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المشـرف العــام على 
مكتب مدير الجامعــة

اإلدارة القانونية أمانة مجلس الجامعة
والمستشارين

امارة العالقات العامة الـمـراقـب الـمــــالـي
واإلعــــالم

وحدة المراجعة 
الداخليـــــة

عمادة شؤون أعضاء هيئة 
التدريس والموظفين

وكيل الجامعة للدراسات وكيل الجامعة
العليا والبحث العلمي

عمادة الدراسات 
العليا

أمانة المجلس العلمي

عمادة شؤون المكتبات
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إدارة الشؤون المالية
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اعضاء مجلس الجامعة

أمين عام مجلس التعليم العاليد. محمد بن عبدالعزيز الصالح

معالي مدير الجامعةد. بكري بن معتوق عساس

وكيل الجامعةد.ياسر بن سليمان بن محمود شوشو

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعةد.ثامر بن حمدان جابر الحربي

وكيل الجامعة للتطوير األكاديمي وخدمة المجتمعد. هاني بن عثمان بن ياسين غازي

وكيل الجامعة للفروعد. محمد بن واصل عبدالرحمن الحازمي

وكيل الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفيد. نبيل بن عبدالقادر حمزة كوشك

وكيل الجامعة للشؤون التعليميةأ.د. عبدالعزيز بن رشاد بن علي سروجي

  

أ.د. غازي بن مرشد خلف العتيبي
عميد كليـة الشريعة 

والدراسات اإلسالمية
د.احمد بن محمد بن أحمد نحاس

عميد كلية الهندسة بفرع 

الجامعة بمحافظة الليث

د. عبدالباسط بن زيد محمد عابدعميد كلية التربيةد.علي بن مصلح بن صالح المطرفي

عميد كلية الحاسب اآللي  

بفرع الجامعة بمحافظة 

الليث

د.محمد بن سعيد بن عبدالله السرحاني
عميد كلية الدعوة وأصول 

الدين
د. هاشم بن احمد محمد الصمداني

عميد الكلية الجامعية بفرع 

الجامعة بمحافظة القنفذة

د.تركي بن علي سالم باعقبةعميد كلية اللغة العربيةد.عبدالله بن  ناصر محمد ال علي القرني

عميد كلية العلوم الصحية 

بفرع الجامعة بمحافظة 

القنفذة

د. عبدالمنعم بن احمد يحي القاسمعميد كلية العلوم التطبيقيةأ. د. سمير بن سليمان احمد نتو
عميد كلية الطب بفرع 

الجامعة بمحافظة القنفذة

د. ياسين  بن عبدالله حسن الزبيديعميد كلية العلوم االجتماعيةد.محمد بن احمد عثمان باصقر
عميد كلية الهندسة بفرع 

الجامعة بمحافظة القنفذة
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د.حمزة بن احمد محمود غلمان
عميد كلية الهندسة 

والعمارة اإلسالمية
د. ياسين  بن عبدالله حسن الزبيدي

عميد كلية الحاسب اآللي  

بفرع الجامعة بمحافظة 

القنفذة

د. عادل بن احمد بن سالم باناعمةعميد كلية الطبد. انمار بن محمد انعم ناصر
عميد معهد تعليم اللغة 

العربية لغير الناطقين بها

د. احمد بن محمد احمد عشي
عميد كلية العلوم الطبية 

التطبيقية
د. أحمد بن عبدالله بن عبدالمحسن الفريح

عميد المعهد العالي لألمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر

د. فهد بن محمد سعد الدوسري
عميد كلية الحاسب اآللي 

ونظم المعلومات
أ.د. عادل بن محمد بن  علي عسيري

عميد معهد البحوث العلمية 

وإحياء التراث اإلسالمي

د. عاطف بن حسين مصطفى اصغرعميد كلية الصيدلةد.رائد بن  عبدالرحمن بن نوري جستنيه

عميد معهد خادم الحرمين 

الشريفين ألبحاث الحج 

والعمرة

د.علي بن محمد حسين الشاعريعميد كلية طب األسناند.محمد بن مصطفى بن محمد بياري
عميد معهد البحوث 

والدراسات االستشارية

د.فواز بن احمد عامر سعدعميد كلية إدارة األعمالد. سلطان بن عايض سعد البقمي
عميد معهد االبداع وريادة 

االعمال

أ.د. سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم
عميد كلية الدراسات 

القضائية واألنظمة
عميد شؤون المكتباتد. عدنان بن محمد بن فايز الحارثي

د. صالح بن علي فراج العقال

عميد كلية العلوم 

االقتصادية والمالية 

اإلسالمية

عميد شؤون الطالبد. علي بن عبدالله بردي الزهراني

د.احمد بن عمر بن احمد بابلغيث
عميد كلية الصحة العامة 

والمعلوماتية الصحية
عميد القبول والتسجيلد. عبدالمجيد بن سعيد ال حامد الغامدي
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عميد الدراسات العلياد. مرعي بن عبدالله محمد الشهريعميد كلية التمريضد.ايمن بن خالد اسماعيل جوهرجي

د.عبدالرحمن بن حسين عبدالرحمن ابو الخيورعميد كلية المجتمعد. خالد بن يوسف احمد برقاوي
عميد  شؤون أعضاء هيئة 

التدريس والموظفين

أ.د.حامد بن صالح خلف الربيعي
عميد كلية خدمة المجتمع 

والتعليم المستمر
د.محمد بن جعفر محمد ثابت

عميد التطوير الجامعي 

والجودة النوعية

عميد تقنية المعلوماتد. فهد بن احمد يحي االحمدي الزهرانيعميد كلية التصاميمد. عبدالمجيد بن محمود صباغ

د. فيصل بن عبدالقادر بن عبدالوهاب بغدادي
عميد  الكلية الجامعية بفرع 

الجامعة بمحافظة الجموم
د. محمد بن مبارك داخل اللهيبي

عميد  التعلم االلكتروني 

والتعليم عن بعد

أ.د. حامد بن أحمد بن سعد الشنبري
عميد  الكلية الجامعية بفرع 

الجامعة بمحافظة الليث
عميد السنة التحضيريةد. غسان بن سالم بن اسعد نعمان

د. فارس بن محمد نور الطف
عميد كلية العلوم الصحية 

بفرع الجامعة بمحافظة الليث
عميد البحث العلميد. فيصل بن احمد خليل عالف
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الرؤية
أن تصبح جامعة ام القرى بما لها من إمكانات بشرية مؤهلة وبنية تحتية متطورة وبرامج علمية وألوية بحثية ومنظومة إدارية ومالية :

محل ثقة المجتمع ومطلبه األول.	 

المرجعية العلمية في االعتماد األكاديمي للعلوم الشرعية واللغة العربية.	 

بيت الخبرة والمرجع الرسمي لتطوير بيئة مكة المكرمة والمشاعر.	 

البيئة المحفزة لإلبداع العلمي والمعرفة وفق المعايير العالمية.	 

الرسالة
الريادة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي والعالمي.

القيم
االلتزام بالمنهج اإلسالمي.	 

االرتقاء باإلنسان وبيئة العمل.	 

إتقان العمل وتقدير اإلنجاز.	 

العمل بروح الفريق.	 

االهداف االستراتيجية
الريادة العالمية في مجال العلوم الشرعية واللغة العربية.	 

الجامعة األولى في مجال الدراسات اإلنسانية واالجتماعية والبيئية ذات العالقة بالحج والعمرة.	 

ضمن الجامعات العشر األوائل على المستوى العربي.	 

القضايا االستراتيجية
الريادة العلمية األكاديمية.	 

البحث العلمي.	 

اعضاء هيئة التدريس.	 

التنمية اإلدارية والمالية.	 

تهيئة بيئة تعليمية متميزة.	 

التعاون والتواصل والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي.	 

تبني منهج التعليم المستمر.	 

تنمية المهارات والقدرات ودعم الموهوبين.	 

البنية التحتية.	 

تعزيز االنتماء.	 

اإلبراز اإلعالمي والصورة الذهنية.	 





الباب األول
الطالب والطالبات





الفصل األول
طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس

(المستجدين ـ المقيدين ـ الخريجين)
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جدول رقم )1 ــ 1( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

٣621٣6٣٣٨61٤6٣90٧٧6٨11٧٧9التاريخ

0002٧612٧٧٣٣11٣٣2التاريخ  مع إعداد تربوي

٣1٨6٣2٤٤1502٧6٤٤26٧٧6٧٣٨٤9الشريعة

00026٤5269٣26٤٣٣0الشريعة مع إعداد تربوي

0001٤5116٧161٨210٣02٤0المحاسبة

6807687100024951049724111192530اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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جدول رقم )1 ــ 2( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ  

كلية التربية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

0008108128028التربية البدنية (اإلدارة الرياضية)

104010498229101116216178التربية األسرية مع إعداد تربوي

230231931194000التربية البدنية

التربية البدنية (التدريب 
0004704763063الرياضي) مع إعداد تربوي

التربية البدنية (اإلدارة الرياضية) 
000505606مع إعداد تربوي

التربية البدنية (التدريب 
الرياضي)

000155015565065

26026٣٣٧2٣٣91201121التربية البدنية مع إعداد تربوي

26٧126٨96٨2599٣000التربية الخاصة

التربية الخاصة مسار اإلعاقة 
السمعية مع إعداد تربوي

000211٣21٤156115٧

التربية الخاصة مسار اإلعاقة 
العقلية مع إعداد تربوي

000٤2912٤٤12٣٨02٣٨

التربية الخاصة مسار االضطرابات 
السلوكية والتوحد مع إعداد 

تربوي
000٣0٣2٣٣26161216٣

التربية الخاصة مسار صعوبات 
التعلم مع إعداد تربوي

000٤02٣٤0525٧125٨

٣60٣65961٤610٤٧٣50التربية الفنية

000000٧٤٤٧٨التربية الفنية مع إعداد تربوي
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التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

000101101التربية الفنية-التصميم الداخلي

التربية الفنية-التصميمات 
المطبوعة واإلعالن

000101000

1٧٨11٧9165٤٣116٨5596٧60٣رياض اطفال مع إعداد تربوي

العلوم االجتماعية مع إعداد 
تربوي

000101101

القرآن الكريم والدراسات 
اإلسالمية مع إعداد تربوي

00022٣251٧01٧

6342636638814665341992352027اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

22

جدول رقم )1 ــ 3( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية العلوم التطبيقية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

2160216966٣199٧12٣٧1٣0األحياء

000٨٤٤٨٨٧0٧األحياء الدقيقة

األحياء الدقيقة مع إعداد 
تربوي

000101101

0009911001٤91150األحياء مع إعداد تربوي

0001٤1159110الرياضيات التطبيقية

الرياضيات التطبيقية مع إعداد 
تربوي

000٤0٤15015

00062062692٧1الرياضيات مع إعداد تربوي

205٣20٨٧6121٧٨2٣20٣2العلوم الرياضية

21٧121٨6٨92٣٧12٧2٧٧9الفيزياء

000٧2٨٨01٧01٧الفيزياء الطبية

000٧10٧11020102الفيزياء مع إعداد تربوي

216٤220٣٨911٤0019120الكيمياء

000٤65٤٨51٣٧٨169٤الكيمياء البحتة

0005215٣51152الكيمياء البحتة مع إعداد تربوي

00051٣5٤505الكيمياء الصناعية

الكيمياء الصناعية مع إعداد 
تربوي

000101101

000510511060106الكيمياء مع إعداد تربوي

85488623832152398485636892اإلجمالي



الباب
2٣األول
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

2٤

جدول رقم )1 ــ 4( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية اللغة العربية وآدابها

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

1112٤٣1155296٨96٣06٤2501٤26٤األدب

000٧51٧6992101األدب مع إعداد تربوي

10٣٨٣0106٨252٤6٧25911٤٨615٤البالغة والنقد

0006526٧٨٣2٨5البالغة والنقد مع إعداد تربوي

111٤٤٤115٨2٨٧٧16٤٣0٤12122٧2٣9اللغة والنحو والصرف

اللغة والنحو والصرف مع إعداد 
تربوي

000٨٣٣٨6105٣10٨

326411733818592333892589754951اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
25األول

جدول رقم )1 ــ 5( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الدعوة وأصول الدين

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

1٤1٤٧٨1٤92٤96٤2٣9520٣٤٣٤2٧٤61الدعوة والثقافة اإلسالمية

الدعوة والثقافة اإلسالمية 
مع إعداد تربوي

000120٤12٤1٤9٨15٧

10٨55011٣52٧5216029122٤5٣02٧5العقيدة

000٧٣6٧990696العقيدة مع إعداد تربوي

292٣111٤٣51٤91952٤القراءات

1162٨٧12٤9٣9٨5٣95٤٣٨0٣9٤٧9٤٧٣الكتاب والسنة

00012٣٣12616٧61٧٣الكتاب والسنة مع إعداد تربوي

36902173907121318421297314981611659اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

26

جدول رقم )1 ــ 6( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية العلوم االجتماعية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

٣1٧6٣2٣12٧5٤٧1٣22000اإلعالم

000٨٨99٧٣0٣٣٣اإلعالم (اإلذاعة والتلفاز)

00012٧٤2٨1٣02٤٨115٤96اإلعالم (العالقات العامة)

00011٤51195125٣اإلعالم(الصحافة)

٣0٤5٣091٤21211٤٤2161216٣الجغرافيا

الجغرافيا - تخصص التقنيات 
الجغرافية والخدمات

00015116606

الجغرافيا - تخصص التقنيات 
الجغرافية والخدمات مع إعداد 

تربوي
000٧0٧٨0٨

0006٣06٣٧10٧1الجغرافيا مع إعداد تربوي

٣2٣٤٣2٧25٣٤٤٨25٨2٤٣2٨٤٤0الخدمة االجتماعية

٣256٣٣112195٣12٧212561٣1اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية مع إعداد 
تربوي

00010٣010٣1٤٨11٤9

٣161٣1٧20٤٧2٤20٧12502252علم المعلومات

علم المعلومات مع إعداد 
تربوي

0005٣05٣٧٨0٧٨

158522160710213236104491841391880اإلجمالي



الباب
2٧األول
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

2٨

جدول رقم )1 ــ 7( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

العمارة اإلسالمية (تخصص 
عمارة)

5٣15٤٣5026٣٧6٨2٣٨5

2022٧1٤1٣12000الهندسة الكهربائية

الهندسة الكهربائية (القوى 
الكهربائية)

000٧٤12٨6٣51٣6

الهندسة الكهربائية (الكترونيات 
واتصاالت)

000651٤٧91٨٨26

1015٧112٣69٤1٤21٧159الهندسة المدنية

٣0٣5229٤616911٣10٤الهندسة الميكانيكية

591601853310216336842410اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون
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الباب
29األول

جدول رقم )1 ــ 8( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الطب

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

00015٨52٧1612101الطب والجراحة

0001585271612101اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٣0

جدول رقم )1 ــ 9( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات

التخصص
الخريجينالمستجدونالمقيدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

10010٧٤٤110٨5٤٨٨99٧علوم الحاسب اآللي

علوم الحاسب اآللي مع إعداد 
تربوي

000٣50٣5٤20٤2

0002٧٧2٧٣0٤25126هندسة الحاسب اآللي

100101056137119315510165اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
٣1األول

جدول رقم )1 ــ 10( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

تعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها

0٣٧٣٧0٨٨٨٨099

0373708888099اإلجمالي

غير سعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٣2

جدول رقم )1 ــ 11( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية العلوم الطبية التطبيقية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

0006906969069إدارة صحية

1011٤161٤٧5٨260الخدمات الطبية الطارئة

000٣٨6٧٣9٣٧٣0٧٣تغذية إكلينيكية

000111٤115٣٣1٣٤تقنية التخدير

101٤9610506٧٨1٧9طب المختبرات

000٣59٧٣66٣92٤1عالج طبيعي

20215623415963506356اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
٣٣األول

جدول رقم )1 ــ 12( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الصيدلة

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

0001٤221٤٤2٣225دكتور صيدلة

00051٨11529٤21٤٣صيدلة

0006601367365368اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٣٤

ـ 13( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس جدول رقم )1ـ 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية طب األسنان

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

101٣1610٣26٤0٣٤٣طب وجراحة الفم واألسنان

1013161032640343اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
٣5األول

جدول رقم )1 ــ 14( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

الكلية الجامعية بالجموم

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

000٣٣0٣٣٣00٣0مسار األحياء مع إعداد تربوي

0001٤01٤٨0٨مسار الفيزياء مع إعداد تربوي

0002٧02٧19019مسار الكيمياء مع إعداد تربوي

٤00٤0٤10٤1000األحياء

690699٣09٣000اإلعالم

٨٤0٨٤2210221000الخدمة االجتماعية

000٧21٧٣5٣255الدراسات اإلسالمية

1٣211٣٣626162٧٤٣0٤٣الرياضيات

0001٤01٤1٤01٤الرياضيات مع إعداد تربوي

000٨0٨000الصحافة

00025025000العالقات العامة

٤00٤0٤10٤1000الفيزياء

٣٨0٣٨٣٨0٣٨000الكيمياء

5005052052000اللغة العربية

1٤611٤٧٧5٨6٧6٤91٤95المحاسبة

1٤٨11٤9٨٤515٨602٧02٧علوم الحاسب اآللي

000٤0٤606مسار الرياضيات مع إعداد تربوي

مسار اللغة العربية مع إعداد 
تربوي

000٣0٣000

747375029152329382916297اإلجمالي



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٣6
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الباب
٣٧األول

جدول رقم )1 ــ 15( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية اآلداب والعلوم اإلدارية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

الدراسات اإلسالمية مع إعداد 
تربوي

000202101

اللغة اإلنجليزية مع إعداد 
تربوي

000202202

000٣0٣202اللغة العربية مع إعداد تربوي

000707505اإلجمالي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٣٨

جدول رقم )1 ــ 16( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية التصاميم

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السكن وإدارة المنزل مع إعداد 
تربوي

19٧٣200٧٤61٨٧6٤105٧112

المالبس والنسيج مع إعداد 
تربوي

19٨220059120611٨٨٣91

3955400133738137519310203اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
٣9األول

جدول رقم )1 ــ 17( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

الكلية الجامعية بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

االقتصاد المنزلي مع إعداد 
تربوي

000101000

21٤021٤6000600٨10٨1التربية األسرية مع إعداد تربوي

٣٧0٣٧69٤069٤1٤٧01٤٧التربية البدنية مع إعداد تربوي

2502525025000التربية الفنية

000٧٣0٧٣000التربية الفنية مع إعداد تربوي

10٤0010٤0٤6٧٣٧٤6٨050٤٣50٧الدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالمية مع إعداد 
تربوي

0002٧٤02٧٤٣660٣66

22٤022٤٨220٨22٤20٤2الرياضيات

0005٨05٨66066الرياضيات مع إعداد تربوي

29٤029٤٨٣60٨٣6٣٧0٣٧الفيزياء

0006٣06٣٨٤0٨٤الفيزياء مع إعداد تربوي

٣020٣02110٨11109٣00٣0الكيمياء

000٣٧0٣٧٣٧0٣٧الكيمياء مع إعداد تربوي

2٨212٨٣15٧0٣15٧٣1٣021٣2اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية مع إعداد 
تربوي

000٨٤1٨5٨٧1٨٨

اللغة اإلنجليزية مع إعداد 
تربوي

000560561190119

5٧905٧92600٤260٤26922٧1اللغة العربية



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٤0

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

٤210٤21٨9٨1٨99٣20٣2اللغة العربية (انتساب)

000169016916٨016٨اللغة العربية مع إعداد تربوي

0001501529029كيمياء مع إعداد تربوي

341813419146561714673222882236اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
٤1األول

جدول رقم )1 ــ 18( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

الكلية الجامعية بالليث

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

9٣09٣2190219000اإلعالم

0001٣٤01٣٤٣20٣2اإلعالم (عالقات عامة)

االقتصاد المنزلي مع إعداد 
تربوي

000101000

٧10٧1٣٤٣0٣٤٣6٨06٨التربية األسرية مع إعداد تربوي

2٤٤02٤٤1٣٣901٣٣91٨201٨2الخدمة االجتماعية

الدراسات اإلسالمية مع إعداد 
تربوي

000٤٧0٤٧٣90٣9

الدعوة و الثقافة االسالمية مع 
إعداد تربوي

0001٧01٧1٧01٧

2٤٣02٤٣٧2٣2٧2510٤2106الدعوة والثقافة اإلسالمية

1٤201٤25٧٣05٧٣2٤02٤الرياضيات

00029029٤٣0٤٣الرياضيات مع إعداد تربوي

1160116٤٤60٤٤6٤10٤1الفيزياء

0002٣02٣20020الفيزياء مع إعداد تربوي

٧50٧52٣902٣92٤02٤الكيمياء

0002٧02٧22022الكيمياء مع إعداد تربوي

1٤٧01٤٧6٣٣06٣٣٤٧0٤٧اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية مع إعداد 
تربوي

0006506569069

0006٧16٨٣10٣1اللغة العربية مع إعداد تربوي



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٤2

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

اللغة و النحو و الصرف مع 
إعداد تربوي

0002٤02٤2٤02٤

29٤12956٧626٧٨٣51٣6اللغة والنحو والصرف

0002٧02٧٣٣0٣٣فيزياء مع إعداد تربوي

1425114265652556578553858اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
٤٣األول

جدول رقم )1 ــ 19( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

0001٨221٨٤000التوعية والتعزيز الصحي

1019619٧000الوبائيات

000169٤1٧٣000تقنية وإدارة المعلومات الصحية

0006٤165000صحة البيئة

1015118519000اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٤٤

جدول رقم )1 ــ 20( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

السنة التحضيرية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة التحضيرية - مسار الكليات 
اإلدارية (كلية إدارة األعمال)

10٣٣٣6106965٤٤9٧0٣000

السنة التحضيرية - مسار الكليات 
الصحية (العلوم الصحية فقط )

610615٤05٤000

السنة التحضيرية - مسار الكليات 
الطبية (الطب- العلوم الصحية)

٧90٧9٨10٨1000

السنة التحضيرية - مسار الكليات 
الطبية (الطب-طب األسنان-
الصيدلة-علوم طبية-علوم 

صحية-تمريض)

15٤٨2٨15٧61٣6٨2٧1٣95000

السنة التحضيرية - مسار الكليات 
العلمية(الهندسة-الحاسب 

االلي-العلوم التطبيقية)
000٣٧2٣9000

السنة التحضيرية - مسار 
الهندسة 

والحاسب اآللي

٣٨00٣٨02٨91290000

السنة التحضيرية - مسار 
الهندسة 

والحاسب اآللي

٨٤٣6٨911٧1٤95٨09000

3944132407631971743371000اإلجمالي



الباب
٤5األول

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٤6

جدول رقم )1 ــ 21( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية إدارة األعمال

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

000٤01٤1909إدارة اعمال الحج والعمرة

101٤955٧5521٤015155إدارة األعمال

000٣٤٤20٣6٤٧92٨1التسويق

000٧٣5٧٨909السياحة والفندقة

10195283103523717254اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
٤٧األول

ـ 22( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس جدول رقم )1ـ 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الدراسات القضائية واألنظمة

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

16٣٣166660126٧2156215٨األنظمة

٨00٨0٣٤512٣5٧٤22٤٤الدراسات القضائية

243324610052410291984202اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٤٨

ـ 23( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس جدول رقم )1ـ 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية التمريض

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

000٣٣6٨٣٤٤٣91٤0التمريض

000336834439140اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
٤9األول

ـ 24( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس جدول رقم )1ـ 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الهندسة بالقنفذة

الخريجينالمقيدونالمستجدونالتخصص

غير سعودي
سعودي

غير سعوديالمجموع
سعودي

غير سعوديالمجموع
سعودي

المجموع

00016٣016٣12012الهندسة الصناعية

0001٨9119019019هندسة التشييد

000352135331031اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

50

ـ 25( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس جدول رقم )1ـ 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الهندسة بالليث

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

000٤٧0٤٧000الهندسة البيئية

000٨61٨٧10010هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

000133113410010اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
51األول

ـ 26( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس جدول رقم )1ـ 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الحاسب اآللي بالليث

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

علوم الحاسب اآللي مع إعداد 
تربوي -بالليث

000202٤0٤

٣90٣9٣٤٣0٣٤٣26026علوم الحاسب اآللي - بالليث

39039343034326026اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

52

ـ 27( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس جدول رقم )1ـ 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الحاسب اآللي بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

علوم الحاسب اآللي مع إعداد 
تربوي

000٤90٤95٤05٤

1٧201٧2٧٧٧1٧٧٨51051علوم الحاسب اآللي - بالقنفذة

1720172777177851051اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
5٣األول

ـ 28( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس جدول رقم )1ـ 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

5٣6105٤62٤٨٤16626501٤1٣11٧2االقتصاد

15٤115515٤1155000التأمين

15501551550155000التمويل

1511152152115٣000المصارف واألسواق المالية

9961210082945168311314131172اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

5٤

ـ 29( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس جدول رقم )1ـ 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية العلوم الصحية بالليث

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

0001٧٨01٧٨000الصحة العامة

0001780178000اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
55األول

ـ 30( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس جدول رقم )1ـ 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية العلوم الصحية بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

00011٧011٧1٣01٣الخدمات الطبية الطارئة

000117011713013اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

56

جدول رقم )1 ــ31( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الطب بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

0001٤٣01٤٣000الطب و الجراحة

0001430143000اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
5٧األول

ـ 32( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين لمرحلة البكالوريوس جدول رقم )1ـ 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

الكلية الجامعية بأضم

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

6٨06٨2190219000األحياء

1٤٣01٤٣255025512012الرياضيات

26٧026٧2٧102٧1000اللغة العربية

000٣٣20٣٣21٧01٧اللغة والنحو  والصرف

٤50٤51٨501٨519019علوم الحاسب اآللي

523052312620126248048اإلجمالي
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الفصل الثاني
طالب وطالبات المنح





الباب
61األول

 جدول رقم ) 1 ــ 33 ( أعداد طالب المنح الدراسية المقيدين
 حسب الجنسية والجنس والبرنامج للعام الدراسي 1438/1437هـ  

الجنسية
الدراسات العليابكالوريوسما دون البكالوريوس

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

٣2225٤516202اثيوبي

101112000اذربيجاني

٣٧10000202ارتيري

٨202٨000101اردني

202000000افريقيا الوسطي

21٣٣5٤1111210010افغاني

202909101كونغولي

000011000الماني

٣٣6505٣0٣امريكي

000٣0٣000انجولي

252٣٤٨٤0٤٣1٤اندونيسي

011000000أوزبكستاني

101000000اوكراني

000011101ايراني

٤0٧1111٨51٣٧0٧باكستاني

٨0٨000101بحريني

1٤1529000011برماوي

٣1٤٨19000بريطاني

12٣000000بلوشي

22٣15٣٨91٧15015بنجالديشي

101٧0٧1٣01٣بنيني



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

62

الجنسية
الدراسات العليابكالوريوسما دون البكالوريوس

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

2٣5505٨0٨بوركيني

202000101بورندي

011000101بوسني

195٧٧620020٣0٣تايلندي

٣٤٧000000تركستاني

2020٣٣101تركي

202000101تشادي

909000000تنزاني

202202516توجو

٤26000000تونسي

0005٣٨606جامبي

1161٧202202جزائري

022000000جيبوتي

٣1٤21٣٣0٣روسي

000000101زائيري

1011152٧1211٣ساحل العاج

101101011سنغافوري

1٤٤1٨202٤0٤سنغالي

202٣٤٣000011سوداني

٨0961٧6٤0٤000سوري

000101000سويسري

101٣0٣000سيراليوني

٧29112٧0٧سيريالنكي

000000011صربي



الباب
6٣األول

الجنسية
الدراسات العليابكالوريوسما دون البكالوريوس

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

102٤٣٤000٣٤٧صومالي

1015٨1٣٨19صيني

21٣022٣1٤طاجكستان

202000000عراقي

5٣٨112101غامبي

909909606غاني

20261٧٧0٧غيني

101505000غينيا بيساو

٣٣610212202فرنسي

6٣9٤٤٨٨0٨فلبيني

1٨٣65٤000000فلسطيني

21٣٧29000قرغيزي

101000٧0٧قطري

202000101قمري

202011202كازاخستاني

022112000كاميروني

21٣2٣5٤0٤كمبودي

٣0٣112112كندي

011011202كوسوفي

0000001٣٤1٧كويتي

606101٨0٨كيني

022000000لبناني

000000101ليبيري

٣0٣000202مالديفي



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

6٤

الجنسية
الدراسات العليابكالوريوسما دون البكالوريوس

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

2622٤٨52٧16016مالي

٤0٤909202ماليزي

1161٧000101ماينماري

5٤٧2126101101مصري

5٤9101000مغربي

000000101مقدوني

202000000مقيم

15621101101منيماري

1٤25٣9011101موريتاني

21٣101000موريشيوسي

101000000مولدافيا

011000000نرويجي

101000000نمساوي

٧1٨6061٣01٣نيبالي

1٤1٨٣2101101نيجري

2٣٣٤5٧2٣5٨0٨نيجيري

161٣29٧5121121٣هندي

12٧22٤٣51202٣2٤٣6يمني

000000202يوغسالفي

78193517162106827828324307اإلجمالي



الباب
65األول





الفصل الثالث
طالب وطالبات مرحلة الدراسات العليا

(المستجدين ـ المقيدين ـ الخريجين)





الباب
69األول

جدول رقم )1ـ ـ 34( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين في مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

251٧٤21٣0611911٧522أصول الفقه

000٣0٣000أصول الفقه - بريدة

000٧1٨101أصول فقه

000112000االقتصاد اإلسالمي

21٣229٨2٣٧٤02٤2التاريخ والحضارة

0001٧01٧٨0٨التاريخ والحضارة - بريدة

6٤19٨٣1٧66٧2٤٣511٣6٤الدراسات اإلسالمية

0001٨01٨11011الدراسات اإلسالمية - بريدة

000101000السياسة الشرعية واألنظمة

٣٨205٨205٨22٨٧٤02262الفقه

000909٧1٨الفقه - بريدة

9211٣91150202المحاسبة

000٣0٣000المحاسبة - بريدة

13859197838231106917743220اإلجمالي



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٧0
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الباب
٧1األول

جدول رقم )1ـ ـ 35( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين في مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية التربية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

000101000االرشاد والتوجيه

00019019000التربية

000011000القياس والتقويم

000٧0٧606( علم النفس - القياس والتقويم)

000٧0٧٣0٣( علم النفس - احصاء وبحوث)

000٤0٤101( علم النفس - ارشاد نفسى)

000202202( علم النفس ـ النمو )

(علم النفس ـ الشخصية وعلم 
النفس االجتماعي)

000101000

000٣0٣101(علم النفس ـ النمو )

٧0٧12012202(علم النفس - تعلم)

00011011101(علم النفس -احصاء وبحوث)

20121162216٤6٨06٨اإلدارة التربوية والتخطيط

000101606اإلدارة التربوية والتخطيط-بريدة

000220222٧02٧اإلدارة التربوية والتخطيط-بريدة

50529029٧0٧اإلدارة الرياضية

10010٣٤0٣٤12012األصول اإلسالمية للتربية

5051٣161٣٧٤٣0٤٣التربية اإلسالمية والمقارنة

000000202التربية اإلسالمية والمقارنة-بريدة

٣1٤10111000التربية البدنية

101٤9150909التربية الفنية

000000101المناهج واإلشراف التربوي-بريدة

101٤٣0٤٣1٨01٨المناهج واإلشراف التربوي

202505101المناهج واإلشراف تربوي

٧0٧٤52٤٧21021المناهج والوسائل التعليمية



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٧2

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

المناهج والوسائل التعليمية-
بريدة

000505٧0٧

1٤1152٧12٨000المناهج وطرق تدريس

المناهج وطرق تدريس (اللغة 
اإلنجليزية

0002٣12٤9110

المناهج وطرق تدريس (اللغة 
اإلنجليزية)

101909000

المناهج وطرق تدريس 
(االجتماعيات)

٣0٣1901912012

المناهج وطرق تدريس (التربية 
اإلسالمية)

٣0٣61٧101

المناهج وطرق تدريس (التربية 
الفنية)

101202202

المناهج وطرق تدريس (التربية 
الفنية) - بريدة

000101000

٣0٣٤٣1٤٤22022المناهج وطرق تدريس (الرياضيات)

المناهج وطرق تدريس 
(الرياضيات) - بريدة

000101101

٨0٨٣91٤02212٣المناهج وطرق تدريس (العلوم)

المناهج وطرق تدريس (اللغة 
العربية)

٨0٨5٧05٧16016

المناهج وطرق تدريس التربية 
اإلسالمية

٣0٣٣20٣2٨0٨

المناهج وطرق تدريس التربية 
اإلسالمية-بريدة

000000202

المناهج وطرق تدريس 
الرياضيات-بريدة

000101٣0٣

المناهج وطرق تدريس العلوم-
بريدة

000202202



الباب
٧٣األول

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

المناهج وطرق تدريس اللغة 
اإلنجليزية-بريدة

000٣0٣505

المناهج وطرق تدريس اللغة 
العربية-بريدة

000000٣0٣

٤0٤25025909علم النفس - إرشاد نفسى

606٣50٣52٤02٤علم النفس - اختبارات ومقاييس

علم النفس ـ الشخصية وعلم 
النفس االجتماعي

000101000

6065٤155٣02٣2علم النفس - تعلم

000101202علم النفس-ارشاد نفسي-بريدة

12131249841910034114415اإلجمالي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٧٤

جدول رقم )1ـ ـ 36( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين في مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية العلوم التطبيقية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

000516000الكيمياء العضوية

٧0٧606000الكيمياء الفيزيائية

00021٣202رياضيات بحتة(جبر)

000٤0٤101رياضيات بحته(تحليل)

202505000رياضيات تطبيقية

علوم حيوان (علم الحيوان 
التجريبي)

000101000

101101000علوم نبات (الوراثة)

505505000علوم نبات (بيئة النبات)

101101000علوم نبات (تصنيف النبات)

٣0٣٣0٣000علوم نبات (طحالب)

٣0٣٤0٤000علوم نبات (فسيولوجيا النبات)

20210010٣0٣فيزياء الجوامد

202202000فيزياء طبية

00061٧101كيمياء عضوية

٧0٧٧0٧000كيمياء فيزيائية

3303362365707اإلجمالي



الباب
٧5األول
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٧6

جدول رقم )1ـ ـ 37( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين في مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية اللغة العربية وآدابها

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

2202210٧21092٤125األدب

000505٣0٣األدب- بريدة

000٨0٨٣0٣البالغة و النقد- بريدة

1٤11555٤591٤115البالغة والنقد

50526٤٣0٤0٤اللغويات

٤159152٤000اللغويات التطبيقية

000101000اللغويات- بريدة

00020020000النحو و الصرف- بريدة

1٧٣2010٧1٤12125126النحو والصرف

625673383937773376اإلجمالي



الباب
٧٧األول
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٧٨

جدول رقم )1ـ ـ 38( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين في مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الدعوة وأصول الدين

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

٣٣1٧501621002622٤10٣٤التفسير وعلوم القرآن

0002٤02٤000التفسير وعلوم القرآن- بريدة

000٨921110٨٣11الثقافة اإلسالمية

0002٣02٣٤0٤الثقافة اإلسالمية- بريدة

٣٣10٤٣150٨92٣916٨2٤الحديث وعلومه

5٣٨٧9٣٧11615621الدعوة اإلسالمية

000606٤0٤الدعوة اإلسالمية- بريدة

٣٨9٤٧1٧٧6٤2٤112٨20العقيدة

000٧0٧202العقيدة - بريدة

٨210٧61٨9٤1٨٤22القراءات

11741158793329112210339142اإلجمالي



الباب
٧9األول
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٨0

جدول رقم )1ـ ـ 39( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين في مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية العلوم االجتماعية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

000202000آدب إنجليزي

606606000اإلذاعة والتلفزيون

التنظيم واإلدارة في الخدمة 
االجتماعية

101516000

٤0٤1٧11٨101الجغرافيا

201211511615116الخدمة االجتماعية الطبية

الخدمة االجتماعية -الكلينيكي 
(العيادي)

101516000

٨0٨11011٣0٣الصحافة

15015٣٧0٣٧19019العالقات العامة

1٣11٤19120000اللغة اإلنجليزية (لغويات)

68270117512238139اإلجمالي



الباب
٨1األول
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٨2

جدول رقم )1ـ ـ 40( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين في مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

العلوم في الهندسة 
الميكانيكية(هندسة اإلنتاج)

202٤15101

العلوم في الهندسة 
الميكانيكية (الهندسة الحرارية)

606٨0٨000

61٧2222٤٣1٤العمارة اإلسالمية

61٧61٧000الهندسة المدنية

2022240444415اإلجمالي
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الباب
٨٣األول

جدول رقم )1ـ ـ 41( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين في مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

2٤٣2٧65٨٧٣2٣5علوم وهندسة الحاسب اآللي

2432765873235اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٨٤

جدول رقم )1ـ ـ 42( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين في مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

٤٤٤٤٨1٤251٤٧2٤125الحسبة

المدرب المعتمد للبرامج 
الشرعية

620626٧06٧٤90٤9

1064110209521473174اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
٨5األول

جدول رقم )1ـ ـ 43( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين في مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية التصاميم

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

000202202تاريخ المالبس والتطريز

تصميم الباترون وتنفيذ 
المالبس

000101000

000202101نسيج

000505303اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٨6

جدول رقم )1ـ ـ 44( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين في مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

الكلية الجامعية بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

٣0٣٨0٨000البالغة والنقد

000٣0٣000التربية ( القنفذة )

101٨0٨000النحو والصرف

40419019000اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
٨٧األول

جدول رقم )1ـ ـ 45( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين في مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الدراسات القضائية واألنظمة

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

211222٧229٨0٨الدراسات القضائية

2٣12٤2٣12٤000النظام التجاري

٧1٨9110000النظام الجنائي

٣20٣2٣20٣2٣10٣1دبلوم التحقيق واالدعاء العام

2٣02٣2٣02٣1٨01٨دبلوم المحاماة

1063109114411857057اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٨٨

جدول رقم )1ـ ـ 46( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين في مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية إدارة األعمال

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

000202202المحاسبة

000202202اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
٨9األول

جدول رقم )1ـ ـ 47( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين في مرحلة الدراسات العليا 
حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

951٤1٣٧20٣0٣االقتصاد اإلسالمي

951413720303اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الفصل الرابع
طالب وطالبات مرحلة مادون البكالوريوس

(المستجدين ـ المقيدين ـ الخريجين)





الباب
9٣األول

جدول رقم )1 ــ 48( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين
في مرحلة ما دون البكالوريوس 

حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الدعوة وأصول الدين

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة التأهيلية المسائية - 
الدعوة وأصول الدين

202120٣2011202000

20212032011202000اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

9٤

جدول رقم )1 ــ 49( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين
في مرحلة ما دون البكالوريوس 

حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

السنة التحضيرية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة التحضيرية المسائية - 
مسار الكليات االدارية (كلية 

إدارة األعمال)
102٤10660262000

السنة التحضيرية المسائية - 
مسار الهندسة والحاسب اآللي

100٨10٨٨٧٨95000

السنة التحضيرية المسائية 
- مسار الكليات العلمية 

(الهندسة-الحاسب اآللي-
العلوم التطبيقية)

000101000

2021221414810158000اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
95األول

جدول رقم )1 ــ 50( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين
في مرحلة ما دون البكالوريوس 

حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

الخريجينالمقيدونالمستجدونالتخصص

غير سعودي
سعودي

غير سعوديالمجموع
سعودي

غير سعوديالمجموع
سعودي

المجموع

السنة التأهيلية المسائية - 
الشريعة

219122021٤1215000

21912202141215000اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

96

جدول رقم )1 ــ 51( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين
في مرحلة ما دون البكالوريوس 

حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية العلوم االجتماعية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة التأهيلية المسائية - 
العلوم االجتماعية

2٨612٨٧2٨٤12٨5000

28612872841285000اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
9٧األول

جدول رقم )1 ــ 52( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين
في مرحلة ما دون البكالوريوس 

حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة التأهيلية المسائية - 
االقتصاد

٧٨0٧٨٧٤0٧٤000

7807874074000اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

9٨

جدول رقم )1 ــ 53( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين
في مرحلة ما دون البكالوريوس 

حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

العلوم التطبيقية

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة التأهيلية المسائية - 
العلوم التطبيقية

606606000

606606000اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
99األول

جدول رقم )1 ــ 54( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين
في مرحلة ما دون البكالوريوس 

حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

الكلية الجامعية بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة التأهيلية المسائية - 
اللغة العربية

٣20٣2٣20٣2000

السنة التأهيلية المسائية-علوم 
تطبيقية-الكلية الجامعية القنفذة

٧0٧٧0٧000

السنة التأهيلية المسائية-الكلية 
الجامعية بالقنفذة

5٣05٣5٣05٣000

السنة التأهيلية المسائية-
لألقسام العلمية 

بالقنفذة(كيمياء-فيزياء-رياضيات)
٣1٤٣1٤000

9519695196000اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

100

جدول رقم )1 ــ 55( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين
في مرحلة ما دون البكالوريوس 

حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية اللغة العربية وآدابها

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة التأهيلية المسائية - 
اللغة العربية

1٣٣01٣٣1٣٣01٣٣000

13301331330133000اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
101األول

جدول رقم )1 ــ 56( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين
في مرحلة ما دون البكالوريوس 

حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية المجتمع بمكة المكرمة

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

12٤11252٣222٣٤2٤02٤دبلوم التسويق التطبيقي

دبلوم المحاسبة المالية 
التطبيقي

212221٤٤٧2٧٤٧9٧٨1٧9

2060206٣٨21٣٨٣2٧02٧دبلوم المصارف

205220٧٣٧٨٤٣٨2٤٨1٤9دبلوم علوم الحاسب اآللي

6٨2٧01٣5٣1٣٨2122٣دبلوم فني معماري

815782215991716161984202اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

102

جدول رقم )1 ــ 57( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين
في مرحلة ما دون البكالوريوس 

حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

000105010592092دبلوم اإلدارة المكتبية

000201٣20٤1٣٨٣1٤1دبلوم الموارد البشرية

00030633092303233اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب
10٣األول

جدول رقم )1 ــ 58( أعداد الطالب المقيدين والمستجدين والخريجين
في مرحلة ما دون البكالوريوس 

حسب الكلية والتخصص والجنسية للعام الدراسي 1438/1437هـ   

معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

التخصص
الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

1160161126٨26901٤11٤1تعليم اللغة العربية

116016112682690141141اإلجمالي

غير سعودي

الخريجينالمقيدونالمستجدون

غير سعوديغير سعودي سعوديسعوديسعودي
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الباب الثاني
األنشطة والخدمات الطالبية



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

106



الباب
10٧الثاني

الرؤية:
 فـي خدمـــة ورعايـــة طلبـــة جامعـــة أم القـــرى،وبنـــاء قادة المسـتقبل.

ً
 رائـدا

ً
أن تكـون عمـادة شـؤون الطــالب صرحـا

الرسالة:
تقديــم الخدمـات واألنشطة والبرامـــج لطلبـــة جامعـــة أم القـــرى بجـــودة عاليـــة تحقـــق رضاهـــم.

األهـداف:
اكتشاف وصناعة الطلبة المتميزين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.	 

تقديـم مختلـف أنـواع الدعـم والرعايـة لطلبـة الجامعـة فـي الجوانـب التربويـة، والنفسـية، واالجتماعيـة، وغيرها	 

إيجـــاد برامـــج تدريبيـــة متطـــورة بالشـــراكة مـــع المتخصصيـــن والخبـــراء، والمراكـــز التدريبيـــة لصقـــل مهـــارات طلبـــة الجامعـــة وتنميـــة قدراتهـــم.	 

تكويـــن قاعـــدة معلومـــات متكاملـــة ومتجـــددة حـــول طلبـــة الجامعـــة واحتياجاتهـــم، ورغباتهـــم، ومســـتوى رضاهـــم عـــن الخدمـــات، والبرامـــج المقدمـــة لهـــم.	 

تطوير منهجية متكاملة لتحسين جودة الخدمات، والبرامج واألنشطة الطالبية.	 
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وكالة العمادة

إدارة المكافآت:
تسعى إدارة المكافآت، بعمادة شؤون الطــــالب، لتطبيق أهداف السياسة التعليمية للمملكة، ومـــا تضمنتـــه مـــن منطلقـــات أساســـية فـــي التعليـــم وتنظيم صرف المكافآت 

، بهــدف تحفيرهــم ومســاعدتهم علــى تخطــي ظروفهــم، وإتمــام تعليمهـــم الجامعـــي علـــى أكمـــل وجـــه، واالهتمـــام 
ً
للطــالب المســــتحقين لهــــا؛ بتغذيــة أرصدتهــم شــهريا

بالطالــب ليحقــق متطلبــات التخــرج، وذلــك بتقديــم أفضــــل الخدمــــات لـــه، وبأعلــى المــستويـــات االحترافيــة.

طالبةطالبالمستفيدين

٣2,1212٨,21٨عدد المستفيدين من المكافآت

2٣1٤عدد المستفيدين من مكافأة بدل قارئ

16٤عدد المستفيدين من مكافأة بدل إعاقة

إدارة المنح الدراسية:
هــي اإلدارة المختصــة بخدمــة جميــع الطــالب غيــر الســعوديين المنتظميــن والدارســين بالجامعــة بجميــع المراحــل الجامعيــة، واســتكمال إجــراءات قبولهــم بالجامعــة علــى منــح 

دراســية خارجيــة أو داخليــة وإصــدار التأشــيرات، وتذاكــر الســفر، وتصاريــح اإلقامــة لهــم وتوجيههــم للقيــام بالفحوصــات الالزمــة، والتعــاون مــع عــدد مــن إدارات الجامعــة للقيــام 

بإجــراءات بــدء الدراســة، واســتصدار القــرار اإلداري الــالزم بوضعهــم علــى المنــح الدراســية المخصصــة لهــم.

تذكرة سفر 
عدد معامالت طالب منحُمصدرة

تجديد اإلقامة
تأشيرة خروج 
وعودة ُمصدرة

1,2٤٤٣,٤69٣,٤691,256

طالب المنح 
الداخلية

طالب المنح 
الخارجية

95٧2,512
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وحدة االستثمار والعقود والمناقصات:
هي وحدة تتولى إدارة وتنمية االســتثمارات الخاصة بصندوق الطـــالب، وتقوم الوحـــدة بتأجيـــر المواقـــع االســتثمارية بمختلـــف أنشـــطتها؛ وذلـــك بطرحها في منافســـة عامة 

عــن طريــق إعــداد كراســات الشــروط والمواصفــات للمشــاريع المطروحــة للمنافســة، كمــا تقــوم الوحــدة بالمتابعــة الميدانيــة للمواقــع االســتثمارية داخــل الجامعــة، إضافــة إلــى 

البحــث عــن أنشــطة اســتثمارية جديــدة تســهم فــي تقديــم أفضــل الخدمــات لطــالب وطالبــات الجامعــة.

مركز خدمات كافتيريامـاكـيــنـة بيع آلي
مشاريع طالبيةطالبية

120٤51٧٣

مشاريع أخرىمقهيان

2٧

وحدة اإلحصاء والجودة:
يعتمــد دور وحــدة اإلحصــاء والجــودة علــى تنفيــذ برامـــج نشـــر ثقافـــة الجـــودة بيـــن قيـــادات وموظفـــات وكاالت عمــادة شــؤون الطــالب، ومتابعــة الخطــط القائمـــة، وإعـــداد 

التقاريـــر الالزمـــة، وعمـــل الدراســـات اإلحصائيــة لذلــك. وقــد قامــت الوحــدة بوضــع خطــط قســم التخطيــط والتطويــر، باإلضافــة إلــى إعــداد التقاريــر الســنوية إلنجــازات عمــادة 

شــؤون الطــالب.

وضع خطط قسم التخطيط والتطوير.	 

إعداد تقرير إنجازات عمادة شؤون الطالب.	 

إعداد التقرير السنوي لوكالة عمادة شؤون الطالب.	 

إعداد تقرير توصيات المراجعين للهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي.	 
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وحدة التدريب اإلداري:
تســعى وحــدة التدريــب اإلداري لتطويــر أداء الموظفــات بمــا يتلقينــه فــي التدريــب مــن معلومــات جديـــــدة وآليـــــات حديثـــــة، وتمكيـــــن الجهـــــة اإلداريــة مـــــن شـــــغل وظائفهـــــا 

اإلشراقية والمهمـــــة بأشـــــخاص صقلهـــــم التدريـــــب بمـــــا اســـتجد فـــي مجـال العمـل الوظيفـي مـن أفـكار تطويريـة وإجـــراءات جديـــدة.

خطة التدريب

المستفيداتاسم الدورة

٣1الشروط الصحية والفنية في المؤسسات الغذائية والعاملين بها

٣تصميم المطبوعات الجامعية

٨تصميم المعارض لإلنتاج العلمي للكليات

٨التصميمات لذوي االحتياجات الخاصة

52أخالقيات المهنة

52مهارات التعامل مع المراجعين

52بناء فريق العمل
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وكالة الخدمات الطالبية

إدارة اإلسكان الطالبي:
 مـــن الخدمـــات، 

ً
توفـــــر إدارة اإلسكان الطالبـــــي الســـــكن المالئـــــم للطــــالب والطالبـــــات القادميـــــن مـــــن خـــــارج مكـــــة المكرمـــــة طـــــوال فتـــرة دراســـتهم، وتوفـــر لهـــم عـــــددا

مثـــــل وســـــائل النقـــــل مـــــن وإلـــــى الجامعـــــة، وإقامـــــة بعـــــض األنشطة والزيـــــارات، وتوفيـــــر  بيئـــة  تربويـــة  واجتماعيـــة مناســـبة تعينهـــم علـــى  الراحـــة واالستقرار لتحقيـــق 

أعلـــــى درجـــــات التحصيـــــل العلمـــــي، وتأميـــــن كافـــــة المســـــتلزمات األساسية لهـــــم، واإلشراف علـــــى الســـــكن بشـــكل دائـــم للتأكـــد مـــن ســـــالمتهم والتزامهـــم باألنظمة.

 وموظفةطالب وطالبةغرفةمباٍن
ً
موظفا

٨٤٣11091٧٧

أبرز برامج السكن:
مسابقة أجمل غرفة.	 

برنامج إفطار جماعي يوم عاشوراء.	 

حفل استقبال المستجدين والمستجدات.	 

زيارة معرض الكتاب الدولي بجدة.	 

زيارة جامعة الملك عبدالله.	 

زيارة متحف »السالم عليك أيها النبي«.	 

زيارات الحرم الدورية.	 

حفل توديع الخريجين والخريجات.	 

إدارة النقل والحركة:
تقـــــدم إدارة النقـــــل والحركـــــة خدمـــــات النقـــــل لطــــالب وطالبـــات جامعـــة أم القـــرى بطريقـــة مريحـــة وآمنـــة وتلبـــــي احتياجـــــات األنشطة الطالبيـــــة الصفيـــــة والالصفيـــــة، 

باإلضافــة إلـــــى تقديـــــم خدماتهـــــا أثنـــــاء الفعاليـــــات والمؤتمـــــرات، واإلشــراف والمتابعـــــة للمتعهـــــد بتأميـــــن خدمـــــات النقـــــل.

عدد المستفيدين من خدمات النقل

طالبةطالب

19005٣٤2
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إدارة التغذية:
تقـــــوم إدارة التغذيـــــة باإلشــراف علـــــى المطعـــــم الجامعـــــي لتقديـــــم الوجبـــــات اليوميـــــة للطــالب والطالبـــــات، وتلبيـــــة احتياجـــــات الجهـــــات المنفـــــذة للبرامـــج واألنشــطة 

الطالبية مـــن الوجبـــات الغذائيـــة والضيافـــــة، واإلشراف علـــــى إعـــــداد وتقديـــــم الوجبـــــات الغذائيـــــة بأنواعهـــــا للتأكـــــد مـــــن جـــــودة الخدمـــــات المقدمـــــة، كمـــــا تقـــوم اإلدارة 

بمتابعـــــة األعمال اإلدارية والماليـــــة والتأكـــــد مـــــن ســـــيرها وفـــــق األنظمة واللوائـــــح، بهـــــدف رفـــــع مســـــتوى الوجبـــات الغذائيـــة والضيافـــة حتـــى يكـــون المطعـــم الجامعـــي 

الخيـــار األول واألمثــل للطــالب والطالبـــات.

عدد الوجبات:

6٨,101إفطار

٨0,55٨غداء

2٧,22٣عشاء

15٧,٨٨2بلغ عدد الوجبات المقدمة في المطعم لجامعي
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وكالة األنشطة والتدريب الطالبي

إدارة األنشطة الثقافية:
هـــي إدارة مختصـــة بإقامـــة األنشــطة الثقافيـــة المتنوعـــة، وفـــي مختلـــف المجــاالت، إلـــى جانـــب إقامـــة المســـابقات العامـــة، كمـــا تشـــرف علـــى األنديــة الطالبيــة التابعـــــة 

للعمـــــادة، التـــــي يمـــــارس فيهـــــا الطالب والطالبـــــات هواياتهـــــم المختلفـــــة، ويعـــــد اكتشـــــاف مواهـــــب الطلبـــــة وصقلهـــــا ورعايتهـــــا هـــــو أحـــــد أهـــــم أهـــــداف هـــــذه اإلدارة، 

إضافـــــة إلـــــى اســـــتثمار طاقاتهـــــم اإلبداعية، للمســـــاهمة فـــــي تأســـــيس جيـــــل يؤمـــــن بالعمـــــل والمســـــؤولية االجتماعية، ويمتلـــــك القـــــدرة علـــــى تنميـــة ذاتـــه، مـــن خالل 

، ويوجـــد بعمـــادة شـــؤون الطــالب عـــدد مـــن األنديــة الطالبيــة فـــي مختلـــف المجــاالت لتلبيـــة احتياجــات المجتمـــــع الطالبــي 
ً
ــا  ووجدانيـ

ً
ــا  ومعرفيـ

ً
تطويـــر أنفســـهم ســـلوكيا

بمختلـــف ميولـــه واهتماماتـــه، وتوجـــد لهـــذه األندية مقـــرات يمـــارس فيهـــا الطالب والطالبـــات هواياتهـــم وينفـــذون العديـــد مـن البرامـج واألنشطة والفعاليـات الثقافيـة، 

واالجتماعية، والفنيـة، والترفيهيـة، والرياضيـة، واألعمال التطوعيـة، التـي يمارسـها الطالب والطالبـات فـي أوقـــات الفـــراغ بعيـــدا عـــن قاعـــات الدراســـة، إضافـــة إلـــى إقامـــة 

الرحالت القصيـــــرة والطويلـــــة لمختلـــــف مناطـــــق المملكـــــة.

التوعية بأضرار التدخين:
تهـــــدف إلـــــى رفـــــع مســـــتوى الوعـــــي للمخاطـــــر الناتجـــــة عـــــن التدخيـــــن وآثـــاره الســـــلبية ولتقديـــم المســـــاعدة الالزمـــة لإلقالع عـــن 

التدخيـــن.

أكثر من 500 مستفيد.	 

نفـذت الحملـــة فـــي المحـــور األكاديمي بالمدينـــة الجامعيـــة بالعابديـــة	 

حملة السالمة المرورية:
تهـــــدف الحملـــــة لتثقيـــــف األطفال بإرشـــــادات المـــــرور مثـــــل حـــــزام األمان ومعرفـــــة بعـــــض إشـــــارات المـــــرور آخذين جولـــــة بســـــيارات 

صغيـــــرة داخـــــل المضمـــار

أكثر من 500 مستفيد. 	 

نفـــذت الحملـــة فـــي مجمـــع تجـــاري بمكـــة المكرمـــة.	 
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تهـــــدف الحملـــــة إلشــعار الطالبـــــات بأهميـــــة تعظيـــــم البلـــــد الحـــــرام وشـــــرف المـــــكان والزمـــــان وتعزيـــــز نمـــــاذج أمهـــــات المؤمنيـــــن 

والصحابيـــــات لالقتـــــداء بهـــــن.

أكثر من 10,000 مستفيدة.	 

نفـــذت الحملـــة فـــي مقـــرات الجامعـــة للطالبـــات.	 

ملتقى 2030:
يهـــدف الملتقـــى لصناعة الطالبـــة الجامعيـــة وفـــق رؤيـــه 20٣0 والتنافســـية بيـــن الكليـــات، واالرتقاء بخططهـــا التعليميـــة بمـــا يحقـــق 

أهـــداف رؤيـــة 20٣0 

أكثر من 950 مستفيدة. 	 

نفـــذت الحملـــة فـــي قاعـــة الجوهـــرة بمقـــر الطالبـــات بالزاهـــر.	 
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الســـلبية ولتقديـــم  ثـــارهآللمخاطـــر الناتجـــة عـــن التدخيـــن و  الوعـــي مســـتوى  رفـــع إلـــى تهـــدف
 .التدخيـــن عـــن لإلقالع الالزمـــة املســـاعدة

 .مستفيد 500 من أكثرُ   -
 بالعابديـــة الجامعيـــة باملدينـــة األكاديمي املحـــور  فـــي الحملـــة نفـــذت -
 
 

 بســـيارات جولـــة آخذين املـــرور إشـــارات بعـــض ومعرفـــة األمان حـــزام مثـــل املـــرور بإرشـــادات األطفال لتثقيـــف الحملـــة تهـــدف
 املضمـــار داخـــل صغيـــرة

 . مستفيد 500من  أكثر -
 .املكرمـــة نفـــذت الحملـــة فـــي مجمـــع تجـــاري بمكـــة -
 
 

 املـــكان وشـــرف الحـــرام تعظيـــم البلـــد بأهميـــة الطالبـــات إلشعار الحملـــة تهـــدف
 .بهـــن لالقتـــداء والصحابيـــات املؤمنيـــن أمهـــات نمـــاذج وتعزيـــز والزمـــان

 .مستفيدة 10,000من  أكثرُ   -
 .للطالبـــات الجامعـــة مقـــرات فـــي الحملـــة نفـــذت -
 

 

 الطالبـــة لصناعة امللتقـــى يهـــدف بيـــن والتنافســـية 2030 رؤيـــه وفـــق الجامعيـــة
 بخططهـــا واالرتقاء ،الكليـــات  2030 رؤيـــة أهـــداف يحقـــق بمـــا التعليميـــة

 . مستفيدة 950 من أكثر -
 الجوهـــرة قاعـــة فـــي الحملـــة نفـــذت - .بالزاهـــر الطالبـــات بمقـــر
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أندية الطالب:
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أندية الطالبات:
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أبرز برامج أندية الطالب:

المستفيديناسم الناديالبرامج

200النادي الثقافيبطولة مناظرات جامعة أم القرى األولى

٣٨نادي اإلبداع وريادة األعمالمسابقة قارئ اليوم قائد الغد

SPSS 60نادي البحث العلميتطبيق

٤2نادي التوعية واإلعالمزيارة مؤسسة قادس اإلعالمية

٣6نادي الحاسب اآلليدورة أمن المعلومات

100نادي الدراسات القضائية واألنظمةدورة صناعة الفقيه

٣٧5نادي الدعوةسلسلة محاضرات طالب العلم

600نادي الدعوةبرنامج معالم التربوي

150نادي السنة التحضيريةدورة صناعة األفالم الوثائقية

120نادي الشريعة والثقافة اإلسالميةمنارات الطلب

100نادي الصيدلةحملة أسعفني

100نادي الصيدلةسكرك يهمنا

500نادي العلوم الطبيةفعالية اليوم العالمي لإلعاقة

٨0نادي المنح الدراسيةاختبر معلوماتك

150نادي الهندسةالملتقى السنوي للتعريف بتخصصات الهندسة الكهربائية
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أبرز برامج أندية الطالبات:

المستفيداتاسم الناديالبرامج

900النادي االجتماعيبرنامج تبسم 

٤0النادي االجتماعيأنا إنسان

500النادي التوعويبرنامج القيم النبوية

50النادي التوعويبرنامج قوتي في تميزي

25النادي العلميورشة عمل اإللكترونيات

50النادي العلميلنجسد الحكايا

90نادي العمل التطوعيأثر وثمر

٣00نادي العمل التطوعيإضاءة

٤00نادي العمل التطوعيبدقيقة تطوع

٣00نادي العمل التطوعيأمنياتهم أمنياتنا

100نادي الوافداتفي بلدي الزينة

20نادي الوافداتدورة في كتابة البحث العلمي

6٨نادي مورقةلقاء المبدعات األول

٤0نادي مورقةلقاء المبدعات الثاني

2٤نادي مورقةدورة صناعة الفقيه



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

11٨

وحدة التدريب الطالبي:
تقيــم وحــدة التدريــب الطالبــي العديــد مــن الــدورات التدريبيــة المتخصصــة والعامــة لطــالب وطالبــات الجامعــة، التــي يقــوم بتقديمهــا نخبــة مــن المتخصصيــن فــي مختلــف 

المجــاالت، ويمكــن التســجيل فــي هــذه الــدورات مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي لعمــادة شــؤون الطــالب. وتقــدم للمشــاركين فــي هــذه الــدورات الشــهادات المعتمــدة مــن 

عمــادة شــؤون الطــالب.

٣9٤11٣91

مستفيد مدرب ومدربةدورة مقدمة
ومستفيدة

إدارة األنشطة الرياضية:
هــي إدارة متخصصــة فــي تنفيــذ األنشــطة الرياضيــة بمختلــف أنواعهــا داخــل الجامعــة، وإقامــة المســابقات فــي مختلــف األلعــاب الرياضيــة بيــن الكليــات؛ التــي تتــم منافســاتها 

خــالل الفصــل الدراســي األول والثانــي، وتقــدم فيهــا الجوائــز القيمــة للفــرق الفائــزة، كمــا تشــرف إدارة األنشــطة الرياضيــة علــى مشــاركة منتخبــات الجامعــة فــي منافســات 

ــى المنشــآت  ــن أكفــاء ، وُيعــد اإلشــراف عل ــدي مدربي ــى أي ــم تكوينهــا مــن طــالب الجامعــة وتدريبهــم عل ــات ت ــث إن للجامعــة عــدة منتخب االتحــاد الرياضــي للجامعــات، حي

الرياضيــة والترفيهيــة التابعــة لعمــادة شــؤون الطــالب هــو أحــد المهــام األساســية إلدارة األنشــطة الرياضيــة.

٣0222٣

 في 
ً
 مشاركا

ً
فريقا

بطولة كأس معالي 
مدير الجامعة

 في دوري 
ً
 مشاركا

ً
فريقا

السداسيات
 في دوري 

ً
 مشاركا

ً
فريقا

المنسوبين والطالب

1651٤19٨

عدد األنشطة 
الرياضية

عدد المنشآت 
الرياضية

عدد منتخبات 
الجامعة

عدد العبي 
المنتخبات
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وكالة الدعم الطالبي

مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي:
ُيعنــى المركــز بتقديــم االستشــارات النفســية واالجتماعيــة واألكاديميــة، وتنظيــم البرامــج التــي تعيــن الطالــب علــى اكتشــاف ذاتــه واالســتفادة مــن قدراتــه فــي حــل مشــكالته 

 لتعاليــم الديــن اإلســالمي الحنيــف.
ً
وتحقيــق أهدافــه، كمــا يهتــم المركــز بالصحــة النفســية والتوافــق الشــخصي والدراســي للطالــب، كل ذلــك وفقــا

برامج المركز

المستفيدين والمستفيداتعدد البرامجاسم الوحدة

91٧6وحدة اإلرشاد النفسي

1٣21٣0وحدة اإلرشاد االجتماعي

91٤٧2وحدة اإلرشاد األكاديمي

91٣20وحدة اإلرشاد المهني

٧٤05وحدة الرعاية الخاصة / قسم ذوي االحتياجات الخاصة

1٤11٤٤وحدة الرعاية الخاصة / قسم الموهوبات

أبرز برامج وحدة اإلرشاد النفسي:
تحقيق الصحة والتوافق النفسي.	 

إدارة االنفعاالت.	 

تعديل السلوك الخاطئ.	 

أبرز برامج وحدة اإلرشاد االجتماعي:
فن التعامل مع المشكالت.	 

أسرار النجاح األسري.	 

قرارك صح.	 

أبرز برامج وحدة اإلرشاد األكاديمي:
أنماط الشخصية.	 

ملتقى اإلرشاد األكاديمي.	 

ورش التقوية للمواد الدراسية.	 

أبرز برامج وحدة اإلرشاد المهني:
زيارة شركة أرامكو السعودية.	 

صنع بحب.	 

ملتقى يوم المهنة.	 

الخاصــة  الرعايــة  وحــدة  برامــج  أبــرز 
الخاصــة): االحتياجــات  (ذوو 

مقدمة تطبيقات الحاسب اآللي.	 

المهارات االجتماعية والتواصلية.	 

لغة اإلشارة.	 

الخاصــة  الرعايــة  وحــدة  برامــج  أبــرز 
(الموهوبــات):

استقطاب الموهوبات.	 

ه(.	 
َّ
برنامج الموهوبات في الرسم )بلت

هل تمشيت يوما ما بدراجة.	 
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إدارة التأديب وحماية حقوق الطالب:
ــات داخــل  ــه مــن واجب ــه مــن حقــوق، ومــا علي ــب بمــا ل ــة، وتعريــف الطال ــات التأديبي ــح الجامعــة مــن خــالل العقوب ــن ألنظمــة ولوائ ــة المخالفي عنــى بتهذيــب ســلوك الطلب

ُ
ت

الجامعــة، وطريقــة المطالبــة بهــا فــي حــال اإلخــالل بشــيء منهــا، ومســاعدته فــي الحصــول عليهــا وفــق مــا تنــص عليــه قوانيــن ولوائــح الجامعــة؛ بهــدف تقويــم ســلوك 

المخالفيــن، ونشــر روح النظــام واالحتــرام المتبــادل بيــن الطالــب ومنســوبي الجامعــة، والفصــل فــي الشــكاوى والتظلمــات، وإرســاء قواعــد العــدل مــن خــالل رفــع مســتوى 

اإلدراك لــدى الطالــب الجامعــي إليجــاد بيئــة دراســية مناســبة تتســم باإليجابيــة.

2٤2٤0٧1

عدد اجتماعات 
لجنة التأديب

عدد القرارات 
الصادرة

عدد طلبات 
تخفيف العقوبة

وحدة اإلشراف الطالبي:
ــه  ــل موظفــات األمــن، وتوجي ــم ضبطهــن مــن ِقب ــي ت ــات المخالفــات الالت ــزي الجامعــي للطالب ــذ إجــراءات مخالفــات ال ــى تنفي ــي بالعمــل عل ــم وحــدة اإلشــراف الطالب تهت

 إلحالتهــن 
ً
الطالبــات المخالفــات للــزي وإرشــادهن بمواصفــات الــزي المناســب للجامعــة وإحالــة الالتــي يخالفــن ثــالث مــرات إلــى إدارة التأديــب وحمايــة حقــوق الطالــب تمهيــدا

إلــى لجنــة التأديــب.

وحدة المفقودات:
هــي الوحــدة المخولــة بتســلم المفقــودات الــواردة مــن إدارة األمــن، أو مــن أي مــن منســوبات الجامعــة، واالحتفــاظ بمفقــودات الطالبــة، ســواًء كانــت بطاقــات أو مفقــودات 

عينيــة داخــل خزائــن آمنــة للمحافظــة عليهــا، وتوزيــع اإلعالنــات الخاصــة بالمفقــودات، ســواء عــن طريــق قســم المفقــودات أو الشاشــات المرئيــة للوكالــة، وتســليم الطالبــات 

مفقوداتهــن بعــد التأكــد مــن أنهــا لهــن.

1٣2٨٨25٧٤٣15٣

مفقودات واردة بالغ وارد
لإلدارة

مفقودات 
مستردة

بطاقات تالفة
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صندوق الطالب:
ــة  ــة التــي تشــرف عليهــا عمــادة شــؤون الطــالب، كمــا يقــدم الصنــدوق العــون المــادي والرعاي ــة الالصفي يقــدم صنــدوق الطالــب الدعــم المــادي لكافــة األنشــطة الطالبي

االجتماعيــة لحــل مشــكالت طــالب وطالبــات الجامعــة الماليــة التــي تحــول بينهــم وبيــن االســتمرار فــي دراســتهم عــن طريــق اإلعانات، ويســاهم في إنشــاء وإقامة المشــروعات 

االســتثمارية التــي تعــود بالفائــدة علــى صنــدوق الطــالب، مثــل الكافتريــات، ومراكــز الخدمــات المكتبيــة وخالفهمــا.

يشــرف علــى صنــدوق الطــالب مجلــس إدارة برئاســة عميــد شــؤون الطــالب، وتعــرض عليــه جميــع المعامــالت الماليــة، ويختــص هــذا المجلــس برســم الخطــة العامــة واإلشــراف 

علــى جميــع النواحــي الماليــة واإلداريــة واتخــاذ القــرارات الالزمــة بمــا يحقــق أهــداف الصنــدوق االجتماعيــة والثقافيــة والتــي تتلخــص فيمــا يلــي:

إعداد الميزانية السنوية وحسابها الختامي للصندوق.	 

قبول اإلعانات والهبات والوصايا المقدمة إلى الصندوق.	 

إقرار المشاريع التعاونية والوسائل األخرى الكفيلة بتنمية موارد الصندوق.	 

دراســة التقاريــر الدوريــة عــن نشــاط الصنــدوق وأعمالــه للوقــوف علــى مــدى تحقيــق أغراضــه، وإقــرار الحلــول الصحيحــة للصعوبــات والمشــكالت، ودراســة كل مــا يعرضــه 	 

عليــه رئيــس مجلــس اإلدارة.

٨٧٤,991 ريال

٣0.000 ريال

٨0٣0,٤2 ريال

00٤,9٨٣ ريال

 1,٣10,200 ريال

19٤,000 ريال

2,1٨٣,2٨9 ريال

إعانات الطالب

إعانات تغذية الطالب

التشغيل الطالبي

برامج وحمالت التوجيه واألنشطة التطوعية

األنشطة الطالبية الثقافية

برامج اإلسكان

األنشطة الطالبية الرياضية

عدد البطاقات الجامعية المصدرة

بطاقة للطالببطاقة للطالبات

16,1٤25,200
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وحدة العالقات العامة واإلعالم:
تهتــم وحــدة العالقــات العامــة واإلعــالم باإلشــراف علــى فعاليــات عمــادة شــؤون الطــالب واإلعالنــات المنشــورة علــى صفحــة العمــادة كالمناقصــات، والمكافــآت، والــدورات 

التدريبيــة، والفعاليــات. وتقــوم الوحــدة بالربــط والتنســيق بيــن العمــادة وإدارة العالقــات العامــة واإلعــالم بالجامعــة، وتفتــح أبوابهــا لتدريــب طــالب أقســام اإلعــالم كمــا تديــر 

الوحــدة حســابات عمــادة شــؤون الطــالب فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي.

48 
 

 العمادة صفحة على املنشورة واإلعالنات طالبال شؤون عمادة فعاليات على باإلشراف واإلعالم العامة العالقات وحدة تهتم
 العالقات وإدارة العمادة بين والتنسيق بالربط الوحدة وتقوم. والفعاليات التدريبية، والدورات واملكافآت، كاملناقصات،

 فيطالب ال شؤون عمادة حسابات الوحدة تدير كمااإلعالم  أقسام طالب لتدريب أبوابها وتفتح بالجامعة، واإلعالم العامة
 .االجتماعي التواصل مواقع

 

 على يحتوي  كما الجامعة، وطالبات طالبل مقدمة عديدة خدمات على طالبال شؤون لعمادة اإللكتروني املوقع يحتوي 
 طلب كخدمة الجامعة لطلبة الخدمات من ا  عدد ويقدم والطالبات، طالبال شطري  في باألندية الطالبية خاصة صفحات

 للكليات خدمات املوقع يقدم كما التدريبية، الدورات في والتسجيل شكوى، ورفع االستفسارات، وخدمة جامعية، بطاقة
 .رياضية منشأة حجز وطلب نقل، وسيلة وطلب تغذية، وطلب ضيافة، طلب: وتشمل األكاديمية

http://studaff.uqu.edu.sa 
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بــــلـغ عــــدد متـــابعـــــي حســـــــاب

عمادة شؤون الطالب في تويتر

15,123 متابع

موقع عمادة شؤون الطالب:
يحتــوي الموقــع اإللكترونــي لعمــادة شــؤون الطــالب علــى خدمــات عديــدة مقدمــة لطــالب وطالبــات الجامعــة، كمــا يحتــوي علــى صفحــات خاصــة باألنديــة الطالبيــة فــي 

 مــن الخدمــات لطلبــة الجامعــة كخدمــة طلــب بطاقــة جامعيــة، وخدمــة االستفســارات، ورفــع شــكوى، والتســجيل فــي الــدورات 
ً
شــطري الطــالب والطالبــات، ويقــدم عــددا

التدريبيــة، كمــا يقــدم الموقــع خدمــات للكليــات األكاديميــة وتشــمل: طلــب ضيافــة، وطلــب تغذيــة، وطلــب وســيلة نقــل، وطلــب حجــز منشــأة رياضيــة.

http://studaff.uqu.edu.sa
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الفعاليات

حفل اليوم الوطني:
أقامــت عمــادة شــؤون الطــالب االحتفاليــة الكبــرى الســنوية بمناســبة اليــوم الوطنــي، برعايــة معالــي مديــر الجامعــة، وحضــور وكالء الجامعــة ومنســوبيها وطلبتهــا احتفــاء 

بالذكــرى السادســة والثمانــون لتوحيــد المملكــة العربيــة الســعودية.

 إنشــاديا يحكــى ملحمــة العــز واإلبــاء فــي توحيــد المملكــة علــى يــد المؤســس المغفــور لــه بــإذن اللــه الملــك 
ً
وقــد تضمــن الحفــل الخطابــي الــذي أقيــم بهــذه المناســبة أوبريتــا

عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود والتــي اســتكمل مســيرتها أبنــاؤه البــررة مــن بعــده وقــد أرســوا قواعــد التنميــة واالزدهــار للوطــن فــي مختلــف المجــاالت العلميــة والتقنيــة 

 برؤيــة المملكــة 20٣0 وأهــم مكوناتهــا وأبعادهــا وســبل المشــاركة واإلســهام فــي تحقيقهــا مــن قبــل طلبــة الجامعــة 
ً
 موجــزا

ً
واالقتصاديــة، كمــا تضمــن الحفــل عرضــا تعريفيــا

ومنســوبيها كجــزء مهــم مــن المســؤولية الوطنيــة التــي تقــع علــى عاتــق جميــع أبنــاء هــذا الوطــن.

49 
 

 الفعاليات

 وكالء وحضور  ،الجامعة مدير معالي برعاية ،الوطني اليوم بمناسبة السنوية الكبرى  االحتفالية طالبال شؤون عمادة أقامت
 .السعودية العربية اململكة لتوحيد والثمانون  السادسة بالذكرى  احتفاء وطلبتها ومنسوبيها الجامعة

 يد على اململكة توحيد في واإلباء العز ملحمة يحكى إنشاديا أوبريتا   املناسبة بهذه أقيم الذي الخطابي الحفل تضمن وقد
 وقد بعده من البررة أبناؤه مسيرتها استكمل والتي سعود آل عبدالرحمن بن عبدالعزيز امللك هللا بإذن له املغفور  املؤسس

 تعريفيا   عرضا الحفل تضمن كما ،واالقتصادية والتقنية العلمية املجاالت مختلف في للوطن واالزدهار التنمية قواعد أرسوا
 ومنسوبيها الجامعة طلبة قبل من تحقيقها في سهامواإل  املشاركة وسبل وأبعادها مكوناتها وأهم 2030 اململكة برؤية موجزا  
 .الوطن هذا أبناء جميع عاتق على تقع التي الوطنية املسؤولية من مهم كجزء
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

12٤

ملتقى المستجدين:
للعــام الثانــي علــى التوالــي نظمــت جامعــة أم القــرى، ممثلــة فــي عمــادة شــؤون الطــالب، ملتقــى المســتجدين تحــت شــعار #بداية_واعــدة لجميــع الطــالب والطالبــات 

المســتجدين، بكافــة التخصصــات والمســارات التحضيريــة، للطلبــة المســتجدين للعــام الجامعــي 1٤٣٧ - 1٤٣٨هـــ، وبحضــور معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور بكــري بــن معتــوق 

عســاس، ومشــاركة الجهــات واإلدارات المختلفــة بالجامعــة.

فــذ الملتقــى علــى مــدار ثالثــة أيــام بقاعــة الملــك ســعود لالحتفــاالت بالعابديــة للطــالب والطالبــات مقســمة علــى حســب الكليــات والمســارات بحيــث يكــون كل يــوم 
ُ
وقــد ن

، ومــن ثــم تبــدأ الفتــرة الثانيــة للطالبــات مــن الســاعة 00:٤ 
ً
 إلــى الســاعة 2:٣0 ظهــرا

ً
2000 طالــب و2000 طالبــة، علــى فترتيــن تبــدأ الفتــرة األولــى للطــالب مــن الســاعة ٨:٣0 صباحــا

 إلــى الســاعة 10:00 مســاًء.
ً
عصــرا

ويهــدف الملتقــى إلــى تهيئــة الطــالب المســتجدين بحيــث يكــون لديهــم تصــور متكامــل عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة وعمــادة شــؤون الطــالب، كمــا يتعــرف الطالــب 

علــى الجهــات األخــرى بالجامعــة، مثــل عمــادة شــؤون المكتبــات، والمركــز الطبــي الجامعــي، ومركــز اللغــة اإلنجليزيــة، وغيرهــا مــن الجهــات التــي يحتــاج إليهــا الطالــب.

باإلضافة إلى تعريف الطالب والطالبة بحقوقهم وواجباتهم بالجامعة، والدور الذي تقوم بها العمادات واإلدارات المختلفة بها.

الصالة الترفيهيةالعرض المرئيالجهات المشاركةإصدار البطاقات الجامعية

الجامعيــة  البطاقــات  إصــدار  تــم 

بشــكل  المســتجدين  للطــالب 

وســهولة يســر  وبــكل  فــوري 

داخل الملتقى

عــدد  الملتقــى  فــي  شــارك 

المتميــزة،  الطالبيــة  األنديــة  مــن 

والمركــز  المســاندة  والعمــادات 

باإلضافــة  الجامعــي  الطبــي 

إلدارات المخصصــة  لألجنحــة 

عمادة شؤون الطالب.

لعــرض عــدد  تــم تخصيــص صالــة 

مــن األفــالم القصيــرة التــي تعــرف 

الطالــب المســتجد بخدمــات عمــادة 

شــؤون الطــالب وفعالياتهــا.

لعــب  مســاحة  عــن  عبــارة  هــي 

يتوفــر  المســتجدين  للطــالب  حــرة 

فيهــا عــدد مــن األلعــاب الترفيهيــة 

لمختلفــة. ا



الباب
125الثاني

حفل تدشين مبادرات العمادة ضمن برنامج #كيف_نكون_قدوة:
برعايــة معالــي مديــر جامعــة أم القــرى الدكتــور بكــري بــن معتــوق عســاس تــم إطــالق برامــج عمــادة شــؤون الطــالب ضمــن فعاليــات ملتقــى مكــة الثقافــي »كيــف نكــون 

قــدوة« بحضــور وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة األســتاذ الدكتــور عبدالعزيــز بــن رشــاد ســروجي، وعميــد شــؤون الطــالب الدكتــور عمــرو بــن طــه الســقاف، ووكالء العمــادة 

بقاعــة الملــك عبــد العزيــز المســاندة بالمدينــة الجامعيــة بالعابديــة، وقاعــة الجوهــرة بالزاهــر للطالبــات، حيــث تــم العمــل علــى إعــداد وإخــراج هــذه البرامــج مــن خــالل فريــق عمــل 

ــكل لتخــرج هــذه المبــادرات واألفــكار بالطريقــة المميــزة التــي تبــرز طالبنــا وأبنائنــا ليكونــوا قــدوات فــي مجتمعهــم ولوطنهــم، وتــم إطالقهــا فــي هــذا الحفــل ليكــون لهــا أثــر 
ُ

ش

كبيــر علــى مســتوى طــالب وطالبــات الجامعــة.

البرامج التي شاركت بها العمادة في الملتقى:
مسابقة قدوة الجامعة.	 

معرض الرسم الكاريكاتوري.	 

معرض الرسم التشكيلي.	 

كاميرا القدوة.	 

 منهــا لتنميــة المهــارات 
ً
ــات بالتعــاون مــع ملتقــى مكــة الثقافــي ضمــن برنامــج” كيــف نكــون قــدوة” ســعيا ويأتــي تدشــين عمــادة شــؤون الطــالب لهــذه البرامــج والفعالي

ــة. ــز إمكاناتهــم وقدراتهــم المعرفي ــث روح التنافــس فيمــا بينهــم، وتحفي ــات، وب ــدى الطــالب والطالب ــة ل اإلبداعي

وقــد شــاركت الجامعــة ممثلــة فــي عمــادة شــؤون الطــالب فــي القافلــة التعريفيــة بملتقــى مكــة الثقافــي( كيــف نكــون قــدوة )بســيارة تحمــل شاشــات إلكترونيــة للتعريــف 

بالملتقــى وأهدافــه والمبــادرات التــي شــاركت بهــا الجامعــة فــي الملتقــى.
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 فعاليات ضمن طالبال شؤون عمادة برامج إطالق تم عساس معتوق  بن بكري  الدكتور  القرى  أم جامعة مدير معالي برعاية
 رشاد بن عبدالعزيز الدكتور  األستاذ التعليمية للشؤون الجامعة وكيل بحضور  «قدوة نكون  كيف» الثقافي مكة ملتقى

 باملدينة املساندة العزيز عبد امللك بقاعة العمادة ووكالء السقاف، طه بن عمرو  الدكتور  طالبال شؤون وعميد سروجي،
 عمل فريق خالل من البرامج هذه وإخراج إعداد على العمل تم حيث للطالبات، بالزاهر الجوهرة وقاعة بالعابدية، الجامعية

 وتم ولوطنهم، مجتمعهم في قدوات ليكونوا وأبنائنا طالبنا تبرزالتي  املميزة بالطريقة واألفكار املبادرات هذه لتخرج كلش  
 وطالبات طالب مستوى  على كبير أثر لها ليكون  الحفل هذا في إطالقها
 .الجامعة
 امللتقى: في العمادة بها شاركت التي البرامج

 الجامعة قدوة مسابقة. 
 الكاريكاتوري الرسم معرض. 
 التشكيلي الرسم معرض. 
 القدوة كاميرا. 
 ”قدوة نكون  كيف ”برنامج ضمن الثقافي مكة ملتقى مع بالتعاون  والفعاليات البرامج لهذه طالبال شؤون عمادة تدشين ويأتي
 وقدراتهم إمكاناتهم وتحفيز بينهم، فيما التنافس روح وبث والطالبات، طالبال لدى اإلبداعية املهارات لتنمية منها سعيا  

 املعرفية.
 )بسيارة قدوة نكون  كيف الثقافي( مكة بملتقى التعريفية القافلة في طالبال شؤون عمادة في ممثلة الجامعة شاركت وقد

 .امللتقى في الجامعة بها شاركت التي واملبادرات هدافهأو  بامللتقى للتعريف إلكترونية شاشات تحمل
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مسابقة قدوة الجامعة:
ضمــن المبــادرات الجديــدة، والمشــاريع الفكريــة التــي تنســجم مــع الرؤيــة الشــاملة لمنطقــة مكــة المكرمــة التــي تبناهــا صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل، مستشــار 

خــادم الحرميــن الشــريفين، أميــر منطقــة مكــة المكرمــة، المتمثلــة فــي اســتراتيجية( بنــاء اإلنســان وتنميــة المــكان(، يأتــي ملتقــى مكــة الثقافــي الــذي يتبنــى هــذا العــام شــعار 

ــزات التــي تجعلهــم قــدوات علــى  ــة لديهــم مــن الممي ــار طالــب وطالب ــات الملتقــى أطلقــت الجامعــة مســابقة قــدوة الجامعــة، الختي #كيف_نكون_قــدوة ، وضمــن فعالي

مســتوى الجامعــة، وتهــدف المســابقة إلــى :

إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة بين طالب وطالبات الجامعة.. 1

نشر ثقافة القدوة بين طالب وطالبات الجامعة.. 2

اإلسهام في تعزيز الثقة في نفوس الطالب والطالبات.. ٣

استهدفت المسابقة جميع طالب وطالبات الجامعة المنتظمين المفرغين للدراسة( في مرحلة البكالوريوس ) في هذا العام الدراسي.

أقيمت المسابقة على مرحلتين:

المرحلة األولى:
ــات الجامعــة مســابقة بيــن طالبهــا لترشــيح طالــب وطالبــة يحصــدون لقــب »قــدوة الكليــة« ويمثلــون الكليــة فــي المرحلــة الثانيــة علــى مســتوى  تنظــم كل كليــة مــن كلي

الجامعــة.

المرحلة الثانية:
تنظــم عمــادة شــؤون الطــالب مســابقة بيــن جميــع المرشــحين مــن الكليــات يقــوم خاللهــا كل مرشــح بتقديــم عــرض تعريفــي عــن نفســه لمــدة ال تتجــاوز ٧ دقائــق أمــام 

ــى  ــزات عل ــالث فائ ــن علــى مســتوى الجامعــة مــن الطــالب، وث ــة فائزي ــم ترشــيح ثالث ــم يت ــر محــددة، ومــن ث ــل العمــادة حســب معايي ــن مــن قب الجمهــور وبحضــور محكمي

ــات. مســتوى الجامعــة مــن الطالب

ندوة األمن الفكري »أمننا مسؤوليتنا«:
تنظيم مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي

تهدف إلى تعزيز القيم الوطنية والحد من انتشار الفكر الضال بين شباب وشابات الوطن

أدار الحوار د. سعيد هاشم حلواني وكيل عميد شؤون الطالب للتوجيه واإلرشاد والشراكة المجتمعية

المتحاورون :
د. عبدالملك محمد السبيل أستاذ مشارك بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية واألنظمة.	 

د. محمد إبراهيم السعيدي أستاذ مشارك بقسم الحسبة بمعهد هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.	 

د. بتول إدريس برناوي أستاذ مساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بكلية الدعوة وأصول الدين.	 

أهم المحاور :
 أساس لبناء قاعدة عقدية قوية.	 

ً
 لبناء الحضارة، وضرورة اجتماعية ال مناص عنها، وهو أيضا

ً
أن األمن الفكري يعد أساسا

تنــوع وســائل التخريــب واســتهداف الفكــر، وعــدم انحصارهــا فقــط فــي اإلرهــاب، ولكــن للمتطرفيــن يــد طائلــة فــي ذلــك خصوصــا ممــن يســعون إلــى تلميــع نتاجهــم 	 

الفكــري الســقيم والمعلــول فيقــع بعــض الشــباب غيــر المتحصــن ضحّيــة لــه.
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ضــرورة تزويــد الشــباب بعقليــة نقديــة ناضجــة قائمــة علــى تقــوى اللــه، وعــدم االنخــداع بــكل مــن لبــس لبــاس التديــن، وال يكــون هــّم الشــاب البحــث فــي مكامــن الجلجلــة 	 

التــي ال طائــل منهــا.

التحذير من إطالق األحكام التكفيرية غلى اآلخرين دون تثبت أو تأكد أو مؤهل شرعي يخولهم إلى ذلك.	 

تنمية حس المسؤولية االجتماعية لدى شباب وشابات الوطن الذي بدوره يساعد على تعزيز األمن الفكري لديهم.	 

برنامج »كن المسؤول«:
ــه واإلرشــاد  ــى مســتوى جامعــات المملكــة قــام مركــز التوجي ــة « والمقامــة عل ــا أمان ــة تحــت شــعار »وطنن ــم الوطني ــز القي ــة الشــاملة لتعزي ــة الوطني ــات الحمل ضمــن فعالي

الطالبــي بتنظيــم برنامــج »كــُن المســئول « والــذي يهــدف إلــى حمايــة طلبــة الجامعــة مــن األفــكار الســلبية التــي قــد تضــر بأمــن الوطــن، وتفعيــل دور طلبــة الجامعــة فــي 

حمايــة أمــن وطنهــا، وقــد شــمل البرنامــج النــدوات التاليــة باإلضافــة إلــى األركان الترفيهيــة التثقيفيــة المصاحبــة للنــدوات:

ندوة حوارية بعنوان »مسؤوليتِك الفكرية في التعامل مع األفكار السلبية : «	 
أدار الحوار كل من د.دالل كويران السلمي أستاذ مساعد بقسم القراءات، وأ.إقبال محمد باصمد-محاضر بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية.

ندوة حوارية عن األمن الفكري :	 
أقــام مركــز التوجيــه واإلرشــاد الطالبــي بعمــادة شــؤون الطــالب نــدوة حواريــة بعنــوان » أهميــة األمــن الفكــري « بحضــور كل مــن إمــام الحــرم المكــي الشــريف الشــيخ 

د.خالــد بــن علــي الغامــدي، والمتحــدث الرســمي باســم جامعــة أم القــرى د.عــادل بــن أحمــد باناعمــة، وعميــد شــؤون الطــالب د.عمــرو بــن طــه الســقاف.
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حفل التخرج
نيابــة عــن مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين ســمو أميــر منطقــة مكــة المكرمــة األميــر خالــد الفيصــل، رعــى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن محمــد بــن ســعد آل ســعود 

وكيــل أمــارة منطقــة مكــة المكرمــة المســاعد للحقــوق، حفــل تخــرج الدفعــة الخامســة والســتين مــن طــالب جامعــة أم القــرى الــذي نظمتــه عمــادة شــؤون الطــالب بعــد 

 فــي جميــع التخصصــات العلميــة 
ً
ظهــر يــوم الخميــس 10 جمــادى اآلخــرة 1٤٣٨ هـــ بقاعــة الملــك ســعود لالحتفــاالت بالعابديــة حيــث بلــغ عــدد الخريجيــن 9 آالف و ٨٣6 طالبــا

والنظريــة مــن حملــة الدبلومــات والبكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه، وذلــك بحضــور معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور بكــري بــن معتــوق عســاس، والــوكالء، وعمــداء الكليــات، 

وأوليــاء أمــور الطــالب، وعــدد مــن المســؤولين.

5000

٣٧50

2500

1250

مقبول

طالب
طالبات

جيـــد
ً
ممتازجيد جدا

عدد الطالب والطالبات 
المتخرجين

18,090

9,٨٣6٨,25٤

خريجةخريج
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 التخرج حفل
 األمير السمو صاحب رعى الفيصل، خالد األمير املكرمة مكة منطقة أمير سمو الشريفين الحرمين خادم مستشار عن نيابة

 الخامسة الدفعة تخرج حفل للحقوق، املساعد املكرمة مكة منطقة أمارة وكيل سعود آل سعد بن محمد بن فيصل
 هـ 1438 اآلخرة جمادى 10 الخميس يوم ظهر بعد طالبال شؤون عمادة نظمته الذي القرى  أم جامعة طالب من والستين

 العلمية التخصصات جميع في طالبا   836 و آالف 9 الخريجين عدد بلغ حيث بالعابدية لالحتفاالت سعود امللك بقاعة
 بن بكري  الدكتور  الجامعة مدير معالي بحضور  وذلك والدكتوراه، واملاجستير والبكالوريوس الدبلومات حملة من والنظرية

 .املسؤولين من وعدد ،طالبال أمور  وأولياء الكليات، وعمداء والوكالء، عساس، معتوق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,090 
 عدد الطالب والطالبات املتخرجين

9,836 8,254 
 خريجة خريج

 

 
 

  

 طالبات طالب

 ممتاز جيد جدًا جيد مقبول

3,750 

2,500 

1,250 

5,000 
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129الثاني

اللقاء العلمي الثامن:
يأتــي اللقــاء العلمــي لطــالب وطالبــات الجامعــة فــي عامــه الثامــن، وقــد احتــوى علــى خمســة محــاور علميــة فــي كل محــور عــدد مــن المســابقات، كمــا ضــم الملتقــى 

مســابقتين جديدتيــن فــي محــور اإللقــاء هــي مســابقة المناظــرات ومســابقة هــذا أنــا )That’s me(، وقــد بــدأت كليــات الجامعــة باالســتعداد لفعاليــات الملتقــى مــن منتصــف 

الفصــل الدراســي األول لهــذا العــام متيحــه المجــال لجميــع طــالب وطالبــات الجامعــة إلبــراز امكاناتهــم وقدراتهــم وإبداعاتهــم العلميــة والمهاريــة.

6٤٨٤6

المحكمونالمشاركات

٧0062

المنسقونالمرشحون

األبحاث:
٧٨ بحث علمي، تضمن أربعة مسارات.

العلوم األساسية والهندسية.	 

العلوم الطبية والصحية.	 

العلوم اإلنسانية 1 )الشرعية واللغة العربية(.	 

العلوم اإلنسانية 2 )التربوية واالجتماعية(.	 

األعـمــــــال  صـنـاعـــــــة  و  االبـتـكـــــــار 
الصغيــــــرة: والمشاريـــــع 

٨0 مشاركة، تضمن ثالثة مسارات.

االبتكار.	 

الفكرة المتميزة في صناعة األعمال.	 

المشاريع الصغيرة.	 

الـتـوعـويـــــــة و خــدمــــــة  األفــــــالم 
لمجتمــع: ا

٤0 مشاركة، تضمن مسارين.

- الخدمة المجتمعية.	 

- األفالم التوعوية بقضايا المجتمع.	 

اإللقاء والتسويق:
2٧2 مشاِرك ومشاِركة، تضمن أربعة مسارات.

المناظرة.	 

الخطابة.	 

اشرحها.	 

هذا أنا.	 

األعمال الفنية:
1٧٨ عمل فني، تضمن خمسة مسارات.

الخط العربي.	 

التصوير الضوئي.	 

الكاريكاتير.	 

الرسم التشكيلي.	 

تعديل السلوك الخاطئ.	 



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

1٣0

حفل ختام أعمال وبرامج العمادة
اختتمــت عمــادة شــؤون الطــالب برامجهــا وأعمالهــا للعــام الجامعــي 1٤٣٧ - 1٤٣٨ ه بشــطري الطــالب والطالبــات وذلــك يــوم األربعــاء الموافــق 1٤٣٨/٨/٧هـــ برعايــة معالــي 

ــة  ــز التاريخي ــد العزي ــات، وذلــك بقاعــة الملــك عب ــات ووكالئهــا والطــالب والطالب ــور بكــري بــن معتــوق عســاس، وبحضــور وكالء الجامعــة، وعمــداء الكلي ــر الجامعــة الدكت مدي

بالمدينــة الجامعيــة بالعابديــة للطــالب؛ وقاعــة الجوهــرة بمقــر الطالبــات بالزاهــر.

وقــد تضمنــت فقــرات الحفــل مشــاركة إلحــدى الطالبــات بإلقــاء قصيــدة وطنيــة، إضافــة إلــى أوبريــت إنشــادي بعنــوان )نحــو المعالــي(، كمــا تــم تقديــم فقــرة مســرحية هادفــة 

بعنــوان )يــد واحــدة مــا تصفــق( مــن إعــداد وتنفيــذ عــدد مــن الطــالب المشــاركين فــي األنشــطة الطالبيــة.

ومــن خــالل عــرض ألهــم األعمــال واإلنجــازات التــي حققتهــا العمــادة خــالل العــام الدراســي المنصــرم تمكــن الحضــور مــن التعــّرف علــى أهــم البرامــج التــي نفذتهــا العمــادة 

 ببرنامــج اســتقبال الطــالب المســتجدين )بدايــة واعــدة( واللقــاء العلمــي الثامــن ، وبالمراكــز المتقدمــة التــي حققتهــا الجامعــة فــي مســابقات االتحــاد الرياضــي للجامعــات 
ً
بــدءا

ــر منطقــة مكــة  ــادرة )كيــف نكــون قــدوة ( التــي أطلقهــا مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أمي ــادرات التــي شــاركت بهــا العمــادة ضمــن مب الســعودية، إضافــة إلــى المب

المكرمــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل، والتــي كان مــن ضمنهــا مســابقة »قــدوة الجامعــة«، وغيرهــا مــن األنشــطة والفعاليــات.

وفــي نهايــة الحفــل تــم اإلعــالن عــن الفائزيــن والفائــزات فــي مســابقة قــدوة الجامعــة وتــم تكريمهــم مــن قبــل معالــي مديــر الجامعــة، وكذلــك تكريــم الطلبــة المتميزيــن 

فــي األنديــة الطالبيــة، إضافــة إلــى الجهــات المتعاونــة مــع عمــادة شــؤون الطــالب.

المسرحيةاألوبريت

تكريم األندية الطالبيةتكريم الفائزين بمسابقة قدوة الجامعة



الباب
1٣1الثاني

رحلة كوريا الجنوبية:
لجنــة عمــداء شــؤون الطــالب بجامعــات المملكــة العربيــة الســعودية رحلــة طالبيــة دوليــة لكوريــا الجنوبيــة شــارك فيهــا عــدد مــن الجامعــات الســعودية. وكان المشــرف العــام 

علــى الرحلــة ســعادة عميــد شــؤون الطــالب بجامعــة أم القــرى الدكتــور عمــرو بــن طــه الســقاف، وهدفــت الرحلــة إلــى تطويــر مهــارات الطــالب االستكشــافية، وتــم فيهــا زيــارة 

عــدد مــن الجامعــات الكوريــة لالســتفادة مــن تجاربهــم باإلضافــة إلــى عــدد مــن الزيــارات الرســمية والســياحية االستكشــافية، وقــد شــاركت فيهــا جامعــة أم القــرى بوفــد مكــون 

 مــن الكليــات فــي مكــة المكرمــة والفــروع.
ً
مــن ســتة طــالب يمثلــون عــددا

57 
 

 عدد فيها شارك الجنوبية لكوريا طالبية دولية رحلة السعودية العربية اململكة بجامعات طالبال شؤون عمداء لجنة نظمت
 بن عمرو  الدكتور  القرى  أم بجامعة طالبال شؤون عميد سعادة الرحلة العام على املشرف وكان .السعودية الجامعات من

 لالستفادة الكورية الجامعات من زيارة عدد فيها وتم االستكشافية، طالبال مهارات تطوير إلى الرحلة وهدفت طه السقاف،
 مكون  بوفد القرى  أم جامعة شاركت فيها وقد االستكشافية، والسياحية الرسمية الزيارات عدد من إلى باإلضافة تجاربهم من
 .والفروع املكرمة مكة في الكليات عددا  من يمثلون  طالب ستة من
 

 

 العمادة فروع

 وإعانات تغذية من الطالب بحياة تتعلق التي الخدمات من العديد بتقديم بالقنفذة طالبال شؤون عمادة وكالة تقوم
 شخصيتهم وتكوين تواجههم التي املشاكل على التغلب على ومساعدتهم وإرشادهم بتوجيههم تربويا   ورعايتهم مالية ومكافآت
 .املختلفة الطالبية نشطةاألخالل  من وتكاملها

 :اإلنجازات أبرز 
 .السعودية الجامعات مستوى  على القوى  ألعاب بطولة في األول  املركز وتحقيق الجامعة منتخب تمثيل -
 .بالقنفذة الجامعية بالكلية الجوالة عشائر نادي مقر افتتاح -
 .بالقنفذة الجامعية الكلية نادي مقر افتتاح -
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التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

1٣2

فروع العمادة

فرع العمادة بالقنفذة:
 بتوجيههــم 

ً
تقــوم وكالــة عمــادة شــؤون الطــالب بالقنفــذة بتقديــم العديــد مــن الخدمــات التــي تتعلــق بحيــاة الطالــب مــن تغذيــة وإعانــات ومكافــآت ماليــة ورعايتهــم تربويــا

وإرشــادهم ومســاعدتهم علــى التغلــب علــى المشــاكل التــي تواجههــم وتكويــن شــخصيتهم وتكاملهــا مــن خــالل األنشــطة الطالبيــة المختلفــة.

أبرز اإلنجازات:
تمثيل منتخب الجامعة وتحقيق المركز األول في بطولة ألعاب القوى على مستوى الجامعات السعودية.	 

افتتاح مقر نادي عشائر الجوالة بالكلية الجامعية بالقنفذة.	 

افتتاح مقر نادي الكلية الجامعية بالقنفذة.	 

أبرز فعاليات وبرامج فرع العمادة بالقنفذة:

تنظيمالبرنامج

فرع عمادة شؤون الطالب بالقنفذةمسابقة فرسان المستقبل الثقافية

فرع عمادة شؤون الطالب بالقنفذةالمسابقة الشعرية

فرع عمادة شؤون الطالب بالقنفذةبطولة خماسيات كرة القدم للصاالت

فرع عمادة شؤون الطالب بالقنفذةبطولة ألعاب القوى

النادي الطالبي بالكلية الجامعية بالقنفذةدورة تحكيم مسابقات ألعاب القوى

النادي الطالبي بالكلية الجامعية بالقنفذةرحلة ترفيهية لمدينة الدمام

نادي التوعية الدينيةبرامج التواصل االجتماعي

نادي التربية األسريةالعادات الغذائية الضارة

النادي العلميأسس البحث العلمي

النادي الطبيدورة اإلسعافات األولية

نادي اللغة اإلنجليزيةصعوبات التعلم من التشخيص إلى المعالجة

نادي اللغة العربيةلمحات بالغية في آيات قرآنية

نادي الحاسب اآلليمعرض يوم المعرفة بالحاسب اآللي

وحدة التدريب الطالبيتنمية اإلبداع واالبتكار

وحدة التدريب الطالبيالتدريب على اختبارات القياس



الباب
1٣٣الثاني

وحدة شؤون الطالب بالليث:
ترتبــط وحــدة شــؤون الطــالب بالكليــة الجامعيــة بالليــث بعمــادة شــؤون الطــالب لتكــون حلقــة الوصــل بيــن طــالب الكليــة والعمــادة، لتقديــم كافــة أنــواع الدعــم والمســاندة 

التــي يحتاجهــا الطــالب أســوة ببقيــة طــالب جامعــة أم القــرى، كمــا تعمــل وحــدة شــؤون الطــالب علــى تنفيــذ مختلــف البرامــج واالنشــطة الطالبيــة بدعــم ومســاندة مــن 

عمــادة شــؤون الطــالب، حيــث نفــذت العديــد مــن األنشــطة بشــطري الكليــة للطــالب والطالبــات.

أبرز الفعاليات والبرامج:
ملتقى الطالب المستجدين.	 

برنامج فلتطمئن قلوبهم.	 

برنامج الزهايمر.	 

برنامج نعم أستطيع نعم سأتغير.	 

برنامج صحتك تهمنا.	 

إقامة الملتقى العلمي األول لطالب.	 

وطالبات الكلية الجامعية بالليث.	 

برنامج وقتك حياتك.	 





الباب الثالث
 أعضــاء هيئــة التدريــس

ومــن فــي حكمهــم





الفصل األول
إحصاءات أعضاء هيئة التدريس





الباب
1٣9الثالث

جدول رقم )3 ــ 1( أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة 
موزعين حسب الجنس والجنسية والرتبة األكاديمية خالل العام الدراسي 1437 / 1438 هـ

الرتبة
اإلجماليغير سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

1٤1٣11٧2211٣62٤٧٣526٧٤19أستاذ

2٣0119٣٤925٣62٣15٤٨٣1٨166٤أستاذ مشارك

٤٧5٤21٨96٤1٧1٧05٨٧٨925911٤٨٣أستاذ مساعد

22٧٤556٨21٤5٨0225٣٧25٣590٧محاضر

٧1٤٨00151٤1٣01٣٧2٧٨00152٧معيد

1٤1125٤٤1٤5٨5٨25٨٣مدرس لغة

18011837363810833621445288421995083اإلجمالي

جدول رقم )3 ــ 2( أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة 
موزعين حسب الجنس والجنسية والمؤهل األكاديمي خالل العام الدراسي 1437 / 1438 هـ

المؤهل
اإلجماليغير سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

2٨11٣9٣0٣٣111٤2الزمالة

651٤2٧10٧٨٨٣025910٨91٤٨16٨6216٧الدكتوراه

٤2666٧109٣2019529662٧٧621٣٨9الماجستير

22٤516٧٣10دبلوم عالي

690٧251٤15٣5٤٣9٧25٧291٤5٤البكالوريوس

12٣10122٤دبلوم

000101101الثانوية العامة

٣٣6٧٣1010616أخرى

18011837363810833621445288421995083اإلجمالي



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

1٤0

جدول رقم )3 ــ 3( أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة 
موزعين حسب الجنس والجنسية خالل العام الدراسي 1437 / 1438 هـ

الكلية
اإلجماليغير سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

2112251051٧21٧٣العمادات المساندة

٤٤0٣59٧992٧96٨٣٤٧٧19٤2٧11٤6الكليات العلمية

95٧11٨٤21٤151٨16٧6٨51٤٧51٣512٨26الكليات اإلنسانية

0٨٨1161٧111٤25كلية خدمة المجتمع

٣٨٣2٨566٨22٤121٣٤560٧٤06101٣الكليات الصحية

18011837363810833621445288421995083اإلجمالي

جدول رقم )3 ــ 4( أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة 
موزعين حسب الجنس والجنسية بالعمادات المساندة خالل العام الدراسي 1437 / 1438 هـ

الكلية
اإلجماليغير سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

2112251051٧21٧٣العمادات المساندة

211225105172173اإلجمالي



الباب
1٤1الثالث

جدول رقم )3 ــ 5( أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة 
موزعين حسب الجنس والجنسية بالكليات العلمية خالل العام الدراسي 1437 / 1438 هـ

الكلية
اإلجماليغير سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

9٨19٧2955620٧615٤21٧٣٧1العلوم التطبيقية

1510151٧10٧12220222الهندسة والعمارة اإلسالمية

101٨2٨2٣52٨٣٣2٣56المجتمع بمكة المكرمة

الحاسب اآللي ونظم 
المعلومات

10190191٤010501٤11002٤1

925٣٤٤2196151٤٤95السنة التحضيرية

190191٣01٣٣20٣2الهندسة بالقنفذة

1٧01٧110112٨02٨الهندسة بالليث

911201110212021٤1الحاسب اآللي بالليث

261٨٤٤12٤16٣٨2260الحاسب اآللي بالقنفذة

440359799279683477194271146اإلجمالي



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

1٤2

جدول رقم )3 ــ 6( أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة 
موزعين حسب الجنس والجنسية بالكليات اإلنسانية خالل العام الدراسي 1437 / 1438 هـ

الكلية
اإلجماليغير سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

112٨619٨٣66٤21٤٨922٤0الشريعة والدراسات اإلسالمية

11٤21٤٣2٨٤٣226515٧2٣6٣9٣التربية

6٤10٨1٧2٤0٣٤٣10٤111215اللغة العربية وآدابها

1٤11٨5٣26590592001٨5٣٨5الدعوة وأصول الدين

٧٧12119٨292٤5٣1061٤5251العلوم االجتماعية

معهد اللغة العربية لغير 
الناطقين بها

2٧1٤٤12٤٤2٨511٨69

المعهد العالي لألمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر

٣٣0٣٣٣0٣٣60٣6

معهد خادم الحرميين الشريفين 
ألبحاث الحج والعمرة

٣٣0٣٣10010٤٣0٤٣

61501115٨٨661195٨1٧٧الكلية الجامعية بالجموم

٤6٨٧2٧61٣11٧٤٨5التصاميم

٨٨11920٧٨9٣21211٧٧151٣2٨الكلية الجامعية بالقنفذة

٣29٣125252٨5٣5٧1211٧٨الكلية الجامعية بالليث

5٣22٧516٣1969259٤إدارة األعمال

505551121٣61٧6٨الدراسات القضائية واألنظمة

العلوم االقتصادية والمالية 
اإلسالمية

٣61٨5٤1621٨5220٧2

٨٣9٤٧1٤59٤٣52الكلية الجامعية بأضم

2٤٤266512٣٧٤٧5651٤0مركز اللغة اإلنجليزية

95711842141518167685147513512826اإلجمالي



الباب
1٤٣الثالث

جدول رقم )3 ــ 7( أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة
موزعين حسب الجنس والجنسية كلية المجتمع اإلنسانية خالل العام الدراسي 1437 / 1438 هـ

الكلية
اإلجماليغير سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

خدمة المجتمع والتعليم 
المستمر

08811617111425

08811617111425اإلجمالي

جدول رقم )3 ــ 8( أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة
موزعين حسب الجنس والجنسية بالكليات الصحية خالل العام الدراسي 1437 / 1438 هـ

الكلية
اإلجماليغير سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

162٧12٣٣592٨٨٧22199٣20الطب

506٣11٣٤٣19629٣٨21٧5العلوم الطبية التطبيقية

٣9٤٨٨٧291٣٤26٨61129الصيدلة

٤5٣٨٨٣٣52661٨06٤1٤٤طب األسنان

الصحة العامة والمعلوماتية 
الصحية

٣512٤٧٣٣5٣٨6٨1٧٨5

٨٣٧٤52252٧1062٧2التمريض

15٧229٣122٤10٣٤العلوم الصحية بالليث

1٧٨256062٣٨٣1العلوم الصحية بالقنفذة

1211٣٨21020٣2٣الطب بالقنفذة

3832856682241213456074061013اإلجمالي



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

1٤٤

جدول رقم )3 ــ 9( نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس
والمحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغة

في كليات الجامعة للعام الدراسي 1437 / 1438 هـ
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نسبة أعضاء هيئة 
التدريس السعوديين

العمادات واإلدارات 
المساندة

126٨5022سعودي
73%30.14

652٤160051غير سعودي

إدارة األعمال
٣21٣11٤60٧5سعودي

94%79.79
٣٨٧10019غير سعودي

التربية
2665996٣٧50٣2٨سعودي

393%83.46
15212٧20065غير سعودي

التصاميم
1112٤٨2٨0٧2سعودي

85%84.71
٤٣60001٣غير سعودي

التمريض
00٤2٣٨1٤5سعودي

72%62.50
611٨2002٧غير سعودي

الحاسب اآللي 
بالقنفذة

00٧1٣2٤0٤٤سعودي
60%73.33

01٧٨0016غير سعودي

الحاسب اآللي بالليث
00021٨020سعودي

41%48.78
1161٣0021غير سعودي

الحاسب اآللي ونظم 
المعلومات

٤15522٨920191سعودي
241%79.25

51020150050غير سعودي

الدراسات القضائية 
واألنظمة

6٧1٤52٣055سعودي
68%80.88

2٨٣0001٣غير سعودي



الباب
1٤5الثالث

اذالجنسيةالكلية
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ك
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اذ
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اذ
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ي
مال

إلج
ا

نسبة أعضاء هيئة 
التدريس السعوديين

الدعوة وأصول الدين
22٤٧10٨6٤٨50٣26سعودي

385%84.68
29191100059غير سعودي

السنة التحضيرية
0062٨00٣٤سعودي

95%35.79
0٤٣5220061غير سعودي

الشريعة والدراسات 
اإلسالمية

٤٣٤15٣21٤0019٨سعودي
240%82.50

1025٧000٤2غير سعودي

الصحة العامة 
والمعلوماتية الصحية

1052٣6٣٤٧سعودي
85%55.29

٤21٨1٣01٣٨غير سعودي

الصيدلة
0112٣٧10٨٧سعودي

129%67.44
1122٣600٤2غير سعودي

الطب
٧29٨9510202٣2سعودي

319%72.73
2٤1٧٣11500٨٧غير سعودي

الطب بالقنفذة
00101201٣سعودي

23%56.52
22٤20010غير سعودي

العلوم االجتماعية
915٤6٤2٨5119٨سعودي

251%78.88
1615202005٣غير سعودي

العلوم االقتصادية 
والمالية اإلسالمية

٤٣61٨2٣05٤سعودي
72%75.00

٣٣111001٨غير سعودي

العلوم التطبيقية
1٨2٧95619٤0295سعودي

371%79.51
201٨٣٨000٧6غير سعودي

العلوم الصحية 
بالقنفذة

00٣51٧025سعودي
31%80.65

٣021006غير سعودي



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

1٤6

اذالجنسيةالكلية
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نسبة أعضاء هيئة 
التدريس السعوديين

العلوم الصحية بالليث
002٤16022سعودي

34%64.71
009٣0012غير سعودي

العلوم الطبية 
التطبيقية

11219٨0111٣سعودي
175%64.57

91٨2590162غير سعودي

الكلية الجامعية بأضم
00021260٤٧سعودي

52%90.38
101٣005غير سعودي

الكلية الجامعية 
بالجموم

٣٤16٤2٤60111سعودي
177%62.71

610٣211٤٣66غير سعودي

الكلية الجامعية 
بالقنفذة

2٧٤1٤5112020٧سعودي
328%63.11

1229601190121غير سعودي

الكلية الجامعية بالليث
0216٤2650125سعودي

178%70.22
٤٧٣٣٧025٣غير سعودي

اللغة العربية وآدابها
112٨59٣5٣901٧2سعودي

215%80.00
201211000٤٣غير سعودي

المجتمع بمكة 
المكرمة

0٣220٣02٨سعودي
56%50.00

1٤1٣10002٨غير سعودي

المعهد العالي لألمر 
بالمعروف والنهي عن 

المنكر

2٣911٨0٣٣سعودي
36%91.67

012000٣غير سعودي

الهندسة بالقنفذة
002٣1٤019سعودي

32%59.38
0٣٧٣001٣غير سعودي

الهندسة بالليث
012٣1101٧سعودي

28%60.71
05٣٣0011غير سعودي



الباب
1٤٧الثالث

اذالجنسيةالكلية
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نسبة أعضاء هيئة 
التدريس السعوديين

الهندسة والعمارة 
اإلسالمية

51٨٤0٨٨00151سعودي
222%68.02

22162٣901٧1غير سعودي

خدمة المجتمع 
والتعليم المستمر

000٨00٨سعودي
25%32.00

01٤11011٧غير سعودي

طب األسنان
111٣٣650٨٣سعودي

144%57.64
1٣9٣5٤0061غير سعودي

مركز اللغة اإلنجليزية
01٧29121٧66سعودي

140%47.14
02٧190٤6٧٤غير سعودي

معهد اللغة العربية 
لغير الناطقين بها

1101٣٤112٤1سعودي
69%59.42

2121010٣2٨غير سعودي

معهد خادم الحرميين 
الشريفين ألبحاث الحج 

والعمرة

15116100٣٣سعودي
43%76.74

٣1٤20010غير سعودي





الباب الرابع
 االبتعــاث والتدريب

والتطوير





الفصل األول
االبتعاث الداخلي والخارجي





الباب
15٣الرابع

مقدمة:
ــه  ــة كفايات ، وتنمي

ً
ــا ــاء مجتمــع معرفــي منافــس عالمي ــة متطــورة تســاهم فــي بن ــة تعليمي ــة إرســاء حجــر األســاس لمرحل ــات بجامعــة أم القــرى بمثاب كان إنشــاء إدارة البعث

ــة. ــم وفــق المســتويات العالمي ــة التعلي ــات الجــودة الشــاملة لالرتقــاء بنوعي ــة بمــا يحقــق متطلب التعليمي

 فمنــذ بــدء انطــالق العمــل فــي اإلدارة التــي واكبــت إنشــاء كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية كأول صــرح للتعليــم العالــي بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتالهــا إنشــاء 

 حقيقيــة للتنميــة، وقــد حظيــت بتوجيــه كل 
ً

كليــة التربيــة بمكــة المكرمــة، بــرزت الحاجــة البتعــاث عــدد مــن الخريجيــن إلــى الخــارج لدراســة الماجســتير والدكتــوراه باعتبارهــا أداة

 لدعــم الجامعــة بالمــوارد البشــرية 
ً
 هامــا

ً
الجهــود التنمويــة لهــا؛ وذلــك للمســاهمة فــي االرتقــاء بالمســتوى النوعــي للتعليــم، واالســتفادة مــن الخبــرات المعرفيــة، لتكــون رافــدا

المؤهلــة وإعدادهــا بشــكل فاعــل، وبمــا ينســجم مــع المســتويات العالميــة.

الرسالة:
 لدعم التعليم في المملكة.

ً
العمل باستراتيجية تسير وفق السياسية الرصينة للدولة في دعم الكوادر البشرية لتكون رافدا

األهداف:
الة.	  المساهمة في بناء منظومة تعليمية فعَّ

دعم الجامعة بكوادر أكاديمية قادرة على األخذ بأسباب العلم.	 

تلبية االحتياجات المتجددة التي يفرضها تطور المجتمع.	 

تحقيق الجودة المطلوبة في مستوى الخريجين الدارسين بالخارج.	 

القيم:
المهنية.	 

الجودة.	 

الفريق الواحد.	 

المبادرة واإلنتاجية.	 



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

15٤

أعداد المبتعثين من المعيدين والمحاضرين للخارج
للعام الدراسي 1438/1437هـ

االطفالالمرافقونالمبتعثون المؤجلونالمبتعثون الخريجونالمبتعثون المقيدونجهة االبتعاث

٣0٨2٤0٣05٤٨0أمريكا

٣٣1٤0629٨5٤0بريطانيا

٧01006٨٣٤9كندا

10٣12٤9٣105استراليا

٨٣0٨٣ايرلندا

20011الصين

2٣00202٨المانيا

00010اليابان

900٧٧فرنسا

1001٣كوريا الجنوبية

22101٤٤2ماليزيا

100٣٣نيوزيلندا

10011هولندا

1001٤المغرب

10010إيطاليا

88190118221566المجموع
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:
ً
المبتعثين داخليا

 ومبتعثة في مختلف جامعات المملكة، وعدد الخريجين ٣٣ ممن تحصلوا على الدرجة.
َ
 لعام 1٤٣٧هـ بنحو 2٣1 مبتعثا

َ
يقدر عدد المبتعثين والمبتعثات داخليا





الفصل الثاني
التدريب
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أعداد المرشحين والمقبولين في البرامج التدريبية بمعهد اإلدارة العامة

الفصل الدراسي األول 1438/1437هـ

الفرعم
المقبولينالمرشحين

نسبة القبول %
نساءرجالنساءرجال

21ـــ10٤ـــ٤91الرياض رجال1

19ـــ1٧0ـــ٨٨0الشرقية رجال2

٣٤ـــ٤6ـــ1٣6عســـير رجال٣

1٨ـــ1٣1ـــ٧٣5مكـــــة رجال٤

٧٣5ـــ1٤٨9ـــنسوي الرياض5

926ـــ٣5ـــنسوي الشرقية6

المجموع
2242152445182205

376653314

مقارنة بين المتقدمين على البرامج التدريبية بمعهد اإلدارة العامة

الفصل الدراسي الثاني 1438/1437هـ

الفرعم
المقبولينالمرشحين

نسبة القبول %
نساءرجالنساءرجال

2٣ـــ٣1ـــ1٣6الرياض رجال1

1٤ـــ21ـــ1٤٧الشرقية رجال2

٣2ـــ2٤ـــ٧٤عســـير رجال٣

2٣ـــ225ـــ9٨٧مكـــــة رجال٤

6٤٨ـــ٨52ـــنسوي الرياض5

1٣21ـــ62ـــنسوي الشرقية6

المجموع
134491430177228

225837817
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مقارنة بين المتقدمين على البرامج التدريبية بمعهد اإلدارة العامة

للعام الدراسي 1438/1437هـ

الفرعم
الفصل الثانيالفصل األول

نسبة الترشيح %
نساءرجالنساءرجال

-٧2ـــ1٣6ـــ٤91الرياض رجال1

-٨٣ـــ1٤٧ـــ٨٨0الشرقية رجال2

-٤6ـــ٧٤ـــ1٣6عســـير رجال٣

٣٤ـــ9٨٧ـــ٧٣5مكـــــة رجال٤

-٨52٤٣ـــ1٤٨9ـــنسوي الرياض5

62٧٧ـــ٣5ـــنسوي الشرقية6

المجموع
22421524134491440-40-

3766225840-
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مقارنة بين المقبولين في البرامج التدريبية بمعهد اإلدارة العامة

للعام الدراسي 1438/1437هـ

الفرعم
الفصل الثانيالفصل األول

نسبة القبول %
نساءرجالنساءرجال

-٧0ـــ٣1ـــ10٤الرياض رجال1

-٨٨ـــ21ـــ1٧0الشرقية رجال2

-٤٨ـــ2٤ـــ٤6عســـير رجال٣

٧2ـــ225ـــ1٣1مكـــــة رجال٤

-6٤12ـــ٧٣ـــنسوي الرياض5

1٣٤٤ـــ9ـــنسوي الشرقية6

المجموع
451823017733-6-

53337829-





الفصل  الثالث
التطوير
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مقدمة:
عتبــر جامعــة أم القــرى الجامعــة التــي خصهــا اللــه عــز وجــل دون ســواها بكونهــا فــي أشــرف بقــاع العالــم وأطهرهــا، وحملهــا ذلــك مســئولية جســيمة فــوق مســئولياتها 

ُ
ت

 للبحــوث 
ً
لتكــون مشــكاة للعلــم بفروعــه المختلفــة والعلــوم الشــرعية علــى وجــه الخصــوص، ومنــارة يســتضئ بهــا طلبــة العلــم والدعــاة فــي كافــة أرجــاء المعمــورة، وينبوعــا

العلميــة المتنوعــة التــي تخــدم المجتمــع الســعودي والحرميــن الشــريفين وزوارهمــا ومختلــف مجــاالت العلــم والمعرفــة والجامعــة اليــوم تجــد نفســها مثــل ســواها مــن 

حتــم عليهــا التغييــر والتجديــد والتطويــر فــي نظمهــا وهياكلهــا 
ُ
مؤسســات التعليــم العالــي بالمملكــة وســط تيــارات متضــادة مــن التحديــات والتغيــرات المحليــة والعالميــة والتــي ت

ــا بــل ولتتغلــب عليهــا مــن خــالل غــرس منهجيــة الجــودة الشــاملة فــي حقولهــا اإلداريــة واألكاديميــة،  وكياناتهــا اإلداريــة واألكاديميــة لتواكــب وتســاير وتواجــه هــذه القضاي

ســاعد علــى المنافســة فــي عالــم بــات التغيــر الســريع أبــرز ســماته.
ُ
وتطويــر وتدريــب منســوبي الجامعــة لتحقيــق االرتقــاء والنمــاء؛ ولتحقيــق إنجــازات واضحــة للعيــان ت

 مــن عمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة بأهميــة المنجــزات التــي تحققــت فإننــا نضــع بيــن ايديكــم التقريــر الســنوي إلنجــازات العمــادة للعــام الدراســي 
ً
وإدراكا

 لتحقيــق الجــودة الشــاملة والتطويــر فــي جميــع قطاعــات الجامعــة.
ً
 لمزيــد مــن االنجــازات ومنطلقــا

ً
1٤٣٧/1٤٣6هـــ آمليــن أن يكــون دافعــا

الرؤية:
الريادة في تطوير ضمان جودة التعليم العالي على المستوى الوطني.

الرسالة:
التطوير المستمر بما يضمن جودة مخرجات الجامعة وفق معايير عالمية.

األهداف:
الهدف االستراتيجي الرئيس للعمادة:

ظــم األكاديميــة واإلداريــة والبحثيــة وتنميتهــا فــي أداء المــوارد البشــرية ومصــادر التعلــم 
ُ
ــات ضمانهــا وتطويرهــا وتحســينها فــي الن ــة الجــودة الشــاملة وعملي ترســيخ منهجي

 بالحصــول علــى 
ً
بالجامعــة بمــا يــؤدي ذلــك إلــى تحســين مخرجاتهــا وخدماتهــا فــي التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع مــن أجــل تحقيــق أفضــل أداء ممكــن، مدعومــا

االعتمــاد األكاديمــي الوطنــي والعالمــي مــع التأكيــد علــى ريــادة الجامعــة وعراقتهــا وهويتهــا اإلســالمية واالرتقــاء بهــا فــي التصنيفــات العالميــة.

األهداف العامة للعمادة:
وضع خطط قصيرة وبعيدة المدى للتطوير الجامعي ورفع الجودة النوعية في الجامعة.. 1

الوفاء بمتطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في المملكة والمؤسسات العالمية األخرى المانحة لشهادات االعتماد والجودة.. 2

تطوير وسائل القيا س والتقويم ومستويات األداء األكاديمي واإلداري الالزمة، واالستفادة الفعلية المثلى منها في الجامعة.. ٣

المساهمة بفاعلية في التطوير اإلداري لجميع وحدات وإدارات الجامعة.. ٤

تطوير الموارد البشرية المختلفة بمستوياتها ووظائفها المتعددة في الجامعة، وفق خطط واستراتيجيات واضحة المعالم مبنية على دراسات متعمقة.. 5

توفيــر البيئــة المالئمــة لتنميــة التعــاون الدولــي بيــن الجامعــة وغيرهــا مــن المؤسســات الدوليــة األخــرى. وحــث جميــع وحــدات الجامعــات علــى االســتفادة مــن برامــج . 6

التعــاون الدولــي القائمــة واالتفاقيــات الموقعــة بيــن المملكــة والــدول األخــرى.
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األهداف واإلجراءات العامة للخطة االستراتيجية:
استكمال تأسيس إدارات ووحدات عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية.. 1

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

توفير وتحديد المعايير ومؤشرات األداء والمراجع واألدلة اإلرشادية والوثائق والمواد المساندة لعمليات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي.. ٣

نشر ثقافة الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي بين منسوبي الجامعة بكل الكليات والعمادات والوحدات اإلدارية.. ٤

تنمية الموارد البشرية بالجامعة في مجاالت التدريس والتقويم وعمليات تطبيق الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي والمؤسسي.. 5

العمــل علــى ترســيخ آليــات ضمــان الجــودة الشــاملة واإلشــراف علــى تنفيــذ عمليــات التحســين والتطويــر للجــودة بجميــع الكليــات والعمــادات المســاندة والوحــدات اإلداريــة . 6

بالجامعة.

تقديم الدعم واالستشارة بعمليات المراجعة الخارجية، والتطويرية لكافة البرامج األكاديمية بالجامعة للحصول على االعتماد الوطني والعالمي.. ٧

اإلعداد والتهيئة والمشاركة في عمليات الحصول على االعتماد المؤسسي( الوطني والعالمي )للجامعة.. ٨

القيم:
االحترافية.	 

العمل بروح الفريق الواحد.	 

االتقان والتميز.	 

المسؤولية وااللتزام األخالقي.	 

الشفافية والنزاهة.	 
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عالقة العمادة باألطراف ذات الصلة
تتعــاون عمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة مــع جهــات عديــدة لتحقــق أهدافهــا وتــؤدي رســالتها مــن خــالل ذلــك التفاعــل والتعــاون مــع تلــك الجهــات ســواًء داخــل 

الجامعــة أو خارجهــا ويوضــح المخطــط التالــي الجهــات الرئيســة التــي لهــا عالقــة بالعمــادة:

وكالة الجامعة
للتطوير وريادة األعمال

 العمادات المساندة
والوحدات اإلدارية

عمادة التطوير 
الجامعي والجودة 

النوعية

 هيئات عالمية مانحة
االعتماد

 هيئة تقويم التعليم
المركز الوطني

للتقويم واالعتماد

بيوت الخبرة

 الكليات والمعاهد

وحدة التخطيط االستراتيجي:
ــب  ــم التدري ــة مــن خــالل تقدي ــر الجامعــي والجــودة النوعي ــط االســتراتيجي للجامعــة، ولعمــادة التطوي ــد مباشــرة وتختــص بتنســيق أعمــال التخطي ــع العمي وهــي وحــدة تتب

والدعــم الفنــي فــي مجــاالت التخطيــط االســتراتيجي لكافــة الوحــدات األكاديميــة واإلداريــة، لجامعــة أم القــرى.

المهـــام:
ترسيخ ثقافة التخطيط االستراتيجي بين الوحدات األكاديمية واإلدارية لجامعة أم القرى.	 

تنسيق أنشطة بناء نظام التخطيط االستراتيجي بجامعة أم القرى بالتعاون مع وحداتها األكاديمية واإلدارية.	 

اإلشراف على عمليات التخطيط االستراتيجي إلعداد الخطة االستراتيجية لجامعة أم القرى.	 

تقديم التدريب والدعم الفني للوحدات األكاديمية واإلدارية لتنفيذ ومتابعة الخطة االستراتيجية للجامعة على المستوى التكتيكي والتشغيلي. 	 

تنسيق ومتابعة وتقويم عمليات التخطيط االستراتيجي والتكتيكي والتشغيلي لعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية.  	 
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تقرير عن إنجازات وحدة التخطيط االستراتيجي
في عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

مالحظاتالتاريخالنشاطم

1
أعدت العمادة ورقة عمل بعنوان “ جامعة أم القرى تستلهم رؤية المملكة 20٣0 
في خطتها االستراتيجية الجديدة. ولقد تضمنت بعض الخيارات االستراتيجية التي 

يمكن للجامعة من خاللها التوافق مع رؤية المملكة 20٣0.
1٤٣٧/٨/5هـ

برنامج تدريبي عن استيفاء متطلبات هيئة تقويم التعليم في التخطيط 2
االستراتيجي.

من 6/29/1٤٣٧ 
الي 1٤٣٧/٨/٨

شارك فيها عدد)99( من أعضاء وعضوات هيئة 
التدريس في كليات ومعاهد الجامعة.

اعدت العادة تقريًرا عن خطاب سعادة عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية ٣
1٤٣٧/٨/1٨هـبخصوص رؤية المملكة 20٣0.

تشارك العمادة في لجنة التخطيط االستراتيجي للجامعة.٤

سعادة العميد ا.د./  محمد بن جعفر ثابت

ا. اسماعيل بن محمد الخالد.

ا.د. / أحمد قدري مختار بهلول

راجعت العمادة الخطط االستراتيجية لبعض كليات وبرامج الجامعة المختلفة.5

أمثلة على ذلك:

كلية الشريعة برنامج الشريعة – كلية الدعوة وأصول 
الدين برنامج الكتاب والسنة – كلية الطب –كلية  
خدمة المجتمع والتعليم المستمر– كلية الصحة 

العامة والمعلوماتية الصحية

6
اقترحت العمادة إنشاء مكتب لتحقيق الرؤية وتم إصدار قرار بها من معالي المدير 

برئاسة سعادة العميد ا.د/ محمد بن جعفر ثابت وتم تحويله بقرار الحق من 
معاليه الى ادارة لمبادرات الرؤية تتبع معاليه مباشرة.

٧
أعدت العمادة خطة للجامعة لالتصال مع المجتمع الجامعي والمجتمع المحلي 

برؤية المملكة 20٣0 تضمنت البرامج والفاعليات والمبادرات التي تساهم في 
التعريف بها وبمضامينها.

استجابة لتوجيه معالي مدير الجامعة للبرقية الخطية 
العاجلة لمعالي وزير التعليم بتاريخ 1٤٣٧/٧/25هـ.

أعدت العمادة مطوية للتعريف برؤية المملكة 20٣0 والتوجهات االستراتيجية 
للجامعة المنبثقة منها.

أعدت العمادة مقترح برنامج توعوي ألعضاء هيئة التدريس والطالب بعنوان “ 
جامعة أم القرى تستلهم رؤية المملكة 20٣0 وبرنامج التحول الوطني 2020”

آخر تعديل في أعدت العمادة آليات تحديث الخطة االستراتيجية  لجامعة أم القرى.
2016/5/10

أعدت العمادة خطة الجامعة لتحقيق برامج رؤية المملكة 20٣0 لتقديمها الى 
المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم الدورة السابعة المنعقدة بالرياض خالل الفترة 

15-1٨ رجب 1٤٣٨ الموافق 12-15 ابريل 201٧ “ الجامعات السعودية ورؤية 20٣0 : 
المعرفة وقود المستقبل “
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مالحظاتالتاريخالنشاطم

أعدت العمادة مبادرات تصب في تحقيق برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية 
المملكة 20٣0.

استجابة للرسالة الهاتفية العاجلة من وزارة التعليم 
بتاريخ 1٤٣٨/1/15هـ.

أعدت العمادة ورقة عمل عن جهود وتوجهات خطة جامعة أم القرى ضمن خطة 
قطاع التعليم العالي لتحقيق برامج رؤية المملكة 20٣0 على مستوى منطقة مكة 

المكرمة.

استجابة للبرقية العاجلة جدا من إمارة منطقة مكة 
المكرمة بخصوص دعوة لحضور ورشة عمل لتحديث 

استراتيجية المنطقة وموائمتها مع رؤية المملكة 
20٣0 بتاريخ 1٤٣٨/٣/2٨هـ.

مشاركة فريق العمادة في مناقشة المقترح الخطة االنتقالية للجامعة)1٤٣5-
1٤٤0هـ( المعد من سعادة العميد الدكتور أيمن جوهرجي أكتوبر-نوفمبر 201٧.
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1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

1٧0

وكاالت العمادة ووحداتها
(المهام ــ اإلنجازات ــ التحديات والصعوبات)

وكالة العمادة للتدريب.	 

وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي.	 

وكالة القياس والتقويم.	 

وكالة العمادة بشطر الطالبات.	 

وكالة العمادة للتدريب

البرامج والدورات التدريبية التي قدمتها عمادة التطوير 
الجامعي والجودة النوعية خالل العام الجامعي 1437/1436هـ

عدد الحضورالفئة المستهدفةعدد األيامالمدربالبرنامجم

1
التعلم النشط

) ضمن برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد(
25نساء1د. أمينة األحمدي

2
أساليب التقويم

) ضمن برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد (
2٤نساء1د. ديانا حماد

٣
استراتيجيات التدريس الجامعي

) ضمن برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد (
25نساء1د. نهير طه حسن

ويالحظ قلة البرامج المقدمة من العمادة، وذلك نظًرا لعدم وجود أي ميزانية للتدريب مقدمة من الجامعة خالل هذا العام.
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وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي
تعمــل العمــادة علــى كتابــة الدراســة الذاتيــة لجامعــة أم القــرى وذلــك لتهيئتهــا للحصــول علــى االعتمــاد المؤسســي للجامعــة. ونســب اإلنجــاز فــي معظــم المعاييــر اإلحــدى 

عشــرة تجــاوزت الـــ ٧0% والمتابعــة مــا زالــت مســتمرة.

زيارات المراجعة الداخلية لكليات وبرامج الجامعة: 
تــم تشــكيل اللجنــة األولــى للمراجعــة الداخليــة فــي عــام 1٤٣6هـــ وضمــت مجموعــة مــن أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس ذوي الخبــرة فــي مجــال الجــودة واالعتمــاد 

األكاديمــي. وقــد بــدأت اللجنــة بزيــارة البرامــج األكاديميــة التــي تســتعد لزيــارات مــن هيئــات االعتمــاد الدوليــة.

وفــي عــام 1٤٣٧هـــ توســعت مهــام اللجنــة لتشــمل زيــارة جميــع الكليــات واألقســام األكاديميــة بهــدف مراجعــة مســتوى الجــودة لديهــا وتهيئتهــا للمشــاركة فــي مشــروع 

االعتمــاد المؤسســي الوطنــي لجامعــة أم القــرى. وبنــاء علــى زيــادة المهــام تمــت زيــادة أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس المشــاركين فــي اللجنــة لالســتفادة إلــى أقصــى 

حــد ممكــن مــن الخبــرات المتوفــرة فــي الجامعــة.

وتضــم »لجنــة المراجعــة الداخليــة للبرامــج األكاديميــة واالعتمــاد األكاديمــي« التشــكيل المكــون مــن عميــد التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة رئيًســا وعــدد 2٣ عضــًوا 

)اجمالــي 2٤ عضــًوا( بشــطر الطــالب، وســعادة وكيلــة عمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة رئيًســا و19 عضــوة بشــطر الطالبــات )إجمالــي العضــوات 20 عضــوة( بشــطر 

الطالبــات.

أعضاء لجنة المراجعة الداخلية

عضوات أعضاء
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1٧2

وحددت مهام اللجنة في اآلتي:
االطالع على تقرير الدراسة الذاتية والتأكد من استيفائه لمتطلبات هيئة تقويم التعليم.. 1

التأكد من تفعيل نظام الجودة في إدارة البرنامج.. 2

التأكد من توفير األدلة والشواهد.. ٣

ا لمتطلبات هيئة تقويم التعليم.. ٤
ً

التأكد من مالئمة التجهيزات الالزمة لفريق المراجعة الخارجية طبق

ا لمتطلبات هيئة تقويم التعليم.. 5
ً

تقديم اإلرشادات الخاصة بزيارة فريق المراجعة الخارجية طبق

ا الحتياجات كل برنامج.. 6
ً

تقديم النصح والمشورة وفق

ا التوصيات والمقترحات.. ٧
ً
إعداد تقرير الزيارة متضمن

التحقق من استيفاء القائمين على البرنامج للتوصيات الواردة في تقرير المراجعين الخارجيين من هيئة تقويم التعليم من خالل الوقوف على الخطط التحسينية.. ٨

عــد زيــارات المراجعــة الداخليــة لكليــات وبرامــج الجامعــة ســواء بمكــة المكرمــة أو الفــروع  مــن أهــم الفعليــات التــي تقــوم بهــا عمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة، 
ُ
وت

وتســبق فعاليــات زيــارة الكليــة وبرامجهــا األكاديميــة زيــارة تنســيقية يقــوم بهــا أحــد منســوبي العمــادة.

 ومن أهم أهداف الزيارة التنسيقية:
التأكيد على موعد زيارة فريق المراجعة الداخلية.	 

شرح أهداف الزيارة لمسئولي الكلية والبرامج.	 

التعريف بجدول فعاليات الزيارة مع مسئولي الكلية والبرامج.	 

توضيح ضوابط وتعليمات ومتطلبات الزيارة لمسئولي الكلية. 	 

جمع بيانات احصائية عن الكلية وبرامجها األكاديمية.	 

الرد على أي استفسارات خاصة عن الزيارة من جانب مسئولي الكلية.	 

فعاليات الزيارة:
ــا ســعادة وكيــل الجامعــة للتطويــر 

ً
يقــوم فريــق المراجعــة الداخليــة  بعمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة بإجــراء زيــارات لكليــات وبرامــج الجامعــة، و يتــرأس الفريــق أحيان

 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
ً
وريــادة األعمــال، ويتكــون الفريــق عــادة برئاســة ســعادة عميــد التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة ووكالء ومستشــاري العمــادة مصطحبيــن عــددا

 مــن عضــوات هيئــة التدريــس المتعاونــات مــع العمــادة 
ً
المتعاونيــن مــع العمــادة بشــطر الطــالب وفــي المقابــل ســعادة وكيلــة عمــادة التطويــر والجــودة مصطحبــة عــددا

بشــطر الطالبــات، لمعظــم كليــات الجامعــة لالطــالع علــى مســتوى الجــودة ومــدى تحقــق المتطلبــات وتحديــد الصعوبــات لحــل المشــكالت التــي تواجــه الكليــات والبرامــج 

المختلفــة بالجامعــة.

وقد بلغت زيارات عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية:
21 كلية بمكة المكرمة والفروع.

.
ً
٨٣ برنامًجا أكاديميا

وتبــدأ فعاليــات الزيــارة بالجلســة االفتتاحيــة ويشــارك فيهــا مــن جانــب العمــادة، عميــد عمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة وفريــق العمــادة مــن وكالء ووكيلــة العمــادة 

ــات، ورؤســاء األقســام األكاديميــة والوكيــالت فــي شــطر الطالبــات ومســئول وحــدة  والمستشــارين، ومــن جانــب الكليــة عميــد ووكالء الكليــة ووكيلــة الكليــة بشــطر الطالب

الجــودة وبعــض أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة.
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ويتم إيضاح أهداف الزيارة والذي يتمثل في اآلتي:
 الوقوف على مدى االلتزام بمعايير هيئة تقويم التعليم )الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي سابقا(.	 

تقديم الدعم والمشورة لمنسوبي الكلية والبرامج.	 

التأكد من استكمال الكلية وبرامجها األكاديمية لمتطلبات االعتماد المؤسسي لجامعة أم القرى التي يجب توفيرها على مستوى الكليات واألقسام األكاديمية.	 

اإلجابة عن استفسارات وأسئلة منسوبي الكلية والبرامج األكاديمية حول األمور الخاصة بالجودة واالعتماد. 	 

 التعرف على مستوى النظام الداخلي إلدارة الجودة بالكلية واألقسام األكاديمية بها.	 
ً
 كما تستهدف الزيارة أيضا

التأكد من تفعيل نظام الجودة في إدارة الكلية وبرامجها األكاديمية.	 

التأكد من توفير األدلة والشواهد.	 

ا لمتطلبات هيئة تقويم التعليم.	 
ً

التأكد من مالءمة التجهيزات الالزمة لفريق المراجعة الخارجية طبق

ا لمتطلبات هيئة تقويم التعليم.	 
ً

تقديم االرشادات الخاصة بزيارة فريق المراجعة الخارجية طبق

ا الحتياجات كل برنامج.	 
ً

تقديم النصح والمشورة وفق

ا التوصيات والمقترحات.	 
ً
إعداد تقرير الزيارة متضمن

ــق فرعــي بعــدد مــن  ــة، ويقــوم كل فري ــة بالكلي ــة بعــدد البرامــج األكاديمي ــى مجموعــات فرعي ــة إل ــق المراجعــة الداخلي ــم تقســيم فري ــة يت وبعــد انتهــاء الجلســة االفتتاحي

الفعاليــات فــي البرنامــج األكاديمــي المــوكل بمراجعتــه مســتخدًما أدوات المراجعــة المصممــة مــن قبــل فريــق العمــادة، وهــذه الفعاليــات عبــارة عــن فحــص الوثائــق الخاصــة 

ــا عمــل جولــة فــي القســم األكاديمــي للوقــوف علــى توافــر ومــدى 
ً

بالجــودة، وعمــل مقابلــة جماعيــة مــع أعضــاء هيئــة التدريــس ومقابلــة جماعيــة أخــرى مــع الطــالب، وأيض

كفايــة المرافــق والتجهيــزات بالقســم.

ــات  ــم تحديثهــا بصــورة منتظمــة وإتاحتهــا علــى موقــع العمــادة لتتمكــن الكلي ــارات، وت ــق العمــادة لالســتخدام خــالل الزي ــل فري ــم عــدد مــن النمــاذج مــن قب ــم تصمي كمــا ت

واألقســام مــن اســتخدامها لتطويــر أعمالهــم ولالســتعداد للزيــارات.

فــي نهايــة يــوم الزيــارة يتجمــع فريــق المراجعــة الداخليــة بجميــع مجموعاتــه الفرعيــة والتــي قامــت بمراجعــة برامــج الكليــة مــع مســئولي الكليــة والبرامــج األكاديميــة، وذلــك 

لتقديــم تقريــر ملخــص ســريع – يتــم إلقائــه شــفهًيا - يتضمــن أهــم المالحظــات العامــة، أهــم اإلشــادات، وكــذا أهــم التوصيــات بــكل برنامــج أكاديمــي بالكليــة.

تقرير فريق المراجعة:

ــا أســماء فريــق الزيــارة، أســماء الفــرق الفرعيــة لــكل برنامــج، اجــراءات، 
ً
يقــوم فريــق المراجعــة الداخليــة بإعــداد تقريــر تفصيلــي شــامل عــن زيــارة المراجعــة الداخليــة للكليــة متضمن

فعاليــات الزيــارة، المالحظــات واإلشــادات والتوصيــات العامــة للكليــة، والمالحظــات واإلشــادات والتوصيــات الخاصــة بــكل برنامــج أكاديمــي بالكليــة.

يرسل هذا التقرير إلى معالي مدير الجامعة، وترسل نسخة من التقرير إلى سعادة وكيل الجامعة للتطوير وريادة األعمال، كما يرسل نسخة أخيرة إلى عميد الكلية. 

خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر أجــرت عمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة زيــارات دعــم فنــي ومراجعــة داخليــة لبرامــج الكليــات خــالل الفتــرة شــهر ذو القعــدة 	 

 للجــدول التالــي:
ً
1٤٣٧/ شــهر شــعبان 1٤٣٨ وفقــا



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

1٧٤

زيارات الدعم الفني من فرق العمل بعمادة التطوير 
الجامعي والجودة النوعية وخبير دولي إلى كليات الجامعة

تاريخ الزيارة الكلية/البرامجالبرامجمسلسل  

1

1٤٣٨/12/29كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

1٤٣٨/12/29قسم الشريعة1

1٤٣٨/12/29قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية2

2

1٤٣٨/2/6كلية الدعوة وأصول الدين

1٤٣٨/2/6قسم العقيدة1

1٤٣٨/2/6قسم القراءات2

1٤٣٨/2/6قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية٣

1٤٣٨/2/6قسم الكتاب والسنة٤

٣

1٤٣٨/2/2٧كلية إدارة األعمال

1٤٣٨/2/2٧قسم المحاسبة1

1٤٣٨/2/2٧قسم التسويق2

1٤٣٨/2/2٧قسم السياحة والفندقة٣

1٤٣٨/2/2٧قسم إدارة األعمال٤

1٤٣٨/2/2٧قسم إدارة أعمال الحج والعمرة5

٤

1٤٣٨/٣/19كلية الدراسات القضائية واألنظمة

1٤٣٨/٣/19قسم الدراسات القضائية1

1٤٣٨/٣/19قسم األنظمة2

5

1٤٣٨/٣/10كلية العلوم االقتصادية والمالية االسالمية

1٤٣٨/٣/10قسم االقتصاد1

1٤٣٨/٣/10قسم المصارف واألسواق المالية2

1٤٣٨/٣/10قسم التمويل٣

1٤٣٨/٣/10قسم التأمين٤
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تاريخ الزيارة الكلية/البرامجالبرامجمسلسل  

6

1٤٣٨/1/9كلية العلوم التطبيقية

1٤٣٨/1/9قسم األحياء1

1٤٣٨/1/9قسم العلوم الرياضية2

1٤٣٨/1/9قسم الكيمياء٣

1٤٣٨/1/9قسم الفيزياء٤

٧

1٤٣٨/6/1٣كلية الهندسة والعمارة االسالمية

1٤٣٨/6/1٣قسم الهندسة الميكانيكية1

1٤٣٨/6/1٣قسم العمارة اإلسالمية2

1٤٣٨/6/1٣قسم الهندسة الكهربائية٣

1٤٣٨/6/1٣قسم الهندسة المدنية٤

٨

 

 

1٤٣٨/6/1٤كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات

1٤٣٨/6/1٤قسم علوم الحاسب اآللي1

1٤٣٨/6/1٤قسم هندسة الحاسب اآللي2

9

 

 

 

 

1٤٣٨/٤/6كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

1٤٣٨/٤/6قسم الوبائيات1

1٤٣٨/٤/6قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية2

1٤٣٨/٤/6قسم صحة البيئة٣

1٤٣٨/٤/6قسم التوعية والتعزيز الصحي٤

10

 

 

 

1٤٣٨/5/٣0كلية اللغة العربية وآدابها

1٤٣٨/5/٣0قسم اللغة والنحو والصرف1

1٤٣٨/5/٣0قسم البالغة والنقد2

1٤٣٨/5/٣0قسم األدب٣



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

1٧6

تاريخ الزيارة الكلية/البرامجالبرامجمسلسل  

11

1٤٣٨/٣/26كلية التربية

1٤٣٨/٣/26قسم التربية البدنية1

1٤٣٨/٣/26قسم التربية الفنية2

1٤٣٨/٣/26قسم التربية األسرية

1٤٣٨/٣/26قسم رياض األطفال٨

1٤٣٨/٣/26قسم التربية الخاصة9

12

1٤٣٨/٣/5كلية العلوم االجتماعية

1٤٣٨/٣/5قسم علم المعلومات1

1٤٣٨/٣/5قسم اإلعالم2

1٤٣٨/٣/5قسم الخدمة االجتماعية٣

1٤٣٨/٣/5قسم الجغرافيا٤

1٤٣٨/٣/5قسم اللغة اإلنجليزية5

1٣

1٤٣٨/٧/22معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

1٤٣٨/٧/22قسم تعليم اللغة العربية1

1٤٣٨/٧/22قسم إعداد المعلمين2

1٤

1٤٣٨/٧/1٣كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر

1٤٣٨/٧/1٣قسم البرامج1

1٤٣٨/٧/1٣قسم التدريب2

1٤٣٨/٧/1٣قسم الديبلومات٣

15

1٤٣٨/٣/22كلية التصاميم

1٤٣٨/٣/22قسم تصميم األزياء1

1٤٣٨/٣/22قسم السكن وإدارة المنزل2
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تاريخ الزيارة الكلية/البرامجالبرامجمسلسل  

16

1٤٣٨/6/2٨الكلية الجامعية بالجموم

1٤٣٨/6/2٨قسم الدراسات اإلسالمية1

1٤٣٨/6/2٨قسم اللغة العربية2

1٤٣٨/6/2٨قسم الرياضيات٣

1٤٣٨/6/2٨قسم الكيمياء٤

1٤٣٨/6/2٨قسم الفيزياء5

1٤٣٨/6/2٨قسم األحياء6

1٤٣٨/6/2٨قسم الحاسب اآللي٧

1٤٣٨/6/2٨قسم المحاسبة٨

1٤٣٨/6/2٨قسم الخدمة االجتماعية10

1٤٣٨/6/2٨قسم اإلعالم11

1٧
1٤٣٧/12/2٧كلية الحاسب اآللي بالقنفذة

1٤٣٧/12/2٧قسم علوم الحاسب االلي - بالقنفذة1

وتعتزم العمادة مواصلة زيارات الدعم الفني لمساعدة الكليات لالمتثال وتلبية متطلبات التقدم لالعتماد البرامجي من )هيئة تقويم التعليم(.	 



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

1٧٨

االعتماد البرامجي الدولي:
علــى الرغــم مــن وجــود صعوبــات وخاصــة فــي المخصصــات الماليــة لالعتمــاد الدولــي إال أن هنــاك عــدة برامــج حصلــت علــى االعتمــاد الدولــي خــالل العــام الجامعــي 	 

 كمــا يوضــح ذلــك الجــدول التالــي:
ً
 إلــى 2٧ برنامجــا

ً
1٤٣٧/1٤٣6هـــ ليصــل العــدد اإلجمالــي للبرامــج المعتمــدة دوليــا

List of Internationally Accredited Programs(As on October 25, 2016)

No College Agency Programs

1
Makkah Community College

COE

Accounting
Architecture Assistant

Computer Sciences
Marketing
Banking

2 Engineering ABET
Electrical

Mechanical
Civil

3 Computer ABET
Computer Engineering

Computer Sciences

4 Applied Medical Sciences

AHPGS

Clinical Nutrition
Laboratory Medicine

Physical Therapy
Anesthesia Technology

Emergency Medical Services
5 Public Health AHPGS Health Services Management
6 Nursing AHPGS Nursing

7 Social Sciences

AALE

Geography
English Language

Social Work
Information Science

Media
Center of English Language

8 Medicine AHPGS Medicine
9 Dentistry AHPGS Dentistry

10 Pharmacy AHPGS
Bachelor of Pharmaceutical

Pharm-D
Total Accredited Programs 27
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نقاط القوة:
الدعم الفني المستمر الذي تقدمه عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية لنشر ثقافة الجودة واالعتماد.	 

التعاون المثمر والبناء بين عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية وهيئات االعتماد الوطنية والدولية.	 

اهتمام هيئة التدريس في األقسام المرشحة لالعتماد لخوض التجربة رغم ما بها من أعباء زائدة وتحديات.	 

 	.
ً
التواصل المستمر بين هيئة التدريس والمحافل األكاديمية الدولية يتيح لهم التعرف والتواصل مع الجامعات المعتمدة دوليا

التنافس الدائم بين جامعات المملكة للحصول على االعتماد البرامجي المحلي والدولي، وأثره اإليجابي على الخريجين.	 

الصعوبات:
ضعف الميزانية المالية المخصصة لمتطلبات لالعتماد البرامجي.	 

االزدواجية في تحضير الوثائق لالعتماد الوطني والدولي للبرامج.	 

ضعف البنية التحتية في بعض الكليات وبخاصة في الفروع )على سبيل المثال التجهيزات المعملية واإلنترنت( 	 

ضعف نظام األرشفة اإللكترونية مما يصعب على القائمين بأنشطة الجودة توفير الوثائق الخاصة باألدلة والشواهد لممارسات تستوفى معايير االعتماد.	 

ال يوجد دليل ارشادي واضح ومحدد يساعد القائمين على برامج الجامعة الستيفاء ممارسات معايير االعتماد )1(.	 

ال توجــد آليــات واضحــة للكليــات والبرامــج ســواء فــي اإلجــراءات اإلداريــة أو الماليــة لكيفيــة االســتعانة بمستشــارين فــي الجــودة أو مراجعيــن مســتقلين الســتكمال بنــود 	 

التقويــم الذاتــي كمــا هــو مطلــوب فــي نمــاذج )هيئــة تقويــم التعليــم(.

بعض البيانات واإلحصاءات المركزية التي تحتاجها البرامج في عمليات التقويم تحتاج إلى مراجعة وتنقيح.	 

ضعف في التنسيق بين كال الشطرين الرجالي والنسائي بالجامعة. 	 

ال توجد آليات تواصل وتنسيق بين البرامج المتماثلة في الفروع والمقر الرئيسي للجامعة.	 

ال يوجد أي نظام تحفيزي لألعضاء العاملين بالجودة ولجانها مما سبب إعراض البعض عنها حيث يعتبرونها عبئا فوق أعبائهم اإلدارية والتدريسية والبحثية.	 

 في تقييمها وخاصة بالمعيار الثامن.	 
ً
عدم توافر المعلومات عن الميزانيات المخصصة للبرامج والكليات مما يشكل عائقا

ال توجد بيانات مركزية متاحة للبرامج تساعدهم على المقارنة المرجعية الداخلية مع برامج الجامعة على األقل.	 

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

الــكادر الفنــي واإلداري بعمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة غيــر كاف لتغطيــة جميــع برامــج الجامعــة ومتطلباتهــا حيــال االعتمــاد البرامجــي ســواًء المحلــي أو 	 

الدولــي.

ضعف التواصل بين الفروع والمقر الرئيسي بالجامعة.	 

عدم كفاية الدورات التدريبية المخصصة للفروع فيما يخص أنشطة االعتماد البرامجي.	 

مقترحات التحسين:
تخصيص ميزانية مالية كافية لالعتماد البرامجي.	 

وضع نظام للحوافز والمكافآت للعاملين في الجودة واالعتماد داخل الكليات.	 

التنسيق مع هيئة تقويم التعليم إلعفاء البرامج الحاصلة على االعتماد الدولي من التقدم لالعتماد الوطني.	 

التعاقد مع خبراء وجامعات وهيئات محلية ودولية لإلرشاد والمقارنات المرجعية والرأي المستقل.	 

زيادة الدورات التدريبية المخصصة للفروع فيما يخص أنشطة االعتماد البرامجي.	 

التنسيق بين كال الشطرين الرجالي والنسائي بالجامعة لصالح العملية التعليمية )في حدود القواعد المتعارف عليها بالمملكة(. 	 

1  يســتهدف » دليــل االعتمــاد البرامجــي الوطنــي لجامعــة أم القــري« ســد النقــص فــي هــذا المجــال وتنميــط العمــل فــي أنشــطة االعتمــاد البرامجــي بيــن جميــع برامــج 

جامعــة أم القــرى. 



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

1٨0

إيجاد آليات تشجع على التواصل والتنسيق بين البرامج المتماثلة في المقر الرئيسي للجامعة والفروع.	 

إتاحة البيانات والمعلومات عن الميزانيات المخصصة للبرامج والكليات.	 

إتاحة البيانات المركزية للبرامج المتماثلة لتساعدهم على المقارنة المرجعية الداخلية.	 

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

توفيــر الكــوادر الفنيــة واإلداريــة بعمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة لتغطيــة كافــة أنشــطة وبرامــج الجامعــة ومتطلباتهــا حيــال االعتمــاد البرامجــي ســواًء 	 

المحلــي أو الدولــي.
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وكالة القياس والتقويم
مــن خــالل وكالــة القيــاس والتقويــم يتــم وضــع السياســة العامــة للقيــاس والتقويــم، وتصميــم وتطبيــق أدوات القيــاس والتقويــم، وتقديــم الدعــم الفنــي فــي مجــال 

تطبيقهــا، ونشــر ثقافــة القيــاس والتقويــم فــي مجتمــع الجامعــة.

المهام:
وضع السياسة العامة للقياس والتقويم على مستوى الجامعة.	 

تصميم، وتطبيق أدوات للقياس والتقويم بالجامعة.	 

نشر ثقافة القياس والتقويم في مجتمع الجامعة	 

تقديم الدعم الفني لوحدات األكاديمية والعمادات المساندة المختلفة فيما يتعلق بمهام الوحدة.	 

تقديم التوصيات لوحدات الجامعة في مجاالت القياس والتقويم.	 

التعاون مع المؤسسات المعنية بالقياس والتقويم لالستفادة من الخبرات الناجحة والتجارب المتميزة.	 

تنفيذ الخطة التشغيلية السنوية للوحدة بعد إقرارها من العمادة لضمان تحقيق التطوير والتحسين المستمر.	 

عدد الكليات المشاركة في تقويم المقررات الدراسية وخبرة الطلبة والبرامج األكاديمية
الفصل األول 1437هـ

الكليات المشاركة 
في التقويم

عدد  المقررات 
الدراسية التي تم 
تقويمها في الكلية

عدد الطلبة 
المشاركين في 
تقويم المقررات

عدد الطلبة 
المشاركين  في 

تقويم  خبرة الطلبة

عدد الطلبة 
المشاركين في 
تقويم البرنامج 

األكاديمي

مالحظات

الشريعة والدراسات 

اإلسالمية
طالب فقط15٤01٨٨9٤

طالب وطالبات1٤2٤9٨5٧125٤6الدعوة وأصول الدين

طالبات فقطــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣0٧٧6التربية

طالب وطالباتــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣115الطب

الصحة العامة 

والمعلوماتية الصحية
طالب وطالبات16٧16٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالب وطالبات1٨9٣٧192٤6215الكلية الجامعية بالليث

طالب وطالباتــــــــــــــــــــــــــــــــــ2065٧العلوم الصحية بالليث
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خدمة التصحيح اآللي الفصل األول 1437هـ
مالحظاتعدد النماذج المصححةعدد النماذج المصروفة

طالب55000٤0٤99

طالبات10000٨5920

126٤19إجمالي النماذج المصححة



عدد الكليات المشاركة في تقويم المقررات الدراسية وخبرة الطلبة والبرامج األكاديمية
الفصل الثاني 1437هـ

الكليات المشاركة في 
التقويم

عدد  المقررات 
الدراسية التي تم 
تقويمها في الكلية

عدد الطلبة 
المشاركين في 
تقويم المقررات

عدد الطلبة 
المشاركين  في 

تقويم  خبرة الطلبة

عدد الطلبة المشاركين 
في تقويم البرنامج 

األكاديمي
مالحظات

طالب وطالبات٤590٨٣2٣11٧الشريعة والدراسات اإلسالمية

طالبات فقط٤٣9٨2215122الدعوة وأصول الدين

العلوم التطبيقية

ـــــــــــــــــ
طالب وطالبات٨2٤٧ـــــــــــــــــ

طالب وطالبات1٧5٣12٨229٧٣الكلية الجامعية بالليث

طالب وطالبات25٨٤5٤٧٤0العلوم الصحية بالليث

خدمة التصحيح اآللي الفصل الثاني 1437هـ

مالحظاتعدد النماذج المصححةعدد النماذج المصروفة

طالب50000٤٣000

طالبات90000٧٣000

116000إجمالي النماذج  المصححة





الباب الخامس
البحث العلمي والمكتبات

والمجالت العلمية 





الفصل األول
المعاهد البحثية
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معهد خادم الحرمين الشريفي ألبحاث الحج والعمرة

رؤية المعهد:
المرجُع العلمي االستشاري الرائد في أبحاث الحج والعمرة والزيارة وتطبيقاتها.

رسالة المعهد:
 للمقاصد الشرعية.

ً
تقديم دراسات وبرامج بحثية واستشارية وتدريبية وخدمات للمجتمع، تسعى لتطوير منظومة متكاملة ومستدامة للحج والعمرة والزيارة تحقيقا

أهداف المعهد:
يسعى المعهد لتحقيق األهداف التالية: 

م عمل نموذج محاكاة حسابي لمختلف
َ
 لمختلف أنواع اإلحصائيات والحقائق، ومن ث

ً
 شامال

ً
 علميا

ً
1. تأسيس بنِك للمعلومات عن الحج والعمرة يكون مرجعا

 على التخطيط. 
ً
   عمليات الحج، مما يساعد كثيرا

2. العمل على بناء سجٍل تاريخي متكامٍل بالدراسات والوثائق، والصور واألفالم والخرائط، والمخطوطات التاريخية للحج ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

 المكرمة والمدينِة المنورة.
َ

٣. المحافظة على البيئة كما خلقها الله تعالى في المناطق المقدسة والبيئة اإلسالمية بمكة

٤. تطوير الخدمات والمرافق المقدمة في الحج والعمرة والزيارة ورفع كفاءتها التشغيلية.

النشاط البحثي والتفاعلي لكافة أقسام المعهد خالل العام الجامعي 1438/1437هـ
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األبحاث المنجزة

الباحث المحورعنوان البرنامجم

استراتيجية تقييم المنشآت الغذائية العاملة بمنظومة الحج والعمرة )موسمي رمضان ــ الحج(1

ية
صح

 و
ية

بيئ

د. بسام حسين مشاط

د. عمر بشير أحمدفحص جرثومة الليجيونيال في مساكن الحجاج بطريقة الـ RCP )موسمي رمضان ــ الحج(2

د. عمر بشير أحمدحصر وإدارة النفايات الطبية بمساكن الحجاج والمعتمرين ــ رمضان وحج ٨٣٤1هـ )موسم رمضان(٣

د. عبد الله فيصل السباعيتقييم منظومة إدارة النفايات الصلبة بالمسجد الحرام )موسم رمضان(٤

د. إبراهيم الخالديمكافحة مرض حمى الضنك في الحرمين الشريفين )موسمي رمضان ــ الحج(5

تقييم األثر البيئي لمواقع التخلص من مخلفات مجازر مشروع المملكة العربية السعودية لإلفادة 6
د. تركي بن محمد حبيب اللهمن الهدي واألضاحي - حج ٨٣٤1هـ )موسم الحج(

أ.د. إبراهيم حسين أحمد عبدالرحيمتقييم الوضع البيئي والصحي بمواقيت اإلحرام )ميقات ذو الحليفة( ــ حج ٨٣٤1هـ٧

إعداد المعايير التصميمية لواجهات مباني إسكان الحجاج والمعتمرين بمكة المكرمة )موسمي ٨
رمضان ــ الحج(

ية
س

ند
وه

ة 
راني

عم
د. محمد إدريس

د. سامي برهمينمؤشرات قياس أداء وخدمات العمرة )موسم رمضان(9

 إلى مساكن الحجاج والمسجد الحرام 10
ً
التوسع بالنقل الترددي لكامل المشاعر المقدسة وصوال

د. فاضل عثمان)موسمي رمضان ــ الحج(

د. خالد أسرهدراسة أزمنة االنتقال على المحاور الرئيسية  في مكة المكرمة )موسمي رمضان ــ الحج(11

د. هتان فلمبانتصميم نظام التحكم بالضجيج الصادر من مراوح التهوية باإلنفاق )موسمي رمضان ــ الحج(12

متابعة النقل العام بالحافالت بين مواقف حجز المركبات على مداخل مكة المكرمة والمسجد الحرام 1٣
د. محمد باضبعان)موسم رمضان(

د. أكرم نورتصميم نظام متقدم لتحليل المخاطر لتقاطعات شبكة الطرق )موسم رمضان(1٤

د. سامي برهمينمؤشرات قياس أداء مرافق وخدمات الحج )موسم الحج(15

بناء نظام ذكي ألتمته جمع وتحليل البيانات لمتابعة وتقييم مدى التزام الحجاج بجدول تحركاتهم 16
د. أكرم نور)موسم الحج(

م. عبدالله فودةدراسة تطوير منظومة طرق المشاة بمكة المكرمة ٨٣٤1هـ )موسم الحج(1٧
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الباحث المحورعنوان البرنامجم

مشروع مراقبة وتحليل الشبكات االجتماعية ومصادر األخبار العربية والعالمية )الماجل( )موسمي 1٨
رمضان ــ الحج(

ية
لم

لع
ت ا

ما
خد

وال
ت 

ما
لو

مع
د.مازن بن عبدالله مليباريال

نمذجة ومحاكاة لطرق تنظيم الزيارة للروضة بالمسجد النبوي الشريف )موسمي رمضان ــ الحج(19
د.محمد صديق ياسين

دراسة تحليلية عن ظاهرتي السرقة والنشل في المسجد الحرام وساحاته )موسمي رمضان ــ الحج(20
د.محمد خالد شمبور

د.محمد خالد شمبورتوزيع مخيمات منى باستخدام تقنية خوارزميات التحسين21

دور موقع التواصل االجتماعي )تويتر( في بناء الوعي بمناسك وتعليمات الحج والعمرة لدى عينة 22
من حجاج الدول العربية لموسم ٨٣٤1هـ )موسمي رمضان - الحج( 

ن 
ؤو

ش
وال

ث 
حو

الب
ية

الم
إلع

د. عثمان بن بكر قزازا

مدى فاعلية تطبيق إلكتروني إرشادي بالهواتف الذكية في توعية زوار المسجد النبوي بالسياحة 2٣
د. إيمان فتحي عبدالمحسن حسينالدينية بالمدينة المنورة )دراسة استطالعية( )موسمي رمضان - الحج(
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الدراسات والبرامج المستمرة

الباحث المحورعنوان البرنامج

برنامج الظواهر السلبية في الحرمين الشريفين )موسمي رمضان ــ الحج(1

ية
سان

وإن
ة 

اري
إد

أ.د عبدالله محمد عبدالرحمن

د. مخلص عبدالله ركابيبرنامج تقدير معدالت تضخم األسعار في مكة المكرمة )موسمي رمضان ــ الحج(2

نحو تفعيل رؤية المملكة  0٣02 في الحج والعمرة: احتياجات القطاع الحكومي من القطاع 3
د. أحمد محمد هالليالثالث )موسم الحج(

رصد عناصر الطقس وجودة الهواء بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة )موسمي رمضان ــ 4
الحج(

ية
صح

 و
ية

بيئ

د. تركي بن محمد حبيب الله

د. عمر بشير أحمدبرنامج صحة الحجاج والمعتمرين )موسمي رمضان ــ الحج(5

د. صفوت صالح الدين أحمد جبربرنامج تقييم المخاطر الطبيعية )موسمي رمضان ــ الحج(6

د. بسام بن حسين مشاطبرنامج السجل العلمي والتاريخي لماء زمزم )موسمي رمضان ــ الحج(7

د. عبدالله بن فيصل السباعيتطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة )موسم الحج(8

9
برنامج مؤشرات أداء مشروع المملكة العربية السعودية لإلفادة من لحوم الهدي واألضاحي 
)دراسة مؤشرات أداء العمل بمجازر مشروع المملكة العربية السعودية لإلفادة من الهدي 

واألضاحي( )تقييم مقاولي تشغيل مجازر المشروع خالل موسم حج ٨٣٤1هـ(
أ.د إبراهيم حسين أحمد عبد الرحيم

خارطة الخطة التشغيلية للمنطقة المركزية بمكة المكرمة )موسم رمضان(10

ية
س

ند
وه

ة 
راني

عم

د. هتان فلمبان

د. محمد إدريسمتابعة حركة الحشود في المنطقة المركزية في مكة المكرمة )موسمي رمضان ــ الحج(11

د. محمد إدريسمتابعة تشغيل جسر الجمرات لموسم حج ٨٣٤1هـ12

أ.د أحمد طه البدويحركة المركبات والمشاة اثناء اإلفاضة من عرفات إلى مزدلفة )موسم الحج(13

د. محمد باضبعانمتابعة نقل الحجاج باستخدام الحافالت الترددية في المشاعر المقدسة )موسم الحج(14

أ.د أحمد طه البدويتقييم تشغيل قطار المشاعر المقدسة )موسم الحج(15

د. محمد باضبعانتحديث الخرائط اإلرشادية )موسم الحج(16

د. فاضل عثمانزيادة الطاقة االستيعابية للحج )موسم الحج(17

تطوير منظومة معلوماتية متكاملة لدعم متخذي القرار في مجال الحج والعمرة )موسمي 18
رمضان ــ الحج(

ت 
ما

خد
وال

ت 
ما

لو
مع

ال
ية

لم
لع

ا

د. محمد بن صديق نجوم

أ.د  محمود أحمد الجملاإلحصاءات الديموغ-رافية للمعتمرين )موسمي رمضان ــ الحج(19

دراسة تحليلية ألزمنة المراحل اإلجرائية التي يمر بها الحاج من وصوله إلى المنافذ الجوية حتى 20
أ.د محمود أحمد الجملمقر إقامته لعام  ٨٣٤1هـ )موسم الحج(
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الباحث المحورعنوان البرنامج

التوثيق المصور )فيديو( )موسمي رمضان ــ الحج(21

ن 
ؤو

ش
وال

ث 
حو

الب
ية

الم
إلع

ا

د. عثمان قزاز

د. عثمان قزازالتوثيق المصور )فوتوغراف( )موسمي رمضان ــ الحج(22

د. عثمان قزازالتصوير الجوي )موسمي رمضان ــ الحج(23

د. عثمان قزازالتوثيق الصحفي )موسمي رمضان ــ الحج(24
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األبحاث المنشورة بالمجالت والمؤتمرات العربية واألجنبية لمنسوبي المعهد ألقسام المعهد

خالل العام 1438/1437هـ

اإلجمالي عدد األبحاث المنشورة             القسم

50

ر قسم البحوث اإلدارية واإلنسانية

92 قسم البحوث البيئية والصحية

5 قسم البحوث العمرانية والهندسية

- قسم البحوث والشئون اإلعالمية

51 قسم المعلومات والخدمات العلمية

ورش عمل نظمها أو شارك بها منسوبي المعهد خالل العام 1438/1437هـ

اإلجمالي عدد ورش العمل القسم

29

- قسم البحوث اإلدارية واإلنسانية

1٣ قسم البحوث البيئية والصحية

10 قسم البحوث العمرانية والهندسية

2 قسم البحوث والشئون اإلعالمية

4 قسم المعلومات والخدمات العلمية

براءات االختراع لمنسوبي المعهد خالل العام 1438/1437هـ

اإلجمالي عدد براءات االختراع القسم

ــ

ــ قسم البحوث اإلدارية واإلنسانية

ــ قسم البحوث البيئية والصحية

ــ قسم البحوث العمرانية والهندسية

ــ قسم البحوث والشئـون اإلعالميـة

ــ قسم المعلومات والخدمات العلميـة
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المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض لمنسوبي المعهد خالل العام 1438/1437هـ

اإلجمالي عدد المؤتمرات والندوات 
والمعارض القسم

19

1 قسم البحوث اإلدارية واإلنسانية

٨ قسم البحوث البيئية والصحية

٧ قسم البحوث العمرانية والهندسية

2 قسم البحوث والشئـون اإلعالميـة

1 قسم المعلومات والخدمات العلميـة

اللجان الفنية خالل العام 1438/1437هـ

اإلجمالي عدد اللجان الفنية القسم

12

2 قسم البحوث اإلدارية واإلنسانية

5 قسم البحوث البيئية والصحية

٣ قسم البحوث العمرانية والهندسية

2 قسم البحوث والشئـون اإلعالميـة

- قسم المعلومات والخدمات العلميـة
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المشاركة المجتمعية لمنسوبي المعهد خالل العام 1438/1437هـ

نوع المشاركةالمشاركونالعنوانم

مشاركة وحضورد. بسام مشاط، د. عمر بشيرندوة بعنوان ) تلوث المالعب بنادي الوحدة (1

2
إقامة عدد من ورش العمل بالتعاون مع إدارة مكة التعليمية 

بخصوص )دراسة الوضع الراهن وكيفية تطوير المقاصف المدرسية(
تنظيم وتدريبد. بسام مشاط، أ.د أسامة عطا الله

3
إقامة دورة بعنوان (الممارسات الصحية للعاملين للطباخين 

ومساعديهم ومتعهدي التغذية( ــ وزارة الصحة

د. بسام مشاط، أ.د أسامة عطا الله، د. 

إبراهيم حسين عبد الرحيم
تنظيم وتدريب

4
محاضرات لمؤسسات الطوافة )حجاج دول أفريقيا غير العربية ــ حجاج 

دول جنوب شرق آسيا( في صحة وسالمة الغذاء واإلعاشة

د. بسام مشاط، أ.د أسامة عطا الله، د. 

إبراهيم حسين عبد الرحيم
تنظيم وتدريب

5
ورشة عمل عن وسائل المراقبة واإلشراف على منشآت خدمات 

التغذية ــ وزارة الصحة

د. بسام مشاط، أ.د أسامة عطا الله، د. 

إبراهيم حسين عبد الرحيم
تنظيم وتدريب

ورشة عمل بعنوان (دليل المراقب الصحي)6
د. بسام مشاط، أ.د أسامة عطا الله، د. 

إبراهيم حسين عبد الرحيم
تنظيم وتدريب

ورشة عمل بعنوان (مواصفات وخصائص المشرف الناجح)7
د. بسام مشاط، أ.د أسامة عطا الله، د. 

إبراهيم حسين عبد الرحيم
تنظيم وتدريب

أعمال لجنة مخاطر السيول بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة8

د. صفوت صالح، د. حمزه غلمان، د. تركي 

حبيب الله، د. بسام مشاط، د. فتحي شعبان، 

د. وليد أبو السعود

مشاركة

9
تدريب طالب المستوى الثامن شعبة التقنيات الجغرافية ــ كلية 

العلوم االجتماعية - دفعة 1٤٣٧ - 1٤٣٨هـ
تدريبد. وليد السد أبو السعود

10
ورشة عمل بعنوان (الملتقى األول لخدمات اإلعاشة والتغذية في 

الحج) بحضور الجهات الحكومية “أمانة العاصمة ــ وزارة الحج ــ لجنة 

اإلعاشة بالغرفة التجارية ــ مؤسسات الطوافة”

د. بسام مشاط، أ.د أسامة عطا الله، د. 

صفوت جبر، د. وليد أبو السعود
مشاركة

11
دورة تدريبية عن جودة المياه وطرق الفحص الكيميائي والميكروبي 

بوزارة الصحة
مشاركةأ.د أسامة عطا الله، د. عمر بشير

12
اجتماع إدارة النظافة بأمانة العاصمة المقدسة لمناقشة المبادرات 

الجديدة التي ستنفذ خالل العام في مجال تخزين النفايات بمشعر 

منى

مشاركةد. عبد الله السباعي ــ د. عصام مرسي

13
زيارة مطعم جامعة أم القرى بالعزيزية بغرض إجراء فحوصات وأخذ 

عينات للتحليل

د. بسام مشاط، أ.د أسامة عطا الله، د. 

إبراهيم حسين عبد الرحيم د. عمر بشير
تقييم

مشاركةد. تركي حبيب الله، د. عمر بشيرالمشاركة في برنامج الماجستير لطب المجتمع بوزارة الصحة14
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نوع المشاركةالمشاركونالعنوانم

15
زيارة وفد من قسم البحوث البيئية والصحية لمعامل هيئة المساحة 

الجيولوجية

أ.د أسامة عطا الله، أ. د. إبراهيم حسين عبد 

الرحيم، د. عمر بشير، د. علي صيقل
تعاون مشترك

16
زيارة وفد من شركة “إيدكس العالمية” المتخصصة في التحليل 

الميكروبي والكيميائي للمياه لمعامل قسم البحوث البيئية والصحية
تعاون مشتركمنسوبي قسم البحوث البيئية والصحية

مشاركةد. عثمان قزازالمشاركة مع عمادة شئون الطالب في تحكيم بعض المسابقات17

18
 من )لجنة الحج المركزية ــ لجنة الحج 

ً
عضوية المعهد في لجنة كال

بالمدينة المنورة ــ لجنة اإلفادة من الهدي واألضاحي ــ لجنة السقاية 

والرفادة(

عضو مشاركعمادة ومنسوبي المعهد

مشاركةوفد من معهد خادم الحرمينالمشاركة في ورشة عمل الخارطة االستراتيجية لوزارة الحج والعمرة19

20
استوديو التخطيط السريع للرؤية العمرانية الشاملة لمدينة مكة 

المكرمة
وزارة الشئون البلدية والقرويةد. فاضل محمد عثمان، م. سعيد برقاوي

21
لجنة دراسة المخاطر والمالحظات في مناطق الحج إلعداد الخطة 

العامة للطواري بالحج
الدفاع المدنيد. فاضل عثمان، د. هتان فلمبان

22
فريق  العمل المشترك للتفويج - وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون 

الحج
مشاركةد. فاضل محمد عثمان
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أنشطة و فعاليات المعهد خالل العام 1438/1437هـ

نوع المشاركةالمشاركونالعنوانم

توثيقد. عثمان قزازالتوثيق اإلعالمي والمصور لفعاليات المعهد1

المتابعة ونشر أخبار المعهد في الصحف2
أ. منصور كالو

أ. عمر العليان
توثيق

توثيقأ. أسامة الصباغالتصوير والتوثيق المصور لمشاريع الحرمين3

توثيقأ. طالل حبيب اللهالتصوير الجوي خالل موسمي رمضان والحج4

التعاون مع وزارة الشئون اإلسالمية في حصر المطبوعات 5
االطالع على ارشيف المخطوطات وفهرستهد. عثمان قزازالتوعوية

التعاون مع الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام في لجنة 6
االطالع على ارشيف المخطوطات وفهرستهد. عثمان قزازحصر الوثائق للحرمين الشريفين

7
تنظيم فعاليات الملتقى العلمي السابع عشر ألبحاث الحج 

والعمرة والزيارة خالل الفترة من )1٤-15 شعبان 1٤٣٨هـ( 
بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

تنظيمعمادة ومنسوبي المعهد

المؤتمر الوطني األول لكليات ومعاهد السياحة )٨ ــ 10 ربيع 8
مشاركةعمادة المعهداألول( جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

9
مؤتمر ومعرض إعمار منطقة مكة المكرمة )2-٣0  ذو 

القعدة( بمعرض الحارثي بجدة ــ تنظيم هيئة تطوير مكة 
المكرمة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة ووزارة المالية

الجهات المنظمة للمؤتمروفد المعهد بالمؤتمر

الملتقى السعودي للشركات الناشئة )15 ــ 1٧ صفر( بفندق 10
مشاركةعمادة المعهدريتز كارلتون بجدة وبتنظيم من شركة وادي مكة للتقنية

االجتماع التحضيري إلطالق برنامج خدمة ضيوف الرحمن )2 11
مشاركةعمادة المعهدشعبان 1٤٣٨هـ(

12
معرض المرور الخليجي )Gulf Traffic( )٤ ــ 6 جمادى االخرة( 
 Informa Middle( بمركز دبي التجاري العالمي وبتنظيم من

)East
مشاركةعمادة المعهد

معرض الفو اكه والزهور )5 - ٧ رجب( بمركز دبي التجاري 13
مشاركةعمادة المعهدالعالمي

معرض الكتاب بجمهورية تونس الشقيقة )2٧ رجب ــ 6 14
مشاركةعمادة المعهدشعبان( بجمهورية تونس الشقيقة

الملتقى السعودي للمهندسين بالغرفة التجارية بمكة 16
محاضرة عن التعريف بمعهد خادم الحرمين الشريفين عميد المعهدالمكرمة

ألبحاث الحج والعمرة والزيارة
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تقارير مرسلة لجهات داخل وخارج المعهد خالل العام 1438/1437هـ

الجهةالمشاركونالعنوانرقم

وضع مؤشرات أداء مشروع المملكة العربية السعودية لإلفادة من 1
الهدي واألضاحي ٧٣٤1هـ

أ.د إبراهيم حسين أحمد عبد الرحيم، أ.د عاطف 
أصغر، د. بسام مشاط، أ.د أسامة عطا الله، د. 

عمر بشير

البنك اإلسالمي للتنمية - 
لجنة اإلشراف على مشروع 
المملكة العربية السعودية 

لإلفادة من الهدي 
واألضاحي

تقرير رصد مخلفات مجازر مشروع المملكة العربية السعودية لإلفادة 2
من الهدي واألضاحي والحلول لالستفادة منها

أ.د إبراهيم حسين أحمد عبد الرحيم، أ.د عاطف 
أصغر، د. تركي حبيب الله، د. بسام مشاط، د. 

عبدالله السباعي، أ.د أسامة عطا الله، د. عصام 
مرسي، د. عمر بشير

البنك اإلسالمي للتنمية - 
لجنة اإلشراف على مشروع 
المملكة العربية السعودية 

لإلفادة من الهدي 
واألضاحي

د. صفوت صالح، د. تركي حبيب الله، د. وليد أبو تقرير أماكن مخاطر السيول بالعاصمة المقدسة3
السعود

مديرية الدفاع المدني 
بالعاصمة المقدسة

4
تقرير استشاري بهدف تقديم خدمات الدعم الفني الستكمال 

وتجويد مخرجات ورش عمل واعداد الخطة التنفيذية لبرنامج خدمة 
ضيوف الرحمن أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 0٣02

وزارة الحجمنسوبي المعهد

تقرير بعنوان )دراسة تقييم األثر البيئي لمنطقة جبل الشراشف 5
امانة العاصمة المقدسةمنسوبي قسم البحوث البيئية والصحيةبمكة المكرمة - ٨٣٤1 هـ(

تقرير بعنوان )دراسة رصد الوضع البيئي الراهن لمنطقة مشروع 6
امانة العاصمة المقدسةمنسوبي قسم البحوث البيئية والصحيةدرب المشاعر بحي الشيشة بمكة المكرمة ٨٣٤1 هـ(

تقرير بعنوان )تقييم منظومة إدارة النفايات الصلبة بالمسجد الحرام 7
منسوبي قسم البحوث البيئية والصحيةــ رمضان ٨٣٤1هـ(

الرئاسة العامة لشئون 
المسجد الحرام والمسجد 

النبوي

صندوق االستثمارات العامةد. هتان فلمبانتكليف مشعر منى8

رئاسة لجنة الحج العلياد. فاضل محمد يحيى عثمان وآخرونمقترح جائزة لجنة الحج العليا9

مجموعة مبادرات مقترحة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في مجال 10
برنامج خدمة ضيوف الرحمند. فاضل محمد يحيى عثمان وآخرونالنقل الترددي، والخدمات، ومؤشرات األداء

مقترح لتجهيزات ونظام حجز لتفويج الزوار إلى الروضة والقبر 11
الشريف

د. محمد عبدالله ادريس، د. فاضل محمد عثمان 
وآخرون

اللجنة المشكلة بتوجيه من 
امارة المدينة المنورة

12
كتاب “مبادرات معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 

لتجويد الخدمات وتطوير المرافق ورفع كفاءة تشغيلها وزيادة 
االستيعابية” اإلصدار األول

د. فاضل محمد يحيى عثمان وآخرون
معهد خادم الحرمين 

الشريفين ألبحاث الحج 
والعمرة

هيئة تطوير منطقة مكة د. فاضل محمد يحيى عثمانمقترحات وخدمات متنقلة لمنتزه مكة المكرمة والمشاعر المقدسة13
المكرمة

14
دراسة تقييم أداء الخطة التنفيذية لتفويج الحجاج بالمشاعر 

المقدسة إلى مشعر الجمرات ومحطات قطار المشاعر لعام ٨٣٤1 
هـ

د. فاضل محمد عثمان، أد احمد البدوي طه، د. 
وزارة الحج والعمرةمخلص ركابي، د. مازن مليباري، م. عبدالله اسرة

15
الدليل اإلجرائي لمهام مراكز الخدمة )إرشاد ــ مفقودات ــ شكاوى( 

التابعة لوزارة الحج والعمرة حول الحرمين الشريفين وبالمشاعر 
المقدسة

وزارة الحج والعمرةفريق من منسوبي المعهد
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الجهةالمشاركونالعنوانرقم

 على أرض الوقع لتنظيم 16
ً
األلية المناسبة التي يمكن تطبيقها فعليا

قائد القوة الخاصة ألمن د. فاضل محمد عثم     انعملية تقبيل المعتمرين والطائفين للحجر األسود
المسجد الحرام

زيارات رسمية خالل العام 1438/1437هـ

جهة الزيارة

(إذا كانت الزيارة 
لجهة خارجية)

اسم الفعالية/
المناسبة هدف الزيارة تاريخ الزيارة الشخصية/الفريق الزائر م

مزارع مكة المكرمة زيارة توثيق المخالفات في الري لبعض مزارع 
مكة

12 جمادى األولى 
1٤٣٨هـ

جولة المجلس البلدي لبعض 
مزارع مكة 1

شركة سما للمقاوالت زيارة مناقشة مدى أمكانيات التعاون
26جمادي االخرة 1٤٣٨ 

هـ
منسوبو قسم البحوث البيئية 

والصحية 2

الرئاسة العامة لشئون 
المسجد الحرام والمسجد 

النبوي
زيارة تعاون مشترك ٧ رجب 1٤٣٨هـ

لقاء مع معالي الرئيس العام 
لرئاسة المسجد الحرام والمسجد 

النبوي
3

وزارة الداخلية
استعراض القوات 

األمنية المشاركة في 
حج 1٤٣٨هـ

استعراض التجهيزات 5 ذو الحجة 1٤٣٨هـ
حفل استعراض القوات األمنية 

المشاركة في حج 1٤٣٨هـ برعاية 
سمو وزير الداخلية

4
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أنشطة و فعاليات المعهد

٧ ربيع األول 1٤٣٨هـ

زيارة سعادة عميد معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة السابق دكتور حمزة غلمان للمركز األمني الموحد 911.    	 

   

1٣ ربيع األول 1٤٣٨هـ

زيارة سعادة عميد معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة السابق دكتور حمزة غلمان إلمارة مكة المكرمة.	 

29 ربيع األول 1٤٣٨هـ

زيارة وفد من المركز األمني الموحد 911 لمعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة.	 

 6 ربيع األخر 1٤٣٨هـ
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اجتماع دراسة منظومة اللوحات اإللكترونية في مكة المكرمة بمقر معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة.	 

٤ ربيع األخر 1٤٣٨هـ

توقيع اتفاقية صحة الحشود بحضور وزير الصحة د. توفيق الربيعة.          	 

               

 

25 ربيع األخر 1٤٣٨هـ

زيارة نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة.	 

                

2٨ ربيع األخر 1٤٣٨هـ
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زيارة سعادة سفير المملكة العربية السعودية لجناح المعهد أثناء المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بجمهورية مصر العربية في الفترة من 2٨ ربيع األخر 	 

ــ 1٣ جمادى األولى 1٤٣٨هـ..

٣ جمادى االولي 1٤٣٨هـ

اجتماع سعادة عميد معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة د. سامي بن ياسين أحمد برهمين مع إدارة الدراسات والمواصفات بالدفاع المدني.	 

25 جمادى األولى 1٤٣٨هـ

 	.)UBT( زيارة وزير التعليم لجناح معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة بمعرض جامعة األعمال والتكنولوجيا

2٣ جمادى األخرة 1٤٣٨هـ
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زيارة سعادة عميد معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة د. سامي بن ياسين أحمد برهمين ووفد من المعهد لمعالي وزير الحج.	 

29 رجب 1٤٣٨هـ

انعقاد المؤتمر الصحفي للملتقى العلمي السابع عشر ألبحاث الحج والعمرة والزيارة.	 

استقبال معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة لفضيلة الدكتور طالل بن محمد سليمان أبو النور - األستاذ بجامعة أم القرى والمشرف العام 	 

على مشروع تعظيم البلد الحرام.

5  شعبان 1٤٣٨هـ

اجتماع سعادة عميد معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة د. سامي بن ياسين أحمد برهمين مع سعادة عميد كلية الهندسة الدكتور حمزة 	 

غلمان.
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12 شعبان 1٤٣٨هـ

لقاء معالي مدير جامعة أم القرى السابق الدكتور بكري بن معتوق عساس وسعادة عميد معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة دكتور 	 

سامي بن ياسين أحمد برهمين أثناء التجهيزات لفعاليات الملتقى العلمي السابع عشر ألبحاث الحج والعمرة والزيارة بفندق دار االيمان بالمدينة المنورة.

1٤ ــ 15 شعبان 1٤٣٨هـ

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله. افتتح صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي 	 

العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رئيس لجنة اإلشراف العليا لمعهد خادم الحرمين الشريفين فعاليات الملتقى العلمي 

السادس عشر ألبحاث الحج والعمرة والزيارة في الفتــرة من 1٤- 15 شعبان 1٤٣٨هـ - الموافق 10 ــ 11 مايو 201٧م بجامعة طيبة - المدينة المنورة.

11 رمضان 1٤٣٨هـ

فعاليات لقاء الباحثين لموسم رمضان 1٤٣٨هـ بحضور معالي مدير الجامعة دكتور بكري بن معتوق عساس.	 
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19 رمضان 1٤٣٨هـ

اجتماع مناقشة الخطة االستراتيجية لمعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة.	 

1٤ شوال 1٤٣٨هـ

االجتماع التحضيري لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن 20٣0 بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس.	 

٤ ذو القعدة 1٤٣٨هـ

توقيع اتفاقية مع جامعة الملك عبدالله للطاقة الذرية.	 
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10 ذو القعدة 1٤٣٨هـ

محاضرة سعادة عميد معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة دكتور سامي بن ياسين أحمد برهمين لهيئة المهندسين بالغرفة التجارية.	 

2٣ ذو القعدة 1٤٣٨هـ

فعاليات لقاء الباحثين لموسم الحج 1٤٣٨هـ بحضور معالي مدير الجامعة دكتور بكري بن معتوق عساس.	 

٣0 ذو القعدة 1٤٣٨هـ

اجتماع مجلس معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة في مبنى الدوائر الحكومية.	 
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معهد المخطوطات و إحياء التراث اإلسالمي

نشأة و تأسيس المعهد:
ــة الشــريعة   لكلي

ً
ــراث اإلســالمي عــام 1٣96هـــ- تابعــا ــاء الت ــذ إنشــاء مركــز إحي  من

ً
 ونشــرا

ً
 وتحقيقــا

ً
ــراث اإلســالمي جمعــا ــة بالت ــدة فــي العناي تعــدُّ جامعــة أم القــرى رائ

والدراســات اإلســالمية- إلــى اليــوم، واســتطاع المركــز فــي فتــرات مبكــرة أن يجمــع أمهــات المخطوطــات اإلســالمية مــن شــتى بقــاع العالــم، واجتمــع لديــه فــي زمــن مبكــر 

 ال تحصــى مــن أســاتذة الجامعــات الســعودية والعربيــة والعالميــة وطــالب الدراســات العليــا فــي الداخــل والخــارج، كمــا 
ً
أكثــر مــن )20000( عشــرين ألــف مخطوطــة خدمــت أعــدادا

أن اختصاصاتــه األوليــة شــملت علــوم الدراســات اإلســالمية واللغــة العربيــة والدراســات التاريخيــة والحضاريــة، باإلضافــة إلــى وظيفتــه األساســية فــي إحيــاء التــراث اإلســالمي. 

 مــا بيــن كتــاب وموســوعة تراثيــة منــذ إنشــائه إلــى أن صــدر األمــر الســامي فــي 1٤06/1/٨هـــ بإنشــاء معهــد البحــوث 
ً
واســتطاع المركــز نشــر مــا يقــارب مــن ســتين )60( مطبوعــا

العلميــة وإحيــاء التــراث اإلســالمي وإدراج مركــز إحيــاء التــراث اإلســالمي ضمــن مراكــزه البحثيــة، وفــي 2٧/6/1٤٣٧صــدر قــرار مجلــس التعليــم بتغييــر مســمى معهــد البحــوث 

 ،
ً
العلميــة وإحيــاء التــراث اإلســالمي إلــى معهــد المخطوطــات وإحيــاء التــراث اإلســالمي، والــذي ســُيعنى بالمخطوطــات وإحيــاء التــراث اإلســالمي جمًعــا وفهرســة وتحقيقــا

وربــط الجامعــة بالمجتمــع.

 على مستوى العالم في مجال جمع كنوز المخطوطات وتحقيق التراث اإلسالمي.
ً
الرؤية: أن يكون المعهد متفردا

، وربط الجامعة بالمجتمع.
ً
 وفهرسة وتحقيقا

ً
الرسالة: دعم رسالة الجامعة والعناية بالمخطوطات، وإحياء التراث اإلسالمي جمعا

القيم:
المعايير االسالمية الصحيحة.	 

المسؤولية.	 

الجودة الشاملة.	 

المصداقية.	 

التعاون.	 

الموضوعية.	 

األهـداف:
 مــع هــذا المنهــج 

ً
ــا. وتواصــال

ً
 وفهرســة وتحقيق

ً
تقــوم جامعــة أم القــرى ممثلــة بمعهــد المخطوطــات وإحيــاء التــراث اإلســالمي منــذ إنشــائه بخدمــة المخطوطــات جمعــا

وذلــك الــدور البــارز فــإن المعهــد يهــدف إلــى مــا يلــي:

: جمع التراث اإلسالمي بأصوله ومصوراته من داخل المملكة وخارجها.
ً
أوال

: العناية بالمخطوطات وفهرستها وتحقيقها وتسهيل وصولها للباحثين.
ً
ثانيا

: تحقيق ونشر المخطوطات اإلسالمية في شتى فروع المعرفة.
ً
ثالثا

.
ً
 وفهرسة وتحقيقا

ً
: تقديم االستشارات العلمية المتخصصة في مجال المخطوطات جمعا

ً
رابعا

: االلتزام بالمعايير اإلسالمية في ضوء العقيدة الصحيحة.
ً
خامسا

: دعم وتشجيع الباحثين من طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات للعمل في مجال تحقيق التراث اإلسالمي.
ً
سادسا

: التعاون مع الجهات المشابهة في الداخل والخارج وتبادل المخطوطات والخبرات.
ً
سابعا
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: عــرض النتــاج الفكــري المحقــق والمنشــور فــي مجــال التــراث اإلســالمي للباحثيــن فــي المعــرض الكتــاب الدائــم فــي مقــر معهــد المخطوطــات وإحيــاء التــراث اإلســالمي 
ً
ثامنــا

بالجامعــة وفــي معــارض الكتــاب المحليــة والدوليــة.

: إقامة دورات تدريبية في مجال تحقيق ودراسة التراث اإلسالمي المخطوط والعناية به.
ً
تاسعا

: إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجالي التعقيم والترميم للمخطوطات الورقية.
ً
عاشرا

: مركز إحياء التراث اإلسالمي:
ً
أوال

يعــد هــذا المركــز النــواة إلنشــاء معهــد المخطوطــات وإحيــاء التــراث اإلســالمي؛ حيــث إن اختصاصــات هــذا المركــز تغطــي جميــع البحــوث العلميــة المتعلقــة بالتــراث اإلســالمي، 

ــراث اإلســالمي -منــذ نشــأة  ــاء الت ، وحيــث أن مركــز بحــوث إحي
ً
 ونشــرا

ً
 ودراســة

ً
 وتحقيقــا

ً
 وتصنيفــا

ً
 وفهرســة

ً
ــراث اإلســالمي جمعــا ــا الت ــز علــى قضاي وهدفــه األســاس التركي

 
ً
المعهــد بــل وقبــل نشــأته- لديــه مجلــس علمــي يتــم تشــكيله مــن خمســة أعضــاء ومديــر للمركــز، ويســتقبل األبحــاث المحققــة فــي مختلــف التخصصــات العلميــة إجمــاال

 أكبــر مــن غيــره مــن المجــاالت، لــذا فــإن معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء 
ً
كالشــرعية والتاريخيــة والعربيــة والجغرافيــة وغيرهــا، ممــا قــد يعطــي أحــد المجــاالت البحثيــة اهتمامــا

 متخصصــة بشــكل أعمــق، وذلــك فــي المجــاالت التاليــة:
ً
التــراث اإلســالمي يزمــع القيــام بإنشــاء مراكــز تحقيــق تــراث متخصصــة تتبنــى وتناقــش وتنشــر بحوثــا

مركز إحياء تراث العلوم العربية )األدب، اللغة، النحو والصرف، والبالغة والنقد(.. 1

مركز إحياء تراث العلوم الشرعية )الفقه، أصول الفقه، الشريعة، العقيدة، الدعوة والثقافة اإلسالمية، الكتاب والسنة، القراءات، القضاء(.. 2

مركــز إحيــاء تــراث العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية )اإلدارة، االقتصــاد، الجغرافيــا، التاريــخ، علــم االجتمــاع، الخدمــة االجتماعيــة، اإلعــالم، علــوم المكتبــات والمعلومــات، . ٣

اللغــات األجنبيــة، والعلــوم التربويــة والنفســية(.

مركز إحياء التراث العمراني )علوم البناء والتشييد، علوم البيئة، خصائص الضوء، وخصائص الصوت ...الخ(.. ٤

مركز إحياء التراث الصحي )الطب، الصيدلة، األسنان، والتمريض(.. 5

 للمــادة الحاديــة عشــرة مــن الالئحــة 
ً
ويتولــى إدارة المركــز أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس الــذي يتــم ترشــيحه مــن خــالل عمــادة المعهــد؛ ليقــوم باألعمــال المناطــة بــه طبقــا

الموحــدة للبحــث العلمــي فــي الجامعــات.
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منجزات المركز خالل العام المنصرم 2017 م:

	 تحكيم مشروع كتاب )المحرر في الفقه، لمجد الدين ابن تيمية(.

	 تحكيم مشروع كتاب )أصول السرخسي الموسوم تمهيد الفصول في األصول(.

	 طباعة ونشر كتاب: )صلة الناسك في صفة المناسك(.

	 إعداد طباعة ونشر كتاب )فنون المصحف الشريف(.

	 إعداد طباعة ونشر كتاب الهارونية في التصريف.

	 تحكيم بحث »مفهوم المنطوق من المفهوم«.

	 تحكيم مشروع »أصول السرخسي«.

	 إعداد طباعة ونشر كتاب » كتاب شرح القدوري على مختصر الكرخي«.

	 طباعة ونشر كتاب تتمة اإلبانة في أصول الديانة للمتولي الشافعي.

مشاركة المعهد بمعارض الكتاب:

شــارك المعهــد فــي معــرض جــدة للكتــاب، ومعــرض الشــارقة الدولــي 

للكتــاب وذلــك فــي عــام 201٧م، وتضمــن جنــاح الجامعــة مــا يقــارب ٧0 

 شــملت مطبوعــات الجامعــة مــن أبحــاث ورســائل علميــة وغيــر ذلــك.
ً
عنوانــا

يوم المخطوط العربي:

ــا ذا أهميــة بالغــة لألمــة العربيــة واإلســالمية، إضافــة إلــى كونــه هويــة حضاريــة عالميــة، شــاركت فــي إنتاجهــا وإثرائهــا شــعوب مختلفــة،  يمثــل المخطــوط العربــي رصيــًدا معرفيًّ

وجغرافيــا واســعة، وتاريــخ ممتــد. وتتبنــى المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم منــذ عــام 201٣ مــن خــالل معهــد المخطوطــات العربيــة - إحــدى الجهــات التابعــة 

للمنظمــة - إقامــة احتفاليــة ســنوية للمخطــوط العربــي يشــارك بهــا عــدد كبيــر مــن المؤسســات البحثيــة ومراكــز المخطوطــات والجهــات المعنيــة بالمخطوطــات فــي مصــر 

ــا، حتــى  والبلــدان العربيــة، ومنهــا معهــد المخطوطــات وإحيــاء التــراث اإلســالمي بجامعــة أم القــرى. وتســعى المنظمــة إلــى أن يصبــح يــوم المخطــوط العربــي تقليــًدا عالميًّ

يتســنى للقيــم الثقافيــة التــي أنتجهــا هــذا النمــوذج الفريــد أن تســهم فــي الحيــاة المعاصــرة، وتعالــج مشــكالتها. 

هــدف االحتفاليــة التــي تقــام فــي الخامــس مــن أبريــل فــي كل عــام  إلــى ترســيخ أهميــة التــراث اإلســالمي والعربــي المكتــوب، المتمثــل فــي المخطوطــات العربيــة، كجــزء 

عضــوي فــي الثقافــة العربيــة المعاصــرة، كمــا تهــدف إلــى نقــل هــذا التــراث مــن الخــاص إلــى العــام، بمعنــى أن يكــون قريًبــا مــن المثقــف العربــي العــام، وليــس حكــًرا علــى 

الــدارس المتخصــص، الــذي تشــغله قضيــة علميــة، أو يعمــل فــي إطــار مؤسســة جامعيــة أو بحثيــة.
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: قسم المخطوطات:
ً
ثانيا

ِإنَّ قســم المخطوطــات مــن األقســام العلميــة الخدميــة فــي الجامعــة، وال يبعــُد كثيــًرا عــن الحركــة العلميــة فــي 

ــا مهًمــا مــن روافــد العلــم والمعرفــة فيهــا، وتتركــز الجهــود علــى جمــع  الجامعــة عموًمــا، بــل ُيعتبــر رافــًدا علمًي

أكبــر عــدد مــن المخطوطــات، وخدمــة الزائريــن والباحثيــن، وتعريفهــم بكيفيــة االســتفادة مــن المخطوطــات، 

ــار المخطــوط المناســب لرســائلهم وبحوثهــم العلميــة،  وكيفيــة البحــث فــي الفهــارس، ومســاعدتهم فــي اختي

ويمكننــا إجمالهــا فيمــا يلــي:

 ، ويوجــد فهــرس . 1
ً
ــا يتضمــن فهــرس ورقــي مطبــوع للمخطوطــات الميكروفلميــة لجميــع الفنــون كل فــن لوحــده عددهــا 2٨ فهــرس يحــوي 26 ألــف عنــوان تقريب

اهــداءات وتكميلــي لبعــض الفنــون.

خزائن ميكروفيلمية لجميع المخطوطات، )مدخل منها 6 آالف مخطوط إلى الحاسب اآللي ومتبقي 9 آالف مخطوط.. 2

فــي كل يــوم يفــُد للقســم مــا بيــن )5ــــــــــ10( مــن الطــالب والباحثيــن مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا لالطــالع علــى فهــارس المخطوطــات أو البحــث عــن مخطــوط يصلــح . ٣

أن يكــون رســالة ماجســتير أو دكتــوراه.

زود القســم الطــالب والباحثيــن بالعديــد مــن المخطوطــات الجيــدة والنــادرة، كانــت مشــاريع علميــة كبيــرة ســجل فيهــا الكثيــر مــن الطــالب رســائلهم العلميــة الماجســتير . ٤

والدكتــوراه، مثــل: كتــاب )تتمــة اإلبانــة للمتولــي( ســجل فيــه أكثــر مــن )10( رســائل دكتــوراه وهــو ضمــن مشــاريع المعهــد المعــدة للطباعــة، و)كتــاب كفايــة النبيــه البــن 

الرفعــة( ســجل فيــه أكثــر مــن )20( رســالة ماجســتير، و)كتــاب البغيــة فــي ترتيــب أحاديــث الحليــة للهيثمــي( ســجل فــي أكثــر مــن )5( رســائل دكتــوراه، وغيرهــا كثيــر.

ــار مخطوطــات تصلــح أن تكــون بحــوث ترقيــة، وللقســم فــي هــذا الجانــب مشــاركة واســعة، واســتفاد كثيــر مــن األســاتذة مــن هــذه . 5 مســاعدة األســاتذة فــي اختي

الخدمــة.

ــزور القســم فــي كل يــوم عــدد )2ــــــــ5( مــن الطــالب والباحثيــن مــن أجــل طلــب التوجيــه والمســاعدة واالستشــارات العلميــة فيمــا يخــص . 6 ــة، ي االستشــارات العلمي

ــة.  لرســائلهم وبحوثهــم العلمي
ً
ــح أن يكــون موضوعــا ــذي يصل ــد ال ــة البحــث عــن المخطــوط الجي المخطوطــات، وعــن كيفي

الرد على جميع األسئلة واالستفسارات الواردة للقسم من قسم الطالبات عن طريق )االتصال أو المراسلة( فيما يخص المخطوطات.. ٧

ــوم . ٨ ــع شــرائح المجتمــع، ففــي كل ي ــة خدمــة: )اســأل أخصائــي مخطوطــات( وهــي خدمــة تشــمل جمي اســتحدث علــى موقــع المعهــد علــى الشــبكة العنكبوتي

تــرد استفســارات وأســئلة متنوعــة وكثيــرة مــن داخــل المملكــة وخارجهــا، وجميعهــا تحظــى بعنايــة واهتمــام ويتــم الــرد عليهــا، مرفــق مــع التقريــر عــدد المتصليــن مــع 

أســألتهم واستفســاراتهم.

فهرســة وتصنيــف المخطوطــات، وهــي المخطوطــات الــواردة للقســم عــن طريــق التبــادل واإلهــداء، ويتــم فهرســتها وتصنيفهــا وفــق الضوابــط العلميــة المعروفــة، . 9

ووضعهــا ضمــن الفهــارس العامــة، وذلــك بعمــل بطاقــة خاصــة لــكل 

مخطــوط يوضــح فيهــا: اســم المخطــوط، واســم المؤلــف، ومصــدر المخطــوط، وعــدد األوراق واألســطر، ونــوع الخــط، والفــن الــذي يجــب أن توضــع فيــه، وقــد تــم . 10

فهرســة وتصنيــف أكثــر مــن )1500( ألــف وخمســمائة مخطــوط.

أقــام القســم عالقــات وثيقــة مــع المكتبــات والمراكــز العلميــة والبحثيــة، ومــع العديــد مــن المهتميــن بالمخطوطــات فــي داخــل المملكــة وخارجهــا كان مــن نتائجهــا . 11

حصــول القســم علــى مجموعــة قيمــة مــن المخطوطــات ال تقــل عــن )15000( خمســة عشــر ألــف مخطــوط.

مشــاركة قســم المخطوطــات فــي جميــع أنشــطة المعهــد مــن اجتماعــات ولقــاءات وغيرهــا مثــل: مشــاركة قســم المخطوطــات فــي )فعاليــة يــوم المخطــوط( مــع . 12

مكتبــة الملــك عبــد اللــه. 
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بــع قســم منهــا مثــال: كتــاب . 1٣
ُ
للقســم دور بــارز ومميــز فــي اختيــار وترشــيح بعــض الرســائل العلميــة الجيــدة فــي أن تكــون ضمــن مطبوعــات ومنشــورات المعهــد وقــد ط

)المقاصــد الشــافية فــي شــرح الخالصــة الكافيــة للشــاطبي(، وكتــاب )الجامــع البــن يونــس(، وتحــت الطبــع كتــاب )تتمــة اإلبانــة للمتولــي(، وينتظــر الطبــع مثــل: كتــاب 

)اإلبهــاج فــي شــرح المنهــاج للســبكي(، وكتــاب )معانــي القــرآن للزجاجــي(.

زيارة الوفود:

زار قســم المخطوطــات عــدة وفــود منهــم : أ.د الدكتــور عبداللطيــف بــن دهيــش، والمتدربــون 

طــالب  مــن  وغيرهــم  بالمعهــد،  أقيمــت  التــي  النصــوص  تحقيــق  دورة  فــي  المشــاركون 

الدراســات العليــا بالجماعــة والجامعــات الســعودية األخــرى .

اسأل أخصائي المخطوطات:

خدمــة إلكترونيــة يقدمهــا المعهــد، وتتمثــل فــي إتاحــة اســتقبال استفســارات الباحثيــن وطــالب الدراســات العليــا حــول المخطوطــات مــن ناحيــة توفرهــا أو توفــر أجــزاء منهــا، أو 

وجــود عــدة نســخ منهــا وغيــر ذلــك، ووردت للقســم استفســارات كثيــرة.
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عمادة البحث العلمي
إنجازات عمادة البحث العلمي لعام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ	 

أبرز إنجازات المراكز البحثية لعام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ	 

إحصائيات المنح الداخلية في عمادة البحث العلمي لعام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ	 

إنجازات الكراسي البحثية لعام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ	 

نشأة عمادة البحث العلمي:
 بوكالــة الجامعــة 

ً
 مــن منظومــة العمــادات الممثلــة فــي مجلــس الجامعــة وترتبــط هيكليــا

ً
تأسســت عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة أم القــرى فــي 1٤٣5/٣/1٨هـــ لتكــون جــزءا

للدراســات العليــا والبحــث العلمــي.

الرؤية:
 فــي إدارة وريــادة اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة، وركيــزة أساســية فــي دعــم اتخــاذ القــرار 

ً
 أساســّيا

ً
، وشــريكا

ً
كا  فــي العلــوم، ومحــرِّ

ً
 موثوقــا

ً
 بحثيــا

ً
أن تكــون جامعــة أم القــرى مرجعــا

العلمــي فــي المملكــة.

القيم:
المبادئ اإلسالمية، واألصالة، واالحترام، واالبتكار، والنزاهة، والشفافية، والجودة والتميز، والمسؤولية المشتركة.

الرسالة:
 ويعــزز التكامــل بيــن التخصصــات، ويقــوي الشــراكة مــع المجتمــع 

ً
 وكيفــا

ً
ــاج البحــوث الرصينــة بمــا يزيــد النشــر العلمــي واإلنتــاج المعرفــي كمــا ــر بيئــة تكامليــة تحفــز إنت توفي

والصناعــة.

المهام:
توفير البيئة البحثية المناسبة للكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والطالب لضمان تنفيذ المشروعات البحثية. . 1

، وتحسين جودته.. 2
ً
 وكيفا

ً
تشجيع إنتاج البحوث الرصينة، بما يساهم في زيادة النشر العلمي كما

تحقيــق التكامــل بيــن جميــع الجهــات المعنيــة بالبحــث العلمــي فــي الجامعــة، بمــا يعــزز الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــة والجامعــات الوطنيــة والعالميــة والقطاعــات . ٣

الصناعيــة والخاصــة مــن خــالل عملهــا ضابــط اتصــال لمتابعــة تحقيــق األهــداف. 

تطوير البرامج والنظم والقواعد واآلليات اإلدارية والمالية المنظمة للحراك البحثي والمعرفي.. ٤

إنتاج تقارير المتابعة الدورية للبرامج والباحثين والكليات والمعاهد والمشاريع العلمية والتقنية والبحثية الداعمة لصنع القرار.. 5

استقطاب الكفاءات البشرية القادرة على إنجاز المهام. . 6

٧ ..
ً
 ودوليا

ً
نشر ثقافة البحث العلمي، ونشر اإلنتاج المعرفي للجامعة إقليميا

 بــأن العلــم والمعرفــة والتقنيــة البــد أن يتالزمــوا مــع اإلرث والعــرف األخالقــي والتــراث والقيــم اإلســالمية . ٨
ً
تفعيــل مفهــوم النزاهــة العلميــة، وإجراءاتهــا، إيمانــا

والمعاييــر العالميــة. 
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متابعة طلبات الدعم المرفوعة لوزارة المالية بخصوص المشاريع البحثية، والتأكد من إيداعها في مخصصات البحث العلمي في حساب الجامعة.. 9

وضع الخطط واالستراتيجيات والبرامج والمشروعات العلمية، وترتيب أولويات البرامج والمسارات العلمية والتقنية لجامعة أم القرى. . 10

جمع البيانات والمعلومات، وإعداد اإلحصائيات، وإجراء المسوحات، ومتابعة المستجدات العلمية والتقنية، وتحديث المؤشرات العلمية والتقنية ذات العالقة.. 11

تنســيق برامــج التعــاون العلمــي والتقنــي، ومتابعتهــا، والتعــرف علــى الفــرص المتاحــة فــي االتفاقيــات الدوليــة، واســتثمارها وتطويرهــا إلــى برامــج ومشــاريع محــددة 21. 

المعالــم واألهداف. 

االستفادة الكاملة من المساعدات العلمية والفنية والمنح البحثية والتدريبية وغيرها، مما تقدمه االتحادات والهيئات والمنظمات العلمية الدولية.٣1. 

األهداف االستراتيجية للعمادة:
توفير بيئة بحثية للكفاءات المتميزة.. 1

تحقيق الحضور عبر نشر المعلومات البحثية. . 2

تحفيز إنتاج البحوث الرصينة.. ٣

 وتحسين جودته.. ٤
ً
 وكيفا

ً
زيادة النشر العلمي كما

تطوير الموارد البشرية بالجامعة )أعضاء وطالب( وتعزيزها للرقي بمخرجات البحث العلمي.. 5

تطوير وتمويل برامج البحث في الجامعة.. 6

رفع مستوى جودة أبحاث الكليات، وتعزيز األداء البحثي في الجامعة.. ٧

تشجيع األبحاث في المجاالت الملبية لالحتياجات الوطنية.. ٨

تطوير تنظيم إداري وقواعد تنفيذية داعمة للبحث العلمي بما يحقق الكفاءة والفاعلية.. 9

تفعيل مفهوم النزاهة البحثية.. 10

تحقيق قدر مناسب من االستقرار في الموارد المالية للبحث العلمي.. 11

تحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الجامعة.. 12

تعزيز الشراكة بين الجامعة والمجتمع وقطاعات الصناعة.. 1٣

تعزيز الشراكة العالمية والتعاون الدولي في البحث العلمي.. 1٤

وضع مؤشرات لقياس وتقويم النشاط البحثي القائم والمساهمة بالتخطيط المستقبلي.. 15
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هيكلة عمادة البحث العلمي:
تتكون عمادة البحث العلمي من 6 وكاالت وهي: 

• وكالة عمادة البحث العلمي للشؤون المالية واإلدارية.	

• وكالة عمادة البحث العلمي لشؤون المعلومات.	

• وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي.	

• وكالة عمادة البحث العلمي للمراكز والمجموعات البحثية.	

تشرف الوكالة على 9 مراكز بحثية: 

1. مركز بحوث الدراسات اإلسالمية.

2. مركز بحوث العلوم الصيدالنية.

٣. مركز بحوث اللغة العربية وآدابها.

٤. مركز بحوث التعليم اإلسالمي.

5. مركز بحوث العلوم االجتماعية.

6. مركز بحوث العلوم التربوية والنفسية.

٧. مركز بحوث العلوم التطبيقية.

٨. مركز بحوث الطب والعلوم الطبية.

9. مركز بحوث العلوم الهندسية والمعمارية.

• وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية	

تشرف الوكالة على ٤ كراسي بحثية: 

كرسي يحيى ومشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي ألبحاث أمراض المفاصل والروماتيزم.. 1

كرسي المعلم محمد بن عوض بن الدن لإلبداع وريادة األعمال.. 2

كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات تاريخ مكة المكرمة.. ٣

كرسي الملك عبد الله بن عبدالعزيز للقرآن الكريم.. ٤
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• وكالة عمادة البحث العلمي للمنح البحثية 	

تشرف الوكالة على المنح التالية: 

باحث ألعضاء هيئة التدريس.. 1

واعدة لعضوات هيئة التدريس.. 2

رائد للحاصلين على الدكتوراه خالل األعوام الماضية.. ٣

مترجم لدعم الترجمة في البحث العلمي.. ٤

دارس لطالب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.. 5

سفراء لدعم الطالب في المشاركة في المؤتمرات العلمية.. 6

إنجازات عمادة البحث العلمي لعام 1438/1437هـ

: تدشين واحة البحث العلمي 1 / 1 / 1٤٣٧هـ
ً
أوال

أسســت العمــادة مجلــة نصــف ســنوية )واحــة البحــث العلمــي( لتكــون المرفــأ للباحثيــن مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا لالطــالع علــى أنشــطة العمــادة وأخبارهــا ولتواكــب إعــادة 

تخطيــط الهيــاكل والمــوارد وتطويــر اآلليــات والقواعــد المنظمــة لتنفيــذ األعمــال بمــا يزيــد الشــفافية مــع الباحثيــن والمموليــن وجميــع الجهــات ذات العالقــة

: إقامــة لقــاءات تعريفيــة بعمــادة البحــث العلمــي فــي عــدد مــن الكليــات مثــل: كليــة اللغــة العربيــة ــــــ كليــة العلــوم االجتماعيــة ــــــ كليــة الشــريعة ــــــ كليــة الدعــوة وأصــول 
ً
ثانيــا

الديــن- كليــة التربيــة.

: إقامــة الملتقــى الخامــس عشــر لعمــداء البحــث العلمــي فــي الجامعــات الســعودية المقــام فــي جامعــة أم القــرى الخميــس ٧ صفــر 1٤٣٧هـــ، وقــد ناقــش اللقــاء أربعــة 
ً
ثالثــا

مواضيــع وهــي: 

1. عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى . . . إدارة التحول . . . مسيرة عام.

2. نظام إدارة المنح البحثية بجامعة أم القرى.

٣. البحث العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن -خطط وتطلعات.

٤. مراكز البحوث الجامعية الواقع والمأمول.

: تنظيم عمادة البحث العلمي لندوة المسيرة البحثية في جامعة أم القرى.. مسيرة عطاء:
ً
رابعا

برعايــة معالــي مديــر جامعــة أم القــرى األســتاذ الدكتــور بكــري بــن معتــوق عســاس وبحضــور وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي وعمــداء الكليــات العمــادات 

المســاندة والمعاهــد البحثيــة افتتــح معاليــه نــدوة: )المســيرة البحثيــة فــي جامعــة أم القــرى.. مســيرة عطــاء( يــوم االثنيــن الموافــق 25 / 12 / 1٤٣٧هـــ، بمناســبة االحتفــال 

الوطنــي بالذكــري السادســة والثمانيــن لتوحيــد المملكــة التــي نظمتهــا وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي متمثلــة فــي عمــادة البحــث العلمــي، حيــث ألقــى 



الباب
21٧الخامس

معاليــه كلمــة وفــاء للوطــن، شــكر فيهــا الدعــم الســخي لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين لدعــم مســيرة البحــث العلمــي فــي الجامعــات وتشــجيع الباحثيــن نحــو تحقيــق رؤيــة 

20٣0 التــي تطمــح إلــى االقتصــاد المعرفــي. شــارك فــي النــدوة العمــادات والمعاهــد البحثيــة فــي جامعــة أم القــرى، اســتعرض المشــاركون الجهــود واإلنجــازات فــي جهاتهــم 

التــي تمثــل ركيــزة تحــول فــي العطــاء البحثــي فــي الجامعــة لمختلــف القطاعــات ممــا يحقــق رســالة الجامعــة فــي البحــث العلمــي. كمــا صحــب النــدوة )جداريــة( الوطــن فــي 

قلــوب الباحثيــن، ســجل فيهــا الباحثــون شــكرهم وامتنانهــم للحكومــة الرشــيدة علــى دعمهــا المتواصــل ممــا يوطــد االنتمــاء الوطنــي ويعــزز االســتمرار فــي العطــاء.

الجهة المشاركةعنوان المشاركةم

عات مستقبلية1
ّ
عمادة البحث العلميالمراكز البحثية في جامعة أم القرى: تطل

معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرةشرف خدمات الحج والعمرة في الرؤية الوطنية 220٣0

عمادة الدراسات العليااستثمار واعد.. وطموح وطن٣

معهد االبداع وريادة األعمالبناء الهوية المبتكرة: البيئة المحفزة لالبتكار وريادة األعمال٤

عمادة شؤون المكتباتدور عمادة شؤون المكتبات في دعم البحث العلمي5

 لرؤية 6
ً
دور معهد البحوث والدراسات االستشارية في بناء اقتصاد المعرفة وفقا

20٣0

معهد البحوث والدراسات االستشارية

: إقامة ملتقى البحث العلمي األول 20-1٤٣٨/٣/21 هـ
ً
خامسا

الرؤية: 
التميز في اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا، لمواكبة الرؤية الوطنية في الصناعة البحثية.

 الرسالة: 
نشر ثقافة جودة البحث العلمي لتحقيق التميز على مستوى البرامج األكاديمية، وتعزيز روح التنافس بين الباحثين.

شمل الملتقى المحاور اآلتية:

1. تجارب ناجحة في البحث العلمي.

2. معايير جودة األبحاث العلمية.

٣. مراكز البحث العلمي ودورها في صناعة القرار.

٤. المجموعات البحثية وعالقتها باالقتصاد الوطني.

5. أخالقيات البحث العلمي الواقع والمأمول )النزاهة العلمية(.

6. الكراسي البحثية )اإلنتاجية والتمويل(.

نسعى من خالل ملتقى البحث العلمي األول إلى:
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	 نشر ثقافة جودة البحث العلمي.

	 تحفيز الباحثين على تفعيل رؤية 20٣0 الوطنية في منظومة البحث العلمي.

	 تعزيز روح التنافس بين الباحثين من مختلف الكليات.

	 تبادل التجارب الناجحة في النشر العلمي.

	 الوقوف على الصعوبات التي تواجه الباحثين في إعداد أو نشر األبحاث.

	 إتاحة الفرصة للباحثين للتعرف على خدمات العمادة واالنتفاع منها.

	 التعرف على مؤشرات أداء جودة البحث العلمي على المستوى المؤسسي والبرامجي.

ملخص برنامج الملتقى األول للبحث العلمي

المقام في جامعة أم القرى بتاريخ 20-1438/3/21هـ

الجلسات
الجلسة االفتتاحية

الجلسة األولى: تجارب ناجحة في البحث العلمي

الجلسة الثانية: معايير جودة األبحاث العلمية

الجلسة الثالثة: مراكز البحث العلمي ودورها في صناعة القرار
ً
ورشة عمل مصاحبة بعنوان إعداد المقترحات البحثية وعوامل النجاح: مميزات وعوائق البحوث الممولة خارجيا

الجلسة الرابعة: المجموعات البحثية وعالقتها باالقتصاد الوطني

الجلسة الخامسة: أخالقيات البحث العلمي الواقع والمأمول )النزاهة العلمية )

الجلسة السادسة: الكراسي البحثية( اإلنتاجية والتمويل )

المعرض المصاحب للملتقى
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: تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية: 
ً
سادسا

1. طريقة إعداد ملصق علمي.

2. تقنيات بناء الهوية للباحث على شبكة المعلومات.

.Latex ٣. إعداد األبحاث العلمية بصيغة

٤. تقنية Rلتحليل البيانات.

5. أمن المعلومات البحثية.

6. برنامج تطوير مهارات الباحثات الجدد.

٧. مهارة االشراف على الرسائل العلمية.

٨. مهارة تحكيم األبحاث العلمية.

9. مهارة إعداد مقترح بحثي ناجح.

10. بناء الفريق البحثي.

11. الملكية الفكرية وقضايا االنتحال.

12. مهارات على اإلشراف على الوسائل التعليمية.

1٣. مهارة تحكيم األبحاث العلمية.

1٤. بناء الفريق البحثي.

15. ورش متتابعة للتعريف بالمنح البحثية الداخلية.

16. ورشة عمل )معايير التصنيف الدولي للجامعات العالمية ومتطلبات رفع تصنيف جامعة أم القرى(.

1٧. النشر العلمي الدولي.

1٨. البحث العلمي في قواعد البيانات األكاديمية.

19. ورشة عمل )مؤشرات أداء معيار البحث العلمي على المستوى المؤسسي(.

20. أخالقيات البحث العلمي.

21. ورش للتسجل في محركات البحث اإللكترونية.

: مبادرة عطاء 16 / 12 / 1٤٣٨هـ
ً
سابعا
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انطلقــت مبــادرة عطــاء )بحــوث التطــوع والتطــوع البحثي( ضمــن مبــادرات عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة أم القــرى فــي يــوم الخميــس 16 ذي الحجــة 1٤٣٧هـــ، واشــتملت 

 فــي مجــال التطــوع بحلــول عــام 2020، أمــا رســالتها فهــي توفيــر البيئــة البحثيــة المشــجعة علــى التطــوع البحثــي، 
ً
 بحثيــا

ً
رؤيــة المبــادرة علــى أن تكــون جامعــة أم القــرى مرجعــا

وإنتــاج البحــوث الرصينــة فــي مجــال التطــوع بمــا يزيــد جــودة اإلنتــاج المعرفــي، ويعــزز التكامــل بيــن التخصصــات والشــراكة مــع المجتمــع. 

 تهــدف المبــادرة إلــى إنشــاء قواعــد البيانــات التــي تخــدم المحوريــن، وتهيئــة البيئــة البحثيــة لبحــوث التطــوع، كمــا تهــدف إلــى اســتقطاب وتطويــر القــدرات والمهــارات 

البحثيــة، وإجــراء البحــوث األصيلــة ذات الجــودة العاليــة فــي مجــال التطــوع، هــذا باإلضافــة إلــى تقديــم الخدمــة البحثيــة للمؤسســات غيــر الربحيــة وإجــراء الشــراكات المؤسســية 

ــة  ــرة التطوعي  مــن ذوي التخصصــات والكفــاءات والخب
ً
ــرح المبدئــي مــا يقــارب ٣2 عضــوا ذات العالقــة مــع القطــاع الخــاص والعــام. وقــد شــارك فــي وضــع التصــور المقت

واألكاديميــة والبحثيــة مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا. اشــتملت المبــادرة علــى خمــس مراحــل تنفيذيــة وهــي:

	  التخطيط.

	 االنطالق.

	 تفعيل المخرجات.

	 النتائج.

	 التقييم.

تمخضــت المبــادرة عمــا يقــارب 26 أولويــة بحثيــة مختلفــة تــم التوصــل إليهــا بواســطة اســتبانة إلكترونيــة تكونــت مــن أهــم المقترحــات البحثيــة التــي تــم عرضهــا مــن أعضــاء 

 بيــن الــدورات والبرامــج التدريبيــة، واألبحــاث والمنــح والمجموعــات والمراكــز البحثيــة، والكراســي العلميــة، هــذا إلــى جانــب الشــراكات البحثيــة 
ً
 موزعــا

ً
 بحثيــا

ً
المجموعــة، و٣2 مخرجــا

واالجتماعيــة والقواعــد المعلوماتيــة واالســتراتيجيات اإلعالميــة. ومــا زالــت المبــادرة تخطــو خطــى ثابتــة لتحقيــق أهدافهــا مــن خــالل مجموعــة مــن منســوبي جامعــة أم القــرى 

الطموحيــن والمتطلعيــن.

: تدشين جائزة الكليات والسلسلة اإلرشادية للمحركات ومبادرة ٣000 في 26 / 12 / 1٤٣٧هـ
ً
ثامنا

دشــن معالــي مديــر جامعــة أم القــرى األســتاذ الدكتــور بكــري بــن معتــوق عســاس جائــزة جامعــة أم القــرى التقديريــة للكليــات المبــادرة بنشــر اإلنتــاج العلمــي علــى محــركات 

البحــث اإللكترونيــة )Scopus, Google Scholar, Research Gate, Academia, Orcid, Researcher ID(، كمــا أطلــق معاليــه سلســلة اإلرشــادات التوضيحيــة الســتخدام 

محــركات البحــث العالميــة باللغــة العربيــة، حيــث تحتــوي السلســلة علــى ســتة أدلــة إرشــادية لتيســير تســجيل الباحثيــن فــي أهــم المحــركات البحثيــة. وهــذه السلســلة. كمــا دشــن 

معاليــه مبــادرة جامعــة أم القــرى ٣000 التــي تهــدف إلــى تشــجيع الباحثيــن بدعــوة الزمــالء للتســجيل فــي محــركات البحــث اإللكترونيــة، وهــي مبــادرة تســتمر لمــدة ثالثــة أشــهر 

تتضمــن دعــوة عضــو هيئــة التدريــس لثالثــة أعضــاء هيئــة تدريــس آخريــن مــن جامعــة أم القــرى للتســجيل فــي ثالثــة محــركات عالميــة لقواعــد معلومــات الباحثيــن، والتأكــد 

مــن القيــام بذلــك ليقــوم كال منهــم بدعــوة ثالثــة آخريــن. يأتــي الهــدف مــن المبــادرة أن تصــل جامعــة أم القــرى بعــد ثالثــة أشــهر إلــى ٣000 عضــو هيئــة تدريــس مســجلين 

فــي ثــالث محــركات بحثيــة.

: نظام إدارة المنح البحثية: 
ً
تاسعا

نظام إدارة المنح البحثية هو نظام إلكتروني تم تطويره داخل عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى بهدف ميكنة جميع أعمال المنح البحثية الداخلية والخارجية.

مميزات النظام:

• يوفر النظام إمكانية الربط اإللكتروني مع قاعدة بيانات عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.	
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• يوفر النظام إمكانية الربط اإللكتروني مع قاعدة بيانات عمادة الدراسات العليا.	

• يوفــر النظــام إمكانيــة إنشــاء منــح بحثيــة جديــدة أو تعديــل سياســات وإجــراءات التقديــم علــى المنــح البحثيــة الموجــودة كتخصيــص المنــح ألعضــاء هيئــة تدريــس 	

ــواع المنــح يوفــر النظــام  ــكل نــوع معيــن مــن أن علــى مراتــب علميــة معينــة )أســتاذ، أســتاذ مشــارك، أســتاذ مســاعد( أو مــن تجــاوزت خدمتهــم مــدة معينــة. ول

إمكانيــة تقييــد عــدد األبحــاث المقدمــة مــن الباحــث الرئيــس أو المشــارك وســقف كل منحــة وســقف البنــود الداخليــة )كمكافــآت الباحثيــن ومســاعديهم ومصروفــات 

الرحــالت والنشــر العلمــي وأي مصاريــف أخــرى تحتاجهــا المنحــة(. كمــا يمكــن النظــام مــن تعريــف عــدد ســنوات المشــروع لــكل منحــة واألولويــات البحثيــة التــي 

يمكــن التقديــم عليهــا.

• يوفر النظام إمكانية الربط اإللكتروني مع البرامج العالمية كـ )IThenticate( لتحديد نسبة االستالل في المقترح المقدم.	

• يوفر النظام إمكانية فحص المقترح البحثي بشكل آلي وتحديد التجاوزات في سياسات وإجراءات التقديم.	

• يوفر النظام إمكانية إضافة باحثين ومستشارين من خارج الجامعة.	

• يوفــر النظــام للمتقــدم إمكانيــة توزيــع المشــروع البحثــي علــى مراحــل وتوزيــع كل مرحلــة علــى مهــام وإســناد كل مهمــة إلــى عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء الفريــق 	

البحثــي.

• يوفر النظام للمتقدم إمكانية إنشاء الجدول الزمني للمشروع )chart  Gantt( عن طريق إدخال المدة الزمنية التي تستغرقها كل مهمة بحثية.	

• يوفــر النظــام إمكانيــة التواصــل اآللــي مــع الباحــث الرئيــس عــن طريــق البريــد اإللكترونــي والرســائل القصيــرة لطلــب التعديــل علــى المقتــرح البحثــي فــي حالــة وجــود 	

إمكانيــة للتعديل.

• ــق 	 ــه للتخصــص العــام والدقي ــى تخصــص المحكــم ومالءمت ــاًء عل ــر بن ــرح لمحكــم أو أكث ــق إرســال المقت ــي عــن طري ــرح البحث ــم المقت ــة تحكي يوفــر النظــام إمكاني

للمقتــرح البحثــي.

• يوفر النظام للمحكم إمكانية تقييم المقترح بشكل آلي والتوصية بقبول أو رفض أو تعديل المقترح البحثي.	

• يوفــر النظــام مجموعــة كبيــرة مــن اإلحصائيــات ومؤشــرات األداء التــي تســاعد عميــد ووكالء عمــادة البحــث العلمــي واإلدارة العليــا فــي الجامعــة مــن االطــالع علــى 	

نشــاط البحــث والمنــح العلميــة فــي الجامعــة واســتخراج البيانــات الالزمــة لدعــم القرار.

• يوفر النظام إمكانية االستضافة عن طريق تقنية الحوسبة السحابية.	

خطوات التقديم على النظام:

1. تسجيل الدخول من بوابة الخدمات اإللكترونية على موقع الجامعة.

2. اختيار نظام إدارة المنح البحثية.

٣. التقديم على مقترح بحثي جديد.

٤. الموافقة على الشروط العامة.

5. تعبئة بيانات المشروع »معلومات عامة«.

6. تحميل الملفات.
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٧. تعبئة بيانات الفريق البحثي.

٨. تعريف مراحل المشروع.

9. ربط األهداف بالمراحل والمهام.

10. ربط المهام بفريق العمل.

11. ربط المخرجات باألهداف.

12. ميزانية المشروع.

1٣. تابع ميزانية المشروع )متطلبات(.

1٤. تسليم المقترح البحثي بالضغط على أيقونة التسليم في لوحة التحكم الرئيسية.

15. الموافقة على شروط التسليم.

16. إنشاء ملف التقرير.

1٧. تصفح التقرير.

1٨. حفظ المشروع.

19. العودة للوحة التحكم الرئيسية وانتقال المقترح لجدول المقترحات المقدمة.

: الوحدات البحثية المساندة ألعضاء هيئة التدريس: 
ً
عاشرا

 مــن عمــادة البحــث العلمــي علــى تشــجيع الباحثيــن والباحثــات علــى االندمــاج فــي النشــاط البحثــي بصــورة فعالــة، وتذليــل أي عقبــات للتقديــم علــى برامــج المنــح 
ً
حرصــا

الداخليــة فقــد أسســت العمــادة ســت وحــدات بحثيــة مســاندة تحفــز علــى إجــراء البحــوث األصليــة المبتكــرة والتــي تســهم فــي إثــراء المعرفــة وتوفيــر ســبل إنجازهــا واإلفــادة 

منهــا وتحــرص علــى تقديــم التالــي:

- نقل وتوطين التقنية الحديثة والمشاركة في تطويرها لخدمة أغراض البحث العلمي.

- تقديم المشورة العلمية وتطوير الحلول وترجمة النتائج.

- مساعدة الباحثين على تخطي عقبات إنجاز البحوث العلمية لنشرها في أوعية نشر مرموقة.

.
ً
 أو خارجيا

ً
- زيادة فرص الدعم لتمويل األبحاث داخليا

الفئة المستهدفة: 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى وطالب الدراسات العليا. 



الباب
22٣الخامس

طريقة طلب الخدمة: 
 عن طريق البوابة اإللكترونية إلدارة المنح.

ً
1. يتم استقبال طلب العمل إلكترونيا

2. يقوم رئيس الوحدة المختصة بمراجعة الطلب.

٣. تحديد المعيار الزمني وموعد اإلنجاز المتاح وإدراجه ضمن جدول أعمال الوحدة.

 على المستفيد بالموعد الزمني المحدد بعد الموافقة.
ً
٤. الرد إلكترونيا

5. استقبال التغذية الراجعة عن مدي االستفادة من الخدمة المقدمة بعد االنتهاء منها.

الوحدات البحثية: 
1. وحدة تحرير البحوث باللغة العربية: التدقيق اللغوي لملخصات األوراق العلمية األكاديمية باللغة العربية.

2. وحدة تحرير البحوث باللغة اإلنجليزية: التدقيق اللغوي لملخصات األوراق العلمية األكاديمية باللغة اإلنجليزية.

.
ً
٣. وحدة التحليل اإلحصائي: االستشارة في التحليل اإلحصائي وطلب ورشة عمل لتحليل البيانات إحصائيا

٤. وحدة المحركات البحثية: تحديد موعد للمساعدة للتسجيل في المحركات البحثية وطلب ورشة عمل لطريقة التسجيل.

5. وحدة الكشف عن االستالل: طلب فحص األوراق العلمية ومقترحات المشاريع البحثية.

6. وحدة الدعم الفني: تقديم خدمة الدعم الفني التقني عند التقديم على المشاريع البحثية.

أبرز إنجازات المراكز البحثية لعام 1437/1438هـ

مركز بحوث الدراسات اإلسالمية: 
1. ورشة: تحديد األولويات البحثية لمركز بحوث الدراسات اإلسالمية بالتعاون مع وكالة كلية الشريعة للتطوير.

2. ورشة: تحديد األولويات البحثية لمركز بحوث الدراسات اإلسالمية بالتعاون مع كلية الدعوة وأصول الدين.

٣. محاضرة: مقومات البحث العلمي في الدراسات الشرعية.

٤. دورة: أوعية المعلومات في البحث العلمي.

5. ندوة: مناهج البحث في االقتصاد اإلسالمي.

6. دورة: آفاق بحثية جديدة في الحديث وعلومه.

٧. دورة: المصادر اإللكترونية في الدراسات الشرعية.

٨. ورشة: آفاق البحث في القواعد الفقهية.
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مركز بحوث العلوم الصيدالنية
نشر المركز عددا من المشاريع البحثية أبرزها التالي:

الباحثونعنوان الورقة العلمية

Pharmacological  validation of the anxiolytic, muscle re-
 laxant and sedative like activities of capsicum annuum in
animal model

Jawad, M. ,Khan, H.  , Pervaiz,  S.,Bawazeer, S.S.,A-
.bu-Izneid, T.,Saeed, M.,Kamal, M.A

Rutin: Exploitation of the flavonol for health and homeosta-
sis

 Rauf, A.a Imran, M.bc Patel,S.d Muzaffar, R.e Bawazeer,
S.S.f

 Perspective of Saudi undergraduate pharmacy students on
 pharmacovigilance and adverse drug reaction reporting: A
National Survey

.Alkayyal, N.  Cheema,   Hadi, M.A

 Sedative and muscle relaxant activities of diterpenoids from
phlomidoschema parviflorum

 Farooq, U. 	Khan, A. ,	Hadda,    .Rauf, A
 T.B.	Naz, S. 	Ibrar, A. 	Jehan, N. 	Cerón-Carrasco, J.P.
.	Haan, H.D

 Diospyros, an under-utilized, multi-purpose plant genus: A
review

 Patel, S.Khan, A. Halim, S.A. Bawazeer, S.Ahmad, K.h,
.M hammad, N. Mubarak, M.S

 Gastrointestinal motility and acute toxicity of pistagremic
acid isolated from the galls of pistacia integerrima

 Rauf, A. Abu-Izneid, T. Maalik, A.Bawazeer, S. Khan, A.	
.adda, T.B. Khan, H. Ramadan, M.F

 Sedative-hypnotic-like effect and molecular docking of
 di-naphthodiospyrol from Diospyros lotus in an animal
model

 Rauf, A. Hadda, T.B. Uddin,. Peña-García, J. ,	
Pérez-Sánchez,H. , Khan, H. , g, Mubarak, M.S. , Abu-
.Izneid, T

 In vivo and in silico sedative-hypnotic like activity of
.7-methyljuglone isolated from Diospyros lotus L

 Rauf, A. , Uysal, S. ,Hadda, T.B. , Uddin, G. , Nawaz,	
..A.,an, H.f, Siddiqui, B.S. , Raza, M.h, Bawazeer, S. , G

 Evaluation of Anti-diabetic Activity of Acacia tortilis
 (Forssk.) Hayne Leaf Extract in Streptozotocin-induced
Diabetic Rats

 Mohammed Hasan Mukhtar,Waleed Hassanlalksha	
 Azmat,Mohammad Raafat

مركز بحوث اللغة العربية
المشاريع البحثية الممولة من المركز في عام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ

مدة البحثالباحثيناسم المشروع

موسوعة الشعر العربي في عصور 
االحتجاج.

الرئيس: مريم عبد الهادي القحطاني.

المشاركون: 9

المستشار: 1

وفريق من الباحثين المساعدين.

٤2 شهًرا
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األنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي:

عريفّي بالمنح الدراسّية الجديدة )سفراء ومترجم(.
ّ
قاء الت

ّ
1. الل

مّيز البحثّي لبحوث طالبات الّدراسات العليا العربّية.
ّ
2. إقامة الملتقى األّول للت

٣. إقامة محاضرة علمّية )هديل الحمائم ــ غنائّية البكاء وُعلقة الحنين(.

٤. إقامة اللقاء التعريفي ب )منارة البحث العلمي( عبر المدّونة الخاّصة بها وقناة تيليجرام وحساب تويتر.

غوي( على تويتر والتيليجرام.
ّ
5. إنشاء حساب تحت اسم )المرشد الل

مركز بحوث العلوم االجتماعية: 

المشاريع البحثية الممولة من المركز في عام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ

مدة البحثالباحثيناسم المشروع
ًعالقة بعض المتغيرات في ضوء استخدام وسائل االتصال 

والتكنولوجيا بالقيم اإلنسانية المكتسبة: وسطية اإلسالم أنموذجا
سنة واحدةد. عادل بالصادق

توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوسطية لدى طالب 
ًالجامعات في المملكة العربية السعودية الواقع والمأمول ــ  جامعة 

أم القرى أنموذجا

أ. د. لؤلؤة بنت عبد الكريم 
سنة واحدةالقويفلي

)
ً
 أو خارجيا

ً
الزيارات واالتفاقيات التي نفذها المركز )داخليا

سببوقت الزيارةحكومي/خاصاسم الجهة
الزيارة المستفيدين

٨٣٤1/11/٨هـحكوميالمركز الوطني للبحوث والدراسات االجتماعية

بناء الشراكة االستراتيجية البحثية بين عمادة 
البحث العلمي بجامعة أم القرى والمركز 
الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية 

لمواجهة التحديات الوطنية

مركز بحوث العلوم التربوية والنفسية: 

األنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي: 

1. دورة مهارات بحثية في إعداد الرسائل العلمية )البحوث الكمية(.

2. ورشة عمل )1( لتحديد الخطة االستراتيجية للمركز.

٣. ورشة عمل )2( لتحديد الخطة االستراتيجية للمركز.

٤. دورة محركات البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.
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مركز بحوث العلوم التطبيقية: 

األنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي عام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ.

1. مبــادرة مركــز بحــوث العلــوم التطبيقيــة بعمــادة البحــث العلمــي بجامعــة أم القــرى فــي نشــر المعرفــة وتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة بعــرض تصميــم مبدئــي ومحتــوى 

ــم إرســالها علــى شــكل رســائل أســبوعية  ــوم ونشــر المعرفــة الصحيحــة 1٨ /٣ /1٤٣٧ هـــ ليت ــا فــي العل ــة الشــائعة فــي مجتمعن ــم الخاطئ ــح المفاهي لقامــوس تصحي

توعويــة فــي وســائل التواصــل التابعــة للمركــز. 

2. بحــث إمكانيــة الشــراكة بمجموعــة بحثيــة مــن مركــز بحــوث العلــوم التطبيقيــة بعمــادة البحــث العلمــي وكليــة العلــوم التطبيقيــة وكليــة الهندســة بجامعــة أم القــرى 

مــع مصنــع األوراق المضيئــة.

٣. عمــل تحليــل ســوات )هـــ( الســتيفاء متطلبــات الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد األكاديمــي والوقــوف علــى احتياجــات عضــوات هيئــة التدريــس مــن مركــز بحــوث العلــوم 

التطبيقيــة فــي عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة أم القــرى.

٤. إقامة ورشة عمل بعنوان:)اللقاء التعريفي بمركز بحوث العلوم التطبيقية ومهامه وبرامجه(.

مركز بحوث الطب والعلوم الطبية: 

األنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي

1. إقامة محاضرة توعوية دراسة بحثية )ضرر إطالة األظافر( في مدارس البشرى الثانوية.

 نحو بيئة بحثية جاذبة(.
ً
2. لقاء مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بالتعاون مع وكالة الشؤون التعليمية بكلية الطب )معا

٣. لقا ء تعريفي بمنح المراكز البحثية في الكليات الطبية.

٤. إعداد دراسة بحثية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي.

5. إقامة ورشة عمل كيفية تصميم استبيانات بحثية طبية.

مركز بحوث العلوم الهندسية والمعمارية:

المشاريع البحثية الممولة من المركز في عام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ

مدة البحثالباحثوناسم المشروع

د. عبد الله عمر بازتطوير نظام إدارة المنح البحثية  
ً
٤2 شهرا

د. عبد الله عمر بازتطوير نظام موسوعة الشعر العربي  
ً
٤2 شهرا
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األنشطة الثقافية للمركز لعام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ

إقامــة لقــاء علمــي بعنــوان )التوجهــات الحديثــة فــي الشــبكات الالســلكية(. تقديــم: البروفســور ســونيا عيســى مــن المعهــد الوطنــي للبحــث العلمــي فــي جامعــة . 1

كيبيــك بكندا.

إقامــة لقــاء علمــي بالتعــاون مــع قســم الهندســة الكهربائيــة )بعنــوان الماضــي والمســتقبل للخاليــا الشمســية(. تقديــم: البروفســور محمــد علــم مــن جامعــة . 2

بــوردو، الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

ــوم الحاســب . 3 ــة تقديــم: محمــد مقبــل األســتاذ المشــارك مــن جامعــة مينيســوتا، قســم عل ــكار التقنــي لنظــم المعلومــات الجغرافي لقــاء علمــي مــع مركــز االبت

والهندســة، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

إقامة لقاء علمي بالتعاون مع قسم الهندسة الكهربائية للمهندس الناصر.. 4

إقامة لقاء علمي بالتعاون مع قسم الهندسة الكهربائية للدكتور عبدالله الجهني.. 5

إقامة لقاء علمي للدكتور سعد قيصر األستاذ المشارك في جامعة العلوم والتقنية بالباكستان.. 6
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إحصائيات المنح الداخلية في عمادة البحث العلمي لعام 1438/1437هـ

برنامج (باحث ـ واعدة ـ رائد)
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جامعات المحكمين
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إنجازات الكراسي البحثية لعام 1438/1437هـ

كرسي يحي ومشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي ألبحاث أمراض المفاصل والروماتيزم

التعريف بالكرسي:

كرسي علمي بإشراف جامعة أم القرى ُيعنى بعقد أبحاث علمية تسهم في تشخيص وعالج أمراض المفاصل والروماتيزم.

رؤية الكرسي:

جعل جامعة أم القرى صرح الريادة في القيام واإلشراف والمشاركة في إجراء األبحاث في مجال األمراض الروماتيزمية في المملكة العربية السعودية.

رسالة الكرسي:

توفير الجو العلمي المناسب للقيام باألبحاث العلمية في مجال األمراض الروماتيزمية وتقديم الدعم الفني والتقني للباحثين والعلماء والمشاركة في أبحاث علمية 

عالمية في األمراض الروماتيزمية.

أهم األنشطة للكرسي:

إقامة دورة المراجعة العامة لطب الروماتيزم لطالبات كلية الطب.. 1

إقامة ندوة مستجدات في طب الروماتيزم.. 2

إقامة ندوة التشخيص المبكر اللتهابات المفاصل.. 3

إقامة ملتقى طب األمراض الروماتيزمية الرابع.. 4

إقامة ملتقى طب األمراض الروماتيزمية الخامس.. 5

تقديم ورشة عمل فحص المفاصل.. 6

تنظيم حملة اليوم العالمي اللتهاب المفاصل الروماتيزمية.. 7

تنظيم حملة دورة المدخل للسنوات السريرية.. 8

ز لخدمة طب الروماتيزم من الجمعية السعودية لألمراض الروماتيزمية.. 9 الحصول على جائزة التميُّ
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النشر العلمي:

تاريخ القبول مقدم البحثعنوان البحث
أو النشر

اسم المجلة العلمية أو 
الدورية

استخدام العالجات الحيوية عند مرضى االلتهابات الروماتيزمية المصابين 
)C-B( بالتهاب الكبد الوبائي

د. سلطانة عبدالعزيز
fo lanruoJ naeporuE نشر

ygolotamuehR

التهابات المفاصل المصاحبة لألورام والعالجات الكيماوية
د. هاني المعلم

قيد النشر

مراجعة منهجية شاملة لجميع الدراسات التي تبحث في رحلة المريض 
المصاب بالتهاب المفاصل الروماتيزمية

د. هاني المعلم
قيد النشر

)BAMIXOTIR( قيد النشرد. محمد شبروايشيدراسة حالة مريض مصاب بظاهرة رنودز تم عالجه ب

استخدام عالجات مضادات )AFLA FNT( في عالج التهابات الشعيرات 
قيد النشرد. طالل المطيريالدموية الدقيقة في مرضى الروماتيزم

بحث مراجعة منهجية شاملة الستخدام عالج )BAMIXOTIR( في طب 
قيد النشرد. رباب طهالروماتيزم

مكافأة الدكتورة / عن بحث دراسة حالة مريض مصاب بالتهاب مفاصل 
)BAMIXOTIR( قيد النشرد. ناهد جانوديالظهر المقسط بعالج

دراسة حالة مريض مصاب بالتهاب مفاصل وضعف عام وخلل نفسي 
قيد النشرد. فاطمة مهداويبسبب نقص فيتامين ب 21

دراسة حالة مريض روماتيزم مصاب بالتهاب الشعيرات الدموية المصاحب 
)BAMIXOTIR( بعالج )ACNA( قيد النشرد. شهد حافظلمضادات

دراسة حاالت استرجاعية لعدد ٧65 من مرضى التهاب المفاصل 
قيد النشرد. سمر بدرالدينالمصابين بحمى الضنك

 htiw stneitap rof airetirc larrefer ylrae gninimreted sdrawoT
 erac yramirp ot gnitneserp sitirhtra yrotammalfni detcepsus

snaicisyhp
ygolotamuehR sseccA nepo ehT د. هاني المعلم

lanruoJ

 stneitap evitucesnoc ٧65 fo serutaef lacinilC -reveF eugneD
aibarA iduaS ni retnec erac yraitret a ot dettimdaقيد النشرد.سمر بدرالدين

 stneitap recnac fo semoctuo dna scitsiretcarahc lacinilC
 seires esac evitcepsorter a :sitirhtra yparehtomehc-tsop htiw

troper
قيد النشرد.هاني المعلم

 fo weiver a :stneitap sitirhtra diotamuehr fo yenruoj ehT
smotpmys fo tesno eht morf semit gal detroperSA niamahraB.rDقيد النشر

 eht gnoma SDIA/VIH drawot sedutitta dna egdelwonK
aibarA iduaS ,haddeJ fo noitalupop larenegAH ifawlA .rDقيد النشر

 FNT-itna fo noitaunitnocsid evitcele retfa setar espaleR
 dna sisylana-ateM A  :sitirhtra diotamuehR ni ypareht

erutaretiL fo weiveR
 A oniudrA rosseforP

inognaMنشرygolotamuehR fo lanruoJ ehT

 mordnyS sisotycoitsihohpmyL citycogahpomeH yradnoceS
erutaretiL eht fo weiveR dna seireS esaC A :stludA niنشرد. رباب طه ygolotamuehR sseccA nepO ehT

lanruoJ

 gnisolyknA htiw tneitaP a ni noissimeR ecudnI naC bamixutiR
.tnegA α-FNT-itnA deliaF ohW sitilydnopSقيد النشرد.فهمي الضاهري
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كرسي المعلم محمد بن عوض بن الدن لإلبداع وريادة األعمال

التعريف بالكرسي:

كرسي علمي إلجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير المنتجات ألفكار الطلبة اإلبداعية في سبيل تحويلها لشركات ناشئة.

رؤية الكرسي: 

بناء جيل من المبدعين الرياديين من أجل دعم اقتصاديات المعرفة.

رسالة الكرسي: 

مساندة رواد األعمال من طلبة جامعة أم القرى في تأسيس شركاتهم الناشئة لبناء مجتمع المعرفة.

منجزات الكرسي بالتفصيل:

1. تقديم مؤتمر أهم التحديات التي تواجه رياديي األعمال في السعودية.

2. تقديم ورشة عمل / ريادة األعمال في السعودية.

٣. تقديم ورشة عمل: المجاالت البحثية في االبتكار وريادة األعمال في السعودية.

Low Cost Roofing Techniques :٤. الحصول على براءة اختراع من مكتب الملكية الفكرية بجامعة أم القرى

Color Education System for the Visually Impaired .5 الحصول على براءة اختراع من مكتب الملكية الفكرية بجامعة أم القرى.

النشر العلمي:

تاريخ القبول او النشرمقدم البحثعنوان البحث

 no evitcepsrep krowten a :tresed eht ni noitavonnI
seirtnuoc gnipoleved ni noitaerc egdelwonkد/ محمود بن إبراهيم فالتة

٧102-٤-٨

المؤتمر السنوي ألكاديمية اإلدارة

tnemeganaM fo ymedacA

 fo snoitnetni lairuenerpertne eht fo noitanimaxe nA
setaudarg detcepxeفي طور اإلعدادد/ الطاهر األزهر عياد

 gnirahS raC evitavonnI na fo gnilledoM dna ngiseD
 gnivirD suomonotuA lufsseccuS a hcaeR oT metsyS

 elddiM eht dna aibarA iduaS fo modgniK ehT ni sraC
tsaE

في طور اإلعدادد/ وليد األسمري

 tnemnorivne lagel reporp rof deen eht gnisserddA
aibarA iduaS ni pihsruenerpertne rofفي طور اإلعدادد/ حسام فالتة

 gnigremE morf smrif lairuenerpertne ni noitavonnI
aibarA iduaS fo esaC ehT :stekraMفي طور اإلعدادد/ ليليانا بيريز ، د/ محمود فالتة
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دعم الشركات الطالبية التالية:

مجال الشركةاسم الكيان التجارياسم الشركةم

تقنية المعلوماتشركة الخطوة اإللكترونية المحدودةتنصيص1

منتجات كهربائية مبتكرةشركة ابداعات المحدودةهاستيك2

تقنية المعلوماتشركة حروف النموذجية لإلعالم الرقميحروف٣

التسويق اإللكترونيوكالة نوايا الفنون للدعاية و األعالننوايا٤

األهتمام بالبيئةشركة ترم باق المحدودةترم باق5

األهتمام بالبيئةشركة النمط األخضر المحدودةبالي قرين6

التطبيقات الذكيةشركة معيار التحكم المحدودةكوكشنري٧

التدريب و التعليمشركة برايل اليف للتجارةبرايل اليف٨

كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدراسات تاريخ مكة المكرمة

التعريف بالكرسي: 

 للدراســات التاريخيــة وبخاصــة تاريــخ مدينــة مكــة المكرمــة، الكعبــة والحــرم والمشــاعر والشــعائر واآليــات، الحــاج والمعتمــر، دار البعثــة ومهبــط الوحــي، مهــوى األفئــدة 
ً
دعمــا

 لجهــوده فــي خدمــة التاريــخ الوطنــي واإلســالمي، لمــا عــرف عــن ســموه مــن حــب للتاريــخ وعنايــة بالمؤرخيــن، 
ً
وقبلــة المســلمين، وتأتــي هــذه المبــادرة الكريمــة منــه اســتمرارا

.
ً
 ودعمــا

ً
 وتصنيفــا

ً
 وروايــة

ً
 ومتابعــة

ً
 ونقــدا

ً
 بهــذا العلــم قــراءة

ً
واهتمامــا

رؤية الكرسي: 

، واإلسهام في تعميق المعرفة بتاريخها عبر العصور.
ً
 ونشرا

ً
 وتحقيقا

ً
الريادة في خدمة تاريخ مكة المكرمة دراسة

رسالة الكرسي:

دراسة تاريخ مكة المكرمة وفق منهج تاريخي صحيح، وآليات بحثية أصيلة وحديثة.

منجزات الكرسي بالتفصيل:

إقامة دورة تخريج المرويات التاريخية والحكم عليها.. 1

الدورة التدريبية لإلرشاد السياحي.. 2

تنظيم ندوة الطوافة والمطوفين.. 3

تنظيم ندوة: اإلرهاب.. الفكر والجريمة.. 4
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تنظيم ندوة: رجل المرحلة وملك الحزم بمناسبة اليوم الوطني ٨6.. 5

تنظيم ندوة: المصادر التاريخية لمكة المكرمة.. 6

المشاركة في الملتقى الثالث للكراسي العلمية بالمملكة.. 7

 من الخارج.. 8
ً
المشاركة في الملتقى الثاني للكراسي والمراكز العلمية الممولة سعوديا

المشاركة في لقاء المرشدين السياحيين في مكة.. 9

المشاركة في الملتقى األول للبحث العلمي.. 10

المشاركة في الملتقى السابع عشر للجمعية التاريخية السعودية: تاريخ حائل وحضارتها عبر العصور، تنظيم الجمعية التاريخية السعودية.. 11

تنظيم ورشة تطوير مسارات التاريخ اإلسالمي بالعاصمة المقدسة.. 12

تقديم محاضرة مجموعة أوراق سنوك هور خورنيه عن مكة المكرمة المحفوظة بجامعة اليدن بهولندا.. 13

تقديم محاضرة بعنوان: معالم مكة وآثارها ورؤية 20٣0.. 14

المشاركة في المعرض الدائم لصور مكة التاريخية.. 15

تنظيم الرحلة العلمية الى معالم مكة وآثارها اإلسالمية.. 16

النشر العلمي:

تاريخ النشراسم المؤلفعنوان الفصل في الكتاب

٧٣٤1هأريج مسحل القثاميمكة المكرمة في أواخر العهد العثماني ٧٧21-٤٣٣1هـ / 16٨1-6191م

نيابة األمير فيصل العامة في الحجاز في عهد الملك عبدالعزيز

٤٤٣1- ٣٧٣1هـ / 6291- ٣591م دراسة تاريخيه حضارية
٧٣٤1هد. شيخة بنت صالح شعيب

الموانئ البحرية الحجازية من البعثة النبوية إلى نهاية العصر المملوكي ) البعثة ( 
٧٣٤1همحمد بن حسين الحارثي116م-٣29هـ /٧151م

موافق على نشرهعبد العزيز سليمان الفقيهالمدرسة الصولتية بمكة المكرمة دراسة تاريخية وصفية

موافق على نشرهد.طالل شرف البركاتيمكاييل بالد الحجاز في عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   والخلفاء الراشدين

٧٣٤1هأ.د اميرة علي مداحالمشاعر المقدسة على مر العصور عرفات - مزدلفة - منى

٧٣٤1ه5٣ باحثاالطوافة و المطوفين

٨٣٤1هد.صالح بن محمد الربعياإلضاءة في الحرمين الشريفين منذ ظهور اإلسالم حتى نهاية العصر المملوكي

د.ابراهيم جالل بن أحمد جاللتاريخ مكة الحضاري في النصف األول من القرن العشرين من كتب الرحالت المصرية

د.ابراهيم بيومي مهرانباب الكعبة المشرفة وأقفاله ومفاتيحه عبر العصور
منجز

وموافق  على نشره
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تاريخ النشراسم المؤلفعنوان الفصل في الكتاب

د.آمال رمضان عبد الحميدموائد الفضل والكرم الجامع لتراجم أهل الحرم )تحقيق(
منجز

وموافق  على نشره

األسواق في مكة المكرمة من بداية القرن الثامن عشر الميالدي إلى بداية العهد 
السعودي

فريق علمي برئاسة: د. إبراهيم 
أحمد جالل

منجز

وموافق  على نشره

أسواق مكة المكرمة في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود
منجزأمل أحمد الحربي .

و موافق على نشره

رحلة الحاج محمد البشير بن أبي بكر البرتلي الوالتي إلى الحرمين الشريفين ٤021هـ/ 
د.عمرو عبد العزيز منير .6٨91م )تحقيق(

منجز

و موافق على نشره

د. إبراهيم سالمة .الصالت بين علماء مكة المكرمة واليمن
منجز

و موافق على نشره

د.عايشة بنت مانع العبدلي و المواقيت جغرافيتها و تاريخها
تحت اإلعدادفريق علمي

وثائق أوقاف اإلمارات اإلسالمية الهندية في الحرمين الشريفين من نشأة اإلمارات 
تحت اإلعدادد. صاحب عالم األعظمى الندوىالهندية حتى نهايتها ترجمة وتحقيق ودراسة

جهود الملك فيصل في تبني قضايا األقليات اإلسالمية في ضوء وثائق رابطة العالم 
اإلسالمي.

د.محمد علي فهيم بيومي 
د.عبد المنعم عبد الرحمن عبد 

المجيد
تحت اإلعداد

الصالت بين علماء مكة المكرمة وعلماء األزهر في العهد السعودي .
د.محمد علي فهيم بيومي 

د.عبد المنعم عبد الرحمن عبد 
المجيد د.الحسيني حسن حماد

تحت اإلعداد

كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقرآن الكريم

التعريف بالكرسي:

ــاِس َوُهــًدى 
َّ
ا َبَصاِئــُر ِللن

َ
ــذ ــَوُم ﴾– وقــال جــل وعــال : ﴿َهٰ

ْ
ق

َ
ِتــي ِهــَي أ

َّ
ــْرآَن َيْهــِدي ِلل

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
ــذ جعــل اللــه تعالــى القــرآن الكريــم محــور هدايــة للنــاس أجمعيــن فقــال اللــه تعالــى : ﴿ ِإنَّ َهٰ

ــوَن﴾ . فــإن األثــر العظيــم للقــرآن الكريــم يكمــن فــي تحقيــق مصالــح العبــاد العليــا فــي شــتى النواحــي الحياتيــة وممــا ال شــك فيــه أن الخلــل الواقــع فــي 
ُ
ــْوٍم ُيوِقن

َ
ق

ِّ
 ل

ٌ
َوَرْحَمــة

أمــور البشــر مــا هــو إال نتيجــة لضعــف الرجــوع لمصــدر الســعادة الحقيقــي وهــو القــرآن الكريــم، وهنــا تظهــر الحاجــة الماســة لهــذا الكرســي بعــرض الهــدي القرآنــي فــي قالــب 

حضــاري يتواكــب مــع متطلبــات العصــر ومســتجداته، ويؤكــد صالحيــة القــرآن الكريــم لــكل زمــان ومــكان، وتحقيــق ذلــك يكــون بوجــود بيئــة مناســبة لتطبيــق مخرجــات الكرســي 

 علــى أرض الواقــع.
ً
وممارســتها عمليــا

رؤية الكرسي:
إسعاد اإلنسان بهدي القرآن.

رسالة الكرسي:
 يعيشونه.

ً
 يمتثلونه وواقعا

ً
تبيين المنهج القرآني للناس حتى يكون هديا

منجزات الكرسي بالتفصيل:
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تقديم دورة الهدايات القرآنية المفاهيم والتأصيل.. 1

دورة المشاريع العلمية في الهدايات القرآنية.. 2

دورة لمعايير العلمية في تحكيم المشاريع البحثية.. 3

دورة التطبيقات العلمية في تقويم أبحاث الموسوعة.. 4

تقديم ندوة تأصيل الهدايات القرآنية.. 5

تقديم ندوة الموسوعة العالمية في الهدايات القرآنية.. 6

تقديم ندوة الموسوعة العالمية في الهدايات القرآنية.. 7

المشاركة في المؤتمر العالمي الثالث للقراءات القرآنية.. 8

المشاركة في المؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس ٧.. 9

التعريف بالموسوعة العالمية في الهدايات القرآنية بجامعة يلوا في تركيا وفي ماليزيا.. 10

معهد البحوث والدراسات االستشارية

: الدراسات االستشارية المنفذة )عقود مكاتب الخبرة(
ً
أوال

الجهة المستفيدةالعقداسم مكتب الخبرةم

إجراء قياسات ميدانية لمستويات االشعاع في منطقة مكة مكتب رؤية لالستشارات1
هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالمكرمة والمناطق االخرى

إجراء قياسات ميدانية لجودة خدمات االتصاالت المتنقلة في مكتب رؤية لالستشارات2
هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالمنطقة الغربية والمناطق االخرى بالمملكة

مكتب االتجاهات المتقدمة في أمن وتقنية 3
المعلومات

تقديم خدمات تقييم وتجويد المبادرات المنبثقة من اهداف 
الرئاسة العامة لشؤون الحرمينالرئاسة االستراتيجية

مكتب االتجاهات المتقدمة في أمن وتقنية 4
المعلومات

عقد تقديم خدمات استشارية لتجهيز مبنى مؤسسة حجاج 
تركيا ومسلمي أوروبا الجديد بتقنية المعلومات

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا 
ومسلمي أوربا وأمريكا وأستراليا

مكتب الخدمات الطبية والتعليمية االستشارية 5
شركة صفوة التشخيص الطبيةعقد تقديم خدمات استشارية في مجال األشعةالمتكاملة

مدينة الملك عبدالله الطبيةمشروع تصميم أعمال تطويرية بمدينة الملك عبدالله الطبيةمكتب تنمية القدرات6

تنفيذ ندوات ومؤتمرات وأنشطة اجتماعية ووقائية مكتب تنمية القدرات7
الشؤون الصحية بحائللمستشفيات صحة حائل

تنفيذ تدريب وتعليم طبي مستمر لمستشفيات صحة مكتب تنمية القدرات8
الشؤون الصحية بحائلمنطقه حائل

مؤسسة الحبيب الخيريةمشروع حقيبة أساس مكتب مركز قائس للقياس والتقويم9
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: العقود االستشارية )المتفرغة(
ً
ثانيا

إجمالي قيمة العقودالجهات المستفيدةعدد العقودعدد المستشارين

91٤

كلية البترجي الطبية األهلية

15.٨٧٧.٣٨0

وزارة الصحة

وزارة العمل

كلية لينكون كولج

جامعة الطائف

جامعة الفيصل بالرياض

شركة تطوير التعليم القابضة

: العقود االستشارية )غير المتفرغة(
ً
ثالثا

عدد 
المستشارين

عدد 
إجمالي قيمة العقودالجهات المستفيدةالعقود

12
٣2

كلية البترجي الطبية األهلية

٣٣٤.٧02.٣

المجلس التنسيقي لمؤسسات حجاج الداخل

مستشفى بقشان العام

شركة وادي مكة للتقنية

عيادات أويسز الطبية

مجمع أراك الطبي

كلية ابن سينا الطبية األهلية

مستشفى جنوب القنفذة) مركز ديافرم (

مجمع العيادات المتميزة الطبي المتخصص

مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة

: االتفاقيات والشراكات
ً
رابعا

الجهة المستفيدةم
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كلية الفارابي األهلية1

جامعة عفت األهلية2

بلدية محافظة القنفذة3

إدارة التعليم بالقنفذة4

كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر5

إمارة منطقة مكة المكرمة6

مدينة الملك عبدالله الطبية7

جمعية البر الخيرية بالقنفذة8

شركة لوسيديا لتحليل البيانات9

مكتب بوابة الحلول لالستشارات اإلدارية10

01  اتفاقيات وشراكاتاالجمالي

: الدورات التدريبية المنفذة:
ً
خامسا

1 - دورة تأهيل منسوبات التعليم للقيام بمهام ساعات نشاط البدني:

المتدربينالساعاتاأليام التدريبيةالمدربينالدوراتم

16٤062919٨5

2 - دورة البدنية المتقدمة للقيام بمهام ساعات نشاط البدني:

المتدربينالساعاتاأليام التدريبيةالمدربينالدوراتم

1٣٤0٣6965

٣ - الدورات المقامة بالتعاون مع الهية السعودية للمهندسين:    

المتدربينالساعاتاأليام التدريبيةالمدربينالدوراتم

1772128175

٤ - الدورات المقامة بالتعاون مع الدفاع المدني: 

المتدربينالساعاتاأليام التدريبيةالمدربينالدوراتم

121901٨9
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5 - باسقة:

المتدربينالساعاتاأليام التدريبيةالمدربينالدوراتم

1210121٤٤1٣٤1

6 - دورة مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة :

المتدربينالساعاتاأليام التدريبيةالمدربينالدوراتم

111٤02021

٧ - دورة مستشفى قوى االمن بمكة:

المتدربينالساعاتاأليام التدريبيةالمدربينالدوراتم

1٧1111٤5020٤٤

٨ - دورة مستشفى قوى بالدمام:

المتدربينالساعاتاأليام التدريبيةالمدربينالدوراتم

10٣225٨52٤05٧

9 - دورة التميز في خدمة ضيوف الرحمن:

المتدربينالساعاتاأليام التدريبيةالمدربينالدوراتم

10٤90٧00٣1111

10 - دورات طب الحشود:

المتدربينالساعاتاأليام التدريبيةالمدربينالدوراتم

16192٤6٣٣522

اجمالي بالدورات التدريبية التي قدمها المعهد لعام 201٨/201٧م

المتدربينالساعات التدريبيةاأليام التدريبيةعدد المدربينعدد الدورات

٤٣1٨٧٤٧٣65٧1٧0٧٣
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وحدة العلوم والتقنية
هــي وحــدة اداريــة متخصصــة يتــم إنشــائها فــي الجامعــات ومراكــز البحــوث الوطنيــة بصفــة مســتقله، وتكــون مســئولة مباشــرة عــن إدارة وتنفيــذ المهــام اإلداريــة والفنيــة 

والماليــة للمشــاريع البحثيــة داخــل الجامعــة بمــا يتفــق مــع القواعــد المنظمــة لبرامــج دعــم بحــوث الجامعــات والمراكــز البحثيــة التابــع لمدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة.

الرؤية:
مساهمة علمية متميزة وفعالة لجامعة أم القرى ومنسوبيها تحقق األهداف االستراتيجية لبرامج دعم الجامعات والمراكز البحثية.

دور وحدة العلوم والتقنية:
تقــوم وحــدة العلــوم والتقنيــة بتخطيــط وإدارة المشــاريع البحثيــة المقدمــة ضمــن برامــج دعــم الجامعــات والمراكــز البحثيــة المنفــذة داخــل جامعــه أم القــرى وضمــان جودتهــا 

وتوافقهــا مــع متطلبــات كل برنامــج مــن برامــج دعــم الجامعــات ومراكــز البحــوث الوطنيــة.

األهداف:
التعريف ببرامج دعم بحوث الجامعات والمراكز البحثية داخل الجامعة.. 1

2 ..
ً
 ونوعا

ً
رفع مستوى مساهمة الجامعة ومنسوبيها في برامج دعم بحوث الجامعات والمراكز البحثية كما

تقديم المشورة العلمية للباحثين لضمان جودة مقترحاتهم البحثية، وتطابق أهدافها مع أهداف برامج دعم بحوث الجامعات والمراكز البحثية. . ٣

اإلشراف اإلداري والفني على المشاريع البحثية المعتمدة في الجامعة.. ٤

العمــل كنقطــة اتصــال مــع األمانــة العامــة لبرامــج دعــم بحــوث الجامعــات والمراكــز البحثيــة بمدينــة الملــك عبدالعزيــز وموافاتهــا بالتقاريــر والمعلومــات الالزمــة والمطلوبــة . 5

عــن المشــاريع البحثيــة المدعومــة.

حث أساتذة الجامعة والباحثين وطلبة الدراسات العليا بأهمية المساهمة في برامج دعم بحوث الجامعات والمراكز البحثية.. 6

مساعدة أساتذة الجامعة والباحثين في إعداد وصياغة مقترحات المشاريع البحثية المقدمة.. ٧

متابعة سير المشاريع وتذليل جميع العقبات؛ لضمان إنجازها بنجاح في الوقت المحدد.. ٨

توثيق صالت الجامعة بمؤسسات القطاعات الخاص والعام والمجتمع.. 9

10 . .
ً
 ودوليا

ً
توفير بيئة عمل احترافية تساعد في توسيع شراكات األنشطة البحثية للجامعة محليا
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ما تم تحقيقه خالل العام الدراسي 1438/1437هـ.
ــة بالجامعــة  ــدورات وحلقــات العمــل واالجتماعــات المكثفــة التــي أقيمــت بوحــدة العلــوم والتقني ــة وال ــة والبرامــج التعريفي ــة لوحــدة العلــوم والتقني أثمــرت الخطــة التنفيذي

تحــت رعايــة وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي فــي األشــهر الماضيــة عــن تطــور ملحــوظ فــي عــدد وجــودة المشــاريع البحثيــة المقدمــة لبرامــج دعــم بحــوث 

الجامعــات والمراكــز البحثيــة المدعومــة مــن مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة حيــث قــام عــدد مــن الباحثيــن وطلبــة الدراســات العليــا بالتقديــم علــى البرامــج المختلفــة 

 وبيانهــم  كاالتــي:
ً
 ســعوديا

ً
 و ثمانمائــة وتســعة وخمســون ريــاال

ً
بإجمالــي عــدد مشــاريع 10٣ بقيمــة ثالثــة وخمســين مليــون ومائتــان وعشــرون ألفــا

برنامج أبحاث العلوم األساسية:- 1
تــم تقديــم عــدد 5٣ مشــروع بحثــي مــن باحثيــن مميزيــن بمختلــف الكليــات بجامعــة أم القــرى بقيمــة تســعة وعشــرون مليــون ومائــة وســبعة اآلف وخمســمائة وثمانيــن ريــال 

ســعودي، ويوضــح الشــكل التالــي عــدد المشــاريع البحثيــة المقدمــة مــن كل كليــة بالجامعــة وقيمــة التمويــل المطلــوب.

برنامج األبحاث التطبيقية:- 2
تــم تقديــم عــدد 2٧ مشــروع بحثــي مــن باحثيــن مميزيــن بمختلــف الكليــات بجامعــه ام القــرى بقيمــة ســته عشــر مليــون واربعمائــة واثنــان وثمانــون وســتمائة واثنــان وتســعون 

ريــال ســعودي، ويوضــح الشــكل التالــي عــدد المشــاريع البحثيــة المقدمــة مــن كل كليــة بالجامعــة وقيمــة التمويــل المطلــوب.
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برنامج األبحاث الموجهة:- ٣
 وســتمائة وســتة 

ً
ــون ألفــا ــة وواحــد وثالث ــن وثمانمائ ــات بجامعــة أم القــرى بقيمــة خمســه ماليي ــف الكلي ــن بمختل ــن مميزي ــة مــن باحثي ــم عــدد 5 مشــروعات بحثي ــم تقدي ت

ــوب. ــل المطل ــة بالجامعــة وقيمــة التموي ــة المقدمــة مــن كل كلي ــي عــدد المشــاريع البحثي ، ويوضــح الشــكل التال
ً
 ســعوديا

ً
ــاال وتســعون ري

برنامج أبحاث طلبة الدراسات العليا:- ٤
 
ً
 ســعوديا

ً
 مــن طلبــة دراســات عليــا بجامعــة أم القــرى بقيمــة مليــون وســبعمائة وثمانيــة وتســعون الفــا وتســعمائة وســبعة عشــر ريــاال

ً
ــا  بحثي

ً
تــم تقديــم عــدد 1٨ مشــروعا

ويوضــح الشــكل التالــي عــدد المشــاريع البحثيــة المقدمــة مــن كل كليــة بالجامعــة وقيمــة التمويــل المطلــوب. 





الفصل الثاني
 المكتبات والمجالت الجامعية
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عمادة شؤون المكتبات
رؤيتنا:

الريادة في تقديم خدمات المعلومات ودعم البحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي والعالمي.

رسالتنا:
تقديــم خدمــات متكاملــة الحتياجــات المســتفيدين العلميــة والبحثيــة عــن طريــق تهيئــة الحيــز المكانــي والرقمــي، وتوظيــف مصــادر وتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت بإبــداع 

وابتــكار.

قيمنا:
التعاون ـ اإليثار ـ التميز ـ المبادرة ـ الدقة ـ الصدق ـ األمانة.

الرؤية المستقبلية لعمادة شؤون المكتبات:
 مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 20٣0، نتطلــع فــي عمــادة شــؤون المكتبــات أن نســهم 

ً
انســجاما

بفاعليــة فــي التنميــة البشــرية لمجتمعنــا وخاصــة فيمــا يالمــس بشــكل مباشــر مفهــوم التعليــم الــذي يســهم 

فــي دفــع عجلــة االقتصــاد كمــا ورد فــي رؤيــة 20٣0، وذلــك مــن خــالل مركزيــة موقــع المكتبــة فــي العمليــة 

التعليميــة والبحثيــة، ودورهــا الرئيــس فــي إتاحــة المعلومــات وإدارة مصادرهــا، وتوظيــف تقنيــات المعلومــات 

واالتصــاالت، ورفــع الوعــي المعلوماتــي، وإكســاب المســتفيدين المهــارات الالزمــة للتعامــل بكفــاءة مــع 

المعلومــات وقنواتهــا المتعــددة. ولتحقيــق ذلــك تبنــت عمــادة شــؤون المكتبــات مجموعــة مــن المحــاور 

االســتراتيجية، نجملهــا كمــا يلــي:

المحور االستراتيجي األول: التدريب والتأهيل.

المحور االستراتيجي الثاني: تنمية وإدارة المجموعات.

المحور االستراتيجي الثالث: تسهيل النفاذ إلى مصادر المعلومات.

المحور االستراتيجي الرابع: تحفيز التعلم الذاتي.

المحور االستراتيجي الخامس: بناء وتطوير المحتويات الرقمية.

المحور االستراتيجي السادس: تحقيق الجودة واالعتماد المؤسسي. 
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2٤٨

المكتبات الفرعية:

المكتبة المركزية بالعابدية.

مكتبة الطالبات بالزاهر.

مكتبة الكليات الطبية.

مكتبة كلية العلوم التطبيقية.

مكتبة كلية الطب.

مكتبة كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية.

مكتبة كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات.

مكتبة معهد البحوث العلمية وإحياء التراث.

مكتبة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.

مكتبة كلية العلوم التطبيقية )العزيزية ـ طالبات(.

مكتبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية )ريع ذاخر ـ طالبات(.

مكتبة كلية التصاميم )شارع المنصور ـ طالبات(.

مكتبة كلية الدعوة.

مكتبة كلية التربية.

مكتبة كلية العلوم االجتماعية.

مكتبة كلية اللغة العربية.

مكتبة كلية إدارة األعمال.

مكتبة الكلية الجامعية بالليث )طالب(.

مكتبة الكلية الجامعية بالليث )طالبات(.

مكتبة كلية العلوم الصحية بالليث.

مكتبة كلية الهندسة بالليث.

كلية الحاسب اآللي بالليث.

مكتبة الكلية الجامعية بالقنفذة )طالب(.

مكتبة الكلية الجامعية بالقنفذة )طالبات(.

مكتبة كلية الطب بالقنفذة.

مكتبة كلية العلوم الصحية بالقنفذة.

مكتبة كلية الحاسب اآللي بالقنفذة.

مكتبة كلية الهندسة بالقنفذة.



الباب
2٤9الخامس

إضاءات:

۔ تدشين قاعدة معلومات إقرأ.	

۔ وصل عدد مقتنيات المكتبة إلى 101٧5٧9 عنوان.	

۔ خدمة البحث »Sierra« الذي اقتنته المكتبة أتاحت البحث الموحد لمختلف مقتنياتها.	

۔ زيادة عدد المتخصصات بعلم المعلومات بشطر الطالبات.	

۔ احتفلت المكتبة بيوم المخطوط العربي حيث قامت العديد من الجهات الحكومية          	

والكليات والمدارس بزيارة المكتبة واالطالع على المخطوطات النادرة.

۔ بلغ عدد زوار ركن المكتبة بملتقى بداية واعده 2٧2٨ من الطالب والطالبات.	

أرقام في عام:

عدد العناوين واألوعية العربية واألجنبية مع المكتبات الفرعية حتى عام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ

4300851017579
إجمالي عدد األوعيةإجمالي عدد العناوين

إحصائية قواعد المعلومات لالشتراك الجماعي SDL حتى عام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ

7 ماليين9 ماليين550 ألف
الرسائل العلميةالبحوث والمؤتمراتالكتب اإللكترونية

160 ألف7172 ماليين
المجالت العلميةالقواعد الرئيسية والفرعيةالرسائل العلمية
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إحصائية التعقيم والترميم:

۔ تعقيم عدد )20( صحيفة ـ أم القرى وصحف أخرى.	

۔  من ورق الجرائد.	
ً
معالجة وترميم يدوي لعدد )٣20( صفحة تقريبا

۔ استالم عدد )10( كتب من قسم اإلعارة ومعالجتها وتنظيفها من العتة.	

۔ تعقيم عدد )٣00( كتاب لتنمية المجموعات باألوزون.	

۔ تعقيم )2٣0( مخطوطة بجهاز األوزون ومعالجتها معالجة جافة.	

إحصائية قسم الرسائل العلمية:

31875664123295

رسائل جامعة أم القرىرسائل الجامعات السعوديةالرسائل العلمية

إحصائية أقسام المكتبة الرقمية:

627513716

عدد المخطوطاتعدد المقاالت

إحصائية محتوى قاعدة معلومات اقرأ التي تم تدشينها بتاريخ 1٤٣٨/2/٨هـ

ملخص عمليات البحث

المجموع 6٤٣01

مجموع البحث للزوار 6٤٣01

معدل البحث في اليوم ٤1

معدل البحث للزائر ٧626

عمليات البحث التي لم تنجح ٤٧12
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عرض الصفحات

المجموع 2٨٣٤

معدل عرض الصفحات في اليوم 6

معدل عرض الصفحات للزائر ٨2٤6

Ask a librarian )إحصائية الخدمة المرجعية اإللكترونية )اسأل أخصائي المكتبة

1 دقيقة و18 ثانية1994%88.7

أسرع زمن إلنجاز استفسارمعدل رضاء المستفيدين عدد االستفسارات

39 ساعة و12 دقيقة5175

okayak مجموعة أزمنة إنجاز اسأل اخصائي المكتبةعدد االستفسارات منذ إطالق برنامج

المناسبات العالمية التي قدمت فيها المكتبة خدمة اإلحاطة الجارية:

ربيع األولصفرمحرم

۔ اليوم العالمي للمعلم	

۔ اليوم العالمي للغذاء	

۔ اليوم العالمي للسكري	

۔ اليوم العالمي للطفولة	

۔ اليوم العالمي للمعاقين	

۔ اليوم العالمي للتطوع	

۔ اليوم العالمي للغة العربية	

رجبجماد الثاني

۔ ۔اليوم العالمي لمرض الدرن والسل	 يوم الصحة العالمي	

۔ اليوم العالمي للكتاب	
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إحصائيات الدورات التدريبية لعمادة شؤون المكتبات

إجمالي 
الحضور 
الفعلي

إجمالي 
المسجلين

الكليات والجهات 
المشاركة التاريخ مكان انعقاده اسم البرنامج م

6٧1 152 أعضاء هيئة تدريس وطالب 
دراسات عليا ٧٣٤1/٤/٨2هـ قاعة مكتبة الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز الجامعية etoNdnE  دورة برنامج
1

٣٨ 051 جميع التخصصات ٧٣٤1/٧/5هـ قاعة مكتبة الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الجامعية  dna tceriD ecneicS

supocS
2

بداية الفصل األول للعام الدراسي 1437/1438هـ

26 611 الكليات الطبية ٨٣٤1/1/61هـ كلية الطب مبنى ٣  JMB دورة تدريبية في قاعدة
الطبية ٣

٤1 ٤1 الكليات الطبية ٨٣٤1/2/٧هـ كلية الطب مبنى ٣

دورة تدريبية في قاعدة

dnalcA-etab

من شركة أوفيد

٤

٤٣ ٤٣ الكليات الطبية ٨٣٤1/2/٨هـ كلية العلوم الطبية التطبيقية

دورة تدريبية في قاعدة

 ttocnippiL -dnalcA
snikliW& mailliW من 

شركة أوفيد

5

6٤ 6٤ الكليات الطبية ٨٣٤1/2/9هـ
كلية التمريض كلية

الطب مدرج رقم  2

قاعدة في تدريبية دورة

 gnisruN ttocnippiL
noituloS

من شركة أـوفيد

6

٤ 1٨ جميع التخصصات ٨٣٤1/٣/61هـ مسرح مكتبة الملك عبد الله 
بن عبد العزيز الجامعية

استخدام قاعدة وايلي كلية 
العلوم التطبيقية ٧

21 6٨ جميع التخصصات ٨٣٤1/٣/61هـ كلية الطب ــ مبنى ٣ استخدام قاعدة وايلي 
كلية الطب ٨

61 95
إدارة األعمال والعلوم 

المالية واالقتصادية 
اإلسالمية

٨٣٤1/٣/٨2هـ مكتبة الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الجامعية

قاعدة دار المنظومة

KNILOCE
9

٣2 ٧9 الدعوة والشريعة والمعهد 
العالي لألمر بالمعروف ٨٣٤1/٣/٨2هـ مكتبة الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز الجامعية
قاعدة دار المنظومة

ofni nimalsi
01

٤1 ٣6 كلية التربية ٨٣٤1/٣/92هـ مكتبة الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الجامعية

قاعدة دار المنظومة

hcraesude
11

61 95 اللغة العربية والعلوم 
االجتماعية ٨٣٤1/٣/92هـ مكتبة الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز الجامعية
قاعدة دار المنظومة

xedninamuh
21
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إحصائيات الدورات التدريبية والفعاليات والزيارات الميدانية لعمادة شؤون المكتبات / شطر الطالبات

إجمالي 
الحضور 
الفعلي

الكليات والجهات 
المشاركة التاريخ مكان انعقاده اسم البرنامج

غير محدد - 
مفتوح

عمادة الدراسات العليا 
للطالبات ٧٣٤1/٤/٧1هـ قاعة الجوهرة المشاركة في اللقاء السنوي لطالبات الدراسات العليا

51 إدارة العالقات العامة 
واإلعالم بالجامعة ٧٣٤1/٤/٨2هـ مكتبة الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز الجامعية زيارة طالبات الثانوية ٨2 للمكتبة

59 - ٧٣٤1/5/٨2هـ مكتبة الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز الجامعية

زيارة طالبات علم المعلومات لمادة مؤسسات المعلومات

أ/ هود السميري

61 - 91ـ٧٣٤1/5/02هـ مكتبة الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز الجامعية

زيارة طالبات علم المعلومات لمادة مؤسسات المعلومات

د. حميدة الحربي

06 - 6ـ٧٣٤1/5/٧هـ مكتبة الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز الجامعية

جولة تعريفية بالمكتبة وخدماتها لطالبات مكتبة وبحث 
د/ فاطمة الثقفي و د/ مريم الحربي

6٤ - 21ـ٧٣٤1/5/٤1هـ مكتبة الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز الجامعية

جولة تعريفية بالمكتبة وخدماتها لطالبات مكتبة وبحث 
د/ ابتسام مجال

0٤ - ٧٣٤1/5/٤1هـ مكتبة الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز الجامعية

جولة تعريفية بالمكتبة وخدماتها لطالبات مكتبة وبحث 
د/ فريدة المطرفي

011 - ٤1 - ٧٣٤1/6/51هـ مكتبة الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز الجامعية

جولة تعريفية بالمكتبة وخدماتها لطالبات

د/ بتول برناوي

021 - ٧٣٤1/٧/٧هـ مكتبة الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز الجامعية

جولة تعريفية بالمكتبة وخدماتها لطالبات مكتبة وبحث 
د/ عفاف المعبدي

05 - 01 - ٧٣٤1/٧/11هـ مكتبة الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز الجامعية

جولة تعريفية بالمكتبة وخدماتها لطالبات مكتبة وبحث 
األستاذة/ لولوة بخيت

غير محدد - 
مفتوح عمادة شؤون الطالب

٨1-91-٧٣٤1/21/02هـ العابدية - قاعة الملك 
سعود

المشاركة في فعاليات ملتقى المستجدات لعام ٨٣-٧٣ 
تحت شعار بداية واعدة

56 قسم الفيزياء ٧٣٤1/21/52هـ الجفالي ٣
المشاركة في اللقاء التعريفي للطالبات المستجدات

بقسم الفيزياء ٨٣-٧٣

5٨ كلية التربية ٨٣٤1/1/٧1هـ مقر الكلية قاعة 
تدريب 2

دورة تدريبية بخدمات المكتبة وقواعد المعلومات

لكلية التربية

62 عمادة التطوير الجامعي 
والجودة النوعية للجودة 51-٨٣٤1/1/61هـ قاعة الجوهرة المشاركة في فعاليات برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس 

الجدد الخامس

11 قسم علم المعلومات بنهاية الفصل الدراسي األول مكتبة الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز الجامعية

استقبال وتدريب طالبات مقرر التدريب العملي بقسم 
علم المعلومات للتدرب في المكتبة لـ 0٤ ساعة في 

جميع األقسام والخدمات
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إجمالي 
الحضور 
الفعلي

الكليات والجهات 
المشاركة التاريخ مكان انعقاده اسم البرنامج

51 قسم علم المعلومات بنهاية الفصل الدراسي األول مكتبة الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز الجامعية

استقبال طالبات للتدريب والعمل التطوعي بالمكتبة  
لمدة 021 ساعة في مجيع الخدمات والمهام

المكتبات الخاصة

5٤01 مكتبة الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ

2٣65 مكتبة الشيخ أحمد إبراهيم غزاوي

__
مكتبة الشيخ إبراهيم بن داود فطاني

)تم دمجها مع فرع الطالبات حسب طلب الُمهدي(

1٨٧٣ مكتبة عبدالله الجفري الخاصة

٧٤1 مكتبة الشيخ محمد نجيب

109 مكتبة اللواء صالح باخطمة

٧11 مكتبة عبدالله بن صدقة بن زيني دحالن

591 مكتبة معالي الدكتور حامد الهرساني

1٣2 مكتبة أحمد علي الكاظمي

٤0051 مكتبة المحالوي

0٧٤٤ مكتبة محمد إبراهيم أحمد على شمشير

0٤11 مكتبة عبدالوهاب آشي

٤2٧ مكتبة الشيخ غسان الرمال

26٨٤ مكتبة الشيخ محمد سرور صبان

10٣.1٤ إجمالي المقتنيات
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مؤشرات األداء:
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ملخص نتائج استبانات قياس رضاء المستفيدين عن كفاية وخدمات مكتبة الملك عبد الله بن عبدالعزيز الجامعية.
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المعارض واألنشطة والفعاليات:

 مشاركة عمادة شؤون المكتبات بمعرض جدة الدولي للكتاب.	

زار معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس جناح الجامعة بمعرض جدة الدولي الثاني للكتاب، والذي يحتوي على نحو 1000 نسخة من اإلنتاج 

المعرفي والفكري للجامعة، يرافقه عميد شؤون المكتبات الدكتور عادل باناعمة.

زيارات الوفود:

زيارة القنصل السنغالي للمكتبةزيارات المدارس

زيارة وفد من الجودة واالعتماد األكاديمي األلمانيزيارة وفد لمتدربي برنامج مراكز مصادر التعلم

زيارة وفد االعتماد األكاديمي بكلية المجتمعزيارة وفد طالبي من جامعات دول مجلس التعاون الخليجي
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تدشين معالي مدير الجامعة لنظام إدارة المكتبات اإللكترونية احتفال عمادة شؤون المكتبات بيوم المخطوط العربي
(السيرا)

مشاركة عمادة شؤون المكتبات في ملتقى بداية واعدة
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المجالت العلمية بالجامعة
مقدمة:

مجــالت جامعــة أم القــرى بفروعهــا المختلفــة هــي مجــالت علميــة محكمــة تهــدف إلــى نشــر األبحــاث األصيلــة، والمراجعــات العلميــة لألبحــاث والتقاريــر العلميــة باللغــة العربيــة 

أو اإلنجليزيــة التــي لــم يســبق نشــرها أو تقديمهــا للنشــر لــدى جهــات أخــرى، بعــد مراجعتهــا مــن قبــل هيئــة التحريــر، وتحكيمهــا مــن قبــل المختصيــن مــن خــارج هيئــة التحريــر.

الرؤية:

فة عالمّيا.  
َّ
 المجالت العلمية المصن

ّ
ى إلى مصاف

َ
أن تكون المجالت رائدة في نشر البحوث العلمية الخاصة بمختلف العلوم، وأن ترق

الرسالة:

نشــر البحــث العلمــي القائــم علــى الموضوعيــة والعلميــة والمنهجيــة فــي ميــدان تخصــص كل مجلــة، وفروعهــا المختلفــة، فــي إطــار مقاييــس الجــودة العالميــة فــي البحــث 

العلمي.

األهداف:

، وتطبيــق مــا يســتجد 
ً

ــا، وترجمــة
ً

ــا، وتحقيق
ً

نشــر البحــوث العلميــة األصيلــة والجديــدة والمتميــزة فــي مجــال اهتمامــات المجلــة، والعنايــة بجوانــب البحــث العلمــي المتنوعــة: تأليف

مــن نظريــات ومناهــج واتجاهــات علــى حســب تخصــص كل مجلــة.

 مــن الباحثيــن عبــر الصفحــة 
ً
وتهــدف المجلــة مــع مطلــع الفصــل الدراســي القــادم الســتحداث نظــام اســتقبال البحــوث العلميــة للنشــر عــن طريــق اســتقبال األبحــاث إلكترونيــا

 عــن اســتقبال األبحــاث بالطريقــة التقليديــة بواســطة البريــد اإللكترونــي أو البريــد العــادي، وذلــك مــع 
ً
اإللكترونيــة لــكل مجلــة علــى موقــع الجامعــة، وربطهــا بالــورك فلــو، بديــال

بدايــة العــام الدراســي الجديــد: 1٤٣9/1٤٣٨هـــ

كمــا نرفــق لســعادتكم الجــدول التالــي والــذي يوضــح عــدد األبحــاث المنشــورة لــكل مجلــة مــع بيــان عــدد الباحثيــن الذيــن قبلــت بحوثهــم للنشــر، وكذلــك عــدد اإلصــدارات للعــام 

الدراسي: 1٤٣٨/1٤٣٧هـ

عدد اإلصداراتعدد الباحثيناألبحاث المنشورةالمجلة

62٨25مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

٤1٤12مجلة علوم اللغات وآدابها

561مجلة العلوم التربوية والنفسية

11112مجلة العلوم االجتماعية

٤٤2مجلة الهندسة والعمارة

000مجلة العلوم التطبيقية

000مجلة الطب

06٣621اإلجمالي
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مواضيع البحوث المنشورة والجاري إنجازها خارج نطاق مراكز البحوث العلمية 
حسب المجالت العلمية خالل العام الجامعي 1438/1437هـ

البحوث الجاريةمواضيع البحوث المنشورةالمجالت العلمية

مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية

: مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية:
ً
أوال

1-قاعــدة الســياق القرآنــي وأثرهــا عنــد ابــن عطيــة فــي 
تفســيره.

2-علــوم القــرآن مــن خــالل مقدمــة تفســير الطبــري 
.
ً
وتطبيقاتــه فــي تفســيره ســورة الرعــد أنموذًجــا

بوّية
ّ
ة الن

ّ
٣-صوٌر من الفساد المالي بّينتها السن

فــي  وأثــره  الكريــم  الفــرآن  فــي  المنصــف  ٤-الــكالم 
الخصــم. علــى  الحجــة  إظهــار 

5-حقــوق الطفــل اليتيــم بين رعاية الشــريعة اإلســالمية 
دراســة فقهيــة   - لهــا  الدوليــة  المواثيــق  وإقــرار  إياهــا 

ــة مقارن
6-طريق الرسول من عسفان إلى الحديبية

الجــرح  مراتــب  فــي  حجــر  ابــن  الحافــظ  ٧-مصطلــح 
التهذيــب. تقريــب  فــي  والتعديــل 

األســرة  الســتقرار  التأســيس  فــي  النبــوي  ٨-الهــدي 
الــزواج. قبــل 

الفضائيــات  بإنشــاء  المتعلقــة  الفقهيــة  9-األحــكام 
اإلســالمية.

لبية في الفقه اإلسالمي.
َّ
10-أحكام الت

علــى  المســح  فــي  الصحابــة  عــن  الــواردة  11-اآلثــار 
ودراســة. جمــع  الجوربيــن 

ا الحنبلي )ت٤٧٨هـ(.
َّ
12-اآلراء األصلية البن الَبن

حــذف  بيــن  الكريــم  القــرآن  فــي  العلــم  1٣-أفعــال 
الــالزم. ــة 

َ
َمنِزل نِزيلهــا 

َ
وت مفعولهــا 

-6٨6/ )66-120هـــ  وتاريخــه  حياتــه  القســري  1٤-خالــد 
٧٤٣م(.

15-أحاديــث أم عطيــة االنصاريــة رضــى اللــه عنهــا التــي 
عليهــا العمــل عنــد الفقهــاء دراســة فقهيــه حديثــة

16-عــزو نشــأة القــراءات القرآنيــة إلــى اختــالف مرســوم 
ــة عــرض ونقــد المصاحــف العثماني

1٧-ليلة القدر دراسة فقهيه فلكية مقارنة
1٧-ليلة القدر دراسة فقهيه فلكية مقارنة
1٨-اإلنفاق الخيري بين المسلمين وغيرهم

الملــك  عهــد  فــي  المكرمــة  مكــة  فــي  19-األمــن 
192٤-195٣م  1٣٤٣-1٣٧٣هـــ/  ســعود   آل  عبدالعزيــز 

تحليليــة تاريخيــة  دراســة 

: مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية:
ً
أوال

1-أحكام النبيذ في الشريعة اإلسالمية.
2-نصــوص الوعيــد المتضمنــة للخلــود والتأبيــد فــي مــن 

قتــل نفســه مــن أهــل التوحيــد.
الثــورات األندلســية »ثــورة بنــي مــروان الجليقــي فــي 
دراســة  )261-2٧2هـــ/٨٧0-٨٨٤م(  األندلــس«  غــرب 

ونتائجهــا. دوافعهــا  فــي  تاريخيــة 
٣-الكتابــات العربيــة الخزفيــة علــى المشــكاوات الخزفيــة 
عشــر  العاشــر-تاحتدي  )القــرن  بأزنيــك  العثمانيــة 
الميــالدي(. عشــر  عشر-الســابع  الســادس  الهجــري/ 

البــزدوي  أصــول  علــى  الفوائــد  وتحقيــق  ٤-دراســة 
للشــيخ ســليمان بــن زكريــا الســندي مــن أول الــكالم 
عــن حــد أصــول الفقــه وموضوعــة حتــى نهايــة أقســام 

والمعنــى. اللفــظ 
5-أثــر نــزع الملكيــة للمصلحــة العامــة علــى عقــد الصبــرة 

)دراســة فقهيــة فــي محافظــة عنيــزة بالقصيــم(.
6-تعليــل الحكــم الشــرعي بالحكــم الشــرعي )دراســة 

نظريــة تطبيقيــة مــن المذاهــب األربعــة(
٧-رحلــة األميــر ســعود ولــي العهــد الســعودي إلــى 
فــي  عام1٣5٤هـــ/19٣5م  وفرنســا  إيطاليــا  حكومتــي 

الفرنســية. الخارجيــة  وثائــق وزارة  ضــوء 
تاريــخ  فــي  القرظــي  كعــب  بــن  محمــد  ٨-مرويــات 

النبــوة. عصــر  فــي  الطبــري 
9-وســائل نشــر الثقافــة المعرفيــة فــي الدولــة العثمانية 
القــرن  مطلــع  وحتــى  1٤م  هـــ/   ٨ القــرن  بدايــة  منــذ 

ــة. 1٤هـــ/20م دراســة تاريخي
: مجلة العلوم التربوية والنفسية:

ً
ثانيا

ــة  ــة التربي ــات كلي 1-بعــض المشــكالت التــي تواجــه طالب
– جامعــة الجــوف مــن وجهــة نظــر الطالبــات أنفســهن.

2-المشــاكل التــي تواجههــا الطالبــات والمعلمــات فــي 
ــاء التدريــس العملــي فــي  تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة أثن
 ProblemsEncountered.المملكــة العربية الســعودية
 by FemaleStudent-teachers in Teaching
 English Language during Teaching Practicum

in SaudiArabia
٣-خصائــص اســتخدامات الحاســب اللوحــي فــي تعليــم 
 The properties of the طــالب المرحلــة المتوســطة
 uses of Tablet PCs in the teaching of middle

school students
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البحوث الجاريةمواضيع البحوث المنشورةالمجالت العلمية
20-الحياة االجتماعية للعرب في القرآن الكريم.

21-الوطء المحضور العقوبة واآلثار.
22-التصــرف واالنتفــاع باألضحيــة الواجبــة دراســة فقهية 

مقارنة.
2٣-إطــالع مــن شــاء اللــه مــن األحيــاء علــى حــال بعــض 

األموات
الســلوكي  الزواجــي  العــالج  لــدور  مقتــرح  2-تصــور 

الزوجيــة. الخالفــات  مــع  المتكامــل 
٣-التعميــم الخرائطــي لشــبكة الطــرق/ دراســة حالــة: 
شــبكة طــرق المدينــة المنــورة علــى خريطــة 1:50.000.

ــة بجامعــة أم القــرى:  ــة التربي ــة لكلي ٤-الرســائل الجامعي
واإلتاحــة  والنوعيــة  العدديــة  االتجاهــات  فــي  دراســة 

واإلفــادة.
5-مســتوى رضــا ضيــوف وزوار الجنادريــة عــن البرامــج 
والخدمــات المقدمــة فــي المهرجــان الوطنــي للتــراث 
والثقافــة بمدينــة الريــاض: دراســة أنثروبولجيــة ثقافيــة.

بالخصائــص  وعالقتهــا  المنــزل  فــي  الخادمــة  6-دور 
الذاتيــة  والكفــاءة  الزوجيــة  والســعادة  الديمغرافيــة 

الكويتيــات االمهــات  لــدى  الوالديــة 
دراســة  الشــباب  علــى  وأثرهــا  اإلنترنــت  ٧-مقاهــي 

جــدة. بمدينــة  ميدانيــة 
لمفهــوم  الســعودية  األســرة  تحقيــق  ٨-واقــع 
ــى  ــة مطبقــة عل االســتهالك المســتدام دراســة ميداني

الســعودية. األســر  مــن  عينــة 
البحــوث  نشــر  فــي   

ً
وتعاونــا  

ً
إنتاجــا األكثــر  9-الــدول 

 »Nature« العالميــة  العلــوم  دوريــة  فــي  العلميــة 
جغرافــي. منظــور  مــن  دراســة 

المبــادرات  دعــم  فــي  الجامعــة  طــالب  10-إســهامات 
لتطوعيــة. ا

علــى  المقبليــن  الشــباب  تواجــه  التــي  11-الصعوبــات 
االجتماعيــة  للخدمــة  العامــة  الممارســة  ودور  الــزواج 
فــي التعامــل معها)دراســة ميدانيــة مــن وجهــة نظــر 
الشــباب المقبليــن علــى الــزواج فــي مشــروع ابــن بــاز 

بالريــاض(. الخيــري 
برامــج  أدوات  باســتخدام  الحكومــي  القــرار  12-صناعــة 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة )دراســة تطبيقيــة علــى 
االســتخدام الزراعــي لــألراض فــي لــواء المــزار الجنوبــي 

األردنــي(
ــة  ــة بالمواقــع االلكتروني ــن الخبري ــة المضامي 1٣-مصداقي
والقنــوات الفضائيــة كمــا يراهــا الجمهــور فــي المجتمــع 

الســعودي )دراســة ميدانيــة مقارنــة(.

بكليــة  علــوم  تخصــص  المعلمــة  الطالبــة  ٤-تصــورات 
 (  (  STEM مدخــل  حــول  القــرى  أم  جامعــة  التربيــة 
العمليــة  التربيــة  فــي  التدريســي  بــاألداء  وعالقتهــا 
 Pre- Service science education teachers in
 Umm-Alqura University perceptions’ around
 the )STEM( approach and its relationship
 to performance in the teachingof practical

education
5-أثــر تدريــس القصــة باالســتراتيجيات المتكاملــة فــي 
اإلبداعــي  التفكيــر  ومهــارات  التحــدث  مهــارات  تنميــة 

لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة
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األمــن  تعزيــز  فــي  األســرة  تواجــه  التــي  1٤-التحديــات 
حيالهــا  االجتماعيــة  الخدمــة  ودور  ألبنائهــا  الفكــري 
المرحلــة  طــالب  مــن  عينــة  علــى  مطبقــة  )دراســة 

الريــاض(. بمدينــة  البنيــن  بمــدارس  الثانويــة 
15-دور الجمعيــات األهليــة فــي تنميــة المــرأة الســعودية 
)دراســة مطبقــة علــى جمعيتــي البــر ومراكــز األحيــاء 

بمحافظــة خليــص(.
: مجلة علوم اللغات وآدابها:

ً
ثالثا

طريــق  مــن  وراوييــه  كثيــر  ابــن  اإلمــام  1-انفــرادات 
. القرآنــّي  األداء  فــي  ــة  وتيَّ الصَّ وآثاُرهــا  الشــاطبية 

2-قضايا نحوية وصرفية في كتب العقيدة.
َد ِسيَبَوْيِه.

ْ
َماِر ِعن

ْ
٣-مصطلُح اإِلض

٤-تحليــل األخطــاء فــي المدونــات اللغويــة للمتعلميــن، 
.
ً
المدونــة اللغويــة لمتعلمــي اللغــة العربيــة نموذجــا

5-المعنى اللغوّي وأثره في العمل النحوّي.
المعاييــر  بيــن  القدمــاء  عــن  »البديــع«  6-مصطلــح 

البالغيــة. والقواعــد  النقديــة 
غة.

ُّ
٧- تحليل الخطاب وتعليم الل

ــوِل فــي ســورة اإِلســراء : دراســة تحليليــة 
ُ

خ ــة الدُّ اِئيَّ
َ
ن
ُ
٨- ث

لتداعــي المعانــي وانســجامها.
ــة )ِفَعــال( بيــن المفــرد 

َ
داخــل الداللــي فــي صيغ

ّ
9-الت

والجمــع فــي القــرآن الكريــم.
10-ُمشِكُل اإلعراب: مفهومه وأسبابه وتوجيهه.

11-الشــواهد النحويــة  والصرفيــة مــن شــعر شــيخ األباطــح 
أبــي طالــب َعــمِّ النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم)عرض 

ودراســة(.
ــة ومناهــج النقــد الحديــث - العالقــة  ونيَّ

َ
12-الثقافــة الك

المُحتِجَبــة.
1٣-التشبيه بالفاعل عند النحويين.

األبــار  ابــن  شــعر  فــي  واإلرجــاء  االختــالف   -1٤
فــي  الغزليــة  للمقدمــات  تفكيكيــة  القضاعي:قــراءة 

المدحــّي. شــعره 
15-أثــر أســلوب االســتثناء فــي تحقيــق مقاصــد ســورة 

سبأ)دراســة نحويــة دالليــة(
16-أنســياق الخطــاب الحكائــي: التجليــات النســقية لنظرية 

العصــا فــي نمــوذج حكائــي للجاحظ.
1٧-مشــكلة نطــق صــوت الضــاد عنــد الناطقيــن باللغــة 

»
ً
 وعالجــا

ً
العربيــة وبغيرهــا »تشــخيصا

تويتــر  وتطبيقــا:  تنظيــرا  رقميــة  إقنــاع  بالغــة  1٨-نحــو 
أرســطو. رؤيــة  ضــوء  فــي  دراســة  نموذجــا 

العربيــة  الروايــة  فــي  المتخيــل  وخطــاب  19-العتبــات 
المعاصــرة.
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20-لطائف اإلعجاز في آيات األحكام.

 A Contrastive Linguistic Analysis Of  -21
 Arabic Conjunctive Nouns in their Syntactic
Structures and their English Counterparts

22-إشارات التطور الداللي في المعاجم العربية.
2٣-النهايات السردية في روايات غسان كنفاني.

2٤-كنــز الســعادة فــي كلمــة الشــهادة لشــهاب الديــن 
الحنفــي  منصــور  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  األشــموني 

هـــ/1٤0٧م.  ٨09 المتوفــى ســنة  النحــوي 
25-النصب على الصرف عند الخليل والفراء.

تيميــة  ابــن  عنــد  اللغــوي  االســتعمال  26-نظريــة 
لســانية. دراســة  وفتجنشــتاين: 

األجنــاس  تداخــل  فــي  دراســة  الغربــان(  2٧-)روايــة 
القصيــرة. والقصــة  الروايــة 

2٨-النــص فــي التــراث النقــدي عنــد العــرب: المفهــوم 
ــداالت. ... واإلب

: مجلة العلوم التطبيقية:مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية
ً
أوال

-1 Tissue Study of the third 
thoracic gland in the nervous System of 
Poekilocerus bufonius.
-2 Exogenous applications of biochar 
and A-tocopherol improve the performance 
of salt-stressed tomato plants
-3 Metal accumulation in soil 
and forage crops irrigated with treated 
w a st e w a t e r
-4 Seroprevalence of Toxoplasma 
gondii infection among street cleaners (Al-
Akhdam) in Sana›a, Yemen
-5 Removal of Dyes (methylene blue 
and crystal violet), Phenol and Cd(II) from 
water using activated Carbon and HNO-3
oxidized activated carbon developed from 
Date Pits
-6 Study the quality assurance of 
superficial radiotherapy X-Ray machine 
using some techniques
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: مجلة الهندسة والعمارة:

ً
ثانيا

 THERMO-CHEMICAL STABILITY AND-1
 MECHANICAL PROPERTIES OF MORTAR MADE
 WITH CEMENT KILN CEMENT DUST- BLENDED

IN KSA
2-إدارة التنمية المستدامة للمدن

لمرحلــة  الدراســية  للخطــط  مقارنــة  ٣-دراســة 
جامعــات  فــي  العمــارة  أقســام  فــي  البكالوريــوس 

الســعودية العربيــة  المملكــة 
٤-تطويــر منظومــة البناء بالحرمين والمشــاعر المقدســة 

BIMمــن خــالل تكنولوجيــا نمذجــة معلومــات البناء
5- أســاليب تحديــد أولويــات التنميــة للظهيــر الصحــراوي 

للســواحل المصريــة
6-واقــع التعميــر بالجزائــر« إشــكالية مخططــات أم أزمــة 

برامــج« دراســة حالــة: مدينــة بئــر العاتــر، الجزائــر
أنمــاط  علــى  والشــكلية  التصميميــة  التطــورات  ٧-أثــر 
واجهــات األبنيــة الســكنية )مدينــة بــركاء ــ حالة دراســية(.

المجاالت االستراتيجية

6925اإلجمالي
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جدول رقم (16) أعداد الباحثين في الجامعة خالل العام الجامعي 1438/1437هـ

عدد الباحثينمجاالت البحوث

مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية

ً
: مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية: )٣٧( باحثا

ً
أوال

ً
: مجلة علوم اللغات وآدابها: )19( باحثا

ً
ثانيا

: مجلة العلوم التربوية والنفسية: )5( باحثين
ً
ثالثا

ً
: مجلة العلوم االجتماعية: )51( باحثا

ً
رابعا

مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية
: مجلة العلوم التطبيقية: )6( باحثين

ً
أوال

: مجلة الهندسة والعمارة: )٧( باحثين
ً
ثانيا

ــــالمجاالت االستراتيجية

٧91اإلجمالي
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كلية خدمة المجتمع
والتعليم المستمر 
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: برامج الدبلوم العام مدة سنة وسنتين لتأهيل خريج المرحلة الثانوية للحصول على شهادات مهنية.
ً
أوال

األهداف الرئيسية في إحداث هذا البرنامج:

1- اإلسهام في توسيع قاعدة قبول الطالب في الجامعة.

2- توفيــر فــرص العمــل للشــباب مــن خــالل تهيئــة الملتحــق بالبرنامــج للحصــول علــى شــهادة مهنيــة فــي عــدد مــن التخصصــات التــي تلبــي حاجــة القطاعيــن الحكومــي 

واألهلي.

٣- إتاحة فرص الحاق المتميزين في خريجي هذه البرامج بكليات الجامعة.

البرامج المقدمة:

برامج السنتينم
دبلوم الموارد البشرية1

دبلوم اإلدارة  المكتبية2

: برنامــج الســنة التأهيليــة المســائي (ســنة دراســية واحــدة) لتأهيــل خريــج المرحلــة الثانويــة لاللتحــاق بالدراســة فــي 
ً
ثانيــا

المرحلــة الجامعيــة:

األهداف الرئيسية من إحداث البرنامج:

1 - اإلســهام فــي إيجــاد حلــول عمليــة لمواجهــة الزيــادة المطــردة فــي أعــداد خريجــي الثانويــة العامــة مــن الطــالب والطالبــات الذيــن تفــوق أعدادهــم الطاقــة االســتيعابية 
للجامعات.

 لتدنــي معدالتهــم فــي مرحلــة الثانويــة العامــة  
ً
2 - إتاحــة المجــال للدراســة فــي الجامعــة للطــالب والطالبــات الذيــن لــم تنطبــق عليهــم بعــض الشــروط االلتحــاق بهــا نظــرا

عــن النســبة المطلوبــة للقبــول وكذلــك الطــالب الذيــن لــم يتجــاوزا امتحــان القبــول. 

٣- تمكين الملتحقين بالبرنامج من التكيف مع نظام الدراسة بالمرحلة الجامعية والعمل على تهيئتهم لمناخ الجامعة.

ــات مــع  ــة بإحــدى الكلي ــع المقــررات الدراســية إل كمــال دراســتهم الجامعي ــاز جمي ــن علــى معــدل )2.5مــن ٤( بعــد اجتي ــات الحاصلي ٤ - إتاحــة الفرصــة للطــالب والطالب

ــة التــي تــم دراســتها فــي البرنامــج. ــات الجامعــة والكلي احتســاب كامــل متطلب

5 - تمكين من ال يحقق المعدل المطلوب )2.5من ٤( من االلتحاق بإحدى الدبلومات التي توفرها كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

6 -تمكيــن الملتحقيــن مــن اكتســاب المهــارات االساســية األوليــة للحاســوب مثــل: إدخــال البيانــات ومعالجــة النصــوص واســتخدام البرامــج األساســية مــع اإللمــام بكيفيــة 

التطبيقات العملية لذلك.   
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الكليات المشاركة في تنفيذ البرامج:

1- كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية طالب وطالبات.

2- كلية الدعوة وأصول الدين طالب وطالبات.

٣- كلية اللغة العربية طالب وطالبات.

٤- كلية العلوم االجتماعية طالب وطالبات.

5- كلية العلوم التطبيقية طالب وطالبات.

6- كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية طالب وطالبات.

٧- الكلية الجامعية بالقنفذة طالب وطالبات.

٨- الكلية الجامعية بالليث طالب وطالبات.

: برنامج السنة التحضيرية 
ً
ثالثا

أقسام برنامج السنة التحضيرية )سنة دراسية واحدة(:

1- التحضيرية المسائية ــ إدارة األعمال 

2- التحضيرية المسائية ــ المسار العلمي

األهداف الرئيسية من إحداث البرنامج:

يتيــح البرنامــج للطــالب مــن خريجــي المرحلــة الثانويــة العامــة » القســم العلمــي » فرصــة الدراســة بأقســام الكليــات )الهندســة والعمــارة اإلســالمية، العلــوم التطبيقيــة، 

الحاســب اآللــي وتقنيــة المعلومــات وإدارة األعمــال(.

أعداد الطالب الملتحقين والمجتازين بالبرنامج في العام الدراسي 1438/1437هـ

القسم
عدد المقبولينرمز المقررمز التوصية

طالباتطالبطالباتطالبطالباتطالب

٣٧٣٧255٧5٣٨التحضيرية المسائية ــ المسار العلمي

٣1٣1255٣6٨9التحضيرية المسائية ــ إدارة األعمال
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: االنتساب
ً
رابعا

أهداف برنامج االنتساب:

 إلــى تقديــم الحلــول العلميــة لمشــكالت 
ً
	 تحقيــق رســالة الجامعــة وأهدافهــا مــن خــالل المجتمــع، وتوفيــر التعليــم الجامعــي ألكبــر شــريحة مــن أفــراد المجتمــع ســعيا

المجتمــع فــي نطــاق اختصاصهــا.

	 إتاحة الفرصة ألكبر عدد من فئات المجتمع ممن لم تمكنهم ظروفهم االلتحاق بالتعليم الجامعي المنتظم لمواصلة تعليمهم وتطوير قدراتهم.

	 رفع المستوى التعليمي والمعرفي لدى أفراد المجتمع بالمتخصصين وزيادة الكفاءة والقدرة لديهم لمواكبه متطلبات سوق العمل.

	 االستغالل األمثل للموارد البشرية لتزويد المجتمع بالمتخصصين في العلوم والمعارف المختلفة.

إحصائية أعداد طالب وطالبات االنتساب للعام الجامعي 1438/1437هـ.

الدرجة 
التخصصالعلمية

اعداد الخريجيناعداد المقيدين

المجموعطالباتطالبالمجموعطالباتطالب

9٣51٨09٧٤٤29٣2٤٧2٣15الشريعةبكالوريوس

02٨162٣16٤1٣٤911٧156٣الدعوةبكالوريوس

٨211٨0116٣22٨5511٣٧1اللغة العربيةبكالوريوس

٨6٨6ــــــــ5٧5٧ــــــــتربية طالباتبكالوريوس

51٣ــــــــ9٨151٣ــــــــ9٨1الجمومبكالوريوس

9999ــــــــ٧5٣٧5٣ــــــــالليثبكالوريوس

6٣٧1٧29٣662٨٧20٧1٨٤٤القنفذةبكالوريوس

٧6ــــــــ91٨٧6ــــــــ91٨العلوم االقتصاديةبكالوريوس

1٣2٧10٧٤2٣9111511٧09٨٤02اإلجمالي
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البرامج التعليمية المقدمة لخريجي المرحلة الجامعية

برامج الدراسات العليا

: برنامــج الدبلــوم العــام فــي الخدمــة االجتماعيــة فــي المجــال الطبــي، بالتعــاون بيــن كليــة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر وكليــة العلــوم 
ً
أوال

االجتماعيــة ــ قســم الخدمــة االجتماعية.

أهداف البرنامج:

ــا فــي الجامعــات الســعودية فــإن برنامــج الدبلــوم العــام فــي الخدمــة االجتماعيــة فــي  فــي ضــوء األهــداف العامــة التــي حددتهــا الالئحــة الموحــدة للدراســات العلي
المجــال الطبــي يهــدف إلــى تحقيــق األغــراض التاليــة:

• إتاحــة الفرصــة لخريجــي أقســام الخدمــة االجتماعيــة واألقســام األخــرى ذات الصلــة مــن الذيــن تحصلــوا علــى درجــة البكالوريــوس وتنطبــق عليهــم شــروط القبــول 	
لبرنامــج الدبلــوم لمواصلــة تأهيلهــم وتنميــة مهاراتهــم المهنيــة تلبيــة الحتياجــات المجتمــع العلميــة والعمليــة خاصــة تلــك المتعلقــة بالمجــال الطبــي.

• ــة، 	 ــة العلمي ــة فــي المجتمــع الســعودي مــن خــالل التنمي ــا والمشــكالت االجتماعي ــى دراســة ومعالجــة القضاي ــة المتخصصــة القــادرة عل إعــداد الكفــاءات العلمي
ــي. ــة بالمجــال الطب ــا والمشــكالت ذات الصل ــك القضاي ــاول تل ــكار فــي تن وغــرس روح االبت

• ــة الملحــة فــي المجتمــع الســعودي بمــا 	 ــة الجــادة حــول أســاليب التعامــل مــع المشــكالت االجتماعي تأهيــل المتخرجيــن لإلســهام فــي اعــداد الدراســات الميداني
يســاعد المخططيــن علــى وضــع الخطــط المناســبة للتعامــل معهــا.

• تزويــد الطــالب بالنمــاذج واألســاليب العلميــة المســتحدثة فــي الممارســة المهنيــة للخدمــة االجتماعيــة فــي المجــال الطبــي، والعمــل علــى تطويــر هــذه النمــاذج 	
واألســاليب بمــا يتــواءم مــع ثقافــة المجتمــع الســعودي.

• دعم المؤسسات الطبية المختلفة بالكفاءات العلمية التي تساعد على تحسين ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية في هذا المجال.	

: برنامج الدبلوم العالي في الحسبة، والمقدم من قبل معهد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتعاون مع كلية خدمة المجتمع.
ً
ثانيا

 : برنامج الدراسات العليا المسائي:
ً
ثالثا

أهداف البرنامج:

• العنايــة بالدراســات اإلســالمية والدراســات النظريــة والتطبيقيــة األخــرى والبحــث الجــاد فيهــا للوصــول إلــى إضافــات علميــة وتطبيقيــة مبتكــرة والكشــف عــن حقائــق 	
جديــدة.

• 	.
ً
توسيع قاعدة القبول في الجامعة للدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه لوجود أعداد كبيرة من الخريجين وتمكينهم من دراستهم العليا محليا

• اإلسهام في توطين فرصة التعليم العالي في بالدنا وتخفيف أعباء الغربة للطالب الدارسين.	

• إتاحة الفرصة لغير السعوديين الراغبين في الدراسات العليا لاللتحاق بالبرنامج المسائي بجامعة أم القرى.	

• اإلفادة من الطاقات األكاديمية والعلمية بالجامعة وتوظيفها فيما يخدم المجتمع.	

•  للمتغيرات السريعة التي تحدث في المجتمع.	
ً
مواكبة التطور العلمي وجعل التعليم عملية مستمرة ومتطورة وفقا

•  في مجاالت المعرفة المختلفة.	
ً
 عاليا

ً
- إعداد الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة وتشجيعها وتأهيليها تأهيال
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بيان طالب برامج الدراسات العليا الموازي بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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الدورات التدريبية

اإلنجازات التي حققتها الكلية هذا العام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ تتلخص فيما يلي:

البرامج والدورات التدريبية المقدمة من كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتنسيق مع كليات الجامعة وأقسامها التعليمية:

برامج عامة: 

وذلــك بتقديــم برامــج مفتوحــة لجميــع فئــات المجتمــع دون التقيــد بمؤهالتهــم الدراســية أو الســن فــي شــكل دورات قصيــرة المــدى تتعلــق بشــتى األمــور العامــة مثــل 

ــة وغيرهــا. ــة والوقائي ــة األســرية والمروري ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي ــة والصحي ــة والتربوي ــة الديني التوعي

برامج متخصصة: 

 بشــكل يتــالءم والحاجــات الخاصــة بهــذه المؤسســات نحــو 
ً
تتنــاول تنظيــم برامــج ودورات قصيــرة المــدى موجهــة للعامليــن بمؤسســات المجتمــع يتــم إعدادهــا خصيصــا

تجديــد وتطويــر خبــرات ســابقة فــي مختلــف المجــاالت باســتخدام أســاليب تربويــة وعلميــة حديثــة مثــل القيــام بــدورات خاصــة بأئمــة المســاجد والدعــاة واإلدارييــن والمدرســين، 

واســتخدام الحاســب اآللــي واللغــات المختلفــة والعالقــات العامــة واإلعــالم والتخطيــط والمســاحة ومجــال التمريــض وغيرهــا مــن الــدورات.

برامج نسائية:

وهــي عبــارة عــن إعــداد برامــج خاصــة بالنســاء تركــز علــى مجــال االقتصــاد المنزلــي والعالقــات األســرية واالجتماعيــة وتربيــة األطفــال وشــئون التغذيــة واللغــات األجنبيــة وغيرهــا 

مــن البرامــج التــي تقــدم بمقــر الطالبــات.

الدورات المنفذة بقسم التدريب بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر للعام الدراسي 1438/1437هـ 

الفصل الدراسي األول والثاني

التكلفةتاريخ االنتهاءتاريخ االنعقادعدد المتدربينعدد الساعاتالجهة المستفيدةاسم الدورةم

2٣ ساعة لكل عمادة الحرم المكي الشريفمادة الحاسب اآللي والتقنية ) 61 ( شعبة1
شعبة

ً
000.٨٧ ريال٨٣٤1/٤/62هـ٧٣٤1/21/٤2هـ٧2٣ متدربا

52 ساعة لكل منسوبي جامعة أم القرىتنمية مهارات موظفي الجامعة ) ٣ ( دورات تدريبية2
دورة

ً
مجاني٨٣٤1/2/٤2هـ٨٣٤1/2/02هـ5٧ متدربا

٣
مهارات التعامل مع الجمهور 

مج ) 1 (
إدارة الدوريات األمنية 

01 ساعاتبالعاصمة المقدسة
ً
مجاني٨٣٤1/2/12هـ٨٣٤1/2/02هـ001 متدربا

٤
مهارات التعامل مع الضغوط 

مج ) 1 (
إدارة الدوريات األمنية 

01 ساعاتبالعاصمة المقدسة
ً
مجاني٨٣٤1/2/٣2هـ٨٣٤1/2/22هـ001 متدربا

إدارة الدوريات األمنية األمن الفكري مج ) 1 (5
5 ساعاتبالعاصمة المقدسة

ً
مجاني٨٣٤1/2/٤2هـ٨٣٤1/2/٤2هـ001 متدربا

6
مهارات التعامل مع الجمهور 

مج ) 2 (
إدارة الدوريات األمنية 

01 ساعاتبالعاصمة المقدسة
ً
مجاني٨٣٤1/٣/02هـ٨٣٤1/٣/91هـ001 متدربا
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التكلفةتاريخ االنتهاءتاريخ االنعقادعدد المتدربينعدد الساعاتالجهة المستفيدةاسم الدورةم

٧
مهارات التعامل مع الضغوط 

مج ) 2 (
إدارة الدوريات األمنية 

01 ساعاتبالعاصمة المقدسة
ً
مجاني٨٣٤1/٣/22هـ٨٣٤1/٣/12هـ001 متدربا

إدارة الدوريات األمنية األمن الفكري مج ) 2 (٨
5 ساعاتبالعاصمة المقدسة

ً
مجاني٨٣٤1/٣/٣2هـ٨٣٤1/٣/٣2هـ001 متدربا

9
مهارات التعامل مع الجمهور 

مج ) ٣ (
إدارة الدوريات األمنية 

01 ساعاتبالعاصمة المقدسة
ً
مجاني٨٣٤1/٤/52هـ٨٣٤1/٤/٤2هـ001 متدربا

01
مهارات التعامل مع الضغوط 

مج ) ٣ (
إدارة الدوريات األمنية 

01 ساعاتبالعاصمة المقدسة
ً
مجاني٨٣٤1/٤/٧2هـ٨٣٤1/٤/62هـ001 متدربا

إدارة الدوريات األمنية األمن الفكري مج ) ٣ (11
5 ساعاتبالعاصمة المقدسة

ً
مجاني٨٣٤1/٤/٨2هـ٨٣٤1/٤/٨2هـ001 متدربا

01٣ ساعاتوقف الخيراتبرنامج الحاسب اآللي ) 6 ( دورات تدريبية21
ً
005.٧٧ رياللمدة ٨ أشهر٨٣٤1/1/92هـ0٣ متدربا

012 ساعاتوقف الخيراتبرنامج اللغة اإلنجليزية ) ٣ ( مستويات٣1
ً
005.25 رياللمدة ٨ أشهر٨٣٤1/1/92هـ0٣ متدربا

 صغير٤1
ً
مركز التنمية االجتماعية كيف تقيم مشروعا

01 ساعاتبمكة المكرمة
ً
000٣ ريال٨٣٤1/٣/٣1هـ٨٣٤1/٣/21هـ0٤ متدربا

مركز التنمية االجتماعية الطريق إلى السوق )دراسة الجدوى(51
01 ساعاتبمكة المكرمة

ً
000٣ ريال٨٣٤1/٣/51هـ٨٣٤1/٣/٤1هـ0٤ متدربا

مركز التنمية االجتماعية اكتشاف الذات61
5 ساعاتبمكة المكرمة

ً
0051 ريال٨٣٤1/٣/61هـ٨٣٤1/٣/61هـ٨٣ متدربا

مركز التنمية االجتماعية بناء السيرة الذاتية٧1
5 ساعاتبمكة المكرمة

ً
0051 ريال٨٣٤1/٣/91هـ٨٣٤1/٣/91هـ6٣ متدربا

مركز التنمية االجتماعية التفكير اإلبداعي٨1
5 ساعاتبمكة المكرمة

ً
0051 ريال٨٣٤1/٣/02هـ٨٣٤1/٣/02هـ٨٣ متدربا

مركز التنمية االجتماعية مهارات التعامل مع الضغوط91
5 ساعاتبمكة المكرمة

ً
0051 ريال٨٣٤1/٣/12هـ٨٣٤1/٣/12هـ0٤ متدربا

02
برنامج » كيف نكون قدوة » 

مج ) 1 (

أمارة منطقة مكة المكرمة

واألجهزة الحكومية بالمنطقة
9  ساعات

ً
مجانية٨٣٤1/٨/٨هـ٨٣٤1/٨/6هـ1٣ متدربا

12
برنامج » كيف نكون قدوة » 

مج ) 2 (

أمارة منطقة مكة المكرمة

واألجهزة الحكومية بالمنطقة
9  ساعات

ً
مجانية٨٣٤1/٨/51هـ٨٣٤1/٨/٣1هـ9 متدربا

22
برنامج » كيف نكون قدوة » 

مج ) ٣ (

أمارة منطقة مكة المكرمة

واألجهزة الحكومية بالمنطقة
9  ساعات

ً
مجانية٨٣٤1/٨/12هـ٨٣٤1/٨/02هـ61 متدربا

أمن المنشآت بمنطقة مكة مهارات القيادة واإلدارة والريادة الشخصية٣2
٣ أشهرالمكرمة

ً
000.9٣ ريال٨٣٤1/٨/22هـ٨٣٤1/5/22هـ62 متدربا

2٣ ساعة لكل عمادة الحرم المكي الشريفمادة الحاسب اآللي والتقنية ) ٧ ( شعب٤2
شعبة

ً
الفصل الدراسي 5٧1 طالبا

006.٣٣ ريالالثاني
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المعاهد البحثية
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الباب
2٨٣السابع

معهد اإلبداع وريادة األعمال

نشأة وتأسيس المعهد:

أطلقــت الجامعــة معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال كأحــدث المبــادرات لدعــم خطــط التنميــة بمنطقــة مكــة المكرمــة لتحويــل اقتصادهــا إلــى اقتصــاد نشــط مبنــي علــى 

المعرفــة، إذ يعمــل معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال علــى نشــر ثقافــة ريــادة األعمــال واحتضــان األعمــال بدعــم األفــكار الطالبيــة الرياديــة والتــي تســاهم فــي التنميــة وتحويلهــا 

إلــى مشــروعات ذات منفعــة اقتصاديــة علــى المســتوى المجتمعــي.

تــم إنشــاء معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال بقــرار مجلــس الجامعــة فــي جلســته رقــم ) 2 ( المنعقــدة بتاريــخ 15/ 2 / 1٤٣٣هـــ والمصــادق عليــه مــن مجلــس التعليــم العالــي 

فــي جلســته رقــم ) ٧0 ( وتاريــخ 1 / ٧ / 1٤٣٣هـــ والمتــوج بموافقــة خــادم الحرميــن الشــريفين رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس التعليــم العالــي باألمــر الســامي رقــم ) 

٣6696 ( بتاريــخ     5 / ٨ / 1٤٣٣هـــ .

الرؤية:

أن يكون المعهد الُمستقطب والمحفز األول لرواد األعمال المبدعين في مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية .

الرسالة:

المساهمة في تنمية االقتصاد المعرفي من خالل التعليم والبحث وتقديم الخدمات في مجالي اإلبداع وريادة األعمال .

األهداف:

- نشر ثقافة اإلبداع وريادة األعمال في مجتمع الجامعة الداخلي.

- التعليم والتدريب وإجراء األبحاث في مجالي اإلبداع وريادة األعمال.

- توفير البيئة العلمية والعملية المناسبة الحتضان أفكار الطلبة اإلبداعية وتحويلها إلى أعمال ناجحة.

- دعم تأسيس شركات ناشئة مبنية على االبتكار وتأهيلها لالستثمار من قبل شركة وادي مكة للتقنية.

- توفير فرص عمل من خال

ل الشركات الناشئة.



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

2٨٤

البرامج التي قدمها وشارك بها المعهد

1- األسبوع العالمي لريادة األعمال.

2- جائزة سابك لالبتكار.

٣- حفل تدشين الشركات الناشئة.

٤- الدورات التدريبة.

5- تواصل وبناء.

6- مسابقة اإلبداع وريادة األعمال.

٧- برنامج التدريب الصيفي.

٨- تحدي االبتكار.

9- الملتقى العلمي السابع لطالب وطالبات جامعة أم القرى. 

مشاركات المعهد:

- مشاركة المعهد في ملتقى الطلبة المستجدين بعنوان )بداية مختلفة(.

- مشاركة المعهد في لقاء تهيئة أعضاء هيئة التدريس )الجدد(.

 مــن 1٤٣6/12/1٨هـــ وكانــت مشــاركة المعهــد مــن خــالل ركــن تعريفــي يظهــر دور المعهــد فــي دعــم 
ً
حيــث عقــد اللقــاء بالصالــة الخارجيــة لقاعــة الجوهــرة ولمــدة يوميــن اعتبــارا

االبتــكار وريــادة األعمــال وتشــجيع الطلبــة والطالبــات لتنميــة مــا لديهــم مــن أفــكار ومشــروعات. كمــا تــم التعريــف ببرنامــج )دعــم االختراعــات( الخــاص بأعضــاء هيئــة التدريــس 

والــذي يهــدف إلــى تحويــل األفــكار إلــى منتجــات ونمــاذج أوليــة ذات قيمــة اقتصاديــة واجتماعيــة تلبــي حاجــات الســوق.

كما نال الركن اقباال من أعضاء هيئة التدريس وتمت االجابة على استفساراتهن من حيث مواعيد التسجيل بالبرنامج والشروط المطلوبة لاللتحاق بالبرنامج.

- مشاركة المعهد في اللقاء التعريفي للطابات المستجدات بقسم الشريعة

وذلــك مــن خــالل ركــن تعريفــي يظهــر دور الجامعــة واهتمامهــا فــي بنــاء المجتمــع المعرفــي مــن خــالل مــا يقدمــه المعهــد مــن برامــج فــي هــذا المجــال، مثــل برنامــج مســرع 

األعمــال ( )AccMakk والــذي يهــدف إلــى تشــجيع ودعــم المفكريــن والمبدعيــن حتــى يصلــوا بأفكارهــم إلــى صناعــة الشــركات الخاصــة بهــم. والبرنامــج الصيفــي لإلبــداع 

 خــالل فتــرة الصيــف لزيــارة عــدد مــن المــدن الذكيــة المتقدمــة فــي مجــاالت االبتــكار وريــادة األعمــال والعلــوم والتقنيــة 
ً
وريــادة األعمــال )IEsummer(    والــذي يقــام ســنويا

 مــن الطالبــات 
ً
وبــراءات االختــراع، باإلضافــة إلــى الفعاليــات المصاحبــة لدعــم بيئــة ريــادة األعمــال فــي مكــة المكرمــة مثــل  )IEYouth( و ))IEForum  كمــا شــهد الركــن إقبــاال

المهتمــات باالبتــكار وريــادة األعمــال واإلجابــة علــى استفســاراتهن وتعريفهــن ببرامــج ومواعيــد ورش العمــل والــدورات التدريبيــة المقدمــة مــن المعهــد.



الباب
2٨5السابع

أنشطة المعهد

األسبوع العالمي لريادة األعمال

هي المبادرة العالمية التي تحتفي بالمبتكرين والمبدعين الذين يخلقون

 وظيفية ويطلقون شركات جديدة من شأنها دفع عجلة النمو االقتصادي.
ً
 فرصا

 ولمساعدتهم على استكشاف إمكاناتهم وأفكارهم.

جائزة )سابك( لالبتكار 

استضافت وكالة معهد اإلبداع وريادة األعمال يوم الثالثاء الموافق 1٤٣٧/2/12هـ 

جائزة )سابك( لالبتكار تحت شعار كيمياء وتواصل وذلك بقاعة الجفالي 

ولمدة يومين متتاليين.

حيــث تهــدف الجائــزة إلــى اكتشــاف األفــكار اإلبداعيــة فــي مجــال ) البالســتيكيات الذكيــة( وحصــول الفائزيــن علــى جائــزة تمويليــة تصــل إلــى 10 مالييــن ريــال ســعودي ، وقــد 

افتتــح اليــوم األول األســتاذة/ لؤلــؤة محمــد الدخيــل -محللــة بوحــدة األعمــال المســتقبلية بســابك- وأوضحــت عــن الجائــزة وأهدافهــا وكيفيــة المشــاركة والتقديــم عليهــا.

كما أوضح أن المحكمون لألفكار المتقدمة على الجائزة: 

هم البروفيســور /حليــم حامــد رضــوى( الرئيــس التنفيــذي المكلــف لشــركة وادي الظهــران للتقنيــة )، والبروفيســور /ســعيد بــن محمــد الزهرانــي  )لمديــر التنفيــذي لمركــز (
ســابك) ألبحــاث البوليمــر بجامعــة الملــك ســعود بالريــاض, والبروفيســور /يفيــس غناتــو )عميــد العلــوم الفيزيائيــة والهندســة فــي جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة 

كاوســت ) إلــى جانــب مجموعــة مــن المحكميــن مــن شــركة ســابك.

وقد انتهى اليوم األول بعرض تقديمي يوضح خطوات كيفية تقديم األفكار على موقع سابك اإللكتروني.

اليــوم الثانــي: اســتمر التعريــف بالجائــزة لجميــع المهتميــن باألبحــاث فــي مجــال البالســتيك ســواء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس أو مــن الطالبــات ومــن ثــم تشــجيعهم وتحفيزهــم 

ــا  لتقديــم إبداعاتهــن وطــرح أفكارهــن للفــوز بالجامعــة، ثــم تــم اإلجابــة علــى جميــع األســئلة واالستفســارات مــن قبــل فريــق عمــل جائــزة ســابك، كمــا قــدم الفريــق الهداي

التذكاريــة الخاصــة بشــركة ســابك.
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حفل تدشين الشركات الناشئة

دشــن جامعــة أم القــرى ثمــان شــركات ناشــئة أنشــأتها الجامعــة لبيــع وتســويق منتجاتهــا االبتكاريــة فــي الحفــل الــذي نظمــه معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال وذلــك يــوم 

األحــد  1٤٣٧/2/1٧هـــ بقاعــة الملــك عبدالعزيــز التاريخيــة بمقــر الجامعــة بالعابديــة وبرعايــة معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور بكــري بــن معتــوق عســاس وبحضــور معالــي نائــب 

الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام الشــيخ الدكتــور محمــد الخزيــم، ووكيــل الجامعــة لألعمــال واإلبــداع المعرفــي الدكتــور نبيــل بــن عبدالقــادر كوشــك ووكالء الجامعــة 

وعميــد معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال الدكتــور فــواز ســعد والرئيــس التنفيــذي لشــركة وادي مكــة للتقنيــة الدكتــور أســامة العمــري، وعضــو الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بمكــة 

المكرمــة األســتاذ هشــام كعكــي، والرئيــس التنفيــذي لشــركة أســواق البحــر األحمــر الســيد محمــد اقبــال علــوي، وعمــداء الكليــات والمعاهــد والمراكــز االبتكاريــة بالجامعــة، 

وعــدد مــن المســؤولين ورجــال األعمــال.

تحــدث معالــي مديــر الجامعــة، الدكتــور بكــري بــن معتــوق عســاس فــي كلمــة بهــذه المناســبة قــال فيهــا : )باألمــس دشــنت الجامعــة بالشــراكة مــع إحــدى الشــركات الوطنيــة 

هــا، أبنــاُء الجامعــِة ومنســوبوها، 
َ

 دقاِئق
َ

المتخصصــة فــي مجــال التقنيــة منتــج)  عالــم أريــب ( واليــوم نحتفــي بتدشــين وإطــالق ثمان ُمنتجــاٍت وإبداعــاٍت َرســَم َمالِمَحهــا، وصــاغ

حفيــِز المســيرِة اإلبداعيــِة، وتســهيِل 
َ
نــا علــى ت

ُ
 معاليه :لقــد كاَن ِرهان

ً
هــا فــي )أمِّ القــرى(، مضيفــا

ُ
اِصْيل

َ
ف

َ
 ت

ْ
ــَورت

ْ
َبل

َ
هــا فــي )أمِّ القــرى(، وت

ُ
 فكرت

ْ
ــت

َ
ونحــُن اليــوم أمــاَم )شــركاٍت( نَبت

َد )دعايــاٍت فارغــٍة(، و)مظاهــَر شــكليٍة( بــل كاَن  ــه لــم يكــْن مجــرَّ
ّ
ــُه، إن

َ
ل
ُ
ك

ُ
ــِه، وهــا هــو قــد آتــى أ

ِّ
هــاُن فــي َمَحل امحيــَن، وكاَن هــذا الرِّ

ّ
تســجيِل بــراءاِت االختــراِع، واحتضــاِن الــرّواِد الط

.
َ
ــَدأ  عــْن َمْعــِدٍن أصيــٍل كاَن بحاجــٍة ماســٍة إلــى َمــْن ُيِزْيــُل عنــه الصَّ

ُ
ِشــف

ْ
ك

َ
خــرُج فــي أبناِئنــا وبناِتنــا أفضــَل مــا عندهــم، وت

ُ
ــزٍة ت

ِّ
( لبيئــٍة محف

ً
 واعيــا

ً
قــا

ْ
ل

َ
)خ
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، وتطويــر تقنيــاٍت  ( فاختيــاُر التســمياِت العربيــِة، واعتمــاُد الحــرِف العربــيِّ
َ

 العربيــة
َ

 اإلســالمية
َ

ولفــت معاليــه أن الشــركاِت الناشــئِة التــي تكــرم اليــوَم توشــحت )الــروَح الحضاريــة

 دليــٌل علــى 
َ

، واالحتياجــاِت المحليــِة، كإدارِة الحشــوِد، وأنظمــِة المالحــِة الداخليــِة. كلُّ ذلــك  إلــى عــالِج مشــكالٍت تتعامــُل مــع الواقــِع المكــيِّ
ً

تتعامــُل مــع اللغــِة العربيــِة، إضافــة

بدُع كذلــك فــي )الحفــاِظ علــى الــروِح 
ُ
غويــِة، ســت

ُّ
 فــي المســاراِت الشــرعيِة والل

ْ
 التــي أبدعــت

َ
َباِرَحهــا بــإذِن اللــِه. وأنَّ الجامعــة

ُ
َبــاِرْح أمَّ القــرى، ولــن ت

َ
 لــْم ت

َ
أنَّ هــذِه الــروَح األصيلــة

اإلســالميِة( فــي مســاراِتها العلميــِة واالبتكاريــِة. وتطــرق معاليــه فــي كلمته إلــى فخــر واعتــزاز جامعــة أم القــرى فــي المــدة الزمنيــة التــي ســاهمت فــي إطــالق مشــروع 

ريــادة األعمــال وخــروج هــذه الشــركات الــي الســوق التنافسي، مشــيرا إلــى انــه قبــَل أقــلَّ مــن أربــِع ســنواٍت صــدَر المرســوُم الملكــيُّ الكريــُم بالموافقــِة علــى تأســيِس وادي 

ِم مــن عاِمنــا الفائــِت احتفلنــا بتســجيِل أوِل مئــِة بــراءِة اختــراٍع، وهــا نحــُن  ــَس معهــُد اإلبــداِع وريــادِة األعمــال، وفــي َصــْدِر المحــرَّ سَّ
َ
أ
َ
 للتقنيــِة، ومنــذ ثــالث ســنواٍت فقــط ت

َ
مكــة

ْجِنــْي بواكيــَر الثمــاِر الشــهيِة الناضجــِة. عقــب ذلــك كــرم معالــي مديــر الجامعــة الشــركات الناشــئة والمســتفيدين.
َ
اليــوَم وللــه الحمــد ن

الدورات التدريبية

اسم الدورة

• استراتيجية إدارة العالمة التجارية.	

• مقدمة في اإلبداع واالبتكار.	

تواصل وبناء

اســتقبلت ســعادة وكيلــة عميــد معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال د. فائــزة محمــد اللحيانــي ســعادة الدكتــورة / أمانــي عقيــل -رئيســة وحــدة ريــادة األعمــال فــي كليــة االقتصــاد 

المنزلــي بجامعــة الملــك عبدالعزيــز، وبحضــور ســعادة وكيلــة رئيــس قســم اإلبــداع واالبتــكار د. نجــوى ســمرقندي ومنســوبات المعهــد، وذلــك يــوم الثالثــاء 10 شــعبان 1٤٣٧هـــ 

الموافــق 2016/5/1٧م، حيــث كان الهــدف مــن الزيــارة التعــرف علــى المعهــد ومــا يقدمــه مــن أنشــطة ودعــم لتعزيــز اإلبــداع واحتضــان األفــكار الجديــدة لــدى طلبــة وطالبــات 

الجامعــة، كمــا تــم تقديــم عــرض تقديمــي مفصــل علــى النحــو التالــي:



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

2٨٨

توضيح جميع ما يندرج ضمن وكالة جامعة أم القرى لألعمال واإلبداع المعرفي:	 

خطة المعهد للتحول إلى جامعة ريادية   	 
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الخطة التنفيذية.	 

التعريف بالمعهد.	 

توضيح العمالء المستهدفين.	 

اإلشارة إلى شعار ورؤية ورسالة وهدف المعهد.	 

توضيح المبادرات الخارجية لبرنامج دعم االبتكارات. 	 

توضيح شركاتنا الناشئة التابعة لوكالة الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي.	 



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ
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تدشين المسابقة

بدعــم وبتوجيــه مــن معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور / بكــري بــن معتــوق عســاس... دشــن معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال بجامعــة أم القــرى يــوم االثنيــن ٨ ربيــع اآلخــر 

1٤٣٧هـــ الموافــق 1٨ ينايــر 2016 م مســابقة االبتــكار وريــادة األعمــال والتــي تركــز علــى األفــكار اإلبداعيــة والمشــاريع الناشــئة لطلبــة الجامعــة وخريجيهــا والمعيديــن والمحاضريــن 

بالجامعــة وفروعهــا وذلــك فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت وانترنــت األشــياء.

وقــد أوضــح ســعادة عميــد معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال الدكتــور/ فــواز ســعد أن للمســابقة مســارين رئيســيين: المســار األول يختــص بجانــب »األفــكار« ويمكــن للطلبــة مــن 

خاللــه تقديــم أفكارهــم االبتكاريــة الرياديــة، والمســار الثانــي هــو مســار المشــاريع الناشــئة لمــن لديهــم نمــوذج أولــي لمنتجاتهــم وخدماتهــم اإلبداعيــة. وأضــاف أن القيمــة 

اإلجماليــة للجوائــز تتخطــى الـــ 200 ألــف ريــال علــى احتضــان الفائزيــن بمركــز الشــركات

 الناشئة الحديث بالجامعة وهو أول مبنى في وادي مكة. وأكد سعادته أن المعهد يهدف

 بهذه المسابقة إلى تأسيس المزيد من الشركات الناشئة ذات المنتجات والخدمات اإلبداعية

 من أجل دعم االقتصاد المعرفي للوطن،

وسيتم في مراحل المسابقة المختلفة تقديم كافة أنواع التسهيالت التي يحتاجها 

 من تقييم الفكرة وتوضيح القيمة المضافة إلى تطوير المنتج أو الخدمة
ً
المتقدمون بدءا

 ثم الشركة الناشئة من خالل الكوادر البشرية المؤهلة في المعهد وشركة وادي مكة 

للتقنية والشريك التنفيذي »تام« ، حيث سيتم تشكيل الفرق المتخصصة للعمل على تقوية 

مهارات المتقدمين في التصميم والبرمجة والتسويق.

قــدم البرنامــج خــالل المراحــل األولــى عــددا مــن اللقــاءات التعريفيــة التــي احتــوت علــى تعريــف شــامل للمســابقة ومســاراتها اإلبداعيــة بقســمي الطــالب والطالبــات مــن أجــل 

توفيــر بيئــة رياديــة تهــدف إلــى تطبيــق رؤيــة االقتصــاد المعرفــي خــالل المســتقبل القريــب. كمــا أن المســابقة مــرت بعــدة مراحــل بدايــة مــن اســتقبال طلبــات المتقدميــن مــن 

 مــن الطــالب والطالبــات وذلــك ضمــن المرحلــة األوليــة 
ً
، منهــم 165 فــي مســار المشــاريع و٧6٣ مشــاركا

َ
طلبــة وخريجــي الجامعــة، بلــغ عــدد المتقدميــن للمســابقة 92٨ مشــاركا

 وفــي مســار 
ً
للمســابقة. وعملــت لجنــة التحكيــم بالمســابقة فــي المرحلــة الثانيــة علــى تقييــم األفــكار والمشــاريع الخاصــة بالمتقدميــن وأســفرت النتائــج عــن تأهــل ٣0 مشــروعا

األفــكار تأهــل 50 فكــرة المرحلــة الثالثــة ركــزت علــى تدريــب المتأهليــن وصقــل مهاراتهــم الرياديــة مــن خــالل برامــج تدريبيــة اســتمرت لمــدة شــهر فــي مبنــى الشــركات الناشــئة 
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تهــدف إلــى تنميــة مهاراتهــم وتؤهلهــم إلــى مجــال الشــركات الناشــئة عبــر تقديــم برامــج نوعيــة تهــدف لصناعــة المصمــم القــادر علــى تصميــم الهواتــف الذكيــة والمواقــع 

اإللكترونيــة إضافــة إلــى برامــج بنــاء لرائــد األعمــال الواعــي بأساســيات إدارة األعمــال والتســويق.

الحفل الختامي

َم معالــي مديــر جامعــة أم القــرى الدكتــور بكــري بــن معتــوق عســاس، شــيكات الفائزيــن فــي مســابقة االبتــكار واإلبــداع التــي نظمهــا معهد اإلبــداع وريــادة األعمــال، 
ّ
ســل

بالتعــاون مــع شــركة وادي مكــة للتقنيــة، بحضــور وكيــل جامعــة أم القرى لألعمــال واإلبــداع المعرفــي نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة وادي مكــة للتقنيــة الدكتــور نبيــل 

ــع علــي  ــور ودي ــادة األعمــال الدكت ــداع وري ــد معهــد اإلب ــن راشــد العمري، وعمي ــور أســامة ب ــة الدكت ــن عبدالقــادر كوشــك، والرئيــس التنفيــذي لشــركة وادي مكــة للتقني ب

برقــاوي ووكيلــة عميــد معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال د. فائــزة محمــد اللحيانــي، فــي الحفــل الــذي أقيــم بمقــر شــركة وادي مكــة للتقنيــة بالعابديــة، يــوم األربعــاء 1٧ رمضــان 

1٤٣٧هـــ، الموافــق 22 يونيــو 2016م.

؛ منهــم 
ً
 أن عــدد المتقدميــن للمســابقة بلــغ 92٨ مشــاركا

ً
واســتعرض عميــد معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال الدكتــور وديــع برقــاوي المراحــل التــي مــرت بهــا المســابقة، مبينــا

 و50 فكــرة تضمنتهــا المراحــل األوليــة للمســابقة، فيمــا تأهــل للمراحــل النهائيــة منهــا 6 مشــاريع 
ً
 فــي مســار األفــكار، عبــر ٣0 مشــروعا

ً
165 فــي مســار المشــاريع، و٧6٣ مشــاركا

و6 أفــكار.

بعــد ذلــك تحــدث معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور بكــري بــن معتــوق عســاس فــي كلمــة عــن أهميــة إقامــة مثــل هــذه المســابقات التــي تعمــل علــى إثــراء المعرفــة 

وصقــل المواهــب للطــالب والطالبــات المبدعيــن بالجامعــة وخارجهــا، إضافــة إلــى تبنــي تلــك األفــكار وتحويلهــا إلــى بــراءات اختــراع ومــن ثــم إلــى منتجــات تخــدم منظومــة 

 بالــدور الــذي  قامــت بــه وكالــة الجامعــة لألعمــال واإلبــداع  المعرفــي، ومعهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال، وشــركة 
ً
وادي مكــة، وتعمــل علــى تنميــة االقتصــاد المعرفــي، مشــيدا

علــن عــن أســماء الفائزيــن فــي المســابقة، ففــي مســار المشــاريع حصــل مشــروع »علــى خطــك« المركــز األول وجائــزة 
ُ
وادي مكــة للتقنيــة فــي هــذا الجانــب، عقــب ذلــك أ

مقدارهــا ٨0,000 ريــال، فيمــا جــاء مشــروع »بســمة أمــل« فــي المركــز الثانــي وجائــزة مقدارهــا 60,000 ريــال، وكان نصيــب المركــز الثالــث لمشــروع »ســبليفت« وجائــزة مقدارهــا ٤0,000 

ريــال. وفــي مســار األفــكار نالــت فكــرة »المحامــي« علــى المركــز األول وجائزتهــا ٣0,000 ريــال، فيمــا جــاءت فكــرة »نشــامى« فــي المركــز الثانــي وجائزتهــا 20,000 ريــال، فيمــا حصلــت 

فكــرة »فرحــة وطرحــة« علــى المركــز الثالــث وجائزتهــا 10,000 ريــال.

برنامج التدريب الصيفي األول

 للبرامج الصيفية التــي حققــت نجاحــات كبيــرة فــي اليابــان وبريطانيــا والواليــات المتحــدة. وهــذا العــام، وبدعــم 
ً
البرنامــج الصيفــي يعــد أحــد أنشــطة المعهــد ويأتــي اســتكماال

مــن معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور بكــري عســاس تم إقامتــه فــي مبنــى الشــركات الناشــئة بــوادي مكــة، إذ بلــغ عــدد الراغبيــن فــي التســجيل بالبرنامــج أكثــر مــن ٣00 طالــب 

وطالبــة، فيمــا بلــغ عــدد المختاريــن للبرنامــج 66، وســوف تكــون مــدة البرنامــج ٧ أســابيع وفــق الجــدول الزمنــي للمدربيــن.
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فــروع البرنامــج تضــم النمذجــة وتصميــم المواقــع والتطبيقــات، والتســويق وتطويــر األعمــال، باإلضافــة إلــى البرمجــة. يســتهدف البرنامــج الصيفــي رواد األعمــال لصقــل العديــد 

مــن مواهبهــم وأفكارهــم االبتكاريــة التــي تســاعدهم علــى الخــروج ببــراءات اختــراع يتــم تحويلهــا إلــى منتجــات ملموســة مــن خــالل شــركة وادي مكــة ومــن ثــم تحويلهــا إلــى 

 اكتســاب المهــارات التقنيــة والعمليــة جــراء العمــل فــي الشــركات الناشــئة بــوادي مكــة، وســيتم توزيعهــم وتدويرهــم علــى الشــركات الناشــئة بــوادي 
ً
شــركات ناشــئة. وأيضــا

مكــة، وذلــك لممارســة العمــل فــي المجــال التقنــي. ومجــال تطويــر األعمــال فــي بيئــة أعمــال. واقعيــة.

تدشين البرنامج

دشــن معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور بكــري بــن معتــوق عســاس يــوم الخميــس الموافــق 1٤٣٧/٧/21هـــ الموافــق 2016/٤/2٨م بمكتبــه بالمدينــة الجامعيــة بالعابديــة موقــع 

برنامــج التدريــب الصيفــي Internship(( لطــالب الجامعــات لــدى الشــركات الناشــئة بــوادي مكــة، بإشــراف معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال، بحضــور وكيــل الجامعــة لألعمــال 

واإلبــداع المعرفــي الدكتــور نبيــل بــن عبــد القــادر كوشــك، وعميــد معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال الدكتــور وديــع برقــاوي، والرئيــس التنفيــذي لشــركة وادي مكــة للتقنيــة 

 أن الطــالب المقبوليــن ســيتم توزيعهــم 
ً
الدكتــور أســامة بــن راشــد العمــري. كمــا أن الفرصــة متاحــة لجميــع طــالب الجامعــات بــدون اســتثناء للمشــاركة فــي البرنامــج، موضحــا

علــى الشــركات الناشــئة بــوادي مكــة، وذلــك لممارســة العمــل فــي المجــال التقنــي ومجــال تطويــر األعمــال فــي بيئــة أعمــال واقعيــة حتــى يمــارس المتدربــون كافــة 

ــادة  ــر األعمــال والتصميــم والبرمجــة. وذكــر عميــد معهــد اإلبــداع وري ــات، التســويق، وتطوي ــر النظــم المدمجــة، اإللكتروني المهــارات المطلوبــة؛ مثــل مهــارات النمذجــة، تطوي

األعمــال الدكتــور وديــع برقــاوي أن البرنامــج يشــرف عليــه معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال ووادي مكــة للتقنيــة، وســيقوم بتدريــب المشــاركين عــدد مــن المدربيــن مــن أصحــاب 

الخبــرة فــي هــذا المجــال المعنــي بالتقنيــة.

ختام البرنامج

اختتمــت جامعــة أم القــرى البرنامــج الصيفــي األول الــذي نظمتــه شــركة وادي مكــة للتقنيــة بالتعــاون مــع معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال لـــ)66( طالــب وطالبــة مــن 

مختلــف الجامعــات الســعودية، بحضــور الرئيــس التنفيــذي لشــركة وادي مكــة للتقنيــة الدكتــور أســامة العمــري، عميــد معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال الدكتــور وديــع برقــاوي، 

المديــر التقنــي لمركــز االبتــكار التقنــي بــوادي مكــة الدكتــور أنــس باســالمة، وذلــك بمركــز الشــركات الناشــئة بــوادي مكــة، بالمدينــة الجامعيــة بالعابديــة، يــوم األحــد ٣ ذي 

 لنمــاذج متنوعــة مــن مشــاريعهم التــي تــم إنجازهــا خــالل فتــرة التدريــب؛ والتــي امتــدت لســتة أســابيع فــي 
ً
الحجــة 1٤٣٧هـــ، الموافــق 2016/9/٤ م. وقــد قــدم المتدربــون عروضــا

أربعــة مســارات مختلفــة، وهــي: مســار النمذجــة، البرمجــة، التصميــم، وتطويــر األعمــال. حيــث وفــر التدريــب بمقــر الشــركات أجــواًء عمليــة ســاعدتهم فــي الظهــور بمشــاريعهم 

 مــن خــالل البرنامــج التدريبــي.
ً
علــى أكمــل وجــه، وقــد تــم الخــروج بأكثــر مــن 60 مشــروعا
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تحدي االبتكار

 
ً
مثــل معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال جامعــة أم القــرى فــي تحــدي االبتــكار والــذي تــم عقــدة بمركــز األعمــال بجامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة لمــدة يوميــن اعتبــارا

مــن 1٣٤٧/٧/21هـــ للتوصــل إلــى حلــول مبتكــرة لمشــكالت تتعلــق باألمــن المائــي واألمــن الغذائــي. وقــد تــم ترشــيح 20 طالــب وطالبــة مــن تخصصــات مختلفــة مــن الجامعــة 

كالهندســة وادارة األعمــال والحاســب اآللــي. وكان التحــدي بيــن طــالب وطالبــات جامعــة أم القــرى وجامعــات ســعودية أخــرى مثــل جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة، 

وجامعــة الملــك عبدالعزيــز وجامعــة األعمــال والتكنولوجيــا، تحــت إشــراف وكيــل المعهــد الدكتــور رامــي باشــا ووكيلــة معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال الدكتــورة فائــزة اللحيانــي 

ووكيلــة قســم اإلبــداع واالبتــكار الدكتــورة نجــوى ســمرقندي.

الملتقي العلمي السابع لطالب وطالبات جامعة أم القرى

مشــاركة معهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال فــي اللقــاء العلمــي الســابع لطــالب وطالبــات جامعــة أم القــرى، وذلــك مــن خــالل اللقــاءات التعريفيــة والتــي تــم عقدهــا بشــطر 

الطالبــات بمختلــف الفــروع واســتالم وتحكيــم المشــاركات المتعلقــة بمحــوري االبتــكار والمشــاريع الصغيــرة وصناعــة األعمــال. وقــد مثــل المعهــد بشــطر الطــالب وكيــل 

المعهــد للشــؤون التعليميــة الدكتــور إســماعيل الثقفــي كمنســق ومحكــم للمشــاركات، ومثلــت المعهــد بشــطر الطالبــات وكيلــة قســم اإلبــداع واالبتــكار الدكتــورة نجــوى 

ســمرقندي كمنســقة ومحكمــة للمشــاركات.
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شركة وادي مكة للتقنية:
• تأسست بمرسوم ملكي رقم )م/٣2( بتاريخ 1٤٣٣/5/11هـ.	

• شركة استثمارية تمتلكها بالكامل جامعة أم القرى، تم تأسيسها بموجب مرسوم ملكي رقم )1٤6(       	
. 1هـــ ٤ ٣ ٣ /5 /1 1 يخ ر بتا

• تهدف شركة وادي مكة للتقنية إلى المساهمة الفاعلة في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر الشراكة       	
بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع األعمال واالستثمار على أسس تجارية، من خالل        

االستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات، والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها.

من مهام الشركة:

االستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها.1. 

تأسيس حاضنات التقنية واالستثمار فيها.2. 

استثمار براءات االختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية.٣. 

استقطاب الكفايات المتميزة من العلماء والمستشارين.٤. 

توفير فرص االستثمار في البحث العلمي.5. 

االستثمار في األرض المخصصة لمشروع وادي مكة للتقنية وأراضي الجامعة المتاحة.6. 

جذب االستثمارات المحلية واألجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة.٧. 

تهيئة طالب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خالل التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة.٨. 

الرؤية بحلول 2022

• ستكون الشركة ُمدرجة في سوق األسهم السعودي.	

• نكون قد استثمرنا في 100 شركة ناشئة.	

• تكون قيمة الشركة السوقية قد تجاوزت 100 مليون ريال.	

• نكون قد تجاوزنا في مبيعاتنا واستثماراتنا الحدود الجغرافية.	
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الشركات التابعة لشركة وادي مكة للتقنية

هي شركات فرعية متعددة األنشطة تعود ملكيتها بالكامل لشركة وادي مكة.

                     شركات تم تأسيسها بسجل تجاري.

 

                     شركات تمت الموافقة على تأسيسها وجاري العمل على إصدار سجالتها التجارية.

شركة وادي مكة للتقنية
والشركات التابعة لها

شركة تالل النماء

لالستثمارات العقارية

شركة وادي مكة
الحتضان وتسريع 

األعمال

شركة معاد المعرفة

للنشر والتوزيع

شركة وادي مكة

للخدمات االستشارية

شركة وادي مكة
إلدارة االستثمار في
رأس المال الجريء

شركة وادي مكة

للنظم البيئية

شركة وادي مكة

للتعليم والتدريب

شركة وادي مكة

للخدمات الطبية
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شركة تالل النماء لالستثمار العقاري

تأسست بقرار مجلس اإلدارة رقم 6 في 1٤٣5/6/1٣هـ

رأس المال: 5 مليون ريال

من مهام الشركة:

االســتثمار فــي المخططــات واألراضــي والمبانــي والعقــارات المخصصــة لمشــروع وادي مكــة للتقنيــة وأراضــي الجامعــة إلقامــة المبانــي عليهــا أو تطويرهــا 1. 

واســتثمارها بالبيــع أو اإليجــار لصالــح الشــركة.

االستثمار في المخططات واألراضي والمباني والعقارات إلقامة المباني عليها أو تطويرها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة.2. 

استقطاب الكفايات المتميزة من العلماء والمستشارين.٣. 

إدارة وتشغيل البنى التحتية.٤. 

التطوير العمراني للمباني السكنية والتجارية والمكتبية، واألحياء السكنية.5. 

شركة وادي مكة إلحتضان وتسريع األعمال

تأسست بقرار مجلس اإلدارة رقم ٨ في 1٤٣6/6/15هـ

رأس المال: 12 مليون ريال

من مهام الشركة:

تقديم خدمات تسريع األعمال لرواد األعمال المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع جاهزة لدخول سوق العمل.. 1

تقديم خدمات احتضان األعمال للشركات الناشئة المبنية على االبتكار.. 2

تقديم خدمات التدريب لرواد األعمال المبتكرين لتهيئتهم لتأسيس شركاتهم الخاصة والبحث عن الفرص االستثمارية.. ٣

تقديم الخدمات االستشارية التقنية والمهارية واإلدارية والقانونية لرواد األعمال المبتكرين.. ٤

تقديم خدمات تصميم النماذج األولية البتكارات رواد األعمال.. 5

تنفيذ خطة عمل صندوق وادي مكة لالستثمار في الشركات الناشئة.. 6
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شركة معاد المعرفة للنشر والتوزيع

تأسست بقرار مجلس اإلدارة رقم ٧ في 1٤٣٧/٤/22ه

رأس المال: 5 مليون ريال

من مهام الشركة:

خدمات ما قبل الطباعة.. 1

الطباعة والتوزيع.. 2

النشر والتوزيع اإللكتروني أو غير اإللكتروني.. ٣

إدارة وتشغيل المكتبات.. ٤

التصوير الفوتوغرافي.. 5

اإلنتاج الفني اإلذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي.. 6

الدعاية واإلعالن.. ٧

الخدمات الصحفية.. ٨

شركة وادي مكة للخدمات االستشارية

تأسست بقرار مجلس اإلدارة رقم 5 في 1٤٣5/6/1٣هـ

رأس المال: 5 مليون ريال

من مهام الشركة:

تقديم الخدمات االستشارية والدراسات االقتصادية والجدوى االقتصادية، والدراسات واألبحاث المحاسبية والمالية واإلدارية.. 1

تقديم الخدمات االستشارية والدراسات واألبحاث المتعلقة بتقنية المعلومات وتقنية االتصاالت السلكية والالسلكية.. 2

تقديم الخدمات االستشارية والدراسات واألبحاث الطبية.. ٣

تقديم الخدمات االستشارية والدراسات واألبحاث الهندسية.. ٤

تقديم الخدمات االستشارية والدراسات واألبحاث القانونية والشرعية واللغوية.. 5
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شركة وادي مكة إلدارة االستثمار

في رأس المال الجريء

تأسست بقرار مجلس اإلدارة رقم 9 في 1٤٣٨/9/1٣هـ

رأس المال: 10 مليون ريال

من مهام الشركة:

إدارة المحافظ االستثمارية في الشركات الناشئة داخل الجامعة وخارجها.. 1

شركة وادي مكة للنظم البيئية

تأسست بقرار مجلس اإلدارة رقم 10 في 1٤٣٨/9/1٣هـ

رأس المال: 5 مليون ريال

من مهام الشركة:

تطوير الخدمات المتعلقة بالبيئة.. 1

مشاريع األغذية وسالمتها.. 2

مشاريع الحاويات الذكية.. ٣

إدارة النفايات الصلبة وتدويرها.. ٤

نظم معالجة المياه.. 5

نظم المعلومات البيئية.. 6

دراسات المواقع.. ٧

تقديم االستشارات البيئية.. ٨

استيراد وبيع األجهزة الصديقة للبيئة.. 9



الباب
299األول

شركة وادي مكة للتعليم والتدريب

تأسست بقرار مجلس اإلدارة رقم ٨ في 1٤٣٨/9/1٣هـ

رأس المال: 5 مليون ريال

من مهام الشركة:

تصميم وتنفيذ حقيبة المقياس العربي للغة العربية.. 1

تصميم وتنفيذ الحقيبة التدريبية للحج والعمرة.. 2

تصميم وتنفيذ الحقيبة التدريبية للدراسات اإلسالمية.. ٣

تقديم البرامج التدريبية في شتى المجاالت التقنية وغير التقنية.. ٤

شركة وادي مكة للخدمات الطبية

تأسست بقرار مجلس اإلدارة رقم 11 في 1438/9/13هـ

رأس المال: 5 مليون ريال

من مهام الشركة:

إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية.. 1

تقديم خدمات التشخيصات الجزيئية لألمراض المعدية.. 2

تقديم خدمات التشخيصات الجزيئية لألورام.. ٣

تقديم خدمات التشخيصات الجزيئية لألمراض الوراثية.. ٤
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الشركات الناشئة من شركة وادي مكة للتقنية

 مختلفــة ال تتجــاوز 25% كحــد 
ً
هــي شــركات تــم احتضانهــا فــي شــركة وادي مكــة للتقنيــة وتعــود ملكيتهــا ألصحابهــا مــن رواد األعمــال، وتملــك فيهــا شــركة وادي مكــة نســبا

أقصى.

شركة المدن الذكية

 تقنية عالية األداء ألنظمة التتبع وتحديد المواقع ومتابعة األصول واألفراد والسيارات وتحليل البيانات. 
ً
توفر حلوال

com.averos.www

المستفيدون:

المؤسسون:

د. صالح باسالمة

د. أنس باسالمة

شهريار أنيس

يوسف سباديا

المستثمرون:

نسبة الشركة %5
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شركة المالحة الداخلية

 حَساس )CoreBlu( والذي يرسل إشارات لتطبيٍق يتم تحميله على أجهزة الجوال، ويحتوي التطبيق 
ً
 لتحديد المواقع داخل األماكن المغلقة مستخدما

ً
 فعاال

ً
توفر نظاما

على خريطة إلكترونية ثالثية األبعاد للموقع.

com.navibees.www

المستفيدون

المؤسسون:

د. صالح باسالمة

د. أنس باسالمة

أحمد نافع

يوسف سباديا

المستثمر:

نسبة الشركة %16
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شركة تحليل البيانات الرقمية

توفر محرك بحٍث خاٍص لمراقبة وتحليل محتوى موقع التواصل االجتماعي )تويتر( من خالل البحث الزماني والمكاني عن التغريدات.

com.lucidya.www

المستفيدون

المؤسسون:

م. عبدالله عسيري

حاتم الكاملي

د. مازن مليباري

محمد ملياني

املستثمر:

نسبة الشركة %20
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شركة نوافذ األمم لتقنية المعلومات

توفر حلوال تقنية مبتكرة في مجاالت متعددة من أبرزها المجاالت الصحية والحج والعمرة وغيرها.

io.softcare.www

                  

المستفيدون

المؤسس:

د. عبدالله مراد

المستثمر:

نسبة الشركة %25
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شركة المختبرات الطبية

 آلــي متكامــل لفحــص الميكروبــات المســتخلصة مــن عينــات متعــددة كالمأكــوالت والمنتجــات الزراعيــة واألدويــة وعينــات التربــة وميــاه الشــرب. المنصــة 
ً
توفــر منصــة ونظامــا

مــزودة بنظــام تحكــم آلــي، ومجهــزة بنظــام التصويــر بالليــزر لتحديــد موقــع وكميــة ونوعيــة البكتيريــا.

com.biokubes.www

المؤسس:

أحمد الصوفي

نسبة الشركة %5

شركة الحمام الزاجل لتقنية المعلومات

 على األجهزة الذكية، يوفر مندوبين على مدار الساعة إلرسال السلع والمشتريات 
ً
توفر تطبيقا

واإلرساليات العامة للمستفيدين في وقت قياسي، ويمكن ألصحاب السيارات أن يشتركوا 

في خدمة التوصيل على أن يرتبط كل مندوب بعقد مع الشركة لضمان المصداقية.

sa.tawseel.www

المؤسسون:

د. أكرم نور

د. فواز سعد

المستثمر:

نسبة الشركة %25
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شركة بريز للتحكم الذكي

توفــر نظامــا يتكــون مــن مجموعــة مــن األجهــزة الذكيــة والتــي تعمــل مًعــا علــى تحويــل المنــازل إلــى منــازل ذكيــة لتتيــح عمليــة المراقبــة والتحكــم الكامــل بالمنــزل مــن أي 

مــكان خارجــي.

المؤسسون:

ياسين المناع

فراس المناع

م. أحمد فطاني

المستثمر:

نسبة الشركة %15

شركة تقنيات إدارة الحشود

توفــر تقنيــة تحليــل الصــور والرؤيــة بالحاســب لتحويــل مراقبــة الحشــود التقليديــة التــي تســتهلك الكثيــر مــن الوقــت والجهــد والمــوارد البشــرية إلــى أنظمــة ذكيــة تحصــي وتحــدد 

وتتنبــأ باألزمــات بصــورة آليــة وذكيــة دعمــا التخــاذ القــرار. إضافــة إلــى تقديــم خدمــة محــاكاة الحشــود تقنًيــا، لتحويــل حركــة الحشــود الطبيعيــة إلــى نمــاذج رياضيــة حاســوبية 

ــق الحشــود.
ّ

يســتطيع مــن خاللهــا متخــذوا القــرار مــن تطبيــق ســيناريوهاٍت ونمــاذج مختلفــٍة الختبــار حركــة وتدف

المؤسس:

د. عماد فلمبان
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الشركات الطالبية الناشئة

التي تم احتضانها في شركة وادي مكة للتقنية

هي منصة تعلم تعاوني تساعدك على تعلم هوايات جديدة مع أشخاص محترفين في مجتمعك.

com.suplift.www

تطبيق يوفر خدمة توصيل األطعمة من المطاعم باستخدام التقنية لتسهيل عملية الطلب وجعلها ممتعة أكثر ودون عناء.

حــروف شــركة متخصصــة فــي بنــاء التواصــل البصــري بإنتــاج الفيديــو التســويقي بتقنيــة )Graphic Motion( لمســاعدة الشــركات واألفــراد فــي عــرض وتقديــم منتجاتهــم 

وأفكارهــم بطريقــة إبداعيــة.

/tv.hroof//:http
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مؤشرات األداء لشركة وادي مكة الحتضان وتسريع األعمال
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عمالء الشركات التابعة والناشئة
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التعاون الدولي

 مــع أقطــاب القطاعــات البحثيــة واألكاديميــة فــي المملكــة والعالــم ولذلــك فــإن جامعــة أم 
ً
إن تحقيــق األهــداف األكاديميــة والبحثيــة للجامعــة يســتوجب تفاعــال

القــرى حرصــت علــى تكويــن شــراكات محليــة وعالميــة لتطويــر العمــل األكاديمــي والبحثــي.

ومــن خــالل وحــدة التعــاون الدولــي بالجامعــة والتــي تختــص بتطويــر التعــاون العلمــي والبحثــي مــع أرقــى المراكــز البحثيــة العالميــة فــي عــدد مــن الجامعــات 

العالميــة الرائــدة فــي البحــوث التطبيقيــة المرتبطــة بالصناعــة والتجــارة باإلضافــة إلــى األبحــاث الطبيــة والدوائيــة األمــر الــذي انبثــق عنــه العديــد مــن أوجــه التعــاون فــي أغلــب 

تخصصــات الجامعــة مــع جهــات مرموقــة علــى الصعيــد العالمــي. وقــد قامــت جامعــة أم القــرى بتوقيــع عــدد مــن عقــود الخدمــات الدوليــة وكذلــك عــدد مــن مذكــرات 

التفاهــم المحلــي.

 مــع رؤيــة المملكــة 20٣0 وتوجــه الخطــط التنمويــة فــي المملكــة نحــو بنــاء اقتصــاد المعرفــة كأولويــة اســتراتيجية لتعزيــز البحــث العلمــي واإلســهام فــي 
ً
وانســجاما

تنميــة اقتصــاد الوطــن وتنويــع مــوارده، تهــدف شــراكات جامعــة أم القــرى مــع الجامعــات والمؤسســات األكاديميــة والبحثيــة العالميــة الرائــدة إلــى تطويــر البرامــج التعليميــة 

والبحــوث العلميــة واالبتــكارات مــن خــالل ثالثــة مســارات:

التطوير األكاديمي.	 

نقل الخبرات العلمية والبحثية وتوطين التقنية من خالل البحوث العلمية المشتركة. 	 

التبادل المعرفي واستقطاب المتميزين.	 

وقــد تــم تطويــر وحــدة التعــاون الدولــي علــى مــدار الســنوات الســابقة، وتــم وضــع نمــاذج لعقــود الخدمــات والشــراكات مــع الجامعــات العالميــة بعــد مراجعــة اإلدارة - 

.
ً
القانونيــة واإلدارة الماليــة ووفــق أنظمــة وتعليمــات اإلدارة العامــة للتعــاون الدولــي بــوزارة التعليــم، كمــا يجــري تحديــث تلــك النمــاذج دوريــا

تم وضع نماذج لعقود الخدمات واستقطاب األساتذة المتميزين.- 

تم وضع آليات لتوقيع العقود وأخرى لصرف الدفعات المستحقة تتضمن:- 

o .دراسة مشروع التعاون مع الجامعة العالمية ووضع المرئيات والمبررات المؤيدة لمشروع الشراكة

o .التنسيق بين الجهة المستفيدة بالجامعة والجامعة العالمية

o .مراجعة نطاق العمل ومدة اإلنجاز والمخرجات وقيمة العقد

o .االرتباط المالي وتوقيع العقود

o .متابعة تقارير اإلنجاز وصرف الدفعات
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: برنامج الشراكات والتوأمة العلمية العالمية:
ً
أوال

الجهة م
الجهة المستفيدة الدولةالمتعاقد معها

بالجامعة
مدة 
مخرجات العقدتاريخ التوقيعالعقد

ــة  ــة الطــب بكلي كلي
5 كلية الطببريطانيالنــدن الجامعيــة

5102/٣/01مسنوات

يهــدف هــذا التعــاون إلــى توطيــن برنامــج الطــب والجراحــة بكليــة لنــدن 
الجامعيــة فــي مكــة المكرمــة. باإلضافــة إلــى تطويــر البيئــة التعليميــة 
لتطبيــق المناهــج الطبيــة الحديثــة وفــق المعاييــر العالميــة مــن خــالل 
مراجعــة وتحســين وتطويــر األداء األكاديمــي والتعليمــي والتدريبــي 

ببرنامــج بكالوريــوس الطــب والجراحــة وفــق المحــاور التاليــة:

تصميــم وتطويــر وتنفيــذ برنامــج بكالوريــوس الطــب والجراحــة بجامعــة - 
أم القــرى وفــق المعاييــر العالميــة.

تطوير وتعزيز معايير التدريس والتقييم في كلية الطب.- 

 تطوير المهارات اإلكلينيكية والتدريب على التعليم السريري.- 

تقييم فاعلية وأداء البرنامج األكاديمي.- 

لالعتمــاد -  والعالميــة  الوطنيــة  المعاييــر  وفــق  الجــودة  ضمــان 
األساســي. الطبــي  التعليــم  لبرامــج  األكاديمــي 

تنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس.- 

طرق تطوير البيئة التعليمية.- 

الهيئة األلمانية 
لالعتماد األكاديمي

SGPHA

ألمانيا
وكالة التطوير 

األكاديمي وخدمة 
المجتمع

6102/1/٨1مسنة

تنفيذ إجراءات التقييم واالعتماد لبرامج مرحلة البكالوريوس:- 

 - )SBBM(بكالوريوس الطب والجراحة

برنامج بكالوريوس العلوم الصيدلية- 

 -)D-mrahP( برنامج الفارما-د

 -)SDB( بكالوريوس طب وجراحة األسنان



الباب
٣11األول

: برنامج استقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين:
ً
ثانيا

 مــن توجــه الخطــط التنمويــة للمملكــة نحــو بنــاء مجتمــع المعرفــة والتحــول إلــى االقتصــاد المعرفــي تحــرص جامعــة أم القــرى علــى اســتقطاب األســاتذة والباحثيــن 
ً
إنطالقــا

المتميزيــن لالســتفادة مــن خبراتهــم المعرفيــة األكاديميــة والبحثيــة.

الدولةاألستاذ المتميزم
الجهة 

المستفيدة 
بالجامعة

مدة 
مخرجات العقدتاريخ التوقيعالعقد

كومــار  كرشــنا  د.  أ. 
ن و ســا بو

جامعة نورثمبريه

معهد اإلبداع انجلترا
6102/6/6مأربعة ـشهروريادة األعمال

إعــداد دراســة مفصلــة عــن توجهــات التوظيــف التدريبــي الجديــدة 
للطــالب مــن خــالل معاهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال فــي العالــم 
فــي  وتطبيقاتهــا  والمعلوماتيــة  التقنيــة  مجــاالت  فــي  وخاصــة 

القــرى أم  جامعــة 

محمــد  زهــران  فــرج  د. 
لدمــرداش مصرا

كلية الدراسات 
القضائية 
واألنظمة

عشرة 
خدمــات استشــارية وخدمــات أكاديميــة لتدريــس المــواد القضائيــة 6102/01/1مأشهر

بالكليــة

أ.د. حسين الجبوري

الفقــه  أصــول  أســتاذ 
بغــداد جامعــة 

العراق
كلية الشريعة 

والدراسات 
اإلسالمية

عشرة 
الدراســات 6102/01/1مأشهر ومركــز  الشــريعة  بقســم  العليــا  للدراســات  استشــارات 

اإلســالمية





الباب الثامن
 القوى العاملة والميزانية





الباب
٣15الثامن

المعتمد في الخطة والمعتمد في الميزانية والمنصرف الفعلي للعام المالي 1437/1438هـ

المعتمد في الخطة البيان
المعتمد في الميزانية بعد المعتمد في الميزانيةالتشغيلية

المنصرف الفعليالتعديل

الباب األول

)تعويضات العاملين(
90٧,2٨5,9٧٨,1000,0٨6,52٤,1069,٧٧2,915,1٣٤,619,0٧6,٣15,1

الباب الثاني

)استخدام السلع والخدمات(
055,٣10,٣69000,٣٣٤,9٣٣٤66,510,0121٨,9٣6,59٤,6٨1

الباب السابع

)المنافع االجتماعية(
000,000,51000,00٤,5000,00٤,511,1٣1,9٨0,٤

الباب الثامن

)مصروفات أخرى(
000,002,11٨000,009,225000,009,66٧62,٣0٧,601,66٤

952,69٧,٨66,٣000,٣1٤,٣92,2٤26,٣95,105,216,0٨٣,26٣,0٧1,2مجموع

000,52٣,٨0٤,1000,052,2٣2٤٧2,6٨٨,9٨٣٧,556,992,012األصول غير المالية

952,151,٧٧0,5000,٣66,525,2٨9٨,9٧٤,19٨,21٣,6٣0,٣66,0٨٣,2اإلجمالي



التـقــريــــر
السنوي

1٤٣٧هـ
1٤٣٨هـ

٣16

أعداد القوى العاملة في الجامعة للعام المالي 1437/1438هـ

التصنيف الوظيفي

المتحقق

غير سعوديسعودي
المجموع

مجموعانثىذكرمجموعانثىذكر

المراتب من األولى 
90٤1٨٤٨٧522000٧522حتى الخامسة عشر

٣1٨160٨1916٣05016٤٣69٣15105أعضاء هيئة التدريس

2٤٤569510152121الوظائف الصحية

5101526٣51156٧الوظائف التعليمية

٣112٧5٨10005٨1المستخدمون

2٨02201000201العمال

٤٧٤٣01٨2٤٨2610111٧٣2٧٤165٧٧اإلجمالي



الباب
٣1٧الثامن


