حوايل  العامليةقواعد النشر  مراصديف  املنشورةمتثل البحوث  -1
 هـ.1437/1438عام 

نفاق على اإل إمجايلمن  %4.9حنو  العلميةحباث والدراسات واالستشارات نفاق على بنود األميثل اإل -2
  .اخلدميةبدون برامج التشغيل واملشاريع  هـ1438/1439عام  للميزانيةبنود الباب الثاين 

 .%63 التقوميساليب التعليم والتعلم و أمعدل رضا الطالب عن  -3

 .%55 هلم املقدمة اجلامعيةمعدل رضا الطالب عن اخلدمات  -4

 :اإلدارية واملاليةاملؤشرات : رابعاا 

 عضاء هيئةأعدد شاغلي وظائف  إمجايل إىلوالفنية  اإلداريةعدد شاغلي الوظائف  إمجايل نسبة بلغت -1
كانعكاس يف العام السابق   1.9:1مقابل هـ 1437/1438عام  1.7:1 حنوالتدريس ومن يف حكمهم 

 .الوظيفية املسابقةمن الوظائف بعد  اجملموعةمباشر للتوسع يف شغل هذه 

 الثانويةن على مأعلى مؤهل  والفنية والصحية احلاصلني اإلداريةي الوظائف عدد شاغل إمجايلميثل  -2
  .عدد شاغلي هذه اجملموعات من الوظائف إمجايلمن  %57.8 نسبة ابجلامعة

العام  -ملاليةاصول غري بدون األ- اجلامعة ميزانيةنفاق على اإل إمجايلغ متوسط نصيب الطالب من بل -3
( 29.6)رايل مقابل ألف ( 30.5)حنو  هـ1437/1438املناظر للعام الدراسي  هـ1438/1439املايل 

 .رايل يف العام السابق
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 والصعوابت: التحدايت: 8/2

عوابت اليت يف حتديد الص ا  مباشر  أثرا   املاضية املرحلةخالل  ابجلامعةلمتغريات اليت أحاطت لكان 

 فيما يلي:  اجلامعة نشأةول على العقد األ نقضاءاتواجهها. وتتمثل اهم هذه الصعوابت بعد 

  الفنية:و  اإلداريةأولا: الوظائف 

 الشفافيةيق لتحق األكادمييةو  املاليةو  اإلداريةجراءاهتا إ ةكاف  ةجهودها حنو برجمو  اجلامعةن كان هدف إ
توسع ثر مباشر يف عدم الأن كان هلذا اهلدف من إوتقدمي اخلدمات  لألعمالاالجناز السريع و  الكفاءةرفع و 

 هلك يواجهفان ذ جديدة ةداريإاستحداث وظائف  إىل ةاحلاج اخنفاضمن مث و  اإلضافية البشريةيف املوارد 
 اخلاصةهداف األالوظائف اليت حتقق الطموحات و  إىل اليت على رأس العمل البشريةاملوارد  ةقابل حاجملاب

على معدالت  اثرها سلبا  آنعكس تعدم الدخول يف مراحل التاجمد الوظيفي اليت و  لألمامابلتحرك الوظيفي 
ن إف .هـ1/6/1433 يف قد مت تثبيتهم ابجلامعة والفنية اإلداريةمن شاغلي الوظائف  ةكبري   ةنسبوألن  ،األداء

 املناسبةعداد األ ريتوف ةمكانيإهو مدى  القادمة الفرتةيف و  حاليا   اجلامعةاليت تواجه  اإلداريةت هم الصعوابأمن 
لذين قضوا مخس سنوات ا اجلامعةالرتقيات ملنسويب  تتيحاملسميات اليت ابملراتب و  الفنيةو  اإلداريةمن الوظائف 

ألن  ،عدد الوظائف املشغولة إمجايلمن  %34( موظف ميثلون حنو 309وعددهم ) احلاليةكثر يف مراتبهم أو 
املسابقات الوظيفية والرتقيات اليت متت خالل السنوات املاضية مل توفر وظائف مبراتب أعلى إال لعدد حمدود 

ءات التحوير ضوء إجرا علىممن مت تثبيتهم، كما أن توفري الوظائف عن طريق التحوير هو أمر حمدود بطبيعته 
  وعدد الوظائف املتاح حتويرها أو تعديلها.

استقطاب  تتطلب والشفافية مةكوتطبيق احلو  ورفع الكفاءة اجلودةحتقيق معايري  مرحلةن أ إىل ابإلضافةهذا 
 املناسبة الوظائف توفري إىل احلاجةعلى اجناز هذه املهام مما يربز  ةواملؤهلة القادر  املتخصصة البشريةالعناصر 

هادة شمن احلاصلني على هم  والفنية ابجلامعة اإلداريةمن شاغلي الوظائف  %42.2 نسبةأن  لذلك خاصه
 . أقلفما  العامة الثانوية
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 للمستشفى اجلامعي:  الصحيةاثنياا: الوظائف 

من  األخرية الفرتة يف تنفيذه من االنتهاءاملتوقع و  دينةملابجناز مشروع املستشفى اجلامعي إتقدم مع 

تدريب طالب وطالبات الكليات من إمكاانت لاملستشفى  هحيتا يمم ستفادةاال وإلمكانم. 2019عام 

 التشغيلية خلطةا تنفيذولإلعداد ل .اجلوف ةيتطلع اليها املواطنني مبنطق متميزةوتقدمي خدمات ، الصحية

 الصحية وظائفمن ال لكافيةاعداد ن يتم ويف وقت مناسب توفري األأ إىل ةيف حاج اجلامعةن إللمستشفى ف

تشغيل  على بدء لإلشراف عدادهمإلاملستشفيات  دارةإواملتخصصني املؤهلني يف  ألطباءاباليت ميكن شغلها 

 املستشفى اجلامعي. 

 

 التدريس:  أعضاء هيئةاثلثاا: توطني وظائف 

 %18اليت تبلغ التدريس و  ةعدل توطني وظائف هيئملاالخنفاض النسيب من  هذا التقريرعلى ضوء ما تضمنه 

ج والداخل العليا من اخلار  واملوفدين للدراساتن عدد املبتعثني أانث. وحيث يف اإل %19.6 نسبةور و ذكيف ال

التدريس  أعضاء هيئة( من املتعاقدين من شاغلي وظائف 594يقابلهم عدد ) د( مبتعث وموف414يبلغ )

أعضاء دد ع زايدة إىل املستمرة احلاجةعدد الطالب والطالبات ومن مث  وزايدة اجلامعةو من ومعواحملاضرين 

اليت هي  "معيد" وظيفة من ةعداد كافيأتوفري األمر يتطلب ن إف البحثيةو  التعليميةلقيام ابملهام لالتدريس  هيئة

 ةظائف جديدو  أيةالداخل حيث مل يتم اعتماد و يفاد للدراسات العليا يف اخلارج ساس يف االبتعاث واإلاأل

ايل ضافته من وظيفة معيد يف العام املإحيث كان آخر ما مت  األخرية الثالثةخالل االعوام  هبذه املرتبة

 .( وظائف10بعدد ) م(2014هـ )1435/1436
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 : األهداف والطموحات:8/3

ماد حتقيق بعض طموحاهتا يف جماالت االعت إىل القادمة املرحلةن تتمكن خالل أ إىل اجلامعة عىتس
. اخلدميةع ، مع تقدم تنفيذ املشارياإللكرتونيةاملعلومات والتعامالت  ةتقنيو الدراسات العليا، و ، األكادميي

 هداف والطموحات يف: هذه األ أبرزجياز إوميكن 

  :األكادمييالعتماد  -1

 األكادمييللتقومي واالعتماد  يةالوطن اهليئةعايري اليت تطلبها لتوفري امل اجلامعةللاجهود اليت بذلتها  استكماال  
اء الستيف الالزمةجراءات واخلطوات اإلاختاذ هـ تكثيف العمل و 1437/1438مت خالل عام  وبعد أن

ؤسسي يف عام امل األكادميين يتم احلصول على االعتماد أتمل أ اجلامعة فإنهذه املعايري واملتطلبات، 
 م حبول هللا. 2018

 

  :الدراسات العليا -2

املزيد  ةاتحإعلى  احلرص إطاراملاجستري ويف  درجةمن احلاصلني على  ابجلامعة ةول دفعأبعد بدء ختريج 
ملاجستري ا درجةبرانجمني جديدين ل ةضافإنه من املستهدف إف ابجلامعةمن جماالت الدراسات العليا 

 مها: 

 العلوم.  كليةماجستري الرايضيات يف   -أ

 . واإلنسانية اإلداريةالعلوم  بكليةعمال األ دارةإاملاجستري التنفيذي يف  -ب

 التحول الوطين. مبادرات إطارسنان الذي يتم تنفيذه يف طب األ بكليةاملاجستري التنفيذي  إىل ابإلضافة

  



154 

  :والتعامالت اإللكرتونيةاملعلومات  ةتقني -3

 م ما يلي: 2018املعلومات خالل العام  ةيف جماالت تقني للاجامعة األساسيةهداف من األ

  .واألكادميية الكرتونيا   واملالية اإلداريةجراءات واخلدمات وتطوير اإل ةاستكمال برجم -أ

 . تصاالتاال ةمثل وزار  العالقةمن املعلومات ابلتنسيق مع اجلهات ذات أتطبيق ضوابط  ةتوسع -ب

 خيص القياس السابع.  فيمااستكمال تنفيذ معايري برانمج يسر  -ت

 قسام اليتاألو تشغيل نظام جديد لتساجيل مشاريع التخرج للطالب والطالبات جبميع الكليات  -ث
هذه  من املتميز من ستفادةاال اتحةإعداد مشاريع خترج وذلك هبدف إ الدراسيةتشمل خططها 

 املشاريع. 

 

  :اخلدميةاملشاريع  -4

يتم تميزة أن محتقق معدالت تنفيذ تنفيذها و  أاليت بد اخلدميةاريع ن يتم من خالل املشأ اجلامعة أتمل
منسوبيها وهي و  اجلامعةوطالبات  واالجتماعية والثقافية لطالب الرايضيةالتوسع يف تقدمي اخلدمات 

 مشاريع: 

 . الرايضية املنشآت .1

 . والطالباتسكان الطالب إ .2

 . واخلدماتمباين املطاعم  .3

 . جتماعاتواال حتفاالتاالوصالة املسرح  .4
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  :الذاتيةوارد التمويل م -5

 الفاجوةسد  االسرتاتياجيةهدافها يف أم 2021-2017للسنوات  للاجامعة االسرتاتياجية اخلطةتتضمن 

وحتقيق  املاليةملوارد ا بتنويع ومتطلبات اجلامعةواحتياجات  ابمليزانية املتاحةبني االعتمادات  التمويلية

ذلك مت  إطار . ويفالتعليميةاجملتمع والربامج  ةمن خالل البحث العلمي، وتنمي ةضافيإمتويل  موارد

ستثمار الوقف واال ةدار إلالعليا  اللاجنة" واليت متارس مهامها من خالل ستثمارواالوقاف األ دارةإنشاء" إ

 مارها. وخارجها لتفعيل استث اجلامعية املدينةداخل  االستثماريةحلصر املواقع 

ام جنازات يف العإحتقق من ما هم أل وموضحا   ا  ان يكون هذا التقرير قد جاء معرب  اجلامعة وأتمل

 ةسري يف م ةن يكون ذلك خطو أاجملتمع و  ةوخدم واإلدارية األكادمييةهـ يف اجملاالت 1437/1438الدراسي 

  .ملكةابمللتعليم العايل ابلنهوض وأهدافها ومشاركتها ابحتقيق رسالتها ورؤيتها حنو  اجلامعة

 وهللا ويل التوفيق،،،،
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