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 هـ6143/7143حمتوايت التقرير السنوي للعام الدراسي 
 أواًل: موضوعات التقرير

 
 الصفحة املوضوع

 1 دير اجلامعةم تقدمي

 3 أعضاء جملس اجلامعة

 4 األهداف" –الرسالة  –جامعة اجلوف "الرؤية 

 6 اهليكل التنظيمي للجامعة

 7 والعمادات املساندةكليات اجلامعة 

 16 جلامعةاطالبات طالب و عدد بياانت الفصل األول: 

 49 األنشطة واخلدمات الطالبيةالفصل الثاين: 

 72 بياانت أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهمالفصل الثالث: 

 98 واإليفاد والتدريباالبتعاث الفصل الرابع: 

 114 والتعليميةاألنشطة العلمية الفصل اخلامس: 

 129 خدمة اجملتمعالفصل السادس: 

 132 واملشاريعالشؤون اإلدارية واملالية الفصل السابع: 

 141 والطموحات مؤشرات األداء والتحدايتالفصل الثامن: 
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 اثنياً: اجلداول اإلحصائية

 رقم الصفحة بيان اجلداول اإلحصائية

رحلة واملقيدين واخلرجيني حسب املإمجايل الطالب والطالبات املستجدين  (: 1/1جدول )
 18 الدراسية ونظام الدراسة.

توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس على  (: 1/2/1جدول )
 24 الكليات حسب نظام الدراسة واجلنس واجلنسية.

جلامعي اتوزيع عدد الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة الدبلوم دون  (: 1/2/2جدول )
 27 حسب نظام الدراسة واجلنس واجلنسية.اجملتمع كليات على  

توزيع عدد الطالب والطالبات املقيدين مبرحلة الدراسات العليا على  (:1/3/1جدول )
 28 الكليات حسب اجلنس 

توزيع عدد الطالب والطالبات املقيدين مبرحلة البكالوريوس على الكليات  (:1/3/2جدول )
 30 حسب نظام الدراسة واجلنس واجلنسية.واألقسام العلمية 

ي على  رحلة الدبلوم دون اجلامعتوزيع عدد الطالب والطالبات املقيدين مب (:1/3/3جدول )
 35 حسب نظام الدراسة واجلنس.اجملتمع كليات 

توزيع عدد الطالب والطالبات اخلرجيني مبرحلة البكالوريوس على الكليات  (:1/4/1جدول )
 37 حسب نظام الدراسة واجلنس واجلنسية.واألقسام العلمية 

ي على  رحلة الدبلوم دون اجلامعتوزيع عدد الطالب والطالبات اخلرجيني مب (:1/4/2جدول )
 43 حسب نظام الدراسة واجلنس.اجملتمع كليات 

عدد الطالب والطالبات املنسحبني واملنقطعني واملطوي قيدهم واملفصولني  (:1/5جدول )
 45 أكادميياً موزعني حسب الكليات واجلنس.

 (:1/6جدول )
إمجايل عدد الطالب والطالبات املستجدين واملقيدين واخلرجيني تطور 

هـ وعام 1432/1433مبرحلة البكالوريوس فيما بني عام 
 هـ حسب اجلنس.1436/1437

47 

داخل اجلامعة موزعني ألنشطة الرايضية يف اعدد الطالب املشاركني  (:2/1/1/1جدول )
 50 .جماالت األنشطةحسب 

توزيع عدد الطالب املشاركني يف األنشطة الرايضية داخل اململكة حسب  (:2/1/1/2جدول )
 52 نوع ومكان النشاط.
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 رقم الصفحة بيان اجلداول اإلحصائية

 54 .عرض للمحاضرات والندوات واألنشطة الثقافية وعدد املشاركني (:2/1/2/1جدول )

االجتماعية والرحالت والزايرات الطالبية وعدد جماالت األنشطة إمجايل  (:2/1/2/2جدول )
 57 .املشاركني

 بيان الدورات التدريبية والتطويرية وعدد املستفيدين من الطالب والطالبات (:2/1/2/3جدول )
 60 .حسب مقار اجلامعة

 62 أنشطة الكشافة واجلوالة وعدد املشاركني. (:2/1/3/1جدول )

 64 الطالبية وعدد املشاركني.أنشطة األندية  :(2/1/3/2) جدول

 66 األنشطة التطوعية واخلدمة العامة واملعارض وعدد املشاركني. :(2/1/3/3) جدول

توزيع إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم على الكليات  (:3/1جدول )
 74 حسب اجلنس واجلنسية.

لعلمية الكليات واملرتبة اتوزيع إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس حسب  (:3/2/1جدول )
 79 واجلنس واجلنسية.

توزيع إمجايل عدد شاغلي وظائف من يف حكم أعضاء هيئة التدريس  (:3/2/2جدول )
 84 حسب الكليات واجلنس واجلنسية.

نسبة إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين إىل إمجايل عدد الطالب  (:3/3جدول )
 90 املوازي حسب الكليات. والطالبات املنتظمني وابلتعليم

توزيع إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املؤهالت  (:3/4جدول )
 93 العلمية.

 (:3/5جدول )
 عام فيما بني ومن يف حكمهم تطور إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس

حسب املرتبة العلمية واجلنس  هـ1436/1437هـ وعام 1432/1433
 واجلنسية.

96 

توزيع عدد املبتعثني اجلدد ابخلارج حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية  (:4/1/1/1)جدول 
 100 واجلنس.

إمجايل عدد املبتعثني ابخلارج حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية  (:4/1/1/2جدول )
 101 واجلنس.
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 رقم الصفحة بيان اجلداول اإلحصائية

 توزيع عدد املوفدين اجلدد ابلداخل حسب جهة اإليفاد والدرجة العلمية (:4/1/2/1جدول )
 103 واجلنس.

إمجايل عدد املوفدين ابلداخل حسب جهة اإليفاد والدرجة العلمية  (:4/1/2/2جدول )
 106 واجلنس.

هـ وعام 1432/1433بني عام تطور إمجايل عدد املبتعثني واملوفدين  (:4/1/3جدول )
 108 حسب الدرجة العلمية. هـ1436/1437

 110 يبية.حسب اجملال التدريب والربامج التدر توزيع بياانت وعدد املتدربني  (:4/2/2جدول )

 حسب اجملاالتموزعة العلمية اجلارية واملنجزة  البحوثإمجايل عدد  (:5/1/1/1جدول )
 116 العلمية.

 116 ية.مراصد وقواعد النشر العامل العلمية املنشورة يف البحوثإمجايل عدد  (:5/1/1/2جدول )

 117 واملرتمجة ابللغات واألجنبية.عدد اإلصدارات العلمية  (:5/1/1/3جدول )

 118 .ةياانت الكراسي العلميب (:5/1/2جدول )

توزيع إمجايل عدد مقتنيات املكتبات اجلامعية من جمموعات أوعية  (:5/4/1جدول )
 123 العناوين واجمللدات ولغة النشر.عدد املعلومات املختلفة حسب 

لطالب املكتبات اجلامعية ل قدمتهابياانت الدورات وورش التدريب اليت  (:5/4/2جدول )
 125 .حسب اجلنس والطالبات وعدد املشاركني

 128 عدد أوعية املعلومات املعارة وعدد املستفيدين وفئاهتم حسب اجلنس. (:5/4/3جدول )

 130 التدريبية والربامج التأهيلية وعدد املشاركني حسب اجلنسلدورات ا :(6/1) جدول

ملختلفة ا الوظيفية من اجملموعاتاملعتمدة واملشغولة الوظائف  يان عددب (:7/1/1جدول )
 133 ونسبة التوطني.واجلنسية  حسب اجلنس

االعتمادات املالية موزعة على أبواب امليزانية، واملنصرف الفعلي، ونسبة  (:7/2/1جدول )
 137 .االعتمادات منالصرف 
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 اإلحصائية اثلثاً: األشكال البيانية

 أ. األعمدة واملنحنيات

 رقم الصفحة الشكل البياين

لدبلوم امبرحليت البكالوريوس و إمجايل عدد الطالب والطالبات املستجدين  (: 1/1/1شكل )
 19 حسب نظام الدراسة.دون اجلامعي 

لوم دون مبرحليت البكالوريوس والدبإمجايل عدد الطالب والطالبات املقيدين  (: 1/1/2شكل )
 20 اجلامعي حسب نظام الدراسة واجلنس.

لوم دون مبرحليت البكالوريوس والدبإمجايل عدد الطالب والطالبات اخلرجيني  (: 1/1/3شكل )
 21 .واجلنس حسب املرحلة الدراسية ونظام الدراسةاجلامعي 

توزيع عدد الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس على  (: 1/2/1)شكل 
 25 الكليات حسب اجلنس.

توزيع عدد الطالب والطالبات املقيدين مبرحلة البكالوريوس على الكليات  (: 1/3/1شكل )
 33 حسب اجلنس.

لى الكليات عتوزيع عدد الطالب والطالبات اخلرجيني مبرحلة البكالوريوس  (: 1/4/1شكل )
 40 حسب اجلنس.

عدد الطالب والطالبات املنسحبني واملنقطعني واملطوي قيدهم واملفصولني  (:1/5شكل )
 46 أكادميياً موزعني حسب الكليات.

 (: 1/6شكل )
تطور إمجايل عدد الطالب والطالبات املستجدين واملقيدين واخلرجيني مبرحلة 

وعام هـ 1432/1433 البكالوريوس فيما بني العام الدراسي
 ه.1435/1436

48 

 51 داخل اجلامعة.توزيع عدد الطالب املشاركني يف األنشطة الرايضية  (: 2/1/1/1شكل )

 53 . األنشطة الرايضية داخل اململكةتوزيع عدد الطالب املشاركني يف (: 2/1/1/2شكل )

توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات املشاركني يف األنشطة الثقافية  (: 2/1/2/1شكل )
 56 واحملاضرات والندوات.

 58 توزيع عدد الطالب املشاركني يف األنشطة والرحالت والزايرات الطالبية. (: 2/1/2/2شكل )

 61 .اجلامعة وعدد املستفيدين حسب مقار الدورات التدريبية والتطويريةتوزيع  (: 2/1/2/3شكل )
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 رقم الصفحة الشكل البياين
 63 بيان إمجايل أنشطة الكشافة واجلوالة وعدد املشاركني. (: 2/1/3/1شكل )

 65 أنشطة األندية الطالبية وعدد املشاركني. (: 2/1/3/2شكل )

توزيع إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم على الكليات  (: 3/1شكل )
 76 حسب اجلنس.

 81 .نساجلتوزيع إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس على الكليات حسب  (: 3/2/1شكل )

 يف حكم أعضاء هيئة التدريس على من وظائف توزيع إمجايل عدد شاغلي (: 3/2/2شكل )
 86 .اجلنسالكليات حسب 

إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين إىل إمجايل عدد الطالب  نسب (: 3/3شكل )
 91 والطالبات حسب الكليات.

توزيع إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املؤهل  (: 3/4شكل )
 94 العلمي واجلنس.

بني عام تطور إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم  (: 3/5شكل )
 97 .هـ1436/1437هـ وعام 1432/1433

 100 توزيع عدد املبتعثني اجلدد ابخلارج حسب الدرجة العلمية واجلنس. (: 4/1/1/1شكل )

 102 توزيع إمجايل عدد املبتعثني ابخلارج حسب الدرجة العلمية واجلنس. (: 4/1/1/2شكل )

 104 العلمية واجلنس.توزيع عدد املوفدين اجلدد ابلداخل حسب الدرجة  (: 4/1/2/1شكل )

 107 توزيع إمجايل عدد املوفدين ابلداخل حسب الدرجة العلمية واجلنس. (: 4/1/2/2شكل )

هـ وعام 1432/1433بني عام تطور إمجايل عدد املبتعثني واملوفدين  (: 4/1/3شكل )
 108 حسب الدرجة العلمية. هـ1436/1437

 علوماتأوعية امل جمموعات اجلامعية منمقتنيات املكتبات توزيع إمجايل  (: 5/4/1شكل )
 124 هـ.1436/1437عام  حسب العناوين واجمللدات ولغة النشر املختلفة

عدد املشاركني يف الدورات وورش التدريب العام الدراسي مجايل إ (: 5/4/2شكل )
 127 هـ حسب اجلنس.1436/1437

 133 .يةمن اجملموعات الوظيف املعتمدة املشغولة وزيع إمجايل عدد الوظائفت (: 7/1/1شكل )
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 األشكال الدائرية )النسب(ب. 

 رقم الصفحة الشكل البياين

نسب توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس   .1
 19 حسب نظام الدراسة

نسب توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات املقيدين مبرحلة البكالوريوس   .2
 20 حسب نظام الدراسة

نسب توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات اخلرجيني مبرحلة البكالوريوس   .3
 21 حسب نظام الدراسة

نسب توزيع عدد الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس   .4
 26 الكليات.حسب 

نسب توزيع عدد الطالب والطالبات املقيدين مبرحلة البكالوريوس حسب   .5
 34 الكليات.

نسب توزيع عدد الطالب والطالبات اخلرجيني مبرحلة البكالوريوس حسب   .6
 41 الكليات.

 82 .نسب توزيع إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس حسب املرتبة العلمية  .7

 وظائف من يف حكم أعضاء هيئة التدريسنسب توزيع إمجايل عدد شاغلي   .8
 87 حسب املرتبة العلمية.

شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن يف عدد نسب توزيع إمجايل   .9
 94 حكمهم حسب املؤهالت العلمية.
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 تقدمي مدير اجلامعة

هـ والذي 1436/1437يطيب يل أن أقدم التقرير السنوي جلامعة اجلوف للعام الدراسي  
يتضمن إيضاح ألهم اإلجنازات اليت حتققت يف مجيع اجملاالت واألنشطة خالل العام وذلك يف إطار 
جهود اجلامعة املستمرة لتحقيق أهداف رفع جودة خمرجات العملية التعليمية، وإثراء البحوث 
العلمية، والتوسع يف استخدام أدوات ووسائل التقنية الذكية، وإاتحة مسارات جديدة للتفاعل مع 

اق فاجملتمع احمللي وتقدمي خدمات متطورة ألفراده مع عرض ألهم التحدايت والصعوابت ومن مث اآل
 والطموحات.

هـ استكمال حتسني 1436/1437ومن أبرز اإلجنازات اليت حتققت خالل العام الدراسي  
البيئة التعليمية ابفتتاح وتشغيل جممعي الطالبات اجلديدين بكل من فرعي القرايت وطربجل، 

دمية ابملدينة خلواالنتهاء من تنفيذ املراحل األوىل لعدد كبري من مباين الكليات واملباين اإلدارية وا
اجلامعية وبدء جتهيز هذه املباين الستكمال انتقال مجيع الطالب والوحدات اإلدارية للمباين اجلديدة 

د اإلعداد لتجهيز املعمل املركزي للجامعة أح ثلميلالستغناء التام عن الوحدات املستأجرة، كما 
، العلمي تية للبحثالبنية التح اخلطوات اهلامة اليت مت إجنازها خالل العام يف اطار استكمال

وحرصت اجلامعة أيضًا على االهتمام أبنشطة اجلودة والتطوير إلمكان توفري مقومات االعتماد 
األكادميي لبعض الربامج والتخصصات، وكان حتسني وتيسري إجراءات العمل اإلداري من خالل 

هـ هبدف 1436/1437يف العام الدراسي  مشاريع تقنية املعلومات أحد مسارات اجلامعة األساسية
 رفع كفاءة العمل يف مجيع اجملاالت األكادميية واإلدارية واملالية.

هذا وأتمل اجلامعة أن تتمكن حبول هللا أن تساهم يف حتقيق اإلجنازات واألهداف اليت  
ليت م ا2020م وذلك من خالل مبادرات التحول الوطين 2030تتضمنها رؤية القيادة الرشيدة 
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ة تنفيذ مشاريع اخلطة االسرتاتيجي بدءبهـ، وأيضاً 1438/1439مبيزانية اجلامعة للعام املايل  أدرجت
 هـ.1443 -هـ 1438األوىل للجامعة 

وكان هذا اجلهد بفضل وتوفيق املوىل الكرمي مث ابلدعم من لدن خادم احلرمني الشريفني  
ز أيده هللا وحفظه، ومسو ويل العهد األمري حممد بن انيف بن عبدالعزي امللك سلمان بن عبدالعزيز

انئب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية ومسو ويل ويل العهد النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء وزير 
الدفاع حفظهما هللا ورعامها. ابإلضافة إىل الرعاية واملساندة من صاحب السمو امللكي األمري فهد 

ر بن عبدالعزيز أمري منطقة اجلوف، وتوجيهات معايل وزير التعليم الدكتور أمحد بن حممد بن بد
 العيسى.

وال يفوتين يف هذه املناسبة اإلشادة ابجلهد الطيب والعطاء املتواصل من منسويب اجلامعة  
  .الذين كانوا هم األساس يف مجيع اإلجنازات يف مسرية اجلامعة حنو حتقيق أهدافها وطموحها

  

 يهدي ويعنيوهللا من وراء القصد 
 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 

 مدير اجلامعة          
 أ.د. إمساعيل بن حممد البشري
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 * هـ1436/1437ة يف العام الدراسي أعضاء جملس اجلامع
 االسم املنصب م
 حممد العيسىأمحد بن معايل 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
 املعيقلسعادة الدكتور/ انيف بن صاحل  أمني جملس اجلامعة ،وكيل اجلامعة  .4
 الدكتور/ ماهر بن مفضي العنزي سعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية  .5
 الدكتور/ جنم بن مسفر احلصيين سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  .6
 سعادة الدكتور/ هشام بن عبدهللا اجليالين جلودة والتطوير لوكيل اجلامعة   .7
 عيد بن حميا احليسوينسعادة الدكتور/  كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية  املستشار واملشرف على  .8
 سعادة الدكتور/ بدر بن كرمي الزارع عميد كلية طب األسنان  .9

 سعادة الدكتور/ حممد بن على الصاحل عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب  .10
 سعادة الدكتور/ عبداحلميد بن راكان العنزي عميد كلية علوم احلاسب واملعلومات  .11
 حممدنور بن  انهر املغريبسعادة الدكتور/  عميد كلية اهلندسة  .12
 مشعل بن حممد العنزيسعادة الدكتور/  املكلف عميد كليـــة العلوم واآلداب بطربجل  .13
 الغامدي سعادة الدكتور/ سعيد بن عبدهللا عميد كليـــة العلوم واآلداب ابلقرايت  .14
 مساعد بن سعود احلميمص سعادة الدكتور/ املكلف عميد كلية العلوم  .15
 حممد بن حسن صائم الدهرسعادة الدكتور/  ابلقرايت عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية  .16
 سعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن سليمان الشيبان عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية  .17
 سعادة الدكتور/ انيف بن إبراهيم الواكد عميد كلية الطب   .18
 سعادة الدكتور/ بدر بن حممد املعيقل عميد كلية الشريعة والقانون  .19
 سعادة الدكتور/ غريب بن مرجي الشمري عميد كلية الرتبية  .20
 سعادة الدكتور/ هزاع بن عبدالكرمي الفويهي عميد عمادة شؤون الطالب   .21
 حممد بن ضحوي العنزي سعادة الدكتور/ التدريس واملوظفنيعميد عمادة شؤون أعضاء هيئة   .22
 سعادة الدكتور/ فيصل بن مدهللا الرويشد عميد عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر  .23
 سعادة الدكتور/ بندر بن مزعل الشمري عميد عمادة القبول والتسجيل  .24
 رايض بن طويرش املطريفسعادة الدكتور/  املكلف السنة التحضرييةعميد عمادة   .25
 سعادة الدكتور/ مشرف بن فياض الرويلي عميد عمادة الدراسات العليا  .26
 سعادة الدكتور/ جابر بن منيزل الرويلي عميد عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي  .27
 سعادة الدكتور/ سامل بن مبارك العنزي عميد عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد  .28
 سعادة الدكتور/ عبدالسالم بن عبداهلادي اخلالدي عمادة البحث العلميعميد   .29

 هـ.1436/1437* أعضاء جملس اجلامعة يف جلسته األخرية للعام الدراسي 
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 جامعة اجلوف
 الرؤية _ الرسالة _ األهداف""

 

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

 

  :الرؤية _ اوالا 
جامعة متميزة توفر متطلبات املعايري االكادميية وتستند على التقنيات احلديثة لتزويد سوق العمل ابلكفاءات 

 .م(2030وذلك يف إطار رؤية اململكة ) والكوادر املؤهلة والقادرة
  

  :اثنياا _ الرسالة
نشر ورفع كفاءة التعليم العايل ابحلد الشمايل للمملكة بصفة عامة ومنطقة اجلوف بصفة خاصة، وتنمية تفاعل 

 اجلامعة مع اجملتمع احمللي للمسامهة يف الوفاء مبتطلباته الثقافية والصحية ومعاجلة املشكالت البيئية.
 

  :اثلثاا_ االهداف
 إعداد خمرجات تعليمية مؤهلة يف جماالت العلوم والتخصصات األساسية.  -1
 وإجراء البحوث العلمية.  ادرة على مواصلة الدراسات العليابناء كوادر علمية وطنية ق -2
 رفع كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس واثراء ودعم النشاط البحثي.  -3
 ميزة. تواملؤسسات العلمية والتعليمية داخل وخارج اململكة واستقطاب الكفاءات املالشراكة والتعاون مع اجلامعات  -4
توفري وتطبيق معايري الكفاءة وأساليب اجلودة يف اجناز االعمال االكادميية واإلدارية واالهتمام ابلتدريب لتنمية  -5

 القدرات.
 استخدام التقنيات احلديثة والتقدم االلكرتوين يف اجناز املهام واألنشطة.  -6
االرتقاء خبدمات وانشطة الطالب والطالبات، وتنويع جماالهتا، وتوفري املزيد من اإلمكاانت لذوي املواهب الرايضية  -7

 والفنية والثقافية.
رات واخلدمات لومات واخلربات، وتقدمي االستشاتنمية عالقات التواصل مع قطاعات اجملتمع املختلفة لتبادل املع -8

 العلمية والثقافية والصحية. 
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 لجامعة:اهليكل التنظيمي لرابعاا _ 

ها بشأن إعادة هيكلة وحدات اجلامعة مبا يساعد على حتقيق أهدافها ؤ بناء على الدراسات اليت سبق إجرا
ه 1436/1437 الدراسي فقد شهد العام ورفع كفاءة اإلجناز.ويواكب التوسع يف حجم أنشطتها مع سرعة 

لوحدات هيكلة الكليات وابشأن قرارات إعادة اهليكلة للوحدات اإلدارية استكمااًل ملا مت استمرار تطبيق 
 االكادميية.

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

 : احلايل
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7 

 العمادات املساندة:كليات اجلامعة و خامساا _  
 أ_ الكليات وأقسامها العلمية

هـ وما تبعه من قرارات سامية إبنشاء وإعادة 1426/1427بناًء على األمر الكرمي بتأسيس اجلامعة عام 
( 80تقدم ) ،( قسماً 116كلية تشمل )(  21تتكون من )فإهنا أصبحت جامعة شاملة هيكلة كليات اجلامعة 

مثانية عشر كلية متنح درجة البكالوريوس وثالث كليات جمتمع متنح درجة الدبلوم دون منها  ختصصًا علمياً 
 ، 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. -
 قسم أمراض األذن واألنف واحلنجرة. -
 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:

 األسنان.قسم وقاية  -
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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

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

 

 (بعدمل تبدأ الدراسة هبا ) 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

 األقسام العلمية اآلتية:وتضم 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. -
 قسم اهلندسة الكهرابئية. -
 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. -
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 (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 إدارة األعمال. -
 قسم اللغة اإلجنليزية. -
 قسم اللغة العربية. -
 قسم احملاسبة. -
 

 كلية الشريعة والقانون .13
 وتضم األقسام العلمية اآلتية: ومتنح درجة البكالوريوس

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

 )تتم الدراسة حالياً من خالل مركز دراسات الطالبات بدومة اجلندل( كلية العلوم واآلداب بدومة اجلندل .14
 ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم اللغة اإلجنليزية. -
 الرايضيات. قسم -
 قسم علوم احلاسب واملعلومات. -
 قسم إدارة األعمال. -
 قسم االقتصاد املنزيل. -
 

 (مل تبدأ الدراسة هبا بعد)  ابلقرايت كلية الطب والعلوم الطبية .15
 ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم العلوم الطبية األساسية. -
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 قسم اجلراحة. -
 قسم طب األطفال. -
 طب الطوارئ.قسم  -
 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
 ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 علوم املختربات.قسم  -
 قسم العالج الطبيعي والتأهيل الصحي. -
 قسم التغذية اإلكلينيكية. -
 قسم تقنية األجهزة الطبية. -
 قسم األشعة والتصوير الطيب. -
 قسم التمريض. -
 

 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت .17
 ومتنح درجة البكالوريوس وتضم األقسام العلمية اآلتية:

 قسم اللغة اإلجنليزية. -
 العربية.قسم اللغة  -
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 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. -
 الرايضيات. قسم -
 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. -
 )مؤجل القبول( قسم إدارة األعمال. -
 قسم علوم احلاسب واملعلومات. -
 قسم الرايضيات. -
 قسم الفيزايء. -
 قسم الكيمياء. -
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 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
 الدبلوم وتضم األقسام العلمية اآلتية: ومتنح درجة

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

 
 كلية اجملتمع بطربجل .21

 ومتنح درجة الدبلوم وتضم األقسام العلمية اآلتية:
 قسم العلوم الطبية التطبيقية. -
 

 :واملراكز املساندة واملعاهد العلمية العماداتب _
تضم اجلامعة بني وحداهتا عددًا من العمادات واملراكز املساندة اليت يقوم بعضها أبعباء تعليمية  

وتدريسية أو تقدمي خدمات وأنشطة للطالب والطالبات، كما يقوم البعض اآلخر مبهام حبثية وتطويرية، 
 وتشمل هذه العمادات ما يلي:

 قبول والتسجيل.عمادة ال .1
 عمادة شؤون الطالب. .2
 عمادة شؤون املكتبات. .3
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 عمادة السنة التحضريية. .4
 عمادة الدراسات العليا. .5
 عمادة البحث العلمي. .6
 عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي. .7
 عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد. .8
 عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر. .9

 التدريس واملوظفني.عمادة شؤون أعضاء هيئة  .10
 معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب. .11
 .والطاليبمركز االرشاد األكادميي  .12

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 الفصل األول
 الطالب والطالبات ابجلامعة عددبياانت 

 ن واملقيدين واخلرجيني.يالبياانت اإلحصائية اإلمجالية للطالب والطالبات املستجد – 1/1

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

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

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

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

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

 هـ.1436/1437 الدراسيهـ والعام 1432/1433 الدراسيالعام 
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 بياانت الطالب والطالبات:

يعترب الطالب والطالبات هم اجملال األساسي لعمل وحدات اجلامعة ونشاطها وذلك هبدف حتقيق 
زايدة متنامية يف عدد املقبولني ابلتوازي مع حتسني البيئة التعلمية وتوفري اإلمكاانت املادية اليت تساعد على 

 راهتم وتنمية مهاراهتم.حتقيق اجلودة ورفع كفاءة اخلرجيني وتطوير قد
ويشمل هذا الفصل عرض للبياانت اإلحصائية اإلمجالية لعدد الطالب والطالبات املستجدين واملقيدين 

هـ مث إيضاحاً تفصيلياً للبياانت على مستوى الكليات بكل مرحلة 1436/1437واخلرجيني يف العام الدراسي 
دراسات  ادإلعدهي األساس دراسية. ومن مث بياانت عدد الطالب املستجدين واملنقطعني واملطوي قيدهم و 

نوات بيان مقارن لتطور إمجايل عدد الطالب والطالبات يف السباحلد من اهلدر ورفع الكفاءة. وخيتتم الفصل 
 اخلمس األخرية.

 
 :تسجددن  واملييدن  وارخييجنطالبات املالطالب و لل: البياانت اإلحصائية اإلمجالية 1/1

ه 1436/1437لعام الدراسي يف ان واملقيدين واخلرجيني وتشمل عدد الطالب والطالبات املستجدي 
يتبعه ( والذي 1/1ونظام الدراسة واجلنس واجلنسية وذلك وفقاً للجدول التايل رقم ) الدراسية حسب املراحل

 أشكال إحصائية بيانية توضيحية بقيم املتغريات الثالث اليت تتضمنها البياانت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

الطالب والطالبات املستجدين واملقيدين واخلرجيني حسب املرحلة الدراسية ونظام (: ميثل عدد 1/1اجلدول )
 هـ:1436/1437الدراسة )انتظام، انتساب، تعليم موازي( واجلنس واجلنسية للعام الدراسي 

 اجلنتسية امليحلة اجلامعية
 ارخييجون املييدون املتسجددون

 جمموع أنثى ذكي جمموع أنثى ذكي جمموع أنثى ذكي

 ميحلة الدراسات العليا
 (ماجتسجري)

 *0 0 0 44 20 24 20 8 12 سعودي

غري 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سعودي

جمموع 
 0 0 0 44 20 24 20 8 12 فيعي

 ميحلة البكالورنوس
 )انجظام(

 3376 2074 1302 24854 14188 10666 6559 3316 3243 سعودي

غري 
 54 33 21 322 174 148 103 64 39 سعودي

جمموع 
 3430 2107 1323 25176 14362 10814 6662 3380 3282 فيعي

 ميحلة البكالورنوس
 )انجتساب(

 465 50 415 2036 345 1691 458 87 371 سعودي

غري 
 7 5 2 11 9 2 1 1 0 سعودي

جمموع 
 472 55 417 2047 354 1693 459 88 371 فيعي

 ميحلة البكالورنوس
 )تعليم موازي(

 112 17 95 359 96 263 77 22 55 سعودي

غري 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سعودي

جمموع 
 112 17 95 359 96 263 77 22 55 فيعي

ميحلة الدبلوم دون 
 اجلامعي

 )كليات اجملجمع(

 60 43 17 785 368 417 457 183 274 سعودي

غري 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سعودي

جمموع 
 60 43 17 785 368 417 457 183 274 فيعي

 اإلمجايل العام

 4013 2184 1829 28078 15017 13061 7571 3616 3955 سعودي

غري 
 61 38 23 333 183 150 104 65 39 سعودي

جمموع  
 4074 2222 1852 28411 15200 13211 7675 3681 3994 كلي

 هـ.1438/1439يتوقع بدء التخرج يف مرحلة الدراسات العليا )ماجستري( يف العام الدراسي * 
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م دون البكالوريوس والدبلو  يتمبرحل(: ميثل إمجايل عدد الطالب والطالبات املستجدين 1/1/1الشكل )
 .هـ1436/1437حسب نظام الدراسة واجلنس للعام الدراسي اجلامعي 

 

 

 حتسب نظام الدراسة يحلة البكالورنوسمبالطالب والطالبات املتسجددن  إمجايل عدد توزنع  نتسب -1

 
 

 

مرحلة البكالوريوس 

(انتظام)

مرحلة البكالوريوس 

(انتساب)

مرحلة البكالوريوس 

(تعليم موازي)

الدبلوم دون الجامعي 

(كليات المجتمع)

المجموع 6662 459 77 457

ذكور 3282 371 55 274

إناث 3380 88 22 183
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(تعليم موازي)مرحلة البكالوريوس 
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 دون وموالدبل البكالوريوس يتمبرحل(: ميثل إمجايل عدد الطالب والطالبات املقيدين 1/1/2الشكل )
 .هـ1436/1437حسب نظام الدراسة واجلنس للعام الدراسي  اجلامعي

 

 يحلة البكالورنوس حتسب نظام الدراسةمبإمجايل عدد الطالب والطالبات املييدن  توزنع نتسب  -2

 
 

 

مرحلة البكالوريوس 

(انتظام)

مرحلة البكالوريوس 

(انتساب)

مرحلة البكالوريوس 

(تعليم موازي)

الدبلوم دون الجامعي 

(كليات المجتمع)

المجموع 25176 2047 359 785

ذكور 10814 1693 263 417

إناث 14362 354 96 368
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 دون لوموالدب البكالوريوس مبرحليت(: ميثل إمجايل عدد الطالب والطالبات اخلرجيني 1/1/3الشكل )
 .هـ1436/1437حسب نظام الدراسة واجلنس للعام الدراسي  اجلامعي

 
 

 يحلة البكالورنوس حتسب نظام الدراسةمبإمجايل عدد الطالب والطالبات ارخييجن توزنع نتسب  -3

 
 

 
 

مرحلة البكالوريوس 

(انتظام)

مرحلة البكالوريوس 

(انتساب)

مرحلة البكالوريوس 

(تعليم موازي)

الدبلوم دون الجامعي 

(كليات المجتمع)

المجموع 3430 472 112 60

ذكور 1323 417 95 17

إناث 2107 55 17 43
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 :املتسجددن  لطالب والطالباتالجفصيلية لاإلحصائية  البياانت 1/2
 : بياانت الطالب والطالبات املتسجددن  مبيحلة الدراسات العليا1/2/1

هـ مبرحلة الدراسات العليا بدرجة املاجستري بكل من  1436/1437استمر القبول يف العام الدراسي 

وتسعى اجلامعة إىل ( من الذكور. 12( طالب وطالبة منهم )20كلية الرتبية وكلية الشريعة والقانون بقبول )

مكاانت الالزمة ل توفري اإلااتحة املزيد من فرص القبول ابلدراسات العليا يف ختصصات جديدة بعد استكما

لذلك ابالنتهاء من جتهيز مركز األحباث العلمية ابجلامعة. ومن املستهدف البدء ابلقبول مبرحلة املاجستري 

 هـ.1438/1439بتخصص الرايضيات بكلية العلوم يف العام الدراسي 

 
 :: بياانت الطالب والطالبات املتسجددن  مبيحلة البكالورنوس1/2/2

طالب والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس زايدة يف العام الدراسي بنسبة حنو حقق عدد ال

( طالب وطالبة يف العام 6487( طالب وطالبة مقارنًة بعدد )7198حيث بلغ إمجايل عددهم ) 11%

 :( طالب وطالبة. وتوضح بياانت املستجدين املؤشرات األساسية اآلتية711الدراسي السابق. بزايدة تبلغ )

يف حدود النسبة - %11املنتظمني حنو بينما بلغت الزايدة يف عدد املستجدين مبرحلة البكالوريوس    -1

بينما تراجع عدد املستجدين بنظام التعليم  %17فإن الزايدة يف عدد املنتسبني بلغت حنو  -العامة

 النظام.قرارات اجلديدة املنظمة للقبول هبذا للتقريباً انعكاساً  %56املوازي بنسبة 

لييت اهلندسة كشحني للقبول ابلكليات الصحية و املر –بينما جاء عدد املستجدين ابلسنة التحضريية  -2

مقارابً لعددهم يف العام الدراسي السابق. فإن الزايدة اإلمجالية اليت حتققت  -وعلوم احلاسب واملعلومات
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ليات الشريعة ات نظرية وهي كيف عدد املستجدين جاءت أساساً يف عددهم ابلكليات اليت تقدم ختصص

والقانون، والعلوم اإلدارية واإلنسانية، العلوم واآلداب بطربجل، والعلوم واآلداب ابلقرايت. وتعمل 

وسع حداث التطور املأمول يف هيكل قبول املستجدين ابلتإ يف إطار خطتها االسرتاتيجية علىاجلامعة 

 .تخصصات النظرية واإلنسانيةمقابل احلد من ال والعلميةيف اجملاالت الصحية 

هـ بدء الزايدة 1436/1437بتوزيع إمجايل عدد املستجدين حسب اجلنس فقد شهد العام الدراسي   -3

يف عدد ونسبة الذكور عن اإلانث مقارنة ابألعوام السابقة منذ نشأة اجلامعة حيث بلغ عددهم يف العام 

يف العام السابق  %47.4مقارنة بنسبة  %51.5( طالب بنسبة 3708حمل الدراسة )

 هـ.1435/1436

هـ حيث بلغ عددهم 1436/1437حتققت زايدة ملحوظة يف عدد غري السعوديني املستجدين يف العام  -4

( طالب وطالبة يف العام الدراسي السابق أغلبهم من اإلانث 53( طالب وطالبة مقارنة بعدد )104)

 املنتظمني خاصة بكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية.

 ( البياانت التفصيلية لعدد الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس:1/2/1ويشمل اجلدول التايل )
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(: ميثل توزيع عدد الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس على الكليات حسب 1/2/1اجلدول )
 .هـ1436/1437لعام الدراسي تعليم موازي( واجلنس واجلنسية ل-انتساب-نظام الدراسة )انتظام

نظام  اسم الكلية
 الدراسة

 اإلمجايل غري سعودي سعودي

 جمموع أنثى ذكي جمموع أنثى ذكي جمموع أنثى ذكي

 1075 469 606 12 4 8 1063 465 598 انتظام التسنة الجحضرينة

 304 206 98 0 0 0 304 206 98 انتظام الرتبية كلية

 598 172 426 10 5 5 588 167 421 انتظام كلية الشينعة واليانون

 418 208 210 17 12 5 401 196 205 انتظام كلية العلوم

كلية العلوم اإلدارنة 
 واإلنتسانية

 2323 928 1395 51 31 20 2272 897 1375 جمموع فرعي

 459 88 371 1 1 0 458 87 371 انتساب

 1864 840 1024 50 30 20 1814 810 1004 انتظام

 77 22 55 0 0 0 77 22 55 تعليم موازي* كلية العلوم الطبية الجطبييية

كلية العلوم واآلداب 
 ابلييايت

 1439 917 522 12 12 0 1427 905 522 انتظام

 964 568 396 2 1 1 962 567 395 انتظام كلية العلوم واآلداب بطربجل

 اإلمجايل العام

 6662 3380 3282 103 64 39 6559 3316 3243 انتظام

 459 88 371 1 1 0 458 87 371 انتساب

 77 22 55 0 0 0 77 22 55 تعليم موازي

 7198 3490 3708 104 65 39 7094 3425 3669 جمموع كلي

ب واملعلومات واهلندسة وعلوم احلاس*يتم قبول الطالب والطالبات املنتظمني املستجدين ابلكليات الصحية 
 من خالل السنة التحضريية.

 



 

25 

(: ميثل توزيع عدد الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس )انتظام، انتساب، 1/2/1الشكل )
 .هـ1436/1437تعليم موازي( على الكليات حسب اجلنس للعام الدراسي 
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المجموع 1075 304 598 418 2323 77 1439 964

ذكور 606 98 426 210 1395 55 522 396

إناث 469 206 172 208 928 22 917 568
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 حتسب الكليات املتسجددن  مبيحلة البكالورنوس توزنع إمجايل عدد الطالب والطالباتنتسب  -4
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 اجلامعي:دون _ الطالب والطالبات املتسجددن  مبيحلة الدبلوم 1/2/3

هـ حيث 1436/1437القبول املتنامي يف عدد املستجدين بكليات اجملتمع يف العام الدراسي  استمر
وإن جاءت أقل من النسبة اليت حتققت يف العام السابق حيث   %24بلغت نسبة الزايدة يف عددهم حنو 

جاء املعدل األكرب يف نسبة زايدة املستجدين بكلية اجملتمع بطربجل حيث  وقد %47.8كانت تبلغ حنو 
 هـ.1435/1436عن العام  %55بلغت حنو 

كما حتقق يف العام حمل الدراسة ارتفاع يف نسبة املقبولني من الطالب مقارنة ابلطالبات حيث بلغت 
فقط  %51عام السابق حنو للطالبات بينما كانت نسبة الطالب يف ال %40مقابل  %60نسبتهم حنو 

 وذلك وفقاً لبياانت اجلدول التايل:
 
 

(: ميثل توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة الدبلوم دون اجلامعي على  1/2/2اجلدول )
 :هـ1436/1437كليات اجملتمع حسب نظام الدراسة واجلنس واجلنسية للعام الدراسي 

 نظام الدراسة اسم الكلية
 سعودي

 جمموع أنثى ذكي

 158 67 91 انتظام كلية اجملجمع بتسكاكا

 170 62 108 انتظام كلية اجملجمع ابلييايت

 129 54 75 انتظام كلية اجملجمع بطربجل

 457 183 274 انتظام اإلمجايل العام
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 للطالب والطالبات املييدن :الجفصيلية : البياانت اإلحصائية 1/3
 :الطالب والطالبات املييدن  مبيحلة الدراسات العليا : بياانت1/3/1

فصيالً املقيدين هبا ما زالت حمدودة ويتم عرضها ت أعداد حلداثة القبول هبذه املرحلة فإن بياانتنظراً 
 :اجلدول التايل يف

 

على وزعني م الدراسات العليامبرحلة  املقيدين(: ميثل توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات 1/3/1اجلدول )
 :هـ1436/1437حسب اجلنس للعام الدراسي كليات ال

 اسم الكلية
 سعودي

 جمموع أنثى ذكي

 32 16 16 الرتبيةكلية 

 12 4 8 الشينعة واليانونكلية 

 44 20 24 اإلمجايل العام

 
 

 

 :  مبيحلة البكالورنوسنبياانت الطالب والطالبات املييد :1/3/2

 توضح الدراسة التحليلية لبياانت املقيدين هبذه املرحلة واليت تشمل الدارسني من املنتظمني واملنتسبني
 وبنظام التعليم املوازي من الطالب والطالبات السعوديني وغريهم املؤشرات الرئيسة التالية:

ونسبة الطالب والطالبات املنتظمني يف العام الدراسي موضع الدراسة لتبلغ نسبتهم استمر تزايد عدد  -1
يف العام  %88.4من إمجايل عدد املقيدين مبرحلة البكالوريوس ارتفاعًا من نسبة حنو  %91.2حنو 

 %1.5ونسبة  %7.3الدراسي السابق، بينما بلغت نسبة إمجايل عدد الطالب والطالبات املنتسبني حنو 
 مقيدين واملقيدات بنظام التعليم املوازي.لل
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ما زال عدد الطالبات املقيدات ميثل النسبة األكرب من إمجايل عدد املقيدين حيث تبلغ نسبتهن حنو  -2
 ابلرغم من االرتفاع يف عدد ونسبة املستجدين من الذكور هذا العام. .53.5%

من إمجايل عدد املقيدين بزايدة  %1.2ميثل عدد الطالب والطالبات املقيدين من غري السعوديني حنو  -3
 هـ.1436/1437العام يف إزاء ارتفاع عدد املستجدين منهم  %0.1بنسبة حنو 

من إمجايل عددهم يف أربعة كليات هي:  %71تشري بياانت الطالب والطالبات املقيدين إىل تركز حنو  -4
اإلدارية واإلنسانية، العلوم واآلداب ابلقرايت، العلوم واآلداب بطربجل ابإلضافة إىل كلية الرتبية. العلوم 

وقد انعكس أثر ذلك على هيكل الطالب والطالبات املقيدين حسب التخصصات العلمية حيث 
 البياانت النتائج الرئيسة التالية: توضح

من إمجايل عدد  %69.9سانية يبلغ حنو ن نسبة عدد املقيدين ابلتخصصات النظرية واإلنأ -أ
 املقيدين.

من إمجايل عدد  %14.9ن نسبة عدد املقيدين ابلتخصصات العلمية والتطبيقية يبلغ حنو أ -ب
 املقيدين.

 من إمجايل عدد املقيدين. %8ن نسبة عدد املقيدين ابلتخصصات الصحية يبلغ حنو أ -ت

 من إمجايل املقيدين. %3و نسبة عدد املقيدين من التخصصات اهلندسية يبلغ حن أن -ث

يبلغ  (ةاملرشحني لالنضمام للكليات الصحية واهلندسيعدد املقيدين ابلسنة التحضريية ) أن نسبة -ج
 .%4.2حنو 

وتسعى اجلامعة يف مرحلة التطوير ومن خالل اخلطة االسرتاتيجية إىل حتقيق النمو يف عدد الطالب 
 العمل. سية والصحية مبا يليب ويتالئم مع احتياجات سوقوالطالبات املقيدين ابلتخصصات العلمية واهلند

 ويوضح اجلدول التايل البياانت التفصيلية للطالب والطالبات املقيدين مبرحلة البكالوريوس:
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األقسام و  ن مبرحلة البكالوريوس على الكلياتيالطالب والطالبات املقيدعدد توزيع  ويوضح(: 1/3/2اجلدول )
 هـ.1436/1437 الدراسيتعليم موازي( واجلنس واجلنسية للعام -انتساب-حسب نظام الدراسة )انتظامالعلمية 

 اسم الكلية/ اليتسم العلمي/ نظام الدراسة
 غري سعودي سعودي

 اإلمجايل
 جمموع أنثى ذكي جمموع أنثى ذكي

 1148 13 4 9 1135 481 654 التسنة الجحضرينة للكليات العلمية )انجظام(

 2044 3 3 0 2041 1548 493 كلية الرتبية )انجظام(

 1097 3 3 0 1094 607 487 الرتبية ارخاصة

 930 0 0 0 930 930 0 رايض األطفال

 17 0 0 0 17 11 6 علماتوامل املعلمن يتطالب والطالبات املتسجمين  م  كليال

 1489 14 7 7 1475 445 1030 كلية الشينعة واليانون )انجظام(

 874 12 6 6 862 239 623 الشينعة

 615 2 1 1 613 206 407 اليانون

 416 2 1 1 414 162 252 كلية الصيدلة

 317 2 1 1 315 162 153 الصيدلة )انجظام(    

 99 0 0 0 99 0 99 الصيدلة )تعليم موازي(

 327 2 1 1 325 65 260 كلية الطب )انجظام(

 1537 34 24 10 1503 668 835 كلية العلوم )انجظام(

 487 5 4 1 482 188 294 األحياء

 304 3 1 2 301 82 219 اليايضيات

 240 2 1 1 238 156 82 الفيزايء

 235 8 7 1 227 154 73 الكيمياء

 271 16 11 5 255 88 167 عام

 8667 146 97 49 8521 3435 5086 كلية العلوم اإلدارنة واإلنتسانية

 2045 11 9 2 2034 343 1691 انجتساب

 1848 7 5 2 1841 279 1562 الدراسات اإلسالمية

 197 4 4 0 193 64 129 اللغة العيبية

 6622 135 88 47 6487 3092 3395 انجظام 

 1510 44 23 21 1466 783 683 إدارة األعمال

 2044 3 3 0 2041 744 1297 الدراسات اإلسالمية

 1804 49 40 9 1755 989 766 اللغة اإلجنليزنة

 594 15 12 3 579 229 350 اللغة العيبية
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 اسم الكلية/ اليتسم العلمي/ نظام الدراسة
 غري سعودي سعودي

 اإلمجايل
 جمموع أنثى ذكي جمموع أنثى ذكي

 670 24 10 14 646 347 299 احملاسبة

 969 2 1 1 967 595 372 كلية العلوم الطبية الجطبييية

 804 2 1 1 802 544 258 انجظام 

 269 0 0 0 269 208 61 الجمينض

 160 0 0 0 160 95 65 العالج الطبيعي والجأهيل الصحي

 222 1 0 1 221 112 109 عام

 153 1 1 0 152 129 23 علوم املخجربات اإلكلينيكية

 165 0 0 0 165 51 114 تعليم موازي

 125 0 0 0 125 51 74 الجمينض

 40 0 0 0 40  40 علوم املخجربات اإلكلينيكية

 354 0 0 0 354 291 63 كلية العلوم الطبية الجطبييية ابلييايت )انجظام(

 74 0 0 0 74 74 0 الجمينض

 88 0 0 0 88 54 34 العالج الطبيعي والجأهيل الصحي

 77 0 0 0 77 74 3 عام

 115 0 0 0 115 89 26 علوم املخجربات اإلكلينيكية

 5647 35 33 2 5612 4118 1494 كلية العلوم واآلداب ابلييايت

 2 0 0 0 2 2 0 انجتساب

 2 0 0 0 2 2 0 الدراسات اإلسالمية

 5645 35 33 2 5610 4116 1494 انجظام 

 371 8 8 0 363 259 104 احلاسب اآليل

 302 1 1 0 301 203 98 الدراسات اإلسالمية

 302 2 2 0 300 166 134 اليايضيات

 266 1 1 0 265 121 144 الفيزايء

 244 1 1 0 243 172 71 الكيمياء

 1199 17 15 2 1182 798 384 اللغة اإلجنليزنة

 1599 2 2 0 1597 1218 379 العيبيةاللغة 

 960 1 1 0 959 959 0 رايض األطفال

 402 2 2 0 400 220 180 عام

 3238 4 1 3 3234 2251 983 كلية العلوم واآلداب بطربجل )انجظام(

 240 0 0 0 240 0 240 إدارة األعمال
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 اسم الكلية/ اليتسم العلمي/ نظام الدراسة
 غري سعودي سعودي

 اإلمجايل
 جمموع أنثى ذكي جمموع أنثى ذكي

 204 0 0 0 204 170 34 احلاسب اآليل

 10 0 0 0 10 10 0 الدراسات اإلسالمية

 238 0 0 0 238 182 56 اليايضيات

 184 0 0 0 184 140 44 الفيزايء

 833 3 0 3 830 580 250 اللغة اإلجنليزنة

 1359 1 1 0 1358 1066 292 اللغة العيبية

 53 0 0 0 53 53 0 رايض األطفال

 117 0 0 0 117 50 67 عام

 657 55 0 55 602 0 602 كلية اهلندسة )انجظام(

 248 39 0 39 209 0 209 اهلندسة املدنية

 143 9 0 9 134 0 134 اهلندسة امليكانيكية

 266 7 0 7 259 0 259 اهلندسة الكهيابئية

 154 1 0 1 153 0 153 كلية طب األسنان )انجظام(

 935 22 11 11 913 570 343 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 840 22 11 11 818 525 293 انجظام 

 408 5 4 1 403 322 81 علوم احلاسب واملعلومات

 257 11 7 4 246 203 43 نظم املعلومات

 175 6 0 6 169 0 169 هندسة احلاسب اآليل والشبكات

 95 0 0 0 95 45 50 تعليم موازي

 95 0 0 0 95 45 50 علوم احلاسب واملعلومات

 27582 333 183 150 27249 14629 12620 اإلمجايل الكلي

 25176 322 174 148 24854 14188 10666 انجظام

 2047 11 9 2 2036 345 1691 انجتساب

 359 0 0 0 359 96 263 تعليم موازي
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الطالب والطالبات املقيدين مبرحلة البكالوريوس )انتظام، انتساب،  عدد(: ميثل توزيع 1/3/1الشكل )
 .هـ1436/1437للعام الدراسي  حسب اجلنس تعليم موازي( على الكليات
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المجموع 1148 2044 1489 416 327 1537 8667 969 354 5647 3238 657 154 935

أنثى 485 1551 452 163 66 692 3532 596 291 4151 2252 0 0 581

ذكر 663 493 1037 253 261 845 5135 373 63 1496 986 657 154 354
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 نتسب توزنع عدد الطالب والطالبات املييدن  مبيحلة البكالورنوس حتسب الكليات. -5
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   مبيحلة الدبلوم دون اجلامعينبياانت الطالب والطالبات املييد – 1/3/3

هـ وجاء ذلك 1436/1437حقق عدد الطالب والطالبات املقيدين هبذه املرحلة منواً واضحاً يف عام 
مسايراً للزايدة اليت متت هذا العام يف عدد املستجدين مبرحلة الدبلوم دون اجلامعي ليبلغ إمجايل عدد املقيدين 

 يفالطالبات أعلى من قرينتها وقد جاءت نسبة الزايدة يف عدد  %38.4( طالب وطالبة بنسبة منو 785)
 زايدة عدد الطالب. ةنسب %31.1مقابل  %47.8الطالب حيث بلغت 

 

لى  ن مبرحلة الدبلوم دون اجلامعي عيالطالب والطالبات املقيدعدد (: ميثل توزيع إمجايل 1/3/3اجلدول )
 .هـ1436/1437 الدراسيكليات اجملتمع حسب نظام الدراسة واجلنس للعام 

 اسم الكلية
نظام 
 الدراسة

 اإلمجايل غري سعودي سعودي

 جمموع أنثى ذكي جمموع أنثى ذكي جمموع أنثى ذكي

 255 132 123 0 0 0 255 132 123 انجظام كلية اجملجمع بتسكاكا

 317 135 182 0 0 0 317 135 182 انجظام كلية اجملجمع ابلييايت

 213 101 112 0 0 0 213 101 112 انجظام كلية اجملجمع بطربجل

 785 368 417 0 0 0 785 368 417 اإلمجايل العام
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 :ارخييجنوالطالبات لطالب الجفصيلية ل : البياانت اإلحصائية1/4

 : مبيحلة البكالورنوسنبياانت الطالب والطالبات ارخييج – 1/4/1

استمرت اجلامعة يف حتقيق معدالت منو متزايدة يف عدد اخلرجيني يف الكليات والتخصصات املختلفة 
( طالب وطالبة 4014حيث بلغ إمجايل عددهم مبرحلة البكالوريوس من املنتظمني واملنتسبني والتعليم املوازي )

ابق. وأهم املؤشرات اليت ( طالب وطالبة عن عددهم يف العام الس401عدد )ببزايدة  %11.1بنسبة منو 
 توضحها بياانت اخلرجيني ما يلي:

ما زالت أعداد الطالبات اخلرجيات متثل العدد والنسبة األكرب من اخلرجيني حيث تبلغ نسبتهن يف العام  -1
يف العام الدراسي السابق  %60.6من إمجايل اخلرجيني مقابل حنو  %54.3هـ 1436/1437الدراسي 

 طبيعة الكليات اليت بدأت هبا اجلامعة وتوزيع عدد املقيدين حسب اجلنس خاللوهذا التوزيع يتسق مع 
 السنوات املاضية.

من إمجايل عدد اخلرجيني مقابل حنو  %85.5ميثل عدد اخلرجيني من الطالب والطالبات املنتظمني حنو  -2
 للخرجيني من نظام التعليم املوازي. %2.8من املنتسبني ونسبة  11.7%

( خريج 61هـ ليبلغ عددهم )1436/1437ديني من اخلرجيني زايدة يف العام الدراسي حقق غري السعو  -3
 ( خريج يف العام الدراسي السابق.26مقابل )

 توزيع اخلرجيني حسب األقسام والتخصصات العلمية ما يلي:يوضح  -4

 من إمجايل اخلرجيني. %73.5ميثل عدد اخلرجيني من األقسام النظرية واإلنسانية حنو  -أ

 من إمجايل اخلرجيني. %16.5نسبة اخلرجيني من التخصصات التطبيقية واهلندسية حنو تبلغ  -ب

 من إمجايل اخلرجيني. %10حقق خرجيي التخصصات الصحية نسبة  -ت

 وهو ما يوضحه تفصيالً اجلدول التايل:
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األقسام و  مبرحلة البكالوريوس على الكليات نيالطالب والطالبات اخلرجيعدد  (: ميثل توزيع إمجايل1/4/1اجلدول )
 :هـ1436/1437 الدراسيللعام  واجلنسية ( واجلنستعليم موازي-انتساب-حسب نظام الدراسة )انتظام العلمية

 الكلية/ اليتسم األكادميي
 غري سعودي سعودي

 اإلمجايل
 جمموع أنثى ذكي جمموع أنثى ذكي

 877 4 4 0 873 671 202 )انجظام( كلية الرتبية

 432 4 4 0 428 232 196 الرتبية اخلاصة

 428 0 0 0 428 428 0 رايض األطفال

 17 0 0 0 17 11 6 املعلماتو  املعلمني طالب والطالبات املستمرين من كلييتال

 175 1 0 1 174 67 107 )انجظام( كلية الشينعة واليانون

 24 1 0 1 23 14 9 الشريعة

 151 0 0 0 151 53 98 القانون

 71 0 0 0 71 0 71 كلية الصيدلة

 14 0 0 0 14 0 14 (انجظامالصيدلة )

 57 0 0 0 57 0 57 (تعليم موازيالصيدلة )

 33 1 0 1 32 0 32 )انجظام( كلية الطب

 294 4 4 0 290 97 193 )انجظام( كلية العلوم

 164 0 1 0 163 43 120 األحياء

 65 0 1 0 64 14 50 الرايضيات

 29 0 0 0 29 19 10 الفيزايء

 36 2 2 0 34 21 13 الكيمياء

 1024 25 18 7 999 285 714 كلية العلوم اإلدارنة واإلنتسانية

 470 7 5 2 463 48 415 انجتساب

 450 5 3 2 445 43 402 الدراسات اإلسالمية

 20 2 2 0 18 5 13 اللغة العربية

 554 18 13 5 536 237 299 انجظام

 130 6 5 1 124 81 43 إدارة األعمال
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 الكلية/ اليتسم األكادميي
 غري سعودي سعودي

 اإلمجايل
 جمموع أنثى ذكي جمموع أنثى ذكي

 192 0 0 0 192 42 150 الدراسات اإلسالمية

 172 8 8 0 164 87 77 اللغة اإلجنليزية

 19 1 0 1 18 9 9 اللغة العربية

 41 3 0 3 38 18 20 احملاسبة

 285 1 1 0 284 196 88 كلية العلوم الطبية الجطبييية 

 230 1 1 0 229 179 50 انجظام 

 114 0 0 0 114 91 23 التمريض

 52 0 0 0 52 33 19 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 64 1 1 0 63 55 8 علوم املختربات اإلكلينيكية

 55 0 0 0 55 17 38 تعليم موازي

 52 0 0 0 52 17 35 التمريض

 3 0 0 0 3 0 3 علوم املختربات اإلكلينيكية

 672 10 7 3 662 482 180 كلية العلوم واآلداب ابلييايت

 2 0 0 0 2 2 0 انجتساب

 2 0 0 0 2 2 0 الدراسات اإلسالمية

 670 10 7 3 660 480 180 انجظام 

 55 1 1 0 54 39 15 احلاسب اآليل

 35 0 0 0 35 35 0 الدراسات اإلسالمية

 37 1 1 0 36 10 26 الرايضيات

 24 0 0 0 24 5 19 الفيزايء

 21 1 0 1 20 16 4 الكيمياء

 156 6 5 1 150 73 77 اللغة اإلجنليزية

 133 1 0 1 132 93 39 اللغة العربية

 209 0 0 0 209 209 0 األطفالرايض 
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 الكلية/ اليتسم األكادميي
 غري سعودي سعودي

 اإلمجايل
 جمموع أنثى ذكي جمموع أنثى ذكي

 313 0 0 0 313 264 49 )انجظام( كلية العلوم واآلداب بطربجل

 7 0 0 0 7 0 7 إدارة األعمال

 29 0 0 0 29 27 2 احلاسب اآليل

 7 0 0 0 7 7 0 الدراسات اإلسالمية

 38 0 0 0 38 30 8 الرايضيات

 73 0 0 0 73 59 14 اللغة اإلجنليزية

 101 0 0 0 101 83 18 اللغة العربية

 58 0 0 0 58 58 0 رايض األطفال

 148 11 0 11 137 0 137 )انجظام( كلية اهلندسة

 55 7 0 7 48 0 48 اهلندسة املدنية

 39 4 0 4 35 0 35 اهلندسة امليكانيكية

 54 0 0 0 54 0 54 هندسة القوى الكهرابئية

 15 0 0 0 15 0 15 )انجظام( كلية طب األسنان

 107 4 4 0 103 79 24 )انجظام( كلية علوم احلاسب واملعلومات

 63 4 4 0 59 47 12 علوم احلاسب واملعلومات

 32 0 0 0 32 32 0 نظم احلاسب اآليل

 12 0 0 0 12 0 12 هندسة احلاسب اآليل والشبكات

 4014 61 38 23 3953 2141 1812 اإلمجايل الكلي

 3430 54 33 21 3376 2074 1302 انجظام

 472 7 5 2 465 50 415 انجتساب

 112 0 0 0 112 17 95 تعليم موازي
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 ،الطالب والطالبات اخلرجيني مبرحلة البكالوريوس )انتظام، انتساب عدد(: ميثل توزيع 1/4/1الشكل )
 .هـ1436/1437اجلنس للعام الدراسي ( على الكليات حسب تعليم موازي
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  مبيحلة الدبلوم دون اجلامعينبياانت الطالب والطالبات ارخييج – 1/4/2

( 60)بلغ إمجايل عدد اخلرجيني هبذه املرحلة يف العام الدراسي حمل التقرير ومجيعهم من السعوديني 
( 28هـ )1435/1436الدراسي السابق  حيث كان عددهم يف العام %114طالب وطالبة بنسبة زايدة 

 طالب وطالبة فقط.

 وقد توزعت الزايدة على كليات اجملتمع الثالث كما يلي:

 ( خريج عن العام السابق.13( خريج بزايدة )31إمجايل عدد اخلرجيني بكلية اجملتمع بسكاكا )بلغ  -1

( خرجيني فقط يف عام 5( خريج مقابل )22اجملتمع ابلقرايت يف املركز الثاين بعدد ) كليةت  جاء -2
 هـ.1435/1436

( 7هـ حيث بلغ عددهم )1436/1437( خريج يف العام 2حققت كلية اجملتمع بطربجل زايدة بعدد ) -3
 هـ.1435/1436( خرجيني يف عام 5خرجيني مقابل )

 هـ:1436/1437ة خلرجيي هذه املرحلة عام ويشمل اجلدول التايل البياانت التفصيلي
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ليات  مبرحلة الدبلوم دون اجلامعي على كوالطالبات اخلرجيني: ميثل توزيع إمجايل الطالب (1/4/2اجلدول )
 .هـ1436/1437 الدراسينظام الدراسة واجلنس للعام األقسام العلمية و اجملتمع 

 نظام الدراسة / واألقتسام العلميةاسم الكلية
 سعودي

 جمموع أنثى ذكي

 31 25 6 انجظام كلية اجملجمع بتسكاكا

 21 17 4 انجظام إدارة املوارد البشينة -

 10 8 2 انجظام اإلدارة املالية -

 22 16 6 انجظام كلية اجملجمع ابلييايت

 15 10 5 انجظام اإلدارة املالية -

 7 6 1 انجظام احلاسب اآليل -

 7 2 5 انجظام كلية اجملجمع بطربجل

 5 0 5 انجظام اإلدارة املالية -

 2 2 0 انجظام الجمينض -

 60 43 17 انجظام اإلمجايل العام
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 :واملفصولن أكادمييا  واملطوي قيدهم املنتسحبن واملنيطعن الطالب والطالبات  – 1/5

 يلي:هـ إىل ما 1436/1437وتشري بياانت اجلدول التايل واليت توضح عددهم خالل العام الدراسي 
( من الطالب. وقد جاء العدد األكرب من 242( طالب وطالبة منهم )343بلغ عدد املنسحبني ) -أ

( طالب وطالبة مث كلية العلوم واآلداب ابلقرايت 154املنسحبني يف كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية )
 ( طالب وطالبة.54بعدد )

( من 296( من الطالب وعدد )457) ( طالب وطالبة منهم753بلغ عدد املنقطعني عن الدراسة ) -ب
( طالب وطالبة مث كلية العلوم 307الطالبات حتقق العدد األكرب يف كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية )

 ( طالب وطالبة.155واآلداب ابلقرايت )
 ،( من الطالبات12( من الطالب وعدد )45( طالب وطالبة منهم )57بلغ عدد املطوي قيدهم ) -ت

امعة فيما حيث يوجد الطالب املنتسبني ابجليف كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية  مجيعاً وتركزت أعدادهم 
 عدا طالبة واحدة بكلية الرتبية.

( من 480( من الطالب وعدد )318( طالب وطالبة منهم )798) املفصولني أكادميياً بلغ عدد  -ث
كلية العلوم و ( طالب وطالبة 293ية واإلنسانية )الطالبات. وتركزت أعدادهم يف كلية العلوم اإلدار 

 ( طالب وطالبة.312واآلداب ابلقرايت )

على هذه البياانت واليت تعترب من املؤشرات ذات األمهية لألحباث املتعلقة ابخلطط  وأهم ما يالحظ
 الدراسية والتطوير يف اجملاالت األكادميية ما يلي:

ة واإلنسانية، والعلوم واآلداب ابلقرايت وذلك يتسق مع كوهنما ارتفاع األعداد بكلية العلوم اإلداري -1
 يضمان العدد األكرب من طالب وطالبات اجلامعة ابلدراسات النظرية واإلنسانية.

ع اخنفاض م وجود أي طالب أو طالبة مفصولني أكادميياً بكليات الطب وطب األسنان والصيدلةعدم  -2
ندسة وكلية الصيدلة اهل لطبية التطبيقية بسكاكا والقرايت وكليةالعلوم ا أعداد هذه الفئات بكل من كلية
 ومجيعها كليات صحية وعلمية.



 

45 

أكادميياً  صولنيواملف (: ويشمل عدد الطالب والطالبات املنسحبني واملنقطعني واملطوي قيدهم1/5جدول رقم )
 هـ موزعني حسب الكليات واجلنس:1436/1437العام الدراسي يف 

 اسم الكلية
 املفصولن أكادمييا   املطوي قيدهم املنيطعن املنتسحبن

 اإلمجايل
 أنثى ذكي أنثى ذكي أنثى ذكي أنثى ذكي

 46 0 0 0 0 5 26 6 9 التسنة الجحضرينة

 68 3 17 1 0 18 16 5 8 الرتبيةكلية 

 57 4 7 0 0 6 24 2 14 الشينعة واليانونكلية 

 3 0 0 0 0 0 3 0 0 الصيدلةكلية 

 5 0 0 0 0 0 3 1 1 الطبكلية 

 85 7 21 0 0 12 21 3 21 العلومكلية 

 810 122 171 11 45 85 222 37 117 العلوم اإلدارنة واإلنتسانيةكلية 

 8 1 0 0 0 1 3 3 0 الطبية الجطبيييةكلية العلوم 

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 لييايتاب كلية العلوم الطبية الجطبييية

 521 265 47 0 0 96 59 30 24 العلوم واآلداب ابلييايتكلية 

 190 51 23 0 0 54 43 1 18 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 11 0 7 0 0 0 3 0 1 كلية اهلندسة

 2 0 0 0 0 0 1 0 1 كلية طب األسنان

 32 5 5 0 0 5 8 3 6 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 40 10 4 0 0 4 7 6 9 كلية اجملجمع بتسكاكا

 40 1 9 0 0 7 10 4 9 ابلييايتكلية اجملجمع 

 32 11 6 0 0 3 8 0 4 بطربجلكلية اجملجمع 

 1951 480 318 12 45 296 457 101 242 اإلمجايل

 

 



 

46 

 
أكادميياً  نيواملفصولويشمل عدد الطالب والطالبات املنسحبني واملنقطعني واملطوي قيدهم (: 1/5الشكل )

 .موزعني حسب الكليات هـ1436/1437يف العام الدراسي 
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المفصولين أكاديميا   20 11 0 0 28 293 1 1 312 74 7 0 10 14 10 17

المطوي قيدهم 1 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

المنقطعين 34 30 3 3 33 307 4 0 155 97 3 1 13 11 17 11

المنسحبين 13 16 0 2 24 154 3 0 54 19 1 1 9 15 13 4
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ورنوس خالل وارخييجن مبيحلة البكالتطور إمجايل عدد الطالب والطالبات املتسجددن  واملييدن   – 1/6
 .هـ1436/1437 هـ و1432/1433التسنوات الدراسية 

 
رحلة مبواخلرجيني  نياملقيداملستجدين و الطالب والطالبات  عددويوضح تطور إمجايل (: 1/6اجلدول )
هـ 1432/1433سبني، والتعليم املوازي( خالل السنوات الدراسية من عام ت)املنتظمني، واملن البكالوريوس

 :حسب اجلنس هـ1436/1437وحىت عام 

 العام الدراسي اجلنس بيان
 هـ1432/1433

 العام الدراسي
 هـ1433/1434

 العام الدراسي
 هـ1434/1435

 العام الدراسي
 هـ1435/1436

 العام الدراسي
 هـ1436/1437

الطالب 
والطالبات 
 املتسجددن 

 3708 3073 4010 3997 3666 ذكي 

 3490 3414 3921 3347 3308 أنثى

 7198 6487 7931 7344 6974 اإلمجايل

الطالب 
والطالبات 
 املييدن 

 12770 12909 12677 10932 9063 ذكي 

 14812 14904 14777 12278 11139 أنثى

 27582 27813 27454 23210 20252 اإلمجايل

الطالب 
والطالبات 
 ارخييجن

 1835 1453 1038 683 610 ذكي 

 2179 2160 2035 1654 1356 أنثى

 4014 3613 3073 2337 1966 اإلمجايل
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رحلة مبواخلرجيني املقيدين املستجدين و عدد الطالب والطالبات إمجايل (: ميثل تطور 1/6الشكل )
 .األخرية اخلمساألعوام يف البكالوريوس 
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 وحدة اخلرجيني – 2/4
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 :هـ6143/7143 الدراسيالطالبية يف العام  األنشطة- 2/1/1

يف إطار اهتمام اجلامعة ابألنشطة الطالبية وما تبذله عمادة شؤون الطالب من جهد لتنمية قدرات 
اً فقد شهد العام الدراسي حمل التقرير تنوعاً جديد الالصفيةومهارات الطالب والطالبات من خالل األنشطة 

 يف جماالت هذه األنشطة ومن مث زايدة أعداد املشاركني من الطالب والطالبات.
 

 :األنشطة الرايضية 2/1/1أواًل: 
  :داخل اجلامعةاألنشطة الرايضية : 2/1/1/1

( مشارك 1440( طالب مقابل عدد )1887نشاط شارك فيها )( 12بلغ عدد هذه األنشطة )وقد 
( أنشطة، كما شاركت الطالبات وألول مرة يف هذه األنشطة من 7يف العام الدراسي السابق من خالل )

 طالبة. وهو ما يوضحه اجلدول التايل:( 50خالل سباق املاراثون للطالبات الذي شاركت فيها )
 

وزعني مداخل اجلامعة ألنشطة الرايضية ابركني املشاوالطالبات  الطالب عدد(: يوضح 2/1/1/1اجلدول )
 :جماالت األنشطة حسب

 إمجايل عدد الطالب املشاركني مكان النشاط نوع النشاط
 540 مالعب اجلامعة دوري اجلامعة لكرة القدم
 280 مالعب اجلامعة دوري اجلامعة للكرة الطائرة

 15 مالعب اجلامعة اجلامعة للكاراتيه بطولة
 100 فرعي القرايت وطربجل طربجل والقرايت دوري كليات
 69 مالعب اجلامعة تنس الطاولةيف دوري اجلامعة 

 133 مدينة سكاكا ضاحيةالخارا  اجلامعة ال بطولة
 40 مالعب اجلامعة بطولة اجلامعة أللعاب القوى
 11 مالعب اجلامعة بطولة اجلامعة يف اجلودو

 220 اجلامعةمالعب  يف كرة الصاالتاجلامعة  بطولة
 25 مالعب اجلامعة بطولة اجلامعة يف البلياردو
 404 مالعب اجلامعة األسبوع الرايضي اجلامعي
 )طالبة( 50 الطالباتجممع كليات  سبا  املاراثون للطالبات

 1887 املشاركني عدد إمجايل
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 داخل اجلامعة(: ميثل توزيع عدد الطالب املشاركني يف األنشطة الرايضية 2/1/1/1الشكل )
 .هـ1436/1437لعام الدراسي يف ا
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 : األنشطة الرايضية داخل اململكة:2/1/1/2
اليت تشارك فيها اجلامعة من خالل املبارايت املختلفة اليت ينظمها االحتاد الرايضي للجامعات وهي  

( من طالب اجلامعة ومتت فاعلياهتا ابملالعب 125( نشاط وقد شارك فيها )11) السعودية وقد بلغ عددها
ة للكاراتيه لة اجلامعات السعوديوقد قامت اجلامعة بتنظيم بطو  والصاالت الرايضية ببعض جامعات اململكة.

 درع أفضل استضافة من معايل وزير التعليم.حصلت اجلامعة على حيث 
   هذه األنشطة وعدد املشاركني فيها: ويشمل اجلدول التايل بياانت

 

سب نوع حنشطة الرايضية داخل اململكة يف األالطالب املشاركني  عددويشمل (: 2/1/1/2اجلدول )
 نشاط:كل   ومكان

 عدد الطالب املشاركني نوع النشاط
 30 بطولة اجلامعات السعودية يف كرة القدم مستوى أ

 20 مستوى ب بطولة اجلامعات السعودية يف كرة القدم
 15 بطولة اجلامعات يف كرة الصاالت

 4 بطولة اجلامعات يف الكرة الطائرة الشاطئية
 6 بطولة اجلامعات يف اجلودو

 15 بطولة اجلامعات يف الكرة الطائرة
 7 خارا  الضاحية الجلامعات ابطولة 
 4 تنس الطاولة لجلامعات ابطولة 
 6 لكاراتيه لجلامعات ابطولة 
 15 لعاب القوى ألجلامعات ابطولة 
 3 لسباحة لجلامعات ابطولة 

 125 إمجايل عدد املشاركني
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 (: ميثل توزيع عدد الطالب املشاركني يف األنشطة الرايضية داخل اململكة2/1/1/2الشكل )

 هـ.1436/1437لعام الدراسي يف ا
 

 

 

بطولة 

الجامعات 

السعودية في 
كرة القدم 

مستوى أ

بطولة 

الجامعات 

السعودية في 
كرة القدم 

مستوى ب

بطولة 

الجامعات في 

كرة الصاالت

بطولة 

الجامعات في 

الكرة الطائرة 
الشاطئية

بطولة 

الجامعات في 

الجودو

بطولة 

الجامعات في 

الكرة الطائرة

بطولة 

الجامعات 

الختراق 
الضاحية 

بطولة 

الجامعات 

لتنس 
الطاولة 

بطولة 

الجامعات 

للكاراتيه 

بطولة 

الجامعات 

أللعاب 
القوى 

بطولة 

الجامعات 

للسباحة 

اإلجمالي 30 20 15 4 6 15 7 4 6 15 3

30

20

15

4

6

15

7

4

6

15

3

0

5

10

15

20

25

30

35



 

54 

 :واالجتماعيةاألنشطة الثقافية  2/1/2: اثنياً 
 :واملسابقات الثقافية احملاضرات والندوات: 2/1/2/1

( 4( حماضرة وندوة عقدت داخل اجلامعة ابإلضافة إىل )12اشتملت هذه األنشطة على عدد )وقد 
 ندواتبلغ إمجايل عدد املستفيدين من احملاضرات والو من خالل وفود طالبية ممثلة للجامعة. خارجية حماضرات 
( من 39واملشاركني يف احملاضرات والندوات اليت عقدت خارج اجلامعة ) ( طالب وطالبة،4323) الداخلية

( من الطالب 537( مسابقات ثقافية شارك فيها )5كما تضمنت هذه األنشطة عدد )  الطالب والطالبات،
 والطالبات وذلك كما هو موضح تفصيالً ابجلدول التايل:

وعدد املشاركني خالل العام واألنشطة الثقافية (: عرض للمحاضرات والندوات 2/1/2/1اجلدول )
 هـ:1436/1437الدراسي 

 

 الثقافيةاحملاضرات والندوات واملسابقات الت جما
عدد 
 الطالب

عدد 
 الطالبات

 اإلمجايل

  أواًل: احملاضرات والندوات الداخلية:
 125 - 125 اإلنسان –امللك سلمان   .1
 120 - 120 االستشراق من االلتفات إيل االلتفافمسارات   .2
 200 - 200 عالجه( –مظاهره  –الغلو )أسبابه   .3
 100 - 100 دور مؤسسات حقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز األمن اجملتمعي  .4

دور املؤسسات األكادميية والقضائية واألمنية يف محاية الشباب من الفكر   .5
 145 - 145 املتطرف 

 170 - 170 أمن للوطن( –الوسطية محاية للفكر )احلملة التوعوية   .6
 115 - 115 احلوار األسري البناء ودوره يف تعزيز األمن اجملتمعي ونبذ العنف   .7
 560 - 560 حماضرات تثقيفية من خالل فعاليات معرض الكتاب الثاين ابجلامعة  .8
 180 - 180 العاملي للكتابحماضرات شعرية وكتابية وقرآنية مبناسبة اليوم   .9
 1502 540 962 حماضرات توعوية ملكافحة املخدرات  .10
 1061 515 546 حماضرات وندوات دينية عن القرآن الكرمي والسنة النبوية  .11
 45 - 45 حماضرة علمية عن السرطان والبطاطس األركيدية  .12

 4323 1055 3268 إمجايل املشاركني ابحملاضرات والندوات الداخلية
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 الثقافيةاحملاضرات والندوات واملسابقات الت جما
عدد 
 الطالب

عدد 
 الطالبات

 اإلمجايل

  خارج اجلامعة:: احملاضرات والندوات اثنياً 
 6 - 6 "احلوار الوطين" اليت نظمها مركز احلوار الوطين جبامعة طيبة  .1
 6 - 6 أجل السالم" اليت نظمها مركز احلوار الوطين جبامعة طيبة"احلوار من   .2
 12 6 6 "الشباب والسالمة املرورية" اليت نظمتها اجلمعية السعودية للسالمة املرورية ابلدمام  .3

امللتقى الشرعي والعلمي األول لألشخاص ذوي اإلعاقة مبركز امللك فهد الثقايف جبامعة   .4
 15 - 15 امللك سعود

 39 6 33 اخلارجيةإمجايل املشاركني ابحملاضرات والندوات 
    سابقات الثقافية:: املاثلثاً 
 25 - 25 مسابقة التصوير الضوئي  .1
 110 - 110 املسابقة الثقافية مبناسبة اليوم الوطين   .2
 50 50 - مسابقة الفن التشكيلي للطالبات  .3
 42 20 22 مسابقات توعوية ومسرحية وكاريكاتريية عن مكافحة املخدرات  .4
 310 130 180 مسابقة القرآن الكرمي والسنة النبوية  .5

 537 200 337 ابملسابقات الثقافيةإمجايل املشاركني 
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 اجملاالت األساسية للمحاضرات والندوات (: ميثل توزيع عدد الطالب املشاركني يف2/1/2/1الشكل )

 هـ:1436/1437لعام الدراسي يف ا الداخلية واخلارجية واألنشطة الثقافية
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اإلنسان–الملك سلمان 

مسارات االستشراق من االلتفات إلي االلتفاف

(عالجه–مظاهره –أسبابه )الغلو 

دور مؤسسات حقوق اإلنسان في حماية وتعزيز األمن المجتمعي

كر دور المؤسسات األكاديمية والقضائية واألمنية في حماية الشباب من الف
المتطرف 

(أمن للوطن–الوسطية حماية للفكر )الحملة التوعوية 

الحوار األسري البناء ودوره في تعزيز األمن المجتمعي ونبذ العنف 

محاضرات تثقيفية من خالل فعاليات معرض الكتاب الثاني بالجامعة

محاضرات شعرية وكتابية وقرآنية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب

محاضرات توعوية لمكافحة المخدرات

محاضرات وندوات دينية عن القرآن الكريم والسنة النبوية

محاضرة علمية عن السرطان والبطاطس األركيدية

التي نظمها مركز الحوار الوطني بجامعة طيبة" الحوار الوطني"

التي نظمها مركز الحوار الوطني بجامعة طيبة" الحوار من أجل السالم"

التي نظمتها الجمعية السعودية للسالمة " الشباب والسالمة المرورية"
المرورية بالدمام

الملتقى الشرعي والعلمي األول لألشخاص ذوي اإلعاقة بمركز الملك فهد 
الثقافي بجامعة الملك سعود

مسابقة التصوير الضوئي

المسابقة الثقافية بمناسبة اليوم الوطني 

مسابقة الفن التشكيلي للطالبات

مسابقات توعوية ومسرحية وكاريكاتيرية عن مكافحة المخدرات

مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية
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 :املتبادلة االجتماعية والرحالت والزايراتاألنشطة  :2/1/2/2

( 9958( جمال أساسي شارك فيها )15( نشاط تركزت يف )36وقد بلغ إمجايل عدد األنشطة املنفذة )

( طالب وطالبة عن عدد املشاركني يف هذه األنشطة يف العام الدراسي 3060وطالبة بزايدة بلغت )طالب 

  .%44هـ بنسبة منو بلغت حنو 1435/1436

خالل العام االجتماعية والرحالت والزايرات الطالبية األنشطة إمجايل جماالت (: 2/1/2/2اجلدول )
 هـ وعدد املشاركني فيها:1436/1437الدراسي 

 

 عدد املشاركني املتبادلة والزايرات والرحالت األنشطةجماالت  م
 اإلمجايل طالبات طالب

 150 - 150 لتعاون م  الشوون الصيية ابجلو ابمحلة التربع ابلدم للمرابطني على احلدود   .1
 200 200 - )مجال بال حدود( معاجلة سلوكية  .2

 طالب اجلامعة حلصوله على الشارهتكرمي رئيس اندي ذوي االحتياجات اخلاصة ألحد   .3
 30 - 30 اخلشبية

 3960 900 3060 حفالت استقبال الطالب والطالبات املستجدين وطالب املنح  .4
 580 250 330  اجلامعة امللتقى التيضريي لكليات  .5
 3500 500 3000 االحتفال ابليوم الوطين  .6
 700 700 - املشروع الوطين للوقاية من املخدرات )نرباس(  .7
 300 300 - اليوم العاملي للصية النفسية  .8
 190 88 102 ملتقى اجلامعة التيضريي للمومتر العلمي  .9
 4 - 4 الوفد الطاليب املمثل للجامعة يف لقاء م  معايل وزير التعليم ابلرايض  .10

زايرات طالبات ملستشفى النساء والوالدة ومركز التأهيل وبعض اجلمعيات ودور الرعاية   .11
 120 120 - اجلو مبنطقة 

 4 - 4 حلماية الشباب من التطر  تبيانامعة املل  خالد للمشاركة يف برانم  جلرحلة   .12
 5 - 5 رحلة جلامعة طيبة للمشاركة يف ملتقى سفراء الوسطية  .13
 15 - 15 زايرة من النادي العلمي لشركة حلوة  .14
 200 200 - استضافة املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد  .15

 9958 3258 6700 عدد املشاركني إمجايل
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ت والرحال ألنشطةل اجملاالت األساسية (: ميثل توزيع عدد الطالب املشاركني يف2/1/2/2الشكل )

 هـ.1436/1437لعام الدراسي والزايرات الطالبية خالل ا
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ع حملة التبرع بالدم للمرابطين على الحدود بالتعاون م
الشؤون الصحية بالجوف

معالجة سلوكية( جمال بال حدود)

تكريم رئيس نادي ذوي االحتياجات الخاصة ألحد طالب
الجامعة لحصوله على الشاره الخشبية

حفالت استقبال الطالب والطالبات المستجدين وطالب
المنح

الملتقى التحضيري لكليات الجامعة 

االحتفال باليوم الوطني

(نبراس)المشروع الوطني للوقاية من المخدرات 

اليوم العالمي للصحة النفسية

ملتقى الجامعة التحضيري للمؤتمر العلمي

الوفد الطالبي الممثل للجامعة في لقاء مع معالي وزير
التعليم بالرياض

أهيل زيارات طالبات لمستشفى النساء والوالدة ومركز الت
وبعض الجمعيات ودور الرعاية بمنطقة الجوف

رحلة لجامعة الملك خالد للمشاركة في برنامج تبيان 
لحماية الشباب من التطرف

طيةرحلة لجامعة طيبة للمشاركة في ملتقى سفراء الوس

زيارة من النادي العلمي لشركة حلوة

استضافة المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد
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 :الدورات التدريبية التطويرية :2/1/2/3

اكتساب القدرات و ملا هتدف إليه من تنمية  والطالباتوهي من اجملاالت األساسية ألنشطة الطالب  

املهارات واكتشاف املواهب ومن مث تنوع جماالهتا واساليبها. وقد بلغ عدد الدورات املقدمة للطالب والطالبات 

( دورة للطالبات استفاد منها 47( دورة للطالب، و)34( دورة منها )81هـ )1436/1437عام  لخال

عدد  هذه الدورات على اشتملت وقد املختلفةاجلامعة  مقارلطالبات موزعني على ( من الطالب وا3809)

حلة وهذه يف هذه املر األساسية ( من اجملاالت األساسية اليت ترتبط ابحتياجات الطالب والطالبات 16)

 اجملاالت هي:

 التخطيط والتنظيم لطالب اجلامعة  -1
 االستعداد لسوق العمل  -2
 أساليب اكتشاف املوهبة  -3
 التميز الدراسي النظرية والتطبيق -4
 إدارة الوقت وضغوط احلياة -5
 والعمل التطوعي الفرق بناء -6
 فن التعامل مع االخرين  -7
 مسات( –القائد الناجح )اساسيات  -8
 استخدام اخلرائط الذهنية يف استذكار الدروس االكادميية  -9

 فن احلوار واالقناع  -10
 االعالم  أسسمبادئ و  -11
 وأتثريها على االسرة واجملتمع والبيئة دور وسائل االتصال احلديثة -12
 اعاقي/ تفوقي -13
 املخدرات  يملتعاط املبكرأساليب االكتشاف  -14
 عقوابت املخدرات -15
 استثمار وتوظيف وقت الفراغ يف االجازات الصيفية -16
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النحو  اجلامعة الرئيسية على مقاروقد توزع عدد املستفيدين من هذه الدورات من الطالب والطالبات على 
 التايل:

 
 والطالبات من الطالب الدورات التدريبية والتطويرية وعدد املستفيدين توزيع بيان(: 2/1/2/3اجلدول )

 :حسب مقار اجلامعة ه1436/1437 الدراسي العام خالل

 مقار اجلامعة

عدد الدورات التدريبية 
 والتطويرية

عدد الطالب والطالبات 
 املستفيدين

 اإلمجايل الطالبات الطالب اإلمجايل للطالبات للطالب

 616 - 616 12 - 12 املدينة اجلامعية بسكاكا .1
جمم  الطالبات بسكاكا  .2

 ودومة اجلندل 
- 23 23 - 1229 1229 

 997 554 443 22 12 10 فرع اجلامعة ابلقرايت  .3
 967 545 422 24 12 12 فرع اجلامعة بطربجل  .4

 3809 2328 1481 81 47 34 مجايل اإل
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 العام خاللنها م املستفيدين وعدد والتطويرية التدريبية الدوراتوزيع تعلى  ويشتمل(: 2/1/2/3)الشكل 

 :حسب مقار اجلامعة ه1436/1437 الدراسي
 

 

 

 

 

 

المدينة الجامعية بسكاكا
مجمع الطالبات بسكاكا ودومة 

الجندل 
فرع الجامعة بالقريات  فرع الجامعة بطبرجل 

عدد الدورات 12 23 22 24

عدد المشاركين 616 1229 997 967
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 :واألندية الطالبية واألنشطة التطوعيةالكشفية األنشطة  - 2/1/3 اثلثاً:

 : نشاط الكشافة وعشائر اجلوالة: 2/1/3/1

( نشاط شارك فيه 14) حمل التقريرالعام  هذه اجملاالت خالل بلغ امجايل عدد األنشطة األساسية يف
اجلدول التايل عن بياانت األنشطة وعدد املشاركني يف كل  يوضحه( من طالب اجلامعة وفقا ملا 1511)

 :نشاط
 العاموعدد املشاركني فيها خالل  أنشطة الكشافة واجلوالةيشمل بيان إمجايل (: 2/1/3/1اجلدول )

 هـ:1436/1437الدراسي 
 املشاركنيالطالب عدد  بيان األنشطة

 35 الدراسة األولية للشارة اخلشبية للجوالة .1
 400 هـ1436املشاركة يف اعمال احل  ابملشاعر املقدسة لعام  .2
 150 اللقاءات الثقافية والارفيهية لعشائر اجلوالة .3
 20 جلندلااملشاركة يف تنظيم بطولة اململكة للشراع والقوارب املائية بدومة  .4
 60 استضافة وتنظيم لقاء لقاء عشائر اجلوالة .5
 40 واخلربات الكشفية تمعسكر وخميم املهارا .6
 50 املشاركة يف حماضرة األمن الفكري واالعالم اجلديد .7
 540 االشاراك يف تنظيم فاعليات عدد من احملاضرات العلمية واملهرجاانت .8
 35 إقامة الدراسة التأسيسية جلوالة اجلامعة .9
 16 املشاركة يف خميم احلزم الكشفي للجوالة ابلرايض .10
 20 تنظيم ورشة عمل بعنوان رسل السالم لنزالء دار املالحظة ابجلو  .11
 15 املشاركة يف تقدمي برانم  اجتماعي وثقايف لنزالء دار الرعاية ابجلو  .12
 60 لقرايتابإقامة معسكر التدريب الربيعي  .13
 70 للمستجدينتنظيم اللقاء التعريفي  .14

 1511 إمجايل عدد املشاركني
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 العام خالل فيها املشاركني وعدد كشافة واجلوالةال أنشطة إمجايل بيان يشمل(: 2/1/3/1)الشكل 

 هـ1436/1437 الدراسي
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الدراسة األولية للشارة الخشبية للجوالة

هـ1436المشاركة في اعمال الحج بالمشاعر المقدسة لعام 

اللقاءات الثقافية والترفيهية لعشائر الجوالة

بدومة المشاركة في تنظيم بطولة المملكة للشراع والقوارب المائية
الجندل

استضافة وتنظيم لقاء لقاء عشائر الجوالة

معسكر ومخيم المهارات والخبرات الكشفية

المشاركة في محاضرة األمن الفكري واالعالم الجديد

االشتراك في تنظيم فاعليات عدد من المحاضرات العلمية 
والمهرجانات

إقامة الدراسة التأسيسية لجوالة الجامعة

المشاركة في مخيم الحزم الكشفي للجوالة بالرياض

جوفتنظيم ورشة عمل بعنوان رسل السالم لنزالء دار المالحظة بال

اية المشاركة في تقديم برنامج اجتماعي وثقافي لنزالء دار الرع
بالجوف

إقامة معسكر التدريب الربيعي بالقريات

تنظيم اللقاء التعريفي للمستجدين
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 :األندية الطالبية: 2/1/3/2

وتشمل جمموعة املراكز الطالبية اليت تسعى إىل تنمية مواهب الطالب يف اجملاالت املتنوعة اليت تتوافق 
( من 4972هـ )1436/1437واهتماماهتم. وقد شارك يف هذه األنشطة يف العام الدراسي ميوهلم مع 

 اجلدول التفصيلي التايل: يوضحه( نشاط أساسي كما 12الطالب من خالل )

 
 يالدراس العام خالل األندية الطالبية وعدد املشاركني فيها(: ويوضح بياانت أنشطة 2/1/3/2)اجلدول 

 هـ1436/1437
 عدد املشاركني جماالت األنشطة

 670 اندي املسرح –اوبريت اليوم الوطين  .1
 200 ةأصدقاء احلر  بنادي القراء ةحماضر  .2
 55 تبيانمدخل لتفسري القران الكرمي بنادي نور ابلتعاون م   .3
 1000 التوعوية لنادي حياة الصيي لطالب جامعة اجلو  مبهرجان الزيتوناحلملة  .4
 1000 احلملة التوعوية لألمن الفكري بنادي احلوار .5
 1000 نشاط اندي التصوير مبهرجان الزيتون .6
 25 أنشطة اندي التصوير يف تسجيل بعض اللقاءات واألنشطة .7
 50 )التأليف والتعاون من خالل األنشطة الثقافية(حماضرة اندي املنح الدراسية  .8
 10 التغطية اإلعالمية لنادي االعالم اجلديد للدورات التطويرية للطالب .9
 115 األسرينادي احلوار حول احلوار ندوة للطالب ب .10
 827 عن القران الكرمي سرديأنشطة اندي النور حول توزي  وطب   .11
 20    رجال األمن والداخليةعن شكر جهود فاعليات اندي املسرح  .12

 4972 إمجايل عدد املشاركني
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خالل العام الدراسي  وعدد املشاركني األندية الطالبية(: ميثل توزيع أنشطة 2/1/3/2الشكل )

 .هـ1436/1437

670

200

55

1000

1000

1000

25

50

10

115

827

20

0 200 400 600 800 1000 1200

نادي المسرح–اوبريت اليوم الوطني 

محاضرة أصدقاء الحرف بنادي القراءة

يانمدخل لتفسير القران الكريم بنادي نور بالتعاون مع تب

الحملة التوعوية لنادي حياة الصحي لطالب جامعة الجوف 
بمهرجان الزيتون

الحملة التوعوية لألمن الفكري بنادي الحوار

نشاط نادي التصوير بمهرجان الزيتون

طةأنشطة نادي التصوير في تسجيل بعض اللقاءات واألنش

التأليف والتعاون من خالل )محاضرة نادي المنح الدراسية 
(األنشطة الثقافية

ة التغطية اإلعالمية لنادي االعالم الجديد للدورات التطويري
للطالب

ندوة للطالب بنادي الحوار حول الحوار األسري

يمأنشطة نادي النور حول توزيع وطبع سردي عن القران الكر

فاعليات نادي المسرح عن شكر جهود رجال األمن والداخلية   

اوبريت 

اليوم 

–الوطني 

نادي 

المسرح

محاضرة 

أصدقاء 

الحرف 

بنادي 

القراءة

مدخل 

لتفسير 

القران 

الكريم 

بنادي نور 

بالتعاون 

مع تبيان

الحملة 

التوعوية 

لنادي حياة 

الصحي 

لطالب 

جامعة 

الجوف 

بمهرجان 

الزيتون

الحملة 

التوعوية 

لألمن 

الفكري 

بنادي 

الحوار

نشاط نادي 

التصوير 

بمهرجان 

الزيتون

أنشطة 

نادي 

التصوير 

في تسجيل 

بعض 

اللقاءات 

واألنشطة

محاضرة 

نادي المنح 

الدراسية 

التأليف )

والتعاون 

من خالل 

األنشطة 

(الثقافية

التغطية 

اإلعالمية 

لنادي 

االعالم 

الجديد 

للدورات 

التطويرية 

للطالب

ندوة 

للطالب 

بنادي 

الحوار 

حول 

الحوار 

األسري

أنشطة 

نادي النور 

حول توزيع 

وطبع 

سردي عن 

القران 

الكريم

فاعليات 

نادي 

المسرح 

عن شكر 

جهود رجال 

األمن 

والداخلية   

العدد 670 200 55 1000 1000 1000 25 50 10 115 827 20



 

66 

 :األنشطة التطوعية واخلدمة العامة واملعارض: 2/1/3/3

ض داخل اجلامعة واألخرى خارجها املصاحبة لبعواملعارض تمع احمللي وتشمل أنشطة التفاعل مع اجمل

 ( نشاط وشارك فيه13املناسبات الوطنية، ويشمل اجلدول التايل بياانت هذه األنشطة اليت يبلغ عددها )

 ( من الطالب والطالبات وبعض أفراد اجملتمع:8485)

 وعدد املشاركني فيهاألنشطة التطوعية واخلدمة العامة واملعارض اجماالت (: ويوضح 2/1/3/3اجلدول )
 هـ1436/1437 الدراسي العام خالل

 بيان األنشطة
عدد املشاركني من الطالب 
 والطالبات وأفراد اجملتم 

 900 اخلليجيأسبوع املرور  .1
 200 اخلليجيأسبوع الدفاع املدين  .2
 300 ملكافية الفساداليوم العاملي  .3
 1900 املصاحب لالحتفال ابليوم الوطين الفينالعلمي و املعرض  .4
 290 معرض ملتقى اليوم العاملي للكتاب .5
 815 واملوثرات العقليةمعرض التوعية ملكافية املخدرات  .6
 490 الطالبية ملهرجان الزيتون األنديةمعرض .7
 2500 املعرض املصاحب حلفل ختام األنشطة الطالبية .8
 550 للسالمة املرورية لطالب اجلامعةمعرض احلملة التوعوية  .9
 400 معرض امللتقى العلمي لذوي االحتياجات اخلاصة .10
 50 معرض الفنون التشكيلية .11
 30 معرض االسر املنتجة )ابزار اجلو ( .12
 60 معرض السرية النبوية .13

 8485 إمجايل عدد املشاركني
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 للنادي الصيفي للجامعة: والثقايف واالجتماعي : النشاط الرايضي2/1/4رابعاً: 
وهي األنشطة اليت يتم إجنازها خالل فرتة االجازة الصيفية مبشاركة طالب وطالبات اجلامعة وافراد  

هذه األنشطة جمال هام من جماالت رسالة اجلامعة ابلتفاعل مع اجملتمع  فإناجملتمع من كافة الفئات ومن مث 
دد املشاركني وفاء مبتطلباته خاصة فيما يتعلق ابلنواحي الرايضية والثقافية. وقد بلغ امجايل عاحمللي للمسامهة يف ال

جماالت األنشطة  ىمن الفئات املختلفة موزعني عل( 4247)هـ 1437يف أنشطة النادي الصيفي لعام 
 األساسية كما يلي:

 األنشطة الرايضية للنادي الصيفي: -أ

 التالية:دورات الرايضية الوقد تضمنت 
 .( العب640هـ مبشاركة )1437دوري كرة القدم خالل شهري رمضان وشوال  -1
 .العب (240دوري الكرة الطائرة يف شهري رمضان وشوال مبشاركة ) -2
 .( العب65)واستفاد منها  هدورة تعليم الكاراتي -3
 .( العب25مدرسة تعليم تنس الطاولة ) -4
 .( العب25دورة اللياقة البدنية وإنقاص الوزن ) -5
 

 للنادي الصيفي: األنشطة االجتماعية والثقافية والتدريبية -ب
( من 1100هـ ابلتعاون مع الشؤون اإلسالمية مبنطقة اجلوف )1437إفطار صائم يف شهر رمضان  -1

 .املستفيدين
 .( مشارك854ودينية وتوعوية ) تثقيفيةحماضرات وانشطة  -2
 .(500) م2020 الوطينالتحول أنشطة اجتماعية وتطوعية ويف مناسبات وطنية مثل  -3
الذكية، هزة األجدورات تدريبية لتنمية املهارات وتطوير القدرات من اجملاالت إلعالمية، والتعامل مع  -4

 .( مشارك378، واحملاكاة، واألنشطة اجلوالة مبشاركة )والتصوير الفوتوغرايف
لرعاية االسرية مبشاركة رتبية واوال والتجميليف أنشطة أدبية وثقافية ودينية،  لإلانثدورات تدريبية مقدمة  -5

 .( متدربة420)
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 : اخلدمات الطالبية:2/2
 أواًل: نقل الطالبات:

بات بكل من سكاكا والقرايت لاستمرت اجلامعة يف تقدمي خدمة نقل الطالبات مبجمعات الطا 
وطربجل مبا يوافق النمو املستمر يف اعدادهن مع توفري مسارات إضافية إليصال خدمة النقل ملزيد من األماكن 

 ( طالبة.7500و )حن خدمات النقلالبعيدة ببعض القرى واهلجر ليبلغ امجايل عدد الطالبات املستفيدات من 

 :الرعاية االجتماعيةاثنياً: 

( 7لعدد ) ةشهري وإعاانت( من الطالب والطالبات 140لعدد ) مقطوعةإعاانت تقدمي تضمنت وقد  
 .( ألف رايل168طالب مببلغ امجايل )

 :تشغيل الطالباثلثاً: 

( من الطالب 75هـ ااتحة جماالت التدريب والتشغيل لعدد)1436/1437مت خالل العام الدراسي 
 ( ألف رايل.150هلم ) املصروفةالطالبات وبلغت امجايل املكافآت  وجممعاإلدارية  الوحداتوالطالبات ببعض 

 :تذاكر سفر الطالب والطالباترابعاً: 

( تذكرة 165( تذكرة منها )410بلغ امجايل غدد تذاكر السفر املمنوحة للطالب والطالبات ) 
ة كما حصل طالب املنح الكامل  ( تذكرة لألنشطة الرايضية واحملاضرات الداخلية185وعدد )العلمية للرحالت 
 ( تذكرة.60على عدد)

 خامساً: الرعاية الصيية للطالب والطالبات

وذلك من  يرموضع التقر العام الدراسي  يفاستمرت اجلامعة يف تقدمي الرعاية الصحية للطالب والطالبات 

خالل عيادات كلية طب األسنان، وتسهيل حتويلهم إىل املستشفيات احلكومية عند احلاجة، كما بدأت 

اجلامعة خالل العام يف اإلجراءات اهلادفة إىل تشغيل مراكز اخلدمات الصحية مبقار اجلامعة بكل من سكاكا 
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الرعاية الصحية املقدمة  اشتملتوقد ـ، ه1438/1439يف العام الدراسي  اليتم بدء تشغيلهوالقرايت وطربجل 

 على ما يلي:

 .( طالب وطالبة1023)املختلفة لعدد اخلدمات العالجية يف ختصصات الفم واالسنان تقدمي  -أ

 ألف( 17حتويل منها ) حالةألف ( 31التحويالت للمستشفيات احلكومية حنو )عدد بلغ امجايل  -ب

 للطالبات. حتويل طيب ألف( 14خاص ابلطالب وحنو ) حتويل طيب

 
 :: اإلرشاد األكادميي والطاليب2/3

هدف االرشاد األكادميي إىل توفري التوجيه واملشورة لطالب وطالبات اجلامعة يف كافة نواحي نشاطاهتم ي 

العلمية واالجتماعية والنفسية والثقافية وذلك من خالل املرشدين األكادمييني من ذوي اخلربة والتأهيل. وقد 

 ةالتعليمي اإلجنازاتهـ 1436/1437ت اهم إجنازات مركز االرشاد األكادميي والطاليب يف العام الدراسي تضمن

 التالية: والتوعوية

ات ثقافة االرشاد األكادميي بني الطالب والطالب ونشرربط الطالب ابملرشدين على مستوى الكليات  -1
 وتعريف الطالب ابلساعات االرشادية. املستجدين

ستفاد منها ااالرشاد األكادميي والطالب من خالل دورات تدريبية  فنياتتنمية مهارات املرشدين يف  -2
 مرشد. (223)

ساهم عثر مما التكليات اجلامعة والعمل على عالج حاالت   جبميع املتعثرينعن الطالب  بياانتاعداد  -3
تطبيقية بكلية العلوم الطبية ال التعثرعلى مستوى اجلامعة والتخلص من  %1,2بنحو  فض نسبتهميف خ

 ابلقرايت شطر الطالبات.
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قياس رضا الطالب والطالبات ابجلامعة عن جودة اخلدمات االرشادية ومدى االستفادة منها عن طريق  -4
 االستبيان.

التخصصات  رحلة البكالوريوس مبختلفاملتوقع خترجهم مبوالوظيفي للطلبة  املهينعقد لقاء لإلرشاد  -5
 يف أنشطة وحدة رايدة االعمال ابجلامعة. ضافة إىل املسامهةابإلالعلمية، 

كل من جامعة االرشادية ب والوحداتتبادل اخلربات وتنمية املهارات عن طريق املشاركة يف أنشطة املراكز  -6
 تبوك، وجامعة امللك عبد العزيز، وجامعة الفيصل.

تفاقية مع ا األكادميي والطاليب وعقد مبركز االرشادبدء أنشطة وحدة االستشارات واملقاييس النفسية  -7
 بيئة جامعية معززة للصحة النفسية. من أجلمستشفى االمل للصحة النفسية ابجلوف 

ذوي االحتياجات اخلاصة لعدد متطلبات والسلوكي واالجتماعي و  النفسيتقدمي خدمات االرشاد  -8
 ( من الطالب.112)

مع إدارة التعليم  يقابلتنستنفيذ برانمج االرشاد املبكر لطالب وطالبات املرحلة الثانوية مبنطقة اجلوف  -9
 العام.

 التعاون مع عمادة الدراسات العليا يف فاعليات يوم االرشاد األكادميي لطالب الدراسات العليا. -10

( 39هـ مبشاركة )1436/1437عقد اجتماعات اجملالس االستشارية الطالبية خالل العام الدراسي  -11
 من الطالب والطالبات.
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 :وحدة اخلرجيني: 2/4

يف إطار جهود اجلامعة لتفعيل وحدة اخلرجيني فقد أقر جملس اجلامعة جبلسته الثانية للعام الدراسي  
 لرئيسةاهـ انشاء وحدة ملتابعة اخلرجيني تتبع وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية تشمل مهامها 1437/1438

توفري املعلومات األساسية للخرجيني عن الفرص الوظيفية ابلقطاعني احلكومي واخلاص وتعريفهم ابملعلومات 
يف هذا اجملال والعمل على حل ما قد يقابلهم من مشكالت والرد على استفساراهتم وذلك متهيداً  لالزمةا

نسب من كل كلية وختصص علمي و إلعداد قاعدة معلومات تشمل البياانت التفصيلية عن خرجيي اجلامعة 
اجات سوق مع احتي دراسة مدى توافق خمرجات اجلامعةلأحد املؤشرات األساسية  تكونلالتوظيف لكل فئة 

 العمل.

هذا وتوفر اجلامعة حاليًا بوابة الكرتونية للخرجيني تتيح هلم وضع سريهتم الذاتية لتتمكن القطاعات  
 املختلفة من االطالع عليها والتواصل معهم.
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 :هيئة التدريس ومن يف حكمهم عضاءاإلمجالية أل البياانت- 3/1

حرصا على حتقيق معايري اجلودة بتحسني معدل أستاذ/ طالب فقد شهد عدد أعضاء هيئة التدريس  -1

( 1508ه حيث بلغ إمجايل عددهم )1436/1437ومن يف حكمهم زايدة جيدة يف العام الدراسي 

بة م الدراسي السابق وذلك بنسالعا يف( عضوا عن العدد اإلمجايل الذي كان متوفرا 132عضوا بزايدة )

 .%3,5تجاوز تمل هـ 1435/1436بينما نسبة الزايدة يف عام  %9,6 منو

تاذ شاغلي وظائف )أستاذ، أستاذ مشارك، أس يفحتققت الزايدة الرئيسية يف أعضاء هيئة التدريس  -2

من  يسالتدر حكم أعضاء هيئة بينما بلغت نسبة الزايدة يف عدد من هم يف  %14,6مساعد( بنسبة 

 .%5,9 نسبة شاغلي وظائف )حماضر، معيد، مدرس(

( عضو بزايدة 777بلغ امجايل عدد السعوديني شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ) -3

تبلغ حنو لهلذه الوظائف  التوطنينسبة  حتسني مما أدى إىل( عضو عن عددهم يف العام السابق 74)

 .لسابقيف العام ا %51.1مقابل  51,6%

( عضوة 30مجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة )من بني إ هذا ومازال االخنفاض يف عدد السعودايت

حنو  نعدده ثلميعدم حتقيق املعدالت املستهدفة يف نسبة التوطني. حيث  يفالرئيسية ميثل أحد األسباب 

من امجايل عدد الطالب  %53,5 من امجايل عدد أعضاء هيئة التدريس بينما متثل الطالبات نسبة 4,5%

 والطالبات.

 ويشمل اجلدول التايل البياانت اإلمجالية ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم:
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من و  )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد( أعضاء هيئة التدريس عدد(: ميثل توزيع إمجايل 3/1اجلدول )
 الدراسيعلى الكليات حسب اجلنس واجلنسية يف العام  (س، مدر معيد)حماضر،  يف حكمهم

 :هـ1436/1437

 الكلية/ اجلنسية
 اإلمجايل من يف حكمهم أعضاء هيئة التدريس

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر
 142 64 78 81 45 36 61 19 42 كلية الرتبية

 109 49 65 77 41 36 32 8 24 سعودي
 33 15 18 4 4 0 29 11 18 غري سعودي

 64 14 50 27 6 21 37 8 29 كلية الشريعة والقانون
 27 6 21 27 6 21 0 0 0 سعودي

 37 8 29 0 0 0 37 8 29 غري سعودي
 44 11 33 20 4 16 24 7 17 كلية الصيدلة

 11 1 10 11 1 10 0 0 0 سعودي
 33 10 23 9 3 6 24 7 17 غري سعودي
 85 16 69 31 6 25 54 10 44 كلية الطب

 31 4 27 26 4 22 5 0 5 سعودي
 54 12 42 5 2 3 49 10 39 غري سعودي
 203 91 112 125 66 59 78 25 53 كلية العلوم

 129 68 61 117 61 56 12 7 5 سعودي
 74 23 51 8 5 3 66 18 48 غري سعودي

 278 125 153 154 90 64 124 35 89 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 153 88 65 134 81 53 19 7 12 سعودي

 125 37 88 20 9 11 105 28 77 غري سعودي
 101 42 59 65 29 36 36 13 23 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 50 21 29 44 21 23 6 0 6 سعودي
 51 21 30 21 8 13 30 13 17 غري سعودي

 34 21 13 16 12 4 18 9 9 تكلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقراي
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 الكلية/ اجلنسية
 اإلمجايل من يف حكمهم أعضاء هيئة التدريس

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر
 7 6 1 7 6 1 0 0 0 سعودي

 27 15 12 9 6 3 18 9 9 غري سعودي
 193 94 99 97 65 32 96 29 67 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 87 54 33 74 48 26 13 6 7 سعودي
 106 40 66 23 17 6 83 23 60 غري سعودي

 104 39 65 49 31 18 55 8 47 طربجلب واجملتمع كلية العلوم واآلداب
 32 19 13 30 19 11 2 0 2 سعودي

 72 20 52 19 12 7 53 8 45 غري سعودي
 6 4 2 5 3 2 1 1 0 بسكاكا كلية اجملتمع

 1 1 0 0 0 0 1 1 0 سعودي
 5 3 2 5 3 2 0 0 0 غري سعودي

 14 4 10 4 2 2 10 2 8 كلية اجملتمع ابلقرايت
 2 0 2 0 0 0 2 0 2 سعودي

 12 4 8 4 2 2 8 2 6 غري سعودي
 75 0 75 45  45 30 0 30 كلية اهلندسة

 42 0 42 42  42 0 0 0 سعودي
 33 0 33 3 0 3 30 0 30 غري سعودي

 47 9 38 26 8 18 21 1 20 كلية طب األسنان
 9 0 9 8 0 8 1 0 1 سعودي

 38 9 29 18 8 10 20 1 19 غري سعودي
 118 39 79 96 36 60 22 3 19 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 87 33 54 81 32 49 6 1 5 سعودي
 31 6 25 15 4 11 16 2 14 غري سعودي

 1508 573 935 841 403 438 667 170 497 اإلمجايل الكلي
 777 350 427 678 320 358 99 30 69 سعودي

 731 223 508 163 83 80 568 140 428 غري سعودي



 

76 

 
(: ميثل توزيع إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم على الكليات حسب 3/1الشكل )

 .هـ1436/1437اجلنس للعام الدراسي 
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ذكر 78 50 33 69 112 153 59 13 99 65 2 10 75 38 79

أنثى 64 14 11 16 91 125 42 21 94 39 4 4 0 9 39

اإلجمالي 142 64 44 85 203 278 101 34 193 104 6 14 75 47 118
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 .التفصيلية ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم البياانت- 3/2

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

ه حيث بلغ عددهم 1436/1437أعضاء هيئة التدريس زايدة ملحوظة يف العام الدراسي عدد حقق  -1

( عضو عن العام الدراسي السابق الذي مل تتجاوز 85( عضوا بزايدة )582( عضوا مقابل )667)

فيما بني عدد الطالب والطالبات وعدد أعضاء  ولالرتباط( عضو. 27الزايدة اليت حتققت خالله عن )

افة يتواجدون يف الكليات ذات الكثيس فإن العدد األكرب من عدد أعضاء هيئة التدريس هيئة التدر 

 لكليات:ااألرقام التالية لتوزيع أعضاء هيئة التدريس على هذه  توضحهوهو ما األعلى الطالبية 

 من امجايل عدد أعضاء هيئة التدريس. %18,6( عضو بنسبة 124كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ) -أ

 .%14,4( عضو بنسبة 96ية العلوم واآلداب ابلقرايت )كل -ب

 .%11,7( عضو بنسبة 78كلية العلوم ) -ت

 .%9( عضو بنسبة 61كلية الرتبية ) -ث

 .%8.3( عضو بنسبة 55كلية العلوم واآلداب بطربجل ) -ج

من امجايل عدد أعضاء هيئة  %62( عضو بنسبة 414يف هذه الكليات عدد )وبذلك يقوم أبعباء التدريس 

 .من إمجايل عدد الطالب والطلبات املقيدين مبرحلة البكالوريوس %76.6حيث يتواجد هبا نسبة  التدريس

يف  الذي حتققلتمثل االرتفاع الرئيسي  ا  ( عضو 75شاغلي وظيفة أستاذ مساعد )عدد بلغت الزايدة يف  -2

ضو. بينما بلغت ( ع533)إمجايل عدد شاغلي هذه الوظيفة امجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ليبلغ 

مع تراجع ( عضو 97( عضو فقط ليصبح عددهم )11الزايدة يف عدد شاغلي وظيفة أستاذ مشارك )
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( 2) يف عدد شاغلي وظيفة أستاذ وكان ذلك حمصلة اخنفاض عدد غري السعوديني بــ ةواحد وظيفة

 ابجلامعة. ةوظيفة أستاذ سعودي ألول مرة يف التشكيالت الوظيفية االكادميي شغلوظيفة مقابل 

لعام الدراسي يف ا من السعوديني إىل زايدة عدد شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس تالبياان تشري -3

مقابل نسبة زايدة يف العام الدراسي السابق  %23,7( وظيفة بنسبة ارتفاع تبلغ 19بعدد )حمل التقرير 

 %14.5هذه اجملموعة من الوظائف لتبلغ  توطنينسبة  حتسنيفقط. وقد ساهم ذلك يف  11,7%

ومن املستهدف حتقيق تسارعا  تدرجييا  يف هذه النسبة  ه.1435/1436يف عام  %13,7مقابل 

نقضاء حنو اخالل العامني القادمني بعودة أعداد متزايدة من املبتعثني ابخلارج واملوفدين ابلداخل بعد 

 سية ابجلامعة.( سنوات على بدء تنفيذ خطة االبتعاث األسا5)

( 40( وظيفة بزايدة )170ه )1436/1437هيئة التدريس عام  بعضواتبلغ عدد الوظائف املشغولة  -4

عددهن حنو  ليمثليف العام السابق  %9مقابل زايدة مل تتجاوز نسبة  %30.7زايدة وظيفة بنسبة 

من امجايل عدد  %53.7عدد الطالبات ثل بينما ميمن امجايل عدد هيئة التدريس ابجلامعة  25,5%

 .املقيدين من الطالب والطالبات مبرحلة البكالوريوس

   ويتضمن اجلدول التايل البياانت التفصيلية ألعضاء هيئة التدريس:
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)أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد( بكل   أعضاء هيئة التدريس عدد(: ميثل توزيع 3/2/1اجلدول )
 هـ:436/1437 الدراسياملرتبة العلمية واجلنس واجلنسية يف العام كلية على حده موزعني حسب 

 الكلية/ اجلنسية
 اإلمجايل أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 اجملموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 61 19 42 18 29 1 13 0 0 كلية الرتبية

 32 8 24 8 17 0 7 0 0 سعودي

 29 11 18 10 12 1 6 0 0 غري سعودي

 37 8 29 8 25 0 4 0 0 كلية الشريعة والقانون

 37 8 29 8 25 0 4 0 0 غري سعودي

 24 7 17 6 12 0 4 1 1 كلية الصيدلة

 24 7 17 6 12 0 4 1 1 غري سعودي

 54 10 44 10 28 0 5  11 كلية الطب

 5 0 5 0 5 0 0 0 0 سعودي

 49 10 39 10 23 0 5 0 11 غري سعودي

 78 25 53 21 28 3 17 1 8 كلية العلوم

 12 7 5 7 3 0 1 0 1 سعودي

 66 18 48 14 25 3 16 1 7 غري سعودي

 124 35 89 32 72 3 13 0 4 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 19 7 12 7 12 0 0 0 0 سعودي

 105 28 77 25 60 3 13 0 4 غري سعودي

 36 13 23 12 18 1 5 0 0 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 6 0 6 0 5 0 1 0 0 سعودي

 30 13 17 12 13 1 4 0 0 غري سعودي

 18 9 9 7 8 2 0 0 1 تكلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقراي

 18 9 9 7 8 2 0 0 1 غري سعودي
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 الكلية/ اجلنسية
 اإلمجايل أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 اجملموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 96 29 67 27 50 1 10 1 7 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 13 6 7 6 6 0 1 0 0 سعودي

 83 23 60 21 44 1 9 1 7 غري سعودي

 55 8 47 8 41 0 6 0 0 طربجلب واجملتمع كلية العلوم واآلداب

 2 0 2 0 2 0 0 0 0 سعودي

 53 8 45 8 39 0 6 0 0 غري سعودي

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

 1 1 0 1 0 0 0 0 0 سعودي

 10 2 8 2 7 0 1 0 0 كلية اجملتمع ابلقرايت

 2 0 2  1 0 1 0 0 سعودي

 8 2 6 2 6 0 0 0 0 غري سعودي

 30 0 30 0 25 0 3 0 2 كلية اهلندسة

 30 0 30 0 25 0 3 0 2 غري سعودي

 21 1 20 1 15 0 5 0 0 كلية طب األسنان

 1 0 1 0 0 0 1 0 0 سعودي

 20 1 19 1 15 0 4 0 0 غري سعودي

 22 3 19 3 19 0 0 0 0 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 6 1 5 1 5 0 0 0 0 سعودي

 16 2 14 2 14 0 0 0 0 غري سعودي

 667 170 497 156 377 11 86 3 34 اإلمجايل الكلي

 99 30 69 30 56 0 12 0 1 سعودي

 568 140 428 126 321 11 74 3 33 غري سعودي
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عام لل اجلنس(: ميثل توزيع إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس على الكليات حسب 3/2/1الشكل )

 .هـ1436/1437الدراسي 
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ذكر 42 29 17 44 53 89 23 9 67 47 0 8 30 20 19

أنثى 19 8 7 10 25 35 13 9 29 8 1 2 0 1 3

اإلجمالي 61 37 24 54 78 124 36 18 96 55 1 10 30 21 22
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 أعضاء هيئة التدريس حسب املرتبة العلمية توزيع إمجايل عدد نسب -7
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 :أعضاء هيئة التدريسيف حكم هم من التفصيلية لوظائف  البياانت- 3/2/2

ه 1436/1437يف حكم أعضاء هيئة التدريس عام  مبن همبلغ امجايل عدد الوظائف املشغولة  -1
عدد ني توزعت هذه الزايدة ب %6بنسبة  السابق ( وظيفة عن عددهم يف العام47( بزايدة )841)
 ( وظيفة مدرس.3( وظيفة معيد ابإلضافة إىل عدد )24( وظيفة حماضر، )20)

ابإلضافة ألعلى اثافة الطالبية أيضا العدد األساسي من شاغلي هذه الوظائف يف الكليات ذات الك تركز -2
 إىل كلية علوم احلاسب واملعلومات اليت تتميز ابرتفاع عدد املعيدين هبا وذلك كما يلي:

 ( وظيفة.154كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ) -أ
 ( وظيفة.125كلية العلوم ) -ب
 ( وظيفة.97كلية العلوم واآلداب ابلقرايت ) -ت
 وظيفة.( 96كلية علوم احلاسب واملعلومات ) -ث
 ( وظيفة.81كلية الرتبية ) -ج

من امجايل عدد  %65,8( وظيفة بنسبة 553وبذلك بلغ امجايل عدد الوظائف املشغولة ابلكليات املذكورة )
 وظائف من هم يف حكم أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة.

( وظيفة 28عدد السعوديني بـــــ )كمحصلة لزايدة   جاءت الزايدة احملققة يف عدد شاغلي وظيفة حماضر -3
بة رفع نسالوطنية و الكفاءات  إحالل هلدف( وظائف تطبيقا 8) بعددالسعوديني  غري عدد تراجعمع 

مقابل حنو  %53 يف هذه الوظيفة حنو املتحققةنسبة اليف هذه الوظائف تدرجييا حيث بلغت  التوطني
 يف العام السابق. 47,5%

جميعها ف( وظيفة 17) وعددها ( وظيفة ووظائف مدرس478املعيدين وعددها )ظائف و أما ابلنسبة ل -4
 سعوديني.بمشغولة 

العدد والنسبة األكرب من الزايدة يف عدد شاغلي من هم يف حكم أعضاء هيئة التدريس يالحظ أن  -5
ف ظائ( و 8( وظيفة مقابل زايدة بعدد )39) العنصر النسائي بعدد( وظيفة حتققت يف 47اليت تبلغ )و 

 ه.1435/1436يف عام  %45,9مقابل  %48هذا العام حنو  نمشغولة ابلذكور لتبلغ نسبته
من امجايل  %47.2 ( وظيفة بنسبة320من الوظائف ) اجملموعةيبلغ عدد السعودايت من شاغلي هذه  -6

 ( معيدة.254العدد األكرب منهن من املعيدات ) )حماضر ومعيد ومدرس( شاغالت هذه الوظائف
  دول التايل البياانت التفصيلية يف هذا الشأن:ويشمل اجل
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، يد)حماضر، معأعضاء هيئة التدريس  من يف حكم عدد شاغلي وظائفويوضح توزيع (: 3/2/2اجلدول )
 هـ436/1437 الدراسياملرتبة العلمية واجلنس واجلنسية يف العام ( بكل كلية على حدة موزعني حسب مدرس

 ابلداخل:وهذا العدد يشمل من هم على رأس البعثة ابخلارج واملوفدين للدراسات العليا 

 الكلية/ اجلنسية
 اإلمجايل مدرس معيد حماضر

 اجملموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 81 45 36 2 4 28 13 15 19 كلية الرتبية

 77 41 36 2 4 28 13 11 19 سعودي
 4 4 0 0 0 0 0 4 0 غري سعودي

 27 6 21 0 0 6 11 0 10 كلية الشريعة والقانون
 27 6 21 0 0 6 11 0 10 سعودي

 20 4 16 0 0 0 8 4 8 كلية الصيدلة
 11 1 10 0 0 0 8 1 2 سعودي

 9 3 6 0 0 0 0 3 6 غري سعودي
 31 6 25 0 0 4 22 2 3 كلية الطب

 26 4 22 0 0 4 22 0 0 سعودي
 5 2 3 0 0 0 0 2 3 غري سعودي
 125 66 59 0 0 49 46 17 13 كلية العلوم

 117 61 56 0 0 49 46 12 10 سعودي
 8 5 3 0 0 0 0 5 3 غري سعودي

 154 90 64 3 6 58 22 29 36 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 134 81 53 3 6 58 22 20 25 سعودي

 20 9 11 0 0 0 0 9 11 غري سعودي
 65 29 36 0 0 20 19 9 17 التطبيقيةكلية العلوم الطبية 

 44 21 23 0 0 20 19 1 4 سعودي
 21 8 13 0 0 0 0 8 13 غري سعودي

 16 12 4 1 0 5 1 6 3 تكلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقراي
 7 6 1 1 0 5 1 0 0 سعودي
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 الكلية/ اجلنسية
 اإلمجايل مدرس معيد حماضر

 اجملموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 9 6 3 0 0 0 0 6 3 غري سعودي

 97 65 32 0 0 40 14 25 18 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت
 74 48 26 0 0 40 14 8 12 سعودي

 23 17 6 0 0 0 0 17 6 غري سعودي
 49 31 18 1 0 17 9 13 9 طربجلب واجملتمع كلية العلوم واآلداب

 30 19 11 1 0 17 9 1 2 سعودي
 19 12 7 0 0 0 0 12 7 غري سعودي
 5 3 2 0 0 0 0 3 2 بسكاكا كلية اجملتمع
 5 3 2 0 0 0 0 3 2 غري سعودي

 4 2 2 0 0 0 0 2 2 كلية اجملتمع ابلقرايت
 4 2 2 0 0 0 0 2 2 غري سعودي
 45 0 45 0 0 0 26 0 19 كلية اهلندسة

 42 0 42 0 0 0 26 0 16 سعودي
 3 0 3 0 0 0 0 0 3 غري سعودي

 26 8 18 0 0 0 8 8 10 كلية طب األسنان
 8 0 8 0 0 0 8 0 0 سعودي

 18 8 10 0 0 0 0 8 10 غري سعودي
 96 36 60 0 0 27 25 9 35 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 81 32 49 0 0 27 25 5 24 سعودي
 15 4 11 0 0 0 0 4 11 غري سعودي

 841 403 438 7 10 254 224 142 204 اإلمجايل الكلي
 678 320 358 7 10 254 224 59 124 سعودي

 163 83 80 0 0 0 0 83 80 غري سعودي
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أعضاء هيئة التدريس على من يف حكم (: ميثل توزيع إمجايل عدد شاغلي وظائف 3/2/2الشكل )

 .هـ1436/1437للعام الدراسي  اجلنسالكليات حسب 
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كلية العلوم واآلداب بالقريات

كلية العلوم واآلداب والمجتمع بطبرجل

كلية المجتمع بسكاكا

كلية المجتمع بالقريات

كلية الهندسة

كلية طب األسنان

كلية علوم الحاسب والمعلومات

كلية 

التربية

كلية 

الشريعة 

والقانون

كلية 

الصيدلة
كلية الطب

كلية 

العلوم

كلية 

العلوم 

اإلدارية 
واإلنساني

ة

كلية 

العلوم 

الطبية 
ةالتطبيقي

كلية 

العلوم 

الطبية 
التطبيقية 

بالقريات

كلية 

العلوم 

واآلداب 
بالقريات

كلية 

العلوم 

واآلداب 
والمجتمع 

بطبرجل

كلية 

المجتمع 

بسكاكا

كلية 

المجتمع 

بالقريات

كلية 

الهندسة

كلية طب 

األسنان

كلية علوم 

الحاسب 

والمعلوما
ت

ذكر 36 21 16 25 59 64 36 4 32 18 2 2 45 18 60

أنثى 45 6 4 6 66 90 29 12 65 31 3 2 0 8 36

اإلجمالي 81 27 20 31 125 154 65 16 97 49 5 4 45 26 96
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 يف حكم أعضاء هيئة التدريس حسب املرتبة العلمية منشاغلي وظائف إمجايل عدد توزيع نسب  -8
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 .طالباتوال الطالب عددنسبة إمجايل أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين إىل إمجايل  بياانت- 3/3

ليمية وأحد يف قياس جودة العملية التع تستخدميعترب معدل أستاذ/طالب من املؤشرات األساسية اليت 

ه يف عدد شاغلي وظائف 136/1437األكادميي. وقد كان لالرتفاع الذي حتقق عام االعتماد معايري 

ة واليت مت ارتفاع النسبة العامة ملعدل أستاذ/طالب ابجلامع أثرا  واضحا  يفأعضاء هيئة التدريس ووظيفة حماضر 

ملقيدين اعلى أساس نسبة امجايل عدد شاغلي هذه الوظائف إىل امجايل عدد الطالب والطالبات احتساهبا 

يف العام  26.7:  1مقابل نسبة  24.8:  1 حمل التقرير العام حيث بلغت يف املوازياملنتظمني وابلتعليم 

عدد  نال يتضمالدراسي السابق علما أبن عدد الطالب والطالبات الذي مت على أساسه احتساب املعدل 

خصص هلذا تقدمي املقررات الدراسية هلم من خالل برانمج التشغيل املاليت يتم )التحضريية ة نأو الس املنتسبني

 .(الغرض

ن معدل أستاذ/طالب ابلنسبة لكل كلية على حده وأهم ما يشري إليه من نتائج ما ياب اجلدول التايل ويوضح

 يلي: 

يف كلية طب  4:1فقد حققت معدل  5:1ابلنسبة للكليات الصحية اليت يبلغ املعدل املستهدف هلا  -1

( طالب 99عدد )لوجود 11.6:1يف كلية الطب بينما بلغت يف كلية الصيدلة  5.5:1االسنان، 

 ابلتعليم املوازي مما أدى إىل ارتفاع عدد الطالب املقيدين ابلكلية.

يث علمية فقط ح ومناهجحقق معدل أستاذ/طالب معدالت جيدة يف الكليات اليت تقدم مقررات  -2

لكل من كلية علوم احلاسب  14.2:1بكلية العلوم الطبية التطبيقية ومعدل  15.6:1بلغ هذا املعدل 
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لى ع العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايتكلية لكلية اهلندسة و  13.1:1،  13.4:1معدل  ومثاملعلومات و 

 التوايل.

عن املعدل املستهدف  عا  مرتفمستوا  الدراسة هبا على املقررات النظرية  تقتصربلغ املعدل يف الكليات اليت  -3

لعدد األكرب اليت تضم ا-دارية واإلنسانية حيث بلغ املعدل احملقق يف كلية العلوم اإل 22:1الذي يبلغ 

بينما حققت   31,7:1واخنفض يف كلية الشريعة والقانون إىل  35:1 -ناملقيدي والطالباتمن الطالب 

 . 21,6:1كلية الرتبية معدل 

لغ علمية ونظرية حيث ب مناهج ومقرراتجاء معدل أستاذ/طالب مرتفعا يف الكليات اليت تقدم  -4

 44.8:1بكلية العلوم واآلداب ابلقرايت الرتفاع عدد الطالب والطالبات املقيدين ومعدل  40.6:1

 لكلية.يف عدد أعضاء هيئة التدريس اب الخنفاض النسيبلبكلية العلوم واآلداب واجملتمع بطربجل 

بكلية اجملتمع بسكاكا  لزايدة عدد الطالب   42.5:1ابلنسبة لكليات اجملتمع بلغ املعدل احملقق  -5

 بكلية اجملتمع ابلقرايت. 22,6:1هذا العام ومعدل  املستجدين
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لتعليم املوازي ابالطالب والطالبات املنتظمني و  عددأعضاء هيئة التدريس واحملاضرين إىل إمجايل  عددإمجايل  نسبة ويوضح(: 3/3اجلدول )
 :هـ1436/1437 الدراسيحسب الكليات يف العام 

 بيان الكليات
 إمجايل أعداد أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين

إمجايل عدد الطالب والطالبات 
 املنتظمني والتعليم املوازي

نسبة إمجايل أعضاء هيئة التدريس 
واحملاضرين إىل إمجايل عدد الطالب 

 والطالبات
أعضاء هيئة 

 احملاضرين التدريس
اإلمجايل 

 العام

 21.6:1 2044 95 34 61 كلية الرتبية

 31.7:1 1489 47 10 37 كلية الشريعة والقانون

 11.6:1 416 36 12 24 كلية الصيدلة

 5.5:1 327 59 5 54 كلية الطب

 14.2:1 1537 108 30 78 كلية العلوم
كلية العلوم اإلدارية 

 35.0:1 6622 189 65 124 واإلنسانية
كلية العلوم الطبية 

 15.6:1 969 62 26 36 التطبيقية

 13.4:1 657 49 19 30 كلية اهلندسة

 4:1 154 39 18 21 كلية طب األسنان
كلية علوم احلاسب 

 14.2:1 935 66 44 22 واملعلومات
كلية العلوم الطبية 
 13.1:1 354 27 9 18 التطبيقية ابلقرايت

واآلداب كلية العلوم 
 44.8:1 3451 77 22 55 واجملتمع بطربجل

كلية العلوم واآلداب 
 40.6:1 5645 139 43 96 ابلقرايت

 42.5:1 255 6 5 1 كلية اجملتمع بسكاكا

 22.6:1 317 14 4 10 كلية اجملتمع ابلقرايت

 24.8:1 25172 1013 346 667 اإلمجايل العام

 .*ال يتضمن أعداد طالب وطالبات السنة التحضريية الذين يتم التدريس هلم من خالل برانمج تشغيل السنة التحضريية
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إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين إىل إمجايل عدد الطالب نسب (: ميثل 3/3الشكل )
 .هـ1436/1437والطالبات حسب الكليات للعام الدراسي 
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نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب 

والطالبات
21.6 31.7 11.6 5.5 14.2 35 15.6 13.4 4 14.2 13.1 44.8 40.6 42.5 22.6
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 .بياانت أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املؤهالت العلمية - 3/4

يس شغل الوظائف االكادميية فإن العدد األكرب من أعضاء هيئة التدر  واشرتاطاتوفقا لطبيعة الدراسة ابجلامعة 

ة للعملية التعليمية مث من محلابلعبء األساسي ومن يف حكمهم هم من محلة الدكتوراه الذين يقومون 

الذين يتم اعدادهم لتويل وظائف أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات معيد البكالوريوس شاغلي وظيفة 

 ل هللا وذلك على النحو التايل:القادمة حبو 

( عن 85)بعدد ( عضو هيئة تدريس بزايدة 649بلغ امجايل عدد احلاصلني على درجة الدكتوراه ) -1

( من 40( من الذكور و )45بني )موزعني  %15ه بنسبة 1435/1436عددهم يف العام الدراسي 

 ا  ارتفاعوذلك ن يف حكمهم أعضاء هيئة التدريس ومإمجايل عدد من  %43ميثل عددهم حنو و االانث 

 يف العام املاضي. %41من 

( 350ه إىل )1435/1436( يف العام الدراسي 330ارتفع عدد احلاصلني على درجة املاجستري من ) -2

 ( من االانث.7( من الذكور و )13وتوزعت على عدد ) %6ه بزايدة بنسبة 1436/1437يف عام 

( من أعضاء 20يف العام السابق وهو ) املتحققعدد العلى حافظ احلاصلني على درجة الزمالة أو البورد  -3

 هيئة التدريس.

من امجايل عدد  %32,4( ميثلون نسبة 489بلغ امجايل عدد احلاصلني على درجة البكالوريوس ) -4

( 23( عضو منهم )27) تبلغ أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بزايدة حمدودة عن العام السابق

  ( من شاغلي وظيفة مدرس.4معيد ابإلضافة إىل )
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 ةعلميال تأعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املؤهال عدد(: ميثل توزيع إمجايل 3/4اجلدول )
 :هـ1436/1437 الدراسييف العام  واجلنس

 املرتبة العلمية

 املؤهالت العلمية

 اإلمجايل بكالوريوس / البوردزمالة ماجستري دكتوراه

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

أواًل: وظائف أعضاء 
  هيئة التدريس:

 37 3 34 0 0 0 2 0 2 0 0 0 35 3 32 أستاذ -

أستاذ  -
 مشارك

84 11 95 0 0 0 2 0 2 0 0 0 86 11 97 

أستاذ  -
 533 156 377 0 0 0 16 0 16 0 0 0 517 156 361 مساعد

جمموع أعضاء 
 667 170 497 0 0 0 20 0 20 0 0 0 647 170 477 هيئة التدريس

اثنيًا: وظائف من يف حكم 
  أعضاء هيئة التدريس

 346 142 204 - - - 0 0 0 344 142 202 2 0 2 حماضر -

 478 254 224 478 254 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 معيد -

 17 7 10 11 6 5 0 0 0 6 1 5 0 0 0 مدرس -

جمموع من يف حكم 
 841 403 438 489 260 229 0 0 0 350 143 207 2 0 2 أعضاء هيئة التدريس

 1508 573 935 489 260 229 20 0 20 350 143 207 649 170 479 اإلمجايل
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(: ميثل توزيع إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املؤهالت العلمية 3/4الشكل )
 .هـ1436/1437واجلنس للعام الدراسي 

 

 .لميةالعاملؤهالت حسب  وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم شاغليعدد إمجايل  توزيع نسب -9
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 حسب املرتبة العلمية: : تطور عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم3/5

متزايدا خالل السنوات الدراسية من  منوا  شهد امجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم 
خالل  %57,9( عضوا بنسبة زايدة 553ه بعدد )1436/1437ه وحىت العام الدراسي 1432/1433

متفاوتة بني فئات أعضاء  ونسبوقد جاءت هذه الزايدة أبعداد  .%12.1سنوي  منوهذه السنوات ومبتوسط 
 هيئة التدريس ومن يف حكمهم على النحو التايل:

بلغت الزايدة يف عدد أعضاء هيئة التدريس )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد( عرب هذه السنوات  -1
ومبتوسط زايدة سنوية حنو  %115.2حنو تبلغ  مجالية خالل الفرتةمنو إ( عضو بنسبة 357عدد )

 يف عدد شاغلي وظيفة أستاذ مساعد الذي بلغ عددهم بصفة رئيسةهذه الزايدة . وقد حتققت 21%
( 285ه بــــــ )1432/1433( عضو بزايدة عن العدد يف عام 533)األخري إىل يف العام الدراسي 

 من امجايل الزايدة يف عدد أعضاء هيئة التدريس. %80ذلك حنو وقد مثل عضو 

خالل مخس سنوات حيث ارتفع عددهم  %191ارتفع عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديني بنسبة  -2
ه وهي 1436/1437( عضو عام 99ه إىل )1432/1433( عضو يف العام الدراسي 34من )

حيث كانت نسبة  %115اعلى من نسبة الزايدة االمجالية يف عدد أعضاء هيئة التدريس اليت بلغت 
 .%105.8 السعوديني حنو الزايدة يف عدد غري

حققت وظائف من هم يف حكم أعضاء هيئة التدريس )حماضر، معيد، مدرس( زايدة خالل مخس  -3
يف شاغلي بصفة رئيسة وقد جاءت هذه الزايدة  %30,4( وظيفة بنسبة حنو 196سنوات بعدد )

 .%37( وظيفة مجيعهم من السعوديني بنسبة 129وظيفة معيد بعدد )

ني سعوديبعدد الوظائف املشغولة  نتيجة ارتفاع( وظيفة 62وظيفة حماضر بعدد ) يفالزايدة جاءت  -4
حتققت زايدة حمدودة كما ( وظائف.  4غري السعوديني بعدد ) عدد وظائف وتراجع( وظيفة 66بعدد )

 األخرييف العام  منها ( وظائف جاء العدد األكرب7يف عدد شاغلي وظيفة مدرس بلغت )
 ظائف.( و 5ه بعدد )1436/1437

 ويشمل اجلدول التايل البياانت التفصيلية هبذا الشأن:
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 ةميالعل املرتبةأعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب  عددإمجايل (: ميثل تطور 3/5اجلدول )
 :هـ1436/1437 -هـ 1432/1433لسنوات ا خاللواجلنس واجلنسية 

 العام الدراسي
 اجلنسية

 العام الدراسي
 هـ1432/1433

 الدراسيالعام 
 هـ1433/1434

 العام الدراسي
 هـ1434/1435

 العام الدراسي
 هـ1435/1436

 العام الدراسي
 هـ1436/1437

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

أواًل: وظائف 
أعضاء هيئة 

 التدريس:

 

 أستاذ -

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سعودي

غري 
 37 3 34 38 3 35 37 2 35 36 1 35 14 0 14 سعودي

 37 3 34 38 3 35 37 2 35 36 1 35 14 0 14 جمموع

أستاذ  -
 مشارك

 12 0 12 8 0 8 9 - 9 7 0 7 6 0 6 سعودي

غري 
 سعودي

40 2 42 52 4 56 66 6 72 72 6 78 74 11 85 

 97 11 86 86 6 80 81 6 75 63 4 59 48 2 46 جمموع

أستاذ  -
 مساعد

 86 30 56 72 26 46 63 24 39 50 15 35 28 11 17 سعودي

غري 
 سعودي

171 49 220 257 61 318 287 87 374 291 95 386 321 126 447 

 533 156 377 458 121 337 437 111 326 368 76 292 248 60 188 جمموع

إمجايل وظائف أعضاء هيئة 
 667 170 497 582 130 452 555 119 436 467 81 386 310 62 248 التدريس

اثنياً: وظائف 
من يف حكم 
أعضاء هيئة 

 التدريس 

 

 حماضر -

 183 59 124 155 53 102 146 48 98 134 47 87 117 45 72 سعودي

غري 
 163 83 80 171 82 89 169 78 91 176 70 106 167 71 96 سعودي

 346 142 204 326 135 191 315 126 189 310 117 193 284 116 168 جمموع

 478 254 224 454 225 229 447 218 229 393 204 189 349 167 182 سعودي معيد -

 17 7 10 14 4 10 13 5 8 13 5 8 12 5 7 سعودي مدرس -

إمجايل وظائف من يف حكم 
 841 403 438 794 364 430 775 349 426 716 326 390 645 288 357 أعضاء هيئة التدريس

 اإلمجايل العام

 777 350 427 703 308 395 678 295 383 597 271 326 512 228 284 سعودي

غري 
 سعودي

321 122 443 450 136 586 479 173 652 487 186 673 508 223 731 

 1508 573 935 1376 494 882 1330 468 862 1183 407 776 955 350 605 جمموع
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(: تطور إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املرتبة العلمية يف السنوات 3/5الشكل )
 األخرية. اخلمس

هـ1432-1433 هـ1433-1434 هـ1434-1435 هـ1435-1436 هـ1436-1437

أستاذ 14 36 37 38 37

أستاذ مشارك 48 63 81 86 97

أستاذ مساعد 248 368 437 458 533

محاضر 284 310 315 326 346

معيد 349 393 447 454 478

مدرس 12 13 13 14 17
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 الفصل الرابع
 :والتدريبواإليفاد االبتعاث 

 :واإليفاد أواًل: االبتعاث

 .اإلمجالية لعدد املبتعثني واملوفدينبياانت ال – 4/1
 .االبتعاث اخلارجيبياانت  – 4/1/1
 .اإليفاد الداخليبياانت  – 4/1/2
 تطور إمجايل عدد املبتعثني واملوفدين. – 4/1/3
 

 :اثنياً: التدريب

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

 املوفدين:و البياانت اإلمجالية لعدد املبتعثني  – 4/1

حيث يعترب االبتعاث اخلارجي واإليفاد الداخلي أحد املسارات األساسية إلمكان رفع نسبة توطني  

وظائف أعضاء هيئة التدريس فقد شهد العام الدراسي زايدة واضحة يف عدد املبتعثني واملوفدين اجلدد من 

ة م على رأس البعث( مبتعث وموفد ليبلغ إمجايل من ه113عددهم )شاغلي وظائف حماضر ومعيد حيث بلغ 

عن  %16.4( مبتعث وموفد بنسبة زايدة 546( من االبتعاث واإليفاد خالل العام عدد )31بعد عودة )

 ( موفد ابلداخل.153( مبتعث وعدد )387)هذا العام العدد اإلمجايل يف العام الدراسي السابق منهم 

 

 :االبتعاث اخلارجيبياانت  4/1/1

 :اجلدداملبتعثني بياانت  4/1/1/1

( مبتعث 79)هـ 1436/1437بلغ إمجايل عدد املبتعثني ألول مرة ابخلارج خالل العام الدراسي 

( لدرجة املاجستري ودراسة اللغة حيث حتقق هذا العام ارتفاع يف عدد 56( لدرجة الدكتوراه وعدد )23منهم )

انتهاء فرتة املاجستري ملن مت ( مبتعث بعد بدء 23املبتعثني للحصول على درجة الدكتوراه ليبلغ عددهم )

ابتعاثهم يف السنوات األوىل خلطة االبتعاث ابجلامعة، مع االستمرار يف اجتاه العدد األكرب من املبتعثني اجلدد 

 إىل الوالايت املتحدة األمريكية.
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ابخلارج حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية اجلدد املبتعثني  عدد(: ميثل توزيع 4/1/1/1اجلدول )
 :هـ1436/1437 الدراسيالعام  خاللواجلنس 

 الدرجة العلمية
 الدولة

 الدكتوراه
املاجستري ودراسة 

 اللغة
 اإلمجايل

 جمموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 42 12 30 11 18 1 12 الوالايت املتحدة األمريكية

 15 8 7 7 4 1 3 بريطانيا
 14 10 4 9 2 1 2 اسرتاليا

 5 3 2 3 1 - 1 كندا
 1 - 1 - 1 - - اسبانيا
 1 - 1 - - - 1 فرنسا
 1 1 - - - 1 - ماليزاي

 79 34 45 30 26 4 19 اإلمجايل
 

 

(: ميثل توزيع عدد املبتعثني اجلدد ابخلارج حسب الدرجة العلمية واجلنس يف العام 4/1/1/1الشكل )
 هـ.1436/1437الدراسي 
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 بياانت إمجايل املبتعثني ابخلارج: – 4/1/1/2

بلغ يوفقًا للبياانت اإلمجالية ملن هم على رأس البعثة ابخلارج يف العام الدراسي حمل التقرير فإن عددهم  
 .%17.2هـ مبعدل منو 1435/1436( مبتعث عن العام الدراسي 53( مبتعث بزايدة بعدد )383)

 ويشمل اجلدول التايل بياانهتم األساسية ومنه يتضح ما يلي:
ابنتقال  %42.3( مبتعث بنسبة 26( مبتعث بزايدة بعدد )92يبلغ إمجايل عدد املبتعثني لدرجة الدكتوراه ) -1

( مبتعث بنسبة 27يف عدد املبتعثني لدرجة املاجستري ) بينما بلغت الزايدة .درجة الدكتوراهعدد من املبتعثني ل
 ( مبتعث.2عن عددهم يف العام السابق بينما تبلغ الزايدة يف عدد املبتعثني لدرجة الزمالة عدد ) %10زايدة 

( مبتعث بنسبة 243ية ليبلغ )استمر العدد األساسي من مبتعثي اجلامعة ابخلارج ابلوالايت املتحدة األمريك -2
( مبتعث مث اسرتاليا 62ابجتاه عدد من املبتعثني اجلدد إىل بلدان أخرى خاصة اسرتاليا. يليها بريطانيا ) 63%

 ( مبتعث.57)
 %38من إمجايل عدد من هم على رأس البعثة مقابل نسبة  %62ميثل عدد الذكور من املبتعثني بنسبة منو  -3

 .نسبة الزايدة يف عددهن أكرب من نسبة الزايدة يف عدد الذكورمن االانث حيث جاءت 
 

 

عدد املبتعثني ابخلارج حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية إمجايل (: ميثل توزيع 4/1/1/2اجلدول )
 هـ:1435/1436خالل العام الدراسي واجلنس 

 الدرجة العلمية
 الدولة

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

 243 67 176 0 0 62 131 5 45 الوالايت املتحدة األمريكية
 62 35 27 0 0 27 14 8 13 بريطانيا
 57 32 25 0 2 31 15 1 8 اسرتاليا

 12 3 9 0 0 3 2 0 7 كندا
 2 0 2 0 2 0 0 0 0 أملانيا

 1 1 0 0 0 1 0 0 0 إيرلندا
 1 1 0 0 0 1 0 0 0 نيوزيالندا

 1 1 0 0 0 0 0 1 0 ماليزاي
 1 1 0 0 0 0 0 1 0 مصر

 2 2 0 0 0 0 0 2 0 األردن
 1 0 1 0 0 0 0 0 1 فرنسا

 383 143 240 0 4 125 162 18 74 اإلمجايل
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(: ميثل إمجايل عدد املبتعثني ابخلارج حسب الدرجة العلمية واجلنس خالل العام 4/1/1/2الشكل )
 هـ.1436/1437الدراسي 
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 اإليفاد الداخلي:بياانت  – 4/1/2

 :بياانت املوفدين اجلدد – 4/1/2/1

( موفد موزعني 34املوفدين اجلدد من املعيدين واحملاضرين للدراسات العليا ابلداخل )بلغ إمجايل عدد  

 ( جامعات سعودية حيث تشري بياانهتم إىل ما يلي:8على )

 ( لدرجة الزمالة.4( لدرجة املاجستري وعدد )21( للحصول على درجة الدكتوراه و )9إيفاد عدد ) -1

 ( موفد.12( موفدة عدد الذكور الذي يبلغ )22والذي يبلغ )جتاوز عدد املوفدات اجلدد من اإلانث  -2

( موفدين تليها جامعة امللك 10استقطبت جامعة أم القرى العدد األكرب من موفدي اجلامعة اجلدد ) -3

 ( موفدين جدد.6( موفدين مث جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية )7عبدالعزيز )

 تايل:وذلك وفقاً ملا ورد تفصيالً ابجلدول ال

ابلداخل حسب جهة االيفاد والدرجة العلمية  اجلدد املوفدين عددإمجايل (: ميثل توزيع 4/1/2/1اجلدول )
 :هـ1436/1437 الدراسيالعام خالل واجلنس 

 الدرجة العلمية
 اجلامعة

 اإلمجايل الزمالة املاجستري الدكتوراه
 جمموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 10 7 3 0 0 5 2 2 1 القرىجامعة أم 
 7 5 2 0 0 4 2 1 0 جامعة امللك عبدالعزيز

 6 2 4 0 0 2 1 0 3 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 4 2 2 2 2 0 0 0 0 جامعة امللك خالد

 3 2 1 0 0 2 0 0 1 القصيمجامعة 
 2 2 0 0 0 1 0 1 0 جامعة امللك سعود

 1 1 0 0 0 1 0 0 0 طيبةجامعة 
 1 1 0 0 0 1 0 0 0 جامعة امللك فيصل

 34 22 12 2 2 16 5 4 5 اإلمجايل
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(: ميثل توزيع عدد املوفدين اجلدد ابلداخل حسب الدرجة العلمية واجلنس يف العام 4/1/2/1الشكل )

 هـ.1436/1437الدراسي 
 

 :إمجايل املوفدين ابلداخلبياانت  – 4/1/2/2

( موفد ميثل عددهم حنو 163هـ )1436/1437بلغ إمجال عدد املوفدين ابلداخل يف العام الدراسي   

املبتعثني واملوفدين للدراسات العليا. وأهم ما يتضح من بياانت اجلدول التايل الذي من إمجايل عدد  29.8%

 يشمل إمجايل عدد املوفدين ما يلي:

من إمجايل  %55يرتكز العدد األكرب من املوفدين يف امللتحقني مبرحلة املاجستري حيث ميثلون حنو نسبة  -1

بينما تبلغ نسبة الدارسني مبرحلة  %40عدد املوفدين. بينما ميثل عدد امللتحقني بدرجة الدكتوراه حنو 

 فقط. %5الزمالة حنو 

الدكتوراه الماجستير الزمالة
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من  %62ما زالت االانث متثل العدد والنسبة األكرب يف االيفاد الداخلي حيث متثل نسبتهن حنو  -2

 إمجايل عدد املوفدين.

إمجايل املوفدين يف ثالث جامعات هي: جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية  يرتكز العدد األكرب من -3

من املوفدين،  %66مث جامعة امللك سعود، مث جامعة أم القرى حيث يلتحق هبذه اجلامعات نسبة 

 .( جامعات سعودية ابإلضافة اىل اهليئة السعودية للتخصصات10ويتوزع الباقي على عدد )
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جهة اإليفاد والدرجة العلمية حسب املوفدين ابلداخل  عددإمجايل توزيع (: ميثل 4/1/2/2)اجلدول 
 هـ:1436/1437واجلنس يف العام الدراسي 

 الدرجة العلمية
 اجلامعة

 اإلمجايل الزمالة املاجستري الدكتوراه

 جمموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 42 23 19 - - 15 5 8 14 اإلسالميةجامعة اإلمام حممد بن سعود 

 36 29 7 - - 23 - 6 7 جامعة امللك سعود

 32 14 18 - - 6 7 8 11 جامعة أم القرى

 17 14 3 - - 10 3 4 - جامعة امللك عبدالعزيز

 7 3 4 2 2 1 1 - 1 جامعة امللك خالد

 4 - 4 - - - - - 4 اجلامعة اإلسالمية

 5 3 2 - - 3 1 - 1 جامعة القصيم

 1 1 - - - 1 - - - جامعة الطائف

 1 1 - - - 1 - - - جامعة تبوك

 4 4 - - - 4 - - - جامعة األمرية نورة

 6 6 - - - 6 - - - جامعة طيبة

 1 1 - - - 1 - - - فيصلجامعة امللك 

 1 1 - - - 1 - - - كلية الفيصل للدراسات العليا

 6 - 6 - 6 - - - - اهليئة السعودية للتخصصات الصحية

 163 100 63 2 8 72 17 26 38 اإلمجايل
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 الدرجة العلمية واجلنس يف العامحسب (: ميثل توزيع إمجايل عدد املوفدين ابلداخل 4/1/2/2الشكل )
 هـ.1436/1437الدراسي 

 

 

 

 واملوفدين:تطور إمجايل عدد املبتعثني : 4/1/3
يف إطار خطة االبتعاث الطموحة اليت استهدفت اجلامعة حتقيقها لتوفري الكفاءات الوطنية من أعضاء 
هيئة التدريس العتمادها يف مرحلة نشأهتا األوىل على أعضاء هيئة التدريس من غري السعوديني. فتوضح 

الية حيث األخرية حيقق معدالت منو ع بياانت تطور إمجايل عدد املبتعثني واملوفدين خالل السنوات اخلمس
( مبتعث وموفد يف 546هـ إىل )1432/1433( مبتعث وموفد يف العام الدراسي 221ارتفع عددهم من )

خالل  %144لية ( مبتعث وموفد بنسبة زايدة إمجا325هـ وبزايدة بلغت )1436/1437العام الدراسي 
 ما يوضحه تفصيالً اجلدول التايل:الفرتة توزعت على الدرجات العلمية املختلفة. وهو 
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هـ، 1432/1433) ماألعواخالل (: وميثل تطور إمجايل عدد املبتعثني واملوفدين 4/1/3جدول رقم )
 هـ( حسب الدرجة العلمية:1436/1437

 العام الدراسي الدرجة العلمية
 هـ1432/1433

 العام الدراسي
 هـ1433/1434

 العام الدراسي
 هـ1434/1435

 الدراسيالعام 
 هـ1435/1436

 العام الدراسي
 هـ1436/1437

 معدل الزايدة
 خالل الفرتة

 %147 156 121 103 72 63 الدكتوراه

 %143 376 333 304 238 155 املاجستري ودراسة اللغة

 %366 14 10 9 7 3 الزمالة

 %147 546 464 416 317 221 اإلمجايل

 

 

هـ، 1432/1433املبتعثني واملوفدين خالل األعوام )(: وميثل تطور إمجايل عدد 4/1/3الشكل )
 هـ( حسب الدرجة العلمية.1436/1437

 

1433-1432 1434-1433 1435-1434 1436-1435 1437-1436

الدكتوراه 63 72 103 121 156

الماجستير واللغة 155 238 304 333 376
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 :اثنياً: التدريب
 : تطوير ورفع كفاءة اجلهاز األكادميي واإلداري:4/2
 تطوير ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس:برامج : 4/2/1

يعترب تطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس من األهداف األساسية اليت هتتم هبا اجلامعة يف سبيل 
م التعلم ظون العمل اهلادفة إىل تفعيل أساليب وورشالدورات التدريبية  فإنجتويد العملية التعليمية ومن مث 

حمل الل العام خ اشتملتيئة التدريس وقد اإللكرتوين هي املسار األهم يف هذه املرحلة لرفع كفاءة أعضاء ه
 على األنشطة الرئيسية التالية: التقرير

ة وإدارة إدارة الفصول االفرتاضيو عن إنشاء توفر إيضاحات إطالق قناة تلجرام ألعضاء هيئة التدريس  -1
وات تشغيل وغريها من أد ،ورصد درجات االختبارات الفصلية، التتبع واملراقبة، اجملموعات الطالبية

 (. Blackboardنظام )
ابلتدريس خالل الفصل  املكلفني( من أعضاء هيئة التدريس 115عقد ورش عمل تدريبية لعدد ) -2

 هـ. 1437الصيفي 
 لفنية ومهاراتا( من اللقاءات التعريفية مع بعض أعضاء هيئة التدريس عن املتطلبات 70إجراء عدد ) -3

د وإعداد استبياانت لقياس فاعلية ونتائج اللقاءات أوضحت حتقيق نسبة التعامل مع نظام بالك بور 
 املادة التعليمية املقدمة. جلودة %84ملدى االستفادة من الفاعليات ونسبة  87%

( من عضوات هيئة التدريس بفرع اجلامعة بطربجل على آلية تفعيل النظام يف العملية 23تدريب عدد ) -4
 ريبية.تدالتعليمية مع توزيع حقائب 

استضافة خرباء لتدريب منسقي ومنسقات التعلم اإللكرتوين لكليات اجلامعة على أفضل املمارسات  -5
 تقنيات التعلم ابلعملية التعليمية.لدمج 

 األخرى اليت من خالهلا تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس ما يلي: احملاورومن 
 يفولقاءات علمية خارج اململكة  وندوات( من أعضاء هيئة التدريس يف مؤمترات 33مشاركة عدد ) -أ

( دولة منها الوالايت املتحدة األمريكية، كندا، بريطانيا، اسرتاليا، الياابن، الربازيل، بولندا، 15عدد )
 تركيا، اهلند، االمارات.

ات ع( من أعضاء هيئة التدريس يف حماضرات ودورات وورش عمل مث عقدها يف جام126مسامهة عدد ) -ب
  .علمية داخل اململكةومؤسسات 
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 :: تطوير اجلهاز اإلداري والفين4/2/2

دف حتسني مستوى األداء ابلعمل اإلداري والفين برفع كفاءة وقدرات منسو ي اجلامعة القائمني هب
هذه االعمال فقد مت توفري عدد من مسارات التدريب من خالل دورات معهد اإلدارة العامة  مبهام اجناز

( من 252( برانمج تدريب شارك فيه عدد )78ال أساسي للتدريب تضمنت )( جم14اشتملت على )
 منسو ي اجلامعة من شاغلي الوظائف اإلدارية والفنية والصحية وهو ما يوضحه تفصيالً اجلدول التايل:

 
 

 العام يفوعدد املتدربني حسب اجملال التدرييب والربامج التدريبية بياانت توزيع (: 4/2/2جدول رقم )
 :هـ1436/1437 الدراسي

 إمجايل عدد املتدربني ابجملال الربامج التدريبية للمجال التدرييب جمال التدريب

 اإلدارة العامة

 توزيع املهام

23 

 مهارات بناء فرق العمل
 التنسيق اإلداري

 التفويض
 االشراف الرتبوي

 حل املشكالت واختاذ القرار

 املوارد البشرية

 االجازات

13 
 اهناء اخلدمة

 الرتقيات وختطيط املسار الوظيفي
 تطوير اإلجراءات والنماذج اإلدارية

 تقومي األداء الوظيفي

 اإلدارة املكتبية
 مهارات متقدمة يف معاجلة النصوص

64 
 مهارات السكراترية اإلبداعية
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 إمجايل عدد املتدربني ابجملال الربامج التدريبية للمجال التدرييب جمال التدريب
 معاجلة النصوص

 (Excelاجلداول االلكرتونية )
 االرشفة االلكرتونية

 اعداد املراسالت
 (Outlookإدارة املعلومات الشخصية )

 (Power Pointالعروض التقدميية )
 إدارة االجتماعات

 القانون
 التحليل القانوين للقرارات اإلدارية

 املنازعات القانونية 4
 منازعات التأديب

 احملاسبة

 احلساابت اخلتامية احلكومية

15 

 القيود احملاسبية احلكومية
 احملاسبة احلكومية يف الفروع

 مباشرة األموال العامة
 تدقيق املستندات املالية
 التقارير املالية احلكومية

 أصول احملاسبة احلكومية

 السلوك التنظيمي

 مهارات التعامل مع الرؤساء

43 

 مهارات التعامل مع املرؤوسني
 التعامل مع املستفيدينمهارات 

 مهارات التعامل مع ضغوط العمل
 سلوكيات الوظيفة العامة

 نيحتفيز املوظف
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 إمجايل عدد املتدربني ابجملال الربامج التدريبية للمجال التدرييب جمال التدريب
 بناء ثقافة تنظيمية

 االبداع اإلداري
 االتصال الفعال يف العمل
 إدارة النزاع يف بيئة العمل

 إدارة الوقت

 تقنية املعلومات

 اهتاااللكرتونية وتطبيقاسرتاتيجيات احلكومة 

29 

 UNIXاساسيات نظام التشغيل 
 اساسيات شبكات احلاسب اآليل

 أساسيات أمن املعلومات
 ITILأساسيات البنية التحتية لتقنية املعلومات 

حمطة -Windowsإدارة نظام التشغيل 
 العمل

 Share Pointإدارة خادم مايكروسوفت 
 Visualتصميم التقارير يف بيئة 

Basic.net 
 SQLلغة االستفسار البنائية 

 شبكات النطاق احمللي الالسلكية
 #Cبرجمة تطبيقات النوافذ بلغة 

 اجلرائم املعلوماتية

 إدارة املواداملشرتايت و 

 الضماانت البنكية

15 
 الشراء املباشر

 الرقابة على املواد
 وترتيب املستودعاتجتهيز 

 ختطيط عمليات الشراء
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 إمجايل عدد املتدربني ابجملال الربامج التدريبية للمجال التدرييب جمال التدريب

 االحصاء

 تصميم املسوح اإلحصائية

18 

 تصميم االستبانة
 اعداد التقارير اإلحصائية

 اعداد التقارير
 حتليل العالقة بني املتغريات

 حتليل السالسل الزمنية

 اإلدارة اهلندسية

 االشراف على عقود الصيانة

7 
 امليداين على تنفيذ املشاريعاالشراف 

 تقدير تكاليف املشاريع اهلندسية
 برجمة املشاريع اهلندسية

 وامليزانيةاالقتصاد 
 حتليل ومعاجلة مشكالت امليزانية

 حتليل اقتصادايت االستثمار 4
 إدارة امليزانية

 اتاملعلوماملكتبات وأوعية 
 إدارة املكتبات ومراكز املعلومات

 محاية امللكية الفكرية 4
 تطوير خدمات املستفيدين

 العالقات العامة واالعالم
 االلقاء الفعال

6 
 إدارة الفعاليات

 اإلدارة الصحية
جودة الرعاية الصحية وسالمة املرضى يف 

 7 املنشآت الصحية والطبية
 إدارة نظم املعلومات الصحية

 252 إمجايل عدد املتدربني
 



 

 

 



 

 

 

 :الفصل اخلامس
 األنشطة العلمية والتعليمية

 

 والكراسي العلمية البحوث: 5/1
 : االتفاقيات العلمية5/2
 التطوير واجلودة( ،االعتماد األكادميي) العملية التعليميةورفع كفاءة : تطوير 5/3
 : املكتبات اجلامعية5/4
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 :والكراسي العلميةواالستشارات  البحوث: 5/1
 العلمية: البحوث: 5/1/1

يف إطار سعي اجلامعة لتهيئة البنية التحتية ملراكز البحوث العلمية فقد مت خالل العام الدراسي  
ر لتجهيز وحدة اجملاه( مليون رايل لتوفري األجهزة واملعدات العلمية 20هـ ختصيص مبلغ )1436/1437

االلكرتونية وأجهزة الطيف ووحدة التحاليل واألجهزة العلمية املساعدة وغريها من التجهيزات اخلاصة ابلبحوث 
 يف اجملاالت العلمية والطبية والتقنية متهيداً لبدء تشغيل املخترب املركزي للجامعة.

 ي:وتتمثل أهم اإلجنازات خالل العام يف جمال البحوث فيما يل
( حبث 331هـ )1436/1437بلغ إمجايل عدد البحوث العلمية املنجزة واجلارية خالل العام الدراسي  -1

ما حتقق يف العام الدراسي السابق بنسبة تصل إىل ع( حبثاً 50يف اجملاالت العلمية املختلفة بزايدة تبلغ )
19%. 

ملية. كما بلغ إمجايل عدد ( من هذه البحوث العلمية يف مراصد وقواعد النشر العا34نشر عدد ) -2
 ( إصدار.17اإلصدارات العلمية واملرتمجة ابللغات األجنبية )

هـ 1437/1438خالل العام املايل العلمية بلغ إمجايل املنصرف على بنود نفقات األحباث والدراسات  -3
 ( مليون رايل.6.6حنو )

 وتوضح اجلداول التالية بعض البياانت اخلاصة ابلبحوث العلمية:
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 جملاالت العلميةموزعة على ااجلارية واملنجزة  العلمية البحوثعدد ويشمل (: 5/1/1/1جدول رقم )
 هـ.1436/1437خالل العام الدراسي  األساسية

 اإلمجايل اجلاريةعدد البحوث  املنجزةعدد البحوث  اجملاالت العلمية
 130 36 94 العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 158 34 124 يةوالتطبيقالعلوم األساسية 
 اجملاالت االسرتاتيجية

 43 12 31 "الطب والصحة، تقنية املعلومات، البيئة"

 331 82 249 اإلمجايل
 

 املنشورة يف مراصد وقواعد النشر العلمية البحوثويوضح عدد (: 5/1/1/2جدول رقم )
 هـ:1436/1437خالل العام الدراسي 

 املرصد املنشورة البحوثعدد  البحوثجماالت 

  IsI ,scopus 24 والتطبيقية العلوم األساسية

 IsI 4 العلوم اهلندسية

 IsI 6 العلوم الطبية

 - 34 اإلمجايل
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 ويوضح عدد اإلصدارات العلمية واملرتمجة ابللغات األجنبية(: 5/1/1/3جدول رقم )
 هـ:1435/1436خالل العام الدراسي 

 لغة اإلصدار اإلصداراتعدد  صداراتجماالت اإل

 العربية 10 اإلصدارات العلمية ابللغة العربية

 اإلجنليزية 4 اإلصدارات العلمية ابللغات األجنبية

 اإلجنليزية 3 اإلصدارات املرتمجة

 - 17 اإلمجايل

 

 

 : الكراسي العلمية:5/1/2

يف ضوء حرص اجلامعة على توفري مصادر متويل إضافية ألنشطة األحباث عن طريق الكراسي العلمية 
املتخصصة، وبدعم من صاحب السمو امللكي اليت تساهم يف إضافة املزيد من اإلمكاانت إلجراء األحباث 

افة كرسي علمي هـ إض1436/1437األمري متعب بن عبدهللا بن عبدالعزيز. فقد مت خالل العام الدراسي 
جديد ابسم صاحب السمو امللكي األمري متعب بن عبدهللا بن عبدالعزيز ألحباث الوحدة الوطنية ودورها يف 
ترسيخ األمن ملدة مخس سنوات. وبذلك يصبح إمجايل عدد الكراسي العلمية ابجلامعة ثالث كراسي موضح 

 تفاصيلها ابلبيان التايل:
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 هـ.1436/1437بياانت الكراسي العلمية خالل العام الدراسي (: وميثل 5/1/2جدول رقم )

 اتريخ البداية مدة التمويل مصدر التمويل اسم الكرسي العلمي
التكلفة اإلمجالية 

 السنوية
كرسي صاحب السمو امللكي 

األمري فهد بن بدر بن عبدالعزيز 
 للتنمية اإلدارية مبنطقة اجلوف

صاحب السمو 
امللكي األمري فهد بن 

 بدر بن عبدالعزيز
 رايل 1.400.000 هـ15/05/1435 سنوات 5

كرسي صاحبة السمو امللكي 
األمرية سارة بنت عبدهللا بن 

عبدالعزيز ألحباث حتدايت املرأة 
 يف منطقة اجلوف

صاحبة السمو امللكي 
األمرية سارة بنت 

 عبدهللا بن عبدالعزيز
 رايل 300،000 هـ11/07/1435 سنوات 5

كرسي صاحب السمو امللكي 
متعب بن عبدهللا بن األمري 

عبدالعزيز ألحباث الوحدة 
 الوطنية ودورها يف ترسيخ األمن

صاحب السمو 
امللكي األمري متعب 

بن عبدهللا بن 
 عبدالعزيز

 رايل 600،000 هـ21/06/1437 سنوات 5

 

 

 : االتفاقيات العلمية:5/2

 مع اجلامعات السعودية: االتفاقيات -أ
 .اتفاقية التعاون مع جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز لتقدمي استشارات علمية -1
( اتفاقية مع معهد البحوث واالستشارات جبامعة امللك عبدالعزيز لتطوير قدرات ومهارات 2عدد ) -2

 أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة.
 االستشارية جبامعة حائل.( اتفاقية مع معهد البحوث واخلدمات 2عدد ) -3
 مذكرة تفاهم وشراكة مع معهد امللك عبدهللا للرتمجة والتعريب جبامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية. -4
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 االتفاقيات مع اجلامعات واملؤسسات العلمية اخلارجية: -ب
اكز البحوث العلمية ر مت االستمرار يف تنفيذ االتفاقيات العلمية ومذكرات التعاون املوقعة مع بعض اجلامعات وم

 :حالياً  اخلارجية وتشمل
 أواًل: اتفاقية جامعة جايني اإلسبانية:

  م إلنشاء معمل ألحباث الزيتون يف جامعة اجلوف ملدة ثالث سنوات وقد 15/04/2014مت توقيعها يف
 م.2015بدأ تنفيذ مرحلتها الثانية يف عام 

 ( مليون رايل موزعة: 1.1تبلغ تكاليف االتفاقية )40من قيمة االتفاقية لالستشارات املقدمة،  %35% 
 للتعليم والتدريب. %25للبحوث املشرتكة، 

 :تشمل اإلجنازات املتحققة حىت هناية العام الدراسي حمل التقرير 
 إقرار اهليكل التنظيمي للمركز. -1
 وضع خطة اسرتاتيجية ألنشطة املركز توضح الرؤية والرسالة واألهداف وآليات العمل. -2
 ملسميات املعامل واملختربات العلمية الالزمة ألنشطة املركز. النهائيالتحديد  -3
 اختيار املعدات والتجهيزات اليت تتناسب مع خطة عمل املركز وأهدافه وجماالت أحباثه. -4
 التدريب العملي ألعضاء هيئة التدريس جبامعة جايني إبسبانيا. -5
 .( حبثاً 15تون وعددها )اجناز أوىل املشاريع البحثية ملركز أحباث الزي -6
 متابعة املشاريع البحثية مبعرفة املشرفني العلميني جبامعة جايني. -7

 
 اتفاقية اخلدمات املوقعة مع جامعة سرتثكاليد الربيطانية:اثنياً: 
  هـ ملدة عامني هبدف تقدمي ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية 16/06/1435مت توقيعها يف

 وعمل البحوث املشرتكة.وتطوير املناهج 
 :تضمن ما مت تنفيذه ما يلي 
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عقد ورشة عمل مبسمى "البحوث واإلشراف على طالب الدراسات العليا" وذلك مبناسبة بدء  -1
تم إعدادهم يمن أعضاء وعضوات هيئة التدريس الذين مبشاركة عدد الدراسة مبرحلة الدراسات العليا 

 للتدريس هبذه املرحلة.
عضاء هيئة التدريس ابجلامعة نمن يجيدون اللغة ألعقد ورشة عمل مبسمى "الدراسات املهنية"  -2

 اإلجنليزية.
 

وألمهية متابعة اتفاقيات التعاون العلمي اليت تعقدها جامعات اململكة مع اجلامعات واملؤسسات 
 تؤكدفالعلمية اخلارجية، وتقييم نتائج تنفيذ هذه االتفاقيات مع تبادل اخلربات بني اجلامعات يف هذا اخلصوص 

 :على مقرتحاهتا اليت تشمل جامعة اجلوف
ع آلية جبامعات اململكة تتوىل وضومديري إدارات التعاون الدويل  املشرفنيتكوين جلنة مشرتكة من  -1

 وأسلوب تقييم هذه االتفاقيات ومقرتحات تطويرها وجماالت نشاطها.
امعات هتدف ويل يف اجلعقد ورش عمل دورية حتت إشراف وزارة التعليم للمختصني إبدارات التعاون الد -2

 رفع الكفاءة.سبل مفاهيم أساليب العمل و وتوحيد إىل تنسيق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

121 

 :)االعتماد األكادميي، والتطوير واجلودة( العملية التعليميةورفع كفاءة  : تطوير5/3

 : االعتماد األكادميي:5/3/1

استكمااًل للخطوات اليت بدأهتا اجلامعة لتطوير الربامج الدراسية وهبدف الوصول اىل حتقيق معايري 
اإلجنازات اليت حتققت يف هذا اجملال خالل العام الدراسي االعتماد األكادميي فقد اشتملت أهم 

 هـ فيما يلي:1436/1437
 بات.لكليات والعمادات بشطري الطالب والطاللمراجعة اخلطة التنفيذية لتحقيق االعتماد األكادميي  -1
ملساندة ا الدراسة الذاتية، واملعايري واملراجعة الداخلية ابلكليات والعماداتتفعيل ودعم وحدات وجلان  -2

 واإلدارات.
 .عقد ورشيت عمل يف مقاييس التقومي الذايت املؤسسي والرباجمي -3
تقدمي دورات تدريبية وورش عمل وفقًا لنماذج اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي يف جماالت  -4

لوصف اتوصيف املقرر، توصيف الربانمج، توصيف اخلربة، فن بناء الفريق والعمل اجلماعي، بطاقات 
 الوظيفي.

 مشاركة اجلامعة يف امللتقى األول للجودة واالعتماد املدرسي. -5
 متابعة التعاون يف العمل مع اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي. -6
( من أعضاء 96تقدمي ورشة عمل يف تصميم املقررات عن طريق فريق جامعة سرتانكاليد مبشاركة ) -7

 وعضوات هيئة التدريس.
 املشاركة يف بناء االطار الوطين السعودي للمؤهالت مع هيئة تقومي التعليم العام. -8
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 :واجلودة : التطوير5/3/2

هتدف اجلامعة إىل جتويد العملية التعليمية من خالل التقومي املستمر للمقررات والربامج الدراسية، وتطوير 
االت أنشطتها للتطوير والتحديث يف جم بدأهتاليت أساليب التعليم، وذلك مع احلرص على استكمال املراحل ا

 هـ يف هذا اخلصوص ما يلي:1436/1437املختلفة. وتتضمن أهم اإلجنازات اليت حتققت يف العام الدراسي 
إلعداد املقررات خاص جبامعة اجلوف، مع بدء التحول من التعليم التقليدي إىل التعليم ء منوذج بنا -1

 الكرتوين.( مقرر 26بعدد )االلكرتوين 
املتاحة وكيفية واالمكاانت ( فيديو تعليمي عن نظام )بالك بورد( 16وعرض عدد) تصميم -2

 استخدامها واالستفادة منها.
واليت ماترز كااللتزام يف تصميم املقررات الكرتونيًا مبعايري اجلودة العاملية الصادرة من منظمة   -3

(Q.M.) 
 امعة.امة أبسلوب التعليم االلكرتوين بكافة كليات اجلاالنتهاء من إعداد وتقدمي مجيع املقررات الع -4
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 : املكتبات اجلامعية:5/4

 : مقتنيات املكتبات اجلامعية:5/4/1

يف إطار توفري العناصر األساسية للعملية التعليمية حرصت اجلامعة على االستمرار يف أتمني احتياجات 

( 482.391متثل ) جملد( 663,195املعلومات املختلفة ليبلغ عدد اجمللدات ) أوعيةاملكتبات اجلامعية من 

ميزانية  عتماداتاويلها من خالل  متمتعنوان من جمموعات الكتب واوعية املعلومات العربية واألجنبية املختلفة 

 .اجلامعة

(: ميثل توزيع إمجايل مقتنيات املكتبات اجلامعية من جمموعات أوعية املعلومات املختلفة 5/4/1اجلدول )
 العناوين واجمللدات ولغة النشر:عدد حسب 

 جمموعات الكتب
 وأوعية املعلومات

 اإلمجايل أوعية املعلومات األجنبية أوعية املعلومات العربية

عدد 
 العناوين

عدد 
 اجمللدات

عدد 
 العناوين

عدد 
 اجمللدات

عدد 
 العناوين

عدد 
 اجمللدات

 206736 28363 36011 3968 170725 24395 الكتب العربية واألجنبية

 314 307 216 212 98 95 الدورايت العربية واألجنبية

 2818 479 0 0 2818 479 املطبوعات احلكومية

 175 90 5 5 170 85 الرسائل اجلامعية

 453152 453152 408152 408152 45000 45000 اإللكرتونيةاملكتبة 

 663195 482391 444384 412337 218811 70054 اإلمجايل
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(: ميثل توزيع إمجايل مقتنيات املكتبات اجلامعية من جمموعات أوعية املعلومات املختلفة 5/4/1الشكل )
 .هـ1436/1437عام  العناوين واجمللدات ولغة النشرعدد حسب 

 
 
 ابملكتبات اجلامعية:وورش التدريب  الدورات: 5/4/2

من جماالت األنشطة اهلامة اليت تقوم هبا عمادة شؤون املكتبات تقدمي الدورات وورش لتدريب طالب 
وقد بلغ  رقميةالقواعد املعلومات إمكاانت وطالبات اجلامعة لرفع الوعي املعلومايت وحتسني كفاءة استخدام 

( من الطالب 1702ا )( دورة شارك فيه24هـ )1436/1437عدد الدورات املقدمة يف العام الدراسي 
 والطالبات موزعني على الفصلني الدراسيني األول والثاين كما هو موضح تفصيالً ابجلدول التايل:

 
 

أوعية المعلومات العربية
أوعية المعلومات 

األجنبية
اإلجمالي

إجمالي عدد العناوين 70054 412337 482391

إجمالي عدد المجلدات 218811 444384 663195

70054
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482391

218811

444384

663195
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بياانت الدورات وورش التدريب اليت قدمتها املكتبات اجلامعية خالل العام (: ميثل 5/4/2اجلدول )

 :هـ وعدد املشاركني فيها حسب اجلنس1436/1437الدراسي 

 ت الدوراتبياان
 اإلمجايل الفصل الثاين الفصل األول

 جمموع طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب

 دورة رفع الوعي املعلومايت لطلبة كلية العلوم اإلدارية واالنسانية
 120 - 120 - - - 120 ختصص اللغة العربية

 82 82 - - - 82 - دورة رفع الوعي املعلومايت لطالبات السنة التحضريية

دورة للتعرف على طرق استخدام املصادر االلكرتونية لطلبة كلية 
 العلوم اإلدارية واإلنسانية

 ختصص الدراسات االسالمية
84 26 171 38 255 64 319 

 24 8 16 - 8 - 16 دورة رفع الوعي املعلومايت لطالب الدراسات العليا

 نسانيةاإلدارية واالدورة رفع الوعي املعلومايت لطلبة كلية العلوم 
 42 - 42 - - - 42 ختصص إدارة األعمال

دورة للتعرف على مصادر املعلومات املتاحة لطلبة كلية الشريعة 
 والقانون

 ختصص شريعة وقانون
- 36 40 - 40 36 76 

 دورة رفع الوعي املعلومايت لطلبة كلية العلوم الطبية التطبيقية
 13 - 13 - 13 - - ختصص عالج طبيعي

دورة للتعرف على طرق البحث املتقدم وطرق االستشهاد 
APA     وMLA   للبحوث العلمية وطرق استخدام أدوات

 -لطالب الدراسات العليا–الربط البوليين 
 ختصص مناهج وطرق تدريس

- - 7 - 7 - 7 

 دورة للتعرف على طرق البحث واالسرتجاع لطلبة كلية الرتبية
 12 - 12 - 12 - - ختصص تربية خاصة

 دورة للتعرف على طرق البحث واالسرتجاع لطالبات كلية الرتبية
 48 48 - 21 - 27 - ختصص رايض أطفال

 يف قاعدة واالسرتجاعدورة للتعرف على طرق البحث 
AskZad/Ebsco - - 93 46 93 46 139 
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 ت الدوراتبياان
 اإلمجايل الفصل الثاين الفصل األول

 جمموع طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب

 دورة للتعرف على طرق البحث واإلسرتجاع يف قاعدة
ProQuest 114 56 - - 114 56 170 

 يف قاعدة واالسرتجاعدورة للتعرف على طرق البحث 
Scifinder - - 12 45 12 45 57 

EndNote RMS for College of 
Medicine Faculty - - 15 13 15 13 28 

Hands-on Training on BlackBoard 
LMS - - 35 11 35 11 46 

EndNote Hands-on Training 
for Postgraduate Students - - 8 - 8 - 8 

EndNote Hands-on Training 
College of Dentistry Faculty 10 - - 0 10 - 10 

EndNote Hands-on Training    
College of Medicine Faculty 14 - - - 14 - 14 

AccessMedicine & OVID Workshop 160 13 - - 160 13 173 

 ClinicalKey Workshop 
Female Students & Faculty 56 67 - - 56 67 123 

EBSCO On-Site Training 
Faculties & Students 48 - - - 48 - 48 

ProQuest On-Site Training 
Faculties & Students 67 - - - 67 - 67 

Library Orientation Visits 
By First year Medicine Students 47 - - - 47 - 47 

Library Orientation Visits 
By First year Dental Students 29 - - - 29 - 29 

 1702 489 1213 174 414 307 807 اإلمجايل
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 الدورات وورش التدريب اليت قدمتها املكتبات اجلامعية إمجايل أعداد املشاركني يفميثل (: 5/4/2الشكل )

 هـ حسب اجلنس.1436/1437خالل العام الدراسي 
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 : خدمات اإلعارة ابملكتبات اجلامعية:5/4/3
متثل خدمات اإلعارة أحد املهام األساسية ملكتبات اجلامعة بتوفري احتياجات الطالب والطالبات  

وقد بلغ امجايل عدد الكتب املعارة خالل  من أوعية املعلومات ور واالانثوأعضاء هيئة التدريس من الذك
( من الفئات املختلفة 7746( كتاب وبلغ عدد املستفيدين )11007) 1436/1437العام الدراسي 

 ويوضح اجلدول التايل بياانهتم:
 

يف العام  حسب اجلنس وفئاهتمتفيدين املعارة وأعداد املس أوعية املعلومات(: ميثل عدد 5/4/3اجلدول رقم )

 هـ:1436/1437الدراسي 

 الفئات املستفيدة
 من اإلعارة

 عدد األوعية املعارة
 عدد املستفيدين من اإلعارة

 اإلمجايل إانث ذكور

 6640 2806 3834 9769 مبرحلة البكالوريوس طالب وطالبات اجلامعة

 9 0 9 38 طالب وطالبات الدراسات العليا

 620 144 476 932 التدريس ابجلامعةأعضاء هيئة 

 197 84 113 268 منسويب اجلامعة من الفئات األخرى

 7466 3034 4432 11007 اإلمجايل

 
 



 

 

 
 

 

 

 :الفصل السادس
 :خدمة اجملتمع

 للمجتمع احملليالدورات والربامج التدريبية والتأهيلية  – 6/1

 الشراكة اجملتمعية. – 6/2
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 للمجتمع احمللي:الدورات والربامج التدريبية : 6/1

إىل تنمية املهارات  ةعدد الدورات التدريبية والربامج التأهيلية املقدمة ألفراد اجملتمع واهلادفبلغ امجايل 
( دورة وبرانمج 13مع مبا يتوافق مع املتطلبات املتطورة لسوق العمل )تواضافة خربات وقدرات لبعض افراد اجمل

 :دول التايل بيان هذه الدورات والربامج( من افراد اجملتمع من الذكور واالانث. ويوضح اجل293استفاد منها )

 (: ميثل الدورات التدريبية والربامج التأهيلية وعدد املشاركني فيها حسب اجلنس.6/1جدول رقم )

 بيان الدورات والربامج التدريبية م
 عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركني عدد املشاركني ابلربامج والدورات

من داخل  جمموع أنثى ذكر
 اجلامعة

من خارج 
 جمموع اجلامعة

 1 1 - 13 13 - مهارات االتصال الفعال   .1
 2 2 - 28 - 28 ملهارات القياديةا  .2
 1 1 - 16 16 - مهارات التعامل مع ضغوط العلم  .3
 1 1 - 49 49 - السكراترية وإدارة املكاتب  .4
 2 2 - 14 14 - فن التأثري واالقناع   .5
 1 - 1 15 - 15 اتملنسويب اجلواز  لبشريةاإدارة املوارد   .6
 1 - 1 15 - 15 ازاتملنسويب اجلو  دورة اللغة اإلجنليزية  .7

ملنسويب  دورة استخدام احلاسب  .8
 1 - 1 15 - 15 اجلوازات

 1 - 1 28 - 28 دورة مهارات السكراترية اإلبداعية   .9
 1 - 1 26 - 26 دورة حل املشكالت واختاذ القرارات   .10
 1 - 1 26 - 26 اإلداريدورة التنسيق   .11
 1 1 - 22 22 - إدارة التغيري والتطوير التنظيمي  .12
 1 1 - 26 - 26 دورة توزيع العمل  .13

 15 9 6 293 114 179 اإلمجايل
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 : الشراكة اجملتمعية:6/2 

هـ من خالل دور اجلامعة 1436/1437اليت متت خالل العام الدراسي وتتضمن الفعاليات األساسية 
ابإلضافة و يف تنمية اجملتمع احمللي والتعاون مع مؤسساته وتقدمي اخلدمات التثقيفية والعلمية والصحية ألفراده 

دة ابلفصل معة والوار اإىل األنشطة الرايضية الثقافية اليت أتيحت ألفراد اجملتمع من خالل النادي الصيفي للج
 ة اجملتمعية خالل العام قد اشتملت على ما يلي:كا الثاين من هذا التقرير فإن أهم جماالت الشر 

 مذكرة شراكة وتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية مبنطقة اجلوف. -1
 كة مع مجعية التنمية األسرية مبنطقة اجلوف.ا تقدمي ندوة حول مفاتيح الشخصية اجلاذبة ابلشر  -2
ستشارة الاتأهيل و التدريب و التفاهم مع معهد رايدة األعمال الوطين عرب منظومة تقدمي د مذكرة قع -3

 ة يف التمويل.ساعداملو 
 املشاركة يف ملتقي اجلودة الشاملة الرابع لألمن العام حتت عنوان "حنو جودة أمنية مستدامة". -4
 عريفية ابملدارس.ت تالتعاون مع إدارة الرتبية والتعليم ابلقرايت يف عقد ندوات تثقيفية وإقامة جوال -5
 قيام طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت بزايرة هليئة الغذاء والدواء ابلقرايت. -6
تفعيل اليوم العاملي للتوحد من خالل زايرة طالبات كلية العلوم واآلداب ابلقرايت ملركز الرعاية النهارية  -7

 ابلقرايت.
 كومية واخلاصة مبنطقة اجلوف يف جماالت: مهارات بناءعقد ورش للعمل ودورات تدريبية للجهات احل -8

القدرات وأتهيل قيادات الصف الثاين، قياس أداء القطاعات احلكومية، األخطاء الشائعة يف قياس أداء 
اهليئات احلكومية، تنمية املهارات اإلدارية للعاملني يف قطاع العالقات العامة واالعالم، أخالقيات 

 اع والتفكري املنهجي يف ظل املتغريات العاملية.العمل، مهارات االبد
 املشاركة يف معرض الفن التشكيلي بفرع اجلمعية السعودية للثقافة والفنون ابجلوف. -9

( من أفراد اجملتمع منهم 3505تقدمي اخلدمات الصحية من خالل عيادات طب األسنان لعدد ) -10
 ( من اإلانث.820( من الذكور وعدد )2685)



 

 

 
 

 :لفصل السابعا
 :الشؤون اإلدارية واملالية واملشاريع

 اإلداري والتقين.القوى العاملة والتطوير  – 7/1

 امليزانية واالعتمادات املالية – 7/2

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

 : تنمية القوى العاملة:7/1/1

من يف فيما عدا وظائف أعضاء هيئة التدريس و  –بلغ امجايل عدد الوظائف املشغولة من اجملموعات الوظيفية املختلفة 
مشغولة ابإلانث ( وظيفة 367وعدد ) %59,7( وظيفة مشغولة ابلذكور بنسبة 543( وظيفة منها )910) –حكمهم 

 . وهو ما يوضحه اجلدول التايل:%78.9كما بلغت النسبة العامة للوظائف املشغولة حنو   %40,3بنسبة 
ما عدا أعضاء في-من اجملموعات الوظيفية املختلفة  الوظائف املعتمدة واملشغولةعدد  ويتضمن(: 7/1/1اجلدول )

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

 اجملموعات الوظيفية
 عدد

 الوظائف
 املعتمدة

 عدد ونسبة توطني الوظائف عدد الوظائف املشغولة

 جمموع إانث ذكور
نسبة الوظائف 

 سعودي املشغولة
غري 

 اإلمجايل سعودي
نسبة 
 التوطني

 %100 793 - 793 %80.1 793 314 479 990 الوظائف اإلدارية والفنية
 %95.2 42 1 41 %61.7 42 21 21 68 الوظائف الصحية

 %100 57 - 57 %79.1 57 25 32 72 وظائف املستخدمني
 %100 18 - 18 %75.0 18 7 11 24 وظائف العمال

 %99.9 910 1 909 %78.9 910 367 543 1154 اإلمجايل
 

 
 .من اجملموعات الوظيفية املختلفةاملشغولة و عدد الوظائف املعتمدة إمجايل (: 7/1/1الشكل )

الوظائف 

اإلدارية والفنية

الوظائف 

الصحية

وظائف 

المستخدمين
وظائف العمال اإلجمالي

الوظائف المعتمدة 990 68 72 24 1154

الوظائف المشغولة 793 42 57 18 910
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 :والتقين ر اإلدارييالتطو  – 7/1/2
 ر اإلداري: يالتطو  – 7/1/2/1

خطوات واسعة حنو حتقيق هدف تطوير اخلدمات يف  سريالهـ 1436/1437العام الدراسي  شهد 
اإلجراءات  سريتيدف هباجلامعة املختلفة وذلك  بوحداتااللكرتونية وإعادة هندسة بعض العمليات اإلدارية 

 ي:يف هذا اجملال ما يل املتحققةالعمل مع سرعة اإلجناز وتشمل اهم اإلجنازات  ومناذجوتطوير أساليب 
 بني النظم االلية املختلفة وتشمل:االنتهاء من الربط أواًل: 

 الربط بني النظام اإلداري ونظام االتصاالت اإلدارية. -1
 .(مسريات الرواتب واالستحقاقات اصدار)فيما خيص الربط بني النظام اإلداري والنظام املايل  -2
 األصول إبدارة مراقبة املخزون. جردالربط بني النظام اإلداري وبرانمج  -3
 ونظام االتصاالت اإلدارية. البصمةاملرحلة األوىل من الربط بني النظام اإلداري ونظام  -4

 ادخال هيكلة اجلامعة اجلديدة بنظام تيسري مع تطوير شاشة اهليكلة ابلنظام اإلداري.اثنياً: 
خاصة من  يحتقيق مزيد من اإلجنازات حنو استكمال وحتديث بياانت منسويب اجلامعة ابلنظام اإلدار  اثلثاً:

 مع وزارة اخلدمة املدنية. توثيقخالل برانمج 
 اصدار منسويب اجلامعة والطالب إلمكان فيما خيصتغذية النظام اإلداري ابللوائح واألنظمة املطبقة  رابعاً:

 القرارات آلياً.
دريس، االلكرتونية بكل من إدارة شؤون أعضاء هيئة الت التعامالتجزء كبري من  مث االنتهاء من تفعيل خامساً:

 خزون.امل مراقبة، إدارة املستودعاتإدارة  االبتعاث،إدارة  البدالت،إدارة شؤون املوظفني، إدارة الرواتب و 
ن: إدارة كل مبالزمة للتعامالت االلكرتونية لالربامج ا وتصميمإجراءات العمل  حصر البدء يف سادساً:

 لصيانة، إدارة النقل واحلركة، إدارة اإلسكان.التشغيل وا
وعددها  هاواطالقحصر اخلدمات االلكرتونية ملنسويب اجلامعة، والطالب، واملواطنني ذات العالقة  سابعاً:

 .( خدمة الكرتونية40)
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 : تطوير نظم وتقنية املعلومات واالتصاالت:7/1/2/2

 حتقيق الربط االلكرتوي إىل واهلادفة اجلامعة يف جمال تقنية املعلوماتالتقرير االستمرار يف تنفيذ خطة حمل  العامشهد 
لية التعليمية سعياً العم لدعمتقنية املعلومات  وتوظيفوحدات اجلامعة إلجناز وتقدمي مجيع اخلدمات آلياً،  اآلمن بني

 ي:االت ما يلااللكرتونية. ومن أهم اإلجنازات اليت متت يف هذه اجمل احلكومةلتحقيق مجيع متطلبات 

 ( مليون رايل ملدة ثالث سنوات.15بدء تشغيل النظام الشامل لتقنية املعلومات بتكاليف حنو ) -1
 م(.2014اجراء التعديالت على النظام املايل ليتوافق مع التصنيف اجلديد للميزانية )تصنيف مالية احلكومة  -2
تقنية املعلومات بوحدات  أجهزة( من 560لعدد )تصميم برانمج الدعم الفين االلكرتوي وتنفيذ اعمال الصيانة  -3

 اجلامعة.
أحد الشركات  املصدر من خالل التعاقد مع أخرى مفتوحة إىل التجاريةتنفيذ رؤية اجلامعة يف استبدال الربامج  -4

 احلاسب اآليل.رخص  أتمنيخفض تكاليف هبدف املتخصصة يف بناء هذه الربامج 
لغ بمب هلذا الغرضديد واقرتاح مشروع ج الوطينوفقاً ملتطلبات املركز  واحملفوظاتالواثئق  مركزالبدء يف تفعيل  -5

 ( مليون رايل.15)
تفعيل بعض اخلدمات االلكرتونية على البيئة الفعلية يف إطار تطوير بعض النظم اإلدارية، ودعم نظام االرشفة  -6

 االلكرتوي.
( جهاز لوحدات اجلامعة املختلفة بكل 1700بتوريد ) VDI التخيلي احلاسبعميم استخدام استكمال ت -7

 مثاحلاسب األخرى ومن  أجهزةاعطال  وتاليفحتقيق سرعة الدعم هبدف من سكاكا والقرايت وطربجل 
 خفض عدد العمالة.

 الوامياكس.اجلامعة عن طريق  بشبكةربط جممع الطالبات اجلديد بكل من القرايت وطربجل  -8
 الربط. دوائرورفع سرعة  اجلامعة لشبكةتطوير البنية التحتية  -9

 .ITIL815020000 البدء يف تنفيذ خطة اجلودة يف جماالت تقنية ملعلومات حسب معيار -10
العمل على رفع كفاءة امن املعلومات من خالل تطبيق نظام للتحكم ومتابعة التغريات وتطور السياسات  -11

 املعلومات.تطلبات هيئة االتصاالت وتقنية مل وفقاً املعلومات  اخلاصة أبمن
 تطوير إجراءات وعمليات النسخ االحتياطي وبرامج مكافحة الفريوسات. -12
صول اجناز متطلبات املشاركة يف هذه املنظومة اليت تتيح احل قبعااللتحاق مبنظومة "جامعة" بوزارة التعليم  -13

 على خدمات الكرتونية متكاملة بني جامعات اململكة احلكومية واخلاصة.
 



 

136 

 واالعتمادات املالية:امليزانية  – 7/2
 :واملنصرف الفعلياالعتمادات  :7/2/1

املناظرة للعام الدراسي حمل التقرير  –م( 2016هـ )1437/1438متثل ميزانية السنة املالية 
دء ا بمأوهل نساسيامتغريان أمرحلة ذات مسة خاصة يف مسرية اجلامعة فقد شهدت  –هـ 1436/1437

إجراءات ترشيد  واثنيهما، 2104مالية احلكومة وفقًا لتصنيف إحصاءات تطبيق التصنيف اجلديد للميزانية 
 للسنة املالية املذكورة. ةاالنفاق تطبيقاً للسياسة املالية مليزانية الدول

هـ منخفضة عن االعتمادات االصلية 1437/1438وعلى ذلك فقد جاءت اعتمادات السنة املالية 
يف اعتمادات املشاريع.  أساساً تركزت  %38,8( مليون رايل بنسبة 568,7 العام املايل السابق بنحو )يف

( مليون رايل مقابل 869,2هـ حنو )1437/1438حث بلغت االعتمادات االصلية للسنة املالية 
 هـ. 1436/1437( مليون رايل اعتمادات اصلية عام 1464,7)

ت الطالب خاصة على بنود الرواتب ومكافآ الصرف الفعلياالحتياجات الضرورية ملتطلبات  وملقابلة
ة تنفيذ برامج ومشاريع فقد مت خالل العام تعزيز ودعم امليزانية ابالعتمادات اإلضافي عن االستحقاقاتوبعض 
 التالية:

 العام املايلن م مدورة مستحقاتاجلزء األساس منه لتسديد كان ( مليون رايل  159,4مبلغ ) -1
لبعض الشركات واملؤسسات. ومت توفري هذا  عن مستخلصات ودفعات مستحقةهـ 1436/1437

 الثاي من العام املايل. النصفالدعم يف الفرتة األوىل من 
أجور، و بدالت ( مليون رايل لتعزيز اعتمادات بنود تعويضات العاملني من رواتب و 77,2مبلغ ) -2

 الطالب. مكافآتمليون رايل لدعم بند  (17.0)ابإلضافة إىل مبلغ 
 ملستخلصاتا( مليون رايل لتعزيز اعتمادات بعض الربامج واملشاريع لتسديد الدفعات و 168,2مبلغ ) -3

 مستندات صرفها ومت ذلك يف الفرتة األخرية من العام املايل.اليت استكملت 

مليون  (1318.0)هـ بعد الدعم حنو 1437/1438وبذلك بلغت امجايل اعتمادات السنة املالية 
( 219,2هـ بعد الدعم بنحو )1436/1437رايل ورغم ذلك فإهنا مازالت منخفضة عن اعتمادات عام 

لبت طبعد التعديالت اليت  من هذه االعتمادات املنصرف الفعلي. هذا وقد بلغ %14,3مليون رايل بنسبة 
( مليون رايل بنسبة 1060.4حنو ) ها على بعض أوامر الدفع اخلاصة ابلربامج واملشاريعؤ وزارة املالية اجرا
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عدة أايم أثر  بإىل ما قبل هناية العام املايل  على بنود امليزانيةالصرف الستمرار حيث كان  %80.5استخدام 
  واملناقالت. لدعمابعد االعتمادات املتاحة بعض كبري يف إمكانية استخدام 

 وهو ما يوضحه تفصيال اجلدول التايل:
 

هـ موزعة على 1437/1438(: ميثل االعتمادات املالية األصلية مبيزانية اجلامعة للعام املايل 7/2/1اجلدول )
األبواب املختلفة، وما مت من مناقالت خالل العام واملنصرف الفعلي من االعتمادات املتاحة ونسبة 

 هذه االعتمادات:املنصرف من 
 ابملليون رايل 

االعتمادات  أبواب امليزانية
 األصلية

 صايف املناقالت
إمجايل االعتمادات 

املتاحة بعد 
 املناقالت

املنصرف 
الفعلي من 
االعتمادات 

 املتاحة

الباقي من 
االعتمادات 

 املتاحة

 نسبة الصرف
 إىل االعتمادات
 بعد املناقالت

 الباب األول
 %99.97 0.1 406.0 406.1 94.3 311.8 العاملنيتعويضات 

 الباب الثاين
 %63.5 83.1 144.8 227.9 68.9 159.0 استخدام السلع واخلدمات

 السابعالباب 
 - 2.7 - 2.7 - 2.7 املنافع االجتماعية

 الباب الثامن
 %99.96 0.1 224.9 225.0 19.9 205.1 املصروفات األخرى

 قسم اإلضايفال
 %62.4 171.6 284.7 456.3 238.7 217.6 املاليةاألصول غري 

 %80.5 257.6 1060.4 1318.0 421.8 896.2 اإلمجايل العام
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 :التشغيل والصيانةو شاريع امل :7/3
 : املشاريع االنشائية والتجهيزات:7/3/1

( من مشاريع اجلامعة إىل 26هـ من إضافة عدد )1437/1438 املايلابلرغم مما مت خالل العام 
 عتمدة،امليف تكاليف املشاريع أو زايدة مشاريع جديدة، أية  امليزانية العامة، وعدم اعتماد خمصص دعم

 ينعكس الة حرصت على أعلى عقود املشاريع. فإن اجلامع للصرفاخنفاض االعتمادات املالية املخصصة و 
 معدالت اإلجناز ابملشاريع اجلارية. مانتظاأثر ذلك على 

اليت مت  واألخرى ،واملشاريع حتت التنفيذ ،وتشمل بياانت املشاريع اليت مت االنتهاء منها خالل العام
 ا حلني احلصول على املوافقة الالزمة لتوقيع عقودها ما يلي:إجراءاهتوبدء  طرحها

 املشاريع اليت مت االنتهاء من تنفيذها: -أ
 اإلدارة العامة للجامعة.مبىن املرحلة األوىل من  -1
 املرحلة األوىل من مباي كلية الصيدلة. -2
 جممع الطالبات بكليات اجلامعة ابلقرايت. -3
 جممع الطالبات بكليات اجلامعة بطربجل. -4
 جممعي الطالبات ابلقرايت وطربجل.وخمتربات معامل أتثيث وجتهيز  -5
 

 املشاريع حتت التنفيذ: -ب
 ( مشروع موزعة على النحو التايل:45ها )ويبلغ عدد

 واإلشراف.( من مشاريع املباي واالنشاءات 33) -1
 ومعدات علمية.  أتثيث وأتمني أجهزة( مشاريع 8عدد) -2
استقطاب و  والتعاون الدويل وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريسلالعتماد األكادميي ( مشاريع 4عدد ) -3

 املتميزة. تفاءاكال
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 :ا النظاميةإجراءاهت وبدء طرحها اليت متاملشاريع  -ت
 .للطالب املرحلة الثانية ملباي كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية -1
 املرحلة الثانية ملباي كلية اهلندسة. -2
 مبجمع الطالبات. ومظالتإضافية قامة خمتربات إ -3
 اهلندسة الكهرابئية واملدنية وامليكانيكية والورش بكلية اهلندسة. أقساممعامل جتهيز  -4
 لألحباث العلمية ابجلامعة. جتهيز املخترب املركزي -5
 .للبنات ابملدينة اجلامعية كلية العلوم اإلدارية واإلنسانيةانشاء   -6
 ة اجلامعية )اعمال كهرابئية(.دينابملالثة للبنية التحتية املرحلة الث -7
 الرايضيةاملنشآت  -8
 
 :واحلراسات األمنية : برامج وعقود التشغيل والصيانة7/3/2

قد تضمنت ميزانية فواحلراسات األمنية هبدف حتقيق االستمرارية يف تنفيذ عقود التشغيل والصيانة  
الل خ مدهتا انتهت ( برامج بديلة للعقود احلالية اليت6اد عدد )مهـ اعت1437/1438العام للسنة املالية 

هـ وذلك لتمكني اجلامعة من 1438/1439األوىل من العام املايل  الفرتةتنتهي يف  السنة املالية املذكورة او
 نفيذ.انتظام واستمرار التترسيتها مما حيقق اختاذ اإلجراءات النظامية لطرح هذه العقود واكمال إجراءات 

 حيث مت خالل العام:
 للتقنية والشبكات.بدء تنفيذ عقد صيانة وتشغيل النظام الشامل  -1
 ابرام عقد جديد لتشغيل وصيانة مركز طب االسنان التعليمي. -2
ز اخلدمات كا طرح كل من اعمال صيانة ونظافة مباي اجلامعة، واحلراسات األمنية للجامعة، وتشغيل مر  -3

 عامة. اتمنافسالصحية ابجلامعة يف 
( مليون 66,5على برامج التشغيل والصيانة واحلراسات األمنية خالل العام حنو ) املنصرفهذا وقد بلغ امجايل 

 على الربامج التالية:الصرف املتاحة هلا حيث توزع  االعتماداتمن امجايل  %86,4رايل بنسبة 
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 ( مليون رايل.24,0صيانة ونظافة مباي اجلامعة ) -1
 ( مليون رايل.20,2ريية )برانمج تشغيل السنة التحض -2
 ( مليون رايل.9,6برانمج احلراسات األمنية ) -3
 .( مليون رايل3.7) برانمج تشغيل وصيانة مركز طب االسنان التعليمي -4
 ( مليون رايل.2,2) للتقنية والشبكاتبرانمج صيانة وتشغيل النظام الشامل  -5
 ( مليون رايل.2,2ابجلامعة ) والريبرانمج اعمال الزراعة  -6
 ( مليون رايل.1,9رها )يمج صيانة االنظمة املالية واإلدارية وتطو بران -7
 ( مليون رايل.1,2ونظم احلاسب االيل ) وشبكاتصيانة معامل  -8
 ( مليون رايل.1,5األخرى ) الربامججمموع  -9



 

 

 

 

 :الفصل الثامن
 :والطموحات والتحدايتمؤشرات األداء 

 

 .مؤشرات األداء: 8/1

 .التحدايت والصعوابت: 8/2

 : األهداف والطموحات8/3
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 مؤشرات األداء:: 8/1

ا هو مستهدف  إما مبقارنتها مباملتحققة ستخدم يف قياس وتقييم اإلجنازات من األدوات األساسية اليت ت  وهي 
شرات األداء الرئيسية وفيما يلي عرض مؤ  تطورها يف اجملاالت املختلفة اليت ترتبط أبنشطة اجلامعة. تاععةمبأو 

 هـ:1436/1437العام الدراسي  يف لبعض جماالت األنشطة

 :والطالبات الطالب مؤشرات: أوال

  :الداخلية الكفاءة مؤشر -1

وذلك على أساس نسبة إمجايل  %60حنو  التقريرعلغت النسبة العامة للكفاءة الداخلية يف العام حمل 
ت هذا العام املنتظمني يف العام الذي قبلوا فيه وكان للزايدة اليت حتقق املستجدينعدد اخلرجيني إىل امجايل عدد 

يف العام الدراسي الساعق  %57اليت ارتفعت من  النسبة هذهيف عدد اخلرجيني انعكاس واضح على 
 هـ.1436/1437

 :عكل منها كما يليالكليات وفقا لطبيعة الدراسة  عنيهذه النسبة  اختلفتوقد 

كليات أو اقسام   ها( سنوات وأغلب4مدة ) هبايف الكليات اليت تتطلب الدراسة  %57,4علغت النسبة  -أ
 .انسانية

وهي كليات العلوم األساسية  ( سنوات5إىل ) هبايف الكليات اليت حتتاج الدراسة  %77,9حتققت نسبة  -ب
 .والتطبيقية

وهي ععض  ( سنوات6على مدى ) هباالدراسة  تتميف الكليات اليت %80,4ارتفعت النسبة إىل  -ت
 .الكليات الصحية
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  الكفاءة اخلارجية: مؤشر -2

علغت نسبة الزايدة يف عدد اخلرجيني من التخصصات الصحية واهلندسية والتطبيقية العلمية يف العام 
امعة مسامهة اجليف نسبة ارتفاع  مما ميثلعن العام الدراسي الساعق  %24,4هـ حنو 1436/1437الدراسي 

 .املرحلة هاليت يرتفع الطلب عليها يف هذ تلبية احتياجات سوق العمل من هذه التخصصاتيف 

 

 مؤشرات توزيع الطالب والطالبات املقيدين على اجملاالت العلمية: -3

يف هيكل الطالب  لتغري التدرجيي  ولمن هذا التقريرالواردة ابلفصل األول  املقيدينعلى أساس عياانت الطالب 
 النتائج اإلجياعية التالية:  تربزوالطالبات املقيدين 

من  %69,9و حن واإلنسانيةالنظرية  ابلتخصصات والطالبات املقيدينتبلغ نسبة امجايل عدد الطالب  -أ
 يف العام الدراسي الساعق. %71,7امجايل عدد املقيدين مقاعل 

 %22,1حنو  بلغتان نسبة امجايل عدد املقيدين من الطالب والطالبات ابلتخصصات العلمية والتطبيقية  -ب
 ـ.ه1436/1437العام الدراسي  يف %19,8مقارنة عنسبة 

من امجايل عدد الطالب والطالبات املقيدين  %8ان نسبة املقيدين ابلتخصصات الصحية تبلغ حنو  -ت
 وهي تقارب نسبة العام املاضي.

يف العام الدراسي  %19مقارنة بنسبة  %20معدل طالب اجلامعة الذين يتحدثون أكثر من لغة  -4
 هـ1436/1437 السابق
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  :التدريس هيئة أبعضاء اخلاصة املؤشرات: اثنيا  

 :ابإلضافة اىل املؤشرات الواردة ابلفصل الثالث عن

يف عام  26,7: 1عنسبة مقارنة  1436/1437يف عام  24,8: 1واليت تبلغ  طالبمعدالت أستاذ /  -1
 هذا العام. الزايدة اليت حتققت يف عدد أعضاء هيئة التدريس نتيجةهـ 1435/1436

مقاعل  %48,4واليت علغت  املشغولة مبتعاقدينأعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم  وظائفنسبة  -2
 .يف العام الساعق 48,9%

 تشمل:فإن املؤشرات األخرى اخلاصة أبعضاء هيئة التدريس 

 .%83معدل االحتفاظ أبعضاء هيئة التدريس  -أ

 .%10 التعليم والتعليم والتقومي أساليبمعدل أعضاء هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبا على  -ب

من و نسبة أعضاء هيئة التدريس احلاصلني على درجة الدكتوراه إىل امجايل عدد أعضاء هيئة التدريس  -ت
 .%43 يف حكمهم

  :واجلودة العلمية ابلبحوث اخلاصة املؤشرات: اثلثا  

 .%13.6ة البحوث املنجز  معدل عدد البحوث املنشورة يف مراصد وقواعد النشر العاملية إىل إمجايل عدد -1

هـ إىل إمجايل االنفاق 1436/1437نسبة االنفاق على األحباث والدراسات العلمية يف العام الدراسي  -2
 .%5حنو  -عدون عرامج تشغيل–ابمليزانية على عنود الباب الثاين 

 .%60معدل رضا الطالب عن أساليب التعليم والتعلم والتقومي  -3

 .%52اجلامعية املقدمة هلم  معدل رضا الطالب عن اخلدمات -4
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 :اإلدارية واملاليةاملؤشرات : رابعا  

علغت نسبة امجايل عدد شاغلي الوظائف اإلدارية والفنية إىل إمجايل عدد شاغلي وظائف أعضاء هيئة  -1
 احداثوهي ذات النسبة العام الساعق تقريبا يف ضوء عدم  1,6: 1التدريس ومن يف حكمهم حنو 

 هـ. 1437/1438العام احلايل  خاللوظائف جديدة 

 .%96.4معدل عدد شاغلي الوظائف اإلدارية والفنية احلاصلني على مؤهل من الثانوية فما أعلى  -2

 ألف رايل( 32,3هـ حنو )1437/1438عام من االنفاق املتكرر يف وسط نصيب الطالب تعلغ م -3
لتقرير ملتكرر زايدة يف العام حمل احيث حقق االنفاق ايف العام املايل الساعق  ألف رايل( 29,6مقاعل )

 على األصول غري املالية.االنفاق  مع اخنفاض

 
 والصعوابت: التحدايت: 8/2
  :إعادة اهليكلة والوظائف اإلدارية والفنية -1

وزايدة عدد  هاتخاصة مع توسع اجلامعة وتعدد أنشطاإلدارية الكفاءة يف إطار توفري املقومات األساسية لرفع 
أن يتم  املستهدف لوحدات األكادميية واإلدارية. وكان منلطالهبا ومنسوعيها. فقد مت إعداد هيكلة شاملة 

اعتماد الوظائف الالزمة لتطبيق إعادة اهليكلة مبا يساعد على حتقيق أهدافها. إال أن عدم اعتماد أية وظائف 
الالزمة  وفري الوظائفاستكمال تعدم يف االخرين كان له أثر كبري  جديدة إدارية أو فنية مبيزانية العامني املاليني

 لتفعيل اهليكل اإلداري اجلديد. ابإلضافة إىل حاجة اجلامعة للوظائف اليت ميكن من خالهلا: 
لتنفيذي التقوم مبهام العمل استقطاب كفاءات إدارية من ذوي اخلربة ابملستوايت اإلدارية املتوسطة  -أ

 وهتيئة العاملني اجلدد ابجملاالت اإلدارية املختلفة.ابلوظائف وتدريب 
 حنو مخس انقضى على تثبيتهم( من منسويب اجلامعة الذي 300احتياجات الرتقيات ألكثر من ) -ب

 سنوات.
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 التدريس: هيئة أعضاء وظائف توطني معدل اخنفاض -2
و وظائف أعضاء هيئة التدريس يف العام الدراسي والذي علغ حن توطنيالطفيف يف معدل  التحسنمع 

تواجه نقصا كبريا يف عدد السعوديني شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس )أستاذ   ةفإن اجلامع 14,8%
 أستاذ مشارك  أستاذ مساعد( وعصفة أكثر وضوحاً يف العنصر النسائي.

 

 :الصحية الوظائف -3

ميثل إعداد الكوادر الالزمة لتشغيل املستشفى اجلامعي أحد التحدايت الرئيسية للجامعة يف املرحلة 
 التهيئةهـ و 1439/1440ايل ين املستشفى اجلامعي يف العام املتوقع االنتهاء من انشاء مب معالقادمة خاصة 

عليم ات اجلامعية عوزارة التتشغيل املستشفي وابلتوازي مع جهود جلنةهـ. 1440/1441لبدء تشغيله عام 
)العايل( فإن اجلامعة يف حاجة لتوفري الوظائف الالزمة إلعداد هذه الكوادر سواء لإلشراف على التنفيذ إذا 

 مت التشغيل املباشر للمستشفى. إذا التشغيل إلحدى الشركات املتخصصة  أو اسناد ما مت

 ملخترباتالالزمة للمسامهة يف تشغيل املعامل و وذلك ابإلضافة إىل حاجة اجلامعة للوظائف الصحية ا  
 عبعض اقسام الكليات الصحية.

برامج ومشاريع اخلطة االسرتاتيجية، ومقرتحات مشروع امليزانية  لوأتمل اجلامعة أن يتم من خال  
 السنوي إىل معاجلة هذه التحدايت والتغلب على الصعوابت.
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 : األهداف والطموحات:8/3

 سرية اجلامعة يف مرحلتها القادمة يف:ململستقبلية والطموحات األساسية اوتشمل األهداف 

 مبادرات برانمج التحول الوطين: -1

م اليت أدرجت مبيزانية اجلامعة لعام 2020متثل املبادرات التشغيلية والرأمسالية لربانمج التحول الوطين 
رها مع ها حىت تتمكن من القيام عدو هـ أحد األهداف األساسية اليت تسعى اجلامعة إىل حتقيق1438/1439

 من حتقيق اهداف عرامج التحول الوطين وتشمل هذه املبادرات ما يلي:الدولة مؤسسات ووحدات 

ا عالقة من خالل املشروعات املشرتكة مع اجملتمع واليت هل والبحثيةنمية موارد جامعة اجلوف التعليمية ت -أ
 .-عرامج تشغيلية ورأمسالية-ابلتنمية احلقيقية للطالب واملعلم 

 التنفيذي(. )املاجستريتنمية املوارد من العملية التعليمية  -ب

 .-نفقات األحباث العلمية -الوقف املايل  -ت

 اخلدمات الطبية يف كلية طب االسنان. -ث

 

 االسرتاتيجية جلامعة اجلوف:اخلطة  -2

هـ اخلطة االسرتاتيجية األوىل للسنوات 1437/1438اعتمد جملس اجلامعة مع عداية العام الدراسي 
قيام اليف  اجلامعة من خالهلا إىل التسارعهتدف هـ اليت تتضمن عدد من الربامج واملشاريع اليت 1438-1443
تصنيف اجلامعات احمللية  موقع اجلامعة يفوحتسني وتنمية التفاعل مع البيئة اجملتمعية  والبحثي األكادمييعدورها 

 واإلقليمية والعاملية.
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 الدراسات العليا والبحث العلمي: -3

اليت مية املتخصصة واملعدات العلاألجهزة املركزي ابجلامعة عتأمني  املختربمقومات تشغيل عبدء توفري 
قيق وغريها فإن اجلامعة أتمل أن يساعد ذلك على حت والتحليلاهر االلكرتونية وحدة اجمل  تشمل أجهزة الطيف

 األهداف التالية:

 الالزمة لتطوير األحباث العلمية. االمكاانتهتيئة  -أ

 اإلسراع يف تنفيذ عرامج الدراسات العليا يف التخصصات العلمية والطبية. -ب

وحديثة   جماالت متطورةريالشمايل ابململكة من توفأن يتم من خالل التعاون العلمي مع جامعات احلد  -ت
 لألحباث العلمية.

راء التجارب إلج -وفقاً ملعايري وقواعد حمددة-استشارية إباتحة استخدام هذه األجهزة حتقيق اهداف  -ث
 منسويب نمواالختبارات العلمية للباحثني وطالب الدراسات العليا من منسويب اجلامعات ومن الراغبني 

 احلكومية والقطاع اخلاص. األجهزة

 

 االنشاءات اخلدمية: -4

 كل من سكاكا والقرايتعلقد كانت األولوية خالل السنوات املاضية يف انشاءات املدن اجلامعية 
وطربجل للمباين االكادميية هبدف حتسني وتطور البيئة التعليمية حيث مت االنتهاء من اجناز مراحل هامة من 

ب املدينة اجلامعية سيتم استكمال استيعاو اجلديدة هبذه املدن   اجملمعاتهذه املباين وانتقال مجيع الطالبات إىل 
 األمهيةاجلامعة إىل إعطاء اجتهت هـ. ومن مث 1437/1438ام الدراسي الع عنهايةعسكاكا جلميع الطالب 

ستكماهلا ا واملستهدفللمباين واالنشاءات اخلدمية هبدف إجياد مدن جامعية متكاملة وتشمل هذه املباين 
 خالل املرحلة القادمة ما يلي:
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لإلسكان. حتها وجاري ااتوىل مرحلتها األاجناز الوحدات السكنية ألعضاء هيئة التدريس اليت مت االنتهاء  -أ
 ومن مث استكمال تنفيذ املرحلة الثانية من هذه الوحدات.

ععد االنتهاء من تنفيذ مشروع إسكان الطالب والطالبات الذي حقق مرحلة  يتم اجلامعة إىل أن تسعى -ب
خلدمات االبدء يف تنفيذ مشروع املنشآت الرايضية من التوسع يف تقدمي ععد  وكذامتقدمة من اإلجناز  

الطالعية يف جماالت اإلسكان واالعاشة  وإاتحة املزيد من اإلمكاانت ملمارسة األنشطة الرايضية لطالب 
 وأفراد اجملتمع. ومنسوعيها اجلامعة

 املكوانت األساسية منيعترب مشروع مباين املطاعم واخلدمات املساندة وقاعات االجتماعات  -ت
لإلنشاءات اخلدمية الذي ميكن من خالله حتقيق التكامل عني عناصر املدينة اجلامعية ومن مث الوصول 

 اخلدمات ابملدينة اجلامعية.عناصر الكثري من إىل معدل مرتفع من االكتفاء من 

دراسي لفًا وشاماًل ألهم ما حققته جامعة اجلوف من إجنازات يف العام اوإذ يتضمن هذا التقرير عرضًا موص  
و حتقيق مساندة أويل األمر يف السري قدماً حنمث هـ فإن اجلامعة أتمل أن تتمكن حبول هللا وقوته 1436/1437

 املزيد من اإلجنازات يف اجملاالت األكادميية والبحثية وخدمة اجملتمع.

 
 وهللا ويل التوفيق،،،،



 

 

 






