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العليا والبحث العلمى للدراسات وكيل الجامعةكلمة 

 آله وعلى محمد نبينا والمرسلين األنبياء أشرف على موالسال ةوالصال العالمين رب هلل الحمد

 :بعد أما أجمعين ثم وصحبه

من دافع اإلحساس بالمسئولية تجاه أجيالنا الفتية، وما لها من حقوق علينا يتوجب على أساسها 

بوابها، وأن نقدم لها كل جديد ومفيد يحقق طموحاتها، المعرفة من أوسع أ بأن نفتح لها آفاق

منها لبنات في كيان األمة تساعد بسواعدها في رسم  ويرسم لها آفاق مستقبل مشرق؛ لنجعل

 الشريفين الحرمين خادم حكومة توليه الذي الدعم إلى ذلك في ، مستندةمستقبل أفضل يلبي آمالها

 األمير الملكي السمو صاحب األمين عهده وولي رعاهو هللا العزيز حفظه عبد بن سلمان الملك

 .وأهله للتعليم هللا ايده سلمان بن محمد

 تم مما عام، لخال منجزاتها أبرز العليا للدراسات الجامعة وكالة تختصر التقرير هذا وفي

.ةالفتي الجامعة وهذه المبارك الوطن هذا تطلعات تحقيق في ومساهمة ألداء رسالتها سعيا   تحقيقه

عماداتها و الجامعة وكليات استثناء، دون الوكالة في العاملين لزمالئي الشكر كل والشكر

 .المستمر تعاونهم على وإداراتها المختلفة المساندة

 ويرضى يحب لما الجميع هللا وفق  

سالم بن مبارك العنزى .د     



 الرؤية
.تحقيق الريادة المحلية واإلقليمية في شتى مناحي البحث العلمي والدراسات العليا

 الرسالة
إنشاء ودعم برامج الدراسات العليا والبرامج البحثية المتميزة ذات الطابع االبتكاري النوعي 

اإلمكانات والمرافق الالزمة وتهيئة البيئة المثالية وبناء الشراكات من خالل توفير كافة 

 . المحلية والعالمية

 القيم
 األصالة ، اإلبداع ، االحترافية ، التعاون ، المسؤولية المشتركة ، الجودة العالية

 هدافاأل
ة تقديم الدعم المادي والمعنوي لتشجيع أعضاء هيئة التدريس علي إجراء البحوث العلمي .1

ونشرها في أوعية نشر متميزة محليا  وعالميا  .

تشجيع أعضاء هيئة التدريس علي المشاركة في المؤتمرات الدولية للمساهمة في تعزيز  .2

 اسم جامعة الجوف والمملكة عالميا  .

المشاركة الفعالة ألعضاء هيئة التدريس في تطوير وتنمية المجتمع . .3

حاث علمية مع جامعات وهيئات بحثية إقامة قنوات إشراف مشتركة إلجراء أب .4

 .متخصصة داخل وخارج المملكة



الهيكل التنظيمي



العلمى مجلسال

مهام المجلس العلمي أوالً: 

يتولى المجلس العلمي اإلشراف على الشؤون العلمية ألعضاء هيئة التدريس وشؤون 

 البحوث والدراسات والنشر، وله على سبيل الخصوص :

 التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة . .1

البت في الترقيات العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي  .2

 يقرها مجلس التعليم العالي .

 تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك : .3

 . وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية

 شاء مراكز البحث العلمي .اقتراح إن

 . التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها

 . تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة

 . تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية لألعمال العلمية وتحكيمها واألمر بصرفها

 . نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها

 ة بإصدار الدوريات العلمية .التوصي

 . التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها

  إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى

 مراجعة

  تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون

 .حيله إليه مجلس الجامعةالنظر فيما ي     

عددا  ( اجتماعات، وناقش خاللها12هـ )1437/1438عقد المجلس خالل العام الجامعى -

بعد دراستها من قبل اللجان الدائمة المنبثقة عن  ، واتخذ المجلس قراراتهمن الموضوعات

 -المجلس وهى:

اللجنة الدائمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس. -1

يات.اللجنة الدائمة للترق -2

اللجنة الدائمة للنشر العلمى ومكافأت التميز. -3



هـ1441-هـ 1440تقرير المجلس العلمي للعام الجامعي ثانياً: 

عيني من داخل اجلامعة على وظيفة أستاذ مساعدت 1.2
أستاذ مساعد من داخل الجامعة وظيفة على التعيين 1 جدول

ددالعالتخصصالقسمالكلية

إناث ذكور

1--التوحدالتربية الخاصةالتربية

--1التخلف العقلي

--1إعاقة سمعية

العلوم واآلداب 

بالقريات

--1علوم الحاسبعلوم الحاسب

1--التفسير وعلوم القرآنالدراسات اإلسالمية

مناهج وطرق تدريس التربية وعلم النفس

 الرياضيات

--1

--1نظم المعلومات اإلداريةإدارة األعماللاألعما

القرنية وأمراض العين الخارجية العيونالطب

 والجراحات االنكسارية

1--

--1قوى كهربائيةالهندسة الكهربائيةالهندسة

--1التخطيط العمرانيالهندسة المدنية

--1الهندسة البيئيةالهندسة المدنية

--1قوى كهربائيةيةالهندسة الكهربائ

1--الفقهالدراسات اإلسالميةالشريعة والقانون

--1علم األدويةعلم األدوية الصيدلة

--1اقتصاديات الدواء وسياساتهالصيدلة االكلينيكية

علوم الحاسب 

والمعلومات

--1نظم المعلوماتنظم المعلومات

هندسة الحاسب اآللي 

 والشبكات

--1حاسبهندسة ال

--1علوم الحاسبعلوم الحاسب



ددالعالتخصصالقسمالكلية

إناث ذكور

--1علوم الحاسبعلوم الحاسب

--1علوم الحاسبعلوم الحاسب

--1اللغويات التطبيقيةاللغة اإلنجليزيةاآلداب

--1النحو والصرفاللغة العربية

--1التحليل الرياضيالرياضياتالعلوم

1--ةالرياضيات التطبيقيالرياضيات

--1الفسيولوجيا والمناعةاألحياء

225اإلجمالي 

27المجموع

تعيني من خارج اجلامعة على وظيفة أستاذ مساعد 2.2
أستاذ مساعد من خارج الجامعة وظيفة على التعيين 2 جدول

العددالتخصصالقسمالكلية

إناث ذكور

--1التفسير وعلوم القرآنالشريعةالشريعة والقانون

--1 الفقه المقارن الشريعة

--2اإلجمالي

2المجموع



عدم املوافقة تعيني من خارج اجلامعة 3.2
من خارج الجامعة التعيينم الموفقى على عد 3 جدول

العددالتخصصالقسمالكلية

إناث ذكور

--1القانون المدنيالقانون القانونالشريعة و

--1الفقه المقارنالشريعة الشريعة والقانون

--1التربية الفنيةالفنون كلية العلوم واآلداب بالقريات

--3اإلجمالي

3المجموع

الرتقيات السعوديني 4.2
ترقيات السعوديين 4 جدول

العددالرتبةالتخصصالقسمالكلية

إناث ذكور

العلوم الطبية 

التطبيقية

--1أستاذ مشاركالتمريضالتمريض

المجتمع 

بالقريات

اإلدارية  العلوم

 واالنسانية

--1أستاذ مشاركاإلدارة التربوية

االستعاضة االستعاضة السنيةطب األسنان 

السنية

--1أستاذ

--1تاذ مشاركأسامراض الدمعلم االمراضالطب

--1أستاذ مشاركالمحاسبة الماليةالمحاسبةاألعمال 

50أستاذ مشارك أستاذالرتبة / اإلجمالي

145المجموع



الرتقيات غري السعوديني 5.2
ترقيات الغير سعوديين 5 جدول

العددالرتبةالتخصصالقسمالكلية

إناث ذكور

--1أستاذ مشاركالتحليل الداليالرياضياتلعلوما

1--أستاذ مشاركأجنةاألحياء

--1أستاذ مشارككيمياء تحليليةالكيمياء

التربية التربية

الخاصة

1--أستاذ مشاركالتوحد

العلوم الطبية 

التطبيقية بالقريات

المختبرات 

االكلينيكية

التشخيص 

الجزيئي 

للميكروبات

--1تاذ مشاركأس

الدراسات الشريعة والقانون

االسالمية

--1أستاذ مشاركالفقه

أستاذ أستاذالرتبة/ اإلجمالي

مشارك

42

066اإلجمالي

اتصال علمي 6.2
االتصال العلمي 6 جدول

العدد التخصصالقسمالكلية

إناث ذكور 

---1ياء تحليليةكيمالكيمياءالعلوم

---1اإلجمالي

1المجموع



التفرغ العلمي 7.2
لتفرغ العلميا 7 جدول

العددالتخصصالقسمالكلية

إناث ذكور 

علوم الحاسب 

والمعلومات

هندسة الحاسب اآللي 

 والشبكات

هندسة الشبكات 

 واالتصاالت

1--

--1 التفسير وعلوم القرآنسات االسالميةالدرا الشريعة والقانون

20اإلجمالي

2المجموع

التقاعد املبكر 8.2
قاعد المبكرالت 8 جدول

العددالتخصصالقسمالكلية

إناث ذكور 

--1الفيزياء الطبيةالفيزياءالعلوم

10اإلجمالي

1المجموع

ئة التدريساستقاالت أعضاء هي 9.2
ستقاالت أعضاء هيئة التدريسا 9 جدول

العددالرتبةالتخصصالقسمالكلية

إناث ذكور

العلوم واآلداب 

بطبرجل

اللغة 

االنجليزية

لغة 

انجليزية

1--مدرسة اللغة

الفقه الشريعةالشريعة والقانون 

صولهأو

--1أستاذ مساعد

-1أستاذ مساعدنظمةاألالقانون

اصالح طب االسنان

االسنان

جراحة الفم 

واالسنان

1--معيدة

2المجموع



عمادة البحث العلمى

-هـ ما يلى:1440/1441المنجزة لعمادة البحث العلمي للعام  األعمالمن 

المشاريع البحثية المدعومة من عمادة البحث العلمي والتي أقفلت وتم صرف أوالً: 

 هـ 1440/1441فعة األخيرة لها الد
المشاريع البحثية المدعومة من عمادة البحث العلمي وصرفت الدفعة األخيرة 10 جدول

اجمالي مبالغ الدفعة الثالثة واألخيرةعدد الباحثينالكليةم

1299660الشريعة والقانون1

17207220العلوم2

العلوم واآلداب 3

بالقريات

648230

992600الصيدلة4

735850اآلداب5

علوم الحاسب 6

والمعلومات

9113300

111000الطب7

العلوم اإلدارية 8

واإلنسانية

212400

559800العلوم الطبية التطبيقية9

324400طب األسنان 10

672100الهندسة 11

العلوم واآلداب  12

بطبرجل

749666

536200األعمال 13

425200التربية 14

93887626اإلجمالي

)ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة 

وستة وعشرون لاير(



المشاريع البحثية المقفلة  1شكل 

 لها الثانية الدفعة صرف تم والتي ميالعل البحث عمادة من المدعومة البحثية المشاريع إجمالي 11 جدول
 هـ 1440/1441

اجمالي مبالغ الدفعة الثالثة واألخيرةعدد الباحثينالكلية م

( مليون وأربعمائة وستون الف 1460250) 144 جميع الكليات 1

ومائتان وخمسون لاير

جوائز التميز بالجامعة )جائزة البحث العلمي(ثانياً: 

ثقافة التميز والتطوير المستمر وتشجيع منسوبيها من جميع  تسعي الجامعة لتأصيل

الفئات الي التطور والتقدم وتحفيزهم على التطوير المستمر والمزيد من التميز واالبداع 

والتنافس العلمي والتقني. ومن الجوائز السنوية التي تمنحها الجامعة جائزة البحث العلمي 

 وتشمل:

 مكافأة النشر العلمي 

ئزة عن األبحاث المنشورة خالل العام السابق، علي ان تكون األبحاث منح الجا

 ولها معامل تأثير معترف به. Scopusأو   ISIمنشورة وفق تصنيف 
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 جائزة الباحث المتميز 

)عشرة االف( لاير سعودي ال غير عن مجمل  10000تمنح هذه الجائزة وقيمتها 

 حقق أعلي مجموع نقاط.المخرجات البحثية للعامين السابقين، ولمن ي

 جائزة أفضل كلية في البحث العلمي ومتطلباته 

)عشرة االف( لاير سعودي ودرع تميز للكلية  10000تمنح مكافأة مالية قيمتها 

 الفائزة وفق معايير الجائزة.

 جائزة براءات االختراع 

)عشرون ألف( لاير سعودي ال غير، للحائزين  20000تمنح هذه الجائزة وقيمتها 

لي براءات االختراع من منسوبي الجامعة وتهدف الي تشجيع ونشر ثقافة االختراع ع

 واالبتكار العلمي.

 جائزة النشر العلمي لطالب الدراسات العليا 

)خمسة االف( لاير وشهادة تقدير للبحث المنشور  5000تمنح مكافأة مالية وقيمتها 

معة او المبتعثين( في أحد بواسطة طالب الدراسات العليا )المسجلين ببرامج الجا

 اوعية النشر العالمية.

هـ 1440/1441بحاث المنشورة خالل العام الجامعي األثالثاً: 

تحرص عمادة البحث العلمي بشكل دائم على تشجيع الباحثين على نشر انتاجهم العلمي 

غيرها من في المجالت العالمية المصنفة وبما يعمل على رفع التصنيف العالمي للجامعة بين 

الجامعات المحلية واإلقليمية والعالمية. ويوضح الجدول ادناه األبحاث المدعومة من عمادة البحث 

خالل العام الجامعي  (ISI and Scopus)العلمي والتي نشرت في مجالت عالمية مصنفة 

 هـ.1440/1441

 الجامعي العام خالل محكمه وعالمية إقليميةو محلية مجالت في المنشورة األبحاث عدد 12 جدول
 الكليات مختلف في هـ1440/1441

المجموعالكلياتم

145كلية العلوم واآلداب بالقريات1

62كلية االعمال2

88طب االسنان3

21كلية اآلداب4



المجموعالكلياتم

23كلية التربية5

86كلية الصيدلة6

82كلية الطب7

283كلية العلوم8

69ية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكاكل9

52كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات 10

83كلية العلوم واآلداب بطبرجل 11

68كلية الهندسة 12

88كلية علوم الحاسب والمعلومات 13

76كلية الشريعة والقانون 15

1226اجمالي

هـ1441-1440لجامعة ا لكليات العلمي النشر 2 شكل
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هـ1441-1440 العلمي النشر إجمالي 3 شكل

للعام  ISIعدد األبحاث المنشورة بكليات الجامعة وتصنيفها ضمن المجالت المدرجة في قوائم  4 شكل
 هـ 1440/1441

232; العلوم اإلنسانية

816; العلوم الطبية 

672; العلوم األساسية

العلوم اإلنسانية العلوم الطبية  العلوم األساسية

العلوم اإلنسانية 
184; واالجتماعية

; العلوم األساسية والتطبيقية
402

;  المجاالت االستراتيجية
623

العلوم اإلنسانية واالجتماعية العلوم األساسية والتطبيقية المجاالت االستراتيجية



Scopusحسب موقع  2005النشر العلمي في جامعة الجوف منذ عام نمو  5 شكل

 الجامعي العام خالل العلمية المجاالت حسب إنجازها والجاري المنشورة االبحاث عدد 13 جدول
 هـ1440/1441

البحوث المجاالت العلمية

المنشورة

البحوث 

الجارية

18447العلوم اإلنسانية واالجتماعية

40255العلوم األساسية والتطبيقية

62362المجاالت االستراتيجية

1209164اإلجمالي

خالل العام الجامعي   ISI & Scopusاعداد األبحاث المنشورة في مراصد وقواعد النشر العالمية  6 شكل

هـ1440/1441
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حث العلمي بجامعة الجوفمشاركات وفعاليات عمادة البرابعاً: 

تسعي جامعة الجوف ممثلة في عمادة البحث العلمي على تشجيع المشاركة االجتماعية والتي 

تشارك في تحقيقها القطاع الحكومي العام والخاص والشركات االهلية من خالل إقامة المعارض 

رجان الزيتون الحكومية من ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجانات بمنطقة الجوف وخاصة مه

لما لهو من أهمية في تعزيز الهوية السياحية والثقافية والتاريخية لمنطقة الجوف. من هذا المنطلق 

 شكلت اللجنة الدائمة لمشاركة الجامعة في مهرجانات المنطقة )الزيتون، والتمور، وخالفه(.

 اقشة تم االطالع على تجربة مشاركة الجامعة في مهرجانات الزيتون السابقة ومن

كيفية تحسين المشاركة وكذلك التعميم على الكليات والعمادات المختلفة في الجامعة 

بطلب المقترحات الخاصة للمشاركة في مهرجان الزيتون الثالث عشر )االجتماع 

األول للجنة الدائمة لمشاركة الجامعة في مهرجانات منطقة الجوف للعام الجامعي 

 ـ(.ه27/05/1441هـ بتاريخ 1440/1441

  ألف لاير للتجهيزات الخاصة  200000تمت الموافقة على الدعم المالي بمبلغ

بمشاركة الجامعة في مهرجان الزيتون الثالث عشر ومناقشة المقترحات الخاصة 

بورش العمل المصاحبة للمهرجان مع تخصيص مبالغ مالية للكليات والعمادات 

هرجان )االجتماع الثاني لاير( المشاركة في أركان خاصة بها بالم 102000)

 .هـ(9/06/1441بتاريخ 

 هـ1441الدعم المالي للكليات والعمادات  14 جدول

المبلغ بالريالالكلية

( عشرة االف لاير10000)كلية الطب

( عشرة االف لاير10000)كلية العلوم الطبية التطبيقية

لاير ( عشرة االف10000)كلية طب االسنان

( عشرة االف لاير10000)كلية الصيدلة

( خمسة االف لاير5000)كلية العلوم 

( خمسة االف لاير5000)كلية علوم الحاسب والمعلومات

( عشرة االف لاير10000)عمادة البحث العلمي 

( خمسة عشر الف لاير15000)عمادة شؤون الطالب

( الفان لاير2000)عمادة المكتبات



المبلغ بالريالالكلية

( عشرون الف لاير20000)عالقات العامةال

( خمسة االف لاير5000)مركز أبحاث الزيتون

( مائة والفان لاير102000)االجمالي

  دعوة خبراء في مجال الزيتون للمشاركة في المهرجان )االجتماع الثاني بتاريخ

هـ(.9/06/1441

هـ1441زيتزن التي تمت دعوتهم للمشاركة في المهرجان قائمة خبراء مجال ال 15 جدول

المنصباالسم

المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون في اسبانياالمهندس عبداللطيف غديرة

مدير عام معهد الزيتونة في تونسأ.د. محي الدين القسنطيني

Dr. Pr. Ing. Jerónimo Sanz Cabreraعية وهندسة المعاصر خبير مختص بالمشاريع الصنا

اسبانيا -قرطبة   والمصانع الزيتون وزيت الزيتون. جامعة

Dr. Pr. Ing. José Alfonso Gómez 

Calero

 -خبير مختص بعلم التربة خصوبة االرض والري والتصحر 

 اسبانيا-جامعة قرطبة 

Dr. Pr. Ing. R

amon Gonzalez

، جامعة خبير مختص بعلم الحشرات والبيئة جامعة خايين

اسبانيا-غرناطة 

Ing. Mabel Hoyos ،أخصائية في علم التغذية والصحة في معهد التغذية والحمية

 اسبانيا-فالينسيا  –وخبيرة في تذوق زيت الزيتون 

Mr. juan Pena Sanchez اسبانيا-الميرا  –شركة الري والتسميد والقطاف



عمادة الدراسات العليا

الدراسات العليا بجامعة الجوف اإلسهام في إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فروعها،  تتولى عمادة

عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة 

والكشف عن حقائق جديدة وتمكين الطالب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة 

حليا  وتعمل على إعداد الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة، وتأهيلهم تأهيال  دراستهم العليا م

عاليا  في مجاالت المعرفة المختلفة والعناية بالدراسات اإلسالمية والعربية ، والتوسع في 

بحوثها ، والعمل على نشرها و اإلسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية ؛ لتتفاعل 

راسات العليا، وتولي العمادة االهتمام بالدراسات العليا منذ أن تم إنشاءها عام مع برامج الد

الدبلوم ما -هـ، وتتولى اإلشراف على جميع برامج الدراسات العليا )الماجستير1433/1434

بعد البكالوريوس( في الجامعة، والتنسيق فيما بينها والتوصية بالموافقة عليها، وتقويمها، 

ئمة لها، وكذلك التواصل خارجيا  مع الوزارة ذات العالقة الوظيفية )وزارة والمراجعة الدا

الخدمة المدنية( لمعرفة االحتياج لهذه التخصصات وقد صدرت الموافقة السامية في عام 

هــ بإنشاء جامعة الجوف وكان إنشاء وكالة الجامعة للدراسات العليا وعمادة الدراسات  1426

عمادة أقسام الشئون األكاديمية والقبول والتسجيل وأمانة مجلس العمادة يوجد في الالعليا ضمنا،

منسوبي العمادة شطر الطالب أربعة موظفين باإلضافة الى عميد الدراسات العليا حيث يبلغ 

رئيس مجلس عمادة الدراسات العليا وعضو هيئة التدريس أمين مجلس الدراسات العليا ، كما 

 يمثل 

عمادة الدراسات العليا شطر عمل بالتوازي مع لبات ثالث إداريات تالعمادة في شطر الطا

 الطالب .



أوالً: أعداد وبيانات

إجمالي اعداد الطالب والطالبات المستجدين في مرحلة الدراسات العليا حسب الكلية  16 جدول

 ـه1440/1441والبرنامج والجنس والجنسية في العام الدراسي 

اسم الكلية/ 

البرنامج

مرحلة الماجستيرمرحلة الدبلوم العاليالجنسية

المجموعأنثى ذكرالمجموعأنثىذكر

كلية التربية/ 

برنامج المناهج 

وطرق التدريس 

العامة

91322********************سعودي

غير 

سعودي

****************************************

لية الشريعة ك

والقانون/برنامج 

الفقه وأصوله

8311********************سعودي

غير 

سعودي

****************************************

كلية 

األعمال/برنامج 

إدارة األعمال 

التنفيذي

55*****55********************سعودي

غير 

سعودي

****************************************

721688********************سعودياإلجمالي

غير 

سعودي

****************************************

721688********************المجموع

حلة الدراسات العليا حسب الكلية في مرالمقيدين إجمالي اعداد الطالب والطالبات  17 جدول

 ه ـ1440/1441والبرنامج والجنس والجنسية للعام الدراسي 

اسم الكلية/ 

البرنامج

مرحلة الماجستيرمرحلة الدبلوم العاليالجنسية

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

كلية التربية/ 

برنامج المناهج 

وطرق التدريس 

العامة

323860********************سعودي

غير 

سعودي

***********************************

كلية الشريعة 

والقانون/برنامج 

 الفقه وأصوله

301141********************سعودي

غير 

سعودي

***********************************

55*****55********************سعوديكلية 



األعمال/برنامج 

إدارة األعمال 

التنفيذي

غير 

سعودي

***********************************

11849167********************سعودي اإلجمالي

غير 

سعودي

****************************************

11849167********************المجموع

في مرحلة الدراسات العليا حسب الكلية  الخريجين إجمالي اعداد الطالب والطالبات 18 جدول

 هـ1439/1440والبرنامج والجنس والجنسية للعام الدراسي 

اسم الكلية/ 

البرنامج

مرحلة الماجستيرمرحلة الدبلوم العاليالجنسية

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

تربية/ كلية ال

برنامج المناهج 

وطرق التدريس 

العامة

639********************سعودي

غير 

سعودي

***********************************

كلية الشريعة 

والقانون/برنامج 

 الفقه وأصوله

22*************************سعودي

غير 

سعودي

***********************************

كلية 

األعمال/برنامج 

إدارة األعمال 

التنفيذي

***********************************سعودي

غير 

سعودي

****************************************

6511********************سعودياإلجمالي

غير 

سعودي

***********************************

6511********************المجموع



حسب الكلية والقسم والتخصص والدرجة   ـه1440/1441برامج الدراسات العليا عام  19 جدول

 العلمية

الدرجة البرنامج المستهدفالتخصصالقسماسم الكلية

العلمية

تاريخ بدء 

الدراسة 

المتوقع

قسم الهندسة لية الهندسةك

الكهربائية

العلوم في الطاقة 

المتجددة

العلوم في الطاقة 

المتجددة

-1-2 ماجستير

هـ1441

كلية طب 

األسنان

قسم االستعاضة 

السنيه

-1-2 ماجستير االستعاضة السنيه االستعاضة السنيه

هـ1441

قسم علم كلية الطب

األمراض

-1-2 تيرماجس مكافحة العدوى مكافحة العدوى

هـ1441

قسم طب العائلة كلية الطب

و المجتمع

-1-2 ماجستير الصحة العامة الصحة العامة

هـ1441

كلية علوم 

الحاسب 

والمعلومات

علوم الحاسب 

والمعلومات

العلوم في األمن 

السيبراني

العلوم في األمن 

السيبراني

-1-2 ماجستير

هـ1441

كلية علوم 

الحاسب 

والمعلومات

قسم نظم 

المعلومات

العلوم في علم 

البيانات

العلوم في علم 

البيانات

-1-2 ماجستير

هـ1441

قسم القيادة كلية التربية

والسياسات 

التربوية

-1-2 ماجستير القيادة التربوية القيادة التربوية

هـ1441

قسم تقنيات كلية التربية

التعليم

-1-2 ماجستير تقنيات التعليم تقنيات التعليم

هـ1441

قسم التربية كلية التربية

الخاصة

-1-2 ماجستير التربية الخاصة التربية الخاصة

هـ1441

قسم علم النفس كلية التربية

التربوي

-1-2 ماجستير اإلرشاد النفسي اإلرشاد النفسي

هـ1441

-1-2 ماجستير العلوم في الفيزياء العلوم في الفيزياء قسم الفيزياء كلية العلوم

هـ1441

-1-2 ماجستير العلوم في الكيمياء العلوم في الكيمياء قسم الكيمياء لعلومكلية ا

هـ1441

العلوم في قسم الرياضياتكلية العلوم

الرياضيات

العلوم في 

الرياضيات

-1-2 ماجستير

هـ1441

العلوم في األحياء قسم األحياءكلية العلوم

 الدقيقة

العلوم في األحياء 

 الدقيقة

-1-2 ماجستير

ـه1441



الدرجة البرنامج المستهدفالتخصصالقسماسم الكلية

العلمية

تاريخ بدء 

الدراسة 

المتوقع

العلوم في علم قسم األحياءكلية العلوم

النبات

العلوم في علم 

النبات

-1-2 ماجستير

هـ1441

العلوم في علم قسم األحياءكلية العلوم

الحيوان

العلوم في علم 

الحيوان

-1-2 ماجستير

هـ1441

اللغة العربية قسم اللغة العربيةكلية اآلداب

وأدابها

اللغة العربية 

وأدابها

-1-2 يرماجست

هـ1441

قسم اللغة كلية اآلداب

اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية 

)اللغويات 

)التطبيقية

اللغة اإلنجليزية 

)اللغويات 

)التطبيقية

-1-2 ماجستير

هـ1441

كلية الشريعة 

والقانون

-1-2 ماجستير الحديث وعلومه الحديث وعلومه الحديث وعلومه

هـ1441

كلية الشريعة 

والقانون

ر وعلوم التفسي

القرآن

التفسير وعلوم 

القرآن

التفسير وعلوم 

القرآن

-1-2 ماجستير

هـ1441

كلية الشريعة 

والقانون

-1-2 ماجستير الفقه وأصوله الفقه وأصوله الفقه وأصوله

هـ1441

كلية الشريعة 

والقانون

الدبلوم العالي في قسم القانون

 المحاماة

الدبلوم العالي في 

 المحاماة

-1-2 دبلوم عالي

هـ1441

قسم إدارة كلية األعمال

األعمال

دبلوم الموارد 

البشرية

دبلوم الموارد 

البشرية

-1-2 دبلوم عالي

هـ1441

ثانياً: البرامج المستحدثة لهذا العام

مت استحداث برانمج ماجستري إدارة األعمال التنفيذي ومت قبول الطلبة على الربانمج وابشروا دراستهم  أوال :
 الفصل الدراسي الثاين من هذه السنة. بداية

برانمج دراسات عليا وسيبدأ القبول فيها قريبا، على النحو التايل : 22مت استحداث  اثنياً :

ماجستري العلوم يف علم األحياء الدقيقة -1
ماجستري الرتبية يف اإلرشاد النفسي -2
ماجستري الرتبية يف الرتبية اخلاصة -3
ماجستري الرايضيات -4
العلوم يف الفيزايء ماجستري -5



ماجستري الرتبية يف القيادة الرتبوية -6
ماجستري العلوم يف الكيمياء -7
ماجستري النبات -8
ماجستري الرتبية يف تقنيات التعليم -9

ماجستري علم احليوان -10
ماجستري اآلداب يف اللغة العربية وآداهبا -11
ماجستري اآلداب يف اللغوايت التطبيقية -12
من السيرباينماجستري العلوم يف األ -13
ماجستري التفسري وعلوم القرآن -14
ماجستري احلديث وعلومه -15
ماجستري الصحة العامة -16
ماجستري العلوم يف حتليل البياانت -17
ماجستري يف علوم اإلستعاضة السنية -18
ماجستري مكافحة العدوى -19
ماجستري الطاقة املتجددة -20
ماجستري علم البياانت -21
دبلوم احملاماة -22



كتباتعمادة شؤون الم

تلعب المكتبات الجامعية دورا  بارزا  في خدمة البحث العلمي وتقدمه وذلك من خالل توفير 

مجموعة من الكتب النادرة والمراجع والرسائل الجامعية والمخطوطات باإلضافة إلى عدد كبير 

 من الدوريات العربية واألجنبية وغيرها من مصادر المعرفة. لذا فان جامعة الجوف عادة ما

ترصد بداية كل عام دراسي ميزانية كبيرة لتوفير الكتب والمراجع الحديثة لدعم البرامج الدراسية 

 في الدراسات العليا والبحث العلمي.

وفيما يلي نورد تقريرا  عن تطوير المكتبات وأنظمة المعلومات والمصادر لدعم األنشطة البحثية 

 -بجامعة الجوف على النحو التالي: 

رد المكتبات من المواد المطبوعة وااللكترونيةموا: أوالً 

(، 210881تحتوي مكتبات جامعة الجوف على عدد مقدر من الكتب والمراجع المطبوعة تبلغ)

( من الكتب االلكترونية العربية واألجنبية. أما عدد 355.000باإلضافة إلى ما يربو عن)

( دورية. حيث بلغ معدل النمو 75.000)الدوريات االلكترونية العربية واألجنبية فهي تزيد عن 

هـ بنسبة  1441-1440السنوي لمصادر المعلومات في عمادة شؤون المكتبات للعام ال جامعي

 .للمصادر االلكترونية %9.2للمصادر المطبوعة و 7.6%

توريد مجموعة قيمة ومستحدثة من مراجع علمية وكتب منهجية وذلك وفق أسس وإجراءات فنية 

( عنوان لمرجع 119اء اجود وأحدث وأفضل المراجع والكتب المتوفرة، بلغ عددها )دقيقة النتق

( عنوان لمرجع علمي لمرحلة البكالوريوس حسب البرامج 1470علمي للدراسات العليا و)

  .الدراسية للجامعة.

ة العدوى، األمن السيبراني، أمثلة البرامج التي تم توفير مراجع لها )طب األسرة ومكافح 20 جدول

 ن برامج الدراسات العليا الحديثةماجستير المناهج( وغيرها الكثير م

اسم 
البرنامج

المراجع العلمية

ن 
ألم

 ا
ير

ست
ج
ما

ج 
ام

رن
ب

ي
ان
بر

سي
ال

سنة المؤلف أو الناشر
االصدار

العنوان

Wenliang Du2017Computer Security: A 
Hands-on Approach

William Stallings2016Network Security 
Essentials: Applications 
and Standards

Omar Santos , John Stuppi2015CCNA Security 210-260 
Official Cert Guide

Rafay Baloch, Routledge2014Ethical Hacking and 
Penetration Testing Guide

بر ام
ن

ج  ما ج

ست ير ط ب  أل
ا س رة

Kindle Edition2019Microbiology 
Fundamentals: A Clinical 



اسم 
البرنامج

المراجع العلمية

Approach

Koda-Kample& Young' 2018Applied Therapeutics 
(Koda Kimble and Youngs 
Applied Therapeutics)

Pavan Bhat, Alexandra 
Dretler,MarkGdowski, Rajeev 
Ramgopal,Dominique Williams

2019The Washington Manual of 
Medical Therapeutics

ج 
ام

رن
ب

ر 
تي
س

ج
ما

ت 
يا
قن

ت

يم
عل

لت
ا

مستحدثات تكنولوجيا 2018وليد سالم الحلفاوي
التعليم في عصر المعلوماتية

تكنولوجيا الدمج في مراكز مصادر 2011عبد هللا عطار، وإحسان كنسارة
 التعلم

بيئات التعلم التفاعلية2015نبيل جاد عزمي

م2019/2020بيان بمقتنيات المكتبات من المواد المطبوعة للعام  21 جدول

اإلمجايلأوعية املعلومات األجنبيةأوعية املعلومات العربيةأقسام أوعية املعلومات
عدد 
العناوين

عدد 
اجمللدات

عدد 
العناوين

عدد 
اجمللدات

عدد 
العناوين

عدد 
اجمللدات

الكتب العربية واألجنبية 
 املطبوعة

3667915664671964185943875198505

الدورايت العربية واألجنبية 
 املطبوعة

3140343444

5858676465الرسائل اجلامعية

- الوسائل السمعية

-

12481248

4500045000295326295326340326340326املكتبة الرقمية السعودية

81768201744302543337244384311538988اإلمجايل

م2019/2020المصدر: نظام المكتبة/ نظام التقارير 

( الرئيسية منها Jouf University Subscriptionsعدد قواعد البيانات العربية واألجنبية )

 ك فيها العمادةوالفرعية و التي تشتر

بية وأكثر من ( قاعدة بيانات، ثمانية منها قاعدة بيانات عر168يربو عن) تشترك العمادة فيما 

مائة وستون قاعدة بيانات أجنبية، الرئيسية منها والفرعية. فيما يلي إحصائيات استخدام جامعة 

 .2019الجوف لمصادر المعلومات الرقمية للعام 



22Jouf University Database Visitors (Books) جدول

Publisher Database TOTAL Grand Total

Taylor & Francis BOOKS 15 15

Access Pharmacy BOOKS 281 281

Access Surgery BOOKS 25 25

Primal Pictures BOOKS 139 139

Springer Nature BOOKS 10,021 17,103

protocols book  218

Bloomsbury BOOKS 0 2

SAGE BOOKS 8 935

Sage Business Cases 0 0

Sage Research Methods 2 2

Sage Multimedia 2 2

GALE BOOKS 10 10

Access Medicine BOOKS 895 895

RSC BOOKS 11 1,563

EBSCO BOOKS 465 5,109

AskZad BOOKS 3,319 3,376

IEEE BOOKS 6 6,884

IGI BOOKS 156 307

CABI BOOKS 11 12

BRITANICA BOOKS 0 596

IET BOOKS 14 93

إثراء المعارف الرقمية BOOKS 1,173 1,772

Science Direct BOOKS 1,202 39,655

SCOPUS BOOKS 10,547

EcoLink BOOKS 4,625 4,625

EduSearch BOOKS 6,853 6,853

IslamicInfo BOOKS 5,235 5,235

AraBase BOOKS 4,097 4,097

HumanIndex BOOKS 4,637 4,637

Manthomah Dissertations BOOKS 6,734 6,734

Access Engineering BOOKS 0 0

SciFinder BOOKS 2,743

Stedman's Online BOOKS 183 559

المنهل BOOKS 2,764 11,710

JAYPEE BOOKS 0 0

Clinical Key BOOKS 157 667

Wiley BOOKS 770 5,691

EMERALD BOOKS 2 595

 Total  167,836 

https://www.sdl.edu.sa 2020المصدر المكتبة الرقمية السعودية مايو 
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Publisher Database TOTAL Grand Total

Taylor & Francis JOURNALS 0 15

Access Pharmacy JOURNALS 281

Access Surgery JOURNALS 25

Primal Pictures JOURNALS 139

Springer Nature JOURNALS 5,722 17,103

Bloomsbury JOURNALS 2 2

SAGE JOURNALS 927 935

Sage Business Cases 0 0

Sage Research Methods 2 2

Sage Multimedia 2 2

GALE JOURNALS 0 10

Access Medicine JOURNALS 895

RSC JOURNALS 1,552 1,563

EBSCO JOURNALS 4,644 5,109

AskZad JOURNALS 57 3,376

IEEE JOURNALS 6,878 6,884

IGI JOURNALS 151 307

CABI JOURNALS 1 12

BRITANICA JOURNALS 596 596

IET JOURNALS 79 93

إثراء المعارف الرقمية JOURNALS 599 1,772

Science Direct JOURNALS 38,453 39,655

SCOPUS JOURNALS 10,547 10,547

ACS JOURNALS 338 338

معرفة JOURNALS 261 261

EcoLink JOURNALS 4,625

EduSearch JOURNALS 6,853

IslamicInfo JOURNALS 5,235

AraBase JOURNALS 4,097

HumanIndex JOURNALS 4,637

Manthomah 
Dissertations

JOURNALS 6,734

Access Engineering JOURNALS 0 0

SciFinder JOURNALS 2,743 2,743

OVID JOURNALS 417 608

Stedman's Online JOURNALS 376 559

المنهل JORNALS 8,505 11,710

Web of Science ISI JOURNALS 16,323 16,323

JAYPEE JOURNALS 0 0

BMJ JOURNALS 396 517

Clinical Key JOURNALS 510 667

Wiley JOURNALS 4,921 5,691

EMERALD JOURNALS 593 595

https://www.sdl.edu.sa 2020المصدر المكتبة الرقمية السعودية مايو 

Jouf University Database Visitors (Journals)23 جدول

https://www.sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx


Jouf University Database Visitors (Total) 24 جدول

Publisher Database TOTAL Grand Total

Springer 
Nature

Nature 1,142  17,103 

ProQuest British Nursing Database 149  5,450 

DNSA 86

Literature Online 248

Periodicals Archive Online 374

PQ Central 976

PQDT Global 413

Scitech Premium 226

ERIC 141

LISA 141

Medline 179

Historical News Papers 1,864

BOOK 653

Acland 
Anatomy

Multimedia 247   469 

Site Navigation 222

Bates 
Visual 
Guide

Multimedia 177  401 

Site Navigation 224

المنهل THESIS 441  11,710 

BMJ DATABASE/BMJ BEST 
PRACTICE

121  517 

https://www.sdl.edu.sa 2020المصدر المكتبة الرقمية السعودية مايو 

 ً موارد المكتبات من المرافق والتجهيزات  -ثانيا
عدد األجهزة -1

بيان باألجهزة بمكتبات الجامعة 25 جدول

العددنوع الجهازم

40أجهزة حاسب آلي)طرفيات( .1

4ة حاسب آلي للموظفينأجهز .2

5(Zetaجهاز تصوير رقمي) .3

 Self-checkجهاز إعارة ذاتية ).4
machine) 

3

1جهاز تصوير عادي .5

1جهاز ماسح باركود .6

1جهاز ماسح عادي .7

1طابعة عادية .8
م2019/2020المصدر: العمادة 

https://www.sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx


.  عدد األثاث2

بالتجهيزات والمرافق بمكتبات الجامعة بيان 26 جدول

العدداألثاث نوعم

36الداخلي لالطالع طاوالت.1

36الفردية الدراسية الخلوات.2

24 (Groups)الجماعية الدراسية الخلوات.3

256لالطالع مقاعد.4

24ثابتة مقاعد.5

13جلوس مقاعد.6

389المجموع.7
م2019/2020 المصدر: سجالت العمادة

 ً نجازات عمادة شؤون المكتبات في تزويد برامج الدراسات العليا بالمراجع : إثالثا

 المطلوبة:
خدمات المكتبات في دعم البحث العلمي:-1

 قامة ورش تدريبية تعنى بجوانب واحتياجات البحث العلمي مثل: .1

 Information Literacyبرنامج الوعي المعلوماتي  .2

ResearchEthicsلعلمي واخالقيات البحث ا  .3

 أسس تقديم الخدمات المرجعية )موجهة لموظفي المكتبات( .4

(واألكاديمي للجامعةأصول االستشارات البحثية )المجتمع البحثي  .5

  ( مستفيد/ة.4223حيث بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات )  .6

نظيم إلدارة ت Refworksربط بوابة جامعة الجوف من خالل خدمات المستفيدين بخدمة  .7

 المراجع و االستشهادات العلمية وذلك لتسهيل الوصول لها.

.توفير عدد من الرسائل العلمية بنسخ الكترونية على بوابة الجامعة لتسهيل وصول الباحثين 8

 إليها من مختلف جامعات المملكة.

توفير عدد من الخدمات التقنية والفنية تسهيال للباحثين مثل: .9

 1ات جامعة الجوف.خدمة البحث بفهرس مكتب

 .خدمة اإلرشاد والتوجيه من قبل أخصائي المعلومات

 .خدمات اإلعارة وطلب الكتب وحجز النسخ إلكترونيا

 .خدمة اسأل أمين المكتبة



 .خدمة اقتراح كتاب

 .خدمة التصوير الرقمي

 .خدمة توفير الوحدات الطرفية

 .خدمات الخلوات الدراسية

 .خدمة طلب كتاب الكتروني

 حاطة بما هو جديد من منتجات معرفية.خدمة اال

 هـ 1441-1440إنجازات عمادة شؤون المكتبات بفروعها للعام رابعاً: 
زيادة أعداد الكادر الفني واإلداري من العنصر النسائي الوطني في عمادة شؤون  .1

 .%250المكتبات بالمدينة الجامعية بنسبة 

ورات شهرية مقدمة من أصحاب تعزيز مهارات الكادر الفنية واالدارية من خالل د .2

الخبرة بالتعاون مع الشركة المتعاقد معها في تنفيذ مشاريع تأهيل مجموعات مكتبات 

 العمادة وفهرسة مقتنياتها.

( طلب إعارة، 15116بلغ عدد الخدمات المقدمة لمستفيدي ومستفيدات مكتبات العمادة ) .3

عية وبحثية و ( خدمات مرج138445( طلب خدمات الكترونية، و )7018و )

 عن العام السابق. %31( خدمات استخدام األجهزة، بنسبة زيادة37322)

-1440بلغ معدل النمو السنوي لمصادر المعلومات في مكتبات العمادة للعام الجامعي .4

 للمصادر االلكترونية.  %9.2للمصادر الورقية و  %7.6هـ بنسبة  1441

ة وكتب منهجية وذلك وفق أسس توريد مجموعة قيمة ومستحدثة من مراجع علمي .5

وإجراءات فنية دقيقة النتقاء اجود وأحدث وأفضل المراجع والكتب المتوفرة، بلغ عددها 

( عنوان لمرجع علمي لمرحلة 1470( عنوان لمرجع علمي للدراسات العليا و)119)

 البكالوريوس حسب البرامج الدراسية للجامعة.  

 ،Information Literacyالمعلوماتي قامة ورش تدريبية في برنامج الوعي إ .6

، حيث بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات Research Ethicsواخالقيات البحث العلمي

 ( مستفيد/ة. 4223)

هـ وكذلك 1441شاركت العمادة في تنظيم حفالت استقبال للطالب المستجدين للعام  .7

( نشاط وفعالية 15دد )استمرت في المساهمة باألنشطة والفعاليات واأليام العالمية بع

من الفئات  %80-75هـ وبلغت نسبة حضورها أكثر من 1441-1440للعام الدراسي 

 المستهدفة.



خصصت العمادة قاعات للطالبات في المكتبة المركزية بالمدينة الجامعية ذات  .8

 خصوصية عالية حسب ما تقتضيه حاجات الطالبات الثقافية والعلمية.

ر وتأهيل وفهرسة مجموعات مكتبات العمادة وفق رؤية بدأ تنفيذ خطة مشروع تطوي .9

ووفق أحدث المعايير العالمية ألنظمة المكتبات مما يتيح الوصول المرن  2030

 هداف المشروع:فيما يلي توضيح أل لمعلومات موثقة وحديثة.

 : ان تكون مكتبات جامعة الجوف نموذجية ومتكاملة.وال  أ

قسم الكتب  -قاعات وأقسام متخصصة )قسم الكتب العربية ثانيا: استحداث وانشاء  

قاعة الرسائل الجامعية الورقية/ االلكترونية، قاعة الدوريات، قاعة الوسائط -األجنبية

 المتعددة(.

 ثالثا: تفعيل وتحديث اإلجراءات الفنية الدقيقة والتي تشمل:  

 القواعد االنجلو انشاء تسجيالت جديدة بشكل مقنن طبقا للمعايير و

 (21امريكية ومارك )

 .اضافة األوعية للتسجيالت الموجودة على النظام وطباعتها

  النظر في ترفيف المكتبة وتحديد ما يحتاج إلى اعادة ترفيف واعادة

تصميم واعادة صيانة وتنسق للمكان بشكل مناسب لكمية الكتب 

 ونسبة المراجعين.

 تي تحتاج إلى طباعة ثم إعادة اعادة طباعة كعب الكتاب لألوعية ال

 ترفيفها طبقا لخطة التصنيف المعمول بها في المكتبة.

 .ترفيف الكتب المدخلة على النظام سواء كانت إنشاء ام إضافة

  تحويل الملكية: تحويل ملكية بعض مصادر المعلومات إلى الفروع

حسب عدد النسخ واالحتياج ونقل النسخ الزائدة إلى مستودعات 

 رجها.خاصة خا

  تحديث ارقام االستدعاء لبعض االوعية التي تحتاج الى تحديث من

 الخطة القديمة الى الخطة الحديثة.

  نقل وتعديل التسجيالت في النظام االلي ونقلها على التسجيلة األجود

 ( تسجيلة.161وعددها الى تاريخه )

  االستبعاد: التخلص من بعض مصادر المعلومات الزائدة عن الحاجة

 بدء بعمليات التعشيب(.)ال



  حذف كتب واستبعادها لقدم محتواها وتلف بعضها وعددها الى

 ( عنوان وكتاب.698تاريخه )

  استحداث لجنة مراقبة وتدقيق محتوى ومقتنيات المكتبة بفروعها

حسب التعاميم الواردة من وزارة التعليم. حيث توصلت اللجنة خالل 

( نسخة تحوي مخالفات 803( عنوانا بـ)124يوما( عن ضبط ) 30)

فكرية وتحض على التطرف واالرهاب. وقد تم سحب الكتب المخالفة 

اوعيتها من نظام الفهرسة األلية  واستبعادها وكف اليد عنها وحذف

 وتم وضع توصيات للتنسيق بين كافة األطراف ذات الصلة.

   إعادة ترفيف المكتبة المركزية بشكل كامل وعمل اإلزاحة لها

  ألرفف وترك مساحة للتزويد تكفي لعدة سنوات مقبله.وتوسيع ا

 .عمل اللوحات االرشادية بأرقام التصنيف للقاعات داخل المكتبة

  .فصل الكتب العربي عن األجنبي وعمل قاعة مستقلة لها

  تصحيح وضع عدد كتب مجلدات وضعت كنسخ وعددها الى تاريخه

 كتاب مجلد. 285

  ا واضافة رقم تصنيف وكعب لها حتى عدد كتب تم إدخالها وفهرسته

 كتاب. 15800تاريخه 

  كتاب. 3200إعادة الهيكلة بكل العمليات السابقة



و التدريب للعام  معهد البحوث و الدراسات االستشارية

 : الخطط االستراتيجيةأوالً 
تم عمل خطة تنفيذية سنوية خاصة بمعهد البحوث والدراسات االستشارية 

.هـ1441-1440والتدريب

 ً  : مكاتب الخبرة  ثانيا
  تم عمل لقاء رؤساء مكاتب الخبرة بمعهد البحوث والدراسات االستشارية بالجامعة

 الهدف : استهدف اللقاء بحث آليات عمل مكاتب الخبرة بالجامعة.

عقد معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب بجامعة الجوف لقاء رؤساء مكاتب 

 الخبرة بالجامعة، ح

 

يث تم مناقشة العديد من القضايا ذات العالقة بمكاتب الخبرة داخليا

 وخارجيا  وإعداد الخطط الخاصة بأعمال هذه المكاتب بالجامعة.

وخالل االجتماع، رحب عميد المعهد د. إبراهيم العلي برؤساء المكاتب واستعرض نبذة 

لمتاحة لمكاتب الخبرة في عن إمكانيات الجامعة البحثية والتعليمية والفنية، والفرص ا

التخصصات المختلفة وآليات التسويق لمكاتب الخبرة، كما تم  استعراض تجارب مكاتب 

الخبرة في الجامعات السعودية وفنيات التواصل مع القطاع العام والخاص، كما تم خالل 

 اللقاء تقديم عرض مرئي مختصر عن خدمات المعهد ومكاتب الخبرة.

  تم الموافقة على تأسيسها مؤخراً مكاتب الخبرة التي: 

مكتب الخبرة " مكتب المعرفة لالستشارات التربوية والنفسية" -1

مجاالت عمل المكتب:فيما يلي  رئيس المكتب: د. محمد بن علي الصالح. 

 التنمية البشرية وتطوير الذات وتطوير قادة العمل التربوي . .أ

التعليمية وتطوير مناهج  اإلستشارات التربوية المتعلقة بإدارة المؤسسات .ب

التعليم العام والمقررات الدراسية  وتطوير أساليب التعليم والتعلم وتقويمها 

واالستثمار في تطوير المناهج وتدريب المعلمين  والتنمية المهنية لمعلمي 

 التعليم العام.

االستشارات األسرية واالستشارات المقدمة لألمهات والمتعلقة بصحة الطفل  .ت

. 

) النفسي والتربوي والتعليمي واألسري وتأهيل أسر ذوي  يل الشامل التأه .ث

 االحتياجات الخاصة (.

االستشارات التربوية المتعلقة بطرق التدريس الحديثة للتعامل مع األطفال  .ج

 وتعديل السلوك خاصة عند األطفال.

االستشارات التوعوية و التثقيفية بقضايا العنف والتحرش، والوظائف  .ح

 والتكامل الحسي. التنفيذية



مكتب الخبرة " مكتب اإلستشارات اإلدارية والبحثية والتنمية البشرية " -2

مجاالت عمل المكتب:فيما يلي  .رئيس المكتب: د.عبد هللا بن فهد الملحم     

 اإلستشارات المالية واإلقتصادية واإلدارية. .أ

 الدورات التدريبية وورش العمل في مجاالت اإلدارة. .ب

 علمية والميدانية في مجاالت األعمال.البحوث ال .ت

 دراسات الجدوى اإلقتصادية. .ث

.رئيس المكتب: د. أسامة بن حسن عارف مكتب الخبرة " مكتب الجودة والتميز " -3

مجاالت عمل المكتب:فيما يلي 

تحقيق متطلبات التأهل للحصول على االعتماد المؤسسي والبرامجي  .أ

 للجامعات.

ل على االعتماد المؤسسي للمؤسسات تحقيق متطلبات التأهل للحصو .ب

( للقطاعات QMSاإلدارية ، وتحقيق متطلبات نظم إدارة الجودة )

 االدارية والتعليمية والصناعية المختلفة.

(.EFQMتحقيق متطلبات االداء المتميز لنموذج التميز االوربي ) .ت

 االستشارات المختلفة في في مجاالت تطبيقات الجودة وتقنياتها المختلفة، .ث

 وفي مجاالت األعمال وحوكمة األعمال.

االستشارات المتنوعة في مجاالت وضع الخطط االستراتيجية والتنفيذية  .ج

 للجامعات.

االستشارات المتنوعة في مجاالت التصنيفات الدولية واالعتمادات  .ح

 األكاديمية الدولية.

تقديم الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل في مجاالت علم  .خ

 وتقنياتها، وفي مجاالت استخدامات البرامج االحصائية . الجودة

مكتب الخبرة " مكتب نماء لالستشارات والتدريب" -4

جاالت عمل المكتب:مفيما يلي  رئيس المكتب: د. مد هللا بن مكمي الرويلي. 

تقديم االستشارات في مجاالت مستقبل التعليم، وتطبيقات الذكاء   .أ

 اإلصطناعى.

سات الحكومية بالتدريب واالستشارات وتقديم الدعم فى التعاون مع المؤس  .ب

 مجاالت الحاسب وتقنية المعلومات.



تصميم وتنفيذ البرامج والحقائب التدريبية فى مجال األعمال التقنية   .ت

 واإلدارية.

تقديم دورات تدريبية فى مجال الذكاء اإلصطناعى وأمن وتقنية   .ث

 المعلومات.

فى مجاالت علوم الحاسب والمعلومات. تقديم خدمات األبحاث العلمية   .ج

مكتب الخبرة " مكتب الخبراء لالستشارات الهندسية والتدريب" -5

 مجاالت عمل المكتب:فيما يلي  رئيس المكتب: د. ماجد بن عبد الرحمن الزارع.

تحليل وتصميم  المنشآت الخرسانية والمعدنية والمركبة بكافة أنواعها.  .أ

يكانيكا التربة وتصميم أنظمة سد الجوانب إجراء الجسات  واختبار  م  .ب

 والتحكم في مستوى المياه الجوفية .

معاينة المنشآت المختلفة وتقييم حالتها وبيان مدى سالمتها وصالحيتها   .ت

 وتحديد عيوبها واقتراح طرق العالج.

إشراف هندسي دائم أو دوري طيلة تنفيذ المشروع واالشتراك في عملية   .ث

 النهائي.االستالم المبدئي و

 عمل دراسات الجدوى للمشروعات اإلنشائية.  .ج

تصميم الخلطات الخرسانية ومدى صالحيتها بإجراء اختبار الضغط. .ح

 معايرة محطات الخلط االسفلتية والخرسانية. .خ

فحص واختبار المواد الخاصة بالمشروعات تمهيدا  الستالمها من  .د

 الموردين.

ادها.اختبار ضبط الجودة للمواد الهندسية واعتم .ذ

إعداد الدراسات الالزمة  لعمل التصميمات للرسومات الهندسية  .ر

 )المعمارية واإلنشائية(.

إجراء التجارب المعملية لضبط وتوكيد الجودة للمشروعات الهندسية  .ز

 المختلفة.

إجراء الدراسات االولية للمشروعات الهندسية والدراسات الفنية والتكاليف  .س

 اإلقتصادية.

ب خبراء للتطوير واالستشارات"مكتب الخبرة " مكت -6

:مجاالت عمل مكتب الخبرةفيما يلي  .رئيس المكتب: د. مشعل بن محمد العنزي



تقديم الخدمات االستشارية في البرامج التربوية للقطاع الحكومي والخاص  .أ

 .والتطوعي

تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية في المجاالت التعليمية والتربوية  .ب

 .واالدارية

.وتصميم الخطط للجهات التربوية والتعليمية والتطوعيةبناء  .ت

تصميم وتنفيذ البرامج التطويرية في المجال التعليمي والتربوي  .ث

 .والتطوعي

تقديم الخدمات االستشارية العلمية والتعليمية والتربوية للقطاع الحكومي  .ج

 .والخاص والتطوعي

مكتب الخبرة " مكتب الوقاية لالستشارات والتدريب" -7

 :مجاالت عمل مكتب الخبرةفيما يلي . ئيس المكتب: د. زياد بن عوض الرويلير 

 .تقديم االستشارات والتدريب في مجاالت الوقاية والحماية من االشعاع .أ

.تصميم وتنفيذ الحقائب التدريبية في مجال الحماية والوقاية من اإلشعاع .ب

اية والوقاية تقديم دورات تدريبية وعمل القياسات العلمية في مجال الحم .ت

 .من اإلشعاع

تقديم خدمات األبحاث العلمية في مجاالت الطب النووي والحماية والوقاية  .ث

 .من اإلشعاع

تقديم االستشارات والتدريب في مجاالت التعامل اآلمن مع المصادر  .ج

من  الواقيه   وتصميم الدروع والحاويات فى النقل والتخزين   المشعة

 اإلشعاع

معالجة التلوث البيئي وتنقية المياه " مكتب الخبرة " مكتب -8

:مجاالت عمل مكتب الخبرةفيما يلي  .د. إبراهيم بن حوتان السهيمي رئيس المكتب : 

تقديم االستشارات فيما يخص معالجة تلوث البيئة والمياه للشركات  .أ

 .الصناعية في المجال العام والخاص

 .تقديم دراسات كاملة لتقييم األثر البيئي .ب

 .المخاطر واألضرار البيئية في أماكن العمل المختلفةتقييم  .ت

.تحليل جودة المياه المنتجة ومراقبة جودة مياه الشبكة وتقييمها  .ث



تطوير طرق حديثة لتقدير المعادن واأليونات الهامة الي جانب تطوير  .ج

أغشية لتحلية و التخلص من الملوثات الموجودة في المياه المنتجة ومياه 

  .الصرف 

الخبرة " مكتب االستشارات البيئية "مكتب  -9

مجاالت عمل مكتب  فيما يلي .د.هيفاء عبد العزيز ساكت الهذلول  رئيس المكتب : 

 :الخبرة

الدراسات واألبحاث والخدمات االستشارية في مجاالت البيئة الزراعية و  .أ

  .الزراعة العضوية

مة الدراسات واألبحاث والخدمات االستشارية في مجاالت المقاو .ب

 .البيولوجية لآلفات الحشرية واالستخدام اآلمن للمبيدات

الدراسات واألبحاث والخدمات االستشارية في مجال استخدامات التقنية  .ت

 .الحيوية

الدراسات واألبحاث والخدمات االستشارية في مجال المحافظة علي البيئة  .ث

 ..البرية و المحميات الطبيعية

شارية في مجال معالجة أمراض الدراسات واألبحاث والخدمات االست .ج

 .النبات

مكتب الخبرة " مكتب المستقبل لإلستشارات التقنية والتدريب " -10

:مجاالت عمل مكتب الخبرةفيما يلي  .د. ماجد بن أحمد الفياض  رئيس المكتب :

االستشارات والتدريب في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات و تحليل  .أ

  .هواتف الذكيةوتصميم البرامج والتطبيقات لل

 .االستشارات والتدريب في مجال الحكومة اإللكترونية .ب

.تحليل وتطوير األنظمة وهندسة إجراءات العمل للخدمات اإللكترونية .ت

أبحاث تجربة المستخدم وتطوير الواجهات والتفاعل بين المستخدم  .ث

 .والخدمات و المواقع اإللكترونية

االتصاالت وتقنية المعلومات و  تصميم وتقديم الحقائب التدريبية في مجال .ج

 .التحول الرقمي

 ً  : الكراسي العلميةثالثا
 :للتنمية  -رحمه هللا-كرسي األمير نواف بن عبد العزيز ال سعود  عنوان الكرسى

 المستدامة.



 :التميز فى البحث العلمي واالستشارات لتنمية المجتمع اقتصاديا و فكريا  رؤية الكرسي

 2030لكة و بيئيا طبقا لرؤية المم

  :إيجاد الحلول العلمية والتنمية المستدامة في تحقيق االستدامة المجتمعية رسالة الكرسي

 و االقتصادية و البيئية  بالمملكة العربية السعودية

  :تجاه قضايا  2030تنطلق أهداف الكرسي من أهداف رؤية المملكة اهداف الكرسي

يمكن ترجمة أهداف الكرسي كما يلي : التنمية المستدامة  والنهوض بها  على ضوء ذلك

تحقيق التعليم العالي الشامل، العادل، ذو الجودة والنوعية العالية -1

لجميع فئات المجتمع لبناء رأس المال لبشري الالزم لتحقيق التنمية 

 المستدامة.

تشجيع التعليم المستمر وتوفير فرصه للجميع. -2

سين في فرص التعليماالستمرار في تحقيق مبدأ المساواة بين الجن -3

والتعلم.

تحقيق نمو اقتصادي مستدام، شامل وعادل. -4

تحقيق بنية تحتية متمكنة في قطاع التعليم العالي للمساعدة في تحقيق -5

أهداف التنمية المستدامة.

رفع مستوى اإلنتاج الفكري والعلمي لتكوين رافد يحقق التوازن مع -6

االستهالك للموارد الطبيعية.

م الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليمضمان التعلي -7

مدى الحياة للجميع.

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. -8

ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وادارتها إدارة -9

مستدامة.

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة -10

المستدامة.الحديثة الموثوقة و

إقامة بُنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل -11

للجميع، وتشجيع االبتكار.

توفير األمن الغذائي والتغذية السليمة وتعزيز الزراعة -12

المستدامة.

تعزز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة ،و توفير 

 ئق للجميع.العمل الال



  ورشة عمل حول الخطة التشغيلية لكرسي األمير نواف بن عبد العزيز للتنمية

 المستدامة

نظمت جامعة الجوف ورشة عمل بعنوان: " الخطة التشغيلية لكرسي صاحب السمو الملكي 

األمير نواف بن عبدالعزيز للتنمية المستدامة بمنطقة الجوف" بمشاركة أكاديميين وخبراء 

يمثلون المجتمع بمختلف تخصصاته، وذلك بمقر السنة األولى المشتركة في المدينة  وباحثين

الجامعية. وأكد معالي مدير الجامعة في مستهل أعمال الورشة، أّن كرسي صاحب السمو الملكي 

األمير نواف بن عبدالعزيز سيسهم باألبحاث العلمية التي تخدم التنمية المستدامة في المجاالت: 

 ية والبيئية والمجتمعية، وإقامة الندوات والملتقيات وورش العمل المتخصصة، االقتصاد

الهدف من الورشة:  تهدف الورشة الى وضع األطر التشغيلية وإعالن البداية لتفعيل الكرسي  

وتحقيق أهدافه من خالل المبادرات الواردة في برنامج التحول الوطني ذات العالقة بالمنطقة، 

؛ التي تستهدف في محصلتها خلق 2030ية المستدامة على هدي رؤية المملكة النطالقة التنم

واقع ومستقبل اقتصادي واجتماعي وبيئي متقدم ورأس مال بشري مسلح بالعلم ومدرك لمتطلبات 

المرحلة وماهية الدور الذي يجب أن يلعبه للنهوض بمنطقته وبالده بشكل عام. ثم بعد ذلك  تم 

ت ذات العالقة بتنمية المنطقة، حيث تدارس المشاركون من أكاديميين استعراض أهم المبادرا

ومثقفين وأعضاء مجلس منطقة وغيرهم مدى تحقيق أهداف كل مبادرة من تلك المبادرات في 

المنطقة، والمتوقع تحقيقه من كل مبادرة، ثم فتح باب النقاش للحضور والتعليق على المحاور 

 المتعلقة بالتنمية.

 ً اذج لبعض البرامج التدريبية بالمعهد:: نمرابعا

ضريبة القيمة المضافة و تطبيقها في المملكة العربية السعودية -1



نظم الرقابة و المراجعة الداخلية وفقا لمتطلبات المعايير الدولية لالنتوساي -2

المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة  الداخلية -3



 ً دراسات: عقود األبحاث والخامسا

بيانات عقود األبحاث والدراسات المقدمة للجهات الحكومية والقطاع الخاص حسب الجهة والتخصص للعام  27 جدول

 هـ1439/1440الدراسي 

* تذكر قيمة االيرادات المحققة إذا ما كان تقديم االستشارات بموجب عقود تتضمن عائد مادي للجامعة

 ً هـ 1439/1440: االتفاقيات خالل العام االكاديمي سادسا
هـ1439/1440االتفاقيات خالل العام بيان  28 جدول

مدتهابدايتهانوعهاأسم االتفاقيةم

اتفاقية شراكة بين جامعة الجوف وجمعية التنمية 1

االسرية بالقريات)أسرتنا(

مذكرة تعاون 

مشتركة

سنوات 21/1/14403

مذكرة تعاون مشتركة بين جامعة الجوف 2

عزيز للحوار الوطنيومركز الملك عبد ال

مذكرة تعاون 

مشتركة

سنوات 5هـ20/2/1440

مذكرة تعاون بين جامعة الجوف وشركة الدواء 3

 للخدمات الطبية المحددة

مذكرة تعاون 

مشتركة

سنوات 2هـ22/1/1440

مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف و مديرية الدفاع 4

 المدني بمنطقة الجوف

سنوات 3هـ15/2/1440مذكرة تفاهم

اتفاقية تعاون بين جامعة الجوف واإلدارة العامة 5

 لألحوال المدنية بمنطقة الجوف

اتفاقية تعاون 

مشتركة

سنوات 3هـ12/7/1440

 مذكرة تفاهم بين جامعة6

الجوف و هيئة الهالل األحمر السعودي

سنوات 3هـ16/5/1440مذكرة تفاهم

عمل  بيان عقود األبحاث والدراسات

فردي

عمل 

جماعي

مجال اسم الجهة المستفيدة

التعاقد

قيمة 

العقد

داخل 

عةالجام

الجهات 

الحكومية

القطاع 

الخاص

الكرسي العلمي لصاحب -1

السمو الملكي األمير متعب بن 

عبد هللا بن عبد العزيز 

ألبحاث الوحدة الوطنية 

 ودورها في ترسيخ األمن

الجهات 

الحكومية

الجهات 

الحكومية 

كرسي 

علمي

ثالثة 

مليون

الكرسي العلمي لألمير نواف -2

 بن عبد العزيز للتنمية

المستدامة

الجهات 

الحكومية

الجهات 

الحكومية

كرسي 

علمي

مليون 

وثمانى 

مائة 

ألف 

لاير



مدتهابدايتهانوعهاأسم االتفاقيةم

مذكرة تفاهم بين جامعة7

ركة تطوير للمبانيالجوف وش

سنة واحدةهـ8/8/1440مذكرة تفاهم

 مذكرة تفاهم بين جامعة8

الجوف وشركة آي دي بي التعليمية المحدودة

سنتانهـ7/9/1440مذكرة تفاهم

اتفاقية شراكة بين جامعة الجوف وجمعية التنمية 9

االسرية بالقريات)أسرتنا(

مذكرة تعاون 

مشتركة

سنوات 21/1/14403



إدارة المؤتمرات والندوات

المهامأوالً: 
  النظر في طلبات اعضاء هيئة التدريس بالحضور والمشاركة في المؤتمرات

 .والندوات

 النظر في عقد اللقاءات العلمية.

  اقتراح عدد من المؤتمرات والندوات في الجامعة واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها

 .وتنسيقها مع الجهات ذات العالقة

 مساعدة األساتذة الزائرين في الحصول على التأشيرات الالزمة لزيارة الجامعة.

  مساعدة عضو هيئة التدريس في الحصول على الموافقات االلكترونية من الوزارة

 .لحضور المؤتمرات والندوات

 إعداد الخطة السنوية إلدارة المؤتمرات والندوات.

 اإلشراف على موظفي اإلدارة ومتابعتهم.

مشاركات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات الداخلية والخارجيةنياً: ثا

.ـه 1441-1440المؤتمرات والندوات العلمية التي أقيمت بالجامعة خالل العام الجامعي  29 جدول

تاريخ اسم المؤتمر/ الندوة

المؤتمر/ 

الندوة

مدة المؤتمر/ 

الندوة

عدد المشاركين من أعضاء دوةمكان المؤتمر/ الن

هيئة التدريس

من منسوبي الجامعة

الخطاب اإلعالمي جدلية اللغة 

والفكر

26/3/

هـ.1441

30المدينة الجامعيةيومان

الملك سلمان بن عبدالعزيز 

 في مرايا االدب السعودي

23/6/

هـ.1441

كلية العلوم واآلداب يوم

 بطبرجل

15

ندوة اليوم العالمي للغة 

)اللغة العربية والذكاء  عربيةال

 االصطناعي(

3/6/1441

هـ.

كلية العلوم واآلداب يوم

بطبرجل

14

ترسيخ القيم في المجتمع 

رؤية شرعية -السعودي 

 ونظامية

8/7/1441

هـ.

كلیة العلوم واآلداب يوم

بالقریات 

20



.ـه 1441-1440مشاركة بها خارج المملكة خالل العام الجامعي المؤتمرات والندوات العلمية التي تمت ال 30 جدول

تاريخ المؤتمر/ اسم المؤتمر/ الندوة

الندوة

مدة 

المؤتمر/ 

الندوة

عدد المشاركين من 

أعضاء هيئة 

التدريس

من منسوبي الجامعة

الدولة 

المنظمة

المؤتمر الدولي للبيئات الجبلية شبه 

الجافة

أسبانيا1أيام 4هـ12/01/1441 -9

التعليم في عصر االبتكار؛ ردم الفجوة 

 واستثمار الفرص 

اإلمارات1يومانهـ7-8/03/1441

المؤتمر الدولي الثامن بعنوان 

)التربية وتحديات الثورة الصناعية 

الرابعة(

12-

هـ13/03/1441

مصر1يومان

The International Year of 

Indigenous Languages: 

Perspectives Conference  

أمريكا1أيام 4هـ5/03/1441 -2

The 29th International 

Conference on Computer 

Theory and Applications 

(ICCTA 2019)

مصر1ثالثة أيامهـ3/03/1441 -1

ISER-750th International 

Conference on Economics 

and Business Research 

(ICEBR-2020)

17-

هـ18/05/1441

فرنسا 1 يومان

Controversies in Paediatric 

Dentistry across cultures & 

regions

مصر 1 يومان هـ1-2/04/1441

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

RECENT ADVANCES IN 

APPLIED MATHEMATICS 

)ICRAAM2020( 2020

10-

هـ12/06/1441

ماليزيا 1 ثالثة أيام

ي هدايات المؤتمر الدولي الثاني ف

 القرآن الكريم

السودان 1 يومان هـ14-15/5/1441



تاريخ المؤتمر/ اسم المؤتمر/ الندوة

الندوة

مدة 

المؤتمر/ 

الندوة

عدد المشاركين من 

أعضاء هيئة 

التدريس

من منسوبي الجامعة

الدولة 

المنظمة

المؤتمر العالمي الرابع للجودة 

العالجية المبنية على البراهين في 

 الطب النبوي 

28-30/06/1441 

 هـ

االمارات1يومان

The Netherlands' Catalysis 

and Chemistry Conference

هولندا1ثالثة أيامهـ7-9/7/1441

- APTA Combined Section

Meeting

18-21/06/1441 

 هـ

أمريكا1أربعة ايام

International Conference on 

Intelligent Engineering and 

Management

29/8 - 1/9-

هـ1441

بريطانيا1ثالثة أيام

.ـه 1441-1440اخل المملكة خالل العام الجامعي المؤتمرات والندوات العلمية التي تمت المشاركة بها د 31 جدول

تاريخ المؤتمر/ اسم المؤتمر/ الندوة

الندوة

مدة 

المؤتمر/ 

الندوة

عدد المشاركين 

من أعضاء 

هيئة التدريس

من منسوبي 

الجامعة

الجهة المنظمة

المؤتمر الدولي األول لعلمي النفسي 

 –الرياضي التطبيقي )الواقع 

والطموح(

16-

هـ17/03/1441

جامعة حفر الباطن 1يومان

-20اإلعالم الجديد واللغة العربية 

هـ21/03/1441

الجامعة اإلسالمية 1يومان

11th International Nursing 

Symposium; Advancing 

Nursing Practice- The 

journey to Professional 

Excellence

مدينة الملك فهد  1يومانهـ4-5/4/1441

بالرياضالطبية 

جامعة شقراء 2 يومان هـ9/6/1441-8الهوية الوطنية في ضوء رؤية 



تاريخ المؤتمر/ اسم المؤتمر/ الندوة

الندوة

مدة 

المؤتمر/ 

الندوة

عدد المشاركين 

من أعضاء 

هيئة التدريس

من منسوبي 

الجامعة

الجهة المنظمة

2030المملكة العربية السعودية 

مقاصد الشريعة بين ثوابت التأسيس 

ومتغيرات العصر 

15-

هـ17/07/1441

جامعة الملك خالد 4ثالثة أيام

المؤتمر السعودي الدولي للتعليم 

 2020الطبي 

14-

هـ17/08/1441

عة أرب

أيام

جامعة الملك خالد 1



 دارة االبتعاثإ

  الرؤيةأوالً: 
 واالتقان. الجودة معايير أعلى وفق المعامالت إنجاز في التميز

  الرسالةثانياً:  
نيااللكترو القنوات استخدام خالل من الطلبات رفع إجراءات وتسهيل للمبتعثين نوعية خدمة تقديم

آلية واضحة لرفع كفاءة وسرعة اإلجراءات اإلدارية  طبيقت إلى باإلضافة وسهولة متبعتهاة 

  للمبتعثين.

 هدافاألثالثاً: 
يهدف االبتعاث والتدريب إلى تأهيل منسوبي الجامعة علميا  للحصول على درجة علمية، أو 

 تطوير مهاراتهم أكاديميا ، وإداريا ، وفنيا  عن طريق التدريب حسب ما تقتضيه مصلحة الجامعة.

امعة الجوف وبمتابعة واهتمام من سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث أولت ج

العلمي أهمية كبيرة لالبتعاث ومن هذا المنطلق تم انشاء إدارة االبتعاث تختص بشؤون االبتعاث 

والمبتعثين وتقوم بخدمة مبعوثي الجامعة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. وتعتبر إدارة 

جسر وصل بين كليات الجامعة والملحقيات الثقافية السعودية في مختلف بلدان االبتعاث.  االبتعاث

هـ سخرت إدارة االبتعاث ُجل جهودها لتذليل الصعوبات 1441-1440خالل العام الجامعي 

واإلسراع في طلباتهم  Covid-19والمعوقات التي واجهت المعيدين والمحاضرين خالل جائحة 

ارية وفق بدعم من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، اثمر الجهد واإلجراءات اإلد

 المبذول والعمل الدؤوب بالتالي: 

 ( مبتعث.126ابتعاث عدد )

 ( مبتعث على درجه الدكتوراه من المبتعثين.11حصول )

  ( مبتعث.235هـ )1440/1441إجمالي عدد المبتعثين للعام الحالي

 هيئة المبتعثين الجدد.عقد ورشة االبتعاث لت

 .اصدار ضوابط لتأجيل االبتعاث بشأن التعامل مع جائحة كورونا
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عدد الموفدين للدراسات العليا  ألول مرة  عدد الخريجين العائدين  عدد من هم على رأس البعثة 

رابعاً: بيانات وإحصاءات إدارة االبتعاث

هـ1440/1441خالل العام الجامعي   المبتعثين في الخارجاعداد  7 شكل

هـ1440/1441خالل العام الجامعي   في الداخلالمبتعثين اعداد  8 شكل

هـ1440/1441خالل العام الجامعي   المبتعثين في الداخل والخارجاعداد  9شكل 



 هـ1440/1441المبتعثين للخارج ألول مرة في العام الدراسي  32 جدول

اسم دولة 

االبتعاث

اإلجماليةالدرجة العلمي

دراسة اللغةالزمالةالماجستيرالدكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

الواليات 

المتحدة 

األمريكية

10155710001622

988500001713أستراليا

المملكة 

المتحدة

18322500002037

0000100010جنوب افريقيا

هـ1440/1441عدد الخريجين العائدين من االبتعاث الخارجي في العام الدراسي  33 جدول

اسم دولة 

االبتعاث

اإلجماليالدرجة العلمية

دراسة اللغةالزمالةالماجستيرالدكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

المملكة 

المتحدة

3001000031

0001000001نيوزيالندا

1010100030كندا

الواليات 

المتحدة 

األمريكية

6031000091

1030000040استراليا



هـ1440/1441عدد من هم على رأس البعثة في الخارج في العام الدراسي  34 جدول

اسم دولة 

االبتعاث

اإلجماليالدرجة العلمية

دراسة اللغةالزمالةالماجستيرالدكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

84432022253632استراليا

الواليات 

المتحدة 

األمريكية

251514110020285954

المملكة 

المتحدة

148310006102328

2100000021كندا

هـ1440/1441عدد الموفدين للدراسات العليا داخل المملكة ألول مرة في العام الدراسي  35 جدول

اسم الجامعة/ 

الجهة العلمية

اإلجماليالدرجة العلمية

الزمالةالماجستيرالدكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

12000012ام القرى

اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية

20000020

الملك فهد 

للبترول 

والمعادن

01000001

00010001القصيم

01001011الملك سعود

02010003الملك عبدالعزيز

اإلمام 

عبدالرحمن بن 

فيصل

01000001



هـ1440/1441عدد الخريجين العائدين من اإليفاد الداخلي في العام الدراسي  36 جدول

اسم الجامعة/ 

الجهة العلمية

اإلجماليالدرجة العلمية

الزمالةالماجستيرالدكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية

01000001

01010002القصيم

02020004ام القرى

00240024الملك عبدالعزيز

00010001طيبة

00010001الجوف

هـ1440/1441إجمالي الموفدين للدراسات العليا بالداخل في العام الدراسي  37 جدول

اسم دولة 

اثاالبتع

اإلجماليالدرجة العلمية

الزمالةالماجستيرالدكتوراه

أنثى ذكر أنثى ذكرأنثى ذكرأنثى ذكر

المملكة العربية 

السعودية

18142049



وحدة المعيدين والمحاضرين

بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي مباشرة ترتبط وحدة المعيدين والمحاضرين 

استقطاب وتعيين المعيدين والمحاضرين وفقا  الحتياج الجامعة، إلى جانب  على لوحدةوتعمل ا

العمل على متابعة وتطوير أوضاعهم في جامعة الجوف، باإلضافة إلى العمل على تقديم التقارير 

حول أوضاع المعيدين والمحاضرين والمساهمة في تطوير الخطط المستقبلية الهادفة لتطوير هذه 

 هـ. 1441نب في الجامعة. هذا التقرير يوضح أهم ما تم إنجازه خالل الجوا

 أوالً: اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين
تم عقد أربعة عشر اجتماع للجنة الدائمة لشئون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات، وخالل 

هذه االجتماعات:

 يين المؤجل.الموافقة على ابتعاث مرشح لوظيفة معيد على نظام التع

  معيد على وظيفة محاضر.  44الموافقة على تعيين على

 الموافقة على أسماء المرشحين األساسيين واالحتياط لوظيفة معيد بنظام )وظيفتك-

 احتياطي(. 93أساسي( و ) 71بعثتك( الذي أصبح التعيين المؤجل فيما بعد بعدد )

  ؤجل على وظيفة معيد، ومنح مهلة مرشحين على نظام التعيين الم 4الموافقة على تعيين

 لمعيد للحصول على قبول.

  وضع ضوابط منظمة لمعالجة أوضاع المعيدين والمحاضرين الذين لم يستكملوا

 دراساتهم العليا بناء على ما ورد في قرار مجلس شئون الجامعات.

 ثانياً: إعداد ملف التوطين
لجوانب التالية:تم إعداد ملف خاص لتوطين الوظائف األكاديمية تضمن ا

  االحتياج من الوظائف األكاديمية

 آلية التعيين

 تقرير عن الوضع الحالي للكادر األكاديمي

 .ربط الوظائف لألعضاء المتعاقدين الحاليين

 ثالثاً: االنتهاء من النسخة األولية لالئحة المعيدين والمحاضرين
لمحاضرين، وآلية عمل الوحدة )مرفق تم االنتهاء من النسخة األولية لالئحة وحدة المعيدين وا

( لمناقشتها من قبل أعضاء 3(، والنماذج المنظمة لعمل وحدة المعيدين والمحاضرين )مرفق 2

 اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين.



م  2020وحدة مساندة وخدمات الباحثين عن العام 

 خدمة االستشارات العلمية  أوالً: 
االستشارات العلمية ،الدَّعم والمساندة في االستشارات  قدمت الوحدة من خالل خدمة

البحثية المتنوعة على المستوى العلمي والتوعوي بأهمية البحث واالستقصاء الفكري 

لدى الباحثين، وتخيُّر األوعية العلمية المتخصصة في النَّشر، والتي تُعد ذات معامل تأثير 

أبرز  الخدمات التي قدمتها الوحدة  خالل  عال على شبكة قواعد البيانات، وفيما يأتي 

 الفترة الماضية: 

  تقديم الخدمة االستشارية ألعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في

  .مجال البحث والنشر العلمي

  تقديم خدمة المنح واالستشارات البحثيِّّة بالتَّنسيق مع وحدة العلوم والتقنية بعمادة

ى المنح البحثية المتاحة، وكيفية التقديم عليها مثل البحث العلمي لالطالع عل

المنح المقدمة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وغيرها من جهات 

 الدعم.

 تبصير الباحثين بأوعية النشر العلمية العالمية (WOS-ISI)  ومساندتهم في

 . Scopusالنشر في المجالت ذات التصنيف العالي والمدرجة في قاعدة بيانات

  مساعدة الباحث في عملية إعادة تأطير البحث وصياغته ليصبح قابال للتنافس في

 المنح البحثية .

  اإلجابة على استفسارات الباحثين فيما يتعلق بتصنيف المجالت المقبولة في

 عمادة البحث العلمي ومعاييرها، والمجالت ذات التصنيف العالمي.

 ملية المتاحة لدى الجامعة.خدمة التوصل إلى اإلمكانات المع



هـ1440/1441 خدمة االستشارات العلمية خالل 38 جدول

خدمة االستشارات 

العلمية

عدد االستشارات المقدمةمجال االستشارة

استشارات بخصوص المنح البحثية المقدمة الجهات 

 الخارجية:

 نيةمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتق

  وزارة الصحة 

13

استشارات في مبادرة أبحاث فيروس كورونا المستجد 

(19-)كوفيد

48

33استشارات في برنامج دعم المشاريع البحثية

18استشارات في مجال المجالت العلمية وجودتها 

9استشارات عن اإلمكانات المعملية المتاحة

121اإلجمالي

 باس واالنتحال العلمي الكشف عن االقتثانياً: 
قدمت الوحدة خدمة قياس نسبة االقتباس والتماثل لألبحاث المقدمة لعمادة البحث العلمي 

من خالل برنامج تمويل المشروعات البحثية وقبل الشروع في إرسالها للمجالت العلمية 

 باستخدام معايير وبرامج تنص عليها الجامعة، إذ تكشف للباحثين نسبة االقتباس من

الدراسات األخرى في شتى مواضع نشرها، سواء من المصادر والمراجع، ومواقع 

اإلنترنت، ونسبة التماثل في الجمل والفقرات المقتبسة، ويسهم ذلك في تنبيه الباحثين إلى 

 نسبة االقتباس الزائد لتجنبها. 

هـ1440/1441في العام الدراسي  الكشف عن االقتباس 39 جدول

الكشف عن االقتباس واالنتحال 

العلمي من خالل برنامج 

(iThrnticate)

العدد)مقترح /بحث( نوع الطلب

257مقترح بحثي

400بحث

657اإلجمالي



 مركز االبتكار وريادة األعمال

مي االبتكار وريادة األعمال بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العل مركزيرتبط 

في الجامعة بشكل خاص وبمنطقة  األعمال وريادةاالبتكار  دعم منظومة على يعملمباشرة و

استثمار األفكار نشر ثقافة االبتكار وريادة األعمال من خالل  في الجوف بشكل عام. يساهم

 تأمين خالل من اإلبداعية لمنسوبي الجامعة وتسويقها وتحويلها إلى منتجات تجارية أو صناعية

 محددة لمرحلة والمساندةالدعم  وآليات واالستشارات والتسهيالت الخدمات متكاملة من حزمة

من الزمن. هذا التقرير يغطي أهم األعمال التي تم إنجازها من قبل مركز االبتكار وريادة 

 هـ. 1441-1440خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الماضي األعمال 

 أوالً: تدشين الموقع اإللكتروني لمركز االبتكار وريادة األعمال

االنتهاء من تصميم الموقع اإللكتروني لمركز االبتكار وريادة األعمال، وإضافة وحدات المركز 

./c.ju.edu.saieوالخدمات، والدورات التدريبية، ومنسوبي المركز. هنا موقع المركز 

 ثانياً: الزيارات التعريفية لكليات جامعة الجوف

تم تنظيم وتنفيذ عدد من الزيارات التعريفية لجميع الكليات وذلك للتعريف بماهية المركز 

والخدمات المقدمة من قبل المركز والمستهدفين، وكيفية التعاون بين المركز والكليات وطلبهم 

 يع الكليات. لترشيح منسقين للمركز في جم

 ثالثاً: اختيار منسقين للمركز في الكليات

الجامعة المختلفة.تم ترشيح منسقي المركز من قبل الكليات 

 رابعاً: لقاءات تعريفية للطالبات

تم تنفيذ عدد من اللقاءات التعريفية للطالبات وذلك للتعريف بماهية المركز، والخدمات 

)ابدأ مشروعك(، اقتصرت هذه الزيارات على كلية الطب المقدمة، والتسويق للدورة التأهيلية 

 وكلية الحاسب، الكتفاء عدد المسجلين بالدورة التأهيلية.  

 خامساً: إطالق الدورة التأهيلية )ابدأ مشروعك(

تم إطالق الدورة التأهيلية )ابدأ مشروعك( للطالب والطالبات، وقام كالً من د. عبد الحق 

ي، بتقديم الدورة التأهيلية، ولكن تم إيقافها بعد جائحة كورونا، عشعاش، ود. سوسن السعداو

 وسيتم إطالقها عما قريب في المركز وتنفيذها عن بعد وفتح التسجيل من جديد. 

iec.ju.edu.sa/


 سادساً: إعداد الدليل التنظيمي لمركز االبتكار وريادة األعمال

ر وريادة األعمال، وفيها تم االنتهاء من النسخة األولية من الدليل التنفيذي لمركز االبتكا

 توضيح لالئحة المنظمة لمركز االبتكار وريادة األعمال وآلية العمل المتبعة في المركز. 

 سابعاً: الحصول على رخصة لحاضنة ومسرعة األعمال من قبل منشآت

تم التقديم لطلب ترخيص من منشآت لحاضنة ومسرعة األعمال بعد إعداد دراسة جدوى 

  .ريادة األعماللمركز االبتكار و

 ثامناً: إعداد خطة عمل للعام الجامعي الجديد

لتحقيق األهداف األساسية التي تم  2021-2020تم االنتهاء من كتابة خطة عمل المركز لعام 

 وضعها وتتماشى مع أهداف المركز االستراتيجية. 
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عدد الباحثين عدد األبحاث )%(إجمالي نسبة بدل التميز 

اللجنة الدائمة للنشر العلمي و مكافآت التميز

مهام اللجنة أوالً: 
 ظر فيما يقدم اليها من إنتاج علمي منشورالن 

  

 

تطبيق ضوابط صرف مكافأة التميز ألعضاء هيئة التدريس ومن فى حكمهم وفقا

  هـ 1/9/1429وتاريخ  259للمعايير الموضحة فى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 

  للجنة الحق في تكوين اللجان الفرعية واالستعانة بمن تراه من قطاعات الجامعة

 منسوبيهاو

م 2020للعام اللجنة  أعمالثانياً: 
 التميز ألعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم آتصرف مكاف النظر في

 سم جامعة الجوفإصرف تكاليف نشر األوراق العلمية ب النظر في

 سم جامعة الجوفإالتشجيعية للنشر المتميز ب آتصرف المكاف النظر في

التميز ألعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم آتصرف مكاف النظر في 40 جدول

عدد محاضر 

اللجنة

إجمالي نسبة بدل  عدد األبحاث عدد الباحثين

)%( التميز

1846124526

التميز ألعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم آتصرف مكاف 10شكل 
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عدد الباحثين عدد األبحاث (ألف لاير سعودي)إجمالي رسوم النشر 

عدد محاضر 

اللجنة

رسوم النشر إجمالي  عدد األبحاث عدد الباحثين

)ألف لاير سعودي(

1677111157

جوفسم جامعة الإصرف تكاليف نشر األوراق العلمية ب 11شكل 

سم جامعة الجوفإالتشجيعية للنشر المتميز ب آتالمكاف صرف النظر في 42 جدول

العددالبيان

16عدد محاضر اللجنة

24عدد الباحثين

56عدد األبحاث

125)ألف لاير سعودي( إجمالي رسوم النشر

45 اينسعدد المجالت المصنفة في قواعد بيانات ويب أوف س

11عدد المجالت المصنفة في قواعد بيانات سكوبس

جدول 41 النظر في صرف تكاليف نشر األوراق العلمية بإسم جامعة الجوف



العددالبيان

3عدد المجالت المصنفة )أ(

8عدد المجالت المصنفة )ب(

45عدد المجالت المصنفة )ج(

صرف المكافآت التشجيعية للنشر المتميز باسم جامعة الجوف  12شكل 
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