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كلمة معالي مدير الجامعة
خطوات متسارعة أسهمت في تحقيق العديد من المنجزات ألم القرى

استطاعت وكالة الجامعة للتطوير األكاديمي وخدمة املجتمع ممثلة يف عمادة التطوير الجامعي ويف فرتة وجيزة تحقيق 

العديد من االنجازات من خالل الخطوات املتســارعة التي خطتها لتنفيذ الربامج والخطط الرامية لالرتقاء بمخرجات 

الجامعة واالسهام يف تطوير الربامج العلمية والتعليمية والبحثية وفق أسس ومعايري تتماىش مع مثيالتها من الجامعات 

العاملية، ويعد تقريرها الســنوي للعام 1435/1434هـ ، وما جــاء يف أبوابه الثمانية دليالً عىل دورها املتميز يف هذا 

الشــأن، وما يبعث االعجاب يف هذا التقرير، وضوح األهداف التي وضعت من قبل عمادة التطوير الجامعي والعمل عىل 

تحقيقها برؤية علمية مدروسة وعرب برامج محددة ومعدة للتطبيق، وتركيزها عىل َمَواطن القوة التي تمتلكها جامعة أم 

القرى واملتمثلة يف كليتي الرشيعة والدراســات اإلسالمية واللغة العربية وعلومها واملكان واملكانة التي تنطلق منها هذه 

الجامعة املباركة لتحقيق الريادة بني كافة الجامعات محلياً وعربياً وعاملياً. 

ر لها من قيادتنا الرشــيدة من إمكانات  وقد أظهر التقرير املســتوى الذي وصلت له الجامعة بفضل من الله ثم بما ُوفِّ

تقنية ودعمها بالكوادر البرشية املؤهلة والتي أســهمت بدور بارز يف أداء املهام املنوطة بها لخدمة الجامعة والعملية 

العلمية والتعليمية بهذا الرصح العلمي الشامخ “ جامعة أم القرى” .   

أبارك للجميع هذه الخطوات والجهود التي بذلت يف إصدار التقرير السنوي وما تضمنه من محتوى، كما نحث الجميع 

عىل بذل املزيد من العطاء لالرتقاء وتطوير منظومة العمل، ونسأل الله العون والتوفيق للرقي بهذه الجامعة.

         
مــديـــر جـامـعــة أم الــقــرى            
د/ بكــري بن مـعتــوق عـســاس          
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عمادة شؤون المكتبات

 عمادة شؤون الطالب

عمادة القبول والتسجيل

مركز الوسائل وتقنيات التعليم 

لجنة القاعات الدراسية

لجنة المناهج

برنامج السنة التحضيرية

عمادة التعليم االلكتروني 

الهيكل التنظيمي لجامعة أم القرى 

مدير الجامعة

المراقب الماليأمانة مجلس الجامعة
القانونية  اإلدارة 
ين ر لمستشا ا و

ــر  ــأم ــي ل ــالـ ــعـ الــمــعــهــد الـ
المنكر عن  والنهي  المعروف 

ــادم  ــ ــ مـــعـــهـــد خ
الشريفين  الحرمين 
ــج ــحـ ألبــــــحــــــاث الـ

ــؤون  ــ ــادة ش ــ ــم ــ ع
ــة  ــئ ــي أعـــــضـــــاء ه
الـــــــتـــــــدريـــــــس 
ــن ــيـ ــفـ ــوظـ ــمـ والـ

ــادة تــقــنــيــة  ــ ــمـ ــ عـ
ــات ــ ــوم ــ ــل ــ ــع ــ ــم ــ ال

الميزانية  إدارة 
والــتــخــطــيــط

الرقابة  وحدة 
ــة ــيـ ــلـ ــداخـ الـ

لــجــنــة الــمــعــامــل 
العلمية واألجهزة 

المكتب السري
الــــــــمــــــــشــــــــرف 
ــب ــت ــك ــم عـــلـــى ال

وكيل الجامعة
وكيل الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي
وكيل الجامعة للتطوير 

األكاديمي وخدمة المجتمع
لأعمال  الــجــامــعــة  وكــيــل 
واإلبـــــــــــــداع الـــمـــعـــرفـــي

ــة  ــ ــع ــ ــام ــ ــج ــ وكــــــيــــــل ال
ــة ــي ــم ــي ــل ــع ــت ــؤون ال ــ ــش ــ ــل ــ ل

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي

عمادة الدراسات العليا

إدارة البعثات والعالقات 

أمانة المجلس العلمي

أمانة مجالت الجامعة

لجنة االبتعاث والتدريب

لجنة تعيين المعيدين والمحاضرين

لجنة الجمعيات العلمية

لجنة المعارض والمشاركات الداخلية والخارجية

لجنة التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس 
)السعوديين وغير السعوديين

معهد البحوث والدراسات االستشارية

 إدارة العالقات العامة واإلعالم

 إدارة االستثمار

 برنامــج تبني العلمــاء الحائزين علــى جائزة 
الملك فيصل العالمية

الكراسي العلمية 

وحدة العالقات الدولية والتبادل المعرفي

اإلدارة العامة للمشاريع

إدارة التشغيل والصيانة والخدمات 

إدارة األراضي والممتلكات 

إدارة األمن والسالمة

إدارة اإلسكان

إدارة العقود والمناقصات

إدارة المتاحف

مطابع الجامعة

عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

اإلدارة المالية

إدارة المشتريات والمناقصات

إدارة المستودعات

وحدة مراقبة المخزون 

المركز الطبي الجامعي

 مركز الوثائق والمحفوظات

مركز االتصاالت اإلدارية

وحدة الحسابات الخاصة

وحدة المتابعة 

وحدة االرتباطات

عمادة التطوير الجامعي  والجودة النوعية

مركز الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي
 الدولي للدراسات اإلسالمية والعربية

إدارة التطوير اإلداري

وحدة القياس والتقويم

وحدة التخطيط االستراتيجي

وحدة المعلومات ودعم القرار

وكيل الجامعة للفروع

ــة والـــــدراســـــات  ــعـ ــريـ ــشـ كـــلـــيـــة الـ
ــى الـــمـــكـــتـــب ــ ــل ــ اإلســـــالمـــــيـــــة ع

ــة الــــدعــــوة وأصـــــــول الـــديـــن ــي ــل ك

ــوم االجـــتـــمـــاعـــيـــة ــ ــل ــ ــع ــ كـــلـــيـــة ال

كــــــــلــــــــيــــــــة الــــــــتــــــــربــــــــيــــــــة

ــة طــب  ــيـ ــلـ كـ
األســـــــنـــــــان

الصيدلة كلية 
الهندسة  كلية 
ــذة ــ ــف ــ ــن ــ ــق ــ ــال ــ ب

الجامعية  الكلية 
ــوم ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ بـ

كــلــيــة الــعــلــوم 
بالقنفذة الصحية 

والعلوم  اآلداب  كلية 
اإلداريـــــــــــــة لــلــبــنــات

العربية اللغة  كلية 
ــوم  ــلـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــلـ كـ
والسياحية واإلداريــة 

المجتمع  خدمة  كلية 
المستمر والــتــعــلــيــم 

ــنـــدســـة  ــة الـــهـ ــيـ ــلـ كـ
ــارة اإلســالمــيــة ــم ــع وال

كــلــيــة الــعــلــوم 
التطبيقية الطبية 

ــب ــطـ الحاسب كـــلـــيـــة الـ كلية 
بالقنفذة اآللي 

ــات  ــدراسـ كــلــيــة الـ
القضائية واألنظمة

ــب  ــاس ــح ــة ال ــي ــل ك
ــث ــي ــل ــال اآللـــــــي ب

العلوم  كلية 
الصحية للبنين

الجامعية  الكلية 
ــذة ــ ــف ــ ــن ــ ــق ــ ــال ــ ب

معهد تعليم اللغة
 العربية لغير الناطقين بها

كلية المجتمع 
بمكة المكرمة

ــة الــجــامــعــيــة  ــي ــل ــك ال
ــذة ــف ــن ــق ــال ــات ب ــن ــب ــل ل

كلية التربية للبنات 
المكرمة بمكـــــة 

الكلية الجامعية 
بالليث

كلية الهندسة 
بالليث

كلية العلوم 
للبنات

العلوم  كليـــــة 
بالليث الصحيـــــة 

الجامعية  الكلية 
للبنـــــات بالليـــــث

ــون  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ كـ
ــي ــل ــداخ ــتــصــمــيــم ال وال

كلية الحاسب اآللي 
ونظم المعلومات
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أعضاء مجلس الجامعة
أمني عام مجلس التعليم العايلد. محمد بن عبدالعزيز الصالح

معايل مدير الجامعةد. بكري بن معتوق عساس
وكيل الجامعةد.يارس بن سليمان بن محمود شوشو

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميد. هاني بن عثمان بن ياسني غازي

وكيل الجامعة للتطوير األكاديمي وخدمة املجتمعأ.د.عصام بن حامد محمد األهديل
وكيل الجامعة للفروعد. بدر بن أحمد عبدالرحمن حبيب الله

وكيل الجامعة لألعمال واإلبداع املعريفد. نبيل بن عبدالقادر حمزة كوشك
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية أمني مجلس الجامعةد.ثامر بن حمدان جابر الحربي

عميد كليـة الرشيعة والدراسات اإلسالميةد. غازي بن مرشد خلف العتيبي

عميد كلية الرتبيةأ.د. زايد بن عجري زيد الحارثي

عميد كلية الدعوة وأصول الديند.محمد بن سعيد عبدالله الرسحاني

عميد كلية اللغة العربيةأ.د.حامد بن صالح خلف الربيعي

عميد كلية العلوم التطبيقيةأ. د. أحمد بن عيل أحمد الخماش

عميد كلية العلوم االجتماعيةد.محمد بن أحمد عثمان باصقر

عميد كلية الهندسة والعمارة اإلسالميةد.حمزة بن أحمد محمود غلمان

عميد كلية الطبد. أنمار بن محمد أنعم نارص

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقيةد. أحمد بن محمد أحمد عيش

عميد كلية الحاسب اآليل ونظم املعلوماتد. فهد بن محمد سعد الدورسي

عميد كلية الصيدلةد.سعيد بن عبدالرحمن سعيد الحارثي

عميد كلية طب األسناند.محمد بن مصطفى محمد بياري

عميد كلية إدارة األعمالد. محمد بن فواز  رجا الله العمريي

عميد كلية الدراسات القضائية واألنظمةأ.د. سعود بن إبراهيم محمد الرشيم

عميد كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالميةد. عصام بن هاشم عيدروس الجفري

عميد كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحيةد.أحمد بن عمر أحمد بابلغيث

عميد كلية التمريضد.ايمن بن خالد إسماعيل جوهرجي

عميد كلية املجتمعد. خالد بن يوسف أحمد برقاوي

عميد كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمرد.عبدالرحمن بن حسني أبو الخيور

عميد كلية الفنون والتصميم الداخيلد. عبداملجيد بن محمود صباع
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عميد الكلية الجامعية بفرع الجامعة بمحافظة الجمومد. فيصل بن عبدالقادر عبدالوهاب بغدادي

عميد الكلية الجامعية بفرع الجامعة بمحافظة الليثأ.د. حامد بن أحمد سعد الشنربي

عميد كلية العلوم الصحية بفرع الجامعة بمحافظة الليثد. فارس بن محمد نور الطف

عميد كلية الهندسة بفرع الجامعة بمحافظة الليثد.أحمد بن محمد نحاس

عميد كلية الحاسب اآليل بفرع الجامعة بمحافظة الليثد. عبدالباسط بن زيد محمد عابد

عميد الكلية الجامعية بفرع الجامعة بمحافظة القنفذةد. هاشم بن أحمد محمد الصمداني

عميد كلية العلوم الصحية بفرع الجامعة بمحافظة القنفذةد.سعيد بن سعيد آل خماش الغامدي

عميد كلية الطب املكلف بفرع الجامعة بمحافظة القنفذةد.سعيد بن سعيد آل خماش الغامدي

عميد كلية الهندسة بفرع الجامعة بمحافظة القنفذةد. عبداملجيد بن سعيد آل حامد الغامدي

عميد كلية الحاسب اآليل املكلف بفرع الجامعة بمحافظة القنفذةد. عبداملجيد بن سعيد آل حامد الغامدي

عميد معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بهاد. عادل بن أحمد سالم باناعمة

عميد املعهد العايل لألمر باملعروف والنهي عن املنكرد. أحمد بن عبدالله عبداملحسن الفريح

عميد معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالميأ.د. عادل بن محمد عيل عسريي

عميد معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرةأ.د. عبدالعزيز بن رشاد عيل رسوجي

عميد معهد البحوث والدراسات االستشاريةد. فيصل بن أحمد خليل عالف

عميد معهد اإلبداع وريادة األعمالد. خالد بن عبدالله سالم املطريف

عميد شؤون املكتباتد. عدنان بن محمد فايز الحارثي

عميد شؤون الطالبد. عيل بن عبدالله بردي الزهراني

عميد القبول والتسجيلد. محمد بن واصل عبدالرحمن الحازمي

عميد الدراسات العلياد. مرعي بن عبدالله محمد الشهري

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفنيد. عمرو بن طه عبدالقادر السقاف

عميد التطوير الجامعي والجودة النوعيةد. سلطان بن عايض سعد البقمي

عميد تقنية املعلوماتد. فهد بن أحمد يحي األحمدي الزهراني

عميد التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعدد. محمد بن مبارك داخل اللهيبي

عميد السنة التحضرييةأ.د.عبدالله بن أحمد عبدالله

  



12      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

الرؤية :
أن تصبح جامعة أم القرى بما لها من إمكانات برشية مؤهلة وبنية تحتية متطورة وبرامج علمية وألوية بحثية ومنظومة إدارية ومالية:

−   محل ثقة املجتمع ومطلبه األول.

−   املرجعية العلمية يف االعتماد األكاديمي للعلوم الرشعية واللغة العربية.

−   بيت الخربة واملرجع الرسمي لتطوير بيئة مكة املكرمة واملشاعر.

−   البيئة املحفزة لإلبداع العلمي واملعرفة وفق املعايري العاملية.

الرسالة :
الريادة يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع املحيل والعاملي.

القيم :
−   االلتزام باملنهج اإلسالمي.

−   االرتقاء باإلنسان وبيئة العمل.

−   إتقان العمل وتقدير اإلنجاز.

−   العمل بروح الفريق.

−    تهيئة بيئة تعليمية متميزة.

−    التعاون والتواصل والرشاكة مع مؤسسات التعليم العايل.

−    تبني منهج التعليم املستمر.

−   تنمية املهارات والقدرات ودعم املوهوبني.



 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     13

األهداف االستراتيجية :
−   الريادة العاملية يف مجال العلوم الرشعية واللغة العربية.

−   الجامعة األوىل يف مجال الدراسات اإلنسانية واالجتماعية والبيئية ذات العالقة بالحج والعمرة.

−   ضمن الجامعات العرش األوائل عىل املستوى العربي.

القضايا االستراتيجية :
−   الريادة العلمية األكاديمية.

−   البحث العلمي.

−   أعضاء هيئة التدريس.

−   التنمية اإلدارية واملالية.

−   البنية التحتية.

−   تعزيز االنتماء.

−   اإلبراز اإلعالمي والصورة الذهنية.



14      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

الباب 
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الباب األول 
الطالب والطالبات

1/1 طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس

)المستجدين ـ المقيدين ـ الخريجين (



16      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 1 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

التخصص
الخريجنيالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

7429583700011415االقتصاد اإلسالمي

446510145667944083422414238التاريخ

30713080004042406التاريخ مع إعداد تربوي

565549261471511169168045743500الرشيعة

13121330001683171الرشيعة مع إعداد تربوي

1333181151446310957219814212املحاسبة

1263387213505276831830861462801542اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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غیر سعوديسعودي

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600
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جدول رقم ) 1 ــ 2 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الرتبية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

55454608198520319019الرتبية األرسية مع إعداد تربوي

36803681640164000الرتبية البدنية

2702700023023الرتبية البدنية )االتدريب الريايض( مع إعداد تربوي

4804800016016الرتبية البدنية )اإلدارة الرياضية(

909000909الرتبية البدنية )اإلدارة الرياضية( مع إعداد تربوي

166016600074074الرتبية البدنية )التدريب الريايض(

4332435126012637138الرتبية البدنية مع إعداد تربوي

22662122876132615000الرتبية الخاصة

59919618200520562163الرتبية الفنية

271280009110الرتبية الفنية-التصميم الداخيل

7717800030030الرتبية الفنية-التصميمات املطبوعة واإلعالن

314000819الرياضيات مع إعداد تربوي

5815900059261العلوم االجتماعية مع إعداد تربوي

10100010010العلوم مع إعداد تربوي

3014834900014517162القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية مع إعداد تربوي

1401400015015اللغة العربية مع إعداد تربوي

2296332329384238653212544رياض األطفال مع إعداد تربوي

7247181742816851416991048351083اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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18      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 3 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية العلوم التطبيقية

التخصص

الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

804248284041245129األحياء

114411800042143األحياء الدقيقة

90900010010األحياء الدقيقة مع إعداد تربوي

400104100002145219األحياء مع إعداد تربوي

38341000718الرياضيات التطبيقية

1101100015015الرياضيات التطبيقية مع إعداد تربوي

227823500070474الرياضيات مع إعداد الرتبوي

4151643130346046العلوم الرياضية

5731959210130131الفيزياء

4281944700015414168الفيزياء الطبية

4014100051253الفيزياء مع إعداد تربوي

100344104700018514199الكيمياء

12012000000الكيمياء البحتة

808000000الكيمياء الصناعية

41394220002678275الكيمياء مع إعداد تربوي

449515746528081215551270اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جدول رقم ) 1 ــ 4 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية اللغة العربية وآدابها

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

210210922116462767310610116األدب

700700001070107األدب مع إعداد تربوي

13543113855711758827229البالغة والنقد

6416500095196البالغة والنقد مع إعداد تربوي

18921712063716637797629105اللغة والنحو والرصف

860860001081109اللغة والنحو والرصف مع إعداد تربوي

556831258801933107204051943562اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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20      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 5 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الدعوة وأصول الدين

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

2837270310785113698721621237الدعوة والثقافة اإلسالمية

851860001061107الدعوة والثقافة اإلسالمية مع إعداد تربوي

1605133173868647733621274العقيدة

3233500042345العقيدة مع إعداد تربوي

1323616824143848755القراءات

000000101القراءات مع إعداد تربوي

2582459304173515388821987306الكتاب والسنة

853880001093112الكتاب والسنة مع إعداد تربوي

7358905826322963502646803134937اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جدول رقم ) 1 ــ 6 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية العلوم االجتماعية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

107033110356810578000اإلعالم

61137400028432اإلعالم )اإلذاعة والتلفاز(

630176470003956401اإلعالم )العالقات العامة(

3403400024024اإلعالم)الصحافة(

855549092784632435338الجغرافيا

28028000606الجغرافيا -تخصص التقنيات الجغرافية والخدمات

202000202الجغرافيا -تخصص التقنيات الجغرافية والخدمات مع إعداد تربوي

7427600083285الجغرافيا مع إعداد تربوي

174924177355575622492251الخدمة االجتماعية

1154341188160516574377اللغة اإلنجليزية

880880001241125اللغة اإلنجليزية مع إعداد تربوي

101000101املكتبات واملعلومات - اجتماعيات

101000101املكتبات واملعلومات - اجتماعيات مع إعداد تربوي

164315165850735101954199علم املعلومات

802820001162118علم املعلومات مع إعداد تربوي

7470194766420687121391333271360اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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22      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 7 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

394214159091295134العمارة اإلسالمية )تخصص عمارة(

2062222831444145الهندسة الكهربائية

7207200036036الهندسة الكهربائية )القوى الكهربائية(

5035300014014الهندسة الكهربائية )الكرتونيات واتصاالت(

532475792021465151الهندسة املدنية

513365490001394143الهندسة امليكانيكية

101000000هندسة الحاسب اآليل

176812918971411550815523اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جدول رقم ) 1 ــ 8 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الطب

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

168041172100031111322الطب والجراحة

168041172100031111322اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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24      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 9 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الحاسب اآليل ونظم املعلومات

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

666266924261234127علوم الحاسب اآليل

5225400054155علوم الحاسب اآليل مع إعداد تربوي

1821019201136036هندسة الحاسب اآليل

900389384372135218اإلجمالي
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     25

جدول رقم ) 1 ــ 10 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

معهد اللغة العربية لغري الناطقني بها

التخصص

الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

073730282801414تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

073730282801414اإلجمالي
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26      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 11 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية العلوم الطبية التطبيقية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

283628900070070إدارة صحية

10100010010الخدمات الطبية الطارئة

250325300065267تغذية إكلينيكية

00000010010تقنية التخدير

38653910001062108طب املختربات

158416200036036عالج طبيعي

10781810960002974301اإلجمالي
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     27

جدول رقم ) 1 ــ 12 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الصيدلة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

7327500031031دكتور صيدلة

437104470001312133صيدلة

510125220001622164اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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28      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 13 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية طب األسنان

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

1696175000000طب وجراحة الفم واألسنان

1696175000000اإلجمالي
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     29

جدول رقم ) 1 ــ 14 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

الكلية الجامعية بالجموم

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

286028600056157 مسار األحياء مع إعداد تربوي

113011300038038 مسار الفيزياء مع إعداد تربوي

184018400055055 مسار الكيمياء مع إعداد تربوي

2002000014014التعليم االبتدائي تخصص دراسات إسالمية

809228310002276233الدراسات اإلسالمية

16021621200120000الرياضيات

35263582841285000املحاسبة

404000101تعليم االبتدائي تخصص دراسات قرآنية

53418552250325315116علوم الحاسب اآليل

182018200080080مسار الرياضيات مع إعداد تربوي

5705700038038مسار اللغة العربية مع إعداد تربوي

270148274965446585248532اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

غیر سعوديسعودي

0

100

200

300

400

500

600

700

غیر سعوديسعودي

0

100

200

300

400

500

600

غیر سعوديسعودي

0

200

400

600

800

1000

1200

غیر سعوديسعودي

0

200

400

600

800

1000

1200

غیر سعوديسعودي

0

200

400

600

800

1000

1200

غیر سعوديسعودي



30      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 15 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية اآلداب والعلوم اإلدارية

التخصص

الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

27502750001330133الدراسات اإلسالمية مع إعداد تربوي

279228100089089اللغة اإلنجليزية مع إعداد تربوي

38623880001794183اللغة العربية مع إعداد تربوي

94049440004014405اإلجمالي
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     31

جدول رقم ) 1 ــ 16 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية التصاميم

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

5801659620332061052107السكن وإدارة املنزل مع إعداد تربوي

49012502189519475277املالبس والنسيج مع إعداد تربوي

107028109839284001804184اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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32      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 17 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

الكلية الجامعية بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

1301300027027االقتصاد املنزيل مع إعداد تربوي

4460446139013971071الرتبية األرسية مع إعداد تربوي

4051406129113096096الرتبية البدنية مع إعداد تربوي

707000000الرتبية الفنية مع إعداد تربوي

101000000الحاسب اآليل

505000000الحاسب اآليل مع إعداد تربوي

3017630231015410191790179الدراسات اإلسالمية

10010000000الدراسات القرآنية مع إعداد تربوي

6400640294029435035الرياضيات

179017900056056الرياضيات مع إعداد تربوي

505000000العلوم مع إعداد تربوي

5051506273027334034الفيزياء

144014400053154الفيزياء مع إعداد تربوي

52405243140314000الكيمياء

115111600048048الكيمياء مع إعداد تربوي

180611181727712781280128اللغة اإلنجليزية

110131104596359938038اللغة العربية

63716387707751051اللغة العربية )انتساب(

79507950003440344اللغة العربية مع إعداد تربوي

103552410379311493123116011161اإلجمالي
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     33

جدول رقم ) 1 ــ 18 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

الكلية الجامعية بالليث

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

17001701180118000اإلعالم

1401400016016االقتصاد املنزيل مع إعداد تربوي

3870387159015942042الرتبية األرسية مع إعداد تربوي

52905293030303000الخدمة االجتماعية

48704870001580158الدراسات اإلسالمية مع إعداد تربوي

39333962763279000الدعوة والثقافة اإلسالمية

4060406223022334034الرياضيات

146014600054054الرياضيات مع إعداد تربوي

29302931590159101الفيزياء

121012100041041الفيزياء مع إعداد تربوي

134013481081000الكيمياء

162016200063063الكيمياء مع إعداد تربوي

49204928908929029اللغة اإلنجليزية

326132700086086اللغة العربية مع إعداد تربوي

36113622030203000اللغة والنحو والرصف

99099000000علوم الحاسب اآليل

4520545251611316145240524اإلجمالي
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34      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 19 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

1473150000000الخدمات الطبية الطارئة

1044108000000تقنية التخدير

2517258000000اإلجمالي
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     35

جدول رقم ) 1 ــ 20 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

السنة التحضريية

التخصص

الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

السنة التحضريية - املسار الكليات العلمية

)الهندسة - الحاسب اآليل( )بالقنفذة(
26302632620262000

السنة التحضريية - املسار الكليات العلمية

)الهندسة - الحاسب(  )بالليث(
12301231240124000

السنة التحضريية - مسار الكليات االدارية

)كلية إدارة األعمال(
602216235807587000

السنة التحضريية - مسار الكليات الصحية

)العلوم الصحية فقط (
5905959059000

السنة التحضريية - مسار الكليات الطبية

)الطب- العلوم الصحية(
6106161061000

السنة التحضريية - مسار الكليات الطبية

)الطب-طب االسنان الصيدلة-علوم طبية

علوم صحية-تمريض(

13642513891347241371000

السنة التحضريية - مسار الكليات العلمية

)الهندسة-الحاسب اآليل العلوم التطبيقية(
256119527562529602589000

503324152744962915053000اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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36      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 21 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية إدارة األعمال

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

24024000000إدارة أعمال الحج والعمرة

142714900021021إدارة األعمال

9139410113114التسويق

4214300012113السياحة والفندقة

2991131010146248اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين

0

50

100

150

200

250

300

غیر سعوديسعودي

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

غیر سعوديسعودي

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

غیر سعوديسعودي

0

200

400

600

800

1000

1200

غیر سعوديسعودي

0

200

400

600

800

1000

1200

غیر سعوديسعودي

0

200

400

600

800

1000

1200

غیر سعوديسعودي



 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     37

جدول رقم ) 1 ــ 22 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الدراسات القضائية واألنظمة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

33843421592161000األنظمة

215242398008029635الدراسات القضائية

55328581239224129635اإلجمالي
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38      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 23 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية التمريض

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

142314500037138التمريض

142314500037138اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جدول رقم ) 1 ــ 24 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الهندسة بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

16016202000الهندسة الصناعية - القنفذة

81081505000هندسة التشييد - القنفذة

97097707000اإلجمالي
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40      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 25 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الهندسة بالليث

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

38139000000هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت ــ الليث

38139000000اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     41

جدول رقم ) 1 ــ 26 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الحاسب اآليل بالليث

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

21702175305326026علوم الحاسب اآليل ــ بالليث

21702175305326026اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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42      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 27 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الحاسب اآليل بالقنفذة 

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

4940494105010546046علوم الحاسب اآليل ــ بالقنفذة

4940494105010546046اإلجمالي
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     43

جدول رقم ) 1 ــ 28 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

411644754086447244852االقتصاد

411644754086447244852اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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44      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 29 (  أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني ملرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية العلوم الصحية بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

15015000000الخدمات الطبية الطارئة

15015000000اإلجمالي
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     45

2/1 طالب وطالبات المنح



46      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

 جدول رقم ) 1 ــ 30 ( أعداد طالب املنح املقيدين
 حسب الجنسية والجنس والربنامج لعام 1435/1434هـ

الجنسية
اإلجماليالدراسات العليابكالوريوسما دون البكالوريوس

املجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكر

112201636000211738أثيوبي

202000000202أذربيجاني

112000000112اذربيجاني

000235000235إرتريي

000291111231013أردني

101000000101وسط أفريقي

0007121910181220افغاني

202000000202الكونغو

112000000112أملاني

325000101426أمريكي

011000000011أمريكيا

202000000202انجويل

404761330314620إندونييس

101000000101اوزبكستاني

000000101101أوغندي

000000112112إيراني

81523215172202316697باكستاني

000000303303بحريني

000516000516برماوى

538000000538بريطاني

022000101123بلجيكي

000101000101بلوشستان

235191231606271542بنجالدييش

20200080810010بنيني

112101202415بوركيني

011000000011بوسني

30382937101122941تايلندي

000224000224تركستاني

3691010114711تركي

000101000101تشادي

000000101101توجو

000213000213تونيس

011000202213جامبي

000628101729جزائري



 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     47

 جدول رقم ) 1 ــ 30 ( أعداد طالب املنح املقيدين
 حسب الجنسية والجنس والربنامج لعام 1435/1434هـ

الجنسية
اإلجماليالدراسات العليابكالوريوسما دون البكالوريوس

املجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكر

000011000011جيبوتي

336000000336رويس

213000606819ساحل العاج

202101202505سنغايل

000111021011111122سوداني

12357671240005869127سوري

000011202213سريالنكي

00091423213111526صومايل

141024011202161127صيني

123000000123طاجكستاني

000000101101عماني

202000202404غاني

022000000022غيانا

202000505707غيني

4480111125611فرنيس

83110001019312فلبيني

0004101400041014فلسطيني

011000000011فيتنامي

145000202347قرغيزي

000000101101قطري

101000000101قمري

101000000101كازاخستاني

112000101213كمبودي

347000000347كندي

123000000123كوسويف

000000358358كويتي

000101303404كيني

000011000011لبناني

3145914808161026ماىل

134000101235ماليزي

000303000303مانماري

000294271202314273مرصي

101347000448مغربي

112000101213مقدوني

00091100009110منيماري



48      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

 جدول رقم ) 1 ــ 30 ( أعداد طالب املنح املقيدين
 حسب الجنسية والجنس والربنامج لعام 1435/1434هـ

الجنسية
اإلجماليالدراسات العليابكالوريوسما دون البكالوريوس

املجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكر

0008142210191423موريتاني

213000000213موريشيويس

101000000101مولدافيا

101000000101نمساوي

213101505819نيبايل

123791610191120نيجري

0335121700051520نيجريي

43754951614822هندي

000521191712622878121199يمني

000000202202يوغساليف

10692198315464779121141355425701112اإلجمالي
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3/1 طالب وطالبات مرحلة الدراسات العليا

)المستجدين ـ المقيدين ـ الخريجين (



50      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 32 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

95361313443815217أصول الفقه

11011000202أصول الفقه ــ بريدة

527000000االقتصاد اإلسالمي

25872658008015217التاريخ والحضارة

2302316016000التاريخ والحضارة ــ بريدة

1974724468068432164الدراسات اإلسالمية

44044000000الدراسات اإلسالمية ــ بريدة

336000145السياسة الرشعية واألنظمة

101000000الرشيعة

191702613954418523الفقه

48149000101الفقه ــ بريدة

5386118220011املحاسبة

15015000000املحاسبة ــ بريدة

9441741118255112669535130اإلجمالي
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جدول رقم ) 1 ــ 33 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الرتبية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

148014814501451250125اإلرشاد والتوجيه

13401213521303131316109791106 الرتبية

672696526752153 القياس والتقويم

32423266706765166اإلدارة الرتبوية والتخطيط

93093000101اإلدارة الرتبوية والتخطيط ــ بريدة

590591201221021اإلدارة الرياضية

5805880817017األصول اإلسالمية للرتبية

17751825015126127الرتبية اإلسالمية واملقارنة

18018000000الرتبية اإلسالمية واملقارنة ــ بريدة

303303000الرتبية البدنية

751761611721021الرتبية الفنية

404000000املناهج واإلرشاف الرتبوي ــ بريدة

470471701714014املناهج واإلرشاف الرتبوى

821832802816016املناهج والوسائل التعليمية

24024000000املناهج والوسائل التعليمية ــ بريدة

101000000املناهج وطرق تدريس

4414519019707املناهج وطرق تدريس  )اللغة اإلنجليزية(

3703715015808املناهج وطرق تدريس )االجتماعيات(

10010000000املناهج وطرق تدريس )االجتماعيات( - بريدة

11213202213املناهج وطرق تدريس )الرتبية اإلسالمية(

303101213املناهج وطرق تدريس )الرتبية الفنية(

202000000املناهج وطرق تدريس )الرتبية الفنية( - بريدة

541552212313114املناهج وطرق تدريس )الرياضيات(

28028000101املناهج وطرق تدريس )الرياضيات( - بريدة

733762002021223املناهج وطرق تدريس )العلوم(

21021000000املناهج وطرق تدريس )العلوم( - بريدة

21021000000املناهج وطرق تدريس )اللغة اإلنجليزية( - بريدة

640642602614014املناهج وطرق تدريس )اللغة العربية(

17017000000املناهج وطرق تدريس )اللغة العربية( - بريدة

441452102113013املناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية

505000000املناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية-بريدة

101000000دبلوم عام يف الرتبية

6216300013013علم النفس - إرشاد نفيس



52      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 33 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الرتبية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

16016000000علم النفس -إرشاد نفيس - بريدة

11011303000علم النفس - إحصاء وبحوث

6506546046808علم النفس ـ اختبارات ومقاييس

101000000علم النفس ـ الشخصية وعلم النفس االجتماعي

14014404000علم النفس - القياس والتقويم

606606000علم النفس ـ النمو

9119252052606علم النفس - تعلم

101000000علم النفس ـ توجيه تربوي ومهنى

322233325519511819691563171580اإلجمالي
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     53

جدول رقم ) 1 ــ 34 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية العلوم التطبيقية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

000101000العلوم الرياضية

325000325الكيمياء العضوية

112000011الكيمياء الفيزيائية

213000202رياضيات بحتة)جرب(

505505000رياضيات بحته)تحليل(

101000000رياضيات تطبيقية

101000000علوم حيوان )علم الحيوان التجريبي(

101000101علوم حيوان )فسيولوجي الحيوان(

202000202علوم نبات )بيئة النبات(

000000101علوم نبات )طحالب(

202000000علوم نبات )فسيولوجيا النبات(

000000101علوم نبات )فلوره(

808404101فيزياء الجوامد

202101000فيزياء الضوء وتطبيقاته

314000000فيزياء طبية

315361101111314اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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54      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 35 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية اللغة العربية وآدابها

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

15921612913025227األدب

606505000األدب- بريدة

101000000األدب والبالغة والنقد

1001010010000البالغة و النقد- بريدة

3453913114718البالغة والنقد

20020404303اللغويات

2802815015000النحو و الرصف- بريدة

146231692573218119النحو والرصف

40430434101911053457اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     55

جدول رقم ) 1 ــ 36 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الدعوة وأصول الدين

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

164612251531817623التفسري وعلوم القرآن

1501515015000التفسري وعلوم القرآن- بريدة

732396819909الثقافة اإلسالمية

1501515015000الثقافة اإلسالمية- بريدة

142632052833114317الحديث وعلومه

952812328331224الدعوة اإلسالمية

12012000000الدعوة اإلسالمية- بريدة

186552413333633134العقيدة

13013000000العقيدة - بريدة

621476909311142القراءات

77724410211511316410623129اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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56      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 37 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية العلوم االجتماعية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

404000000أدب إنجليزي

28129000404الجغرافيا

404000000اللغة اإلنجليزية )لغويات(

36137000404اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     57

جدول رقم ) 1 ــ 38 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

11011202101العلوم يف الهندسة امليكانيكية)هندسة اإلنتاج(

314000202العلوم يف الهندسة امليكانيكية )الهندسة الحرارية(

16319415112العمارة اإلسالمية

30434617415اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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58      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 39 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

املعهد العايل لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

التخصص

الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

4404420020000الحسبة

4404420020000اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     59

جدول رقم ) 1 ــ 40 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية التصاميم

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

303000101تاريخ املالبس والتطريز

101000101تصميم أزياء

404000505تصميم الباترون وتنفيذ املالبس

18018000202سكن وإدارة منزل

505000202نسيج

3103100011011اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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60      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 41 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

الكلية الجامعية بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

172017217301731570157 اإلرشاد والتوجيه )القنفذة (

108010812501251010101 اإلرشاد والتوجيه )طالبات(

125012513801381220122 الرتبية )طالبات( - القنفذة

215021521402141700170الرتبية ) القنفذة (

620062065006505500550اإلجمالي
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     61

جدول رقم ) 1 ــ 42 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الدراسات القضائية واألنظمة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

1711817118000الدراسات القضائية

303303000النظام الجنائي

290292902929029دبلوم التحقيق واالدعاء العام

140141401412012دبلوم املحاماة

631646316441041اإلجمالي
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62      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 43 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

11415557000االقتصاد اإلسالمي

11415557000اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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4/1 طالب وطالبات مرحلة ما دون البكالوريوس

)المستجدين ـ المقيدين ـ الخريجين (



64      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 44 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة ما دون البكالوريوس 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الرتبية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

19111921911192000السنة التأهيلية املسائية - الرتبية

19111921911192000اإلجمالي
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     65

جدول رقم ) 1 ــ 45 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة ما دون البكالوريوس 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الدعوة وأصول الدين

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

27102712780278000السنة التأهيلية املسائية - الدعوة وأصول الدين

27102712780278000اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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66      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 46 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة ما دون البكالوريوس 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

السنة التحضريية

التخصص

الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

السنة التحضريية املسائية - مسار الكليات 

اإلدارية )كلية إدارة األعمال(
13821401482150000

السنة التحضريية املسائية - مسار الكليات 

العلمية )الهندسة-الحاسب اآليل-العلوم 

التطبيقية(

26452692926298000

40274094408448000اإلجمالي
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 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     67

جدول رقم ) 1 ــ 47 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة ما دون البكالوريوس 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

61656216275632000السنة التأهيلية املسائية - الرشيعة

61656216275632000اإلجمالي
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0

100

200

300

400

500

600

700

غیر سعوديسعودي

0

100

200

300

400

500

600

700

غیر سعوديسعودي

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

غیر سعوديسعودي

0

200

400

600

800

1000

1200

غیر سعوديسعودي

0

200

400

600

800

1000

1200

غیر سعوديسعودي

0

200

400

600

800

1000

1200

غیر سعوديسعودي



68      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 48 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة ما دون البكالوريوس 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية العلوم االجتماعية

التخصص

الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

30743113104314000السنة التأهيلية املسائية - العلوم االجتماعية

62753113104314000اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جدول رقم ) 1 ــ 49 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة ما دون البكالوريوس 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

الكلية الجامعية بالجموم

التخصص

الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

00000011011دبلوم محرضي املختربات املدرسية

00000011011اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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70      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 50 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة ما دون البكالوريوس 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

الكلية الجامعية بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

السنة التأهلية املسائية 

اللغة العربية
29202923030303000

السنة التأهيلية املسائية

الكلية الجامعية بالقنفذة
26902692760276000

السنة التاهلية املسائية-علوم 

تطبيقية-الكلية الجامعية القنفذة
2802832032000

58905896110611000اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جدول رقم ) 1 ــ 51 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة ما دون البكالوريوس 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية اللغة العربية وآدابها

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

31523173242326000السنة التأهيلية املسائية - اللغة العربية

31523173242326000اإلجمالي
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72      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 52 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة ما دون البكالوريوس 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية املجتمع بمكة املكرمة

التخصص

الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

1792181165116610111دبلوم التسويق التطبيقي

8241283630243062362238دبلوم املحاسبة املالية التطبيقي

2473250174117520020دبلوم املصارف

2812900035237دبلوم تقنية املختربات الطبية

2775282179318270272دبلوم علوم الحاسب اآليل

2823000029130دبلوم فني برصيات

3103100033033دبلوم فني صيدلة

10831113903935136دبلوم فني معماري

172228175085998684689477اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جدول رقم ) 1 ــ 53 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة ما دون البكالوريوس 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 
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جدول رقم ) 1 ــ 53 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة ما دون البكالوريوس 

حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

3843387253125488088دبلوم اإلدارة املكتبية

3843387253125488088اإلجمالي

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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74      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 1 ــ 54 ( أعداد الطالب املقيدين واملستجدين والخريجني يف مرحلة ما دون البكالوريوس 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدرايس 1435/1434هـ 

معهد اللغة العربية لغري الناطقني بها

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

املجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودياملجموعغري سعوديسعودي

2195197160611103104تعليم اللغة العربية

2195197160611103104اإلجمالي
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الباب الثاني
األنشطة والخدمات الطالبية

1/2 األنشطة الطالبية



76      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

عمادة شؤون الطالب

الرؤية

أن نكون رصحاً رائداً يف خدمة ورعاية طالب أم القرى وبناء قادة املستقبل.  

الرسالة 

تقديم الخدمات واألنشطة والربامج لطالب جامعة أم القرى بجودة عالية تحقق رضاهم.

القيم :

−   الطالب محور اهتمامنا.

−   حلول ابتكارية.

−   رشكاء يف النجاح.

−   العاملية يف املواصفات.

−   التطوير املستمر ألعمالنا.
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وكالة عمادة شؤون الطالب

الرؤية :

الريادة والتميز واإلبداع يف تقديم أفضل الخدمات الطالبية عن طريق تنظيم الجانب اإلداري واملايل للعمادة بوكاالتها الخمس وتحقيق الجودة للحصول عىل االعتماد األكاديمي.

الرسالة :

دعم ومساندة عمادة شؤون الطالب لالرتقاء بمستوى جودة خدماتها.

األهداف :

1. تحسني جودة اإلدارات والخدمات التابعة واملقدمة من العمادة بوكاالتها األربع بشطر الطالبات وصوالً لالعتماد املؤسيس.

2. جمع املعلومات الالزمة إلعداد الخطط املستقبلية قصرية وطويلة األجل.

3. ممارسة أعمال البحث والدراسة يف مجال التطوير اإلداري.

4. تنفيذ برامج نرش ثقافة الجودة بني قيادات وموظفات وكاالت عمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات.

5. تطوير أداء املوظفات عن طريق التدريب الجيد املدروس.

6. تنظيم الجانب اإلداري للعمادة بشطر الطالبات لتيسري العمل وتوفري الجهد والوقت.

7. تنظيم الجانب املايل بالعمادة بشطر الطالبات.

8. تنظيم ومتابعة العقود االستثمارية واملستثمرين داخل الحرم الجامعي بشطر الطالبات.

9. تحقيق التواصل بني العمادة بشطر الطالبات والجهات األخرى وتقديم الدعم لألنشطة التي تقيمها العمادة.

وتشرف الوكالة على اإلدارات التالية:

− إدارة املنح الدراسية.

− إدارة الجودة والتطوير اإلداري والتدريب.

− وحدة االستثمار والعقود واملناقصات.

− إدارة الدراسات واألبحاث.



78      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

وكالة عمادة شؤون الطالب للخدمات الطالبية

الرؤية :

تقديم الخدمات الطالبية لطالب جامعة أم القرى بتميز نوعي شامل ورائد.

الرسالة :

تأمني بيئة سكنية مريحة ومحفزة للتحصيل العلمي، وتوفري خدمات غذائيةٍ صحيةٍ واقتصاديةٍ ، وتجهيز وسائل مواصالت آمنة ومريحة، مع مواصلة االهتمام بمواكبة كل ما يستجد 

يف مجال تقديم الخدمات الطالبية.

األهداف العامة :

1.   توفري السكن املالئم للطالب القادمون من خارج مدينة مكة املكرمة.

2.   توفري الرعاية االجتماعية والنفسية والرتبوية لطالب السكن الجامعي.

3.   إقامة األنشطة الطالبية الهادفة والرتفيهية داخل الوحدات السكنية، لغرس السلوكيات اإلسالمية واالتجاهات العلمية عند الطالب.

4.  تجهيز وصيانة الوحدات السكنية يف حدود اإلمكانيات املتاحة.

5.  تأمني مختلف الخدمات التي تساعد الطالب عىل النجاح والتميز.

6.  تأمني خدمة النقل الجامعي ألحياء مدينة مكة املكرمة.

7.  توفري الضيافات الخاصة بجميع األنشطة الطالبية، سواء الدورات التدريبية واللقاءات العلمية واالحتفاالت االجتماعية، داخل املقر أو داخل الوحدات السكنية.

8.  اإلرشاف عىل املطعم الجامعي.

وتشرف الوكالة على اإلدارات التالية:

−   إدارة اإلسكان الطالبي.

−   إدارة الحركة والنقل.

−  إدارة التغذية.
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وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالبي 

الرؤية :

نطمح إىل أن تكون الوكالة مثاالً يُحتذى للجهة التي تبني الطالب ثقافياً ونفسياً واجتماعياً، وتخدمه بمستويات ذات كفاءة عالية يف ظل تعاليم ديننا الحنيف؛ لتكون كادراً وطنياً أصيالً 

يشارك يف مختلف صنوف النشاط اإلنساني.

الرسالة :

توفري البيئة املناسبة للتحصيل العلمي والتدريب العميل لطالب جامعة أم القرى ودعم املواهب العلمية واألدبية والفنية ورعايتها، عن طريق التخطيط الفعال لتقديم برامج وأنشطة 

ال منهجية ترافقه طوال سنوات مسريته األكاديمية.

األهداف العامة :

1.  العمل عىل تكوين الشخصية املتكاملة واملتوازنة للطالب الجامعي من الناحية االجتماعية والنفسية والجسمية والعقلية يف إطار من التعاليم اإلسالمية السمحة.

2.  تنمية قدرات الطالب عىل التفاعل اإليجابي مع مجتمعه األمر الذي يحقق لهم التكيف االجتماعي السليم فيصبحوا مواطنني صالحني قادرين عىل البذل والعطاء بال حدود وال قيود

3.  تربية الطالب من خالل النشاط عىل تحمل املسؤولية وإعدادهم ألداء الخدمات العامة لتقوية صلة االنتماء بني الطالب ومجتمعه.

4.  تدريب الطالب عىل القيادة الراشدة يف مجال األنشطة الطالبية.

5.  توثيق عرى املحبة والصداقة بني الطالب وتقوية روح التعاون والتآلف فيما بينهم.

6.  تأكيد الصلة بني الطالب وأستاتذته من خالل األنشطة الطالبية ممثلًة يف املحارضات والندوات واللقاءات والرحالت وغريها.

7.  اكتشاف املتميزين وتعهدهم بالصقل والرعاية.

وتشرف الوكالة على اإلدارات التالية:

−  إدارة األنشطة الطالبية.

−  إدارة األنشطة الرياضية.

− وحدة التدريب الطالبي.

أنشطة وكالة العمادة لألنشطة والتدريب الطالبي بشطر الطالب
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1.  ورشة عمل املشاريع الصغرية.

2.  دورة الخط العربي.

3.  معسكر كشفي للجوالة.

4.  مسابقة أجمل تالوة.

5.  زيارة مكتبة الحرم.

أنشطة وكالة العمادة لألنشطة والتدريب الطالبي بشطر الطالبات

1.   شاعر الجامعة.

2.   مسابقة النزاهة.

3.  ملتقى شباب مكة الرابع.

4.  حملة كورونا.

5.  برنامج الفوتوشوب.

6.  الرتجمة.

7.   العروض التقديمية.

8.  دورة السرية الذاتية.

9. سوني فيجاس.
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وكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطالبي

الرؤية :

-  أن تكون وكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطالبي رائدة متميزة يف تقديم خدماتها فتكون نموذجاً يُحتذى به.

الرسالة:

-   تقديم الدعم واملساعدة لحل مشكالت الطلبة لرفع التحصيل األكاديمي لهم.

األهداف العامة :

1.   تقديم الدعم املادي واملعنوي لطالب وطالبات الجامعة.

2.   القيام بالحمالت التوعوية.

3.   إعداد وتصميم النرشات التي تخدم طالب الجامعة.

وترشف الوكالة عىل اإلدارات التالية:

−  إدارة املكافآت.

−  إدارة التأديب وحماية الطالب.

−  إدارة اإلعانات والقروض.
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وكالة عمادة شؤون الطالب للتوجيه واإلرشاد والشراكة المجتمعية 

الرؤية :
أن تكون وكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطالبي رائدة متميزة يف تقديم خدماتها فتكون نموذجاً يُحتذى به.

الرسالة :
تقديم خدمات متنوعة ذات جودة عالية للطالب تشمل الخدمات االستشارية واإلرشادية واإلرشافية لتطوير مهاراتهم ومستواهم أكاديمياً.

األهداف العامة :

1.   دراسة املشاكل والظواهر الطارئة.    

2.   رعاية وتوجيه ذوي االحتياجات الخاصة.

وتشرف الوكالة على اإلدارات التالية:

−    مركز اإلرشاد الطالبي. 

−    وحدة الرعاية الخاصة.
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2/2 الخدمات الطالبية
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اإلسكان الطالبي
جدول رقم ) 2 ــ 1 ( عدد الوحدات السكنية والطالب املستفيدين منها خالل العام الدرايس 1435/1434 هــ

قيمة اإليجارالعددنوع السكن

الطالب المستفيدين

االجمالي مجموعغير سعوديسعودي

طالبةطالبطالبةطالبطالبةطالب

4مستأجر

600000003250280353

687 6000000015201520

5000000010501050

16800008000080

220037505950595-7مملوك

117268000220405632288524331291االجمالي

الطالب المستفيدين
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التغذية الطالبية 
جدول رقم ) 2 ــ 2 ( عدد الوجبات الغذائية بالجامعة خالل العام الدرايس 1435/1434هــ

المجموععشاءغداءإفطارنوع الوجبة

1651117700229021271134عدد الوجبات

الوجبات

165111
77002

29021

إفطار
غداء
عشاء

التوجيه والتأديب الطالبي 
جدول رقم ) 2 ــ 3 ( عدد القضايا التأديبية للطالب خالل العام الدرايس 1435/1434 هــ

نسبتها المئوية من إجمالي القضاياعددها القضية

65%13قضايا غش

25%5شكوى وتطاول على عضو هيئة تدريس

5%1شغب داخل قاعة االختبار

5%1تزوير

نسبة القاضايا التأديبية للطالب
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اإلعانات والقروض الطالبية
جدول رقم ) 2 ــ 4 ( أعداد الطالب والطالبات املستفيدين من خدمات صندوق الطالب 

واملبالغ املرصوفة للعام الدرايس 1435/1434هــ

المبالغ المصروفةعدد المستفيديننوع الخدمة

340143500اإلعانات الشهرية

69000اإلعانات المقطوعة

00السلف

300015000أخرى )تغذية(

3346167500االجمالي

األنشطة والتدريب الطالبي 
جدول رقم ) 2 ــ 5 ( أعداد الطالب والطالبات املشاركني يف األنشطة الطالبية خالل العام الدرايس 1435/1434 هــ

عدد المشاركينعدد األنشطةنوع النشاط

404500األنشطة الثقافية

322100أنشطة التدريب

455000األنشطة الرياضية

724300األنشطة االجتماعية

54800األنشطة المسرحية

655500أخرى

25926200االجمالي

الطالب والطالبات املشاركني يف األنشطة الطالبية
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تذاكر السفر 
جدول رقم ) 2 ــ 6 ( أعداد تذاكر السفر والعودة املرصوفة لطلبة وطالبات الجامعة 

خالل العام الدرايس 1435/1434 هــ

مجموعطالبةطالب

112الرحالت العلمية

68080760طالب المنح

000أخرى

68181762المجموع

وحدة العالقات العامة واإلعالم 
جدول رقم ) 2 ــ 7 ( جدول إحصائي إلنجازات وحدة العالقات العامة واإلعالم 

خالل العام الدرايس 1435/1434 هــ

العدد النشاط والفاعليةم

213األخبار املنشورة عىل موقع العمادة1

23األخبار املنشورة عىل موقع الجامعة2

19األخبار املنشورة يف الصحف الورقية واإللكرتونية3

1016الصور التي تم توثيقها4

9عدد الوفود الزائرة5

4النرشات والكتيبات6

تذاكر السفر والعودة
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الباب الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

1/3 إحصاءات أعضاء هيئة التدريس
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جدول رقم ) 3 ــ 1 ( أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة 
موزعني حسب الجنس والجنسية واملرتبة العلمية خالل العام الدرايس 1435/1434هـ

المرتبة العلمية
المجموعغير سعوديسعودي

املجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكر

أعضاء هيئة التدريس

136231592012622733749386أستاذ

2389233024658304484150634أستاذ مشارك

4223297514881856739105141424أستاذ مساعد

املحارضون واملعيدون

213345558206112318419457876محارض

7227461468210217437461489معيد

91322511667602989مدرس لغة

17401548328812133971610295319454898اإلجمالي

* تم دمج أعضاء هيئة التدريس بدون رتبة إىل أستاذ مساعد

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة 
موزعين حسب الجنس والجنسية والمرتبة العلمية خالل العام الدراسي 1435/1434هـ
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جدول رقم ) 3 ــ 2 ( أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة 
موزعني حسب الجنس والجنسية واملؤهل العلمي خالل العام الدرايس 1435/1434هـ

المؤهل

اإلجماليغير سعوديسعودي

املجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكر

7674111178911262117316786732351الدكتوراه

3164767922591303895756061181املاجستري

224505729دبلوم عايل

6556561311375426926611353البكالوريوس

033101134دبلوم

17401548328812133971610295319454898اإلجمالي
 

*تم دمج أخرى مع الدكتوراه

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة 
موزعين حسب الجنس والجنسية والمؤهل العلمي خالل العام الدراسي 1435/1434هـ
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جدول رقم ) 3 ــ 3 ( أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة 
موزعني حسب الجنس والجنسية خالل العام الدرايس 1434/1435هـ

الكلية

اإلجماليغير سعوديسعودي

املجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكر

50388867188511756173العمادات املساندة

408289697267683356753571032الكليات العلمية

9389451883616187803155411322686الكليات اإلنسانية

82230381553463783كلية خدمة املجتمع

336254590225109334561363924الكليات الصحية

17401548328812133971610295319454898اإلجمالي

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة 
موزعين حسب الجنس والجنسية والمؤهل العلمي خالل العام الدراسي 1435/1434هـ
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جدول رقم ) 3 ــ 4 ( أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة 
موزعني حسب الجنس والجنسية بالكليات العلمية خالل العام الدرايس 1434/1435هـ

الكلية
اإلجماليغير سعوديسعودي

املجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكر

1450145790792240224الهندسة والعمارة اإلسالمية

130131001023023الهندسة بالقنفذة

110111001021021الهندسة بالليث

79581374164712064184الحاسب اآليل ونظم املعلومات

1662211516271138الحاسب اآليل بالقنفذة

97168412171128الحاسب اآليل بالليث

1282063347443117202249451العلوم التطبيقية

71219341044412263السنة التحضريية

408289697267683356753571032اإلجمالي

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة 
موزعين حسب الجنس والجنسية بالكليات العلمية خالل العام الدراسي 1434/1435هـ
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جدول رقم ) 3 ــ 5 ( أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة 
موزعني حسب الجنس والجنسية بالكليات اإلنسانية خالل العام الدرايس 1434/1435هـ

الكلية
اإلجماليغير سعوديسعودي

املجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكر

138852234154617990269الرشيعة والدراسات اإلسالمية

1432023456638104209240449الرتبية

14216130358058200161361الدعوة وأصول الدين

431441411557259الدراسات القضائية واألنظمة

12215227410355158225207432العلوم االجتماعية

24428911033538العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية

18133119423371754إدارة األعمال

2596113436265الفنون والتصميم الداخيل

679768348715013163الكلية الجامعية بالجموم

866915510436140190105295الكلية الجامعية بالقنفذة

2061813332655393146الكلية الجامعية بالليث

7811419252254130116246اللغة العربية وآدابها

2502550530030املعهد العايل لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

30154528634582179معهد اللغة العربية لغري الناطقني بها

9389451883616187803155411322686اإلجمالي

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة 
موزعين حسب الجنس والجنسية بالكليات اإلنسانية خالل العام الدراسي 1434/1435هـ
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جدول رقم ) 3 ــ 6 ( أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة 
موزعني حسب الجنس والجنسية بكليات املجتمع االنسانية خالل العام الدرايس 1434/1435هـ

الكلية

اإلجماليغير سعوديسعودي

املجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكر

8152327633352156خدمة املجتمع والتعليم املستمر

07711920111627املجتمع بمكة املكرمة

82230381553463783اإلجمالي

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة 
موزعين حسب الجنس والجنسية بكليات المجتمع االنسانية خالل العام الدراسي 1434/1435هـ
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جدول رقم ) 3 ــ 7 ( أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة 
موزعني حسب الجنس والجنسية بالكليات الصحية خالل العام الدرايس 1434/1435هـ

الكلية
اإلجماليغير سعوديسعودي

املجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكر

1546121562299121690306الطب

4228703818568046126طب األسنان

027270242405151التمريض

316373903970676الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

505000505الطب بالقنفذة

3745823220526965134الصيدلة

000606606العلوم الصحية بالقنفذة

1401490923023العلوم الصحية بالليث

000011011العلوم الصحية للبنات

538714039175692104196العلوم الطبية التطبيقية

336254590225109334561363924اإلجمالي

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة 
موزعين حسب الجنس والجنسية بالكليات الصحية خالل العام الدراسي 1434/1435هـ
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2/3 نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

إلى أعداد طالب الجامعة المقيدين
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جدول رقم ) 3 ــ 8 ( نسبة السعوديني من أعضاء هيئة التدريس واملحارضين واملعيدين ومدريس اللغة 
يف كليات الجامعة خالل العام الدرايس 1435/1434هـ

اإلجماليمجموعمدرس لغةمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذالجنسيةالكلية
نسبة أعضاء هيئة                        

التدريس السعوديين

7372842188سعوديالعمادات واإلدارات املساندة
173%50.87

6338380085غري سعوديالعمادات واإلدارات املساندة

011326031سعوديإدارة األعمال
54%57.41

241070023غري سعوديإدارة األعمال

276111547950345سعوديالرتبية
449%76.84

173546600104غري سعوديالرتبية

000126027سعوديالتمريض
51%52.94

281220024غري سعوديالتمريض

191819900137سعوديالحاسب اآليل ونظم املعلومات
184%74.46

5121200047غري سعوديالحاسب اآليل ونظم املعلومات

4714316044سعوديالدراسات القضائية واألنظمة
59%74.58

141000015غري سعوديالدراسات القضائية واألنظمة

19389364890303سعوديالدعوة وأصول الدين
361%83.93

21221401058غري سعوديالدعوة وأصول الدين

000190019سعوديالسنة التحضريية
63%30.16

057320044غري سعوديالسنة التحضريية

30527620450223سعوديالرشيعة والدراسات اإلسالمية
269%82.90

6201910046غري سعوديالرشيعة والدراسات اإلسالمية

002527337سعوديالصحة العامة واملعلوماتية الصحية
77%48.05

5312170340غري سعوديالصحة العامة واملعلوماتية الصحية

003277082سعوديالصيدلة
134%61.19

41523100052غري سعوديالصيدلة

5248151000215سعوديالطب
306%70.26

221237200091غري سعوديالطب

725596210912274سعوديالعلوم االجتماعية
432%63.43

14284124051158غري سعوديالعلوم االجتماعية
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اإلجماليمجموعمدرس لغةمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذالجنسيةالكلية
نسبة أعضاء هيئة                        

التدريس السعوديين

314614028سعوديالعلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية
38%73.68

12700010غري سعوديالعلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية

272874831220334سعوديالعلوم التطبيقية
451%74.06

262361700117غري سعوديالعلوم التطبيقية

157151102140سعوديالعلوم الطبية التطبيقية
196%71.43

51421160056غري سعوديالعلوم الطبية التطبيقية

26191321061سعوديالفنون والتصميم الداخيل
65%93.85

2110004غري سعوديالفنون والتصميم الداخيل

15226941450192سعودياللغة العربية وآدابها
246%78.05

23141700054غري سعودياللغة العربية وآدابها

023153023سعودياملجتمع بمكة املكرمة
56%41.07

0414150033غري سعودياملجتمع بمكة املكرمة

04678025سعودياملعهد العايل لألمر باملعروف والنهي عن املنكر
30%83.33

1040005غري سعودياملعهد العايل لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

5222511820145سعوديالهندسة والعمارة اإلسالمية
224%64.73

241825101179غري سعوديالهندسة والعمارة اإلسالمية

0007007سعوديخدمة املجتمع والتعليم املستمر
27%25.93

005140120غري سعوديخدمة املجتمع والتعليم املستمر

006361070سعوديطب األسنان
126%55.56

1462880056غري سعوديطب األسنان

21114312345سعوديمعهد اللغة العربية لغري الناطقني بها
79%56.96

191710634غري سعوديمعهد اللغة العربية لغري الناطقني بها

35181634076سعوديالكلية الجامعية بالجموم
163%46.63

101337186387غري سعوديالكلية الجامعية بالجموم

042734900155سعوديالكلية الجامعية بالقنفذة
295%52.54

11267614130140غري سعوديالكلية الجامعية بالقنفذة

00049013سعوديالهندسة بالقنفذه
23%56.52

02440010غري سعوديالهندسة بالقنفذه
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اإلجماليمجموعمدرس لغةمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذالجنسيةالكلية
نسبة أعضاء هيئة                        

التدريس السعوديين

000814022سعوديالحاسب اآليل بالقنفذة
38%57.89

005110016غري سعوديالحاسب اآليل بالقنفذة

0.00%10410066غري سعوديالعلوم الصحية بالقنفذة

100.00%00005055سعوديالطب بالقنفذة

1061063181سعوديالكلية الجامعية بالليث
146%55.48

21138120265غري سعوديالكلية الجامعية بالليث

00218011سعوديالهندسة بالليث
21%52.38

01720010غري سعوديالهندسة بالليث

001015016سعوديالحاسب اآليل بالليث
28%57.14

00750012غري سعوديالحاسب اآليل بالليث

001310014سعوديالعلوم الصحية بالليث
23%60.87

1053009غري سعوديالعلوم الصحية بالليث
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الباب الرابع
االبتعاث والتدريب والتطوير

1/4 االبتعاث



102      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

 جدول رقم ) 4 ــ 1 (  أعداد املبتعثني خالل عرش سنوات )1434/1426هـ (
حسب نوع االبتعاث

داخليخارجيمنحالعام الدراسي

14260307

14270254

14280252

142903911

143007013

143109110

1432011926

1433019819

1434018420

143501078

أعداد املبتعثني حسب نوع االبتعاث
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 جدول رقم ) 4 ــ 2 (   أعداد املبتعثني خالل عرش سنوات )1435/1426هـ(
بحسب الجنس ونوع البعثة )منح ــ داخيل ــ خارجي(

العام الدراسي
العدد اإلجماليمنحخارجيداخلي

كيلإجمايل إناثإجمايل ذكورأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

1426342550028937

14271316900171229

1428112230023427

142947221700262450

1430112373300384583

143128543700564591

143281857620000

1433712118790012591216

1434713114700000

1435356048006353116

3083525428005555111066المجموع

أعداد املبتعثني خارجياً حسب الجنسأعداد املبتعثني داخلياً حسب الجنس



104      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 4 ــ 3 (  أعداد املبتعثني خالل عرش سنوات )1435/1426هـ (حسب الجنس

مجموعأنثىذكرالعام الدراسي

142628937

1427171340

142823427

1429292554

1430384583

14315645101

14326580145

143312591217

143412183204

14356353116

أعداد املبتعثني حسب الجنس
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جدول رقم ) 4 ــ 4 (   أعداد املبتعثني حسب الوضع الوظيفي خالل عرش سنوات )1435/1426هـ (

مدرس لغةموظفطالبمحاضرمعيدالعام الدراسي

1426136110

14273160-0

1428234030

1429241020

14304010040

1431728030

1432934040

14331349011

143414156070

14357829080

أعداد املبتعثني حسب حسب الوضع الوظيفي



106      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

 جدول رقم ) 4 ــ 5 (  أعداد املبتعثني خارجياً حسب دولة االبتعاث 
خالل عرش سنوات )1435/1426هـ (

المغرباليابانفرنسانيوزيلنداالسويدمصرماليزياألمانيااستراليابريطانيا كندا أمريكا العام الدراسي 

1426-286--1-----

142715159--------

1428111651-1-----

142934162--------

143037215-16-----

1431444314-31-11--

1432231041111-2-----

14331011864284--2----

1434669821742--1111

143542540103--1----

 أعداد املبتعثني خارجياً حسب دولة االبتعاث 
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جدول رقم ) 4 ــ 6 (  أعداد خريجي االبتعاث حسب نوع البعثة 
خالل عرش سنوات  )1426-1435هـ (

مجموعخارجيداخليالعام الدراسي 

142666

14272929

142812728

142923032

143043539

143131720

143211011

143342125

143472027

1435134154

34236270مجموع

 أعداد خريجي االبتعاث حسب نوع البعثة 



108      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 4 ــ 7 (  أعداد خرجي االبتعاث حسب الجنس 
خالل عرش سنوات )1426-1435هـ (

مجموعأنثىذكرالعام الدراسي

142666

142727229

142824428

142928432

1430291039

143115520

143211-11

143317825

1434171027

1435371754

21159270مجموع

 أعداد خرجي االبتعاث حسب الجنس
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جدول رقم ) 4 ــ 8 (  أعداد خريجي االبتعاث حسب وضعهم الوظيفي 
خالل عرش سنوات )1426-1435هـ (

موظفطالبمحاضرمعيدالعام الدراسي

142673--

1427141131

142818182

142917591

1430225122

14311118-

1432623-

143317422

1434359-4

1435483-2

195345514مجموع

 أعداد خريجي االبتعاث حسب وضعهم الوظيفي 



110      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 4 ــ 9 (  أعداد خريجي االبتعاث حسب دول االبتعاث 
خالل عرش سنوات )1426-1435هـ (

ايرلندةكوريا الجنوبيةنيوزالندةماليزياسويسرااألردنمصرأسترالياألمانيابريطانياكنداأمريكاالسعوديةالعام الدراسي 

142611-9---------

1427-56171--------

142827813-1-------

1429451015---------

1430121216232------

14313-691---1----

14321143--11-----

1433426814-------

1434513-17-8---221

14351322112-4---1--1

3444531195203113211مجموع

 أعداد خريجي االبتعاث حسب دول االبتعاث 
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جدول رقم ) 4 ــ 10 (  مقارنة بني أعداد املبتعثني والخريجني من االبتعاث 
خالل عرش سنوات )1426-1435هـ(

العام الدراسي 
الخريجينالمبتعثين

انثىذكر انثىذكر

142617310-

1427289272

14281712264

1429235284

143028243110

14313846155

1432564511-

1433138821718

143429103319

143561483717

43522623579المجموع

 أعداد املبتعثني والخريجني من االبتعاث 



112      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ



 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     113

2/4 التدريب

أواًل: التدريب من خالل وحدة التطوير اإلداري



114      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

تفصيل ما تم خالل الفصل األول والثاني من عام 1435/1434هـ، وهي على قسمين:

−   الحلقات التطبيقية والدورات التدريبية املقدمة من ِقبل معهد اإلدارة العامة بجميع فروعه.

−   الدورات التدريبية الخارجية.

1.الحلقات التطبيقية:

وهــي حلقات تطبيقية تعطى ألعضاء هيئة التدريس املكلفني بأعمال إدارية، وكذلك املوظفــني ذوي املراتب العليا من املرتبة الحادية عرش وحتى املرتبة الثالثة عرش من ِقبل معهد 

اإلدارة العامة دون أي مقابل مادي، حيث تقوم وحدة التطوير اإلداري بتســجيل الرتشــيحات واعتمادها ومن ثم إرسالها ملعهد اإلدارة العامة عن طريق موقع املعهد ، وذلك حسب 

خطة املعهد املذكورة سابقاً . ويوضح الجدول التايل ذلك.

جدول رقم ) 4 ــ 11 (  أعداد املرشحني واملقبولني واملعتذرين للحلقات التطبيقية 
بمعهد اإلدارة العامة بجميع فروعه للفصل األول من عام 1435/1434هـ

الخريجينالمبتعثينم

70املرشحني1

57املقبولني2

13املعتذرين3

 أعداد املرشحني واملقبولني واملعتذرين للفصل األول
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جدول رقم ) 4 ــ 12 (  أعداد املرشحني واملقبولني واملعتذرين للحلقات التطبيقية 
بمعهد اإلدارة العامة بجميع فروعه للفصل الثاني من عام 1435/1434هـ

الخريجينالمبتعثينم

68املرشحني1

52املقبولني2

16املعتذرين3

2.الدورات التدريبية:

وهي الدورات التدريبية املقدمة من معهد اإلدارة العامة للموظفني من املرتبة األوىل وحتى املرتبة العارشة من ِقبل معهد اإلدارة العامة دون أي مقابل مادي، حيث تقوم وحدة التطوير 

اإلداري بتسجيل الرتشيحات واعتمادها ومن ثم إرسالها ملعهد اإلدارة العامة عن طريق موقع املعهد، وذلك حسب خطة املعهد املذكورة سابقاً. وفيما ييل جدول يوضح ذلك.

 أعداد املرشحني واملقبولني واملعتذرين للفصل الثاني



116      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

جدول رقم ) 4 ــ 13 (  أعداد املرشحني واملقبولني واملعتذرين للدورات التدريبية بمعهد اإلدارة العامة 
بجميع فروعه للفصل األول من عام 1435/1434هـ

الخريجينالمبتعثينم

2254املرشحني1

234املقبولني2

3املعتذرين3

جدول رقم ) 4 ــ 14 (  أعداد املرشحني واملقبولني واملعتذرين للدورات التدريبية 
بمعهد اإلدارة العامة بجميع فروعه للفصل الثاني من عام 1435/1434هـ

الخريجينالمبتعثينم

3039املرشحني1

275املقبولني2

4املعتذرين3

 أعداد املرشحني واملقبولني واملعتذرين للفصل األول

 أعداد املرشحني واملقبولني واملعتذرين للفصل الثاني
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3/4 التطوير



118      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

الرؤية :
الريادة يف تطوير ضمان جودة التعليم العايل عىل املستوى الوطني.

الرسالة :
التطوير املستمر بما يضمن جودة مخرجات الجامعة وفق معايري عاملية.

األهداف:

الهدف االستراتيجي الرئيس للعمادة:

ترســيخ منهجية الجودة الشاملة وعمليات ضمانها وتطويرها وتحسينها يف النُظم األكاديمية واإلدارية والبحثية وتنميتها يف أداء املوارد البرشية ومصادر التعلم بالجامعة بما يؤدي 

ذلك إىل تحســني مخرجاتها وخدماتها يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع؛ من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن، مدعوماً بالحصول عىل االعتماد األكاديمي الوطني والعاملي مع 

التأكيد عىل ريادة الجامعة وعراقتها وهويتها اإلسالمية واالرتقاء بها يف التصنيفات العاملية.

األهداف العامة للعمادة:

1. وضع خطط قصرية وبعيدة املدى للتطوير الجامعي ورفع الجودة النوعية يف الجامعة.

2. الوفاء بمتطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي يف اململكة واملؤسسات العاملية األخرى املانحة لشهادات االعتماد والجودة.

3. تطوير وسائل القياس والتقويم ومستويات األداء األكاديمي واإلداري الالزمة، واالستفادة الفعلية املثىل منها يف الجامعة.

4. املساهمة بفاعلية يف التطوير اإلداري لجميع وحدات وإدارات الجامعة.

5. تطوير املوارد البرشية املختلفة بمستوياتها ووظائفها املتعددة يف الجامعة، وفق خطط واسرتاتيجيات واضحة املعالم مبنية عىل دراسات متعمقة.

6. توفري البيئة املالئمة لتنمية التعاون الدويل بني الجامعة وغريها من املؤسســات الدولية األخرى. وحث جميع وحدات الجامعات عىل االســتفادة من برامج التعاون الدويل القائمة 

واالتفاقيات املوقعة بني اململكة والدول األخرى.
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األهداف واإلجراءات العامة للخطة االستراتيجية:
1. استكمال تأسيس إدارات ووحدات عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية.

2. متابعة تأسيس وتنظيم نظم الجودة واالعتماد بكافة الكليات والعمادات املساندة بالجامعة.

3. توفري وتحديد املعايري ومؤرشات األداء واملراجع واألدلة اإلرشادية والوثائق واملواد املساندة لعمليات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي.

4. نرش ثقافة الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي بني منسوبي الجامعة بكل الكليات والعمادات والوحدات اإلدارية.

5. تنمية املوارد البرشية بالجامعة يف مجاالت التدريس والتقويم وعمليات تطبيق الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي واملؤسيس.

6. العمل عىل ترسيخ آليات ضمان الجودة الشاملة واإلرشاف عىل تنفيذ عمليات التحسني والتطوير للجودة بجميع الكليات والعمادات املساندة والوحدات اإلدارية بالجامعة.

7. تقديم الدعم واالستشارة بعمليات املراجعة الخارجية، والتطويرية لكافة الربامج األكاديمية بالجامعة للحصول عىل االعتماد الوطني والعاملي.

8. اإلعداد والتهيئة واملشاركة يف عمليات الحصول عىل االعتماد املؤسيس الوطني والعاملي للجامعة.

القيم :
- االحرتافية.

- العمل بروح الفريق الواحد.

- اإلتقان والتميز.

- املسؤولية وااللتزام األخالقي.

- الشفافية والنزاهة.



120      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

عالقة العمادة باألطراف ذات الصلة :
تتعاون عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية مع جهات عديدة لتحقق أهدافها وتؤدي رسالتها من خالل ذلك التفاعل والتعاون مع تلك الجهات سواًء داخل

 الجامعة أو خارجها،وهي:

- وكالة الجامعة للتطوير األكاديمي وخدمة املجتمع.

- الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

- الكليات واملعاهد.

- العمادات املساندة والوحدات اإلدارية.

- بيوت الخربة.

- هيئات عاملية مانحة لالعتماد.

وكاالت العمادة ووحداتها:
− وكالة العمادة للتدريب. 

− وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي.

− وحدة القياس والتقويم.

−وكالة العمادة بشطر الطالبات.    
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 وكالة العمادة للتدريب
تهتم وكالة عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية للتدريب، بتنمية وتطوير قدرات ومهارات منســوبي الجامعة من قيادات أكاديمية وإدارية، وأعضاء هيئة التدريس، واإلداريني 

والفنيني للوصول بهم إىل التميُز واإلبداع يف أعمالهم، وذلك من خالل إيجاد مناخ مناسب يُتيح لهم تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم يف كافة املجاالت ليكون لهم دور فعال يف تطوير 

الجامعة، وليُسهموا يف تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وتحقيق أهدافها.

الرؤية : 
أن تكون وكالة التدريب بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية إحدى املرجعيات املتميزة واملعتمدة دولياً يف مجال التدريب.

الرسالة : 
 التحسني املســتمر ألداء أعضاء هيئة التدريس والعاملني بمختلف درجاتهم العلمية والوظيفية من خالل تنمية وتطوير معارفهم ومهاراتهم املهنية والشخصية بتطبيق املنهجيات 

والتقنيات التدريبية الحديثة.

المهام :
1.   رسم الخطط واالسرتاتيجيات لتطوير مهارات منسوبي الجامعة وفق دراسات االحتياج ووفق املعايري املحلية والعاملية للتدريب وتطوير املهارات بهدف تحسني األداء وفق معايري 

الجودة الشاملة.

2.   تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس يف مهارات وأساليب التدريس الحديثة.

3.  تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس يف استخدام التقنيات الحديثة يف التعليم والبحث العلمي.

4. تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس يف مهارات وأساليب قياس وتقويم تحصيل الطلبة.

5.  تنمية وتطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس يف تصميم الربامج واملقررات الدراسية.

6.  العمل عىل تأهيل وإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد ومن يف حكمهم للتدريس.

7.  تنمية قدرات وإمكانيات القيادات اإلدارية يف الوحدات اإلدارية واألكاديمية لرفع كفاءتهم وفعاليتهم اإلنتاجية.

8.  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس عىل الحوار والتواصل الفعال مع الطالب واملجتمع داخل الجامعة وخارجها.
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اإلنجازات :
 تعددت اإلنجازات التي قامت بها وكالة التدريب بالعمادة حيث:

1.  تم إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بمقر العمادة الجديد املزمع إنشاؤه بمقر الجامعة بالعابدية وفق االحتياجات واملواصفات التي حددتها عمادة التطوير الجامعي والجودة 
النوعية.

2. تم تطوير آليات التسجيل بالدورات من خالل موقع الجامعة بحيث يتم التسجيل إلكرتونياً.

3.تم توقيع عقد مع مركز النافع للتدريب واالستشارات لتقديم دورات ملنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم والقيادات الجامعية عىل أن يبدأ تنفيذ العقد خالل 
العام القادم 1436/1435 هـ.

4. تعددت الدورات واألنشطة التدريبية التي قدمتها وكالة التدريب لهذا العام حيث قامت باآلتي:

- تنسيق وإعداد واقامة برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد الدورة الثانية للربنامج.

- إقامة برامج تدريبية من خالل مدربني من العمادة والجامعة.

- دورات تم إقامتها من خالل مركز القيادة.

- إقامة دورة للقيادات الجامعية بالتعاون مع مركز إبداع األصيل معتمدة من LMI بعنوان )اإلنتاجية الشخصية للقيادات الجامعية(.

إحصائيات برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد
جدول رقم ) 4 ــ 15 (  دورات برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد

عدد الساعاتعدد األيامالعنصرالدورةم
إجمالي عدد

الساعات

عدد المتدربين

رجال

عدد المتدربات

نساء

25106653رجال ــ نساءتهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد1

أعداد املتدربني واملتدربات



 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     123

جدول رقم ) 4 ــ 16 ( مقارنة ألعداد أعضاء هيئة التدريس بربنامج التهيئة 
بني عام 1434/1433وعام 1434 / 1435هـ

1434 / 1435هـ1434/1433هـالشق / العام

15066رجال

20053نساء

350119إجمالي

 

مقارنة ألعداد املشاركني بربنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد خالل عامني
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إحصائيات برامج تدريبية من خالل مدربني من العمادة والجامعة
جدول رقم ) 4 ــ 17 (  الدورات التدريبية للفصل الدرايس األول للعام الدرايس 1435/1434هـ

اسم الدورةم
عدد 

األيام
إجمالي الحضورعدد الحضور نساءعدد الحضور رجالعدد الساعات التدريبيةالفئة المستهدفة

57512رجال ـ نساء1إجراء الدراسة الذاتية للربنامج1

591120رجال ـ نساء1كتابة تقرير الدراسة الذاتية للربنامج2

10192443رجال ـ نساء2مهارات صنع القرار وحل املشكالت3

2052530رجال ـ نساء4تقنيات بناء األسئلة املوضوعية4

5
تحليل نتائج االختبارات التحصيلية عىل 

مستوى الدرجة الكلية وعىل مستوى األسئلة
15162238رجال ـ نساء3

6

التحليل اإلحصائي للبيانات

Spss باستخدام برنامج 

املستوى األول

1518X18رجال3

10232245رجال ـ نساء2أساسيات التفكري اإلبداعي7

8

التحليل اإلحصائي للبيانات 

Spss باستخدام برنامج

املستوى األول

1510X10طالب املاجستري3

10172037رجال ـ نساء2أساسيات التفكري اإلبداعي9

5262450رجال ـ نساء1تقارير املقررات والربامج10

15241842رجال ـ نساء3التعلم النشط11

5192544رجال ـ نساء1إجراء الدراسة الذاتية للربنامج12

5201838رجال ـ نساء1كتابة تقرير الدراسة الذاتية للربنامج13

10282553رجال ـ نساء2إدارة االجتماعات الفعالة14

239480 155241 31 اإلجمالي
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جدول رقم ) 4 ــ 18 (  الدورات التدريبية للفصل الدرايس الثاني 1435/1434هـ

إجمالي الحضورعدد الحضور نساءعدد الحضور رجالإجمالي الساعات التدريبيةالفئة المستهدفةعدد األياماسم الدورةم

1end not 541رجال1كتابة األبحاث باللغة اإلنجليزيةX41

1011213رجال ونساء2التقارير السنوية للربامج واملقررات2

10X1919نساء2أساسيات التفكري اإلبداعي3

4
التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 

Spss املستوى األول
15X1818نساء3

5
التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 

Spss املستوى األول
1514X14رجال3

1092029رجال ونساء2صناعة القرار واتخاذه6

15X1313نساء3التعلم النشط7

2017X17رجال4تقنيات بناء األسئلة املوضوعية8

10161228رجال ونساء2التخطيط اإلسرتاتيجي9

20X1818نساء4تقنيات بناء األسئلة املوضوعية10

571522رجال ونساء1النرش يف الدوريات العلمية11

10121123رجال ونساء2صناعة القرار واتخاذه12

13
تحليل نتائج االختبارات التحصيلية عىل 

مستوى الدرجة الكلية وعىل مستوى األسئلة
1513X13رجال3

10X1515نساء2تصميم املقرر14

10201030رجال ونساء2إدارة األزمات15

163315 152 180 ساعة36 اإلجمالي
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جدول رقم ) 4 ــ 19 (  الربامج التدريبية ملركز القيادة األكاديمية

تاريخ التنفيذعنوان البرنامج التدريبيم

عدد المشاركين

املجموعنساءرجال

1The Essential Academic Leader44ال يوجد27-2013/4/28م

2Introduction To Academic Leadership4/2810414-2013/5/1م

11628-2013/12/12مإدارة الرصاع يف بيئة التعليم العايل3

11527-2013/12/12مإدارة الضغوط يف بيئة التعليم العايل4

211233اإلجمالي

إحصائيات برنامج اإلنتاجية الشخصية للقيادات الجامعية
جدول رقم ) 4 ــ 20 (  برنامج اإلنتاجية الشخصية للقيادات الجامعية

عدد الساعاتعدد األيامالعنصراسم الدورةم

إجمالي عدد

الساعات

عدد المتدربين

رجال

عدد المتدربات

نساء

-721420رجالبرنامج اإلنتاجية الشخصية للقيادات الجامعية1
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إجمايل احصائية عدد الدورات واملشاركني من الرجال والنساء
جدول رقم ) 4 ــ 21 (  عدد الدورات واملشاركني من الرجال والنساء

إجمالي المتدربينعدد المتدربين نساءعدد المتدربين رجالعدد الدوراتاسم الدورةم

16653119برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد1

15241239480دورات الفصل الدرايس األول2

15152163315دورات الفصل الدرايس الثاني3

4211233دورات مقدمة من مركز القيادة4

20-120دورة االنتاجية الشخصية للقيادات5

36500467967اإلجمالي

نسبة عدد الرجال والنساء واإلجمايل بالدورات
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وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

مهام وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي :
تقوم وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بمتابعة الحصول عىل االعتماد األكاديمي الوطني والدويل للربامج األكاديمية بالجامعة.

وتتلخص مهام هذه الوحدة في التالي :

وضع نظام لتحقيق وتوكيد وضمان الجودة بالجامعة.. 1

متابعة التقويم الذاتي والتقارير الخاصة به بكافة الكليات والعمادات والوحدات.. 2

املراجعة الدورية لعمليات تطبيق الجودة الشاملة بالوحدات اإلدارية واألقسام األكاديمية.. 3

اإلرشاف واملتابعة لعمليات التهيئة لالعتماد الربامجي )األكاديمي( بالكليات واألقسام العلمية.. 4

متابعة خطط تحسني وتطوير الجودة ودعمها بالكليات والعمادات املساندة.. 5

تزويد الكليات والعمادات واإلدارات بالوثائق واملعايري املحلية والعاملية وبمؤرشات األداء الخاصة بتطوير الجودة والوصول لالعتماد األكاديمي.. 6

إعداد املشاريع واملبادرات النوعية لتطبيق الجودة الشاملة والتهيئة لالعتماد األكاديمي.. 7

تقديم الدعم واملشورة ألعضاء هيئة التدريس يف كل ما يتعلق بأعمال تحسني وتطوير الجودة.. 8

تقديم الدعم واملساندة لكافة الوحدات.. 9

األكاديمية يف الجامعة والعمل كحلقة وصل بينها وبني الجهات املانحة لالعتماد األكاديمي.. 10

التنسيق مع كافة الكليات واملعاهد واألقسام لعمل خطة زمنية للزيارات املستقبلية للجهات املانحة لالعتماد األكاديمي.. 11

التواصل مع الجهات االستشارية واملانحة لالعتماد األكاديمي ملتابعة الزيارات ونتائجها.. 12

تقديم االستشارات والدعم لإلدارات والكليات يف جميع املسائل املتعلقة باالعتماد األكاديمي.. 13

تشجيع وتحفيز روح املبادرة للحصول عىل االعتماد األكاديمي الدويل من هيئات االعتماد واملنظمات املرموقة.. 14

أرشفة وحفظ السجالت والوثائق واملستندات الخاصة باالعتماد األكاديمي لجميع الكليات واملعاهد.. 15

اإلنجازات والصعوبات لوحدة الجودة واالعتماد األكاديمي للعام الجامعي: 
تتناول اإلنجازات والصعوبات كال من :

- االعتماد الوطني املؤسيس.

-االعتماد الوطني الربامجي.

- االعتماد الدويل.



 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     129

1- االعتماد الوطني المؤسسي:

شهدت املرحلة التطويرية ملرشوع االعتماد األكاديمي املؤسيس بني جامعة أم القرى مع الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي NCAAA التي بدأت منذ حوايل عامني ، تطوراً وطفرة 
وصلت إىل أعىل معدل هذا العام. وكانت هناك بعض النقاط الرئيسية لإلنجازات تتمثل فيما ييل:

أ .  منذ بداية اإلجازة الصيفية املاضية، حيث تم االنتهاء من صياغة وكتابة تقرير الدراســة الذاتية والتقييم الذاتي وتقرير املقاييس املؤســيس لجامعة أم القرى )جامعة أم القرى-
SSR وجامعة أم القرى-SESR( تم إنجازه.

.NCAAA ب . تم تحديد وتجميع األدلة والرباهني والوثائق الداعمة، والتي تبني تفعيل جميع أفضل املمارسات يف نطاق كل من املعايري األحد عرش من

ج .  تم إعداد قاعة خاصة لالعتماد يف عمادة التطوير الجامعي وضمان الجودة، لحفظ وأرشفة وثائق االعتماد .

د .  قام كل من وكيل الجامعة للتطوير وخدمة املجتمع وعميد التطوير الجامعي وضمان الجودة بتســليم الدراسة الذاتية لجامعة أم القرى مع املقاييس واملرفقات من وثائق وأدلة 
وبراهني إىل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي )NCAAA(، يف نسخ ورقية وإلكرتونية.

هـ .  مراجعة خرباء التقييم يف NCAAA لتقرير الدراسة الذاتية املؤسيس وكذلك مقاييس الدراسة الذاتية وجميع الوثائق الداعمة وإرسال املالحظات الخاصة بهم )حوايل 50( عىل 
.SSR-تقرير الدراسة الذاتية املؤسسية لجامعة أم القرى

و . تم التنســيق مع لجنة الصياغة باملرشوع لتعديل تقرير الدراسة الذاتية لجامعة أم القرى-SSR وتقرير مقاييس التقييم الذاتي -SESR يف ضوء مالحظات NCAAA وتم إعادة 
.NCAAA تقديمها إىل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

ز .  أرسلت NCAAA جدول زيارة شامل للجنة املراجعة لجامعة أم القرى الذي تمت املوافقة عليه وقبوله من جامعة أم القرى.

ح .  تم وضع خطة عمل شاملة من خالل عمادة التطوير وضمان الجودة.

ط . تم إجراء زيارة تمهيدية من استشــاريني يف NCAAA هما الدكتور حســني العواجي والدكتورة حنان آل عليان، وتم عقد لقاء ما قبل الزيارة يف جامعة أم القرى حرضه جميع 
نواب رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات ورؤساء اللجان للمرشوع، وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني من منسوبي جامعة أم القرى.

ي . تم عقد اجتماع خاص للمجلس االستشاري بجامعة أم القرى وتم تحديد املهام املنوطة باإلدارات املعنية لتسهيل زيارة فريق املراجعة.

ك . تم تشــكيل اللجان الخاصة، مع تحديد املهام لكل منها، وإجراءاتها وتشــمل مهام إقامة قاعة تماثل قاعة االعتماد األكاديمي بعمادة التطوير يف العابدية لفريق املراجعة؛ ونقل 
جميع الوثائق واملستندات واملواد اليها. وإرسال الدعوات؛ استقبال ومرافقة أعضاء لجنة املراجعة وأماكن إقامتهم. إلخ

ل . تكون فريق االعتماد من سبعة أعضاء، يرافق الفريق عضوان من مستشاري الهيئة الوطنية NCAAA، املذكورين أدناه، وتمت زيارة جامعة أم القرى يف الفرتة من 8-14 مارس 
2014 املوافق 7-13 / 1435/6هـ.

م . اجتمع فريق املراجعة مع معايل مدير جامعة أم القرى، وجميع وكالء مدير الجامعة. ورؤســاء لجان املرشوع، وكذلك عمداء الكليات ورؤســاء األقسام وأعضاء هيئة التدريس 
وأصحــاب املصلحة، واملوظفني اإلداريني والطالب. وتم مراجعة جميع الوثائق؛ واالطالع عــىل كل الخدمات التي تقدمها جامعة أم القرى. وتم زيارة فرع الجامعة يف الليث. كما تم 

زيارة شطر الطالبات يف الزاهر.

ن . تــم عرض التقرير املبدئي لفريق املراجعة يف حفل تم يف اليوم األخري مــن الزيارة. وحرض هذا الحفل من قبل جامعة أم القرى معايل مدير الجامعة، األمني العام للهيئة الوطنية 
للتقويم واالعتماد األكاديمي NCAAA، ووكالء الجامعة ورؤساء لجان للمرشوع، وعمداء الكليات ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس.
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س . أرســلت NCAAA املســودة األوىل من تقرير لجنة املراجعة لجامعة أم القرى ضمن مرشوع التقويم التطويري املؤســيس للتحقق من أي أخطاء واقعية. وتضمن هذا التقرير 
اإلرشادات والتوصيات واملقرتحات.

ع .  قــام فريق االعتماد يف وكالة الجامعــة للتطوير األكاديمي وخدمة املجتمع وعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بتصحيح مســودة التقرير يف سلســلة من 
الغرض. لهذا  االجتماعات 

ف . ردت جامعة أم القرى عىل التقرير، وطلبت إرسال التقرير النهائي.

وينتظر كل من وكيل الجامعة للتطوير األكاديمي وخدمة املجتمع وعمادة التطوير الجامعي وضمان الجودة وصول التقرير النهائي، حيث يجب وضع خطط عمل وفق إطار زمني 

.NCAAA ملتابعة حل القضايا التي أثريت يف التقرير وستقدم إىل

2- االعتماد الوطني البرامجي:

توجه عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية وتتابع خطوات الربامج االكاديمية بالجامعة نحو تحقيق الجودة من خالل تفعيل املمارسات واإلجراءات التي تمثل متطلبات االعتماد 

وتتشــابك كثري من األنشــطة الخاصة باالعتماد املؤسيس الوطني مع االعتماد الربامجي، حيث يتطلب أن يتم اســتيفاء كثري من املتطلبات واملمارسات عىل املستوى الربامجي حتى 

تتحقق عىل املستوى املؤسيس، ويف ذلك العام الجامعي 1435/1434هـ تمت إنجاز العديد من املتطلبات رغم وجود صعوبات ومعوقات تنظيمية وإدارية ومعلوماتية تمثل تحديات 

لالعتماد الربامجي، ونتناول تلك اإلنجازات والصعوبات فيما ييل:

اإلنجازات:

أ .  تم وضع خطة وجدول زمني لحصول برامج الجامعة عىل االعتماد الربامجي الوطني وفق الجدول املرفق.

.NCAAA ب . تم االنتهاء من الدراسة الذاتية للسبعة برامج املتضمنة يف مرشوع التقويم التطويري بني الجامعة والهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

ج . تم تسليم تقارير الدراسة الذاتية للسبعة برامج مع مرفقاتها من وثائق وأدلة وبراهني للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي NCAAA ملراجعتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

نحو إجراء زيارة املراجعة الخارجية لتلك الربامج.

د . تم تحديث لجان الجودة واالعتماد باألقسام والربامج األكاديمية وفق تغريات أعضاء هيئة التدريس املغادرين أو املتعاقدين الجدد.

ه . تم استكمال ملفات املقررات بحيث وصلت إىل 90% من املقررات عىل مستوى برامج الجامعة. 

و . تم عمل ملفات ألعضاء هيئة التدريس بربامج وأقسام كل كلية.

ز . تم اســتكمال الدراسة الذاتية للعديد من الربامج تمثل حوايل 60% من برامج الجامعة وفق 11 معيار لالعتماد الربامجي، حيث كان قد تم إنجاز تقييم املعيار الرابع كمرحلة من 

تقييمه عىل املستوى املؤسيس.

ح . تم تحديد مؤرشات األداء يف حوايل 50% من برامج الجامعة الرئيسية منها والفرعية.

ط . تم إجراء تقويم املقررات والربامج والخربة التعليمية من خالل استبانات الهيئة وتحليلها إحصائياً من خالل وحدة القياس والتقويم بالعمادة.
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ي . تم تقديم ورش عمل لكيفية إعداد املتطلبات الخاصة باالعتماد الربامجي، منها توصيف الربامج واملقررات وتقاريرها، وإجراء الدراســة الذاتية للربنامج، وكتابة تقرير الدراسة 

.NCAAA الذاتية للربنامج، وذلك متاٌح لجميع برامج الجامعة مع إقامة ورش عمل خاصة للربامج السبعة املرتبطة بمرشوع التقويم التطويري مع هيئة

ك . تم تجهيز غرف للوثائق واألدلة وملفات املعايري بكل كلية ويف بعض الكليات عىل مستوى كل برنامج،

ل . تم تجديد تشكيل لجان تطوير الربامج واملقررات عىل مستوى الربامج والكليات.

م . تم إجراء عدة زيارات من ســعادة وكيل الجامعة للتطوير األكاديمي وخدمة املجتمع وســعادة عميد التطوير الجامعي والجودة النوعية وسعادة وكيلة عمادة التطوير والجودة 

ملعظم كليات الجامعة لإلطالع عىل مستوى الجودة ومدى تحقق املتطلبات وتحديد الصعوبات لحل املشكالت التي تواجه الكليات والربامج املختلفة بالجامعة.

ن . تم تقديم استشارات نوعية للربامج التي طلبت ذلك من خالل عمادة التطوير والجودة.

س . تم البدء يف تشكيل لجان الخريجني عىل مستوى الربامج والكليات بنسبة حوايل 30% من كليات الجامعة.

ع . تم تدشني برنامج للمؤرش إلكرتوني وهو اآلن يف مرحلة االختبار والتنقيح.

الصعوبات:
أ . دمج منصب وكالء ووكيالت الكليات للتطوير وخدمة املجتمع مع منصب وكالء الشــؤون التعليمية أدى إىل ضعف معدل أداء وتحســني األنشــطة واملمارسات الخاصة بالجودة 

واالعتماد، وفقد ٍلكثري من الخربات التي تم تكوينها وبنائها خالل العامني السابقني.

ب . عدم وجود نظام أرشفة إلكرتونية مما يجعل توفري الوثائق الخاصة باألدلة والرباهني أمراً صعباً عىل املنوطني به.

ج . ال يوجد دليل إرشادي واضح ومحدد لربامج الجامعة يساعدهم عىل إنجاز الخطوات التالية ملا تم من أنشطة.

د . ال توجد آليات واضحة للربامج والكليات سواًء يف اإلجراءات اإلدارية أو املالية لكيفية اإلستعانة بمستشارين يف الجودة أو مراجعني مستقلني الستكمال بنود التقويم الذاتي كما هو 
مطلوب يف نماذج الهيئة الوطنية للجودة واالعتماد.

ه . بعض البيانات واإلحصاءات املركزية التي تحتاجها الربامج يف عمليات التقويم تحتاج إىل مراجعة وتنقيح.

و . مازال هناك ضعف يف التنسيق بني كال الشقني الرجايل والنسائي بالجامعة.

ز . ال توجد ميزانية خاصة ألنشطة ومتطلبات الجودة بالكليات وال سيما وحدة الجودة بالكلية والربامج املختلفة.

ح . ال يوجد أي نظام تحفيزي لألعضاء العاملني بالجودة ولجانها مما سبب إعراض البعض عنها حيث يعتربونها عبئاً فوق أعبائهم اإلدارية والتدريسية والبحثية.

ط . ال توجد آليات تواصل وتنسيق بني الربامج املتماثلة يف الفروع واملقر الرئييس للجامعة.

ي . عدم توافر املعلومات عن امليزانيات املخصصة للربامج والكليات مما يشكل عائقاً يف تقييمها وخاصة باملعيار الثامن.

ك . لم يعد هناك مســؤوالً عن أنشطة خدمة املجتمع بالكليات حيث كانت ضمن مهام وكيل الكلية والتطوير وتم إلغاء املنصب دون تحديد ملن تؤول مهام األنشطة الخاصة بخدمة 
املجتمع وهي أحد املهام األساسية ألي مؤسسة تعليمية أكاديمية.
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.NCAAA ل . ال توجد رؤية واضحة لالعتماد املحيل الربامجي سوى للسبعة برامج املرتبطة بمرشوع التقويم التطويري مع هيئة

م . ال يوجد بيانات مركزية متاحة للربامج تساعدهم عىل املقارنة املرجعية الداخلية مع برامج الجامعة عىل األقل.

ن . مركزية املعالجات اإلحصائية لإلستبانات مما يؤخرها عن الوقت املحدد إلستخدامها حيث تتم من خالل وحدة القياس والتقويم بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية.

س . ال يوجد تغذية راجعة عن التقارير السنوية أو تقرير التقويم الذاتي للربامج من جهة محددة بالجامعة.

ع . الكادر الفني واإلداري بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية غري كاف لتغطية جميع برامج الجامعة ومتطلباتها حيال االعتماد الربامجي املحيل.

ف . صعوبة تواصل الفروع مع املقر الرئييس بالجامعة مما يؤخر املعامالت واألنشطة ويفقدها كفاءتها وفاعليتها.

ص . عدم كفاية الدورات املخصصة للفروع فيما يخص أنشطة االعتماد الربامجي.

جدول رقم ) 4 ــ 22 ( الجدول الزمني املتوقع لحصول برامج الجامعة عىل االعتماد املحيل يف املدة من 2015 /2019م

السنة المتوقعة للحصول على االعتمادالبرنامجالقسمالكلية

2015الرشيعةالرشيعةالرشيعة والدراسات اإلسالمية

2015الفيزياءالفيزياءالعلوم التطبيقية

2015اللغة والنحو والرصفاللغة والنحو والرصفاللغة العربية

2015الطب والجراحةالطب والجراحةالطب

2015العالج الطبيعيالعالج الطبيعيالعلوم الطبية التطبيقية

2015الصيدلةالصيدلةالصيدلة

2015الكتاب والسنةالكتاب والسنةالدعوة وأصول الدين

7مجموع البرامج
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السنة المتوقعة للحصول على االعتمادالبرنامجالقسمالكلية

الرتبية

الرتبية البدنية

2016الرتبية البدنية

2016الرتبية البدنية مع إعداد تربوي

2016اإلدارة الرياضية

2016اإلدارة الرياضية مع إعداد تربوي

2016التدريب الريايض

2016التدريب الريايض مع إعداد تربوي

2016رياض األطفال مع إعداد تربويرياض أطفال

2016الرتبية االرسيةتربية أرسية      

2016الرتبية الخاصةتربية خاصة

التصاميم
2016السكن وإدارة املنزلالسكن وإدارة املنزل

2016السكن وإدارة املنزل مع إعداد تربوي

2016تصميم أزياءتصميم أزياء

معهد اللغة العربية
2016تعليم اللغة العربيةتعليم اللغة العربية

2016إعداد املعلمنيإعداد املعلمني

الجامعية بالليث

2016الرتبية األرسيةالرتبية األرسية

2016الفيزياءالفيزياء

2016اللغة والنحو والرصفاللغة العربية )نحو ورصف(

الجامعية بالقنفذة

2016اللغة العربيةاللغة العربية

2016الرتبية األرسية مع إعداد تربويالرتبية االرسية

2016الرتبية البدنية مع إعداد تربويالرتبية البدنية

الفيزياء
2016الفيزياء

2016الفيزياء مع إعداد تربوي

22مجموع البرامج
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السنة المتوقعة للحصول على البرنامجالقسمالكلية
االعتماد

الرشيعة

املحاسبة

التاريخ

التاريخ
التاريخ والحضارة اإلسالمية

مع إعداد تربوي
2017

2017املحاسبة

2017التاريخ

2017التاريخ والحضارة

الرتبية

مناهج وطرق تدريس

2017الرتبية الفنيةالرتبية الفنية

2017الرياضيات

2017الرتبية الفنية

االقتصاد اإلسالميالعلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية
االقتصاد اإلسالمي

2017

الجامعية بالليث

الخدمة اإلجتماعية

الدعوة والثقافة اإلسالمية

2017اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

2017الخدمة اإلجتماعية

2017الدعوة والثقافة اإلسالمية

الجامعية بالقنفذة

اللغة اإلنجليزية

2017الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

2017اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية

األدب

البالغة

البالغة والنقد مع إعداد تربوي

2017البالغة والنقد

2017

2017األدب

2017األدب مع إعداد تربوي

2017البالغة والنقد

الدعوة وأصول الدين

العقيدة

القراءات

الدعوة والثقافة اإلسالمية

الدعوة والثقافة اإلسالمية مع إعداد تربوي

الدعوة اإلسالمية

الثقافة اإلسالمية

2017الدعوة والثقافة اإلسالمية

2017

2017

2017

2017العقيدة

2017العقيدة مع إعداد تربوي

2017القراءات

2017القراءات مع إعداد تربوي

262017مجموع البرامج

الدراسات القضائية واألنظمة
2018الدراسات القضائية

2018األنظمة
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السنة المتوقعة للحصول على البرنامجالقسمالكلية
االعتماد

العلوم التطبيقية

األحياء

2018األحياء

2018األحياء مع إعداد تربوي

2018األحياء الدقيقة

الكيمياء

2018األحياء الدقيقة مع إعداد تربوي

2018الكيمياء

2018الكيمياء مع إعداد تربوي

الرياضيات

2018العلوم الرياضية

2018الرياضيات التطبيقية

2018الرياضيات التطبيقية مع إعداد تربوي

2018الرياضيات مع إعداد تربوي

الجامعية بالليث
2018الرياضياتالرياضيات

2018الكيمياءالكيمياء

الجامعية بالقنفذة

الرياضيات
2018الرياضيات

2018الرياضيات مع إعداد تربوي

الكيمياء
2018الكيمياء

2018الكيمياء مع إعداد تربوي

18مجموع البرامج

السنة المتوقعة للحصول على االعتمادالبرنامجالقسمالكلية

التصميمالتصاميم
2019متصميم داخيل

2019مجرافيك

2019ماإلعالماإلعالمالجامعية بالليث

3مجموع البرامج

عدد الربامج املخطط لها خالل خمس سنوات 2019 /2015م
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جدول رقم ) 4 ــ 23 ( الربنامج الزمنى املقرتح لإلعتماد الربامجي املحىل لربامج أقسام كليات جامعة أم القرى

التخصصالقسمالكلية
بكالوريوسدبلوم

السنة
طالبطالبةطالبطالبة

الرشيعة والدراسات اإلسالمية1

2015الرشيعةالرشيعة

2017املحاسبةاملحاسبة

التاريخ

2017التاريخ

2017التاريخ والحضارة

2017التاريخ والحضارة اإلسالمية مع إعداد تربوي

الرتبية2

الرتبية البدنية

 2016الرتبية البدنية

 2016الرتبية البدنية مع إعداد تربوي

 2016اإلدارة الرياضية

2016اإلدارة الرياضية مع إعداد تربوي

 2016التدريب الريايض

2016التدريب الريايض مع إعداد تربوي

2017الرتبية الفنيةالرتبية الفنية

2016رياض األطفال مع إعداد تربويرياض األطفال

2016الرتبية األرسيةالرتبية األرسية

2016الرتبية الخاصةالرتبية الخاصة

مناهج وطرق تدريس
2017الرياضيات

2017الرتبية الفنية

العلوم التطبيقية3

األحياء

2018األحياء

2018األحياء مع إعداد تربوي

2018األحياء الدقيقة

2018األحياء الدقيقة مع إعداد تربوي

الكمياء
2018الكيمياء

2018الكيمياء مع إعداد تربوي

2015الفيزياءالفيزياء

العلوم الرياضية

2018العلوم الرياضية

2018الرياضيات التطبيقية

2018الرياضيات التطبيقية مع إعداد تربوي

2018الرياضيات مع إعداد تربوي
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التخصصالقسمالكلية
بكالوريوسدبلوم

السنة
طالبطالبةطالبطالبة

اللغة العربية وآدابها4

2015اللغة والنحو والرصفاللغة والنحو والرصف

البالغة والنقد
2017البالغة والنقد

2017البالغة والنقد مع إعداد تربوي

األدب
2017األدب

2017األدب مع إعداد تربوي

الدعوة وأصول الدين5

الدعوة والثقافة اإلسالمية

2017الدعوة والثقافة اإلسالمية

2017الدعوة والثقافة اإلسالمية مع إعداد تربوي

2017الدعوة اإلسالمية

2017الثقافة اإلسالمية

2015الكتاب والسنةالكتاب والسنة

العقيدة
2016العقيدة

2016العقيدة مع إعداد تربوي

القراءات
2016القراءات

2016القراءات مع إعداد تربوي

التصاميم6

التصاميم
2019تصميم داخيل

2019جرافيك

2016تصميم أزياءتصميم أزياء

السكن وإدارة املنزل
2016السكن وإدارة املنزل

2016السكن وإدارة املنزل مع إعداد تربوي

الدراسات القضائية واألنظمة7
2018الدراسات القضائيةالدراسات القضائية

2018األنظمةاألنظمة

8
العلوم االقتصادية 

واملالية اإلسالمية
2017االقتصاد اإلسالمياالقتصاد اإلسالمي

2015الطب والجراحةالطب والجراحةالطب9

2015العالج الطبييعيالعالج الطبيعيالعلوم الطبية التطبيقية10

2015الصيدلةالصيدلةالصيدلة11

12
تعليم اللغة العربية

للناطقني بغريها

2016تعليم اللغة العربيةتعليم اللغة العربية

2016إعداد املعلمنيإعداد املعلمني
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التخصصالقسمالكلية
بكالوريوسدبلوم

السنة
طالبطالبةطالبطالبة

الكلية الجامعية بالليث13

2016الرتبية األرسيةالرتبية األرسية

2018الرياضياتالرياضيات

2017اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

2016الفيزياءالفيزياء

2017الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

2019اإلعالماإلعالم

2018الدعوة والثقافة اإلسالميةالدعوة والثقافة اإلسالمية

اللغة العربية

)نحو ورصف(
2016اللغة والنحو والرصف

2018الكيمياءالكيمياء

الكلية الجامعية بالقنفذة14

اللغة العربية
2016اللغة العربية

2016اللغة العربية مع إعداد تربوي

2017الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

الرياضيات
2018الرياضيات

2018الرياضيات مع إعداد تربوي

الكيمياء
2018الكيمياء

2018الكيمياء مع إعداد تربوي

2016الفيزياءالفيزياء

2016الفيزياء مع إعداد تربوي

2017اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

2016الرتبية األرسية مع إعداد تربويالرتبية االرسية

2016الرتبية البدنية مع إعداد تربويالرتبية البدنية

76 برنامجالمجموع
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3- االعتماد الدولي:

ت: األنشطة واألعمال التي تمَّ

− تم إعداد خطة عمل شاملة ملرشوع االعتماد الربامجي األكاديمي الدويل.

− تم عمل بيان بالكليات والربامج يف كل كلية التي ستكون ضمن هذا املرشوع.

− وضعت الية للتواصل مع الهيئات الدولية لالعتماد األكاديمي حسب الربامج املدرجة يف نطاق املرشوع.

− تمت الزيارة النهائية لربامج الهندسة املدنية وهندسة الحاسب وعلوم الحاسب من هيئة ABET الدولية للحصول عىل االعتماد الدويل.

− أنهت كلية العلوم االجتماعية برامجها الستة )إعالم ــ إنجليزي ــ جغرافيا ــ علم املعلومات ــ خدمة املجتمع ــ مركز اللغة اإلنجليزية( تقرير الدراسة الذاتية وكافة املستندات 

املطلوبة للحصول عىل االعتماد الدويل من الهيئة األمريكية الدولية  ..American Academy for Liberal Arts )AALE( وســتقوم AALE خالل شــهر سبتمرب 2014م بزيارة 

أخرية للكلية ومنتظر الحصول عىل االعتماد يف شهر ديسمرب 2014م.

− أنهت سبعة برامج طبية )طب املختربات ــ التغذية اإلكلينيكية ــ عالج طبيعي ــ اإلدارة الصحية ــ التخدير ــ الخدمات الطبية الطارئة ــ التمريض( تقرير الدراسة الذاتية 

وكافة املســتندات املطلوبة للحصول عىل االعتماد الدويل من الهيئة األملانية الدولية )AHPGS(.  وســتقوم )AHPGS( خالل شهر نوفمرب 2014م بزيارة اخرية للكليات ومنتظر 

الحصول عىل االعتماد يف شهر ديسمرب 2014م.

− بدأت كلية أدارة األعمال أعداد التقارير الخاصة بهيئة االعتماد الدويل AACSB وذلك لثالثة برامج بالكلية: الفندقة والســياحة، إدارة األعمال، التســويق ومتوقع االنتهاء من هذه 

اإلجراءات يف شهر ديسمرب 2014م.

− الجموم: أكمل برنامج الحاسب اآليل أكثر من 60% من SSR وهناك فرصة جيدة بالنسبة لهم لتقديم طلب للحصول عىل ABET يف الدورة القادمة )زيارة يف خريف 2015م(.

 SSR الليث: أكمل برنامج الحاسب اآليل أكثر من 30% من −
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نقاط القوة :

− حصلت كلية املجتمع عىل االعتماد الدويل يف وقت قيايس بالجهود الذاتية للكلية مما أعطي الثقة لباقي الكليات.

− دعم اإلدارة العليا للجامعة ملرشوع االعتماد األكاديمي الوطني والدويل.

− الدورات التدريبية املستمرة التي تنظمها عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية لنرش ثقافة االعتماد.

− التعاون املثمر والبناء بني عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية والهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

− اهتمام من األساتذة يف األقسام املرشحة لالعتماد الدويل لخوض هده التجربة رغم ما بها من تحديات.

− التواصل املستمر بني أساتذة الجامعة واملحافل األكاديمية الدولية يتيح لهم التعرف والتواصل مع الجامعات املعتمدة دولياً.

− التنافس الدائم بني جامعات اململكة للحصول عىل االعتماد الدويل ملا له من أثر ايجابي واضح عىل الخريجني.

−أنشات عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية وحدة االعتماد الدويل لتتويل مهام التنظيم والتنسيق لهذا املرشوع.

نقاط الضعف:
− عدم وجود ميزانية مالية مخصصة لالعتماد الدويل للرصف منها عىل متطلبات االعتماد.

− بعض األساتذة ال يجيدوا كتابة متطلبات االعتماد الدويل باللغة اإلنجليزية مما يؤدي ايل الرتجمة والتي لها الكثري من السلبيات.

− لم تتبني الجامعة بعد منهجية وآلية واضحة كي تسلكها إلرشاد ودعم االعتماد الدويل.

− يحتاج البحث عن هيئة دولية لالعتماد مجهود ووقت مما يثني الكثريين عن مواصلة البحث واكمال املشوار.

− عدم تكوين فرق عمل داخل كل كلية لتتويل مهمة االعتماد الدويل.

− االزدواجية يف التحضري لالعتماد الوطني والدويل.  من املفرتض أن االعتماد الدويل يجزأ عن االعتماد الوطني.

− عدم وجود نظام حوافز للعمل يف االعتماد الدويل داخل الكليات فما يزال هذا املجهود تطوعي من البعض فقط.

− ضعف البنية التحتية يف الفروع )عىل سبيل املثال اإلنرتنت(.
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مقترحات التحسين:
− دعم وحدة االعتماد الدويل للقيام بمهامها لتحقيق األهداف املرجوة من املرشوع.

− تخصيص ميزانية مالية لدعم مرشوع االعتماد الدويل.

− وضع نظام للحوافز واملكافآت للعاملني يف مرشوع االعتماد الدويل داخل الكليات.

− التنسيق مع الهيئة الوطنية إلعفاء الربامج الحاصلة عىل االعتماد الدويل من التقدم لالعتماد الوطني.

− التعاقد مع خرباء وجامعات وهيئات محلية ودولية لإلرشاد واإلعداد لالعتماد الدويل.

− إلحاق فريق مرشوع االعتماد الدويل داخل الكليات بدورات مكثفة للغة اإلنجليزية مخصصة لالعتماد.

− االستفادة من قاعدة البيانات وخربات الهيئة الوطنية يف اختيار جهات االعتماد الدويل.

− تشكيل لجنة مشرتكة لتقييم الربامج يف الفروع املختلفة للجامعة .

الخطة المستقبلية للعام الدراسي القادم:
− طلب تخصيص ميزانية مالية لدعم مرشوع االعتماد الدويل.

− وضع خطة عمل تفصيلية لبدء مرشوع االعتماد الدويل.

− وضع جدول زمني لكل برنامج مشارك يف مرشوع االعتماد الدويل 
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دليل االعتماد الربامجي الدويل:
جدول رقم ) 4 ــ 24 ( دليل االعتماد الربامجي الدويل لكليات جامعة أم القرى

تاريخ االعتمادالجهة المانحةالبرامجالجهةم

1

2

3
كلية املجتمع

قسم العلوم الصحية

COE )USA(تم الحصول عىل االعتماد يف سبتمرب 2010م قسم العلوم اإلدارية

قسم العلوم الهندسة

4

5

6

7

كلية الهندسة

والعمارة اإلسالمية

كهرباء

ABET )USA(
تم الحصول عىل االعتماد يف ا أكتوبر 2012م 

حتى 30 سبتمرب 2018
ميكانيكا

مدني

متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م)ASIIN )Germanyعمارة

8

9

كلية الحاسب اآليل 

ونظم املعلومات

هندسة الحاسب
ABET )USA(

تم الحصول عىل االعتماد يف ا أكتوبر 2012م 

حتى 30 سبتمرب 2018 علوم الحاسب

10

11

12

13

كلية العلوم الطبية التطبيقية

طب املختربات

AHPGS )Germany(متوقع يف ديسمرب 2014م
التغذية اإلكلينيكية

عالج طبيعي

اإلدارة الصحية

AHPGSالتمريضكلية التمريض14
)Germany(متوقع يف ديسمرب 2014م

15

16

كلية الصحة العامة 

واملعلوماتية الصحية

AHPGSالتخدير
)Germany(متوقع يف ديسمرب 2014م

الخدمات الطبية الطارئة

كلية العلوم االجتماعية17

إعالم

AALE)USA(متوقع يف ديسمرب 2014م

إنجليزي

جغرافيا

علم املعلومات

خدمة اجتماعية

معهد اللغة اإلنجليزية

AHPGSالصيدلةكلية الصيدلة18
)Germany(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م

AHPGSطب االسنانكلية طب االسنان19
)Germany(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م

AHPGSالطب والجراحةكلية الطب والجراحة20
)Germany(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م

كلية إدارة األعمال21
EFMDإدارة أعمال

)Germany(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م
تسويق

كلية العلوم التطبيقية22

فيزياء طبية

ASIIN
))Germanyمتوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م

كيمياء

احياء

رياضيات

كلية التصاميم23
متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م)AAFCS)USAسكن وإدارة املنزل

متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م)NASAD)USAتصميم أزياء
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تاريخ االعتمادالجهة المانحةالبرامجالجهةم

24

25

26

27

28

كلية الرتبية

الرتبية االرسية

CAEPNET
)USA(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م

رياض األطفال

تربية خاصة

تربية بدنية

تربية فنية

29

30

31

الكلية الجامعية بفرع الجموم

متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م)ABET)USAحاسب آيل

ASIINرياضيات
)Germany(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م

EFMDمحاسبة
)Germany(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م

ABETحاسب آيلكلية الحاسب بالليث32
)USA(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م

33

34

35

36

كلية الهندسة بالليث

اإللكرتونيات واالتصاالت

ABET
)USA(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م

الهندسة البيئية

الهندسة الصناعية

هندسة التشييد

37

38

39

40

الكلية الجامعية  بالليث

رياضيات

ASIIN
)Germany(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م

فيزياء

إنجليزي

خدمة املجتمع

41

42
العلوم الصحية بالليث

الصحة العامة
AHPGS

)Germany(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م
اإلدارة الصحية

43

44

45

46

كلية الحاسب بالقنفذة

الحاسب اآليل

ABET
)USA(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م

هندسة الحاسب

نظم املعلومات

تكنولوجيا املعلومات

47

48

49

50

كلية الهندسة بالقنفذة

اإللكرتونيات واالتصاالت

ABET
)USA(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م

الهندسة البيئية

الهندسة الصناعية

هندسة التشييد

الكلية الجامعية بالقنفذة51

أحياء

ASIIN
)Germany(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م

كيمياء

فيزياء

رياضيات

العلوم الصحية بالقنفذة52
AHPGSالتمريض

)Germany(متوقع الحصول عىل االعتماد ديسمرب 2016م
الخدمات الطبية الطارئة
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الباب الخامس
البحث العلمي والمكتبات والمجالت العلمية 

1/5 المعاهد البحثية
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أواًل: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي

رسالة المعهد :

− تدعيم رسالة الجامعة. 

− تشجيع البحث العلمي يف مختلف ميادينه مع الرتكيز عىل األلويات البحثية ملواجهة املشكالت املجتمعية والتنموية.

− العناية بالرتاث اإلسالمي جمعاً وفهرسة وتحقيقاً , وربط الجامعة باملجتمع يف إطار القيم اإلسالمية.

أهداف المعهد :

1. وضـع سياسـة للبحـث العـلـمـي.

2. جـمع الرتاث اإلسالمي , والعناية به, وفهرسته , وتحقيقه. 

3. االلتزام باملعايري اإلسالمية )األخالقية(. 

4. تقديم االستشارات العلمية التخصصية , والتدريب يف املجاالت املتاحة باملعهـد. 

5. تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عىل إجراء البحوث يف مختلف التخصصات. 

6. التعاون مع الهيئات واملؤسسات املختلفة إلجراء وتمويل البحوث. 

7. نشــر نتائـج البحـث العـلمـي. 

8. متابعة البحـوث والكتب العربية واألجنبية , وترجمة ما يصلح منها ونشـــره. 
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البحوث األكاديمية الممولة 

1. البحوث املمولة من ميزانية الجامعة :
جدول رقم ) 5 ــ 1 (  مجمع شامل لحالة املشاريع البحثية املقدمة 

خالل العام الدرايس 1435/1434هـ 

النسبة المئويةعدد المشاريع البحثيةالحالة

300100المقدمة

10.33المنجزة

299.67تحت اإلنجاز

23879.33تحت اإلجراء

3110.34المرفوضة

10.33المتعثرة

بيان تفصييل  بحالة املشاريع البحثية وأعدادها خالل العام الدرايس 1435/1434هـ 

بالنسبة للمراكز البحثية التالية:

1. مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية.

2. مركز بحوث الطب والعلوم الطبية.

3. مركز بحوث العلوم االجتماعية.

4. مركز إحياء الرتاث اإلسالمي.

5. مركز بحوث التعليم اإلسالمي.

6. مركز بحوث العلوم التطبيقية.

7. مركز أبحاث الصيدلة.

8. مركز بحوث العلوم الرتبوية والنفسية.
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جدول رقم ) 5 ــ 2 (  حالة املشاريع البحثية املقدمة ملركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية 
خالل العام الدرايس 1435/1434هـ 

1435هـحالة المشاريع البحثية

30المقدمة

ــالمنجزة

2تحت اإلنجاز

18تحت اإلجراء

10المرفوضة

ــالمتعثرة

جدول رقم ) 5 ــ 3 (  حالة املشاريع البحثية املقدمة ملركز بحوث الطب والعلوم الطبية 
خالل العام الدرايس 1435/1434هـ

1435هـحالة المشاريع البحثية

44المقدمة

ــالمنجزة

10تحت اإلنجاز

30تحت اإلجراء

4المرفوضة

ــالمتعثرة

جدول رقم ) 5 ــ 4 (  حالة املشاريع البحثية املقدمة ملركز بحوث العلوم التطبيقية 
خالل العام الدرايس 1435/1434هـ

1435هـحالة المشاريع البحثية

61المقدمة

ــالمنجزة

ــتحت اإلنجاز

61تحت اإلجراء

ــالمرفوضة

ــالمتعثرة
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جدول رقم ) 5 ــ 5 (  حالة املشاريع البحثية املقدمة ملركز أبحاث الصيدلة 
خالل العام الدرايس 1435/1434هـ

1435هـحالة المشاريع البحثية

4المقدمة

ــالمنجزة

ــتحت اإلنجاز

2تحت اإلجراء

2المرفوضة

ــالمتعثرة

جدول رقم ) 5 ــ 6 (  حالة املشاريع البحثية املقدمة ملركز بحوث العلوم االجتماعية 
خالل العام الدرايس 1435/1434هـ

1435هـحالة المشاريع البحثية

13المقدمة

ــالمنجزة

13تحت اإلنجاز

ــتحت اإلجراء

ــالمرفوضة

ــالمتعثرة
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جدول رقم ) 5 ــ 7 (  حالة املشاريع البحثية املقدمة ملركز إحياء الرتاث اإلسالمي 
خالل العام الدرايس 1435/1434هـ

1435هـحالة المشاريع البحثية

108المقدمة

1المنجزة

2تحت اإلنجاز

100تحت اإلجراء

4المرفوضة

1المتعثرة

جدول رقم ) 5 ــ 8 (  حالة املشاريع البحثية املقدمة ملركز بحوث التعليم اإلسالمي 
خالل العام الدرايس 1435/1434هـ

1435هـحالة المشاريع البحثية

4المقدمة

ــالمنجزة

ــتحت اإلنجاز

4تحت اإلجراء

ــالمرفوضة

ــالمتعثرة
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جدول رقم ) 5 ــ 9(  حالة املشاريع البحثية املقدمة مركز بحوث العلوم الرتبوية والنفسية 
خالل الفرتة 1435/1433هـ

1435/1433هـحالة المشاريع البحثية

65المقدمة

13المنجزة

23تحت اإلنجاز

ــتحت اإلجراء

24المرفوضة

5المتعثرة
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تطور أعداد املرشوعات البحثية ألعضاء هيئة التدريس 
املنجزة والجارية منها خالل األعوام الدراسية الخمس املاضية
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تطور االعتمادات املخصصة لتمويل أنشطة املرشوعات البحثية يف ميزانية الجامعة 
واملنرصف الفعيل من االعتمادات خالل األعوام الدراسية الخمسة املاضية
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2.البحوث الممولة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية : 

املشاريع البحثية املدعومة 
من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتابعة لوحدة املتابعة بمعهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي

جدول رقم ) 5-10 ( إحصائية مكتب التنسيق واملتابعة ألبحاث 
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من 1432هـ إىل 1435هـ

عدد سنوات المشروعالبرنامجالتمويلاسم المشروعالكليةاسم الباحثالسنةرقم

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا21.500ت ط ــ 11 ــ 0108العلوم / رياضياتعبري بنت ماجد البقمي1432هـ1

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا58.500ت ط ــ 11 ــ 0282الفنون والتصميم الداخيلعبري بنت خالد عبدالله األنصاري1432هـ2

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا31.200ت ط ــ 11 ــ 0302العلوم / أحياءعبري بنت أبو بكر أحمد العيدروس1432هـ3

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا56.400ت ط ــ 11 ــ 0349الفنون والتصميم الداخيلصالحة بنت سعيد محمد الغامدي1432هـ4

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا63.500ت ط ــ 11 ــ 0387الفنون والتصميم الداخيلفايزة بنت مساعد محمد الصبحي1432هـ5

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا57.100ت ط ــ 11 ــ 0409الفنون والتصميم الداخيلغرسة بنت عيل هشيل أفضل الشهري1432هـ6

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا19.024ت ط ــ 11 ــ 0434الفنون والتصميم الداخيلإيمان بنت حسن القرني1432هـ7

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا46.330ت ط ــ 11 ــ 0436الفنون والتصميم الداخيلعبري بنت غازي املسعودي1432هـ8

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا69.000ت ط ــ 11 ــ 0456الفنون والتصميم الداخيلعفاف بنت عبدالرحمن عبدالله اللويحان1432هـ9

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا54.224ت ط ــ 11 ــ 0577الفنون والتصميم الداخيلليىل بنت أحمد إبراهيم طيب1432هـ10

سنتانمشاريع أبحاث كبرية1.584.000أ ت ــ 30 ــ 125الطبد. فيصل بن أحمد عالف1432هـ11

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا37.000ت ط ــ 11 ــ 0728الفنون والتصميم الداخيلهناء بنت عدنان محمد وزان1433هـ12

ًمشاريع أبحاث كبرية998.500أ ت ــ 30 ــ 28العلوم التطبيقيةد. خالد بن سليمان خليل خريو1433هـ13 ثالثون شهرا

سنتانمشاريع أبحاث كبرية1.594.047ت ك ــ 11 ــ 0574العلوم التطبيقيةد. عبدالرحمن بن سعد عبدالله السعيدي1433هـ14

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا87.000ت ط ــ 12 ــ 0999العلوم / أحياءهبة بنت محمد محمد مجاهد1434هـ15

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا59.500أ ط ــ 34 ــ 162العلوم / كيمياءأشواق بنت عيل عبدالقادر باحارث1434هـ16

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا47.000أ ط ــ 34 ــ 91الرتبيةوائل بن زين العابدين النجار1434هـ17

سنة واحدةمشاريع أبحاث صغرية103.900ت ص ــ 10 ــ 140معهد خادم الحرمنيد. تركي بن محمد عبدالكريم حبيب الله1434هـ18

سنتانمشاريع أبحاث كبرية1.170.925أ ك ــ 11 ــ 0577العلوم الطبية التطبيقيةد. أسامة بن عدنان محمد كنسارة1434هـ19

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا27.000أ ط ــ 35 ــ 55العلوم التطبيقيةرنا بنت عيل عبدالله كتبي1435هـ20

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا40.000أ ط ــ 35 ــ 248الفنون والتصميم الداخيلرشا بنت سمري مجلد1435هـ21

سنة واحدةطلبة الدراسات العليا30.000أ ط ــ 35 ــ 252العلوم التطبيقيةفاطمة بنت محمد املرحبي1435هـ22

6.255.650مجموع التمويل
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ثانيُا: معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة

نبذة عن المعهد:
تســعى حكومة اململكة العربية السعودية لتوفري األســباب التي تحقق للحجاج واملعتمرين والزوار نيل بغيتهم وتأدية شعريتهم بيرس وســهولة، وذلك عن طريق البحث العلمي 

واألســاليب العلمية الحديثة، لتحقيق عمل من أفضل األعمال وأرشف القربات. وقد كان إنشاء معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج يف جامعة أم القرى أحد تلك األعمال التي 

خصصت لتطوير الخدمات املؤدية لتيسري املناسك والعناية بالشعائر الدينية عموماُ.

إن معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرة مع ما يتحقق فيه من التشــابه مع غريه من معاهد البحث العلمي يف التزام املناهج العلمية من اســتقراء أو تجريب أو قياس. 

ويف تتبع أساليب أداء العمل من تلقي مشاريع البحوث، ثم تحكيمها ودراستها دراسة تفصيلية، إضافة إىل طرق التقارير املرحلية وغري ذلك ـ إال أن تميزه وتفرده عىل املستوى العاملي 

يف أنه يخدم مكاناً ذا حدثاً فريداً وتجمعاً ال مثيل له. لذلك اختلفت أهداف البحث عن نظائره يف العالم من ناحية اختصاصه بالحج واملشاعر املقدسة واملدينتني املقدستني، وما يرتبط 

بهما من أمور ٍتخطيطية ٍأو بيئية ٍأو إنسانية ٍ.

كما تتميز أبحاث الحج بصعوباتها يف أنها ترتكز عىل أيام معدودة محددة من العام لجمع املعلومات وإجراء القياســات ودراســة رشائح متباينة من األجناس واللغات واملستويات. 

ويربز عامل الوقت يف مثل هذه األبحاث والدراسات، فالفرصة ال تتكرر إال مرة واحدة يف العام.

لذا صدر القرار السامي رقم )476( لسنة )1418هـ( باعتماد املعهد كـمرجع رئيس للدراسات واألبحاث املتعلقة بالحج واملشاعر املقدسة.

الرؤية :
املرجع العلمي االستشاري الرائد يف أبحاث الحج والعمرة والزيارة وتطبيقاتها.

الرسالة :
تقديم دراسات وبرامج بحثية واستشارية وتدريبية وخدمات للمجتمع، لتطوير منظومة متكاملة ومستدامة للحج والعمرة والزيارة تحقيقاً للمقاصد الرشعية.

األهداف :
- تأسيس بنك للمعلومات عن الحج.

- بناء سجل تاريخي للحج ومكة املكرمة واملدينة املنورة.

- تطوير الخدمات واملرافق املقدمة يف الحج والعمرة والزيارة ورفع كفاءتها التشغيلية.
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محاور الخطة االستراتيجية 1440/1436هـ :
بفضل الله، اعتمد معايل مدير جامعة أم القرى الخطة االســرتاتيجية للمعهد 1440/1436هـ. وتتكون الخطة االســرتاتيجية للمعهد من خمســة محاور، وتضم اثنا عرش هدفاً 

اسرتاتيجياً، تنجز من خالل أكثر من ثمانية وثالثني مهمة بدأ مجلس املعهد بتنفيذها منذ مطلع عام 1436 هـ.

•  المحور االستراتيجي األول: )التحفيز وتطوير بيئة العمل(.
»توفري بيئة إيجابية محفزة إلنتاج أرقى األبحاث والدراســات وأحدثها يف مجال الحج والعمرة والزيارة، وتطويــر منظومة إدارية حديثة، وإجراءات عمل واضحة، وتوفري الحوافز 

املادية واملعنوية التي تســاعد عىل استقطاب أفضل املوارد البرشية يف املجاالت والتخصصات األكاديمية، واإلدارية كافة، باإلضافة إىل تطوير بنية تقنية أساسية متكاملة«، وسنسعى 

لتحقيق ذلك بعون الله من خالل:

  الهدف االسرتاتيجي األول : االرتقاء النوعي والكمي بالباحثني والفنيني واإلداريني.

  الهدف االسرتاتيجي الثاني : تطوير وتحسني إجراءات العمل.

  الهدف االسرتاتيجي الثالث : تطوير البنية التقنية واملعامل.

• المحور االستراتيجي الثاني: )البحوث واالستشارات(.
»ســنكون معهداً رائداً بني املؤسســات البحثية املهتمة بمجاالت الحج والعمرة والزيارة، حيث ننتج البحوث والدراسات وفقاً ملستويات الجودة العاملية، بما يعود بالنفع الكبري عىل 

تطوير منظومة الحج والعمرة، ويؤهلنا مستقبالً إىل تحقيق جوائز عاملية يف مجال األبحاث واالبتكارات العلمية«.

 وسنسعى لتحقيق ذلك بعون الله من خالل:

  الهدف االسرتاتيجي الرابع : االرتقاء بجودة األبحاث.

  الهدف االسرتاتيجي الخامس : نرش ثقافة البحث العلمي.

  الهدف االسرتاتيجي السادس : االرتقاء بجودة الخدمات االستشارية وتنميتها. 

• المحور االستراتيجي الثالث: )التدريب ونقل المعرفة(.
» ستصبح الربامج التدريبية التي يقدمها املعهد مقصداً للمهتمني والعاملني يف مجال الحج والعمرة والزيارة «.  

وسنسعى لتحقيق ذلك بعون الله من خالل:

 الهدف االسرتاتيجي السابع : تنمية مهارات العاملني يف الحج والعمرة والزيارة. 
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• المحور االستراتيجي الرابع: )معهد شامل لمعلومات الحج والعمرة والزيارة(.

» سيعمل املعهد عىل توفري املعلومات والبيانات لجميع املهتمني بمجاالت الحج والعمرة والزيارة«، إصالح النفوس وسنسعى لتحقيق ذلك بعون الله من خالل:

الهدف االسرتاتيجي الثامن : تطوير منظومة معلوماتية متخصصة ومرتابطة.  

الهدف االسرتاتيجي التاسع : إنشاء مقاييس معتمدة ألداء الحج والعمرة والزيارة.  

الهدف االسرتاتيجي العارش: زيادة عدد املستفيدين من معلومات املعهد.  

المحور االستراتيجي الخامس: )االستثمار والتنمية المستدامة(.  •

»توفري مصادر تمويل متعددة لدعم األنشطة والربامج الخاصة باملعهد عىل املدى الطويل«. وسنسعى لتحقيق ذلك بعون الله من خالل:

الهدف االسرتاتيجي الحادي عرش : توفري مصادر تمويلية ثابتة ومتغرية تساهم يف سد احتياجات املعهد.  

الهدف االسرتاتيجي الثاني عرش : تصميم برنامج فعال لتسويق النتاج العلمي والخدمات التي يقدمها املعهد.  

منهجية عمل المعهد :

يعتربُ املعهُد جهًة بحثيًة استشــارية تُقدم نتائَج أبحاثهــا للجهات املعنية؛ للوقوف عليها واألخذ بها - إن رأت ذلك - ويعتني املعهــُد بكل ما يخدم الحاج واملعتمر والزائر، 

وتســتمر أبحاثُه ودراســاتُه ُطوال العام، وتصُل هذه الدراسات إىل ذُروتها خالل موســمي رمضان والحج، حيُث يتواصل العمُل عىل َمدار الساعة ويسعى املعهُد خالل هذه 

املواســم إىل استقطاب عدٍد كبرٍي من الباحثني وطالب الجامعات؛ للمشاركة يف أعمال األبحاث والدراســات املطلوبة. كما يُعد املعهُد الرافَد الرسمَي للمعلومات الخاصة بالحج 

والعمرة واملدينتني املقدستني، واملشاعر املقدســة للجهات ذات االختصاص. ويلتزُم املعهُد يف البحث العلمي باملناهج العلمية وأدواتها من استقراٍء، أو تجريب أو قياٍس، وتتم 

آليُة تنفيذ األبحاث من خالل تَلقي مقرتحات املشــاريع البحثية، ومن ثَم تحكيمها من قبل اللجان العلمية املختصــة إلقرارها ودعمها، وبعد ذلك يتُم تقديُم التقارير النهائية 

لهذه األبحاث. ويُعترب معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرة هو املعهد املعتمد عىل مســتوى العالم الذي يهتُم بالدراسات واملشاريع املتعلقة بتطوير الخدمات 

واملرافق املقدمة يف منظومِة الحج والعمرة، واملدينتني املقدســتني، واملشــاعر املقدسة، وما يرتبط بهما من مجاالٍت تخطيطيٍة، وهندســيٍة، وتقنيٍة، وبيئيٍة وطبيعيٍة، وإدارية 

ومعلوماتيٍة. وتوعويٍة  وإعالميٍة  إنسانيٍة 

وتتميُز أبحاُث الحج بصعوباتها؛ نظراً ألنها تعتمد عىل أيام معدودة محددة من العام لجمع املعلومات، وإجراِء القياســات، ودراســة رشائَح متباينة من األجناس واللغات 

واملســتويات، ســواًء كان ذلك يف موسم الحج، أو موســم العمرة خاصًة يف شــهر رمضان، ومن ثَم تربُز أهميُة عامل الوقت يف مثل هذه األبحاث والدراسات، مما يتطلُب 

املؤهلة. العلمية  الكفاءات  من  عدداً 
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أقسام المعهد:

 يشتمُل املعهُد عىل خمسة أقساٍم بحثية علمية، إضافًة إىل قسِمي خدمات وهما قسم الشؤون اإلدارية واملالية، وقسِم العالقات العامة.

قسم البحوث اإلداريـــــة واإلنسانيـة ــ قسم البحـوث البيئيــة والصحيــة ــ قسم البحوث العمرانيــــة والهندسية ــ قسم البحوث والشؤون اإلعالمية ــ قسم املعلومات 

والخدمات العلمية.

إنجازات املعهد خالل عام 1435/1434هـ

األبحاث املنجزة

الدراسات والربامج املستمرة

األبحاث املنشورة باملجالت

ورش العمل

براءات اإلخرتاع

املشاركة يف املؤتمرات والندوات واملعارض

اللجان الفنية
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جدول رقم ) 5 ــ 11 (  األبحاث املنجزة

المساعدونالباحثون المشاركونالباحث الرئيسيالمحورعنوان البحثم

1
دراسة خدمات مؤسسات الطوافة 

إدارية دراسة ميدانية  عام 1435هـ
وإنسانية

أعضاء القسم من اإلدارينيأعضاء القسم من األكاديمينيأ.د. عبد الله عبد الرحمن

2
دراسة خدمات مؤسسات رشكات العمرة 

رمضان 1435هـ
أعضاء القسم من اإلدارينيأعضاء القسم األكاديمينيأ.د. عبد الله عبد الرحمن

3
تقييم املنشآت الغذائية بمكة املكرمة 

خالل موسم رمضان

بيئية وصحية

د. عصام عبد الحليم مريس

د. بسام حسني مشاط

أ.د. أحمد محمد إيهاب

د. عاطف محمد فتحى

د. عبد اللطيف عيسوى

د. عمر بشري أحمد

د. سيد منري قل

أ. محمد جاوي

أ. فواز منيش

أ. أحمد عبد الله السهيل

أ. ماهر حسني مشاط

4
تقييم وجبات اإلعاشة بمكة املكرمة 

خالل موسم رمضان
أ.د. عبد الحميد عوض

د. بسام حسني مشاط

د. وليد السيد أبو السعود

د. صفوت صالح جرب

أ. ايمن عىل البيحانى

أ. عبد الرزاق حويان

أ. محمد حامد صالح

أ. إبراهيم محمد فالته

أ. رضوان عمر ساملني

5
تقييم املنشآت الغذائية بمكة املكرمة 

خالل موسم الحج
د. عصام عبد الحليم مريس

د. بسام حسني مشاط

أ.د. أسامه عىل عطالله

د. عاطف محمد فتحى

د. عبد اللطيف عيسوى

د. عمر بشري أحمد

د. سيد منري قل

أ. محمد جاوي

أ. فواز منيش

أ. أحمد عبد الله السهيل

أ. ماهر حسني مشاط

أ.د. عبد الحميد عوضتقييم وجبات اإلعاشة بمكة املكرمة خالل موسم الحج6

د. بسام حسني مشاط

د. وليد السيد أبو السعود

د. صفوت صالح جرب

أ. ايمن عىل البيحانى

أ. عبد الرزاق حويان

أ. محمد حامد صالح

أ. إبراهيم محمد فالته

أ. د. إبراهيم حسني أحمددراسة وضع مؤرشات أداء مرشوع  اإلفادة من لحوم الهدى واألضاحى7

أ. د. عاطف حسني أصغر

أ. د. شوكت فتحى

د. عمر بشري أحمد

أ. زيني عرفة زيني

8
توسعـة مصلـى النسـاء يف الجهـة الشماليـة الرشقيـة للمسجـد 

وتطوير مقرتح لربط مصىل النساء بالروضة الرشيفة

عمرانية 
وهندسية

د. محمد عبد الله إدريــس
د. سامي ياسني برهمني                                        

أ.د. عالء الدين األلفي

أ. د. أحمد البدوي طه عبداملجيدتقييم تشغيل قطار املشاعر يف موسم حج 1434 هـ9
د. فاضل بن يحيى عثمان                                     

د. خالد عبدالرحمن أرسه

أ. د. عالء الدين عادل األلفيدراسة عمرانية لتسهيل زيارة البقيع باملدينة املنورة10
د. محمد عبدالله إدريس                                       

د. عبدالرحمن املوجان
م. عبدالله عيل النباتي                                    

م. أحمد محمد الكابيل

د. عبداملجيد الغامديد. طالل بن صالح مندورةمرشوع تطوير أنظمة تكييف الهواء بمخيمات إسكان الحجاج بمنى11
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المساعدونالباحثون المشاركونالباحث الرئيسيالمحورعنوان البحثم

دراسة شاملة لتطوير الرسائل املوجهة لتوعية الحجاج عىل جبل عرفات12

إعالمية

د. عثمان بكر قزاز
أ.د. فضل رحيم خان                 د. وجدي 

عبد الظاهر

أ. طالل محمد حبيب                    

أ. خالد عبدالرحمن

د. عثمان بكر قزازدراسة تقييم حمالت التوعية الصحية يف الحج13

د. محمد عيل غريب                              د. 

إيمان فتحي حسني                      د. وجدي 

عبدالظاهر

د. زكريا إبراهيم الدسوقيدور وسائل االتصال الحديثة يف معالجة مشكالت زوار املسجد النبوي14

د. عثمان بكر قزاز                   د. إيمان 

فتحي حسني                        د. أحمد حاتم 

قايض

أ. عبدالعزيز الزهرانيد. عثمان بكر قزازالبوابات اإللكرتونية ودورها يف توعية املعتمرين15

أ.د. فضل رحيم خانسياق ومالمح االتصال يف مرافق وسكن املعتمرين16

تطوير منظومة معلوماتية متكاملة لدعم القرار يف مجال الحج والعمرة17

معلومات

ا.د/ عدنان بن عبدالعزيز قطب

د/عصام عيل خان

ا.د/سمري شعراوي

ا.د/محمود أحمد الجمل

د/صهيب غاني صديق

ا.رامي أحمد املورعي

ا.عبدالله نور الهوساوي

18
دراسة الوضع الراهن بمطار األمري عبداملحسن بن عبدالعزيز بمدينة 

ينبع
د/عصام عيل خان

ا.د/سمري شعراوي

ا.د/محمود أحمد الجمل

19

دراســــة تحليلية ألزمنة املراحـــل اإلجرائيـــــة التي يمر 

بها الحـــــاج يف مطـــــــــــــار امللك عبد -العزيز الدويل 

بجـــــــدة 1434 هـ

د. نارص مناحي البقمي
أ. د. سمري شعراوي

أ. د. محمود أحمد الجمل

20
التحليل اإلحصائي للفروق بني الخصائص االقتصادية واالجتماعية 

ملعتمري الداخل والخارج
أ. د. سمري شعراوي

د. نارص مناحي البقمي

أ. د. محمود أحمد الجمل

21
بناء نموذج تقريبي ملعتمري الخارج يف موسم رمضان باستخدام 

الشبكات العصبية
أ. د. محمود الجمل

د. عصام خان

أ. د. سمري شعراوي

22
دراسة مشكلة التكدس املروري للمركبات يف الطريق من عرفات إيل 

املزدلفة يف موسم الحج، ووضع بعض التصورات لحلها  
أ. د. سمري شعراويأ. د. محمود أحمد الجمل

مرشوع تطوير أنظمة تكييف الهواء بمخيمات إسكان الحجاج بمنى

د. طالل بن صالح مندورة

د. عبداملجيد الغامدي
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جدول رقم ) 5 ــ 12 (  الدراسات والربامج املستمرة

المساعدونالباحثون المشاركونالباحث الرئيسيالمحورعنوان البرنامجم

برنامج رصد الظواهر االجتماعية السلبية بالحرمني الرشيفني لعام 1435هـ.1

ية
سان

إن
 و

ية
ار

إد

د. محمد الرشيف

د. طارق العقال

أ.د. عبدالله عبدالرحمن

د. رزق فتوح

د. أحمد قايض

أ. أحمد كردي

أ. بندر مسعود

أ. ريان الطس

د. إبراهيم جالل محمدأ.د. رمزي الزهرانيبرنامج الحج والعمرة يف محتوى أدوات التواصل االجتماعية خالل موسم الحج وشهر رمضان لعام 1435هـ2

د.  عصام جفريالدراسة املستمرة حجم اإلنفاق الكيل للحجاج القادمني من الخارج لعام 1435هـ.3

أ.د. صالح الغزايل

د. جمال بو خاتم

أ.عالء مدني

د. محمد الرشيفدراسة تقييم برنامج الحج منخفض التكلفة4
أ. أحمد كردي

أ. ماجد باوزير

السجل العلمي والتاريخي ملاء زمزم5

بيئية وصحية

د. عاطف محمد فتحىد. بسام حسني مشاط
أ. محمد عبد الكريم

أ. عبد الله سعيد باأخرض

د. عبد اللطيف عيسويرصد عنارص املناخ بمكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة6

د. تركي حبيب الله

د. صفوت صالح جرب

د. وليد السيد أبو السعود

أ. إبراهيم محمد فالته

أ. أحمد عبد الله السهيل

د. تركي حبيب اللهتعرض الحجاج واملعتمرين مللوثات الهواء بمكة املكرمة واملشاعر املقدسة7

أ.د. عبد الحميد عوض

د. عصام مريس

د. سيد منري قل

د. عاطف محمد فتحى

أ. يارس عبد الوهاب

أ. مراد جمال مراد

أ. فواز عبد الرحيم منيش

د. صفوت صالح جربمتابعة السيول بمكة املكرمة8

د. تركي حبيب الله

د. عبد اللطيف عيسوى

د. وليد السيد أبو السعود

أ. أيمن عىل البيحانى

أ. زينى عرفة زينى

رصد االشعة الشمسية الساقطة عىل مكة املكرمة9
أ.د. عبد العزيز بن رشاد                     

عىل رسوجى

د. عبد اللطيف عيسوي

د. تركي حبيب الله

د. عصام مريس

أ. محمد حامد صالح موىس

د. عمر بشري أحمدصحة الحجاج واملعتمرين10
أ. د. عاطف حسني أصغر

أ. د. إبراهيم حسني أحمد

أ. صالح عبد الرحمن

أ. عبد الرزاق حويان

د. عصام عبد الحليم مريسرصد املخلفات الصلبة بمكة املكرمة واملشاعر املقدسة11

د. بسام حسني مشاط

د. صفوت صالح جرب

د. وليد السيد أبو السعود
أ. جربيل محمد برناوى

برنامج مراقبة وتقييم الخطط التشغيلية وتفويج الحجاج بمنطقة جرس الجمرات12

ية
س

ند
وه

ة 
ني

مرا
ع

د. وهيب دخيل الله الحربيد. عبدالخالق جالل الدين دولة

م. وائل حسن مرزا

م. محمد ثامر الحربي

أ. فايق جميل أوان

أ. بندر خالد باضبعاند. محمد بن سالم باضبعانمتابعة نقل الحجاج بالرحالت الرتددية ملوسم حج 1434 هـ13

م. وائل خالد سالمة اللهأ.د. أحمد البدوي طه عبداملجيدبرنامج حركة املركبات واملشاه أثناء األفاضة من عرفات إىل مزدلفة14
أ. بدر بن محسن الحكم

أ. حسن بن عيل كليم

د. خالد بن عبدالرحمن أرسهالخرائط اإلرشادية15
م. محمود بن خالد قطان

م. عبدالعزيز سعيد خليفة
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التصوير الفوتوغرايف16

ية
الم

إع

أ. منصور محمد خان

أ. اسامة حسن صباغالتصوير الفيديوا17

أ. جميل محمد السلفيالتصوير الجوي18

أ.طالل محمد حبيب اللهالتوثيق الصحفي19

دراسة اإلحصاءات الديموغرافية للحجاج واملعتمرين لعام 1435هـ20

ت
ـا

ــ
ــ

وم
عل

م

ا.د/محمود أحمد الجملا.د. سمري مصطفى شعراوي

د. عصام عيل خانبرنامج تطوير نظام األرشفة اإللكرتونية21

ا.رامي أحمد املورعي

ا.عبدالله نور الهوساوي

م/نايف بن محمد برشف

م/تركي سعد السويهري

د. أحمد حاتم قايضبرنامج تطوير موقع املعهد عىل اإلنرتنت22
أ.رامي أحمد املورعي

أ.منصور أحمد باوزير

د. عصام عيل خانبرنامج تطوير استبانات دراسات املعهد وآليات جمع املعلومات وإدخالها23
ا.د/سمري شعراوي

د/ضياء الدين عطية

أ.مازن عبدالله منشاوي

م.حسان جميل سمكري

أ.أحمد مولوي نور

الخصائص الديموغرافية للمعتمرين رمضان 1434 هـ24

أ. د. سمري شعراوي
الخصائص الديموغرافية للحجاج عام 1434 هـ25

الخصائص الديموغرافية للمعتمرين رمضان 1435 هـ26
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Journal Name Volume- Issue- Pages Int. Ranking

1
 An Analysis into the temporal variations

 of ground level ozone in the arid climate of
.Makkah applying k-means algorithms

 Said Munir, Turki M.
 Habeebullah, Atef M.F.
 Mohammed, Essam A.
 Morsy, Abdel Hameed
 A.H. Awad, Abdulaziz

 R. Seroji and Ibrahim A.
.Hassan

E
nv

ir
on

m
en

ta
l

Environment Asia 2014 ,)1( 8 ISI/Scopus

2  Comparing the Performance of Statistical
Concentrations  Models for Predicting  PM10

 Sayegh, A.S., Said Munir,
Turki M. Habeebullah

Aerosol and Air Quality Research )2014( 653-665  :)3 ( 14
ISI/Scopus

2.664=IF

3  Spatial Variations of atmospheric particulate
)matters in Makkah )KSA

 Turki M. Habeebullah,
 Atef M.F. Mohammed,

Essam A. Morsy

 International Journal of Science
)and Research )IJSR

2014 ,)10( 3

 International
 Peer Reviewed
 Journal )IPRJ(

3.358=IF

4 Variation of Surface Temperature over Al-
Madinah Al-Munawarah

 Abdellatif Esawy
 A. Abdou, Turki M.

Habeebullah

 International Journal of Science
)and Research )IJSR

)2014( 1734-1752 :)8( 3
 International

 Peer Reviewed
)Journal )IPRJ

3.358=IF

5
 sensitivity )Regional Climate Model )RegCM3
 to the domain size selection, Application over

the Southwest Asia

 Abdellatif Esawy
 A. Abdou, Turki M.

 Habeebullah, Abdulaziz
R. Seroji, Said Munir

 JKAU: Meteorology,
 Environment & Arid Land

Agriculture Science
)2014( 185-209 ,25

 Academic
 Journal

 Published by
 King Abdulaziz

 6University,
Jeddah, KSA

6 Temperature Trend on Makkah, Saudi Arabia
 Abdellatif Esawy A.

Abdou
 Atmospheric and Climate

Science
)2014(457-481 ,4

,ISI

1.23=IF

7  Recent Trends in Surface Air Temperature
over Al-Taif, Saudi Arabia

 Abdellatif Esawy A.
Abdou

 International Journal of Science
and Research

)2014( ..1324-1343 :)9(3

 International
 Peer Reviewed
 Journal )IPRJ(

3.358=IF

جدول رقم ) 5 ــ 13 (  األبحاث املنشورة باملجالت واملؤتمرات العربية واألجنبية
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8  Microorganisms associated particulate matter:
A preliminary study

 Alghamdi MA, Shamy
 M, Ana Redal M, Khoder
 M, Abdel Hameed A.H.

Awad, Elserougy S

E
nv

ir
on

m
en

ta
l

Science of the Total Environment )2014( 116–109 :)480–479(1
Scopus

3.9 =IF

9  The impact of nanosilver particles on foot
-odor producing microbes

 Bassam Mashat, Abdel
Hameed A. Awad

Current World Environment
accepted ISI

10  Power Density of Cellular Tower against
Distance, Direction and Height: A Case Study

 Abdel Hameed A.H.
 Awad, Turki M.

Habeebullah

 JKAU: Meteorology,
 Environment & Arid Land

Agriculture Science
Accepted

 Academic
 Journal

 Published by
 King Abdulaziz

 University,
Jeddah, KSA

11 التقييم البيئي و الصحي ملركز استقبال حجاج الرب 
باملدينة املنورة

عبد الحميد عوض، و تركي 
محمد حبيب الله، و طايل 

محمود الحسن

 JKAU: Meteorology,
 Environment & Arid Land

Agriculture Science
Accepted

 Academic
 Journal

 Published by
 King Abdulaziz

 University,
Jeddah, KSA

12
 Laser and Colorimetric Analysis Techniques

 for Quality Assessment of some imported
frozen meat cuts

 Abdelsalam  A.
 Abdelsalam, Adel M.

,Ibrahim

,Osama A. Attala

 Abdelrahman A.
Abdelrahama

 World Journal of dairy and Food
Science

)2014( 212 - 204 :)2( 1

 International
 Peer Reviewed
)Journal )IPRJ

0.4=IF

13

 Sero-epidemiological survey on Rift Valley
 fever among small ruminants and their close
 human contacts in Makkah, Saudi Arabia, in

2011

 Mohamed A.M., Ashshi
 A.M., Asghar A.H., Abd

El-Rahim I.H.A., El-
.Shemi A.G. & Zafar T

,.Rev. sci. tech. Off. int. Epiz )2014( )3( 33
ISI

1.63 =IF

14
 Clinical and molecular investigations of

 Johne’s disease among small ruminants in
Makkah, Saudi Arabia

 Atif H Asghar, Ibrahim
 HA Abd El-Rahim, Amr
 M Mohamed and Omar B

Ahmed

,Int. J. Bioassays )2014( 3445-3451 ,)11( 3
ISI

0.5 =IF
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15

 Molecular Detection of Methicillin Resistant
Staphylococcus aureus

 in Patients With Urinary Tract Infections in
Khartoum State

 Omar B. Ahmed,
 Miskelyemen A. Elmekki,
 Elfadil E. Omar, Mogahid

M. Elhassan

E
nv

ir
on

m
en

ta
l

 Natural and Medical Sciences
)1.)NMS No

1-8)1(

 International
 Peer Reviewed
 Journal )IPRJ(

))IPRJ

16
 Comparison of three DNA extraction methods
 for polymerase chain reaction )PCR( analysis

of bacterial genomic DNA

 Omar B. Ahmed, Atif
 H. Asghar, Mogahid M.

Elhassan

 African journal of
microbiological research

)2014(598-602:)6(8 ISI

0.54 :IF

17

 Prevalence and antibiotic susceptibility of
methicillin-resistant

 Staphylococcus aureus isolated in Makkah
hospitals

 Atif H. Asghar, Omar B.
Ahmed

 Egyptian Academic Journal of
Biological Sciences

)2014( 65 – 59 :)1(6
 International

 Peer Reviewed
)Journal )IPRJ

18

 Detection of Salmonella in Food Samples by
Culture and Polymerase Chain

Reaction Methods

 Omar B Ahmed, Atif H
 Asghar, Ibrahim HA Abd
El-Rahim and Hegazy AI

J Bacteriol Parasitol 5:3 ,2014
ISI

1.74=IF

19

 Detection of Community Acquired
 Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus

by

Polymerase Chain Reaction

 Omar B Ahmed, Atif H
Asghar

 International Journal of
Bioassays

3332-3335 ,)10( 3 ,2014
ISI

0.4=IF

20

 Prevalence of Classical Enterotoxin Genes in
 Staphylococcus Aureus Isolated from Food

Handlers in Makkah City Kitchens
 Omar B Ahmed, Bassam

H. Mashat
 Asian Journal of Science and

Technology
)2014( 727-731,)11( 5

,ISI

0.5=IF

21
 Thermal Performance and Environmental

 Assessment of Evaporative Cooling Systems:
Case of Mina Valley, Saudi Arabia

 Alharbi, A., Boukhanouf,
 R., Turki M.

 .Habeebullah, Ibrahim, H

 International Journal of Civil,
 Architectural Science and

Engineering
)2014( 499-503 ,)5(8

 International
 Peer Reviewed
)Journal )IPRJ
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22  Risk Assessment of Exposure to BTEX in the
Holy City of Makkah

Turki M. Habeebullah

E
nv

ir
on

m
en

ta
l

Arabian Journal of Geosciences DOI: 10.1007/s12517-013-1231-8
ISI

0.74=IF

23  and its trace An analysis of atmospheric PM10
)element contents in Madinah )KSA

 Atef M.F. Mohammed.,
 Essam, A. Morsy, Turki M.
Habeebullah, Said Munir

 International Research Journal
 of Agricultural Science and Soil

Science
Accepted and Under publication

 International
 Peer Reviewed
)Journal )IPRJ

24
 in )Modeling Particulate Matter )PM10
 Makkah, Saudi Arabia – a View Point of

Health Impact
Turki M. Habeebullah

 Journal of Clean Energy
Technologies

)2014( 196-200 ,)3(2
 International

 Peer Reviewed
)Journal )IPRJ

25
 Assessment of hydrological changes in

 the Nile River due to the construction of
Renaissance Dam in Ethiopia

 Mohamed El Bastawesy,
Safwat Gabr, Ehab Nafea

 The Egyptian Journal of Remote
Sensing and Space Sciences

Accepted, Nov., 2014 Scopus

26
 Occurrence of fungal .)2014( .AI

 contamination due to unhealthy haircutting
during hajj

 Omar B Ahmed, Atif
 H Asghar, Bassam H

 Mashat, Ibrahim HA Abd
El-Rahim, A.  Hegazy

 International Journal of Science
and Research

)12(3

Accepted December 2014

 International
 Peer Reviewed
)Journal )IPRJ

3.358 

27  The Effect of Sea Breezes on Air Pollution
Dispersion

 Turki M. Habeebullah,
 Steve Dorling and Phil

Govier

 JKAU: Meteorology,
 Environment & Arid Land

Agriculture Science
)2014( 173-189 ,)2(24

 Academic
 Journal

 Published by
 King Abdulaziz

 University,
Jeddah, KSA

28

 Estimation of the hydrological parameters
 for Wadi urana in Makkah and the holy

 places using remote sensing data, flash flood
observations and GIS

 Mohammed El Bastawesy,
Turki M. Habeebullah

 JKAU: Meteorology,
 Environment & Arid Land

Agriculture Science
)2014( 49-74 ,)2(24

 Academic
 Journal

 Published by
 King Abdulaziz

 University,
Jeddah, KSA

29
 Prevalence of mecA, PVL and ica genes in

 Staphylococcus aureus strains isolated from
unrinary tract infections

Omar Bashir Ahmed
 African journal of

microbiological research

Accepted

December 2014

ISI

0.54 :IF

30

 The Interaction between Air Quality
 and Meteorological Factors in an Arid

Environment of Makkah, Saudi

Arabia

 Turki M. Habeebullah,
 Said Munir, Abdel

 Hameed A. A. Awad,
 Essam A. Morsy,

,Abdulaziz R. Seroji

Atif M. F. Mohammed

 International Journal of
Environmental Science

and Development

,576-580 :)8( 6

August 2015

 International
 Peer Reviewed
)Journal )IPRJ
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31
 Use of Electronic Billboards )EBBs( and

 Message Recall: Examining the Effectiveness
.of the EBBs as a PSA Tool

 Gazzaz, Osman. Khan,
Fazal., & Iqbal, Zafar

M
ed

ia

Asian Social Science   )2014( .48-56 ,)7(10 SCOPUS

32
 Communicative Ecology of Sojourners from

 Pakistan and its Implications for Public
Service Campaigns

Gazzaz, B. Osman
 Accepted for publication in

 Procedia - Social and Behavioral
Sciences

 I-COME’14, .000-000 )2014( 00
 October 17-18, 2014, Langkawi,

.Malaysia
SCOPUS,  ISI

33

 Persuasion and Communication Campaigns:
 Outlines of a Communication Intervention
 Strategy for Crowd Management at Islamic

.Holy Places )Masha’er( during Hajj

 Khan, Fazal R., Gazzaz,
Osman

 Submitted to As-shajarah,
 International Institute of Islamic
 Thought and Civilization, IIUM,

Kuala Lumpur, Malaysia

)Feb. 2014( ISI

34

 Modeling and Forecasting the Number of
 Pilgrims Coming from Outside the Kingdom of
 Saudi Arabia Using Bayesian and Box-Jenkins

Approaches

,Sameer M. Shaarawy

 Esam A. Khan and 
Mahmoud A. Elgamal In

fo
rm

at
io

n

ور
ح

امل

 )IJACSA(

 International Journal of
 Advanced Computer Science and

Applications

 Volume 5 No 4 April 2014.  To be
.published on May 01, 2014
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35  Facial Image Query System Based on Time Series
for Pilgrims Identification

,Sameer M. Shaarawy

 Esam A. Khan and 
Mahmoud A. Elgamal

In
fo

rm
at

io
n

ور
ح

امل

 14th Scientific Proceedings of the
 Forum for Hajj, Umra,  and Ziarah

.2014 ,Research, Makkah, April

36
 Forecasting the Number of Muslim Pilgrims

 Using NARX Neural Networks with a
Comparison Study with Other Modern Methods

,Sameer M. Shaarawy

 Esam A. Khan and 
Mahmoud A. Elgamal

 British Journal of Mathematics and
.Computer Science

37  Velocity-Based Modeling of Physical“
”Interactions in Dense Crowds

 Sujeong Kim, Stephen J.
 Guy, Karl Hillesland, Basim

 Zafar, Adnan Abdul-Aziz
Gutub, Dinesh Manocha

 3 , The Visual Computer , Springer
.2014 June

SCOPUS,  ISI

38  Information Gathering Schemes for“
”Collaborative Sensor Devices

 Salah Aly, Turki AlGhamdi,
 Mohamed Salim, Hesham

Amin, Adnan Gutub
Procedia Computer Science

 Vol. 32, Pages: 1141-1146, Elsevier,
June 2014

39  Leyer Security System for Hiding Sensitive-2“
,”Text Data on Personal Computers

 Nouf Al-Otaibi and Adnan
Gutub

 Lecture Notes on Information
 ,Theory

 Vol. 2, No. 2, Pages 151-157,
 Engineering and Technology Publishing,

.June 2014
SCOPUS

40
 Flexible Stego-System for Hiding Text in“

 Images of Personal Computers Based on User
”Security Priority

  Nouf Al-Otaibi and Adnan
Gutub

 2014 Proceedings of ,”
 International Conference
 on Advanced Engineering
 )2014-Technologies )AET

 Pages 250-256, Dubai UAE, 25-26
.December 2014

41  Leyer Security System for Hiding Sensitive-2
,”Text Data on Personal Computers

 Nouf Al-Otaibi and Adnan
Gutub

 3rd International Conference The
 on Advancements in Information

.,)2014 Technology )ICAIT

 Proceedings Pages: 73-79, Science and
 Engineering Institute Conference held
 at Flora Grand Hotel, Dubai, , 22-23

 2014

التصنيف 
العالمي

المجلد 
- العدد - 
الصفحات

اسم المجلة / المؤتمر اسماء الباحثين اسم البحث م

مجلة العمارة والتخطيط نوفمرب 2013

ية
س

ند
وه

ة 
ني

مرا
ع

د. محمد عبدالله إدريس األسس واملرتكزات التصميمية للفراغات العمرانية باملنطقة املركزية بمكة املكرمة 1

مجلة الجامعة لعلوم الهندسة والعمارة اإلسالمية   1435/4/4 هـ د. محمد عبدالله إدريس
دور التصميم املتكامل يف تهيئة وتحسني مواقع الزحام

“دراسة حالة منطقة املطاف باملسجد الحرام”
2

مجلة القطاع الهنديس – جامعة األزهر ابريل 2014
د. خالد عبدالرحمن 

أرسه
األداء التشغييل لنظام النقل الرتددي بالحافالت يف طريق امللك عبدالعزيز بمدينة 

مكة املكرمة 3

امللتقى العلمي الرابع عرشألبحاث الحج والعمرة والزيارة
د. خالد عبدالرحمن 

أرسه
آراء مستخدمي النقل العام بني الحرم ومواقف حجز السيارات عىل مداخل مكة 

املكرمة عرب الطريق الدائري الثالث خالل شهر رمضان 1432 هـ 4

د. محمد سالم باضبعان تحسني الحركة املرورية عىل شارع املسجد الحرم “العزيزية العام” بمكة املكرمة 5

أ.د. عالء الدين عادل 
األلفي

مفهوم اإلستدامة البيئية يف املباني الديناميكية

“رؤية مستقبلية إلسكان الحجاج بمشعر منى”
6
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جدول رقم ) 5 ــ 14 (  ورش عمل نظمها وشارك بها منسوبي املعهد 

عنوان ورشة العملم

ور
مح

ال

تاريخ ومكان االنعقادالجهة المنظمة
نوع المشاركة

)تقديم ورقة/حضور(

ورش عمل شارك فيها منسوبي المعهد

مخرجات أبحاث ودراسات الحج والعمرة عام 1435هـ1

ة 
ري

دا
إ

ية
سان

إن
الوكالة األكاديميةو

جامعة أم القرى – معهد أبحاث 
الحج1436/3/2 هـ

تقديم دراسة خدمات العمرة.

لقاء مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة2
قسم البحوث اإلدارية واإلنسانية 

باملعهد
رمضان 1435هـ - قسم البحوث اإلدارية 

واإلنسانية
استضافة

عرض خطة األبحاث املقرتحة ألقسام املعهد ملوسم )رمضان 1435هـ (3

ية
ح

ص
 و

ية
يئ

ب

الوكالة األكاديمية 
11 – 19 رمضان)1435(هـ -  معهد 
خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج 

والعمرة

مناقشة خطة األبحاث املقرتحة 
مع مجلس إدارة  املعهد

4
عرض ما تم تنفيذه  وإبراز أهم النتائج والتوصيات للخطة البحثية التي طبقت خالل شهر 

رمضان وتأثري تلك النتائج يف تطوير منظومة الحج والعمرة.
الوكالة األكاديمية 

12 – 16 ذو القعـدة )1435(هـ - معهد 
خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج 

والعمرة

مناقشة نتائج األبحاث 
والدراسات ملوسم رمضان 

1435هـ مع مجلس إدارة  
املعهد

5
تفعيل سبل االستفادة القصوى من الدراسات واألبحاث املقدمة من قبل اإلقسام لخدمة منظومة 

الحج والعمرة
الوكالة األكاديمية

5 محــرم )1436( هـ - معهد خادم 
الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرة

حضور

حلقة نقاش مخرجات أبحاث الحج والعمرة6

ية
الم

إع

تقديم ورقة عمل2 ربيع االول 1436هـالوكالة األكاديمية

ورش عمل شارك فيها منسوبي المعهد

ورشة عمل الرقابة الصحية1
ية

ح
ص

 و
ية

يئ
ب

حضور22 محرم 1435هـرشكة أسمى للحلول البيئية

حضورفندق أبراج البيت بالحرم املكيالهيئة السعودية إلدارة الدواء والغذاءورشة عمل لسالمة الغذاء يف الحج2

حضور7 ديسمرب 2014مرشكة نيزكحلول اختبارات ونظم تحليل املياه3

حضور9-10 ديسمرب 2014رشكة نيزكاملمارسات السليمة والتوصيات يف رصد التلوث امليكروبي4

جيل جديد من نظام النقل بالحافالت5

ية
س

ند
وه

ة 
ني

مرا
ع

23-1435/4/24 هـ  مدينة بروكسل االتحاد العاملي للنقل العام
حضورببلجيكا

هيئة تطوير مكة املكرمة واملشاعر ورشة عمل تأصيل الطابع العمراني ملكة املكرمة6
حضورجماد األوىل 1435 هـ  مكة املكرمةاملقدسة

حضورذو الحجة 1435 هـ  مكة املكرمةوزارة الحجندوة الحج الكربى7

17-1435/10/18هـ  فندق الهيلتون وزارة الحجتحسني أداء منظومة النقل بالرحالت الرتددية8
ورقة عمل– جدة

حضور1435/6/28هـ  مكة املكرمةهيئة تطوير مكة واملشاعر املقدسةمناقشة مرشوع النقل العام بالحافالت9

24-1435/4/26هـ  جدة – فندق الجمعية السعودية للهندسة املدنيةآفاق النقل العام يف اململكة10
ورقة عملالهيلتون

برنامج القيادات التنفيذية لتقنية املعلومات11

ت
ما

لو
مع

______

______ورشة عمل الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التعامالت الحكومية اإللكرتونية12

______ورشة عمل نحو رسالة مؤثرة عرب الشاشات اإللكرتونية للحرمني الرشيفني13

______القمة السنوية السادسة ألمن املعلومات يف الفضاء اإللكرتوني14

______القمة السنوية الخامسة للتعامالت اإللكرتونية الحكومية15
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شارك معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرة يف العديد من األنشطة البحثية واملؤتمرات العلمية 
وورش العمل واملرتبطة بمنظومة الحج والعمرة، والتي أقيمت داخل وخارج اململكة العربية السعودية

13 - 14 جمادى األولى 1435هـ

المشاركة  في ورشة عمل : دعم وتنظيم العمل الخيري بالحج والعمرة

تنظيم : مثابة لالستشارات النظامية في الحج والعمرة

مقر االنعقاد : فندق دار اإليمان انتركونتيننتال )المدينة المنورة(

25 ربيع الثاني 1435هـ

انعقاد : اللقاء التشاوري األول لألكاديميين بمعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة

مقر االنعقاد : الخيمة البحثية ــ مقر المعهد

27 صفر 1435 هـ

ورشة عمل : التفويج إلى المسجد الحرام

تنظيم : معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة والزيارة

مقر االنعقاد : الخيمة البحثية ــ مقر المعهد

28 رجب 1435هـ

المشاركة في ورشة عمل : »شراكة تبادل الخبرات واإلبداع لمشروع بناء

 وتطوير تطبيقات وقواعد البيانات المكانية لمدن الحج والمشاعر المقدسة«

تنظيم : معالي وزير الحج د. بندر بن محمد حجار )وزارة الحج(

مقر االنعقاد : فندق بارك حياة )جدة(
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11 – 16 رمضان 1435هـ

تنظيم ورشة العمل األولي : لمناقشة خطة األبحاث المقترحة لموسم رمضان 1435 هـ

تنظيم : الوكالة األكاديمية لمعهد خادم الحرمين ألبحاث الحج والعمرة

مقر االنعقاد : الخيمة البحثية ــ مقر المعهد
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12 – 16 ذو القعــدة 1435هـ

تنظيم ورشة العمل الثانية : لمناقشة خطة األبحاث المقترحة لموسم حج 1435 هـ 

وعرض ما تم تنفيذه  وإبراز أهم النتائج والتوصيات للخطة البحثية التى طبقت خالل شهر رمضان

تنظيم : الوكالة األكاديمية لمعهد خادم الحرمين ألبحاث الحج والعمرة

مقر االنعقاد : الخيمة البحثية ــ مقر المعهد
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1  ذى الحجــة 1435هـ

لقاء الباحثين الثاني : لمنسوبي معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج 

والعمرة لمناقشة األبحاث

 والدراسات المقرر تنفيذها خالل موسم حج 1435 هـ

برعاية : مدير الجامعة معالي الدكتور بكري بن معتوق عساس

مقر االنعقاد : الخيمة البحثية ــ مقر المعهد

5   ذو الحجـــة 1435هـ

تنظيم ورشة عمل : الواقــع الميدانــي لبعــض مناسـك الحــج

تنظيم : معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج 

والعمرة بالتعاون مع وزارة الشؤون االسالمية

واألوقاف والدعوة واإلرشاد

مقر االنعقاد : جامعـة أم القرى
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جدول رقم ) 5 ــ 15 (  براءات االخرتاع

Docket NoPatent Name.المحورإسم طلب براءة األختراعم

استخدام مواد بديلة لرقائق الخشب لتحسني كفاءة املكيف1

ية
ح

ص
 و

ية
يئ

ب

17-32331)2014/7 Evaporate cooler and pad )published

Cooling receptacle for vaccine bottles )published 2014/7(32331-42وعاء تربيد لحفظ زجاجات اللقاح2

32331Oil-Less pump sampling system and method-65استخدام مضخة الزيتية ألخذ العينات3

Catalytic converter for confined areas )published 2014/7(32331-68املحول الحفاز ىف األماكن املغلقة واألنفاق4

32440Catalytic Converter for Vehicles-01املحول الحفاز يف السيارات5

Herbal formula for diabetes Type-324401-02تركيبة عشبية ملرض السكرى النوع األول6

32440Particulate Sensor with Automated Water Sprayers-18حساس الجسيمات العالقة مزود برشاشات رذاذية7

32440Herbal formulation to treat hypotension-50تركيبة عشبية ملرض ضغط الدم8

32440Herbal formulation to lower cholesterol levels-51تركيبة عشبية لخفض مستوى الكولسرتول9

32440Herbal formulation to treat prostate inflammation-52تركيبة عشبية لعالج التهاب الربوستاتا10

32440Herbal formulation to treat constipation-53تركيبة عشبية لعالج اإلمساك11

32440Herbal formulation to treat diarrhea-54تركيبة عشبية لعالج اإلسهال12

32440Herbal formulation to manage hypertension-55تركيبة عشبية إلدارة ارتفاع ضغط الدم13

32331Diagnosis of Lumpy Skin Disease in Cattle and Water Buffalos-58تشخيص مرض الجلد العقدي يف األبقار والجاموس املياه14

15
النوكليوتيدات تسلسل وتحليل تطور السالالت من فيوجن )F( حاتمة للمرصيني 

)PPRV( اآلفات ديس بيتي املجرتات الفريوسات
59-32331

 Nucleotide Sequencing and Phylogenic Analysis of Fusion )F( Epitope
)for Egyptian Pests Des Petit Ruminants Virus )PPRV

32331Water/Air Spray Gun for Cleaning a Solar Sensor-61مسدس ماء / هواء رذاذى لتنظيف االستشعار الشمسية16

32331Study of Brucellosis in Ruminant Animals and Humans-75دراسة داء الربوسيالت يف الحيوانات املجرتة الحيوانات والبرش17

32331Detection and Determination of pesticide residues in food and water-77كشف وتقدير متبقيات املبيدات يف األغذية واملياه18

19
تقييم وإدارة السيول والرصف الصحي يف املناطق الحرضية من مستجمعات 

اليابسة من مدينة مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية: اآلثار املرتتبة عىل موارد 
املياه الجوفية

78-32331
 Assessment and management of the flash floods and urban sewage of the

 dry land catchments of the Holy City of Makkah, KSA: The implication
on groundwater resources

حذاء آيل كوسيلة نقل شخصية تعمل بالهواء املضغوط بقوة وزن املستخدم20

ية
س

ند
ه

A1 20100207348 US
 Wheeled personal transportation device powerd by weight of the user:

the autoshoe
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جدول رقم ) 5 ــ 16 (  املشاركات يف املؤتمرات والندوات واملعارض املتخصصة

التاريخ اسم المؤتمر المحور اسماء الباحثين اسم البحث / نوع المشاركة م

23-24 جمادى 
اآلخرة 1435هـ

امللتقي العلمي الرابع عرش ألبحاث الحج والعمرة والزيارة. 23-24 جمادى 
اآلخرة 1435هـ. معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرة – 

جامعة أم القرى.

ية
ح

ص
 و

ية
يئ

ب

أ.د. عبدالحميد عوض،

د. بسام مشاط
التكييف الصحراوى والحمل امليكروبي بالهواء الداخيل بخيام مني: دراسة حالة 1

د. عصام عبد الحليم مريس،

د. عاطف محمد فتحى،

د. تركي حبيب الله،

د. سيد منري

األتربة العالقة بساحات املسجد النبوي الرشيف-املدينة املنورة خالل رمضان 
1434هـ.

2

د. صفوت صالح الدين جرب؛

د. تركي محمد حبيب الله؛

د. وليد. السيد أبو السعود؛

د. محمد البسطوييس

تقييم القدرة االستيعابية ملصارف وأنفاق السيول بمكة املكرمة 3

د. عمر بشري أحمد
استخدام تقنية تفاعل التضاعف التسلسيل يف الكشف عن بكترييا اإليكوالي 

والساملونيال بمطاعم مكة املكرمة خالل موسم رمضان 1434هـ
4

26 – 29 ربيع األول 
1434هـ 

معرض صحة العرب 2014 

بقاعة الشيخ سعيد للمؤتمرات بمبنى التجارة العاملي بمدينة دبي

د. تركي حبيب الله

حضور 5

6 ربيع الثاني 
1435هـ

ملتقى اإلبتكار يف نظم املعلومات الجغرافية 2014، واملنعقد بقاعة امللك عبد 
العزيز التاريخية بجامعة أم 

حضور 6

5 جمادي األول 
1435هـ

ملتقى اإلبتكار يف النقل وإدارة الحشود )2014( واملنعقد بجامعة أم القرى حضور 7

16 - 19 جمادى 
األول 1435هـ

معرض املعمل العربي 2014، واملنعقد بقاعة الشيخ سعيد للمؤتمرات بمبنى 
التجارة العاملي بمدينة دبي

حضور 8

20 جمادي الثاني 
1435هـ

ملتقى اإلبداع وريادة األعمال )2014( واملنعقد بجامعة أم القرى حضور 9

17 جمادى األول 
1436 هـ

معرض املرور الخليجي

ية
س

ند
وه

ة 
ني

مرا
ع

د. خالد بن عبدالرحمن أرسه

د. محمد بن سالم باضبعان
حضور 10

املنظمة املغربية للوقاية من حوداث الطرق باملغرب د. الهاشمي محمد املربوك حضور 11

18 جماد اآلخر 
1435هـ

ساحة بحوث النقل بفرنسا د. الهاشمي محمد املربوك حضور 12

28 جمادى اآلخرة 
1435 هـ 

امللتقى الوطني التاسع لنظم املعلومات الجغرافية بالدمام
م. محمود بن خالد قطان

م. عبدالعزيز بن سعيد خليفة
حضور 13

27 جمادى اآلخر 
1435 هـ

املؤتمر األقليمي للنقل العام “مدينتك تنمو مع النقل العام” ومعرض 
مصاحب له

د. محمد بن سالم باضبعان

د. خالد بن عبدالرحمن أرسه
حضور 14

معرض  GITEX، دبي، اإلمارات العربية املتحدة

ت
ما

لو
مع

د.عصام بن عيل خان حضور 15

12-17 رجب

 1435 هـ

مسابقة  “إنتل العاملية للعلوم والهندسة” -  والية كالفورنيا - الواليات 
املتحدة األمريكية

أ.د.عدنان بن عبدالعزيز قطب مشارك برتشيح من لجنة حكام 16
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.No
اسم البحث

)Title(

اسماء الباحثين

)Author Names(

المحور

)Branch(

اسم المؤتمر

)Conference Name(

التاريخ

)Date(

1
 The Interaction Between Air Quality and

 Meteorological Factors in the Arid Environment of
Makkah, Saudi Arabia

 Turki M. Habeebullah, Said
 Munir, Abdel Hameed A.H. Awad,
 Essam A. Morsy, Seroji, A.R., Atef

.M.F. Mohammed

E
nv

ir
on

m
en

ta
l

 2nd International Conference on Environment
 ,)2014 Pollution and Prevention )ICEPP

Auckland, New Zealand
2014 ,13-12 November

2 Spatial and temporal analysis of air pollution in
Makkah, the Kingdom of Saudi Arabia

 Turki M. Habeebullah, Said
 Munir, Essam A. Morsy, Atef M.F.

Mohammed

 5th international conference on
 environmental science and technology,

Gdansk, Poland
2014 ,16-14 May

3 Modelling the effect of warming climate on ground
level ozone – a case study in Makkah

 Said Munir, Turki M.
 Habeebullah, Essam A. Morsy,
 Atef M.F. Mohammed, Ayman

Albihani

 2nd Saudi International Environment
 Technology Conference, Riyadh, Saudi

 Arabia, by King Abdulaziz City of Science and
)Technology )invited presentation

214 November 12 – 10

4 Modelling particulate matter in Makkah – a quantile
regression approach

Said Munir, Turki M. Habeebullah

 14th Scientific conference by the Custodian of
 the Two Holy Mosques Institute for Hajj and
  Umrah Research, Umm Al-Qura University,

Makkah, Saudi Arabia

2014 ,April 24 - 23

5
 The impact of importation of live ruminants on the 
 epizootiology of Foot and Mouth Disease )FMD( in

Saudi Arabia

 Abd El-Rahim I.H.A., Asghar
A.H., Mohamed A.M.,  Fat’hi S.M

6 Recent Methods of Slaughtering and its Effect on
Meat Safety and Hygiene

Ibrahim H.A. Abd El-Rahim
 Third Gulf Conference on the Halal Industry

and its Services, Kuwait
2014 ,May 15-13

7
 Thermal Performance and Environmental Assessment
 of Evaporative Cooling Systems: Case of Mina Valley,

Saudi Arabia

 Alharbi, A., Boukhanouf, R., Turki
 .M. Habeebullah, Ibrahim, H

 The International Conference on
 Environmental Engineering and Applications

)2014 )ICEEA
2014 May 27-26

8 Ecology of Sojourners from Pakistan and its
Implications for Public Service Campaigns

Gazzaz, Osman B

M
ed

ia )2014( 00 ,Social and Behavioral Sciences
 Langkawi, Malaysia. ,14’I-COME .000-000

][SCOPUS, ISI
2014 October 18-17
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معرض مدريد الدولي للكتابمعرض جنيف الدولي للكتاب

ندوة المكتبات الخاصة في المملكة العربية السعودية الواقع والمستقبلمعرض ماليزيا الدولي للكتاب
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جدول رقم ) 5 ــ 17 (  اللجان الفنية

نوع المشاركةرئاسة اللجنةإسم اللجنة الفنيةم

1
ممثل ملعهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج يف اجتماع لجنة السقاية والرفادة  

)رمضان 435ه(.

إمارة منطقة

مكة املكرمة
حضور

لجنة إعداد خارطة “سجل” املخاطر ــ مركز إدارة األزمات والكوارث.2

أمانة العاصمة املقدسةلجنة معالجة حوادث التسمم الغذائي يف موسم الحج.3

4
لجنة تطوير خدمات اإلعاشة والتموين باملشاعر املقدسة والحد من حوادث التسمم 

الغذائي.
االستفادة املثىل من الوجبات الغذائية املقدمة من املحالت الخريية.

5
استكماالً لدراسة تطوير خدمات االعاشة والتموين باملشاعر املقدسة إعداد دراسة من قبل استشاري عاملي 

متخصص عن منظومة اإلعاشة والتغذية يف الحج خطط اسرتاتيجية وإجراءات تنفيذية وأساليب رقابية.

6
التأكيد عىل استمرار الهيئة العامة للغذاء والدواء يف إجراء الدراسات امليدانية ذات العالقة بسالمة األغذية وتقديم 

التوصيات الدورية عن ذلك.

7
رضورة متابعة التطورات واملستجدات الدولية لتكنولوجيا صناعة الغذاء والدواء والتي تعقد يف املؤتمرات واملحافل 

الدولية وتكليف الجهة املختصة لالطالع عىل كل جديد بهذا الشأن.

وضع برامج تدريبية متخصصة للمراقبني الصحيني يف مجال الرصد الصحي الغذائي للمطابخ باملشاعر املقدسة.8

9
رضورة ربط الشهادة الصحية للعاملني يف إعداد إنتاج الوجبات الغذائية بحضور دورات تدريبية تأهيلية 

وتثقيفية صحية تحت إرشاف الجهات الرسمية ذات العالقة.

حضورأمارة منطقة مكة املكرمةلجنة األمن والسالمة يف املسجد الحرام10

حضورالرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوياللجنة التحضريية للجنة الحج املركزية11

لجنة الخرائط املبسطة بمكة املكرمة واملشاعر املقدسة12

معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرة

تقديم ورقة
لجنة تطوير طرق املشاة يف املشاعر املقدسة13

اختيار أماكن مناسبة ملشارب ودورات املياه يف املشاعر املقدسة14

حضوراللجنة العلمية للمعهد15

حضورالهيئة العليا ملراقبة نقل الحجاجمعالجة تداخل حركة املشاة مع حركة الحافالت يف منطقة الرتددية باملشاعر املقدسة16

تقديم ورقةوزارة  التعليم العايللجنة إعداد الخطة االسرتاتيجية برنامج تعارف17

حضوروزارة  الشؤون االسالميةاللجنة التنسيقية لتنظيم وانتاج وتوزيع الوسائل الدعوية واالرشاد يف الحج18
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جدول رقم ) 5 ــ 18 (  املشاركة املجتمعية

نوع المشاركةالمشاركونالعنوانرقم

مناقش خارجيد. محمد عبد الله ادريسمناقشة رسالة ماجستري يف جامعة نايف للعلوم األمنية1

رئيس لجنة املناقشةد. الهاشمي محمد الطاهر املربوكمناقشة رسالة ماجستري يف جامعة سوسة بتونس بتاريخ 1435/4/17 هـ2

اإلرشاف العلمي + املناقشة أ.د. عبد الله عبد الرحمناإلرشاف واملناقشة عىل رسالة ماجستري بعنوان ) طبيعة خدمات املعوقني : دراسة ميدانية عىل مدينة األَسكندرية(2

عضود. سامي بن ياسني برهمنياللجنة التنفيذية لكريس األمري خالد الفيصل لتطوير املناطق العشوائية3

عقد دورات تدريبية4

د. محمد بن سالم باضبعانللسائقني واملوظفني والفنيني العاملني يف النقل الرتددي

محارض

أ. د. إبراهيم حسنيالرقابة الصحية عىل األغذية

فحص وحفظ األغذية

أ. د. أسامه عطالله
فساد األغذية والتسمم الغذائي

أساسيات نظم الجودة

سبل الرقابة الصحية عىل األغذية

5
تدريب طالب وزارة الرتبية والتعليم للتدريب لتأهيلهم لألوملبياد الوطني لإلبداع العلمي 

)مسار البحث العلمي(

أ. د. أحمد اهاب حجازي

د. عاطف محمد فتحى

د. عمر بشري أحمد

د. وليد السيد أبوالسعود

تدريب وإرشاف

تدريب وإرشافد. وليد السيد أبوالسعوداإلرشاف عىل التدريب امليداني لطالب املستوى الثامن بشعبة التقنيات الجغرافية )كلية العلوم اإلجتماعية( 6

أنشطة وفعاليات المعهد

20 ربيع األخر 1435هـ

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود )رحمه الله( وبحضور صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أقيمت فعاليات الملتقى العلمي الرابع عشر ألبحاث الحج والعمرة والزيارة في الفتــرة من 24-23 

جمادى اآلخرة 1435هـ - الموافق23- 24 ابريل  2014م بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية
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جدول رقم ) 5 ــ 19 ( الجلسات العلمية بفعاليات امللتقى العلمي الرابع عرش ألبحاث الحج والعمرة والزيارة 

الجلسة العلمية األوىل: دراسات اإلدارة واالقتصاد وفقه الحج والعمرة

رئيس الجلسة: سعادة وكيل وزارة الحج األستاذ/ حاتم بن حسن قايض

الجهةالمحاضرعنوان الورقة

جامعة امللك خالدد. محمد محمد سيد أحمد تفعيل أنظمة حماية املستهلك وأثرها عىل الصورة الذهنية للمملكة عند الحجاج واملعتمرين

جامعة الطائفد. مرتىض عبد الرحيم محمدظاهرة االفرتاش يف الحج، دراسة فقهية مقارنة

جامعة أم القرىد. مارية طالب الزهرانياإلطعام الخريي يف املشاعر املقدسة بني الكفاية الغذائية واإلرساف

معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرةد. محمد أحمد الرفاعي الحج عرفة 

جامعة امللك خالدأ.د. محمد إبراهيم الغامديضوابط ورشوط فقه األولويات يف الحج

الجلسة العلمية الثانية: دراســات البيئـــة والصحيـــــــة
رئيس الجلسة: سعادة أمني العاصمة املقدسة الدكتور/ أسامة بن فضل البار

الجهةالمحاضرعنوان الورقة

معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرةأ.د.عبدالحميد عوض عبدالحميدالتكييف الصحراوي والحمل امليكروبي بالهواء الداخيل بخيام مني: دراسة حالة

جامعة امللك فيصلأ.د.محمد حامد الشويهدينظام إنذار من الربق والرعد بمنطقة مكة املكرمة 

معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرةد.عصام عبدالحليم مريساألتربة العالقة لساحات املسجد النبوي الرشيف خالل رمضان 1434 هـ 

وزارة الصحةد. وائل أحمد شاهنيعالقة الحالة التغذوية بالحاج  

معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرةأ.د إبراهيم حسني عبدالرحيمتأثري استرياد الحيوانات املجرتة عىل وبائية مرىض الحمى القالعية خالل موسم حج 1433هـ
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الجلسة العلمية الثالثة: التجارب والخربات ودورها يف تطوير الخدمات
رئيس الجلسة: سعادة وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور/ عيىس محمد رواس

الجهةالمحاضرعنوان الورقة

الدفاع املدنيالرائد/ نايف بن راشد الرحييلتجربة إدارة الدفاع املدني باملدينة املنورة يف توعية الحجاج

رشطة العاصمة املقدسةعقيد/د. خالد عوض الفعرتنظيم حشود الحجاج بساحات املسجد الحرام يف اليوم العارش والحادي عرش من ذي الحجة

الدفاع املدنيعقيد/د. عبدالله سعيد القحطانيالتطوع يف الدفاع املدني .... الواقع والتطلعات

م. عصام عبدالعزيز تونيسنتائج تنظيم نقل الحجاج ألداء الصلوات من وإىل املسجد الحرام بمكة املكرمة خالل موسم حج 1434هـ
الهيئة العليا ملراقبة 

نقل الحجاج

مركز البهيتة األمنيالعقيد/ شاكر جرب الشنربي تقرير مصور ألعمال مركز البهيتة األمني 

دراسة إمكانية استخدام الصناديق الضاغطة متعددة الطوابق لزيادة السعة التخزينية للنفايات بمشعر منى 
خالل موسم حج 1434هـ

معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرةد. بسام حسني مشاط

الجلسة العلمية الرابعة: دراسات تقنية املعلومات وتطبيقاتها
رئيس الجلسة: معايل رئيس مؤسسة الربيد السعودي الدكتور/ محمد بن صالح بنتن

الجهةالمحاضرعنوان الورقة

جامعة الطائفد. فرحان عطالله سالمالتصميم امليكاترونى ملنظومة قاطرة أتوماتيكية لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة

معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرةد. محمود أحمد الجملالتحقق من الحجاج عن طريق االستعالم بصور الوجه املبنية عىل السالسل الزمنية

معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرةد. رمزي أحمد الزهرانيمجاالت تطبيق طرق البحث النوعية يف دراسات الحج والعمرة )نظم املعلومات الجغرافيا النوعية انموذجا(

جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةد. محمد رضوان هاللملكافحة الجريمة: األجهزة التقنية الحديثة لتيسري العمالت املزيفة يف موسم الحج

وزارة الصحةد. بسام هاني الحميصاستخدام الورق والقلم اإللكرتوني كوسيلة رسيعة وفعالة الحتياجات األتمتة يف الحج
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الجلسة العلمية الخامسة: دراسات التوعية واألعالم
رئيس الجلسة: معايل رئيس هيئة اإلذاعة والتلفزيون األستاذ/ عبدالرحمن بن عبد العزيز الهزاع

الجهةالمحاضرعنوان الورقة

جامعة أم القرىد. إيمان فتحي حسنيمدى الفاعلية التوعوية للتطبيق االذاعي بأجهزة اإلعالم الجديد املوجة للحجاج بالحرم املكي

معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرةد. عثمان بكر قزازمشكالت الحجاج: البيئة التواصلية والرضا عن الخدمات دراسة عن حجاج من باكستان

جامعة أم القرىد. وجدي حلمي عبدالظاهردور مواقع اإلنرتنت يف إمداد الحجاج واملعتمرين باملعلومات الخاصة بمناسك الحج والعمرة واتجاهاتهم نحوها

معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرةأ.د. فضل رحيم خاندور االتصال يف إدارة الحشود مخطط السرتاتيجية حملة إعالمية

“دور برنامج )صحتك يف الحج( املقدم بالقناة األوىل السعودية يف التوعية الصحية لحجاج بيت الله الحرام” 
“دراسة تحليلية”

جامعة أم القرىد.عزة جالل حسني

الجلسة العلمية السادسة: الدراسات العمرانية والهندسية
رئيس الجلسة: معايل أمني عام منظمة العواصم واملدن اإلسالمية املهندس/ عمر بن عبدالله قايض

الجهةالمحاضرعنوان الورقة

معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرةأ.د.عالء الدين عادل األلفىمفهوم االستدامة البيئية يف املباني الديناميكية

آراء مستخدمي النقل العام بني الحرم ومواقف حجز السيارات عىل مداخل مكة املكرمة عرب الطريق الدائري 
الثالث خالل شهر رمضان 1432 هـ

معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرةد.خالد عبد الرحمن أرسه

معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرةد. محمد بن سالم باضبعانتحليل الحركة املرورية عىل شارع املسجد الحرام )العزيزية العام( بمكة املكرمة

مدينة امللك عبدالعزيز  للعلوم والتقنية د.عبدالله محمد البعيجيمفهوم ترابط البني التحتية وتطبيقاته يف إدارة األزمات أثناء الحج والعمرة

معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج والعمرةد.صفوت صالح الدين أحمدتقييم املقدرة االستيعابية ملصارف وأنفاق السيول بمكة املكرمة
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20 ربيع الثاني 1435هـ

افتتاح مقر فـرع معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة بالمدينة المنـورة 
برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس

20 ربيع الثاني 1435هـ

زيارة معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس 
لمقر فـرع معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة بالمدينة المنـورة

29 محرم 1435هـ

زيارة وفد معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
 لمعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة

7 صفر 1435هـ

استقبال وفد من 20 طالبـًا من جامعــة الملك خالد
 لمعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة
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25 شعبـان 1435هـ

زيـارة وفـد من معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
لمحافظة ينبع في إطار التعاون بين الطرفين بإعتبارها منفذ معتمد للحج والعمرة

13 ذو القعدة 1435هـ

زيـارة رسمية لوفـد من معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة لمعالي 
أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمـــــو الملكــــي األمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز

20 ربيع الثاني 1435هـ

افتتاح مقر فـرع معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة بالمدينة المنـورة 
برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس

10 جمادى األولي 1435هـ

زيارة وفد من معهد خادم الحرمين الشريفين
ألبحاث الحج والعمرة لجامعة الملك عبد الله
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15 رجـــب 1435هـ

تكريم كًل من: عميد المعهد السابق سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
 أ. د. عبد العزيز بن رشاد سروجي

سعادة وكيل المعهد بفرع المدينة المنورة السابق الدكتور محمد بن على الشريف

9 ذو الحجـة 1435هـ

لقطات من فعاليات التصوير الجوي لمعهد خادم الحرمين الشريفين
 ألبحاث الحج والعمرةللمشاعر المقدسة
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ثالثا: معهد البحوث والدراسات االستشارية

أواًل: التعريف والنشأة والتأسيس:
لقد تم إنشــاء معهد البحوث والدراسات االستشــارية بقرار مجلس التعليم العايل يف جلسته رقم 54 وتاريخ 1430/5/14هـ املوافق 2009/5/9م، والقايض بتحويله من مركز 

للبحوث والدراســات االستشارية بجامعة أم القرى إىل )معهد البحوث والدراسات االستشــارية( بموجب القرار رقم 1430/4/26هـ ، واملتوج بموافقة خادم الحرمني الرشيفني 

رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العايل بالقرار رقم 4882/م بتاريخ 1430/5/29هـ املوافق 2009/5/24م.

ويسعى معهد البحوث والدراسات االستشارية إىل تقديم خدمات استشارية, سواًء كانت استشارات متفرغة أو استشارات غري متفرغة, من قبل أساتذة وخرباء متخصصني يف مجال 

علمهم وعملهم, من أعضاء هيئة التدريس املميزين واملشهود لهم بالكفاءة بجامعة أم القرى, كما يقدم املعهد خدمة دعم املؤتمرات؛ وذلك بتسهيل اإلجراءات الروتينية، والدعم املادي؛ 

ملشاركة وحضور أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات يف مختلف الكليات بالجامعة, باإلضافة إىل ذلك يقدم املعهد دعماً مادياً للبحوث العلمية من قبل  رشكة  سابك تحت مظلة  معهد 

البحوث والدراسات االستشــارية, كما يقدم املعهد خدمة دعم إنشاء وتأسيس مركز االبتكار التقني ألنظمة املعلومات الجغرافية بالجامعة. باإلضافة إىل ما سبق يقدم املعهد خدمة 

إضافية للخدمات االستشــارية السابقة يف وكالة املعهد للتطوير وتنفيذ األعمال، وهي آلية تفعيل دور عضو هيئة التدريس بالجامعة بالحياة العملية، وربطة بالنواحي االستثمارية 

والتجارية؛ وذلك بإعطاء املجتمع الذي يعيش فيه من خرباته ومشورته وعلمة خارج حدود الجامعة ، بطريقة الئقة، وال تخل بدوره األسايس كمعلم وموجه؛ وذلك بإعطاءه الفرصة 

إلنشــاء مكتب خربة يف مجاله العلمي، يخدم الطالب والجامعة والجهات االســتثمارية الخارجية؛ بطريقة ممنهجة، وبعقود ونظم استثمارية مقننة، ونسب مالية متفق عليها , وكل 

ذلك تحت مظلة معهد البحوث والدراسات االستشارية بجامعة أم القرى.

كما يقدم معهد البحوث والدراســات االستشــارية عدداً من الخدمات التي تدعم االعتماد املهني؛ بإعطاء عدد من الدورات وورش العمل املتخصصة واملنتقاة بعناية, والتي تخدم  

األفراد؛ لتهيئتهم ملتطلبات سوق العمل, من قبل أعضاء  هيئة التدريس األكفاء؛ بغرض تحسني نوعية الحياة بمجاالتها, واإلفادة من املعلومة, وتطبيق التكنولوجيا, واستخدام العقل 

البرشى كرأٍس للمال, وتوظيف هذه الدورات بما يخدم املجتمع وأفراده، ويغطي احتياجات ســوق العمل, ويســاهم يف الدخول إىل االقتصاد العاملي؛ باعتباره أحد عنارص املنظومة 

االجتماعية املهمة، كما يزود املعهد املتدربني بشهادات معتمدة وموثقة من جهات محلية وعاملية لالعتماد املهني. 
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الرؤية:
أن يكون معهد البحوث والدراســات االستشارية مركز خربات وطنية ذو سمعة عاملية يف مجال نقل املعرفة وتقديم الدراسات والخدمات االستشارية والتدريب املهني للقطاع العام 

والخاص واملجتمع.

الرسالة  :
تقديم الدراسات والخدمات االستشارية والتدريب املهني املعتمد؛ بهدف نقل املعرفة للمستفيدين بمفهوم القطاع الخاص وبجودة عالية من خالل توظيف إمكانات جامعة أم القرى 

البرشية واملادية واملعرفية وبناء الرشاكات االسرتاتيجية محلياً ودولياً.

األهداف :
1. رفع مستوى إسهام الجامعة يف إنجاز خطط التنمية وبناء مجتمع املعرفة.

2.  توثيق صالت الجامعة بمؤسسات القطاع الخاص والعام واملجتمع.

3.  توفري وتوسيع رشاكات الجامعة وأنشطتها وخدماتها البحثية واالستشارية واملعرفية، والتدريب املهني للمستفيدين محلياً ودولياً؛ بما يحقق رؤية املعهد.

4.  تنمية وتنويع موارد الجامعة من األعمال التعاقدية يف نقل املعرفة وما يتصل بها.

5.  كسب ثقة املجتمع يف امليدان املهني.

6.  توفري بيئة عمل احرتافية مع املستفيدين، تتمركز حول مقدرتنا كفريق واحد عىل بلورة املبادرات، وتجاوز التحديات، وتحويلها إىل إنجازات.

القيم :
1. العمل الجماعي بروح الفريق الواحد.

2. الشفافية و العدالة اإلدارية واألمانة املالية والعلمية.

3. االلتزام بمساعدة عمالئنا يف تحقيق أهدافهم.

4. تحمل مسئولية أعمالنا و تعزيز التفوق.

5. قبول الحلول واملنهجيات املتعددة ورعاية األفكار اإلبداعية؛ للحصول عىل أفضل النتائج.

6. إنجاز العقود طبقا ملعايري الدقة العلمية واالحرتافية والجدارة لضمان الجودة.

7. تسخري طاقاتنا لخدمة مجتمعنا وعمالئنا.
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منهجية العمل :

نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاع العام والخاص والمجتمع ونشاركهم البناء والتطوير والعمل سويا؛ إليجاد الحلول المناسبة من خالل منهجية واضحة 
مبنية على التالي:

1.   التحليل املبني عىل الحقائق والرباهني.

2.   األساليب التنفيذية املناسبة.

3.  تسهيل عقد الرشاكات الداخلية والخارجية للمستفيدين بما يحقق تطلعاتهم.

4.  إيجاد حلول قابلة للتنفيذ.

5.  توفري التدريب واالحتياجات الالزمة لدعم االعتماد املهني.

الخدمات التي يقدمها معهد البحوث والدراسات االستشارية :

  يقدم معهد البحوث والدراسات االستشارية الخدمات التالية : 

1.   الخدمات االستشارية .

2.   خدمات دعم االعتماد املهني .

3.   الخدمات املالية واإلدارية .

4.   البحوث املدعمة من ) سابك (.

ويشرف على معهد البحوث والدراسات االستشارية مدير ووكيل الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي، ويدير المعهد بوكاالته الرئيسة عميد معهد البحوث 
والدراسات االستشارية .

كما يشرف على كل وكالة وكالء على درجة عالية من الكفاءة:

1.   وكالة معهد البحوث للدراسات االستشارية.

2.   وكالة معهد البحوث للتطوير وتنفيذ األعمال.

3.    وكالة معهد البحوث لدعم االعتماد املهني.

4.   وكالة معهد البحوث للشؤون اإلدارية واملالية.

5.   وكالة معهد البحوث والدراسات االستشارية )شطر الطالبات(.
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البحوث التعاقدية في معهد البحوث والدراسات االستشارية

لقد تطورت أعداد األبحاث والدراســات والخدمات االستشارية يف معهد البحوث والدراسات االستشارية حســب طبيعتها، خالل األعوام الدراسية الخمس املاضية، فقد تطور عدد 

البحوث والدراســات حتى وصل ألعىل عدد وهو)13( عقداً، يف 1432هـ /1433هـ. كما تضاعفت أعداد عقود الخدمات االستشــارية من عقد واحد يف عام 1429هـ/1430هـ 

إىل)25( عقداً يف 1434هـ/1435هـ . بإجمايل عدد عقود وصل إىل)28( عقداً يف عام 1434هـ/1435هـ . والجدول التايل يوضح ذلك.

جدول رقم ) 5 ــ 20 ( تطور أعداد األبحاث والدراسات والخدمات االستشارية 

حسب طبيعتها يف املعهد خالل األعوام الدراسية الخمس املاضية

عدد العقودعدد عقود الخدمات االستشاريةعدد عقود األبحاث والدراساتالعام الدراسي

11ـــــ1430/1429هـ 

1431/1430257هـ 

1432/143161218هـ 

1433/1432131629هـ 

1434/143372027هـ 

1435/143432528هـ 
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الجهات المستفيدة من خدمات معهد البحوث والدراسات االستشارية

ارتبطت عدد من القطاعات والجهات الخاصة والعامة واســتفادت من خدمات معهد البحوث والدراسات االستشــارية، وأبرمت عدداً من العقود خالل عام 1433هـ ، وحتى عام 

1434هـ، والجدول التايل يوضح ذلك .

جدول رقم ) 5 ــ 21 (  الجهات املستفيدة من خدمات معهد البحوث والدراسات االستشارية
والتي أبرمت عقودها خالل العام الدرايس 1434/1433هـ

الجهة المستفيدةالجهة المستفيدة

رشكة املشفى العاملي للخدمات الطبية وزارة التعليم العايل 

رشكة املركز الطبي الدويلمكتب معايل وزير التعليم العايل 

مستشفى الدكتور سليمان فقيه وكالة وزارة التعليم العايل للتخطيط

مستشفى مركز مكة الطبيامللحقية الثقافية السعودية يف سنغافورة 

إدارة املشاريع بجامعة أم القرى امللحقية الثقافية السعودية يف فرنسا

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنامللحقية الثقافية السعودية يف نيوزلندا

هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات امللحقية الثقافية السعودية يف اسرتاليا

مؤسسة املرجع الطبيامللحقية الثقافية السعودية يف أمريكا

مدينة امللك فهد الطبية امللحقية الثقافية السعودية يف كندا

ضيافة البلد االمني امللحقية الثقافية السعودية يف مرص

مكتب سمات لالستشارات الهندسية أمانة العاصمة املقدسة

رشكة الدقة الطبية املحدودة أمانة محافظة جدة

جامعة الباحةكلية البرتجي الطبية 

الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي رابطة العالم اإلسالمي 

إدارة أوقاف عني زبيدة وآبار الطائف        مجلس الشورى

وزارة الداخليةمستشفيات الدكتور بخش

جامعة تبوكمجمع الصفوة الطبي

مستشفى باقدو والدكتور عرفانوزارة الحج

جامعة تبوكالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

مكتب الدكتور/عاصم عرب لالستشاراتدار اإلسناد لالستشارات

أمارة منطقة مكة املكرمة 
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•  الربامج والتقنيات املستخدمة إلدارة األعمال:

تنفيذا لضمان جودة تأدية األعمال يف معهد البحوث والدراسات االستشارية تم استخدام برامج األنظمة الذكية والتطبيقات التالية من أجل التواصل وإنهاء مراقبة ومتابعة املشاريع 

البحثية القائمة إدارياً ومالياً، والتواصل مع الوكالء ومنسوبي املعهد :

-  برنامج أسانا )asana( )إدارة المهام(:

تعد أســانا من أفضل املواقع اإللكرتونية املتخصصة يف إدارة املهام عرب فرق العمل املتعددة، ويستخدم يف معهد البحوث والدراسات االستشارية برنامج أسانا لفحص منظومة بنود 

العمل؛ حتى يتم إنجازها ومتابعتها يف الوقت املحدد.

-   برنامج ساب ( )SAP( األنظمة الذكية في إدارة األعمال(:

يعد التحليل والتقرير جزء مهم من أي عمل، ويف معهد البحوث والدراســات االستشــارية نستخدم نظام ساب SAP لألعمال؛ من أجل تتبع وتحليل البيانات، وتفسري النتائج ونرش 

التقارير املفصلة.

-  برنامج أوراكل )oracle( لتخطيط موارد المشروع:

    يســتخدم معهد البحوث والدراسات االستشارية نظام أوراكل للتمويل واملحاســبة؛ من أجل املحاسبة وإدارة تمويل املرشوعات، وقد تم تعديل نظام تخطيط موارد املرشوع هذا 

ليلبي احتياجات لجان تمويل ومحاسبة املرشوعات التابعة ملعهد البحوث والدراسات االستشارية.

-  برنامج)PIMS( إلدارة معلومات المشروع: 

   يســتخدم معهد البحوث والدراسات االستشارية أدوات ميكروسوفت أوفيس للتجميع األويل، وتحليل البيانات، وتشــمل هذه األدوات الورد والبوربوينت واالكسيل وميكروسوف 

بروجكت.

- برنامج )webex( )إدارة االجتماعات(:

يعد ويبكس من أفضل املواقع اإللكرتونية املتخصصة يف إدارة االجتماعات عرب فرق العمل املتعددة، ويســتخدم يف معهد البحوث والدراسات االستشارية برنامج ويبكس للتواصل يف 

العمل واالجتماعات املتكررة وإعطاء عدد من املهام، باإلضافة إىل عدد من الدورات املتخصصة عن بعد؛ حتى يتم إنجاز ومتابعة العمل يف أكمل صورة  يف الوقت املحدد.
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مؤشرات األداء الرئيسة في معهد البحوث والدراسات االستشارية في جامعة أم القرى

يقوم معهد البحوث والدراسات االستشارية بقياس أداء كل املشاريع البحثية عىل أساس مؤرشات األداء الرئيسة التي حددتها الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية واالبتكار، ويتم 

تقييم كل مرشوع مرتني سنويا عىل أساس مؤرشات األداء هذه، ويتم رفع تقرير أداء مؤقت يف نهاية كل سنة ميالدية إىل الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية واالبتكار والجمعية 

األمريكية العلمية لتقدم العلوم؛ لتحكيم نتائج كل املشــاريع وإجراءات التشــغيل املعيارية )SOPs(، والحكم عىل مدى تقدمها. وفيما ييل توضيح مؤرشات األداء الرئيسة يف معهد 

البحوث والدراسات االستشارية يف جامعة أم القرى من خالل صندوق دعم املعهد للتعليم والبحث واالبتكار)ERISF(، ودخل املعهد السنوي.

: )ERISF(1- صندوق دعم المعهد للتعليم والبحث واالبتكار
)ERISF( صندوق دعم املعهد للتعليم والبحث واالبتكار  ) جدول رقم ) 5 ــ 22

المؤشر
الفصل الصيفيالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

المتحققالمستهدفالمتحققالمستهدفالمتحققالمستهدف

5050150000حجم الدعم املايل

000000حجم املبالغ املستثمرة

000000حجم عوائد مبالغ االستثمار

000000حجم الرصف عىل الربامج التعليمية

000000حجم الرصف عىل االبتكار والبحوث االبتكارية

2- دخل المعهد :
    تم حرص دخل معهد البحوث والدراسات االستشارية خالل الفصلني الدراسيني يف عامي 1434هـ/1435هـ. 

والجدول التايل يوضح إجمايل دخل معهد البحوث والدراسات االستشارية 1434هـ/1435هـ.
جدول رقم ) 5 ــ 23 (  إجمايل دخل معهد البحوث والدراسات االستشارية عامي 1434هـ/1435هـ

نسبة المستشارنسبة المعهدنسبة الجامعةقيمة العقوددخل المعهد 1435/1434هـ

15.651.319.893.171.752.52.231.437.6410.248.129.75الفصل الدرايس األول

28.581.799.113.645.440.56.092.560.6618.843.797.95الفصل الدرايس الثاني

44.233.1196.817.1938.323.998.329.091.927.7إجمالي الدخل
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والجدول التايل يوضح قياس مؤرشات األداء إلجمايل دخل معهد البحوث والدراسات االستشارية يف الفصل الدرايس األول 1434هـ/1435هـ.
جدول رقم ) 5 ــ 24  ( إجمايل دخل معهد البحوث والدراسات االستشارية الفصل الدرايس األول 1434هـ/1435هـ

15,651,319,893,171,752,52,37,448,2510,248,129,75مليون ريالإجمالي الدخل

8,264,522,53,171,752,5873,277,54,579,492,5عددالمستشارين

-193,989,39-193,989,39عددنسبة 7% رسوم اإلدارية و المالية

388,7732,040,000-32,428,773عددالمعارين

199,687,752,260,237,25-142,459,825 مكتبمكتب الخبرة

425,710-15944,210 دورةخدمات دعم االعتماد المهني
املدربني والتكاليف

518,500

ويوضح الجدول التايل قياس مؤرشات األداء إلجمايل دخل معهد البحوث والدراسات االستشارية يف الفصل الدرايس الثاني عام 1434هـ/1435هـ.
جدول رقم ) 5 ــ 25  ( إجمايل دخل معهد البحوث والدراسات االستشارية الفصل الدرايس الثاني 1434هـ/1435هـ

28,767,999,113,645,440,56,092,560,6618,843,797,95ميلون ريالإجمالي الدخل

209,690,320,53,645,440,5991,699,55,053,180,5عددالمستشارين

-3,172,902,61-3,172,902,61عددنسبة 7% رسوم اإلدارية و المالية

388,7732,040,000-32428,773عددالمعارين

626,858,556,227,217,45-146,853,803مكتب الخبرة

105,600-531,242,200خدمات دعم االعتماد المهني
املدربني و التكاليف

950,400
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 نسبة المعهد :

يوضح الرسم البياني اإلحصائي التايل نسبة املعهد من دخل عام 1435/1434هـ.

• وكالة المعهد للدراسات االستشارية:

يتيح معهد البحوث والدراسات االستشارية بجامعة أم القرى لجميع القطاعات االستفادة من إمكانيات الجامعة، وخاصًة املوارد والخربات البرشية املتمثلة يف أعضاء هيئة التدريس، 

الذين يفوق عددهم خمسة آالف أستاٍذ جامعيًّ يف تخصصات علمية ومهنية متنوعة. وتقدم الخدمات وفق أسس تعاقدية تضمن نقل املعرفة. وتعد وكالة املعهد للدراسات االستشارية 

الجهة التنفيذية التي تتوىل إبرام العقود، وإدارة املشــاريع والدراسات االستشارية، وإدارة مكاتب الخربة، وإدارة خدمات املستشارين املتفرغني وغري املتفرغني. وتسعى إىل تفعيل 

املهام املناطة بربامجها، وتذليل جميع العقبات التي تواجه مسرية نقل املعرفة، والخدمات املقدمة عىل النحو التايل: 

1.   خدمات االستشارة املتفرغة.     

2.   خدمات االستشارة غري املتفرغة. 

3.دعم املشاركة يف املؤتمرات.
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1. خدمات االستشارة المتفرغة :
هي استشارة يقدمها منسوبوا الجامعة للجهات الحكومية والخاصة، والتي تطلب االستفادة من خرباتهم يف أحد املجاالت التي تتميز بها جامعة أم القرى، وتحقق أهداف االستشارة 

عن طريق مستشار متفرغ لدى الجهة املستفيدة.

 وحيث إن الكثري من الجهات الخارجية تحتاج إىل االستشارات؛ لتطوير العمل فيها؛ نظراً ملا تتطلبه مراحل التطوير من خطط وبرامج، تحتاج إىل خربات خارجية يف تخصصات قد 

ال تتوفر يف الجهة نفسها، أو الرغبة يف القيام بالعمل من قبل أطراف خارجية يتقيد بتطبيق املعايري؛ دون التأثر بظروف البيئة الداخلية.

عدد المستشارين المنتدبين حسب الكليات:

   بناًء عىل ما يقوم به معهد البحوث والدراسات االستشارية من تقديم خدمات واستشارات رفيعة املستوى فقد ارتفع عدد املستشارين املنتدبني من أعضاء هيئة التدريس من جامعة 

أم القرى إىل 25 مستشاراً مندبا باختالف التخصصات خالل العام 1428هـ إىل عام 1435هـ، والجدول التايل يوضح ذلك:

جدول رقم ) 5 ــ 26 ( عدد املستشارين املنتدبني من الجامعة حسب الكليات من عام 1428هـ وحتى عام 1435هــ 

عدد المستشارين الكلية م

8 العلوم االجتماعية 1

3 الطب 2

3 الهندسة 3

2 معهد خادم الحرمني ألبحاث الحج والعمرة 4

1 املجتمع 5

1 الكلية الجامعية 6

1 العلوم التطبيقية 7

2 الرتبية 8

1 معهد األمر باملعروف والنهي عن املنكر 9

1 الدعوة وأصول الدين 10

1 الرشيعة والدراسات اإلسالمية 11

1 العلوم الطبية التطبيقية 12

25 المجموع
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وهذا الرسم البياني اإلحصائي يوضح عدد املستشارين املنتدبني من الجامعة حسب الكليات من عام 1428هـ وحتى عام 1435هـ.

عدد المستشارين المتفرغين والجهات المستفيدة من خدماتهم: 

   هناك عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي تعاون معها معهد البحوث والدراسات االستشارية، وقدم لها خدمات املستشارين املتفرغني؛ يقدر ب )25( مستشاراً خالل العام 

1428هـ إىل عام 1435هـ والجدول التايل يوضح ذلك.



 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     197

جدول رقم ) 5 ــ 27 ( عدد املستشارين املتفرغني والجهات املستفيدة من خدماتهم 
من عام 1428هـ وحتى عام 1435هـ

عدد المستشارين الجهة م

20 وزارة التعليم العايل 1

3 كلية البرتجي الطبية 2

1 أمانة العاصمة املقدسة 3

1 أمانة محافظة جدة 4

25 المجموع

      عدد املستشارين املتفرغني والجهات املستفيدة من خدماتهم من عام 1428هـ وحتى عام 1435هـ.



198      التقرير السنوي      1434 - 1435 هـ

•عدد العقود المتفرغة:

قام معهد البحوث والدراسات االستشارية بإبرام عدد من العقود املتفرغة منذ عام 1431هـ حتى عام 1435هـ، وقد ارتفع عدد العقود حتى وصل إىل )25( عقداُ يف عام 1435هـ، 

والجدول التايل يوضح ذلك.

جدول رقم ) 5 ــ 28 (  عدد العقود املتفرغة املوقعة منذ 1431هـ وحتى عام 1435هـ

عدد العقودالسنةم

14315هـ1

143212هـ2

143316هـ3

143420هـ4

143523هـ5

كما يوضح الرسم البياني اإلحصائي التايل عدد العقود املتفرغة املوقعة منذ 1431هـ وحتى عام 1435هـ.
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قيمة العقود المتفرغة:

   تطورت قيمة العقود املتفرغة املوقعة باملليون ريال التي وقعها املعهد؛ طبقاً لعدد العقود، ومدتها، منذ عام 1431هـ وحتى عام 1435هـ، والجدول التايل يوضح ذلك.

جدول رقم ) 5 ــ 29 (   قيمة العقود املتفرغة املوقعة باملليون ريال منذ 1431هــ وحتى عام 1435هـ.

قيمة العقودالسنةم

14311.268.361هـ1

14322.079.446هـ2

14338.118.840هـ3

143410.067.386 هـ4

143519.092.390 هـ5

والرسم البياني اإلحصائي التايل يوضح قيمة العقود املتفرغة املوقعة منذ 1431هــ وحتى عام 1435هـ.
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  الجهات المستفيدة من خدمات المستشارين المتفرغين:

- امللحقية الثقافية يف نيوزلندا. 

  - أمانة جدة.

-  أمانة العاصمة املقدسة.

- امللحقية الثقافية يف مرص.

 - امللحقية الثقافية يف سنغافورة.

- امللحقية الثقافية يف كندا.

- امللحقية الثقافية يف أسرتاليا.         

الملحقيــة الثقافيــة في أســتراليا

الملحقية الثقافية في نيوزيلندا

كنــدا فــي  الثقافيــة  الملحقيــة  الملحقية الثقافية في سنغافورة

الملحقيــة الثقافيــة فــي مــــصر

الملحقيــة الثقافيــة فــي فرنســا

لنــدن فــي  الثقافيــة  الملحقيــة 

 - امللحقية الثقافية يف فرنسا.

- امللحقية الثقافية السعودية يف أمريكا.

 - امللحقية الثقافية بسفارة اململكة العربية السعودية يف لندن. 

-كلية البرتجي الطبية.

- وزارة الحج .

-وزارة التعليم العايل.
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2.خدمات االستشارة غير المتفرغة :
هي استشارة يقدمها منسوبوا الجامعة للجهات الحكومية والخاصة، والتي تطلب االستفادة من خرباتهم  يف أحد املجاالت التي تتميز بها جامعة أم القرى، و تحقق أهداف االستشارة؛ 

عن طريق مستشار غري  متفرغ لدى الجهة املستفيدة، وذلك بما ال يخل بالتزامات عضو هيئة التدريس األكاديمية.

•عدد المستشارين غير المتفرغين  حسب السنوات :

    وقد تم إحصاء عدد املستشــارين غري املتفرغني من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى؛ الذين اســتفادت من خرباتهم الجهات الحكومية والخاصة، وقد بلغ أعىل عدد لهم يف 

عام 1435هـ ويقدر ب )108( مستشاراً ، والجدول التايل يوضح ذلك. 
جدول رقم ) 5 ــ 30 ( عدد املستشارين غري املتفرغني 

العددالسنةم

14333هـ3

143483هـ4

1435108 هـ5

ويوضح الرسم البياني اإلحصائي عدد املستشارين غري املتفرغني من عام 1433هـ وحتى عام 1435هـ.
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•  الجهات المستفيدة من المستشارين غير المتفرغين:

-  رابطة العالم اإلسالمي.

-   مجلس الشورى. 

-   مستشفيات الدكتور عبد الرحمن بخش.

-   مجمع الصفوة الطبي.

-   وزارة الحج.

-   مستشفى باقدو والدكتور عرفان.

-   الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة.

-   دار اإلسناد لالستشارات.

-   جامعة  تبوك.

-   مكتب الدكتور/ عاصم عرب لالستشارات.

-   إدارة أوقاف عني زبيدة وآبار الطائف.

-   مكتب سمات لالستشارات الهندسية.

-   رشكة الدقة الطبية املحدودة.

-   جامعة الباحة.

-   ديوان األمارة.

- إمارة منطقة مكة. 

-   وزارة الداخلية.

-   وزارة التعليم العايل.   

-   أمانة محافظة جدة.

-   الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي.

-   مدينة امللك فهد الطبية.

-   ضيافة البلد األمني.

-   مؤسسة املرجع الطبي.

-   مستشفى مركز مكة الطبي.

-   رشكة املشفى العاملي للخدمات الطبية.

-   رشكة املركز الطبي الدويل. 

-   كلية البرتجي الطبية.

- مستشفى الدكتور سليمان فقيه.
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ويوضح هذا الرسم البياني اإلحصائي عدد أعضاء هيئة التدريس املستشارين غري املتفرغني والجهات املستفيدة من خرباتهم.

عدد أعضاء هيئة التدريس املستشارين غري املتفرغني والجهات املستفيدة من خدماتهم
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3. دعم المشاركة في المؤتمرات:
    يقوم معهد البحوث والدراسات االستشارية بتوجيه من معايل مدير الجامعة بدعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين من السعوديني، وغري السعوديني يف املؤتمرات العلمية  

الدولية؛ بما ييرس لهم املشاركة باسم جامعة أم القرى يف تلك املحافل العلمية، وتشجيعاً لهم عىل البحث واالبتكار. 

    وقد تم بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع تنســيق آليات رصف تكاليف مشاركة أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين من غري السعوديني وأعضاء هيئة التدريس السعوديني املتعاقدين 

بعد التقاعد يف املؤتمرات باســم جامعة أم القرى، وذلك بناء عىل مذكرة سعادة وكيل الجامعة رقم 159795 وتاريخ 1434/12/1هـ واملبنية عىل مذكرة معايل مدير الجامعة رقم 

159795 وتاريخ 1434/12/1هـ واملتضمنة الدراســة وإعداد الالزم للرصف، ومذكرة معايل مدير الجامعة رقم 101472 وتاريخ 1434/7/27هـ واملبنية عىل خطابي سعادة 

عميد شــؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني رقم 4340100417 ، ورقم 4340100412 وتاريخ 1434/7/26هـ واملتضمن اقرتاح سعادته رصف تذاكر وانتداب للمشاركني 

من أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين غري الســعوديني و أعضاء هيئة التدريس السعوديني املتعاقدين بعد التقاعد، والذين يشاركون يف املؤتمرات باسم الجامعة؛ وذلك تشجيعاً لهم 

عىل املشاركة يف املحافل العلمية. 

• عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين في المؤتمرات:

وصل عدد أعضاء هيئة التدريس املشــاركني إىل )25( عضواً من أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين من السعوديني وغري السعوديني خالل األعوام السابقة. والجدول التايل يوضح عدد 

أعضاء هيئة التدريس الذين تم دعم مشاركتهم يف املؤتمرات من عام 1432هـ حتى عام 1434هـ.
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جدول رقم ) 5 ــ 31 ( أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين تم دعم مشاركتهم يف املؤتمرات 

العددالسنةم

20114م  1

201213م 2

20137م  3

20141م 4

25المجموع

والرسم البياني اإلحصائي التايل يوضح عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تم دعم مشاركتهم يف املؤتمرات منذ عام 2011م وحتى عام 2014م.

•  قيمة دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات:

   تم دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس السعوديني أو غري السعوديني مادياً يف املؤتمرات العلمية، والتكفل بكل النفقات، من تذاكر وسكن وإعاشة من قبل معهد البحوث والدراسات 

االستشارية. والجدول التايل يوضح قيمة الدعم املادي ملشاركة أعضاء هيئة التدريس يف املؤتمرات منذ عام 1432هـ إىل عام 1435هـ.

عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تم دعم مشاركتهم يف املؤتمرات
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جدول رقم ) 5 ــ 32 ( قيمة دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف املؤتمرات

قيمة الدعم للمؤتمراتالسنةم

20117.578م    1

201234.995م    2

201319.865م   3

20145.034م   4

67.472المجموع

والرسم البياني اإلحصائي التايل يوضح القيم املادية لدعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف املؤتمرات منذ عام 1432هـ حتى عام 1435هـ. 

مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف املؤتمرات حسب الكليات
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إحصاء المشاركات في المؤتمرات حسب الكليات:

بلغ عدد مشــاركة أعضاء هيئة التدريس يف املؤتمرات إىل )25( مشاركة باختالف الكليات؛ حيث بلغت أعىل نسبة مشاركة لكلية اللغة العربية ب )12( مشاركة، وأقل نسبة مشاركة 

تســاوت يف كليات الرشيعة والدراسات اإلسالمية ومعهد اللغة العربية لغري الناطقني بها والكلية الجامعية بالجموم بمشاركة واحدة فقط، والجدول التايل يوضح عدد املشاركات يف 

املؤتمرات حسب الكليات.
جدول رقم ) 5 ــ 33 ( عدد املشاركات يف املؤتمرات حسب الكليات

عدد المشاركاتالكليةم

12اللغة العربية 1

6العلوم التطبيقية2

4الهندسة والعمارة اإلسالمية3

1معهد اللغة العربية لغري الناطقني بها4

1الرشيعة والدراسات اإلسالمية5

1الكلية الجامعية بالجموم6

25المجموع

كما يوضح الرسم البياني اإلحصائي التايل عدد مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف املؤتمرات حسب الكليات. 

مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف املؤتمرات حسب الكليات



 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     209

ثالثًا: وكالة المعهد للتطوير وتنفيذ األعمال

1.الدراسات االستشارية :
يتيح معهد البحوث والدراســات االستشــارية بجامعة أم القرى خربات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لجميع القطاعات الوطنية الحكوميــة منها والخاصة, وكذلك القطاع 

االســتثماري؛ للقيام بتقديم دراسات استشارية تساهم يف نقل وتوطني وإنتاج معارف وتقنيات وآليات وأســاليب عمل جديدة، ووضع حلول ملشكالت تشغيلية، وتقديم بحوث 

تطويرية؛ مبنية عىل أســس منهجية منظمة؛ وذلك وفق أســس تعاقدية, بهدف الرتكيز عىل الجودة, وتحسني اإلنتاج، ودعم قدرة تلك القطاعات عىل املنافسة يف جميع األسواق, 

مما يعكس مدى حرص املجتمع عىل االســتفادة من الخدمات االستشــارية الجامعية؛ ملا لها من فائدة متميزة تتمثل يف خربات أعضــاء هيئة التدريس يف الجامعة، ثقًة منهم يف 

الكوادر العلمية املتميزة يف مختلف املجاالت. 

وتقدم الدراســات االستشارية بحسب ما تحدده الجهة املستفيدة ســواء بنظام املناقصات أو الدعوات أو املبادرات من املعهد. ويمكن أن تقدم الدراسات االستشارية يف التخصص 

املطلوب عن طريق عضو أو مجموعة من أعضاء هيئة التدريس، أو مكتب خربة، أو تحالف ملجموعة مكاتب خربة يحددها املعهد أو بمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص. 

• المشاريع االستشارية التي نفذها المعهد :

لقد قام املعهد بتنفيذ عدد من املشــاريع االستشــارية ملختلف القطاعات التعليمية الخاصة والعامة والخارجية بمشــاركة أعضاء هيئة التدريــس من جامعة أم القرى باختالف 

التخصصات والجدول التايل يوضح ذلك.  

جدول رقم ) 5 ــ 34 ( املشاريع االستشارية التي نفذها املعهد 

قيمة العقدنسبة المعهدسنة التعاقدرئيس فريق العملالجهة المستفيدةاسم المشروعم

خدمات هندسية استشارية لتصميم اإلسكان الجامعي 1
)أعضاء هيئة التدريس ــ تمريض ــ طالب ــ طالبات( 

إدارة املشاريع 

بجامعة أم القرى
1433/11/182337504250000هـد. سمري فلمبان

خدمات استشارية لتطوير مقررين دراسيني بالسنة 2
التحضريية بجامعة الباحة.

1433/10/799350993500هـد. عمار عطارجامعة الباحة

إجراء البحوث املشرتكة يف أبحاث الطاقة املتجددة3
جامعة امللك فهد

 للبرتول واملعادن
2011/4/1459000765000مد. عبداملجيد الغامدي 
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قيمة العقدنسبة المعهدسنة التعاقدرئيس فريق العملالجهة المستفيدةاسم المشروعم

إجراء قياسات ميدانية ملستويات اإلشعاع باملنطقة الغربية 4 
املرحلة السابعة

هيئة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

1433/8/24500001500000هـد. محمد طالل سمسم

1432/11/2024000480000هـد. باسم ظفرأمانة العاصمة املقدسةخدمات استشارية لنظم املعلومات الجغرافية5

1432/11/2515000125000د. معراج نواب مرزامكتبة امللك عبدالعزيز العامةكتيبات مكتبة امللك عبدالعزيز العامة6

تقديم الخدمات االستشارية يف مجال إدارة تخطيط موارد 7
األعمال

1432/10/619500390000هـد. باسم ظفرأمانة العاصمة املقدسة

عقد خدمات استشارية يف مجال تطوير كفاءة وقدرات 8
املوارد البرشية

1433/1/12500001740000هـد. يارس قاريأمانة العاصمة املقدسة

1431/6/1627600276000هـد. باسم ظفرهيئة تطوير املدينةتقديم خدمات استشارية يف مجال تقنية املعلومات9

تصميم املخطط الرئييس ملدينة امللك عبدالله للطاقة الذرية 10
واملتجددة

مدينة امللك عبدالله للطاقة 
الذرية واملتجددة

1431/8/164987507125000هـد. طالل حمادي

عقد خدمات استشارية لإلرشاف عىل تنظيم برامج إعداد 11
وتأهيل املهندسني

107000ــــــ1432/10/15هـم. محمد فطني محمودمركز دعم االعتماد املهني

تقديم خدمات استشارية والدراسات العلمية12
مؤسسة مطويف حجاج الدول 

العربية
1432/4/7800080000هـد. فهد أحمد الزهراني

•عدد العقود الموقعة للدراسات االستشارية:

لقد تم توقيع عدد من العقود للدراســات االستشارية من عام 1431 إىل 1435هـ، ويالحظ عدم وجود مشاريع يف عام 1434هـ/1435هـ لتحول معظم املشاريع ملكاتب الخربة، 

والجدول التايل يوضح ذلك.
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جدول رقم ) 5 ــ 35 ( عدد العقود املوقعة للدراسات االستشارية من عام 1431 هـ إىل 1435 هـ

عدد العقودالسنةم

14313هـ1

14325 هـ2

14334 هـ3

ـــــ1434 هـ4

ـــــ1435 هـ5

والرسم البياني اإلحصائي التايل يوضح عدد العقود املوقعة للدراسات االستشارية من عام1431هـ إىل 1435هـ.

عدد العقود املوقعة للدراسات االستشارية
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•قيمة العقود الموقعة للدراسات االستشارية :

   بلغت قيمة العقود املوقعة للدراســات االستشــارية من عام 1431 إىل 1435 هـ مبالغ تفوق الثمانية ماليني ريال، ويالحظ عدم وجود مشاريع عام 1434هـ/1435هـ؛ وذلك 

لتحول معظم املشاريع ملكاتب الخربة، والجدول التايل يوضح ذلك.

جدول رقم ) 5 ــ 36 (  قيمة العقود املوقعة للدراسات االستشارية من عام1431 إىل 1435هـ

عدد العقودالسنةم

14318,166.000هـ1

14321.182.000 هـ2

14334.658.500 هـ3

ــ1434 هـ4

ــ1435 هـ5

كما يوضح الرسم البياني التايل قيمة العقود املوقعة للدراسات االستشارية من عام 1431 هـ إىل1435 هـ.

قيمة العقود املوقعة للدراسات االستشارية
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• الجهات المستفيدة من خدمات الدراسات االستشارية:

-   هيئة تطوير املدينة املنورة. 

-   أمانة العاصمة املقدسة. 

- جامعة أم القرى.

-   مدينة امللك عبدالله للطاقة الذرية املتجددة.

-   جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

                           

-   مكتبة امللك عبد العزيز العامة.

-   املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية.

-   هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.

-جامعة الباحة.
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2- مكاتب الخبرة:
بدأت مكاتب الخربة بمســمى ) بيوت الخربة (، والتي أنشــئت يف عام1431هـ/ 1432هـ، بعد موافقة من مجلس الجامعة. وقد بدأت كإدارة تابعة ملركز ريادة األعمال بجامعة أم 

القرى ) أحد اإلدارات التابعة لوكالة الجامعة لألعمال واإلبداع املعريف ( ، وقد نبعث فكرة إنشــاء مكاتب الخربة من توجيهات إدارة جامعة أم القرى، وكان الهدف من إنشــائها هو 

تعزيز مبدأ الرشاكة االســرتاتيجية بني الجامعة وكافة رشائح املجتمع، وتطوير الكفاءات املهنية املتخصصة ملنسوبي الجامعة، وتوظيف إمكانيات الجامعة املختلفة من أجل تحويل 

املعرفة والخربة املتوفرة لدى الجامعة ومنســوبيها إىل مشاريع اقتصادية ذات عوائد مالية؛ مما يساهم يف تنمية اإليرادات الذاتية للجامعة ومنسوبيها، واالستفادة من خربات أعضاء 

هيئة التدريس بالجامعة خارج حدود الجامعة؛ ولكن تحت مظلة رســمية، والدخول بهم إىل مجال األعمال واالقتصاد؛ بتقديم خدمات علمية متخصصة تقوم عىل أسس ربحية. وقد 

تم انتقال وانضمام مكاتب الخربة إىل منظومة معهد البحوث والدراسات االستشارية، وتم بعد ذلك تغيري مسمى بيوت الخربة واعتماد مسمى )مكاتب الخربة (. 

وهــو مكتب متخصص يتم إنشــاؤه بموجب طلب مقدم من عضو أو مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الســعوديني بجامعة أم القرى، و بنــاء عىل توصية عميد معهد البحوث 

والدراســات االستشارية، وموافقة مجلس املعهد، وينشأ املكتب تحت مظلة إدارة مكاتب الخربة يف معهد البحوث والدراسات االستشارية، ويسعى إىل ممارسة أعماله االحرتافية عىل 

أســس ربحية؛ بهدف تقديم خدمات علمية متخصصة، أو إجراء دراسات استشــارية، أو تصميم وتنفيذ برامج تدريبية موجهة لكافة فئات املجتمع, مع الحفاظ عىل معايري املهنة, 

ورسية البيانات واملعلومات .

وعىل هذا األساس فإن مكاتب الخربة تمثل وسيلة مناسبة الستثمار املوارد البرشية املؤهلة واملتخصصة، واإلمكانيات والقدرات املالية واملعرفية املتوفرة يف جامعة أم القرى، وتسخريها 

لخدمة املجتمع بشــكل عام وخدمة القطاع العام وقطاع األعمال بشكل خاص؛ وذلك بإتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة لالستفادة واإلفادة من معارفهم وخرباتهم يف 

معالجة قضايا املجتمع، واملســاهمة يف تقديم خدمات استشــارية وبحثية ومتميزة لكافة فئات املجتمع، ويف كافة التخصصات واملجاالت العلمية واألكاديمية والبحثية؛ مقابل عوائد 

مالية مناسبة.

• أهداف مكاتب الخربة :

تهدف مكاتب الخربة إىل إثراء الخربة، وتقديم خدمات استشارية وبحثية يف مجاالت اختصاصاتها؛ بما يخدم كافة رشائح املجتمع وذلك عىل النحو التايل:

1- تقديم الخدمات العلمية والدراسات االستشارية والبحثية والعلمية املتميزة للمجتمع يف كافة التخصصات واملجاالت، وتعزيز تطوير مبدأ الرشاكة بني الجامعة واملجتمع.

2- إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتقديم خدمات علمية واستشارية، واملساهمة يف بناء االقتصاد املعريف.

3- توثيق ارتباط أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ من خالل إتاحة الفرصة، وتوفري الحوافز املالية للمتميزين منهم؛ لإلفادة واالستفادة من أنشطة املركز.

4-   إيجاد فرص متميزة تدعم املمارسة العملية لدى طالب الجامعة؛ مما يساهم يف تنمية قدراتهم من خالل مشاريع الخدمات العلمية واالستشارية التي تقدمها مكاتب الخربة.

5-  توظيف تجهيزات وإمكانيات الجامعة اإلدارية واملالية واملعملية واملكتبية ملســاندة الربامج التنموية يف القطاعني العــام والخاص، وتوفري الدعم الفني املتخصص من املعامل 

واملختربات والورش الجامعية لها، مع تعويض الجامعة عن تكلفة استخدامها من عائدات الخدمة العلمية واالستشارية لها.

6-   تطوير قدرات الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة يف مجاالت املعرفة املختلفة.
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7-  املشاركة يف بناء قطاع الخربة والخدمات االستشارية الوطنية، وتطوير العمل االستشاري األكاديمي لخدمة االقتصاد املحيل.

8-  تشجيع الكفاءات العلمية عىل مسايرة التقدم الرسيع للعلم والتقنية.

9-   تحقيـق قيـم مضافـة للجهـات املسـتفيدة تشـمل: الحصـول عـىل خدمـة استشـارية متخصصـة ذات درجـة عاليـة مـن الكفـاءة، وبتكلفـة معقولـة، وحمايـة 

املاليـة والفكريـة ملختلـف األطراف. الحقـوق 

•  عدد مكاتب الخبرة:

تم اعتماد عدد من مكاتب الخربة منذ عام 1432هـ إىل عام 1434هـ؛ باختالف التخصصات التي تخدم املجتمع، وقد بدأت بـ )38( مكتباً؛ إىل أن بلغ أعىل عدد لها )93( مكتباً يف 

عام 1434هـ، والجدول التايل يوضح ذلك.

جدول رقم ) 5 ــ 37 (  عدد مكاتب الخربة املعتمدة من عام 1432هـ إىل عام 1434هـ

عدد مكاتب الخبرةالسنةم

143238هـ1

143374هـ2

143493هـ3

والرسم البياني اإلحصائي التايل يوضح عدد مكاتب الخربة املعتمدة من عام 1432هـ إىل عام 1434هـ:

عدد مكاتب الخربة املعتمدة
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والجدول التايل يوضح أسماء أعضاء هيئة التدريس من الجامعة الذين لديهم مكاتب خربة ومجال خدماتهم التي يقدمونها.
جدول رقم ) 5 ــ 38 (  أسماء مكاتب الخربة املعتمدة ومجال أعمالها   

اسم مكتب بيت الخبرة رئيس المكتب  م

نظم الذكاء الصناعيد. أحمد بن جميل قطان1 

مركز أم القرى لجودة تعلم القران الكريم )إجادة(د. أحمد بن عبدالله الفريح2 

مكتب الدكتور أحمد بن نافع املورعي لالستشارات الرشعيةد. أحمد بن نافع املورعي3 

آفاق لالستشارات الهندسية الكهربائيةد. أسامة بن راشد العمري4 

مكتب االستشارات يف مجال نظم تعدين البياناتد. أنس بن محمد باسالمة5

مكتب رؤية لالستشارات يف مجال تقنية املعلومات والتقنيات املتقدمةد. باسم بن جميل ظفر6

مكتب الدكتور/باسم بن عمر بن عبدالله قايض لالستشارات الرشعية والنظاميةد. باسم بن عمر قايض7

االستشارات يف مجال صحة وسالمة الغذاءد. بسام بن حسني مشاط8

االتجاهات املتقدمة يف امن وتقنية املعلوماتد. تركي بن فيصل الصماني9

البيئيون للدراسات واالستشارات البيئية والصحيةد. تركي بن محمد حبيب الله10

خادم املعرفة لتقنية وخدمات املعلوماتد. حمود بن أحمد الشنربي11

جيوماتيكا لالستشارات يف نظم معلومات جغرافية متقدمةد. خالد بن عبدالرحمن الغامدي12

مكتب الدكتور/خالد الشمراني لالستشارات القضائية والحقوقية والوقفيةد. خالد بن عبدالله الشمراني13

مكتب الدكتور /خالد املطريف لالستشارات املالية واإلداريةد. خالد بن عبدالله املطريف14

مكتب الرب للدراسات واالستشارات الخريية واإلنسانيةد. خالد بن يوسف برقاوي15

وحدة االستشارات اإلحصائية وتصميم البحوثد. زايد بن عجري الحارثي16

حلول لالستشارات املالية واإلداريةد. سلطان بن عبدالله العبداللطيف17

مكتب بيت الطفولة املبكرة لالستشاراتد. سمرية بنت يعقوب قشقري18

بيت االستشارات العلمية والفنية لربامج الدراسات العلياد. سهيل بن سالم الحربي19

بيت الخربة للرتجمةد. سوزان بنت عبدالقادر وزان20

بيت الخربة لالستشارات املالية واإلداريةد. عبيد الله بن صالح اللحياني21

مكتب نظم املدن الذكية لالستشاراتد. عماد بن عبدالرازق فلمبان22

مكتب استشارات تطوير األنظمة الهندسية والتشغيليةد. فاضل بن محمد عثمان23

بيت التميز لالتصاالت وتقنية املعلوماتد. فهد بن أحمد الزهراني24

نيو إعالمد. فواز أحمد سعد25

بيت الخربة للدراسات واالستشارات الرشعية والنظاميةد. فيصل بن داود بن سلمان املعلم26

مكتب د/فيصل بن سليم املحمادي لالستشارات املالية واإلداريةد. فيصل بن سليم املحمادي27
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اسم مكتب بيت الخبرة رئيس المكتب  م

مكتب البيئة املتكاملة لالستشارات البيئية واملياهم. فيصل بن عبدالرحمن أرسة28

كسب لالستشارات املاليةد. محمد بن حسن الزهراني29

مكتب اإلبداع لالستشارات الهندسية )االتصاالت(د. محمد بن طالل سمسم30

الريادة يف التخطيطد. محمد بن عيل الرشيف31

مكتب اقتصاديون لالستشارات املالية واإلداريةد. محمد بن فواز العمريي32

استشارات رشعية ومواريثد. نارص بن محمد الغامدي33

مكتب د/نارص بن مناحي البقمي لالستشارات يف مجال تقنية املعلومات والتجارة اإللكرتونيةد. نارص بن مناحي البقمي34

مكتب د/ هشام بن عبدالرحمن مغربي لالستشارات البحثية يف مجال الدعاية واإلعالن )دبل كليك(د. هشام بن عبدالرحمن مغربي35

• عدد عقود مكاتب الخبرة:

وقد قامت مكاتب الخربة يف معهد البحوث والدراسات االستشارية بإبرام عدد من العقود املهمة منذ عام 1432هـ ايل عام 1434هـ ، والجاري تنفيذها حتى وصلت  إىل )11( عقداً 
يف عام 1434هـ، والجدول التايل يوضح ذلك.

جدول رقم ) 5 ــ 39 (
عدد العقود الجاري تنفيذها من عام 1432هـ إىل عام 1434هـ

عدد العقود الجاري تنفيذهاالسنةم

14322هـ1

143311هـ2

14348هـ3

والرسم البياني اإلحصائي التايل يوضح عدد العقود الجاري تنفيذها من عام 1432هـ إىل عام 1434هـ.

عدد العقود الجاري تنفيذها
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•قيمة عقود مكاتب الخبرة  :

ارتفعت قيمة مبالغ العقود ملكاتب الخربة يف معهد البحوث والدراســات االستشــارية من عام 1432هـ إىل عام 1434هـ حتى وصلت ألعىل نسبة يف عام 1434هـ، والجدول التايل 

يوضح ذلك.
جدول رقم ) 5 ــ 40 (

 قيمة عقود مكاتب الخربة  من عام 1432هـ إىل عام 1434هـ

مبالغ العقودالسنةم

1432870.000هـ1

14334.224.400هـ2

143419.911.751هـ3

والرسم البياني اإلحصائي التايل يوضح قيمة عقود مكاتب الخربة الجاري تنفيذها من عام 1432هـ إىل عام 1434هـ.

 قيمة عقود مكاتب الخربة
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•نسبة دخل المعهد من عقود مكاتب الخبرة : 

  بناًء عىل ارتفاع عدد العقود يف مكاتب الخربة الجاري تنفيذها فقد ارتفعت نســبة دخل املعهد من هذه العقود من عام 1432هـ إىل عام 1434هـ، حتى وصلت ألعىل نســبة يف                         

عام 1434هـ، والجدول التايل يوضح ذلك.

جدول رقم ) 5 ــ 41 (   نسبة دخل املعهد من عقود مكاتب الخربة من عام 1432هـ إىل عام 1434هـ

دخل المعهدالسنةم

143287000هـ1

1433360.699هـ2

14341.160.604هـ3

والرسم البياني اإلحصائي التايل يوضح نسبة دخل املعهد من عقود مكاتب الخربة من عام 1432هـ إىل عام 1434هـ.

دخل املعهد من مكاتب الخربة
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• عدد مكاتب الخبرة حسب الكليات:

   تتفاوت أعداد مكاتب الخربة باختالف الكليات وقد بلغ عدد مكاتب الخربة لكلية الهندســة عــىل أعىل عدد مكاتب )16( مكتباً، تليها كلية الرتبية ب)12( مكتباً، ومجموع مكاتب 

الخربة بلغ )93( مكتباً باختالف الكليات، والجدول التايل يوضح ذلك.

جدول رقم ) 5 ــ 42 (  بيان بعدد مكاتب الخربة حسب الكليات

اإليراداتالعقودعدد مكاتب الخبرةالكلية

1643.380.000كلية الهندسة

65588.823كلية الحاسب اآليل

3170.000كلية الرشيعة

911.450.000العلوم االجتماعية

-1كلية اآلداب والعلوم اإلدارية

31993.500كلية العلوم الطبية

10618.270.928معهد خادم الحرمني الرشيفني ألبحاث الحج

--5كلية الطب

--1كلية اللغة العربية

--1كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر

--1كلية طب االسنان

--3كلية العلوم التطبيقية

--1معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

123152.900كلية الرتبية

61549.250كلية الدراسات القضائية واألنظمة

--3معهد األمر باملعروف والنهي عن املنكر

--3الكلية الجامعية بالجموم

--3كلية الدعوة وأصول الدين

--6كلية إدارة األعمال

932225.455.401املجموع
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والرسم البياني اإلحصائي التايل يوضح عدد مكاتب الخربة حسب الكليات وعدد العقود بالنسبة لكل كلية.

عدد مكاتب الخربة حسب الكليات وعدد العقود بالنسبة لكل كلية
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• مكاتب الخبرة حسب المجاالت :

    تعددت مجاالت مكاتب الخربة باختالف التخصص، وقد وصلت أعالها مجال الهندســة، إذ بلغت )18( مكتباً، وبلغ أقل عدد منها يف مجال تقنية املعلومات وصل إىل)9( مكاتب، 

والجدول التايل يوضح ذلك.

جدول رقم ) 5 ــ 43 ( مجاالت مكاتب الخربة

العددالمجال

18املجاالت الهندسية

9مجاالت تقنية املعلومات  

16املجاالت الرشعية واألنظمة  

10املجاالت اإلدارية واملالية  

13املجاالت الرتبوية  

17املجاالت االجتماعية واإلعالمية والرتجمة  

10املجاالت الصحية والبيئية  

والرسم البياني اإلحصائي التايل يوضح عدد مكاتب الخربة حسب املجاالت.

عدد مكاتب الخربة حسب املجاالت
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• عدد وقيمة العقود التي أبرمتها مكاتب الخبرة:

  وصل عدد عقود كلية الحاسب أعىل عدد؛ حيث بلغ )5( عقود، وقد بلغت قيمة عقود معهد خادم الحرمني الرشيفني أعىل قيمة عقد من بني العقود، والجدول التايل يوضح ذلك.
جدول رقم ) 5 ــ 44 ( بيان بعدد وقيمة العقود التي أبرمتها مكاتب الخربة

مكاتب الخبرة التي حصلت على عقود 

عدد العقودمبالغ العقودرئيس مكتب الخبرةاسم بيت الخبرة الفعالةالكلية التابع لها المكتب

588.8235د/تركي الصمانياالتجاهات املتقدمة يف أمن وتقنية املعلوماتكلية الحاسب اآليل

2.190.0002د/محمد سمسممكتب اإلبداعكلية الهندسة

12.628.9503د/باسم ظفرالرؤية لالستشارات يف مجال تقنية املعلومات والتقنيات املقدمةمعهد خادم الحرمني الرشيفني

90.0001د/فيصل الرشيفمكتب العالم االول للعمارة والهندسةكلية الهندسة

1.100.0001د/وائل حلبيمركز دراسات االزدحام والحركةكلية الهندسة

1.450.0001د/خالد الغامديمكتب جيوماتيكاكلية العلوم االجتماعية

993.5001د/عمار عطاراإلبداع املعريفكلية العلوم الطبية

4.991.9782د/تركي حبيب اللهالبيئيون للدراسات واالستشارات البيئية والصحيةمعهد خادم الحرمني الرشيفني

70.0001د/فيصل املعلممكتب بيت الخربة لالستشارات الرشعيةكلية الرشيعة

7001د/سوزان وزانمكتب بيت الخربة للرتجمةكلية الرتبية

2.2001د/العنود محرضتقنية التصنيع الغذائي والجودةكلية الرتبية

549.2503د/باسم عمر قايضمكتب مثابة لالستشارات اإلدارية واالقتصادية والنظامية يف الحج والعمرةكلية الدراسات القضائية واألنظمة

150.0001د/عبيد الله صالح اللحيانيمكتب بيت الخربة لالستشارات املالية واإلداريةكلية الرتبية

650.0001د/بسام حسني مشاطمكتب العاملية لصحة وسالمة الغذاءمعهد خادم الحرمني الرشيفني

والرسم البياني اإلحصائي التايل يوضح عدد عقود مكاتب الخربة حسب املجاالت.

بياني إحصائي بعدد عقود مكاتب الخربة حسب املجاالت
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• عدد وقيمة عقود الجهات المستفيدة من خدمات مكاتب الخبرة :

أبرم معهد البحوث والدراسات االستشارية عن طريق مكاتب الخربة عدداً من العقود مع عدد من الجهات؛ باختالف قيمة العقود، وكان أعىل عدد عقود وقيمة ألمانة العاصمة 

املقدسة، والجدول التايل يوضح ذلك.

جدول رقم ) 5 ــ 45 (عدد وقيمة عقود الجهات املستفيدة من خدمات مكاتب الخربة

قيمة العقد عدد العقود الجهة المستفيدة

1180,000مؤسسة هندسة اإللكترونيات 

2100,000الغرفة التجارية الصناعية

150,000تنسيق 

719,329,751أمانة العاصمة المقدسة 

22,190,000هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

190,000دار الخليج للهندسة 

11,100,000مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المطاف

1993,500جامعة الباحة

1150,000معهد البحوث والدراسات االستشارية

170,000شركة حلولنا للتقسيط

1700شركة خاصة 

12200شركة فقيه للمواد الغذائية

1549820مؤسسة محمد وعبدالله السبيعي
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• الجهات المستفيدة من خدمات مكاتب الخبرة:

- مؤسسة هندسة اإللكرتونيات.

- الغرفة التجارية الصناعية.

- أمانة العاصمة املقدسة.

- هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.

- دار الخليج للهندسة.

- مرشوع خادم الحرمني الرشيفني لتوسعة املطاف.

       

- جامعة الباحة.

- معهد البحوث والدراسات االستشارية. 

- رشكة حلولنا للتقسيط.

- رشكة خاصة.

- رشكة فقيه للمواد الغذائية.

- مؤسسة محمد وعبدالله السبيعي .
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3- البحوث المدعومة )  برنامج سابك (:
انطالقاً من التعاون املثمر بني رشكة ســابك والجامعات السعودية يف دعم املشاريع البحثية، فقد قامت رشكة سابك بدعم العديد من املشاريع البحثية العلمية بجامعة أم القرى؛ عن 

طريق تقديم الدعم إىل معهد البحوث والدراســات االستشارية، ليتوىل اإلرشاف عىل منح الدعم وتنفيذ املشــاريع البحثية ألعضاء هيئة التدريس يف العديد من التخصصات العلمية، 

وتمت االستفادة من الدعم يف تنفيذ ما ييل :  

أ- دعم املشاريع البحثية ألعضاء هيئة التدريس.

ب- حضور املؤتمرات العلمية والندوات.

ت-  دعم إنشاء وتأسيس مركز االبتكار التقني ألنظمة املعلومات الجغرافية.

• األهداف: 
تهدف البحوث واملشــاريع البحثية إىل تطوير وإثراء العملية البحثية يف اململكة من خالل البحوث يف الجامعات السعودية، وكذلك دعم وتقوية البحث العلمي التطبيقي، والدراسات 

العلمية؛ لخدمة اململكة واملجتمع بشكل عام، ولخدمة الصناعات، مثل التي تقوم بها سابك بشكل خاص. 

• المجاالت البحثية: 
1. املجاالت الطبية.

2. املجاالت الهندسية والحاسب اآليل.

3. مجاالت العلوم السياسية )الرياضيات-الكيمياء ــ الفيزياء ــ األحياء...( .

4. املجاالت التًي لها جوانب تطبيقية )الصناعية( .
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• المشاركون: 

يحق ألعضاء وعضوات هيئة التدريس والذين يقومون بأبحاث يف املجاالت البحثية العالية يف الجامعة املشاركة يف الربنامج. 

أ - دعم املشاريع البحثية ألعضاء هيئة التدريس:

تم دعم عدد من املشــاريع البحثية ألعضاء هيئة التدريس يف العديد من التخصصات العلمية من قبل رشكة سابك منذ أن كان املعهد مركزاً للبحوث والدراسات االستشارية من عام 

1426هـ، واستمرت حتى بعد تحوله إىل معهد للبحوث والدراسات االستشارية.

• عدد عقود مشاريع سابك:

بلغ عدد عقود مشــاريع رشكة سابك منذ عام 1426هـ إىل عام 1432هـ إىل أعىل عدد مشاريع، وقد وصل يف عام 1428هـ إىل )18( مرشوعاً، والجدول التايل يوضح عدد املشاريع 

البحثية.
جدول رقم ) 5 ــ 46 ( عدد مشاريع سابك البحثية من عام 1426هـ إىل عام 1432هـ

عدد المشاريع البحثيةالسنةم

142612هـ1

142710هـ2

142818هـ3

142912هـ4

143012هـ5

-1431هـ6

143212هـ7

والرسم البيان اإلحصائي التايل يوضح عدد مشاريع سابك من عام 1426هـ إىل عام 1432هـ.

عدد مشاريع سابك
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• قيمة عقود مشاريع سابك البحثية :

ارتفعت قيمة عقود مشاريع سابك البحثية خالل األعوام السابقة من عام 1426هـ إىل عام 1432هـ حتى وصلت ألعىل قيمة يف عام 1432هـ والجدول التايل يوضح ذلك.

جدول رقم ) 5 ــ 47 ( قيمة عقود مشاريع سابك البحثية من عام 1426هـ إىل عام 1432هـ

قيمة العقودالسنةم

1426500000هـ1

1427400000هـ2

1428700000هـ3

1429500000هـ4

1430500000هـ5

ــ1431هـ6

1432800000هـ7

كما يوضح الرسم البياني اإلحصائي التايل قيمة عقود مشاريع سابك من عام 1426هـ إىل عام 1432هـ.

قيمة عقود سابك
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رابعًا : وكالة المعهد لدعم االعتماد المهني

تقدم وكالة املعهد لدعم االعتماد املهني الخدمات واملنتجات املطلوبة للحصول عىل االعتمادات املهنية؛ مستثمرًة اإلمكانيات والقدرات املعرفية املتوفرة يف أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

أم القرى، ومســخرًة الرشاكات املربمة مع الجامعات والهيئات املحلية والدولية؛ لخدمة القطاع املهني واألكاديمي وقطاع األعمال. وتعترب الوكالة نواة لكيان مســتقل العتماد مهني 

احرتايف للمسارات املهنية األساسية: الطبية والهندسية والحاسوبية. 

فالهدف االسرتاتيجي للوكالة هو إيجاد جهة مستقلة منبثقة من جامعة أم القرى، تقوم باالعتماد املهني لألفراد يف املؤسسات الحكومية والرشكات الخاصة لالرتقاء بمستوى مهنية 

موظفيها، وذلك عىل غرار املؤسســة العامة للتدريب التقني واملهني. فقامت الوكالة يف عام 1435هـ فقط بتأهيل أكثر من 2000 ممارس صحي بوزارة الصحة؛ من استشــاريني 

وأطباء وموظفني، من خالل إبرام عقود تدريب بمنطقة املدينة املنورة وتبوك، تفوق قيمتها 1.5 مليون ريال. 

   وتقوم الوكالة حالياً من خالل معهد البحوث والدراســات االستشارية بمناقشة عقود تدريب بمنطقة مكة املكرمة ومدينة ينبع الصناعية. كما تقوم حالياً مناقشة إمكانية التعاون 

مع معهد كامربدج العاملي؛ لتقديم دورات مهنية متخصصة يف مجاالت الحاسب اآليل وتقنية املعلومات.

• خدمات وكالة المعهد لدعم االعتماد المهني:
تتلخص خدمات وكالة املعهد لدعم االعتماد املهني يف اآلتي: 

- تصميم برامج التأهيل الداعم لالعتماد املهني واألكاديمي.

- تصميم الحقائب التدريبية الداعمة لالعتماد املهني.

- تقديم التدريب االحرتايف املعتمد من الهيئات الوطنية والعاملية.

- وضع أسس األعمال ومعالجة قضايا االعتماد وتطوير القوى البرشية مهنياً. 

- تقديم الخدمات للمؤسسات وفق أسس تعاقدية.

- تقديم الدورات التدريبية بصورة فردية تضمن نقل املعرفة يف عدد من املسارات.

• مسارات نقل المعرفة في وكالة المعهد لدعم االعتماد المهني :
1.   علوم الحاسب اآليل. 

2.  العلوم الهندسية.

3.  العلوم الطبية.

4. العلوم اإلدارية واملالية.    

5.علوم البيئة. 
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• الدورات التي نفذتها وكالة المعهد لدعم االعتماد المهني :

جدول رقم ) 5 ــ 48 (  بيان بالدورات التي نفذها املعهد وعددها منذ عام 1433إىل عام 1435هـ 

مكان انعقاد البرنامج التدريبي تاريخ البرنامج عدد المتدربين الزيادة عدد األيام اسم البرنامج

الصحة العامة

مركز الدراسات باب املجيدي 1435/10/29 د ناهد رشبيني 2 رعاية األمومة 

مركز التدريب بالصحة العامة 2 الصحة اإلنجابية

مستشفى الوالدة - مخترب الدرن 1435/10/28 د غفران 3 األمراض املزمنة 1 - الدرن يف مرىض األمراض املزمنة

مركز التدريب بالصحة العامة 3 األمراض املزمنة 2

مركز التدريب بالصحة العامة 1435/11/1 2 إجراءات الجودة يف عيادة الطفل السليم

مركز التدريب بالصحة العامة 1435/11/5 د هند العماري 3 رعاية املسنني

مركز التدريب بالصحة العامة د هند العماري 3 رعاية املسنني

ينبع د هند العماري 3 رعاية املسنني

ينبع د هند العماري 3 رعاية املسنني

مركز التدريب بالصحة العامة 1435/11/18 د أحمد الغامدي 2 بيئة املراكز وسالمة املرىض

مستشفى الوالدة - مخترب الدرن 1435/11/1 2 التطعيمات ــ تطعيم الدرن يف رعاية الطفولة

التمريض

إدارة التدريب واالبتعاث 1435/10/14 5 إعداد مدربني لرؤساء أقسام التمريض

مركز القلب 1435/10/21 5 إعداد مدربني يف رعاية الجروح

مستشفى االنصار 1435/10/28 5 إعداد مدربني يف نقل الدم للتمريض

إدارة التدريب واالبتعاث 1435/10/28 5 إعداد مدربني يف تخطيط القلب

إدارة التدريب واالبتعاث 1435/11/12 5 إعداد مدربني يف التمريض التنفيس

المختبرات وبنوك الدم

إدارة التدريب واالبتعاث 1435/11/15 د أسماء الحربي 2 أساسيات العمل يف املختربات وبنوك الدم

إدارة التدريب واالبتعاث 1435/8/1 د أسماء الحربي 2 اساسيات العمل يف املختربات وبنوك الدم

إدارة الجودة

مستشفى األمل والصحة النفسية 1435/11/7 د. عصام 3 إدارة الجودة الشاملة

مستشفى األمل والصحة النفسية 1435/11/12 د. عصام 3 إدارة الجودة الشاملة

مكافحة العدوى

إدارة التدريب واالبتعاث 1435/11/7 د محمد حلواني 1 احتياطات العزل واستخدام الواقيات الشخصية

إدارة التدريب واالبتعاث 1435/11/8 د نشات نافوري 1 التعامل مع النفايات الطبية

املهد 1435/11/15 1 التعامل مع النفايات الطبية

إدارة التدريب واالبتعاث 1435/11/14 د نشات نافوري 1 أساسيات التعقيم والتطهري

إدارة التدريب واالبتعاث 1435/11/9 د نشات نافوري 1 أساسيات التعقيم والتطهري

إدارة التدريب واالبتعاث 1435/11/15 ــ 1 حزمة الوقاية من العدوى واملرتبطة بأجهزة التنفس

إدارة التدريب واالبتعاث 1435/11/16 د مدحت ملفون 1 حزمة الوقاية من العدوى واملرتبطة بالقسطرة البولية
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مكان انعقاد البرنامج التدريبي تاريخ البرنامج عدد المتدربين الزيادة عدد األيام اسم البرنامج

عالقات المرضى

الطب املنزيل 1435/11/17 م/ محاسن 3 التهيئة اإلدارية والنفسية

الطب املنزيل 1435/11/12 د أحمد الغامدي 2 سالمة املرىض

مستشفى األمل والصحة النفسية 1435/8/17 د/ أحمد حافظ 3 مهارات التواصل الفعال

ــ ــ ا/ عادل العيش 3 برنامج التميز يف الخدمة

مجمع ا األمل والصحة النفسية 1435/10/21 د- أحمد حافظ 3 التحفيز

الطب املنزيل 1435/8/15 د - حمادي الرفاعي 5 إعداد مثقف صحي

ــ ــ ــ 5 preparatory for pharmacotherapy board

ــ 1435/10/14 زائد 55 متدربا بمجموع 70 5 إعداد صيديل الجودة

ــ ــ ــ 5 preparatory for oncology pharmacy board

ــ 1435/8/7 زائد 75 متدرب بمجموع 
100 3 أساسيات مكافحة عدوى املنشئات الصحية

ــ ــ ــ ــ preparatory for nutrition support pharmacy board

الطب املنزيل 1435/11/19 ــ 3 دورة تحسني الجودة وسالمة املرىض يف الطب املنزيل

الطب املنزيل 1435/10/29 ــ 2 الجودة يف األجهزة الطبية املنزلية

ــ ــ ــ ــ تم إبدالها بدورتني ملدة يومني والحضور 20 شخص واملدربة موجود لكن من الرياض

ــ ــ ــ ــ preparatory for pharmacy psychiatric board

ــ ــ ــ ــ نرغب بإبدالها بدورتني ملدة يومني والحضور 20 شخص واملدربة موجود لكن وحدة من الرياض 
ووحدة من جدة

ــ ــ ــ 5 إعداد مدربني يف مضادات التجلط

ــ 1435/10/21 ــ 5 إعداد مدربني يف السالمة الدوائية

ــ ــ ــ 5 إعداد مدربني يف املضادات الحيوية

ــ ــ ــ 5 إعداد مدربني يف عالج األلم

ــ ــ ــ 5 إعداد مدربني للعالج الوريدي وحساب األدوية

الدورات الصحية بتبوك

ــ ــ ــ 2 عناية الحاالت الحرجة يف األطفال

ــ ــ ــ 5 ضبط العدوى

ــ ــ ــ 5 مهارات التعامل مع ضبط العمل

ــ ــ ــ 2 املحاسبة بقسم األغذية

ــ ــ ــ ــ التواصل الفعال مع اآلخرين

ــ ــ ــ ــ توثيق اليات األخطاء الدوائية باملستشفى

ــ ــ ــ ــ الجودة يف املختربات الطبية

ــ ــ ــ ــ ) Code Blue دورة(

ــ ــ ــ ــ العناية بالجروح

ــ ــ ــ ــ خدمات العناية ملرىض السكري

ــ ــ ــ ــ طب الطوارئ والكوارث

ــ ــ ــ ــ عالج األمراض الشائعة يف الرعاية الصحية األولية
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مكان انعقاد البرنامج التدريبي تاريخ البرنامج عدد المتدربين الزيادة عدد األيام اسم البرنامج

ــ ــ ــ ــ الجلطات القلبية والدماغية

ــ ــ ــ ــ إدارة الحلول واملشاكل اإلكلينيكية

ــ ــ ــ ــ السالمة داخل املنشآت الصحية

ــ ــ ــ 3 النفايات الطبية يف املنشآت الصحية

ــ ــ ــ 3 األدوية املستخدمة يف الطوارئ

ــ ــ ــ 3 االختيار األمن للمتربعني بالدم ودور املخترب يف سالمة املرىض

ــ ــ ــ 3 النفايات الطبية يف املنشئات الصحية

ــ ــ ــ 3 األدوية املستخدمة يف الطوارئ

ــ ــ ــ 3 االختيار األمن للمتربعني بالدم ودور املخترب يف سالمة املرىض

ــ ــ ــ 2 عناية الحاالت الحرجة يف األطفال

ــ ــ ــ 5 ضبط العدوى

ــ ــ ــ 5 مهارات التعامل مع ضبط العمل

ــ ــ ــ 2 املحاسبة بقسم األغذية

دورات اللجنة الفنية لمشروعات خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام

معهد البحوث والدراسات االستشارية ــ جامعة هارفرد 10 FE أساسيات الهندسة

معهد البحوث والدراسات االستشارية ــ جامعة هارفرد 10 FE أساسيات الهندسة

معهد البحوث والدراسات االستشارية ــ جامعة هارفرد 10 FE أساسيات الهندسة

الدورات الطبية

ــ ــ د. حياة سندي 3 اإلنعاش القلبي الرئوي

ــ ــ د. حياة سندي 3 اإلسعافات األولية

والرسم البياني اإلحصائي التايل يوضح عدد الدورات املهنية التعاقدية التي نفذها املعهد منذ عام 1430هـ إىل عام 1435هـ:

عدد الدورات املهنية التعاقدية املعتمدة املقدمة منذ عام 1430هـ إىل عام 1435هـ
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جدول رقم ) 5 ــ 49 ( العقود املربمة يف التدريب املهني لعام 1435هـ قيمتها وتكلفتها وأرباحها املتوقعة.

األرباح المتوقعةالتكلفةقيمة العقدالجهة

  800000256000 1056000وزارة الصحة بالمدينة المنورة

  1210   6621065000وزارة الصحة بتبوك )تيماء(

    2100  6210060000 وزارة الصحة بتبوك )ضباء(

   180600   65000 245600 وزارة الصحة بتبوك

1429910المجموع بالريال

والشكل التايل يوضح قيمة العقود املربمة يف التدريب املهني لعام 1435هـ بقيمة العقد وتكلفته ونسبة املعهد.

العقود املربمة يف التدريب املهني لعام 1435هـ
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• جهات االعتماد المستهدفة خالل الخمس سنوات القادمة:
 هناك عدد من الجهات املتعامل معها وعدد من الجهات املستهدفة خالل الخمس سنوات القادمة، ومن أهمها :

 1. الهيئة السعودية للمهندسني .

 2. الهيئة السعودية لتخصصات الصحية.

 3. اعتماد جامعة كامربدج.

4. اعتماد مؤسسة سيسكو لشبكات املعلوماتية.

•أهم إنجازات المعهد في وكالة دعم االعتماد المهني:
1. تفعيل دور املعهد يف نقل املعرفة وتحقيق مردود مايل.

2. تفعيل رشاكات الجامعة مع مؤسسات االعتماد املهني. 

3. بناء قاعدة بيانات للمدربني والدورات والحقائب املعتمدة.

4. وجهة تعاقدية لتنفيذ أعمال التدريب بالتكليف املبارش.

5. وجهة مستهدفة من مؤسسات القطاع الخاص لعقد رشاكات وتنفيذ أعمال تضامنية.
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سادسًا: وكالة المعهد للشؤون اإلدارية والمالية

تتوىل وكالة معهد البحوث والدراسات االستشارية للشؤون املالية واإلدارية اإلرشاف املبارش عىل إدارة حسابات وفودات املعهد والجامعة، كما تتوىل مهام تسيري األمور املالية واإلدارية 

ملا يسند إليها من أعمال ملختلف الكليات واملعاهد واإلدارات بالجامعة.

رؤية الوكالة:
نســعى جاهدين لتنمية كوادر برشية متميزة، وكذلك االستخدام األمثل ملوارد املعهد املالية، وبناء ثقافة مؤسسية تتسم باالنضباط والتطوير املستمر؛ لتقديم خدمات متميزة تحقق 

تطلعات كافة املستفيدين من خدمات املعهد.  

أهداف الوكالة :
تهدف وكالة املعهد للشــؤون املالية واإلدارية ممثلة يف وكيل معهد البحوث والدراســات االستشارية للشؤون املالية واإلدارية بالتعاون والتنسيق مع باقي 

وكاالت املعهد إىل:

1. توفري أرقى مستوى للخدمات اإلدارية واملالية حسب توجيهات اإلدارة العليا للندوات واملكافآت واملؤتمرات والتربعات والهبات.

2.  نمذجة جميع مستندات وآليات الرصف، وإضافتها عىل قاعدة بيانات تمكن جميع الجهات ذات العالقة من استخدامها بكل يرس وسهولة.

3.  تطوير وأتمتة جميع األعمال اإلدارية واملحاسبية الخاصة بالرصف والتحصيل، وإصدار الشيكات، وتسويتها، وإصدار السلف، ومتابعة سدادها، وتدقيقها.

4.  إصدار القوائم املالية الســنوية والربع سنوية، والتقارير الشهرية؛ باســتخدام أحدث النظم والربامج الحاسوبية، التي توضح مدى تحقيق أهداف الخطة االسرتاتيجية املحددة 
للمعهد؛ بدقة ورسعة عالية.

5.   تطوير وتحسني إدارة املوارد البرشية بما يتوافق مع تطلعات معهد البحوث والدراسات االستشارية يف سعية الحثيث ملواكبة التطور يف تزويد املوظفني بالكفاءة العالية، وتأهيلهم 
ألداء مهامهم الوظيفية بحرفية؛ من خالل الدورات، ونقل املعرفة، ومتابعتهم بشكل دوري؛ ضمانا لتقدم وتطور مستمرين. 

6.   رسعة ودقة القيام باألعمال املالية واملحاسبية؛ توافقاً مع تسارع التطور يف عجلة األعمال الكائنة بمعهد البحوث والدراسات االستشارية.
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• الخدمات المالية واإلدارية:

وتتمثل الخدمات املالية واإلدارية يف اآلتي:

1( إصدار القوائم املالية السنوية والربع سنوية والتقارير الشهرية؛ باستخدام أحدث النظم والربامج الحاسوبية التي توضح مدى تحقيق أهداف الخطة االسرتاتيجية املحددة للمعهد. 

2( األعمال املحاسبية الخاصة بالرصف والتحصيل وإصدار الشيكات وتسويتها وإصدار السلف ومتابعة سدادها وتدقيقها. 

3( إصدار امليزانية السنوية للمعهد.

4( إدارة التربعات والهبات، وتحصيلها، والتعامل مع عمالء املعهد من داخل وخارج الجامعة. 

5( إدارة املوارد البرشية بما يف ذلك الرواتب الخاصة بموظفي املعهد والجهات واإلدارات التي ترتبط بمصالح مشرتكة معه. 

6( الخدمات املالية الخاصة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس يف املؤتمرات الخارجية.

7( الخدمات اإلدارية واملالية للندوات واملؤتمرات واملكافآت التي توجه اإلدارة العليا برصفها.
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سابعًا: وكالة المعهد للبحوث والدراسات االستشارية )شطر الطالبات(

تعترب وكالة املعهد للبحوث والدراســات االستشارية )شــطر الطالبات(  مكملة لعمل وكالة املعهد  األسايس )شطر البنني(، وتسعى إىل تفعيل املهام املناطة بشطر الطالبات؛ وذلك 

بتذليل جميع العقبات التي تواجه مسرية نقل املعرفة، واالستفادة من أعضاء هيئة التدريس  يف نقل وتوطني وإنتاج معارف وتقنيات وآليات وأساليب عمل جديدة، وحلوالً ملشكالت 

تشــغيلية، وبحوث تطويرية؛ مبنية عىل أسس منهجية منظمة، مما يعكس مدى حرص املجتمع عىل االستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة، ملا لها من فائدة متميزة، تتمثل يف 

خربات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى، ولثقتهم بالكوادر العلمية املتميزة بها يف مختلف املجاالت، وتساهم وكالة املعهد يف شطر الطالبات يف معظم  الخدمات التي تقدمها 

وكاالت املعهد للبحوث والدراسات االستشارية يف شطر البنني : 

1. وكالة الدراسات االستشارية.
− خدمات االستشارة املتفرغة. 

− خدمات االستشارة غري املتفرغة.

− دعم املشاركة يف املؤتمرات.

2. وكالة المعهد للكراسي العلمية.

3. وكالة المعهد للتطوير وتنفيذ األعمال.
−  مكاتب الخربة.

− الدراسات االستشارية.

−   البحوث املدعومة )سابك(.

4. وكالة دعم االعتماد المهني.

5. وكالة المعهد للشؤون اإلدارية والمالية.

حيث تتوىل تهيئة بيئة األعمال االستشــارية والتعاقدية وإدارتها، وتنسيقها وتسيريها، ونرش ثقافتها وتطويرها، بما يحقق رسالة ورؤية املعهد، ويساعد يف زيادة وتحفيز وتحقيق 

مؤرشات األداء للبحوث االستشارية ومكاتب الخربة وبرامج دعم االعتماد املهني، باإلضافة للكرايس العلمية.

 كما تتوىل وكالة املعهد بشطر الطالبات اإلرشاف عىل إصدار التقارير الدورية والسنوية، ومراجعتها، باإلضافة إىل إدارة عالقات العمالء، وإدارة شبكات التواصل االجتماعي. 
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2/5 المكتبات والمجالت الجامعية
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لمحة تاريخية :
تحظى مكتبة امللك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية بخاصية فريدة تميزها عن غريها من املكتبات الجامعية االخرى فباإلضافة لتميزها يف توفري وتطوير وتنوع خدماتها التي تقدمها 

للمســتفيدين من منســوبي الجامعة وللمجتمع بصفة عامة. كونها بمنزلة جغرافية مرموقة مجاوره لبيت الله الحرام بمكة املكرمة، هذه املكانة الجغرافية عززت من سمعة املكتبة 

العاملية فحفزت أرباب العلم واملعرفة من املســلمني وكذلك من غريهم يف مختلف بقاع االرض الستثمار تواجدهم يف املناسبات واملواسم الدينية لزيارة مقرها واالطالع عىل مقتنياتها 

الثرية والخدمات املتطورة التي تقدمها لكافة املستفيدين ، وهذه ملحة تاريخية موجزة ملراحل تأسيس وتطور املكتبة الجامعية :

− تأسست املكتبة الجامعية يف سنة 1388هـ وذلك بتوحيد مكتبتي كليتي الرشيعة والرتبية يف مكتبة واحدة.

− يف عام 1391هـ ضمت الكليتان )كلية الرتبية والرشيعة( واملكتبة الجامعية امللحقة بهما إىل جامعة امللك عبدالعزيز.

− يف عام 1394هـ شيد للمكتبة الجامعية مبنى جديد مكون من ثالثة طوابق بمقر الجامعة بالعزيزية.

− يف عام 1396هـ أنشئت عمادة شؤون املكتبات.

− يف عام 1400هـ استقلت جامعة أم القرى عن جامعة امللك عبدالعزيز.

− يف عام 1424هـ تم بناء مقر املكتبة يف املدينة الجامعية بالعابدية .

− يف عام 1425هـ تم افتتاح املكتبة املركزية بالعابدية بحضور صاحب الســمو امللكي األمري عبد املجيد بن عبد العزيز آل ســعود أمري منطقة مكة املكرمة رحمه الله، وأطلق عليها 

اسم مكتبة امللك عبد الله بن عبد العزيز الجامعية.

يســعى القائمون عىل مكتبة امللك عبدالله بن عبدالعزيز منذ نشــأتها إىل تطبيق أحدث املعايري يف معالجة املعلومات وتقديمها لفئات املجتمع املختلفة وعىل ضوء ذلك تمت صياغة 

الرسالة والرؤية واألهداف كما جاء يف الخطة االسرتاتيجية للعمادة عىل النحو التايل:

الرسالة :
مكتبة امللك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية تسعى لتحقيق الريادة والتميز يف تقديم خدمات املعلومات ودعم البحث العلمي وخدمة املجتمع املحيل والعاملي.

الرؤية :
نافذة عاملية توظف بإبداع وابتكار مصادر وتقنيات املعلومات واالتصاالت يف بيئة معلوماتية متاحة عرب الحيز املكاني والحيز االفرتايض الرقمي لخدمة مختلف احتياجات املستفيدين.
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األهداف االستراتيجية: 

أواًل: التدريب والتأهيل
ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق األهداف التنفيذية التالية:

1. تنمية مهارات واداء املوظفني لتبني األساليب واملمارسات املهنية الحديثة.

2. استقطاب وتوظيف الكفاءات املهنية املؤهلة.

3. تقويم أداء املوظفني وتوثيق نتائج آدائهم.

ثانيًا: تنمية وإدارة المجموعات

ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق األهداف التنفيذية التالية:

1. تقييم مجموعات املكتبة من حيث نوعية املواد، التغطية املوضوعية، والحداثة.

2. تنمية وإدارة املجموعات بناًء عىل تطلعات واحتياجات املستفيدين والتوجهات املهنية الحديثة.

3. التوسع يف مصادر املعلومات باملوائمة مع االمكانيات املادية املتاحة.

ثالثًا: تسهيل النفاذ إلى مصادر المعلومات

ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق األهداف التنفيذية التالية:

1. تسهيل ورفع كفاءة الدخول واالستخدام ملجموعات وخدمات املكتبة.

2. تطوير وتقديم خدمات معلومات داخل املكتبة وفروعها وعرب موقع املكتبة عىل الشبكة.

3. تدريب املستفيدين عىل استخدام خدمات املعلومات.

4. تهيئة ومطابقة قاعدة البيانات الببليوغرافية باملكتبة الجامعية باملعايري املهنية الوطنية والعاملية.

رابعًا: تحفيز التعلم الذاتي.

ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق األهداف التنفيذية التالية:

1. تطوير مصادر التعلم بما يتوافق مع مفردات ومتطلبات املواد الدراسية يف مختلف التخصصات العلمية.

2. تدريب املستفيدين عىل االستخدام واالستفادة من مصادر وخدمات املكتبة.

3. توعية وإرشاد املستفيدين.

4. تطوير وتشغيل املكتبات الفرعية.

5. التوسع يف خدمة وإرشاك أفراد املجتمع يف خدمات ونشاطات املكتبة.
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خامسًا: بناء وتطوير المحتويات الرقمية
ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق األهداف التنفيذية التالية:

1. رقمنة واتاحة مجموعات املكتبة الجامعية.

2. استكمال تطوير قاعدة اقرأ إلضافة مصادر املعلومات الخاصة باملكتبة.

سادسًا: تحقيق الجودة واالعتماد المؤسسي

ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق األهداف التنفيذية التالية:

1. دراسة الوضع الراهن لعمادة شؤون املكتبات.

2. إعداد خطة اسرتاتيجية لرفع كفاءة وجودة خدمات املكتبة.

3. تطوير نظام لتقييم شامل ومستمر لجودة الخدمات.

4. تنمية موارد املكتبة لضمان االستمرار يف تقديم معلومات ذات جودة عالية.

المكتبات الفرعية:
باإلضافة للمكتبة الجامعية الرئيسية بمقر الجامعة يف العابدية بمكة املكرمة، ترشف مكتبة امللك عبدالله الجامعية عىل عدة فروع عىل النحو التايل:

− مكتبة امللك عبدالله بن عبد العزيز الجامعية بالزاهر ــ فرع الطالبات.

− مكتبات الكليات وهي تخضع لإلرشاف الفني من قبل عمادة شؤون املكتبات.

− مكتبة فرع الجامعة يف الليث.

− مكتبة فرع الجامعة بالقنفذة.

− مكتبة فرع الجامعة بالجموم.
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أقسام المكتبة:
قسم اإلجراءات الفنية: 

يعنى بتنمية مجموعات ومصادر املعلومات الورقية للمكتبة الجامعية واملكتبات الفرعية.

قسم خدمات المعلومات :
يعنى بالرد عىل استفسارات الزوار واإلعالن عن كل جديد من مقتنيات املكتبة.

قسم تقنية المعلومات والدعم الفني :
يعنى بتقديم الخدمات اإللكرتونية عرب موقع اإللكرتوني وتقديم الدعم الفني ألقسام املكتبة.

قسم المكتبة الرقمية :
يعنى بعرض مصادر املعلومات اإللكرتونية عرب املتصفح اإللكرتوني.

قسم التعقيم والترميم :
يعنى بتعقيم وترميم الوثائق واملخطوطات الورقية والحفاظ عليها.

قسم التدريب والتوعية الرقمية :
يعنى برفع مستوى ومهارة موظفي املكتبة والطالب لخدمات املكتبة الجامعية.

قسم الجودة :
يعنى بتوثيق وإعداد خطط معيارية لتقديم نتائج أفضل باملكتبة الجامعية.

قسم العالقات العامة :
يعنى بتعريف املجتمع املعريف عن املكتبة والخدمات التي تقدمها.
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إنجازات العمادة

إنجازات بسواعد مكتبية:
− التصفح اإللكرتوني للرسائل الجامعية الخاصة بجامعة أم القرى والجامعات السعودية.

− استخدام رشيحة)TAG( وهو عبارة عن الرتدد اإلذاعي )يمكن قراءة البيانات البيليوغرافية للرسالة العلمية عن طريق الرشيحة(.

− تجهيز قسم املكتبة الرقمية بدواليب متحركة لحفظ الرسائل وسهولة الوصول اليها.

− تحديث فئات اإلعارة وزيادة أعداد الكتب املعارة.

− افتتاح قاعتني دراسية داخل املكتبة خاصة ملحارضات الدراسات العليا.

− ترتيب كتب املكتبات الخاصة واملهداة إىل مكتبة امللك عبدالله الجامعية حديثاً، وهي:

أ . مكتبة محمد حامد قاري.  

ب . مكتبة محمد بخيت.

ج .مكتبة محمد إبراهيم أحمد عيل.

د . مكتبة صادق عبدالله دحالن.

− تخصيص معمل اإلنرتنت والكتب النادرة ألعضاء هيئة التدريس وطالبات الدارسات العليا بالدور الثالث بفرع الطالبات.

− االنتهاء من حرص مصادر التعلم وفرزها حسب الكليات لعدد من كليات الجامعة مضمنة قواعد املعلومات والكتب اإللكرتونية واألرشيف )back file( واملصادر الورقية مع تحديد 

أماكن األرفف واملرشفني عىل األرفف ألقسام كل كلية عىل حدة.

− اقتناء وتطبيق النظام اآليل )Sirra( لخدمات املكتبة.

− زيادة عدد املستفيدات من خدمة اإلعارة الذاتية لذلك تم تزويد القسم بجهاز إعارة ذاتي آخر.

− توفري خدمة التصوير الرقمي بقسم الرسائل العلمية ملرحلتي املاجستري والدكتوراه.

− مشاركة برامج عمادة الدراسات الجامعية بأركان تعريفيه عن املكتبة وخدماتها.

− ترجمة محتوى موقع مكتبة امللك عبد الله الجامعية اإللكرتوني.

− تعشيب األجزاء الناقصة واستبدالها بأجزاء كامله.

− تصميم مجموعة من األدلة اإلرشادية وأدلة االستخدام وترجمة بعضها.

− تصميم ووضع لوحات إرشادية عن مهام األقسام وإجراءاتها أمام كل قسم يف املكتبة.

− تصميم نماذج متابعة وفحص دوري لوظائف قواعد املعلومات.

− اعتماد قواعد السلوك للمكتبة.

− وضع مسودة مفصلة لتوثيق النظام اإلداري داخل مكتبة امللك عبد الله الجامعية.
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− وضع خرائط إرشاديه ألدوار للمكتبة بشطر الطالبات.

− تأسيس وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي.

− إنجاز وتصميم ملفات األدلة واالستبيان ضمن معايري الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

لمحات إحصائية
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التدريب والتوعية المعلوماتية

أهمية قسم التدريب :
أواًل : أهمية التدريب بالنسبة للمكتبة:

1.زيادة اإلنتاجية واألداء التنظيمي.

2.ربط أهداف العاملني بأهداف املكتبة.

3.تجديد وإثراء املعلومات التي تحتاجها املكتبة لصياغة أهدافها وتنفيذ سياساتها واالستفادة منها.

4.يساعد يف خلق اتجاهات إيجابية داخلية وخارجية نحو املكتبة.

5.يؤدي التدريب إىل توضيح السياسات العامة للمكتبة وبناء قاعدة فعالة.

ثانيًا: أهمية التدريب بالنسبة لألفراد العاملين بالمكتبة والمستفيدين من خدماتها:

1. تطوير وتحسني كفاءة وقدرات املوظف واملستفيد، وبالتايل تحسني فهمهم لخدمات املكتبة واستيعاب دورهم فيها.

2. يساعد األفراد يف تحسني قراراتهم وحل مشاكلهم يف العمل.

3. يساهم التدريب يف تطوير مهارات االتصاالت بني األفراد.

4. يطور الدافعية لألداء، إذ يساعد يف تحفيز املوظفني عىل تطوير أدائهم.

5. التقليل من نقاط الضعف لدى األفراد وتوفري الفرص للرتقية والتمييز والتطوير.

ثالثًا: أهمية التدريب في تطوير العالقات اإلنسانية:

1. توطيد العالقة بني اإلدارة واألفراد العاملني باملكتبة.

2. تطوير إمكانية األفراد لقبول التكيف مع التغريات الحاصلة يف املكتبة.

3. يساعد يف تطوير وتنمية عملية التوجيه الذاتي لخدمة املكتبة.

4. يساهم يف تطوير أساليب التفاعل االجتماعي بني األفراد العاملني واملستفيدين من الخدمات يف املكتبة.
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مهام قسم التدريب :

1. إعداد خطط وجدولة برامج التدريب الداخيل والخارجي.

2. استقبال طلبات الرتشيح للربامج التدريبية الداخلية والخارجية ورفعها للجهة املختصة.

3. إعداد خطابات املوافقة عىل قبول الرتشيح واالعتذار ملن لم يتم قبولهم ورفعها لرئيس القسم.

4. اإلرشاف املبارش عىل تنفيذ الربامج التدريبية، وتجهيز أماكن التدريب، وتوفري االحتياجات الالزمة لذلك )قاعات ــ وسائل تعليمية ــ مدربني ــ ضيافة(.

5. حرص املتدربني الفعليني وتسجيل حضورهم.

6. تصميم وإعداد وطباعة شهادات املتدربني واعتمادها من عميد شؤون املكتبات أو من ينوبه.

7. إرسال شهادات املتدربني عرب الربيد اإللكرتوني أو تسليمها لهم يدوياً.

8. حفظ نسخة من الشهادات بسجالت اإلدارة، وتسجيلها بقواعد املعلومات.

9. جمع االستبيانات الخاصة بكل دورة تدريبية ومن ثم دراستها وتحليلها لعمل تقارير وإحصائيات بالدورات التدريبية ومدى االستفادة منها واقرتاحات املتدربني.

10. إعداد تقرير كامل بعد نهاية كل دورة تدريبية متضمنا التقييم الشامل عن الدورة واملتدربني واملدربني مع اقرتاح بتطوير الحقيبة التدريبية إن لزم األمر.

11. عمل جوالت ميدانية باملكتبة املركزية والتعريف بأقســامها ومهامها للزائرين والزائرات الذين يأتون عىل شــكل مجموعات. من طالب ثانوية، وطلبة بكالوريوس، والدراسات 
العليا، وأعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة أو خارجها.

12. تدريب املوظفني واملوظفات عىل الربامج والتطبيقات القائمة باملكتبة.

13. اإلرشاف املبارش عىل مادة التدريب العميل لطالب وطالبات قسم علم املعلومات.

أنواع التدريب والفئات المستهدفة:
يقوم قسم التدريب والتوعية املعلوماتية بإعداد دورات تدريبية يف مجاالت متعددة تتناسب مع االحتياجات التدريبية لجميع رشائح املجتمع الجامعي، بحيث ينقسم التدريب يف املكتبة 

الجامعية إىل األقسام التالية:

1. تدريب املستفيدين من أعضاء هيئة تدريس وطالب البكالوريوس والدراسات العليا.

2. تدريب منسوبي املكتبة املركزية واملكتبات الفرعية التابعة للكليات.

3. تدريب طالب وطالبات قسم علم املعلومات واإلرشاف عىل أنشطتهم )تدريب عميل(. 

4. عمل جوالت ميدانية تعريفية ملجموعات من خارج الجامعة، كطالب الثانوية العامة، ومدرسني من مدارس مختلفة.

5. إعداد برامج وتعليمات ورشوحات إلكرتونية.

6. دعم التدريب اإللكرتوني عن بعد.
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جدول رقم ) 5 ــ 50 ( يوضح الربامج واألنشطة والجوالت التعريفية والزيارات امليدانية التي قدمها القسم خالل عام 1435/1434هـ

إحصائياتنبذه عنهالبرنامجم

1
الربنامج التعريفي الرابع للمستجدين واملستجدات لعام 

1435/1434هـ

تقيم املكتبة سنوياً برنامج تعريفي يهدف إىل تعريف املستجدين واملستجدات بخدمات

مكتبة امللك عبد الله وتنظيم مصادر املعرفة املتاحة فيها
1470 مستفيد من الربنامج

2
دورات عامة يف التنمية وتطوير الذات ملوظفي وموظفات 

مكتبة امللك عبدالله

تنظيم دورات تدريبية ملوظفي وموظفات املكتبة املركزية واملكتبات الفرعية األخرى 
لتأهيلهم وتطويرهم باإلضافة إىل دورات تأهيلية وتعليمية يف مجال العمل

8 دورات وبرامج خالل الفرتة

7 دورات تدريبيةدورات معهد اإلدارة العامة )داخلية(

5 دورات خارجيةدورات خاصة حصلوا عليها املوظفني واملوظفات خارج الجامعة

دورات تدريبية يف قواعد املعلومات3
تقيم املكتبة بالتنسيق مع النارشين يف قواعد املعلومات دورات تدريبية لزيادة الوعي 

املعلوماتي

12 دورة تدريبية بقواعد املعلومات

عدد الحضور اإلجمايل )532(

4
دورات وجوالت ميدانية للمستفيدين واملستفيدات للتعرف 

عىل خدمات املكتبة ومصادر املعلومات

تنظم املكتبة دورات تدريبية وجوالت للمستفيدين واملستفيدات حيث تعرفهم

بخدمات املكتبة املقدمة لهم وخدمات قواعد املعلومات والخدمات اإللكرتونية عرب املوقع

22 دورة أقيمت

العدد اإلجمايل )1144(

جوالت تعريفية للزائرين والزائرات من خارج املكتبة5
تستقبل املكتبة زوار ومستفيدين من خارج الجامعة وتتضمن الجولة التعريف بالطريقة 

التي تتبعها املكتبة لتنظيم مصادر املعلومات باإلضافة للتعرف عىل خدمات ومرافق 
املكتبة وكيفية استخدامها وكذلك للتعرف عىل الخدمات اإللكرتونية عرب املوقع

18 جولة

والعدد اإلجمايل )652(

6
التنظيم واإلرشاف عىل أنشطة طالب وطالبات قسم علم 

املعلومات

ترشف وتنظم املكتبة بالتنسيق مع طالب وطالبات قسم علم املعلومات عىل بعض 
األنشطة التي يقدمها الطالب عن املكتبة سواء كانت برامج تسويقية أو نوادي أو 

رشوحات الكرتونية
ما يقارب 13 نشاط وبرنامج تم تنسيقه وأرشفت عليه املكتبة

7
استقبال طالب وطالبات قسم علم املعلومات وتدريبهم داخل 

املكتبة

تستقبل املكتبة فصلياً طالب وطالبات قسم علم املعلومات لتدريبهم عىل أقسام وخدمات 
املكتبة وكيفية استخدامها واتاحة املصادر للمستفيدين ويتعرفون عىل الخدمات 

اإللكرتونية
استقبلت ودربت املكتبة حوايل )300( طالب وطالبة

8
استقبال طالبات موهبة من خارج الجامعة للتعرف 

واالستفادة من مصادر املعرفة
83 موهوبة استقبلتها املكتبة وأتاحت لهن خدماتها ومصادرهاتستقبل املكتبة الطالبات املوهبات من خارج الجامعة وتتيح لهن جميع مصادر املعرفة

املشاركة يف برامج وأنشطة عمادة الدراسات الجامعية9
تشارك املكتبة مع عمادة الدراسات الجامعية والعمادات األخرى بالجامعة يف األنشطة 

والربامج إما بتقديم عروض عن خدمات املكتبة أو أركان تعريفية ومعارض
3 برامج شاركت بها املكتبة مع الجامعة

مؤشرات األداء:
مؤرشات األداء الرئيسية ملكتبة امللك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية للعام 1435/1434هـ

مؤرشات األداء الرئيســية أدناه منتقاه من عدة مصادر تشــمل وثائق الهيئة الوطنية للتقويم و األعتماد األكاديمي )NCAAA( املنشورة يف نوفمرب 2013م ومعايري أعلم املنشورة 

عام2013م واأليزو رقم )11620( املنشورة عام 2014م.
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جدول رقم ) 5 ــ 51 ( يوضح  مؤرشات األداء الرئيسية ملكتبة امللك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية للعام 1435/1434هـ

القيمة الواقعيةالمؤشر الرئيسم

≈ 16 وعاء لكل طالبعدد األوعية باملكتبة نسبة لعدد الطالب1

≈ 10083 مصدر عىل شبكة النت لكل برنامجعدد املصادر عىل شبكة اإلنرتنت نسبة لعدد الربامج املطروحة2

≈ 1324 اشرتاك يف الدوريات لكل برنامجعدد االشرتاكات يف الدوريات نسبة لعدد الربامج املطروحة3

≈ 38 مجلة علمية مشرتك فيها لكل عضو هيئة تدريسمعدل املجالت العلمية املشرتك فيها لكل عضو هيئة تدريس4

207 *عدد قواعد املعلومات الشبكية املتاحة للطالب وأعضاء هيئة التدريس من خالل املكتبة5

≈ 137 كتاب لكل عضو هيئة تدريسعدد الكتب باملكتبة نسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس6

41% ≈ من موظفي املكتبة يقدمون الخدمات اإللكرتونيةالنسبة املئوية للعاملني املسؤولني عن تقديم الخدمة اإللكرتونية7

* هذه القيمة تشمل فقط قواعد املعلومات التي تشرتك فيها املكتبة برسوم اشرتاك وال تشمل تلك مفتوحة املصدر املتاحة عىل محرك AcKnowledge عىل موقع املكتبة.

األنشطة والفعاليات والمعارض

اللقاء السنوي لعمادات شؤون المكتبات بجامعة أم القرى

وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الطائف

االجتماع التاسع لعمداء شؤون المكتبات بالجامعات السعودية

في رحاب جامعة أم القرى
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جامعة أم القرى تشارك في المعرض الدولي للكتاب

بإسطنبول في دورته 23

جامعة أم القرى تشارك في المعرض الدولي للكتاب

بإسطنبول في دورته 23

معرض الثقافة الدولي للكتاب في الصين

بمشاركة جامعة أم القرى
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جامعة أم القرى تشارك
 في المعرض الدولي للكتاب بمسقط 

مشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز الجامعية 
في معرض الشارقة الدولي للكتاب

معرض الكتاب بكوريا
 بمشاركة جامعة أم القرى

معرض الكتاب بموسكو 
بمشاركة جامعة أم القرى
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جامعة أم القرى تشارك
 في المعرض الدولي للكتاب بمسقط 

مشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز الجامعية 
في معرض الشارقة الدولي للكتاب

مشاركة مكتبة الملك عبدالله الجامعية 
لمعرض الرياض الدولي للكتاب

معرض أبو ظبي الدولي
 للكتاب
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معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب

معرض جنيف الدولي للكتاب

معرض الباحة للكتاب

معرض أمريكا الدولي للكتاب
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جامعة أم القرى تشارك
 في المعرض الدولي للكتاب بمسقط 

مشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز الجامعية 
في معرض الشارقة الدولي للكتاب

مشاركة مكتبة الملك عبدالله الجامعية 
معرض أبو ظبي الدولي للكتابلمعرض الرياض الدولي للكتاب
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معرض مدريد الدولي للكتاب

زيارة عميد شؤون المكتبات لمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض

معرض ماليزيا الدولي للكتاب

ندوة المكتبات الخاصة في المملكة العربية السعودية الواقع والمستقبل
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زيارة سعادة وكيل الجامعة األستاذ الدكتور 
ياسر بن سليمان شوشو لمكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز

زيارة سعادة وكيل الجامعة األستاذ الدكتور
عادل بن محمد غباشي لمكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز

زيارة وفد الهيئة األمريكية لالعتماد األكاديمي لدراسات العلوم االجتماعية
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زيارة طالب جامعة جازان لمكتبة الملك عبدالله زيارة األمير بندر بن سلمان آل سعود لمكتبة الملك عبدالله الجامعية
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الباب السادس
خدمة المجتمع

1/6 كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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رسالة الكلية:
تحقيق تطلعات املجتمع يف مجاالت التثقيف، التعليم، التدريب، باالعتماد عىل التقنيات الحديثة.

أهداف الكلية:
تسعى كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر لتحقيق أهداف منها:

1. تقديم برامج تثقيفية وتعليمية وتدريبية عالية الجودة تلبي احتياجات املجتمع ومتطلبات سوق العمل.

2. تحقيق رشاكة فاعلة مع مؤسسات املجتمع.

3. تحسني مستوى الخريجني واملوظفني من خالل برامج التأهيل والتدريب.

4. رفع مستوى رضا املستفيدين من الخدمات املقدمة لهم.

5. االرتقاء  باألداء اإلداري واملهني للعاملني.

6. توفري بيئة عمل تشجع عىل اإلنتاجية.

7. تطبيق التقنية الحديثة يف تقديم الربامج التثقيفية والتعليمية والتدريبية.

8. تنوع وتنمية مصادر الدخل املايل.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
− دبلوم. 

− بكالوريوس.

− ماجستري.

− دكتوراه.

أقسام الكلية :
− قسم التدريب.

− قسم الربامج.

− قسم الدبلومات.

السلطات واإلدارة:
إنجازات الكلية يف التطوير والتحسني اإلداري.    
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جودة التعليم والتعلم

البرامج األكاديمية المقدمة من أقسام الكلية :

جدول رقم ) 6 ــ 1 ( الربامج التعليمية املقدمة لخريجي وخريجات املرحلة الثانوية للعام الدرايس 1435/1434هـ

القسم المختصالفئة المستفيدةالكلية المشاركةالبرنامج

طالب وطالباتكلية خدمة املجتمع والتعليم املستمردبلوم اإلدارة املكتبية 
قسم الدبلومات

طالب وطالباتكلية خدمة املجتمع والتعليم املستمردبلوم إدارة املوارد البرشية 

برنامج السنة التأهيلية املسائي

طالب وطالباتكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

قسم الربامج

طالب وطالباتكلية الرتبية

طالباتكلية العلوم التطبيقية

طالباتكلية العلوم التطبيقية للبنات

طالب وطالباتكلية اللغة العربية وآدابها

طالب وطالباتكلية الدعوة وأصول الدين

طالب وطالباتكلية العلوم االجتماعية

طالبالكلية الجامعية بالقنفذة للطالب

برنامج السنة التحضريية املسائي
طالبكلية الهندسة/كلية الحاسب ونظم املعلومات

طالبكلية إدارة األعمال

برنامج االنتساب

طالب وطالباتكليات الرشيعة والدراسات اإلسالمية

برنامج االنتساب
طالب وطالباتكلية اللغة العربية وآدابها

طالب وطالباتكلية الدعوة وأصول الدين

طالب وطالباتالكلية الجامعية بالقنفذة
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جدول رقم ) 6 ــ 2 (  الربامج التعليمية املقدمة لخريجي وخريجات املرحلة الجامعية للعام الدرايس 1435/1434هـ

القسم المختصالفئة المستفيدةالكلية المشاركةالبرنامج

طالباملعهد العايل لألمر باملعروف والنهي عن املنكردبلوم الحسبة

ت
سم الدبلوما

ق

طالباملعهد العايل لألمر باملعروف والنهي عن املنكردبلوم املدرب املعتمد

الدبلوم العام املسائي يف الرتبية 
طالب وطالباتكلية الرتبية 

طالباتالكلية الجامعية بالليث

الدبلوم العام يف التوجيه واإلرشاد

طالب وطالباتكلية الرتبية

طالبالكلية الجامعية بالقنفذة

طالباتالكلية الجامعية بالليث للبنات

الدبلوم العايل املسائي للدراسات اإلسالمية بالتعاون 
مع كلية بريدة األهلية

طالبكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

ي
سائ

ت العليا امل
سا

برنامج الدرا

طالباتكلية الرتبيةالدبلوم العام يف الرتبية بالتعاون مع كلية بريدة األهلية

الدبلوم العام يف الرتبية بالتعاون مع كلية بريدة األهلية

طالب وطالباتكلية الرتبية

طالب وطالباتكلية اللغة العربية آدابها

طالب وطالباتكلية الدعوة وأصول الدين

الدبلوم العام يف الرتبية بالتعاون مع كلية بريدة األهلية
طالبكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

طالبكلية الرتبية

برنامج املاجستري املسائي بمكة املكرمة

طالب وطالباتكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

طالبكلية الدعوة وأصول الدين

طالب وطالباتكلية الرتبية

طالب وطالباتكلية اللغة العربية آدابها

برنامج املاجستري املسائي بكليات بريدة األهلية

طالب وطالباتكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

طالبكلية الدعوة وأصول الدين

طالبكلية اللغة العربية آدابها

طالبكلية الدعوة وأصول الدينبرنامج الدكتوراه املسائي
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توصيف البرامج والمقررات وتقاريرها :
تقدم كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر جميع الربامج التعليمية بالتنسيق مع كليات الجامعة، حيث تتوىل هذه الكليات تدريس، وتوصيف املقررات الدراسية ماعدا الدبلوم التأهييل 

ألعمال السكرتارية، ودبلوم اإلدارة املكتبية اللذين يقدمهما قسم الدبلومات بكلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر، وسوف يبدأ توصيف هذين الربنامجني وما اشتمال عليه من مقررات 

دراسية حينما يتم مصادقة مجلس الكلية عىل الخطة الدراسية املقرتحة الخاصة لهذين الربنامجني.

أعداد الطلبة لمختلف البرامج على مستوى الكلية :

جدول رقم ) 6 ــ 3 ( متوسط أعداد الطلبة يف الشعبة ملختلف الربامج عىل مستوى الكلية

البند

البرنامج

الدكتوراهالماجستيرالبكالوريوس

إناثذكورإناثذكور إناثذكور

--25982867175205عدد الطلبة

ال يوجدمعظم الشعبال يوجدعدد الشعب التي يوجد فيها ) 20 ( طالباً أو أقل

ً ال يوجدال يوجدمعظم الشعبعدد الشعب التي يوجد فيها ) 21 – 50  ( طالبا

ً ال يوجدال يوجدال يوجدعدد الشعب التي يوجد فيها ) 21 – 50  ( طالبا

--25982867175205المجموع
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جدول رقم ) 6 ــ 4 (  أعداد املقبولني للعام الدرايس 1435/1434هـ 

الكلية المشاركة في تقديم البرامج الدراسي م
عدد المقبولين 

المرحلة
طالباتطالب

املاجستري املسائي2010كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية 1

املاجستري املسائي8575كلية الرتبية 2

املاجستري املسائي2020كلية اللغة العربية وآدابها3

املاجستري املسائي-50كلية الدعوة وأصول الدين 4

البكالوريوس ــ السنة التأهيلية 310323كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية 5

البكالوريوس ــ السنة التأهيلية 74118كلية الرتبية6

البكالوريوس ــ السنة التأهيلية 110216كلية اللغة العربية وآدابها7

البكالوريوس ــ السنة التأهيلية 100178كلية الدعوة وأصول الدين8

البكالوريوس ــ السنة التأهيلية 149165كلية العلوم االجتماعية9

البكالوريوس ــ السنة التأهيلية 335-الكلية الجامعية بالقنفذة 10

البكالوريوس ــ السنة التأهيلية -216السنة التحضريية 11

البكالوريوس ــ انتساب495244كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية12

البكالوريوس ــ انتساب332327كلية اللغة العربية وآدابها13

البكالوريوس ــ انتساب534562كلية الدعوة وأصول الدين14

البكالوريوس ــ انتساب278119الكلية الجامعية بالقنفذة 15

البكالوريوس ــ انتساب280-الكلية الجامعية بالليث16

دبلوم اإلدارة املكتبية 74208كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر17

عدد الخريجين للعام الدراسي 1435/1434هـ :
تقدم كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر الربامج التعليمية باملشاركة مع الكليات، لذا يضاف عدد خريجي هذه الربامج ضمن أعداد الطالب الخريجني من الكليات املشاركة ما عدا 

الدبلومات التي تقدمها الكلية.

األنشطة التي تمت في سبيل تطوير وتحديث قدرات أعضاء هيئة التدريس :
يشارك أعضاء هيئة التدريس يف الدورات التدريبية ضمن الربنامج التدريبي لعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية.

جدول رقم ) 6 ــ 5 ( األنشطة التي تمت يف سبيل تطوير وتحديث أساليب التقنية الحديثة

النشاط الموضوع م

بناء وتصميم موقع جديداملوقع اإللكرتوني للكلية 1

بناء وتصميم موقع جديداملوقع اإللكرتوني لألقسام2

بناء وتصميم موقع جديداملوقع اإللكرتوني ألعضاء هيئة التدريس3

تطبيق األساليب الحديثة يف اإلدارة اإللكرتونية أساليب التقنية الحديثة 4
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العالقات مع المجتمع :
األنشطة التي تعكس تواصل الكلية مع الخريجني:

تقدم كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر الربامج التعليمية مشاركة مع كليات الجامعة املختلفة، لذا يتم التواصل مع خريجي هذه الربامج ضمن الطالب الخريجني من الكليات املشاركة.

تشكيل وحدة لمتابعة الخريجين :
ال ينطبق، نظراً ألن جميع برامج الكلية تقدم باملشاركة مع كليات الجامعة األخرى .

جدول رقم ) 6 ــ 6 (  تقديم خدمات استشارية وبحثية وتدريب ملؤسسات املجتمع املحيل

مالحظاتالنشاطم

استشارات باملجال الرشعي والنفيس والرتبوي واالجتماعيشعبة اإلصالحية بمكة املكرمة 1

دورات تدريبية يف مجاالت متنوعة الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي2

دورات تدريبية يف مجاالت متنوعةحرس الحدود3

دورات تدريبية يف مجاالت متنوعة للموظفني واملوظفات أمانة منطقة مكة املكرمة4

دورات تدريبية يف مجاالت متنوعة القوات الخاصة ألمن الحج والعمرة 5

دورات تدريبية يف مجاالت متنوعة األمن العام 6

دورات تدريبية يف مجاالت متنوعة قوات أمن املنشئات 7

دورات تدريبية يف مجاالت متنوعة رشطة العاصمة املقدسة 8

دورات تدريبية يف مجاالت متنوعة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 9

دورات تدريبية يف مجاالت متنوعة طالب وطالبات الجامعة 10

عقد ندوة علمية تحت عنوان )  ندوة العمل التطوعي وآفاق المستقبل (
قدم فيها عدد ) 33 ( بحثاً أكاديمياً متخصصاً ، وعدد من أوراق العمل .

تقديم دورات تدريبية لمؤسسات المجتمع المحلي :

جدول رقم ) 6 ــ 7 (  عدد الدورات وإجمايل عدد الساعات التدريبية وعدد املستفيدين واملستفيدات منها 

المجموعاإلناثالذكور البيان 

140 دورة6872الدورات

9159 متدرب51783981المستفيدين

7328 ساعة54481880ساعات التدريب
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جدول رقم ) 6 ــ 8 (   الدروات التدريبية املقدمة بكلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر بشطر الطالب خالل الفصل الدرايس األول للعام الدرايس 1435/1434هـ

عدد المتدربين الفعليعدد الساعاتالجهة المستفيدةاسم الدورةم

25 متدرباًفصلني دراسينيحرس الحدود)الدعوة األساسية( التاسعة1

2
الدورة اإلعدادية ملدربي

 دورة خطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 
6 مدربني 10 ساعات مدربي دورة خطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 

219 طالبا10ً ساعاتطالب السنة التحضرييةخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس مج )1(3

219 طالبا10ً ساعاتطالب السنة التحضرييةخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس مج )2(4

219 طالبا10ً ساعاتطالب السنة التحضرييةخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس مج )3(5

219 طالبا10ً ساعاتطالب السنة التحضرييةخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس مج )4(6

219 طالبا10ً ساعاتطالب السنة التحضرييةخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس مج )5(7

219 طالبا10ً ساعاتطالب السنة التحضرييةخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس مج )6(8

219 طالبا10ً ساعاتطالب السنة التحضرييةخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس مج )7(9

219 طالبا10ً ساعاتطالب السنة التحضرييةخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس مج )8(10

219 طالبا10ً ساعاتطالب السنة التحضرييةخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس مج )9(11

219 طالبا10ً ساعاتطالب السنة التحضرييةخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس مج )10(12

224 طالبا10ً ساعاتطالب السنة التحضرييةخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس مج )11(13

13 متدربا40ً ساعةطالب الكلية الجامعية بالليثاللغة اإلنجليزية املستوى األول مج )1(14

12 متدربا40ً ساعةطالب الكلية الجامعية بالليثاللغة اإلنجليزية املستوى األول مج )2(15

25 متدربا234ً ساعةمدينة تدريب األمن العام بمنطقة مكة املكرمةاللغة اإلنجليزية16

25 متدربا260ً ساعةمدينة تدريب األمن العام بمنطقة مكة املكرمةتطبيقات الحاسب اآليل17

150 متدرب10 ساعاتوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة اإلرشادالدورة التثقيفية18

25 متدربا195ً ساعةالقوات الخاصة ألمن الحج والعمرةاللغة اإلنجليزية – الفرتة األوىل19

25 متدربا195ً ساعةالقوات الخاصة ألمن الحج والعمرةاللغة الفارسية – الفرتة األوىل20

25 متدربا195ً ساعةالقوات الخاصة ألمن الحج والعمرةاللغة الفرنسية – الفرتة األوىل21

25 متدربا195ً ساعةالقوات الخاصة ألمن الحج والعمرةاللغة األوردية – الفرتة األوىل22
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جدول رقم ) 6 ــ 9 (   الدروات التدريبية املقدمة بكلية خدمة املجتمع والتعليم املستمربشطر الطالب خالل الفصل الدرايس الثاني للعام الدرايس 1435/1434هـ

عدد المتدربين الفعليعدد الساعاتالجهة المستفيدةاسم الدورةم

25 متدربا195ً ساعة القوات الخاصة ألمن الحج والعمرة اللغة اإلنجليزية – الفرتة الثانية 1  

25 متدرباً  195 ساعة القوات الخاصة ألمن الحج والعمرة اللغة الفارسية – الفرتة الثانية 2  

25 متدربا195ً ساعة القوات الخاصة ألمن الحج والعمرة اللغة الفرنسية – الفرتة الثانية 3   

25 متدربا195ً ساعة القوات الخاصة ألمن الحج والعمرة اللغة األوردية – الفرتة الثانية  4  

25 متدرباً 20 ساعة أمارة منطقة مكة املكرمة فن إنجاز األعمال 5  

25 متدرباً 40 ساعة أمارة منطقة مكة املكرمة إعداد وكتابة املراسالت والتقارير6  

54 متدرباً 20 ساعة نادي مكة الثقايف األدبي كتابة النص املرسحي 7  

42 متدرباً 20 ساعة نادي مكة الثقايف األدبي الخط العربي )1( 8  

  9ً 40 متدربا20ً ساعة نادي مكة الثقايف األدبيكتابة القصة القصرية والقصرية جدا

20متدرباً 72 ساعة طالب معهد اللغة العربية للناطقني بغريها دورة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها رقم )1(10  

 22 متدرباً 72 ساعة طالب معهد اللغة العربية للناطقني بغريها دورة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها رقم )2(11  

14 متدرباً 72 ساعة طالب معهد اللغة العربية للناطقني بغريها دورة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها رقم )3(12  

25 متدرباً 195 ساعة رابطة العالم اإلسالمي اللغة اإلنجليزية 13  

143 متدرباً 10 ساعات دوريات األمن بالعاصمة املقدسةمهارات التعامل مع الضغوط14  

143 متدرباً 10 ساعات دوريات األمن بالعاصمة املقدسة مهارات التعامل مع الجمهور15  

31 متدرباً 120 ساعة الرئاسة العامة لشؤون الحرمني رجال مكة املكرمة املهارات السلوكية الفعالة 16  

29 متدرباً 120 ساعة الرئاسة العامة لشؤون الحرمني رجال مكة املكرمة مهارات التوجيه واإلرشاد 17  

35 متدربا120ً ساعة الرئاسة العامة لشؤون الحرمني املدينة املنورة املهارات السلوكية الفعالة 18  

41 متدرباً 120 ساعة الرئاسة العامة لشؤون الحرمني املدينة املنورة مهارات التوجيه واإلرشاد 19  
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جدول رقم ) 6 ــ 10 ( برنامج تدريب وتأهيل حملة الدبلومات الصحية خالل العام الدرايس 1435/1434هـ

عدد المتدربين المدةالجهة المستفيدة اسم الدورة م

1
برنامج تدريب وتأهيل حملة الدبلومات الصحية 

الربنامج النظري  )16( مجموعة 
6ً أشهر خريجي الدبلومات الصحية  363 متدربا

2
برنامج تدريب وتأهيل حملة الدبلومات الصحية 

“ التدريب امليداني “ 
64 متدرباً 6 أشهر وزارة التعليم العايل 

جدول رقم ) 6 ــ 11 (  دورات الحاسب اآليل املقدمة بكلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر)شطر الطالب( خالل الفصل الصيفي للعام الدرايس 1435/1434هـ

عدد المتدربين الفعلي عدد الساعاتالمدةاسم الدورةم

21 متدربا20ً ساعة5 أياماإلنرتنت وتطبيقاته1

20 متدربا40ً ساعة10 أيامالشبكات2

31 متدربا12ً ساعة4 أيامصيانة الحاسب اآليل3

16 متدرباً 60 ساعة12 يومبناء التطبيقات باستخدام مايكروسوفت آكسس4

20 متدربا20ً ساعة4 أيامبرنامج الفوتوشوب5

13 متدربا60ً ساعة 16 يومالربمجة بلغة الفيجوال بيسك دوت نت 6

7html 16 متدربا60ًساعة 16 يوم تصميم صفحات اإلنرتنت  باستخدام

جدول رقم ) 6 ــ 12 (  دورات اللغات املقدمة بكلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر)شطر الطالب( خالل الفصل الصيفي للعام الدرايس 1435/1434هـ

عدد المتدربين الفعليعدد الساعاتالمدةاسم الدورةم

22 متدربا64ً ساعة16 يومالطالقة يف اللغة اإلنجليزية مج  11

21 متدربا64ً ساعة16 يومالطالقة يف اللغة اإلنجليزية مج 22

35 متدربا64ً ساعة16 يوماللغة اإلنجليزية )املستوى األول( مج 31

33 متدربا64ً ساعة16 يوماللغة اإلنجليزية )املستوى األول( مج 42

27 متدربا64ً ساعة16 يوماللغة اإلنجليزية )املستوى الثاني( مج 51

35 متدربا64ً ساعة16 يوماللغة اإلنجليزية )املستوى الثاني( مج62

7
اللغة اإلنجليزية لألشبال

)من 9-14 سنة( مج 1
31 متدربا64ً ساعة16 يوم

8
اللغة اإلنجليزية لألشبال

)من 9-14 سنة( مج 2
22 متدربا64ً ساعة16 يوم

7 متدربني64 ساعة16 يوممبادئ اللغة الفارسية مج 91

11 متدربا64ً ساعة16 يوممبادئ اللغة الفارسية مج 102
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جدول رقم ) 6 ــ 13 (  الدورات العامة املقدمة بكلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر)شطر الطالب( خالل الفصل الصيفي للعام الدرايس 1435/1434هـ

عدد المتدربين الفعليعدد الساعاتالمدةاسم الدورةم

16 متدربا20ً ساعة4 أيامالخط العربي1

14 متدربا15ً ساعة3 أياممبادئ العمل التطوعي2

22 متدربا15ً ساعة3 أياماإللقاء املتميز ومواجهة الجمهور3

8 متدربني20 ساعة4 أيامالتصوير الفوتوغرايف4

جدول رقم ) 6 ــ 14 (  دورات العالقات العامة واإلعالم املقدمة بكلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر)شطر الطالب( خالل الفصل الصيفي للعام الدرايس 1435/1434هـ

عدد المتدربين الفعليعدد الساعاتالمدةاسم الدورةم

16 متدربا25ً ساعة 5 أيام التقنيات الحديثة يف إدارة أنشطة العالقات العامة واإلعالم1

21 متدربا30ً ساعة 5 أيام إنتاج املواد اإلعالمية للعالقات العامة 2

25 متدربا20ً ساعة 4 أيام تخطيط وتصميم الحمالت اإلعالمية 3

30 متدربا25ً ساعة 5 أياماسرتاتيجيات اإلعالنات وكيفية تسويقها 4

14 متدربا25ً ساعة 5 أيام فن االتصال والتواصل والتأثري عىل اآلخرين 5

جدول رقم ) 6 ــ 15 ( الدروات التدريبية املقدمة بكلية خدمة املجتمع والتعليم املستمربشطر الطالبات خالل الفصل الدرايس األول للعام الدرايس 1435/1434هـ

عدد المتدربات الفعليعدد الساعاتالجهة المستفيدةاسم الدورةم

10170 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج 11

10170 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج 22

10170 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج 33

10170 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج 44

10170 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج 55

10170 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج 66

1080 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج 77

1080 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج 88

1080 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج 99

10170 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج 1010

10170 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج 1111
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عدد المتدربات الفعليعدد الساعاتالجهة المستفيدةاسم الدورةم

10170 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج 1212

10170 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج 1313

10170 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج1414

10170 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج1515

10160 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج1616

1080 ساعاتطالبات السنة التحضريية املستجداتخطوات واثقة نحو اإلبداع والتميز الدرايس 2 مج1717

جدول رقم ) 6 ــ 16 (   الدروات التدريبية املقدمة بكلية خدمة املجتمع والتعليم املستمربشطر الطالبات خالل الفصل الدرايس الثاني للعام الدرايس 1435/1434هـ

المدةالساعاتالمستفيدونمسمى الدورةم

3شهور192ساعةطالباتاللغة اإلنجليزية م 11

3شهور192ساعةطالباتاللغة اإلنجليزية م 22

يومان10 ساعاتطالباتمهارات التحرير الصحفي3

3شهور192ساعةطالباتويندوز وحزمة مايكروسوفت أوفس 42010

طالباتالسكرتارية يف الحاسب اآليل مج 51

12 يوم60 ساعة طالباتالسكرتارية يف الحاسب اآليل مج 62

طالباتالسكرتارية يف الحاسب اآليل مج 73

عامةسحر التواصل مج 81
3أيام9ساعات

عامةسحر التواصل مج 92

3 أيام9 ساعاتعامةإنها حياتك لونها فكن فخوراً بها10

3 أيام9 ساعاتطالباتصعوبات التعلم11

3 أيام15 ساعةطالباتاإلعالنات وكيفية تسويقها12

3 أيام15 ساعةطالباتاالتصال اإلنساني الفعال ودورة يف االقناع مج131



 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     275

جدول رقم ) 6 ــ 17 (  الدورات التدريبية بمقرات كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمربشطر الطالبات خالل للعام الدرايس 1435/1434هـ

المدةالساعاتالجهة المستفيدةالدورات التدريبيةالمقر

الششه
التميز يف خدمة العمالء

طالبات السنة التحضريية 
3 أيام6 ساعات

يوم واحدساعتانكيف تختارين تخصصك باستخدام برنامج سوات

ريع زاخر

يوم واحد5 ساعاتطالباتفن اإلتيكيت

3 أيام15 ساعةطالباتالسكرتارية و إدارة املكاتب

3 أيام15 ساعةطالباتاالتصال اإلنساني الفعال ودورة يف اإلقناع مج2

4أيام20ساعةأعضاء هيئة تدريسمهارات كتابة البحث العلميالسنة التحضيرية

10 أيام40موظفاتتحرير الخطابات املتكاملةالطب بالعابدية

جدول رقم ) 6 ــ 18 ( الدروات التدريبية املقدمة بكلية خدمة املجتمع والتعليم املستمربشطر الطالبات حسب املقر واملجال خالل الفصل الصيفي للعام الدرايس 

1435/1434هـ

عدد المتدربات الفعليعدد الساعاتالجهة المستفيدةاسم الدورةالمجالالمقر

شه
ش

ال

عـــــامة

55متدربة9ساعاتنساءكيف تكون مسؤوالً

36متدربة10 ساعاتنساءحوارنا مع أوالدنا

72متدربة15 ساعةنساءبوصلة التفكري )مقياس هريمان(

الحاسب اآليل

26متدربة60 ساعةنساءالسكرتارية يف الحاسب اآليل

Carol Vedio 23متدربة20 ساعةنساءبرنامج

26متدربة24 ساعةنساءصيانة الحاسب اآليل

عــــامــــة

63متدربة6 ساعاتنساءالبوصلة الشخصية يف الحياة األرسية

20متدربة15 ساعةنساءاإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم

89متدربة15 ساعةنساءاالتصال اإلنساني الفّعال ودوره يف اإلقناع
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عدد المتدربات الفعليعدد الساعاتالجهة المستفيدةاسم الدورةالمجالالمقر

فنية

19متدربة10 ساعاتنساءتغليف الهدايا

15متدربة30 ساعةنساءفن املزايكو )الفسيفساء(

8متدربة18 ساعةنساءالرسم باأللوان الزيتية

28متدربة24 ساعةنساءالرسم باأللوان الفحمية

20متدربة25 ساعةنساءصنع الحيل واإلكسسوارات

11متدربة20ساعةنساءالرسم باأللوان املائية

12 متدربة15 ساعةنساءالزجاج املعشق

24متدربة20ساعةنساءالتصوير الفوتوغرايف مج1فنية

اللغات

15متدربة64 ساعةنساءالطالقة يف اللغة اإلنجليزية مج 1

15متدربة64 ساعةنساءالطالقة يف اللغة اإلنجليزية مج 2

15متدربة64 ساعةنساءالطالقة يف اللغة اإلنجليزية مج 3

21متدربة64 ساعةنساءاللغة اإلنجليزية للصغريات

18متدربة64ساعةنساءاللغة الرتكيــة

7 متدربات64 ساعةنساءاللغة الفارسية

22متدربة10 ساعاتنساءحدد هدفــكعامة

الحاسب اآليل

11متدربة20 ساعةنساءبرنامج الفالش مج 1

10متدربة20 ساعةنساءبرنامج الفالش مج 2

19متدربة24 ساعةنساءاإلنرتنت وتطبيقـاتــه

16متدربة20 ساعةنساءبرنامج الفوتوشوب مج 1

17متدربة20 ساعةنساءبرنامج الفوتوشوب مج 2

ن 
نو

لف
ة ا

كلي

يم
صم

الت
و

فنية

11 متدربة25 ساعةنساءتصميم وإنتاج الباترون عىل املانيكان

28 متدربة20 ساعةنساءالتصوير الفوتوغرايف مج 2

28 متدربة25 ساعةنساءالكروشيه و الرتيكو

ية
زيز

لع
ة ا

كلي

عامة

23متدربة15 ساعةموظفاتتحرير الخطابات اإلدارية

8 متدربة20 ساعةموظفاتالتقارير اإلدارية

24 متدربة15 ساعةموظفاتأخالقيات العمل
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التوصيات:
• إعداد ورش عمل وبرامج تثقيفية وتوعوية لرفع كفاءة العاملني بمختلف تخصصاتهم الوظيفية.

• تعزيز دور وحدة ضمان الجودة يف نرش ثقافة الجودة بني أقسام ووحدات الكلية.

• زيادة الكادر الفني واإلداري املتخصص يف أعمال الجودة والتطوير سواء بالتعيني، أو االستعانة بذوي االختصاص من أعضاء هيئة التدريس، أو من يف حكمهم.

• تقييم ما يقدم من خدمات تعليمية وتدريبية وأنشطة وفعاليات بشكل دوري لرفع مستوى الخدمة.

• تقديم دورات تدريبية ملنسوبي الكلية لتحسني أدائهم يف خدمة املجتمع.
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الباب السابع
اإلبداع وريادة األعمال والشركات المحلية والتعاون الدولي 

1/7 اإلبداع وريادة األعمال
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إنجازات المعهد :

تقرير عن مشاركة معهد اإلبداع وريادة األعمال يف برنامج NEW  جامعية التابع لعمادة شؤون الطالب للدعم الطالبي

شــارك معهد اإلبداع وريادة األعمال مع عمادة شؤون الطالب للدعم الطالبي يف برنامجNEW  جامعية يف بداية الفصل الدرايس األول لعام 1435/1434هـ عىل مدار خمسة أيام 

من يوم األحد املوافق 25 /1434/10هـ إىل 1434/10/29هـ، وكان الربنامج يعرف الطالبات، بالضوابط الجامعية والخدمات املقدمة لهم من الجامعة من خالل أركان يف جميع 

بوابات الجامعة فاحتوى ركن املعهد عىل ملفات خاصة به تحتوي عىل معلومات عن املعهد وبيانات التواصل ومقر املعهد يف شــطر الطالبات، وكذلك تم توزيع قرص مضغوط به 

عرض بوربوينت عن املعهد .

تقرير دورة أساسيات التلحيم من تقديم األستاذة ندى صديق
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عالن الدورة 

أقام معهد اإلبداع وريادة األعمال يوم األربعاء املوافق 1434/12/25 هـ دوره تدريبية بعنوان »أســس وطرق التلحيم لألجهزة اإللكرتونية« بجامعة أم القرى شــطر الطالبات 

بالزاهر والتي قدمتها أ.ندى عبد الرحيم صديق عضو هيئة تدريس يف كلية العلوم التطبيقية بقسم الفيزياء أم القرى والتي استمرت ملدة ثالثة أسابيع متتالية انقسمت فيها الدورة 

إىل مرحلتني: 

1. مرحلة تعليمية استمرت يومني ملدة 4 ساعات وتضمنت التعريف بالكهرباء ووحداتها )األمبري - الفولت - الواط(، وكيفية رشاء األجهزة ومعرفة جودتها وتعريف التلحيم وحماية 

الجهاز وكيفية العناية, به كما أتاحت املدربة الفرصة للمتدربات باستخدام اآللة الخاصة بالتلحيم وتعليمهم طريقة التلحيم السليمة والصحيحة، حيث قامت بتوزيع ليدات وأسالك 

ملونة واآلالت تلحيم لكل متدربة، ومن ثم طلبت منهم تلحيم الليدات مع األســالك وتزيني االســالك وتغطيتها برشائط، ثم قامت بجمع الليدات التي تم تلحيمهما  وتكوين باقة من 

الليدات امللونة.

2. مرحلة املشــاريع الصغرية حيث قامت املدربة بإحضار دوائر الكرتونية مصغرة تستخدم يف بعض األجهزة الكهربائية، باإلضافة إىل القطع الالزمة لكل دائرة، ثم قامت بتوزيعها 

عىل املتدربات، ومن ثم قامت برشح كل دائرة وطريقة توصيلها وتلحيمها والتعريف باسمها وطريقة عملها واألجهزة التي من املمكن أن نضعها بداخلها، وتضمنت:
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1. دائرة تحديد مستوي املاء بواسطة إضاءة الدايود.

2. دائرة تحويل التيار املرتدد من 230 فولت إىل تيار مستمر 5 فولت.

3. دائرة تخزين الطاقة من الخلية الشمسية ملخزن بطارية.

4. دائرة تحويل التيار من 24 فولت مستمر إىل 12 فولت مستمر.

5. دائرة تشغيل الدايود الضوئي بواسطة تيار املنزل 230 فولت.

حيــث قامت كل متدربة بأخذ دائرة من الدوائر املذكورة باألعىل والقطع التابعــة لها للقيام بتلحيمها والعمل عليها، وذلك بإرشاف املدربة، حيث قامت كل متدربة بإنهاء الدائرة 

وتركيبها واختبارها، ويف نهاية الدورة تقدمت وكيلة عميد معهد اإلبداع وريادة األعمال د/ بدرية الجحديل بتقديم شــهادة شــكر وتقدير لألستاذة ندى عبدالرحيم صديق عىل 

دورتها التدريبية املتميزة.

تقرير المشاركة المعهد في برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد 

وقد أقيم يف الفرتة من 9-10 / 11 / 1434 هـ بالصالة الخارجية بقاعة الجوهرة.

وتلخصت مشاركة املعهد يف الربنامج من خالل املشاركة يف األركان املخصصة للعمادات والجهات اإلدارية التي تقدم خدمات ألعضاء هٍيئة التدريس.

وقد نُظَم املعهد ركناً احتوى عىل مطبوعات املعهد املتمثلة يف امللفات التي احتوت عىل نرشات تعريفية بإنجازات املعهد ومشــاركاته يف املحافل واملؤتمرات التي تهتم باالبتكار وريادة 

األعمال، باإلضافة إىل كروت بأرقام وايميالت التواصل مع املعهد، كما اســتقبل ركن املعهَد عدداً من عضوات هيئة التدريس الجديدات بالرتحيب والحفاوة، وتم تعريف يفهم بدور 

املعهــد يف اإلبداع والريادة وامللكية الفكرية. باإلضافة إىل تنمية التفكري اإلبداعي والريادي يف داخل الجامعة واملجتمع. وحثهم للتواصل الفعال والتعاون املثمر مع املعهَد وبما يحقق 

شبكة اتصال فاعلة بني األفكار واالستثمار.
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دورة فكرتك

إعالن الدورة 

اليوم األول :

ابتدئنا برنامج فكرتك وكان عىل مدار ثالثة أيام متتالية من يوم األحد 21-22-1435/1/23هـ يف عمادة السنة التحضريية يف الششة بواقع عدد 21 طالبة وبعد التعريف بأنفسنا 

قمنا بتوضيح الهدف من الربنامج وهو:

• مساعدة الطالبة يف تحويل أفكارها إىل واقع. 

• تنمية مهارات التفكري االبتكاري لدى الطالبة.

• مساعدة الطالبة يف الحصول عىل براءة اخرتاع.

عرضنا بعد ذلك فيديو يوضح بعض املشاريع الناشئة ذات األفكار املميزة.
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ثم قمنا بطرح بعض األسئلة لتوضيح بعض املصطلحات للطالبات:

• ما هو االخرتاع؟    

•  من هو املخرتع؟ 

•  هل هناك تحديات تواجه املخرتع؟ 

• ما هي مواصفات املخرتع؟

• ما هي براءة االخرتاع؟

ثم قمنا بعمل ورشــة عمل 7 دقائق، وهي ورشــة عمل لتنمية التخيل والتفكري االبتكاري لدى الطالبات احتوت عىل عدٍد من الرسومات الناقصة التي تتطلب من املشاركات إكمالها 

بطريقة إبداعية لتصبح ذات معنى.

وهذه صور لبعض إبداعات الطالبات 
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بعد ذلك انتقلنا إىل ورشة عمل االحتياج، وقمنا برشح خريطة حل املشكالت و إيجاد االحتياجات.

صورة توضح خريطة حل المشكالت و هي التي سار عليها البرنامج لمدة يومين

 

ثم قمنا بعمل ورشة عمل حدد احتياجك :

•   من أين نبدأ البحث عن االحتياج؟

•   ما هي مصادر معلومات البحث عن االحتياج؟

وبعد الورشة قمنا بعرض فيديو )اخرتاعات تولدت من االحتياجات(

بعد ذلك تطرقنا إىل آلية صياغة هدف املنتج املبتكر بعد تحديد االحتياج

•   مسار االخرتاع: ستبدع منتجك من البداية إىل النهاية دون االعتماد عىل أي يشء موجود حالياً، وهذا املسار رائع للغاية ألنك ستحقق منتج لم يسبق له مثيل.

•   مسار التطوير: ستقوم بتطوير منتج موجود حالياً إىل أن تصل إىل املنتج املطلوب والذي تود الحصول عليه.

وأخرياً اختتمنا اللقاء بعد أن حدد الطالبات املسار الذي سيتخذونه لتوليد الفكرة املبتكرة.
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اليوم الثاني :

إكمال املادة العلمية وقد تطرقنا يف منهجية التفكري وتعريفهم كيفية توليد األفكار بطرق مختلفة مع رسد أنواع هذا الطرق.

صورة توضح خريطة حل المشكالت و هي التي سار عليها البرنامج لمدة يومين

تعمقنا يف أحد الطرق منهجية تكنو خيال حيث تحدثنا  كيفية تحويل الفكرة من خيال إىل تطبيق تكنولوجيا  عىل أرض الواقع   خالل خمس مراحل لهذه املنهجية  من بداية فحص  

املنتج قبل التطوير وصوالً للمنتج املطورة بطريقة مبسطة وممتعة للطالبات.

المراحل الخمس لمنهجية تكنو خيال 1
يف أحد مراحل تكنو خيال التي طبقت عىل ورشة عمل فحص املنتج قبل التطوير وكان الهدف منها تعريف الطالبات عىل كيفية معرفة ماهي الوظائف األساسية للمنتج واملواصفات 

واإليجابيات والسلبيات لتلك الوظائف وهل ستعود بنفع عىل تطوير املنتج باإليجاب أو السلب عىل التطوير وهذا بعض الصور للورشة. 

ولخصنا الفكرة بعرض فيديو مرئي عن شخص يحكي تجربته مع االبتكار واالخرتاع من بداية ظهور الفكرة عند تعرضه للمشكلة حتى مرحلة وصولها إىل السوق.

أكملنا املادة العلمية حتى آخر مرحلة يف منهجية تكنو خيال أعتمد املنتج املطور واألخري املنتج الذي تستطيع الطالبة املشاركة به يف املعارض وتقديم فكرتها.

طلبنا منهم عرض أفكار يف اليوم الثالث من الدورة وقمنا بتوزيع أوراق لهم تحتوي عىل كيفية عرض الفكرة بطريقة مبسطة، وتحتوي هذ الورقة عىل اسم الفكرة التعريف عنها ب 

140 كلمة وماهي املشكلة التي جعلتها تفكر بهذا الفكرة أو االخرتاع، باإلضافة إىل مواصفات املنتج والوظائف األساسية.
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اليوم الثالث:
مجموعة متميزة من الطالبات ترجم حماسهم وإبداعهم لدورة عن طريق طرح أفكار فيها حل للمشاكل وصعوبات واجهتهم يف حياتهم اليومية وهذا مجموعة من األفكار:

 الفكرة األوىل لـ: آمنه الحموي فكرتها )أستطيع أن أسبح بأمان( وهي طريقة تحمي األطفال من الغرق من خالل بدلة السباحة والرسمة والصورة توضح الفكرة 

الفكرة الثانية لـ: جمانة تركستاني مضخة ملرىض السكر، وهي مضخة أنسولني مزوده بعداد لسعرات الحرارية تقوم بقياس نسبة السكر يف الدم متصلة السلكياً بالهاتف النقال.

 الفكرة الثالثة لـ: مجموعة من الطالبات مايكرويف بارد، وهي عبارة أن تربيد املأكوالت يف ثواني بدل من التسخني.

الفكرة الرابعة لـ: أســماء برناوي الحقيبة املطورة، فكرتها حقيبة مدرسية مزودة بشاشــة ومجموعة من املفاتيح هذا الحقيبة تسهل من عملية إخراج املواد الدراسية من الحقيبة 

وتأكد من وجود الكتب داخل الحقيبة التي يحتاج الطالب، والتأكد يتم عن طريقة الشاشة.

الفكرة الخامسة لـ :  مريم هوساوي )طوق إلزالة الصداع ( يقوم بإزالة الصداع يف دقائق بدل املسكنات.

الفكرة السادسة لـ :   لطيفة الخضريي )املصنف ( عبارة عن جهاز قارئ لألكواد  يعمل عىل سهولة ترتيب واختصار الوقت كمثال يف اختيار املالبس .

الورش واللقاءات التعريفية للمؤتمر العلمي الخامس يف محوري االبتكار وريادة األعمال .

االعالن :
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أقام معهد اإلبداع وريادة األعمال سلســلة من الورش الدورية واللقاءات التعريفية وذلك يف يوم األحد بتاريخ 1435/4/2هـ، واالثنني 1435/4/3هـ، والخميس 1435/4/6هـ 

مــن تقديم الدكتورة بدرية بن عيل الجحديل وكيلة معهد اإلبداع وريادة األعمال ومنســقة محور االبتكار وريادة األعمال باملؤتمــر العلمي الخامس، حيث تضمنت عدة محاور من 

أبرزها؛ أساســيات ومبادئ االبتكار واالخرتاع ،أساســيات ومبادئ ريادة األعمال امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع, استعراض نماذج واستمارات التسجيل يف محور االبتكار وريادة 

األعمال واســتعراض مشاركات ســابقة يف محور االبتكار وريادة األعمال، فازت بمراكز متقدمة باملؤتمر العلمي أو حصلت عىل جوائز محلية أو دولية، كما وجهت الدكتورة بدرية 

الجحديل نصائح وإرشادات مفيدة وقيمة فيما يخص معايري التقييم والتقديم  لكل املشاركات يف اللقاء التحضريي واملؤتمر العلمي الخامس كما تخصيص مساحة لإلجابة عىل كافة 

االستفسارات ٓو املناقشات وفتح ثالث قروبات يف برنامج )الواتس اب( لكافة املشاركات ملتابعة سري األبحاث واالبتكارات واملشاريع الريادية لتوجيهم والعمل معهم خطوة بخطوة يف 

مراحل التسجيل والرتشيح والعزم عىل إنشاء صفحة عىل )تويرت( خاصة بمحور االبتكار بمشاركة مع جامعات اململكة وذلك لتبادل املعلومات وتنوع الخربات،  وقد تم استعراض عدة 

تجارب من املخرتعات من نادي اإلبداع وريادة األعمال عن تجربتهن الشــخصية، هذا وقد تم توزيع منشورات عن املؤتمر وجدول الخطة الزمنية ملراحل التقديم واالستعداد للمؤتمر 

العلمي، ويف النهاية أعرب املشاركات عن سعادتهم البالغة واستفادتهم القصوى من الورش الُمـقدمة وشكرهم لكل القائمني عليها .

التعاون مع الجهات اآلخرى في الجامعة لتطبيق مادة التدريب لدى المعهد :
1. تم التعاون مع إنجاز السعودية من خالل تدريبيهم ملجموعة من طالبات الحاسب اآليل بمرشوع سوار األم من قبل املدرب يف مقر املعهد .

2. تم تدريب مجموعة طالبات من قسم علم املعلومات يف معهد اإلبداع وريادة األعمال يف تطبيق مادة األرشفة، وذلك باستخدام برنامج وتمت أرشفة صادر املعهد لعام 1434هـ.

3. تم تدريب مجموعة طالبات من دبلوم املحاسبة املالية عىل مدار الفصل الدرايس األول، وقمن بإدخال معلومات وعمل حملة تعريفية عن اإلبداع وريادة األعمال .

4. تم تدريب مجموعتني من طالبات قسم اإلعالم يف املعهد قمن بإعداد مجلة إعالمية عن املعهد .

حضور المؤتمرات :
1. حرضت وكيلة عميد معهد اإلبداع وريادة األعمال د/ بدرية عيل الجحديل املؤتمر السعودي الخامس لحضانات التقنية 2013م يف يومي 2-3 محرم 1435هـ يف الرياض.

2. حرضت وكيلة عميد معهد اإلبداع وريادة األعمال د/ بدرية عيل الجحديل معرض ابتكار 2013 خالل خمسة أيام من 28 محرم إىل 2 صفر 1435 هـ يف الرياض.

3. حرضت وكيلة عميد معهد اإلبداع وريادة األعمال د/ بدرية عيل الجحديل حفل الخاص بإنجاز السعودية بجدة.



 1434 - 1435 هـ     التقرير السنوي     289

اللقاءات التعريفية التي تم عقدها خالل هذا الفصل 1435/1434هـ:
1. تم عقد لقاء تعريفي ملعهد اإلبداع وريادة األعمال يف عمادة الســنة التحضريية بالششة يوم الخميس املوافق 1435/1/11هـ بقاعة السيدة خديجة بنت خويلد ريض الله عنها 

أوضحت خالل اللقاء سعادة وكيلة مركز اإلبداع وريادة األعمال الدكتورة / بدرية بنت علــــي الجحديل رؤية ورسالة وأهداف املعهد، باإلضافة إىل الهيكل التنظيمي للمعهد، وأوضحت 

من خاللها أهم نشاطات املركز كالتدريب والتعليم  وإجراء األبحاث والدراسات ونرش ثقافة اإلبداع وريادة األعمال , و تطرقت إىل مجموعة من فعاليات املركز القادمة، ومنها ملتقى اإلبداع 

وريادة األعمال الســنوي الذي سيتم إقامته أواخر شهر جمادى اآلخر ملدة 3 أيام، يشــمل اليوم األول والثاني جلسات علمية غنية ومثمرة بالعلم واملعرفة , ويف اليوم الثالث يقوم الشباب 

والشــابات  بعرض تجاربهم يف ريادة األعمال , وشجعت طالبات السنة التحضريية عىل املشاركة باملؤتمر العلمي الخامس لطالب وطالبات التعليم العايل , باإلضافة إىل املسابقات املقامة 

عىل مستوى الجامعة واملعارض املحلية كسوق )عكاظ ,وابتكار(, والعاملية كمعرض جنيف التي تدعم املخرتعني واملبدعني وعرضت بعض نماذج الخرتاعات قام بها أعضاء وعضوات هيئة 

تدريس وطالب وطالبات جامعة أم القرى , هذا وقد أجابت سعادتها عىل العديد من األسئلة التي وجهت لها من قبل الطالبات .

كذلك عقدت عدة لقاءات تعريفية شملت نفس المحتوى واألهداف في مختلف الكليات، وهي كالتالي: 
2. عقد لقاء تعريفي ملعهد اإلبداع وريادة األعمال يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية يوم األحد املوافق 1/14/ 1435هـ.

3. عقد لقاء تعريفي ملعهد اإلبداع وريادة األعمال يف كلية العلوم التطبيقية بمقر العزيزية.

4. عقد لقاء تعريفي ملعهد اإلبداع وريادة األعمال يف كلية الفنون والتصميم الداخيل يوم الثالثاء املوافق 1435/4/4هـ.

زيارات للمعهد :
حرض وفد من الغرفة التجارية بمكة املكرمة يوم الخميس املوافق 1435/2/23 هـ، وتم تعريفهم باملعهد والخدمات املقدمة فيه، وتم إعطائهم الربوشورات الخاصة باملعهد. 
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إنجازات نادي اإلبداع وريادة األعمال :

دورة التخطيط لدراسة جدوى ناجحة  من تقديم األستاذة / فوزية حسن غزاوي

إعالن الدورة :

أقام نادي اإلبداع وريادة األعمال يوم األثنني املوافق 1434/12/23هـ ـ اللقاء االول بجامعة أم القرى شطر الطالبات بالزاهر دورة تدريبية ملدة ثالث ساعات من الساعة العارشة 

صباحاً إىل الســاعة الواحدة مساء، بعنوان /التخطيط االســرتاتيجي لدراسة جدوى ناجحة، تقدمها أ. فوزية حسن غزاوي عضو هيئة تدريس يف كلية العلوم االجتماعية بقسم علم 

املعلومات ومدرب سابق بهيئة اإلعجاز العلمي وعضو بمركز املال واألعمال. وكان من أبرز املحاور التي دارات حولها الدورة :

التخطيط االسرتاتيجي للمشاريع )أُسسه_ أهميته _ فوائده_ خطواته_ مكاسبه_ عقباته(، كما تحدثت عن عالقة التخطيط االسرتاتيجي بتحقيق األهداف وأسهمت للطالبات يف محور 

بناء الرؤى املستقبلية والتي تتعلق بالعمل والوظيفة والحياة الشخصية.

وقد لخصت األســتاذة فوزيه الدورة يف ما يقارب الثالث ساعات تخللها فرتة اسرتاحة ملدة 25 دقيقه عند الساعة 11:30، كما فّعلت األستاذة املدربة الجانب التطبيقي للدورة وذلك 

عن طريق تمارين عمليه شــاركن فيها الطالبات، كما وجهت األســتاذة عدة نصائح مهمه للفتيات املبدعات واالتي يتطلعن إىل أن يكن متميزات يف التخطيط إلعداد دراسات جدوى 

ناجحة ملشاريعهم الريادية، ويف نهاية الدورة أعربت املشاركات يف الدورة عن مدى استفادتهم القصوى من املادة العلمية، حيث بلغ عدد الحضور ما يقارب38طالبة، وقد أثنت عليه 

األســتاذة فوزيه، وأعربت لهن عن شكرها لحضورهن الدورة وشكرها لنادي اإلبداع وريادة األعمال إلتاحتهم فرصة املشاركة وتقديم هذه الدورة, فيما تم اللقاء الثاني املنعقد يوم 

ـ الدراسة  ـ دراســة السوقـ  االثنني املوافق 1435/1/1هـ، والتي تم فيها مناقشــة أبرز املحاور التالية: مفهوم خطة العمل وعنارص خطة العمل من )وصف للمرشوع وأهدافهـ 

الفنية ــ دراسة املوقع ــ خطة تنفيذ املرشوع ــ الدراسة املالية للمرشع (خالل 3ساعات، وقد تم استعراض عدد من مشاريع املتدربات وتم مناقشتها مع األستاذة لتطويرها هذا 

وقد أجابت أ/فوزية عىل الكثري من التســاؤالت واالستفســارات ملتدربات، ويف نهاية الدورة تقدمت وكيلة عميد معهد األبداع وريادة األعمال د/بدرية الجحديل بتقديم شهادة شكر 

وتقدير لألستاذة فوزية غزواي عىل دورتها التدريبة املتميزة.
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إعالن الدورة:

صورة توضح خريطة حل المشكالت.و هي التي سار عليها البرنامج لمدة يومين

Robo Tech من تقديم فريق
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ُعقدت دورة أساســيات تركيب وبرمجة روبوت يف إحدى قاعات تدريب جامعة أم القرى، وقد اســتمرت ملدة ثالثة أيام متتالية مــن يوم األحد 1434/12/29هـ إىل يوم الثالثاء 

.Robo Tech 1435/1/2هـ بمجموع )9( ساعات، وشاركت فيها مجموعة من طالبات جامعة أم القرى وقام بالتدريب فيه فريق

ففي اليوم األول للدورة عرَّف فريق العمل بنفسه وبأهم اإلنجازات والجوائز التي حصل عليها عىل املستوى املحيل والدويل ومن ثم تم التعرَّف عىل كل متدربة، بعد ذلك قاموا بتوزيع 

مذكرات أساســيات الرتكيب والربمجة للروبوت عىل املتدربات، ورشح إعدادات الروبوت والتعرف عىل مكوناته وعىل محتويات الحقيبة، وأهم القطع املســتخدمة مثل: الحساسات 

املوجودة بالروبوت وجهاز الـ NXT Brick الذي يعترب عقل الروبوت وهو الذي يتحكم بالحساسات واألصوات.. إلخ، وأيضاً كيف يمكن ربط جهازين روبوت بواسطة البلوتوث.

مذكرات أساسيات تركيب وبرمجة الروبوت 

NXT Brick الحساسات الخاصة بالروبوتجهاز الـ
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ويف اليوم الثاني قاموا فريق العمل بتقسيم املتدربات إىل مجموعات وإعطاء كل مجموعة حقيبة تحتوي عىل مجموعة من القطع يتم تركيبها حتى يصبح جسم روبوت متناسق، وبعد 

ذلك قاموا بتوزيع ) ســيديات ( للمجموعات تحتوي عىل برنامج يقوم بربمجة وتحكم كامل للروبوت ثم قام املتدربات بتثبيت الربنامج عىل أجهزه الحاســب الخاصة بهم، وبعد ذلك 

رشح فريق العمل أهمية الربنامج والتعريف بالواجهة ووظائف األيقونات املوجودة داخله ، كما قامو أيضاً بتوزيع أوراق عمل لربمجة عدة حركات للروبوت واســتخدام الحساســات 

الخاصــة بالروبــوت وذكروا انُه يوجد خيارين للروبوت وهما ) إما - أو ( مثل : عندما يصطدم الروبوت بىشٍء ما ) إما ( يســتمر يف امليش عند التأكد من عدم وجود يشء أمامه ) أو ( 

 ) EXTREME ( يرجع للوراء وهكذا ، وبدا العمل عىل برمجة الروبوتات من ِقبل املتدربات حتى انتهوا من الخطوات املطلوبة ، وقبل االنتهاء تم عرض مقطع فيديو لفريق اكســرتيم

فريق من الفتيات السعوديات قمن باخرتاع نظارة طبية مفيدة ملرىض الزهايمر وحصلن عىل املركز األول عاملياً يف مسابقة فريست ليجو لالخرتاع .

حقائب الروبوت

تركيب الروبوت

عملية تركيب الروبوت - عملية تثبيت البرنامج وبرمجة الروبوت
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ويف اليوم الثالث واألخري قام فريق العمل بصنع إطارات باللون األســود، حتى يقوم الروبوت بامليش عليها عند برمجته عىل ذلك من خالل حســاس الضوء، وبعد أن قاموا بتطبيق 

الربمجة مع املتدربات انتقلوا إىل الخطوة األخرى وهي برمجة إصدار األصوات، و برمجة إظهار شــكل عىل شاشــة الروبوت من خالل أوراق عمل وِزعت عىل املتدربات، وقام فريق 

العمل باملتابعة واملســاعدة وجعلوا بعض النقاط كمجال لالكتشــاف من قبل املتدربات، وقاموا أيضاً بعمل مســابقة بني املجموعات ) من الذي ينتهي أوالً (، وبعد انتهاء جميع 

املجموعات من برمجة الروبوت الخاص بهم استعاد فريق العمل أجهزته وقامت األستاذة : ندى الرشيف مرشفة  نادي اإلبداع وريادة األعمال بتكريم فريق Robo Tech عىل جهودهم 

الفعالة وإبداعهم يف مجالهم، وتم إعطاء املتدربات شهادة حضور الدورة، وهكذا انتهت والحمد لله .

تم برمجة الروبوت للميش عىل اللون األسود بواسطة حساس الضوء.

كان الربنامج بشكل عام ممتازاً ومفيداً وأساليب التدريب املستخدمة فيه كانت ممتعة وبسيطة جداً ومن أهم نقاط القوة يف الربنامج تمثلت يف تجاوب املتدربات مع فريق العمل، أما 
أهم نقاط الضعف فتمثلت يف أن الدورة كانت تحتاج لوقت أطول.

وتم توجيه الشكر لفريق Robo Tech عىل تعاونهم والشكر كذلك لنادي اإلبداع وريادة األعمال عىل إتاحة هذه الفرصة الجميلة لكسب خربات جديدة ومفيدة. 

NXT Brick جهاز الـ
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المشاركة بركن للنادي في لقاء المجلس االستشاري :
شــارك نادي اإلبداع وريادة األعمال بوكالة عمادة شؤون الطالب لألنشــطة والتدريب الطالبي باللقاء التعريفي للمجلس االستشاري يف يوم األربعاء املوافق 1435/1/24 هـ يف 

الصالة الخارجيــة بقاعة الجوهرة , وقد تضمن الركن عرًضا لإلنجازات وتوزيع الكتيبات ونماذج لرائدات أعمال , كمــا تحدثت الطالبات عن معرض جنيف , والربنامج الصيفي 

لإلبداع يف  بريطانيا .. 

فيمــا حرض عدد كبري من طالبات الجامعــة للمعرض , وأبدوا إعجابهم بدورات وورش العمل والحمالت التي يقدمها النادي لدعم املســرية الريادية وتحفيز املبدعات عىل االبتكار 

واالخرتاع واملشاركة باملحافل املحلية والدولية .

يٌذكر أن نادي اإلبداع وريادة األعمال يقدم عدة برامج تهتم لنرش ثقافة اإلبداع واكتشاف نقاط القوة وتمنيتها للموهوبات وتنمية االقتصاد املعريف يف مجال ريادة األعمال.
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دورة تصميم الشعارات

إعالن الدورة

نظَّم نادي اإلبداع وريادة األعمال بوكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالبي دورًة بعنوان »تصميم الشعارات« من تقديم األستاذة: أروى عبد الجليل , وكانت عىل مدار 
4 لقاءات  , حيث حظيت بتسجيل كثري من طالبات الجامعة ..

وقد اشــتمل اللقاء االول من الدورة، عىل توضيح أهمية الشعارات , وأشهر الرشكات العاملية التي طورت شعاراتها , ونبذة مخترصة عن كل شعار .. وإىل ماذا يرمز من ألوان وأثرها 
عىل الناس، وعبارات وأشكال تضمها الشعارات.. تميزها عن غريها.. وطلبت من املتدربات تصميم 3 نماذج )اإلبداع ــ املشاريع ــ شعار خاص بها(.

وقد قدمت األستاذة أروى ,  باللقاء الثاني  لعبة مع املتدربات لعبة »logos quiz« بعرض شعارات والتعرف عليها وتفاعل املتدربات معها. 

ثم بدأت بتقييم أعمال املتدربات للقاء األول من الدورة، ثم رشحت الخطوات االساســية التي البد من فعلها بعد رسم الشعار واستخدمت أداة »pen tool«يف العمل بطريقة »إضافة 
ألوان للشعار وتحريك االجزاء وغريها«

ويف اللقاء الثالث: بدأوا بعرض أعمالهم وتصاميمهم , واستقبلت االستفسارات واألسئلة , ووجهت كل طالبة بالنصائح الالزمة لشعارها.. 

ويف اللقاء األخري تم استكمال ما تبقى من تصميم شعارات املتدربات واستالم شعارات املتدربات.

 فيما ذكرت إحدى املتدربات »غيداء الحربي« أن مثل هذه الدورات تساهم يف تعليمنا تصميم الشعارات التي أصبحت أساسية كرمِز ألي عمل او مؤسسة أو مرشوع. 
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نماذج من مخرجات الدورة
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2/7 الشراكات المحلية والتعاون الدولي
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برنامج استقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين
انطالقا من توجه الخطط التنموية للمملكة نحو بناء مجتمع املعرفة والتحول إىل االقتصاد املعريف تحرُص جامعة أم القرى عىل اســتقطاب األساتذة والباحثني املتميزين لالستفادة 

من خرباتهم املعرفية األكاديمية والبحثية.

جدول رقم ) 7 ــ 1 ( أعضاء هيئة التدريس املتعاقد معهم خالل العام الدرايس 1435/1434هـ

الجهة المستفيدة بالجامعةالدولةاألستاذم
مدة 

العقد
مخرجات العقدتاريخ التوقيع

1
أ . د/ رضا أنور عمار

جامعة كونيتيكت
أمريكا

وكالة الجامعة للتطوير 
األكاديمي وخدمة املجتمع

2013/9/1مسنة
- استشارات أكاديمية للمساهمة يف تهيئة برنامج علوم الحاسب اآليل بالكلية 

الجامعية بمحافظة الجموم والكلية الجامعية بالليث لالعتماد األكاديمي.

2
د. ريبكا هارست
جامعة مانشسرت

2013/9/1م3 أشهرطب االسنانبريطانيا
- خدمات استشارية إلعداد دراسة مفصلة للممارسات األخالقية يف املعامل 

العلمية بكلية طب األسنان

2013/9/1م4 أشهروادي مكة للتقنيةلبنانأ. شيحان العر3
- خدمات استشارية يف تطوير الخطة االسرتاتيجية وخطة عمل وادي مكة 

للتقنية

4
أ. د . عماد طلبه

رئيس قسم االستعاضة الصناعية 
بجامعة املنيا

- خدمات استشارية إلعداد برنامج بكالوريوس العلوم يف تقنية األسنان2013/9/1م11 شهرالعلوم الصحية باليثمرص

5
أ . د/ ناصف عبدالعزيز

جامعة األزهر
مرص

معهد اللغة العربية لغري 
الناطقني بها

2013/10/30مسنة
- خدمات استشارية يف وضع تصور ملرشوع الكتاب االسايس الجديد لتعليم اللغة 

العربية

6
د. ديريك باملر

الرئيس التنفيذي ملؤسسة أي بي 
كومريس

2013/11/3م4 أشهرمكتب إدارة امللكية الفكريةبريطانيا
- إعداد دراسة مفصلة عن كرايس اإلبداع وريادة األعمال يف الجامعات الريادية يف 

العالم لدعم االقتصاد املعريف

7
د. عماد صمد

الباحث بجامعة نورث امربيال
2013/11/3م4 أشهرمكتب إدارة امللكية الفكريةبريطانيا

- إعداد دراسة مفصلة عن تحويل االبتكارات إىل منتجات تجارية وذلك من أجل 
دعم االقتصاد املعريف

8
أ. د.  حميد العلواني

األستاذ بجامعة برونيل
2013/11/3م4 أشهرمكتب إدارة امللكية الفكريةبريطانيا

- إعداد دراسة مفصلة عن التعامل مع املعوقات والعوامل والدوافع املانعة 
للتحول املؤسيس الشامل لبناء وتطوير منظومة التعليم العايل القائمة عىل اإلبداع 

واالبتكار ورياده األعمال يف العالم

9
مصطفى يوسف

أستاذ علوم وهندسة الحاسب بالجامعة 
املرصية اليابانية

مرص
6 أشهروحدة العلوم والتقنية

- تقديم خدمات استشارية يف مجال أنظمة متابعة سلوكيات القيادة املرورية2013/12/5م

10
أ. د . رشا عباس

أستاذ العلوم اإلدارية واإلنسانية 
بالجامعة األمريكية

- إعداد برنامج البكالوريوس ملنح درجة اإلدارة الصحية واملعلومات الطبية2013/12/11م11 شهركلية العلوم الصحية بالليثمرص

11
أ.د.  تشايوك ين

رئيس قسم الهندسة الحيوية جامعة 
هانيانج

- خدمات استشارية للمساهمة يف مرشوع بحثي عن اسرتاتيجيات العالج الجيني2013/12/24مسنةكلية العلوم الطبية التطبيقيةكوريا
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الجهة المستفيدة بالجامعةالدولةاألستاذم
مدة 

العقد
مخرجات العقدتاريخ التوقيع

كنداأ. د . عامر سعيد شلبي12
مركز التميز  البحثي يف النقل 

وإدارة الحشود
2014/1/1م4 أشهر

- تحديث الخطة االسرتاتيجية واألولويات البحثية وطرق تقيم املشاريع ملركز 
التميز البحثي

13
د. محمد فتح الله حسن مقبل

استاذ علوم وهندسة الحاسب اآليل 
بجامعة منيسوتا

أمريكا
مركز االبتكار التقني ألنظمة 

املعلومات الجغرافية
- خدمات استشارية ملركز االبتكار التقني ألنظمة املعلومات الجغرافية2014/2/11م3 أشهر

14
د. وليد جالل عارف

أستاذ علوم الحاسب اآليل جامعة بردو
2014/2/13م3 أشهروحدة العلوم والتقنيةأمريكا

- خدمات استشارية يف مجال معالجة وتحسني االستعالم يف أنظمة قاعدة 
البيانات املكانية الزمانية

15
د .أحمد بوريدان

األستاذ يف جامعة نورث آمربيال 
نيوكاسل آبون تاين

2014/5/1م6 أشهرمكتب إدارة امللكية الفكريةبريطانيا
- إعداد دراسة مفصلة عن الطرق املتبعة يف الجامعات العاملية للموازنة بني 

البحوث العلمية األساسية والبحوث التطبيقية واإلنتاجية

16
د. بشار زهاوي

األستاذ يف جامعة نيوكاسل آبون تاين
2014/5/1م4 أشهرمكتب إدارة امللكية الفكريةبريطانيا

- إعداد دراسة مفصلة عن إرشاك القطاع الخاص والصناعي يف تحديد املناهج 
واملهارات الالزمة لدعم طالب الجامعات تكوين افكار ابداعية وتقديمها كرباءات 

اخرتاع

17
د. كينيث لينديس

أستاذ الرياضيات التطبيقية جامعة 
جالسجو

- مراجعة وتطوير املناهج األكاديمية لقسم الرياضيات بكلية العلوم التطبيقية2014/5/1م5 أشهركلية العلوم التطبيقيةبريطانيا

18
د. عصام أمني

الرئيس التنفيذي لرشكة يرو أنرتبرايز
2014/5/1م4 أشهرمكتب إدارة امللكية الفكريةبريطانيا

- إعداد دراسة مفصلة عن التوجهات املستقبلية لإلبتكار يف تقنيات النظم 
الرقمية املساعدة يف اتخاذ القرار

19
د/ديريك باملر . الرئيس التنفيذي 

ملؤسسة أي بي كومريس يف بريطانيا .
2014/6/15م4 أشهروادي مكةبريطانيا

- إعداد دراسة مفصلة عن برامج اإلبداع وريادة األعمال املشرتكة بني الرشكات 
اململوكة للجامعات لنقل التقنية وإدارة امللكية الفكرية

20
د. عماد صمد

األستاذ بجامعة نورث امربيال
بريطانيا

مركز التميز  البحثي يف النقل 
وإدارة الحشود

2014/7/2م4 أشهر
- إعداد دراسة مفصلة عن فرق لتحويل االبتكارات إىل منتجات تجارية مكونة 

من أعضاء هيئة التدريس وباحثني و طالب يف الجامعات الريادية يف العالم

21
أ . د. معراج بن نواب ننه مرزا
األستاذ الزائر بجامعة هارفارد

أمريكا
وكالة الجامعة لألعمال واإلبداع 

املعريف
- تطوير وتفعيل نظم املعلومات الجغرافية ومركز االبتكار التقني بالجامعة.2014/7/1مسنة

22
د/ حيدر يوسف

مهندس استشاري االبتكارات يف رشكة 
البنال سيستمس

2014/7/2م4 أشهرمكتب إدارة امللكية الفكريةبريطانيا
- إعداد دراسة مفصلة عن الطرق املتبعة لإلبتكار املستدام واملبنية عىل ريادة 

األعمال وخاصة عند الشباب وذلك من أجل دعم التنمية املستدامة للقطاع 
الخاص
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برنامج التوأمة العلمية العالمية :
جدول رقم ) 7 ــ 2 ( عقود الخدمات الدولية والرشاكات العلمية العاملية

مخرجات العقدتاريخ التوقيعمدة العقدالجهة المستفيدة بالجامعةالدولةالجهة المتعاقد معهام

1
الهيئة األملانية لالعتماد 

األكاديمي
أملانيا

وكالة الجامعة للتطوير األكاديمي 
وخدمة املجتمع

2013/11/26م9 شهور
خدمات استشارية ملراجعة وتقييم تنفيذ برنامج االعتماد األكاديمي الدويل لعدد 7 برامج 
)العالج الطبيعي، اإلدارة الصحية، التغذية الرسيرية، طب املختربات، التخدير، خدمات 

الطوارئ الطبية، التمريض(  بالجامعة

أمريكامؤسسة سيفنت2
معهد البحوث والدراسات 

االستشارية
2013/11/9مأسبوع

تطوير بيئة العمل بما يخدم رسعة اإلجراءات ودقة املحاسبة من خالل استخدام الربامج 
يف معهد البحوث والدراسات االستشارية

3
مؤسسة إنوبنيورز 

املحدودة
خدمات تنفيذ الربنامج الصيفي لإلبداع وريادة األعمال يف بريطانيا2014/1/9م6 أشهرمعهد اإلبداع وريادة األعمالبريطانيا

إعداد وتسجيل براءات االخرتاع2014/4/8م6 أشهرمكتب إدارة امللكية الفكريةأمريكامؤسسة ردهي4

التعاون العلمي مع المؤسسات العلمية والجهات الحكومية:
جدول رقم ) 7 ــ 3 ( مذكرات التفاهم املحلية

مدة المذكرةتاريخ توقيع المذكرةنوع المذكرةاسم الجامعة/ الجهةم

3 سنوات1434هـتعاون علمي وبحثيمستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث1

3 سنوات1434هـمذكرة تفاهم عامةوزارة الصحة2

5 سنوات1434هـمذكرة تفاهم عامةرابطة العالم اإلسالمي3

5 سنوات1434هـمذكرة تفاهم عامةلجنة الدعوة يف إفريقيا4

3 سنوات1434هـمذكرة تفاهم عامةمركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز الدويل للغة العربية5

3 سنوات1434هـمذكرة تفاهم عامةاملديرية العامة لحرس الحدود6

3 سنوات1432هـمذكرة تفاهم عامةالهيئة العامة للسياحة واآلثار7

5 سنوات1434هـمذكرة تفاهم عامةالرئاسة العامة لشؤون الحرمني8

5 سنوات1432هـمذكرة تفاهم عامةالرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر9
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الباب الثامن 
القوى العاملة والمشاريع والميزانية

1/8 القوى العاملة
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جدول رقم ) 8 ــ 1 (  ُمتابعة القوى العاملة للعام املايل 1436/1435هـ
الجهة : وزارة التعليم )جامعة أم القرى(

التصنيف الوظيفي
العدد الُمتوفر في 

الخطة

إجمالي الوظائف 

الُمعتمدة بالميزانية

إجمالي الوظائف المشغولة

الوظائف الشاغرة غير سعوديسعودي

إناثذكورإناثذكور

ــــــــــــــ الباب األول : حسب املراتب والكوادر الوظيفية

ــــــــــــــ-وظائف املدنيني )الوظائف العامة(

ــــــــــــــ-وزير ونائب وزير

16472665144384100381-املراتب من األوىل حتى الخامسة عرش

21611253648201011 . الوظائف الصحية

ــــــــــــــ3 . الوظائف الفنية

43814502117691642112439195 . وظائف أعضاء هيئة التدريس

5788891341232 . الوظائف التعليمية

616819511082003 . امُلستخدمون

73301077921007 . الُعمال

ــــــــــــــإجمايل الباب األول

ــــــــــــــالباب الثاني

ــــــــــــــالباب الثالث

61988201344626471185424499اإلجـــــمـــــــــــالـــــي الـــــــعـــــــــــــام

جدول رقم ) 8 ــ 2 ( يوضح امُلعتمد يف الخطة وامُلعتمد يف امليزانية وامُلنرصف الفعيل للعام املايل 1436/1435هـ

الُمنصرف الفعليالُمعتمد في الميزانية بعد التعديلالُمعتمد في الخطة التشغيليةالبيان

832.000.0001.436.328.0001.429.534.992الباب األول

542.000.000838.498.000806.446.060الباب الثاني

62.000.00093.938.30080.382.865الباب الثالث

1.436.000.0002.368.764.3002.316.363.917مجموع اإلنفاق امُلتكرر

649.670.000725.000.000608.142.519الباب الرابع

2.085.670.0003.093.764.3002.924.506.436اإلجـــــمــالـــــي
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2/8 المشاريع
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جدول رقم ) 8 ــ 3 (  متابعة ملشاريع الباب الرابع خالل العام املايل 1435/1434هـ

اسم المشروع )*(

الوضع المالي للمشروع في الميزانيةوضع المشروع في الخطة )**(

ت
قا

عو
لم

ا

إجمالي 

التكاليف خالل 

سنوات الخطة

المخصص 

للعام
تاريخ بدء التنفيذ

ف 
هد

ست
لم

ا
طة

لخ
ي ا

ف

تاريخ بدء التنفيذ
إجمالي التكاليف 

المعتمدة

المعتمد للعام 

بعد المناقالت

المنصرف الفعلي 

للعام

إجمالي المنصرف 

الفعلي

المتحقق في 

العام

المتحقق 

التراكمي

أوال : املرشوعات 

الجاري تنفيذها

-  دراسات وإرشاف 

ملرافق املدينة 

الجامعية )مرحلة 

ثانية(

000ر51412ر221

000ر1434/5/20845هـ-1434/5/20هـ

000ر12

75ر15%75ر15%087/50ر087/50133ر133

100%45ر13%700ر377ر3002ر000369ر747ر2 1431/3/15هـ-1431/3/15هـ

39ر39%38ر11%155ر841ر6951ر000531ر675ر1433/11/17-1433/11/174

100%19ر48%000ر500495ر000238ر1433/3/7-1433/3/7495

44%35%660ر885ر8009ر865ر0407ر320ر2013/4/12-2013/4/1222

66ر16% 17ر12% 000ر668 000ر800488ر010ر4 1434/3/25هـ -1434/3/25هـ 

48ر99%62ر71%152/90ر309ر612/904ر102ر0003ر332ر1434/7/22-1434/7/224

100%55ر54%000ر275996ر000543ر1433/9/18-1433/9/18996

100%10%%000ر000750ر00075ر1433/4/10-1433/4/10750

100%77%000ر000792ر848ر0001ر400ر1432/4/3-1432/4/32

100%100%275ر371ر2751ر371ر2751ر371ر1 - 

- تنسيق مواقع 

)مرحلة ثانيه(  )7 (
----صفر----صفر000ر69

- إضافات وترميمات 

 )2(
100%100%500ر50023ر50023ر81623ر917ر39--عقود ترميمات000ر00020ر204

ترميمات مباني 

الكليات )منوع(

- تأثيث وتجهيز 

100%100%000ر00012ر00012ر90712ر378ر58--عقود تجهيزات 000ر00012ر180املباني الجامعية )2(

عقود منوعة

- شبكة املرافق 

)مرحلة ثانيه( )7(
----صفر - - 000ر0002ر90

- ترصيف مياه 

السيول  )3(
100%100%125/05ر874/95347ر652ر0001ر6412ر431ر1432/8/1510هـ-1432/8/15هـ000ر0005ر91

-   املعامل املساندة 

للطب بالعابدية  
100%100%601ر259ر6018ر259ر6018ر259ر8 ---عقود مختلفة 000ر0002ر58

تحديث الحاسب 

اآليل )2(
100%100%000ر00015ر00015ر15- --عقود مختلفة 000ر94115ر155

-  انشاء وتجهيز 

وتأثيث املستشفى 

الجامعي)1– 2 (

000ر00020ر500

140ر404ر1427/4/5168هـ-1427/4/5هـ

000ر17

40%-115ر999ر68صفـــر

10%-000ر098ر15صفـــر000ر980ر1428/12/26150هـ-1428/11/17هـ

 )*(    إذا كان املرشوع معتمداً بأمر ساٍم ، يذكر األمر السامي وتاريخه.

 )**(   إذا كان املرشوع غري معتمد يف الخطة ، فيتم تعبئة باقي البيانات.  إذا كان املرشوع معتمداً يف الخطة لغري السنة الحالية ، فيذكر سنة االعتماد يف الخطة ويتم تعبئة باقي البيانات.
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جدول رقم ) 8 ــ 4 (  متابعة ملشاريع الباب الرابع خالل العام املايل 1435/1434هـ 

اسم المشروع )*(

الوضع المالي للمشروع في الميزانيةوضع المشروع في الخطة )**(

ت
قا

عو
لم

ا

إجمالي 

التكاليف خالل 

سنوات الخطة

المخصص 

للعام
تاريخ بدء التنفيذ

ي 
ف  ف

ستهد
الم

طة
تاريخ بدء التنفيذالخ

إجمالي التكاليف 

المعتمدة

المعتمد للعام بعد 

المناقالت
إجمالي المنصرف الفعليالمنصرف الفعلي للعام

المتحقق 

في العام

المتحقق 

التراكمي

-املباني املساندة 
بالعابدية 

-توسعة محطة التربيد 2

000ر5008ر86

- - - -

000ر5

----

80%80%440/10ر803ر17صفر440/10ر803ر1431/6/1817هـ-1431/6/12هـ

----صفر----00010ر30-  املركز االجتماعي

----صفر----صفر000ر55املنطقة السكنية  )1(

املنطقة األكاديمية 
املساندة 

الجامع الرئييس

صفر000ر120

----

صفر

----

100%90ر15%600ر524ر854/0132ر170ر5----

مبنى كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

90%73ر10%217/95ر324ر432/3269ر023ر00018ر69122ر982ر1428/11/2176هـ1428/11/17هـ000ر00030ر170

مبنى كلية الحاسب اآليل 

استكمال كلية الحاسب 
اآليل

465ر0009ر90

----

967/29ر282ر2857ر7

-

-----%100%100

100%65ر33%960/50ر162ر845/5142ر866ر845/5110ر866ر960/5010ر162ر1431/5/2042هـ1431/5/10هـ 000ر00015ر130املجمع الريايض بالعابدية

قاعة األنشطة متعددة 
األغراض 

----صفر--- -صفر000ر30

93ر89%05ر7%101/38ر293ر081/94136ر193ر50010ر08119ر560ر1428/12/26151هـ-1428/11/17هـ759ر00028ر165مقر الطالبات )1(

مباني مساندة بالعابدية 
)3(

----صفر----صفر000ر70

100%97ر10%000ر000ر814/8530ر557ر00010ر00014ر000ر1429/2/330هـ1428/11/17هـ000ر00014ر50محطة التربيد )3(

----صفر----صفر000ر66املنطقة السكنية )2(

----صفر----صفر000ر50إسكان الطالب )1(

----صفر----صفر000ر55منطقة الخدمات املركزية 

91%12%500/72ر691ر866/7063ر669ر00015ر00021ر991ر1428/12/2869هـ1428/11/17هـ000ر00025ر160كلية الصيدلة )بنني (

-  ترميمات مباني فروع 
الجامعة  

100%-250ر89819ر328ر0002ر3263ر941ر22--عقود ترميمات000ر3 684ر43

تجهيز وتأثيث املختربات 
بالفروع

100%100%000ر2438ر089ر0002ر3263ر941ر22--عقود منوعة000ر2 738ر26

-  توريد وتركيب 
الحاسب اآليل 

-  --095ر900ر0001ر2----000ر2 116ر11

)*(    إذا كان املرشوع معتمداً بأمر ساٍم ، يذكر األمر السامي وتاريخه

)**(   إذا كان املرشوع غري معتمد يف الخطة ، فيتم تعبئة باقي البيانات إذا كان املرشوع معتمداً يف الخطة لغري السنة الحالية ، فيذكر سنة االعتماد يف الخطة ويتم تعبئة باقي البيانات0
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جدول رقم ) 8 ــ 5 (  متابعة ملشاريع الباب الرابع خالل العام املايل 1435/1434هـ 

اسم المشروع )*(

الوضع المالي للمشروع في الميزانيةوضع المشروع في الخطة )**(

المعوقات
إجمالي 

التكاليف خالل 

سنوات الخطة

المخصص 

للعام

تاريخ

 بدء

 التنفيذ

المستهدف 

في الخطة
تاريخ بدء التنفيذ

إجمالي التكاليف 

المعتمدة

المعتمد 

للعام بعد 

المناقالت

المنصرف الفعلي للعام
إجمالي المنصرف 

الفعلي

المتحقق 

في العام

المتحقق 

التراكمي

100%100%500ر50013ر50013ر26513ر831ر13--عقود منوعة000ر3725ر20-  تأمني وسائل السالمه 

---صفر---صفر000ر43-  كلية الرتبية بمكة 

مقر الطالبات )3(
000ر00024ر120

-
-

--
184ر34

--500ر7700ر12

100%01%393ر537ر50015ر3937ر537ر1431/5/1715هـ1431/5/17هـاستكمال مقر الطالبات )3(

---860ر522ر0001ر3  000ر9293ر13الحاسب وتقنية املعلومات

-  مقر الطالبات )2(
000ر00040ر330

963ر900ر1430/2/15243هـ1430/2/15هـ
000ر40

81ر66%37ر15%387/73ر931ر000162ر000ر16

52ر85%38ر15%653/61ر537ر00024ر000ر0846ر692ر1430/2/1528هـ1430/2/15هـاستكمال مقر الطالبات )2(

-  املنطقة السكنية ألعضاء 
التدريس )3(

100%33ر9%753ر354ر972/3052ر666ر96112ر75312ر354ر1430/2/1552هـ1430/2/15هـ000ر0008ر55

----صفر----صفر000ر50-  إسكان الطالب )2(

100%-096/46ر333ر35018ر18----000ر15 000ر115-  مباني مساندة بالعابدية )4(

---صفر000ر2----000ر0005ر28-  تأمني املعامل للسنة التحضريية

---716ر179ر0001ر3---- 000ر0002ر16-  تأمني املعامل لطب األسنان  

-  مبنى معهد خادم الحرمني 
الرشيفني 

100%16ر51%553/44ر054ر767/7752ر463ر0006ر553/4414ر054ر1430/2/1452هـ1430/2/14هـ000ر00014ر109

-  تجهيز كلية العلوم اإلدارية 
والسياحة

----صفر----000ر1 000ر6

-  مركز التحكم والوقاية من 
األمراض

----صفر----صفر 000ر40

----300ر9----000ر0007ر55التعاون الدويل واملحيل للتأهيل 

----000ر7---- 000ر0007ر30تكاليف تطوير برامج دراسية

50%90ر13%796/68ر379ر623/88122ر425ر4585ر20615ر607ر1431/4/27244هـ1431/4/20هـ000ر00030ر275- مقر الطالبات )4( 

88ر21%60ر9%068/22ر339ر786/7252ر876ر05023ر86729ر786ر1434/1/6238هـ1434/1/6هـ276ر00035ر280- مقر الطالبات )5( 

100%100%-716/77ر563ر74913ر13----000ر0009ر50-  املنطقة السكنية )4(

100%100%-872/22ر840ر5509ر25----000ر00010ر50-  إسكان الطالب )3(

----صفر----000ر0004ر55- املعهد العايل لألمر باملعروف

)*(    إذا كان املرشوع معتمداً بأمر ساٍم ، يذكر األمر السامي وتاريخه

)**(  إذا كان املرشوع غري معتمد يف الخطة ، فيتم تعبئة باقي البيانات  إذا كان املرشوع معتمداً يف الخطة لغري السنة الحالية ، فيذكر سنة االعتماد يف الخطة ويتم تعبئة باقي البيانات0
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جدول رقم ) 8 ــ 6 (  متابعة ملشاريع الباب الرابع خالل العام املايل 1435/1434هـ

اسم المشروع )*(

الوضع المالي للمشروع في الميزانيةوضع المشروع في الخطة )**(

ت
المعوقا

إجمالي التكاليف 

خالل سنوات 

الخطة

المخصص 

للعام
تاريخ بدء التنفيذ

ف 
ستهد

الم
طة

ي الخ
ف

تاريخ بدء التنفيذ
إجمالي التكاليف 

المعتمدة

المعتمد للعام 

بعد المناقالت

المنصرف الفعلي 

للعام

إجمالي المنصرف 

الفعلي

المتحقق 

هذا العام

المتحقق 

التراكمي

---875/01ر293ر0005ر7- ---000ر0007ر60الرشكات مع املؤسسات العلمية

100%100%372ر606ر067/1410ر327ر0009ر11 ---عقود مختلفة 000ر0007ر75-  إنشاء شبكة التحكم واملراقبة 

تجهيز مركز الحاسب اآليل 
بالعابدية

----000ر14صفر---000ر00014ر70

-    مقر الطالبات )6( 

     كلية الحاسب اآليل والفنون

      مقر الطالبات )أ-ب

000ر45 000ر307

----

000ر45

----

27ر34%12ر18%162/04ر754ر00066ر005ر6734ر839ر1434/1/6194هـ-1434/1/4هـ

53ر86%41ر25%770/76ر348ر00046ر000ر59612ر568ر1431/12/2953هـ-1431/12/22هـ

 -  مقر الطالبات )7(

      مبنى اإلدارة العامة 
للطالبات

     مرشوع ج ــ د /الصميل

     مرشوع كلية الرتبية/
العيوني

000ر00035ر310

----

000ر38

----

45ر67%54ر21%662/07ر188ر00065ر000ر6666ر646ر1432/4/1596هـ-1432/4/15هـ

43%15%212/64ر084ر00025ر000ر9146ر345ر1434/1/658ـ-1434/1/4هـ

15ر23%96ر7%926/77ر513ر474/1924ر925ر4381ر910ر1434/1/6105-1434/1/4هـ

-  تصمـيم وإنشـاء املباني 
املساندة )5(

000ر00030ر300

----

000ر30

----

100%16ر1%730ر838ر352/4520ر730402ر838ر1432/4/1020-1432/4/10هـاملعامل البحثية

60ر66%99ر989/3819ر495ر398/8838ر428ر3407ر642ر1432/11/1752-1432/11/17هـمؤجالت االستاد الريايض

80ر39%80ر29%  000ر400ر1434/1/316هـ -1434/1/3هـ مؤجالت الساحة

100%100%250ر373ر0001ر200ر25017ر373ر1-عقود منوعة

-  تصميم وإنشاء مباني السنة 
التحضريية

000ر00032ر180

----

000ر32

----

    فصول السنة التحضريية 
6-5

100%62ر13%506ر250ر00053ر000ر50614ر250ر1431/12/2953-1431/12/22هـ

100%100%016ر098ر0001ر000ر751/5011ر489ر5-عقود منوعة

استكمال البنية التحتية
000ر00012ر150

724/97ر954ر1433/9/9-1433/9/916
000ر12

100%69ر71%724/97ر954ر16 

100%100%797/30ر187ر181/305ر519ر5147ر663ر8-عقود متنوعة

- --صفر000ر3182ر900ر1434/7/2243-0001434/7/22ر0004ر240مجمع الكليات الطبية

----صفر----صفر000ر100مباني مساندة )6(

)*(     إذا كان املرشوع معتمداً بأمر ساٍم ، يذكر األمر السامي وتاريخه

)**(    إذا كان املرشوع غري معتمد يف الخطة ، فيتم تعبئة باقي البيانات  )*( إذا كان املرشوع معتمداً يف الخطة لغري السنة الحالية ، فيذكر سنة االعتماد يف الخطة ويتم تعبئة باقي البيانات
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جدول رقم ) 8 ــ 7 (  متابعة ملشاريع الباب الرابع خالل العام املايل 1435/1434

اسم المشروع )*(

الوضع المالي للمشروع في الميزانيةوضع المشروع في الخطة )**(

ت
قا

عو
لم

ا

إجمالي 

التكاليف خالل 

سنوات الخطة

المخصص 

للعام

تاريخ

 بدء التنفيذ

ف 
ستهد

الم
ي

ف
طة

تاريخ بدء التنفيذ الخ
إجمالي التكاليف 

المعتمدة

المعتمد للعام 

بعد المناقالت
إجمالي المنصرف الفعليالمنصرف الفعلي للعام

المتحقق هذا 

العام

المتحقق 

التراكمي

----صفر----صفر000ر130  مبنى العمادة واملراكز املستقلة

  مبنى كلية العلوم اإلدارية 
والسياحة

----صفر----صفر 000ر70

إنشاء املركز التعليمي لطب 
األسنان

 000ر00015ر70
----

000ر10
----

تجهيز وحدة عيادات االسنان 
املتنقله

--صفرصفر000ر622ر1434/11/20-1434/11/202

تصميم وإرشاف وتنفيذ 
محطات الكهرباء الرئيسية ملقر 

الطالبات.
20%10%000ر000ر00028ر000ر00014ر00020ر000ر1433/3/25140-0001433/3/25ر00030ر150

تصميم وإرشاف وتنفيذ مقر 
الطالبات )8( 

12ر28%112ر18%231/82ر970ر711/3230ر953ر02019ر20511ر165ر0001434/6/11434/6/1110ر00010ر150

تصميم وإرشاف وتنفيذ 
اإلسكان للطالب.

----صفر----000ر0004ر70

  تصميم وإرشاف وتنفيذ 
اإلسكان للطالبات.

----صفر----000ر0004ر70

  تنفيذ املراكز البحثية 
املتخصصة.

----صفر----000ر0002ر100

تأمني وتجهيز معامل وأجهزة 
تعليمية لكلية الدراسات 

القضائية واألنظمة 
----صفر----000ر0001ر6

تأمني وتجهيز معامل لكلية 
الهندسة بالقنفذة.

000ر0002ر6
----

800ر5
----

تأمني األجهزة الخاصة بكلية 
الهندسة بالقنفذة

100%100%367ر646ر5303ر705ر3673ر646ر1433/11/3-1433/11/33

تأمني وتجهيز معامل وأجهزة 
تعليمية لكلية الحاسب اآليل 

بالقنفذه.
----صفر----000ر0002ر6

تأمني وتجهيز معامل وأجهزة 
تعليمية لكلية العلوم الصحية 

بالقنفذة.
100%100%065ر994ر0651ر994ر0001ر0651ر994ر1--عقود متنوعة000ر0002ر6

 تأمني وتجهيز معامل وأجهزة 
تعليمية لكلية الهندسة بالليث.

----000ر1 --عقود متنوعة000ر2 000ر6

 تأمني وتجهيز معامل وأجهزة 
تعليمية لكلية الحاسب اآليل 

بالليث
100%100%380ر548ر3801ر548ر0001ر2602ر804ر1--عقود متنوعة000ر2 000ر6

)*(    إذا كان املرشوع معتمداً بأمر ساٍم ، يذكر األمر السامي وتاريخه0

)**(   إذا كان املرشوع غري معتمد يف الخطة ، فيتم تعبئة باقي البيانات  إذا كان املرشوع معتمداً يف الخطة لغري السنة الحالية ، فيذكر سنة االعتماد يف الخطة ويتم تعبئة باقي البيانات
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جدول رقم ) 8 ــ 8 (  متابعة ملشاريع الباب الرابع خالل العام املايل 1435/1434هـ

اسم المشروع )*(

الوضع المالي للمشروع في الميزانيةوضع المشروع في الخطة )**(

ت
المعوقا

إجمالي 

التكاليف 

خالل 

سنوات 

الخطة

المخصص 

للعام
تاريخ بدء التنفيذ

المستهدف 

في الخطة
تاريخ بدء التنفيذ

إجمالي التكاليف 

المعتمدة

المعتمد للعام 

بعد المناقالت

المنصرف الفعلي 

للعام

إجمالي المنصرف 

الفعلي

المتحقق 

في العام

المتحقق

 التراكمي

 تأمني وتجهيز معامل وأجهزة 
تعليمية لكلية العلوم الصحية 

بالليث.
100%100%775ر157ر7751ر157ر3941ر800ر1---توريدات متنوعة000ر0002ر6

تصميم وارشاف وإنشاء وتأثيث 
مباني فرع الجامعة بالليث.

100%100%204ر328ر2 944ر359ر7401ر1---توريدات متنوعة000ر0001ر150

تصميم وارشاف وإنشاء وتأثيث 
مباني فرع الجامعة بالقنفذه.

000ر0008ر150

000ر435ر1433/8/246هـ-1433/8/24هـ

000ر8

87ر21%48ر3% 147/75ر407ر1صفر

49ر91%41ر567/8582ر222ر13 231ر453ر1433/1/1814هـ -1433/1/18هـ مبنى  الفصول العاجلة بالقنفذة

100%100%591ر053ر497/503ر581ر5914ر053ر3-توريدات متنوعةعقود متنوعة

املباني املستعجلة بالجموم )1(

000ر0008ر100

672/88ر237ر1432/11/1014هـ-1432/11/10هـ

500ر16

100%64ر672/889ر237ر313/9314ر783ر1

مباني الكيه الجامعيه طالب 
بالحموم

91ر28%91ر18%877/32ر444ر938/615ر343ر380/655ر439ر1434/7/2253هـ-1434/7/22هـ

تنفيذ وتصميم وارشاف مقر 
الطالبات )11-10-9(

49ر14%49ر14%295/98ر295/98872ر872صفر000ر900ر1434/7/225هـ-1434/7/22هـصفر000ر300

----صفر----صفر000ر100توسعة مباني الكليات القائمة

تصميم مباني وكليات املحور 
الطالبي الثاني)1(

----صفر----صفر000ر100

 الخطة االسرتاتيجيه لتقنية 
املعلومات ودعم األبحاث الدوليه

----000ر2----000ر0002ر25

الدراسات واالستشارات الفنية 
والهندسية لوداي مكة للتقنية

---000ر600ر0009ر10----000ر00010ر20

----000ر1----صفر000ر20البوابة اإللكرتونيه ونظام االرشفة

تأثيث معامل ومختربات الكليات 
الصحيه

----صفر----صفر000ر60

تأثيث وتجهيز كلية املجتمع 
للطالبات بمكة

----صفر----صفر000ر18

----صفر----صفر000ر6تأثيث وتجهيز كلية التمريض

)*(     إذا كان املرشوع معتمداً بأمر ساٍم ، يذكر األمر السامي وتاريخه0     
)**(  إذا كان املرشوع غري معتمداً يف الخطة ، فيتم تعبئة باقي البيانات0

)*(     إذا كان املرشوع معتمد يف الخطة لغري السنة الحالية ، فيذكر سنة االعتماد يف الخطة ويتم تعبئة باقي البيانات0
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جدول رقم ) 8 ــ 9 (  متابعة ملشاريع الباب الرابع خالل العام املايل 1435/1434هـ 

اسم المشروع )*(

الوضع المالي للمشروع في الميزانيةوضع المشروع في الخطة )**(

المعوقات
إجمالي 

التكاليف 

خالل سنوات 

الخطة

المخصص 

للعام

تاريخ بدء 

التنفيذ

المستهدف في 

الخطة

تاريخ بدء 

التنفيذ

إجمالي 

التكاليف 

المعتمدة

المعتمد 

للعام بعد 

المناقالت

المنصرف 

الفعلي 

للعام

إجمالي 

المنصرف 

الفعلي

المتحقق في 

العام

المتحقق 

التراكمي

وتجهيز معامل وأجهزة 

تعليمية لكلية االقتصاد 

والعلوم املالية اإلسالمية

----صفر----000ر0002ر6

تأمني وتجهيز معامل 

وأجهزة تعليمية للكلية 

الجامعيه باضم بمحافظة 

الليث

----صفر----000ر0002ر6

املنظومة األكاديمية اجور 

الخدمات العامة
----صفر----صفر000ر12

تنفيذ وتجهيز التعليم 

اإللكرتوني بالكليات الطبية
----صفر----صفر000ر20

تطوير شبكة الحاسب اآليل 

يف الفروع
----صفر----صفر000ر10

----صفر----صفر000ر8نظام املعلومات الطبي

)*(      إذا كان املرشوع معتمداً بأمر ساٍم ، يذكر األمر السامي وتاريخه0     

)**(   إذا كان املرشوع غري معتمد يف الخطة ، فيتم تعبئة باقي البيانات0    إذا كان املرشوع معتمداً يف الخطة لغري السنة الحالية ، فيذكر سنة االعتماد يف الخطة ويتم تعبئة باقي البيانات 












