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 أواًل: موضوعات التقرير

 
 الصفحة املوضوع

 1 تقدمي

 2 أعضاء جملس اجلامعة

 3 األهداف" –الرسالة  –جامعة اجلوف "الرؤية 

 5 - 4 للجامعةاهليكل التنظيمي 

 14 - 6 والعمادات املساندةكليات اجلامعة 

 40 - 15 الطالب والطالبات ابجلامعة عددالفصل األول: 

 61- 41 األنشطة واخلدمات الطالبيةالفصل الثاين: 

 84 - 62 بياانت أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهمالفصل الثالث: 

 99 – 85 االبتعاث والتدريبالفصل الرابع: 

 111 – 100 األنشطة العلمية والتعليميةالفصل اخلامس: 

 115 – 112 خدمة اجملتمعالفصل السادس: 

 127 - 116 واملشاريعالشؤون اإلدارية واملالية الفصل السابع: 

 135 - 128 والطموحات مؤشرات األداء والتحدايتالفصل الثامن: 



 

 ب
 

 اثنياً: اجلداول اإلحصائية

 رقم الصفحة اإلحصائيةبيان اجلداول 

إمجايل الطالب والطالبات املستجدين واملقيدين واخلرجيني حسب املرحلة  (: 1/1جدول )
 17 الدراسية ونظام الدراسة.

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

توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة الدبلوم دون  (: 1/2/2جدول )
 25 اجلامعي على الكليات حسب نظام الدراسة واجلنس واجلنسية.

توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات املقيدين مبرحلة البكالوريوس على  (:1/3/1جدول )
 28 - 27 واجلنسية.الكليات حسب نظام الدراسة واجلنس 

توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات املقيدين مبرحلة الدبلوم دون اجلامعي  (:1/3/2جدول )
 31 على الكليات حسب نظام الدراسة واجلنس.

توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات اخلرجيني مبرحلة البكالوريوس على  (:1/4/1جدول )
 35 - 33 واجلنسية.الكليات حسب نظام الدراسة واجلنس 

توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات اخلرجيني مبرحلة الدبلوم دون اجلامعي  (:1/4/2جدول )
 38 على الكليات حسب نظام الدراسة واجلنس.

 (:1/5جدول )
إمجايل عدد الطالب والطالبات املستجدين واملقيدين واخلرجيني مبرحلة 

هـ 1435/1436هـ وعام 1432/1433البكالوريوس فيما بني عام 
 حسب اجلنس واجلنسية.

39 

داخل اجلامعة موزعني ألنشطة الرايضية يف اعدد الطالب املشاركني  (:2/1/1جدول )
 42 حسب نوع ومكان النشاط.

توزيع عدد الطالب املشاركني يف األنشطة الرايضية داخل اململكة حسب  (:2/1/2جدول )
 44 نوع ومكان النشاط.

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

جماالت األنشطة االجتماعية والرحالت والزايرات الطالبية وعدد  (:2/2/2جدول )
 48 .املشاركني
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 رقم الصفحة اإلحصائيةبيان اجلداول 

لطالب من ابيان الدورات التدريبية والتطويرية وعدد املستفيدين  (:2/2/3جدول )
 50 .والطالبات

 52 واخلدمة العامة وعدد املشاركني.األنشطة الفنية واملعارض بياانت  (:2/3/1جدول )

 54 الكشفية واجلوالة وعدد املشاركني.بياانت األنشطة  (:2/3/2جدول )

 56 بياانت أنشطة األندية الطالبية وعدد املشاركني (:2/4/1جدول )

إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم على الكليات توزيع  (:3/1جدول )
 65 – 64 حسب اجلنس واجلنسية.

توزيع إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس حسب الكليات واملرتبة العلمية  (:3/2/1جدول )
 69 – 68 واجلنس واجلنسية.

ريس التدتوزيع إمجايل عدد شاغلي وظائف من يف حكم أعضاء هيئة  (:3/2/2جدول )
 74 – 73 حسب الكليات واجلنس واجلنسية.

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

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

ألخرية ا األربعةتطور إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات  (:3/5جدول )
 83 حسب املرتبة العلمية واجلنس واجلنسية.

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

املبتعثني ابخلارج حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية إمجايل عدد  (:4/1/2جدول )
 88 واجلنس.

توزيع عدد املوفدين اجلدد ابلداخل حسب جهة اإليفاد والدرجة العلمية  (:4/1/3جدول )
 91 واجلنس.

إمجايل عدد املوفدين ابلداخل حسب جهة اإليفاد والدرجة العلمية  (:4/1/4جدول )
 93 واجلنس.
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 رقم الصفحة اإلحصائيةبيان اجلداول 

ألخرية حسب ا األربعةتطور إمجايل عدد املبتعثني واملوفدين خالل األعوام  (:4/1/5جدول )
 95 الدرجة العلمية.

 99 – 98 يبية.حسب اجملال التدريب والربامج التدر توزيع بياانت وعدد املتدربني  (:4/2/2جدول )

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

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

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

 103 .ةبياانت الكراسي العلمي (:5/1/3جدول )

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

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

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

بيان دورات الدبلوم طويل األجل وعدد امللتحقني وأعضاء هيئة التدريس  (:6/1/2جدول )
 114 املشاركني.

ملختلفة ا الوظيفية من اجملموعاتاملعتمدة واملشغولة الوظائف  بيان عدد (:7/1جدول )
 117 ونسبة التوطني.واجلنسية  حسب اجلنس

االعتمادات املالية موزعة على أبواب امليزانية، واملنصرف الفعلي، ونسبة  (:7/2/1جدول )
 122 .االعتمادات منالصرف 

 (:7/2/2جدول )
تطور إمجايل اعتمادات امليزانية بعد املناقالت، وإمجايل املنصرف الفعلي 

حسب  ه.1436/1437 –ه 1432/1433خالل السنوات املالية: 
 األبواب

124 
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 اإلحصائية اثلثاً: األشكال البيانية

 أ. األعمدة واملنحنيات

 رقم الصفحة الشكل البياين

إمجايل عدد الطالب والطالبات املستجدين حسب املرحلة الدراسية ونظام  (: 1/1/1شكل )
 18 الدراسة.

حسب املرحلة الدراسية ونظام  إمجايل عدد الطالب والطالبات املقيدين (: 1/1/2شكل )
 19 الدراسة.

إمجايل عدد الطالب والطالبات اخلرجيني حسب املرحلة الدراسية ونظام  (: 1/1/3شكل )
 20 الدراسة.

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

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

توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات اخلرجيني مبرحلة البكالوريوس على  (: 1/4/1شكل )
 36 الكليات حسب اجلنس.

 (: 1/5شكل )
رجيني مبرحلة واخلتطور إمجايل عدد الطالب والطالبات املستجدين واملقيدين 

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

40 

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

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

 49 توزيع عدد الطالب املشاركني يف األنشطة والرحالت والزايرات الطالبية. (: 2/2/2شكل )
 51 .عدد املستفيدين من الدورات التدريبية والتطويريةتوزيع  (: 2/2/3شكل )

رض األنشطة الفنية واملعاتوزيع عدد الطالب والطالبات املشاركني يف  (: 2/3/1شكل )
 53 واخلدمة العامة.

 55 توزيع عدد الطالب املشاركني يف األنشطة الكشفية واجلوالة. (: 2/3/2شكل )
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 رقم الصفحة الشكل البياين
 57 بياانت أنشطة األندية الطالبية وإمجايل عدد املشاركني. (: 2/4/1شكل )

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

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

 يف حكم أعضاء هيئة التدريس هم من وظائف توزيع إمجايل عدد شاغلي (: 3/2/2شكل )
 75 .اجلنسعلى الكليات حسب 

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

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

 ةألربعاتطور إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم يف السنوات  (: 3/5شكل )
 84 األخرية.

 87 توزيع عدد املبتعثني اجلدد ابخلارج حسب الدرجة العلمية واجلنس. (: 4/1/1شكل )
 89 توزيع إمجايل عدد املبتعثني ابخلارج حسب الدرجة العلمية واجلنس. (: 4/1/2شكل )
 91 توزيع عدد املوفدين اجلدد ابلداخل حسب الدرجة العلمية واجلنس. (: 4/1/3شكل )
 94 توزيع إمجايل عدد املوفدين ابلداخل حسب الدرجة العلمية واجلنس. (: 4/1/4شكل )

خرية حسب األ األربعةتطور إمجايل عدد املبتعثني واملوفدين خالل األعوام  (: 4/1/5شكل )
 95 الدرجة العلمية.

توزيع إمجايل عدد مقتنيات املكتبات اجلامعية من أوعية املعلومات حسب  (: 5/4/1شكل )
 109 العناوين واجمللدات ولغة النشر

وعدد ة  قدمتها املكتبات اجلامعيميثل بياانت الدورات وورش التدريب اليت (: 5/4/2شكل )
 110 املشاركني حسب اجلنس.

 117 .يةمن اجملموعات الوظيف املعتمدة املشغولة الوظائفتوزيع إمجايل عدد  (: 7/1شكل )

تطور إمجايل اعتمادات امليزانية بعد املناقالت، وإمجايل املنصرف الفعلي  (: 7/2/2شكل )
 125 ه.1436/1437 –ه 1432/1433خالل السنوات املالية 
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 اإلحصائية اثلثاً: األشكال البيانية

 األشكال الدائرية )النسب(ب. 

 رقم الصفحة الشكل البياين

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

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

كالوريوس مبرحلة البنسب توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات اخلرجيني   .3
 20 حسب نظام الدراسة

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

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

كالوريوس مبرحلة الب نسب توزيع إمجايل عدد الطالب والطالبات اخلرجيني  .6
 37 حسب الكليات.

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

نسب توزيع إمجايل عدد شاغلي وظائف من هم يف حكم أعضاء هيئة   .8
 76 التدريس حسب املرتبة العلمية.

نسب توزيع إمجايل شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم   .9
 81 حسب املؤهالت العلمية.

 



 

 

 



 

1 

 تقدمي مدير اجلامعة

هـ استمرار جامعة اجلوف يف خطواهتا اهلادفة إىل أن تكون مؤسسة علمية متميزة 1435/1436شهد العام الدراسي  
تساهم يف تقدمي تعليم جامعي رائد يستجيب للطلب املتزايد على التعليم العايل من أبناء املنطقة وغريهم، مع تنمية البحث 

ابإلضافة إىل  العلوم التقنية والتطبيقية والطبية، حبوثاء األولوية جملاالت متخصصة إلعط حبوثالعلمي من خالل انشاء مراكز 
 ة.التوسع يف قنوات التواصل مع اجملتمع لتقدمي املزيد من اخلدمات الثقافية واالجتماعية والصحية وتعزيز جهود تطوير البيئة احمللي

هـ حيث كانت 1435/1436 العام الدراسي ويتضمن هذا التقرير عرضًا ألهم ما حققته اجلامعة من إجنازات يف 
ة التطوير واالعتماد األكادميي للربامج العلمية واألنشط :مسارات اجلامعة خالل هذا العام ترتكز يفاحملاور األساسية جلهود 

اجلامعة مبا حيقق  تلتطبيق احلكومة اإللكرتونية يف تعامالعلومات تقنية املاألكادميية واإلدارية واملالية، وتسريع تنفيذ مشاريع 
تسهيل اإلجراءات ورفع كفاءة األداء، وتوفري اإلمكاانت اليت تتيح تقدمي املزيد من اخلدمات لطالب وطالبات اجلامعة، وذلك 
بعد أن مت خالل السنوات القليلة املاضية تركيز اجلهود يف حتسني وتطوير البيئة التعليمية من خالل جممعات الطالبات بكل من 

ة اهليكلة األكادميية وإعاد دارية ابملدينة اجلامعيةاإلقار املكليات و الالقرايت وطربجل، واالنتهاء من تنفيذ بعض مباين سكاكا و 
 .واإلدارية

وقد جاء ما حتقق من إجنازات بفضل هللا عز وجل مث ابلدعم واملساندة من القيادة الرشيدة من لدن خادم احلرمني  
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز أيده هللا وحفظه، وصاحب السمو امللكي األمري حممد بن انيف بن عبدالعزيز ويل العهد 

احب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب انئب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية، وص
بدر  ، ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو امللكي األمري فهد بناهللا ورعامه االثاين لرئيس جملس الوزراء وزير الدفاع، حفظهم

 بن عبدالعزيز أمري منطقة اجلوف، ورعاية أصحاب املعايل وزراء التعليم.

دم منسويب اجلامعة على ما قدموه من جهد طيب وأداء متميز يف سبيل تقجلميع اخلتام أتقدم ابلشكر والتقدير  ويف 
 وتطور وحتقيق أهداف هذه املؤسسة العلمية جامعتهم "جامعة اجلوف".

 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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 هـ1435/1436ة يف العام الدراسي أعضاء جملس اجلامع
 االسم املنصب م
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 جامعة اجلوف
 الرؤية _ الرسالة _ األهداف""

 

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

 

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

 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
 لمية. وإجراء البحوث الع ادرة على مواصلة الدراسات العليابناء كوادر علمية وطنية ق -2
 رفع كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس واثراء ودعم النشاط البحثي.  -3
 ميزة. تالشراكة والتعاون مع اجلامعات واملؤسسات العلمية والتعليمية داخل وخارج اململكة واستقطاب الكفاءات امل -4
دريب لتنمية واإلدارية واالهتمام ابلتتوفري وتطبيق معايري الكفاءة وأساليب اجلودة يف اجناز االعمال االكادميية  -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.
تنمية عالقات التواصل مع قطاعات اجملتمع املختلفة لتبادل املعلومات واخلربات، وتقدمي االستشارات واخلدمات  -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 بدأ 1435/1436ورفع كفاءة اإلجناز. فقد شهد العام ويواكب التوسع يف حجم أنشطتها مع سرعة 

ات والوحدات هيكلة الكليبشأن التطبيق الفعلي لقرارات إعادة اهليكلة للوحدات اإلدارية استكمااًل ملا مت 
 ة.االكادميي

  
 : عد إعادة اهليكلةب األساسية اإلداريةوحداهتا الرئيس لكليات اجلامعة و  اهليكل التنظيميخارطة وفيما يلي 
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 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:

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

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

 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. -
 والتصوير الطيب.قسم األشعة  -
 قسم تقنية األجهزة الطبية. -
 قسم العالج الطبيعي والتأهيل الصحي. -

 

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

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

 
 (مل تبدأ الدراسة هبا بعد) مريضتكلية ال .6

 وتضم األقسام العلمية اآلتية:ومتنح درجة البكالوريوس 
 قسم إدارة تعليم التمريض. -
 قسم التمريض الباطين اجلراحي. -
 قسم متريض صحة األمومة والطفولة. -
 قسم متريض صحة اجملتمع. -
 متريض الصحة النفسية والعقلية.قسم  -

 

 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:

 احلاسب واملعلومات.قسم علوم  -
 قسم نظم احلاسب. -
 قسم تقنية املعلومات. -
 قسم تقنية احلاسب.  -
 قسم هندسة احلاسب اآليل والشبكات. -
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 (مل تبدأ الدراسة هبا بعد) كلية العمارة والتخطيط .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. -
 وعلم النفس.قسم الرتبية  -
 )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:

 عمال.قسم إدارة األ -
 قسم اللغة اإلجنليزية. -
 قسم اللغة العربية. -
 قسم احملاسبة. -
 

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

 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. -
 قسم الرايضيات. -
 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. -
 قسم طب الطوارئ. -
 قسم طب األسرة واجملتمع. -
 نفسي.تقسم العالج ال -
 قسم الباطنية. -
 قسم النساء والوالدة. -
 الطيب.قسم األشعة والتصوير  -
 قسم التمريض العام. -
 قسم عالج النطق والسمع. -
 

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

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

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

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

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

 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
 الدبلوم وتضم األقسام العلمية اآلتية:ومتنح درجة 

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

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

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

 
 كلية اجملتمع بطربجل .21

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

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

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

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

 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني. .10
 معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب. .11
 .والطاليبدميي مركز االرشاد األكا .12

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل األول
 الطالب والطالبات ابجلامعة عدد

 واخلرجيني. ن واملقيدينيالبياانت اإلحصائية اإلمجالية للطالب والطالبات املستجد – 1/1

 تعليم موازي( –انتساب  –ن )انتظام يالبياانت اإلحصائية التفصيلية للطالب والطالبات املستجد – 1/2

 تعليم موازي(. –انتساب  –ن )انتظام يالبياانت اإلحصائية التفصيلية للطالب والطالبات املقيد – 1/3

 تعليم موازي(. –انتساب  – )انتظام نيجيالبياانت اإلحصائية التفصيلية للطالب والطالبات اخلر  – 1/4

يوس فيما بني مبرحلة البكالور واخلرجيني ن املقيدياملستجدين و   عددا  الطالب والطالباتتطور إمجايل – 1/5

 هـ.1435/1436 الدراسيهـ والعام 1432/1433 الدراسيالعام 
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 بياانت الطالب والطالبات:

يشمل هذا الفصل درض البياانت اإلحصائية اإلمجالية لعد  طالب وطالبات اجلامعة املستجدين واملقيدين 
ه مث يتناول إيضاحَا تفصيليًا لبياانت الطالب والطالبات دلى 1435/1436واخلرجيني يف العام الدراسي 

مستوى الكليات لكل مرحلة  راسية من حيث نظام الدراسة واجلنس واجلنسية. وخيتتم الفصل ببيان مقارن 
 لتطور إمجايل دد  الطالب والطالبات دلى مدى عربعة سنوات  راسية.

 
 
 :البياانت اإلحصائية اإلمجالية لعدد طالب وطالبات اجلامعة: 1/1

( إمجايل دد  الطالب والطالبات املستجدين واملقيدين واخلرجيني حسب املراحل 1/1ويوضح اجلدول التايل )
دعت البياانت اخلاصة مبرحلة الدراسات العليا واليت بونظام الدراسة واجلنس واجلنسية وقد تضمن هذا اجلدول 

ه، ويتبع هذا اجلدول اشكال إحصائية بقيم املتغريات الثالث 1435/1436اسة هبا يف العام الدر 
 .)املستجدين، املقيدين، اخلرجيني(
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(: ميثل إمجايل دد  الطالب والطالبات املستجدين واملقيدين واخلرجيني حسب املرحلة الدراسية 1/1اجلدول )
 هـ:1435/1436موازي( واجلنس واجلنسية للعام الدراسي ونظام الدراسة )انتظام، انتساب، تعليم 

 اجلنسية املرحلة اجلامعية
 اخلرجيون املقيدون املستجدون

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 مرحلة الدراسات العليا
 (ماجستري)

 * 0 0 0 25 12 13 25 12 13 سعودي

غري 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سعودي

جمموع 
 0 0 0 25 12 13 25 12 13 فرعي

 مرحلة البكالوريوس
 )انتظام(

 3172 2079 1093 24306 14172 10134 5870 3244 2626 سعودي

غري 
 24 14 10 289 161 128 53 24 29 سعودي

جمموع 
 3196 2093 1103 24595 14333 10262 5923 3268 2655 فرعي

 مرحلة البكالوريوس
 )انتساب(

 386 62 326 2783 449 2334 390 99 291 سعودي

غري 
 2 1 1 15 11 4 0 0 0 سعودي

جمموع 
 390 63 327 2798 460 2338 390 99 291 فرعي

 مرحلة البكالوريوس
 )تعليم موازي(

 27 4 23 420 111 309 174 47 127 سعودي

غري 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سعودي

جمموع 
 27 4 23 420 111 309 174 47 127 فرعي

مرحلة الدبلوم دون 
 اجلامعي

 28 9 19 567 249 318 368 181 187 سعودي

غري 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سعودي

جمموع 
 28 9 19 567 249 318 368 181 187 فرعي

 اإلمجايل العام

 3615 2154 1461 28101 14993 13108 6827 3583 3244 سعودي

غري 
 26 15 11 304 172 132 53 24 29 سعودي

جمموع  
 3641 2169 1472 28405 15165 13240 6880 3607 3273 كلي

الب حمل التقرير ومن مث مل تكتمل  ورة التخرج ابلنسبة لط* بدع القبول مبرحلة الدراسات العليا يف العام 
 وطالبات هذه املرحلة.
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مبرحلة البكالوريوس والدبلوم  ون (: ميثل إمجايل دد  الطالب والطالبات املستجدين 1/1/1الشكل )
 هـ.1435/1436حسب املرحلة الدراسية ونظام الدراسة واجلنس للعام الدراسي اجلامعي 

 

 

 حسب نظام الدراسة رحلة البكالوريوسمبالطالب والطالبات املستجدين إمجايل عدد توزيع  نسب -1

 
 

مرحلة البكالوريوس 
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مرحلة البكالوريوس 

(انتساب)

مرحلة البكالوريوس 

(تعليم موازي)

الدبلوم دون الجامعي 

كليات المجتمع )

(والعلوم الصحية

المجموع 5923 390 174 368

ذكور 2655 291 127 187

إناث 3268 99 47 181
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(تعليم موازي)مرحلة البكالوريوس 
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 اجلامعي ون  والدبلوم البكالوريوس مبرحلة(: ميثل إمجايل دد  الطالب والطالبات املقيدين 1/1/2الشكل )
 .هـ1435/1436حسب املرحلة الدراسية ونظام الدراسة واجلنس للعام الدراسي 

 

 الدراسةرحلة البكالوريوس حسب نظام مبإمجايل عدد الطالب والطالبات املقيدين توزيع نسب  -2

 
 

مرحلة البكالوريوس 

(انتظام)

مرحلة البكالوريوس 

(انتساب)

مرحلة البكالوريوس 

(تعليم موازي)

الدبلوم دون الجامعي 

كليات المجتمع )

(والعلوم الصحية

المجموع 24595 2798 420 567

ذكور 10262 2338 309 318

إناث 14333 460 111 249
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 اجلامعي ون  والدبلوم البكالوريوس مبرحلة(: ميثل إمجايل دد  الطالب والطالبات اخلرجيني 1/1/3الشكل )
 هـ.1435/1436حسب املرحلة الدراسية ونظام الدراسة واجلنس للعام الدراسي 

 
 

 نظام الدراسةرحلة البكالوريوس حسب مبإمجايل عدد الطالب والطالبات اخلرجيني توزيع نسب  -3

 
 

مرحلة البكالوريوس 

(انتظام)

مرحلة البكالوريوس 

(انتساب)

مرحلة البكالوريوس 

(تعليم موازي)

الدبلوم دون الجامعي 

كليات المجتمع )

(والعلوم الصحية

المجموع 3196 390 27 28

ذكور 1103 327 23 19

إناث 2093 63 4 9
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 البياانت التفصيلية لعدد الطالب والطالبات: 1/2
 : بياانت الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة الدراسات العليا1/2/1

( طالبه للدراسة يف  12( طالب، )13القبول هبذه املرحلة بعد  ) هـ بدء1435/1436 شهد العام الدراسي
 صخص  . وهتدف اجلامعة إىل بدء القبول يفاملاجستريبدرجة كل من كلية الرتبية وكلية الشريعة والقانون 

 هـ حبول هللا.1437/1438الرايضيات بكلية العلوم بدرجة املاجستري يف العام الدراسي 
 
 :والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس: بياانت الطالب 1/2/2

ه 1435/1436بلغ إمجايل دد  الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس يف العام الدراسي 
 ( طالب وطالبه موزدني حسب نظام الدراسة كما يلي: 6487)

 (  طالب وطالبه من املنتظمني بنسبة5923دد )  ( 2655من دد  املستجدين منهم ) %91.0حنو
 ايل املنتظمني. إمجمن  %55.2( طالبه بنسبة 3268، )%44.8طالب بنسبة 

 (  طالب وطالبه من املنتسبني 390دد ) من إمجايل دد  املستجدين منهم  %6.0ميثلون نسبة
 ( طالبه. 99( طالب، )291)
 (  طالب وطالبه بنظام التعليم املوازي ميثل الطال174دد ) (، 127منهم بعد  ) %73ب نسبة

 ( من املستجدين هبذا النظام. 47بعد  ) %27والطالبات 
لنظم الدراسية ب املستجدين مبرحلة البكالوريوس اببتوزيع املستجدين حسب اجلنس فإن إمجايل دد  الطالو 

طالبه  (3414( من غري السعو يني، بينما بلغ دد  الطالبات )29)( طالب منهم 3073املختلفة بلغ )
 ( طالبه من غري السعو ايت.24منهن )
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(: ميثل توزيع إمجايل دد  الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس دلى الكليات 1/2/1اجلدول )
 هـ.1435/1436تعليم موازي( واجلنس واجلنسية للعام الدراسي -انتساب-حسب نظام الدراسة )انتظام

 نظام الدراسة اسم الكلية
 اإلمجايل غري سعو ي سعو ي

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 1145 537 608 19 3 16 1126 534 592 انتظام السنة التحضريية

 274 205 69 0 0 0 274 205 69 انتظام الرتبية كلية

 264 110 154 1 1 0 263 109 154 انتظام كلية الشريعة والقانون

 41 0 41 0 0 0 41 0 41 تعليم موازي* كلية الصيدلة

 368 180 188 3 2 1 365 178 187 انتظام كلية العلوم

كلية العلوم اإلدارية 
 واإلنسانية

 2121 903 1218 25 15 10 2096 888 1208 جمموع فردي

 390 99 291 0 0 0 390 99 291 انتساب

 1731 804 927 25 15 10 1706 789 917 انتظام

 68 21 47 0 0 0 68 21 47 تعليم موازي* كلية العلوم الطبية التطبيقية

العلوم واآلداب كلية 
 ابلقرايت

 1340 916 424 4 3 1 1336 913 423 انتظام

 801 516 285 1 0 1 800 516 284 انتظام كلية العلوم واآلداب بطربجل

كلية علوم احلاسب 
 واملعلومات

 65 26 39 0 0 0 65 26 39 تعليم موازي*

 اإلمجايل العام

 5923 3268 2655 53 24 29 5870 3244 2626 انتظام

 390 99 291 0 0 0 390 99 291 انتساب

 174 47 127 0 0 0 174 47 127 تعليم موازي

 6487 3414 3073 53 24 29 6434 3390 3044 جمموع كلي

*يتم قبول الطالب والطالبات املنتظمني املستجدين ابلكليات العلمية واهلندسية والصحية من خالل السنة 
 التحضريية.
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(: ميثل توزيع إمجايل دد  الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة البكالوريوس )انتظام، 1/2/1الشكل )
 هـ.1435/1436الدراسي انتساب، تعليم موازي( دلى الكليات حسب اجلنس للعام 
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كلية العلوم

كلية العلوم 

اإلدارية 

واإلنسانية

كلية العلوم 
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واآلداب 

بالقريات

كلية العلوم 
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كلية علوم 

الحاسب 

والمعلومات

المجموع 1145 274 264 41 368 2121 68 1340 801 65

ذكور 608 69 154 41 188 1218 47 424 285 39

إناث 537 205 110 0 180 903 21 916 516 26
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 حسب الكليات املستجدين مبرحلة البكالوريوس توزيع إمجايل عدد الطالب والطالباتنسب  -4
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 اجلامعي:دون _ الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة الدبلوم 1/2/2

طالب وطالبة دن  (119( طالب وطالبه مجيعهم من السعو يني بزاي ة )368وقد بلغ دد هم هذا العام )
وجاءت الزاي ة بصفة رئيسية يف دد  املستجدين بكلية  %47.8دد  املستجدين يف العام السابق بنسبة 

 ويوضح اجلدول التايل بياانت هؤالء املستجدين: اجملتمع ابلقرايت
 
 

جلامعي دلى  ا(: ميثل توزيع إمجايل دد  الطالب والطالبات املستجدين مبرحلة الدبلوم  ون 1/2/2اجلدول )
 هـ:1435/1436كليات اجملتمع حسب نظام الدراسة واجلنس واجلنسية للعام الدراسي 

 نظام الدراسة اسم الكلية
 سعو ي

 جمموع أنثى ذكر

 129 53 76 انتظام كلية اجملتمع بسكاكا

 156 84 72 انتظام كلية اجملتمع ابلقرايت

 83 44 39 انتظام كلية اجملتمع بطربجل

 368 181 187 انتظام اإلمجايل العام

 
 
 
 
 : البياانت اإلحصائية لعدد الطالب والطالبات املقيدين:1/3
 :: بياانت الطالب والطالبات املقيدين مبرحلة الدراسات العليا1/3/1

ه فإن بياانت دد  الطالب والطالبات 1435/1436املرحلة يف العام الدراسي  هبذهحيث بدع القبول 
ومستوى الدراسة واجلنس هي ذاهتا السابق درضها ضمن بياانت املقيدين من حيث توزيعهم دلى الكليات 

 .(1/2/1املقيدين ابلبند )
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 :ن مبرحلة البكالوريوسيبياانت الطالب والطالبات املقيد :1/3/2

 ( طالب وطالبة موزدني كما يلي:27813هـ )1435/1436هم يف العام الدراسي دد بلغ إمجايل  -ع

 (  طالب وطالبة من املنتظمني بنسبة 24595دد )من إمجايل دد  املقيدين منهم  %88.4

 .( طالبة14333( طالب ودد  )10262)

 (  طالب وطالبة من املنتسبني2798دد ) ( 2338املقيدين منهم )من إمجايل  %10.1 حنو بنسبة

ن من الطالب والطالبات املنتسبني املقيدي ساسيويرتكز العد  األ ( من الطالبات.460طالب ودد  )

 بكلية العلوم اإل ارية واإلنسانية.

 (  طالب وطالبة ابلتعليم املوازي بنسبة 420دد )( 309من إمجايل دد  املقيدين منهم ) %1.5

 ( طالبة.111طالب و)

( 289( طالب وطالبة منهم )304إمجايل دد  املقيدين مبرحلة البكالوريوس من غري السعو يني )بلغ  -ب

 ( من املنتسبني.15من املنتظمني ودد  )

  :وساملقيدين مبرحلة البكالوري ويشمل اجلدول التايل البياانت التفصيلية لعد  الطالب والطالبات
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يات ن مبرحلة البكالوريوس دلى الكليالطالب والطالبات املقيددد  توزيع إمجايل  ويوضح(: 1/3/1اجلدول )
 هـ.1435/1436 الدراسيتعليم موازي( واجلنس واجلنسية للعام -انتساب-حسب نظام الدراسة )انتظام

 الكلية/ نوع الدراسة
 اإلمجايل غري سعودي سعودي

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 1292 597 695 20 3 17 1272 594 678 السنة التحضريية

 1292 597 695 20 3 17 1272 594 678 انتظام

 3072 2283 789 8 8 0 3064 2275 789 كلية الرتبية

 3072 2283 789 8 8 0 3064 2275 789 انتظام

 1094 358 736 5 2 3 1089 356 733 كلية الشريعة والقانون

 1094 358 736 5 2 3 1089 356 733 انتظام

 341 98 243 1 0 1 340 98 242 كلية الصيدلة

 205 98 107 1 0 1 204 98 106 انتظام

 136 0 136 0 0  136 0 136 تعليم موازي

 278 35 243 1 0 1 277 35 242 كلية الطب

 278 35 243 1 0 1 277 35 242 انتظام

 1642 656 986 23 18 5 1619 638 981 كلية العلوم

 1642 656 986 23 18 5 1619 638 981 انتظام

 8149 3015 5124 138 96 42 8001 2919 5082 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 2420 318 1922 15 11 4 2225 307 1918 انتساب

 5899 2697 3202 123 85 38 5776 2612 3164 انتظام

 1017 691 326 1 1 0 1016 690 326 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 859 636 223 1 1 0 858 635 223 انتظام
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 الكلية/ نوع الدراسة
 اإلمجايل غري سعودي سعودي

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 158 55 103 0 0 0 158 55 103 تعليم موازي

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
 275 218 57 0 0 0 275 218 57 ابلقرايت

 275 218 57 275 0 0 275 218 57 انتظام

 6050 4278 1772 35 30 5 6015 4248 1767 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 558 142 416 0 0 0 558 142 416 انتساب

 5492 4136 1356 35 30 5 5457 4106 1351 انتظام

 2745 2086 659 2 0 2 2743 2086 657 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 2745 2086 659 2 0 2 2743 2086 657 انتظام

 719 0 719 45 0 45 674 0 674 كلية اهلندسة

 719 0 719 45 0 45 674 0 674 انتظام

 144 0 144 1 0 1 143 0 143 كلية طب األسنان

 144 0 144 1 0 1 143 0 143 انتظام

 1005 589 416 24 14 10 981 575 406 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 879 533 346 24 14 10 855 519 336 انتظام

 126 56 70 0 0 0 126 56 70 تعليم موازي

 27813 14904 12909 304 172 132 27509 14732 12777 اإلمجايل الكلي

 2798 460 2338 15 11 4 2783 449 2334 انتساب

 24595 14333 10262 289 161 128 24306 14172 10134 انتظام

 420 111 309 0 0 0 420 111 309 تعليم موازي
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(: ميثل توزيع إمجايل الطالب والطالبات املقيدين مبرحلة البكالوريوس )انتظام، انتساب، 1/3/1الشكل )
 .هـ1435/1436للعام الدراسي  حسب اجلنس تعليم موازي( دلى الكليات
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 ن مبرحلة الدبلوم دون اجلامعييبياانت الطالب والطالبات املقيد – 1/3/2

 السابق الدراسي ( يف العام405مقابل )( طالب وطالبة 567) هبذه املرحلة بلغ إمجايل دد  املقيدين
( من الطالبات. وذلك حسب ما 249( من الطالب، ودد  )318ويتضمن دد  املقيدين هبذه املرحلة )

 :يوضحه اجلدول التايل

 

لى  ن مبرحلة الدبلوم  ون اجلامعي ديالطالب والطالبات املقيددد  (: ميثل توزيع إمجايل 1/3/2اجلدول )
 هـ.1435/1436 الدراسيكليات اجملتمع والعلوم الصحية حسب نظام الدراسة واجلنس للعام 

 اسم الكلية
نظام 
 الدراسة

 اإلمجايل غري سعودي سعودي

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 201 100 101 0 0 0 201 100 101 انتظام كلية اجملتمع بسكاكا

 223 84 139 0 0 0 223 84 139 انتظام كلية اجملتمع ابلقرايت

 142 64 78 0 0 0 142 64 78 انتظام كلية اجملتمع بطربجل

 العلوم الصحية
)ابقي الطلبة املنقولني من 

 املعاهد الصحية(
 1 1 0 0 0 0 1 1 0 انتظام

 567 249 318 0 0  567 249 318 اإلمجايل العام
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 التفصيلية لعدد الطالب اخلرجيني : البياانت اإلحصائية1/4

 : مبرحلة البكالوريوسنيبياانت الطالب والطالبات اخلرجي – 1/4/1

ه مرحلة التسارع اليت بدعت يف العام السابق بعد 1435/1436واصل دد  اخلرجيني يف العام 

هليكلة االكا ميية  ة اإدا اليت تبعتاستكمال املستوايت الدراسية يف دد  من الكليات والتخصصات اجلديدة 

( 540بزاي ة بعد  )( طالب وطالبه 3613حيث بلغ إمجايل دد  اخلرجيني هذا العام مبرحلة البكالوريوس )

 وكان التوزيع األساسي خلرجيي هذا العام دلى النحو التايل: %17.6طالب وطالبة بنسبة منو 

طالب  (3196هم )بلغ دد حيث من إمجايل اخلرجيني  %88.5ميثل دد  اخلرجيني من املنتظمني حنو   -ع

 .( من الطالبات2093الطالب، )( من 1103) منهمدن العام السابق  %15.6وطالبه بزاي ة نسبة 

بينما بلغ دد  اخلرجيني  %26.6( طالب وطالبه بزاي ة بنسبة 390بلغ دد  اخلرجيني من املنتسبني ) -ب

 .( طالب وطالبه27من نظام التعليم املوازي )

( طالب 1453دد  الطالب ) بتوزيع اخلرجيني مبرحلة البكالوريوس من حيث اجلنس فقد بلغ إمجايل -ت

ذلك كانعكاس لعد  الطالب والطالبات املقيدين يف املراحل ( طالبة و 2160)مقابل  %40.2 بنسبة

 كليات البنات.باغلبهم من الطالبات  كان  األوىل لنشأة اجلامعة حيث

يف العام  خريج( 29من ) تراجعاً ( من غري السعو يني 26التقرير ) حمليتضمن دد  اخلرجيني يف العام  -ث

 ( طالبه.15مقابل )( طالب 11ه منهم )1434/1435السابق 

 ويشمل اجلدول التايل البياانت التفصيلية لعد  اخلرجيني واخلرجيات: 
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األقسام و  مبرحلة البكالوريوس دلى الكليات نيالطالب والطالبات اخلرجيدد   (: ميثل توزيع إمجايل1/4/1اجلدول )
 :هـ1435/1436 الدراسيللعام  واجلنسية ( واجلنستعليم موازي-انتساب-حسب نظام الدراسة )انتظام العلمية

 / نظام الدراسةاسم الكلية/ القسم العلمي
 غري سعودي سعودي

 اإلمجايل
 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 884 3 3 0 881 678 203 كلية الرتبية

 884 3 3 0 881 678 203 انتظام

 442 2 2 0 440 254 186 الرتبية اخلاصةقسم 

 408 1 1 0 407 407 0 رايض األطفالقسم 

 34 0 0 0 34 17 17 والبنات املعلمني املتبقني من الدراسة بكليات

 139 1 0 1 138 56 82 كلية الشريعة والقانون

 139 1 0 1 138 56 82 قسم القانون – انتظام

 23 0 0 0 23 0 23 كلية الصيدلة

 4 0 0 0 4 0 4 صيدلة – انتظام

 19 0 0 0 19 0 19 صيدلة – تعليم موازي

 33 0 0 0 33 0 33 كلية الطب

 33 0 0 0 33 0 33 الطب واجلراحة – انتظام

 248 1 1 0 247 97 150 كلية العلوم

 248 1 1 0 247 97 150 انتظام

 86 0 0 0 86 18 68 األحياءقسم 

 46 0 0 0 46 13 33 الرايضياتقسم 

 56 0 0 0 56 33 23 الفيزايءقسم 

 60 1 1 0 59 33 26 الكيمياءقسم 

 794 16 8 8 778 227 551 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 332 1 1 0 331 34 297 انتساب

 307 1 1 0 306 31 275 الدراسات اإلسالميةقسم 

 25 0 0 0 25 3 22 اللغة العربيةقسم 

 462 15 7 8 447 193 254 انتظام
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 / نظام الدراسةاسم الكلية/ القسم العلمي
 غري سعودي سعودي

 اإلمجايل
 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 134 3 1 2 131 86 45 دمالاألإ ارة قسم 

 119 2 0 2 117 30 87 الدراسات اإلسالميةقسم 

 160 7 6 1 153 66 87 اللغة اإلجنليزيةقسم 

 23 0 0 0 23 11 12 اللغة العربيةقسم 

 26 3 0 3 23 0 23 احملاسبةقسم 

 210 0 0 0 210 156 54 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 202 0 0 0 202 152 50 انتظام

 94 0 0 0 94 82 12 التمريضقسم 

 51 0 0 0 51 36 15 العالج الطبيعي والتأهيل الصحيقسم 

 57 0 0 0 57 34 23 الطبيةدلوم املختربات قسم 

 8 0 0 0 8 4 4 متريض - تعليم موازي

 143 0 0 0 143 0 143 كلية اهلندسة

 143 0 0 0 143 0 143 انتظام

 68 0 0 0 68 0 68 اهلندسة املدنيةقسم 

 7 0 0 0 7 0 7 اهلندسة امليكانيكيةقسم 

 68 0 0 0 68 0 68 الكهرابئية ندسةاهلقسم 

 16 0 0 0 16 0 16 كلية طب األسنان

 16 0 0 0 16 0 16 واألسنان الفم وجراحة طب - انتظام

 91 2 1 1 89 54 35 واملعلوماتكلية علوم احلاسب 

 91 2 1 1 89 54 35 انتظام

 71 1 1 0 70 54 16 دلوم احلاسب واملعلوماتقسم 

 20 1 0 1 19 0 19 هندسة احلاسب اآليل والشبكاتقسم 

 800 3 2 1 797 645 152 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 58 1 0 1 57 28 29 انتساب

 53 1 0 1 52 24 28 الدراسات اإلسالميةقسم 
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 / نظام الدراسةاسم الكلية/ القسم العلمي
 غري سعودي سعودي

 اإلمجايل
 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

 5 0 0 0 5 4 1 اللغة العربيةقسم 

 742 2 2 0 740 617 123 انتظام

 1 0 0 0 1 1 0 بناتاللطالبات املتبقيات من كلية ا

 74 0 0 0 74 72 2 الدراسات اإلسالميةقسم 

 45 0 0 0 45 36 9 الرايضياتقسم 

 16 0 0 0 16 6 10 الفيزايءقسم 

 15 0 0 0 15 11 4 الكيمياءقسم 

 162 1 1 0 161 101 60 اإلجنليزيةاللغة قسم 

 153 0 0 0 153 128 25 اللغة العربيةقسم 

 208 1 1 0 207 207 0 رايض األطفالقسم 

 68 0 0 0 68 55 13 دلوم احلاسب واملعلوماتقسم 

 232 0 0 0 232 232 0 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 232 0 0 0 232 232 0 انتظام

 29 0 0 0 29 29 0 الدراسات اإلسالميةقسم 

 28 0 0 0 28 28 0 الرايضياتقسم 

 38 0 0 0 38 38 0 اللغة اإلجنليزيةقسم 

 57 0 0 0 57 57 0 اللغة العربيةقسم 

 53 0 0 0 53 53 0 رايض األطفالقسم 

 27 0 0 0 27 27 0 دلوم احلاسب واملعلوماتقسم 

 3613 26 15 11 3587 2145 1442 اإلمجايل الكلي

 3196 24 14 10 3172 2079 1093 انتظام

 390 2 1 1 388 62 326 انتساب

 27 0 0 0 27 4 23 تعليم موازي
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 ،(: ميثل توزيع إمجايل الطالب والطالبات اخلرجيني مبرحلة البكالوريوس )انتظام، انتساب1/4/1الشكل )
 هـ.5143/6143اجلنس للعام الدراسي ( دلى الكليات حسب تعليم موازي
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المجموع 884 139 23 33 248 794 210 143 16 91 800 232

ذكور 203 83 23 33 150 559 54 143 16 36 153 0

إناث 681 56 0 0 98 235 156 0 0 55 647 232
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  مبرحلة الدبلوم دون اجلامعينيبياانت الطالب والطالبات اخلرجي – 1/4/2

( 28ه حيث بلغ دد هم )1435/1436يف العام الدراسي  %75حقق دد  هؤالء اخلرجيني منوًا بنسبة 

( طالب وطالبه 16خرجيي العام السابق ) كان دد ( من الطالبات بينما  9( من الطالب و)19خريج منهم )

 :ه هبذه املرحلة1435/1436ويشمل اجلدول التايل البياانت التفصيلية خلرجيي دام 

 
 

ليات  مبرحلة الدبلوم  ون اجلامعي دلى كوالطالبات اخلرجيني: ميثل توزيع إمجايل الطالب (1/4/2اجلدول )
 هـ.1435/1436 الدراسينظام الدراسة واجلنس للعام األقسام العلمية و اجملتمع والعلوم الصحية حسب 

 

 نظام الدراسة / واألقسام العلميةاسم الكلية
 سعودي

 جمموع أنثى ذكر

     كلية اجملتمع ابلقرايت

 5 0 5 انتظام اإلدارة املالية -

     كلية اجملتمع بسكاكا

 18 9 9 انتظام إدارة املوارد البشرية -

     كلية اجملتمع بطربجل

 5 0 5 انتظام اإلدارة املالية -

 28 9 19 انتظام اإلمجايل العام
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تطور إمجايل عدد الطالب والطالبات املستجدين واملقيدين واخلرجيني مبرحلة البكالوريوس خالل  – 1/5
 هـ.5143/6143هـ والعام الدراسي 1432/1433السنوات الدراسية 

 
رحلة مبواخلرجيني  نياملقيداملستجدين و الطالب والطالبات  دد ويوضح تطور إمجايل (: 1/5اجلدول )
هـ 1432/1433سبني، والتعليم املوازي( خالل السنوات الدراسية من دام ت)املنتظمني، واملن البكالوريوس

 :واجلنس اجلنسيةهـ حسب 1435/1436وحىت دام 

 اجلنسية بيان

 العام الدراسي
 هـ1432/1433

 العام الدراسي
 هـ1433/1434

 العام الدراسي
 هـ1434/1435

 العام الدراسي
 هـ1435/1436

 اإلمجايل أنثى ذكر اإلمجايل أنثى ذكر اإلمجايل أنثى ذكر اإلمجايل أنثى ذكر

الطالب 
والطالبات 
 املستجدين

 6434 3390 3044 7862 3872 3990 7240 3289 3951 6866 3249 3617 سعودي

غ 
 53 24 29 69 49 20 104 58 46 108 59 49 سعودي

 6487 3414 3073 7931 3921 4010 7344 3347 3997 6974 3308 3666 اإلمجايل

الطالب 
والطالبات 

 املقيدين

 27509 14732 12777 27155 14602 12553 22954 12128 10826 20029 11035 8994 سعودي

غري 
 سعودي

69 104 173 106 150 256 124 175 299 132 172 304 

 27813 14904 12909 27454 14777 12677 23210 12278 10932 20252 11139 9063 اإلمجايل

الطالب 
والطالبات 

 اخلرجيني

 3587 2145 1442 3044 2013 1031 2337 1654 683 1965 1355 610 سعودي

غري 
 سعودي

0 1 1 0 0 0 7 22 29 11 15 26 

 3613 2160 1453 3073 2035 1038 2337 1654 683 1966 1356 610 اإلمجايل
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بكالوريوس يف مبرحلة الواخلرجيني املقيدين املستجدين و (: ميثل تطور دد  الطالب والطالبات 1/5الشكل )
 حسب اجلنس. واألدوام الثالث األخريةدام التقرير 

 

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

الطالب والطالبات الخريجين 1966 2337 3073 3613

الطالب والطالبات المستجدين 6974 7344 7931 6487

الطالب والطالبات المقيدين 20252 23210 27454 27813
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 الفصل الثاين
 األنشطة واخلدمات الطالبية:

 .الطالبية األنشطة – 2/1

 .اخلدمات الطالبية – 2/2

 اإلرشا  األكا ميي والطاليب – 2/3
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 :هـ5143/6143 الدراسيالطالبية يف العام  األنشطة- 2/1

إطار تزايد اهتمام اجلامعة هبذه األنشطة هبدف تنمية قدرات الطالب والطالبات وتطوير مهاراهتم يف 
وإعدادهم للعمل والتفاعل مع اجملتمع فقد شهد العام حمل التقرير تنوع وإضافات جديدة جملاالت األنشطة 

 صيلية التالية:توضحه البياانت التفالطالبية مع منواً كبرياً يف أعداد املشاركني من الطالب والطالبات وهو ما 
 

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

( طالب خالل الفصلني الدراسيني األول 1470( أنشطة أساسية شارك فيها )9وقد اشتملت على عدد )
 هـ وفقاً لبياانت اجلدول التايل:1435/1436والثاين من العام الدراسي 

 
 عا و أنموزعني حسب داخل اجلامعة الطالب املشاركني لألنشطة الرايضية  عدد(: يوضح 2/1/1اجلدول )

 :أماكن إقامتهاو األنشطة 

 مكان النشاط نوع النشاط
 عدد الطالب املشاركني

 اإلمجايل الفصل الثاين الفصل األول
 540 270 270 مالعب اجلامعة دوري اجلامعة لكرة القدم

 200 100 100 مالعب اجلامعة دوري اجلامعة للكرة الطائرة

 60 30 30 اندي اهلواايت دوري اجلامعة لتنس الطاولة

 100 50 50 اندي العروبة اجلامعة للسباحة بطولة

 80 30 50 مالعب اجلامعة واجلودو اجلامعة للكاراتيه بطولة

 60 30 30 مالعب اجلامعة لكرة القدم  للصاالتاجلامعة  بطولة

 160 80 80 مدينة سكاكا اخرتاق الضاحية بطولة

 100 50 50 اندي العروبة بطولة اجلامعة يف ألعاب القوى

 170 90 80 مالعب اجلامعة البدنيةبطولة اجلامعة يف اللياقة 

 1470 730 740 إمجايل املشاركني
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 داخل اجلامعة(: ميثل توزيع عدد الطالب املشاركني يف األنشطة الرايضية 2/1/1الشكل )
 .هـ1435/1436لعام الدراسي يف ا
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 داخل اململكة:: األنشطة الرايضية 2/1/2

األنشطة اليت تتم يف إطار فاعليات االحتاد الرايضي للجامعات السعودية مبناطق اململكة املختلفة وهي  
   ( نشاط رايضي موضح بياانهتا ابجلدول املرفق:11( طالب وذلك يف )167وقد بلغ عدد املشاركني هبا )

 

  نسب نوع ومكاحنشطة الرايضية داخل اململكة يف األالطالب املشاركني  عددويشمل (: 2/1/2اجلدول )
 نشاط:كل 

 عدد الطالب املشاركني مكان النشاط نوع النشاط

 35 مالعب كرة القدم ابجلامعات املستوى أ بطولة االحتاد الرايضي للجامعات لكرة القدم

 15 مالعب الكرة الطائرة ابجلامعات بطولة االحتاد الرايضي للجامعات للكرة الطائرة

 2 جامعة جازان بطولة الكره الطائرة الشاطئية للجامعات

 3 جامعة امللك عبدالعزيز بطولة الكاراتيه للجامعات

 10 جامعة أم القرى بطولة اجلودو للجامعات

 3 جازانجامعة  بطولة اخرتاق الضاحية للجامعات

 14 جامعة الدمام بطولة ألعاب القوى للجامعات

 2 جامعة الدمام للجامعاتندو بطولة التايكو 

 3 جامعة امللك عبدالعزيز بطولة السباحة للجامعات

 35 مالعب كرة القدم ابجلامعات بطولة كرة القدم للصاالت اجلامعية

 45 مالعب كرة القدم ابجلامعات لجامعات لكرة القدم املستوى باالحتاد الرايضي لبطولة 

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

 هـ.1435/1436لعام الدراسي يف ا
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 :: األنشطة الثقافية واالجتماعيةاثنياً 
 :احملاضرات والندوات: األنشطة الثقافية و 2/2/1

مبشاركة  ( جماالت أساسية10متثلت يف ) ( نشاط47بلغ عدد األنشطة املنجزة خالل العام )وقد 
( من طالب وطالبات اجلامعة حيث يشارك بعضهم يف أكثر من نشاط ابإلضافة إىل أفراد اجملتمع 30878)

 يف بعض األنشطة ذات العالقة.
 ويوضح اجلدول التايل بياانت جتميعية هلذه األنشطة:

ام خالل العاملشاركني  واحملاضرات والندوات وعددألنشطة الثقافية عرض جملاالت ا(: 2/2/1اجلدول )
 هـ:1435/1436الدراسي 

 عدد املشاكرين واحملاضرات والندوات الثقافيةواملسابقات جماالت األنشطة 

 17017 املسابقة الثقافية مبناسبة اليوم الوطين ابجلامعة ومواقع التواصل االجتماعي

 1233 النبويمسابقات دينية يف القرآن الكرمي واحلديث 

 500 مسابقة ثقافية عن أضرار التدخني واملخدرات

 2000 املسابقة الثقافية يف جمال الوعي املروري

 250 برانمج فكر لالبتكار واالبداع يف اجملال العلمي

 4555 حماضرات وورش عمل لذوي االحتياجات اخلاصة واإلعاقة

 1951 التفسري، والسنة النبويةحماضرات وندوات دينية يف جماالت الصالة، احلج، 

 1250 حماضرات توعية للطالبات يف اجملاالت الصحية والنفسية والتعليمية

 192 حماضرات توعية يف الرتبية اخلاصة والفنية

 1930 حماضرات تثقيفية ومحالت توعية ولقاءات تعريفية

 30878 إمجايل عدد املشاركني
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احملاضرات و  ألنشطة الثقافيةاجملاالت األساسية ل ميثل توزيع عدد الطالب املشاركني يف (:2/2/1الشكل )

 هـ:1435/1436لعام الدراسي والندوات يف ا
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 االجتماعية والرحالت والزايرات:األنشطة  :2/2/2

قد و  وهي أحد احملاور األساسية ألنشطة الطالب والطالبات اليت هتدف إىل تنمية العالقات اإلنسانية

( جماالت أساسية 9متثلت يف ) ( نشاط35هـ )1435/1436بلغ عدد األنشطة املنفذة خالل العام الدراسي 

 ( طالب وطالبة. ويوضح اجلدول التايل اجملاالت األساسية هلذه األنشطة:6894مبشاركة )

  

 خالل العام الدراسياالجتماعية والرحالت والزايرات الطالبية األنشطة إمجايل جماالت (: 2/2/2اجلدول )
 هـ وعدد املشاركني فيها:1435/1436

 عدد املشاركني والزايرات والرحالت األنشطةجماالت بيان 

 2800 مشاريع اجتماعية تطوعية للطالبات

 1900 برامج تعريفية ولقاءات للطالبات واألمهات

 155 رحالت داخلية للطالب لكل من: أهبا ومكة واملدينة املنورة والدمام

 46 رحالت خارجية للطالب لكل من تركيا، ماليزاي، املغرب، البحرين، وأسبانيا وبريطانيا والياابن واالمارات

 185 زايرات طالبية من اجلامعة لبعض جامعات اململكة واملعاهد التعليمية

 38 ة وفد جامعة الدول العربية وامللحق الثقايف الكوييت للجامعةزاير 

 565 داخل وخارج منطقة اجلوفوجهات أخرى واملدارس  اجلامعاتزايرة وفود وتبادل ثقايف مع بعض 

 105 زايرة طالبات للندوة العاملية للشباب اإلسالمي )القسم النسائي( ابجلوف

 1100 محالت توعية دينية ونفسية ببعض املدارس ومستشفى الصحة النفسية ابملنطقة

 6894 إمجايل عدد املشاركني
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الزايرات والرحالت و  ألنشطةل اجملاالت األساسية (: ميثل توزيع عدد الطالب املشاركني يف2/2/2الشكل )

 هـ.1435/1436لعام الدراسي الطالبية خالل ا
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 :الدورات التدريبية التطويرية :2/2/3

مهارات، وبلغ عدد الدورات املقدمة خالل هي األنشطة اليت هتدف إىل تنمية القدرات واكتساب و  

 تفصيالً ابجلدول التايل: بياانهتا ( طالب موضحة1325( دورة استفاد منها )12العام حمل التقرير )

طالب من ال بيان الدورات التدريبية والتطويرية وعدد املستفيدينعلى ويشتمل (: 2/2/3اجلدول )
 :ه1435/1436 الدراسي العام خالل والطالبات

 عدد املستفيدين ن الدورات التدريبيةاويعن

 73 السلوك األخالقي والصحة النفسية
 130 يةتنمية املهارات احليات

 100 التخطيط والتنظيم يف حياة طالب اجلامعة
 112 اخلرائط الذهنية والذاكرة الفوالذية

 116 فن التواصل مع اآلخرين
 100 اإلتزان االنفعايل والثقة ابلنفس
 125 إدارة الوقت وحل املشكالت

 111 لص من االضطراابت النفسيةخالت
 100 مهارات التفكري اإلبداعي

 120 الكتابة املسرحية
 88 يتكصاكتشف منط شخ

 150 استثمر وقت فراغك بتعلم وحفظ القرآن الكرمي
 1325 الدوراتإمجايل عدد 
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 الدراسي العام خالل املستفيدين وعدد والتطويرية التدريبية الدورات بيان ويشتمل(: 2/2/3)الشكل 

 :ه1435/1436
 

 :األنشطة الفنية واخلدمة العامة واجلوالة اثلثاً:

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

ابإلضافة  ،وتتناول إبراز لألعمال املسرحية واألنشطة الفنية للطالب والطالبات خالل العام الدراسي
املعارض املصاحبة لبعض املناسبات الوطنية والعلمية، وأنشطة التفاعل مع اجملتمع احمللي. وقد بلغ عددها إىل 

( من الطالب والطالبات وبعض أفراد اجملتمع وهي املوضحة ابجلدول 15500( نشاط وشارك فيها )13)
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يشمل بيان إمجايل األنشطة الفنية واملعارض واخلدمة العامة وعدد املشاركني فيها خالل (: 2/3/1اجلدول )
 هـ:1435/1436العام الدراسي 

 بيان األنشطة
 من الطالب والطالبات عدد املشاركني

 وأفراد اجملتمع

مصاحب لالحتفال ابليوم العاملي لإلعاقة  عرض مسرحي 
 ابلقرايت

1000 

املسرح( بكل من سكاكا ودومة عرض فيلم عجلة )اندي 
 اجلندل مبناسبة أسبوع املرور اخلليجي

1000 

املعرض التعليمي والفين ضمن احتفاالت اليوم الوطين 
 هـ1435

2150 

 1000 معرض التصوير الضوئي 

 1000 معرض جامعة خالية من التدخني

 850 املعرض املصاحب حلفل ختام األنشطة الطالبية

 2000 اجلوف األول )عمل وعطاء(معرض ابزار جامعة 

 1500 معرض الفن الرتاثي

 1600 فاعليات االحتفال ابليوم الوطين

 600 مشاركات اليوم العاملي للمعاق

 2000 أسبوع املرور )قرارك حيدد مصريك(

 500 أسبوع الدفاع املدين

 300 محلة للتوعية ابألمراض املعدية مبنطقة اجلوف

 15500 إمجايل عدد املشاركني
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 خالل هافي املشاركني وعدد العامة واخلدمة واملعارض الفنية األنشطة إمجايل بيان يشمل(: 2/3/1)الشكل 

 هـ1435/1436 الدراسي العام

 :األنشطة الكشفية واجلوالة: 2/3/2

( نشاط شارك فيها 14حمل التقرير ) اسيبلغ إمجايل عدد أنشطة عشائر اجلوالة يف العام الدر وقد 
 ( من طالب اجلامعة ويوضح اجلدول التايل بياانت هذه األنشطة وعدد املشاركني فيها:460)
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 لدراسيا العام خاللوعدد املشاركني فيها من واجلوالة (: ويوضح بياانت األنشطة الكشفية 2/3/2اجلدول )
 هـ1435/1436

 عدد املشاركني النشاط

 15 حبائل العامل كشايف  ووسام الكشفي الصقر معسكر

 30 ابجلامعة الوطين اليوم خميم

 14 حبائل الوطين اليوم خميم

 40 العامة اخلدمة معسكرات

 60 (سكاكا) عذفاء ب البيئة معسكر

 25 اهلندسة كلية  بنادي الكشفية األولية الدورة

 90 للحج اجلوالة لتدريب اإلعدادي املعسكر

 80 املقدسة ابملشاعر الرمحن ضيوف خدمة معسكر

 20 اململكة جلامعات الطالب شؤون لعمداء الربيعي املخيم

 15 احلرام البيت زائري خدمة مشروع

 4 ابلقصيم الكشافة معسكر

 2 ينبعب اجلامعات مستوي علي االول املركز علي احلاصلني اجلوالة تكرمي حفل
 مجعيةو  السعودية اجلامعات بني التعاون ضمن واحلج رمضان مومسي يف املشاركة
 السعودية الكشافة

25 

 40 بلدك علي تعرف رحلة وبرانمج العشائر أوائل رواد اجتماع استضافة

 460 إمجايل عدد املشاركني
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 .وعدد املشاركني واجلوالة(: ميثل توزيع األنشطة الكشفية 2/3/2الشكل )
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 :الصيفي الطالبية والناديرابعاً: األندية 

 :األندية الطالبية: 2/4/1

وتشمل جمموعة من املراكز الطالبية اليت يتم من خالهلا تقدمي أنشطة متنوعة ومتعددة تتناسب مع 

الطالب من  ن( م10338اهتمامات الطالب وتساعد على تنمية مواهبهم، وقد شارك يف هذه األنشطة )

 موزعني على املراكز املختلفة. أساسي ( نشاط11خالل )

 وعدد املشاركني فيهااألندية الطالبية  اجملاالت األساسية ألنشطة(: ويوضح 2/4/1اجلدول )
 هـ1435/1436 الدراسي العام خالل

 عدد املشاركني جماالت األنشطة

 3000 محلة توعية النادي العلمي يف فهم أساسيات الصيانة للسيارات
 3000 الصحي يف األسعافات األولوية للحوادث املروريةمحلة توعية النادي 

 2000 قصة جناححفل ختام أنشطة اندي املسرح بعرض أوبريت الوطن وفيلم 
 1150 معرض حفل ختام األنشطة )أركان األندية الطالبية(

 300 فاعلية سباق الدراجات اهلوائية للتوعية مبخاطر أمراض القلب )النادي الصحي(
 350 فاعلية النادي العلمي للتوعية ابهلندسة املنزلية 

 100 أنشطة وحفالت اندي النور
 80 مسرحية القناعة كنز ال يفىن –نشاط اندي املسرح 

 70 وعية للحفاظ على املمتلكات العامة ومكافحة الفسادمحالت ت
 38 أنشطة اندي التصويرفاعليات 

 250 التوحدنشاط النادي الصحي للتعريف مبرض 
 10338 إمجايل عدد املشاركني
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 الطالبية وعدد املشاركني فيها األندية أنشطة بيان ويشتمل(: 2/4/1)الشكل 

 :ه1435/1436 الدراسي العام خالل
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 للنادي الصيفي للجامعة: والثقايف واالجتماعي : النشاط الرايضي2/4/2
هـ شارك فيها طالب 1435/1436قد حققت أنشطة النادي زايدة وتنوعًا كبريًا خالل عام و  

( من الفئات 22940وطالبات اجلامعة وعدد كبري من أفراد اجملتمع احمللي ليبلغ إمجايل عدد املشاركني )
قت الزايدة هـ. وقد حتق1435العام السابق  يف( مشارك يف فاعليات أنشطة النادي 8510املختلفة مقابل )

 يف األنشطة االجتماعية والثقافية بصفة أساسية.
 األنشطة الرايضية للنادي الصيفي: -أ

 وقد تضمنت إقامة دورات يف األنشطة الرايضية التالية:
 ( العب.2130هـ مبشاركة )1436دوري كرة القدم خالل شهري شعبان ورمضان  -
 ( العب.1750مبشاركة )هـ 1436دوري الكرة الطائرة يف شهري شعبان ورمضان  -
 ( العب.70دورة تعليم الكاراتيه واستفاد منها ) -
 ( العب.35مدرسة تعليم تنس الطاولة إلعداد ) -

 
 للنادي الصيفي: األنشطة االجتماعية والثقافية والتدريبية -ب

 ( متسابق.2500املسابقة الثقافية الكربى مبشاركة ) -
 املستفيدين.( من 8000إفطار صائم شهر رمضان لعدد ) -
 ( مشارك.1066) عدد مسابقات وحماضرات دينية وتوعوية -
 ( مشارك.4398) مبشاركة أنشطة اجتماعية متعددة -
 ( مشارك.2000التدخني مبشاركة )معرض  -
 ( متدرب.569دورات تدريبية يف اإلخالء واإلنقاذ، والتصوير الفوتوغرايف وإنتاج األفالم القصرية ) -
لرعاية ث يف جماالت تصميم األزايء والتجميل والرتبية واملكياج والعناية ابلبشرة وادورات تدريبية مقدمة لإلان -

 ( متدربة. 422األسرية )
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 : اخلدمات الطالبية:2/5
 أواًل: نقل الطالبات:

هـ توسعًا يف خدمات نقل الطالبات بكليات اجلامعة بسكاكا 1435/1436شهد العام الدراسي  
يف عدد وسائل النقل املتاحة للطالبات ملسايرة  %26بتحقيق زايدة بنسبة حنو وفرعي القرايت وطربجل وذلك 

حتسني جودة  مع( حافلة 69) توفري خطوط نقل إضافية ليبلغ عدد احلافالت املستخدمةالنمو يف أعدادهن و 
 عملية النقل.

 اثنياً: تشغيل الطالب:

فة العام بوحدات اجلامعة املختلبلغ إمجايل عدد الطالب املستفيدين من خدمات التشغيل خالل  
 ( ألف رايل.110( طالب بلغت إمجايل املكافئات املصروفة هلم حنو )73)

 اثلثاً: تذاكر سفر الطالب والطالبات:

 متثلت اخلدمات املقدمة للطالب والطالبات يف هذا اخلصوص فيما يلي:

 اململكة.( تذكرة للطالب املشاركني يف األنشطة الرايضية داخل 152منح عدد ) -1

 ( تذكرة للطالب املشاركني يف الرحالت العلمية ببعض مناطق اململكة.45منح عدد ) -2

( 400( تذاكر لطالب املنح اخلارجية ابإلضافة إىل )6( تذكرة لطالب املنح منها )406تقدمي ) -3
 تذكرة للمنح الداخلية.

ة العربية طوط اجلوي( ختفيض على تذاكر الطريان للطالب والطالبات على اخل2114توفري عدد ) -4
 السعودية.

 رابعاً: اإلعاانت الطالبية:

( ألف رايل اعاانت 79( ألف رايل منها: )126وقد بلغت إمجايل اإلعاانت املصروفة خالل العام ) 
( ألف رايل اعاانت مقطوعة لبعض الطالب وفقًا لالئحة 47( طالب ابإلضافة إىل )71شهرية لعدد )

 صندوق طالب اجلامعة.
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 : الرعاية الصحية للطالب والطالباتخامساً 

 وقد مت توفري هذه الرعاية من خالل حمورين:

( 12434( حتويل للطالب وعدد )15735التحويل إىل املستشفيات احلكومية وقد بلغ عددها ) األول:

 ( حتويل طيب.28169حتويل للطالبات إبمجايل )

تقدمي اخلدمات العالجية يف مجيع ختصصات الفم واألسنان من خالل عيادات طب األسنان وقد  :ثاينال 

 ( طالب وطالبة.918بلغ إمجايل عدد املستفيدين من هذه اخلدمات خالل العام )

 
 :: اإلرشاد األكادميي والطاليب2/3

ذلك اإلرشادية للطالب والطالبات و قام مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب ابجلامعة بتقدمي اخلدمات  

يف إطار ما حترص عليه اجلامعة من توفري الرعاية الالزمة هلم يف خمتلف اجلوانب العلمية والثقافية واالجتماعية 

هـ وكان أهم ما 1435/1436والنفسية وغريها. حيث قام املركز إبجناز اخلطة املستهدفة للعام الدراسي 

 تضمنته ما يلي:

الب الفصل الدراسي األول والثاين للطكل من تنفيذ آلية اإلرشاد األكادميي والطاليب مع بداية   -1

 والطالبات املستجدين واملقيدين من خالل وحدات االرشاد بكل كلية.

توفري االرشاد العالجي للطلبة املتعثرين وتصميم االستبياانت وإجراء الدراسات الالزمة لقياس  -2

ر والعمل من خالل االرشاد الفردي واجلماعي على التغلب على هذه احلاالت ومعرفة أسباب التعث
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هبدف خفض نسبة التعثر للحد من اهلدر يف العملية التعليمية مع إعداد مقرتحات التطوير اليت 

 تساعد على حتقيق ذلك اهلدف.

 هـ يف1435/1436( حلقة تدريبية للطالب املستجدين يف العام الدراسي 18تقدمي عدد ) -3

( 103( حلقات يف اإلبداع والتفوق لعدد )4اجملاالت الرتبوية والصحية والنفسية ابإلضافة إىل )

 من الطالب والطالبات.

( دورات تدريبية ملشريف الوحدات 10 عقد )متهبدف تطوير مهارات املرشدين األكادمييني ابجلامعة  -4

ة مدراء ي املختلفة، واملشاركة يف ندو اإلرشادية وأعضاء هيئة التدريس يف جماالت االرشاد األكادمي

 مراكز اإلرشاد األكادميي والطاليب ابجلامعات السعودية.

عقد لقاء لإلرشاد املهين ورايدة األعمال للطالب والطالبات ابلتعاون مع الكليات الصحية وكلية  -5

 اهلندسة وكلية علوم احلاسب واملعلومات.

تائج تقييم لطالبات يف االختبارات النهائية ملقارنتها بنإعداد مشروع لقياس مؤشرات تقييم الطلبة وا -6

 الطلبة للبيئة التعليمية يف إطار املعايري الصادرة عن اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي.

( من 171تقدمي خدمات ارشاد نفسي واجتماعي وسلوكي ولذوي االحتياجات اخلاصة لعدد ) -7

 الطالب.

العام للمجالس االستشارية للطالب والطالبات مع مدير اجلامعة ( اجتماع خالل 22عقد ) -8

 وعمداء الكليات وعميد شؤون الطالب ابإلضافة إىل اجتماعات كل جملس على حدة.



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
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 :هيئة التدريس ومن يف حكمهم عضاءاإلمجالية أل البياانت- 3/1

ز األساسية الركائ أحديعترب توفر العدد الكايف من أعضاء هيئة التدريس من ذوي اخلربة والكفاءة 

 ستجيبتواملسامهة يف حتسني خمرجات اجلامعة من الطالب والطالبات اليت  التعليمية،لنجاح العملية 

  ة.ميواملتناالحتياجات سوق العمل املتطورة 

ه 1435/1436بلغ امجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم يف العام الدراسي وقد 

عن عددهم يف العام السابق وقد جاءت الزايدة بعدد  %3.5( عضواً بنسبة 46( عضواً بزايدة تبلغ )1376)

يف أعضاء هيئة التدريس من شاغلي وظائف )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ  %4.2( عضو بنسبة 27)

هم من شاغلي وظائف )حماضر، معيد، مممن هم يف حك %2.5حنو بنسبة  عضو( 19عد( وعدد )مسا

 مدرس(.

 همع ما تبذل %51.1وقد استمرت نسبة توطني هذه الوظائف حول معدالهتا يف العام السابق بنحو 

اث اخلارجي عاجلامعة من جهد لرفع هذه النسبة ابإلعالن عن الوظائف الشاغرة الستقبال العائدين من االبت

اد وبدء عودة اعددورة التخرج  الستكمالمن غري منسويب اجلامعة إذ ان االمر يتطلب عدد من السنوات 

ابلداخل. وقد كان اخنفاض نسبة عدد السعودايت من امجايل  واملوفدينمؤثرة من مبعوثي اجلامعة ابخلارج 

أسباب  أحد( لغري السعودايت %80( مقابل )%20أعضاء هيئة التدريس من االانث واليت تبلغ حنو )

 .للتوطنياخنفاض النسبة العامة 
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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

 :هـ1435/1436

 اجلنسيةالكلية/ 
 اإلمجايل من يف حكمهم أعضاء هيئة التدريس

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر
 148 62 86 84 42 42 64 20 44 كلية الرتبية

 103 42 61 75 33 42 28 9 19 سعودي

 45 20 25 9 9 0 36 11 25 غري سعودي

 47 9 38 21 5 16 26 4 22 كلية الشريعة والقانون

 20 4 16 20 4 16 0 0 0 سعودي

 27 5 22 1 1 0 26 4 22 غري سعودي

 30 7 23 15 3 12 15 4 11 كلية الصيدلة

 9 1 8 8 1 7 1 0 1 سعودي

 21 6 15 7 2 5 14 4 10 غري سعودي

 80 8 72 22 2 20 58 6 52 كلية الطب

 21 0 21 17 0 17 4 0 4 سعودي

 59 8 51 5 2 3 54 6 48 غري سعودي

 201 85 116 117 59 58 84 26 58 كلية العلوم

 119 60 59 108 54 54 11 6 5 سعودي

 82 25 57 9 5 4 73 20 53 غري سعودي

 274 118 156 166 94 72 108 24 84 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 148 83 65 134 77 57 14 6 8 سعودي

 126 35 91 32 17 15 94 18 76 غري سعودي

 89 33 56 55 22 33 34 11 23 العلوم الطبية التطبيقيةكلية 

 38 14 24 33 14 19 5 0 5 سعودي

 51 19 32 22 8 14 29 11 18 غري سعودي

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

 1 1 0 0 0 0 1 1 0 سعودي
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 اجلنسيةالكلية/ 
 اإلمجايل من يف حكمهم أعضاء هيئة التدريس

 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر
 6 4 2 6 4 2 0 0 0 غري سعودي

 71 0 71 46 0 46 25 0 25 كلية اهلندسة

 41 0 41 41 0 41 0 0 0 سعودي

 30 0 30 5 0 5 25 0 25 غري سعودي

 33 0 33 10 0 10 23 0 23 كلية طب األسنان

 6 0 6 5 0 5 1 0 1 سعودي

 27 0 27 5 0 5 22 0 22 غري سعودي

 115 38 77 101 37 64 14 1 13 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 85 33 52 80 32 48 5 1 4 سعودي

 30 5 25 21 5 16 9 0 9 غري سعودي

 20 11 9 9 6 3 11 5 6 تكلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقراي

 5 3 2 4 3 1 1 0 1 سعودي

 15 8 7 5 3 2 10 5 5 غري سعودي

 73 31 42 40 26 14 33 5 28 طربجلب واجملتمع كلية العلوم واآلداب

 27 18 9 26 18 8 1 0 1 سعودي

 46 13 33 14 8 6 32 5 27 غري سعودي

 171 84 87 95 62 33 76 22 54 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 78 49 29 72 46 26 6 3 3 سعودي

 93 34 58 23 16 7 70 19 51 غري سعودي

 17 3 14 7 2 5 10 1 9 كلية اجملتمع ابلقرايت

 2 0 2 0 0 0 2 0 2 سعودي

 15 3 12 7 2 5 8 1 7 غري سعودي

 1376 494 882 794 364 430 582 130 452 اإلمجايل الكلي

 703 308 395 623 282 341 80 26 54 سعودي

 673 186 487 171 82 89 502 104 398 غري سعودي
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(: ميثل توزيع إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم على الكليات حسب 3/1الشكل )

 هـ.1435/1436اجلنس للعام الدراسي 
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كلية العلوم واآلداب والمجتمع بطبرجل
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كلية المجتمع بالقريات

كلية 

التربية

كلية 

الشريعة 

والقانون

كلية 

الصيدلة
كلية الطب
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العلوم
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واإلنساني
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المجتمع 
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ذكر 86 38 23 72 116 156 56 2 71 33 77 9 42 87 14

أنثى 62 9 7 8 85 118 33 5 0 0 38 11 31 84 3

اإلجمالي 148 47 30 80 201 274 89 7 71 33 115 20 73 171 17
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 .التفصيلية ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم البياانت- 3/2

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

إمجايل عدد شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد( يف العام الدراسي  بلغ -1
وقد تركز العدد األكرب من  %18.8بنسبة بزايدة يف العام السابق ( عضواً 555) مقابل( 582) هـ1435/1436

ة هبا واحلاجة إىل لطبيعة الدراس أعضاء هيئة التدريس يف الكليات ذات الكثافة الطالبية، ابإلضافة إىل كلية الطب
استحوذت هذه الكليات على نسبة  وقد 5 : 1طلبات الدراسة وهو مع مت اً متناسبأن يكون معدل أستاذ/ طالب 

 ( عضو كما يلي:390أعضاء هيئة التدريس بعدد ) من إمجايل عدد 67%
 ( عضو هيئة تدريس.108كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ) -أ
 ( عضو هيئة تدريس.84كلية العلوم ) -ب
 ( عضو هيئة تدريس.76كلية العلوم واآلداب ابلقرايت ) -ت
 ( عضو هيئة تدريس.64كلية الرتبية ) -ث
 ( عضو هيئة تدريس.58كلية الطب ) -ج

( 437يف وظيفة أستاذ مساعد حيث ارتفع عدد شاغليها من )اليت حتققت هذا العام األكرب من الزايدة جاء العدد  -2
عدد الزايدة يف ( وظيفة بينما بلغت 21هـ بزايدة )1435/1436( وظيفة عام 458وظيفة يف العام السابق إىل )
( 38ة )عدد وظيفة أستاذ املشغول( وظيفة. وبلغ 86ليبلغ عددها )ائف فقط ( وظ5شاغلي وظيفة أستاذ مشارك )

 عن العام السابق بزايدة وظيفة واحدةوظيفة 
( مشغولة بغري 502( وظيفة مقابل )80بلغ إمجايل عدد الوظائف املشغولة أبعضاء هيئة التدريس من السعوديني ) -3

 ورغم التحسن احملدود يف هذه النسبة .%13.7بنسبة توطني يف هذه اجملموعة من الوظائف تبلغ حنو  السعوديني
درة ناال ان عدد الوظائف اجلديدة اليت مت شغلها مازال حمدودًا ل يف العام السابق %12.9حيث كانت تبلغ حنو 

 بعض التخصصات خاصًة الطبية واهلندسية.
( وظيفة مقابل 130( وظيفة لتبلغ هذا العام )11حققت الوظائف املشغولة بعضوات هيئة التدريس زايدة بلغت ) -4

من امجايل عدد أعضاء هيئة التدريس  %22.4 يمثلنلهـ 1434/1435 يف العام الدراسي( وظيفة 119)
 من امجايل عدد املقيدين. %53.4بينما تبلغ نسبة عدد الطالبات ابجلامعة  ابجلامعة.
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)أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد( بكل   أعضاء هيئة التدريس عدد(: ميثل توزيع 3/2/1اجلدول )
 هـ:435/1436 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
 64 20 44 20 31 0 11 0 2 الرتبية كلية

 28 9 19 9 14 0 5 0 0 سعودي

 36 11 25 11 17 0 6 0 2 سعودي غري

 26 4 22 4 16 0 5 0 1 والقانون الشريعة كلية

 26 4 22 4 16 0 5 0 1 سعودي غري

 15 4 11 4 7 0 3 0 1 الصيدلة كلية

 1 0 1 0 0 0 1 0 0 سعودي

 14 4 10 4 7 0 2 0 1 سعودي غري

 58 6 52 5 30 0 6 1 16 الطب كلية

 4 0 4 0 4 0 0 0 0 سعودي

 54 6 48 5 26 0 6 1 16 سعودي غري

 84 26 58 20 38 4 16 2 4 العلوم كلية

 11 6 5 6 5 0 0 0 0 سعودي

 73 20 53 14 33 4 16 2 4 سعودي غري

 108 24 84 23 72 1 9 0 3 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية

 14 6 8 6 8 0 0 0 0 سعودي

 94 18 76 17 64 1 9 0 3 سعودي غري

 34 11 23 10 18 1 5 0 0 التطبيقية الطبية العلوم كلية

 5 0 5 0 4 0 1 0 0 سعودي

 29 11 18 10 14 1 4 0 0 سعودي غري

 11 5 6 5 5 0 1 0 0 لقرايتاب التطبيقية الطبية العلوم كلية



 

69 

 الكلية/ اجلنسية
 اإلمجايل أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 اجملموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 1 0 1 0 1 0 0 0 0 سعودي

 10 5 5 5 4 0 1 0 0 سعودي غري

 76 22 54 22 39 0 9 0 6 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية

 6 3 3 3 3 0 0 0 0 سعودي

 70 19 51 19 36 0 9 0 6 سعودي غري

 33 5 28 5 25 0 3 0 0 طربجلب واجملتمع واآلداب العلوم كلية

 1  1  1 0 0 0 0 سعودي

 32 5 27 5 24 0 3 0 0 سعودي غري

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

 1 1  1  0 0 0 0 سعودي

 10 1 9 1 7 0 2 0 0 ابلقرايت اجملتمع كلية

 2  2  1 0 1 0 0 سعودي

 8 1 7 1 6 0 1 0 0 سعودي غري

 25 0 25 0 18 0 5 0 2 اهلندسة كلية

 25 0 25 0 18 0 5 0 2 سعودي غري

 23 0 23 0 19 0 4 0 0 األسنان طب كلية

 1 0 1 0 1 0 0 0 0 سعودي

 22  22  18 0 4 0 0 سعودي غري

 14 1 13 1 12 0 1 0 0 واملعلومات احلاسب علوم كلية

 5 1 4 1 4 0 0 0 0 سعودي

 9 0 9  8 0 1 0 0 سعودي غري

 582 130 452 121 337 6 80 3 35 اإلمجايل الكلي

 80 26 54 26 46 0 8 0 0 سعودي

 502 104 398 95 291 6 72 3 35 غري سعودي
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عام لل اجلنس(: ميثل توزيع إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس على الكليات حسب 3/2/1الشكل )

 هـ.1435/1436الدراسي 
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كلية 

التربية
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والقانون

كلية 
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ذكر 44 22 11 52 58 84 23 0 25 23 13 6 28 54 9

أنثى 20 4 4 6 26 24 11 1 0 0 1 5 5 22 1

اإلجمالي 64 26 15 58 84 108 34 1 25 23 14 11 33 76 10
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 أعضاء هيئة التدريس حسب املرتبة العلمية توزيع إمجايل عدد نسب -7
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 :أعضاء هيئة التدريسمن يف حكم التفصيلية لوظائف  البياانت- 3/2/2

يف العام الدراسي ( ، مدرسمعيد حماضر،من هذه الوظائف ) ةاملشغولبلغ إمجايل عدد  
اجلدول التايل توزيع هذه  السابق. ويوضحعن العام  وظيفة( 19( وظيفة بزايدة )794هـ )1435/1436

 الوظائف على الكليات حسب املرتبة العلمية واجلنسية واجلنس ومنه تتضح النتائج األساسية التالية:
 يني بـــالوظائف املشغولة بسعودزايدة عدد لكمحصلة املشار إليها يف عدد هذه الوظائف   جاءت الزايدة -1

وظيفة ( 2وظائف غري السعوديني بعدد )زايدة مقابل  وظيفة موزعة بني حماضر ومعيد ومدرس( 17)
 .حماضر

ائف فيها العدد األساسي من وظ يتوفر ذات الكليات اليتيف وظائف هذه ال تركز العدد األكرب من -2
علوم احلاسب واملعلومات وقد جاء توزيع هذه الوظائف كما ابإلضافة إىل كلية أعضاء هيئة التدريس 

 يلي:
 ( وظيفة.166كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ) -أ
 ( وظيفة.117كلية العلوم ) -ب
 ( وظيفة.101كلية علوم احلاسب واملعلومات ) -ت
 ( وظيفة.95لقرايت )كلية العلوم واآلداب اب -ث
 ( وظيفة.84كلية الرتبية ) -ج

العام الدراسي يف ملشغولة الوظائف امن عدد  %71ة( وظيفة متثل نسب563إبمجايل )
 هـ.1435/1436
( وظيفة مشغولة بسعوديني بنسبة 155( وظيفة منها عدد )326) املشغولة بلغ عدد وظيفة حماضر -3

( 454وعددها ) كما أن مجيع وظائف املعيدين  السابقيف العام  %46ارتفاعًا من نسبة . 47.5%
 .( وظيفة14وظيفة مشغولة بسعوديني وكذلك وظائف مدرس اليت تبلغ )

من إمجايل هذه  %45.9( وظيفة ليمثلن نسبة حنو 364املشغولة ابلعنصر النسائي ) وظائفالبلغ عدد  -4
ت من هذه الوظائف عدد ل السعودايغوتشه 1434/1435ولة وهي ذات نسبة عام شغاملالوظائف 

 (4)دوعد حماضر.( وظيفة 53( وظيفة ابإلضافة إىل عدد )225( وظيفة أغلبها بوظيفة معيد )282)
 .وظيفة مدرس
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، يد)حماضر، معأعضاء هيئة التدريس  من يف حكم عدد شاغلي وظائفويوضح توزيع (: 3/2/2اجلدول )
 الدراسياملرتبة العلمية واجلنس واجلنسية يف العام ( بكل كلية على حدة موزعني حسب مدرس
 لداخل:ابوهذا العدد يشمل من هم على رأس البعثة ابخلارج واملوفدين للدراسات العليا  هـ435/1436

 الكلية/ اجلنسية
 اإلمجايل مدرس معيد حماضر

 اجملموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 84 42 42 2 6 20 13 20 23 كلية الرتبية

 75 33 42 2 6 20 13 11 23 سعودي

 9 9 0 0 0 0 0 9 0 غري سعودي

 21 5 16 0 0 4 9 1 7 كلية الشريعة والقانون

 20 4 16 0 0 4 9 0 7 سعودي

 1 1 0 0 0 0 0 1 0 غري سعودي

 15 3 12 0 0 0 6 3 6 كلية الصيدلة

 8 1 7 0 0 0 6 1 1 سعودي

 7 2 5 0 0 0  2 5 غري سعودي

 22 2 20 0 0 0 17 2 3 كلية الطب

 17 0 17 0 0 0 17 0 0 سعودي

 5 2 3 0 0 0 0 2 3 غري سعودي

 117 59 58 0 0 41 46 18 12 كلية العلوم

 108 54 54 0 0 41 46 13 8 سعودي

 9 5 4 0 0 0 0 5 4 غري سعودي

 166 94 72 1 4 57 28 36 40 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 134 77 57 1 4 57 28 19 25 سعودي

 32 17 15 0 0 0 0 17 15 غري سعودي

 55 22 33 0 0 14 16 8 17 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 33 14 19 0 0 14 16 0 3 سعودي

 22 8 14 0 0 0 0 8 14 غري سعودي

 6 4 2 0 0 0 0 4 2 بسكاكا كلية اجملتمع
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 الكلية/ اجلنسية
 اإلمجايل مدرس معيد حماضر

 اجملموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 6 4 2 0 0 0 0 4 2 غري سعودي

 46 0 46 0 0 0 37 0 9 اهلندسةكلية 

 41 0 41 0 0 0 37 0 4 سعودي

 5 0 5 0 0 0 0 0 5 غري سعودي

 10 0 10 0 0 0 5 0 5 كلية طب األسنان

 5 0 5 0 0 0 5 0 0 سعودي

 5 0 5 0 0 0 0 0 5 غري سعودي

 101 37 64 0 0 31 32 6 32 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 80 32 48 0 0 31 32 1 16 سعودي

 21 5 16 0 0 0 0 5 16 غري سعودي

 9 6 3 1 0 2 1 3 2 تكلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقراي

 4 3 1 1 0 2 1 0 0 سعودي

 5 3 2 0 0 0 0 3 2 غري سعودي

 40 26 14 0 0 18 6 8 8 طربجلب واجملتمع كلية العلوم واآلداب

 26 18 8 0 0 18 6 0 2 سعودي

 14 8 6 0 0 0 0 8 6 غري سعودي

 95 62 33 0 0 38 13 24 20 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 72 46 26 0 0 38 13 8 13 سعودي

 23 16 7 0 0 0 0 16 7 غري سعودي

 7 2 5 0 0 0 0 2 5 كلية اجملتمع ابلقرايت

 7 2 5 0 0 0 0 2 5 غري سعودي

 794 364 430 4 10 225 229 135 191 اإلمجايل الكلي

 623 282 341 4 10 225 229 53 102 سعودي

 171 82 89 0 0 0 0 82 89 غري سعودي
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أعضاء هيئة التدريس على يف حكم هم من (: ميثل توزيع إمجايل عدد شاغلي وظائف 3/2/2الشكل )

 هـ.1435/1436للعام الدراسي  اجلنسالكليات حسب 
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كلية المجتمع بالقريات

كلية 

التربية

كلية 

الشريعة 

والقانون

كلية 

الصيدلة
كلية الطب

كلية 

العلوم

كلية 

العلوم 

اإلدارية 
واإلنساني

ة

كلية 

العلوم 

الطبية 
ةالتطبيقي

كلية 

المجتمع 

بسكاكا

كلية 

الهندسة

كلية طب 

األسنان

كلية علوم 

الحاسب 

والمعلوما
ت

كلية 

العلوم 

الطبية 
التطبيقية 

بالقريات

كلية 

العلوم 

واآلداب 
والمجتمع 

بطبرجل

كلية 

العلوم 

واآلداب 
بالقريات

كلية 

المجتمع 

بالقريات

ذكر 42 16 12 20 58 72 33 2 46 10 64 3 14 33 5

أنثى 42 5 3 2 59 94 22 4 0 0 37 6 26 62 2

اإلجمالي 84 21 15 22 117 166 55 6 46 10 101 9 40 95 7
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 يف حكم أعضاء هيئة التدريس حسب املرتبة العلمية هم منتوزيع شاغلي وظائف نسب  -8

 
 

 .طالباتوال الطالب عددنسبة إمجايل أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين إىل إمجايل  بياانت- 3/3
ية الرئيسة وللتخصصات العلم ،وهي النسبة اليت تعرب عن معدل أستاذ/ طالب ابجلامعة بصفة عامة 

ضاء هيئة الوظائف املشغولة أبع عدد على أساس احتساهبا. وقد مت كل على حدة  ية، النظرية(مل)الطبية، الع
ابإلضافة إىل شاغلي وظيفة حماضر حيث يتولون أعباء  التدريس )أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد(

 تدريسية.

41%

57%

2%

محاضر

معيد

مدرس
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 ويتضمن اجلدول التايل بياانت كل كلية على حدة ومنها يتضح:
واحملاضرين  عدد أعضاء هيئة التدريسإمجايل طالب ابجلامعة على أساس /اذ تبلغ النسبة العامة ملعدل أست -1

كالوريوس والدبلوم مبرحليت الب إىل إمجايل عدد الطالب والطالبات املقيدين املنتظمني وابلتعليم املوازي
ة ب وطالبات السنة التحضرييطالاملنتسبني و الطالب . وذلك بعد استبعاد 26.7 :1اجلامعي دون 
 تم تقدمي املقررات الدراسية هلم من خالل برانمج تشغيل السنة التحضريية.يحيث 

 4.4 :1. فقد حققت نسبة 5 :1بلغ املعدل املتوسط املستهدف هلا اليت ي الطبيةابلنسبة للكليات  -2
 5.1:1ن وقد بلغ املعدل بكلية طب األسنا بكلية الطب لوجود عدد كبري من أعضاء هيئة التدريس هبا

من طالب  (136وجود عدد )ه بكلية الصيدلة وقد ساعد على ارتفاع 14.2 :1 املعدل بينما بلغ
ليات لتبلغ النسبة املتوسطة هلذه الك من إمجايل عدد املقيدين هبا %40ابلكلية ميثلون حنو التعليم املوازي 

 .6.6:  1حنو 
يف  21.2 :1 دلاملعية فقط معدالت متفاوتة حيث بلغ لحققت الكليات اليت تقدم مناهج ومقررات عم -3

العلوم الطبية التطبيقية  وكل من كلية19.3:1مث كلية علوم احلاسب واملعلومات مبعدل ندسة، كلية اهل
كأفضل معدل يف   14.4:1العلوم مبعدل  ةيليهما كلي منهما،لكل  17.2 :1مبعدل والقرايت  بسكاكا

 .17 :1علماً أبن املعدل املتوسط هلذه الكليات هو هذه اجملموعة. 
بلغ يث ح ونظريةطالب مرتفعًا يف الكليات اليت تقدم مناهج ومقررات عملية /جاء معدل أستاذ   -4

 45.8:  1لقرايت العلوم واآلداب ابمث كلية  58.9:  1بطربجل واجملتمع كلية العلوم واآلداب   املعدل يف
 .ه1435/1436ا يف العام الدراسي الطالب والطالبات هبمحتققت يف عدد للزايدة اليت 

. بينما 32.1:  1مث كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية  بكلية الشريعة والقانون 32.8:  1بلغ املعدل  -5
اليت تقتصر الدراسة هبا على املقررات النظرية. وهي الكليات  28.7:  1حققت كلية الرتبية معدل 

 .22:  1 هلا يبلغ املعدل املستهدفو 
مع بكلية اجملت 13.1:  1بكلية اجملتمع بسكاكا، و  28.7:  1ابلنسبة لكليات اجملتمع فقد بلغ املعدل  -6

 .ابلقرايت
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لتعليم املوازي ابالطالب والطالبات املنتظمني و  عددأعضاء هيئة التدريس واحملاضرين إىل إمجايل  عددإمجايل  نسبة ويوضح(: 3/3اجلدول )
 :هـ1435/1436 الدراسيحسب الكليات يف العام 

 اجلنسية بيان الكليات

إمجايل أعداد أعضاء هيئة التدريس 
 واحملاضرين

عليم تإمجايل عدد الطالب والطالبات املنتظمني وال
نسبة إمجايل أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين إىل  املوازي

أعضاء هيئة  إمجايل عدد الطالب والطالبات
 التدريس

اإلمجايل  احملاضرين
 العام

 اإلمجايل العام عدد الطالبات عدد الطالب

 كلية الرتبية
 62 34 28 سعودي

غري  28.7:  1 3070 2281 789
 45 9 36 سعودي

 كلية الشريعة والقانون
 7 7 0 سعودي

غري  32.8:  1 1094 358 736
 27 1 26 سعودي

 كلية الصيدلة
 3 2 1 سعودي

غري  14.2:  1 341 98 243
 21 7 14 سعودي

 كلية الطب
 4 0 4 سعودي

غري  4.4:  1 278 35 243
 59 5 54 سعودي

 العلومكلية 
 32 21 11 سعودي

غري  14.4:  1 1642 656 986
 82 9 73 سعودي

كلية العلوم اإلدارية 
 واإلنسانية

 58 44 14 سعودي
غري  32.1:   1 5899 2697 3202

 126 32 94 سعودي
كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية
 8 3 5 سعودي

غري  17.2:  1 1018 692 326
 51 22 29 سعودي

 كلية اهلندسة
 4 4 0 سعودي

غري  21.2:  1 719 0 719
 30 5 25 سعودي

 كلية طب األسنان
 1 0 1 سعودي

غري  5.1:  1 144 0 144
 27 5 22 سعودي

كلية علوم احلاسب 
 واملعلومات

 22 17 5 سعودي
غري  19.3:  1 1005 589 416

 30 21 9 سعودي
كلية العلوم الطبية 
 التطبيقية ابلقرايت

 1 0 1 سعودي
غري  17.2:  1 275 218 57

 15 5 10 سعودي
كلية العلوم واآلداب 

 بطربجلواجملتمع 
 3 2 1 سعودي

غري  58.9:  1 2887 2150 737
 46 14 32 سعودي

كلية العلوم واآلداب 
 ابلقرايت

 27 21 6 سعودي
غري  45.8 : 1 5494 4138 1356

 93 23 70 سعودي

 كلية اجملتمع بسكاكا
 1 0 1 سعودي

غري  28.7:  1 201 100 101
 6 6 0 سعودي

 كلية اجملتمع ابلقرايت
 2 0 2 سعودي

غري  13.1:  1 223 84 139
 15 7 8 سعودي

 اإلمجايل العام

 246 165 81 سعودي
10295 14196 24491 1  :26.7 

غري 
 679 177 502 سعودي

 925 342 583 اإلمجايل
 .*ال يتضمن أعداد طالب وطالبات السنة التحضريية الذين يتم التدريس هلم من خالل برانمج تشغيل السنة التحضريية
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عدد أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين إىل إمجايل عدد الطالب إمجايل نسب (: ميثل 3/3الشكل )
 .هـ1435/1436والطالبات حسب الكليات للعام الدراسي 

28.7

32.8

14.2

4.4

14.4

32.1

17.2

21.2

5.1

19.3

17.2

58.9

45.8

28.7

13.1
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نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب 

والطالبات
28.7 32.8 14.2 4.4 14.4 32.1 17.2 21.2 5.1 19.3 17.2 58.9 45.8 28.7 13.1
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 .بياانت أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املؤهالت العلمية - 3/4

به اللوائح والنظم اجلامعية بشأن شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن يف  يعلى أساس ما تقض 
ه على 1435/1436كان توزيعهم يف العام الدراسي و حكمهم فإن العدد األكرب منهم من محلة الدكتوراه 

 التايل:النحو 
من امجايل عدد أعضاء هيئة  %41بنسبة  (564لغ إمجايل عدد احلاصلني على درجة الدكتوراه )ي -1

 ( من اإلانث.130( من الذكور و)434) منهمالتدريس ومن يف حكمهم 
 من الذكور (194)عدد منهم  %24بنسبة ( 330إمجايل عدد احلاصلني على درجة املاجستري ) بلغ -2

 ( من اإلانث.136و)
 .مجيعهم من الذكور %1.4بنسبة ريس ( من أعضاء هيئة التد20درجة الزمالة )يبلغ عدد احلاصلني على  -3
شاغلي  ميثلون مجيع %33.6بنسبة  (462أما درجة البكالوريوس فإن إمجايل عدد احلاصلني عليها )  -4

 ( من اإلانث.228( من الذكور، و)234منهم )مدرس بعض شاغلي وظيفة و وظيفة معيد 
 ةعلميال تأعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املؤهال عدد(: ميثل توزيع إمجايل 3/4اجلدول )

 :هـ1435/1436 الدراسييف العام  واجلنس

 املرتبة العلمية
 املؤهالت العلمية

 اإلمجايل بكالوريوس زمالة ماجستري دكتوراه
 جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر جمموع أنثى ذكر

وظائف أعضاء أواًل: 
  هيئة التدريس:

 38 3 35 0 0 0 2 0 2 0 0 0 36 3 33 أستاذ -

أستاذ  -
 86 6 80 0 0 0 2 0 2 0 0 0 84 6 78 مشارك

أستاذ  -
 458 121 337 0 0 0 16 0 16 0 0 0 442 121 321 مساعد

جمموع أعضاء 
 582 130 452 0 0 0 20 0 20 0 0 0 562 130 432 هيئة التدريس

اثنيًا: وظائف من يف حكم 
  هيئة التدريس أعضاء

 326 135 191 0 0 0 0 0 0 324 135 189 2 0 2 حماضر -

 454 225 229 454 225 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 معيد -

 14 4 10 8 3 5 0 0 0 6 1 5 0 0 0 مدرس -

جمموع من يف حكم 
 794 364 430 462 228 234 0 0 0 330 136 194 2 0 2 أعضاء هيئة التدريس

 1376 494 882 462 228 234 20 0 20 330 136 194 564 130 434 اإلمجايل
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(: ميثل توزيع إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املؤهالت العلمية 3/4الشكل )
 هـ.1435/1436واجلنس للعام الدراسي 

 

 .العلميةاملؤهالت حسب  وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم إمجايل شاغلي توزيع نسب -9

 

دكتوراه ماجستير زمالة بكالوريوس

اإلجمالي 564 330 20 462

ذكر 434 194 20 234

أنثى 130 136 0 228
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 التدريس ومن يف حكمهم حسب املرتبة العلمية:: تطور عدد أعضاء هيئة 3/5
 

اجها ت( الذي يشمل بياانت هذا التطور فإن اهم املؤشرات اليت ميكن استن3/5ومن واقع بياانت اجلدول التايل )
 هي:
بلغت الزايدة يف امجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم خالل السنوات الدراسية من  -1

  %44( عضو بنسبة 421ه )1435/1436ه وحىت 1432/1433

( 272حقق عدد أعضاء هيئة التدريس )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد( خالل الفرتة زايدة تبلغ ) -2

. وقد جاءت %87.7إمجالية خالل الفرتة تبلغ حنو ه بنسبة منو 1432/1433عن عددهم يف عام 

ة بنسبة ( وظيفة خالل الفرت 210الزايدة بصفة رئيسية يف عدد وظيفة أستاذ مساعد اليت ارتفعت بعدد )

 من امجايل الزايدة يف عدد وظائف أعضاء هيئة التدريس. 77.2%

و سبة منناملشغولة بسعوديني خالل الفرتة  الزايدة يف عدد وظائف أعضاء هيئة التدريس حققتبينما  -3

مع  قما يتفوهو  %81.9فإن الزايدة يف عدد الوظائف املشغولة بغري سعوديني حققت نسبة  135%

 هذه الوظائف مع حر  اجلامعة على بذل املزيد من اجلهد واإلجراءات لرفع نسبة االجتاه حنو توطني

 التوطني تدرجيياً.

عدد مدرس( بحماضر، معيد، جاءت الزايدة يف عدد وظائف من هم يف حكم أعضاء هيئة التدريس ) -4

أساسية يف وقد جاءت الزايدة بصفة  %23.1بلغ حنو تخالل الفرتة  بنسبة منو إمجالية( وظيفة 149)

( وظيفة مجيعهم من السعوديني بينما بلغت الزايدة يف عدد وظيفة حماضر 105وظيفة معيد بعدد )

شغلها  وظائف( 4( وظيفة مت شغلها بسعوديني بينما مل تتجاوز الزايدة عدد )38( وظيفة منها )42)

 تني فقط. وظيفبوظيفة مدرس بخالل الفرتة غري السعوديني، وجاء االرتفاع يف العدد املشغول 
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 ةميالعل املرتبةأعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب  عددإمجايل (: ميثل تطور 3/5اجلدول )
 األخرية: ربعةلسنوات االا خاللواجلنس واجلنسية 

 العام الدراسي
 اجلنسية

 العام الدراسي
 هـ1432/1433

 العام الدراسي
 هـ1433/1434

 العام الدراسي
 هـ1434/1435

 الدراسيالعام 
 هـ1435/1436

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

أواًل: وظائف أعضاء هيئة 
 التدريس:

 

 أستاذ -

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سعودي

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

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

 أستاذ مشارك -

 8 0 8 9 - 9 7 0 7 6 0 6 سعودي

 78 6 72 72 6 66 56 4 52 42 2 40 غري سعودي

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

 أستاذ مساعد -

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

 386 95 291 374 87 287 318 61 257 220 49 171 غري سعودي

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

 582 130 452 555 119 436 467 81 386 310 62 248 إمجايل وظائف أعضاء هيئة التدريس
اثنياً: وظائف من يف حكم 

 أعضاء هيئة التدريس 
 

 حماضر -

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

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

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

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

 14 4 10 13 5 8 13 5 8 12 5 7 سعودي مدرس -
إمجايل وظائف من يف حكم أعضاء هيئة 

 794 364 430 775 349 426 716 326 390 645 288 357 التدريس

 اإلمجايل العام

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

 673 186 487 652 173 479 586 136 450 443 122 321 غري سعودي

 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. األربعة

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

أستاذ 14 36 37 38

أستاذ مشارك 48 63 81 86

أستاذ مساعد 248 368 437 458

محاضر 284 310 315 326

معيد 349 393 447 454

مدرس 12 13 13 14
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 الفصل الرابع
 :والتدريب االبتعاث

 :أواًل: االبتعاث

 .بياانت املبتعثني اجلد  – 4/1/1
 .بياانت إمجايل دد  املبتعثني ابخلارج – 4/1/2
 .بياانت املوفدين اجلد  – 4/1/3
 .بياانت إمجايل دد  املوفدين ابلداخل – 4/1/4
 تطور إمجايل دد  املبتعثني واملوفدين. – 4/1/5

 

 :اثنياً: التدريب

 .عدضاء هيئة التدريس ورفع كفاءة ريتطو  – 4/2/1
 تطوير ورفع كفاءة اجلهاز اإل اري والفين. – 4/2/1
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 :أواًل: االبتعاث

 املوفدين:و البياانت اإلمجالية لعدد املبتعثني  – 4/1

استمرت اجلامعة يف تنفيذ خطة االبتعاث وااليفاد واليت متثل أحد األهداف األساسية للجامعة يف  

الل واملستقبلية حىت ميكن رفع معدل توطني وظائف أعضاء هيئة التدريس تدرجيياً، وقد حتقق خاحلالية املرحلة 

حيث يبلغ إمجايل عددهم  املوفدين يف الداخلالسنوات القليلة املاضية توسعاً كبرياً يف عدد املبتعثني يف اخلارج و 

 معيد وحماضر موزعني كما يلي:( مبتعث وموفد من شاغلي وظائف 464)

من إمجايل عدد املبتعثني  %71.1( دولة أجنبية وعربية بنسبة 11( مبتعث ابخلارج يف )330)عدد  -

 واملوفدين.

 .%28.9( من جامعات اململكة بنسبة 14( موفد بعدد )134عدد ) -

 

 بياانت املبتعثني اجلدد ابخلارج: 4/1/1

( 4( مبتعث منهم )23هـ )1435/1436بلغ عدد املبتعثني اجلدد ابخلارج خالل العام الدراسي  

 ( لدرجة املاجستري ودراسة اللغة.19مبتعثني لدرجة الدكتوراه و)

 ويوضح اجلدول التايل البياانت التفصيلية هلؤالء املبتعثني:
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س ابخلارج حسب جهة االبتعاث والدرجة العلمية واجلناجلدد املبتعثني  عدد(: ميثل توزيع 4/1/1اجلدول )

 :هـ1435/1436 الدراسيالعام  خالل

 الدرجة العلمية
 الدولة

 الدكتوراه
املاجستري ودراسة 

 اللغة
 اإلمجايل

 جمموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 13 4 9 3 9 1 - الوالايت املتحدة األمريكية

 6 2 4 2 2 - 2 بريطانيا
 2 1 1 1 - - 1 كندا

 1 1 - 1 - - - اسرتاليا
 1 - 1 - 1 - - فرنسا

 23 8 15 7 12 1 3 اإلمجايل
 

 

(: ميثل توزيع عدد املبتعثني اجلدد ابخلارج حسب الدرجة العلمية واجلنس يف العام الدراسي 4/1/1الشكل )
 هـ.1435/1436
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 املبتعثني ابخلارج:بياانت إمجايل  – 4/1/2

هـ الواردة ابجلدول 1435/1436وفقًا لبياانت املبتعثني للدراسات العليا ابخلارج يف العام الدراسي  
 :التايل يتضح ما يلي

( من اإلانث، 13( من الذكور، )53( مبتعث منهم )66ان إمجايل عدد املبتعثني لدرجة الدكتوراه ) -1
من إمجايل  %79.4( مبتعث ميثلون حنو نسبة 262)ودراسة اللغة وعدد املبتعثني لدرجة املاجستري 

 ( من اإلانث.95( من الذكور، )167عدد املبتعثني منهم )
( مبتعث بنسبة 225استمر العدد األكرب من مبتعثي اجلامعة ابخلارج يف الوالايت املتحدة األمريكية ) -2

وزع الباقي ت( مبتعث و 32اسرتاليا )( مبتعث، مث 51من اإلمجايل، يليها بريطانيا بعدد ) 68.1%
 ( مبتعث على تسعة دول.22وعددهم )

جاءت نسبة الزايدة يف عدد اإلانث املبتعثات أعلى من هذه النسبة للذكور حيث بلغت الزايدة يف  -3
 للذكور. %4.7مقابل حنو  %8حنو  نعدده

 

ية واجلنس بتعاث والدرجة العلمعدد املبتعثني ابخلارج حسب جهة االإمجايل (: ميثل توزيع 4/1/2اجلدول )
 هـ:1435/1436خالل العام الدراسي 

 الدرجة العلمية
 الدولة

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

 225 56 169 - - 52 144 4 25 الوالايت املتحدة األمريكية
 51 25 26 - - 22 7 3 19 بريطانيا
 32 16 16 - - 16 9 - 7 اسرتاليا

 10 2 8 - - 2 6 - 2 كندا
 1 - 1 - 1 - - - - أملانيا

 2 2 - - - 2 - - - إيرلندا
 1 1 - - - 1 - - - نيوزيالندا

 1 - 1 - 1 - - - - السويد
 1 1 - - - - - 1 - ماليزاي
 1 1 - - - - - 1 - مصر

 4 4 - - - - - 4 - األردن
 1 - 1 - - - 1 - - فرنسا

 330 108 222 - 2 95 167 13 53 اإلمجايل
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(: ميثل إمجايل عدد املبتعثني ابخلارج حسب الدرجة العلمية واجلنس خالل العام الدراسي 4/1/2الشكل )
 هـ.1435/1436
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 :بياانت املوفدين اجلدد ابلداخل – 4/1/3

إلاتحة جماالت الدراسات العليا للمعيدين واحملاضرين ابجلامعة. ميثل اإليفاد الداخلي الرافد املكمل  

 ( من اجلامعات8لعدد ) موفد( 30هـ )1435/1436وقد بلغ إمجايل عدد املوفدين اجلدد يف العام الدراسي 

 :إىل بياانهتم وتشريالسعودية  واجلهات

أقراهنم من املوفدين لدرجة ( موفد 16جتاوز عدد املوفدين لدرجة الدكتوراه هذا العام والذي بلغ ) -1

 ( موفد.13املاجستري والذين بلغ عددهم )

( موفد تركز أغلبهم ابلنسبة لإلانث يف درجة 15تساوي عدد املوفدين من الذكور واإلانث لكل منهما ) -2

 ( موفدات لدرجة الدكتوراه.5وعدد ) ات( موفد10املاجستري )

كل   يليها ين هذا العام( موفد8من املوفدين اجلدد ) العدد األكربيف استقبال جامعة أم القرى  استمرت -3

وتوزع  لكل جامعة ( موفدين6)وجامعة امللك سعود عدد  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةمن 

 .( موفدين على مخس جامعات10الباقي )

 وهو ما يتضح تفصيالً من اجلدول التايل:
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ابلداخل حسب جهة االيفاد والدرجة العلمية  اجلدد املوفدين عددإمجايل (: ميثل توزيع 4/1/3اجلدول )
 :هـ1435/1436 الدراسيالعام خالل واجلنس 

 الدرجة العلمية
 اجلامعة

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

 8 2 6 - - 2 1 - 5 جامعة أم القرى
 6 3 3 - - 1 - 2 3 جامعة امللك سعود

 6 4 2 - - 2 1 2 1 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 3 3 - - - 2 - 1 - جامعة امللك عبدالعزيز

 1 - 1 - - - 1 - - القصيمجامعة 
 2 - 2 - - - - - 2 اجلامعة اإلسالمية

 3 3 - - - 3 - - - طيبةجامعة 
 1 - 1 - 1 - - - - اهليئة السعودية للتخصصات الصحية

 30 15 15 - 1 10 3 5 11 اإلمجايل
 

 
(: ميثل توزيع عدد املوفدين اجلدد ابلداخل حسب الدرجة العلمية واجلنس يف العام 4/1/3الشكل )

 هـ.1435/1436الدراسي 
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 :إمجايل املوفدين ابلداخلبياانت  – 4/1/4

امعات اململكة للدراسات العليا ببعض جويتضمن اجلدول التايل البياانت اخلاصة إبمجايل عدد املوفدين  

 وأهم ما يتبني منه ما يلي:

ليبلغ عددهم هذا العام  %41نسبة الزايدة يف عدد املوفدين للحصول على درجة الدكتوراه حنو بلغت  -1

فقط  %22هذه النسبة حنو  بلغتهـ، بينما 1434/1435( يف العام السابق 39( موفد مقابل )55)

( موفد مقارنة 71) حيث بلغ عددهم يف العام حمل التقرير درجة املاجستريللموفدين للحصول على 

 ( يف العام املاضي.58بعدد )

 %62( مبتعثة بنسبة حنو 83متثل اإلانث العدد والنسبة األكرب يف اإليفاد الداخلي حيث بلغ عددهن ) -2

 من إمجايل عدد املوفدين.

( 31امللك سعود ) ة( موفد، مث جامع34إلسالمية )يرتكز اإليفاد يف جامعات: اإلمام حممد بن سعود ا -3

من املوفدين بينما  %68.6حنو  يل اجلامعات الثالثيمثل إمجال( موفد 27موفد، فجامعة أم القرى )

( جامعات ابإلضافة إىل اهليئة السعودية للتخصصات 10( موفد على )42يتوزع الباقي وعددهم )

 الصحية.
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 جهة اإليفاد والدرجة العلمية واجلنسحسب املوفدين ابلداخل  عددإمجايل توزيع (: ميثل 4/1/4اجلدول )
 هـ:1435/1436يف العام الدراسي 

 الدرجة العلمية
 اجلامعة

 اإلمجايل الزمالة املاجستري الدكتوراه

 جمموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 34 19 15 - - 12 3 7 12 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 31 25 6 - - 21 - 4 6 جامعة امللك سعود

 27 13 14 - - 4 5 9 9 جامعة أم القرى

 12 12 - - - 9 - 3 - جامعة امللك عبدالعزيز

 3 1 2 - - 1 1 - 1 جامعة امللك خالد

 4 - 4 - - - - - 4 اجلامعة اإلسالمية

 2 1 1 - - 1 1 - - جامعة القصيم

 1 1 - - - 1 - - - جامعة الطائف

 1 1 - - - 1 - - - جامعة تبوك

 4 4 - - - 4 - - - جامعة األمرية نورة

 5 5 - - - 5 - - - جامعة طيبة

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

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

 8 - 8 - 8 - - - - اهليئة السعودية للتخصصات الصحية

 134 83 51 - 8 60 11 23 32 اإلمجايل
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(: ميثل توزيع إمجايل عدد املوفدين ابلداخل الدرجة العلمية واجلنس يف العام الدراسي 4/1/4الشكل )
 هـ.1435/1436

 

 

 تطور إمجايل عدد املبتعثني واملوفدين:: 4/1/5
 العام حمل األخرية حيث بلغ عددهم يفتضاعف إمجايل عدد املبتعثني واملوفدين على مدى السنوات األربع 

هـ بزايدة بلغت 1432/1433( يف العام الدراسي 221( مبتعث وموفد ارتفاعًا من عدد )464التقرير )
. وقد تركزت الزايدة يف عدد املبتعثني لدرجة املاجستري %110 إمجالية ( مبتعث وموفد بنسبة منو243)
( 7بينما بلغت الزايدة يف مبتعثي الزمالة عدد ) ( مبتعث وموفد58( مث عدد مبتعثي درجة الدكتوراه )178)

 . وهو ما يتضح من بياانت اجلدول التايل:موفد ومبتعث
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ة األخري  األربعة ماألعواخالل واملوفدين (: وميثل تطور إمجايل عدد املبتعثني 4/1/5جدول رقم )
 هـ( حسب الدرجة العلمية:1435/1436هـ، 1432/1433)

 العام الدراسي الدرجة العلمية
 هـ1432/1433

 العام الدراسي
 هـ1433/1434

 العام الدراسي
 هـ1434/1435

 العام الدراسي
 هـ1435/1436

 معدل الزايدة
 خالل الفرتة

 %92 121 103 72 63 الدكتوراه

 %115 333 304 238 155 املاجستري ودراسة اللغة

 %233 10 9 7 3 الزمالة

 %110 464 416 317 221 اإلمجايل

 

 

هـ، 1432/1433األخرية ) األربعة(: وميثل تطور إمجايل عدد املبتعثني واملوفدين خالل األعوام 4/1/5الشكل )
 هـ( حسب الدرجة العلمية.1435/1436
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 :اثنياً: التدريب

 : تطوير ورفع كفاءة اجلهاز األكادميي واإلداري:4/2
 تطوير ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس:برامج : 4/2/1

ألمهية رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس يف حتسني جودة العملية التعليمية واملسامهة يف توفري مقومات  
 االعتماد األكادميي فقد حرصت اجلامعة على حتقيق هذا اهلدف من خالل: 

( برانمج 15) لتقدميالتعاقد مع إحدى الشركات املتخصصة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس  -1
نظم االختبارات وتقومي الطالب، خرائط  :( عضو يف بعض اجملاالت منها160ودورة تدريبية لعدد )

املنهج ونواتج التعليم، االجتاهات احلديثة يف التدريس، التفكري اإلبداعي واالبتكاري، املهارات األكادميية 
 ريها.واملهنية، حتسني األداء األكادميي حنو طالب اجلامعة...وغ

عقد ورشة عمل بعنوان "الدراسات املهنية" ألعضاء هيئة التدريس هتدف إىل تنمية اجلوانب التطبيقية  -2
 واملعرفية للكادر األكادميي ابجلامعة.

 .ياالدراسات العل حبوثاإلشراف اجليد ودور املشرف على للتعريف مببادئ ورشة عمل  تقدمي -3
يف دورات تدريبية خارج اململكة يف كل من: الوالايت ( من أعضاء هيئة التدريس 34مشاركة عدد ) -4

املتحدة األمريكية، بريطانيا، فرنسا، أملانيا، اسرتاليا، إيطاليا، بلجيكا، ماليزاي، تركيا، املغرب، وذلك يف 
 بعض اجملاالت العلمية واإلدارية.

 ة يف بعض( من أعضاء هيئة التدريس يف مؤمترات وحماضرات ولقاءات علمي130مسامهة عدد ) -5
 اجلامعات واملؤسسات العلمية داخل اململكة وخارجها منها:

رؤية -ةاألول بكلية الرتبية بعنوان "تطوير األداء األكادميي لكليات الرتبياملؤمتر الرتبوي الدويل عقد  -أ
 استشراقية".

 ية يف طب األسنان "آفاق وحتدايت".املؤمتر الدويل األول للوقاعقد  -ب
 العاملي للمقررات الدراسية بكليات الشريعة بكندا.املؤمتر املشاركة يف  -ت
 ندوة طب أسنان األطفال.عقد  -ث

 تنفيذ محلة تعريفية بربانمج التعلم اإللكرتوين ونظام إدارته )بالك بورد( مع تدريب أعضاء هيئة التدريس -6
 على تطبيقه وآليات تنفيذه.

 



 

97 

 :: تطوير اجلهاز اإلداري والفين4/2/2
من مسارات التدريب ملنسويب اجلامعة فقد مت خالل العام حمل التقرير التعاقد مع  من أجل توفري املزيد 

( دورات تدريبية لتطوير مهارات القيادات اإلدارية واإلداريني ابجلامعة 8إحدى الشركات املتخصصة لتقدمي )

 واليت اشتملت على:

 أساسيات اجلودة يف العمل اإلداري. -1

 مهارات تقومي أداء العاملني. -2

 بناء الفريق والعمل اجلماعي. فن -3

 إدارة الوقت وضغوط العمل. -4

 القيادة الفعالة واإلدارة االسرتاتيجية. -5

 أساليب ومقومات إعداد التقارير. -6

 السكراترية التنفيذية. -7

 مهارات االتصال الفعال. -8

ن موذلك ابإلضافة إىل االستمرار يف إاتحة فرص التدريب ملنسويب اجلامعة من اإلداريني والفنيني 

( 50( من منسويب اجلامعة يف عدد )411خالل دورات معهد اإلدارة العامة واليت شارك فيها هذا العام )

 ( جمال أساسي للتدريب على حنو ما هو وارد ابجلدول التايل:14) تشملبرانمج تدرييب 
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 العام يفية يبوعدد املتدربني حسب اجملال التدرييب والربامج التدر بياانت توزيع (: 4/2/2جدول رقم )
 :هـ1435/1436 الدراسي

 إمجايل عدد املتدربني ابجملال الربامج التدريبية للمجال التدرييب جمال التدريب

 إدارة املواد

 التفاوض مع املوردين

33 
 الضماانت البنكية

 جتهيز وترتيب املستودع
 عمليات جرد املواد

 اإلحصاء
 إعداد التقارير اإلحصائية

 األرقام القياسية 25
 حتليل العالقة بني املتغريات

 اإلدارة العامة

 اإلشراف اإلداري

37 
 توزيع العمل

 مهارات بناء فرق العمل
 إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 اإلدارة املكتبية

 إدارة االجتماعات

78 
 إعداد املراسالت

 األرشفة اإللكرتونية
 اإلداريةاالتصاالت 

 معاجلة النصوص

 اإلدارة اهلندسية
 برجمة املشاريع اهلندسية

 تقدير تكاليف املشاريع اهلندسية 12
 اإلشراف امليداين على املشاريع اهلندسية

 تقنية املعلومات
 أساسيات شبكات احلاسب اآليل

 أساسيات نظم التشغيل 36
 لغة االستفسار البنائية

 إدارة النزاع يف بيئة العمل التنظيميالسلوك 
76 

 سلوكيات الوظيفة العامة
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 إمجايل عدد املتدربني ابجملال الربامج التدريبية للمجال التدرييب جمال التدريب
 مهارات التعامل مع املستفيدين

 مهارات التعامل مع الرؤساء
 حتفيز املوظف

 مهارات الفهرسة الوصفية للكتب إدارة املكتبات
10 

 املكتبة الرقمية

 العالقات العامة واإلعالم
 إدارة الفعاليات

 التقارير اإلخبارية 9
 املراسم يف العالقات العامة

 القانون
 التحليل القانوين للقرارات اإلدارية

 املسؤولية اإلدارية 5
 املرافعات

 احملاسبة

 أصول احملاسبة احلكومية

22 
 التقارير املالية

 تدقيق املستندات املالية
 مباشرة األموال العامة

 املوارد البشرية

 إهناء اخلدمة

51 
 االستقطاب واالختيار

 الرتقيات
 ختطيط املسار الوظيفي

 تقومي األداء الوظيفي

 االقتصاد وامليزانية

 إعداد اخلطط اخلمسية

7 
 إدارة امليزانية

 إعداد امليزانية العامة
 حتليل ومعاجلة مشكالت امليزانية

 إدارة النظام الصحي اإلدارة الصحية
10 

 جودة الرعاية الصحية وسالمة املرضى
 411 إمجايل عدد املتدربني

 



 

 

 

 :الفصل اخلامس
 األنشطة العلمية والتعليمية

 

 والكراسي العلمية البحوث: 5/1
 : االتفاقيات العلمية5/2
 التطوير واجلو ة( ،االدتما  األكا ميي) العملية التعليميةورفع كفاءة : تطوير 5/3
 : املكتبات اجلامعية5/4
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 :والكراسي العلميةواالستشارات  البحوث: 5/1
 العلمية: البحوث: 5/1/1
هـ 1435/1436بلغ إمجايل عدد البحوث العلمية املنجزة واجلارية بكليات اجلامعة خالل العام الدراسي  -1

 ( حبثاً موزعاً على اجملاالت العلمية األساسية.261)
 ISI,SCOPUS( حبث يف مراصد وقواعد النشر العاملية 26مت نشر عدد ) -2
 ( إصدارات.9بلغت عدد اإلصدارات العلمية ابللغات األجنبية واملرتمجة ) -3
يف جمال العمل على توفري مصادر إضافية لإلنفاق على البحوث العلمية يف اجلامعة مت التقدم أبربعة  -4

 للعلوم والتقنية لتمويلها. حبوث تطبيقية ملدينة امللك عبدالعزيز
( 40بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس احلائزين على جائزة التميز البحثي يف العام الدراسي حمل التقرير ) -5

 عضو.
السعودية للعلوم  ئية والضوئية مبشاركة اجلمعيةة البحثية للفيزايء الذرية واجلز اللقاء الثاين للمجموععقد  -6

 الفيزايئية ومنظمة اليونسكو.
هـ اعتماد مشروع جديد 1435/1436تهيئة البيئة األساسية للبحث العلمي مت يف العام الدراسي ل -7

 ( مليون رايل.10مبسمى "إنشاء مراكز األحباث العلمية ابملدينة اجلامعية، بتكاليف )
 العلمية: ابلبحوثوتوضح اجلداول التالية بعض البياانت اخلاصة 

 جملاالت العلميةموزعة على ااجلارية واملنجزة  العلمية البحوثعدد ويشمل (: 5/1/1/1جدول رقم )
 هـ.1435/1436خالل العام الدراسي  األساسية

 اإلمجايل اجلاريةعدد البحوث  املنجزةعدد البحوث  اجملاالت العلمية
 95 42 53 العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 138 62 76 العلوم األساسية والتطبيقية
 االسرتاتيجيةاجملاالت 

 28 16 12 "الطب والصحة، تقنية املعلومات، البيئة"

 261 120 141 اإلمجايل
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 املنشورة يف مراصد وقواعد النشر العلمية البحوثويوضح عدد (: 5/1/1/2جدول رقم )

 هـ:1435/1436خالل العام الدراسي 
 املرصد املنشورة البحوثعدد  البحوثجماالت 

  IsI ,scopus 20 والتطبيقية العلوم األساسية

 IsI 2 العلوم اهلندسية

 IsI 4 العلوم الطبية

 - 26 اإلمجايل
 
 

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

 لغة اإلصدار اإلصداراتعدد  صداراتجماالت اإل

 اإلجنليزية 8 العلمية ابللغات األجنبيةاإلصدارات 

 اإلجنليزية 1 اإلصدارات املرتمجة

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

ع البيئة التفاعل م يهدف إىليف إطار أنشطة معهد البحوث والدراسات االستشارية ابجلامعة والذي  

احمللية فقد مت توقيع عقد للقيام ببحث علمي لصاحل مصنع املاس للرخام الصناعي، ابإلضافة إىل تقدمي بعض 

اخلدمات االستشارية إلداريت اجلوازات واملرور مبنطقة اجلوف، وكذا إدارة األوقاف والدعوة واإلرشاد وإدارة 

 الشرطة بدومة اجلندل.

 

 لعلمية:: الكراسي ا5/1/3

سم صاحب السمو امللكي األمري فهد بن بدر بن عبدالعزيز ( كرسي علمي أحدمها إب2عدد ) وتشمل

العزيز صاحبة السمو امللكي األمرية سارة بنت عبدهللا بن عبد سمإبللتنمية اإلدارية مبنطقة اجلوف، والثاين 

( البياانت التفصيلية اخلاصة هبذين 5/1/3ألحباث حتدايت املرأة يف منطقة اجلوف ويوضح اجلدول التايل )

 الكرسيني.

 هـ.1435/1436(: وميثل بياانت الكراسي العلمية خالل العام الدراسي 5/1/3جدول رقم )

 مصدر التمويل اسم الكرسي العلمي
مدة 
 التمويل

 اتريخ البداية
التكلفة اإلمجالية 

 السنوية
كرسي صاحب السمو امللكي 

عزيز عبدالاألمري فهد بن بدر بن 
 للتنمية اإلدارية مبنطقة اجلوف

صاحب السمو 
امللكي األمري فهد بن 

 بدر بن عبدالعزيز
 رايل 1.000.000 هـ15/05/1435 شهر 24

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 750،000 هـ11/07/1435 شهر 24



 

104 

 : االتفاقيات العلمية:5/2

هـ يف تنفيذ االتفاقيات ومذكرات التفاهم العلمية املوقعة 1435/1436استمرت اجلامعة خالل العام  
 مع بعض اجلامعات ومراكز البحوث العلمية 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
 مية الالزمة ألنشطة املركز.ملسميات املعامل واملختربات العل النهائيالتحديد  -3
 اختيار املعدات والتجهيزات اليت تتناسب مع خطة عمل املركز وأهدافه وجماالت أحباثه. -4
 التدريب العملي ألعضاء هيئة التدريس جبامعة جايني إبسبانيا. -5
 حتكيم الدفعة األوىل من املشاريع البحثية املقرتحة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجلوف. -6
 متابعة املشاريع البحثية مبعرفة املشرفني العلميني جبامعة جايني. -7

 
 اثنياً: اتفاقية مركز مونرتايل ألحباث السكري بكندا:

  هـ لتنفيذها على ثالث مراحل حيث تضمنت املرحلة 16/06/1435مت توقيع االتفاقية األساسية يف
 وف.السكري ومضاعفاته جبامعة اجلاخلطة االسرتاتيجية ألحباث مركز أحباث مرضى األوىل تصميم 

  هـ واليت تشمل اخلطوات اإلجرائية إلنشاء مركز األحباث 1436بدء تنفيذ املرحلة الثانية من االتفاقية عام
 ابملدينة اجلامعية.
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 اثلثاً: اتفاقية اخلدمات املوقعة مع جامعة سرتثكاليد الربيطانية:
  تقدمي ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية هـ ملدة عامني هبدف 16/06/1435مت توقيعها يف

 وتطوير املناهج وعمل البحوث املشرتكة.
 :تضمن ما مت تنفيذه خالل العام ما يلي 

عقد ورشة عمل مبسمى "البحوث واإلشراف على طالب الدراسات العليا" وذلك مبناسبة بدء  -1
يف هذه الورشة عدد  هـ وشارك1436/1437الدراسة مبرحلة الدراسات العليا يف العام الدراسي 

 يتم إعدادهم للتدريس هبذه املرحلة.( من أعضاء وعضوات هيئة التدريس الذين 48)
( من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة 45عقد ورشة عمل مبسمى "الدراسات املهنية" حبضور عدد ) -2

 ممن جييدون اللغة اإلجنليزية.
 

 :األسرتاليةرابعاً: اتفاقية اخلدمات مع جامعة موانش 
  دراسية لطالب كليات العلوم  حلقاتم ملدة عامني لتقدمي 07/07/2015وهي االتفاقية املوقعة يف

 اسرتايل خلمسة أسابيع لكل طالب. الصحية يف فرتة اإلجازة الصيفية مقابل عشرة االف دوالر
  ( من طالب الكليات الصحية ابجلامعة حلضور الربانمج التدرييب 15)مت بدء تنفيذ االتفاقية إبرسال عدد

 هـ.1435/1436الذي مت عقده مبقر جامعة موانش ابسرتاليا خالل فرتة االجازة الصيفية للعام الدراسي 
 

وألمهية متابعة اتفاقيات التعاون العلمي اليت تعقدها جامعات اململكة مع اجلامعات واملؤسسات 
 تؤكدف، وتقييم نتائج تنفيذ هذه االتفاقيات مع تبادل اخلربات بني اجلامعات يف هذا اخلصوص العلمية اخلارجية
 :على مقرتحاهتا اليت تشمل جامعة اجلوف

ع آلية جبامعات اململكة تتوىل وضاملشرفني ومديري إدارات التعاون الدويل تكوين جلنة مشرتكة من  -1
 تطويرها وجماالت نشاطها.وأسلوب تقييم هذه االتفاقيات ومقرتحات 

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 



 

106 

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

 االعتماد األكادميي: :5/3/1

يعترب توفري مقومات االعتماد األكادميي للكليات والربامج الدراسية والوحدات اإلدارية أحد األهداف 
األساسية للجامعة يف هذه املرحلة. ومن مث كانت اإلجنازات اليت متت يف هذا اجملال من أبرز ما حتقق يف العام 

 ويتمثل ذلك فيما يلي: هـ1435/1436الدراسي 
 تدشني مشروع الدراسة الذاتية املؤسسية والرباجمية. -1
 تشكيل وبدء تنفيذ مهام اللجنة العليا واللجنة الرئيسية للدراسة الذاتية وجلان املعايري واملراجعة الداخلية. -2
 إعداد الربانمج االلكرتوين ملدخالت وخمرجات الدراسة الذاتية واملراجعة والتقييم. -3
( ورشة عمل ملؤشرات 19خالل عدد )دريب على استخدام الربانمج االلكرتوين للدراسة الذاتية من الت -4

يم الرباجمي مبشاركة ي( ورشة عمل للتق16( من أعضاء هيئة التدريس، وعدد )141األداء حبضور )
 ( عضو.148)

ج الدراسية ة العتماد الربامعتمادها براجميًا كنوااإلمكاانت الالزمة ال اختيار ستة برامج دراسية لتوفري -5
 ابجلامعة ويشمل ما مت اختياره:

 برانمج الطب واجلراحة بكلية الطب. -أ
 برانمج العالج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية. -ب
 برانمج اهلندسة الكهرابئية بكلية اهلندسة. -ت
 برانمج هندسة احلاسب والشبكات بكلية علوم احلاسب واملعلومات. -ث
 األطفال بكلية الرتبية.برانمج رايض  -ج
 برانمج اللغة العربية بكلية العلوم واآلداب بطربجل. -ح

( دورات وورش عمل حبضور 10التعاون مع اهليئة الوطنية للتقييم واالعتماد األكادميي ابملشاركة يف ) -6
 ( من أعضاء هيئة التدريس واخلرباء واألخصائيني.28)
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 :واجلودة : التطوير5/3/2

وير شهدت األنشطة اهلادفة إىل التطابلتوازي مع ما مت إجنازه يف جماالت االعتماد األكادميي فقد 
 واجلودة حتقيق اإلجنازات األساسية اآلتية:

 نظم اجلودة بكليات اجلامعة من خالل بعض املسارات منها:تنفيذ مشروع لدعم  -1
 .كادمييالوطنية للتقومي واالعتماد األتوصيف املقررات والربامج الدراسية وفقاً ملعايري اهليئة  .أ

 وضع معايري متطورة ألساليب التقييم. .ب
 التوسع يف طرق التعليم الذايت. .ت
 البدء يف التحول اإللكرتوين للربامج واملقررات العلمية ابجلامعة .ث
التوعية بنشر ثقافة التعلم اإللكرتوين حتت شعار )التعلم اإللكرتوين: تعلم إبتقان يف أي وقت وأي  .ج

 مكان(.
وضع آلية ملتابعة سري العملية التعليمية للوقوف على مدى استفادة الطالب من تطبيق مراحل خطة  .ح

 دعم نظم اجلودة.
 إعداد خطط حبثية لألقسام األكادميية. .خ

من خالل لقاءات وورش عمل شارك فيها أعضاء هيئة التدريس  مشروع دعم اجلودةتقييم مراحل تنفيذ  -2
 ومستشاري اجلودة.

 ذ دورات لرفع مهارات أعضاء هيئة التدريس يف جماالت:تنفي -3
 نظم االختبارات والتقومي. .أ

 التخطيط للتدريس الفعال. .ب
 االجتاهات احلديثة يف التدريس. .ت
 SPSSالتحليل اإلحصائي ابستخدام برانمج  .ث
 حتليل األمناط الشخصية للطالب وكيفية التعامل الفعال. .ج

 التعليم العايل جبامعة الشارقة.املسامهة يف فعاليات مؤمتر جودة   -4
 مسؤويل اجلودة جبامعات اململكة اليت مت عقدها جبامعة اجملمعة.و املشاركة يف اجتماعات عمداء  -5
استكمال مراحل التطوير اإلداري لوحدات اجلامعة هبدف تيسري ورفع كفاءة اجناز األعمال وسيتم  -6

 ذا التقرير.عرض ما مت إجنازه يف هذا الشأن يف الفصل السابع من ه
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 : املكتبات اجلامعية:5/4

 : مقتنيات املكتبات اجلامعية:5/4/1

ابعتبار املكتبات اجلامعية من أهم أسس حتسني كفاءة العملية التعليمية فقد مت خالل العام 

( 115.623هـ االستمرار يف أتمني احتياجات املكتبات من أوعية املعلومات املختلفة إبضافة )1435/1436

( جملد جديد مت 143.648عدد ) متثلت يفمن الكتب العربية واألجنبية وأوعية املعلومات االلكرتونية عنوان 

رقمية االشرتاك يف املكتبة ال تكاليف ( مليون رايل من ميزانية اجلامعة ابإلضافة إىل4.2أتمينها مببلغ حنو )

 .ممولة من حساب اجلامعة لدى صندوق التعليم العايل ( مليون رايل5.7السعودية مببلغ )

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

 جمموعات الكتب
 وأوعية املعلومات

 اإلمجايل األجنبيةأوعية املعلومات  أوعية املعلومات العربية

عدد 
 العناوين

عدد 
 اجمللدات

عدد 
 العناوين

عدد 
 اجمللدات

عدد 
 العناوين

عدد 
 اجمللدات

 159949 10405 35164 3362 124785 7043 الكتب العربية واألجنبية

 314 307 216 212 98 95 الدورايت العربية واألجنبية

 2818 479 0 0 2818 479 املطبوعات احلكومية

 170 85 0 0 170 85 الرسائل اجلامعية

 465018 465018 408152 408152 56866 56866 املكتبة اإللكرتونية

 628269 476294 443532 411726 184737 64568 اإلمجايل
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(: ميثل توزيع إمجايل عدد مقتنيات املكتبات اجلامعية من جمموعات أوعية املعلومات 5/4/1)الشكل 
 .هـ1435/1436عام  املختلفة حسب العناوين واجمللدات ولغة النشر

 
 
 ابملكتبات اجلامعية: والدورات التدريبأنشطة : 5/4/2

ادفة إىل وطالبات اجلامعة واهلاستمرت عمادة شؤون املكتبات يف تقدمي الدورات التدريبية لطالب 
تعريفهم مبقتنيات مكتبات اجلامعة وحتسني كفاءة استخدامهم لإلمكاانت املتاحة هبا حيث أن أغلب هذه 
املقتنيات تتعلق ابملصادر الرقمية وقواعد املعلومات. وبلغ عدد الدورات املقدمة يف العام الدراسي 

الطالب والطالبات خالل الفصلني الدراسيني حسبما  ( من8080( دورات شارك فيها )4) هـ1435/1436
 هو موضح ابجلدول التايل:

 

أوعية المعلومات العربية
أوعية المعلومات 

األجنبية
اإلجمالي

إجمالي عدد العناوين 64568 411726 476294

إجمالي عدد المجلدات 184737 443532 628269
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بياانت الدورات وورش التدريب اليت قدمتها املكتبات اجلامعية خالل العام (: ميثل 5/4/2اجلدول )

 :هـ وعدد املشاركني فيها حسب اجلنس1435/1436الدراسي 

 بياانت الدورات
 اإلمجايل الفصل الثاين الفصل األول

 جمموع طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب

 2063 668 1395 298 763 370 632 التعريف ابملكتبة املركزية

 1712 813 899 484 419 329 480 استخدام الفهرس اآليل

 1808 791 1017 379 564 412 453 التعريف ابملصادر الرقمية

 2497 657 1840 281 938 376 902 استخدام قواعد املعلومات

 8080 2929 5151 1442 2684 1487 2467 اإلمجايل
 

 
لعام خالل ا ميثل بياانت الدورات وورش التدريب اليت قدمتها املكتبات اجلامعية(: 5/4/2الشكل )

 هـ وعدد املشاركني حسب اجلنس.1435/1436الدراسي 

التعريف بالمكتبة 

المركزية

استخدام الفهرس 

اآللي

التعريف 

بالمصادر الرقمية

استخدام قواعد 

المعلومات
اإلجمالي

طالب 1395 899 1017 1840 5151

طالبات 668 813 791 657 2929

اإلجمالي 2063 1712 1808 2497 8080
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 : خدمات اإلعارة ابملكتبات اجلامعية:5/4/3
تقوم اجلامعة بتوفري خدمات اإلعارة للطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ومنسويب اجلامعة من  

هـ 1435/1436خالل العام الدراسي راغيب االستعارة من الذكور واإلانث، وبلغ إمجايل عدد الكتب املعارة 
( من الفئات املختلفة وفقاً ملا هو موضح تفصيالً ابجلدول 7157( كتاب، وبلغ عدد املستفيدين )12234)

 التايل:
 

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

 هـ:1435/1436الدراسي 

 ئات املستفيدةالف
 من اإلعارة

 عدد األوعية املعارة
 عدد املستفيدين من اإلعارة

 اإلمجايل إانث ذكور

 6167 2749 3418 9706 مبرحلة البكالوريوس طالب وطالبات اجلامعة

 9 0 9 24 طالب وطالبات الدراسات العليا

 849 208 641 2238 أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة

 132 54 78 266 من الفئات األخرىمنسويب اجلامعة 

 7157 3011 4146 12234 اإلمجايل

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 :الفصل السادس
 :خدمة اجملتمع

 للمجتمع احمللي الدبلومو ورات الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية  – 6/1

 الشراكة اجملتمعية. – 6/2
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 :ودورات الدبلوم الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية: 6/1
 الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية:: 6/1/1

مج اهلادفة يف تقدمي الدورات والربا التوسعمت من خالل أنشطة عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر 
 تتناس  احلاصلني على مؤهالت قد القدرات لبعض خربات و  إىل تنمية مهارات بعض أفراد اجملتمع وإضافة

( دورة وبرانمج استفاد منها 12املتطلبات املتطورة لسوق العمل. وقد بلغ عدد الدورات والربامج املقدمة )مع 
 ( من أفراد اجملتمع الذكور واإلانث مشلت اجملاالت اآلتية:369)
 توعية معلمي ومعلمات التعليم للتعامل مع املشكالت السلوكية. -1
 .املراجعنيمهارات التعامل مع  -2
 التفاوض.مهارات  -3
 سلوكيات الوظيفة العامة. -4
 حتليل املشكالت واختاذ القرارات. -5
 إدارة اجلودة الشاملة. -6
 التنسيق اإلداري. -7
 مهارات التعامل مع الرؤساء. -8
 إجراءات وتنظيم االجازات. -9
 أعمال السكراترية وتطويرها. -10
 احلقوق واملزااي املالية للموظف. -11
  الرتقيات الوظيفية. -12
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 الدبلوم )طويلة األجل(:: دورات 6/1/2

( دارس من الذكور 300هـ )1435/1436بلغ عدد امللتحقني ابلدورات طويلة األجل يف العام 
الرتبية والتوجيه واإلرشاد وتنتهي ابحلصول على درجة الدبلوم املتوسط، وقد شارك ناول جماالت تواإلانث وت

( من أعضاء هيئة التدريس من منسويب اجلامعة وهو ما يوضحه تفصيالً 45يف التدريس هبذه املرحلة عدد )
 اجلدول التايل: 

 
الطالب  حقني منطويلة األجل وعدد امللتدورات الدبلوم ويشمل بياانت (: 6/1/2اجلدول رقم )

 أعضاء هيئة التدريس املشاركني:و والطالبات 

 اسم الربانمج
 عداد امللتحقني

 عدد أعضاء هيئة التدريس
 اجملموع أنثى ذكر

 الدبلوم العام يف الرتبية
 21 182 98 84 مبقر اجلامعة بسكاكا

 الدبلوم العام يف الرتبية
 13 61 31 30 بفرع اجلامعة ابلقرايت

 التوجيه واإلرشاددبلوم 
 11 57 22 35 مبقر اجلامعة بسكاكا

 45 300 151 149 اإلمجايل
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 : الشراكة اجملتمعية:6/2

وتشمل األنشطة اليت قامت هبا اجلامعة خالل العام الدراسي حمل التقرير للتفاعل مع مؤسسات وأفراد  
 متت ما يلي: االستشارات، ومن أهم الفاعليات اليتاجملتمع احمللي يف اجملاالت العلمية والصحية واخلدمية وتقدمي 

 مؤمتر الوحدة الوطنية ودورها يف ترسيخ األمن الذي مت عقده بكلية الشريعة والقانون. -1
 .التعاون والتنسيق مع مركز أحباث اإلبل واملراعي مبنطقة اجلوف -2
 جلامعة.إبرام مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو إلاتحة جمال الزايرات العلمية لطالب ا -3
الشؤون الصحية مبنطقة اجلوف لتطوير وتسهيل تدري  طالب وطالبات كلية  يةالتنسيق مع مدير  -4

 .الصيدلة الجتياز ساعات التدري  املقررة
 .الذي عقد مبركز األمري عبداإلله احلضاريوارف مشاركة مركز اإلرشاد األكادميي ابجلامعة يف برانمج  -5
سؤولية بعض اجلهات التعليمية مبنطقة اجلوف يف تنفيذ مشاريع تعزيز املتعاون مركز اإلرشاد األكادميي مع  -6

 االجتماعية حنو اجملتمع احمللي.
 تقدمي دورة تدريبية للمشرفني ابلتعليم العام يف فن التعامل مع املراهقني وذلك ابلتعاون مع مجعية تنمية -7

 األهلية ابجلوف.اجملتمع 
 مبنطقة اجلوف عن االجتاهات احلديثة للتدريس. عقد حماضرة ثقافية للمشرفني الرتبويني -8
 تقدمي حماضرة ثقافية عن أمهية مهنة التمريض مبناسبة اليوم اخلليجي للتمريض. -9
 الكلى ببعض املدارس.فاعليات احلملة الصحية للتوعية أبمراض  -10
 احلملة التطوعية الصحية بدار رعاية املسنني ابجلوف. -11
 دة.العالجية يف ط  األسنان ابلتجمعات احلضرية الصغرية والبعي قوافل البسمة لتقدمي اخلدماتمحلة  -12
( من املواطنني، وإجراء أول 2208تقدمي اخلدمات الصحية من خالل عيادات ط  األسنان لعدد ) -13

 عملية زراعة أسنان مبنطقة اجلوف.
 اكا.صي بسكعبدالعزيز التخصتقدمي حماضرة ثقافية عن القدم السكري للمختصني مبستشفى امللك  -14
تقدمي خدمات استشارية لبعض األجهزة احلكومية ابملنطقة مشلت إدارة اجلوازات، إدارة املرور، إدارة  -15

 األوقاف والدعوة واإلرشاد وشرطة دومة اجلندل.
 توقيع مذكرة شراكة وتعاون مع غرفة اجلوف للتجارة والصناعة. -16
اعليات أتيحت ألفراد اجملتمع من خالل فاألنشطة الرايضية والثقافية واالجتماعية واملسابقات اليت  -17

  النادي الصيفي ابجلامعة.



 

 

 



 

 

 
 

 :لفصل السابعا
 :الشؤون اإلدارية واملالية واملشاريع

 اإل اري والتقين.القوى العاملة والتطوير  – 7/1

 امليزانية واالدتما ات املالية – 7/2

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

بلغ إمجايل عدد الوظائف اإلدارية والفنية والصحية ووظائف املستخدمني والعمال املشغولة يف العام الدراسي حمل 
 يفوهي ذات نسبة االرتفاع الذي حتقق عن العام السابق  %2.9( وظيفة بنسبة 27( وظيفة بزايدة بعدد )958التقرير )

وظائف املعتمدة وهو األمر الذي ترتب عليه بقاء إمجايل نسبة الوظائف املشغولة هلذه اجملموعة من الوظائف كما  ال عدد
 .%82.6 عليهكانت 

  وهو ما يوضحه اجلدول التايل:
دا أعضاء فيما ع-من اجملموعات الوظيفية املختلفة  الوظائف املعتمدة واملشغولةعدد  ويتضمن(: 7/1اجلدول )

 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

نسبة الوظائف  جمموع إانث ذكور
 املشغولة

غري  سعودي
 سعودي

نسبة  اإلمجايل
 التوطني

 %100 833 - 833 %83.7 833 309 524 995 الوظائف اإلدارية والفنية
 %97.6 41 1 40 %60.3 41 21 20 68 الوظائف الصحية

 %100 63 - 63 %87.5 63 26 37 72 وظائف املستخدمني
 %100 21 - 21 %91.7 21 7 14 24 العمالوظائف 

 %99.9 958 1 957 %82.6 958 363 595 1159 اإلمجايل
 

 
 .الوظيفية املختلفةمن اجملموعات املشغولة و عدد الوظائف املعتمدة إمجايل (: 7/1الشكل )

الوظائف 

اإلدارية والفنية

الوظائف 

الصحية

وظائف 

المستخدمين
وظائف العمال اإلجمالي

الوظائف المعتمدة 995 68 72 24 1159

الوظائف المشغولة 833 41 63 21 958
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 :والتقين ر اإلدارييالتطو  – 7/1/1
 ر اإلداري: يالتطو  – 7/1/1/1

ألمهية التطوير اإلداري يف املسامهة يف توفري إمكاانت اجلودة ورفع الكفاءة يف اجملاالت اإلدارية املختلفة  

سرعة و  أداء األعمالهـ حتقيق املزيد من اخلطوات اهلادفة لتيسري 1435/1436فقد مت خالل العام الدراسي 

ابلتوسع يف املعامالت الكرتونية بكل وحدة إدارية وفيما بني الوحدات. وقد شهد هذا العام تطوير  اجنازها

 وميكنة النماذج وإجراءات العمل بكل من:

 دارة شوو  أعضاء هيئة التدريس.استكمال الوحدات التابعة إل -1

 إدارة شوو  املوظفني السعوديني. -2

 املالية دارةاإل -3

 املستودعات.إدارة  -4

 مراقبة املخزو .إدارة  -5

 إدارة االبتعاث. -6

 تطبيق نظام الباركود املشع يف إدارة أصول اجلامعة. -7

 التعاقد على تنفيذ املرحلة الثانية من تطوير نظام االتصاالت اإلدارية. -8

( مع بداية العام املايل 2001 احلكومة )إحصاءات ماليةاإلعداد للعمل ابلتصنيف اجلديد للميزانية  -9

 هـ.1437/1438
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 : تطوير نظم وتقنية املعلومات واالتصاالت:7/1/1/2

 مشاريع البنية التحتية )شبكات، أجهزة، كهرابء( -أ

 جناز املشاريع التالية:ايف إطار تنفيذ اخلطة اليت مت وضعها لتحقيق رؤية اجلامعة التقنية فقد مت خالل العام 

نقطة شبكية بكامل جتهيزاهتا من سويتشات وغرف اتصاالت  2700تنفيذ )ألفا  وسبعمائة(  -1
 كل من جممع الطالبات بطربجل والقرايت.بني املباين ومركز املعلومات ب فايربومتديدات 

ية طنظراً لضرورة ربط املدينة اجلامعية بسكاكا ابملركز التعليمي للطالبات ابللقائط بوسيلة اتصاالت احتيا -2
  مركز بعد اعتماد أ  يكو كها اجلامعة حسب متطلبات املعايري األمنية ألمن املعلومات السيما لمتت

إدارة الكوارث ومركز املعلومات االحتياطي مبجمع البنات ابللقائط، فقد مت ربط املوقعني بربجي 
سرعة تتعدى ملدين وباتصاالت ارتفاع كل واحد منها يفوق السبعني مرتًا بعد موافقة هيئة الطريا  ا

 الزجاجية.الواحد جيجا، وذلك بعد جناح ربط املوقعني ابأللياف 

مت تركيب وتشغيل وجتربة "مولد الكهرابء اجلديد مبقر احلاسب اآليل مبجمع الطالبات ابللقائط" حرصاً  -3
اطي لتقنية يتوقف اخلوادم واألنظمة اجلامعية واملركز االحتضما  عدم على عدم انقطاع الكهرابء ومن مث 

 املعلومات.

مت توريد وتركيب وتشغيل أجهزة احلضور واالنصراف ابلبصمة للمبىن اإلداري ابجملمع الرئيسي بسكاكا  -4
 .والفروع األخرى والكليات، وقد استغرق تنفيذ املشروع قرابة العام حىت مت تكييفه مع متطلبات اجلامعة

 RFID شروعمب واملعروف آلياً  األسنا  طب كلية  طالب حتضري مشروع لوازم مجيع وتشغيل توريد مت -5
 ودخوهلم روجهموخ الطالب حتركات برصد آليا يقوم والذي الراديوي، االشعاع بتقنية الطالب حتضري

عليمية مما يساهم يف انضباط العملية الت القاعات داخل قضوها اليت املدة وحساب التدريسية للقاعات
 وتوفري الوقت واجلهد.
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 خروجها ومراقبة تواجدها أماكن على والتعرف جردها وسرعة الضياع من الدولة ممتلكات على حفاظاً  -6
 االشعاع نيةتق ابستخدام األصول ومراقبة اآليل اجلرد أنظمة وتشغيل توريدمت  األصلية مواقعها من

 املبىن حمتوايت مجيع جردتسهيل و  املخزو  مراقبة إبدارة العمل تقدم يف األثر كبري  له كا   مما الراديوي
تداولة إلمكا  متابعة مجيع األصول امل مراقبة نظام وتشغيل تركيب وجاري ،اجلامعية ابملدينة اإلداري

 بكافة وحدات اجلامعة.

 
 (أنظمة، برامج، خدمات) الفوقيةمشاريع البنية  -ب

ا الذي مت تطويره على بيئة مفتوحة املصدر )كاملة( ميكن استغالهل (تيسري)نظام االتصاالت اإلدارية  -1
يوفر و يف مشاريع مستقبلية مثل األرشفة وأمتتة إجراءات العمل أو ما يسمى "إدارة احملتوى الشامل" 

للجامعة ُرخص تشغيل ال حمدودة وأبسعار زهيدة مقارنة أبسعار الربامج واألنظمة املغلقة حسب 
( مليو  رايل 4)طنية لتقنية املعلومات واالتصاالت حيث حيقق النظام توفرياً بنحو توجهات اخلطة الو 

سنوايً، وتعترب جامعة اجلوف رائدة يف هذا اجملال وهي جاهزة لتقدمي جتربتها للجهات احلكومية األخرى 
 يف إطار التعاو  وتبادل األفكار واملشروعات.

وهو النظام الذي ميك ِّن اجلامعة ووحداهتا  FileMakerمت تركيب وتشغيل نظام الربامج اإللكرتونية  -2
مل العديد من فقد مت ع من تنفيذ برامج منطية ومساعدة يف وقت وجيز وبشكل احرتايف غري مسبوق.

 الربامج منها:
 )التصاريح اإللكرتونية )للموظفني والطالب 

 .العقد املبدئي للمتعاقدين اجلدد 

 .إدارة املواعيد 
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 العنكبوتية والتعامالت اإللكرتونية احلكومية:الشبكة  -ت

( ميجا عن 100زايدة )ب( ميجا 250تنفيذ املرحلة األوىل من زايدة سرعة اتصاالت االنرتنت لتبلغ )مت  -1
التصال ابلعامل تطوير العملية التعليمية وسهولة ايساهم يف توفري اإلمكاانت التقنية لمما  السرعة السابقة

 .اخلارجي
، الوزراء جملس نم الصادرة التوصيات توجيه حسب املفتوحة املصادر ابستخدام اجلامعة موقع تطوير مت -2

 العام املوقع يسيثر  مما ومرونة يسر بكل اخلاصة مواقعهم انشاء يف الراغبنيوسيساعد ذلك يف متكني 
 .متميزة وأكادميية علمية خدمات تقدم اليت املواقع مصاف يف وجيعله للجامعة

 جلنةىل إ احلكومية ةاإللكرتوني التعامالت جلنة مت حتويللتسريع تطبيق احلكومة اإللكرتونية ابجلامعة  -3
 تقلل ونيةإلكرت  وحدات إىل اليدوي العمل من اجلامعة وحدات مجيع حتويل الرئيسي هدفها تنفيذية
 على القضاءو  اإلجناز يف والسرعة الشفافية يضمن مما اإلجراءات يف البشري التدخلمن  كبري  بشكل

 .املعلومات يف والتضارب االزدواجية
 املرصد قبل من أكادميية خدمة (45) اعتماد مت فقد واألكادميية احلكومية اإللكرتونية لألعمال وتتوجيا -4

 ."يسر" احلكومية اإللكرتونية التعامالت مشروع من اعتمادها ومت الوطين
 ( مليو  رايل.12.7احتياجات تقنية املعلومات خالل العام حنو )هذا وقد بلغ إمجايل املنصرف على تنفيذ 

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

املناظرة للعام الدراسي -هـ 1436/1437بلغت إمجايل االعتمادات األصلية مبيزانية السنة املالية 
( مليو  رايل مت تعزيزها ابعتمادات إضافية من خارج ميزانية اجلامعة 1464.7حنو ) -هـ1435/1436

( مليو  رايل ملقابلة احتياجات الصرف على بندي الرواتب والبدالت ابلباب األول، 72.5خالل العام مببلغ )
 ( مليو  رايل.1537.2وبذلك بلغت إمجايل االعتمادات املتاحة )
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( مليو  رايل بنسبة استخدام حنو 1076.4االعتمادات حنو )وقد بلغ املنصرف الفعلي من هذه 
يف  أثراً كبرياً  ةوقد كا  للتعليمات الصادرة من وزارة املالية بشأ  اقفال حساابت السنة املالية املذكور  70%

حجم املنصرف الفعلي خالل العام وابلتايل تراجع نسبة استخدام االعتمادات هذا العام خاصة ابلنسبة للباب 
 لرابع املشاريع اإلنشائية والتجهيزات.ا

 وهو ما يوضحه اجلدول التايل:
 

هـ موزعة على 1436/1437(: 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

 املنصرف من هذه االعتمادات:
 ابملليون رايل 

 أبواب امليزانية
االعتمادات 

 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
 %97.7 8.8 381.7 390.5 72.5 318.0 الرواتب والبدالت

 الباب الثاين
 %84.1 54.8 289.3 344.1 - 344.1 املصروفات التشغيلية

 الباب الثالث
 برامج وعقود التشغيل

والصيانة والنظافة 
 واحلراسة

72.1 - 72.1 56.1 16.0 77.8% 

 %90.1 79.6 727.1 806.7 72.5 734.2 إمجايل النفقات املتكررة

 الباب الرابع
املشاريع اإلنشائية 

 والتجهيزات
730.5 - 730.5 349.3 381.2 47.8% 

 %70 460.8 1076.4 1537.2 72.5 1464.7 اإلمجايل العام
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 : تطور االعتمادات واملنصرف الفعلي خالل مخس سنوات7/2/2

هـ 1436/1437 -هـ 1432/1433خالل السنوات اخلمس  متسارعاً شهدت ميزانية اجلامعة منوًا  -1

( مليو  رايل عام 1015.2حيث ارتفعت االعتمادات املتاحة بعد املناقالت من حنو )

( 522.0هـ بزايدة بلغت )1436/1437( مليو  رايل عام 1537.2هـ إىل حنو )1432/1433

 .%11ومبتوسط منو سنوي حنو  %51.4الية مليو  رايل بنسبة إمج

هـ 1432/1433حقق املنصرف الفعلي من االعتمادات املتاحة زايدات متتالية خالل السنوات األربعة  -2

( 1302.5إىل حنو ) ( مليو  رايل889.6حنو ) من هـ فقد ارتفع خالل هذه السنوات1435/1436 -

ط مبتوس %46.4( مليو  رايل بنسبة إمجالية 412.9هـ بزايدة بلغت )1435/1436مليو  رايل عام 

هـ مل يتجاوز مبلغ 1436/1437إال أ  املنصرف الفعلي يف العام اخلامس  %13.6سنوي حنو 

( مليو  رايل على ضوء العوامل املوثرة على حالة الصرف يف الربع األخري من العام املايل 1076.4)

 ملذكورة.ا بناءاً على التعليمات الصادرة عن وزارة املالية بشأ  قواعد اقفال حساابت السنة املالية

 :ويوضح اجلدول التايل بياانت االعتمادات واملنصرف الفعلي خالل السنوات اخلمس األخرية
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الل املنصرف الفعلي خإمجايل اعتمادات امليزانية بعد املناقالت و  إمجايل (: ميثل تطور7/2/2اجلدول )
 امليزانية:هـ حسب أبواب 1436/1437هـ حىت 1432/1433السنوات املالية من 

 ابملليون رايل 

أبواب 
 امليزانية

 السنة املالية
 هـ1432/1433

 السنة املالية
 هـ1434/1435

 السنة املالية
 هـ1434/1435

 السنة املالية
 هـ1435/1436

 السنة املالية
 هـ1436/1437

االعتمادات 
 بعد املناقالت

املنصرف 
 الفعلي

االعتمادات 
 بعد املناقالت

املنصرف 
 الفعلي

االعتمادات 
 بعد املناقالت

املنصرف 
 الفعلي

االعتمادات 
 بعد املناقالت

املنصرف 
 الفعلي

االعتمادات 
 بعد املناقالت

املنصرف 
 الفعلي

الباب 
 األول

الرواتب 
والبدالت 

 واألجور

229.5 228.5 310.0 309.5 318.5 311.8 330.5 322.4 390.5 381.7 

الباب 
 الثاين

املصروفات 
 التشغيلية

296.7 293.9 338.3 332.7 369.1 351.9 365.7 353.7 344.1 289.3 

الباب 
 الثالث
برامج 
وعقود 
 التشغيل

والصيانة 
والنظافة 
 واحلراسة

42.4 34.7 49.4 47.5 63.5 47.2 73.5 60.8 72.1 56.1 

إمجايل 
النفقات 
 املتكررة

568.6 557.1 697.7 689.7 751.1 710.9 769.7 736.9 806.7 727.1 

الباب 
 الرابع

املشاريع 
اإلنشائية 
 والتجهيزات

446.6 332.5 450.9 429.4 689.5 581.2 687.9 565.6 730.5 349.3 

اإلمجايل 
 1076.4 1537.2 1302.5 1457.6 1292.1 1440.6 1119.1 1148.6 889.6 1015.2 العام
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الل املنصرف الفعلي خإمجايل و  اعتمادات امليزانية بعد املناقالتإمجايل ميثل تطور (: 7/2/2الشكل )
 هـ.1436/1437هـ حىت 1432/1433السنوات املالية من 

 
 :التشغيل والصيانةو شاريع امل :7/3
 : املشاريع االنشائية والتجهيزات:7/3/1

استمرت اجلامعة خالل العام حمل التقرير يف التقدم يف خطواهتا اليت بدأهتا من عدة سنوات اليت هتدف 
فرعي القرايت وطربجل وكذا و  سكاكاب اجلامعية ابملد  الكليات ملباين املناسبة التعليمية البيئة وتوفري إىل تطوير

 .اتواملخترب  للمعامل العلمية التجهيزات اتمني اىل ابإلضافةاملباين اإلدارية واخلدمية واألنشطة 
( 244) امجالية بتكاليف جديدة مشاريع( 4) عدد اعتماد هـ1436/1437املايل  العام خالل مت وقد

 .رايل مليو ( 125) مببلغ التنفيذ حتت مشروع( 26) لعدد املعتمدة التكاليف زايدة مع رايل مليو 
 :                                                                  يلي ما اىل املشاريع تنفيذ متابعة بياانت وتشري

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

إجمالي االعتمادات بعد المناقلة 1015.2 1148.6 1440.6 1457.6 1537.2

إجمالي المنصرف الفعلي 889.6 1119.1 1292.1 1302.5 1076.4

1015.2

1148.6

1440.6
1457.6

1537.2
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 واالشراف واإلنشاءات املباين مشاريع :بني اً موزع مشروع( 38) يبلغ التنفيذ حتت املشاريع أ  عدد -1
ابإلضافة إىل  مشاريع،( 4)وعددها  واملختربات املعامل وجتهيزات التأثيثو  مشروع،( 28)وعددها 

لتقنية املعلومات، ومشاريع االعتماد األكادميي واجلودة وتطوير قدرات أعضاء هيئة  مشاريع( 3)
 ( مشاريع أيضاً.3التدريس وعددها )

 
 :يلي ما العام خالل تنفيذها يف البدء مت اليت اجلديدة املشاريع تشمل -2
 .رايل مليو ( 194.1) مببلغ( األوىل املرحلة) والطالبات الطالب سكن مشروع -
 .رايل مليو ( 116.6) مببلغ املساندة واخلدمات واملطاعم املكتبة مشروع -
 .رايل مليو ( 12) مببلغ اجلامعية ابملدينة املستودعات مباين مشروع -
 .رايل مليو ( 5)حنو  مببلغ وطربجل القرايت وفرعي اجلامعية ابملدينةاملرحلة األوىل من حفر اآلابر  -

 
 :ترسيتها تإجراءا اكمال على اجلامعة وتعمل عروضها ودراسة ةفسللمنا طرحها مت اليت املشاريع تشمل -3
 .بسكاكا اجلامعية ابملدينة التحتية البنية تنفيذاستكمال  -
 .واملعلومات احلاسب علوم لكلية الثانية املرحلة -
 .اجلامعية ينةدابمل الرايضية املنشآت -
 . والتخطيط العمارة كليةانشاء   -
 االحتفاالت العامة.انشاء وجتهيز مسرح وصالة  -

 
 :من كل  تشمل ابتدائياً  ستالمهاال العام خالل تنفيذها من االنتهاء مت اليت املشاريع ماأ -4
 .واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية  مباين من األوىل املرحلة -
 .واملعلومات احلاسب علوم كلية  مباين من األوىل املرحلة -
 .والعمادات املراكز مباين من األوىل املرحلة -
 .وطربجل والقرايت سكاكا من لكل املعلومات لتقنية املركزية اخلوادم أتمني -
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 : برامج وعقود التشغيل والصيانة:7/3/2

( 72.1) تقريرال عام يف األمنية واحلراسات والصيانة التشغيل وعقود الربامج اعتمادات امجايل بلغت 

 ميزانية تضمنت حيث رايل مليو  %77.9 حنو بنسبة مليو ( 56.1) منها الفعلي واملنصرف رايل مليو 

 مركز تشغيل ربانمجل املعتمدة التكاليف زايدة مع املعلومات تقنية جمال يف جديدين برانجمني اعتماد العام هذا

 اجلامعة، ويبومنس والطالبات للطالب الصحية اخلدمات توفري اىل يهدف الذي ابجلامعة، الصحية اخلدمات

 االستفادة يف البدء مكانيةإ يتيح مما للتقنية النظام الشامل تشغيل برانمج تنفيذ على التعاقد العام خالل مت وقد

 اكمال اىل ابإلضافة رايل مليو ( 60) حنو بلغت بتكاليف أتمينها السابق الشامل النظام مكوانت من

 برانمج يلتشغ بدء وكذلك ، ابجلامعة اإلدارية االتصاالت نظام وتطوير صيانة من الثانية املرحلة إجراءات

 .الصحية ابلكليات الطبية النفاايت معاجلة

 :التايل النحو على الربامج هذه على الصرف توزع وقد هذا

 .رايل مليو ( 24.3) التحضريية السنة تشغيل برانمج -

 .رايل مليو ( 21.1) اجلامعة مباين ونظافة صيانة برانمج -

 .رايل مليو ( 6.8) األمنية احلراسات برانمج -

 .رايل مليو ( 1.7) التعليمي االسنا  طب مركز تشغيل برانمج -

 .رايل مليو ( 1.3) اآليل واحلاسب واإلدارية املالية النظم صيانة برامج -

 .رايل مليو ( 0.9) الغيار وقطع الزراعية النفقات -



 

 

 



 

 

 

 

 :الفصل الثامن
 :والطموحات والتحدايتمؤشرات األداء 

 

 .مؤشرات األ اء: 8/1

 .التحدايت والصعوابت: 8/2

 : األهداف والطموحات8/3
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 مؤشرات األداء:: 8/1

 ملتابعة لفةاملخت اجلامعة أنشطة جماالت يف التقرير حمل العام خالل إجنازات من مت ما تقييم ألمهية
 القياسات ربتعت وحيث املتاحة، اإلمكاانت استخدام كفاءة  رفع على والعمل األهداف، حتقيق يف التطور
 عرضا   التقرير هذا تضمني مت فقد. اإلجنازات هذه لتقييم هبا االستعانة ميكن اليت العلمية األدوات أحد الكمية
 الطالب: جماالت يف ه1435/1436 الدراسي العام خالل املتحققة الرئيسية األداء مؤشرات لبعض

 املالية، واالعتمادات والفين اإلداري اجلهاز واجلودة، العلمية البحوث التدريس، هيئة أعضاء والطالبات،
 : يلي ما وتشمل

 :والطالبات الطالب مؤشرات: أوال

  :الداخلية الكفاءة مؤشر -1

 قبلوا الذي الدراسي العام يف املنتظمني املستجديني عدد إمجايل إىل اخلرجيني عدد إمجايل نسبة ويقيس
 :يلي كما  الدراسة سنوات حسب النسبة هذه تراوحت وقد فيه

 %54.6 هبا النسبة بلغت سنوات( 4) هبا الدراسة حتتاج اليت الكليات -أ

  %77.3 هبا النسبة بلغت سنوات( 5) هبا الدراسة حتتاج اليت الكليات -ب

 %78.6 هبا النسبة بلغت سنوات( 6) هبا الدراسة حتتاج اليت الكليات -ت

 الدراسي العام يف %54.3 حنو نسبة من مرتفعة %57 حنو للجامعة العامة النسبة بلغت مث ومن
 .ه1434/1435
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  العلمية اجملاالت على املقيدين والطالبات الطالب توزيع مؤشرات -2

 عدد إمجايل يلا والتطبيقية األساسية العلوم مبجاالت املقيدين والطالبات الطالب عدد إمجايل نسبة -أ
 .%19.7 املقيدين والطالبات الطالب

 لطالبا عدد امجايل إىل الطبية العلوم مبجاالت املقيدين والطالبات الطالب عدد إمجايل نسبة -ب
 .%8.8 املقيدين والطالبات

 .%71.5 واالجتماعية اإلنسانية العلوم مبجاالت املقيدين والطالبات الطالب عدد إمجايل نسبة -ت

 %19 لغة من أكثر يتحدثون الذين اجلامعة طالب معدل -3

 

  :التدريس هيئة أبعضاء اخلاصة املؤشرات: اثنيا  
  :طالب/ أستاذ معدل -1

 :يلي كما  الدراسي العام يف املتحققة املعدالت جاءت
 17.0:  1 والتطبيقية األساسية اجملاالت يف -أ

 6.6:  1 الطبية اجملاالت يف -ب
 36.4:  1 واالجتماعية اإلنسانية اجملاالت يف -ت
 26.7:  1 حنو اجلامعة مستوى على العامة النسبة لتبلغ

 %48.9 مبتعاقدين املشغولة ومن يف حكمهم التدريس هيئة أعضاء وظائف معدل -2
 %82 التدريس هيئة أبعضاء االحتفاظ معدل -3
 %58 قوميوالت والتعليم التعلم أساليب على تدريبا   تلقوا الذين التدريس هيئة أعضاء معدل -4
 ومن التدريس هيئة أعضاء عدد إمجايل إىل الدكتوراه درجة على احلاصلني التدريس هيئة أعضاء نسبة -5

 .%41 حكمهم يف
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  :واجلودة العلمية ابلبحوث اخلاصة املؤشرات: اثلثا  

 ه1434/1435 السابق الدراسي ابلعام مقارنة واملنشورة اجلارية البحوث عدد امجايل يف النمو معدل -1
29.6%  

 %18.3 شورةاملن البحوث عدد امجايل إىل العاملية النشر وقواعد مراصد يف املنشورة البحوث عدد معدل -2

 على فاقناال امجايل إىل ه1435/1436 الدراسي العام يف العلمية األحباث على فاقناال نسبة -3
 %3.2 التشغيلية املصروفات

 %58 والتقومي والتعلم التعليم أساليب عن الطالب رضا معدل -4

 %48 هلم املقدمة اجلامعية اخلدمات عن الطالب رضا معدل -5

 :املالية واالعتمادات والفين اإلداري اجلهاز: رابعا  

 يئةه أعضاء وظائف شاغليعدد  امجايل إىل والفنية اإلدارية الوظائف شاغلي عدد امجايل نسبة -1
 1.6:  1 حكمهم يف ومن التدريس

 علىفما أ العامة الثانوية من مؤهل على احلاصلني والفنية اإلدارية الوظائف شاغلي عدد معدل -2
53.8% 

   3500 احمللي املعريف للمحتوى الشهري الزوار عدد متوسط -3

 ( ألف رايل.29.6)السنوي فاقناال من الطالب نصيب متوسط -4
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 والصعوابت: التحدايت: 8/2
 قضيةاملن السنوات خالل اجملاالت من كثري  يف وتطور تقدم من حتقيقه من اجلامعة استطاعت ما مع

 تشمل القادمة رحلةامل يف معاجلتها من هللا حبول تمكنت ان اجلامعة أتمل اليت التحدايت أهم فإن. نشأهتا منذ
 :يلي ما

  :التدريس هيئة أعضاء وظائف توطني معدل اخنفاض -1
 التدريس هيئة ضاءأع على األوىل خطواهتا منذ االعتماد يف متثلت واليت اجلامعة نشأة طبيعة أساس على

 أعضاء عدد يف بريا  ك  نقصا   اجلامعة واجهت فقد. والبنات املعلمني بكليات التدريس مبهام يقومون كانوا  الذين
 يف فاعاالرت رغمذلك و (. مساعد أستاذ مشارك، أستاذ أستاذ،) وظائف شاغلي السعوديني التدريس هيئة

 العام يف الوظائف هذه شاغلي عدد امجايل ليبلغ %135 بنسبة املاضية سنوات اخلمس خالل عددهم
 العام يف التدريس هيئة وظائف عدد امجايل من %13.7 نسبةميثلون  تدريس هيئة عضو( 80) الدراسي
 . ه1435/1436 الدراسي

 تتجاوز ال يثح السعودي النسائي العنصر يف أكرببصفة  التوطني معدل يف االخنفاض ويتضح
علما   %9.2 حنو الرجال نسبة بينمامن السعوديني وغريهم  التدريس هيئة أعضاء امجايل من %4.5 نسبتهن

 .والطالبات الطالب عدد امجايل من %53.4 نسبة ميثلن ابجلامعة املقيدات الطالبات أبن

  :واملوفدين املبتعثني عدد -2
 ملستمر يف عددوالنمو ا الكافية االعداد توفر ضرورة السابقة الفقرة يف الوارد التحدي معاجلة يتطلب

 حيث املختلفة، لميةالع التخصصات يف العليا للدراسات اململكة جامعات لبعض ملوفديناو  للخارج املبتعثني
 هيئة أعضاء عددعن  يقل وموفد مبتعث( 464) يبلغ والذي حاليا   واملوفدين للمبتعثني اإلمجايل العدد ان

 الزايدة ملقابلة لقادمةا السنوات خالل منهم اإلضافية االحتياجات إىل ابإلضافة املتعاقدين،واحملاضرين  التدريس
 من اجلامعة اليه تسعى ما يؤثر على مما. الدراسية والتخصصات اجملاالت يف والتوسع والطالبات الطالب عدد

 .التدريس هيئة أعضاء وظائف توطني
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 :الصحية الوظائف -3

 مت وحيث القادمة الفرتة خالل للجامعة األساسية األهداف من اجلامعي املستشفى تشغيل يعترب
 طالب تدريب يف منه واالستفادة تشغيله لبدء اإلعداد إلمكانو . املشروع من مؤثرة نسبة تنفيذ من االنتهاء

 فإن خارجهاللمواطنني مبنطقة اجلوف و  متميزة صحية خدمات توفري يف واملسامهة الطبية الكليات وطالبات
 أبعباء لقيامل الالزمة الكوادر لتوفري الصحية الوظائف من الكافية األعداد العتماد ماسه حاجه يف اجلامعة
 احدى مع تعاقدال خالل من التشغيل على االشراف أو. اجلامعة طريق مباشرة عن اجلامعي املستشفى تشغيل

 .املتخصصة الشركات

 :املتكرر االنفاق من الطالب نصيب متوسط اخنفاض -4
( ألف رايل وذلك على أساس 30هـ أقل من )1435/1436هذا املتوسط يف العام الدراسي بلغ 

ات املقيدين جلامعة وإمجايل عدد الطالب والطالبانية اإمجايل املنصرف الفعلي على أبواب االنفاق املتكرر مبيز 
 ابملراحل الدراسية املختلفة.

ورغم االخنفاض النسيب يف هذا املتوسط مقارنة ابملعدل العام يف جامعات اململكة. إال أن اجلامعة 
تسعى إىل أن تتمكن من خالل ترشيد اإلنفاق ورفع كفاءة استخدام املوارد املالية املتاحة إىل أن يتم تدرجييا  

للطالب والطالبات يف اجملاالت الصحية واإلعاشة واإلسكان وحتقيق إضافة نوعية ترقية اخلدمات اليت تقدم 
 هلذه اخلدمات.

وتسعى اجلامعة إىل معاجلة التحدايت والصعوابت املعروضة تدرجييا  يف السنوات القادمة من خالل 
 الربامج واالعتمادات املالية وتنمية مصادر املوارد الذاتية.

 والطموحات:: األهداف 8/3

ابإلضافة إىل ما حترص عليه اجلامعة من العمل على استكمال انشاءات املدن اجلامعية بتنفيذ املراحل 
الثانية للمشاريع اليت حتتاج إىل ذلك، وإعطاء املزيد من االهتمام ابملشاريع اخلدمية بعد اجناز نسبة عالية من 

يف جماالت:  رتكزت األهداف املستقبلية والطموحات األساسية يف املرحلة القادمة فإن، مشاريع املباين التعليمية



 

134 

الب ، تقنية املعلومات والتعامالت اإللكرتونية، خدمات الطوالدراسات العليا والبحث العلمي التطوير واجلودة
 والطالبات واليت ميكن إجيازها فيما يلي:

 التطوير واجلودة واالعتماد األكادميي: -أ
 مال تطبيق مشروع دعم اجلودة بكليات اجلامعة من خالل:استك -1

 استكمال توصيف الربامج واملقررات وفق معايري اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي. .أ
 تطبيق ممارسات اجلودة يف األنشطة املتعلقة خبدمة العملية التعليمية. .ب

 اجمية( وحوسبة هذه الدراسة.استكمال إجراءات مشروع الدراسة الذاتية )املؤسسية الرب  -2
تبادل اخلربات مع اجلامعات السعودية وبعض اجلامعات األجنبية يف جمال اجلودة واالعتماد  -3

 األكادميي.
 العمل على ترسيخ ونشر ثقافة اجلودة واالعتماد األكادميي. -4
 التوسع يف عدد الربامج املستهدف حصوهلا على االعتماد األكادميي. -5
التدريبية لتطوير اجلوانب اإلدارية واملالية والفنية جبميع قطاعات اجلامعة  إعداد خطة ابلدورات -6

 .( دورة تدريبية40( من منسويب اجلامعة من خالل )700تستهدف عدد )
  :العلمي والبحث العليا الدراسات -ب

 .ه1437/1438 الدراسي العام يف العلوم بكلية الرايضيات ماجستري مبرحلة الدراسة ستبدأ -1
  وتشمل ارجيةخ جامعات مع العلمية االتفاقيات خالل من تتم اليت البحوث مراكز أنشطة تفعيل -2

 .الزيتون أحباث ومركز ومضاعفاته، السكري مرضى أحباث مركز كل
 بعض يف صةمتخص تدريبية دورات بتقدمي والتدريب االستشارية والدراسات البحوث مركز قيام -3

 .للجهات احلكومية واخلاصة العلمية اجملاالت
 جامعة يف( جسنت) والنفسية الرتبوية للعلوم السعودية للجمعية فرع الفتتاح والتنسيق اإلعداد -4

 .اجلوف
 ذوي وتقييم شخيصت يف املستخدمة واملقاييس االختبارات لتطبيق الرتبية بكلية معمل استحداث -5

 .اخلاصة االحتياجات
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 :االلكرتونية والتعامالت املعلومات تقنية -ت

 افةك  حتويل خطة تنفيذ من االنتهاء-هللا حبول- ه1438 عام خالل يتم أن على اجلامعة تعمل -1
 .رتونيةااللك احلكومة هدف إىل وصوال   االلية النظم إىل واإلدارية واملالية االكادميية املعامالت

 املستخدمة امجالرب  ونظم كفاءة  رفع على يساعد الذي املعلومات لتقنية الشامل النظام تشغيل بدء -2
 ملفقودةا القيم اكتشاف إلمكان اجلامعة ألعمال واملعلومات الذكاء منظومة وتطبيق. اجلامعة يف

 .والشاذة واملتعارضة

  :والطالبات الطالب خدمات -ث

 والطالبات لطالبا مبقار الصحية اخلدمات مراكز تشغيل ببدء الطالبية اخلدمات تقدمي يف التوسع -1
 مت أن بعد واإلسكان االعاشة خدمات لتقدمي اإلعداد مع وطربجل، والقرايت سكاكا من بكل
 .واخلدمات املطاعم مباين ومشروع والطالبات، الطالب إسكان مشروع من كل  تنفيذ بدء

 .الطاليبو  األكادميي اإلرشاد مبركز والطالبات للطالب والوظيفي املهين لإلرشاد وحدة أتسيس -2

 .التفاعلي اإللكرتوين اإلرشاد خدمات تطبيق -3

 ملتابعة فسيالن الطب يف متخصصني واستقطاب النفسية واملقاييس لالستشارات وحدة انشاء -4
 .ذلك تتطلب اليت الطالبية احلالت بعض

 .الطالب مع االجتماعي للتواصل جديده مواقع ااتحة -5

 الدراسي لعاما يف إجنازات من حتقق ما ألهم وموصفا   معربا   جاء قد التقرير هذا يكون أن اجلامعة وأتمل
 سؤولنيوامل األمر أوىل مث هللا معاهدةمع  اجملتمع وخدمة واإلدارية االكادميية اجملاالت يف ه1435/1436

 العايل التعليم ودةوج كفاءة  ورفع نشر يف ملسامهةاب اجلامعة سريةم الستكمال والعمل اجلهد من املزيد بذل على
 .اخلصوص وجه لىالشمايل ععامة وحبدها  بصفة ابململكة

 وهللا ويل التوفيق،،،،
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	الجدول (2/3/2): ويوضح بيانات الأنشطة الكشفية والجوالة وعدد المشاركين فيها من خلال العام الدراسي 1435/1436هـ
	الجدول (2/4/1): ويوضح المجالات الأساسية لأنشطة الأندية الطلابية وعدد المشاركين فيها
	خلال العام الدراسي 1435/1436هـ

	6 الفصل الثالث
	الجدول (3/4): يمثل توزيع إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب المؤهلات العلمية والجنس في العام الدراسي 1435/1436هـ:
	الشكل (3/4): يمثل توزيع إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب المؤهلات العلمية والجنس للعام الدراسي 1435/1436هـ.
	الجدول (3/5): يمثل تطور إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب المرتبة العلمية والجنس والجنسية خلال السنوات الاربعة الأخيرة:
	الشكل (3/5): تطور إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب المرتبة العلمية في السنوات الأربعة الأخيرة.

	7 الفصل الرابع
	الجدول (4/1/1): يمثل توزيع عدد المبتعثين الجدد بالخارج حسب جهة الابتعاث والدرجة العلمية والجنس خلال العام الدراسي 1435/1436هـ:
	الشكل (4/1/1): يمثل توزيع عدد المبتعثين الجدد بالخارج حسب الدرجة العلمية والجنس في العام الدراسي 1435/1436هـ.
	الجدول (4/1/2): يمثل توزيع إجمالي عدد المبتعثين بالخارج حسب جهة الابتعاث والدرجة العلمية والجنس خلال العام الدراسي 1435/1436هـ:
	الشكل (4/1/2): يمثل إجمالي عدد المبتعثين بالخارج حسب الدرجة العلمية والجنس خلال العام الدراسي 1435/1436هـ.
	الجدول (4/1/3): يمثل توزيع إجمالي عدد الموفدين الجدد بالداخل حسب جهة الايفاد والدرجة العلمية والجنس خلال العام الدراسي 1435/1436هـ:
	الشكل (4/1/3): يمثل توزيع عدد الموفدين الجدد بالداخل حسب الدرجة العلمية والجنس في العام الدراسي 1435/1436هـ.
	الجدول (4/1/4): يمثل توزيع إجمالي عدد الموفدين بالداخل حسب جهة الإيفاد والدرجة العلمية والجنس في العام الدراسي 1435/1436هـ:
	الشكل (4/1/4): يمثل توزيع إجمالي عدد الموفدين بالداخل الدرجة العلمية والجنس في العام الدراسي 1435/1436هـ.

	8 الفصل الخامس
	الشكل (5/4/1): يمثل توزيع إجمالي عدد مقتنيات المكتبات الجامعية من مجموعات أوعية المعلومات المختلفة حسب العناوين والمجلدات ولغة النشر عام 1435/1436هـ.
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