
`g1434 - 1433





التقرير السنوي
`g1434 - 1433

 

[ARWU]

 

[Webometrics]

Webometrics

  

[QS TOPUNIVERSITIES]

1 1







4



5

الملك 
عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين (حفظه اهللا)

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
(حفظه اهللا)

صاحب السمو الملكي األمير 
مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفاع (حفظه اهللا)
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وزير التعليم العايل�صاحب املعايل الدكتور/ خالد بن حممد العنقري

معايل مدير اجلامعةمعايل الدكتور/ بدران بن عبدالرحمن العمر

وكيل اجلامعةاأ.د عبدالعزيز بن �صامل الروي�س

وكيل اجلامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي - اأمني جمل�س اجلامعةاأ.د اأحمد بن �صامل العامري

اأمني جمل�س التعليم العايلاأ.د حممد بن عبدالعزيز ال�صالح

وكيل اجلامعة لتطوير الأعمالاأ.د حممد بن اأحمد ال�صديري

وكيل اجلامعة للتخ�ص�صات ال�صحيةاأ.د عبدالرحمن بن حممد املعمر

وكيل اجلامعة للتطوير واجلودةاأ.د فهد بن حممد الكليبي

وكيل اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادمييةاأ.د عبداهلل بن �صلمان ال�صلمان

وكيل اجلامعة للم�صاريع اأ.د عبداهلل بن حممد ال�صقري

  مجلس
الجامعة 
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ع�ضو جمل�س اجلامعة د. اأحمد بن حيدر الغدير  

عميد البحث العلمي د. ر�ضود بن حممد اخلريف 

عميد التطوير د. �ضامل بن �ضعيد القحطاين 

عميد التعامالت الإلكرتونية د. ع�ضام بن عبداهلل الوقيت 

عميد عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن ُبعد  د. عبدالعزيز بن عمر ال�ضدحان 

عميد اجلودة د. عبداهلل بن اإبراهيم املهيدب 

عميد الدرا�ضات العليا د. اإبراهيم بن حممد احلركان 

عميد تطوير املهارات د. عبدالعزيز بن حممد العثمان 

عميد �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س املوظفني د. �ضعد بن نا�ضر احل�ضني 

عميد �ضوؤون الطالب د. فهد بن حمد القريني  

عميد �ضوؤون القبول والت�ضجيل د. عبدالعزيز بن عبداهلل العثمان 

عميد �ضوؤون املكتبات د. �ضعود بن ليلي الرويلي  

عميد كلية الطب وامل�ضرف على امل�ضت�ضفيات اجلامعية د. فهد بن عبداهلل الزامل 

عميد كلية طب الأ�ضنان د. خالد بن علي الوزان  

عميد كلية ال�ضيدلة د. يو�ضف بن عبده ع�ضريي 

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية د. حممد بن عبداهلل ال�ضيف 

عميد كلية التمري�س د. خالد بن خلف احلربي 

الطبية الطارئة عميد كلية الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز للخدمات  د. خالد بن علي بن فوده نيل 

عميد كلية الريا�ضة والن�ضاط البدين د. اأحمد بن حممد الفا�ضل 

عميد كلية ال�ضياحة و الآثار د. عبداهلل بن جمد ال�ضارخ 

عميد كلية العلوم د. عبدالرحمن بن اإبراهيم املن�ضور 

عميد كلية العمارة والتخطيط د. عمر بن �ضامل با همام  

عميد كلية الهند�ضة د. خالد بن اإبراهيم احلميزي 

عميد كلية علوم الأغذية والزراعة د. فهد بن نا�ضر الربكة  

عميد كلية علوم احلا�ضب واملعلومات د. ح�ضن بن ا�ضماعيل مذكور 

عميد كلية اإدارة الأعمال د. معدي بن حممد اآل مذهب 

عميد كلية الآداب د. �ضالح بن معي�س الغامدي 

عميد كلية الرتبية د. طارق بن �ضالح الري�س 

عميد كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية د. مفلح بن ربيعان القحطاين 

عميد كلية اللغات و الرتجمة د. فايز بن علي ال�ضهري  

عميد كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع د. فهد بن تركي بن حمّيا 

عميد كلية املجتمع بالريا�س د. عبدالعزيز بن علي اخل�ضريي 

عميد ال�ضنة التح�ضريية د. عبداملجيد بن عبداهلل البنيان 

عميد معهد الت�ضنيع املتقدم د. عبدالرحمن بن م�ضبب الأحمري 

عميد معهد اللغويات العربية د. �ضعد بن علي القحطاين 

عميد معهد امللك عبداهلل لأبحاث النانو د. عبداهلل بن حممد الزيــــر 

عميد معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�ضات ال�ضت�ضارية د. �ضعيد بن فايز ال�ضعيد  

عميد معهد ريادة الأعمال د. عـــدنان بن عبداهلل ال�ضيحة 

وكيلة اجلامعة ل�ضوؤون الطالبات د. فاطمة بنت بكر جمجوم 

عميدة اأق�ضام العلوم والدرا�ضات الطبية د. اإينا�س بنت �ضليمان العي�ضى 

عميدة مركز الدرا�ضات اجلامعية للبنات د. بنية بنت حممد الر�ضيد 

وزير التعليم العايل�صاحب املعايل الدكتور/ خالد بن حممد العنقري

معايل مدير اجلامعةمعايل الدكتور/ بدران بن عبدالرحمن العمر

وكيل اجلامعةاأ.د عبدالعزيز بن �صامل الروي�س

وكيل اجلامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي - اأمني جمل�س اجلامعةاأ.د اأحمد بن �صامل العامري

اأمني جمل�س التعليم العايلاأ.د حممد بن عبدالعزيز ال�صالح

وكيل اجلامعة لتطوير الأعمالاأ.د حممد بن اأحمد ال�صديري

وكيل اجلامعة للتخ�ص�صات ال�صحيةاأ.د عبدالرحمن بن حممد املعمر

وكيل اجلامعة للتطوير واجلودةاأ.د فهد بن حممد الكليبي

وكيل اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادمييةاأ.د عبداهلل بن �صلمان ال�صلمان

وكيل اجلامعة للم�صاريع اأ.د عبداهلل بن حممد ال�صقري
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أ.د. بدران بن عبدالرحمن العمر
مدير الجامعة
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أ.د. بدران بن عبدالرحمن العمر
مدير الجامعة

اإن م�صرية التعليم العايل يف هذا البلد املبارك، ت�صهد كل عام منواً فريداً بكل املقايي�س، ول �صك اأن هذا النمو مل يتحقق اإل بتوفيق من اهلل، ثم ب�صالمة 

املنهج، وت�صافر اجلهود فى ظل دعم وتوجيه القيادة احلكيمة من لدن خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- رائد التعليم 

فى هذه البالد، الذي منح التعليم ب�صكل عام والتعليم العايل ب�صكل خا�س اهتماماً كبرياً ورعاية ودعماً �صخياً.

وم�صايرة لهذا التوجه، �صّخرت جامعة امللك �صعود كل طاقاتها واإمكانياتها الب�صرية واملادية بكافة وكالت وعمادات واإدارات ووحدات اجلامعة، لتحقيق 

روؤيتها نحو حتقيق ريادة عاملية ومتّيز فى بناء جمتمع املعرفة، من اأجل تقدمي تعليم متمّيز، واإنتاج بحوث اإبداعية تخدم املجتمع، وت�صهم فى بناء اقت�صاد 

املعرفة، وذلك من خالل اإيجاد بيئة حمفزة للتعليم والإبداع الفكري، والتوظيف الأمثل للتقنية، وال�صراكة املحلية والعلمية الفاعلة.

اجلهود  لت�صافر  ثمرًة  جاء  الذي  1434/1433هـ،  اجلامعي  للعام  ال�صنوي  اجلامعة  تقرير  واملهتمني،  والباحثني  امل�صوؤولني  يدي  بني  اأ�صع  اأن  وي�صرين 

فة عن هذا ال�صرح الأكادميي الرائد. امل�صرتكة يف خمتلف وحدات اجلامعة الأكادميية والإدارية والفنية، لتقدمي �صورة حّية وم�صرِّ

يت�صمن هذا التقرير عر�صاً ملا حققته اجلامعة من اإجنازات خالل العام الثاين من اخلطة اخلم�صية التا�صعة )1431-1435 هـ(، لتنفيذ اأهدافها وبراجمها 

والإداري  العلمي  الأداء  كفاءة  ورفع  والفعالّية،  النوعّية  من  عالية  درجة  وحتقيق  التعليمية،  العملية  تطوير  متابعة  مقدمتها  يف  كان  والتي  الرئي�صة، 

للجامعة عرب جمموعة من برامج التطوير وتنمية القوى العاملة ال�صعودية فيها، وزيادة توظيفها يف اجلهازين ) الأكادميي والإداري (، وزيادة تاأهيلها 

الكوادر  تاأهيل  يف  الرئي�صة  وظيفتها  جانب  اإىل  املتخ�ص�صة،  العلمية  والندوات  املوؤمترات  اأعمال  يف  واإ�صهاماتها  والتدريب،  البتعاث  برامج  طريق  عن 

ال�صعودية عن طريق زيادة فر�س القبول يف كافة مراحل الدرا�صة اجلامعية، ورفع الطاقة ال�صتيعابية لوحداتها الأكادميية املختلفة.

    اإن الدعم الكبري من لدن خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- ومن ويل عهده الأمني �صاحب ال�صمو امللكى الأمري 

�صلمان بن عبدالعزيز، ومن �صمو النائب الثاين �صاحب ال�صمو امللكي الأمري مقرن بن عبد العزيز حفظهما اهلل جميعاً - لهذا ال�صرح التعليمى العريق، 

له اأثره الكبري فيما حتقق وما �صيتحقق - اإن �صاء اهلل - من عطاءات واإجنازات ، كما اأن جلهود �صاحب املعايل وزير التعليم العايل الأ�صتاذ  الدكتور خالد 

بن حممد العنقري وتوجيهاته ال�صديدة دور كبري يف جناح اجلامعة وريادتها.

اأ�صاأل اهلل عز وجل اأن يبارك لنا يف جهودنا، واأن يوفقنا لإمتام م�صرية اجلامعة حتقيقاً لتطّلعات قادة البالد، يحفظهم اهلل يف �صبيل نه�صة الوطن وازدهاره.
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أ.د. فهد بن محمد الكليبي
وكيل الجامعة للتطوير والجودة
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أ.د. فهد بن محمد الكليبي
وكيل الجامعة للتطوير والجودة

اإن احلمد اهلل، نحمده على نعمه، ون�صلي ون�صلم على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

يت�صّمن هذا التقرير ال�صنوي للجامعة عن العام اجلامعي 1433/ 1434هـ اأهم ما حققته اجلامعة من اإجنازات خالل هذا العام، والتي ت�صهد على عزمية 

اجلامعة يف تقدمي خدمة تعليمّية متمّيزة، واإنتاج بحث علمي متمّيز يواكب التحّولت العلمية واحل�صارية التي ي�صهدها العامل الآن، وتو�صع يف خدمة 

املجتمع مبا ي�صهم يف الرتقاء باملجتمع، وقد ات�صح هذا من خالل موؤ�صرات اإح�صائية عديدة .

لقد متكنت اجلامعة، وهلل احلمد، من اإجناز عدد كبري مما ا�صتهدفته اخلطة اخلم�صيه التا�صعة يف عامها الثالث من اأهداف، و�صيا�صات، وبرامج، مما يربز 

دور اجلامعة يف تنفيذ خطط التنمية التي و�صعتها الدولة .

11294 طالباً وطالبة،  اإن من اأبرز املوؤ�صرات الإح�صائية يف هذا التقرير، عدد طالب اجلامعة املقيدين 62063 طالًبا وطالبة، فيما بلغ عدد اخلريجني 

وو�صل عدد اأع�صاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم 7598 ع�صواً، وعدد الكرا�صي البحثية 111 كر�صي بحث، وو�صل عدد مراكز التمّيز البحثي اإىل 6 مراكز، 

كما قفز عدد البحوث النوعية املن�صورة يف اأوعية ISI واملجالت العلمية املرموقة ب�صكل ملحوظ.حيث بلغ عدد البحوث العلمية املن�صورة من خالل الربامج 

2511 بحًثا . وبالن�صبة خلدمة املجتمع، فقد عززت اجلامعة خدماتها الطبية من خالل التو�صع النوعي والكمي يف اخلدمات  التطويرية ما يزيد عن 

التي تقدمها امل�صت�صفيات اجلامعية، كما وا�صلت اجلامعة تقدمي خدماتها الأخرى للمجتمع من خالل تقدمي الدورات التدريبية، والربامج التاأهيلية، 

واملحا�صرات، واملوؤمترات، واملعار�س العلمية، وتقدمي الدرا�صات وال�صت�صارات العلمية للقطاعني: اخلا�س، والعام .

ح هذا التقرير، التطور النوعي والكمي الكبري الذي حققته اجلامعة يف املجال الأكادميي والبحثي وخدمة املجتمع خالل هذا العام. وما كانت هذه  ويو�صّ

الإجنازات لتتحقق لول ف�صل اهلل �صبحانه، ثم دعم خادم احلرمني ال�صريفني، وويل عهده الأمني، و�صمو النائب الثاين، ودعم �صاحب املعايل وزير التعليم 

العايل الأ�صتاذ الدكتور / خالد بن حممد العنقري، ومعايل مدير اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور/ بدران بن عبد الرحمن العمر. كما ل نن�صى الدور الذي قام 

به من�صوبو ومن�صوبات اجلامعة، والذي اأ�صهم كثرياً يف حتقيق كل هذه الإجنازات.

وختاماً، اأ�صاأل اهلل العلي القدير، اأن يعيننا على موا�صلة العطاء، وتقدمي كل ما فيه خري ونفع للوطن واملواطنني.
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14

ريادة عاملية ومتيز يف بناء جمتمع املعرفة.

تقدمي تعليم مميز، واإنتاج بحوث اإبداعية تخدم املجتمع 

وت�صهم يف بناء اقت�صاد املعرفة، من خالل اإيجاد بيئة 

حمفزة للتعلم والإبداع الفكري، والتوظيف الأمثل 

للتقنية، وال�صراكة املحلية والعاملية الفاعلة .

الرؤية

الرسالة
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            انطالقًا من قّيم ديننا احلنيف وثقافتنا الغراء، نوؤمن بالقّيم الآتية :

امل�ضتوى  رفيعة  مقايي�س  تطبيق  خالل  من  اأداءها  اجلامعة  تقي�س  والتمّيز:  • اجلودة 
حترتم الطموحات الكبرية وال�ضعي وراء التمّيز من خالل التزامنا باأرقى املقايي�س 

الفكرية يف التعليم والتعلم والبتكار.

الأدوار  بتعزيز  را�ضخًا  التزامًا  اجلامعة  تلتزم  الفريق:  بروح  والعمل  القيادة   •
اإمياننا  مع  الجتماعية  التنمية  عجلة  تدفع  التي  واملوؤ�ض�ضية  الفردية  القيادية 

العميق بالحرتافية وامل�ضئولية والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد .

تقاليدنا  جوهر  وال�ضادق  املن�ضبط  الفكري  ال�ضتك�ضاف  يعد  الأكادميية:  • احلرية 
الأكادميية الذي يظهر جليًا يف جميع جوانب الأن�ضطة العلمية والدرا�ضية للجامعة.

الفر�س  وتكافوؤ  الجتماعية  العدالة  مببادئ  اجلامعة  تلتزم  والنزاهة:  العدالة   •
الأمانة  درجات  باأعلى  اجلامعة  جمتمع  اأع�ضاء  جميع  ويلتزم  الثقايف  والتنوع 

والحرتام والأخالقيات املهنية.

على  واأفكارها  فكرها  بعر�س  را�ضخًا  التزامًا  اجلامعة  تلتزم  وامل�ضاءلة:  • ال�ضفافية 
املجتمع والعلماء لقيا�س مقدار اإ�ضهاماتها يف املعرفة العاملية، ويلتزم جميع اأع�ضاء 

جمتمع اجلامعة باحرتام قّيمنا يف جميع الأن�ضطة العلمية والدرا�ضية.

اجلامعة  جمتمع  داخل  امل�ضتمر  التعلم  بدعم  اجلامعة  تلتزم   : امل�ضتمر  التعلم   •
وخارجه وتعزيز النمو الفكري امل�ضتمر ورفاهية املجتمع امل�ضتدامة .

1.      الجادة يف جميع املجالت، والتميز يف جمالت حمددة.

2.      اأع�ضاء هيئة تدري�س مميزون.

3.      الكيف ولي�س الكم.

4.      تعزيز قدرات اخلريجني.

5.      بناء ج�ضور التوا�ضل.
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   1/1 إجمالي أعداد الطالب والطالبات:

1/1/1 امل�صتجدون وامل�صتجدات:

الدرا�ضية كافة  املراحل  امل�ضتجدات يف  والطالبات  امل�ضتجدين  بلغ عدد الطالب 

بجامعة امللك �ضعود 14533 طالًبا وطالبة، منهم 9477 طالًبا، بن�ضبة 65%  من 

 5056 امل�ضتجدات  الطالبات  عدد  وبلغ  باجلامعة،  امل�ضتجدين  الطالب  اإجمايل 

امل�ضتجدات  والطالبات  امل�ضتجدين  الطالب  اإجمايل  من   %  35 بن�ضبة  طالبة، 

باجلامعة. وبلغ عدد ال�ضعوديني امل�ضتجدين وعدد ال�ضعوديات امل�ضتجدات 13487 

طالًبا وطالبة بن�ضبة بلغت 93%، وبلغ عدد غري ال�ضعوديني وغري ال�ضعوديات 1046 

طالًبا وطالبة بن�ضبة 7% من اإجمايل الطالب امل�ضتجدين والطالبات امل�ضتجدات 

باجلامعة.

وقد حظيت مرحلة البكالوريو�س بالن�ضيب الأكرب من امل�ضتجدين وامل�ضتجدات؛ 

اإجمايل الطالب  77% من  اأي ما ن�ضبته  11235 طالًبا وطالبة،  حيث بلغ العدد  

اأعداد  11 % من  امل�ضتجدين والطالبات امل�ضتجدات باجلامعة، بزيادة مقدارها 

العام  عن  البكالوريو�س  مرحلة  يف  امل�ضتجدات  والطالبات  امل�ضتجدين  الطالب 

ال�ضابق، يليهم الطالب امل�ضتجدون والطالبات امل�ضتجدات يف مرحلة الدرا�ضات 

العدد  من   %14 مقدارها  بن�ضبة  وطالبة،  طالًبا   1982 بلغ عددهم  العليا؛ حيث 

الإجمايل، بنق�ضان مقداره 25 % من اأعداد امل�ضتجدين وامل�ضتجدات يف مرحلة 

الدرا�ضات العليا عن العام ال�ضابق، ثم مرحلة الدبلوم دون اجلامعي بعدد قدره 

امل�ضتجدين  الطالب  اإجمايل  من   %  9 مقدارها  بن�ضبة  وطالبة،  طالًبا   1316

والطالبات امل�ضتجدات باجلامعة .

والطالبات  امل�ضتجدين  الطالب  اأعداد  اإجمايل   )1-1( رقم  اجلدول  ويو�ضح 

امل�ضتجدات باجلامعة يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ، وّزعت الأعداد بح�ضب 

م�ضتوى الدرا�ضة، والدرجة العلمية، واجلن�ضية، واجلن�س. 
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 جدول رقم ) 1-1 ( اأعداد الطالب امل�ضتجدين باجلامعة موزعني بح�ضب 

املرحلة الدرا�ضية والدرجة العلمية واجلن�ضية واجلن�س، خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

املجموع املجموعغري �صعودي�صعودي

الكلي

الن�صبة اإىل 

الإجمايل ) % ( اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

دبلوم دون 

اجلامعي

دبلوم متو�ضط

1154395542247691374866234.29الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع 

00069675696750.52معهد اللغة العربية

58005803803861806184.25املجتمع بالريا�س

69543911341295318282449213169.06املجموع

7285328810573372290662765735781123577.31جميع الكلياتبكالوريو�ساجلامعية

الدرا�ضات العليا

78921704911601271032301.58جميع الكلياتدكتوراه

73180715389340133824847167111.50جميع الكلياتماج�ضتري

3827652244029690.47الطبزمالة

دبلوم عايل

43704447110.08الهند�ضة

0001011010.01معهد اللغة العربية

851929178014557202996986198213.64املجموع

883146561348764640010469477505614533املجموع لكل املراحل الدرا�صية

60.7732.0492.804.452.757.2065.2134.79الن�ضبة اإىل الإجمايل ) % (

2/1/1 املقيدون واملقيدات :

كافة  الدرا�ضية  املراحل  يف  املقيدات  والطالبات  املقيدين  الطالب  عدد  بلغ 

املقيدين  اأعداد  عن   %2 مقداره  بارتفاع  وطالبة،  طالًبا   62063 باجلامعة 

واملقيدات يف العام ال�ضابق، منهم 34437 طالًبا بن�ضبة قدرها 55 % من اإجمايل 

عدد الطالب املقيدين والطالبات املقيدات باجلامعة، يف حني بلغ عدد الطالبات 

ال�ضعوديني  عدد  وبلغ  الإجمايل،  العدد  من   %  45 قدرها  بن�ضبة  طالبة   27626

بلغ  حني  يف   .%94 بن�ضبة  وطالبة  طالًبا   58102 املقيدات  وال�ضعوديات  املقيدين 

3961 طالًبا وطالبة،  عدد الطالب غري ال�ضعوديون والطالبات غري ال�ضعوديات 

بن�ضبة 6 % من اإجمايل املقيدين واملقيدات باجلامعة .

وي�ضكل املقيدون مبرحلة البكالوريو�س العدد الأكرب من اإجمايل اأعداد املقيدين 

واملقيدات بعدد مقداره 50328 طالًبا وطالبة، بن�ضبة قدرها 81 %، وبارتفاع قدره 

1 % من اأعداد املقيدين واملقيدات يف مرحلة البكالوريو�س عن العام ال�ضابق، وبلغ 

عدد املقيدين واملقيدات مبرحلة الدرا�ضات العليا 8107 طالب وطالبات بن�ضبة 

قدرها 13 %، وبلغ عدد املقيدين واملقيدات مبرحلة الدبلوم دون اجلامعي 3628 

اأعداد  اإجمايل  رقم )2-1(  ويو�ضح اجلدول   .%  6 قدرها  بن�ضبة  وطالبة  طالًبا 

بح�ضب  وزعت  هـ،   1434/1433 الدرا�ضي  للعام  باجلامعة  واملقيدات  املقيدين 

م�ضتوى الدرا�ضة، والدرجة العلمية، واجلن�ضية، واجلن�س.



ول
أل

ب ا
با

ال

24

 جدول رقم ) 1-2 ( اأعداد الطالب املقيدين باجلامعة موزعني بح�ضب 

املرحلة الدرا�ضية والدرجة العلمية واجلن�ضية واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

املجموع املجموعغري �صعودي�صعودي

الكلي

 الن�صبة اإىل

اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر الإجمايل ) % (

دبلوم دون 

اجلامعي

دبلوم متو�ضط

3671547191464148212431169521263.43الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع 

000137614313761430.23معهد اللغويات العربية

127101271880881359013592.19املجتمع بالريا�س

16381547318528915444319271701362858.5املجموع

27087207304781713991112251128486218425032890.18جميع الكلياتبكالوريو�ساجلامعية

الدرا�ضات العليا

3984908882063424060452411281.82جميع الكلياتدكتوراه

26463323596958514372832313466669710.79جميع الكلياتماج�ضتري

14673219131023159832420.39الطبزمالة

دبلوم عايل

12012000120120.02الهند�ضة

661204610160.03معهد اللغويات العربية

000120121201220.0املجموع

320838927100816191100740244083810713.06املجموع لكل املراحل الدرا�صية

319332616958102250414573961344372762662063الن�ضبة اإىل الإجمايل ) % (

51.4542.1793.624.032.356.3855.4944.51



ول
أل

ب ا
با

ال

25

3/1/1 اخلريجون واخلريجات :

تخّرج يف جامعة امللك �ضعود يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ نحو 11294 طالًبا 

وطالبة من املراحل الدرا�ضية كافة بنق�ضان قدره 0.5 % عن العام ال�ضابق، منهم 

طالبة   5757 و  واخلريجات،  اخلريجني  اإجمايل  من   %49 بن�ضبة  طالًبا   5537

بن�ضبة 51 % من العدد الإجمايل للخريجني واخلريجات. وبلغت ن�ضبة ال�ضعوديني 

وال�ضعوديات 95 % من اإجمايل اخلريجني واخلريجات، يف حني بلغت ن�ضبة غري 

ال�ضعوديني وغري ال�ضعوديات 5%. ومتّثل العدد الأكرب من اخلريجني واخلريجات 

 %  81 قدرها  بن�ضبة  وطالبة  طالًبا   9150 تخرج  حيث  البكالوريو�س؛  مرحلة  يف 

الدرا�ضات   اإجمايل اخلريجني واخلريجات من اجلامعة، وتخرج يف مرحلة  من 

العليا نحو 1421 طالًبا وطالبة اأي ما ن�ضبته 13 % من هذا الإجمايل، كما تخرج 

يف مرحلة الدبلوم دون اجلامعي نحو 723 طالًبا وطالبة بن�ضبة مقدارها 6 % من 

اإجمايل اخلريجني واخلريجات لهذا العام، ويو�ضح اجلدول رقم )1-3( اإجمايل 

1434/1433 هـ، وّزعت  اأعداد خريجي اجلامعة وخريجاتها يف العام الدرا�ضي 

بح�ضب م�ضتوى الدرا�ضة، والدرجة العلمية ،واجلن�ضية، واجلن�س.

 جدول رقم ) 1-3 ( اأعداد الطالب اخلريجني باجلامعة موزعني بح�ضب

املرحلة الدرا�ضية والدرجة العلمية واجلن�ضية واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1433/1433هـ

املجموع املجموعغري �صعودي�صعودي

الكلي

الن�صبة اإىل 

الإجمايل ) % ( اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

دبلوم دون 

اجلامعي

دبلوم متو�ضط

1441813252152731652333983.52الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع

1340111450.04اللغات والرتجمة

00037037370370.33معهد اللغويات العربية

25602562702728302832.51املجتمع بالريا�س

40118458585531384862377236.40املجموع

41504704885415114529643014849915081.02جميع الكلياتبكالوريو�ساجلامعية

الدرا�ضات العليا

403373122145235870.77جميع الكلياتدكتوراه

5775951172751893652613126511.20جميع الكلياتماج�ضتري

2314377293016460.41الطبزمالة

دبلوم عاٍل

00012012120120.11معهد اللغويات العربية

32515647110.10الطب

643644128210727134750671142112.58املجموع

51945532107263432255685537575711294املجموع لكل املراحل الدرا�صية

45.9948.9894.973.041.995.0349.0350.97الن�ضبة اإىل الإجمايل ) % (
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    2/1 الطالب والطالبات بحسب المراحل الدراسية 

�ضنعر�س ب�ضيء من التف�ضيل البيانات التي تخ�س الطالب والطالبات، 

والإجنازات التي حتققت ب�ضاأنهم  :

مرحلة الدرا�ضات العليا .. 1

مرحلة البكالوريو�س .. 2

مرحلة الدبلوم دون اجلامعي .. 3

1/2/1 مرحلة الدرا�صات العليا:

ا؛  خا�ضً اهتماًما  العليا   الدرا�ضات  مرحلة  �ضعود  امللك  جامعة  تويل   

لكونها اإحدى الركائز الأ�ضا�ضية يف التعليم العايل. وقد �ضهدت برامج الدرا�ضات 

العليا تطورًا مهًما، واإقباًل من الطلبة والطالبات على هذه الربامج ، و�ضنتطرق 

لإح�ضاءات الطلبة والطالبات يف هذه املرحلة من خالل فئاتهم الثالث:

امل�ضتجدون وامل�ضتجدات.. 1

املقيدون واملقيدات.. 2

اخلريجون واخلريجات.. 3
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1/1/2/1 امل�صتجدون وامل�صتجدات يف مرحلة الدرا�صات العليا :

بلغ عدد امل�ضتجدين وامل�ضتجدات يف مرحلة الدرا�ضات العليا 1982 طالًبا وطالبة، 

اجلامعة،  يف  وامل�ضتجدات  امل�ضتجدين  اأعداد  اإجمايل  من    %  14 ن�ضبته  ما  اأي: 

منهم 996 طالًبا بن�ضبة 50 %، و 986 طالبة بن�ضبة 50 %. وقد حظيت كلية الرتبية 

بالعدد الأكرب من امل�ضتجدين وامل�ضتجدات يف هذه املرحلة حيث ا�ضتوعبت 555 

طالًبا وطالبة، بن�ضبة 28 % من اإجمايل امل�ضتجدين وامل�ضتجدات يف هذه املرحلة، 

تلتها كلية ادارة العمال با�ضتيعابها 437 طالب وطالبات، بن�ضبة مقدارها %22، 

كلية  ثم   ،  %19 بن�ضبة مقدارها  467 طالًبا وطالبة،  بعدد قدره  الداب  كلية  ثم 

العلوم بعدد قدره  198 طالًبا وطالبة، بن�ضبة مقدارها 10%. وقد كان الن�ضيب 

الأكرب لعدد امل�ضتجدين وامل�ضتجدات يف درجة املاج�ضتري بعدد قدره 1671 طالًبا 

وطالبة، وبن�ضبة مقدارها 84%، ثم امل�ضتجدون وامل�ضتجدات يف درجة الدكتوراه 

بعدد قدره 230 طالًبا وطالبة، وبن�ضبة مقدارها 12 %، ثم امل�ضتجدون وامل�ضتجدات 

وامل�ضتجدات يف  امل�ضتجدون  ثم  69 طالًبا وطالبة،  قدره  بعدد  الزمالة  يف درجة 

درجة الدبلوم العايل بعدد قدره 12 طالًبا وطالبة. ويو�ضح اجلدول رقم )4-1( 

يف  العليا  الدرا�ضات  مبرحلة  امل�ضتجدات  والطالبات  امل�ضتجدين  الطالب  اأعداد 

العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ،  وزعت بح�ضب الكلية، واجلن�س، واجلن�ضية .
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ب ا
با
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 جدول رقم ) 1-4 ( الطالب امل�ضتجدون بكليات اجلامعة مرحلة الدرا�ضات العليا )دكتوراه - ماج�ضتري-  زمالة - دبلوم عاٍل( 

موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

املجموعغري �صعودي�صعودي
اجلملة

الن�صبة اإىل  

اجلملة اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

اإدارة الأعمال

2241123360.30دكتوراه

23117941010112124119043121.75ماج�ضتري

23318141411122324419343722.05جمموع

الآداب

1215274151616321.61دكتوراه

13219632852713719833516.90ماج�ضتري

144211355931215321436718.52جمموع

الرتبية

45479253850501005.05دكتوراه

1692614301872518726845522.96ماج�ضتري

21430852223103323731855528.00جمموع

1023330001023331.66ماج�ضتريالتمري�س

4040004040.20ماج�ضترياحلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

ال�ضياحة والآثار

1120111230.15دكتوراه

21113101311140.71ماج�ضتري

31215112413170.86جمموع

ال�ضيدلة

0221121340.20دكتوراه

1411250111412261.31ماج�ضتري

1413271231515301.51جمموع

الطب

43704447110.55الدبلوم العايل

3827652244029693.48الزمالة

0220000220.10دكتوراه

14721011148221.11ماج�ضتري

56399527958461045.25جمموع

العلوم

6152193121518331.66دكتوراه

83541379101992641567.87ماج�ضتري

8969158181331107821899.54جمموع

6915033612180.91ماج�ضتريالعلوم الطبية التطبيقية
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املجموعغري �صعودي�صعودي
اجلملة

الن�صبة اإىل  

اجلملة اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

العمارة والتخطيط

1010001010.05دكتوراه

22022505270271.36ماج�ضتري

23023505280281.41جمموع

0443143580.40ماج�ضترياللغات والرتجمة

الهند�ضة

505707120120.61دكتوراه

16016606220221.11ماج�ضتري

2102113013340341.72جمموع

01010000010100.50ماج�ضتريطب الأ�ضنان

علوم الأغذية والزراعة

40410010140140.71دكتوراه

70729029360361.82ماج�ضتري

1101139039500502.52جمموع

علوم احلا�ضب واملعلومات

281012113149231.16دكتوراه

1442565491946653.28ماج�ضتري

165066175223355884.44جمموع

 علوم الريا�ضة 

والن�ضاط البدين
1010001010.05ماج�ضتري

معهد اللغويات العربية

0001011010.05الدبلوم العايل

6062028080.40ماج�ضتري

6063039090.45جمموع

املجموع

789217049116012710323011.60دكتوراه

73180715389340133824847167184.31ماج�ضتري

3827652244029693.48زمالة

43714557120.61الدبلوم العايل

 8519291780145572029969861982الإجمايل الكلي

 42.946.989.87.32.910.250.349.7الن�ضبة اإىل الإجمايل

 تابع - جدول رقم ) 1-4 ( الطالب امل�ضتجدون بكليات اجلامعة مرحلة الدرا�ضات العليا )دكتوراه - ماج�ضتري-  زمالة - دبلوم عاٍل( 

موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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2/1/2/1 املقيدون واملقيدات يف مرحلة الدرا�صات العليا :

 8107 العليا  الدرا�ضات  املقيدات مبرحلة  والطالبات  املقيدين  الطالب  بلغ عدد 

 .% 50 4083 طالبة بن�ضبة  50 %، و  4024 طالًبا بن�ضبة  طالب وطالبات، منهم 

وبلغ عدد الطالب ال�ضعوديني والطالبات ال�ضعوديات  7100طالب وطالبة بن�ضبة 

88 %، وبلغ عدد الطالب غري ال�ضعوديني والطالبات غري ال�ضعوديات 1007 طالب 

 1128 الدكتوراه  لدرجة  واملقيدات  املقيدين  عدد  وبلغ   .%  12 بن�ضبة  وطالبات 

14 %، وبلغ عدد املقيدين واملقيدات لنيل درجة املاج�ضتري  طالًبا وطالبة بن�ضبة 

83 %، وبلغ عدد املقيدين واملقيدات للح�ضول على  6697 طالبًا وطالبة بن�ضبة  

درجة الزمالة 242 طالًبا وطالبة بن�ضبة 3%. واأخرًيا، بلغ عدد املقيدين واملقيدات 

للح�ضول على درجة الدبلوم العايل 40 طالبًا وطالبة .

الدرا�ضات  املقيدات مبرحلة  والطالبات  املقيدين  الطلبة  الأكرب من  العدد  وكان 

بن�ضبة مقدارها  وطالبة،   2114 طالًبا  بلغ  بعدد  الرتبية  كلية  ن�ضيب  العليا من 

26%، ثم املقيدون واملقيدات بكلية الآداب بعدد بلغ 1749 طالًبا وطالبة، بن�ضبة 

مقدارها 22 %، ثم املقيدون واملقيدات بكلية اإدارة الأعمال بعدد بلغ 1264 طالًبا 

وطالبة،  بن�ضبة مقدارها 16% ، واأخرًيا املقيدون واملقيدات بكلية العلوم بعدد بلغ 

1039 طالًبا وطالبة، بن�ضبة مقدارها 13 %، من اإجمايل عدد املقيدين واملقيدات  

الدرا�ضات  مبرحلة  واملقيدات  املقيدين  اأعداد    )5-1( رقم  اجلدول  ويو�ضح   ،

العليا لهذا العام بح�ضب الكلية، واجلن�ضية، واجلن�س .

 جدول رقم )1-5( الطالب املقيدون بكليات اجلامعة مرحلة الدرا�ضات العليا )دكتوراه - ماج�ضتري-  زمالة - دبلوم عاٍل( 

موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ

�صعودي
جمموع

غري �صعودي
جمموع

املجموع
الإجمايل 

الن�صبة اإىل 

اجلملة اأنثى ذكر اأنثىذكراأنثىذكر

اإدارة الأعمال

1514292131715320.39دكتوراه

6055841189261743631601123215.20ماج�ضتري

6205981218281846648616126415.59جمموع 

الآداب

87122209322341191242433.00دكتوراه

5818511432571774638868150618.58ماج�ضتري

66897316418919108757992174921.57جمموع 

الرتبية

186188374299382151974125.08دكتوراه

5959641559102411436971005170220.99ماج�ضتري

78111521933131501819121202211426.08جمموع 

1066760111067770.95ماج�ضتريالتمري�س

احلقوق والعلوم

ال�ضيا�ضية
18018505230230.28ماج�ضتري

ال�ضياحة والآثار

1021313471325380.47دكتوراه

227810071829791081.33ماج�ضتري

329913110515421041461.80جمموع 
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�صعودي
جمموع

غري �صعودي
جمموع

املجموع
الإجمايل 

الن�صبة اإىل 

اجلملة اأنثى ذكر اأنثىذكراأنثىذكر

ال�ضيدلة

05541546100.12دكتوراه

50601107142157741311.62ماج�ضتري

506511511152661801411.74جمموع 

الطب

6612044610160.20الدبلوم العايل

14673219131023159832422.99الزمالة

1450001450.06دكتوراه

1410240111411250.31ماج�ضتري

167932601315281801082883.55جمموع 

العلوم

4489133441357881021902.34دكتوراه

372370742743310744640384910.47ماج�ضتري

41645987511846164534505103912.82جمموع 

العلوم الطبية 

التطبيقية
425496281044621061.31ماج�ضتري

العمارة والتخطيط

7071018080.10دكتوراه

10401041201211601161.43ماج�ضتري

11101111301312401241.53جمموع 

21012314511160.20ماج�ضترياللغات والرتجمة

الهند�ضة

12012000120120.15الدبلوم العايل

1601630030460460.57دكتوراه

81081136013621702172.68ماج�ضتري

1090109166016627502753.39جمموع 

23840123340430.53ماج�ضتريطب الأ�ضنان

علوم الأغذية والزراعة

1482239140539620.76دكتوراه

6923921260126195232182.69ماج�ضتري

83311141651166248322803.45جمموع 

علوم احلا�ضب 

واملعلومات

183957223254042821.01دكتوراه

7321528820727932223153.89ماج�ضتري

912543454210521332643974.90جمموع 

 تابع - جدول رقم )1-5( الطالب املقيدون بكليات اجلامعة مرحلة الدرا�ضات العليا )دكتوراه - ماج�ضتري-  زمالة - دبلوم عاٍل( 

موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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�صعودي
جمموع

غري �صعودي
جمموع

املجموع
الإجمايل 

الن�صبة اإىل 

اجلملة اأنثى ذكر اأنثىذكراأنثىذكر

علوم الريا�ضة 

والن�ضاط البدين
1010001010.01ماج�ضتري

معهد اللغويات العربية

00012012120120.15الدبلوم العايل

505707120120.15ماج�ضتري

50519019240240.30جمموع 

املجموع

39849088820634240604524112813.91دكتوراه

26463323596958514372832313466669782.61ماج�ضتري

14673219131023159832422.99زمالة

18624124163010400.49دبلوم عاٍل

3208389271008161911007402440838107جمموع 

39.648.087.610.12.412.449.650.4الن�صبة اإىل اجلملة

 تابع - جدول رقم )1-5( الطالب املقيدون بكليات اجلامعة مرحلة الدرا�ضات العليا )دكتوراه - ماج�ضتري-  زمالة - دبلوم عاٍل( 

موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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3/1/2/1 اخلريجون واخلريجات يف مرحلة الدرا�صات العليا :

تخرج هذا العام نحو 1421 طالًبا وطالبة يف مرحلة الدرا�ضات العليا، منهم 87 

خريجًا وخريجة بدرجة الدكتوراه بن�ضبة 6%، من اأعداد اخلريجني واخلريجات 

 46 و   ،%  89 بن�ضبة  املاج�ضتري  بدرجة  وخريجة  خريًجا   1265 و  املرحلة،  لهذه 

خريجًا وخريجة بدرجة الزمالة بن�ضبة 3 %، و 23 خريًجا وخريجة بدرجة الدبلوم 

العايل بن�ضبة 2 % .

عدد  اأما   .%  53 بن�ضبة  خريًجا   750 نحو  املرحلة  هذه  يف  اخلريجني  عدد  وبلغ 

اإجمايل  من    %  47 بن�ضبة  خريجة   671 نحو  فبلغ  املرحلة  هذه  من  اخلريجات 

من  واخلريجات  اخلريجني  اأعداد  ومبقارنة  وخريجاتها.  املرحلة  هذه  خريجي 

خمتلف الكليات، جند اأن الن�ضيب الأكرب ا�ضتحوذت عليه كلية الرتبية بعدد بلغ 

403 خريجني وخريجات، بن�ضبة مقدارها28 %، تلتها كلية الآداب بعدد بلغ 286 

 266 بلغ  بعدد  الأعمال  اإدارة  كلية  ثم   ،%  20 بن�ضبة مقدارها  خريًجا وخريجة، 

اأعداد   )6-1( رقم  اجلدول  ويو�ضح   ،  %19 مقدارها  بن�ضبة  وخريجة،  خريًجا 

العلمية  الكلية، والتخ�ض�س، والدرجة  خريجي هذه املرحلة وخريجاتها بح�ضب 

لهذا العام .

 جدول رقم )1-6 ( خريجو اجلامعة من مرحلة الدرا�ضات العليا 

موزعني بح�ضب الكلية والتخ�ض�س والدرجة العلمية للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ 

الآداب

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

01001اعالم-اإذاعة وتلفزيون

05005اإعالم-عالقات عامة

24006الأدب والنقد

0260026التاريخ الوطني للمملكة العربية ال�ضعودية

0260026التاريخ الوطني للمملكة العربية ال�ضعودية

0110011التاأهيل الجتماعي

0100010التنمية الجتماعية

02002اخلرائط

01001ال�ضعر

10001اللغويات التطبيقية

4110015النحو واللغه

02002تاريخ اإ�ضالمي

01001تاريخ حديث

11002تاريخ قدمي

03003جغرافية البيئة واملوارد الطبيعية

01001جغرافية التنمية الإقليمية

02002جغرافية العمران وال�ضكان
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تابع - الآداب

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

1430044خدمة اجتماعية

09009علم اللغة التعليمي

0100010الإعالم املتخ�ض�س - م�ضار الإعالم الرقمي

0180018الإعالم املتخ�ض�س - م�ضار ال�ضحافة الإلكرتونية

5430048علم الجتماع

0100010الإعالم

0240024اللغة العربية واآدابها - اللغة

0330033اللغة العربية واآدابها - الأدب

10001اأدب

1527100286الإجمايل

الرتبية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

30003اإدارة التعليم العايل

20002اإدارة التعليم العام

870015اأ�ضول الرتبية

0420042الإدارة الرتبوية

02002املجموعة )اأ(

01001املجموعة )اأ( الرتبوي

02002املجموعة )اأ( عيادي

03003املجموعة )ب( الإر�ضادي

590014املناهج وطرق التدري�س العامة

05005تربية بدنية

12003تعليم الكبار والتعليم امل�ضتمر

0330033تقنيات التعليم

0120012علم النف�س الإر�ضادي

0130013علوم احلركة

03003و�ضائل وتكنولوجيا التعليم

 تابع - جدول رقم )1-6 ( خريجو اجلامعة من مرحلة الدرا�ضات العليا 

موزعني بح�ضب الكلية والتخ�ض�س والدرجة العلمية للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ 
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تابع - الرتبية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

03003الرتبية اخلا�ضة - الإعاقة ال�ضمعية

0140014طرق تدري�س الرتبية البدنية

0120012الرتبية اخلا�ضة - التخلف العقلي

0180018الرتبية اخلا�ضة - �ضعوبات التعلم

690015درا�ضات اإ�ضالميه - فقه واأ�ضوله

0310031تربية فنية

0450045طرق تدري�س العلوم

45009درا�ضات اإ�ضالميه - تف�ضري وحديث

0360036طرق تدري�س الرتبية الفنية

0370037طرق تدري�س العلوم ال�ضرعية

72009درا�ضات اإ�ضالمية - عقيدة

06006طرق تدري�س الريا�ضيات

0130013تعليم اللغة الإجنليزية للناطقني بلغات اأخرى

02002طرق تدري�س املواد الجتماعية

3636700403الإجمايل

ال�صيدلة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

03003ال�ضيدلنيات

0110011ال�ضيدلة الإكلينيكية

02002العقاقري

04004الكيمياء التحليلية ال�ضيدلية

10001الكيمياء الدوائية

02002�ضموم

0110011رقابة النوعية للم�ضتح�ضرات ال�ضيدلية

07007علم الأدوية

1400041الإجمايل

 تابع - جدول رقم )1-6 ( خريجو اجلامعة من مرحلة الدرا�ضات العليا 

موزعني بح�ضب الكلية والتخ�ض�س والدرجة العلمية للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ 
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علوم الأغذية والزراعة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

01001الإر�ضاد الزراعي

02002القت�ضاد الزراعى

02002اخل�ضر

02002اإنتاج احليوان الزراعي

01001اإنتاج دواجن

03003علوم الرتبة

01001حما�ضيل

02002هند�ضة ري و�ضرف

22004علم احل�ضرات

02002علوم الأغذية

12003تغذية اإن�ضان

3200023الإجمايل

التمري�ض 

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

01001متري�س ال�ضحة النف�ضية والعقلية

01001متري�س الطفولة

03003متري�س �ضحة املجتمع

05005الإجمايل

اإدارة الأعمال

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

0470047اإدارة ال�ضحة وامل�ضت�ضفيات

20002اإدارة املوارد الب�ضرية

0680068الإدارة العامة

05005التجارة والتمويل

08008املالية

0100010املحا�ضبة

 تابع - جدول رقم )1-6 ( خريجو اجلامعة من مرحلة الدرا�ضات العليا 

موزعني بح�ضب الكلية والتخ�ض�س والدرجة العلمية للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ 
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تابع - اإدارة الأعمال

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

0440044اقت�ضاد

0580058اإدارة اأعمال - عام

0230023املحا�ضبة املهنية

10001الإدارة ال�ضحية

326300266الإجمايل

العلوم

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

23005اإح�ضاء

5160021الأحياء الدقيقة

02002البيئة احليوانية والتلوث

08008التنوع الإحيائي

01001اجليولوجيا القت�ضادية

03003احل�ضرات والطفيليات

01001ال�ضخور الر�ضوبية والطبقات

05005الطاقة ال�ضم�ضية

0410041العلوم البيئية

06006العلوم يف علم البوليمرات

20002الهند�ضة والتبولوجي

04004بيولوجيا اخللية والوراثة والأن�ضجة

10001حتليل

01001جيولوجيا املياه

09009ريا�ضيات

01001علم الأحافري

10001علم احليوان

01001علم وظائف الأع�ضاء وبيولوجية التكوين

03003فيزياء الليزر

02002فيزياء املواد

 تابع - جدول رقم )1-6 ( خريجو اجلامعة من مرحلة الدرا�ضات العليا 

موزعني بح�ضب الكلية والتخ�ض�س والدرجة العلمية للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ 



ول
أل

ب ا
با

ال

38

تابع - العلوم

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

0120012كيمياء

10001كيمياء حتليلية

01001كيمياء حيوية جزيئية

01001كيمياء ع�ضوية

8110019نبات

01001فيزياء اجلوامد

02002كيمياء حيوية

05005الفيزياء النووية

10001فيزياء نظرية

04004جيوفيزياء

2114400165الإجمايل

الهند�صة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

10001التحكم الآيل واحلا�ضبات

01001احلرارة واملوائع

02002اإلكرتونيات

01001اأنظمة التحكم واحلا�ضوب

01001حا�ضب اآيل وحتكم

10001�ضناعات كيميائية

06006قوى كهربائية

12003نظم الت�ضنيع

10001هند�ضة البيئة

01001هند�ضة املواد

12003هند�ضة اإن�ضاءات

01001م�ضادر املياه والبيئة

03003اأنظمة ات�ضالت

01001هند�ضة كيميائية - البوليمرات

5210026الإجمايل

 تابع - جدول رقم )1-6 ( خريجو اجلامعة من مرحلة الدرا�ضات العليا 

موزعني بح�ضب الكلية والتخ�ض�س والدرجة العلمية للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ 
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علوم احلا�صب واملعلومات

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

0500050علوم احلا�ضب

0280028نظم املعلومات

03003العلوم يف هند�ضة احلا�ضب - عام

05005العلوم يف هند�ضة احلا�ضب - �ضبكات

0860086الإجمايل

العلوم الطبية التطبيقية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

06006الأحياء الدقيقة الطبية

03003التغذية ال�ضريرية

01001العالج الطبيعي

01001الكيمياء احليوية الطبية

0160016العلوم يف الب�ضريات

0270027الإجمايل

العماره والتخطيط

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

03003التخطيط العمراين والإقليمي

01001التطوير العقاري

04004عمارة

12003عمارة وعلوم البناء

1100011الإجمايل

ال�صياحه ةالثار

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

03003الآثار القدمية - فنون

10001الع�ضور الإ�ضالمية

13004الإجمايل

 تابع - جدول رقم )1-6 ( خريجو اجلامعة من مرحلة الدرا�ضات العليا 

موزعني بح�ضب الكلية والتخ�ض�س والدرجة العلمية للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ 
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 تابع - جدول رقم )1-6 ( خريجو اجلامعة من مرحلة الدرا�ضات العليا 

موزعني بح�ضب الكلية والتخ�ض�س والدرجة العلمية للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ 

الطب

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

00101الأمرا�س اجللدية

00303الأنف والأذن واحلنجرة

00101التخدير والعناية املركزة

0012012طب وجراحة العيون

0010010علم الأمرا�س

10001علم وظائف الأع�ضاء

00202اأمرا�س القلب

00303الأ�ضعة الت�ضخي�ضية

00505الأمرا�س الباطنية

00066علم الوبائيات احلقلي

00055الأ�ضعة ال�ضوتية للن�ضاء والولدة

00202اأمرا�س الأع�ضاب

00303طب العائلة واملجتمع

00202الأمرا�س ال�ضدرية لدى الأطفال

00202جراحة املفا�ضل

10461158الإجمايل

طب ال�صنان

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

03003ال�ضتعا�ضة ال�ضناعية

03003تقومي الأ�ضنان

06006الإجمايل

احلقوق والعلوم ال�صيا�صية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

02002العلوم ال�ضيا�ضية

02002الإجمايل
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4/1/2/1 تطور اأعداد الطالب والطالبات خالل اخلم�ض �صنوات الأخرية مبرحلة الدرا�صات العليا:

لعام  العليا  الدرا�ضات  مبرحلة  وامل�ضتجدات  امل�ضتجدين  اأعداد  مقارنة  عند 

هو  كما  هـ،   1430/1429 الأ�ضا�س  عام  باأعدادهم يف  هـ   1434/1433 التقرير 

مبني يف اجلدول رقم )1-14(، فاإننا نالحظ اأّن هناك تذبذًبا يف اأعداد الطالب 

امل�ضتجدين والطالبات امل�ضتجدات.

وفيما يخ�س تطور الأعداد الإجمالية للمقيدين واملقيدات يف هذه املرحلة، فقد 

5868 طالًبا  1430/1429هـ نحو  الأ�ضا�س  والطالبات يف عام  بلغ عدد الطالب 

حتى  الزدياد  يف  الأعداد  اأخذت  ثم  يليه،  الذي  العام  يف  انخف�س  ثم  وطالبة، 

عام  يف  انخف�س  ثم  وطالبة،  طالًبا  اإىل8361   1433/1432هـ  عام  يف  و�ضلت 

8170 طالًبا وطالبة ، كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم  اإىل  التقرير حتى و�ضلت 

. )15-1(

 تابع - جدول رقم )1-6 ( خريجو اجلامعة من مرحلة الدرا�ضات العليا 

موزعني بح�ضب الكلية والتخ�ض�س والدرجة العلمية للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ 

معهد اللغويات العربية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

0001212تدريب معلمي اللغة العربية لغري الناطقني بها

0001212الإجمايل
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اأما بالن�ضبة اإىل تطور الأعداد الإجمالية خلريجي مرحلة الدرا�ضات العليا، فقد 

والطالبات  اخلريجني  الطالب  اأعداد  تطور  يف  ت�ضاعدًيا  منحنى  امل�ضار  اتخذ 

513 طالًبا وطالبة يف عام الأ�ضا�س  اخلريجات، حيث ارتفعت هذه الأعداد من 

وقد   ،1434/1433 التقرير  عام  يف  وطالبة  طالًبا   1421 اإىل   هـ   1430/1429

ارتفعت هذه الأعداد بن�ضب متفاوته يف ال�ضنوات اخلم�س الأخرية، كما هو مو�ضح 

يف اجلدول رقم )16-1( . 

5/1/2/1 برامج الدرا�صات العليا :

الدرا�ضات  مرحلة  يف  والطالبات  للطالب  حاليًا  املتاحة  الربامج  عدد  بلغ     

العليا 132 برناجًما، منها 35 برناجمًا لدرجة الدكتوراه، و 82 برناجمًا لدرجة 

 ، العايل  الدبلوم  لدرجة  برامج   4 و  الزمالة،  لدرجة  برناجمًا   11 و  املاج�ضتري، 

ويو�ضح اجلدول رقم )1-7( اأعداد برامج الدرا�ضات العليا املتاحة لكل من الطلبة 

والطالبات بح�ضب الكلية والدرجة العلمية خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ.

جدول رقم ) 1-7 ( اأعداد برامج الدرا�ضات العليا املتاحة بح�ضب الكلية والدرجة العلمية يف العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ.

الكلية
عدد الربامج

املجموع
الدكتوراهاملاج�صتريزمالةدبلوم عاٍل

00729اإدارة الأعمال

007512الآداب

009615الرتبية

00404التمري�س

00101احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

00112ال�ضياحة والآثار

00639ال�ضيدلة

2113218الطب

0011617العلوم

00404العلوم الطبية التطبيقية

00213العمارة والتخطيط

00101اللغات والرتجمة

106411الهند�ضة

00606طب الأ�ضنان

008412علوم الأغذية والزراعة

00415علوم احلا�ضب واملعلومات

00101علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين

10102معهد اللغويات العربية

4118235132الإجمايل الكلي
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2/2/1 مرحلة البكالوريو�ض :

تعد مرحلة البكالوريو�س املحور الرئي�س للعملية التعليمية باجلامعة، لكونها ت�ضم 

العدد الأكرب من الطلبة، واأع�ضاء هيئة التدري�س؛ وملا لها من دور كبري يف توفري 

اأهداف  وحتقيق  العمل،  �ضوق  احتياجات  ل�ضد  املوؤهلة،  اجلامعية  العاملة  القوى 

وامل�ضتجدات  امل�ضتجدين  املرحلة  هذه  طلبة  لأعداد  عر�س  يلي  وفيما  التنمية. 

واملقيدين واملقيدات، ثم اخلريجني واخلريجات .

1/2/2/1 امل�صتجدون وامل�صتجدات يف مرحلة البكالوريو�ض :

ت�ضتقبل اجلامعة كل عام اأفواجًا متزايدة من الطلبة والطالبات، يجري قبولهم 

والأق�ضام  الكليات  من  املعلنة  لل�ضروط  وفقًا  الأكادميية  بالأق�ضام  واإحلاقهم 

الأكادميية .

الدرا�ضي  للعام  البكالوريو�س  مرحلة  يف  وامل�ضتجدات  امل�ضتجدين  عدد  بلغ  وقد 

العام  يف  وطالبة  طالًبا   10116 مقابل  وطالبة،  طالًبا   11235 1434/1433هـ  

ال�ضعوديون  وميثل   ،%  11 مقدارها  بزيادة  1433/1432هـ،  ال�ضابق  الدرا�ضي 

املرحلة  وامل�ضتجدات يف هذه  امل�ضتجدين  94%  من عدد  ن�ضبته  ما  وال�ضعوديات 

ن�ضبته  ما  ال�ضعوديات  ال�ضعوديني وغري  الدرا�ضي، يف حني ميثل غري  العام  لهذا 

6% من هذا العدد يف هذه املرحلة، ويتوزع امل�ضتجدون بح�ضب اجلن�س اإىل 7657 

32 %  من اإجمايل  3578 طالبة، اأي: ما ن�ضبته    68 %، و  طالًبا، اأي: ما ن�ضبته 

الكليات  م�ضار  ي�ضم  حيث  البكالوريو�س؛  مرحلة  يف  وامل�ضتجدات  امل�ضتجدين 

42%، وم�ضار الكليات الهند�ضية والعلمية  4673 طالبًا وطالبة  بن�ضبة  الإن�ضانية 

1961 طالبًا وطالبة  41%،و م�ضار الكليات ال�ضحية  4601 طالب وطالبة بن�ضبة 

بن�ضبة 17% من اإجمايل الطالب امل�ضتجدين وامل�ضتجدات يف ال�ضنة التح�ضريية .

ويو�ضح اجلدول رقم )1-8( اأعداد الطالب امل�ضتجدين والطالبات امل�ضتجدات 

بكليات اجلامعة يف مرحلة البكالوريو�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ ، وزعت 

بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س.  
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 جدول رقم ) 1-8 ( الطالب امل�ضتجدون بكليات اجلامعة يف مرحلة البكالوريو�س 

موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

املجموعغري �صعودي�صعودي
اجلملة

اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

72853288105733722906627657357811235برنامج ال�ضنة التح�ضريية

72853288105733722906627657357811235الإجمايل

2/2/2/1 املقيدون واملقيدات يف مرحلة البكالوريو�ض :

ارتفع عدد الطالب املقيدين واملقيدات يف مرحلة البكالوريو�س من 49673 طالبًا 

وطالبة يف عام 1433/1432 هـ اإىل 50328 طالبًا وطالبة يف هذا العام  مبعدل 

1% وبلغت ن�ضبة طالب البكالوريو�س 57 % بعدد قدره 28486 طالبًا. يف حني بلغت 

ن�ضبة الطالبات 43 % بعدد قدره 21842 طالبة. وميثل ال�ضعوديون وال�ضعوديات ما 

ن�ضبته 95 % من اإجمايل عدد الطالب املقيدين والطالبات املقيدات لهذا العام 

الدرا�ضي يف هذه املرحلة. ويتوزع طالب وطالبات مرحلة البكالوريو�س املقيدين 

واملقيدات هذا العام الدرا�ضي بح�ضب جمال الدرا�ضة اإىل 24109 طالبًا وطالبة 

يف كليات العلوم الإن�ضانية، اأي: بن�ضبة 48 % من اإجمايل املقيدين بهذه املرحلة، 

،%  36 بن�ضبة  اأي:  والهند�ضية،  العلمية  الكليات  يف  وطالبات  طالب   18105  و 

 و 8114 طالبًا وطالبة يف الكليات ال�ضحية، اأي: بن�ضبة 16 % من اإجمايل املقيدين 

واملقيدات بهذه املرحلة .
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املقيدين  اأعداد  حيث  من  الأوىل  املرتبة  يف  التح�ضريية  ال�ضنة  برنامج  وياأتي 

طالبًا   11826 قدره  بعدد  هـ   1434/1433 الدرا�ضي  للعام  باجلامعة  واملقيدات 

وطالبة، وبن�ضبة مقدارها 24 %، تليه كلية الآداب بعدد قدره 5814 طالًبا وطالبة، 

بن�ضبة مقدارها  12 %، ثم كلية الرتبية بعدد قدره 5687 طالبًا وطالبة، وبن�ضبة 

بن�ضبة  4980 طالبًا وطالبة،  اإدارة العمال بعدد قدره  11 %، ثم كلية  مقدارها 

مقدارها 10 %، من اإجمايل املقيدين و املقيدات يف مرحلة البكالوريو�س، حيث 

ي�ضم م�ضار الكليات الإن�ضانية 5072 طالبًا وطالبة، بن�ضبة قدرها 34 %، وم�ضار 

الكليات الهند�ضية والعلمية 4710 طالب وطالبات بن�ضبة مقدارها 40 %، وم�ضار 

الكليات ال�ضحية 2044 طالبًا وطالبة بن�ضبة مقدارها 17 % من اإجمايل املقيدين 

و املقيدات يف ال�ضنة التح�ضريية. 

ويبني لنا اجلدول رقم )1-9( اأعداد املقيدين واملقيدات يف مرحلة البكالوريو�س 

خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ وزعت على كليات اجلامعة املختلفة بح�ضب 

اجلن�ضية واجلن�س.

جدول رقم )1-9 ( الطالب املقيدون بكليات اجلامعة يف مرحلة البكالوريو�س موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ

املجموعغري �صعودي�صعودي
الإجمايل

الن�صبة اإىل  

اجلملة اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

7676344211118397311708807337531182623.50برنامج ال�ضنة التح�ضريية

21842630481484821662268271249809.90اإدارة الأعمال

2180345956396810717522483566581411.55الآداب

الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية 

الطارئة
102010260610801080.21

1386405754431549024415404147568711.30الرتبية

273220493189272912295201.03التمري�س

1721127729983813511759129030496.06احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

50205021201251405141.02ال�ضياحة والآثار

504441945418512654552610712.13ال�ضيدلة

891572146318203890959215012.98الطب

1177106722441091742831286124125275.02العلوم

10151144215935731081050121722674.50العلوم الطبية التطبيقية

58605867007065606561.30العمارة والتخطيط

9821505248741861271023159126145.19اللغات والرتجمة

110501105250251130011302.25املعلمني

23620236218901892551025515.07الهند�ضة

3862085942793882156031.20طب الأ�ضنان

5471856533134580195991.19علوم الأغذية والزراعة

127969019695954113133874420824.14علوم احلا�ضب واملعلومات

229022900022902290.46علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين

270872073047817139911122511284862184250328الإجمايل

53.8241.1995.012.782.214.9956.6043.40الن�ضبة اإىل اجلملة
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3/2/2/1 اخلريجون واخلريجات يف مرحلة البكالوريو�ض :

ت�ضعى جامعة امللك �ضعود با�ضتمرار اإىل توافق خمرجاتها التعليمية مع متطلبات 

ومناهجها  خلططها  امل�ضتمرين  والتحديث  التطوير  خالل  من  العمل  �ضوق 

الدرا�ضية، حيث اإن اخلريجني واخلريجات نتاج اجلامعة وح�ضادها امل�ضتهدف 

مرحلة  من  واخلريجات  اخلريجني  عدد  بلغ  وقد  درا�ضي.  عام  كل  نهاية  مع 

البكالوريو�س يف هذا العام الدرا�ضي 1434/1433هـ 9150 طالبًا وطالبة  بن�ضبة 

نق�ضان عن العام ال�ضابق قدرها %1 .

ما  اأي:  وطالبة،  طالبًا   5029 الإن�ضانية  العلوم  كليات  يف  العام  هذا  تخرج  وقد 

ن�ضبته 55 %  من اإجمايل خريجي مرحلة البكالوريو�س وخريجاتها، يف حني تخرج 

كما   ،%  31 ن�ضبته  ما  اأي:  والهند�ضية،  العلمية  الكليات  يف  وطالبة  طالبًا   2794

تخرج  1327 طالبًا وطالبة يف الكليات ال�ضحية، اأي: ما ن�ضبته 14 % من اإجمايل 

اخلريجني واخلريجات ملرحلة البكالوريو�س .

و�ضل عدد اخلريجني من هذه املرحلة يف هذا العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ اإىل 

4301 خريج؛ اأي  ما ن�ضبته 47 %  من اإجمايل خريجي هذه املرحلة وخريجاتها، 

يف حني و�ضل عدد اخلريجات يف هذه املرحلة اإىل  4849 خريجة؛ اأي  ما ن�ضبته 

53%  من اإجمايل اخلريجني واخلريجات .

وباملقارنة بني اأعداد وخريجات الكليات وخريجاتها، نالحظ اأن الن�ضيب الأكرب 

كان لعدد خريجي كلية الرتبية وخريجاتها بواقع 1786 خريًجا وخريجة، وبن�ضبة 

بن�ضبة  وخريجة،  خريًجا   1407 قدره  بعدد  الآداب  كلية  تلتها   ،%  20 مقدارها 

وخريجات،  1305 خريجني  قدره  بعدد  الأعمال  اإدارة  كلية  ثم   ،  %15 مقدارها 

 906 قدره  بعدد  ال�ضيا�ضية  والعلوم  احلقوق  كلية  ثم   ،%  15 مقدارها  وبن�ضبة 

مرحلة  خريجي  اإجمايل  من   %  10 مقدارها  وبن�ضبة  وخريجات،  خريجني 

البكالوريو�س وخريجاتها لهذا العام .

مرحلة  من  واخلريجات  اخلريجني  اأعداد   )10-1( رقم  اجلدول  ويو�ضح 

التي  الكلية  بح�ضب  وزعت  1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  يف  البكالوريو�س 

تخرجوا فيها والتخ�ض�س.
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الآداب

املجموعاأنثىذكرالق�صم

2580258الإعالم

1698114التاريخ

3277109اجلغرافيا

66401467الدرا�ضات الجتماعية

56121177اللغة العربية

76173249اللغه الإجنليزية

33033علوم املكتبات واملعلومات

5378701407الإجمايل

اإداره الأعمال

املجموعاأنثىذكرالق�صم

50155205اإدارة الأعمال

6593158الإدارة

088الإدارة العامة

35131166القت�ضاد

383371الت�ضويق

85114199املالية

149212361املحا�ضبة

5580135نظم املعلومات الإدارية

202الأ�ضاليب الكمية

4798261305الإجمايل

العلوم

املجموعاأنثىذكرالق�صم

28028الإح�ضاء وبحوث العمليات

45045اجليولوجيا

133043الريا�ضيات

212849الفيزياء والفلك

393776الكيمياء

147185الكيمياء احليوية

3776113النبات والأحياء الدقيقة

16016علم احليوان

213242455الإجمايل

ال�صيدلة

املجموعاأنثىذكرالق�صم

87113200غري حمدد

87113200الإجمايل

التمري�ض

املجموعاأنثىذكرالق�صم

9796193غري حمدد

9796193الإجمايل

الرتبية

املجموعاأنثىذكرالق�صم

96096الرتبية البدنية وعلوم احلركة

5567122الرتبية الفنية

103120223الدرا�ضات الإ�ضالمية

67371438علم النف�س

210416626الرتبية اخلا�ضة

0281281ال�ضيا�ضات الرتبوية

53112551786الإجمايل

  جدول رقم )1-10 ( خريجو اجلامعة يف مرحلة البكالوريو�س موزعني

ح�ضب الكلية والق�ضم واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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طب الأ�صنان

املجموعاأنثىذكرالق�صم

8642128غري حمدد

8642128الإجمايل

العمارة والتخطيط

املجموعاأنثىذكرالق�صم

21021التخطيط العمراين

65065العمارة وعلوم البناء

86086الإجمايل

ال�صياحة والآثار

املجموعاأنثىذكرالق�صم

اإدارة موارد الرتاث والإر�ضاد 

ال�ضياحي
808

10010الآثار

85085الإدارة ال�ضياحية والفندقية

1030103الإجمايل

الطب

املجموعاأنثىذكرالق�صم

236137373غري حمدد

236137373الإجمايل

علوم الريا�صة والن�صاط البدين

املجموعاأنثىذكرالق�صم

73073الرتبية البدنية

73073الإجمايل

العلوم الطبية التطبيقية

املجموعاأنثىذكرالق�صم

153954الب�ضريات

16016التكنولوجيا الطبية احليوية

212849�ضحه الأ�ضنان

47579�ضحه املجتمع

343973علوم الأ�ضعة

345791علوم املختربات الإكلينيكي

294271علوم التاأهيل

153280433الإجمايل

احلقوق والعلوم ال�صيا�صية

املجموعاأنثىذكرالق�صم

1200120العلوم ال�ضيا�ضية

384402786القانون العام

504402906الإجمايل

علوم الأغذية والزراعة

املجموعاأنثىذكرالق�صم

011اإر�ضاد زراعي وجمتمع ريفـي

19019القت�ضاد الزراعي

505الإنتاج النباتي

11011اإنتاج حيواين

351550علوم الأغذية والتغذية

28028هند�ضة زراعية

404وقاية نبات

10216118الإجمايل

علوم احلا�صب واملعلومات

املجموعاأنثىذكرالق�صم

0268268تقنية املعلومات

33033علوم احلا�ضب

87087نظم املعلومات

39039هند�ضة الربجميات

17017هند�ضه احلا�ضب

176268444الإجمايل

تابع - جدول رقم )1-10 ( خريجو اجلامعة يف مرحلة البكالوريو�س موزعني ح�ضب الكلية والق�ضم واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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اللغات والرتجمة

املجموعاأنثىذكرالق�صم

28028اللغات الآ�ضيوية والرتجمة

123302425اللغات الأوربية والرتجمة

151302453الإجمايل

املعلمني

املجموعاأنثىذكرالق�صم

65065احلا�ضب الآيل

11011الدرا�ضات الإ�ضالمية

42042الدرا�ضات القراآنية

51051الريا�ضيات

26026العلوم

90090اللغة الإجنليزية

16016اللغة العربية

3010301الإجمايل

الهند�صه

املجموعاأنثىذكرالق�صم

97097الهند�ضة الكـهربائية

42042الهند�ضة الكيميائية

72072الهند�ضة املدنية

41041الهند�ضة امليكانيكية

18018هند�ضة البرتول والغاز الطبيعي

1160116هند�ضة �ضناعية

3860386الإجمايل

تابع - جدول رقم )1-10 ( خريجو اجلامعة يف مرحلة البكالوريو�س موزعني ح�ضب الكلية والق�ضم واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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4/2/2/1 تطور اأعداد الطالب والطالبات خالل ال�صنوات اخلم�ض 

الأخرية مبرحلة البكالوريو�ض:

امل�ضتجدين  الطالب  اأعداد  تطور  يو�ضح  الذي   (  )14-1( رقم  اجلدول  ي�ضري 

والطالبات امل�ضتجدات باجلامعة خالل ال�ضنوات اخلم�س الأخرية( اإىل اأن اأعداد 

طالب مرحلة البكالوريو�س وطالباتها امل�ضتجدين وامل�ضتجدات قد بلغ عددهم يف 

عام الأ�ضا�س 1430/1429 هـ نحو 11103 طالب وطالبات، ثم اأخذت الأعداد يف 

النخفا�س يف العام الذي يليه، ثم بداأت بالرتفاع حتى و�ضلت اإىل 11235 طالًبا 

وطالبة يف العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ؛ اأي بارتفاع ن�ضبته 1 % .

مرحلة  يف  املقيدات  والطالبات  املقيدين  الطالب  اأعداد  تطور  اإىل  وبالن�ضبة 

البكالوريو�س وهذا ما يو�ضحه لنا اجلدول رقم )1-15(، حيث نالحظ اأن اأعداد 

عام  يف  وطالبة  طالبًا   55115 نحو  بلغت  املرحلة   هذه  يف  واملقيدات  املقيدين 

1430/1429 هـ، ثم انخف�س العدد اىل 50328 طالبًا وطالبة يف عام التقرير؛ 

اأي: بانخفا�س ن�ضبته 8 %. 

اأما بالن�ضبة اإىل تطور اأعداد اخلريجني يف هذه املرحلة، فقد �ضهدت تذبذًبا يف 

 ، 9674 خريًجا وخريجة  1430/1429 هـ بعدد قدره  الأعداد من عام الأ�ضا�س 

وانخف�س العدد يف عام التقرير 1434/1433 هـ اإىل 9150 خريًجا وخريجة؛ اأي 

بانخفا�س ن�ضبته 5 % كما يو�ضحه لنا اجلدول رقم )16-1( .

3/2/1 مرحلة الدبلوم دون اجلامعي :

كلية  من  كل  يف  اجلامعة  افتتحتها  التي  التخ�ض�ضات  على  كبريًا  الإقبال  كان 

الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع، وكليات املجتمع املختلفة، والتي ا�ضتقطبت 

كل منها منذ العام الدرا�ضي 1424/1423 هـ اأعداًدا متزايدة من خريجي املرحلة 

ال�ضتيعابية؛  طاقتها  زيادة  اإىل  اجلامعة  من  �ضعيًا  وذلك  وخريجاتها؛  الثانوية 

ال�ضعودي؛ لاللتحاق باجلامعات  ال�ضباب  الفر�ضة لأكرب عدد ممكن من  لإتاحة 

يف هذه التجربة اجلديدة، ومتا�ضيًا مع التغيريات املت�ضارعة يف �ضوق العمل؛ ل�ضد 

احلاجة اإىل القوى العاملة املهنية يف هذا امل�ضتوى الدرا�ضي .

1/3/2/1 امل�صتجدون وامل�صتجدات يف مرحلة الدبلوم دون اجلامعي:

دون  الدبلوم  مرحلة  يف  امل�ضتجدات  والطالبات  امل�ضتجدين  الطالب  عدد  بلغ 

اأي: ما  824 طالًبا  اجلامعي 1316 طالًبا وطالبة، وقد و�ضل عدد الذكور منهم 

ن�ضبته 63%  من اإجمايل م�ضتجدي هذه املرحلة وم�ضتجداتها خالل هذا العام، يف 

حني بلغ عدد الإناث 492 طالبة؛ اأي  ما ن�ضبته %37 .

املجتمع  وخدمة  التطبيقية  الدرا�ضات  كلية  يف  وامل�ضتجدات  امل�ضتجدون  وي�ضكل 

47.3 % من اإجمايل امل�ضتجدين وامل�ضتجدات يف مرحلة الدبلوم دون  ما ن�ضبته 

بالريا�س ما  املجتمع  كلية  وامل�ضتجدات يف  امل�ضتجدون  ي�ضكل  اجلامعي، يف حني 

ن�ضبته 47 %. كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم )1-11(؛ حيث وزعت الأعداد فيه 

بح�ضب الكلية واجلن�س واجلن�ضية .
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 جدول رقم )1-11 ( اأعداد الطالب امل�ضتجدين بكليات اجلامعة يف مرحلة الدبلوم دون اجلامعي 

موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434 هـ

املجموع املجموعغري �صعودي�صعودي

الكلي

الن�صبة اإىل 

اجلملة
اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

11543955422476913748662347.34الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع

580058038038618061846.96املجتمع بالريا�س

00069675696755.70معهد اللغويات العربية

6954391134129531828244921316املجموع

52.8133.3686.179.804.0313.8362.6137.39الن�ضبة اإىل اجلملة

2/3/2/1 املقيدون واملقيدات يف مرحلة الدبلوم دون اجلامعي :

بلغ عدد الطالب املقيدين واملقيدات يف مرحلة الدبلوم دون اجلامعي 3628 طالًبا 

وطالبة، منهم 1927 طالًبا؛ اأي ما ن�ضبته 53 %، و 1701 طالبة؛ اأي ما ن�ضبته 47 %. 

وي�ضكل املقيدون يف كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع ما ن�ضبته 59 %  من 

اإجمايل املقيدين يف هذه املرحلة بعدد قدره 2126 طالًبا، يف حني ي�ضكل املقيدون 

1359 طالًبا وطالبة.  37 %  بعدد قدره  ن�ضبته   املجتمع ما  واملقيدات يف كليات 

املقيدات  والطالبات  املقيدين  الطالب  اأعداد  يو�ضح   )12-1( رقم  واجلدول 

مبرحلة الدبلوم دون اجلامعي، وزعت بح�ضب الكلية  واجلن�س واجلن�ضية. 
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 جدول رقم ) 1-12 ( اأعداد الطالب املقيدين بكليات اجلامعة يف مرحلة الدبلوم دون اجلامعي 

موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ

املجموعغري �صعودي�صعودي
املجموع الكلي

الن�صبة اإىل 

اجلملة اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

36715471914641482124311695212658.60الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع

1271012718808813590135937.46املجتمع بالريا�س

000137614313761433.94معهد اللغويات العربية

163815473185289154443192717013628املجموع

45.1542.6487.797.974.2412.2153.1146.89الن�ضبة اإىل اجلملة
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3/3/2/1 اخلريجون واخلريجات يف مرحلة الدبلوم دون اجلامعي :

بلغ عدد خريجي مرحلة الدبلوم وخريجاتها دون اجلامعي 723 خريًجا وخريجة،   

بلغ  حني  يف   ،  %  67 ن�ضبته  ما  اأي  ؛  خريجًا   486 الذكور  خريجي  عدد  بلغ  وقد 

33 %  من هذا الإجمايل. وت�ضل  اأي ما ن�ضبته  237 خريًجا؛  عدد الإناث منهم 

ن�ضبة ال�ضعوديني وال�ضعوديات من عدد خريجي مرحلة الدبلوم وخريجاتها دون 

اجلامعي اإىل 81 % .

اأغلبية  وخريجاتها  املجتمع  وخدمة  التطبيقية  الدرا�ضات  كلية  خريجو  وي�ضكل 

اخلريجني واخلريجات بعدد قدره 398 خريًجا وخريجة، اأي: ما ن�ضبته 55 %  من 

اإجمايل خريجي الدبلوم دون اجلامعي وخريجاته، ويليهم خريجو كليات املجتمع 

الإجمايل. كما ي�ضري  39%  من هذا  ن�ضبته  اأي ما  283 خريًجا؛  البالغ  عددهم 

اإىل ذلك اجلدول رقم )1-13(، حيث وزعت الأعداد بح�ضب الكلية والتخ�ض�س 

واجلن�س واجلن�ضية.

جدول رقم )1-13 ( اأعداد اخلريجني من اجلامعة من مرحلة الدبلوم دون اجلامعي موزعني

بح�ضب الكلية والتخ�ض�س واجلن�س واجلن�ضية للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

الدرا�صات التطبيقية وخدمة املجتمع

التخ�ص�ض
املجموعغري �صعودي�صعودي

املجموع الكلي
اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

01280820020 12الت�ضالت و�ضبكات احلا�ضب

90910110010الأعمال امل�ضرفية

1401400014014الأنظمـة

2151704421921الربجمة وقواعد البيانات

505000505التاأمني

808000808الت�ضويق

1227394711163450الت�ضخي�س الإ�ضعاعي

272956066273562ال�ضجالت الطبية

332354162074855ال�ضكرتارية الطبية

1245573710155267املحا�ضبة

15122711213162440املختربات الطبية

252146000252146متري�س غ�ضيل كلى

144181325215273165233398الإجمايل

اللغات والرتجمة

التخ�ص�ض
املجموعغري �صعودي�صعودي

املجموع الكلي
اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

011011022اللغة الإجنليزية والرتجمة

022000022اللغة الفرن�ضية والرتجمة

101000101اللغة اليابانية والرتجمة

134011145الإجمايل
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املجتمع بالريا�ض

التخ�ص�ض
املجموعغري �صعودي�صعودي

املجموع الكلي
اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

2102140425025اإدارة املبيعات

1401410115015اأعمال التاأمني

3303390942042الأجهزة الطبية

7307390982082الإدارة املالية

3903930342042علوم احلا�ضب

7607610177077املوارد الب�ضرية

2560256270272830283الإجمايل

معهد اللغويات العربية

التخ�ص�ض
املجموعغري �صعودي�صعودي

املجموع الكلي
اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

0002102121021اللغه والثقافة

0001601616016الربنامج املكثف

0003703737037الإجمايل

تابع - جدول رقم )1-13 ( اأعداد اخلريجني من اجلامعة من مرحلة الدبلوم دون اجلامعي موزعني

بح�ضب الكلية والتخ�ض�س واجلن�س واجلن�ضية للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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4/3/2/1 تطور اأعداد الطالب والطالبات خالل ال�صنوات اخلم�ض الأخرية يف مرحلة الدبلوم دون اجلامعي :

ي�ضري اجلدول رقم )1-14( اإىل وجود انخفا�س يف ال�ضنوات الثالث الأخرية يف مرحلة الدبلوم دون اجلامعي.

جدول )1-14 ( تطور اأعداد الطالب امل�ضتجدين والطالبات امل�ضتجدات باجلامعة موزعني

بح�ضب املرحلة الدرا�ضية واجلن�س خالل الأعوام الدرا�ضية اخلم�س املا�ضية 

1430/1429 1431/1430 1432/14311433/14321434/1433

2009/20082010/20092011/20102012/20112013/2012

الدكتوراه

110130166143127ذكر

84100144107103اأنثى

194230310250230املجموع

املاج�ضتري

1072143411301159824ذكر

727121810841157847اأنثى

17992652221423161671املجموع

الزمالة

3830303440ذكر

1821212729اأنثى

5651516169املجموع

الدبلوم العايل

6744335ذكر

66607اأنثى

1213503312املجموع

جمموع الدرا�ضات العليا

1226160113701369996ذكر

835134512551291986اأنثى

20612946262526601982املجموع

البكالوريو�س 

63495545539271467657ذكر

47543170312029703578اأنثى

11103871585121011611235املجموع

دبلوم دون اجلامعي

195020971060865824ذكر

125020501690679492اأنثى

32004147275015441316املجموع

الإجمايل

95259243782293809477ذكر

68396565606549405056اأنثى

1636415808138871432014533املجموع

معدل النمو ال�ضنوي ) % (

19.921.03-15.37-0.002.96ذكر

2.35-18.55-7.62-0.004.01اأنثى

3.121.49-12.15-0.003.40املجموع
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وبالن�ضبة للمقيدين واملقيدات بح�ضب ما يو�ضحه اجلدول رقم )1-15(، نالحظ انخفا�س اأعداد الطالب يف مرحلة الدبلوم دون اجلامعي ب�ضكل ملحوظ ؛ لت�ضبح يف عام 

التقرير 3628 طالًبا وطالبة. 

جدول ) 1-15 ( تطور اأعداد الطالب املقيدين والطالبات املقيدات باجلامعة موزعني 

بح�ضب املرحلة الدرا�ضية واجلن�س خالل الأعوام الدرا�ضية اخلم�س املا�ضية 

1430/1429 1431/1430 1432/14311433/14321434/1433

2009/20082010/20092011/20102012/20112013/2012

الدكتوراه

467379489569604ذكر

271254400482524اأنثى

73863388910511128املجموع

املاج�ضتري

24622539305134883231ذكر

24242148295635883466اأنثى

48864687600770766697املجموع

الزمالة

13931135116159ذكر

8615756083اأنثى

22546210176242املجموع

الدبلوم العايل

11185595830ذكر

813311010اأنثى

19318705840املجموع
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1430/1429 1431/1430 1432/14311433/14321434/1433

2009/20082010/20092011/20102012/20112013/2012

جمموع الدرا�ضات العليا

30793134373442314024ذكر

27892550344241304083اأنثى

58685684717683618107املجموع

البكالوريو�س 

3063926991261632732228486ذكر

2447622498225602235121842اأنثى

5511549489487234967350328املجموع

دبلوم دون اجلامعي

43262513210620801927ذكر

35022766295829841701اأنثى

78285279506450643628املجموع

الإجمايل

3804432638320033363334437ذكر

3076727814289602946527626اأنثى

6881160452609636309862063املجموع

معدل النمو ال�ضنوي ) % (

5.092.39-1.95-0.0014.21ذكر

-4.121.746.24-0.009.60اأنثى

-0.853.501.64-0.0012.15املجموع

تابع - جدول ) 1-15 ( تطور اأعداد الطالب املقيدين والطالبات املقيدات باجلامعة موزعني 

بح�ضب املرحلة الدرا�ضية واجلن�س خالل الأعوام الدرا�ضية اخلم�س املا�ضية 



ول
أل

ب ا
با

ال

58

اأما بالن�ضبة اإىل اأعداد الطالب اخلريجني والطالبات اخلريجات يف مرحلة الدبلوم دون اجلامعي، فاإن اجلدول رقم )1-16(، ي�ضري اإىل وجود تذبذب يف اأعدادهم.

جدول ) 1-16 ( تطور اأعداد الطالب اخلريجني والطالبات اخلريجات باجلامعة موزعني

 بح�ضب املرحلة الدرا�ضية واجلن�س خالل الأعوام الدرا�ضية اخلم�س املا�ضية. 

1430/1429 1431/1430 1432/14311433/14321434/1433

2009/20082010/20092011/20102012/20112013/2012

الدكتوراه

3441513752ذكر

1417211535اأنثى

4858725287املجموع

املاج�ضتري

237458496643652ذكر

168415405404613اأنثى

40587390110471265املجموع

الزمالة

320342930ذكر

160161916اأنثى

480504846املجموع

الدبلوم العايل

4103703116ذكر

8683707اأنثى

121711073123املجموع

جمموع الدرا�ضات العليا

307602651740750ذكر

206500479438671اأنثى

5131102113011781421املجموع

البكالوريو�س

50944918494644134301ذكر

45804865468348444849اأنثى

96749783962992579150املجموع

دبلوم دون اجلامعي

612548541598486ذكر

403368330310237اأنثى

1015916871908723املجموع

الإجمايل

60136068613857515537ذكر

51895733549255925757اأنثى

1120211801116301134311294املجموع

معدل النمو ال�ضنوي ) % (

-3.72-0.000.911.156.30ذكر

1.822.95-0.0010.484.20اأنثى

-0.43-2.47-0.005.351.45املجموع
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   3/1 المنح الدراسية :
تقدم اجلامعة عددًا من املنح الدرا�ضية ملواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي، 

والدول العربية والإ�ضالمية وال�ضديقة يف اإطار تقوية روابط الأخوة وال�ضداقة، 

 795 اإىل  العام  املنح يف هذا  ا�ضتفادوا من هذه  الذين  الطالب  فقد و�ضل عدد 

طالًبا وطالبة، ميثل الذكور منهم ما ن�ضبته 88%  ، وبعدد قدره 701 طالب، اأما 

الإناث فيمثلن ما ن�ضبته 12 % ، وبعدد قدره 94 طالبة .

املرحلة  بح�ضب  وطالباتها  املنح  طالب  توزيع   )17-1( رقم  اجلدول  ويو�ضح 

العربية  القادمون من الدول  الدرا�ضية واجلن�س واجلن�ضية، حيث ميثل الطالب 

غري  الدول  من  القادمون  والطالب    ،%  47 قدرها  بن�ضبة   ، املنح  عدد  اأغلبية 

العربية بن�ضبة قدرها %45 .

وي�ضكل طالب املنح وطالباتها يف مرحلة الدرا�ضات العليا ما ن�ضبته  65 % ، وبعدد 

قدره 515 طالًبا وطالبة، ثم  طالب املنح يف مرحلتي البكالوريو�س والدبلوم دون 

اجلامعي  بن�ضبة قدرها  18 %، وبعدد قدره  140 طالًبا وطالبة من اإجمايل طالب 

املنح الدرا�ضية وطالباتها يف العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ.

كما ي�ضري اجلدول رقم )1-18( اإىل توزيع طالب املنح الدرا�ضية وطالباتها على 

 1434/1433 كليات اجلامعة، وذلك بح�ضب الكلية واجلن�س يف العام الدرا�ضي 

هـ، حيث اإننا جند اأن معهد اللغويات العربية ي�ضتحوذ على الن�ضيب الأكرب من 

طالب املنح وطالباتها من بني الكليات الأخرى، بعدد قدره  154 طالًبا؛ اأي ما 

152 طالًبا وطالبة؛ اأي ما ن�ضبته  19.3 %، يليه كلية الرتبية بعدد قدره   ن�ضبته 

19.1 %، ثم كلية علوم الأغذية والزراعة بعدد قدره 122 طالًبا وطالبة؛ اأي ما 

ن�ضبته 15 %،  ثم كلية العلوم بعدد قدره 91طالًبا وطالبة؛ اأي ما ن�ضبته 11 % .
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           جدول رقم ) 1-17 ( اأعداد طالب املنح الدرا�ضية وطالباتها

 موزعني بح�ضب املرحلة الدرا�ضية واجلن�س واجلن�ضية للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

املجموعدول غري عربيةدول عربيةدول جمل�ض التعاون

اجلملة

الن�صبة اإىل 

 الإجمايل

) % ( اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

46295291783477385158.46درا�ضات عليا

2028331940093471406.71بكالوريو�س

0132128613191406.71دبلوم دون اجلامعي

243533150346970194795الإجمايل

3.04.441.66.343.51.188.211.8الن�ضبة اإىل الإجمايل ) % (
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جدول رقم ) 1-18 ( توزيع طالب املنح الدرا�ضية وطالباتها على كليات اجلامعة يف العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ.

الكلية
املجموعدبلوم دون اجلامعيبكالوريو�ضدبلوم عايلماج�صتريدكتوراه

اجلملة
الن�صبة اإيل 

اجلملة اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

0000000001111220001111222.77برنامج ال�ضنة التح�ضريية

10115419000448000208283.52اإدارة الأعمال

2802838139000358000696759.43الآداب

21122751792000326380001282415219.12الرتبية

0000000000110000110.13التمري�س

00050500032500082101.26احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

الدرا�ضات التطبيقية وخدمة 

املجتمع
0000000000000330330.38

0116060000000006170.88ال�ضياحة والآثار

10123500023500056111.38ال�ضيدلة

0000000001230001230.38الطب

254295135400053800081109111.45العلوم

0001120000110001230.38العلوم الطبية التطبيقية

0007070001010008081.01العمارة والتخطيط

0002020002130004150.63اللغات والرتجمة

0000000000002022020.25املجتمع بالريا�س

0000000008080008081.01املعلمني

4043703700015015000560567.04الهند�ضة

0000110000110000220.25طب الأ�ضنان

200201010101000101000122012215.35علوم الأغذية والزراعة

707112130005712000239324.03علوم احلا�ضب واملعلومات

000707120120001296135148615419.37معهد اللغويات العربية

107611335832390120129347140131914070194795الإجمايل الكلي

13.50.814.245.04.049.11.50.01.511.75.917.616.51.117.688.211.8الن�ضبة اإىل الإجمايل
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   4/1 الطالب والطالبات المطوية قيودهم :
الدرا�ضي  العام  خالل  اجلامعة  من  قيودهم  املطوية  الطالب  عدد  بلغ 

قدره  بارتفاع  الدرا�ضية  املراحل  جميع  يف  وطالبة  طالًبا   2051 1434/1433هـ 

4% عن العام ال�ضابق. وكان عدد الذكور منهم 1509 طالب، بن�ضبة قدرها 74 % 

.يف حني بلغ عدد الطالبات املطوية قيودهن 542 طالبة، بن�ضبة قدرها 26 % من 

القيد ما بني الف�ضل ب�ضبب ت�ضاعف  اأ�ضباب طي  العدد الإجمايل. وقد تفاوتت 

املدة اأو انخفا�س املعدل اأو الف�ضل التاأديبي اأو النقطاع وغريها .

طالب   1605 قيد  طي  مت  فقد  الدرا�ضة،  مراحل  على  العدد  لتوزع  وبالن�ضبة 

وطالبة  طالًبا   163 و   ،%  78 ن�ضبته  ما  اأي  البكالوريو�س؛  مرحلة  من  وطالبات 

283 طالًبا وطالبة من  و   ،% 8 ن�ضبته  اأي ما  الدبلوم دون اجلامعي؛  من مرحلة 

الدرا�ضات العليا؛ اأي ما ن�ضبته 14 %. 

وباملقارنة بني الكليات، جند اأن اأكرب عدد من الطالب والطالبات املطوية قيودهم 

يتمثل يف برنامج ال�ضنة التح�ضريية بعدد قدره 878 طالًبا وطالبة، وبن�ضبة قدرها 

43 %من العدد الإجمايل، ثم تاأتي كلية الآداب بعدد قدره 203 طالب وطالبات، 

وبن�ضبة قدرها 10 % من العدد الإجمايل لهذه الفئة، ثم كلية املجتمع بالريا�س 

بعدد  العلوم  كلية  ثم  و من   ،% 8 وبن�ضبة قدرها  165 طالًبا وطالبة،  بعدد قدره 

قدره 138 طالًبا وطالبة ، وبن�ضبة قدرها 7 %. ويبني اجلدول رقم )1-19( اأعداد 

واجلن�س  الكلية  بح�ضب  قيودهن  املطوية  والطالبات  قيودهم  املطوية  الطالب 

واملرحلة الدرا�ضية خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ .

 جدول رقم )1-19 ( اأعداد الطالب والطالبات الذين مت طي 

قيدهم يف اجلامعة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ.

املجموعدبلوم دون اجلامعيبكالوريو�ضدرا�صات عليا
اجلملة

الن�صبة اإىل 

اجلملة اأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكر

00075312587800075312587842.81برنامج ال�ضنة التح�ضريية

0003517521513285030803.90اإدارة الأعمال

0007971150163753951082039.90الآداب

الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز 

للخدمات الطبية الطارئة
0008080008080.39

000165369717242370934.53الرتبية

0004370004370.34التمري�س

00035439000354391.90احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

الدرا�ضات التطبيقية وخدمة 

املجتمع
279111800000027911185.75

00018018314211221.07ال�ضياحة والآثار

0003115460003115462.24ال�ضيدلة

0002020002020.10الطب

000693610520133389491386.73العلوم

0003721580003721582.83العلوم الطبية التطبيقية



ول
أل

ب ا
با

ال

63

املجموعدبلوم دون اجلامعيبكالوريو�ضدرا�صات عليا
اجلملة

الن�صبة اإىل 

اجلملة اأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكر

0006061017070.34العمارة والتخطيط

0003514490003514492.39اللغات والرتجمة

165016500000016501658.04املجتمع بالريا�س

00036036000360361.76املعلمني

00023023808310311.51الهند�ضة

0006060116170.34طب الأ�ضنان

00025126808331341.66علوم الأغذية والزراعة

00017825213199281.37علوم احلا�ضب واملعلومات

0002020002020.10علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين

1929128312373681605808316315095422051الإجمايل

9.364.4413.8060.3117.9478.253.904.057.9573.5726.43الن�ضبة اإىل اجلملة

 تابع - جدول رقم )1-19 ( اأعداد الطالب والطالبات الذين مت طي 

قيدهم يف اجلامعة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ.
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   5/1 أهم القرارات التنظيمية التي اتخذها مجلس الجامعة : 

1433/10/23هـ   بتاريخ  الأوىل  جل�ضته  يف  اجلامعة  جمل�س  قرر  اأ . 

املوافقة على ا�ضتحداث برنامج ماج�ضتري الآداب يف تربية الطفولة 

الرتبية  بق�ضم  املقررات"  وخيار  والر�ضالة  املقررات  "خيار  املبكرة 

وريا�س الأطفال بكلية الرتبية .

1433/11/29هـ  بتاريخ  الثانية  جل�ضته  يف  اجلامعة  جمل�س  قرر  ب . 

املوافقة على ا�ضتحداث برنامج دكتوراه الفل�ضفة يف ال�ضيدلنيات و 

املقدم من ق�ضم ال�ضيدلنيات بكلية ال�ضيدلة .

ج. قرر جمل�س اجلامعة يف جل�ضته الثالثة بتاريخ 1434/01/26هـ ما يلي :

الحتمالت •  اإح�س-   503( مقرر  ا�ضتبدال  على  املوافقة 

الإح�ضاء   – كمي   502( باملقرر  الريا�ضي(  والإح�ضاء 

التخطيط  ماج�ضتري  برنامج  خطة  يف  الأعمال(  اإدارة  يف 

العمراين )الت�ضميم العمراين،التخطيط العمراين( .

العمارة •  لربنامج  املعدلة  الدرا�ضية  اخلطة  على  املوافقة 

العمارة  بكلية  العمراين،  التخطيط  وبرنامج   ، البناء  وعلوم 

والتخطيط .

املوافقة على تغيري ا�ضم " معهد اللغة العربية " اإىل " معهد • 

اللغويات العربية "، وكذلك تغيري ا�ضم " ق�ضم اإعداد املعلمني 

." التطبيقية  اللغويات  " ق�ضم  اإىل  " باملعهد 

د. قرر جمل�س اجلامعة يف جل�ضته الرابعة بتاريخ 1434/02/25 هـ مايلي:

بق�ضم •  الدكتوراه  لربامج  القبول  �ضرط  تعديل  على  املوافقة 

الهند�ضة الكهربائية بكلية الهند�ضة .

من •  )التوفل(  الإجنليزية  اللغة  �ضرط  حذف  على  املوافقة 

بكلية  اخلا�ضة  الرتبية  ماج�ضتري  برنامج  يف  القبول  �ضروط 

الرتبية، على اأن ي�ضمل ذلك الطلبة املقبولني للعام اجلامعي 

1434/1433هـ و الأعوام الالحقة.

يف •  الآداب  ماج�ضتري  برنامج  خطة  تعديل  على  املوافقة 

الفنية،  الرتبية  تدري�س  طرق  و  مناهج  تخ�ض�س  الرتبية، 

يف  "ندوة  نهج   568 مقرر  وا�ضتبدال  فقط،  املقررات  خيار 

نهج   5681 باملقرر  الفنية"  الرتبية  تدري�س  وطرق  مناهج 

املعدلة  اخلطة  تطبيق  يبداأ  اأن  على   ، م�ضتقلة"  "درا�ضة 
، وفق  1434/1433هـ  للعام اجلامعي  املقبولني  الطلبة  على 

ال�ضيغة املرفقة مبذكرة العر�س .

ال�ضتجابة •  "اآليات  حني   530 مقرر  اإ�ضافة  على  املوافقة 

بكلية  احليوان  علم  بق�ضم  املاج�ضتري  لربنامج  املناعية" 

التكوين"،  بيولوجية  الأع�ضاء  وظائف  "علم  م�ضار  العلوم، 

لربنامج  املر�ضي"  املناعة  "علم  حني   637 مقرر  واإ�ضافة 

دكتوراه علم احليوان بق�ضم علم احليوان بكلية العلوم، ليكون 

�ضمن املقررات الختيارية.

هـ   1434/03/23 بتاريخ  اخلام�ضة  جل�ضته  يف  اجلامعة  جمل�س  قرر  هـ. 

مايلي :

املوافقة على اإقرار ال�ضيغة النهائية لالئحة التنفيذية املعدلة • 

لربنامج الدرا�ضات العليا بنظام التعليم املوازي .

برنامج •  من  الإجنليزية  اللغة  �ضرط  حذف  على  املوافقة 

ماج�ضتري القت�ضاد بكلية اإدارة الأعمال بالتعليم العتيادي 

للعام  الأول  الدرا�ضي  الف�ضل  بداية  من  اعتبارًا  املوازي،  و 

اجلامعي 1434/1433هـ.
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بكالوريو�س •  املطورة لربنامج  الدرا�ضية  املوافقة على اخلطة 

بن  �ضلطان  الأمري  بكلية  الطارئة  الطبية  اخلدمات  علوم 

�ضاعاتها  البالغ عدد  الطارئة،  الطبية  للخدمات  عبدالعزيز 

املعتمدة 136 �ضاعة .

هـ   1434/04/29 بتاريخ  ال�ضاد�ضة  جل�ضته  يف  اجلامعة  جمل�س  قرر  و.  

مايلي :

املوافقة على تعديل �ضرط اللغة الإجنليزية للقبول يف برنامج • 

ماج�ضتري  العلوم يف املالية )العادي و املوازي(؛ ليكون على 

النحو التايل: احل�ضول على درجة ل تقل عن 500 يف اختبار 

طلبات  على  تطبيقه  و   ، اليلت�س  اختبار  يف   5.5 اأو  التوفل 

القبول يف الربنامج اعتبارًا من الف�ضل الدرا�ضي الأول للعام 

اجلامعي 1435/1434هـ.

من •  التدريب  ملقررات  ال�ضاعات  عدد  تخفي�س  على  املوافقة 

برنامج  يف  معتمدة  �ضاعات   )6( اإىل  معتمدة  �ضاعة   )12(

دكتور �ضيدلة، ليكون اإجمايل عدد ال�ضاعات املعتمدة للخطة 

الدرا�ضية لربنامج دكتور �ضيدلة هو )201( �ضاعة معتمدة .

ي. قرر جمل�س اجلامعة يف جل�ضته ال�ضابعة  بتاريخ 1434/05/27هـ

املوافقة على برنامج ماج�ضتري الهند�ضة امليكانيكية )املعدل( • 

بق�ضم الهند�ضة امليكانيكية بكلية الهند�ضة .

املوافقة على برنامج التج�ضري يف التمري�س .• 

 ز. قرر جمل�س اجلامعة يف جل�ضته الثامنة بتاريخ 1434/06/26 هـ مايلي:

املوافقة على ا�ضتحداث برنامج دكتوراه الهند�ضة امليكانيكية • 

بق�ضم الهند�ضة امليكانيكية بكلية الهند�ضة .

الإكلينيكي •  الباحث  زمالة  برنامج  ا�ضتحداث  على  املوافقة 

الت�ضجيل  يتم  والتي  اجلامعية،  وامل�ضت�ضفيات  الطب  بكلية 

فيها بالتوازي مع زمالة جامعة امللك �ضعود يف التخ�ض�ضات 

الطبية.

التكاملي •  بالنظام  اخلا�ضة  الدرا�ضة  اخلطط  على  املوافقة 

الفيزياء،  الإجنليزية،  اللغة  الآيل،  )احلا�ضب  لربامج 

الريا�ضيات( بكلية الرتبية.
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1/2  األنشطة الطالبية :

الدرا�ضي  العام  خالل  الطالب  �ضوؤون  عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  نّفذت 

بني  الأن�ضطة  هذه  تنوعت  وقد  الطالبية،  الأن�ضطة  من  عديًدا  1434/1433هـ 

ثقافية وفنية وريا�ضية واجتماعية وم�ضرحية. وفيما يلي عر�س لإجنازات اجلامعة 

يف جمالت هذه الأن�ضطة: 

الأن�ضطة الثقافية والجتماعية .• 

مركز تنمية املهارات الطالبية.• 

الأن�ضطة الريا�ضية.• 

مركز جامعة امللك �ضعود لذوي الحتياجات اخلا�ضة   .• 

نادي الطالب الوافدين .• 

اخلدمة العامة ومع�ضكرات اجلوالة.• 

برنامج الرحالت اخلارجية  .• 

ا�ضتقبال الوفود الطالبية الزائرة للجامعة .• 

الأن�ضطة امل�ضرحية .• 

وحدة حماية احلقوق الطالبية .• 

1/1/2  الأن�صطة الثقافية والجتماعية   :

من  عددًا  1434/1433هـ  الدرا�ضي   العام  خالل  الطالب  �ضوؤون  عمادة  نفذت 

امل�ضابقات الثقافية والجتماعية ، يف م�ضتوى كليات اجلامعة، بلغ عدد امل�ضاركني 

فيها 64897 طالبًا وطالبة، ويو�ضح اجلدول رقم )2-1( اأنواع هذه امل�ضابقات، 

وعدد امل�ضاركني وامل�ضاركات فيها ،كما نظمت عدة م�ضابقات اأخرى داخل اإ�ضكان 

الأن�ضطة  امل�ضاركني يف  اأكرث عدد  اأن  والطالبات، ويالحظ من اجلدول  الطالب 

من   %24 بن�ضبة  املتنوعة  الجتماعية  الأن�ضطة  يف  هو  والجتماعية  الثقافية 

 اإجمايل الأن�ضطة الثقافية والجتماعية تليها الأن�ضطة الثقافية والربامج العامة 

بن�ضبة %17 .

جدول رقم )2-1( اأعداد الطالب والطالبات امل�ضاركني يف الأن�ضطة الثقافية والجتماعية  خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434 هـ 

عدد امل�صاركنينوع الن�صاط

9289اأن�ضطة ثقافية متنوعة

15578اأن�ضطة اجتماعية متنوعة

5020املحا�ضرات 

2011امل�ضابقات 

7560الرحالت والزيارات 

4750الدورات وور�س العمل 

9380الأن�ضطة الجتماعية واحلفالت 

11309الأن�ضطة الجتماعية والربامج العامة 

64897املجموع
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 2/1/2  مركز تنمية املهارات الطالبية: 

 نّفذت عمادة �ضوؤون الطالب  باجلامعة عددًا من الدورات يف جمال احلا�ضب الآيل 

اللغات  ودورات  ال�ضخ�ضية،  وبناء  املهارات  تنمية  وكذلك  والطالبات،  للطالب 

الأجنبية، حيث ا�ضتفاد منها  6638طالبًا وطالبة ، و يالحظ اأن ن�ضبة امل�ضاركني 

يف  الطالبات  من  امل�ضاركات  ون�ضبة  بلغت%72،  الفنية  الأن�ضطة  يف  الطالب  من 

الأن�ضطة الفنية بلغت 28% ،  ويو�ضح اجلدول   رقم  ) 2-2(  اأعداد امل�ضاركني 

وامل�ضاركات يف هذه الدورات  للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ، وملزيد من الدورات 

الباب  انظر  التدري�س،  واأع�ضاء هيئة  للموظفني  التي نفذتها اجلامعة  التدريبية 

الرابع )التدريب( ، وال�ضاد�س )الدورات التدريبية والربامج التاأهيلية(.

 جدول رقم )2-2( اأعدا د الطالب امل�ضتفيدين والطالبات امل�ضتفيدات

من مركز تنمية املهارات الطالبية للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ  

عدد امل�صاركني وامل�صاركاتاملركز

4794مركز تنمية املهارات الطالبية )طالب(

1354مركز تنمية املهارات الطالبية بعلي�ضة )طالبات(

490مركز تنمية املهارات الطالبية بامللز )طالبات(

6638الإجمايل
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3/1/2  الأن�صطة الريا�صية: 

اللقاءات  من  عدد  يف  الطالب  �ضوؤون  عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  �ضاركت     

الدورات  من  عددًا  1434/1433هـ  العام  خالل  العمادة  نظمت  كما  الريا�ضية، 

الربامج  هذه  من  ا�ضتفاد  حيث   ، اجلامعة  كليات  بني  الريا�ضية  والبطولت 

والدورات والبطولت واملن�ضاآت الريا�ضية 67778 طالبًا . و يو�ضح اجلدول رقم 

)2-3( الأن�ضطة الريا�ضية التي اأجنزت خالل العام الدرا�ضي  1434/1433هـ، 

يف  هو  الريا�ضية  الأن�ضطة  يف  للم�ضاركني  عدد  اأكرث  اأن  اجلدول  من  ويالحظ 

الأن�ضطة  تليها  الريا�ضية،  الأن�ضطة  اإجمايل  من   %60 بن�ضبة  الريا�ضية  املن�ضاآت 

الداخلية  بن�ضبة %34 .

جدول رقم )2-3( اأعداد الطالب امل�ضاركني يف الن�ضاط الريا�ضي  للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

عدد امل�صاركني الن�صاط الريا�صي

4154دوري اجلامعة والبطولت الفردية

22798الأن�ضطة الداخلية

192م�ضاركة املنتخبات

40634املن�ضاآت الريا�ضية

67778الإجمايل
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4/1/2 مركز جامعة امللك �صعود لذوي الحتياجات اخلا�صة:

يهدف هذا املركز اإىل تهيئة الطالب ذوي الحتياجات اخلا�ضة واإعدادهم نف�ضيًا 

واجتماعيًا مل�ضاعدتهم على الندماج يف احلياة اجلامعية بجميع اأوجه ن�ضاطاتها 

وفعالياتها املتعددة، وذلك من خالل ممار�ضة بعـ�س الأن�ضطة التي تتنا�ضب مع 

ظـروفهم واأو�ضاعهم الجتماعية واجل�ضدية. وقد اأ�ضتفاد من املركز 505 طالب 

يف  امل�ضاركني  الطالب   اأعداد  اجلدول  ويو�ضح  اخلا�ضة،  الحتياجات  ذوي  من 

مركز اجلامعة لذوي الإحتياجات اخلا�ضة  خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ، 

العمل ور�س  يف  هي  املركز  يف  م�ضاركة  ن�ضبة  اأعلى  اأن  اجلدول  من   ويالحظ 

 بن�ضبة %46  .

اأعدا د الطالب  امل�ضاركني يف مركز اجلامعة لذوي الحتياجات اخلا�ضة  خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434  هـ

امل�صاركونالربنامج

40توزيع احلقيبة التعريفية باملركز

50رحلة ق�ضرية داخل مدينة الريا�س

45لقاء تعارف لطالب املركز ومن�ضوبيه

230ور�ضة عمل

30زيارة للموؤ�ض�ضات العامة واخلا�ضة

20دورات تدريبية

40رحلة طويلة داخلية

50لقاء ريا�ضي

مفتوحاملعار�س

505املجموع

5/1/2 نادي الطالب الوافدين :

خالل  من  الوافدين  بالطالب  والهتمام  الرعاية  تقدمي  اإىل  النادي  يهدف 

الأكادميية  ظروفهم  مع  التكيف  على  مل�ضاعدتهم  خدمات  من  لهم  يقدمه  ما 

حاجاتهم،  تلبي  التي  الأن�ضطة  بع�س  خالل  من  وذلك  اجلديدة،  والجتماعية 

اأن�ضطة  يف  امل�ضاركني  عدد  بلغ  وقد  الإ�ضالمي.  للمجتمع  انتمائهم  فكرة  وتعمق 

القراآن  ما بني حلقات حتفيظ  تنوعت  ن�ضاطًا،   5027 الوافدين  للطالب  النادي 

ودوري  وملتقيات  وم�ضابقات  وعلمية  دينية  ودرو�س  ورحالت  وزيارات  الكرمي 

ريا�ضي، ويو�ضح اجلدول اأعداد الطالب  امل�ضاركني يف نادي الطالب الوافدين  

خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434هـ .
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اأعداد الطالب امل�ضاركني يف نادي الطالب الوافدين خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434هـ  

امل�صاركونالربنامج

132احلج )عدة فعاليات(

192رحالت العمرة والزيارة

42م�ضابقة حفظ ال�ضنة النبوية واملتون العلمية

2871تهيئة الطالب للبيئة اجلامعية )عدة فعاليات(

100حلقات حتفيظ القراآن

600الأن�ضطة الريا�ضية

450تنمية املهارات الب�ضرية

70الدرا�ضات القراآنية

20امل�ضابقات الأدبية والبحثية

300معر�س تراث ال�ضعوب

250الدرو�س الأ�ضبوعية

5027املجموع

1/2/ 6 اخلدمة العامة ومع�صكرات اجلوالة: 

نفذت اجلامعة  عددًا من الأن�ضطة كان من اأهمها امل�ضاركة يف مع�ضكر اخلدمة 

العامة للحج ، بالإ�ضافة اإىل عدد من الدورات التاأهيلية القيادية ، واملهرجانات 

رقم  اجلدول  ويو�ضح  اجلامعة،  لطالب  العامة  اخلدمة  واأ�ضابيع   ،  الرتفيهية 

ومع�ضكرات   ، العامة  اخلدمة  م�ضروعات  يف  امل�ضاركني  الطالب  اأعداد   )4-2(

اجلوالة باجلامعة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ ، حيث �ضارك 3615 طالبًا  

اأكرث عدد امل�ضاركني يف اخلدمة  اأن  ، و يالحظ من اجلدول  يف هذه الن�ضاطات 

العامة ومع�ضكرات اجلوالة هو يف الربامج املتنوعة الداخلية باجلامعةبن�ضبة %83 

الأولية والدرا�ضة  العام للحج والدرا�ضة  الإعداد  تليها مع�ضكرات  من الإجمايل، 

التاأ�ضي�ضية بن�ضبة %14 .

 جدول رقم )2-4( اأعداد الطالب امل�ضاركني يف م�ضروعات اخلدمة العامة ومع�ضكرات اجلوالة 

والعمل باجلامعة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ  

عدد امل�صاركني

115مع�ضكرات اخلدمة العامة للحج

500مع�ضكرات الإعداد العام للحج والدرا�ضة الأولية والدرا�ضة التاأ�ضي�ضية

3000الربامج املتنوعة الداخلية باجلامعة

3615الإجمايل
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7/1/2 برنامج الرحالت اخلارجية :

العاملية املتميزة( حتفيزًا للطالب  يعد )برنامج الرحالت اخلارجية للجامعات 

كربيات  مع  للج�ضور  ومدًا  الدرا�ضي،  متيزهم  على  لهم  وتكرميًا  املتفوقني، 

زيارات  تنظيم  برنامج  ا�ضتحداث  مت  فقد  العاملية،  البحث  ومراكز  اجلامعات 

خارجية لطالب اجلامعة املتفوقني للجامعات العاملية املتميزة، وبلغ عدد الطالب 

الطالب   اأعداد  اجلدول  ويو�ضح   ، وطالبة  طالًبا   42 وامل�ضاركات  امل�ضاركني 

الدرا�ضي  العام  خالل  اخلارجية   الرحالت  برنامج  يف  وامل�ضاركات  امل�ضاركني 

1433 /1434  هـ .

اأعداد الطالب  امل�ضاركني يف برنامج الرحالت اخلارجية خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434  هـ

عدد امل�صاركني وامل�صاركاتالإدارة املنظمةجهة الرحلة

6اجلوالةاملغرب

24اجلوالةتركيا

12الأن�ضطة الثقافية والجتماعيةتركيا

42املجموع

8/1/2 ا�صتقبال الوفود الطالبية الزائرة للجامعة:

ت�ضتقبل العمادة عددًا من الوفود الطالبية املدر�ضية التي ترغب يف تعريف طالبها 

باجلامعة واأنظمتها، وكذلك طالب اجلامعات والكليات الأخرى الزائرة للجامعة 

بهدف امل�ضاركة يف اأن�ضطة اأو م�ضابقات مع اجلامعة اأو زيارة اجلامعة والتعرف 

على اأنظمتها وكلياتها واأق�ضامها؛ حيث بلغ عدد الوفود الطالبية الزائرة للجامعة 

يف العام اجلامعي 1434/1433هـ 31 وفدًا، �ضمت 464 طالبًا  يف ا�ضتقبال الوفود 

الزائرة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ  .

جدول الوفود الطالبية الزائرة للجامعة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ

عدد امل�صاركنيعدد الوفودنوع الوفد الطالبي

333طالب املرحلة البتدائية

7140طالب املرحلة املتو�ضطة

11165طالب املرحلة الثانوية

672طالب املرحلة اجلامعية

554وفود طالبية اأخرى

31464الإجمايل
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9/1/2  الأن�صطة امل�صرحية: 

يهدف الن�ضاط امل�ضرحي يف جامعة امللك �ضعود اإىل خلق اأمنوذج متميز للم�ضرح 

والتهذيب  الرتبية  وبني   ، والرتفية  املتعة  بني  يجمع  الذي  والرتبوي  الإ�ضالمي 

تن�ضئة  اإىل  الن�ضاط  . كما يهدف هذا  ال�ضامية  الإ�ضالمية  بالتعاليم  مع اللتزام 

وعن   ، ذاته  عن  التعبري  على  والقادر  الواعي  امل�ضلم  ال�ضباب  من  جيل  واإعداد 

جمتمعه بطريقة راقية ومقبولة ؛ لي�ضتفيد ال�ضاب من وقت فراغه يف �ضقل وتنمية 

�ضخ�ضيته ومواهبه امل�ضرحية . 

جامعة  يف  امل�ضرحي  للعمل  نواة  يعترب  الذي  امل�ضرحي  النادي  باجلامعة  ويوجد 

امللك �ضعود ؛ لذا فقد مت تفعيل النادي وقبول املزيد من الأع�ضاء اجلدد فيه .

وقد �ضارك النادي امل�ضرحي ممثاًل بعمادة �ضوؤون الطالب لهذا العام يف عديد من 

املنا�ضبات الداخلية واخلارجية .

ختام  حفل  يتزامن  اأن  على  �ضعود  امللك  جامعة  يف  الكليات  جميع  وحتر�س 

تقوم  اأن  على  الكلية  طلبة  متثيل  من  م�ضرحي  عر�س  اإقامة  مع  للكلية  الأن�ضطة 

عمادة �ضوؤون الطالب بتوفري الن�س امل�ضرحي املنا�ضب ، وتر�ضيح املخرج املنا�ضب 

لطبيعة امل�ضرحية والكلية ، وعمل جميع التن�ضيقات الالزمة؛ خلروج هذا العر�س،  

مثل: توفري الديكورات ، واملالب�س ، واملاكياج ، وحجز القاعات ، وطلب التوثيق 

التلفازي ، و�ضرف �ضلفه لالإعا�ضة ، وعمل الدعايات الالزمة ، وغري ذلك . ويقدم 

اجلدول رقم )2-5( قائمة بالعرو�س امل�ضرحية التي نفذت يف مقر اجلامعة للعام  

الدرا�ضي  1434/1433هـ

من  اأكرث  و�ضاهدها  طالبًا،   260 امل�ضرحية  الأن�ضطة  يف  امل�ضاركني  عدد  بلغ  وقد 

3409 متفرج.

جدول رقم )2-5( بيان بالأن�ضطة امل�ضرحية املنفذة باجلامعة للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ

اجلهة املنفذةعنوان امل�صرحية

اإدارة امل�ضرحفني الورقة

اإدارة امل�ضرحمركز احلجاج الثقايف

اإدارة امل�ضرححفلة ال�ضوق

اإدارة امل�ضرحانف�ضام

اإدارة امل�ضرحالبئر

اإدارة امل�ضرحا�ضتثمار العار

اإدارة امل�ضرحدور اأ�ض�س الإخراج امل�ضرحي

عمادة �ضوؤون الطالباملهرجان امل�ضرحي جلامعات دول اخلليج العربي
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10/1/2 وحدة حماية احلقوق الطالبية :        

من  الطالب  حقوق  حماية  على  تقوم  وهي   ، 1429/1/3هـ  يف  الوحدة  اإن�ضئت  

خالل ال�ضكاوى والتظلمات او ال�ضت�ضارات الطالبية، وتتكون الوحدة من جلنتني 

ال�ضكاوى  اأعداد  اجلدول  ويو�ضح   ، الدائمة  واللجنة  الفرعية  اللجنة   : هما 

والتظلمات التي مت الف�ضل فيها يف وحدة احلقوق الطالبية  خالل العام الدرا�ضي 

1434/1433 هـ .

اأعداد ال�ضكاوى والتظلمات التي مت الف�ضل فيها يف وحدة احلقوق الطالبية  خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

العدداجلهة

اللجان الفرعية

96طالب

20طالبات

116املجموع

اللجان الدائمة

4طالب

16طالبات

20املجموع

136الإجمايل

نالحظ من اجلدول التايل اأن ن�ضبة امل�ضاركني يف ال�ضت�ضارة للطالب اأعلى من الطالبات ب 69% ، بينما للطالبات بن�ضبة %31. 

عدد ال�ضت�ضارات الطالبية التي قدمتها اللجنة الدائمة بوحدة حماية احلقوق الطالبية خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434  هـ

عدد امل�صاركني وامل�صاركاتال�صت�صارة

218طالب

97طالبات

315الإجمايل
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  2/2  الخدمات الطالبية :

هناك عديد من اخلدمات التي تقدمها اجلامعة للطالب، نوجزها فيما يلي :

 1/2/2  الإ�صكان اجلامعي: 

اإىل  العلمي  التح�ضيل  ظروف  ا�ضطرتهم  والطالبات  الطالب  من  فئة  هناك 

الغرتاب عن اأهليهم وذويهم والعي�س بعيدًا عن جمتمعاتهم املحلية ، ول تكتفي 

اجلامعة بتقدمي ال�ضكن املالئم لهم فح�ضب ، واإمنا يتم توفري جميع اأنواع الرعاية 

واخلدمات لهم  حتى يتفرغوا للدرا�ضة يف جو �ضحي واجتماعي ونف�ضي �ضليم؛ 

مما ينعك�س على حت�ضيلهم  الدرا�ضي ب�ضورة اإيجابية ،  وهو الهدف الذي ت�ضعى 

اإليه اجلامعة يف حدود اإمكاناتها .

املقيمات  والطالبات  املقيمني  الطالب  اأعداد   )6-2( رقم  اجلدول  ويو�ضح 

بالإ�ضكان اجلامعي خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ ، اإذ بلغوا  6211 طالبًا 

الطالب  ن�ضبة  اأن  اأي�ضًا  نالحظ  و   . طالبة   333 و  طالبًا   5878 منهم  طالبة  و 

بلغت  اجلامعي  بالإ�ضكان  املقيمات  ال�ضعوديات  والطالبات  املقيمني  ال�ضعوديني 

غري  الطالب  ن�ضبة  اأن  حني  يف   ، والطالبات  الطالب  عدد  اإجمايل  من    %60

ال�ضعوديني املقيمني والطالبات غري ال�ضعوديات املقيمات بالإ�ضكان اجلامعي %40 

من اإجمايل عدد الطالب والطالبات .

 جدول رقم )2- 6 ( اأعداد الطالب املقيمني والطالبات املقيمات بالإ�ضكان اجلامعي وزعت 

ح�ضب الكلية واجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

 الكلية
املجموعغري �صعودي�صعودي

اجلملة
اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

19916215142214434118359الآداب

92151079009018215197العلوم الإدارية

1806186226523140611417العلوم

14717164115011526217279اإدارة الأعمال

147141619809824514259احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

13241366391387145ال�ضيدلة

303030319001904930493الهند�ضة

108010814401442520252علوم الأغذية والزراعة

19722219210621640728435الرتبية

1791018911218011191الطب

01128202822821283معهد اللغة العربية

11111126061171118طب الأ�ضنان

17191805425622511236العلوم الطبية التطبيقية

1742176601612343237علوم احلا�ضب واملعلومات
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 الكلية
املجموعغري �صعودي�صعودي

اجلملة
اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

1360136300301660166العمارة والتخطيط

1367143550551917198اللغات والرتجمة

1060106550551610161كلية املجتمع بالريا�س

9349715041542438251الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع

9809811001102080208ال�ضياحة والآثار

10811096061141115التمري�س

9709720299099املعلمني

000000000برنامج ال�ضنة التاأهيلية

374264002101122158437621برنامج ال�ضنة التح�ضريية

91091430431340134علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين

000000000الكليات ال�ضحية

9111320412330153214143357الدرا�ضات العليا

34702683738240865247358783336211الإجمايل

 تابع - جدول رقم )2- 6 ( اأعداد الطالب املقيمني والطالبات املقيمات بالإ�ضكان اجلامعي وزعت 

ح�ضب الكلية واجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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2/2/2 اأن�صطة مركز التوجية الإر�صادي :

اجلامعة  لطالب  الإر�ضاد  خدمات  تنظيم  على  ي�ضرف  والإر�ضاد  التوجيه  مركز 

  ، واملهنية  والتوعوية  والنف�ضية  والجتماعية  الأكادميية  املجالت  يف  وطالباتها 

وبلغ عدد  بالدم  التربع  التدخني وعيادة  كما ي�ضرف املركز على عيادة مكافحة 

الطالب امل�ضاركني وامل�ضاركات يف الأن�ضطة 11375 م�ضارًكا و�ضاركة .

 جدول رقم  )2-7( اأعداد الطالب امل�ضاركني والطالبات امل�ضاركات 

يف اأن�ضطة مركز التوجيه والإر�ضاد الطالبي خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

عدد امل�صاركني وامل�صاركات

944االعيادة النف�ضية )قيا�ضات وا�ضت�ضارات نف�ضية(

1031عيادة مكافحة التدخني

5950عيادة التربع بالدم

3450اإر�ضاد مهني ووظيفي

11375املجموع
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3/2/2  التغذية:

الدرا�ضي  العام  خالل  الطالب  �ضوؤون  بعمادة  ممثلة  اجلامعة  قدمت   

1434/1433هـ وجبات غذائية للطلبة والطالبات ، تنوعت ما بني وجبات اإفطار 

يتابع تنفيذها  ، كما  وغداء وع�ضاء ، حيث تعد وفًقا ل�ضروط وموا�ضفات دقيقة 

للتاأكد من عدم وجود خمالفات ، واجلدول رقم )2-8( يو�ضح اأعداد الوجبات 

حيث   ، 1434/1433هـ  الدرا�ضي  العام  خالل  باجلامعة  قدمت  التي  الغذائية 

العام  و  1433/1432هـ  بالعام  و مقارنة   ، 954033 وجبة  اأعدادها  اإجمايل  بلغ 

بن�ضبة  1433/1432هـ  ال�ضابق  العام  عن  زيادة  هناك  اأن  جند  1434/1433هـ 

10% من  اإجمايل الوجبات .

 جدول رقم )2-8( اأعداد الوجبات الغذائية باجلامعة خالل

 العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ مقارنة بالعام الدرا�ضي 1433/1432 هـ

العام 1433/1432هـ
املجموع 

العام 1434/1433هـ
املجموع 

ع�صاءغداءن�صاط اإفطارع�صاءغداءن�صاطاإفطار

2310233324338968920255385650826287027289444860219014954033الريا�س

2310233324338968920255385650826287027289444860219014954033الإجمايل
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4/2/2  �صندوق الطالب: 

جمالت  يف  وطالباتها  اجلامعة  لطالب  حيوية  خدمات  الطالب  �ضندوق  يقدم 

املالية  والإعانات  ال�ضلف  وتقدمي  الطالبي،  الن�ضاط  ميزانية  ودعم  الرعاية، 

للطالب املحتاجني، وعديد من اخلدمات الأخرى مثل دعم مراكز تدريب احلا�ضب 

الآيل لطالب اجلامعة، و برنامج جهاز حا�ضب اآيل لكل طالب اأو طالبة، وبرنامج 

دعم الكتاب اجلامعي املخف�س لطالب اجلامعة، وبرنامج دعم الوجبات الغذائية 

للطالب والطالبات، و برنامج دعم م�ضالح وعباءات التخرج، حيث بلغ اإجمايل 

الدرا�ضي1434/1433هـ   العام  خالل  الطالبي  الن�ضاط  على  امل�ضروفة  املبالغ 

13056372رياًل  .

جدول املبالغ امل�ضروفة على الن�ضاط الطالبي خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434  هـ  

املبلغالن�صاط

550000اأن�ضطة مركز ذوي الحتياجات اخلا�ضة

300000اإدارة امل�ضرح اجلامعي

860000برامج مركز تنمية املهارات الطالبية

646000اأن�ضطة مركز الإر�ضاد والتوجيه

2197500الأن�ضطة املركزية )طالب(

243962اأن�ضطة اللجان الطالبية

1850500اإدارة اجلوالة

1189900الأن�ضطة ب�ضكن الطالب

358700الأن�ضطة ب�ضكن الطالبات

970210الأن�ضطة الريا�ضية

2123600اأندية الن�ضاط الطالبي

1530200اأن�ضطة ال�ضراكة الطالبية

216500اأن�ضطة الطالبات باأق�ضام علي�ضة

198300اأن�ضطة الطالبات باأق�ضام امللز

13056372الإجمايل

وكذلك بلغ  عدد الذين اأ�ضتفادوا من ال�ضندوق22007 م�ضتفيدين وم�ضتفيدات،  

1434/1433هـ    الدرا�ضي   العام  خالل  ال�ضندوق  من  املن�ضرف  واإجمايل 

35.333.534رياًل ، �ضرفت اإعانات �ضهرية ومقطوعة و�ضلًفا وتوفري فر�س عمل 

ا من اجلامعة على دعم الطالب والطالبات،  ودعم ن�ضاط طالبي ؛ وذلك حر�ضً

وتوفري اجلو املالئم لهم ، واإزالة املعوقات املالية التي تعرت�س طريقهم .

�ضملتهم  الذين  والطالبات  الطالب  اأعداد  اإىل   )9-2( رقم  اجلدول  وي�ضري 

1433/1432هـ  ال�ضابق  بالعام  ومقارنة   ، امل�ضروفة  ،واملبالغ  الطالبية  الرعاية 

اإجمايل  من   %110 بن�ضبة  زيادة  هناك  اأن  جند  1434/1433هـ  التقرير  وعام 

امل�ضتفيدين و امل�ضتفيدات .
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 جدول رقم )2-9( اأعداد الطالب والطالبات الذين �ضملتهم الرعاية الطالبية، واملبالغ امل�ضروفة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ 

مقارنة بالعام الدرا�ضي 1433/1432هـ . )املبالغ بالريال(

 
العام 1433 /1434هـالعام 1432 /1433هـ

القيمة امل�صروفةعدد امل�صتفيدين وامل�صتفيدات القيمة امل�صروفةعدد امل�صتفيدين وامل�صتفيدات

4551312309578116.745.021الإعانات املقطوعة

2890293120859203.503.280ال�ضلف

2387422270827634.670.493الت�ضغيل الطالبي

13.056.372جلميع طالب اجلامعة00دعم الن�ضاط الطالبي

152426000برنامج جهاز حا�ضب اآيل لكل طالب اأو طالبة

0267961356133.664.733دعم الكتاب اجلامعي املخف�س لطالب اجلامعة*

3.158.029جلميع طالب اجلامعة03294446دعم الوجبات الغذائية للطالب والطالبات

535.606جلميع خريجي هذا العام4700537229دعم م�ضالح وعباءات التخرج

14543168125592200735.333.534الإجمايل

* )50%( من قيمة الكتاب

5/2/2  املوا�صالت: 

من  حولها  وما  الريا�س  مدينة  يف  ال�ضاكنات  الطالبات  بنقل  اجلامعة  تقوم 

 . العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتن�ضيق  وذلك   ، والعك�س  اجلامعة  اإىل  م�ضاكنهن 

كما تقوم اإدارة النقل بتجهيز ال�ضيارات الالزمة للرحالت العلمية والجتماعية 

�ضرفت  فقد  ال�ضفر  تذاكر  جمال  ويف    . الأخرى  اجلامعة  وقطاعات  للكليات 

1434تذكرة �ضفر ذهاًبا وعودة لرحالت الأن�ضطة الطالبية ، والرحالت العلمية، 

والعودة  تذاكرال�ضفر  اأعداد   )10-2( رقم  اجلدول  ويو�ضح   . املنح  وطالب 

امل�ضروفة للطالب والطالبات خالل العام الدرا�ضي  1434/1433هـ  ، ومقارنة 

يف  ا  انخفا�ضً هناك  اأنه  جند  1434/1433هـ   العام  و  1433/1432هـ  بالعام 

اأعداد التذكرا بن�ضبة 0.7 %   .

 جدول رقم )2-10( اأعداد تذاكر �ضفر الذهاب والعودة امل�ضروفة لطالب اجلامعة وطالباتها

 خالل العام الدرا�ضي  1434/1433هـ مقارنة بالعام الدرا�ضي ال�ضابق 1433/1432هـ

 
العام 1434/1433هـالعام 1433/1432هـ

املجموعطالباتطالباملجموعطالباتطالب

791508411054681122اإجازات طالب املنح

5317360429616312الرحالت العلمية

132212314451350841434الإجمايل
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3/2  أهم القرارات التنظيمية التي أتخذها مجلس الجامعة :

قرر جمل�س اجلامعة، يف جل�ضتة الثانية  بتاريخ 1433/11/29هـ،  مايلي: - أ

اأوًل :املوافقة على اإقرار خطط الن�ضاط الال�ضفي لطالب اجلامعة وطالباتها للعام اجلامعي 1434/1433هـ  .• 

ثانيًا: التقيد مبا لدى اجلامعة من تعليمات مالية وتنظيمية لالأن�ضطة الطالبية .• 

ثالثًا : يفو�س معايل الأ�ضتاذ الدكتور  مدير اجلامعة بالبت يف اأي تف�ضيالت اأو تعديالت تطراأ على اخلطط خالل العام الدرا�ضي .• 

قرر جمل�س اجلامعة يف جل�ضتة ال�ضاد�ضة  بتاريخ 1434/4/29هـ  مايلي :- ب

املوافقة على اإقرار �ضجل املهارات غري الأكادميية لطالب جامعة امللك �ضعود وفق ال�ضيغة الواردة واملرفقة مبذكرة العر�س.• 
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 1/3  أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وفقًا للكلية والجنسية والجنس والمرتبة العلمية 
          والمؤهل العلمي : 

 1/1/3  الكلية: 

بلغ اإجمايل اأعداد اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم باجلامعة  7598 ع�ضوًا 

خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ ، ويبني اجلدول رقم ) 3-1( توزيع اأع�ضاء 

واجلدول   . واجلن�ضية  واجلن�س  الكلية  بح�ضب  حكمهم  يف  ومن  التدري�س  هيئة 

التايل يو�ضح ترتيب الكليات بح�ضب عدد اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم،  

ون�ضبتهم اإىل اإجمايل اأع�ضاء التدري�س ومن يف حكمهم يف اجلامعة على النحو 

التايل :

الن�صبة املئويةعدد اأع�صاء هيئة التدري�ض ومن يف حكمهمالكليةم

11 %850الرتبية1

11 %835العلوم2

10 %723الطب3

9 %652الآداب4

7 %502العلوم الطبية التطبيقية5

 2/1/3  اجلن�صية: 

بلغ عدد اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم من ال�ضعوديني 5621 ع�ضوًا،  اأي 

ما ن�ضبته 74%  من اإجمايل اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم يف اجلامعة، 

اأما فيما يخ�س اأعداد اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم من غري ال�ضعوديني 

فقد و�ضل عددهم اإىل  1977 ع�ضوًا، ون�ضبتهم اإىل هذا الإجمايل 26%، كما هو 

مو�ضح يف اجلدول رقم ) 1-3 (.    

وبعد درا�ضة  ن�ضبة اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم من ال�ضعوديني وتوزعهم 

بح�ضب كليات اجلامعة، تبني اأن اأعلى ن�ضبة لل�ضعوديني توجد بكليتي الرتبية،  وهي 

14%، تليها كليتي الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية والآداب بن�ضبة  قدرها 10%، ثم 

كلية العلوم  بن�ضبة قدرها %9.

وتوزعهم  ال�ضعوديني  غري  من  حكمهم  يف  ومن  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  عن  اأما 

بح�ضب الكلية فقد تبني اأن اأعلى ن�ضبة لغري ال�ضعوديني توجد يف كلية العلوم، حيث 

8% ، تليها كلية علوم الأغذية  17%، ثم كلية الطب بن�ضبة قدرها   بلغت الن�ضبة 

والزراعة بن�ضبة قدرها 7 % .
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جدول رقم )3-1( اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بكليات اجلامعة موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ

الكلية

غري ال�صعودينيال�صعوديون

اجلملة
اأع�صاء هيئة 

التدري�ض

املحا�صرون 

واملعيدون
املجموع

اأع�صاء هيئة 

التدري�ض

املحا�صرون 

واملعيدون
املجموع

جمموعاأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكرجمموعاأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

71143521365719963902386244301اإدارة اجلامعة

2011291329423181304485294عمادة ال�ضنة التح�ضريية

9181111492021573594713135601878437كلية اإدارة الأعمال

164641591763232405635026103602989652كلية الآداب

 كلية الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز

 للخدمات الطبية الطارئة
2040606004040410

25088127307377395772472641512778850كلية الرتبية

212949315081925132222749130كلية التمري�س

34061409540135261101261238173كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

353284628929533366915310كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع

240524764802303026026106كلية ال�ضياحة والآثار

492387931361162528124328426110362كلية ال�ضيدلة

21653196102412155567114318312234156723كلية الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية

16866981682662345002385936227461335835كلية العلوم

56171052401612574184326114543084502كلية العلوم الطبية التطبيقية

42072011401143702039039153كلية العمارة والتخطيط

376596296681643661710531669233كلية اللغات والرتجمة

120562268229034016150151141كلية املجتمع بالريا�س

11401310245024510901501240124369كلية الهند�ضة

72376992141129270271016281644314كلية طب الأ�ضنان

10786816175241999823021284132331كلية علوم الأغذية والزراعة

45158217112718631370202609620116429كلية علوم احلا�ضب واملعلومات

17025042042230502802870كلية علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين

20029849857120401601673معهد اللغويات العربية

153439216482047318224395621135729627648163334419777598الإجمايل الكلي



ث
ثال

 ال
ب

با
ال

94

3/1/3  املوؤهل العلمي :

يبني اجلدول رقم ) 3-2 ( اأعداد اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم باجلامعة 

  3392 الدكتوراه  درجة  على  احلا�ضلني  عدد  بلغ  حيث  العلمي،  املوؤهل  بح�ضب 

ع�ضوًا بن�ضبـة قدرها  45%  من الإجمايل، اأما احلا�ضلون على درجة املاج�ضتري 

بلغ عددهم  1414  ع�ضوًا بن�ضبة قدرها  19% ، يف حني بلغ عدد احلا�ضلني على 

درجة البكالوريو�س  2771  ع�ضوًا بن�ضبة قدرها 36% ، اأما احلا�ضلون على درجة 

الدبلوم العايل فيبلغ عددهم 18ع�ضًوا بن�ضبة قدرها 0.2 %، و بلغ عدد احلا�ضلني 

على درجة الزمالة 3 اأع�ضاء بن�ضبة قدرها 0.04%  من العدد الإجمايل لأع�ضاء 

هيئة التدري�س ومن يف حكمهم .

 جدول رقم )3-2( اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم باجلامعة موزعني

بح�ضب املوؤهل العلمي واجلن�ضية واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

املوؤهل العلمي

جمموعغري �صعودي�صعودي
جملة

اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

142730317301366296166227935993392دكتوراه

4956571152222402627176971414ماج�ضتري

213000213زمالة

2121440461218دبلوم عاٍل

12561466272241849129714742771بكالوريو�س

31822439562116333441977481527837598الإجمايل
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4/1/3  اجلن�ض :

يبني اجلدول رقم ) 3-3 (  اأن عدد اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم من 

لأع�ضاء  الإجمايل  العدد  من    %63 قدرها    بن�ضبة  4815  ع�ضوًا،  بلغ   الذكور 

هيئة التدري�س ومن يف حكمهم، يف حني بلغ عدد ع�ضوات هيئة التدري�س ومن يف 

حكمهّن  2783  ع�ضوة  بن�ضبة قدرها  37%  من العدد الإجمايل لأع�ضاء هيئة 

التدري�س ومن يف حكمهم .
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 5/1/3   املرتبة العلمية: 

يبني اجلدول رقم ) 3-3(   اأعداد اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم باجلامعة 

بح�ضب املرتبة العلمية،  حيث بلغ عدد من ي�ضغلون مرتبة اأ�ضتاذ  777  ع�ضوًا  و 

72  ع�ضوة. اأما عدد الأ�ضاتذة امل�ضاركني فقد بلغ  846  ع�ضوًا و  148  ع�ضوة، 

وبلغ عدد الأ�ضاتذة امل�ضاعدين  1268  ع�ضوًا و 468  ع�ضوة، وبلغ عدد املحا�ضرين  

507  اأع�ضاء و 764  ع�ضوة، وبلغ عدد املعيدين  1340  معيدًا   و  1284  معيدة. 

واأخرًيا فاإن عدد املدر�ضني قد بلغ  77  ع�ضوًا و  47  ع�ضوة. ويالحظ اأن املعيدين 

البالغ عددهم  2624  معيًدا ي�ضكلون اأعلى ن�ضبة بني املراتب العلمية ، حيث ت�ضل 

ن�ضبتهم اإىل   35%  من العدد الإجمايل لأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم.

 جدول رقم )3-3( اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم يف اجلامعة موزعني

 بح�ضب املرتبة العلمية ، واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

املرتبة العلمية
الإجمايلغري �صعودي�صعودي

املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

اأع�ضاء هيئة التدري�س

515355502623729977772849اأ�ضتاذ

4698455337764441846148994اأ�ضتاذ م�ضارك

55027382371819591312684681736اأ�ضتاذ م�ضاعد

املحا�ضرون واملعيدون

3157351050192292215077641271حما�ضر

13001282258240242134012842624معيد

3330634417617747124مدر�س

31822439562116333441977481527837598الإجمايل 
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6/1/3  تطور اأعداد اأع�صاء هيئة التدري�ض ومن يف حكمهم على  راأ�ض العمل خالل ال�صنوات اخلم�ض املا�صية: 

يو�ضح اجلدول رقم ) 3-4 ( تطور اأعداد اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم 

باجلامعة موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س خالل ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية .

واإذا اعتربنا العام الدرا�ضي 1430/1429هـ ، �ضنة العام الأ�ضـا�س لقيا�س مـدى 

اأعداد اأع�ضاء هيـئة التدري�س ومن يف حـكمهم خـالل  ال�ضـنوات اخلم�س،  تطور 

هيئة  اأع�ضاء  عدد  اأن  جند  1434/1433هـ،   الدرا�ضي  بالـعام  تنتهي  فاإنها 

التدري�س ومن يف حكمهم قد زاد من  5149  ع�ضوًا اإىل  7598  ع�ضوًا؛  اأي مبا 

ن�ضبته 48 % .

 جدول رقم )3-4( تطور اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم باجلامعة

 موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س خالل ال�ضنوات اخلم�س املا�ضي

العام الدرا�صي
املجموعغري �صعودي�صعودي

الإجمايل
اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

1430/142919931354334714513511802344417055149هـ

1431/143021471327347417633892152391017165626هـ

1432/143129361771470715073441851444321156558 هـ

1433/143232212342556317183562074493926987637 هـ

1434/143331822439562116333441977481527837598 هـ
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 2/3  نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى عدد طالب الجامعة المقيدين: 

يبني اجلدول رقم )3-5 ( ن�ضبة اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم اإىل اأعداد 

اأ�ضتاذ لكل طالب ( لل�ضنة  اأن ن�ضبة )  الطالب مبختلف املراحل، حـيث نالحـظ 

التح�ضريية تبلغ اأ�ضتاذًا  لكل 125.8 طالب، يف حني تبلغ الن�ضبة  لكليـات العلـوم 

لكليات  الن�ضبة   تبلغ  10 طالب،  يف حني   اأ�ضتاذًا  لكل   الإن�ضانية والجتماعية 

العلوم الأ�ضا�ضية والتطبيقيٍة  اأ�ضتاذًا لكل 7 طالب. وتعد ن�ضبة الكليات ال�ضحية  

الأف�ضل، حيث بلغت اأ�ضتاذًا لكل 3 طالب .

 جدول رقم )3-5( ن�ضبة اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم اإىل طالب اجلامعة وطالباتها املقيدين واملقيدات،

 وزعت بح�ضب الكلية واملرحلة الدرا�ضية يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ.

الكلية
اأع�صاء هيئة التدري�ض 

ومن يف حكمهم 
اإجمايل الطالب

طالب  البكالوريو�ض جملة

وطالباته

البكالوريو�ض

طالب : اأ�صتاذطالب : اأ�صتاذ

125.8 : 125.8118261 : 94118261 ال�ضنة التح�ضريية

11.4 : 14.349801 : 43762441كلية اإدارة الأعمال

8.9 : 11.658141 : 65275631كلية الآداب

كلية الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية 

الطارئة
101081 : 10.81081 : 10.8

6.7 : 9.256871 : 85078011كلية الرتبية

4.0 : 4.65201 : 1305971كلية التمري�س

17.6 : 17.830491 : 17330721كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

6.900.00 : 31021261كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع

4.8 : 6.25141 : 1066601كلية ال�ضياحة والآثار

3.0 : 3.310711 : 36212121كلية ال�ضيدلة

2.1 : 2.515011 : 72317891كلية الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية

3.0 : 4.325271 : 83535661كلية العلوم

4.5 : 4.722671 : 50223731كلية العلوم الطبية التطبيقية

4.3 : 5.16561 : 1537801كلية العمارة والتخطيط

11.2 : 11.326141 : 23326301كلية اللغات والرتجمة

9.600.00 : 14113591كلية املجتمع بالريا�س

6.9 : 7.725511 : 36928261كلية الهند�ضة

1.9 : 2.16031 : 3146461كلية طب الأ�ضنان

1.8 : 2.75991 : 3318791كلية علوم الأغذية والزراعة

4.9 : 5.820821 : 42924791كلية علوم احلا�ضب واملعلومات

3.3 : 3.32291 : 702301كلية علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين

011300.0011300.00كلية املعلمني

2.300.00 : 731671معهد اللغويات العربية
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 3/3  أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين عينوا أو رقوا أو حصلوا على تفرغ علمي أو 
أعيروا  خالل هذا العام : 

 1/3/3  اأع�صاء هيئة التدري�ض ومن يف حكمهم الذين عينوا خالل العام الدرا�صي 1434/1433هـ  

يبني اجلدول رقم ) 3-6 ( اأعداد اأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ومن يف حكمهم 

عددهم  بلغ  حيث  الكليات،  خمتلف  يف  1434/1433هـ  الدرا�ضي  العام  خالل 

الإجمايل 315 ع�ضوًا، منهم  222 من الذكور و 93 من الإناث. 

كان يف  الأكرب  العدد  فاإن  العلمية،  املراتب  على خمتلف  قد مت  التعيني  اأن  رغم 

املعينني يف  اإجمايل  43 %من  ن�ضبته  ما  اأي  134 ع�ضوًا  ُعنينَ  معيد، حيث  مرتبة 

خمتلف كليات اجلامعة. 

جدول رقم )3-6( اأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ومن يف حكمهم املعينني موزعني بح�ضب الكلية واملرتبة العلمية واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ

اجلن�ض
املرتبة العلمية

اجلملة
مدر�ض معيدحما�صراأ�صتاذ م�صاعداأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذ

اإدارة اجلامعة

112101024ذكر

0110002اأنثى

122201026املجموع

عمادة ال�ضنة التح�ضريية

0010203ذكر

0020305اأنثى

0030508املجموع

كلية اإدارة الأعمال

202010014ذكر

0001203اأنثى

202112017املجموع

كلية الآداب

01406011ذكر

12216012اأنثى

136112023املجموع

0010102ذكركلية الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

كلية الرتبية

0210003ذكر

1011306اأنثى

1221309املجموع

كلية التمري�س

00604010ذكر

10702010اأنثى

101306020املجموع

كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

2120106ذكر

0110103اأنثى

2230209املجموع
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اجلن�ض
املرتبة العلمية

اجلملة
مدر�ض معيدحما�صراأ�صتاذ م�صاعداأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذ

0001203اأنثىكلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع

1020104ذكركلية ال�ضياحة والآثار

كلية ال�ضيدلة

10606013ذكر

0010405اأنثى

107010018املجموع

كلية الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية

015018024ذكر

00308011اأنثى

018026035املجموع

كلية العلوم

551103024ذكر

0050207اأنثى

551605031املجموع

كلية العلوم الطبية التطبيقية

3010206ذكر

00109010اأنثى

302011016املجموع

0030205ذكركلية العمارة والتخطيط

كلية اللغات والرتجمة

0130015ذكر

0100102اأنثى

0230117املجموع

0013004ذكركلية املجتمع بالريا�س

11909020ذكركلية الهند�ضة

كلية طب الأ�ضنان

01505011ذكر

0120104اأنثى

02706015املجموع

22701012ذكركلية علوم الأغذية والزراعة

كلية علوم احلا�ضب واملعلومات

018010019ذكر

00307010اأنثى

0111017029املجموع

0100102ذكرمعهد اللغويات العربية

الإجمايل 

1818993831222ذكر 

3629451093اأنثى 

212412871341315املجموع

تابع - جدول رقم )3-6( اأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ومن يف حكمهم املعينني موزعني بح�ضب الكلية واملرتبة العلمية واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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 2/3/3  اأعداد اأع�صاء هيئة التدري�ض ومن يف حكمهم الذين متت ترقيتهم :

يف  رقوا  للذين  الإجمايل  العدد  فاإن   )  7-3  ( رقم  اجلدول  يف  مو�ضح  هو  كما 

خمتلف املراتب العلمية يبلغ  541 ع�ضوًا خالل هذا العام، وقد متّثل العدد الأكرب 

  ،% 28 ن�ضبته  ما  اأي  149  ع�ضوًا؛  بلغ عددهم   اأ�ضتاذ م�ضارك، حيث  يف درجة 

ثم   ،%  27 ن�ضبته  ما  اأي  ع�ضوًا؛    145 قدره  بعدد  م�ضاعد  اأ�ضتاذ  درجة  يليهم  

الأ�ضتاذ بعدد قدره 115  ع�ضوا؛ اأي ما ن�ضبته 21 %،  واأخرًيا درجة حما�ضر بعدد 

 399 الذكور من املرتقني   بلغ عدد  16 %،  كما  ن�ضبته  ما  اأي  85  ع�ضوًا؛  قدره 

ع�ضًوا؛ اأي ما ن�ضبته 74 %، والإناث  142  ع�ضوة؛ اأي ما ن�ضبته 26 %  .

جدول رقم ) 3-7( اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن حكمهم املرقني موزعني بح�ضب الكلية واملرتبة العلمية واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

 

اجلن�ض 
الإجمايل املرتبة العلمية

الكلي مدر�ضمعيدحما�صراأ�صتاذ م�صاعداأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذ 

اإدارة اجلامعة

65941025ذكر

0110002اأنثى

661041027املجموع

0010102ذكرعمادة ال�ضنة التح�ضريية

كلية اإدارة العمال

55230015ذكر

0012104اأنثى

55351019املجموع
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اجلن�ض 
الإجمايل املرتبة العلمية

الكلي مدر�ضمعيدحما�صراأ�صتاذ م�صاعداأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذ 

كلية الآداب

1310520232ذكر

17933023اأنثى

14171453255املجموع

كلية الرتبية

14171000041ذكر

13621013اأنثى

15201621054املجموع

كلية التمري�س

0001102ذكر

0101002اأنثى

0102104املجموع

كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

2500007ذكر

0010102اأنثى

2510109املجموع

كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع

0001001ذكر

01551012اأنثى

01561013املجموع

3600009ذكركلية ال�ضياحة والثار

كلية ال�ضيدلة

96300018ذكر

0322007اأنثى

99520025املجموع

كلية الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية

10141333043ذكر

23331012اأنثى

12171664055املجموع

كلية العلوم

22191557068ذكر

241031020اأنثى

24232588088املجموع

كلية العلوم الطبية التطبيقية

32610012ذكر

1014208اأنثى

42752020املجموع

1231007ذكركلية العمارة والتخطيط

كلية اللغات والرتجمة

03610111ذكر

0030003اأنثى

03910114املجموع

تابع - جدول رقم ) 3-7( اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن حكمهم املرقني موزعني بح�ضب الكلية واملرتبة العلمية واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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اجلن�ض 
الإجمايل املرتبة العلمية

الكلي مدر�ضمعيدحما�صراأ�صتاذ م�صاعداأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذ 

0223007ذكركلية املجتمع بالريا�س

89965037ذكركلية الهند�ضة

كلية طب الأ�ضنان

0432009ذكر

032170022اأنثى

075190031املجموع

كلية علوم الأغذية والزراعة

941055033ذكر

0100001اأنثى

951055034املجموع

كلية علوم احلا�ضب واملعلومات

25220011ذكر

00128011اأنثى

25348022املجموع

0201104ذكركلية علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين

1210015ذكرمعهد اللغويات العربية

الإجمايل 

10812210041244399ذكر 

7274544190142اأنثى 

11514914585434541املجموع

تابع - جدول رقم ) 3-7( اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن حكمهم املرقني موزعني بح�ضب الكلية واملرتبة العلمية واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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3/3/3  اأع�صاء هيئة التدري�ض ومن يف حكمهم ح�صلوا على تفرغ علمي :

يت�ضح لنا من خالل الأرقام املبينة يف اجلدول رقم ) 3-8( اأن عدد الذين منحوا 

اإجازة تفرغ علمي قد بلغ  66  ع�ضوًا بينهم  47  من الذكور؛ اأي ما ن�ضبته 71 %، و 

19 من الإناث؛ اأي ما ن�ضبته 29 % . كما بلغ عدد الذين منحوا اإجازة تفرغ علمي 

27 %،  ومن  اأي ما ن�ضبته  18ع�ضوًا  اأ�ضتاذ  خالل عام التقرير، وي�ضغلون مرتبة 

الأ�ضاتذة امل�ضاركني 27 ع�ضوًا؛ اأي ما ن�ضبته 41 %، ومن الأ�ضاتذة امل�ضاعدين  21  

ع�ضوًا؛ اأي ما ن�ضبته 32 % .

 جدول رقم )3-8( اأع�ضاء هيئة التدري�س املتفرغني علمًيا موزعني 

بح�ضب الكلية واملرتبة العلمية واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

اجلملةاأ�صتاذ م�صاعداأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذاجلن�ض الكليه 

كلية اإدارة العمال

0011ذكر

0011اأنثى

0022املجموع

كلية الآداب

3328ذكر

0358اأنثى

36716املجموع

كلية الرتبية

45312ذكر

0033اأنثى

45615املجموع

2013ذكركلية ال�ضياحة والآثار

كلية ال�ضيدلة

1001ذكر

0011اأنثى

1012املجموع

كلية الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية

0404ذكر

0011اأنثى

0415املجموع

كلية العلوم

0213ذكر

0101اأنثى

0314املجموع

0011ذكركلية العلوم الطبية التطبيقية

2002ذكركلية العمارة والتخطيط

0101ذكركلية اللغات والرتجمة

1102ذكركلية الهند�ضة
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اجلملةاأ�صتاذ م�صاعداأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذاجلن�ض الكليه 

كلية طب الأ�ضنان

1315ذكر

1203اأنثى

2518املجموع

2002ذكركلية علوم الأغذية والزراعة

كلية علوم احلا�ضب واملعلومات

0101ذكر

0101اأنثى

0202املجموع

1001ذكركلية علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين

الإجمايل 

17201047ذكر 

171119اأنثى

18272166املجموع

 تابع - جدول رقم )3-8( اأع�ضاء هيئة التدري�س املتفرغني علمًيا موزعني 

بح�ضب الكلية واملرتبة العلمية واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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 4/3/3  املعارون من  اأع�صاء هيئة التدري�ض ومن يف حكمهم:

بلغ عدد اأع�ضـاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم املعارين خالل العـام الدرا�ضي 

1434/1433 هـ  10  اأع�ضاء من خمتلف الكليات، حيث بلغ عدد من اأعريوا ممن 

ن�ضبته  ما  اأي  مرتبة؛  لكل   ) ع�ضوين   ( م�ضارك   واأ�ضتاذ  اأ�ضتاذ  مرتبة  ي�ضغلون 

20%، اأما الأ�ضاتذة امل�ضاعدون املعارون فقد بلغ عـددهم  5 اأع�ضاء؛ اأي ما ن�ضبته 

50%،  واأغلب املعارين من كلية الهند�ضة بعدد قدره 3 اأع�ضاء. كما يت�ضح ذلك 

من اجلدول رقم ) 9-3 ( .

 جدول رقم )3-9( اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم املعارين موزعني 

بح�ضب الكلية واملرتبة العلمية واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ

اجلن�ضالكلية
املرتبة العلمية

اجلملة
معيداأ�صتاذ م�صاعداأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذ

00101ذكر احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

00011اأنثى الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع

01001ذكر العلوم

10001ذكر العلوم الطبية التطبيقية

00101ذكر العمارة والتخطيط

00101ذكر اللغات والرتجمة

11103ذكر الهند�ضة

00101ذكرمعهد اللغويات العربية

الإجمايل 

22509ذكر

00011اأنثى

225110املجموع
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  4/3  أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهـم الذين تركوا الخدمة : 

يف  ومن  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  من  اجلامعة  يف  اخلدمة  تركوا  الذين  عدد  بلغ 

حكمهم  320  ع�ضوًا.ووفقًا للجن�س، بلغ عدد الذين تركوا  اخلدمة  250  ع�ضوًا، 

مقابل  70  ع�ضوة، وتاأتي عملية ترك اخلدمة لأ�ضباب خمتلفة ومتنوعة كما هو 

مبني يف اجلدول رقم ) 3-10 (؛ ومن ثم فاإننا نالحظ اأن الذين تركوا اخلدمة 

يف  اجلامعة  بناء على ال�ضتقالة بلغ عددهم 42 ع�ضوًا؛  اأي مان�ضبته 13 %، ثم 

الذين تركوا اخلدمة  بناء على اأ�ضباب اأخرى بلغ عددهم 8 اأع�ضاء؛ اأي مان�ضبته 

3 %، ثم الذين تركوا اخلدمة  بناء على  بلوغهم ال�ضن النظامي، اإذ بلغ عددهم  

47  ع�ضوًا؛  اأي ما ن�ضبته 15%، ثم الذين  تركوا اخلدمة باإحالتهم على التقاعد،  

بلغ عددهم  16  ع�ضوًا؛اأي مان�ضبته 5%، ثم الذين تركوا اخلدمة يف اجلامعة بناء 

على اإنهاء اخلدمة للنقل، حيث بلغ عددهم 12 ع�ضًوا؛  اأي مان�ضبته 4 %، واأخرًيا 

 ،  %3 بن�ضبة  اأع�ضاء    9 بلغ عددهم  الذين تركوا اخلدمة  ب�ضبب وفاتهم، حيث 

ويبني اجلدول رقم ) 3-10(  اأن اأكرب عدد من بني الذين تركوا اخلدمة ي�ضغلون 

مرتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد؛ حيث بلغ عددهم  122  ع�ضوًا، بن�ضبة قدرها  38% ، يلي 

 ،%21 بن�ضبة قدرها  68 ع�ضوًا،   بلغوا  اأ�ضتاذ، حيث  ي�ضغلون مرتبة  الذين  ذلك 

الرتتيب  -على  واملدر�س  واملعيد  املحا�ضر  درجة  ثم  م�ضارك،  اأ�ضاتذة  درجة  ثم 

والتوايل- بن�ضب قدرها  20 % ، 12 % ، 7 % ،  1 %.

 جدول رقم )3-10( اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم التاركني للخدمة موزعني

بح�ضب املرتبة العلمية ، و�ضبب ترك اخلدمة ،  واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

الإجمايل الكليمدر�ضمعيدحما�صراأ�صتاذ م�صاعداأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذاجلن�ض�صبب ترك اخلدمة

اأخرى

2031107ذكر

0001001اأنثى

2032108املجموع

الإحالة على التقاعد 

4200017ذكر

1021004اأنثى

52620116املجموع

ال�ضتقالة

351046028ذكر

11525014اأنثى

4615611042املجموع

انتهاء العقد

2432401210109ذكر

271210325اأنثى

2639521313134املجموع

4220109ذكرالوفاة

اإنهاء اخلدمة للنقل

2002307ذكر

0011305اأنثى

20136012املجموع



ث
ثال

 ال
ب

با
ال

108

الإجمايل الكليمدر�ضمعيدحما�صراأ�صتاذ م�صاعداأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذاجلن�ض�صبب ترك اخلدمة

بلوغ ال�ضن القانونية

1611321033ذكر

31631014اأنثى

1921952047املجموع

بناء على رغبة اجلامعة

5142461050ذكر

1042007اأنثى

6142881057املجموع

الإجمايل 

60569227141250ذكر 

8930119370اأنثى 

686512238234320املجموع

 تابع - جدول رقم )3-10( اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم التاركني للخدمة موزعني

بح�ضب املرتبة العلمية ، و�ضبب ترك اخلدمة ،  واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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   5/3   أعداد األساتذة الزائرين في كليات الجامعة : 

يبني اجلدول رقم ) 3-11 ( اأعداد الأ�ضاتذة الزائرين يف كليات اجلامعة خالل 

العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ ـ الذين ا�ضتقدموا من خمتلف دول العامل، فقد 

بلغ عددهم  434 زائًرا، بلغ عدد الذكور منهم  364  زائرًا  بن�ضبة قدرها 84 %، 

والإناث  70  زائرة بن�ضبة قدرها 16 % .

ونالحظ من اجلدول اأن اإدارة اجلامعه قد حازت على الن�ضيب الأكرب من عدد 

الزائرين؛ حيث بلغ عدد الزائرين لها 223  زائرًا ، بن�ضبة قدرها  51 %، وجند 

اأن الزائرين اإىل اجلامعة من الدول العربية بلغ عددهم  81  زائرًا،  بن�ضبة قدرها 

بن�ضبة  زائرًا   58 اإىل   و�ضل  فقد  الأ�ضيوية  الدول  من  الزائرين  اأما عدد   ،%  19

قدرها 13 %، وبلغ عدد الزائرين من الـدول الأوروبية 129 زائرًا، بن�ضبة قدرها  

30 %، وبلغ عدد الزائرين من دول اأمريكا وكندا 151 زائرًا، بن�ضبة قدرها 35 % ، 

وبلغ عدد الزائرين من دول اأفريقيا  15 زائرًا، بن�ضبة قدرها 3 % .

 جدول رقم )3-11( بيان بالأ�ضاتذة الزائرين اإىل اجلامعة

 موزعني بح�ضب اجلهة والدولة واجلن�س يف العام الدرا�ضي 1433 / 1434هـ
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1010000000000000000000000000000000000000000000101اأذربيجان

1010000000000000010101000000000020200000000213718اأ�ضرتاليا

00000000000000000001000000000000000000000325426الأردن

0000000000000000000000000000000000000000000011011البحرين

0000000000000000000000000000000000000000000303303الربازيل

1010000000000000000000000000000000000000000000101الربتغال

1120000000000000000000000000000000000000000000112الت�ضيك

2020000000002101000000000010001000000000000202909اجلزائر

1010000000000000000000000000000000000000000101202الدمنارك

000000000000000011200000000000000000000000123235ال�ضودان

0000000000000000000001000000000010100000000101303ال�ضويد

0000000000000000010100000000000000000000000000101ال�ضومال

0000000000000101000000000000000000000000000112213ال�ضني

0000000000000000000000000000000000000000000202202العراق
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1010003030001101000000000000000000000000000911015116املانيا

0001010000000000000000000000000000000000000000101املغرب

0000000000000000000000000000000010100000000000101الرنويج

0000000000000000000000000000000010100000000213314النم�ضا

20200000000010000000000000000000000000000001301316016الهند

0000000000003000000000000000000000000000000404707اليابان

3030000000000000000000000000000000000000000303606اليونان

0000000000000000000000000000000000000000000516516اإيطاليا

0000000000000000000000000000000000000000000123123اإندوني�ضيا

1010000000000000000000000000000000000000000000101اإي�ضلندا

0000000000000000000000000000000000000000000808808اأ�ضبانيا

0000000000000000000000000000000000000000000101101اأ�ضتونيا

6171122243147202013316003750050500527042622403874510321124اأمريكا

0000000000000000000000000000000030300000000101404باك�ضتان

20200000011200001000100101400000000000000002452934741بريطانيا

1010000000000000010100000000000000000000000202404بلجيكا

0000000000001000000000000000000000000000000000101بنجالدي�س

0000000000000000000000000000000010100000000000101بولندا

000000000000110100000000000000000000000000900011011تركيا

0000000000000000000000000000000000010000000000101ت�ضيليا

00000000020200110000000000000000100100000000000012113جنوب اأفريقيا

0000000000000000000000000000000000000000000011011رو�ضيا

0000000000000000000000000000000000000000000101101�ضاحل العاج

0000000000000000000000000000000000000000000101101�ضلوفينا

0000000000000000000000000000000000000000000101101�ضنغافورا

0000000000000000000000000000000000000000000303303�ضوي�ضرا

4040000000000000000000000000000010100000000213718فرن�ضا

تابع - جدول رقم )3-11( بيان بالأ�ضاتذة الزائرين اإىل اجلامعة موزعني بح�ضب اجلهة والدولة واجلن�س يف العام الدرا�ضي 1433 / 1434هـ
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1010000000000000000000000000000000000000000101202فلندا

0000000000000000000000000000000000000000000202202كازاخ�ضتان

1010001013031000020200010000000010100000000751217522كندا

2020000000000000000000000000000000000000000101303كوريا .ج

0000000000000000001100000000000000000000008132181422لبنان

0000000000006000000000000001120000000000000000718ماليزيا

50510100000020000000001000011200000000000001421624327م�ضر

0000000000000000000000000000000100000000000000101نيجرييا

0000000000000000000000000000000000000000000101101نيوزيلندا

0000000000000101000000000000000010100000000325527هولندا

3723941562892112571811952413495157291129231142622491754822336470434الإجمايل

6/3  أهم القرارات التنظيمية التي اتخذها مجلس الجامعة :

اأ. قرار جمل�س اجلامعة يف جل�ضته الثامنة بتاريخ 1434/6/26 هـ مايلي:

اإ�ضافة قاعدة تنفيذية لن�س املاده )11( من الالئحة •  املوافقة على 

هيئة  اأع�ضاء  من  ال�ضعوديني  اجلامعات  من�ضوبي  ل�ضوؤون  املنظمة 

اأ�ضتاذ  رتبة  على  للتعيني  اأنه  على  تن�س  حكمهم،  يف  ومن  التدري�س 

م�ضاعد )) يجب اأن يحقق املتقدم للتعيني �ضروط التعيني على وظيفة 

مل  ،واإذا  الالئحة  ذات  من   )4( املادة  يف  عليها  املن�ضو�س   ، معيد 

يحقق ذالك فاإنه لبد اأن يظهر متيًزا يرت�ضيه املجل�س العلمي، مثل 

والكلية  الق�ضم  يقدم  اأن  ،على  البحثي  التميز  اأو  التدري�ضي  التميز 

مايدل على ذالك التميز((.

تابع - جدول رقم )3-11( بيان بالأ�ضاتذة الزائرين اإىل اجلامعة موزعني بح�ضب اجلهة والدولة واجلن�س يف العام الدرا�ضي 1433 / 1434هـ
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1/4  االبتعاث 

 1/1/4  املبتعثون اجلدد :

العام  اململكة خالل  للدرا�ضة خارج  واملبتعثات اجلدد  املبتعثني  اإجمايل عدد  بلغ 

بلغت  بن�ضبة  طالبًا،   128 منهم  وطالبة،  طالبًا   248 1434/1433هــ   الدرا�ضي 

وجاءت  تخ�ض�ضًا،   144 على  موزعني   ،%48 بلغت  بن�ضبة  طالبة،   120 و   ،%52

بلغت  بن�ضبة  الأوىل  املرتبة  يف  وال�ضحية  الطبية  العلوم  كليات  تخ�ض�ضات 

  ،%34 بلغت  بن�ضبة  والجتماعية،  الإن�ضانية  العلوم  كليات  تخ�ض�ضات  ثم   ،%40

وتخ�ض�ضات كليات العلوم الأ�ضا�ضية والتطبيقية، بن�ضبة بلغت %26 . 

مت توزيع اأعداد املبتعثني واملبتعثات اجلدد من حيث درجة البتعاث العلمية اإىل 

92 طالبًا وطالبة للح�ضول على درجة الدكتوراه، بن�ضبة بلغت 37%، و 111 طالبًا 

21 طالبًا وطالبة  و   ،%45 بلغت  بن�ضبة  املاج�ضتري،  للح�ضول على درجة  وطالبة 

للح�ضول على درجة الزمالة، بن�ضبة بلغت 8%، و 24 طالبًا وطالبة للح�ضول على 

درجة الدبلوم العايل، بن�ضبة بلغت %10 .

للعام  باخلارج  للدرا�ضة  جددًا  طالبًا  ابتعثت   التي  البتعاث  جهات  عدد  وبلغ 

نف�ضه 22 جهة، وجاءت كلية الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية يف املرتبة الأوىل من 

حيث عدد املبتعثني واملبتعثات، حيث ابتعثت 43 طالبًا وطالبة بن�ضبة بلغت %17، 

28 طالبًا وطالبة،  بابتعاثها  الثانية  املرتبة  التطبيقية يف  الطبية  العلوم  كلية  ثم 

بن�ضبة بلغت 11%، ثم باقي الكليات بن�ضبة بلغت 72% من اإجمايل عدد املبتعثني 

واملبتعثات اجلدد؛ كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم )1-4(.

 جدول رقم )4-1( اأعداد املبتعثني واملبتعثات اجلدد للدرا�ضة باخلارج 

موزعني ح�ضب جهة الإبتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

العمادات

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001اأنثىحا�ضب اآىل

01001الإجمايل

الإدارات

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001ذكراإدارة العمال

01001ذكرا�ضطرابات �ضلوكية وتوحد

01001اأنثىتقنية معلومات

01001اأنثىوراثة جزئية

04004الإجمايل
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ال�صنة التح�صريية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001ذكراللغة الإجنليزية

10001ذكرتقنية معلومات

11002الإجمايل

اإدارة الأعمال

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

03003ذكراإدارة الأعمال

اإدارة مالية

11002ذكر

10001اأنثى

11002ذكراقت�ضاد

10001اأنثىالإدارة العامة

11002ذكرالتحليل الكمي

01001اأنثىاملحا�ضبة

نظم املعلومات الإدارية

01001ذكر

02002اأنثى

5100015الإجمايل

الآداب

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

اإعالم عالقات عامة

10001ذكر

01001اأنثى

اإعالم و �ضحافه

01001ذكر

01001اأنثى

01001اأنثىالأدب الإجنليزي

10001ذكرالأدب العربي

الإعالم

10001ذكر

01012اأنثى

01001ذكرالتاريخ
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تابع - الآداب

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

11002ذكراللغة الإجنليزية

00011اأنثىاللغة العربية

اللغويات التطبيقية

11002ذكر

13004اأنثى

01001اأنثىجغرافيا

علم الجتماع

10001ذكر

00011اأنثى

00011ذكرنظم املعلومات

7120423الإجمايل

الرتبية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

10001اأنثىالرتبية

الرتبية اخلا�ضة

02002ذكر

41005اأنثى

01001اأنثىالقيادة الرتبوية وال�ضيا�ضة التعليمية

10001اأنثىتربية فنية

10001اأنثىتعليم ماقبل املرحلة البتدائية

00022اأنثىعلم النف�س

01001اأنثىعلم نف�س عالجي

مناهج وطرق التدري�س العامة

20002ذكر

00011اأنثى

10001ذكرمناهج وطرق تدري�س اللغة الإجنليزية

1050318الإجمايل

 احلقوق والعلوم ال�صيا�صية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001اأنثىالقانون اجلنائي

01001ذكرالقانون املدين

01001ذكرقانون جتاري

قانون عام

02002ذكر

00022اأنثى

05027الإجمايل
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 الدرا�صات التطبيقية وخدمة املجتمع

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

00011اأنثىاإدارة الأعمال

10001اأنثىاقت�ضاد

01001اأنثىالرتجمة واللغة

00011اأنثىاملحا�ضبة

10001اأنثىاأمن املعلومات

10001اأنثىتربية وتعليم

01001اأنثىترجمة لغة اإجنليزية

01001اأنثىعلم النف�س

10001اأنثىعلوم احلا�ضب الآيل

43029الإجمايل

ال�صيدلة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

10001ذكرال�ضيدلة و�ضناعة الأدوية

10001ذكر�ضيدلة اإكلينيكية

20002ذكرعلم الأدوية وال�ضموم

علوم �ضيدلية

01001ذكر

20013اأنثى

61018الإجمايل

ال�صياحة والآثار

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

10001ذكراآثار اإ�ضالمية

01001ذكراآثار قدمية

10001ذكراآثار ما قبل التاريخ

00011ذكراإدارة ال�ضيافة

10001ذكراإر�ضاد �ضياحي

22004ذكرالإدارة ال�ضــياحية والفندقية

53019الإجمايل
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العلوم

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

10001اأنثىالإح�ضاء الريا�ضي

02002ذكرالكيمياء الع�ضوية

01001ذكراملناعة

00011اأنثىعلم احليوان

علم اخللية وبيولوجيا جزئية

01001ذكر

10001اأنثى

11002اأنثىعلم الريا�ضيات

10001ذكرعلوم ب�ضريات

10001ذكرفيزياء طبيبة

00011اأنثىكيمياء احليوان

02002اأنثىكيمياء حيوية

01001ذكركيمياء غري ع�ضوية

580215الإجمايل

طب الأ�صنان

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

ال�ضتعا�ضة ال�ضنية

00101ذكر

00011اأنثى

ال�ضحة العامة

02002ذكر

01001اأنثى

00202ذكرتقومي الأ�ضنان

00101ذكرطب وت�ضخي�س اأمرا�س الفم

10001ذكرعلم اأحياء الفم

01001ذكرعلوم �ضحة الفم

40004اأنثىعلوم طب الأ�ضنان

544114الإجمايل
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الأمري �صلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

20002ذكرال�ضحة العامة

20002 الإجمايل

الطب وامل�صت�صفيات اجلامعية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

الأ�ضعة الت�ضخي�ضية

02002ذكر

02002اأنثى

00101ذكرالأع�ضاب

01001ذكرالتخدير

اجلراحة العامة

02204ذكر

20103اأنثى

ال�ضحة العامة

02002ذكر

12003اأنثى

02002ذكرالطب التجريبي

02002ذكرالعلوم ال�ضحية

املناعة

10001ذكر

10001اأنثى

00101اأنثىاأمرا�س اجلهاز اله�ضمي

00101اأنثىاأمرا�س الدم والأورام

00202ذكراأمرا�س الروماتيزم

00101ذكراأمرا�س ال�ضدر

00101ذكرجراحة اأوعية دموية

00303ذكرجراحة مخ واأع�ضاب

طب الأطفال

00101ذكر

00011اأنثى

00101ذكرطب ب�ضرى وجراحة

00101ذكرطب وجراحة العيون

10001اأنثىعلم الوبائيات والإح�ضاء احليوي
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تابع - الطب وامل�صت�صفيات اجلامعية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01102ذكرعلم الوراثة

01001اأنثىعلم وظائف الأع�ضاء

01001ذكرعلوم التاأهيل

01001اأنثىعلوم ب�ضريات

61917143الإجمايل

التمري�ض

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001ذكراللغة الإجنليزية

01001اأنثىمتري�س

10001اأنثىمتري�س �ضحة املجتمع

12003 الإجمايل

العلوم الطبية التطبيقية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

20002اأنثىالتاأهيل ال�ضحي

10001ذكرالتغذية الإكلينيكية

10001ذكرالرنني املغناطي�ضي

01001اأنثىالعالج الطبيعي

01001اأنثىالكيمياء احليوية الطبية

03003اأنثىت�ضوير طبي

تكنولوجيا طبية حيوية

02002ذكر

01001اأنثى

01001اأنثى�ضمعيات

00011اأنثى�ضحة اأ�ضنان

10001اأنثى�ضوتيات

01001اأنثىعالج طبيعي

03003اأنثىعالج علل النطق وال�ضمع
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تابع - العلوم الطبية التطبيقية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

10001اأنثىعلم ال�ضمع والفم

10001اأنثىعلم املناعة

04015اأنثىعلوم املختربات الإكلينيكيه

01001اأنثىعلوم طبية

10001ذكرمواد طب الأ�ضنان

8180228الإجمايل

 العمارة والتخطيط

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

10001ذكرالتخطيط والت�ضميم العمراين

01001ذكرالت�ضميم البيئي

10001ذكرالت�ضميم العمرانى

10001ذكرالعمارة البيئية

02002ذكرالعمارة وعلوم البناء

33006الإجمايل

اللغات والرتجمة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

10001ذكرالل�ضانيات

01001اأنثىاللغة الأملانية

اللغويات التطبيقية

20002ذكر

10012اأنثى

10001ذكرعلوم الرتجمة

03003اأنثى 

540110الإجمايل
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 املجتمع 

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

10001ذكرالرتبية اخلا�ضة

10001ذكراأمن املعلومات

10001ذكرهند�ضة الربجميات

30003الإجمايل

 الهند�صة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

00011ذكراللغة الإجنليزية

10001ذكرهند�ضة الإت�ضالت

20024ذكرهند�ضة كهربائية

30036الإجمايل

علوم الأغذية والزراعة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

10001ذكرالإر�ضاد الزراعي

10001ذكرالقت�ضاد الزراعي

10001ذكرتغذية الدواجن

30003الإجمايل

 علوم احلا�صب واملعلومات

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

00011اأنثىتقنية معلومات

01001اأنثىذكاء ا�ضطناعي

علوم احلا�ضب واملعلومات

12003ذكر

52007اأنثى

02002اأنثىهند�ضة الربجميات

10001اأنثىهند�ضة النظم

770115الإجمايل
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علوم الريا�صة والن�صاط البدين

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

10001ذكرالتدريب الريا�ضي

10001ذكرعلوم احلركة

20002الإجمايل

معهد اللغويات العربية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

11002ذكراللغويات التطبيقية

11002الإجمايل

دولة،   11 على  باخلارج  للدرا�ضة  اجلدد  واملبتعثات  املبتعثني  اأعداد  عت  وزِّ وقد 

جاءت الوليات املتحدة الأمريكية يف املرتبة الأوىل بن�ضبة بلغت 47%، ثم بريطانيا 

بن�ضبة بلغت 33%، ثم كندا بن�ضبة بلغت 12%، ثم اأ�ضرتاليا بن�ضبة بلغت 3%، وباقي 

الدول بلغ اإجمايل ن�ضبتهم 5%، كما هو مبني يف اجلدول رقم )2-4(

  جدول رقم ) 4-2 ( اأعداد املبتعثني واملبتعثات اجلدد باخلارج، 

وزعت بح�ضب مكان الدرا�ضة والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

اجلن�ضمكان الدرا�صة
الدرجة العلمية

اجلملة
دبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

اأ�ضرتاليا

50005ذكر

12003اأنثى

62008املجموع

20002ذكراأملانيا 

10001اأنثىاإيرلندا

بريطانيا

1020113ذكر

22370968اأنثى

323901081املجموع

10001ذكربلجيكا

00303ذكرفرن�ضا

كندا

599023ذكر

13228اأنثى

61211231املجموع

 تابع - جدول رقم )4-1( اأعداد املبتعثني واملبتعثات اجلدد للدرا�ضة باخلارج 

موزعني ح�ضب جهة الإبتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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اجلن�ضمكان الدرا�صة
الدرجة العلمية

اجلملة
دبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

10012اأنثىنيوزيلندا

هولندا

01001ذكر

10001اأنثى

11002املجموع

اأمريكا

27426479ذكر

14151737اأنثى

4157711116املجموع

10001ذكرال�ضني 

الإجمايل 

5154185128ذكر

4157319120اأنثى

921112124248املجموع

 تابع - جدول رقم ) 4-2 ( اأعداد املبتعثني واملبتعثات اجلدد باخلارج، 

وزعت بح�ضب مكان الدرا�ضة والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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2/1/4 املبتعثون الذين يوا�صلون درا�صتهم : 

يوا�ضلن  الالئي  واملبتعثات  درا�ضتهم  يوا�ضلون  الذين  املبتعثني  اإجمايل عدد  بلغ 

طالب   1210 1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  يف  اململكة  خارج  درا�ضتهن 

بلغت   بن�ضبة  مبتعثه،   484 و   ،%60 بلغت  بن�ضبة  مبتعثًا،   726 منهم  وطالبات، 

ا، جاءت تخ�ض�ضات الكليات الطبية  40%. وقد وزعت الأعداد على 320 تخ�ض�ضً

العلوم  كليات  تخ�ض�ضات  ثم   ،%45 بلغت  بن�ضبة  الأوىل،  املرتبة  يف  وال�ضحية 

العلوم  كليات  تخ�ض�ضات  واأخرًيا    ،%  30 بلغت  بن�ضبة  والجتماعية،  الإن�ضانية 

الذين  واملبتعثات  املبتعثني  واأعداد   .%  25 بلغت  بن�ضبة  والتطبيقية،  الأ�ضا�ضية 

 421 اإىل  العلمية  البتعاث  درجة  حيث  من  وزعت  باخلارج  درا�ضتهم  يوا�ضلون 

طالبًا   567 ،و   %35 بلغت  بن�ضبة  الدكتوراه،  درجة  على  للح�ضول  وطالبة  طالبًا 

وطالبة للح�ضول على درجة املاج�ضتري، بن�ضبة بلغت 47% ، و138 طالًبا وطالبة 

للح�ضول على درجة الزمالة، بن�ضبة بلغت 11%، و 84 طالبًا وطالبة للح�ضول على 

درجة الدبلوم العايل، بن�ضبة بلغت 7% ،كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم )3-4( .

 جدول رقم ) 4-3 ( اأعداد املبتعثني واملبتعثات املوا�ضلني لدرا�ضتهم باخلارج، 

وزعت بح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

العمادات

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

01001ذكراإدارة الأعمال

01001اأنثىالتعليم الدوىل

10001اأنثىالتعليم امل�ضتمر

01001اأنثىحا�ضب اآيل

13004الإجمايل

الإدارات

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

02002ذكراإدارة الأعمال

01001ذكراإ�ضطرابات �ضلوكية وتوحد

20002ذكراللغة العربية

01001اأنثىتقنية معلومات

10001ذكرعلم لغة

01001اأنثىوراثة جزئية

35008الإجمايل



بع
را

 ال
ب

با
ال

128

ال�صنة التح�صريية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

10001ذكرالرتبية

01001ذكرالقيادة الرتبوية وال�ضيا�ضة التعليمية

اللغة الإجنليزية

01001ذكر

00011اأنثى

01001ذكراملناهج وطرق التدري�س

10001ذكرتقنية معلومات

23016الإجمايل

 اإدارة الأعمال

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

01001اأنثىاإدارة اأعمال ت�ضويق

اإدارة الأعمال

15006ذكر

02002اأنثى

اإدارة مالية

14005ذكر

12003اأنثى

اقت�ضاد

12003ذكر

02002اأنثى

الإدارة العامة

12003ذكر

31004اأنثى

11002ذكرالتحليل الكمي

املحا�ضبة

13004ذكر

03036اأنثى

10001اأنثىدرا�ضات �ضرقية

01001ذكرعلم الإح�ضاء

11002اأنثىعلوم احلا�ضب واملعلومات

نظم املعلومات الإدارية

04004ذكر

03003اأنثى

12370352الإجمايل

 تابع - جدول رقم ) 4-3 ( اأعداد املبتعثني واملبتعثات املوا�ضلني لدرا�ضتهم باخلارج، 

وزعت بح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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 الآداب

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

00011اأنثىاإعالم الت�ضال اخلطابي

اإعالم عالقات عامة

10001ذكر

01012اأنثى

01001ذكراإعالم نظريات الت�ضال

10001اأنثىاإعالم هند�ضة الت�ضالت

اإعالم و �ضحافه

07007ذكر

01001اأنثى

الأدب الإجنليزي

32005ذكر

24006اأنثى

10001ذكرالأدب العربي

الإعالم

13004ذكر

01023اأنثى

02002ذكرالتاريخ

10001ذكرالتاريخ الإ�ضالمي

التاريخ احلديث

01001ذكر

00011اأنثى

10001اأنثىالت�ضويق والإدارة

الل�ضانيات

11002ذكر

00011اأنثى

اللغة الإجنليزية

33006ذكر

12003اأنثى

10012اأنثىاللغة العربية

اللغويات التطبيقية

13004ذكر

16007اأنثى

جغرافيا

10001ذكر

01001اأنثى

10001اأنثى�ضحة املجتمع

 تابع - جدول رقم ) 4-3 ( اأعداد املبتعثني واملبتعثات املوا�ضلني لدرا�ضتهم باخلارج، 

وزعت بح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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تابع -  الآداب

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

علم الجتماع

41005ذكر

10023اأنثى

11002ذكرعلم الدللة واملعجمات

14005ذكرعلوم املكتبات واملعلومات

01012ذكرنظم املعلومات

10001ذكرنظم املعلومات اجلغرافية

294601085الإجمايل

الرتبية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

01001اأنثىاإدارة تربوية

01001ذكراإدارة ريا�ضية

اأ�ضول الرتبية

01001ذكر

00011اأنثى

01001ذكرالإح�ضاء والقيا�س

10001ذكرالإدارة والتخطيط الرتبوي

ال�ضرابات ال�ضلوكية والنفعالية

10001ذكر

01001اأنثى

الرتبية

02002ذكر

30003اأنثى

02002ذكرالرتبية البدنية اخلا�ضة

الرتبية اخلا�ضة

561113ذكر

550414اأنثى

10001اأنثىالتعليم امل�ضتمر

10001اأنثىالتقنية التعليمية

10001ذكرالريا�ضيات

القيادة الرتبوية وال�ضيا�ضة التعليمية

10001ذكر

01001اأنثى

 تابع - جدول رقم ) 4-3 ( اأعداد املبتعثني واملبتعثات املوا�ضلني لدرا�ضتهم باخلارج، 

وزعت بح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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تابع - الرتبية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

00011اأنثىاللغة الإجنليزية

10001ذكراللغة الإجنليزية لغري الناطقني بها

01001اأنثىاملناهج وطرق التدري�س

01001اأنثىتربية تعليم ابتدائي

12003اأنثىتربية خا�ضة-تخلف عقلي

01001اأنثىتربية خا�ضة �ضديدي الإعاقة

تربية خا�ضة �ضعوبات التعليم

10001ذكر

20002اأنثى

20002اأنثىتربية فنية

تطبيقات احلا�ضب الآيل وال�ضبكات

10001ذكر

01001اأنثى

تعليم الكبار

01001ذكر

01001اأنثى

10001اأنثىتعليم ماقبل املرحلة البتدائية

تقنيات التعليم

15006ذكر

00011اأنثى

10001اأنثىدرا�ضة طفولة مبكرة

30003اأنثىريا�س الأطفال

10001اأنثىطرق الرتبية الفنية

علم النف�س

01001ذكر

02035اأنثى

32005اأنثىعلم نف�س عالجي

10001اأنثىمناهج وطرق التدري�س الرتبية الإ�ضالمية

مناهج وطرق التدري�س العامة

20002ذكر

00011اأنثى

20002ذكرمناهج وطرق تدري�س اللغة الإجنليزية

مناهج وطرق تدري�س احلا�ضب الآيل

01001ذكر

01001اأنثى

10001اأنثىمناهج وطرق تدري�س اللغة العربية

434111297الإجمايل

 تابع - جدول رقم ) 4-3 ( اأعداد املبتعثني واملبتعثات املوا�ضلني لدرا�ضتهم باخلارج، 

وزعت بح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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كلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

01001ذكرالعالقات الدولية

القانون اجلنائي

02002ذكر

02002اأنثى

القانون اخلا�س

11002ذكر

01012اأنثى

القانون الد�ضتوري

01001ذكر

01001اأنثى

القانون املدين

03003ذكر

04004اأنثى

00011ذكراللغة الإجنليزية

01001ذكرعلوم �ضيا�ضية

01001اأنثىقانون التجارة الدولية

قانون جتاري

01001ذكر

01001اأنثى

قانون عام

16007ذكر

02046اأنثى

2280636الإجمايل

 الدرا�صات التطبيقية وخدمة املجتمع

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

00011اأنثىاإدارة الأعمال

10001اأنثىاإدارة عامة

10001اأنثىاقت�ضاد

01001اأنثىالرتبية

12003اأنثىالرتبية اخلا�ضة

01001اأنثىالرتجمة واللغة

10001اأنثىاخلاليا والأن�ضجة

01001اأنثىالعلوم والرتبية

 تابع - جدول رقم ) 4-3 ( اأعداد املبتعثني واملبتعثات املوا�ضلني لدرا�ضتهم باخلارج، 

وزعت بح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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تابع -  الدرا�صات التطبيقية وخدمة املجتمع

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

00011اأنثىاملحا�ضبة

10001اأنثىاأمن املعلومات

01001اأنثىتربية عامة

10001اأنثىتربية وتعليم

01001اأنثىترجمة لغة اإجنليزية

10001اأنثىتعليم ما قبل املرحلة البتدائية

01001اأنثىعلم النف�س

23016اأنثىعلوم احلا�ضب الآيل

01001اأنثىعلوم �ضحة املجتمع

00011اأنثىمكتبات ونظم معلومات

9120425الإجمايل

ال�صيدلة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

10001ذكراإدارة ال�ضيدلة

10001ذكرال�ضيدلة و�ضناعة الأدوية

ال�ضيدلة احليوية وحركية الدواء

10001ذكر

11002اأنثى

00022ذكراللغة الإجنليزية

�ضيدلة اإكلينيكية

1400014ذكر

30003اأنثى

�ضيدلة كيميائية

22004ذكر

01001اأنثى

علم الأدوية وال�ضموم

63009ذكر

42017اأنثى

علم العقاقري

31004ذكر

01001اأنثى

 تابع - جدول رقم ) 4-3 ( اأعداد املبتعثني واملبتعثات املوا�ضلني لدرا�ضتهم باخلارج، 

وزعت بح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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تابع - ال�صيدلة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

علوم �ضيدلية

1140015ذكر

52018اأنثى

01001ذكرهند�ضة طبية

52180474الإجمايل

ال�صياحة والآثار

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

10001ذكراآثار اإ�ضالمية

01001ذكراآثار قدمية

11002ذكراآثار ما قبل التاريخ

04015ذكراإدارة ال�ضيافة

10001ذكراإدارة من�ضاآت

10001ذكراإر�ضاد �ضياحي

01001ذكرالآثار واملتاحف

الإدارة ال�ضــياحية والفندقية

550010ذكر

01001اأنثى

00011ذكراللغة الإجنليزية

10001ذكرتاريخ واآثاراجلزيرة

10130225الإجمايل

العلوم

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

20002اأنثىاأحياء علم اخللية

10001ذكرالإح�ضاء التطبيقي

10023اأنثىالإح�ضاء الريا�ضي

10001اأنثىالتقنية التعليمية

00011اأنثىالطفيليات

10001اأنثىالفيزياء احليوية

 تابع - جدول رقم ) 4-3 ( اأعداد املبتعثني واملبتعثات املوا�ضلني لدرا�ضتهم باخلارج، 
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تابع - العلوم

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

الكيمياء الع�ضوية

02002ذكر

01001اأنثى

10001اأنثىاللغة الإجنليزية

01001ذكراملناعة

00011اأنثىالنبات والأحياء الدقيقة

01001ذكرباكرتيولوجي

10001ذكربحوث العمليات

10001ذكرتقنية النانو يف الكروماتوجرافيا

20002ذكرجيولوجيا املياه

ريا�ضيات تطبيقية

10001ذكر

10001اأنثى

10001ذكرريا�ضيات جرب

10001ذكرعلم الإح�ضاء

10001ذكرعلم البكترييا

01001ذكرعلم البيئة

00011اأنثىعلم احل�ضرات

علم احليوان

01001ذكر

00033اأنثى

علم اخللية وبيولوجيا جزئية

11002ذكر

10001اأنثى

علم الريا�ضيات

13004ذكر

31004اأنثى

علم الفيزياء

11002ذكر

20002اأنثى

22004ذكرعلم الكيمياء

10001ذكرعلم املناعة

10001اأنثىعلم النبات

10001ذكرعلم الوراثة

 تابع - جدول رقم ) 4-3 ( اأعداد املبتعثني واملبتعثات املوا�ضلني لدرا�ضتهم باخلارج، 
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تابع - العلوم

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

10001ذكرعلوم ب�ضريات

10001اأنثىعلوم طبية

10001ذكرغابات

10001ذكرف�ضيولوجيا النبات

10001ذكرفيزياء اجل�ضيمات الأولية

فيزياء الليزر

20002ذكر

10001اأنثى

10001ذكرفيزياء طبية

00011اأنثىفيزياء فلكية

00011اأنثىفيزياء نظرية

10001اأنثىفيزياء نووية

20002اأنثىكيمياء الربوتني

00011اأنثىكيمياء احليوان

01001ذكركيمياء جزئية

15039اأنثىكيمياء حيوية

كيمياء غري ع�ضوية

01001ذكر

10001اأنثى

442201480الإجمايل

 طب ال�صنان

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

10001ذكراأ�ضعة الوجة والفكني والفم

ال�ضتعا�ضة ال�ضنية

22105ذكر

00011اأنثى

01001اأنثىالإ�ضالح التحفظي لالأ�ضنان

ال�ضحة العامة

04004ذكر

02002اأنثى
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تابع -  طب ال�صنان

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

العالج التحفظي لالأ�ضنان وعلوم طب الأ�ضنان

12003ذكر

01001اأنثى

تقومي الأ�ضنان

01203ذكر

11002اأنثى

جراحة الوجة والفكني

01001ذكر

01001اأنثى

01001اأنثىطب الفم والأ�ضنان

00101ذكرطب وت�ضخي�س اأمرا�س الفم

01001اأنثىطب وجراحة الأ�ضنان

عالج الع�ضب وجذور ال�ضنان

01001ذكر

00011اأنثى

10001ذكرعلم اأحياء الفم

01001اأنثىعلم اأمرا�س الفم

01001ذكرعلوم �ضحة الفم

علوم طب الأ�ضنان

2150017ذكر

960015اأنثى

مواد طب الأ�ضنان

01001ذكر

10001اأنثى

18434267الإجمايل

الأمري �صلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

20002ذكرال�ضحة العامة

01001ذكرنظم املعلومات ال�ضحية

21003الإجمايل
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 الطب وامل�صت�صفيات اجلامعية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

01001اأنثىاإدارة ا�ضرتاتيجية

00101ذكرالأحياء الدقيقة

الأ�ضعة الت�ضخي�ضية

02204ذكر

03104اأنثى

00404ذكرالع�ضاب

00202ذكرالأمرا�س اجللدية والتنا�ضلية

00404ذكرالأنف والأذن

00202ذكرالأورام اخلبيثة

01001اأنثىالباطنة-اجلهاز اله�ضمي

00101ذكرالبحث الإكلينيكي

01203ذكرالتخدير

الت�ضريح

10001ذكر

11002اأنثى

اجلراحة العامة

038011ذكر

25209اأنثى

ال�ضحة العامة

05005ذكر

25018اأنثى

02002ذكرالطب التجريبي

الطب النف�ضي

11305ذكر

00101اأنثى

01001ذكرالعالج الطبيعي

العلوم ال�ضحية

02002ذكر

10001اأنثى

00202ذكرالعناية املركزة

00101ذكرالعناية املركزة لالأطفال

املناعة

10001ذكر

10001اأنثى

00101اأنثىاأمرا�س اجلهاز اله�ضمي

اأمرا�س الدم والأورام

00101ذكر

00101اأنثى
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تابع -  الطب وامل�صت�صفيات اجلامعية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

00202ذكراأمرا�س الروماتيزم

00202ذكراأمرا�س ال�ضدر

اأمرا�س الغدد ال�ضماء وال�ضكر

00101ذكر

00101اأنثى

اأمرا�س القلب

10405ذكر

31004اأنثى

00101ذكراأمرا�س الكلى

اأمرا�س الن�ضاء والولدة

00202ذكر

00101اأنثى

00101ذكرامرا�س جلدية وزهرية

00101ذكرت�ضوير طبي

10001ذكرتقنية هند�ضة املعلومات الطبية

02002ذكرتكنولوجيا طبية حيوية

00606ذكرجراحة الأنف والذن واحلنجرة

جراحة التجميل

00404ذكر

00101اأنثى

00808ذكرجراحة العظام

00202ذكرجراحة امل�ضالك البولية

00202ذكرجراحة اأوعية دموية

جراحة قلب

00101ذكر

20002اأنثى

00707ذكرجراحة مخ واأع�ضاب

02002اأنثى�ضحة املجتمع

01001ذكر�ضيدلة اإكلينيكية

01001اأنثى�ضيدلة

10102اأنثىطب الأ�ضرة واملجتمع

طب الطفال

00606ذكر

01214اأنثى

0216018ذكرطب الأمرا�س الباطنية

00303ذكرطـب الطـــوارئ
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تابع -  الطب وامل�صت�صفيات اجلامعية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

00606ذكرطب الطوارىء

طب ب�ضري وجراحة

00303ذكر

10001اأنثى

00101ذكرطب وجراحة اأطفال

طب وجراحة العيون

00404ذكر

31004اأنثى

طرق البحث الطبية

08008ذكر

02002اأنثى

00101اأنثىعالج وعناية مركزة

10001اأنثىعلم الأدوية

علم المرا�س

10001ذكر

00101اأنثى

10001اأنثىعلم الت�ضريح

01001ذكرعلم العقاقري

علم الوبائيات والإح�ضاء احليوي

01001ذكر

10001اأنثى

01102ذكرعلم الوراثة

علم اأمرا�س الن�ضجة واخلاليا

01102ذكر

00101اأنثى

20002ذكرعلم خلية وبيولوجيا جزئية

علم وظائف الأع�ضاء

02002ذكر

12003اأنثى

10001اأنثىعلم وظائف القلب

01001ذكرعلوم التاأهيل

10001اأنثىعلوم املختربات الطبية

01001اأنثىعلوم ب�ضريات

01001ذكركيمياء جزئية

10001ذكروراثة جزئية

32651332232الإجمايل
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التمري�ض

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

02002ذكراللغة الإجنليزية

متري�س

290112ذكر

52007اأنثى

متري�س اأطفال

01001ذكر

00011اأنثى

متري�س باطني جراحي

01001ذكر

00011اأنثى

10001اأنثىمتري�س �ضحة املجتمع

10001اأنثىعلوم متري�س وقبالة

9150327الإجمايل

العلوم الطبية التطبيقية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

01001ذكراإدارة �ضحية

01001ذكرالأ�ضعة الت�ضخي�ضية

التاأهيل ال�ضحي

20002ذكر

41027اأنثى

التغذية الإكلينيكية

10001ذكر

23005اأنثى

الرنني املغناطي�ضي

20002ذكر

10001اأنثى

16007اأنثىال�ضحة العامة

العالج الطبيعي

21003ذكر

12003اأنثى

العلوم الإ�ضعاعية

02002ذكر

01012اأنثى

العلوم ال�ضحية

02002ذكر

10012اأنثى
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تابع - العلوم الطبية التطبيقية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

01001ذكرالفيزياء احليوية

02002اأنثىالكيمياء احليوية الطبية

02002ذكراللغة الإجنليزية

10001اأنثىاللغويات

02002ذكرامليكروبيولوجيا الطبية

الوراثة الطبية

10001ذكر

10001اأنثى

10001ذكراأمرا�س وجراحة العيون

10001ذكرتركيب ا�ضنان

04004اأنثىت�ضوير طبي

تكنولوجيا طبية حيوية

190010ذكر

11002اأنثى

11002اأنثى�ضمعيات

01023اأنثى�ضحة اأ�ضنان

10001اأنثى�ضوتيات

02002اأنثىطب التخاطب

10001اأنثىطب وجراحة الفم والأ�ضنان

عالج طبيعي

20002ذكر

01001اأنثى

عالج علل النطق وال�ضمع

02002ذكر

14005اأنثى

10001اأنثىعلم اأحياء الفم

علم الأحياء

02002ذكر

01001اأنثى

10001اأنثىعلم الأدوية

11002اأنثىعلم ال�ضمع والفم

علم املناعة

01001ذكر

21003اأنثى
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تابع - العلوم الطبية التطبيقية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

10001ذكرعلم الوبائيات والإح�ضاء احليوي

10001اأنثىعلم لغة

11002اأنثىعلوم الغذاء والتغذية

علوم املختربات الإكلينيكية

01001ذكر

17019اأنثى

علوم ب�ضريات

14005ذكر

02002اأنثى

32027اأنثىعلوم �ضحة املجتمع

03003اأنثىعلوم طبية

10001اأنثىعلوم طبية تطبيقية

01001اأنثىفيزياء طبية

00011اأنثىمعلوماتية

11002ذكرمواد طب الأ�ضنان

02002اأنثىموجات �ضوتية

4582010137الإجمايل

 العمارة والتخطيط

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

02002ذكراإدارة امل�ضـــاريع

25007ذكرالتخطيط والت�ضميم العمراين

02002ذكرالت�ضميم البيئي

11002ذكرالت�ضميم العمراين

20002ذكرالعمارة البيئية

15006ذكرالعمارة وعلوم البناء

02002ذكراللغة الإجنليزية

01001ذكرهند�ضة مواد البناء

6180024الإجمايل
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اللغات والرتجمة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

01001اأنثىاأدب فرن�ضي

30003ذكرالل�ضانيات

اللغات واآدابها

01001ذكر

20002اأنثى

اللغة الأ�ضبانية

02002ذكر

01001اأنثى

اللغة الأملانية

11002ذكر

01001اأنثى

اللغة الإجنليزية والرتجمة

10001ذكر

02002اأنثى

01001اأنثىاللغة الفرن�ضية

اللغويات التطبيقية

51006ذكر

50016اأنثى

01001ذكرطرق تدري�س العلوم

علوم الرتجمة

16007ذكر

03003اأنثى

18210140الإجمايل

املجتمع 

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

10001اأنثىاقت�ضاد

11002ذكرالرتبية اخلا�ضة

01001ذكرالقانون

02002ذكراللغويات

01001ذكراملالية العامة

10001ذكراملحا�ضبة

21003ذكراأمن املعلومات

01001اأنثىتربية خا�ضة-تخلف عقلي

 تابع - جدول رقم ) 4-3 ( اأعداد املبتعثني واملبتعثات املوا�ضلني لدرا�ضتهم باخلارج، 

وزعت بح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ



بع
را

 ال
ب

با
ال

145

تابع - املجتمع 

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

01001ذكرتطبيقات احلا�ضب الآيل وال�ضبكات

21003ذكرتقنية معلومات

10001ذكرعلوم الرتبية

03003ذكرعلوم احلا�ضب

02002ذكرنظم املعلومات

10001ذكرهند�ضة الربجميات

9140023الإجمايل

الهند�صة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

10001ذكراحلراريات والطاقة

00011ذكراللغة الإجنليزية

01001ذكرعلم الفيزياء

30003ذكرهند�ضة الت�ضالت

12003ذكرهند�ضة البرتول

01001ذكرهند�ضة املياه

01001ذكرهند�ضة النقل واملرور

30003ذكرهند�ضة اإن�ضاءات

02024ذكرهند�ضة �ضناعية

650213ذكرهند�ضة كهربائية

01001ذكرهند�ضة كيميائية

24006ذكرهند�ضة مدنية

10001ذكرهند�ضة م�ضاحة

30014ذكرهند�ضة ميكانيكية

01001ذكرهند�ضة نظم

21003ذكرهند�ضة واإدارة الت�ضييد

10001ذكرهند�ضة وعلوم املواد

23190648الإجمايل
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علوم الأغذية والزراعة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

10001ذكراأحياء الرتبة الدقيقة

01001اأنثىاقت�ضاد منزيل وعلوم اأغذية

10001ذكرالر�ضاد الزراعى

21003ذكرالقت�ضاد الزراعي

10001ذكرالطب البيطري

01001ذكرالهند�ضة الزراعية

01001ذكرت�ضنيع الأغذية

01001ذكرتعليم زراعي

10001اأنثىتغذية الإن�ضان

10001ذكرتغذية الدواجن

10001ذكرعلم احل�ضرات

علوم الأغذية والتغذية

12003ذكر

10001اأنثى

01001ذكرعلوم الرتبة

10001ذكرف�ضيولوجيا الفاكهة

10001ذكرمبيدات الآفات

10001ذكرموارد املياه

1380021الإجمايل

علوم احلا�صب واملعلومات

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

اأمن املعلومات

03003ذكر

10001اأنثى

10001اأنثىتطوير النظم التعليمية

تقنية معلومات

03003ذكر

30025اأنثى

01001اأنثىذكاء ا�ضطناعي
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تابع - علوم احلا�صب واملعلومات

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

علوم احلا�ضب واملعلومات

6150021ذكر

1580225اأنثى

03003ذكرنظم املعلومات

هند�ضة الربجميات

01001ذكر

02002اأنثى

هند�ضة احلا�ضب الآيل

26008ذكر

10001اأنثى

11002اأنثىهند�ضة النظم

11002ذكرهند�ضة كهربائية وحا�ضب

31440479الإجمايل

علوم الريا�صة والن�صاط البدين

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

01001ذكراإدارة ريا�ضية

10001ذكرالتدريب الريا�ضي

11002ذكرالرتبية البدنية

11002ذكرتغذية و�ضحة

10001ذكرعلم النف�س الف�ضيولوجي

10001ذكرعلوم احلركة

11002ذكرف�ضيولوجيا اجلهد البدين

640010الإجمايل

معهد اللغويات العربية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض 

12003ذكراللغويات التطبيقية

علم اللغة التطبيقي

12003ذكر

01001اأنثى

25007الإجمايل

 تابع - جدول رقم ) 4-3 ( اأعداد املبتعثني واملبتعثات املوا�ضلني لدرا�ضتهم باخلارج، 

وزعت بح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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وقد وزعت اأعداد املبتعثني واملبتعثات املوا�ضلني لدرا�ضتهم خارج اململكة على 21 

بن�ضبة  بريطانيا  ثم   ،%48 بلغت  بن�ضبة  الأوىل  املرتبة  اأمريكا  يف  وجاءت  دولة، 

5 %، ثم باقي  اأ�ضرتاليا بن�ضبة بلغت  15%، ثم  62%، ثم كندا بن�ضبة بلغت  بلغت 

الدول بن�ضبة بلغت 6 %، كما هو مبني يف اجلدول رقم )4-4(. 

 جدول رقم )4-4( اأعداد املبتعثني املوا�ضلني لدرا�ضتهم واملبتعثات املوا�ضالت لدرا�ضتهن باخلارج 

موزعني بح�ضب مكان الدرا�ضة والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ

اجلن�ضمكان الدرا�صة
الدرجة العلمية

اجلملة
دبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

20002ذكرماليزيا

اأ�ضبانيا

03003ذكر

01001اأنثى

04004املجموع

اأ�ضرتاليا

18154037ذكر

11120023اأنثى

29274060املجموع
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اجلن�ضمكان الدرا�صة
الدرجة العلمية

اجلملة
دبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

10001ذكرالدمنارك

ال�ضويد

01102ذكر

10001اأنثى

11103املجموع

41409ذكراأملانيا 

01001ذكراليونان

اإيرلندا

01001ذكر

21003اأنثى

22004املجموع

10001اأنثىاإيطاليا

بريطانيا

61320194ذكر

10791023221اأنثى

168123024315املجموع

بلجيكا

10001ذكر

10001اأنثى

20002املجموع

00101ذكر�ضوي�ضرا

فرن�ضا

3617026ذكر

12306اأنثى

4820032املجموع

كندا

2237830142ذكر

71510840اأنثى

2952938182املجموع

نيوزيلندا

10001ذكر

20035اأنثى

30036املجموع

هولندا

11002ذكر

10001اأنثى

21003املجموع

 تابع - جدول رقم )4-4( اأعداد املبتعثني املوا�ضلني لدرا�ضتهم واملبتعثات املوا�ضالت لدرا�ضتهن باخلارج 

موزعني بح�ضب مكان الدرا�ضة والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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اجلن�ضمكان الدرا�صة
الدرجة العلمية

اجلملة
دبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

اأمريكا

1172531313396ذكر

5390235180اأنثى

1703431548576املجموع

01001ذكر م�ضر 

03003ذكرتركيا

اليابان

10001ذكر

00011اأنثى

10012املجموع

20002ذكرال�ضني 

الإجمــــايل

23435512314726ذكر

1872121570484اأنثى

421567138841210املجموع

اململكة  داخل  لدرا�ضتهم  املوا�ضلني  واملبتعثات  املبتعثني  اأعداد  اإجمايل  بلغ  كما 

للعام الدرا�ضي  1434/1433هـ ، 13 مبتعثًا ومبتعثة، وزعت اأعدادهم من حيث 

 ،%55 بلغت  بن�ضبه  الدكتوراه،  لدرجة  مبتعثًا   17 اإىل  العلمية  البتعاث   درجة 

و 7 مبتعثني لدرجة املاج�ضتري والزمالة، بن�ضبه بلغت 22.5 %، لكل منهما .

الرتبية  كلية  جاءت  جهات،  ثماين  منها  ابتعثوا  التي  البتعاث  جهات  عدد  وبلغ 

 10 قدره  بعدد  الأوىل  املرتبة  يف  املجتمع  وخدمة  التطبيقية  الدرا�ضات  وكلية 

وامل�ضت�ضفيات اجلامعية  الطب  كلية  ثم   ، لكل منهما   %32 بلغت  بن�ضبة  مبتعثني، 

بعدد قدره 5  مبتعثني، بن�ضبة بلغت 16 %، ثم باقي اجلهات بن�ضبه بلغت 20 %، 

كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم )5-4(.

 جدول رقم ) 4-5 ( اأعداد املبتعثني املوا�ضلني لدرا�ضتهم واملبتعثات املوا�ضالت لدرا�ضتهن بالداخل، 

وزعت بح�ضب جهات عملهم والدرجات العلمية  للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

اجلملةماج�صتريدكتوراهزمالةجهة العمل

0011عمادة ال�ضنة التح�ضريية

0101كلية الآداب

010010كلية الرتبية

05510كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع

 تابع - جدول رقم )4-4( اأعداد املبتعثني املوا�ضلني لدرا�ضتهم واملبتعثات املوا�ضالت لدرا�ضتهن باخلارج 

موزعني بح�ضب مكان الدرا�ضة والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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اجلملةماج�صتريدكتوراهزمالةجهة العمل

5005كلية الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية

2002كلية طب الأ�ضنان

0011كلية علوم احلا�ضب واملعلومات

0101كلية املجتمع

717731الإجمايل 

 

 تابع - جدول رقم ) 4-5 ( اأعداد املبتعثني املوا�ضلني لدرا�ضتهم واملبتعثات املوا�ضالت لدرا�ضتهن بالداخل، 

وزعت بح�ضب جهات عملهم والدرجات العلمية  للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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3/1/4 خريجو  البتعاث :

بلغ اإجمايل اأعداد خريجي البتعاث 253 خريجًا وخريجة، وزعت على 25 جهة، 

الأوىل من حيث عدد  املرتبة  وامل�ضت�ضفيات اجلامعية يف  الطب  كلية  وقد جاءت 

اخلريجني واخلريجات العائدين، حيث بلغ عددهم 37 خريجًا وخريجة ، ثم كلية 

، ثم كلية علوم  30 خريجًا وخريجة  بلغ عددهم  التطبيقية حيث  العلوم الطبية 

احلا�ضب واملعلومات، حيث بلغ عددهم 20 خريجًا وخريجة  ، ثم باقي اجلهات  

كما هو مبني يف اجلدول رقم )6-4(. 

 جدول رقم )4-6( اأعداد خريجي وخريجات البتعاث باخلارج 

موزعني ح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ

العمادات

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001اأنثىاأحياء الرتبة الدقيقة

01001ذكراإدارة مراكز املحفوظات والوثائق

02002الإجمايل

الإدارات

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001ذكرالأحياء الدقيقة

10001ذكرالكيمياء الع�ضوية

01001ذكرعلوم الهند�ضة

01001ذكرقانون جتاري

13004الإجمايل

ال�صنة التح�صريية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

00011اأنثىالريا�ضيات

00011الإجمايل

اإدارة العمال

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

00011اأنثىاإدارة الأعمال

01001اأنثىاقت�ضاد

00011اأنثىالإدارة
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تابع - اإدارة العمال

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

11002ذكرالإدارة ال�ضحية

03003ذكرالإدارة العامة

01012ذكراللغة الإجنليزية

املحا�ضبة

03003ذكر

00011اأنثى

00011ذكرنظم املعلومات الإدارية

190515الإجمايل

الآداب

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

02002ذكراأعالم و �ضحافة

01001ذكرالآثار واملتاحف

10001اأنثىالأدب الإجنليزى

01001ذكرالإذاعة والتلفزيون

00011اأنثىالتاريخ

01001ذكرالتاريخ احلديث

02002ذكرالل�ضانيات

00011ذكراللغة الإجنليزية

00011اأنثىاللغة العربية

02002ذكراللغويات التطبيقية

10001ذكرجغرافيا

10001ذكرعلم الجتماع

390315الإجمايل

الرتبية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

10001ذكراأ�ضغال فنية

الرتبية

01001ذكر

01001اأنثى

 تابع - جدول رقم )4-6( اأعداد خريجي وخريجات البتعاث باخلارج 

موزعني ح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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تابع - الرتبية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

10001اأنثىاحلديث النبوي

10001ذكرتربية فنية

01001ذكرتقنيات التعليم

00022اأنثىريا�س الأطفال

علم النف�س

30003ذكر

10012اأنثى

10001ذكرفن ت�ضكيلي

10001ذكرمقارنة اأديان

10001ذكرمناهج وطرق التدري�س العامة

10001اأنثىمناهج وطرق تدري�س اللغة الإجنليزية

00011اأنثىمناهج وطرق تدري�س العلوم ال�ضرعية

1130418الإجمايل

احلقوق والعلوم ال�صيا�صية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001ذكرالقانون اجلنائي

01001ذكرعلوم �ضيا�ضية

01001ذكرقانون عام

03003الإجمايل

الدرا�صات التطبيقية وخدمة املجتمع

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001اأنثىالأدب املقارن

00022اأنثىالرتبية اخلا�ضة

01001اأنثىالت�ضويق والإدارة

01001اأنثىالعلوم والرتبية

01001اأنثىتعليم اللغة الإجنليزية لغري املتحدثني بها

00011اأنثىريا�س الأطفال

01001اأنثىعلم اللغه

05038الإجمايل

 تابع - جدول رقم )4-6( اأعداد خريجي وخريجات البتعاث باخلارج 

موزعني ح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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ال�صيدلة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001ذكرال�ضيدلة و�ضناعة الأدوية

20002ذكر�ضيدلة اإكلينيكية

01001ذكرعلم الأدوية وال�ضموم

11002اأنثىعلم العقاقري

علوم �ضيدلية

30003ذكر

01001اأنثى

640010الإجمايل

ال�صياحة والآثار

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001ذكرالإدارة ال�ضــياحية والفندقية

01001الإجمايل

العلوم

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001ذكرالإح�ضاء الريا�ضي

10001ذكرالأحياء اجلزئية للطفيليات

10001ذكراإلكرتونيات �ضناعية

النبات والأحياء الدقيقة

10001ذكر

00011اأنثى

10001ذكرجيولوجيا بنائية

20002ذكرريا�ضيات تطبيقية

01001ذكرريا�ضيات جرب

علم الريا�ضيات

10001ذكر

10001اأنثى

11002ذكرعلم الكيمياء

10001ذكرف�ضيولوجيا النبات

00011اأنثىفيزياء نظرية

10001ذكرفيزياء نووية

 تابع - جدول رقم )4-6( اأعداد خريجي وخريجات البتعاث باخلارج 

موزعني ح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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تابع - العلوم

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

10012اأنثىكيمياء حيوية

10001ذكركيمياء فيزيائية

1330319الإجمايل

طب ال�صنان

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001ذكرال�ضتعا�ضة ال�ضنية

01001ذكرتقومي الأ�ضنان

01001ذكرطب الأ�ضنان لالأطفال

02002ذكرطب الفم

10001اأنثىطب الفم والأ�ضنان

02002ذكرعالج اللثة واجلذور

علوم طب الأ�ضنان

10001ذكر

11013اأنثى

380112الإجمايل

الأمري �صلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001ذكرخدمات �ضحية

01001الإجمايل

كلية الطب وامل�صت�صفيات اجلامعية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01102ذكرالأ�ضعة الت�ضخي�ضية

01001ذكرالأع�ضاب

00101ذكرالأورام اخلبيثة

01001ذكرالتخدير

 تابع - جدول رقم )4-6( اأعداد خريجي وخريجات البتعاث باخلارج 

موزعني ح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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تابع - كلية الطب وامل�صت�صفيات اجلامعية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

ال�ضحة العامة

02002ذكر

01001اأنثى

00101ذكرالطب النف�ضي

00101ذكراأمرا�س اجلهاز اله�ضمي

00011اأنثىاأمرا�س القلب

00101ذكراأمرا�س الكلى

اأمرا�س الن�ضاء والولدة

00101ذكر

01001اأنثى

تكنولوجيا طبية حيوية

04004ذكر

01001اأنثى

00101ذكرجراحة الأنف والأذن واحلنجرة

00101ذكرجراحة مخ واأع�ضاب

طب الأطفال

00202ذكر

01001اأنثى

00202ذكرطب الطوارىء

01102ذكرطب ب�ضرى وجراحة

00101اأنثىطب وجراحة العيون

طرق البحث الطبية

03003ذكر

01001اأنثى

00101اأنثىعلم اأمرا�س الأن�ضجة واخلاليا

10001ذكرعلم وظائف الأع�ضاء

00101ذكرعلم وظائف القلب

01001ذكرعلوم املختربات الطبية

11916137الإجمايل

التمري�ض

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01012اأنثىمتري�س

00022اأنثىمتري�س باطني جراحي

01034الإجمايل

 تابع - جدول رقم )4-6( اأعداد خريجي وخريجات البتعاث باخلارج 

موزعني ح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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العلوم الطبية التطبيقية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001اأنثىالأمرا�س املعدية

01012اأنثىالتاأهيل ال�ضحي

01001ذكرالتغذية الإكلينيكية

01001اأنثىالرنني املغناطي�ضي

02002اأنثىال�ضحة العامة

01001ذكرالعالج الطبيعي

02002اأنثىالعلوم الإ�ضعاعية

01001اأنثىالعلوم التطبيقية يف نظم احلا�ضب

العلوم ال�ضحية

01001ذكر

00011اأنثى

11002اأنثىالكيمياء احليوية الطبية

01001ذكرامليكانيكا احليوية

01001ذكراأمرا�س الدم

01001اأنثىاأمرا�س الن�ضاء والولدة

10001اأنثىتقنية طبية

01001ذكرتكنولوجيا طبية حيوية

01001اأنثى�ضحة اأ�ضنان

01001اأنثىعالج طبيعي

01001ذكرعالج علل النطق وال�ضمع

01001ذكرعلم اأحياء الفم

10001اأنثىعلم خلية وبيولوجيا جزئية

01001ذكرعلوم الغذاء والتغذية

01001اأنثىعلوم املختربات الإكلينيكية

01001ذكرعلوم �ضحة املجتمع

01001ذكركيمياء اإكلينيكية

01001ذكرمواد طب الأ�ضنان

3250230الإجمايل

 تابع - جدول رقم )4-6( اأعداد خريجي وخريجات البتعاث باخلارج 

موزعني ح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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العمارة والتخطيط

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001ذكرالتخطيط احل�ضري

10001ذكرالعمارة البيئية

02002ذكرالعمارة وعلوم البناء

00011ذكراللغة الإجنليزية

10001ذكرهند�ضة واإدارة الت�ضييد

23016الإجمايل

اللغات والرتجمة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001ذكرالل�ضانيات

01001اأنثىاللغات واآدابها

02002ذكراللغة الإجنليزية والرتجمة

01001ذكراللغة الإيطالية

01001ذكراللغة الفار�ضية

01001اأنثىاللغة الفرن�ضية

اللغويات التطبيقية

20002ذكر

11002اأنثى

علوم الرتجمة

11002ذكر

01001اأنثى

4100014الإجمايل

املجتمع 

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

10001ذكرالرتبية اخلا�ضة

21003ذكرتقنية معلومات

01001اأنثىعلل ال�ضمع

32005الإجمايل

 تابع - جدول رقم )4-6( اأعداد خريجي وخريجات البتعاث باخلارج 

موزعني ح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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الهند�صة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

02002ذكرعلوم الهند�ضة

11002ذكرهند�ضة الت�ضالت

10001ذكرهند�ضة البرتول

11002ذكرهند�ضة �ضناعية

11002ذكرهند�ضة كهربائية

20002ذكرهند�ضة كيميائية

650011الإجمايل

علوم الأغذية والزراعة

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

00011ذكراللغة الإجنليزية

01001ذكرالهند�ضة الزراعية

10001ذكراأمرا�س النبات

10001ذكراإنتاج زراعي وت�ضويق زراعي

10001ذكربيئة واإدارة مراٍع

01001ذكرعلوم الأغذية والتغذية

10001ذكرفاكهة وزراعة الأن�ضجة النباتية

10001ذكرموارد اقت�ضادية طبيعية

10001ذكروقاية نبات

62019الإجمايل

علوم احلا�صب واملعلومات

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001اأنثىاأمن املعلومات

01034اأنثىتقنية معلومات

علوم احلا�ضب واملعلومات

280010ذكر

04004اأنثى

01001ذكرنظم املعلومات

2150320الإجمايل

 تابع - جدول رقم )4-6( اأعداد خريجي وخريجات البتعاث باخلارج 

موزعني ح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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علوم الريا�صة والن�صاط البدين

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

11002ذكرالرتبية البدنية

10001ذكرتربية بدنية التعليم احلركي

10001ذكرتغذية و�ضحة

31004الإجمايل

معهد اللغويات العربية

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001ذكرالرتبية والثقافة

02002ذكرعلم اللغة التطبيقي

03003الإجمايل

العلوم ال�صحية للبنات

املجموعدبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

01001ذكرعلوم احلا�ضب الآيل

01001الإجمايل

 

اخلارجي  البتعاث  وخريجات  خريجي  اأعداد  اإىل   )7-4( رقم  اجلدول  وي�ضري 

العلمية واجلن�س. وقد جاء اخلريجون  الدرا�ضة والدرجة  موزعني بح�ضب مكان 

من الوليات املتحدة الأمريكية  يف املرتبة الأوىل بعدد قدره 111خريجًا وخريجة، 

بن�ضبه مقدارها 44% من اإجمايل اخلريجني. ثم بريطانيا بعدد قدره 75 خريجًا 

وخريجة، بن�ضبة مقدارها 30%، ثم كندا  بعدد قدره 34خريجًا وخريجة، بن�ضبة 

مقدارها 13%، ثم اأ�ضرتاليا بعدد قدره 24 خريجًا وخريجة، بن�ضبة مقدارها %9. 

 تابع - جدول رقم )4-6( اأعداد خريجي وخريجات البتعاث باخلارج 

موزعني ح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ
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 جدول رقم )4-7(  اأعداد خريجي وخريجات البتعاث باخلارج 

موزعني بح�ضب مكان الدرا�ضة والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

اجلن�ضمكان الدرا�صة
الدرجة العلمية

اجلملة
دبلوم عاٍلزمالةماج�صتريدكتوراه

10001ذكرماليزيا

10001ذكراأ�ضبانيا

اأ�ضرتاليا

1180019ذكر

04015اأنثى

11120124املجموع

11002اأنثىاأملانيا

01001ذكراإيطاليا

بريطانيا

22190041ذكر

9230234اأنثى

31420275املجموع

فرن�ضا

01001ذكر

01001اأنثى

02002املجموع

كندا

31214029ذكر

02035اأنثى

31414334املجموع

اأمريكا

16560577ذكر

3922034اأنثى

1965225111املجموع

10001ذكرم�ضر

الإجمايل

5597145171ذكر

134122682اأنثى

681381631253املجموع

كما بلغ اإجمايل اأعداد خريجي وخريجات البتعاث بالداخل 25 خريًجا وخريجة، 

وزعت من حيث درجة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س. وقد بلغ 

عدد  الإناث  23  خريجة، بن�ضبة مقدارها 92% من اإجمايل اخلريجني بالداخل، 

اإجمايل اخلريجني  8%، من  بن�ضبة مقدارها   ، 2 خريجني  الذكور  بلغ عدد  وقد 

بالداخل.
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 جدول رقم )4-8( اأعداد خريجي وخريجات البتعاث بالداخل موزعني

بح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

العمادات

املجموعزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

0101اأنثىالإدارة والتخطيط الرتبوي

0101الإجمايل

الآداب

املجموعزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

1001ذكراللغة العربية

1001الإجمايل

الرتبية

املجموعزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

1001اأنثىاأ�ضغال فنية

0101اأنثىال�ضنة وعلومها

3003اأنثىتربية فنية
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تابع - الرتبية

املجموعزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

0101ذكرفقه واأ�ضولة

1001اأنثىمناهج وطرق التدري�س العامة

5207الإجمايل

الدرا�صات التطبيقية وخدمة املجتمع

املجموعزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

0101اأنثىادب عربي

1001اأنثىاأ�ضول الرتبية

1001اأنثىالدعوة

0101اأنثىاللغة الغنجليزية

0202اأنثىاللغويات

0101اأنثىثقافة اإ�ضالمية

0101اأنثىعلوم احلا�ضب الآيل

0202اأنثىمناهج وطرق التدري�س العامة

28010الإجمايل

ال�صيدلة

املجموعزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

0101اأنثىاإدارة ال�ضيدلة

1001اأنثى�ضيدلة كيميائية

0101اأنثىعلوم �ضيدلية

1203الإجمايل

الطب وامل�صت�صفيات اجلامعية

املجموعزمالةماج�صتريدكتوراهاجلن�ضالتخ�ص�ض

0011اأنثىال�ضتعا�ضة ال�ضنية

0101اأنثىالعلوم ال�ضحية

0101اأنثىتقنية معلومات

0213الإجمايل

 تابع - جدول رقم )4-8( اأعداد خريجي وخريجات البتعاث بالداخل موزعني

بح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة العلمية واجلن�س للعام الدرا�ضي 1434/1433 هـ
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4/1/4  تطور اأعداد املبتعثني خالل ال�صنوات اخلم�ض املا�صية :

الدرا�ضي  العام  حتى   %  16 مبعدل  اجلدد  واملبتعثات  املبتعثني  عدد  انخف�س 

فقد  الدرا�ضة،  قيد  على  ممن  واملبتعثات  املبتعثني  عدد  اأما  هـ.   1434/1433

البتعاث  اأعداد خريجي  ازدادت  التقرير. يف حني  عام  % حتى   63 زاد مبقدار 

اخلارجي مبقدار  314 % خالل هذا العام مقارنة بعام الأ�ضا�س للعام الدرا�ضي 

1430/1429هــ.

 جدول رقم )4-9( تطور اأعداد املبتعثني واملبتعثات للدرا�ضة باخلارج خالل الأعوام الدرا�ضية اخلم�ضة املا�ضية

خريجو وخريجات البتعاثاملبتعثون املقيدون واملبتعثات املقيداتاملبتعثون واملبتعثات اجلددالعام الدرا�صي

1430/142929774461هـ

51025 *1431/1430171هـ

1432/143122765529هـ

1433/1432239930163 هـ

1434/14332481210253 هـ

             *انف�ضال كليات الفروع عن اجلامعة .
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 2/4 التدريب : 

اجلهاز  تطوير  اأ�ضكال  اأحد  فيها  وامل�ضاركة  والندوات  املوؤمترات  اأن�ضطة  تعد 

الأكادميي يف اجلامعة، كما تعد برامج التدريب داخل اململكة وخارجها ملن�ضوبي 

اجلامعة اإحدى و�ضائل تطوير اجلهاز الإداري.

1/2/4  تطوير اجلهاز الأكادميي 

التي  العلمية  البحوث  �ضعود كثرًيا من  امللك  التدري�س بجامعة  اأع�ضاء هيئة  ُيعّد 

وقد  اململكة وخارجها،  داخل  تعقد  التي  والندوات  املوؤمترات  فعاليات  ُتقدم يف  

بلغت بحوثهم وم�ضاركاتهم املن�ضورة يف مطبوعات املوؤمترات والندوات اأو قدمت 

 588 منها  وم�ضاركة،  بحثًا   3267 1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  خالل  اإليها 

بحثًا   1224 و  اجلامعة،  رحاب  يف  عقدت  وندوات  موؤمترات  يف  وم�ضاركًة  بحثًا 

1455 بحثًا وم�ضاركًة يف   وم�ضاركًة يف موؤمترات وندوات عقدت داخل اململكة، و 

موؤمترات عقدت خارج اململكة؛ كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ) 4-10 (.  وقد 

بلغ عدد املوؤمترات والندوات التي اأقيمت خارج اململكة 1609 موؤمترًا وندوًة غطت 

كثرًيا من الدول، اأهمها كانت اأمريكا ال�ضمالية وكندا؛ حيث �ضارك اأع�ضاء هيئة 

التدري�س يف  509 موؤمترًا، يليها دول اأوربا  بعدد 371 موؤمترًا.

 جدول رقم )4-10( اأعداد املوؤمترات واأعداد البحوث امل�ضاركة واأعداد اأع�ضاء هيئة التدري�س امل�ضاركني فيها 

بح�ضب مكان النعقاد خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ

عدد البحوث وامل�صاركنيعدد املوؤمتراتمكان النعقاد

1081588رحاب اجلامعة

14261224حملًيا

16091455دولًيا

41163267الإجمايل
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ويو�ضح اجلدول رقم )4-11( اأعداد املوؤمترات والندوات التي �ضارك فيها اأع�ضاء 

هيئة التدري�س خارج اململكة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ بح�ضب مكان 

اململكة،  داخل  التي عقدت  والندوات  املوؤمترات  بعدد  يتعلق  فيما  اأما  انعقادها. 

فقد بلغت 1426 موؤمترًا وندوة، ويف رحاب اجلامعة 1081 موؤمترًا وندوة.

 جدول رقم )4-11( اأعداد املوؤمترات والندوات خارج اململكة التي �ضارك فيها اأع�ضاء هيئة التدري�س 

موزعة ح�ضب مكان النعقاد خالل العام الدار�ضي 1434/1433هـ

عدد املومترات والندواتمكان النعقاد

410دول عربية

371اأوروبا

509اأمريكا ال�ضمالية وكندا

239اآ�ضيا

21اأفريقيا

46اأ�ضرتاليا

13اأخرى

1609الإجمايل
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2/2/4 تطوير اجلهاز الإداري   

حر�ضًا من جامعة امللك �ضعود على الرفع امل�ضتمر مل�ضتوى اأداء موظفيها وفقًا ملا 

يتطلبه تطوير اأ�ضاليب العمل وتقنياته، فقد بذلت اجلامعة جهودًا لإعداد دورات 

تدريبية �ضمن برنامج تطوير الأداء ملوظفيها مبا يتفق مع تطوير اأ�ضاليب العمل 

عن طريق تزويدهم باملعارف واملهارات الالزمة لأداء مهامهم الوظيفية بفعالية 

وكفاءة.

اجلامعة  من�ضوبي  من  املتدربني  اأعداد  اإىل   )12-4( رقم  اجلدول  وي�ضري 

ومن�ضوباتها من الإداريني والإداريات والفنيني والفنيات من امللتحقني وامللتحقات 

بربامج التدريب خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ، حيث بلغ العدد الإجمايل 

5 % من  ن�ضبة املتدربني واملتدربات داخل اململكة  242 متدربًا ومتدربة،  وبلغت 

اإجمايل عدد املتدربني واملتدربات بعدد قدره 12 متدربًا ومتدربة، يف حني و�ضلت 

31متدربًا  قدره  بعدد   %  13 اإىل  واملتدربات  يف رحاب اجلامعة  املتدربني  ن�ضبة 

ومتدربة، كما بلغ عـدد املتدربني واملتدربات خارج اململكة 199متدربًا ومتدربة، 

ميثلون ن�ضبة 82% من العدد الإجمايل .

 جدول رقم )4-12(  اأعداد املتدربني واملتدربات من من�ضوبي اجلامعة وم�ضوباتها،

 وزعت بح�ضب موقع التدريب واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ

موقع التدريب
اأعداد املتدربني واملتدربات

جمموعاأنثىذكر

24731رحاب اجلامعة

11112حمليًا

14752199دوليًا

18260242الإجمايل
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ويبني اجلدول رقم )4-13( اأعداد املتدربني واملتدربات من الإداريني والإداريات 

والفنيني والفنيات  خالل العام الدرا�ضـي 1434/1433هـ، وزعت بح�ضب جهات 

العاملني  اأن  ويالحظ  ومتدربة،  متدربًا   242 الإجمايل  العدد  بلغ  حيث  العمل، 

قدره   بعدد   %  62 اإىل  ن�ضبتهم  ت�ضل  ومراكزها،  وعماداتها  اإدارات اجلامعة  يف 

150 متدربًا ومتدربة، وقد بلغت ن�ضبة املتدربني واملتدربات من من�ضوبي اجلهات 

الأخرى ومن�ضوباتها 38 % ، بعدد قدره 92 متدربًا ومتدربة، يف حني متثل ن�ضبة 

املتدربني واملتدربات يف امل�ضت�ضفيات اجلامعية 7 %، بعدد قدره 19 متدربًا ومتدربة 

من اإجمايل عدد املتدربني واملتدربات يف هذا العام .

ونود الإ�ضـارة اإىل اأن ن�ضبة املتدربني ت�ضل اإىل 75 % ، بعدد قدره 182 متدربًا ،يف 

حني ت�ضل ن�ضبة املتدربات اإىل 25% ، بعدد قدره 60 متدربًا من اإجمايل اأعداد 

املتدربني واملتدربات يف هذا العام .

 جدول رقم )4-13( اأعداد املتدربني واملتدربات من من�ضوبي اجلامعة، وزعت

بح�ضب جهات العمل واجلن�س خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ

املجموعاأنثىذكرجهات العمل

10941150اإدارات اجلامعة وعماداتها

011عمادة ال�ضنة التح�ضريية

101كلية اإدارة الأعمال

404كلية الآداب

112كلية الرتبية

112كلية التمري�س

101كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

202كلية ال�ضياحة والآثار

123كلية ال�ضيدلة

15419كلية الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية

11415كلية العلوم

325كلية العلوم الطبية التطبيقية

112كلية اللغات والرتجمة

202كلية املجتمع

808كلية الهند�ضة

617كلية طب الأ�ضنان

11112كلية علوم الأغذية والزراعة

213كلية علوم احلا�ضب واملعلومات

303معهد اللغويات العربية

18260242الإجمايل 
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الإداريني  من  واملتدربات  املتدربني  توزيع   )  14-4  ( رقم  اجلدول  يبني  كما 

والإداريات والفنيني والفنيات خالل العام الدرا�ضي  1434/1433هـ بح�ضب نوع 

التدريب،  حيث يالحظ اأن اأعلى ن�ضبة من املتدربني واملتدربات يف اجلامعة قد 

التحقوا بدرا�ضة برامج املهارات القيادية ملديري الإدارات، و�ضلت اإىل 38 % من 

ثم   ،%  31 بلغت  بن�ضبة  املختلفة  الربامج  املتدربون يف  يليهم  املتدربني،  اإجمايل 

، ثم املتدربون يف برامج   %13 ال�ضلوكية بن�ضبة  و  املتدربون يف الربامج الإدارية 

احلا�ضب الآيل وبرامج العلوم الطبية، حيث بلغ كل منهم ن�ضبة 8% ، يف حني بلغت 

ن�ضبة املتدربني واملتدربات يف برامج اللغة الإجنليزية 2 % .

 جدول رقم )4-14( اأعداد املتدربني واملتدربات من من�ضوبي اجلامعة ومن�ضوباتها،

 موزعني بح�ضب نوع التدريب خالل العام الدرا�ضي   1434/1433هـ

اأعداد املتدربني واملتدرباتنوع التدريب

19احلا�ضب الآيل

19العلوم الطبية

6اللغة الإجنليزية

93املهارات القيادية ملديري الإدارات

31برامج اإدارية و�ضلوكية

74برامج تدريبية خمتلفة

242الإجمايل 
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نظمت عمادة تطوير املهارات خالل العام الدرا�ضي  1434/1433هـ جمموعة من 

الدورات التدريبية، واملحا�ضرات، وور�س العمل، واللقاءات، وعدًدا من الأن�ضطة 

املختلفة .

وقد بلغ اإجمايل عدد الدورات  437 دورة تدريبية و 89 ن�ضاًطا، �ضارك بها 11416  

بن�ضبة   5200 الأن�ضطة  و  الدورات  يف  امل�ضاركني  عدد  بلغ  و  وم�ضاركة،  م�ضارًكا 

بلغت 45 %، و عدد امل�ضاركات 6216 بن�ضبة 55 %، ويو�ضح اجلدول رقم)15-4( 

عدد الدورات والأن�ضطة التي تنفذها عمادة تطوير املهارات، وملزيد من الدورات 

التدريبية التى نفذتها اجلامعة للطالب واملوظفني واأع�ضاء هيئة التدري�س. انظر  

الباب الثانى )مركز تنمية املهارات(، وال�ضاد�س )الدورات التدريبية والربامج 

التاأهيلية(.

جدول رقم )4-15( عدد الدورات والأن�ضطة التي تنفذها عمادة تطوير املهارات للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ

امل�صتحقون لل�صهاداتالأن�صطةالدوراتاجلن�ض

203565200رجال

234336216ن�ضاء

4378911416املجموع
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  1/5  البحث العلمي :

ت�ضعى جامعة امللك �ضعود دائًما اإىل دعم البحث العلمي وتطوير الأن�ضطة املرتبطة 

املنوط  الدور  والبيئة، وحتقيق  املجتمع  لتعميق دوره يف خدمة ق�ضايا  به؛ وذلك 

املختلفة يف  التنموية  للم�ضروعات  الإنتاجية  وزيادة  الأداء،  م�ضتويات  رفع  به يف 

اململكة، وتقدمي احللول، وعالج بع�س الظواهر ال�ضلبية واملعوقات التي تعرت�س 

م�ضرية التنمية، والإ�ضهام يف بناء قاعدة علمية متطورة، واإثراء املعرفة الإن�ضانية، 

املخ�ض�ضة  امليزانيات  زيادة  اإىل  اجلامعة  ت�ضعى  كما  العلمى.  الرتاث  وتطوير 

خمتلف  م�ضاركة  ودعم  جديدة،  متويل  م�ضادر  عن  والبحث  العلمي  للبحث 

القطاعات، ول �ضيما القطاع اخلا�س واملوؤ�ض�ضات الرائدة يف املجالت ال�ضناعية 

والزراعية والتجارية واخلدمية؛ من اأجل توفري م�ضتلزمات البحث العلمي كافة، 

وت�ضجيع تفرغ اأع�ضاء هيئة التدري�س لأغرا�ضه وتطبيقاته، وتقوية اأوا�ضر التعاون 

مع املوؤ�ض�ضات والهيئات العلمية املختلفة بالبحوث امل�ضرتكة، وتوفري الدعم املايل.

1/1/5  البحوث  واملوؤلفات العلمية: 

و�ضـل عدد البحوث واملـوؤلفات العلمية التي اأجنزها اأع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات 

جامعة امللك �ضعود الأكادميية والبحـثية خـالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ اإىل  

3718 بحثًا ومـوؤلفًا علميًا، يف حني بلغ عدد البحوث اجلاري اإجنازها خالل هذا 

يو�ضحه  ومـوؤلفًا علميًا، وهذا ما  2487  بحثًا  املختلفة   كليات اجلامعة  العام يف 

اجلامعة  كليات  على  البحوث  هذه  توزيع  ا  اأي�ضً يبني  الذي   )1-5( رقم  اجلدول 

املختلفة، حيث جند اأن كلية العلوم تت�ضدر كليات اجلامعة من حيث عدد البحوث 

املنجزة، فقد اأجنزت 1059 بحثًا ومـوؤلفًا علميًا بن�ضبة قدرها  28%،  ثم تليها كلية 

الطب حيث اأجنزت 781  بحثًا ومـوؤلفًا علميًا بن�ضبة قدرها 21 %،  ثم تليها كلية 

ال�ضيدلة التي اأجنزت 424  بحثًا ومـوؤلفًا علميًا بن�ضبة قدرها %11 .

 جدول )5-1( اأعداد البحوث واملوؤلفات العلمية املنجزة واجلارية خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434هـ  

ومقارنتها باأعدادها يف العام  الدرا�ضي ال�ضابق 1432 /1433هـ بح�ضب الكليات

الكلية
عام 1434/1433عام 1433/1432

املجموعالعدد اجلاريالعدد املنجزاملجموعالعدد اجلاريالعدد املنجز

106010623528الآداب

26795362424400824 ال�ضيدلة 

33185149049 املجتمع 

401050461864اللغات والرتجمة

1772920641041طب الأ�ضنان

000044الأمري �ضلطان للخدمات الطبية الطارئة

1012913014938187اأق�ضام الدرا�ضات اجلامعية للبنات )علي�ضه(

238119357298174472اأق�ضام العلوم والدرا�ضات الطبية )امللز(

934585151910595691628العلوم

36347091726الهند�ضة

3173897067818121593الطب

9859157145115260الرتبية

227141368293124417علوم الأغذية والزراعة
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الكلية
عام 1434/1433عام 1433/1432

املجموعالعدد اجلاريالعدد املنجزاملجموعالعدد اجلاريالعدد املنجز

835413712791218العلوم الطبية التطبيقية 

283361282755التمري�س

2249312العمارة والتخطيط

441559412566علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين

32941241034الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع

242650502676ال�ضياحة والآثار

251338201535معهد اللغويات العربية

6206285085اإدارة الأعمال

14014171431احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

00  4529740املعلمني

72072000 علوم احلا�ضب واملعلومات

300516894694371824876205الإجمـــــايل

ويبني اجلدول رقم ) 5-2 ( توزيع البحوث واملوؤلفات العلمية التي اأجنزها -ول 

يزال ينجزها - اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم يف وحدات اجلامعة املختلفة 

البحوث  هذه  من    %  86 ن�ضبة  اإن  حيث  املتنوعة،  البحوث  وميادين  جمالت  يف 

تخ�س جمـالت العلوم الأ�ضا�ضية والتطبيقية، يف حني اأن 14 % من البحوث تخ�س 

جمالت العلوم الإن�ضانية والجتماعية خالل عام  1434/1433هـ، وجتدر الإ�ضارة 

اإىل اأن هذه الأعداد ت�ضمل البحوث واملوؤلفات العلمية املمولة وغري املمولة كافة.

 جدول )5-2( اأعداد البحوث والدرا�ضات واملوؤلفات العلمية املنجزة واجلارية خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434هـ

ومقارنتها باأعدادها يف العام  الدرا�ضي ال�ضابق 1432 /1433 هـ بح�ضب جمالت البحوث واأهميتها الن�ضبية

جمال البحث
العام احلايل 1433 /1434 هـالعام املا�صي 1433/1432هـ

الأهمية الن�صبية)%(املجموعالعدد اجلاريالعدد املنجزالأهمية الن�صبية)%(املجموعالعدد اجلاريالعدد املنجز

200522525.37143451883.03الآداب واللغة العربية

175892645.621921253175.11الرتبية وطرق التدري�س

5110611.304818661.06اللغات والرتجمة 

8510952.0210601061.71العلوم الإدارية والقت�ضادية

269350.752317400.64العلوم ال�ضيا�ضية والقانون 

0000.004125661.06علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين

2426501.075226781.26ال�ضياحة والآثار

56119675716.1360525686113.88جمموع العلوم الإن�صانية والإجتماعية

 تابع - جدول )5-1( اأعداد البحوث واملوؤلفات العلمية املنجزة واجلارية خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434هـ  

ومقارنتها باأعدادها يف العام  الدرا�ضي ال�ضابق 1432 /1433هـ بح�ضب الكليات
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جمال البحث
العام احلايل 1433 /1434 هـالعام املا�صي 1433/1432هـ

الأهمية الن�صبية)%(املجموعالعدد اجلاريالعدد املنجزالأهمية الن�صبية)%(املجموعالعدد اجلاريالعدد املنجز

2421513938.373001314316.95الزراعة والعلوم الزراعية

854585143930.6613581297265542.79الطب والعلوم الطبية

1045620166535.471186634182029.33العلوم الطبيعية

146171633.477621971.56علوم احلا�ضب واملعلومات

119842034.321591202794.50العلوم الطبية التطبيقية

3836741.583428621.00الهند�ضة والعلوم الهند�ضية

24441493393783.8731132231534486.12جمموع العلوم الأ�صا�صية التطبيقية

371824876205 300516894694الإجمايل

 تابع - جدول )5-2( اأعداد البحوث والدرا�ضات واملوؤلفات العلمية املنجزة واجلارية خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434هـ

ومقارنتها باأعدادها يف العام  الدرا�ضي ال�ضابق 1432 /1433 هـ بح�ضب جمالت البحوث واأهميتها الن�ضبية
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2/1/5  تطور البحوث واملوؤلفات العلمية: 

واملوؤلفات  البحوث  اأعداد  لتطور  ا  عر�ضً  )3-5( رقم  اجلدول  لنا  يقدم 

الأكادميية  �ضعود  امللك  جامعة  وحدات  يف  اإجنازها  واجلاري  املنجزة  العلمية 

اإىل  هـ   1430/1429 من  املا�ضية   اخلم�ضة  الدرا�ضية  الأعوام  خالل  والبحثية 

1434/1433هـ؛  حيث بلغ عدد البحوث التي اأجنزها اأع�ضاء هيئة التدري�س يف 

اجلامعة 1666 بحثًا ومـوؤلفًا علميًا عام 1430/1429 هـ ، وبلغ عددها 3718  بحثًا 

اأما عدد البحوث اجلاري اإجنازها فقد بلغ  1434/1433هـ،  ومـوؤلفًا علميًا عام 

534 بحثًا ومـوؤلفًا علميًا عام 1430/1429 هـ ، وبلغ عددها 2487 بحثًا ومـوؤلفًا 

علميًا عام 1434/1433هـ.

 جدول رقم )5-3( تطوراأعداد البحوث والدرا�ضات واملوؤلفات العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س

اجلارية منها واملنجزة فعاًل خالل الأعوام الدرا�ضية اخلم�ضة املا�ضية

معدل النمو ال�صنوي %الإجمايلعدد الأبحاث اجلارية خالل العامعدد الأبحاث املنجزة فعاًل *العام الدرا�صي

166653422000.0 1429 /1430هـ )2008/2009م(

2753907366066.4 1430 /1431هـ )2009/2010م(

32631034429717.4 1431 /1432هـ )2010/2011م(

3005168946949.2 1432 /1433هـ )2011/2012م(

37182487620532.2 1433 /1434هـ )2012/2013م(

*يف الأبحاث املنجزة فعاًل  ت�ضمل الأبحاث املمولة وغري املمولة والدرا�ضات واملوؤلفات العلمية.  
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3/1/5  البحوث الأكادميية املمولة:

متول اأن�ضطة البحث العلمي يف جامعة امللك �ضعود عن طريق م�ضادر التمويل التالية:  

• خم�ض�ضات البحث العلمي يف ميزانية اجلامعة ال�ضنوية )البند238(.	

• برامج املنح املقدمة من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.	

ون�ضتعر�س ب�ضيء من التف�ضيل اأن�ضطة البحوث الأكادميية املمولة، وما يرتبط بها من العتمادات واملن�ضرف الفعلي عليها.

1-  البحوث املمولة من ميزانية اجلامعة: 

ميزانية  من  املمولة  العلمية  للبحوث  ا  عر�ضً  )4-5  ( رقم  اجلدول  لنا  يقدم 

التي مت  البحوث  ون�ضبة  الكلية،  1433/ 1434هـ  بح�ضب  اجلــــامعة خالل عام  

اإجنازها يف كل كلية اإىل اإجماىل البحوث يف اجلامعة املمولة من امليزانية ال�ضنوية. 

وقد و�ضل العدد الإجمايل لهذه البحـوث حتى نهاية هذا العام 787 بحًثا، ويجري 

تنفيذ معظم هذه البحوث يف مراكز البحوث امللحقة بكليات اجلامعة املختلفة، 

ونالحظ من اجلدول اأن  كلية العلوم قد اأجنزت 46 % من اإجمايل هذه البحوث، 

والزراعة  الأغذية  علوم  كلية  ثم  الإجمايل،  من   %  20 بن�ضبة  ال�ضيدلة  كلية  ثم 

بن�ضبة 9 %  من الإجمايل، ثم كلية الهند�ضة بن�ضبة  6 %  من الإجمايل.

 جدول رقم )5-4( اأعداد البحوث العلمية املمولة من ميزانية اجلامعة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ

بح�ضب الكلية والن�ضبة املئوية لكل كلية اإىل اإجمايل البحوث

الن�صبة اإملئوية )%(عدد البحوثالكليةم

45.5%358العلوم1

4.2%33اأق�ضام الدرا�ضات اجلامعية للبنات 2

5.8%46الهند�ضة4

8.9%70علوم الأغذية والزراعة5

0.1%1اإدارة الأعمال6

0.6%5الآداب7

20.1%158ال�ضيدلة8

4.6%36الطب9

0.8%6العلوم الطبية التطبيقية10

1.0%8طب الأ�ضنان11

3.9%31علوم احلا�ضب واملعلومات12

1.3%10املعلمني13

2.7%21املجتمع14

0.5%4معهد اللغويات العربية15

787الإجمايل
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املالية  العتمادات  تطور  عن  �ضورة  لنا  فيقدم   )5-5( رقم  اجلـدول  اأما 

العام  املا�ضية، من  ال�ضنوات اخلم�س  العلمي خالل  البحث  لأن�ضطة  املخ�ض�ضـة 

واملن�ضرف  1434/1433هـ،  الدرا�ضي   العام  وحتى  1430/1429هـ  الدرا�ضي  

الفعلي على هذه الأن�ضطة .

 جدول رقم )5-5( تطور العتمادات املخ�ض�ضة لتمويل اأن�ضطة البحث العلمي يف ميزانية اجلامعة

واملن�ضرف الفعلي من العتمادات خالل الأعوام الدرا�ضية  اخلم�ضة املا�ضية )املبلغ مباليني الريالت(

املن�صرف الفعليالعتماد ال�صنويالعام الدرا�صي

142948.1539.66 /1430  هـ )2008 /2009  م( 

143038.5930.10 /1431  هـ )2009 /2010  م( 

143148.3048.30 /1432  هـ )2010 /2011  م( 

143248.3048.30 /1433  هـ )2011 /2012  م( 

143343.841.4 /1434  هـ )2012 /2013  م( 

      * امل�ضدر: الدارة املالية
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2-  البحوث املمولة من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية :

و�ضـل عـدد امل�ضاريع البحثية التي متت املوافقة عليها من مدينة امللك عبد العزيز 

للعلوم والتقنية �ضمـن برنامج الأبحاث الكبرية يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ 

اإىل 29 م�ضروًعا، اأما برنامج املنح التطويرية فتت�ضمن م�ضروًعا واحًدا، يف حني 

املنح  برنامج  اأما  م�ضروعًا،   516 العليا  الدرا�ضات  طالب  منح  برنامج  ت�ضمن 

املدعـومة  امل�ضاريـع  جمموع  ي�ضل  ثّم   ومن  م�ضاريع،   5 ت�ضمن  الإن�ضانية  للعلوم 

583  م�ضروعًا  كما هو مو�ضح يف باجلدول رقم  اإىل  يف هذا العام من املدينة  

. )6-5(

 جدول رقم )5-6( امل�ضاريع  البحثية املدعومة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

بح�ضب الربامج وعدد امل�ضاريع  خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434هـ

عدد امل�صاريع عدد امل�صاريع

29برنامج الأبحاث الكبرية

516برنامج منح الدرا�ضات العليا

32برنامج املنح ال�ضغرية

5برنامج منح العلوم الإن�ضانية 

1برنامج املنح التطويرية

583الإجمايل

4/1/5 الربامج التطويرية:

اإىل حتقيق متّيز معريف   املختلفة  �ضعود من خالل براجمها  امللك  ت�ضعى جامعة 

وفاعلة،  م�ضتدامة  واإن�ضانية  واجتماعية  اقت�ضادية  تنمية  يعطي  وفاعل،  اإيجابي 

وي�ضهم يف التوظيف الأمثل للمعرفة يف خدمة املجتمع؛ من خالل اإيجاد حتالف 

هذه  بني  للتفاعل  املحفزة  البيئة  وتهيئة  املختلفة  املعرفة  قطاعات  بني  متكامل 

القطاعات و�ضرائح املجتمع املحلى والعاملي. وقد اأطلقت اجلامعة  جمموعة من 

اإمكانيات اجلامعة التعليمية والأكادميية  الربامج التطويرية الهادفة اإىل تعزيز 

وتوفري  ومرموقة،  متميزة  بخربات  وغريها  وال�ضت�ضارية  والبحثية  والتقنية 

الريادة  حتقيق  وكذلك  وامل�ضتمر،  الدائم  التطوير  يف  ت�ضاعد  التي  الإمكانيات 

والتميز يف اقرتاح احللول والربامج النوعية التي تلبي حاجات اجلامعة واملجتمع، 

وتطوير التبادل املعريف حملًيا وعاملًيا، والتطوير الدائم وامل�ضتمر يف الإمكانيات 

والت�ضهيالت العلمية والبحثية ملعامل البحث العلمي ومراكزه ومعاهده باجلامعة.

ولقد حققت الربامج التطويرية جمتمعة عدًدا من الإجنازات، حيث ن�ضرت اأكرث 

2034 بحًثا وورقة علمية يف املجالت  واأكرث من   ،ISI 2511 بحًثا علميًّا يف  من 

العلمية والبحثية املختلفة، واأ�ضدرت مايزيد على 487  مطوية، و�ضجلت ما يزيد 

على 53 براءة اخرتاع، وح�ضلت على 11 جائزة حملية وعاملية، ووقعت مايزيد 

على 298 اتفاقية و�ضراكة علمية وحملية، واأقامت مايزيد على 2559 مابني ور�ضة 

هو  كما  املنجزات  من  وغريها  ومعر�س،  وموؤمتر  وحما�ضرة  ولقاء،  وندوة  عمل 

مو�ضح باجلدول التايل:
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منجزات الربامج التطويرية بجامعة امللك �ضعود خالل عام 1434/1433هـ

املجال
بحوث  من�صورة 

ISI
بحوث واأوراق 

علمية من�صورة

ور�ض عمل 

وموؤمترات 

ومعار�ض ودورات

حما�صرات 

وندوات ولقاءات 

وحلقات

اإ�صدارات 

ومطويات 

براءات اخرتاع 

م�صجلة

جوائز حملية 

وعاملية

اتفاقيات وعقود 

عاملية وحملية

73471010004جمال ال�ضراكة البحثية العاملية

10631992821334620092جمال التميز املعريف

61360216343833307 جمال الريادة العاملية

7107561977841000185جمال ال�ضراكة املجتمعية

9487242228301110جمال نقل  التقنية

25112034255913174875311298الإجمايل

وفيما يلي عر�س لأهم منجزات بع�س الربامج التطويرية التي اأقامتها اجلامعة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ.

اأ -الربامج التطويرية يف جمال ال�صراكة البحثية العاملية :

العلمي  �ضهد العامل يف الآونة الأخرية تطورًا مت�ضارعًا، واهتمامًا كبريًا بالبحث 

وخمرجاته، وذلك ملا لهذه املخرجات من اأهمية اقت�ضادية فيما يعرف باقت�ضاد 

القت�ضادي  والتطور  النمو  روافد  من  مهمًا  رافدًا  ميثل  اأ�ضبح  والذي  املعرفة، 

للبلدان يف �ضتى اأنحاء العامل. وانطالقًا من هذه الأهمية تاأتى اأهمية ال�ضركات 

املعريف  التبادل  تطوير  بهدف  العاملية  اأو  املحلية  �ضواء  املتنوعة  العلمية  البحثية 

بالبحث  اجلامعة  اهتمام  اإطار  ويف  والعاملي،  املحلى  واملجتمعني  اجلامعة  بني 

التطويرية وجلان  والربامج  املعاهد  من  اجلامعة جمموعة  اأن�ضاأت  فقد  العلمي؛ 

البحث العلمي، واأقانت �ضركات عاملية وحملية، وكلها تهدف اإىل تطوير البحث 

العلمي مبا يحقق الأهداف املبتغاة منه. وفيما يلي عر�س لأهم منجزات ال�ضراكة 

البحثية العاملية خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ:

اأوًل: مركز الرتجمة :

اأن�ضئ يف عام  1398هـ كبيت للخربة مبعايري عاملية؛ بهدف دفع حركة الرتجمة 

املعرفة  نقل  يف  لالإ�ضهام  املختلفة  باأ�ضكالها  والإقليمي  املحلي  امل�ضتويني  على 

وتوطينها من خالل الرتجمة والتعريب واإقامة �ضركات جمتمعية واإعداد الكوادر 

املوؤهلة.

ولقد حقق الربنامج اإجنازات خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ، اإذ ا�ضتقبل 

حتت  كتاًبا   95 يوجد  ،كما  كتاًبا   )71( ترجمة  من  ومتكن  للرتجمة،  طلًبا   58

4 جهات  اتفاقيات مع  اأبرم  و  5 حما�ضرات و5 حلقات بحث،  الرتجمة، ونظم  

خارج اجلامعة، واأقام برنامج ال�ضالون الثقايف.

71كتب مرتجمة

95كتب قيد الرتجمة

58طلبات جديدة للرتجمة

70كتب قيد التحكيم

1�ضالونات ثقافية

4اتفاقيات
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ثانياً: مراكز البحوث بكليات اجلامعة

البحث  اإثراء  على  العمل  يف  اجلامعة  لإن�ضاء  الرئي�ضة  الأهداف  من  انطالقًا 

العلمي وت�ضجيع البتكارات والخرتاعات والإ�ضهام يف خدمة املجتمع من خالل 

قامت  والتخ�ض�ضات،  املجالت  عاليًا يف خمتلف  تاأهياًل علميًا  املوؤهلة  كوادرها 

اجلامعة باإن�ضاء مراكز البحوث بالكليات بهدف قيام اجلامعة بر�ضالتها التعليمية 

حل  اإىل  الهادفة  العلمية  البحوث  اإجراء  خالل  من  املجتمع  وخدمة  والبحثية 

امل�ضكالت التي تواجهها الأن�ضطة الإنتاجية واخلدمية املختلفة والإ�ضهام يف خدمة 

املجتمع، والعمل كاأداة ربط بني اجلامعة واملجتمع. ولقد حقق الربنامج اإجنازات 

مدعومة   ISI بحث يف   338 ن�ضر  اأهمها  1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  خالل 

من DSR، ن�ضيب الكليات العلمية منها 207 اأبحاث والكليات الطبية 116 بحًثا، 

والكليات الإن�ضانية 15 بحًثا.

DSR مدعومة من ISI البحوث العلمية املن�ضورة يف

207الكليات العلمية

116الكليات الطبية

15الكليات الإن�ضانية

ISI 338جمموع

ثالثاً: م�صروع املجموعات البحثية

تتكون املجموعات البحثية من عدد من الباحثني ذوي اخت�ضا�ضات بينية متنوعة 

اإىل  الإنتاج،  وكثافة  اجلودة  ت�ضمن  بحثية  وخربات  اإمكانات  وذات  ومتكاملة، 

جانب باحثني نا�ضئني وطالب درا�ضات عليا لكت�ضاب املهارات والتمر�س و�ضمان 

الكمي  البحثي  الإنتاج  تكثيف  اإىل  البحثية  املجموعات  وتهدف  ال�ضتمرارية، 

والنوعي باجلامعة، ودعم العمل البحثي البيني بني التخ�ض�ضات، وتعزيز العمل 

الروابط  وتوثيق  الباحثني  بني  تفاعلي  مناخ  خلق  خالل  من  امل�ضرتك  البحثي 

وتوجيه  العليا  الدرا�ضات  وطالب  النا�ضئني  الباحثني  قدرات  وحت�ضني  بينهم، 

اهتماماتهم البحثية، مبا يخدم التنمية امل�ضتدامة، واأخرًيا دعم ال�ضراكة البحثية 

مع القطاعني العام واخلا�س. لقد حقق امل�ضروع اإجنازات خالل العام الدرا�ضي 

1434/1433هـ، اأهمها ن�ضر 396 بحًثا يف ISI مدعومة من DSR ن�ضيب الكليات 

العلمية، منها 289 بحًثا، والكليات الطبية 66 بحًثا، والكليات الإن�ضانية 41 بحًثا.

DSR مدعومة من ISI البحوث العلمية املن�ضورة يف

289الكليات العلمية

66الكليات الطبية

41الكليات الإن�ضانية

ISI 396جمموع
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ب- الربامج التطويرية يف جمال التميز املعريف :

هدًفا  العلمي  البحث  جمالت  يف  والإبداع  للتطوير  الالزمة  البيئة  توفري  ُيعد 

اأ�ضا�ضية  ركيزة  العلمي  البحث  بيئة  تعد  حيث  للجامعة؛  الرئي�ضة  الأهداف  من 

لنطالق العقول نحو حتقيق الأهداف املن�ضودة من تطوير البحث العلمى والرقي 

حتقيق  نحو  العقول  لنطالق  اأ�ضا�ضية  ركيزة  العلمي  البحث  بيئة  ُتعد  كما  به، 

الأهداف املن�ضودة  من تطوير للبحث العلمي والرقي به للو�ضول اإىل ريادة عاملية، 

وتاأمل اجلامعة يف تهيئة البيئة املنا�ضبة واجلاذبة للباحثني من خالل  الربامج 

عر�س  يلي  وفيما  وغريها،  واملعاهد  البحثي  التميز  ومراكز  البحثية،  واملراكز 

لأهم منجزات الربامج التطويرية يف جمال التميز املعريف خالل العام الدرا�ضي 

1434/1433هـ:

 اأوًل: معهد امللك عبد اهلل لتقنية النانو :

اأن�ضئ يف عام 1428هـ بهدف تطوير جمال التميُّز يف التقنيات امل�ضتقبلية للنانو، 

العلمي  الوعي  ون�ضر  وتقنياته،  النانو  علوم  جمال  يف  العلمي  البحث  وت�ضجيع 

تقنيات  تطوير  جمال  يف  اإ�ضرتاتيجية  �ضراكات  وبناء  وتقنياته،  النانو  بعلوم 

النانو، اأ�ضافة اإىل تطوير بيئة عمل داعمة، ومنذ اإن�ضاء املعهد عمل على جتهيز 

خمترباته باأحدث الأجهزة العلمية، وتاأ�ضي�س جمموعات بحثية فاعلة يف جمالت 

اإجناز  الطبية(، ف�ضاًل عن  التطبيقات  املياه،  حيوية خمتلفة )الطاقة، معاجلة 

تعاونات بحثية متينة مع جامعات ومعاهد عاملية مرموقة.

1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة  اإجنازات  املعهد  حقق  ولقد 

 ،)ISI( فقد متكن من ن�ضر 50 بحثًا، و8 ورقات علمية ُقبلت للن�ضر يف دوريات

 Science  Nova“ كتاب  يف  ف�ضاًل  ن�ضر  كما  اخرتاع،  براءتي   2 على  وح�ضل 

 8 ونظم  عمل،  ور�س  و7  موؤمترات   9 يف  و�ضارك   ،”USA  ،Publications
حما�ضرات، وا�ضتقطب 23 من اأع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني املتميزين. 

ISI 8بحوث من�ضورة يف

50بحوث علمية من�ضورة

2براءات اخرتاع

8حما�ضرات

9موؤمترات علمية

7ور�س عمل

12زيارات خارجية

9زيارات داخليه

23ا�ضتقطاب

ثانياً: معهد الأمري �صلطان لبحوث البيئة واملياه وال�صحراء:

يف  الإبداعية  والتطبيقية  العلمية  البحوث  ودعم  لإجراء  1406هـ  عام  يف  اأن�ضئ 

جمالت البيئة واملياه وال�ضحراء، وحتقيق التميُّز يف تنمية املوارد املائية واإدارتها 

ال�ضت�ضارية  اخلدمات  وتقدمي  احلديثة،  التقنيات  وتطوير  توطني  خالل  من 

والتدريبية، والإ�ضراف العلمي على جائزة الأمري �ضلطان بن عبد العزيز العاملية 

للمياه، وتقدمي برامج درا�ضات عليا متخ�ض�ضة، وبناء ال�ضراكات الإ�ضرتاتيجية 

الفاعلة.
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1434/1433هـ، فقد  العام الدرا�ضي  اإجنازات متعددة خالل  ولقد حقق املعهد 

فح�س  اإىل  اإ�ضافة   ،ISI يف  بحوث   5 ون�ضر  علميتني،  مقالتني  ن�ضر  من  متكن 

 5 للبيانات،  ف�ضاًل عن ا�ضت�ضافة  4 قواعد  300 ورقة علمية، وتطوير  وحتكيم  

زيارات داخلية، و�ضارك وحكم موؤمترين علميني، واأ�ضرف على ر�ضالة ماج�ضتري.

ISI 5بحوث من�ضورة يف

2مقالت علمية

300فح�س وحتكيم علمي

4قواعد البيانات

2موؤمترات

5حما�ضرات

1زيارات خارجية

5زيارات داخلية

1ا�ضتقطاب

1اإ�ضراف علمي

ثالثاً: مركز الدرا�صات الزلزالية:

اأن�ضىء يف 1404هـ بهدف اإجراء الدرا�ضات والبحوث املتعلقة بالزلزل، وتطوير 

العام  للقطاعني  ال�ضت�ضارية  اخلدمات  وتقدمي  الزلزالية،  البيانات  قاعدة 

واخلا�س، ودعم البحوث الطالبية، وفتــح قنوات الت�ضال جلميع اجلهات العلمية 

املماثلة، واإجراء الدرا�ضات اجليولوجية والزلزالية والإن�ضائية والبيئية للمناطق 

الآهلة بال�ضـكان واملناطق ذات الأهمية ال�ضناعية والقت�ضادية، وو�ضع الت�ضميم 

برامج حتليــل خماطر  با�ضتخدام  باجلامعة  الهند�ضة  كلية  بالتعاون مع  البنائي 

الزلزل وتخفيفها، وحتديد مكامن اخلطورة الزلزالية يف م�ضتوى اململكة بالدقة 

املطلوبة، واإعداد الكوادر الفنية والعلمية الوطنية املتخ�ض�ضة يف جمال الدرا�ضات 

الزلزالية، وتطوير حمطاته من بيانية اإىل رقمية، وتكثيفها يف املناطق الن�ضطة 

التي  البيانات الزلزالية ال�ضخمة،  زلزالًيا،، والإعداد املتجدد وامل�ضتمر لقاعدة 

يوفرها املركز لإعداد البحوث والدرا�ضات العلمية .

ولقد حقق املركز اإجنازات متعددة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433 هـ، حيث 

ن�ضر 5 بحوث علمية يف ISI، كما فح�س وحكم 6 بحوث علمية، وح�ضر 4 موؤمترات 

علمية، واأ�ضدر 6 موؤلفات علمية عن الزلزل،  وا�ضتقبل 5 زيارت داخلية، واأوفد 

الرين  ل�ضيانة حمطات  اأمريكية   اتفاقية مع جامعة  واأبرم  زيارات خارجية،   3

الدولية، واأ�ض�س قاعدة بيانات زلزالية.

ISI 5بحوث علمية من�ضورة يف

6فح�س وحتكيم علمي

6موؤلفات علمية

1اتفاقيات وعقود

4موؤمترات

3زيارات خارجية

5زيارات داخلية

1قواعد بيانات
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رابعاً: برنامج  كرا�صي البحث :

اجلامعة،  يف  العلمي  البحث  حركة  لتطوير  1428هـ  عام  يف  الربنامج  اأن�ضئ 

نذكر  الأهداف  من  عددًا  لتحقيق  وذلك  واإبداعًا،  وابتكارًا  متيُّزًا  اأكرث  وجعلها 

منها؛ الإ�ضهام يف تبوء اجلامعة مكانة عاملية متميِّزة يف البحث والتطوير، ون�ضر 

العلمي  البحث  منظومات  وا�ضتكمال  والإبداع،  والبتكار  والتطوير  البحث  ثقافة 

الأولوية  ذات  العلمية  املجالت  يف  بالأبحاث  والقيام   بها،  والرتقاء  تفعيلها،  و 

والتقنيات  )النانو(،  ال�ضغر  املتناهية  والتقنيات  املياه،  حتلية  مثل:  الوطنية، 

والعناية  وغريها،  املعلومات،  وتقنيات  الدقيقة،  والإلكرتونيات  احليوية، 

ع يف بحوثها، والعمل على ن�ضرها، وتنمية  بالدرا�ضات الإ�ضالمية والعربية، والتو�ضُّ

واإتاحة  املختلفة،  العلمية  املجالت  يف  واملحرتفني  زين  املتميِّ الباحثني  من  جيل 

الفر�س لهم للتدريب الراقي يف ال�ضركات املحلية والعاملية، وتكثيف التعاون بني 

اأ�ضوًة  معها  ال�ضراكة  وتنمية  املجتمع،  موؤ�ض�ضات  وخمتلف  اجلامعة  يف  الكفاءات 

امل�ضتدامة  التنمية  دعم  يف  اجلامعة  دور  وتفعيل  الراقية،  العاملية  باجلامعات 

لالقت�ضاد الوطني القائم على املعرفة، وال�ضناعة ذات الأ�ضا�س العلمي والتقني، 

من اأجل زيادة قدرتها على املناف�ضة العاملية.

ولقد حقق الربنامج اإجنازات متعددة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ، فقد 

ن�ضر الربنامج 355 بحًثا  يف ISI يخ�س الكرا�ضي الطبية وال�ضيدلنية منها 228 

بحًثا، والكرا�ضي الهند�ضية 18 بحًثا، والكرا�ضي العلمية 109 اأبحاث، كما ح�ضل 

الربنامج على 8 براءات اخرتاع، ونظم 58 حما�ضرة علمية،  و6 موؤمترات، و30 

ور�ضة عمل، و8 دورات تدريبية، كما اأبرم الربنامج 15 اتفاقيات، ونظم 33 زيارة 

9 من اأع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني  داخلية، و34 زيارة خارجية ،وا�ضتقطب 

املتميزين.

ISI 355بحوث علمية من�ضورة يف

8براءات اخرتاع

6موؤمترات علمية

58حما�ضرات علمية

30ور�س  عمل

4ندوات علمية

8دورات تدريبية

16مطويات

21مولفات وكتب علمية

1ر�ضائل علمية

33زيارات داخلية

34زيارات خارجية

15اتفاقيات وعقود

9ا�ضتقطاب

خام�صاأً: مركز التميز البحثي يف التقنية احليوية:

اأن�ضئ يف عام 1428هـ لإجراء اأبحاث علمية متميِّزة يف جمالت التقنية احليوية 

بني  التكامل  ويتحقق ذلك من خالل  الأحياء،  وعلوم  والبيئة  وال�ضيدلة  والطب 

م�ضتوى  على  الرائدة  واملراكز  �ضعود،  امللك  جامعة  داخل  جتري  التي  الأبحاث 

ز  متميِّ وتعليمي  بحثي  كمجال  ونقلها  احليوية  التقنية  دعم  خالل؛  من  العامل 
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احليوية،  التقنية  جمال  يف  املختلفة  الأق�ضام  بني  التعاون  وتعزيز  اجلامعة،  يف 

وتوفري الإمكانيات واخلدمات البحثية املطلوبة للباحثني يف املوؤ�ض�ضات والهيئات 

جمال  يف  الدولية  واملوؤ�ض�ضات  املركز  بني  وال�ضراكة  التعاون  وتعزيز  الأكادميية، 

التقنية احليوية.

1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة  اإجنازات  املركز  حقق  وقد 

21 بحًثا علمًىا، واألف ف�ضاًل يف كتاب علمي، وعقد موؤمترًا بجامعة  حيث ن�ضر 

من   5 وا�ضتقطب  خارجية،  زيارة  وا�ضت�ضاف  بيانات،  قاعدة  واأ�ض�س  الق�ضيم، 

الباحثني املتميزين.

5ا�ضتقطاب باحثني

21بحوث علمية من�ضورة

1ف�ضل يف كتاب

1زيارات داخلية

1موؤمترات

1مواقع اإلكرتونية

1قواعد بيانات

�صاد�صاً: مركز التميز البحثي يف املواد الهند�صية:

م يف املواد الهند�ضية بالرتكيز على البحوث  اأن�ضئ يف عام 1428هـ لتعزيز التقدُّ

حمليًا  املجتمع  تفيد  التي  الهند�ضية  وامل�ضائل  التطبيقية  والعلوم  الأ�ضا�ضية 

واملتقدمة يف  الأ�ضا�ضية  البحوث  املعرفة من خالل  وعامليًا من خالل دفع حدود 

من  اخلا�س  القطاع  اإىل  التكنولوجيا  نقل  تعجيل  اإىل  وال�ضعي  الهند�ضية،  املواد 

اأجل تعزيز قدرة ال�ضناعة املحلية على املناف�ضة يف تلبية حاجة ال�ضوق الدولية، 

اجلامعة  بحاجات  يوفوا  اأن  ميكن  الذين  اجُلدد  الباحثني  بتعليم  واللتزام 

واحلكومة وامل�ضانع، وبذل جهود حثيثة باجتاه التقدم يف تقنية ال�ضناعة وطرق 

الختبارات وال�ضتخدامات وتقومي الأداء للمواد الهند�ضية، والعمل اجلاد لتاأمني 

مكانة اململكة العربية ال�ضعودية وتعزيزها يف جمال املواد الهند�ضية.

1434/1433هـ، حيث  وقد حقق املركز اإجنازات متعددة خالل العام الدرا�ضي 

ن�ضر 138 بحًثا علمًيا يف ISI ف�ضاًل عن 22 بحًثا علًما ن�ضروا يف جمالت اأخرى، 

واأّلف كتابني، و�ضجل 3 براءات اخرتاع، وتعاون مع 28 جهة دولية ووطنية، ونظم 

11 حما�ضرة علمية وور�ضة عمل ،ونظم وفود خارجية.

ISI 138بحوث علمية من�ضورة يف

22بحوث علمية من�ضورة

2كتب علمية

2ف�ضل يف كتاب

3براءات اخرتاع م�ضجلة

11حما�ضرات علمية

1ور�س عمل

8ا�ضتقطاب اأع�ضاء هيئة تدري�س

5ا�ضتقطاب باحثني

2زيارات خارجية

9براءات اخرتاع حتت الت�ضجيل

28اتفاقيات وعقود
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�صابعاً: برنامج اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والبحوث املمولة:

العلمي داخل  البحث  1429هـ، بهدف تعزيز منظومة  اأن�ضىء هذا  الربنامج يف 

اجلامعة، من اأجل حتقيق اأهداف اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار، من 

وتوجيه  متميزة،  بحثية  مب�ضروعات  لالإ�ضهام  وم�ضاندتهم  الباحثني  حث  خالل 

القطاعات  داخل  العلمي  اإنتاجهم  وتفعيل  اخلطة،  اأولويات  اإىل  اهتماماتهم 

ال�ضناعية احليوية، ويتمثل الهدف العام لهذا الربنامج يف دعم ومتابعة برامج 

وم�ضاريع اخلطط اخلم�ضية للعلوم والتقنية باجلامعة وحتقيقها لأولويات اخلطة 

الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار .

1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة  اإجنازات  الربنامج  حقق  لقد 

حيث ن�ضر 12 بحًثا علمًيا يف ISI، و10 بحوث من�ضورة، وح�ضر 58 موؤمترًا خارج 

اململكة، و 22 دورة تدريبة و9 ور�س عمل، وبلغ عدد البحوث التي مت فح�ضها 510 

م�ضاريع بحثية، كما متكن الربنامج من احل�ضول على 20 براءة  اخرتاع .

ISI 12بحوث علمية من�ضورة يف

10بحوث علمية من�ضورة

58موؤمترات

510فح�س وحتكيم علمي

20براءات اخرتاع

22دورات تدريبية

9ور�س عمل

1اتفاقيات وعقود

9ور�س عمل

1ا�ضتقطاب

1قواعد بيانات

ثامناً: مركز التميز البحثي لأمن املعلومات:

اأمن  يف  املتخ�ض�ضة  العلمية  البحوث  واإعداد  لدعم  1430هـ  عام  يف  اأن�ضئ 

ت�ضجيع  خالل   من  ال�ضت�ضارات  وتقدمي  واخلربات،  املعارف  وتبادل  املعلومات، 

للقطاع  املعلومات  اأمن  جمال  يف  وحلها  امل�ضكالت  لتقدمي  ودعمهم  الباحثني 

احللول  لإيجاد  واملهنيني  والباحثني  املوهوبني  وا�ضتقطاب  واخلا�س،  احلكومي 

اأمن  مفهوم  وت�ضجيع  واخلربة،  املعرفة  ونقل  اجلديدة،  والتقنيات  املبتكرة 

متخ�ض�ضة،  ا�ضت�ضارية  خدمات  وتقدمي  والتعليم،  البحث  يف  ودعمه  املعلومات 

ورفع م�ضتوى التعاون البحثي بني الأق�ضام املختلفة، وتطوير الإمكانات واخلدمات 

العلمي بني املن�ضاآت واملراكز  التعاون والتوا�ضل  للباحثني، ورفع م�ضتوى  البحثية 

املحلية والعاملية.

1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة  اإجنازات  املركز  حقق  لقد 

حيث ن�ضر 8 اأبحاث يف ISI، و17 بحثًا يف جمالت اأخرى، ونظم و�ضارك يف 10 

املزيفة  النقود  ك�ضف  خدمة  قدم  كما  علميني،  وموؤمترين  علمية،  حما�ضرات 

با�ضتخدام الهاتف الذكي.
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10حما�ضرات 

17بحوث علمية من�ضورة

ISI 8بحوث علمية من�ضورة يف

2موؤمترات

تا�صعاً: مركز التميز لتطوير تعليم العلوم والريا�صات:

البحث  على  القائم  والريا�ضيات  العلوم  تعليم  لتطوير  1429هـ  عام  يف  اأن�ضئ 

العلمي والتطوير املهنى للباحثني والدار�ضني و�ضارك وحتقيق ال�ضراكة املجتمعية 

حتديد  خالل:  من  امل�ضتفيدة  للجهات  وال�ضت�ضارات  البحوث  تقدمي  خالل  من 

والعايل  العام  التعليم  يف  والريا�ضيات  العلوم  تعليم  يف  العلمي  البحث  اأولويات 

الوطنية؛  والبحوث  امل�ضاريع  واإجراء  خلدمتها،  العلمي  البحث  وتوجيه  و�ضارك 

لالإ�ضهام يف التطوير النوعي لتعليم العلوم والريا�ضيات يف مراحل التعليم العام 

والعايل، وت�ضجيع الباحثني على اأن يكونوا يف موقع الريادة لتطوير م�ضتقبل تعليم 

املهني  التطوير  والإ�ضهام يف  العلمية،  املعرفة  ون�ضر  واإنتاج  والريا�ضيات،  العلوم 

البحثية  ال�ضراكة  وحتقيق  وتاأهيلها،  القيادية  الكوادر  اإعداد  اأجل  من  للباحثني 

من خالل تقدمي خدمات بحثية وا�ضت�ضارية للموؤ�ض�ضات واجلهات املعنية، وبناء 

�ضراكات، ومد ج�ضور التوا�ضل مع املوؤ�ض�ضات املحلية والإقليمية والدولية، وتطوير 

لغة فكرية وعلمية م�ضرتكة يف مراحل التعليم ما قبل اجلامعي واجلامعي. 

الإجنازات،  من  عدًدا  1434/1433هـ  الدرا�ضي  العام  خالل  املركز  حقق  ولقد 

حيث ن�ضر 4 بحوث علمية يف و�ضارك ISI و25 بحًثا يف جمالت وموؤمترات اأخرى، 

واألف 4 كتب، وترجم كتابني، و�ضارك ونظم دورتني تدريبيتني وحما�ضرة ، و18 

حلقة نقا�س، و14 موؤمتًرا، وتعاون مع 7 جهات خارجية، و4 جهات حملية، واأبرم 

37 عقدًا بحثًيا، وان�ضاأ برنامج بحوث )الدرا�ضات الدولية(.

ISI 4بحوث علمية من�ضورة يف

1حما�ضرات علمية

2دورات تدريبية

25بحوث علمية من�ضورة

4كتب موؤلفة

2كتب مرتجمة

5كتيبات ومطويات

7اتفاقيات خارجية

4اإتفاقيات حملية

37عقود اأبحاث

18حلقات نقا�س

4زيارات خارجية

3زيارات داخلية

14موؤمترات

1برامج بحوث
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عا�صراً: عمادة البحث العلمى :

اأن�ضئت يف عام 1419هـ، لت�ضجيع العمل البحثي املتميِّز من خالل خلق بيئة جاذبة 

وحمفزة تدعم التميُّز والإبداع للباحثني يف جميع جمالت املعرفة لتحقيق الريادة 

العاملية من خالل اإعداد اخلطة الإ�ضرتاتيجية للبحث العلمي باجلامعة وتنفيذها، 

والرتقاء مب�ضتوى العمل البحثي، وت�ضجيع املتميِّزين واملبدعني يف العمل البحثي، 

بكليات اجلامعة،  البحوث  التعاون مع مراكز  وتي�ضري  العمل،  اإجراءات  وتب�ضيط 

والت�ضال مبراكز البحوث املحلية والعاملية وتنمية التعاون معها ،واأخريًا تكري�س 

مفهوم اجلودة، والتح�ضني امل�ضتمر يف اأن�ضطة العمادة.

لقد حققت العمادة اإجنازات متعددة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ، حيث 

ن�ضرت 528 بحًثا يف ISI مدعومة من DSR، واأقامت 4 ور�س عمل، واأ�ضدرت 9 

كتيبات ومطويات، ونظمت 5 زيارات داخلية و4 خارجية، و اأن�ضاأت جائزة جامعة 

امللك �ضعود للتميُّز العلمي.

ISI 528بحوث علمية من�ضورة يف

4ور�س عمل

9كتيبات ومطويات

4زيارات خارجية

5زيارات داخلية

احلادى ع�صر: وحدة البحوث والدرا�صات :

املتقدمة  وال�ضت�ضارات  والدرا�ضات  الأفكار  لتقدمي  1433هـ  عام  يف  اأن�ضئت 

لالإ�ضهام يف حتقيق روؤية اجلامعة واأهدافها من خالل: تقدمي الدرا�ضات البتكارية 

واملمار�ضات  املعايري  اأف�ضل  بح�ضب  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  جمالت  يف 

قيادات اجلامعة  داخلي لال�ضتجابة حلاجات  ا�ضت�ضاري  والعمل كفريق  العاملية، 

ومتطلباتها، وتقدمي التقارير والدرا�ضات الدورية عند الطلب باجلامعة، واختبار 

وتقييم الأفكار اجلديدة واملبادرات الإبداعية يف اجلامعة.

لقد حققت العمادة اإجنازات متعددة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ حيث 

واملقرتحات  والتف�ضيلية  التحليلية  الدرا�ضات  من  بعديد  اجلامعة  قيادة  زودت 

القرارات  اأف�ضل  اتخاذ  يف  لالإ�ضهام  الالزمة  واملبادرات  التنفيذية  واخلطط 

7 ، وعدد  9 درا�ضات، وعدد املقرتحات  العيثان حيث و�ضل عدد الدرا�ضات اإىل 

اخلطط التنفيذية 4 ، وعدد املبادرات 6.

9درا�ضات حتليلية وتطويرية

7مقرتحات وتو�ضيات

4خطط تنفيذية

6مبادرات
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الثاين ع�صر: عمادة �صوؤون املكتبات :

اأن�ضئت عمادة �ضوؤون املكتبات  لالإ�ضهام يف متكني اجلامعة من تقدمي تعليم واإنتاج 

بحثي مميَّزيِن خلدمة املجتمع، من خالل جودة اخلدمات املعلوماتية، مبا متتلكه 

املكتبات من اأنظمة متطورة وموارد ب�ضرية مميَّزة و�ضراكات جمتمعية هادفة. 

1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة  اإجنازات  العمادة  حققت  لقد 

حيث ناق�ضت العمادة 4 كتب، ونظمت 4 حما�ضرات، و14 حلقة نقا�س، و12 ور�ضة 

ا،  عمل، و 11 لقاء علمًيا، كما قدمت 58 دورة تدريبية ، وا�ضرتكت يف 36 معر�ضً

وا�ضتقبلت ما يزيد على 88 وفًدا عربيًا واأجنبيًا.

4مناق�ضة كتاب

4حما�ضرات

14حلقات نقا�س

12ور�س عمل

11لقاءات علمية

58دورات تدريبية

36معار�س

88ا�ضتقبال وفود خارجية

2ا�ضتقطاب

الثالث ع�صر: مركز التميز يف التعليم والتعلم:

اأن�ضئ يف عام 1431هـ لتحقيق التميز يف التعلم والتعليم يف اجلامعة، من خالل 

على  والإ�ضراف  والتعلم،  التعليم  يف  الإ�ضرتاتيجية  واخلطط  ال�ضيا�ضات  اإعداد 

املمار�ضات  م�ضتوى  لتطوير  وتوطينها  العاملية  املبادرات  اأف�ضل  ونقل  تنفيذها، 

اخلطة  متابعة  اإىل  املركز  ويهدف  باجلامعة.  الطالب  تعلم  وحت�ضني  التعليمية، 

الإ�ضرتاتيجية للتعلم والتعليم باجلامعة، وتعزيز التعاون فيما تتطلبه من اإجراءات 

املمار�ضات  اأف�ضل  وتوطني  ونقل  والإجراءات،  العمليات  لكافة  وتطوير  تنفيذية 

العاملية يف التعلم والتعليم ، واإدارتها وفق روؤية موؤ�ض�ضية ريادية وموا�ضفات مهنية 

م�ضتوى  لتطوير  الالزمة  الإ�ضرتاتيجيات  وو�ضع  نوعية  مبادرات  واإيجاد  عاملية، 

املمار�ضات التعليمية وحت�ضني تعلم الطالب باجلامعة، وتقومي الربامج الأكادميية، 

الواقع  لتحليل  والتقارير  الدرا�ضات   واإعداد  والتعليم،  التعلم  خمرجات  وتقومي 

التعليمي اجلامعي وا�ضت�ضراف م�ضتقبله يف ظل املتغريات وامل�ضتجدات احلديثة، 

وبناء �ضراكات ومد ج�ضور التوا�ضل مع املوؤ�ض�ضات املحلية والإقليمية والدولية ذات 

العالقة من اأجل تطوير التعلم والتعليم باجلامعة.

الإجنازات،  من  عدًدا  1434/1433هـ  الدرا�ضي  العام  خالل  املركز  حقق  ولقد 

التدري�س،  هيئة  لأع�ضاء  والتعليم  التعلم  منح  مل�ضروع  الثانية  الدورة  قدم  حيث 

NSSE   الدويل، وانتهى من درا�ضتني  وانتهى من درا�ضة نتائج تطبيق مقيا�س 

   NSSE مقيا�س  تطبيق  نتائج  ودرا�ضة  التح�ضريية،  ال�ضنة  تقومي  درا�ضة  هما؛ 

تنفيذية  خطة  منها:  نذكر  تنفيذية،  خطط   5 اإعداد  من  انتهى  كذلك  الدويل، 

مل�ضروع نظام ال�ضتجابة ال�ضخ�ضية  Clickers، وخطة تنفيذية مل�ضروع الربنامج 

متابعة  نظام  تطوير  مل�ضروع  تنفيذية  وخطة  التدري�س،  يف  للواعدين  الأكادميي 

اجلامعة  جائزة  بتطوير  املركز  قام  كما  للطالب،  الأكادميي  التح�ضن  معدلت 

لل�ضوؤون  لوكيل اجلامعة  ال�ضنوي  اللقاء  التدري�س، وقدم ورقة عمل يف  للتميز يف 

التعليمية، وورقة عمل يف ور�ضة عمل نظمتها عمادة الدرا�ضات العليا، وقام بزيارة 

اإىل مركز التعلم والتعليم بجامعة تك�ضا�س.
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2درا�ضات

1دورات تدريبية

5خطط تنفيذية

2اأوراق عمل

1زيارات خارجية

ج- الربامج البحثية يف جمال الريادة العاملية :

   اأطلقت اجلامعة عددًا من الربامج ل�ضتقطاب املتميزين من الأ�ضاتذة والباحثني 

من اجلامعات ومراكز البحوث العاملية املرموقة، وا�ضتقطاب كفاءات متميزة يف 

التعليم والبحث العلمي. وتكمن اأهمية هذه الربامج يف كونها ت�ضهم بفاعلية يف 

�ضعي اجلامعة اإىل الريادة العاملية من خالل توفري الأطر الب�ضرية ذات الكفاءة 

العالية وامل�ضتوى املتميز، خدمة للعملية البحثية والتعليمية.  و�ضنعر�س فيما يلي 

اأهم الإجنازات التي حتققت خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ :

اأوًل: برنامج خادم احلرمني ال�صريفني لالبتعاث اخلارجي :

ت�ضعى اجلامعة من خالل برنامج خادم احلرمني ال�ضريفني لالبتعاث اخلارجي 

اإىل تعزيز ال�ضراكة الأكادميية والعلمية والجتماعية، والعمل على تنمية جمالت 

ال�ضعوديني  ال�ضباب  من  جيل  ل�ضنع  وا�ضتثمارها؛  املبتعث  الطالب  عند  الإبداع 

قنوات  وي�ضنعون  النجاح،  اأدوات  وميلكون  الإبداع،  عالمات  يحملون  الذين 

اإىل  الربنامج  هذا  ويهدف  وعلمي.  ح�ضاري  جمتمع  لبناء  احل�ضاري؛  التوا�ضل 

البحث  ميادين  يف  اجلامعة  وت�ضويق  وتعزيزها،  للجامعة  العاملية  املكانة  تر�ضيخ 

الأ�ضاتذة  وبحثية مع  وعلمية  اأكادميية  �ضراكة  الأكادميي، وعمل  والتميز  العلمي 

املتميزين امل�ضرفني على املبتعثني املتميزين ؛ لدعم اجلامعة، وت�ضريع م�ضتويات 

ت�ضنيفها عامليًا، وت�ضويق برامج جامعة امللك �ضعود واإجنازاتها وخمرجاتها يف 

جميع دول البتعاث.

1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة  اإجنازات  الربنامج  حقق  ولقد 

حيث متت املوافقة على تعيني 40 مبتعثًا يف 16 كلية، ونظم 9 زيارات خارج اململكة 

حل�ضور يوم املهنة اأو موؤمتر التوظيف يف عدة دول )اأ�ضرتاليا، الوليات املتحدة، 

اململكة املتحدة، اإيرلندا(.

9زيارات خارجية

40مبتعثون موافق على تعيينهم

ثانياً: برنامج ا�صتقطاب الأ�صاتذة والباحثني املتميزين:

اأن�ضئ يف عام 1428هـ ل�ضتكمال منظومة اجلودة التعليمية والبحثية، وح�ضرها 

م�ضاف  اإىل  بها  والرتقاء  وتفعيلها،  املهمة،  والتقنية  العلمية  املجالت  يف 

املنظومات العاملية، مبا ميكنها من الإ�ضهام يف بناء اجلامعة الرائدة يف املنطقة 

والباحثني  الأ�ضاتذة  باأف�ضل  باجلامعة  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  تدعيم  من خالل 

اإمكانيات  وتعزيز  التعليمية،  العملية  مب�ضتوى  والرتقاء  كافة،  التخ�ض�ضات  يف 

العليا،  الدرا�ضات  وطالب  الباحثني  من  متميز  جيل  وتنمية  البحثية،  اجلامعة 

وال�ضراكة  املتميزة  العلمية  القدوة  توفري  خالل  من  اجلامعة  من�ضوبي  وحتفيز 

البحثية الفاعلة، وتهيئة مناخ علمي منا�ضب لالأ�ضاتذة املتميزين لعقد لقاءات اأو 

ندوات اأو دورات اأو ور�س علمية متميزة؛ لتكوين اآراء اأو اأفكار اأو اكت�ضافات علمية 

جديدة.
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1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة  اإجنازات  الربنامج  حقق  ولقد 

ا�ضتقطبهم  لباحثني  بحًثا   428  ISI يف  املن�ضورة  العلمية  البحوث  بلغت  حيث 

العاملية  املوؤمترات  حل�ضور  والباحثني  الأ�ضاتذة  الربنامج  دعم  كما  الربنامج، 

لن�ضر اأوراق علمية مقبولة، وبلغ عدد املوؤمترات 60 موؤمتًرا، وا�ضتقطب الربنامج 

770 ع�ضو هيئة تدري�س، و489 باحًثا يف التخ�ض�ضات املختلفة.

60موؤمترات

ISI 428بحوث علمية من�ضورة يف

770ا�ضتقطاب باحثني

489ا�ضتقطاب اأع�ضاء هيئة تدري�س

342ا�ضتقطاب طالب درا�ضات عليا

ثالثاً: برنامج اأ�صتاذ زائر:

اأن�ضئ يف عام 1430هـ لتمكني اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة امللك �ضعود والعلماء 

خالل:العمل  من  واملوؤ�ض�ضية،  والأكادميية  البحثية  ال�ضراكة  تعزيز  من  الدوليني 

على حتقيق اأهداف اجلامعة الإ�ضرتاتيجية KSU2030، وبناء القدرات البحثية 

واملوؤ�ض�ضات  الدولية  التوا�ضل مع اجلامعات  وبناء ج�ضور  والأكادميية باجلامعة، 

والزائرين،  الدوليني  الأ�ضاتذة  مع  التعاون  عالقات  تعزيز  طريق  عن  العلمية 

والعمل على توفري بيئة علمية وبحثية منا�ضبة للتعاون العلمي على امل�ضتوى الدويل 

والإقليمي واملحلي.

1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة  اإجنازات  الربنامج  حقق  ولقد 

واأع�ضاء هيئة  الزائرين  الأ�ضاتذة  22 م�ضروعًا بحثيًا مقدمة من  حيث مت قبول 

التدري�س باجلامعة، وبلغ عدد امل�ضاريع البحثية قيد التنفيذ 24، كمام نظم وقدم 

98 حما�ضرة �ضمن 11 كلية، و98 زيارة من 34 دولة و100 جامعة عاملية، وقدم 3 

اخرتاعات، وبلغ عدد البحوث املن�ضورة 600 بحث ما بني طبية وعلمية وهند�ضية.

600بحوث علمية من�ضورة

1قواعد بيانات

98حما�ضرات علمية

3براءات اخرتاع

22م�ضاريع بحثية مقدمة

24م�ضاريع بحثية حتت التنفيذ

98زيارات خارجية

رابعاً: اإدارة التعاون الدويل والتواأمة العلمية العاملية:

اأن�ضئ يف عام 1428هـ برنامج التواأمة العلمية العامليةـ، من اأجل اإقامة �ضراكات 

العاملية  العلمية  املوؤ�ض�ضات  من  وغريها  �ضعود  امللك  جامعة  بني  عاملية  علمية 

املتميزة؛ وتبادل املعرفة واخلربات ونقل املعارف والتقنية، ويهدف الربنامج اإىل 

حتقيق الريادة العاملية، من خالل بناء عالقات التعاون العلمي والتقني، وتعزيزها 

مع اجلامعات واملوؤ�ض�ضات البحثية العلمية العاملية. وو�ضوًل اإىل هذا الهدف، فقد 

نهجت اجلامعة توقيع عقود خدمات علمية حمددة مع نظرياتها من اجلامعات 
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اجلامعات  وحاجة  الربنامج  يف  العمل  لتطور  ونظرًا  العاملية؛  العلمية  واملراكز 

املا�ضة اإىل تو�ضيع ن�ضاطاته، مت حتويله اإىل ا�ضم “اإدارة التعاون الدويل والتواأمة 

بقرار من معايل مدير اجلامعة بتاريخ 1434/5/29هـ. العلمية العاملية”، 

 ، 1434/1433هـ  الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة  اإجنازات  الربنامج  حقق  ولقد 

حيث ن�ضر 4 بحوث علمية يف ISI ، ون�ضر ف�ضلني يف كتاب علمى، و�ضارك ونظم 3 

دورات تدريبية، و�ضارك يف املعر�س واملوؤمتر الدويل للتعليم العايل، واأ�ضهم ب�ضكل 

فعال مع اجلامعات واملوؤ�ض�ضات العلمية العاملية.

ISI 4بحوث علمية من�ضورة يف

1اتفاقيات تعاون

2ف�ضول من كتب علمية

1موؤمترات

3دورات تدريبية

3زيارات خارجية

2يراءات اإخرتاع حتت الت�ضجيل

خام�صاً: برنامج زمالة عامل :

اأن�ضئ يف عام 1428هـ ليحقق متطلبات الريادة العلمية بح�ضب املعايري الدولية؛ 

لتكون اجلامعة يف مكان متقدم بح�ضب التقييمات العاملية مقارنة مع اجلامعات 

العريقة. ويهدف الربنامج اإىل اإر�ضاء حجر الأ�ضا�س لبناء قاعدة علمية ومعرفية 

عالية تنطلق باجلامعة اإىل رحاب العاملية، من خالل ا�ضتقطاب باحثني عامليني 

متميزين  من ذوي الن�ضب العالية من ال�ضت�ضهاد ببحوثهم لنقل خرباتهم العلمية؛ 

ولإحداث تفاعل علمي وتقني مع اأبناء اجلامعة لإنتاج كفاءات علمية قادرة على 

مواكبة التطور.

 ، 1434/1433هـ  الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة  اإجنازات  الربنامج  حقق  ولقد 

العلماء  اأبحاث م�ضرتكة مع  بحثًا يف جمالت )ISI( من خالل   181 ن�ضر  حيث 

املتميزين،  كما اأقام 17 ور�ضة عمل، و45 موؤمتًرا، و20 حما�ضرة، وا�ضتقطب 32 

من العلماء املتميزين Highly Cited، و22 من طالب الدرا�ضات العليا.

32باحثون دوليون Highly Cited م�ضتقطبون

ISI 181بحوث علمية من�ضورة يف

45موؤمترات

17ور�س عمل

20حما�ضرات علمية

12رحالت حقلية

22طالب درا�ضات عليا
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�صاد�صاً: عمادة الدرا�صات العليا:

يلبي  مبا  املتخ�ض�س،  العايل  التعليم  بتوفري  اجلامعة  اهتمام  من  انطالقًا 

عالية؛  علمية  درجات  على  احلا�ضلة  املوؤهلة  الكفاءات  من  اململكة  حاجات 

�ضعيد  على  ودعمه  الأكادميي،  التميُّز  لت�ضجيع  العليا  الدرا�ضات  عمادة  اأن�ضئت 

التعليم العايل داخل اجلامعة، وما يت�ضل بها من املجالت التدري�ضية والبحوث 

املعارف  ن�ضوء  اإىل  توؤدي  اأن  �ضاأنها  من  التي  الأخرى،  التخ�ض�ضية  والأن�ضطة 

اجلديدة، واكت�ضابها، ون�ضرها، وكذلك اإعداد املتميِّزين من الباحثني واأ�ضحاب 

الخت�ضا�س؛ ليعملوا �ضمن بيئة ملهمة، تت�ضم بالتنوُّع.

1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة  اإجنازات  العمادة  حققت  ولقد 

حيث ح�ضلت العمادة على كود اجلودة العاملي اآيزو 9001 : 2008 لنظام اإدارة 

اإدارية وجلنة ا�ضت�ضارية عليا، وجهزت  5 وحدات  اأكرث من  اجلودة، وا�ضتحدثت 

دكتوراه،  برنامج  وا�ضتحدثت  عليا،  درا�ضات  برنامج   123 و�ضخ�ضت  قاعات،   5

علميني  لقاءين  ونظمت  عليا،  درا�ضات  برامج  و8  درا�ضة،  خطط   8 وطورت 

وور�ضتي عمل.

8خطط درا�ضية معدلة

123ت�ضخي�س برامج درا�ضا عليا

5وحدات م�ضتحدثة

5قاعدت م�ضتحدثة

5قاعات جمهزة

2اتفاقيات تعاون

8برامج درا�ضات عليا معدلة

2لقاءات علمية

2ور�س عمل

�صابعاً: وحدة م�صاندة املعيدين واملحا�صرين:

واملحا�ضرين  للمعيدين  وبحثية  تعليمية  قنوات  لإيجاد  1430هـ  عام  اأن�ضئت 

والتعليم،  البحث  يف  الريادة  ل�ضمان  الرائدة  العاملية  اجلامعات  يف  باجلامعة 

العمل،  راأ�س  على  هم  ممن  وحما�ضريها  اجلامعة  معيدي  م�ضاندة  خالل:  من 

واملبتعثني واإر�ضادهم وتوجيههم وتاأهيلهم لالبتعاث اإىل اأف�ضل اجلامعات العاملية 

للح�ضول على درجاتهم العلمية من جامعات عاملية مرموقة ومميَّزة، حتقق روؤية 

اجلامعة نحو الريادة العاملية.

1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة  اإجنازات  الوحدة  حققت  ولقد 

دورة  و11  حما�ضرة،  و44  علمًيا،  لقاء   142 و  عمل،  ور�ضة   111 نظمت  حيث 

 3 واأبرمت  اأعمال،  تطوير  مقرتحات   3 وقدمت  مطويات،   3 واأ�ضدرت  تدريبية، 

اتقاقيات ومذكرة تفاهم، واأ�ضتقطبت 24 من الباحثني املتميزين.

44حما�ضرات

142لقاءات علمية

11دورات تدريبية

111ور�س عمل
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2ندوات

16زيارات داخلية

24ا�ضتقطاب

3اتفاقيات

1مذكرات تفاهم

3مطويات

1قواعد بيانات

ثامناً:  اللجنة الدائمة لتعيني املحا�صرين واملعيدين وم�صاعدي الباحثني:

اأن�ضئت يف 1418هـ للعناية بتعيني املعيدين واملحا�ضرين ومدر�ضي اللغات، بح�ضب 

الالئحة املنظمة ل�ضوؤون من�ضوبي اجلامعة ال�ضعوديني من اأع�ضاء هيئة التدري�س 

من  ال�ضادرة  التو�ضيات  يف  الراأي  باإبداء  اللجنة  هذه  وتعنى  حكمهم،  يف  ومن 

جمال�س الكليات ب�ضاأن تعيني املعيدين واملحا�ضرين ومدر�ضي اللغات.

ولقد حققت اللجنة اإجنازات كبرية خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ، حيث 

لقاء،  و17  ندوة   46 يف  و�ضاركت  ونطمت  موؤمتًرا،   1384 من  اأكرث  يف  �ضاركت 

و�ضاركت يف 863 بحثًا، وا�ضتقطبت 74 من اأع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين، و6 

من الباحثني املتميزين. 

1384 موؤمترات

46ندوات

17لقاءات

863م�ضاركات بحثية

74ا�ضتقطاب اأع�ضاء هيئة تدري�س

6ا�ضتقطاب باحثني

د- الربامج البحثية يف جمال ال�صراكة املجتمعية:

يف اإطار تطّلعات اجلامعة  نحو تاأكيد اأهمية ن�ضر اقت�ضاد املعرفة وحتويل املجتمع 

اإىل جمتمع معريف قادر على ال�ضتجابة ملا حوله والتاأثري فيه ب�ضكل فعال، اأطلقت 

اجلامعة جمموعة من الربامج التطويرية التي تهدف اإىل ن�ضر اقت�ضاد املعرفة، 

فيه  والتاأثري  حوله  ملا  ال�ضتجابة  على  قادر  معريف  جمتمع  اإىل  املجتمع  وحتويل 

م�ضتهدفة،  كجهة  الطالب  من  فاعلة  م�ضاركة  حتقيق  عن  ف�ضاًل  فعال،  ب�ضكل 

من هنا د�ضنت اجلامعة جمموعة من الربامج التي تهدف اإىل حتقيق ال�ضراكة 

املجتمعية املعرفية، و�ضنعر�س فيما يلي اأهم الإجنازات التي حتققت خالل العام 

الدرا�ضي 1434/1433هـ :

اأوًل: برنامج البتعاث الداخلي :

فر�س  اإيجاد  نحو  منها  ورغبة  الريادة،  نحو  و�ضعيها  اجلامعة  لروؤية  حتقيقًا     

متميزة لطالبها من خالل توجيه املخرجات التعليمية لتكون متواكبة ل�ضوق العمل 

اأو  واملوؤ�ض�ضات  اجلامعة  بني  �ضراكة  لتوفري  الداخلي  البتعاث  برنامج  اإن�ضاء  مت 

املتميزين  وطالباتها  اجلامعة  لطالب  درا�ضية  منح  لتقدمي  املحلية  ال�ضركات 
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تتنا�ضب مع خطط التنمية وتواكب �ضوق العمل من خالل؛ اإثارة جو من التناف�س 

الدرا�ضات  ملوا�ضلة  املتميزين  الطالب  ورعاية  والطالبات،  الطالب  بني  البناء 

الطالب،  من  متميزة  خمرجات  اإعداد  يف  املانحة  اجلهات  مع  والتعاون  العليا، 

وال�ضتفادة من عائدات الربنامج يف تنمية الأق�ضام الأكادميية وتطويرها.

1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة  اإجنازات  الربنامج  حقق  ولقد 

5 برامج ابتعاث داخلي. وقد مت قبول 120 طالًبا وطالبة،  حيث يقدم الربنامج 

وخرج 25 طالًبا وطالبة.

5برامج البتعاث الداخلية احلالية

270عدد الطالب امل�ضجلني

120عدد الطالب املقبولني

25عدد الطالب اخلريجني

ثانياً: برنامج ال�صراكة الطالبية :

اأن�ضيء  يف عام 1430هـ؛  ليكون احلا�ضنة ل�ضراكة فاعلة بني الطالب والطالبات 

واجلامعة، ت�ضهم يف خلق ال�ضعور بالنتماء لدى الطالب والطالبه وتعدهما للنجاح 

يف حياتهما العملية، ويهدف اإىل ت�ضجيع اإطالق املبادرات وحتفيزها واحت�ضانها، 

وال�ضتفادة من القدرات واملواهب، وتوظيفها خلدمة اجلامعة واملجتمع، واإتاحة 

يف  التطوعي  بالعمل  الإح�ضا�س  وتنمية  والهوايات  الأن�ضطة  ملمار�ضة  الفر�ضة 

م�ضتوى اجلامعة والوطن، والت�ضابق لالإ�ضهام فيه. لقد حقق الربنامج اإجنازات  

كبرية خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ، حيث نظم و�ضارك يف موؤمترين، و5 

فاعليات مابني ندوة ولقاء ومنتدى، و3 معار�س، و6 زيارات، وقدم 4 ور�س عمل، 

وحملتني توعويتني، و5 دورات.

2موؤمترات

5ندوات ولقاءات ومنتديات

3معار�س

6زيارات

8حفالت ويوم عاملي

5دورات

4ور�س عمل

6مبادرات

2حمالت توعوية

ثالثاً:  املركز الوطني لبحوث ال�صباب :

عرب  ال�ضباب  وق�ضايا  مو�ضوعات  يف  الفاعل  لالأ�ضهام  1427هـ  عام  يف  اأن�ضئ 

البحوث والدر�ضات، وتقدمي ال�ضت�ضارات املتخ�ض�ضة، واقرتاح احللول والربامج 

النوعية باأعلى م�ضتويات احلرفيه واملهنية. ويهدف املركز اإىل رفع م�ضتوى الإنتاج 

املعريف املتعلق بق�ضايا ال�ضباب؛ لالرتقاء بهم ومعاجلة م�ضكالتهم.

1434/1433هـ حيث  الدرا�ضي  العام  متعددة خالل  اإجنازات  املركز  وقد حقق 

ونظم  علمية،  وبحوث  درا�ضات   4 ون�ضر  ال�ضباب،  ق�ضايا  عن  كتب   6 اأ�ضدر 

التدري�س  اأع�ضاء هيئة  3 من  وا�ضتقطب  وور�ضتي عمل،  تدريبة  حما�ضرة ودورة 

والباحثني املتميزين.
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2كتب علمية

4درا�ضات وبحوث علمية

1حلقات نقا�س

2ور�س عمل

1حما�ضرات

1دورات تدريبية

1زيارات خارجية

1زيارات داخلية

3ا�ضتقطاب

رابعاً:  مركز الدرا�صات ال�صكانية :

يف  التنموية  الإ�ضرتاتيجية  الأهداف  خدمة  يف  لالإ�ضهام  1430هـ  عام  يف  اأن�ضئ 

جمال  يف  املتخ�ض�ضة  العلمية  والدرا�ضات  البحوث  اإجراء  خالل  من  اململكة 

الجتماعية  بالأبعاد  الهتمام  مع  والبيئة،  التنمية  بق�ضايا  يرتبط  وما  ال�ضكان، 

واجلغرافية والقت�ضادية وال�ضحية والتاريخية، وتقدمي ال�ضت�ضارات العلمية يف 

ودعم  ال�ضكان،  جمال  يف  واملتخ�ض�ضة  املوؤهلة  الكوادر  واإعداد  ال�ضكان،  جمال 

البحوث العلمية والدرا�ضات يف جمايل ال�ضكان والتنمية، والإ�ضهام يف ن�ضر الوعي 

باأهمية الق�ضايا ال�ضكانية وارتباطها بالتنمية، وتقدمي الدعم وامل�ضاندة للباحثني 

يف جمال ال�ضكان. وكذلك تقدمي الروؤى والقرتاحات يف جمال ال�ضكان والتنمية، 

الأجهزة  يف  ال�ضكان  جمال  يف  العاملني  قدرات  وتنمية  تطوير  يف  والإ�ضهام 

واملوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة.

 وقد حقق املركز اإجنازات متعددة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ، حيث 

وا�ضتقطب  اإعالميني،   10 ح�ضرها  تدريبية  دورة  ونظم  علمًية،  بحوث   5 ن�ضر 

باحثني اثنني من املتميزين.

5بحوث علمية من�ضورة

2ا�ضتقطاب 

1دورات تدريبية

خام�صاً:  معهد الأمري �صلمان لريادة الأعمال :

جمتمع  بناء  يف  الأعمال  ريادة  ثقافة  تر�ضيخ  اأجل  من  1429هـ،  عام  يف  اأن�ضئ 

امل�ضتدامة،  التنمية  حتقيق  يف  ي�ضهم  مبا  املعريف  القت�ضاد  وتعزيز  املعرفة، 

والتدريب،  التعليم،  هي:  رئي�ضة  جمالت  خم�ضة  حول  املعهد  اأن�ضطة  وتتمحور 

والتثقيف وال�ضت�ضارة، والبحث.

 وقد حقق املركز اإجنازات متعددة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ،  فقد 

، و�ضارك وقدم حلقتني  24  حما�ضرة  4  ور�س عمل ، ونظم   نظم  و�ضارك يف 

نقا�ضيتني، ودورة تدريبية ولقاء، وحكم 14 م�ضروعًا طالبيًا بالتعاون مع ال�ضراكة 

لوفود  زيارتني  وا�ضت�ضاف  والباحثني،  الأ�ضاتذة  من   54 وا�ضتقطب   الطالبية، 

زمالة  برنامج  املعهد  قدم  كما  اتفاقيتني،  واأبرم  داخلية،  لوفود  وزيارة  خارجية 

اخلدمات  من  كثرًيا  املعهد  يقدم  كما   ، الأعمال  لريادة  �ضعود  امللك  جامعة 

وال�ضت�ضارات وحا�ضنات الأعمال  للجهات املختلفة.
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1اللقاءات

2موؤمترات و معار�س

3الربامج التثقيفية 

14حتكيم م�ضروعات الطالب

4ور�س عمل

2حلقات نقا�س

3�ضفحات املعهد على مواقع التوا�ضل الجتماعي

YOUTUBE 4اأفالم قناة الريادة على موقع

24حما�ضرات

1دورات تدريبية

2برامج اأكادميية

2اتفاقيات

5ا�ضتقطاب اأ�ضاتذة و باحثني

2زيارات خارجية

1زيارات داخلية

�صاد�صاً:  اإدارة التعاون الدويل واجلمعيات العلمية:

ت�ضعى جامعة امللك �ضعود من خالل اإدارة التعاون الدويل واجلمعيات العلمية اإىل 

تقدمي ال�ضت�ضارات، والإ�ضراف املبا�ضر على اجلمعيات العلمية التابعة للجامعة من 

خالل؛ تطوير الأداء العلمي واملهني للجمعيات العلمية، وتقدمي امل�ضورة الإدارية 

يف املجالت املختلفة للجمعيات العلمية، وت�ضهيل اأعمال اجلمعيات العلمية ملا فيه 

العلمية  اجلمعيات  بني  التوا�ضل  وحتقيق  واملجتمع،  ومن�ضوبيها  اأع�ضائها  خدمة 

واإدارة اجلامعة والهيئات واملوؤ�ض�ضات املهنية، وتنمية خمرجات اجلمعيات العلمية 

البحثية يف جمال تخ�ض�ضها، والعمل على تطويرها وتن�ضيطها.

ولقد حققت اإدارة التعاون الدويل واجلمعيات العلمية اإجنازات كبرية خالل العام 

علمية،  جمعية   49 العلمية  اجلمعيات  عدد  بلغ  حيث  1434/1433هـ،  الدرا�ضي 

اإىل  اأ�ضافة  حمكمة،  علمية  جمالت  يف  و872   ISI يف  بحوث   7 الإدارة  ون�ضرت 

71 جملة ثقافية  129 بحًثا، وح�ضلت على جائزة علمية، واأ�ضدرت  اأنها دعمت 

و185  موؤمترات،   109 ونظمت  علمًيا،  كتاًبا   60 وترجمت  واألفت  مطوية،  و339 

ندوة، و424 حما�ضرة، و 454 دورة تدريبية وور�ضة عمل، و�ضاركت يف 145 فعالية 

وطنية.

ISI 7بحوث علمية من�ضورة يف

872بحوث علمية من�ضورة يف جمالت علمية حمكمة

129بحوث علمية مدعومة

1جوائز علمية

60كتب موؤلفة ومرتجمة

71جمالت ثقافية واإ�ضدارات علمية
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145حمالت وطنية وفعليات

339مطويات ثقافية

39اأفالم وبرامج اإعالمية

424حما�ضرات

454دورات تدريبية وور�س عمل

185ندوات

109موؤمترات

183اتفاقيات تعاون

�صابعاً:  اللجنة الدائمة للوقاية من الإ�صعاعات:

ت�ضعى جامعة امللك �ضعود من خالل اللجنة الدائمة للوقاية من الإ�ضعاعات اإىل 

بلورة مفهوم احلماية وقواعد الوقاية الإ�ضعاعية املتمثلة يف ن�ضر الوعي مبخاطر 

الإ�ضعاع، وتقليل التعر�ضات الإ�ضعاعية اإىل اأقل حد ممكن، ومن ثم جتنب الآثار 

واملخاطر الذاتية وغري الذاتية، واإيجاد بيئة نظيفة اإ�ضعاعيًا تكفل �ضالمة العاملني 

باجلامعة يف جمال الإ�ضعاع املوؤين، �ضواء  اأكانت م�ضادر، اأو اأجهزة اأ�ضعة �ضينية.

ولقد حققت اللجنة اإجنازات كبرية خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ، حيث 

ف�ضاًل  ون�ضرت  علميني،  كتابني  واألفت  اإ�ضاعًيا،  قيا�ًضا   16 على  يزيد  مبا  قامت 

موؤمترات،   3 يف  و�ضاركت  عمل،  وور�ضة  وحما�ضرتني  دورتني  ونظمت  كتاب،  يف 

وقدمت م�ضروعًا بحثيًا.

16قيا�ضات اإ�ضعاعية

1ن�ضر ف�ضل يف كتب 

2كتب علمية موؤلفة

2دورات تدريبية

2حما�ضرات

1ور�س عمل

3موؤمترات

1م�ضاريع بحثية

ثامًنا:  اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي:

ت�ضعى جامعة امللك �ضعود من خالل اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي 

من  وخارجها،  اجلامعة  داخل  البيئة  ونوعية  الإن�ضان  �ضحة  و�ضون  حت�ضني  اإىل 

خالل اإعداد خطط وبرامج الوقاية من التلوث الكيميائي وتطويرها وتنفيذها.

ولقد حققت اللجنة اإجنازات كبرية خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ، حيث 

عمل،  وور�ضتى  وحما�ضرتني  دورات   4 ونظمت  علمىًا،  ومقاًل  بحًثا   12 ن�ضرت 

واأبرمت عقدين.
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12بحوث علمية من�ضورة 

2عقود واتفاقيات

4دورات تدريبية

2حما�ضرات

2ور�س عمل

1زيارات خارجية

هـ - الربامج التطويرية يف جمال نقل  التقنية :

عملية  يف  جدًا  مهمًا  دورًا  للجامعات  اإن  حيث   التقنية،  بنقل  اجلامعة  اهتمت 

حتقيق  على  وم�ضاعدته  املحلي،  ال�ضناعي  القطاع  تطوير  ويف  التقني،  البتكار 

التطور الذاتي، وا�ضتنبات التقنية.

وملفهوم نقل التقنية ُبعدان اأ�ضا�ضيان، هما :

نقل التقنية من اخلارج، وي�ضمن نوعًا من املواكبة العلمية والتقنية، • 

ويعد ذلك جزًءا من مهمة منظومة العلوم والتقنية الوطنية.

نقل التقنية من اجلامعات ومراكز البحوث الوطنية اإىل القطاعات • 

الإنتاجية، ويعد ذلك جزًءا من مهمة منظومة الإبداع الوطني.

اأو مراكز تخت�س بعملية  اأطلقت اجلامعة عدًدا من الربامج  ومن هذا املنطلق، 

نقل التقنية، و�ضنعر�س فيما يلى اأهم املنجزات التي حتققت خالل العام الدرا�ضي 

1434/1433هـ :

اأوًل: برنامج حقوق امللكية الفكرية وترخي�س التقنية :

يهدف هذا الربنامج الذى اأن�ضئ  يف عام 1428هـ اإىل حماية حقوق امللكية الفكرية 

اخلا�ضة بجامعة امللك �ضعود، مع تنمية ثقافة البتكار، لتقدمي حلول وابتكارات 

ذات قيمة اقت�ضادية عالية ت�ضهم يف متويل البحث العلمي يف اجلامعة من خالل 

و�ضع ت�ضهيالت مالئمة حلّث املخرتعني على الإ�ضراع يف طلب ت�ضجيل اخرتاعاتهم 

اجلديدة  املبتكرات  حتويل  على  والعمل  مي�ّضرة،  �ضهلة  اإجراءات  خالل  من 

وتوطينها،  التقنية،  نقل  يف  والإ�ضهام  حقيقية،  و�ضناعية  جتارية  منتجات  اإىل 

وتطويرها حمليًا، وبناء القت�ضاد املعريف يف اململكة، والعمل على تعزيز احرتام 

حقوق امللكية الفكرية داخل اجلامعة وخارجها، واقرتاح ال�ضيا�ضات والإجراءات 

الالزمة لذلك، ون�ضر ثقافة البتكار والخرتاع داخل اجلامعة وخارجها، والعمل 

على بناء جيل من الباحثني واملخرتعني يف املجالت العلمية والتقنية املختلفة.

لقد حقق برنامج امللكية الفكرية وترخي�س التقنية اإجنازات كبرية خالل العام 

الدرا�ضي 1434/1433هـ، حيث بلغ عدد براءات الخرتاع املودعة 67 طلًبا، وعدد 

براءات الخرتاع املن�ضورة 21 براءة، وعدد براءات الخرتاع املمنوحه 21 براءة، 

كما نظم الربنامج 6 حما�ضرات وور�ضة عمل ودورتني تدريبيتني، ووقع 8 مذكرات 

تفاهم.
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67طلبات براءة اخرتاع مودعة

21براءات اخرتاع ممنوحة

61طلبات براءة اخرتاع من�ضورة

6حما�ضرات علمية

2دورات تدريبية

1ور�س عمل

8اتفاقيات ومذكرات تفاهم

3كتيبات

30مقالت

1قواعد بيانات

ثانياً : مركز البتكارات :

1428هـ؛ لت�ضجيع املبدعني على الإ�ضهام يف خدمة  اأن�ضئ مركز البتكارات عام 

املجتمع، وحتويل الأفكار املبتكرة والخرتاعات اإىل منتجات ذات قيمة اقت�ضادية، 

جمايل  يف  وعامليًّا  اإقليميًّا  املميزة  اجلامعات  م�ضاف  اإىل  باجلامعة  والرتقاء 

عمل  خالل  من  املرجوة  الأهداف  حتقيق  اإىل  املركز  ويطمح  والبتكار.  الإبداع 

حلقة و�ضل بني الطالب ذوي الأفكار املتميزة وال�ضركات واأع�ضاء هيئة التدري�س، 

املفاهيم  لدعم  الالزمة  واملوارد  العلمية   امل�ضاعدة  توفري  خالل  من  وكذلك 

اجلديدة والأفكار املبتكرة.

الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة  اإجنازات  البتكارات  مركز  حقق  وقد 

الثقايف،  �ضوق عكاظ  و�ضارك يف معر�س علمى ويف  1434/1433هـ، حيث نظم 

وح�ضل على 10 ميداليات ذهبية، وا�ضتقبل 83 مبتكًرا، ودعم 21 مبتكرًا، ونطم 

7 زيارات داخلية، وا�ضتقطب 3 باحثني متميزين.

7زيارات داخليه

21دعم مبتكرين

1معار�س

3ا�ضتقطاب

1كتيبات

10ميداليات ذهبية

ثالثاً:  حا�صنة الريا�س للتقنية

اأن�ضاأت جامعة امللك �ضعود حا�ضنة الريا�س للتقنية لتوفري الدعم العلمي والتقني 

والإداري واملايل والب�ضري الالزم لإن�ضاء �ضركات التقنية ورعايتها؛ حتى ت�ضبح 

الن�ضاط  حتفيز  �ضاأنها  من  نا�ضئة  تقنية  �ضركات  تخريج  خالل   من  م�ضتقلة 

القت�ضادي يف اململكة ، واإيجاد فر�س عمل اعتبارية يف جمالت تقنية املعلومات 

والت�ضالت، واإن�ضاء برامج احل�ضانة بو�ضفها اأداة مهمة لتطوير عالقات �ضراكة 

الأعمال  وجمتمعات  الإقليمية،  الأعمال  مراكز  و  �ضعود  امللك  جامعة  بني  قوية 
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والتكنولوجيا، وتنمية روح املبادرة وتهيئة بيئة مواتية لالبتكار، وا�ضتغالل البنية 

التحتية للبحث والتطوير لتخريج �ضركات ابتكارية نا�ضئة، واإن�ضاء �ضبكة موجهني 

داعمة من ذوي الخت�ضا�س، واإطالق �ضراكة حكومية قوية بني القطاع ال�ضناعي 

راأ�س  م�ضادر  من  التمويل  لجتذاب  مبتكرة  قنوات  واإن�ضاء  واجلامعة،  اخلا�س 

املال، وت�ضويق امللكية الفكرية.

ولقد حقق مركز حا�ضنة الريا�س للتقنية اإجنازات متعددة خالل العام الدرا�ضي 

1434/1433 هـ، منها ترجمة كتاب علمي، واإ�ضدار جملة ومطوية وكتيب تعريفي، 

واإبرام 9 اتفاقيات، وح�ضور ور�ضة عمل و4 موؤمترات، ونظم 8 زيارات خارجية، 

و7 زيارات داخلية، وو�ضلت الأفكار  يف مرحلة الحت�ضان 10 اأفكار من اأ�ضل 73 

فكرة قدمت للحا�ضنة.

1كتب مرتجمة

9اتفاقيات الحت�ضان

21كتيبات 

1ور�س عمل

4موؤمترات

73اأفكار مقدمة للحا�ضنة

10اأفكار يف مرحلة الحت�ضان

1مواقع اإلكرتونية

7زيارات داخلية

8زيارات خارجية

1جمالت

1مطويات

رابعاً:  مركز تقنيات الطاقة امل�صتدامة :

اأن�ضىء يف 1433هـ لتطوير اأحدث تقنيات الطاقة امل�ضتدامة ) الطاقة ال�ضم�ضية، 

وطاقة الرياح، وطاقة الهيدروجني، والطاقة النووية، والطاقة احلرارية، وطاقة 

القيام  خالل  من  املياه(،  وحتلية  وجودتها،  الطاقة  وكفاءة  احليوية،  الكتلة 

املخرجات  وت�ضويق  وتطوير  امل�ضتدامة،  الطاقة  تقنيات  جمال  يف  بالأبحاث 

القت�ضاد  روافد  رافدًا مهمًا من  لتكون  امل�ضتدامة؛  الطاقة  البحثية يف جمالت 

عن  امل�ضتدامة  الطاقات  جمالت  يف  والتقنية  العلمية  املعرفة  وتعميق  الوطني، 

جمالت  باأهمية  والتوعية  التدريبية،  والدورات  العليا  الدرا�ضات  برامج  طريق 

الطاقة امل�ضتدامة، والرتكيز على جانب امل�ضوؤولية الجتماعية، وتقدمي الدرا�ضات 

وال�ضت�ضارات والدعم الفني للجهات احلكومية واخلا�ضة.

وقد حقق الربنامج اإجنازات متعددة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ، حيث 

ن�ضر املركز 12 بحًثا علمًيا يف  ISI ، و6 بحوث علمية يف جمالت علمية اأخرى، 

ون�ضر كتابني علميني وف�ضاًل علمًيا يف كتاب وم�ضروع تطوير،  وفح�س وحّكم 46 

م�ضروًعا بحثيًّا، وح�ضر 8 موؤمترات، وح�ضل على براءتي اإخرتاع، وم�ضروع بحثي 

حائز على جائزة وزارة الطاقة الأمريكية للبحث والتطوير.

ISI 12بحوث علمية من�ضورة يف

6بحوث علمية من�ضورة 

2كتب علمية
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46فح�س وحتكيم علمي

2براءات اخرتاع

1جوائز علمية

2زيارات داخلية

1زيارات خارجية

1اإتفاقيات وعقود

8موؤمترات

4ور�س عمل

خام�صاً:  معهد الت�صنيع املتقدم :

م،  املُتقدِّ الت�ضنيع  جمالت  يف  والتميُّز  الريادة  اإىل  للو�ضول  1433هـ  يف  اأن�ضىء 

ز، والتطوير الفريد  من خالل القيام باملهمات البحثية الإبداعية، والتدريب املتميِّ

التى  ال�ضناعية  الإ�ضرتاتيجيات  جمال  جمالت؛  ثالثة  خالل  من  للكفاءات 

واخلطط  تنفيذها،  ومراجعة  ال�ضناعية  الإ�ضرتاتيجيات  برامج  ب�ضياغة  تهتم 

التنفيذية للت�ضنيع والتكامل ال�ضناعي، و�ضال�ضل وعمليات الإمداد ال�ضناعية، 

والتي  وتطويره،  املنتج  ت�ضميم  وت�ضميمها، وجمال  الت�ضنيع  وحتليل منظومات 

تهتم مبهام عملية ت�ضميم املنتج ال�ضناعي اجلديد وتطوير املنتجات احلالية، 

وتقدمي احللول التقنية احلديثة يف جمال ا�ضتعادة املوا�ضفات الفنية والوظيفية 

يهتم  الت�ضنيع  جمال  واخريًا  واختبارها،  وتطويرها  الغيار  وقطع  للمنتجات 

وت�ضنيع  املبا�ضر،  الرقمي  الت�ضنيع  وعملياته، مثل:  م  املُتقدِّ الت�ضنيع  بتقنيات 

النماذج ال�ضريعة، والت�ضنيع املايكرو، وعمليات الت�ضنيع غري التقليدية والرقمية.

1434/1433هـ، حيث  العام الدرا�ضي  وقد حقق املعهد اإجنازات متعددة خالل 

ن�ضر 82 بحًثا علمًيا يف  ISI و28 بحًثا علمًيا عاملًيا و7 بحوث علمية حملية، واألف 

م�ضروع   16 وحّكم  وفح�س  اخرتاع،   براءات   7 على  وح�ضل  13كتاًبا،  وترجم 

من   5 وا�ضتقطب  حما�ضرة،   16 ونظم  ودكتوراه،  ماج�ضتري  ر�ضالة  و19  تخرج، 

اأع�ضاء هيئة التدري�س و3 حما�ضرين و9 باحثني.

ISI 82بحوث علمية من�ضورة يف

28بحوث علمية من�ضورة عامليًا

7بحوث علمية من�ضورة حمليًا

13كتب علمية موؤلفة ومرتجمة

19فح�س وحتكيم علمى لر�ضائل ماج�ضتري ودكتوراه

7براءات اخرتاع

19اإ�ضراف على م�ضاريع تخرج

16حما�ضرات

1ور�س عمل

17ا�ضتقطاب
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�صاد�صاً:  مركز الريا�س للحا�صنات:

اأن�ضاأت جامعة امللك �ضعود مركز الريا�س للحا�ضنات لتطوير الأفكار والبتكارات 

وحتويلها اإىل منتجات ا�ضتثمارية يف كيانات اقت�ضادية ناجحة، بتوفري اخلدمات 

قدراتهم  وتطوير  الرياديني،  وتاأهيل  للمبتكرين،  والدعم  وال�ضت�ضارات،  الفنية 

لقيادة اأعمالهم وتنميتها من خالل تطوير التقنية  وتوطينها يف اململكة من خالل 

التقني،  باملجال  العالقة  ذات  الأعمال  ورواد  واملبتكرين  املبدعني  اأفكار  تبني 

وم�ضاعدتهم يف حتويل اأفكارهم اإىل �ضركات تقنية ا�ضتثمارية منتجة ذات قيمة 

م�ضافة، ت�ضهم يف تنمية القت�ضاد الوطني.

ولقد حقق مركز حا�ضنة الريا�س للتقنية اإجنازات متعددة خالل العام الدرا�ضي 

1434/1433 هـ، منها تنظيم ور�ضة عمل وموؤمتر وزيارتني خارجيتني، وت�ضميم 

خدمة الحت�ضان » منوذج �ضاحة الرثوة« و اإعداد اإجراءات ومناذج تطبيق لها، 

معهد  مع  بالتعاون  �ضعود  امللك  بجامعة  الأعمال  ريادة  منظومة  ت�ضوُّر  واإعداد 

الأمري �ضلمان، و اإعداد قاعدة بيانات عمليات الحت�ضان؛ لتوفري تقارير حلظية 

حول الكليات، ومعاجلتها، وحالتها، وعالقات املبتكرين.

1ور�س عمل

1موؤمترات

1قواعد بيانات

2زيارات خارجية

1منظومات عمل

1خدمات احت�ضان

5/1/5  التاأليف والرتجمة والن�صر :

والتعامل  بها،  الهتمام  ينبغي  التي  احل�ضارية  الق�ضايا  اأهم  من  الرتجمة  تعد 

معها باأ�ضلوب ي�ضعى اإىل الختيار النافع واملفيد واحلديث من العلوم والثقافات 

املعا�ضرة وربطه بحاجات بالدنا، وعدم تعار�ضه مع عقيدتنا الإ�ضالمية. ومركز 

اجلامعة  اأن�ضاأته  �ضعود، حيث  امللك  البارزة يف جامعة  املعامل  اأحد  هو  الرتجمة 

خلدمة اأع�ضاء هيئة التدري�س؛ من اأجل نقل املعرفة والعلوم من اللغات العاملية 

لتي�ضري  الإمكانات  كل  اجلامعة  هياأت  وقد  الإجنليزية،  اللغة  وخا�ضة  احلية، 

املعرفة  خلدمة  الآخرين؛  لدى  ما  اأف�ضل  لختيار  ت�ضاعدي  خط  يف  الرتجمة 

والثقافة، ويتعاون املركز مع كثري من الهيئات واملراكز العلمية يف داخل اململكة 

وخارجها.

1434/1433 هـ، حيث  ولقد حقق املركز اإجنازات كثرية خالل العام الدرا�ضي 

بلغ عدد الكتب املرتجمة التي طبعت و�ضدرت 28  كتابًا يف خمتلف التخ�ض�ضات، 

و اجلدول رقم )  5-7 ( الذي يقدم لنا قائمة بعدد الكتب وعناوينها التي متت 

ترجمتها وطباعتها .
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  جدول رقم )5-7( الكتب املرتجمة التي طبعت و�ضدرت  خالل العام  الدرا�ضي 1434/1433هـ  بح�ضب العناوين  

عناوين الكتب ال�صادرةم

عدم القدرة على الإجناب1

الدليل ال�ضامل للوالدين عن الربو2

ت�ضميم وت�ضغيل نظم الري املزرعي3

 مهارة الكتابة يف اللغة الفار�ضية4

مقدمة يف الإح�ضاء ملهند�ضي الطب احليوي5

 العوملة وتدري�س اللغة6

 الأ�ضا�ضيات املعا�ضرة يف جراحة العظام7

 تنظيم املعلومات8

دليل ترميم الآثار لالآثاريني9

 طب الأمرا�س اجللدية10

 دليل دعم املمار�ضات املهنية11

 العلم- مفاهيم فل�ضفية اأ�ضا�ضية12

اأ�ضا�ضيات الكيمياء غري الع�ضوية13

تدري�س املتعلمني ذوي �ضعوبات التعلم يف الريا�ضيات14

الأدب ال�ضعبي عند العرب والرتك15

نظريات التنمية وتطبيقاتها16

ف�ضلفة اأخرى لكت�ضاب اللغة الثانية17

 الهند�ضة الإقليدية املتقدمة18

 تدري�س علم النف�س19

اللغة والعالقات الإن�ضانية20

العمل مع اأ�ضر الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�ضة21

الدليل الكامل يف تعلم اللغات22

املرجع ال�ضامل لتخطيط وتنظيم وت�ضميم وت�ضغيل املعار�س23

مدر�ضو اللغة من غري الناطقني بها24

التدري�س الفعال يف تعليم املوهوبني25

التعليم والتعلم الهند�ضي الفعال26

تقنية القيا�س ال�ضوئي27

ما يجب اأن يعرفه كل معلمي الرتبية اخلا�ضة28
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كما بلغ عدد الكتب املرتجمة اجلاري طباعتها 30 كتاًبا، ويبني اجلدول رقم  ) 5-8( عدد الكتب التي متت طباعتها خالل العام الدرا�ضي1434/1433هـ بح�ضب العناوين .

جدول رقم ) 5-8( الكتب املرتجمة اجلاري طباعتها و�ضدرت  خالل العام  الدرا�ضي 1434/1433هـ  بح�ضب العناوين  

عنوان الكتاب )حتت الطبع(م

التلقيح بالنحل1

تب�ضيط ديناميكية اجلهاز البويل2

كتيب الفح�س الإكلينيكي اجليبي3

تاريخ امللكة العربية ال�ضعودية)مرتجم للفرن�ضية(4

اللغة الإجنليزية لغة العامل5

تقنية النانو احليوية6

ك�ضور الهيكل الوجهي7

مو�ضوعة ا�ضطرابات طيف التوحد8

اإدارة ونوعية مياه ري امل�ضطحات اخل�ضراء9

التدريب على القولبة باحلقن10

الرواية الن�ضائية ال�ضعودية)مرتجم للفرن�ضي(11

ملاذا تتغري اللغات؟12

فقد ال�ضوت الوظيفي13

ما وراء الذاكرة والذاكرة14

عالج التاأتاأة لدى الأطفال واملراهقني15

اأبجديات القيا�س املبني على املنهج16

انت�ضار الوبائيات و�ضبل التغلب عليها17

ال�ضيا�ضات احل�ضرية اجلديدة18

حقائق عن �ضرطان الثدي19

التقنية احليوية للح�ضرات20

مهارات القرن احلادي والع�ضرين21

اأ�ض�س العالقات الدولية22

اأبجديات طب اجلهاز البويل23

اإجابات عن ال�ضمعيات24

كتاب الطفل اخلديج25

خطوة بخطوة يف العناية املركزة26

طب الفم لتيلد�ضلي27

تطورات الهند�ضة الطبية احليوية28

مهنة الرتجمة29

العراق والرتجمة30
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كما بلغ عدد الكتب التي مت النتهاء من مراجعتها وحتكيمها يف اجلامعة خالل 

هذا العام اإىل 15 كتابًا، ويبني اجلدول رقم ) 5-9( عدد الكتب التي مت الإنتهاء 

من مراجعتها وحتكيمها خالل العام  الدرا�ضي 1434/1433هـ  بح�ضب العناوين.   

جدول رقم )5-9( الكتب التي مت النتهاء من مراجعتها وحتكيمها خالل العام  الدرا�ضي 1434/1433هـ  بح�ضب العناوين   

عناوين الكتب ال�صادرةم

العالقات الدولية-الأ�ض�س1

التطبيقات العملية يف تغذية الريا�ضيني2

ت�ضييد احلم�س الأميني والببتيد3

مهارات القرن احلادي والع�ضرين4

نظرية الزمر للريا�ضيني5

النظريات النقدية املعا�ضرة6

ت�ضنيع الفواكه واخل�ضروات7

قيادة تطوير املنهج8

كتابة التاريخ9

مهنة املرتجم10

الفيزياء الطبية11

طب اجلهاز اله�ضمي- الكبد والتغذية لالأطفال12

الإرقاء والتخرث يف اأمرا�س الن�ضاء والولدة13

املر�ضد العلمي لعلم الأجنة14

الريا�ضيات يف العراق القدمي- التاريخ الجتماعي15

اإىل  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  بها  تقدم  التي  الرتجمة  م�ضروعات  عدد  بلغ  كما 

اجلامعة خالل العام نف�ضه 75 مـ�ضروعًا، وكان عدد امل�ضاريع التي متت املوافقة 

م�ضروعًا   16 من  ويتاألف  م�ضروًعا،   55 الرتجمة  مركز  اإدارة  جمل�س  من  عليها 

العلوم  جمـالت  يف  م�ضروعًا   20 و  والجتماعية،  الإن�ضانية  العلوم  جمالت  يف 

الأ�ضا�ضية والتطبيقية، و 19 م�ضروعًا يف جمالت الطب والعلوم الطبية، كما هو 

مبني يف اجلدول رقم )10-5(  .

 جدول رقم )5-10( عدد م�ضروعات الرتجمة املقدمة من اأع�ضاء هيئة التدري�س 

وعدد التي مت املوافقة عليها خالل العام  الدرا�ضي 1433 /1434هـ     

العددالبيان

75عدد م�ضروعات الرتجمة التي تقدم بها اأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة

م�ضروعات الرتجمة التي مت املوافقة عليها من قبل املركز 

16 جمال العلوم الإن�ضانية والجتماعية

20جمال العلوم الأ�ضا�ضية والتطبيقية

19جمال الطب والعلوم الطبية 
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  2/5  المكتبات الجامعية : 

الأ�ضا�ضية  الركائز  اإحدى  باعتبارها  باملكتبات  كبريًا   اهتمامًا  اجلامعة  تويل 

باأداء  النهو�س  �ضبيل  يف  وذلك  ؛  اجلامعة  يف  والبحثية  التعليمية  العملية  يف 

مكتبات اجلامعة لتواكب متطلبات املعرفة والبحث ملن�ضوبي اجلامعة من اأع�ضاء 

وتوفري  امل�ضتفيدين  من  وغريهم  والطالب  واملوظفني  والباحثني  التدري�س  هيئة 

املعلومات املختلفة خلدمة هذا الهدف، ومن هذا املنطلق حر�ضت عمادة �ضوؤون 

املكتبات على مواكبة اجلديد مما يجري يف العامل يف جمال املعلومات واملكينة 

الآلية والرقمية، ف�ضارعت اإىل عقد التحالفات مع املكتبات واجلامعات العاملية، 

وعنيت باإقامة عالقات �ضراكة متبادلة مع عدد من املراكز واملكتبات العاملية يف 

جمالت خمتلفة لال�ضتفادة من اخلربات والتجارب وا�ضتثمار اجلهود الناجحة 

التي اأثمرت يف حتقيق  ثالثة اأهداف متثلت يف: اإثراء املعرفة، وتنمية املهارات، 

وتطوير البحث العلمي.

واملتطورة  املتميزة  املكتبية  خدماتها  تقدمي  يف  �ضعود  امللك  جامعة  وت�ضتمر 

ملن�ضوبيها من الطالب واأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والباحثني  وغريهم من 

امل�ضتفيدين، وذلك من خالل  املكتبات اجلامعية املوزعة على مراكز اجلامعة . 

وت�ضل م�ضاحات هذه املكتبات اإىل 71660 مرًتا مربًعا، وعدد مقاعدها اإىل 6424 

مق�ضورات   110 اإىل  اإ�ضافة   ،)11-5( رقم  اجلدول  يف  مبني  هو  كما  مقعًدا، 

العام  خالل  املكتبات  هذه  خدمات  من  ا�ضتفاد  وقد  بالقراءة(  خا�ضة  )وحدة 

الدرا�ضي 1434/1433هـ حوايل 823300 من من�ضوبي اجلامعة )طالب، وع�ضو 

خارج  من  امل�ضتفيدين  اإىل  اإ�ضافة  وموظف(  حكمهم،  يف  ومن  تدري�س  هيئة 

اجلامعة، وتقدم مكتبات اجلامعة خدمات الإر�ضاد والإعارة والت�ضوير الداخلي 

الباحثني،  جلميع  والإلكرتوين  الورقي  العلمي  البحـث  اأدوات  وتوفر  واخلارجي، 

املعلومات  اأوعيـة  ملعظم  املفتوحة  الأرفف  نظام  اجلامعة  مكتبــات  وت�ضتخدم 

و�ضائـل  اأهم  اأحد  الآيل ملكتبــات اجلامعة  النظام  ويعد  ال�ضتفادة منها،  لتي�ضري 

البحث يف مقتنيـات مكتبــات اجلامعة من الكتب واملراجع العربيـة والأجنبيـة التي 

تغطي معظــم املجالت املو�ضوعية للمعرفـة .

جدول رقم )5-11(  م�ضاحة مكتبات اجلامعة وعدد مقاعدها  خالل العام الدرا�ضي 1434/1433  هـ

(املكتبة
2
عدد املقاعدامل�صاحة )م

520004400مكتبة الأمري �ضلمان املركزية

1584187مكتبة كلية الطب وم�ضت�ضفى امللك خالد اجلامعي

26336مكتبة م�ضت�ضفى امللك عبدالعزيز اجلامعي

11033مكتبة كلية طب الأ�ضنان

13035مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدرعية للطالب

42050مكتبة كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع  بالنا�ضرية

160089مكتبة كلية املعلمني

80060مكتبة كلية املجتمع بالريا�س )�س ال�ضتني(

682140مكتبة عمادة ال�ضنة التح�ضريية

4800708مكتبة العلوم والدرا�ضات الطبية / طالبات بامللز

3027500مكتبة مركز الدرا�ضات اجلامعية / طالبات بعلي�ضة

14425مكتبة خدمة املجتمع والدرا�ضات التطبيقية / طالبات  بغرناطة 
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(املكتبة
2
عدد املقاعدامل�صاحة )م

33669مكتبة �ضكن الطالبات 

540428مكتبة كلية ال�ضيدلة  / طالبات بامللز

24030مكتبة كلية طب الأ�ضنان / طالبات بامللز 

12034مكتبة العلوم الطبية التطبيقية / طالبات  بعيل�ضة

716606424الإجمايل

و �ضاركت اجلامعة ممثلة يف عمادة �ضوؤون املكتبات خالل العام نف�ضه يف معار�س 

الكتب الوطنية والعربية والدولية العديدة، والتي بلغت 19 معر�ضًا. كما ا�ضتقبلـت 

يف  و�ضاركت   ، زائرًا  وفدًا   46 بلغت  وخارجها  اململكة  داخل  من  وفوًدا  العمادة 

عديد من الفعاليات الثقافية التى بلغت 21 فعالية ثقافية، ونظمت ما يزيد عن 

15 ور�ضة عمل، وقد ا�ضتمر ا�ضرتاكها بقواعد املعلومات الإلكرتونية العاملية على 

الكتب  بيانات  وقاعدة  تيلور(،  اأند  )بيكر  بيانات  قاعدة  اأهمها  ومن  الإنرتنت، 

هذه  ا�ضتخدام  تطوير  مت  كما   .)Ulrich( الدوريات  بيانات  وقاعدة   ،)BIP(

التقنية بوحدة البحث الببليوجرايف، بالإ�ضافة اإىل ا�ضتخدامها يف ق�ضم الدوريات 

واملطبوعات احلكومية، وق�ضم املعلومات ال�ضحفية وال�ضحف، كما مت ال�ضرتاك 

يف 76 قاعدة للبيانات الببليوجرافية، وامل�ضتخل�ضات، والن�ضو�س الكاملة.

 1/2/5  اإجماىل مقتنيات مكتبات اجلامعة:  

بلغت جملة مقتنيات مكتبات اجلامعة من اأوعية املعلومات خالل العام اجلامعي  

1434/1433 هـ  762597  عنواًنا تقع يف  2454378 جملًدا ومادة علمية، وذلك 

باملقارنة مع  789182 عنوانًا تقع يف  2567383  جملدًا ومادة علمية يف العـام 

اجلامعي ال�ضــابق  1433/1432هـ .

اإجماىل العناوين يف مكتبات  59 %  من  وت�ضكل الكتب العربية والأجنبية ن�ضبة  

اجلامعة، يف حني ت�ضكل املطبوعات احلكومية ن�ضبة  17 %  من العدد الإجمايل 

للعناوين، يف حني ت�ضكل املخطوطات احلكومية ن�ضبة 9 %،  وامل�ضغرات الفيلمية 

ن�ضبة   5 %، و املراجع ن�ضبة 3 %. ويبني اجلـدول رقم  ) 5-12(  اإجماىل عدد 

اأوعية املعلومات املنتقاة مبكتبات جامعة امللك �ضعود من خمتلف مقتنيات اأوعية 

هذه  يف  املوجودة  واملجلدات  العنـاوين  جمموع  اإىل  منها  كل  ون�ضبة  املعلـومات 

املكتبات يف العام اجلامعي  1434/1433هـ  .

جدول )5-12( اإجمايل عدد الأوعية املقتناة مبكتبات اجلامعة حتى العام الدرا�ضي 1433 /1434هـ

املراجعالكتب
الر�صائل 

اجلامعية
اخلرائط

اأقرا�ض 

مدجمة
الدوريات

املطبوعات 

احلكومية
املخطوطات

ال�صحف 

واملعلومات 

ال�صحفية

املطبوعات 

النادرة

امل�صغرات 

الفلمية

الو�صائط 

املتعددة
املجموع

451980244831478892270462610129612711552156793581018491762597جمموع العناوين

2.4%4.7%0.7%0.0%9.3%17.0%0.3%0.9%0.1%1.9%3.2%59.3%الن�ضبة اإىل جمموع العناوين )%(

1447648130929385969221007246885522104371155444854335810203612454378املجلدات

0.83%1.46%0.35%0.02%2.90%9.01%19.10%0.41%0.04%1.57%5.33%58.98%الن�صبة اإىل جمموع املجلدات )%(

تابع - جدول رقم )5-11(  م�ضاحة مكتبات اجلامعة وعدد مقاعدها  خالل العام الدرا�ضي 1434/1433  هـ
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2/2/5  مقتنيات مكتبات اجلامعة من الكتب العربية والأجنبية :

بلغ عدد الكتب العـربية والأجنبية يف مكتبات اجلـامعة  450047 عنوان. وتتوزع 

بلغت   بن�ضبة  العربية،  باللغة  عنوانًا   174547 اإىل   اللغة  بح�ضب  الكتب  عناوين 

275500  عنوانًا باللغات الأجنبية،  39% من العدد الإجمايل لعناوين الكتب، و 

بن�ضبة بلغت %61 .

اأما توزيع عناوين الكتب بح�ضب املو�ضوعات فاإننا جند اأن كتب العلوم التطبيقية 

24% من  106312 عنوانًا بن�ضبة بلغت   يبلغ عددها   اإذ  تاأتي يف املرتبة الأوىل، 

الإجمايل لعناوين الكتب، وتاأتي كتب العلوم الجتماعية باملرتبة الثانية، اإذ يبلغ 

عددها  93446 عنواًنا بن�ضبة بلغت 21%، تليها كتب العلوم البحتة، اإذ يبلغ عـددها  

61174  عنوانًا بن�ضبة بلغت 14%، ويقدم لنا اجلـدول رقم ) 5-13 ( مزيدًا من 

اللغة  بح�ضب  اجلامعة  مكتبات  والأجنبية يف  العـربية  الكتب  توزع  التف�ضيل عن 

واملو�ضـوعات يف العام الدرا�ضي  1434/1433 هـ .

جدول )5-13( اأعداد الكتب العربية والأجنبية املقتناة يف مكتبات اجلامعة موزعة على املو�ضوعات خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434هـ

املعارف العامة
الفل�صفة وعلم 

النف�ض
الديانات

العلوم 

الجتماعية
العلوم البحتةاللغات

العلوم 

التطبيقية
الآدابالفنون

التاريخ 

واجلغرفيا 

والرتاجم

اجلملة

كتب عربية

4800743034800390467050100941990040732411323241174547العدد

13.32%13.81%2.33%11.40%5.78%4.04%22.37%19.94%4.26%2.75%الن�ضبة

كتب اأجنبية

12869775336205440077395108086412100812679914747275500العدد

5.35%9.73%3.66%31.37%18.54%2.81%19.75%1.31%2.81%4.67%الن�ضبة

176691518338420934461478961174106312141545091237988450047جمموع العناوين

الن�صبة اإىل جمموع 

العناوين )%(
%3.93%3.37%8.54%20.76%3.29%13.59%23.62%3.15%11.31%8.44

 

وي�ضـل عدد عناوين الكتب التي ت�ضمـها مكتبات اجلامعة اإىل 679262 عنوانًا، 

رقم   فنجد يف اجلدول   مكتبات اجلامعة؛  الكتب على  توزيع هذه  اأما من حيث 

من   %  60 ت�ضم  باجلامعة  للطالب  املركزية  �ضلمان  الأمري  مكتبة  اأن   )14-5(

الدرا�ضات  مركز  مكتبة  الثانية  املرتبة  يف  تليها  الكتب،  هذه  عناوين  اإجماىل 

17 %  من العدد الإجمايل للكتب، ثم  اجلامعية للبنات يف علي�ضة، والتي ت�ضم  

املكتبة املركزية للبنات  بامللز، والتي ت�ضم  15%  من العدد الإجمايل. وي�ضـل عدد 

جملدات الكتب التي ت�ضمـها مكتبات اجلامعة اإىل 1439284  جملدًا، تقع حواىل 

65 %  منها يف مكتبة الأمري �ضلمان املركزية، و 17% يف مكتبـة مركز الدرا�ضات 

اجلامعية للبنات بعلي�ضة، و 13%  يف املكتبة املركزية للبنات بامللز  .
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جدول )5-14( اأعداد الكتب العربية والأجنبية املقتناة موزعة على مكتبات اجلامعة خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434هـ

املكتبة

كتب اأجنبيةكتب عربية
جمموع 

العناوين

الن�صبة 

اإىل جمموع 

العناوين )%(

جمموع 

املجلدات

الن�صبة اإىل 

جمموع املجلدات 

)%( جملدعنوانجملدعنوان

64.70%60.15931209%163005452436245581478773408586مكتبة الأمري �ضلمان املركزية

0.52%0.547508%168319348171893649مكتبة طب الأ�ضنان للطالبات

مكتبة كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة 

املجتمع - البديعة
51057995100113736106%0.909368%0.65

0.22%0.273161%1835314214191849مكتبة �ضكن الطالبات - خري�س

مكتبة كلية خدمة املجتمع والدرا�ضات 

التطبيقية - غرناطة
4596630634534630%0.686359%0.44

مكتبة مركز الدرا�ضات اجلامعية للطالبات 

- علي�ضة
840391963663140642617115445%17.00238983%16.60

12.29%14.73176892%527161076814734569211100061املكتبة املركزية للطالبات - امللز

0.61%0.858753%9281299486074545788مكتبة م�ضت�ضفى امللك عبدالعزيز

0.11%0.151652%9271542881101015مكتبة كلية خدمة املجتمع

0.11%0.151626%638397515431038كلية العلوم الطبية امل�ضاعدة - الدرعية

0.86%1.3212347%78313918182109568965مكتبة كلية العلوم الطبية امل�ضاعدة

0.29%0.474206%86100311841063204مكتبة كلية الطب

0.56%0.688111%440677651803464586مكتبة ال�ضنة التح�ضريية

1.22%1.1117596%646914845107027517539مكتبة كلية املجتمع - الريا�س

0.80%1.0011513%67661146735466801مكتبة كلية املعلمني

3318928127373473706265476792621439284اجلملة

*النق�س يف الأعداد الجمايل يرجع اإىل اأنه توجد اأعداد من الن�ضخ املكررة للكتاب الواحد.

3/2/5  تطور اأعداد الكتب مبكتبات اجلامعة :

ارتفعت اأعداد عناوين الكتب العربية والأجنبية يف مكتبات اجلامعة من 628184  

عنوانًا يف العام الدرا�ضي 1430/1429هـ اإىل  679262  عنوانًا يف العام اجلامعي  

جملدًا   1429049 من  الكتب  جملدات  اأعداد  ارتفعت   كما  هـ،    1434/1433

الدرا�ضي   العام  1439284  جملدًا يف  اإىل   1430/1429هـ   الدرا�ضي  العام  يف 

1434/1433 هـ، وهذا ما يو�ضحه اجلدول  رقم  )15-5(.
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جدول رقم )5-15( تطور اأعداد الكتب مبكتبات اجلامعة خالل الأعوام الدرا�ضية اخلم�ضة املا�ضية

املكتبه

1429 /1430  هـ 

2009/2008 م

 1430 /1431  هـ 

2009 /2010  م

 1431 /1432  هـ 

2010 /2011  م

 1432 /1433  هـ 

2011 /2012  م

 1433 /1434  هـ 

2012 /2013  م

جملدعنوانجملدعنوانجملدعنوانجملدعنوانجملدعنوان

3364749877334684824632970490013219422732044206مكتبة كلية الطب

3382696036307128356774213622748636497508مكتبة طب الأ�ضنان للطالبات

850711596929112040901012407902412426896512347مكتبة كلية العلوم الطبية امل�ضاعدة

92276187355107032201911105459214305111235230633115445238983مكتبة مركز الدرا�ضات اجلامعية للطالبات - علي�ضة

384042985820397723965679398730988519401298913989408586931209مكتبة الأمري �ضلمان املركزية

89074159338969121639749744117129199009174774100061176892املكتبة املركزية للطالبات - امللز

114711900143986784618695526182955161069368مكتبة  كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع بالبديعة

5785910259518996583391085784874757888753مكتبة م�ضت�ضفى امللك عبدالعزيز

18183108185131671851316718493161--مكتبة �ضكن الطالبات بخري�س

------12561559--مكتبة كلية العلوم ال�ضحية يف املنار

523379095219794131943210151652--مكتبة كلية خدمة املجتمع 

4066059551538992158310381626--مكتبة كلية العلوم الطبية امل�ضاعده )الدرعية(

مكتبة كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع 

)غرناطة(
--3496481445763824663640946306359

158621852369340726764054753917596--مكتبة كلية املجتمع بالريا�س

102142338662533910728245868111--مكتبة ال�ضنة التح�ضريية

169324901596233116002340680111513--كلية املعلمني

62818414290496739951437570675029149262365538413871006792621439284اجلملة
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4/2/5  حركة ا�صتعارة الكتب يف مكتبات اجلامعة :

الدرا�ضي   العـام  خـالل  اجلامعة  مكتبـات  يف  املعارة  الكتب  اأعداد  و�ضلت 

1434/1433 هـ  اإلـى 108140 كتاًبا ، ويقدم لنا اجلدول رقم ) 5-16 ( اأعداد 

العليا  الدرا�ضات  طالب  اأن  منه  يتبني  حيث  التقرير،  عام  خالل  املعارة  الكتب 

طالب  وي�ضكل  العام،  هذا  خالل  امل�ضتعريين  جملة  من   %42 ن�ضبته  ما  ي�ضكلون 

ما  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  وي�ضكل  اجلملة،  هذه  من   %  41 ن�ضبته  ما  اجلامعة 

ن�ضبته 12%  من هذه اجلملة، يف حني ي�ضكل املوظفون من من�ضوبي اجلامعة ومن 

خارجها ما ن�ضبته  5 %  من جملة امل�ضتعريين من مكتبات اجلامعة، وقد ا�ضتاأثرت 

مكتبة الأمري �ضلمان املركزية بـ 63% من اإجماىل امل�ضتعريين يف م�ضتوى مكتبات 

اجلامعة، يليها مكتبة مركز الدرا�ضات اجلامعية للبنات بعلي�ضة بن�ضبة 31% من 

اإجماىل امل�ضتعريين يف  م�ضتوى مكتبات اجلامعة. وهو ما يو�ضحه اجلدول رقم 

. ) 17-5(

جدول )5-16( اأعداد الكتب املعارة  يف مكتبات اجلامعة خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434  هـ

املكتبة

امل�صتعريون

اأع�صاء هيئة 

التدري�ض
طالبموظفوندرا�صات عليا

من خارج 

اجلامعة
جمموع

62.50%97383034841382299337367580مكتبة الأمري �ضلمان املركزية

0.45%1082143571482مكتبة طب الأ�ضنان للطالبات

0.01%2215010مكتبة كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع - البديعة

0.07%149218474مكتبة �ضكن الطالبات - خري�س

31.15%208512902965176885133691مكتبة مركز الدرا�ضات اجلامعية للطالبات - علي�ضة

4.91%39215255562811125306املكتبة املركزية للطالبات - امللز

0.47%16567142536505مكتبة كلية العلوم الطبية امل�ضاعدة

0.45%1011118915625482مكتبة كلية الطب

1259244916587944281472108140اجلملة

11.6441.545.4440.950.44الن�صبة اإىل اجلملة )%(



س
ام

لخ
ب ا

با
ال

216

  3/5 الجوائز العلمية : 

حاز  اأع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات  جامعة امللك �ضعود خالل العام الدرا�ضي  

على  العلوم  كلية  ح�ضلت  حيث  خمتلفة؛  علمية  جائزة   99 على  1434/1433هـ 

15جائزة  على  واملعلومات  احلا�ضب  علوم  كلية  ح�ضلت  كما   ، علمية  جائزة   22

علمية، كما ح�ضلت كلية الهند�ضة وكلية العلوم الطبية التطبيقية على 10جوائز 

علمية لكل منهما. ويت�ضمن اجلدول رقم  )5-17 ( قائمة باأع�ضاء هيئة التدري�س 

الكلية  بح�ضب  نف�ضه  الدرا�ضي  العام  هذا  خالل  علمية   جوائز  على  احلائزين 

واجلهة املانحة للجائزة.

 جدول رقم )5-17( بيان باأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة احلائزون على جوائز علمية 

خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ ح�ضب الكلية واجلهة املانحة للجائزة

اجلهة املانحة للجائزةا�صم اجلائزةاجلهةا�صم الفائز باجلائزة

معهد تقنية الأغذية باأمريكاعامل غذاء معتمدعلوم الأغذية والزراعةاأ.د. حمزة حممد اأبو طربو�س

الحتاد اجلغرايف الدويل » املانيا » جائزة �ضرف » رتبة فار�س »الدابا.د. حممد �ضوقي ابراهيم مكي

د. علي بن حممد جباري

علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين

جائزة التميز يف التعليم والتعلم
وكالة اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية 

والكادميية د. حممد يو�ضف احلجاج

جامعة العني - المارات العربية املتحدةدرع امل�ضاركة - متحدث رئي�ضيد. طارق بن علي ال�ضاحلي

جامعة امللك �ضعود جائزة الرخ�ضة الدولية يف التدري�سد. يا�ضر حمرو�س م�ضطفى

امللحقية الثقافية بوا�ضنطنجائزة التميزد. �ضليمان بن عمر اجللعود

د. خالد اخلريف

ال�ضيدلة

جامعة امللك �ضعوداملركز الثالث يف غزارة البحث العلمي

دورة التعليم العايل للفتاةتكرمي من ندوة التعليم العايل للفتاة لرباءتي اخرتاعغادة حافظ

جامعة امللك �ضعوداجلائزة العامة يف امللتقى العلمي ال�ضنوي الأول لطالب وطالبات الدرا�ضات العليامنال اجلندي

نوف الر�ضيد

جائزة متيز اأكادميي
جامعة امللك �ضعود حتت رعاية وزارة 

التعليم العايل

�ضركة ليلي لالأدويةاأف�ضل خم�س مل�ضقات من �ضمن 574 مل�ضق

نرية عبد الباقي

موؤ�ض�ضة who is who العامليةجائزة موؤ�ض�ضة who is who يف جمال الن�ضر و البحث العلمي لعام 2012

جامعة امللك �ضعودجائزة التميز يف التدري�س باختيار الطالبات

الهيئة الأوروبية ل�ضيادلة امل�ضت�ضفياتثالث اأف�ضل مل�ضق علمي من �ضمن 900 مل�ضق علمي�ضيناء العقيل

الهيئة الأوروبية ل�ضيادلة امل�ضت�ضفياتثالث اأف�ضل مل�ضق علمي من �ضمن 900 مل�ضق علمينوره اأبامني

�ضارة الع�ضيمي

1st place best research postermsrc

best thematic posterduphat

نورة اخل�ضري

1st place best research postermsrc

best thematic posterduphat

جامعة امللك �ضعودالتميز العلمي لأف�ضل كتاب موؤلفالعمارة والتخطيطاأ.د. نوبي حممد ح�ضن عبدالرحيم
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اجلهة املانحة للجائزةا�صم اجلائزةاجلهةا�صم الفائز باجلائزة

اأ.د. �ضعد عبداهلل الغامن

اإدارة الأعمال

جائزة التميز يف التعليم والتعلم

جامعة امللك �ضعود

Dr. Necati Aydin
Excellence Teaching

Research group

د. وائل حممد عرابي عبداملق�ضود

اللغات والرتجمة

جامعة القاهرة - جمهورية م�ضر العربيةجائزة ن�ضر بحث دويل

وزارة الثقافة - جمهورية م�ضر العربيةجائزة ال�ضباب للرتجمةد. ح�ضانني فهمي ح�ضني

اأ.د. �ضلمى معو�س

جائزة التميز الكادمييالتمري�س

جامعة امللك �ضعود د. الهام عبدالقادر فيا�س

فاتن عز الدين حلمي

ندوة التعليم العايل للفتاة يف اململكةحنان عبداهلل القر�ضي

ملتقي اأبحاث اأطباء الأمتياز الثاين�ضهادة التميز يف البحث العلميطب الأ�ضناند. لزي بيلو

Dr. Nadeem Ahsan 

Siddiqui

كلية الهند�ضة

Award for the  supervision of an outstanding graduation 

project in Civil EngineeringCollege of Engineering، KSU

Eng. Aref AbadelSupervisor of Outstanding graduate studentCollege of Engineering، King 

Saud University
MMB Chair for Research 

and Studies in Strengthening 

and Rehabilitation of 

Structures
King Saud Universityجائزة مدير اجلامعة للتميز يف الأداء

جائزة التميز البحثي بكلية الهند�ضةد. ح�ضن حممد بيالين .
College of Engineering،  

King Saud University

Dr Asraf FarahGranted the professional license for higher education 

from the deanship of skills developmentKing Saud University

Hesham FouliGold Medal Award of the 2012
International Trade Fair for 

Ideas، Inventions and New 

Products )iENA(

Abdulmohsen Al-ShaikhGold Medal Award of the 2012
International Trade Fair for 

Ideas، Inventions and New 

Products )iENA(

Ali AlsamhanGold Medal Award of the 2012
International Trade Fair for 

Ideas، Inventions and New 

Products )iENA(

Ibraheem Alsharawy،Gold Medal Award of the 2012
International Trade Fair for 

Ideas، Inventions and New 

Products )iENA(

Hamed AlnaimatGold Medal Award of the 2012
International Trade Fair for 

Ideas، Inventions and New 

Products )iENA(

 تابع - جدول رقم )5-17( بيان باأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة احلائزون على جوائز علمية 

خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ ح�ضب الكلية واجلهة املانحة للجائزة
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اجلهة املانحة للجائزةا�صم اجلائزةاجلهةا�صم الفائز باجلائزة

د. فهد ال�ضايع

الرتبية

معايل مدير اجلامعةجائزة التميز يف التدري�س

ندوة التعليم العايل للقناة يف اململكةالتميز الأكادمييد. هيا اآل ال�ضيخ

وزارة الثقافة والإعالمجائزة وزارة الثقافة من اعالم الكتابد. را�ضد ح�ضني العبدالكرمي

معايل مدير اجلامعةجائزة التميز يف التدري�سد. نوره الهزاين

مركز التميزجائزة التميز يف التعلم والتعليمد. وفاء ن�ضار

مركز التميزجائزة التميز يف التعلم والتعليمد. اأمل الدوة

جامعة امللك �ضعودو�ضام التميزد. جنالء احللو

جامعة الأمرية نورةاأبحاث العلوم الن�ضانيةد. رمي العودان

جامعة امللك �ضعودالتميز يف التعليمد. بلقي�س داغ�ضتاين

د. حممد زبري جابا اهلل

العلوم الطبية التطبيقية

جامعة امللك �ضعودالتميز يف التعليم

تغريد مازي

 املركز الأول ) املحور ال�ضحي ( 

 اللقاء العلمي الرابع لطلبه وطالبات جامعة امللك �ضعود
جامعة امللك �ضعود

 املركز الثاين ) املحور ال�ضحي ( 

 املوؤمتر العلمي الرابع لطلبه وطالبات التعليم العايل باململكة
وزارة التعليم العايل

عمادة اجلودة - جامعة امللك �ضعودالتميز يف التدري�ساأ.د. اأن�ضاف �ضعيد عبداجلواد

التميز يف التدري�سد. �ضلوى ال�ضبكي
مركز التميز يف التعلم و التعليم-جامعة 

امللك �ضعود

التميز الأكادميياأ.د. ابت�ضام حممد فتوحي

ندوة التعليم العايل للفتاة يف اململكة 

العربية ال�ضعودية
التميز يف التدري�سد. عالية حممد املعجل

التميز الأكادمييد. اأ�ضماء اليمني

جامعة اأوتاوا - كندامناف�ضات يوم احللقات الدرا�ضية ال�ضنويد. جواهر حممد ال�ضغري

اأف�ضل بحث علميد. حممد بريكة
كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة 

امللك �ضعود 

خالد خ�ضر �ضامل ابو عمر

الطب

Ophthalmology Research Award Department ofKSU

in Teaching Award Excellence of Medicine-Main Collegeاأحمد فتح اهلل اإبراهيم الفحيل
Auditorium

APRECIEACIEN AWARD PUBLICAbdulaziz cultural day Kingلطيفة عثمان الدخيل

Medal GoldInvention Genevaممدوح عبداملنعم ابراهيم امل�ضريي

اإمارة ع�ضريوفاء العلمد. حممد ال�ضهري

Abdulaziz First Class Medal King Abdullah Bin Abdulaziz Kingد. احمد الهر�ضي
Al Saud

 تابع - جدول رقم )5-17( بيان باأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة احلائزون على جوائز علمية 

خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ ح�ضب الكلية واجلهة املانحة للجائزة
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اجلهة املانحة للجائزةا�صم اجلائزةاجلهةا�صم الفائز باجلائزة

اأ.د. ح�ضن مذكور، د. �ضفيان قنوين، 

معتز الربيكة

علوم احلا�ضب واملعلومات

Device and Method for sharing Data and Application in 

peer-to-peer computing environment
 patent and trademark US

office

منحة التميز يف التعلم و التعليماإميان عبداهلل عمر العطا�س
مركز التميز يف التعلم و التعليم-جامعة 

امللك �ضعود

منظمة القيادة التعليمية ال�ضيويةجائزة القيادين للتعليم العايلليلك ال�ضفدي

منحة يف التميز يف التعلم و التعليم يف دورتها املرحلة الثانيةد. منى �ضالح الرزقان
جامعة امللك �ضعود- منح التميز يف التعلم 

والتعليم

Emerald Literati Network، 2012 Awards for ExcellenceEmerald Publishingر�ضا العيدان ، هند اخلليفة

ندوة التعليم العايل للفتاة باململكة من متيز اأكادمييد.منار ح�ضني

النمو اإىل املناف�ضة

هند اخلليفة

التميز البحثي

جامعة امللك �ضعودمنح التميز يف التعليم والتعلم

د.اأريج الوابل، اأروى الربيعان، بيان 

العريفي، نورة الرومي، �ضريين 

عبداملنعم، غادة العفي�ضان، اماين 

امل�ضرع

رقم الإيداع ردمك 9964/1433 لربجميات التوا�ضل و التخاطب باللم�س على 

اليباد لذوي طيف التوحد و�ضعوبات النطق)الآفيزيا(الناجتة من اجللطات 

الدماغية.

ترخي�س تقني- مكتبة امللك فهد الوطنية 

)حقوق املوؤلف التي مت حمايتها من قبل 

برنامج امللكية الفكرية وترخي�س التقنية 

يف جامعة امللك �ضعود(

د.اأريج الوابل، جلني عبدالعزيز 

التميمي، اإبت�ضام هزاع، ب�ضرى 

القا�ضي، اروى العي�ضى، مي 

احلميمدي

املركز الول يف حمور العلوم الأ�ضا�ضية و ال�ضحية يف اللقاء العلمي الرابع يف 

جامعة امللك �ضعود- لالإ�ضراف على م�ضروع الطباعة بالعني لذوي الإعاقات 

احلركية ال�ضديدة.

 Gaze-typing with adjustable dwell time:the   iWriter 

Arabic interface for people with severe motor disabilities

اللقاء العلمي الرابع يف جامعة امللك �ضعود
د. اأريج الوابل، اأنفال العمر، جنالء 

الزكري، خولة الهدلق، عهود 

احلماد، منال الربيعان

املركز الثاين يف حمور العلوم ال�ضا�ضية و ال�ضحية يف اللقاء العلمي الرابع يف 

جامعة امللك �ضعود-لالإ�ضراف على م�ضروع تنمية مهارات الرتكيز بربجميات 

تفاعلية لذوي ا�ضطراب ت�ضتت النتباه وفرط احلركة.

 Attentive eyes: serious Gaming for rehabilitation of 

attention deficit disorders with Gaze Based interaction

د.اأريج الوابل، اجلوهرة عمر 

العبداللطيف، هديل النغيم�س، 

لطيفة املفيز، نهى اخلليفة، ملى 

العند�س

املركز ال�ضاد�س يف حمور العلوم الأ�ضا�ضية و ال�ضحية يف اللقاء العلمي الرابع يف 

 جامعة امللك �ضعود- لالإ�ضراف على م�ضروع التوا�ضل و التخاطب.

 Towards an Arabic brain-typing system: augmentative
 and alternative communication for people with severe

motor disabilities

د.اأريج الوابل، اأ�ضيل الهدلق، د.غادة 

بدر

اجلائزة العامة للم�ضاريع البحثية لطلبة الدرا�ضات العليا-  ا�ضراف م�ضرتك 

مع د.غادة بدر مل�ضروع الطالبة اأ�ضيل الهدلق يف  جمال تقنية املعلومات 

)bioinformatics(احليوية

اللقاء العلمي ال�ضنوي لطالب و طالبات 

الدرا�ضات العليا بجامعة امللك �ضعود

د.اأريج الوابل، جلني عبدالعزيز 

التميمي، اإبت�ضام هزاع،ب�ضرى 

القا�ضي، اروى العي�ضى، مي 

احلميمدي

جائزة اأف�ضل مل�ضق علمي يف املوؤمتر اخلام�س لالأبحاث الطالبية يف جمال 

احلو�ضبة التطبيقية يف الإمارات العربية املتحدة- دبي)لالإ�ضراف على م�ضروع.

 Designing Gaze Typing Interfaces and optimizing virtual
and alternative communication system augmentative

املوؤمتر اخلام�س لالأبحاث الطالبية يف 

جمال احلو�ضبة التطبيقية جامعة زايد-

الاأمارات العربية املتحدة
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اجلهة املانحة للجائزةا�صم اجلائزةاجلهةا�صم الفائز باجلائزة

د .عمر مرزوق الدو�ضري

العلوم

�ضركة املراعي جائزة الأبداع العلمي )تقنية النانو(

اجلامعةجائزة التميز البحثياأ.د. على ح�ضن بهكلي

امللك عبد اهلل عبد عبد العزيزجائزة امللك للرتجمةاأ.د. على ال�ضالمة

امللك عبد اهلل عبد عبد العزيزجائزة امللك للرتجمةد. عبد النا�ضر �ضبل

جميلة العبد اللطيف
حل�ضولها على املركز الأول لطالب الدرا�ضات العليا على م�ضتوى اململكة يف 

املوؤمتر العلمي الرابع لوزارة التعليم العايل 1434
وزارة التعليم العايل/ اجلامعة

اأمل خلف الغامدي
املركز الثاين على م�ضتوى جامعات اململكة يف املوؤمتر العلمي الرابع لطالب 

وطالبات التعليم العايل باململكة 1434 هـ
وزارة التعليم العايل/ اجلامعة

نوف حممد خلف العنزي
املركزي الأول والثالث علي حموري البتكار على م�ضتوى جامعات اململكة يف 

املوؤمتر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العايل باململكة 1434 هـ
وزارة التعليم العايل/ اجلامعة

وزارة التعليم العايل/ اجلامعةاملركز الثاين لطالب الدرا�ضات العليا )دكتوراه( على م�ضتوى اململكةحممد خري عكله

اجلامعةجائزة جامعة امللك �ضعود للتميز البحثي 1434 هـحممد الطيب

اجلمعية ال�ضعودية لعلوم احلياةاأف�ضل بحث مل�ضق يف اللقاء الثامن والع�ضرون للجمعية ال�ضعودية لعلوم احلياةفريد �ضكري عطايا

Dr. Haseeb Khan

Achievement Award College of Science، King Saud
University، Riyadh

Achievement Award
Department of Botany 

and Microbiology، College 

of Science، King Saud 

University، Riyadh،

Achievement AwardSaudi Biological Society، 

Riyadh، Saudi Arabia

اأ.د. عبد اهلل بن حممد العمري

جائزة جامعة امللك �ضعود للتميز العلمي
وكالة اجلامعة للدرا�ضات العليا والبحث 

العلمي – جامعة امللك �ضعود

اإدراج املجلة العربية للعلوم اجليولوجية �ضمن ت�ضنيف توم�ضون رويرتز وح�ضولها 

على معامل تاأثري مرموق

وكالة اجلامعة للدرا�ضات العليا والبحث 

العلمي – جامعة امللك �ضعود

اجلامعة التقنية مباليزياجائزة اف�ضل بحث باملوؤمترالدويل الرابع مباليزياوائل نبيل حزين

اجلامعة التقنية مباليزياجائزة اف�ضل ابتكار باملوؤمترالدويل الرابع مباليزياال�ضيد احمد ال�ضيد

جامعة امللك �ضعود جائزة التميز يف التدري�سمنار عفت

جنوى عارف

منحة التميز يف التعلم والتعليم
مركز التميز يف التعلم و التعليم-جامعة 

امللك �ضعود

ندوة التعليم العايل للفتاة من النمو اإىل التميز الكادميي

املناف�ضة

انت�ضار ال�ضحيباين

و�ضام التميز

لدعم درا�ضة : تقدير التاأثري الإ�ضعاعي على الكرومو�ضومات الب�ضرية يف وكالة 

احلماية الب�ضرية الربيطانية . اململكة املتحدة

 )BAESYSTEMS( منحة برنامج

ال�ضعودية بالتعاون مع املجل�س الثقايف 

الربيطاين لأبحاث مابعد الدكتوراة 

ال�ضيفية لعام 2012
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  4/5 براءات االختراع :

من�ضوبي  من  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  العام  هذا  يف  �ضعود  امللك  جامعة  كرمت 

اجلامعة احلا�ضلني على براءات اخرتاع والبالغ عددها 46 براءة اخرتاع، فوزعت 

براءات  التدري�س على  اأع�ضاء هيئة  60 ع�ضًوا من  اجلوائز عليهم، فقد ح�ضل 

الهند�ضة  كلية  من  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  من  ع�ضًوا   20 ح�ضل  حيث  اخرتاع، 

اأع�ضاء هيئة التدري�س من كلية  اأع�ضاء من   14 6 براءات اخرتاع، وح�ضل  على 

اأع�ضاء  من   10 بينما ح�ضل  اخرتاع،  براءة   18 على  واملعلومات  احلا�ضب  علوم 

يو�ضح اجلدول رقم براءات اخرتاع، كما   5 العلوم على   كلية  تدري�س من   هيئة 

.)18-5 (

جدول رقم ) 5-18 ( بيان باأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة احلائزون على براءات اخرتاع  خالل العام الدرا�ضي 1433/ 1434هـ  ح�ضب الكلية واجلهة امل�ضجلة

اجلهة امل�صجلةم�صمى براءة الإخرتاعالكليةا�صم الفائز باجلائزة

د. ايهاب اأحمد

ال�ضيدلة

Preparation of an Acetyl Salicylic Acid/Glutamic 
 Acid Complex for Oral Administrationمكتب براءات الخرتاع الأوروبي

د. فار�س العنزي
Preparation of an Acetyl Salicylic Acid/Glutamic 

 Acid Complex for Oral Administrationمكتب براءات الخرتاع الأوروبي

د. حممود عبدالرحمن
Preparation of an Acetyl Salicylic Acid/Glutamic 

 Acid Complex for Oral Administrationمكتب براءات الخرتاع الأوروبي

د. اإبراهيم ال�ضراء
Preparation of an Acetyl Salicylic Acid/Glutamic 

 Acid Complex for Oral Administrationمكتب براءات الخرتاع الأوروبي

د. فار�س العنزي
Chitosan Derivative, a Method for its Preparation 

 and its Use as an Adsorption Agentمكتب براءات الخرتاع الأوروبي

د عواد ر�ضوان
Chitosan Derivative, a Method for its Preparation 

 and its Use as an Adsorption Agentمكتب براءات الخرتاع الأوروبي

د. اإبراهيم ال�ضراء
Chitosan Derivative, a Method for its Preparation 

 and its Use as an Adsorption Agentمكتب براءات الخرتاع الأوروبي

د. خالد الر�ضود
6,7-dihydro-[1,3,4]thiadiazolo-[3,2-a][1,3]diazepin derivative and 

pharmaceutical composition containingمكتب براءات الخرتاع الأوروبي

د. كمال الدين طاهر
6,7-dihydro-[1,3,4]thiadiazolo-[3,2-a][1,3]diazepin derivative and 

pharmaceutical composition containingمكتب براءات الخرتاع الأوروبي

د. حممد العمر
6,7-dihydro-[1,3,4]thiadiazolo-[3,2-a][1,3]diazepin derivative and 

pharmaceutical composition containingمكتب براءات الخرتاع الأوروبي

د. غاده ح�ضن
6,7-dihydro-[1,3,4]thiadiazolo-[3,2-a][1,3]diazepin derivative and 

pharmaceutical composition containingمكتب براءات الخرتاع الأوروبي

د. فاطمة العمري
6,7-dihydro-[1,3,4]thiadiazolo-[3,2-a][1,3]diazepin derivative and 

pharmaceutical composition containingمكتب براءات الخرتاع الأوروبي

د. حممد حفناوي
6,7-dihydro-[1,3,4]thiadiazolo-[3,2-a][1,3]diazepin derivative and 

pharmaceutical composition containingمكتب براءات الخرتاع الأوروبي

اأمريكا القناع الفكيطب الأ�ضناناأ.د. حممد طاهر بخاري
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اجلهة امل�صجلةم�صمى براءة الإخرتاعالكليةا�صم الفائز باجلائزة

Mohammad Iqbal 
Khan

الهند�ضة

System and method for measuring porosity 
 for high strength and high performance concrete

United States

S.H. Alsayed, H. 
Abbas, Y.A. Al-
Salloum, M.S. 

Alhaddad,
Masonry building block and interlocking 
 wall system incorporating such blocks

S.H. Alsayed

H. Abbas

Y.A. Al-Salloum

M.S. Alhaddad

S.H. Alsayed

System  for improving fire endurance of 
 concrete-filled steel tubular columns

H. Abbas

Y.A. Al-Salloum

M.S. Alhaddad

Dr. Mohamed Zaki 
Ramadan OsmanERGONOMIC ARABIC KEYBOARD

Dr. Khaled Alsaleh:

Wahied Gharieb Ali 
ABDELAALPiezoelectric Dual-Syringe Insulin Pump

Yasin Khan

GSM/GPRS based Open Conductor Detection System 
 in Medium Voltage Distribution Networks

Hossam Eldin Talaat

Uzair Ahmad

Nazar Hussain 
Malik

اأ.د.ممدوح عبداملنعم امل�ضريي

الطب

Application no 11192135.92305-European patent office
نظم وطرق جلمع �ضائل النخاعد. عبداهلل الر�ضيد

American patent office
املحافظة على عظم اجلمجمة بعد ا�ضتئ�ضالهاأ.د. �ضريف حممد الوتيدي

عقيل الأعظمي

علوم احلا�ضب 

واملعلومات

Method and System for Automatically Planning  
and Scheduling a Remote Sensing Satellite Mission

 US Patent Application No.:
 Filled Jul .0029,812/2012

29, 2010 pending

 Hakki H. Refai,
 Bixby, Okla. (US);

 James J. Sluss, Jr.,
 Broken Arrow, Okla.
 (US); and Mostafa

 H. Dahshan, Riyadh
((Saudi Arabia

 Computer System With Digital Micromirror Device   Us 8,487,865 
B2United States Patents

تابع - جدول رقم ) 5-18 ( بيان باأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة احلائزون على براءات اخرتاع  خالل العام الدرا�ضي 1433/ 1434هـ  ح�ضب الكلية واجلهة امل�ضجلة
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اجلهة امل�صجلةم�صمى براءة الإخرتاعالكليةا�صم الفائز باجلائزة

ح�ضني احل�ضني

تابع

علوم احلا�ضب 

واملعلومات

Image pre-processor for character recognition system

مكتب براءات الإخرتاع الأمريكي

USPTO 
 5761344 US

Image pre-processor for character image recognition systemح�ضني احل�ضني

مكتب براءات الإخرتاع الأمريكي

USPTO 
5818978US

Image pre-processor for character recognition systemح�ضني احل�ضني

مكتب براءات الإخرتاع الأوروبي

EPO 
EP0677818

Page segmentation and character recognition systemح�ضني احل�ضني

مكتب براءات الإخرتاع الأوروبي

EPO 
EP0677817

Image pre-processor for character recognition systemح�ضني احل�ضني

مكتب براءات الإخرتاع الأوروبي

EPO 
EP0811946

ح�ضني احل�ضني

Two-dimensional symbol and method for reading same

مكتب براءات الإخرتاع الأمريكي

USPTO 
US8152070

Michael Christian

ح�ضني احل�ضني، 

Method and apparatus for performing data collection, 
 interpretation and analysis, in an information platform 

مكتب براءات الإخرتاع الأمريكي

USPTO 
US6078924

Bob Ainsbury, 

Michael Hinnant, 

Muwaffaq Lahham,

Stephen Ludin,

Daniel Putterman, 

Frederick Shotton, 

Wilfredo Tejada

ح�ضني احل�ضني

System and methods for Arabic text recognition based on 
 effective Arabic text feature extraction.

مكتب براءات الإخرتاع الأمريكي

USPTO 
US8111911

حممد خور�ضيد

خالد الفيفي

خالد احلازمي
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اجلهة امل�صجلةم�صمى براءة الإخرتاعالكليةا�صم الفائز باجلائزة

ح�ضني احل�ضني

تابع

علوم احلا�ضب 

واملعلومات

Method and system for preprocessing an image 
 for optical character recognition

مكتب براءات الإخرتاع الأمريكي

                          USPTO
US8194983

حممد خور�ضيد

 Method and system for preprocessing an imageح�ضني احل�ضني
 for optical character recognition

مكتب براءات الإخرتاع الأمريكي

USPTO    US8218875 حممد خور�ضيد

 System and methods for Arabic text recognition based onح�ضني احل�ضني
 effective Arabic text feature extraction

مكتب براءات الإخرتاع الأمريكي

USPTO     US8369612 حممد خور�ضيد

ح�ضني احل�ضني

System and methods for cost-effective bilingual texting
مكتب براءات الإخرتاع الأمريكي 

USPTO  US8473280 حممد خور�ضيد

 System and methods for Arabic text recognition based onح�ضني احل�ضني
 effective Arabic text feature extraction

مكتب براءات الإخرتاع الأمريكي

USPTO US8472707 حممد خور�ضيد

ح�ضني احل�ضني

Method and system for diacritizing Arabic language text
مكتب براءات الإخرتاع الأمريكي

USPTO 20120109633 حممد خور�ضيد

  Method and system for preprocessing an imageح�ضني احل�ضني
for optical character recognition

مكتب براءات الإخرتاع الأمريكي

USPTO 20110305387 حممد خور�ضيد

 System and methods for Arabic text recognition based onح�ضني احل�ضني
 effective Arabic text feature extraction

مكتب براءات الإخرتاع ال�ضيني 

CPTO 201010258343.X حممد خور�ضيد

اأ.د. معت�ضم اإبراهيم خليل

العلوم

«Process for Preparing Magnetite (Fe3O4) and Derivatives Thereofمكتب براءات الخرتاع الأوروبي

مكتب براءة الخرتاع الأمريكيحافز الكروم املدعوم على مادة بوليمرية لبلمرة الأوليفيناتاأ.د. عبد اهلل بن �ضعد العريفي

اأ.د. اإبراهيم عبد الواحد عارف

Molecular Fingerprinting of Identify Inbreeding 
 and Out breeding Depression

World Intellectual Property 
Organization International 

Bureau: Nr: WO 
2012050558/ A1

اأ.د. اأحمد بن حمد الفرحان

اأ.د. على بن عبد اهلل احلميدان

د. ح�ضيب اأحمد خان

اأ.د. اإبراهيم عبد الواحد عارف

Indexing Gene Expression Data to Compare Gene Signature
World Intellectual Property 
OrganizationfInternational: 

Nr: PCT/IB2011053691/ د. ح�ضيب اأحمد خان

د. نيفني عبد الروؤف  خليفة
Biosynthesis of nanoparticles by marine macro-algae isolated from 

Saudi Seashores and their medical applicationsEuropean Patent Office

د. عواطف اأحمد عبد الرزاق 

هندي
(EP 12170826.7)

June 5th 2012د. منرية را�ضد العثمان
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  5/5  استخدام التقنيات الحديثة في الشؤون التعليمية:

من  عدد  تنفيذ  يف  طفرة  الأخرية  ال�ضنوات  خالل  �ضعود  امللك  جامعة  حققت 

�ضدارتها  يف  ياأتي  والتطبيقية،  العلمية  والإجنازات  الإ�ضرتاتيجية  امل�ضروعات 

م�ضروع املدينة اجلامعية الذكية الذي ميثل امل�ضتقبل الواعد للجامعة يف كل ما 

يتعلق بتقنيات املدن الذكية والتنمية امل�ضتدامة، وي�ضتهدف م�ضروع املدينة الذكية 

التعليم  لتطبيقات  الأمثل  التوظيف  خالل  من  املعرفة  جمتمع  بناء  يف  الإ�ضهام 

الإلكرتوين والتعلم عن بعد وتوفري بيئة اإلكرتونية داعمة لأع�ضاء هيئة التدري�س 

وحمفزة للطالب؛ وذلك لتنويع اأ�ضاليب التعليم والتعلم وتطويرها، وتوفري فر�س 

م�ضادر  ولتعدد  فيه،  الراغبني  اأعداد  ازدياد  مع  خ�ضو�ضًا  اجلامعى  التعليم 

احل�ضول على املعرفة وت�ضارع منوها، والقدرة على ن�ضر املعرفة بطرق متعددة، 

ولتحقيق مبداأ التعليم مدى احلياة ومبداأ التعلم الذاتي. ومن هذا املنطلق ت�ضعى 

التعليم  عملية  لتجويد  والطالب؛  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  م�ضاعدة  اإىل  اجلامعة 

اأ�ضاليب التعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد، واإتاحة  والتعلم من خالل ا�ضتثمار 

الفر�ضة للمتعلم لختيار املكان والزمان املنا�ضبني للتعلم وم�ضاعدة اأع�ضاء هيئة 

التدري�س من خالل تقدمي املحتوى العلمي باأ�ضاليب تعتمد على تقنية املعلومات 

والت�ضال احلديثة من خالل حتقيق الأهداف التالية:

ن�ضر ثقافة التعليم الإلكرتوين.• 

�ضمان جودة التعليم الإلكرتوين يف كليات اجلامعة.• 

تنمية قدرات من�ضوبي اجلامعة يف جمال التعليم الإلكرتوين.• 

توفري بيئة اإلكرتونية حمفزة للتعليم.• 

تعزيز ال�ضراكة املجتمعية يف جمال التعليم الإلكرتوين.• 

امل�ضاركة مع كليات اجلامعة يف تقدمي برامج درا�ضية عن بعد.• 

التعليم •  خدمات  تقدمي  يف  لالإ�ضهام  موؤهلة  عاملة  قوى  توفري 

الإلكرتوين.

العمادة •  منتجات  خالل  من  املعرفة  اقت�ضاد  بناء  يف  الإ�ضهام 

واإ�ضهاماتها العلمية.

اإجنازات  والتعلم عن بعد  الإلكرتوين  التعليم  حققت اجلامعة من خالل عمادة 

م�ضروع  العمادة  اأقامت  حيث  1434/1433هـ،  الدرا�ضي  العام  خالل  متعددة 

قوافل التعليم الإلكرتوين، الذي �ضارك فيه اأكرث من 3925 متدرًبا ومتدربة من 

كليات اجلامعة كافة، كما بثت العمادة ما يزيد على 2942 حما�ضرة درا�ضات عليا 

وبكالوريو�س، و164 مناق�ضة مابني ماج�ضتري ودكتوراه، و84 اجتماًعا، و 80 دورة 

تدريبية متنوعة،و 26 ور�ضة عمل، و4ندوات متنوعة. اأي�ضًا مت رفع 18 مقرًرا من 

قبل اأع�ضاء هيئة التدري�س، واعتماد 23 �ضيناريًوا تعليمًيا لأع�ضاء هيئة التدري�س، 

كما متت اإقامة ما يقارب 152  ور�ضة عمل ودورات تدريبية على منتجات التعليم 

الإلكرتوين،  وكان اإجمايل عدد املتدربات 896 متدربة من ع�ضوات هيئة التدري�س 

باجلامعة. كما ُدرب  275 طالبة من اأق�ضام وكليات خمتلفة على ا�ضتخدام نظام 

اإدارة التعلم )بالك بورد(.

 1186 على  يزيد  ما  ُوثق  حيث  واأن�ضطتها؛  اجلامعة  فعليات  جميع  كذلك،وثقت 

�ضاعة ت�ضجيل موزعة بني حما�ضرات، وندوات، وور�س عمل، وزيارات، ولقاءات، 

وعدد  و�ضوتى،  تلفزيونى  عمل   101 وال�ضوتية  التلفزيونية  الأعمال  عدد  وبلغ 

 1185 DVD الأن�ضطة 206 اأن�ضطة، فبلغ عدد الأ�ضطونات الإلكرتونية املن�ضوخة

ن�ضخة اإلكرتونية،  كما بلغ عدد اأعمال ال�ضيانة يف كافة مناطق جامعة امللك �ضعود 

الأق�ضام  يف  الكليات   جلميع  الفني  الدعم  تقدمي  كذلك   ، �ضيانة  عملية   2780

وت�ضميم  فيديو  بني  ما  عماًل   42 اأجنز  كما  فنًيا،  دعًما   15767 بعدد  الن�ضائية 

واإعالن لعر�ضها على ال�ضا�ضات الإعالنية باجلامعة.

بتنفيذ  العمادة  قامت  الذكيه،  اجلامعية  املدينة  م�ضروع  جناحات  مع  وتوا�ضاًل 

خالل  الذكية  اجلامعية  املدينة  م�ضروع  منظومة  �ضمن  وم�ضاريع  مبادرات  عدة 

العام، منها: تركيب عدد 40 قاعة درا�ضية ذكية جديدة من م�ضروع امل�ضتلزمات 

التعليمية موزعة يف اجلامعة، وحتديث املن�ضات الذكية، وزيادة حجم الذاكرة 

الع�ضوائية لعدد 700 من�ضة ذكية. وقد بلغ عدد الف�ضول الذكية التي متت امتتتها 

2109 ف�ضول ذكية، وبلغ عدد نطم املوؤمترات املرئية التي مت تركيبها وت�ضغيلها 

317 نظام ات�ضال مرئي و�ضوتي، وعدد القاعات الذكية 129 قاعة ذكية، وعدد 
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الإ�ضتوديوهات التعليمية 75 ا�ضتوديًوا تعليمًيا، اإ�ضافة اإىل اإ�ضتوديو رقمي واحد. 

كذلك بلغ عدد اأك�ضاك املعلومات التي ركبت و�ضغلت 113 ك�ضًكا معلوماتًيا، وبلغت 

161 نظاًما، وعدد  5 �ضا�ضات، ونظم منع ال�ضرقة واملراقبة  ال�ضا�ضات العمالقة 

 330 الأعالنية  ال�ضا�ضات  وعدد  اإلكرتونية،  خزينة   150 الإلكرتونية  اخلزائن 

�ضا�ضة، واخريًا بلغ عدد نظم التح�ضري الإلكرتوين 344 نظاًما.

  

6/5  أهم القرارات التنظيمية التي اتخذها مجلس الجامعة:

اأ. قرر جمل�س اجلامعة، يف جل�صته الثانية بتاريخ 1433/11/29هـ، ما يلي:

املوافقة على القواعد التنفيذية للتفرغ العلمي بجامعة امللك �ضعود.• 

ب. قرر جمل�س اجلامعة يف جل�صته الثالثة بتاريخ 1434/1/26هـ ما يلي: 

املوافقة على ان�ضاء »اجلمعية ال�ضعودية لدرا�ضات الإبل« بكلية علوم الأغذية والزراعة.• 

املوافقة على اإعادة ت�ضكيل هيئة حترير جملة جامعة امللك �ضعود )فرع العلوم الزراعية( مدة �ضنتني اعتبارًا من الف�ضل الأول للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ.• 

جـ. قرر جمل�س اجلامعة يف جل�صته الرابعة بتاريخ 1434/2/25هـ ما يلي: 

املوافقة على م�ضروع »الالئحة الداخلية للجنة املحلية واللجان الفرعية لأخالقيات البحث العلمي على املخلوقات احلية«.• 

د. قرر جمل�س اجلامعة يف جل�صته اخلام�صة بتاريخ 1434/3/23هـ ما يلي: 

 •.)KSU Press املوافقة على ان�ضاء )دار جامعة امللك �ضعود للن�ضر

املوافقة على ت�ضكيل جمل�س عمادة البحث العلمي اعتبارًا من تاريخ انتهاء فرتة ت�ضكيل املجل�س ال�ضابقة يف 1433/11/9هـ ، وملدة عامني.• 

املوافقة على اإعادة ت�ضكيل هيئة املحررين ملجلة جامعة امللك �ضعود )فرع ال�ضياحة و الثار( مدة عامني اعتبارًا من بداية الف�ضل الدرا�ضي الأول للعام اجلامعي • 

1434/1433هـ.

للعام •  الأول  الدرا�ضي  الف�ضل  بداية  اعتبارًا من  و الرتجمة( مدة عامني  اللغات  امللك �ضعود )فرع  ت�ضكيل هيئة املحررين ملجلة جامعة  اإعادة  املوافقة على 

اجلامعي 1434/1433هـ .

اجلامعي •  للعام  الأول  الدرا�ضي  الف�ضل  بداية  من  اعتبارًا  عامني  مدة  العلوم(  )فرع  �ضعود  امللك  جامعة  ملجلة  املحررين  هيئة  ت�ضكيل  اإعادة  على  املوافقة 

1434/1433هـ.

املوافقة على ال�ضماح ملن�ضوبي املراكز واملعاهد البحثية بالإ�ضراف على طالب الدرا�ضات العليا. • 
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هـ. قرر جمل�س اجلامعة يف جل�صته ال�صاد�صة بتاريخ 1434/4/29هـ ما يلي: 

املوافقة على مذكرة التفاهم املزمع اإبرامها بني جامعة امللك �ضعود ممثلة »بكر�ضي اأبحاث املنتجات احليوية« و جامعة ماليزيا ممثلة »مبعهد تطوير املنتجات • 

احليوية«.

املوافقة على لئحة مركز درا�ضات تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها.• 

املوافقة على الالئحة املعدلة املنظمة ملكافاأة التميز يف جمال الن�ضر العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س غري ال�ضعوديني.• 

و. قرر جمل�س اجلامعة يف جل�صته ال�صابعة بتاريخ 1434/5/27هـ ما يلي: 

املوافقة على اإن�ضاء مركز املهارات و املحاكاة ال�ضحي.• 

ز. قرر جمل�س اجلامعة يف جل�صته الثامنة بتاريخ 1434/6/26هـ ما يلي: 

املوافقة على عقد اتفاقية تعاون اأكادميي  بني كلية علوم احلا�ضب واملعلومات بجامعة امللك �ضعود و كلية علوم احلا�ضب بجامعة دالهاوزي بكندا.• 

املوافقة على اإن�ضاء برنامج »اأبحاث ما بعد الدكتوراه« بجامعة امللك �ضعود.• 

املوافقة على القواعد املنظمة لالإ�ضراف على الر�ضائل اجلامعية بجامعة امللك �ضعود. • 
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1/6  الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية :

1/1/6 كلية الدرا�صات التطبيقية وخدمة املجتمع  :

اأن�ضئت عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ضتمر يف العام الدرا�ضي 1403/1402هـ،   

تاأكيدًا على اأن دور اجلامعة ل ينح�ضر يف تخريج الطالب والطالبات يف خمتلف 

التخ�ض�ضات فح�ضب، واإمنا يتعدى دورها اإىل الفئات الأخرى من املجتمع ، والتى 

ال�ضامخ.  التعليمي  تاأخذ ن�ضيبها من ال�ضتفادة من هذا ال�ضرح  اأن  ينبغي لها  

التطبيقية  الدرا�ضات  كلية  اإىل  العمادة  هذه   حولت  1423/1422هـ   عام  ويف 

وخدمة املجتمع؛ لتقدم برامج الدبلوم املتو�ضط والعايل، بالإ�ضافة  اإىل الدورات 

التدريبية والتثقيفية التي ظلت تقدمها للمواطنني.

الدرا�ضات  كلية  نفذتها  التي  التدريبية  والدورات  الربامج  اإجمايل عدد  بلغ  وقد 

التطبيقية وخدمة املجتمع خالل العام الدرا�ضي  1434/1433هـ  66 دورة، وبلغ 

موزعني  ومتدربة  متدربًا   961 منها   وامل�ضتفيدات  امل�ضتفيدين  اأعداد  اإجمايل 

كالتايل: 776 متدربًا و185 متدربة. واجلدول رقم ) 6-1 ( يبني عدد الدورات 

الدرا�ضي  العام  خالل  املجتمع  وخدمة  التطبيقية  الدرا�ضات  كلية  يف  املنفذة 

1434/1433هـ. 

الدرا�ضات  بكلية  واملتدربات  املتدربني  اأعداد  اإىل  رقم)2-6(  اجلدول  وي�ضري 

التطبيقية وخدمة املجتمع بح�ضب املوؤهل العلمي ونوع املهنة خالل العام الدرا�ضي 

1434/1433هـ. 

جدول رقم )6-1( عدد الدورات املنفذة يف كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع موزعة  بح�ضب الف�ضول الدرا�ضية واجلن�س  خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ

الف�صل الدرا�صي
اجلن�ض

املجموع
اإناثذكور

39241الف�ضل الدرا�ضي الأول

23225الف�ضل الدرا�ضي الثاين

62466الإجمايل
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 جدول رقم )6-2( اأعداد املتدربني واملتدربات بح�ضب نوع املهنة واملوؤهل العلمي

 موزعة بح�ضب اجلن�س  خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434هـ

املجموعاأخرىموظف حكوميطالب

25649822776متدرب

41810185متدربة

26067922961الإجمايل

املجموعمتو�صط فما دونثانويجامعي فما فوق 

216425135776متدرب

142430185متدربة

358468135961الإجمايل
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2/1/6 عمادة تطوير املهارات :

نظمت عمادة تطوير املهارات خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ جمموعة من 

الدورات التدريبية واملحا�ضرات، وور�س العمل، واللقاءات، وعديد من الأن�ضطة 

املختلفة التي  خ�ض�ضت للفئات التالية: 

اأع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س يف جامعة امللك �ضعود.• 

اأع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س يف بع�س اجلامعات ال�ضعودية. • 

القيادات الأكادميية والإدارية.• 

املوظفني واملوظفات. • 

الطالب والطالبات. • 
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�ضملت الربامج التالية: 

اأ- برامج اأع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س: 

1.املهارات التدريبية.

2. املهارات البحثية.

3. املهارات القيادية والإدارية.

4. املهارات ال�ضخ�ضية.

5.  املهارات التقنية.

ب - برامج املوظفني واملوظفات :

1. املهارات ال�ضخ�ضية واملهنية لل�ضكرتري التنفيذي.

2. تطوير وتنمية الذات.

3. مهارات التميز الوظيفي.

4. ثقافة واأخالقيات العمل.

5. الأعداد لالجتماعات وتوثيقها.

6. املهارات املهنية وال�ضخ�ضية للمفت�ضني واملفت�ضات.

7. برامج الطالب والطالبات. 

8. املنهج العلمي يف ال�ضياغة القانونية للعقود.

9. مهارات الت�ضال.

وقد بلغ اإجمايل عدد الأن�ضطة 89 ن�ضاًطا تدريبيًّا، منها  437 دورة تدريبية �ضارك 

عدد   )4-6( و  رقم)3-6(  اجلدولن  ويو�ضح  وم�ضاركة.  م�ضارًكا   9376 بها 

الربامج والدورات والأن�ضطة التي تنفذها عمادة تطوير املهارات. 

وجدير بالذكر اأن الربامج التدريبية والتثقيفية املقدمة من اجلامعة للمواطنني، 

الكليات  من  عددًا  هناك  اإن  بل  العمادة،  هذه  اأو  الكلية  بهذه  حم�ضورة  لي�ضت 

وملزيد  تخ�ض�ضاتها،  جمال  يف  للمواطنني  خمتلفة  تدريبية  دورات  نظمت  التى 

هيئة  واأع�ضاء  واملوظفني  للطالب  اجلامعة  نفذتها  التي  التدريبية  الدورات  من 

الرابع  والباب  الطالبية(  املهارات  تنمية  )مركز  الثاين  الباب  انظر  التدري�س. 

)التدريب(.

جدول رقم )6-3( عدد الربامج والدورات التي تنفذها عمادة تطوير املهارات للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ

عدد امل�صاركنيالدورات 

1163151رجال ) موظفون (

87968رجال ) اأع�ضاء هيئة تدري�س(

1523754ن�ضاء ) موظفات (

821503ن�ضاء )ع�ضوات هيئة تدري�س (

4379376املجموع
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جدول رقم )6-4(  عدد الأن�ضطة و امل�ضاركني بها التي تنفذها عمادة تطوير املهارات للعام الدرا�ضي 1433/1432هـ

عدد امل�صاركنيعدد الأن�صطة 

561081رجال

33959ن�ضاء

892040املجموع

  2/6  المؤتمرات والندوات والمحاضرات :

نظمت اجلامعة عددًا من املوؤمترات والندوات واحلفالت واملنا�ضبات واملحا�ضرات 

1434/1433 هـ يف قاعات اجلامعة املختلفة، وذلك بالتن�ضيق مع الإدارة  للعام 

ما  تراوحت  منا�ضبة   78 عددها  بلغ  وقد  باجلامعة.  والإعالم  للعالقات  العامة 

األقى فيها عدد من املفكرين والأدباء  بني موؤمترات وندوات وحما�ضرات، حيث 

اأفراد  لعموم  مفتوحًا  احل�ضور  كان  وقد  املحا�ضرات،  من  جمموعة  والعلماء 

املجتمع لال�ضتفادة منها.

  3/6  المعارض العلمية:

م�ضتوى  يف  الأول  قيم 
ُ
اأ حيث  العلمية،  املعار�س  من  نوعني  اجلامعة  و�ضعت  لقد 

اجلامعة، و�ضارك يف تنظيمه عدد من الكليات، والثاين خا�س بكلية معينة. وفيما 

يلي عر�س لأهم  املعار�س التي نظمت يف عام التقرير: 

العايل •  التعليم  معر�س  فعاليات  يف  والرتجمة  اللغات  كلية  م�ضاركة 

للجامعات.

وال�ضتثمار •  ال�ضفر  ملتقى  مبعر�س  والآثار  ال�ضياحة  كلية  م�ضاركة 

ال�ضياحي ال�ضعودي اخلام�س.

 �ضاركت كلية علوم احلا�ضب واملعلومات يف ال�ضنة التح�ضريية للكليات • 

وكذالك امل�ضاركة يف موؤمتر عرب نت.

�ضاركت كلية علوم احلا�ضب واملعلومات يف موؤمتر عرب نت.• 

�ضاركت كلية علوم احلا�ضب واملعلومات يف معر�س مايكرو�ضوفت.• 

اليوم •  مبنا�ضبة  الثقايف  باملهرجان  العربية  اللغويات  معهد  م�ضاركة   

العاملي للغة العربية.
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  4/6 الدراسات واالستشارات الفنية والعلمية :

تقدم بع�س وحدات اجلامعة خدمات ا�ضت�ضارية وفنية وعلمية ملوؤ�ض�ضات املجتمع 

ومعهد  الزلزالية،   الدرا�ضات  مركز  املثال:  �ضبيل  على  ومنها  واأفراده،  وهيئاته 

الأمري �ضلطان لأبحاث البيئة واملياه وال�ضحراء، وعمادة �ضوؤون املكتبات، واملركز 

الوطني لأبحاث ال�ضباب، واإدارة الت�ضجري، وحمطة البحوث والتجارب الزراعية، 

ومركز الإر�ضاد الزراعي، واإدارة الن�ضر العلمي.

الدرا�ضي  العام  خالل  الوحدات  هذه  قدمته  ما  لأهم  عر�س   يلي  وفيما 

1434/1433هـ.

1/4/6 مركز الدرا�صات الزلزالية: 

اأ�ضهم املركز يف حتديد مواقع الزلزل التي حدثت يف �ضتى دول العامل، ويقع املركز 

الرئي�س ملحطات الر�ضد الزلزايل يف كلية العلوم بجامعة امللك �ضعود بالريا�س، 

وتواىل اإن�ضاء املحطات من حمطة واحدة يف عام 1405هـ  اإىل 30 حمطة عاملة 

الأهداف  من  الزلزالية،  والدرا�ضات  البحوث  التمّيز يف جمال  ويعد  الآن.  حتى 

الرئي�ضة للمركز، وقد اأجنز املركز حاليًا عددًا من البحوث العلمية امل�ضتندة اإىل 

املعلومات الزلزالية التي ي�ضجلها املركز، ومت ن�ضر اأكرث من 45 بحثًا يف جمالت 

علمية ودولية متخ�ض�ضة. 

واملرا�ضد  املراكز  مع  وحللت  �ضجلت  التي  الزلزل  بيانات  املركز  تبادل  كما 

بريطانيا،  اأمريكا،  من:  كل  يف  الزلزل  جمال  يف  تعمل  التي  الدولية  واجلهات 

جيبوتي،  اليمن،  �ضوريا،  الإمارات،  البحرين،  الكويت،  م�ضر،  فرن�ضا،  اأملانيا، 

ال�ضني، الهند، تايالند، اليابان، الرنويج، الفلبني، قرب�س، اإثيوبيا.

ويتعاون املركز مع عدة جهات حكومية: منها اجلامعات ال�ضعودية يف جمال علوم 

الأر�س والبيئة،  ووزارة املياه والكهرباء، ووزارة النقل، ووزارة البرتول والرثوة 

واملقايي�س،  للموا�ضفات  العربية  والهيئة  الع�ضكرية،  امل�ضاحة  وهيئة  املعدنية، 

العليا  والهيئة  واجليولوجية،  والهند�ضية  ال�ضت�ضارية  واملكاتب  اأرامكو،  و�ضركة 

لتطوير مدينة الريا�س.

2/4/6  معهد الأمري �صلطان لأبحاث البيئة واملياه وال�صحراء :

م�ضريته  خالل  وال�ضحراء  واملياه  البيئة  لبحوث  �ضلطان  الأمري  معهد  ي�ضعى 

والدرا�ضات  البحوث  اإجراء  خالل  من  اأهدافه  حتقيق  اإىل  والبحثية  العلمية 

الت�ضحر،  ومقاومة  املائية،  املوارد  باإدارة  منها  يتعلق  ما  وخا�ضة  العلمية، 

واملحافظة على املوارد الطبيعية والبيئية،  وتنظيم ا�ضتغاللها، والت�ضجري، واإكثار 

النباتات والغابات واملراعي الطبيعية. ويعمل املركز با�ضتمرار على تطوير قدراته 

الفنية والبحثية يف جمال ا�ضتخدام تقنيات ال�ضت�ضعار عن ُبعد، ونظم املعلومات 

اجلغرافية ؛ لدعم البحث العلمي يف املركز. 

البيئة  لدرا�ضة  والتطبيقية  البحثية  امل�ضاريع  من  عددًا  حاليًا  املركز  وينفذ 

من  عدد  مع  بالتعاون  وذلك  التقنية،  هذه  با�ضتخدام  اململكة  يف  ال�ضحراوية 

الأمري  جلائزة  العامة  الأمانة  م�ضوؤولية  املعهد  ويتوىل  املتخ�ض�ضة،  اجلهات 

�ضلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، وهي جائزة تهدف اإىل تقدير جهود العلماء 

واملبدعني واملوؤ�ض�ضات العلمية  والتطبيقية يف جمال املياه يف �ضتى اأنحاء العامل.

كما يقوم املعهد بتنفيذ م�ضاريع بحثية حاليًا وهي م�ضروع امللك فهد حل�ضد وخزن 

حتى  1425/12/10هـ  منذ  ال�ضعودية  العربية  باململكة  وال�ضيول  الأمطار  مياه 

والهجر  القرى  تاأهيل  لإعادة  �ضلطان  الأمري  وم�ضروع  التقرير  اإعداد هذا  تاريخ 

باململكة العربية ال�ضعودية منذ 1431/11/1 هـ وحتى اإعداد هذا التقرير، واأي�ضًا 

م�ضروع الأطل�س البيئي للملكة العربية ال�ضعودية منذ 1/ 5/ 1432 هـ وحتى تاريخ 

اإعداد هذا التقرير .
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3/4/6 املركز الوطني لأبحاث ال�صباب: 

الق�ضايا  حول  وال�ضتبانات  والقيا�ضات  والبحوث  الدرا�ضات  املركز  يجري 

الجتماعية والنف�ضية وال�ضلوكية املتعلقة بال�ضباب، وي�ضع املقرتحات والتو�ضيات؛ 

لالرتقاء مب�ضتوى ال�ضباب، وعالج ما يعرت�ضهم من م�ضكالت. وتعد فئة ال�ضباب 

اإحدى  جعلها  مما  والقت�ضادية،  الجتماعية  بالتغريات  تاأثرًا  الفئات  اأكرث  من 

الفئات التي ا�ضتهدفتها خطط التنمية بكونها اأهم القوى الب�ضرية، ومتثل نقطة 

النطالق لكثري من الربامج التنموية والجتماعية. كما اأجرى املركز عدة م�ضاريع 

لإعداد  واخلا�ضة؛  احلكومية  اجلهات  مع  التعاون  بهدف  عدة،  جلهات  بحثية 

الدرا�ضات الإ�ضرتاتيجية املتعلقة بالروؤى  امل�ضتقبلية لق�ضايا ال�ضباب وحاجاتهم.

الأن�ضطة والفعاليات، �ضملت )4( م�ضاريع بحثية  الوطني بعديد من  قام املركز 

�ضملت  اأحداث   )8( يف  و�ضارك  واحدة،  نقا�س  حلقة   وعقد  تاأهيلية،  وم�ضاريع 

ح�ضور موؤمترات، وندوات، وحلقات نقا�س، وور�س عمل، ومعار�س، واأقيمت دورة 

تدريبية واحدة ، ون�ضر مايقارب )8( اأخبار �ضحفية ومقالية ، اإ�ضافة اإىل )9( 

برامج تلفزيونية، وعقد �ضراكات مع )12( وزارة وجهة اأكادميية واأهلية.

يقوم املركز بتاأ�ضي�س عديد من ال�ضراكات مع اجلهات ذات العالقة بال�ضباب :

وزارة الداخلية.• 

وزارة التعليم العايل.• 

وزارة ال�ضحة.• 

جامعة امللك �ضعود.• 

كر�ضي بحوث وتطبيقات ال�ضحة النف�ضية.• 

كر�ضي الدكتور نا�ضر الر�ضيد للوقاية من املخدرات.• 

اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.• 

البنك الأهلي.• 

منتدى الغد.• 

اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني  )نقاء(.• 

اللجنة الوطنية ل�ضباب الأعمال.• 

اجلمعية الوطنية اخلريية للوقاية من املخدرات ) وقاية (.• 

4/4/6  عمادة �صوؤون املكتبات :

ن�ضئت عام 1377هـ / 1957م مع بداية اإن�ضاء اجلامعة، ووا�ضلت عمادة �ضوؤون 
ُ
اأ

املكتبات تقدمي خدماتها املتميزة للمجتمع، حيث تفتح مكتبات اجلامعة اأبوابها 

لتقدمي اخلدمات املكتبية جلميع فئات املجتمع، وتي�ضري �ضبل الإفادة من مقتنياتها 

التي  اخلدمات  بجميع  ال�ضتفادة  اجلامعة  من�ضوبي  لغري  وي�ضمح  املتعددة، 

تقدمها مكتبات اجلامعة، كما ي�ضمح لهم بال�ضتعارة بخطاب �ضمان من جهات 

التي  اخلدمات  تطوير  على  العمل  وي�ضتمر  املقررة،   التاأمني  قيمة  ودفع  عملهم 

تقدمها مكتبات اجلامعة لروادها، حيث ا�ضتبدل النظام الآيل القدمي دوبي�س/

بيانات  قاعدة   45 يف  بال�ضرتاك  اليونيكورن(   ( احلديثة  الأنظمة  باأحد  ليب�س 

النظام يف جميع  تفعيل هذا  اإىل  ال�ضعي  الكاملة، مع  والن�ضو�س  للم�ضتخل�ضات 

واملكتبات  والقاعات  بالأق�ضام  �ضبكة  نقطة   856 وفرت  ،كما  والإدارات  الأق�ضام 

الفرعية، وكذلك طورت م�ضادر املعلومات الإلكرتونية والبحث الإلكرتوين بزيادة 

اأق�ضام ووحدات  ال�ضخ�ضية، وتطوير ال�ضتفادة منها يف معظم  عدد احلا�ضبات 

مكتبة الأمري �ضلمان املركزية واملكتبات الفرعية،  ويوجد باجلامعة مكتبة مركزية 

باملدينة اجلامعية  + 7 مكتبات  فرعية  .

كما ت�ضعى العمادة اإىل تطوير وحتديث عدد من قواعد البيانات املحلية، واإتاحتها 

عرب موقع املكتبة على �ضبكة الإنرتنت، وهي: الكتب، والدوريات، واملخطوطات، 

والإهداء،  التبادل  وقوائم  اجلامعة،  ومطبوعات  والب�ضرية،  ال�ضمعية  واملواد 

والنا�ضرين،  الكتب  وبيانات  باجلامعة،  والإدارات  واملراكز  الكليات  ومطبوعات 

وقاعدة البيانات الببليوجرافية لق�ضا�ضات ال�ضحف املختارة، وقاعدة البيانات 

املواد  حتديث  مع  باجلامعة،  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  ملوؤلفات  الببليوجرافية  

الإنرتنت  �ضبكة  على  اأتيحت  التي  اجلامعة  مكتبات  عن  والإر�ضادية  الإعالمية 

باللغتني: العربية والإجنليزية �ضمن بوابة معلومات اجلامعة  .

من�ضوبي  جلميع  الإلكرتونية  باأ�ضكالها  الدوريات  ا�ضرتاكات  بع�س  اأتيحت  وقد 

اجلامعة على �ضبكة الإنرتنت .
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كما بادرت العمادة باإعداد اخلطط والدرا�ضات؛ لإطالق عدد من امل�ضاريع منها: 

م�ضروع ) واحة املكتبة ( ليكون بهو املكتبة مركزًا تعليميًا ثقافيًا وخدميًا يف الوقت 

نف�ضه.

كما يوجد مركز لبيع مطبوعات اجلامعة يف مكتبة الدرا�ضات اجلامعية للبنات 

يف امللز واآخر يف علي�ضة، اإ�ضافة اإىل املركز الرئي�س مببنى مكتبة الأمري �ضلمان 

املركزية، وقد خ�ض�ضت عمادة �ضوؤون املكتبات  مكتبة م�ضتقلة تقع  يف منطقة 

لتقدمي  املجتمع   وخدمة  التطبيقية  الدرا�ضات  كلية  مكتبة  وهي  النا�ضرية، 

اخلدمات املكتبية لأفراد املجتمع  .

من  يطلبها  ملن  والتوثيق  املكتبات  اأعمال  يف  الفنية  خدماتها  العمادة  تقدم  كما 

املوؤ�ض�ضات،  العمادة لهذه  التي تهديها  موؤ�ض�ضات املجتمع ناهيك عن املطبوعات 

اأو  العمادة  تنظمها  التي  الكتب  معار�س  من  كذلك  املجتمع  اأفراد  وي�ضتفيد 

ت�ضارك فيها، حيث ميكنهم �ضراء مطبوعات اجلامعة بالأ�ضعار املخف�ضة املقررة 

للكتب خالل هذا  دوليًا وحمليًا  معر�ضًا   19 العمادة يف  �ضاركت  وقد  ملن�ضوبيها. 

العام، ومت خاللها عر�س مطبوعات اجلامعة من الكتب، واملراجع وبيعها، وكذلك 

بتخ�ض�ضاتها  اجلامعة  جملة  من  واأعداد  والندوات  املوؤمترات  وقائع  عر�س 

املختلفة. وقد كانت هذه املعار�س يف كل من )الريا�س و املدينة املنورة وجازان 

والكويت و قطر والإمارات ولبنان وم�ضر و تون�س واملغرب والأردن وتركيا واأملانيا 

وال�ضني و�ضوي�ضرا و اأ�ضبانيا واأمريكا (، ويف جمال الإعارة بلغ عدد الكتب املعارة 

من مكتبات اجلامعة خالل هذا العام 108140 كتاًبا. وبلغ جممل عدد املقتنيات 

املعلومات.  اأوعية  خمتلف  من  ومادة  جملًدا   1439284 يف  تقع  عنواًنا   679262

8543 جملًدا.  5679 عنواًنا، تقع يف  النادرة يف اجلامعة   وبلغ عدد املطبوعات 

كما تقدم العمادة خدمة الإعارة املتبادلة بني املكتبات. وكان للعمادة دور مهم 

من  العام  هذا  ملحوظًا  تطورًا  التدريب  �ضهد  وقد  واجلامعة.  املكتبة  اأ�ضبوع  يف 

غري  من  بالعمادة  املتدربني  عدد  اأو  العمادة،  من�ضوبي  من  املتدربني  عدد  حيث 

من�ضوبيها. كما �ضاركت عمادة �ضوؤون املكتبات يف عديد من امل�ضاركات  الثقافية، 

اإ�ضافة  الثقافية،  وامل�ضاركات  النقا�س  وحلقات  املحا�ضرات  من  عديًدا  ونظمت 

اإىل اإ�ضدار مطويات تعريفية عن تلك الأن�ضطة الثقافية، وقد بلغ عدد الفعاليات 

اأ�ضدقاء املكتبة لهم دور مهم وفاعل يف تلك  باأن  الثقافية )9( فعاليات ، علما 

على  يزيد  ما  املكتبة  اأ�ضدقاء  عدد  بلغ  حيث  الثقافية،  والفعاليات  الأن�ضطة 

)1480( منت�ضًبا ومنت�ضبة من من�ضوبي اجلامعة م�ضجلني يف �ضجالت الع�ضوية 

لأ�ضدقاء املكتبة بالعمادة .اإ�ضافة لذلك مت ن�ضر ) 27( خرًبا �ضحفًيا يف ر�ضالة 

اجلامعة لتغطية تلك الفعاليات ، ون�ضر مايقارب )10( مواد �ضحفية يف ال�ضحف 

اليومية املحلية وبع�س املواقع الإلكرتونية ، وبث )11( خربا ً�ضحفيا ًعرب التقرير 

امل�ضور الأ�ضبوعي يف ) تلفزيون اجلامعة ( للعام 1434/1433هـ.

5/4/6  اإدارة الت�صجري :

اأ�ضهمت اإدارة الت�ضجري يف خدمة املجتمع، واملحافظة على البيئة بتوفري احلدائق 

البيئة وتقليل ن�ضبة  وامل�ضطحات اخل�ضراء يف اجلامعة؛ لدورها املهم يف حماية 

باجلامعة،  ال�ضجرة  زراعة  اأ�ضبوع  يف  بفعالية  الإدارة  و�ضاركت  فيها.  التلوث 

بطرق  والتوعية  ال�ضتالت،  وتوفري  فيها،  للت�ضجري  املقرتحة  املواقع  وجتهيز 

املالئمة  النباتات  اإنتاج  من  الإدارة  اأكرثت  عليها.  واملحافظة  بالنباتات  العناية 

للظروف البيئية املحلية يف امل�ضاتل التابعة لها، ومن ثم زراعتها وا�ضتخدامها يف 

الزجاجية  البيوت  اأنتجت يف  وقد  املدينة اجلامعية،  داخل  التن�ضيقية  الأغرا�س 

مب�ضاتل اجلامعة بع�س اأنواع الزهور، ونباتات التن�ضيق الداخلي التي ا�ضتخدمت 

اإىل  بالإ�ضافة  ومن�ضاآتها،  اجلامعة  مباين  داخل  املطلوبة  التن�ضيق  عمليات  يف 

املنا�ضبات والحتفالت اخلا�ضة بها، كما �ضاركت الإدارة يف مهرجان الربيع الذي 

نظمته اأمانة مدينة الريا�س يف ممر امل�ضاة بطريق امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

يف جناح م�ضرتك مع كلية علوم الأغذية والزراعة. وتهتم الإدارة كذلك بت�ضجري 

واحلدائق  واملالعب  من�ضوبيها،   و�ضكن  للجامعة،  اخلارجي  املحيط  وزراعة 

املجاورة للوحدات ال�ضكنية.
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6/4/6  حمطة البحوث والتجارب الزراعية ومركز الإر�صاد الزراعي: 

حمطة البحوث والتجارب الزراعية: 

الأغذية  علوم  لكلية  التابعة  الزراعية  والتجارب  البحوث  حمطة  ا�ضتطاعت 

والزراعة تنفيذ عديد من البحوث يف خمتلف التخ�ض�ضات الزراعية، حيث بلغ 

الدرا�ضات  وطالب  التدري�س  هيئة  باأع�ضاء  خا�س  معظمها  بحثًا   72 اإجماليها  

العليا بالكلية؛ خلدمة اأهداف التنمية الزراعية باململكة، اأما فيما يتعلق بتطوير 

املحطة فقد انتهت من تنفيذ عدد من �ضبكات الري باحلقول؛ وذلك بعد تطويرها 

اأن�ضاأت حقوًل  جديدة؛ ملواجهة زيادة الطلب يف تنفيذ البحوث  وحت�ضينها، كما 

املحطة  اأ�ضهمت  املجتمع،  خدمة  جمال  الأ�ضا�ضية،ويف  باملتطلبات  وجتهيزها 

ومركز  الكلية  اأق�ضام  مع  بالتعاون  املزارعني  خلدمة  الإر�ضادية  الأيام  اإقامة  يف 

الإر�ضاد الزراعي،  كما �ضاركت كذلك يف ن�ضاطات اأ�ضبوع زراعة ال�ضجرة يف هذا 

العام بتوزيع ما يقارب 5200 �ضتلة من خمتلف ال�ضتالت، واإر�ضاد امل�ضتفيدين اإىل 

الطريقة ال�ضليمة لزراعتها ورعايتها. كما ا�ضتقبلت املحطة الزائرين من من�ضوبي 

اجلامعة وطالب التعليم العام يف منطقة الريا�س.

مركز الإر�صاد الزراعي: 

يقوم مركز الإر�ضاد الزراعي بكلية علوم الأغذية والزراعة بدور كبري يف التوعية 

من  وذلك  واملجتمع،  اجلامعة  بني  الربط  اإىل  �ضعيًا  املزارعني؛  بني  الزراعية 

خالل حتقيق الت�ضال املتبادل بني اأع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني واملخت�ضني 

يف الكلية من ناحية، والعاملني واملهتمني بقطاع الزراعة وال�ضناعات الزراعية 

الفنية  البحوث  اإجناز  تركزت حول  املركز  اأهداف  فاإن  ولذا  اأخـرى،  ناحية  من 

الزراعية املرتبطة بالواقع امليداين. 

اجلامعي  العام  خالل  املركز  اإجنازات  لأهم  خمت�ضر  عر�س  يلي  وفيما 

1434/1433هـ  :

اأوًل:  يف جمال ال�صت�صارات واخلدمات الفنية التي يقدمها املركز: 

ا�ضتقبل املركز بالتعاون مع املخت�ضني يف الأق�ضام املختلفة بالكلية عديًدا 

واملنتجني  للمزارعني  والربيدية  الهاتفية  وال�ضتف�ضارات  الأ�ضئلة  من 

تقدمي اخلدمات  ثم  ومن  املعنيني،  املخت�ضني  اإىل  الزراعيني، وحتويلها 

الفنية، مثل: حتليل عينات الرتبة، اأو املياه، اأو فح�س عينات البذور، اأو 

اأجزاء من النباتات امل�ضابة.

بالتنمية  املهتمة  والأجهزة  املركز  بني  والتن�صيق  التعاون  جمال  يف   ثانياً: 

            الزراعية: 

ا�ضتمر التعاون مع اإدارة الإر�ضاد واخلدمات الزراعية يف وزارة الزراعة 

الزراعية،  املجلة  يف  الإر�ضادية  املقالت  من  جمموعة  بتقدمي  واملياه 

هيئة  اأع�ضاء  مع  تن�ضق  التي  والتلفازية  الإذاعية  الزراعية  والربامج 

املعارف  اأحدث  تقدمي  اأجل  من  بالكلية؛  املخت�ضني  والباحثني  التدري�س 

والتقنيات والتو�ضيات الزراعية؛ لن�ضر الوعي الزراعي يف اأنحاء اململكة 

كافة من خالل و�ضائل الإعالم املختلفة،  كما ا�ضتمر التعاون بني املركز 

وحمطة البحوث والتجارب الزراعية بالكلية يف اإقامة �ضتة اأيام اإر�ضادية 

خالل هذا العام،  �ضملت عدة موا�ضيع حيوية، تهم قطاعات متعددة من 

الزراعيني واملنتجني واملهتمني باملجالت الزراعية والإنتاجية.
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الأفراد واملوؤ�ض�ضات التي يتعاون معها املركز يف الأن�ضطة الإعالمية والإر�ضادية املختلفة  :

اإدارة الإر�ضاد واخلدمات الزراعية بوزارة الزراعة .• 

البنك الزراعي ال�ضعودي .• 

مدير عام الزراعة مبنطقة املدينة املنورة .• 

مديرية الزراعة مبنطقة الق�ضيم.• 

مديرية الزراعة مبحافظة الزلفي .• 

مديرية الزراعة مبنطقة مكة املكرمة .• 

مديرية الزراعة مبنطقة احلدود ال�ضمالية .• 

مديرية الزراعة مبحافظة القريات .• 

مديرية الزراعة مبحافظة �ضقراء.• 

هيئة الري وال�ضرف بالأح�ضاء .• 

اأمانة مدينة الريا�س .• 

اللجنة املنظمة لأ�ضبوع ال�ضجرة.• 

عمادة �ضوؤون املكتبات – جامعة املك �ضعود .• 

مركز البحوث الزراعية بالكلية .• 

اجلمعية ال�ضعودية للعلوم الزراعية .• 

اإدارة الت�ضجري – جامعة امللك �ضعود .• 

معهد الأمري �ضلطان لبحوث البيئة واملياه وال�ضحراء.• 

ال�ضفحة الزراعية بجريدة الريا�س.• 

طالب كليات – جامعة امللك �ضعود .• 

ال�ضركة ال�ضعودية لل�ضناعات الأ�ضا�ضية �ضابك .• 

 7/4/6 اإدارة الن�صر العلمي واملطابع: 

تتبع اإدارة الن�ضر العلمي واملطابع املطبوعات لوحدات اجلامعة املختلقة، وبلغ عدد 

ما طبع  53  عنواًنا، �ضملت الكتب الدرا�ضية واملراجع املوؤلفة واملرتجمة باختالف 

العناوين  هذه  من  املطبوعة  الن�ضخ  عدد  وبلغ  والأديبة،  العلمية  تخ�ض�ضاتها 

59200 ن�ضخة خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ ، كما �ضدر  16  عدًدا من 

جملة اجلامعة لفروعها املختلفة ، وبلغ عدد الن�ضخ املطبوعة  13600 ن�ضخة.

كما تزود اإدارة الن�ضر العلمي واملطابع  بع�س اجلهات خارج اجلامعة مبطبوعات 

اجلامعة �ضواء اأكانت كتًبا اأم جمالت.

335700البحوث والكتيبات املختلفة 

1909200مناذج ن�ضرات وبرو�ضورات متنوعة  

137360�ضجالت مقا�ضات واأحجام خمتلفة  

1780000ظروف مبقا�ضات واأحجام خمتلفة 

716000بطاقات �ضخ�ضية لأع�ضاء هيئة التدري�س 

599775بطاقات واأغلفة مبقا�ضات خمتلفة  

1964000اأبواك  املكاتبات الر�ضمية مبقا�ضات واأحجام خمتلفة  

1040000�ضحيفة ر�ضالة اجلامعة  

414000دفاتر الختبارات  
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6/4/9  م�صروع تطوير خدمات ذوي الحتياجات اخلا�صة :

وذوي  العاديني  من  الطالب  كافة  لت�ضمل  �ضعود  امللك  جامعة  خدمات  متتّد 

الحتياجات  اخلا�ضة، فاأن�ضاأت مركز خدمات ذوي الحتياجات اخلا�ضة للبنني 

للبنات  اخلا�ضة  الحتياجات  خدمات  ومركز  الطالب،  �ضوؤون  لعمادة  التابع 

بعلي�ضة التابع ملركز الدرا�ضات اجلامعية للبنات، وكال املركزين يعمالن باأ�ضلوب 

تنفيذي مع الطالب والطالبات ذوي الحتياجات من حيث توفري معظم اخلدمات 

التعليمية والأكادميية والجتماعية والثقافية والريا�ضية والرتفيهية وغريها. 

امل�ضروع  هذا  ويعد  اخلا�ضة؛  الحتياجات  ذوي  خدمات  تطوير  م�ضروع  جاء  ثم 

تطوير  م�ضروع  فاإن  ذلك  �ضوء  ويف  اخلدمات.  هذه  تطوير  عن  امل�ضوؤولة  اجلهة 

خدمات ذوي الحتياجات اخلا�ضة يعتمد على ثالثة برامج اأ�ضا�ضية هي:

واملرافق •  للمباين  الو�ضول  لت�ضهيل  ال�ضامل  الت�ضميم  برنامج 

اجلامعية.

برنامج تطوير اخلدمات التعليمية والأكادميية .• 

برنامج تطويع التقنية واأ�ضتخدام التقنية امل�ضاعدة .• 

10/4/6  امل�صت�صارون من اأع�صاء هيئة التدري�ض املعارون اإىل جهات اأخرى:  

ومن اخلدمات املهمة التي تقدمها اجلامعة للمجتمع، اإعارة بع�س من�ضوبيها من 

ا�ضت�ضارية  خدمات  لتقدمي  وخا�ضة؛  حكومية  جهات  اإىل  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء 

ملوؤ�ض�ضـات  اجلامعة  اأعارتهم  الذين  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  عدد  بلغ  وقد  لها، 

؛  متفرغني  م�ضت�ضارين غري   10 1434/1433هـ   الدرا�ضي  العام  املجتمع خالل 

اإىل  9  جهات حكومية وخا�ضة.

واملتعاونني  املتفرغني،  امل�ضت�ضارين غري  اأعداد  اإىل  وي�ضري اجلدول رقم )5-6( 

من من�ضوبي اجلامعة املعارة خدماتهم اإىل جهـات اأخرى خالل العام الدرا�ضي 

داخل  من  جهة  اأكرب  اأن  ويالحظ  كلياتهم،  بح�ضب  موزعني  1434/1433هـ، 

اجلامعة لديها معارون هي كلية الهند�ضة، حيث بلغ عددهم  3 م�ضت�ضارين .

 جدول رقم )6-5( اأعداد امل�ضت�ضارين غري املتفرغني من من�ضوبي اجلامعة املعارة 

خدماتهم اإىل جهات اأخرى خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434  هـ موزعني بح�ضب الكليات

عدد امل�صت�صارين غري املتفرغنيالكليه

1كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

1كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع

1كلية العلوم

1كلية العلوم الطبية التطبيقية

1كلية العمارة والتخطيط

1كلية اللغات والرتجمة

3كلية الهند�ضة

1معهد اللغويات العربية

10املجموع 
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  5/6  خدمات الجامعة للمجتمع في مجال الرعاية الصحية :

للمواطنني  ال�ضحية  الرعاية  للمجتمع يف جمال  تقدم اجلامعة خدمات متميزة 

فاإىل جانب قيام  الطبية،  والكليات  امل�ضت�ضفيات اجلامعية   واملقيمني من خالل 

تقدم  الطب،  كلية  لطالب  التعليمية   اأهدافها  بتحقيق  اجلامعية  امل�ضت�ضفيات 

متمكنة  اإ�ضراف خربات طبية  للمواطنني حتت  متميزة  كذلك خدمات عالجية 

وهناك  املجال.   هذا  يف  علميًا  املوؤهلة  الوطنية  الكوادر  من  عدد  وجود  ظل  يف 

اأي�ضًا كلية طب الأ�ضنان التي تقدم خدمات عالجية مبا�ضرة للمواطنني من خالل 

وهي:  ال�ضحية،  الكليات  يف  املوجودة  ومعاملها  وخمترباتها  احلديثة  عياداتها 

الطب، وطب الأ�ضنان، وال�ضيدلة، والعلوم الطبية، التطبيقية، والتمري�س. كما 

تقوم الكليات ال�ضحية  بخدمات ذات طابع اإر�ضادي توعوي عن طريق امل�ضاركة 

يف حترير بع�س ال�ضفحات الطبية املحلية،  وامل�ضاركة يف برامج اإذاعية وتلفازية 

دورات  واإقامة  ومطبوعات،  ن�ضرات  واإ�ضدار  ال�ضحي،  الوعي  ن�ضر  اإىل  تهدف 

توعوية  برامج  وتقدمي  بالدم،  التربع  حمالت  وتنظيم  الأولية،   الإ�ضعافات  يف 

املوؤ�ضرات  رقم)6-6(  اجلدول  ويو�ضح  العاملي.  ال�ضحي  الأ�ضبوع  خالل  مكثفة 

للرعاية ال�ضحية املقدمة يف م�ضت�ضفيات اجلامعة )م�ضت�ضفى امللك  الإح�ضائية 

خالد اجلامعي،  وم�ضت�ضفى امللك عبد العزيز اجلامعي( خالل العام الدرا�ضي 

1433/1432هـ. كما يو�ضح اجلدولن رقم)6-7( و )6-8( عدد احلالت التي 

تقومي  واأجهزة  والتيجان،  الأطقم  وعدد  الأ�ضنان،  طب  كلية  بعيادات  عوجلت 

الأ�ضنان التي اأنتجتها معامل الكلية خالل عام التقرير. 

جدول رقم )6-6(  موؤ�ضرات الرعاية ال�ضحية املقدمة يف امل�ضت�ضفيات اجلامعية  خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434هـ   

الإجمايلم�صت�صفى امللك عبدالعزيز اجلامعيم�صت�صفى امللك خالد اجلامعي 

44450616450614عدد املر�ضى املنومني

44380613450514عدد املر�ضى املغادرين

10041935119392عدد العمليات اجلراحية

3641_3641عدد حالت الولدة
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 جدول رقم )6-7( توزيع احلالت التي مت عالجها بعيادات كلية طب الأ�ضنان خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434  هـ

ومقارنتها باأعدادها يف العام  الدرا�ضي  1432 /1433 هـ

احلالت
العام الدرا�صي  1433 /1434 هـالعام الدرا�صي  1432 /1433 هـ

املجموعالطوارئامللزالدرعيةاملجموعالطوارئامللزالدرعية

3383…1376233155176418291554عمليات جراحية

4403…2366953480379924571946ح�ضو ملغم

35868…1386389865059279081932816540ح�ضو بلون الأ�ضنان )كمبو�ضت(

24685…115844704560168481440510280ج�ضور ثابتة وتيجان

20755…4522162206144114709285تقومي الأ�ضنان

8856…47124445216937352063650تركيبات �ضناعية متحركة

78317…48946200881812708464106137256عالج لثة

14283…5134341124261097180316252عالج جذور واأع�ضاب

27140…992452241465166131463412506طب اأ�ضنان اأطفال

8504…295815851082562548533651خلع اأ�ضنان

153432068405580412236522408014ح�ضو موؤقت

21801333231643871562474304365871491802ك�ضف وعالج متنوع

1287208778030533247033174826150230954326010الإجمايل
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 جدول )6-8( عدد الأطقم والتيجان واأجهزة تقومي الأ�ضنان التي اأنتجتها معامل طب الأ�ضنان 

خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ ومقارنتها باأعدادها يف العام الدرا�ضي 1433/1432هـ

العام الدرا�صي  3341 /4341 هـالعام الدرا�صي  1433/1432هـ

املجموعالدرعيةامللزاملجموعالدرعيةامللز

562155421162009831183الأطقم ) الكاملة واجلزئية (

385113015155419951536التيجان واجل�ضور ال�ضناعية

536108116175798241403اأجهزة تقومي الأ�ضنان

32175310744218871308قواعد الأطقم اجلزئية امل�ضنوعة من الكروم كوبالت

180445186322174136895430الإجمايل

  6/6  تفاعل المجتمع مع نشاطات الجامعة :

يف اإطار التعاون والتفاعل املثمر بني موؤ�ض�ضات املجتمع واأفراده �ضواء  اأكان ذلك 

يف القطاع العام اأو يف اخلا�س، فقد تلقت اجلامعة تربعات ودعم مايل من تلك 

املوؤ�ض�ضات؛ وذلك لالإ�ضهام يف التنمية امل�ضتدامة لالقت�ضاد الوطني القائم على 

املعرفه من خالل كرا�ضي البحث العلمي، حيث بلغت )110( كرا�ضي بحث، تدعم 

وال�ضيدلنية  الطبية  املجالت  اأو  الهند�ضية  املجالت  يف  �ضواء   ، بحثية  م�ضاريع 

.وللجامعة  والزراعية  العلمية  املجالت  اأو  والقت�ضادية  الإن�ضانية  املجالت  اأو 

هـ   1434/1433 الدرا�ضي  العام  فخالل  ومتميزة  عديدة  اإعالمية  م�ضاركات 

 10 و   ، متنوًعا  وحوار  حتقيًقا   20 اأجرت  و   ، مقال   158 و   ، خرب   1205 ن�ضرت 

م�ضرحيات .

  7/6  الخدمات التي تقدمها الجامعة لمؤسسات وهيئات المجتمع  :

اجلامعة •  داخل  وموؤلفاتهم  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  بحوث  تقييم 

وخارجها.

العليا •  الدرا�ضات  لطلبة  والدكتوراه  املاج�ضتري  اأطروحات  تقدمي 

مبختلف اجلامعات املحلية والإقليمية .

تقدمي ور�س عمل ودورات متخ�ض�ضة ملوؤ�ض�ضات املجتمع املختلفة. • 

تقدمي اخلربات واملقررات يف جميع املجالت العلمية والأدبية .• 

اإلقاء املحا�ضرات يف اجلامعات احلكومية والأهلية.• 

التعاون مع اجلهات احلكومية والأهلية.• 

التعاون مع و�ضائل الإعالم ال�ضعودية.• 

تقدمي اخلدمات العالجية جلميع اأفراد املجتمع.• 

تقدمي الرعاية ال�ضحية لأفراد املجتمع.• 

العربية •  اللغة  معهد  خالل  من  للدبلوما�ضيني  العربية  اللغة  تعليم 

باجلامعة .
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 الك�ضف على املواد امل�ضادة ملر�س ال�ضرطان يف اخلال�ضات النباتية • 

با�ضتخدام خاليا اخلمرية املعدلة وراثيًا .

الزراعة •  ووزارة  ال�ضحة  وزارة  من  لكل  طبية  ع�ضبية  عينات  حتليل 

والإدارة العامة ملكافحة املخدرات والقطاع اخلا�س .

املوا�ضفات •  مل�ضروعات  الالزمة  التعديالت  اإجراء  يف  امل�ضاركة 

للموا�ضفات  ال�ضعودية  العربية  بالهيئة  ال�ضعودية اخلا�ضة  واملقايي�س 

واملقايي�س .

وال�ضركات •  احلكومية  اجلهات  لبع�س  علمية  ا�ضت�ضارات  تقدمي 

الوطنية وبع�س م�ضانع الأدوية .

دليل •  وكتابة  الدوائية  امل�ضتح�ضرات  لبع�س  احليوي  التكافوؤ  درا�ضة 

لدرا�ضة التكافوؤ احليوي والثباتية لالأدوية.

 جدول  رقم )6-9( اجلهات احلكومية واخلا�ضة امل�ضتفيدة من م�ضت�ضاري اجلامعة

 خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434  هـ

اجلهات احلكومية  امل�صتفيدة

جامعة الدمام

ديوان �ضمو ويل العهد

هيئة حقوق الإن�ضان

وزارة الداخليـة

وزاره الدفاع والطريان

جمعيه الأمري فهد  بن �ضلمان اخلريية

اإمارة مكة املكرمة

  8/6 أهم القرارات التنظيمية التي اتخذها مجلس الجامعة: 

 قرر جمل�س اجلامعة يف جل�ضته ال�ضابعة بتاريخ 1434/5/26هـ  مايلي: 

 املوافقة على لئحة مركز درا�ضات تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها • 

،وفق ال�ضيغة املرفقة مبذكرة العر�س، على اأن ي�ضاف العميد اأو من 

ميثله لع�ضوية جمل�س اإدارة املركز.
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 1/7   الجهاز اإلداري والفني :

1/1/7 اجلامعة بح�صب جمموعة الوظائف الإدارية والفنية وال�صحية ووظائف امل�صتخدمني والعمال :

والفنية  الإدارية  الوظائف  جمموعة  بح�ضب  اجلامعة  موظفي  اإجمايل  بلغ 

وال�ضحية ووظائف امل�ضتخدمني والعمال للعام الدرا�ضي 1434/1433ه  18973 

14394 موظفًا وموظفة من ال�ضعوديني؛ اأي بن�ضبة بلغت  موظفًا وموظفة، منهم 

76% من اإجمايل موظفي اجلامعة، و 4579 موظفًا وموظفة من غري ال�ضعوديني؛ 

اأي مـا ن�ضبته 24% من اإجمايل موظفي اجلامعة، ويبلغ اإجمايل عدد الذكور من 

موظفي اجلامعة 9654 موظفًا بن�ضبة بلغت 51 % من اإجمايل موظفي اجلامعة، 

49% من  9319 موظفة بن�ضبة بلغت  فيما يبلغ عدد الإناث من موظفي اجلامعة 

هذا الإجمايل، ويعمل اأغلب غري ال�ضعوديني يف الوظائف ال�ضحية؛ حيث بلغ عدد 

 % 80 3676 موظفًا وموظفة بن�ضبة بلغت  غري ال�ضعوديني يف الوظائف ال�ضحية 

من اإجمايل غري ال�ضعوديني العاملني يف اجلامعة، وت�ضكل الإناث الن�ضبة الأكرب 

بلغ عددهن  ال�ضحية، حيث  الوظائف  العاملني يف  ال�ضعوديني  اإجمايل غري  من 

2836 موظفة بن�ضبة بلغت 77% من اإجمايل غري ال�ضعوديني العاملني يف الوظائف 

بلغ عدد  ال�ضعوديني يف الوظائف الإدارية والفنية، حيث  اأغلب  ال�ضحية، ويعمل 

ال�ضعوديني يف الوظائف الإدارية والفنية 11041 موظفًا وموظفة بن�ضبة بلغت %77 

الن�ضبة الأكرب من  العاملني يف اجلامعة، وي�ضكل الذكور  اإجمايل ال�ضعوديني  من 

اإجمايل ال�ضعوديني العاملني يف الوظائف الإدارية والفنية، حيث بلغ عددهم 5850 

العاملني يف الوظائف الإدارية  ال�ضعوديني  اإجمايل  53% من  موظفًا بن�ضبة بلغت 

املختلفة،  اجلامعة  وحدات  على  اجلامعة  موظفي  توزيع  يخ�س  وفيما  والفنية، 

عدد  بلغ  حيث  الأكرب،  الن�ضبة  على  اجلامعية  وامل�ضت�ضفيات  الطب  ح�ضلت  فقد 

موظفيها 6097 موظفًا وموظفة بن�ضبة بلغت 32% من اإجمايل موظفي اجلامعة، 

اإجمايل موظفي اجلامعة،  27% من  ا�ضتحوذت على  التي  اإدارات اجلامعة  يليها 

يليها  اجلامعة،  موظفي  اإجمايل  من   %24 على  ا�ضتحوذت  التي  الكليات   يليها 

العمادات التي جاءت يف املرتبة الأخرية، حيث ا�ضتحوذت على 16% من اإجمايل 

موظفي اجلامعة. واجلدول رقم )7-1( يبني لنا توزيع موظفي اجلامعة بح�ضب 

املجموعة الوظيفية واجلهة واجلن�س واجلن�ضية للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ .
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 جدول رقم )7-1( اأعداد املوظفني يف اإدارة اجلامعة والكليات وامل�ضت�ضفيات اجلامعية موزعني

بح�ضب املجموعة الوظيفية واجلهة واجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي1434/1433هـ

اجلن�صيهالوظيفه
املجموعامل�صت�صفيات اجلامعيةالكلياتالعماداتالإدارات

اجلملة
اأنثى ذكر  جمموعاأنثىذكرجمموع اأنثىذكر جمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكر

اإداري وفني

2455215746121428151329411405130827135622137755850519111041�ضعودي

1692419347552453364899652148765117882غري �ضعودي

2624218148051475151829931858134432026582659236615530811923جمموع

�ضحي

7718953543953737391010696541723171810492767�ضعودي

48553000872133007052618332384028363676غري �ضعودي

12523148354396245861210177432725046255838856443جمموع

م�ضتخدمون

7167784123214465205216324187�ضعودي

70710130390920020غري �ضعودي

7868494133514496106118324207جمموع

عمال

1235417750237361218263467297102399�ضعودي

101000000000101غري �ضعودي

1245417850237361218263467298102400جمموع

املجموع
272622354961152115443065203517163751174687126178028636614394�صعودي

225292544855354324979281026703480162629534579غري �صعودي 

2951226452151569154931182578196545432556354160979654931918973الإجمايل 

اأوًل - الإداريون والفنيون: 

بلغ عدد الإداريني والفنيني يف اجلامعة 11923 اإداريًا وفنيًا بن�ضبة بلغت 63 % من 

اإجمايل موظفي اجلامعة، منهم 11041 من ال�ضعوديني ، اأي مان�ضبته 93 % من 

اإجمايل الإداريني والفنيني يف اجلامعة و 882 من غري ال�ضعوديني  بن�ضبة بلغت  

7% من هذا الإجمايل ، وملزيد من التفا�ضيل جند التايل:

 • 7798 وعماداتها  اجلامعة  اإدارات  يف  والفنيني  الإداريني  عدد  بلغ 

يف  والفنيني  الإداريني  اإجمايل  من   %65 بلغت  بن�ضبة  وفنيًا،  اإداريًا 

اجلامعة، وبلغت ن�ضبة ال�ضعوديني %97.

وفني، •  اإداري   3202 اجلامعة  كليات  والفنيني يف  الإداريني  عدد  بلغ 

بن�ضبة بلغت 27% من اإجمايل الإداريني والفنيني يف اجلامعة، و بلغت 

ن�ضبة ال�ضعوديني %85.

 • 923 اجلامعية  وامل�ضت�ضفيات  الطب  يف  والفنيني  الإداريني  عدد  بلغ 

يف  والفنيني  الإداريني  اإجمايل  من   %8 بلغت  بن�ضبة  وفنيًا،  اإداريًا 

اجلامعة، وبلغت ن�ضبة ال�ضعوديني %84.
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ثانيًا  - الوظائف ال�صحية :

ا�ضتحوذ العاملون يف الوظائف ال�ضحية يف اجلامعة على ن�ضبة 34 % من اإجمايل 

من   2767 منهم  وموظفة،  موظفًا   6443 عددهم  بلغ  حيث  اجلامعة،  موظفي 

يف  ال�ضحية  بالوظائف  العاملني  اإجمايل  من   %  43 ن�ضبته  ما  اأي  ال�ضعوديني؛ 

الإجمايل،  هذا  من   %57 بلغت  بن�ضبة  ال�ضعوديني،   غري  من   3676 و  اجلامعة، 

وملزيد من التفا�ضيل تاأّمل التايل:

وامل�ضت�ضفيات •  الطب  يف  ال�ضحية  الوظائف  يف  العاملني  عدد  بلغ 

اإجمايل  من   %78 بلغت  بن�ضبة  وموظفة  موظفًا   5046 اجلامعية 

ال�ضعوديني  عدد  وبلغ  اجلامعة،  يف  ال�ضحية  الوظائف  يف  العاملني 

منهم 1723 موظفًا وموظفة بن�ضبة بلغت 34% من اإجمايل العاملني 

بالوظائف ال�ضحية يف الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية، وبلغ عدد غري 

ال�ضعوديني 3323 موظًفا وموظفة، ميثلون ما ن�ضبته 66 % من اإجمايل 

العاملني يف الوظائف ال�ضحية يف الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية.

 • 1210 اجلامعة  كليات  يف  ال�ضحية  الوظائف  يف  العاملني  عدد  بلغ   

موظفني وموظفات بن�ضبة بلغت 18%  من اإجمايل العاملني بالوظائف 

موظفني   910 منهم  ال�ضعوديني  عدد  وبلغ  اجلامعة،  يف  ال�ضحية 

الوظائف  يف  العاملني  اأجمايل  من   %75 بلغت  بن�ضبة  وموظفات 

ال�ضحية يف كليات اجلامعة ، وبلغ عدد غري ال�ضعوديني  300 موظف 

الوظائف  العاملني يف  اأجمايل  25 % من  وموظفة، ميثلون مان�ضبته  

ال�ضحية يف كليات اجلامعة .

بلغ عدد العاملني يف الوظائف ال�ضحية يف اإدارات اجلامعة وعماداتها • 

العاملني  اإجمايل  من    %3 بلغت  بن�ضبة  وموظفة،  موظفًا   187

 134 منهم  ال�ضعوديني  عدد  وبلغ  اجلامعة،  يف  ال�ضحية  بالوظائف 

موظفًا وموظفة بن�ضبة بلغت  72 % من اأجمايل العاملني يف الوظائف 

ال�ضحية يف اإدارات اجلامعة وعماداتها ، وبلغ عدد غري ال�ضعوديني  

28 % من اأجمايل العاملني يف  53 موظفًا وموظفة ميثلون مان�ضبته  

الوظائف ال�ضحية يف اإدارات اجلامعة وعماداتها .

ثالثًا  - امل�صتخدمون والعمال :

بلغ عدد امل�ضتخدمني والعمال 607 م�ضتخدمني وعمال ي�ضكلون ما ن�ضبته 3% من 

اإجمايل موظفي اجلامعة، وي�ضتحوذ ال�ضعوديون على ما ن�ضبته 97 % من اإجمايل 

عدد امل�ضتخدمني والعمال يف اجلامعة، وملزيد من التفا�ضيل تاأّمل التايل:

وعماداتها •  اجلامعة  اإدارات  يف  والعمال  امل�ضتخدمني  عدد  بلغ 

العمال  اإجمايل  من   %  57 بلغت  بن�ضبة  وم�ضتخدمًا،  عاماًل   348

ال�ضعوديني  عدد  وبلغ  �ضعوديون.  كلهم  اجلامعة،  يف  وامل�ضتخدمني 

منهم 339 عاماًل وم�ضتخدمًا.

عاماًل •   131 اجلامعة  كليات  يف  والعمال  امل�ضتخدمني  عدد  بلغ 

يف  وامل�ضتخدمني  العمال  اإجمايل  من   %22 بلغت  بن�ضبة  وم�ضتخدمًا 

اجلامعة، وبلغ عدد ال�ضعوديني منهم 128 عاماًل وم�ضتخدمًا.

بلغ عدد امل�ضتخدمني والعمال يف الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية 128 • 

عاماًل وم�ضتخدمًا بن�ضبة بلغت 21% من اإجمايل العمال وامل�ضتخدمني 

يف اجلامعة، وبلغ عدد ال�ضعوديني منهم 119 عاماًل وم�ضتخدمًا.
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2/1/7   موظفو اجلامعة بح�صب املوؤهل العلمي :

بلغ اإجمايل موظفي اجلامعة احلا�ضلني على درجة الدكتوراه 272 موظًفا وموظفة 

منهم 64 موظًفا وموظفة من ال�ضعوديني، 208 من غري ال�ضعوديني، و بلغ اإجمايل 

موظفي اجلامعة احلا�ضلني على درجة املاج�ضتري 517 موظفًا وموظفة منهم 192 

اإجمايل موظفي  وبلغ  ال�ضعوديني،  325 من غري  ال�ضعوديني  وموظفة من  موظًفا 

اجلامعة احلا�ضلني على درجة دبلوم عاٍل 126 موظفًا وموظفة، منهم 83 موظًفا 

43 موظفًا وموظفة من غري ال�ضعوديني، وبلغ اإجمايل  وموظفة من ال�ضعوديني و 

موظفي اجلامعة احلا�ضلني على درجة البكالوريو�س 5472 موظفًا وموظفة منهم 

4318 موظًفا وموظفة من ال�ضعوديني و1154 موظفًا وموظفة من غري ال�ضعوديني، 

وبلغ اإجمايل موظفي اجلامعة احلا�ضلني على درجات دون اجلامعية )دبلوم دون 

9737 موظفًا وموظفة  12586 موظفًا وموظفة منهم  اأخرى(  ثانوي،  اجلامعي، 

من ال�ضعوديني و2849 من غري ال�ضعوديني، يو�ضح اجلدول رقم  ) 7-2 ( موظفي 

الدرا�ضي  للعام  العلمي  املوؤهل  بح�ضب  املختلفة  اجلامعة  وحدات  على  اجلامعة 

1434/1433هـ .

 جدول رقم )7-2( اأعداد املوظفني يف اإدارات وعمادات اجلامعة والكليات وامل�ضت�ضفيات اجلامعية موزعني

بح�ضب املوؤهل العلمي واجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي1434/1433هـ

اجلن�صيه  املوؤهل العلمي  
املجموعامل�صت�صفيات اجلامعيةالكلياتالعماداتالإدارات

اجلملة
اأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكر

دكتوراه

21223000347191534432164�ضعودي

35338000251261073714416741208غري �ضعودي

56561000285331265217821062272جمموع

ماج�ضتري

17173427134052338513203310983192�ضعودي

4010508081561817468259327253325غري �ضعودي

572784351348208512598145126381136517جمموع

دبلوم عاٍل

299386814119207411533083�ضعودي

6063033032383135843غري �ضعودي

359449817149233012428838126جمموع

بكالوريو�س

404880128443577912143347201054379387766155227664318�ضعودي

11410124324363011444452712785497184361154غري �ضعودي

5188901408467783125063586414996506651315227032025472جمموع

دبلوم دون 

اجلامعي

4071475543231524757892991088797327112423169253241�ضعودي

1161741536801162662273253931723602677غري �ضعودي

4181535713271534808253791204106326003663263332855918جمموع

ثانوي

111797620935474761023531486101725774331245220124464�ضعودي

80800012113402464602585غري �ضعودي

112597621015474761023543487103029798395251220374549جمموع
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اجلن�صيه  املوؤهل العلمي  
املجموعامل�صت�صفيات اجلامعيةالكلياتالعماداتالإدارات

اجلملة
اأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكر

اآخرى

7312049351831162993151654802744431815035292032�ضعودي

1101110110515352560573087غري �ضعودي

7422049461841163003251704953096937815605592119جمموع

املجموع
272622354961152115443065203517163751174687126178028636614394�صعودي

225292544855354324979281026703480162629534579غري �صعودي

2951226452151569154931182578196545432556354160979654931918973الإجمايل 

ومن خالل اجلدول، ميكننا تو�ضيح ما يلي:

اأوًل- حملة املوؤهالت العليا  )دكتوراه – ماج�ضتري – دبلوم عاٍل ( :

وموظفة  موظفًا   915 عليا  موؤهالت  على  احلا�ضلني  اجلامعة  موظفي  عدد  بلغ 

339 موظفًا وموظفة  اإجمايل موظفي اجلامعة منهم  5% من  ن�ضبته  ي�ضكلون ما 

من ال�ضعوديني،  وملزيد من التفا�ضيل تاأّمل التايل:

امل�ضت�ضفيات •  يف  عليا  موؤهالت  على  احلا�ضلني  املوظفني  عدد  بلغ 

من  وموظفة  موظفًا   78 منهم  وموظفة  موظفًا   346 اجلامعية 

ال�ضعوديني 268 من غري ال�ضعوديني.

كليات اجلامعة •  موؤهالت عليا يف  املوظفني احلا�ضلني على  بلغ عدد 

315 موظفًا وموظفة منهم 112 موظفًا وموظفة من ال�ضعوديني و203 

من غري ال�ضعوديني.

بلغ عدد املوظفني احلا�ضلني على موؤهالت عليا يف اإدارات اجلامعة • 

من  وموظفة  موظفًا   149 منهم  وموظفة  موظفًا    254 وعماداتها 

ال�ضعوديني و 105 من غري ال�ضعوديني.

ثانيًا - حملة درجة البكالوريو�س:

وموظفة  موظًفا   5472 البكالوريو�س  درجة  على  احلا�ضلني  املوظفني  عدد  بلغ 

بن�ضبة بلغت 29% من اإجمايل موظفي اجلامعة، منهم 4318 موظفًا وموظفة من 

ال�ضعوديني و1154 من غري ال�ضعوديني، وملزيد من التفا�ضيل تاأّمل التايل:

بلغ عدد املوظفني احلا�ضلني على درجة البكالوريو�س يف امل�ضت�ضفيات • 

من  وموظفة  موظفًا   766 منهم  وموظفة  موظفًا   1315 اجلامعية 

ال�ضعوديني و549 من غري ال�ضعوديني.

اإدارات •  يف  البكالوريو�س  درجة  على  احلا�ضلني  املوظفني  عدد  بلغ 

موظفًا   2498 منهم  وموظفة  موظفًا   2658 وعماداتها  اجلامعة 

وموظفة من ال�ضعوديني و160 من غري ال�ضعوديني.

كليات •  يف  البكالوريو�س  درجة  على  احلا�ضلني  املوظفني  عدد  بلغ 

من  وموظفة  موظفًا   1054 منهم  وموظفة  موظفًا   1499 اجلامعة 

ال�ضعوديني، و445 من غري ال�ضعوديني.

 تابع - جدول رقم )7-2( اأعداد املوظفني يف اإدارات وعمادات اجلامعة والكليات وامل�ضت�ضفيات اجلامعية موزعني

بح�ضب املوؤهل العلمي واجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي1434/1433هـ
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ثالثًا- حملة درجة الدبلوم دون اجلامعي ) املتو�ضط ( :

موظفًا   5918 اجلامعي  دون  الدبلوم  درجة  على  احلا�ضلني  املوظفني  عدد  بلغ 

 3241 اإجمال عدد املوظفني يف اجلامعة، منهم  31% من  وموظفة، بن�ضبة بلغت 

موظفًا وموظفة من ال�ضعوديني و2677من غري ال�ضعوديني، وملزيد من التفا�ضيل 

تاأّمل التايل:

يف •  اجلامعي  دون  الدبلوم  درجة  على  احلا�ضلني  املوظفني  عدد  بلغ 

موظفًا   1124 منهم  وموظفة،  موظفًا   3663 اجلامعية  امل�ضت�ضفيات 

وموظفة من ال�ضعوديني و2539 من غري ال�ضعوديني.

يف •  اجلامعي  دون  الدبلوم  درجة  على  احلا�ضلني  املوظفني  عدد  بلغ 

موظفًا   1088 منهم  وموظفات،  موظفني   1204 اجلامعة  كليات 

وموظفة من ال�ضعوديني و116 من غري ال�ضعوديني.

يف •  اجلامعي  دون  الدبلوم  درجة  على  احلا�ضلني  املوظفني  عدد  بلغ 

 1029 منهم   وموظفة،  موظفًا   1051 وعماداتها  اجلامعة  اإدارات  

موظفًا وموظفة من ال�ضعوديني و22 من غري ال�ضعوديني.

رابعًا- حملة ال�ضهادات الثانوية فما دون )ثانوي، اأخرى( :

موظفًا   6668 اأقل  اأو  ثانوية  �ضهادة  على  احلا�ضلني  اجلامعة  موظفي  عدد  بلغ 

وموظفة، بن�ضبة بلغت 35 % من اإجمايل عدد موظفي اجلامعة، منهم 6496 من 

ال�ضعوديني و 172 من غري ال�ضعوديني، وملزيد من التفا�ضيل تاأّمل التايل:

اإدارات •  يف  اأقل  اأو  ثانوية  �ضهادة  على  احلا�ضلني  املوظفني  عدد  بلغ 

موظًفا   4350 منهم  وموظفة،  موظفًا   4370 وعماداتها  اجلامعة 

وموظفة من ال�ضعوديني و20  من غري ال�ضعودين .

كليات •  يف  اأقل  اأو  ثانوية  �ضهادة  على  احلا�ضلني  املوظفني  عدد  بلغ 

من  وموظفة  موظفًا   1497 منهم  وموظفة،  موظفًا   1525 اجلامعة 

ال�ضعوديني، و28 من غري ال�ضعوديني.

بلغ عدد املوظفني احلا�ضلني على �ضهادة ثانوية اأو اأقل يف امل�ضت�ضفيات • 

من  وموظفة  موظفًا   649 منهم  وموظفة،  موظفًا   773 اجلامعية 

ال�ضعوديني و124 من غري ال�ضعوديني.
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 3/1/7 موظفو اجلامعة اجلدد واملرّقون واملطوّية قيودهم :

 1/3/1/7 املوظفون اجلدد املعينون :

للعام  املختلفة  اجلامعة  بوحدات  املعينني  اجلدد  اجلامعة  موظفي  اإجمايل  بلغ 

وموظفة  موظًفا   478 منهم  وموظفة،  موظفًا   1016 1434/1433هـ   الدرا�ضي 

من ال�ضعوديني، بن�ضبة بلغت 47% اإجمايل املوظفني اجلدد املعينني يف اجلامعة، 

بلغت ن�ضبة الذكور 35% من الإجمايل، وقد ا�ضتحوذت كلية الطب وامل�ضت�ضفيات 

يف  املعينني  اجلدد  اجلامعة  موظفي  اإجمايل  من  الأكرب  العدد  على  اجلامعية 

اجلامعة  اإدارات  ا�ضتحوذت  بينما  الإجمايل،  من   %57 بلغت  بن�ضبة  اجلامعة، 

وعمادتها على ن�ضبة بلغت 34% من هذا الإجمايل، وي�ضري اجلدول رقم )3-7( 

بح�ضب  موزعني  املختلفة  بوحداتها  املعينني  اجلدد  اجلامعة  موظفي  اأعداد  اإىل 

اجلن�ضية واجلن�س، خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ .

 جدول رقم )7-3( اأعداد املوظفني اجلدد املعينني يف اإدارة اجلامعة والكليات وامل�ضت�ضفيات اجلامعية موزعني 

بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي1434/1433هـ

املوقع 
املجموعغري �صعودي�صعودي

اجلملة
اأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثيذكر

9211420646349138117255الإدارات

444690101454691العمادات

202000202كلية اإدارة الأعمال

415000415كلية الآداب

101000101كلية الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

044000044كلية الرتبية

112101213كلية التمري�س

101000101كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

56110005611كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع

202000202كلية ال�ضياحة والآثار

2161820241620كلية ال�ضيدلة

224202426كلية العلوم

325011336كلية العلوم الطبية التطبيقية

202000202كلية العمارة والتخطيط

202000202كلية املجتمع بالريا�س

202000202كلية املعلمني

000101101كلية الهند�ضة

4101421361117كلية طب الأ�ضنان

314101415كلية علوم احلا�ضب واملعلومات

594210163413476122455577كلية الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية
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املوقع 
املجموعغري �صعودي�صعودي

اجلملة
اأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثيذكر

101000101كلية العلوم ال�ضحية للبنات

000011011كلية العلوم ال�ضحية للبنني

011000011معهد اللغويات العربية

2322464781194195383516651016الإجمايل الكلي

وملزيد من التفا�ضيل تاأّمل الإح�ضاءات التالية:

1 . 346 باإدارات اجلامعة وعماداتها  بلغ عدد املوظفني اجلدد املعينني 

موظفًا وموظفة، منهم 296 موظفًا وموظفة من ال�ضعوديني و50 من 

غري ال�ضعوديني.

بلغ عدد املوظفني اجلدد املعينني بالطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية 577 . 2

موظًفا وموظفة، منهم 101 موظف وموظفة من ال�ضعوديني و476 من 

غري ال�ضعوديني.

بلغ عدد املوظفني اجلدد املعينني بكليات اجلامعة 93 موظفًا وموظفة، . 3

منهم 81 موظًفا وموظفة من ال�ضعوديني و12 من غري ال�ضعوديني.

وحدات . 4 مبختلف  املعينني  اجلدد  املوظفني  من  الإناث  ن�ضبة  بلغت 

يف  املعينني  اجلدد  املوظفني  اإجمايل  من   %65 املختلفة  اجلامعة 

اجلامعة، معظمهن مت تعيينهن يف كلية الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية، 

يليها  455 موظفة،  تعيينهن  الإناث اجلدد الالتي مت  بلغ عدد  حيث 

مت  الالتي  اجلدد  الإناث  عدد  بلغ  حيث  وعمادتها  اجلامعة  اإدارات 

تعيينهن 163 موظفة.

 تابع - جدول رقم )7-3( اأعداد املوظفني اجلدد املعينني يف اإدارة اجلامعة والكليات وامل�ضت�ضفيات اجلامعية موزعني 

بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي1434/1433هـ
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 2/3/1/7 املوظفون املرّقون :

اإجمايل موظفي اجلامعة املرقني بوحدات اجلامعة املختلفة للعام الدرا�ضي  بلغ 

1434/1433هـ  1332 موظفًا وموظفة، منهم 999 من الذكور بن�ضبة بلغت %75 

بلغت%25  بن�ضبة  الإناث  من  و333  اجلامعة  يف  املرقني  املوظفني  اإجمايل  من 

املرقني  اجلامعة  موظفي  اأعداد   )4-7( رقم  اجلدول  ويو�ضح  الإجمايل،  من 

الدرا�ضي  للعام  الوظيفية واجلن�س  بوحداتها املختلفة موزعني بح�ضب املجموعة 

1434/1433هـ.

جدول رقم )7-4( اأعداد املوظفني املرقني  باجلامعة موزعني ح�ضب املجموعة الوظيفية واجلن�س يف العام الدرا�ضي1434/1433هـ

اجلملةاأنثىذكراملجموعه الوظيفيه

8502601110اإداري وفني

12257179�ضحي

231639عمال

404م�ضتخدمون

9993331332الإجمايل الكلي

وملزيد من التفا�ضيل تاأّمل الإح�ضاءات التالية:

بلغ عدد املوظفني املرتقني يف الوظائف الإدارية والفنية 1110 موظفني وموظفات، بن�ضبة بلغت 83% من اإجمايل املوظفني املرتقني يف اجلامعة.. 1

بلغ عدد املوظفني املرتقني يف الوظائف ال�ضحية  179 موظفًا وموظفة، بن�ضبة بلغت 13% من اإجمايل املوظفني املرتقني يف اجلامعة.. 2

بلغ عدد املوظفني املرتقني من م�ضتخدمني وعمال 43 موظفًا وموظفة، بن�ضبة بلغت 3% من اإجمايل املوظفني املرتقني يف اجلامعة.. 3
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3/3/1/7  املوظفون املطوّية قيودهم :

للعام  املختلفة  اجلامعة  بوحدات  قيودهم  املطوية  اجلامعة  موظفي  اإجمايل  بلغ 

الدرا�ضي 1434/1433هـ  1169 موظفًا وموظفة، منهم 525 موظفًا وموظفة من 

ال�ضعوديني بن�ضبة بلغت 45 % من اإجمايل املوظفني املطوية قيودهم يف اجلامعة، 

وقد بلغ عدد املوظفني املطوية قيودهم من غري ال�ضعوديني 644 موظفًا وموظفة، 

ويو�ضح  اجلامعة،  يف  قيودهم  املطوية  املوظفني  اإجمايل  من   %55 بلغت  بن�ضبة 

املختلفة  بوحداتها  قيودهم   املطوية  اجلامعة  موظفي  اأعداد   )5-7( اجلدول 

موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ .

 جدول رقم )7-5( اأعداد املوظفني املطوية قيودهم يف اإدارة اجلامعة والكليات

وامل�ضت�ضفيات اجلامعية موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي1434/1433هـ.

املوقع
املجموعغري �صعودي�صعودي

اجلملة
اأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكر

105481538448818952241الإدارات

44196320121642084العمادات

202404606كلية اإدارة الأعمال

516101617كلية الآداب

505000505كلية الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

437101538كلية الرتبية

156011167كلية التمري�س

213000213كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

347000347كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع

011000011كلية ال�ضياحة والآثار

1181913215241034كلية ال�ضيدلة

210212812949150كلية العلوم

14216831122527كلية العلوم الطبية التطبيقية

505303808كلية العمارة والتخطيط

1251700012517كلية املجتمع بالريا�س

303000303كلية املعلمني

6063803844044كلية الهند�ضة

8122013821212041كلية طب الأ�ضنان

3141701720121كلية علوم الغذية والزراعة

314415729كلية علوم احلا�ضب واملعلومات

101000101كلية علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين

9954153105283388204337541كلية الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية
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املوقع
املجموعغري �صعودي�صعودي

اجلملة
اأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكر

101000101كلية العلوم ال�ضحية للبنات

000011011كلية العلوم ال�ضحية للبنني

202000202معهد اللغويات العربية

3601655253393056446994701169الإجمايل الكلي

وملزيد من التفا�ضيل تاأّمل الإح�ضاءات التالية:

وامل�ضت�ضفيات . 1 الطب  كلية  يف  قيودهم   املطوية  املوظفني  عدد  بلغ 

اإجمايل  من   %46 بلغت  بن�ضبة  وموظفة،  موظفًا   541 اجلامعية 

وموظفة  موظًفا   153 ،منهم  اجلامعة  يف  قيودهم  املطوية  املوظفني 

من ال�ضعوديني و 388 موظًفا وموظفة من غري ال�ضعوديني.

وعماداتها . 2 اجلامعة  اإدارات  يف  قيودهم  املطوية  املوظفني  عدد  بلغ 

325 موظفًا وموظفة، بن�ضبة بلغت 28 % من اإجمايل املوظفني املطوية 

قيودهم يف اجلامعة، منهم 216 موظفًا وموظفة من ال�ضعوديني و109 

موظفني وموظفات من غري ال�ضعوديني.

303 موظفني . 3 بلغ عدد املوظفني املطوية قيودهم يف كليات اجلامعة 

قيودهم  املطوية  املوظفني  اإجمايل  من   %26 بلغت  بن�ضبة  وموظفات 

يف اجلامعة، منهم 156 موظفًا وموظفة من ال�ضعوديني و 147 موظفًا 

وموظفة من غري ال�ضعوديني.

الن�ضبة الأكرب من اإجمايل عدد املوظفني املطوية قيودهم من الكليات . 4

الطبية وال�ضحية بواقع 657 موظفًا وموظفة، تليها الكليات العلمية و 

الهند�ضية بواقع 138 موظفًا وموظفة، ثم الكليات الإن�ضانية وخدمة 

املجتمع بواقع 49 موظفًا وموظفة.

 تابع - جدول رقم )7-5( اأعداد املوظفني املطوية قيودهم يف اإدارة اجلامعة والكليات

وامل�ضت�ضفيات اجلامعية موزعني بح�ضب اجلن�ضية واجلن�س يف العام الدرا�ضي1434/1433هـ.
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 2/7 الشؤون المالية :

 1/2/7  توزيع العتمادات املالية يف ميزانية اجلامعة بح�صب الأبواب:

ميزانية  يف  ريال  مليون   8625.5 �ضعود  امللك  جلامعة  الأ�ضلي  العتماد  بلغ 

 9813.0 لي�ضبح  املناقالت  بعد  زاد  ثم  1434/1433هـ،  املالية  لل�ضنة  اجلامعة 

مليون ريال؛ حيث بلغ مبلغ املناقالت ما يقارب 1188.5 مليون ريال، بن�ضبة بلغت 

14% من العتماد الأ�ضلي، وقد بلغ اإجمايل املن�ضرف على بنود الأبواب الأربعة 

بلغت  بن�ضبة  ريال،  مليون   9662.3 حوايل  1434/1433هـ  املالية  ال�ضنة  خالل 

املالية  ال�ضنة  املن�ضرف خالل  بلغ  املناقالت، يف حني  بعد  املعتمد  % من   98.5

التي �ضبقتها )1433/1432هـ( حوايل  8750.5 مليون ريال؛ حيث بلغت الزيادة 

يف املبلغ املن�ضرف حوايل  911.8 مليون ريال عن املن�ضرف العام املا�ضي بن�ضبة 

 بلغت 9.4% من املن�ضرف خالل ال�ضنة املالية التي �ضبقتها، وي�ضري اجلدول رقم 

1434/1433هـ،  الدرا�ضي  للعام  اجلامعة  ميزانية  خم�ض�ضات  اإىل   )6-7(

باملقارنة مع العام املايل ال�ضابق.

 جدول رقم )7-6( بيان خم�ض�ضات ميزانية اجلامعة للعام املايل 1433 /1434هـ

مقارنة بالعام املايل ال�ضابق  1432 /1433  هـ 

 
 اعتمادات 1433/1432 هـ 

بعد املناقالت

 املن�صرف خاللاإعتماد عام 1433 /1434 هـ  

العتماد بعد املناقالتاأ�صل العتماد 1433 /1434هـ

3143.82818.03906.33875.0الرواتب وما يف حكمهاالأول

2070.41553.52055.22032.3نفقات الت�ضغيلالثاين

623.4861.7865.4832.5برامج ال�ضيانة والت�ضغيلالثالث

2942.33392.32986.12922.4امل�ضروعاتالرابع

8779.98625.59813.09662.3الإجمايل

 وملزيد من التفا�ضيل تاأّمل الإح�ضاءات التالية:

بلغ املعتمد بعد املناقالت للباب الأول )الرواتب وما يف حكمها( للعام . 1

نف�ضه  املبلغ  حني  يف  ريال،  مليون   3906.3 1434/1433هـ  املايل 

 3143.8 )1433/1432هـ(  قبلها  التي  املالية  ال�ضنة  خالل  املعتمد 

مليون ريال.

بلغ املعتمد بعد املناقالت للباب الثاين )نفقات الت�ضغيل( للعام املايل . 2

املعتمد  نف�ضه  املبلغ  حني  يف  ريال،  مليون   2055.2 1434/1433هـ 

مليون   2070.4 )1433/1432هـ(  قبلها  التي  املالية  ال�ضنة  خالل 

ريال.

بلغ املعتمد بعد املناقالت للباب الثالث )برامج ال�ضيانة والت�ضغيل( . 3

للعام املايل 1434/1433هـ 865.4 مليون ريال، يف حني املبلغ  نف�ضه 

املعتمد خالل ال�ضنة املالية التي قبلها )1433/1432هـ( 623 مليون 

ريال.

املايل . 4 للعام  )امل�ضروعات(  الرابع  للباب  املناقالت  بعد  املعتمد  بلغ 

املعتمد  نف�ضه  املبلغ  ريال، يف حني  مليون   2986.1 1434/1433هـ  

مليون   2942.3 )1433/1432هـ(  قبلها  التي  املالية  ال�ضنة  خالل 

ريال.

باملليون ريال �ضعودي 
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2/2/7 مقارنة بني املعتمد واملن�صرف الفعلي لأبواب امليزانية، خالل ال�صنوات اخلم�ض الأخرية :

اخلم�س  ال�ضنـوات  خـالل  املناقالت  بعد  اجلامعة  ميزانية  اعتمادات  تراوحت 

الأخـرية ) 1430/1429 هـ اإىل 1434/1433هـ( ما بني 7،618،548 - 9813.0 

مليون ريال، يف حني تراوح اإجمايل حجم املن�ضرف الفعلي من اإجمايل ميزانية 

اجلامعة خالل ال�ضنوات املذكورة ما بني 7،592،295 اإىل 9662.3مليون ريال، 

ال�ضنـوات  خالل  اجلامعة  ميزانية  خم�ض�ضات   )7-7( رقم  جدول  ويو�ضح 

اخلم�س الأخـرية ) 1430/1429 هـ اإىل 1434/1433هـ(، وملزيد من التفا�ضيل 

نتناول كل باب من اأبواب امليزانية فيما يلي :

جدول رقم )7-7( بيان خم�ض�ضات ميزانية اجلامعة  خالل الأعوام املالية لل�ضنوات اخلم�س املا�ضية  

الباب الرابعالباب الثالثالباب الثاينالباب الأول
الإجمايل

امل�صروعاتبرامج ال�صيانة والت�صغيلنفقات الت�صغيل الرواتب وما يف حكمها

1429 /1430  هـ

2،433،0491،793،021396،8712،995،6067،618،548املعتمد بعد املناقالت

2،431،1491،779،546395،3742،986،2237،592،295املن�ضرف

99.7%99.7%99.6%99.2%99.9%ن�ضبة املن�ضرف اإىل املعتمد

1430 /1431  هـ

2،728،6991،897،913476،7473،164،2048،267،565املعتمد بعد املناقالت

2،726،4791،893،033471،8733،099،4158،190،803املن�ضرف

99.1%98.0%99.0%99.7%99.9%ن�ضبة املن�ضرف اإىل املعتمد

املبالغ باآلف الريالت
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الباب الرابعالباب الثالثالباب الثاينالباب الأول
الإجمايل

امل�صروعاتبرامج ال�صيانة والت�صغيلنفقات الت�صغيل الرواتب وما يف حكمها

1431 /1432  هـ

3143.82070.4623.42942.38779.9املعتمد بعد املناقالت

3137.62069.9619.62923.48750.5املن�ضرف

99.7%99.4%99.4%100.0%99.8%ن�ضبة املن�ضرف اإىل املعتمد

1432 /1433  هـ

3143.82070.4623.42942.38779.9املعتمد بعد املناقالت

3137.62069.9619.62923.48750.5املن�ضرف

99.7%99.4%99.4%100.0%99.8%ن�ضبة املن�ضرف اإىل املعتمد

1433 /1434  هـ

3906.32055.2865.42986.19813.0املعتمد بعد املناقالت

3875.02032.3832.52922.49662.3املن�ضرف

98.5%97.9%96.2%98.9%99.2%ن�ضبة املن�ضرف اإىل املعتمد

الباب الأول: الرواتب وما يف حكمها :

تراوحت اعتمادات الباب الأول من ميزانية اجلامعة بعد املناقالت خالل ال�ضنوات اخلم�س الأخرية )1430/1429 هـ اإىل 1434/1433هـ( ما بني 2،433،049 - 3906.3 

مليون ريال، يف حني تراوح حجم املن�ضرف الفعلي خالل ال�ضنوات املذكورة �ضابقًا ما بني 2،431،149 - 3875.0مليون ريال. 

الباب الثاين: نفقات الت�صغيل :

 -  1،793،021 بني  ما  1434/1433هـ(  اإىل  هـ  الأخرية )1430/1429  اخلم�س  ال�ضنوات  املناقالت خالل  بعد  اجلامعة  ميزانية  من  الثاين  الباب  اعتمادات  تراوحت 

2055.2 مليون ريال، يف حني تراوح حجم املن�ضرف الفعلي خالل ال�ضنوات املذكورة �ضابقًا ما بني  1،779،546- 2032.3 مليون ريال. 

الباب الثالث: برامج ال�صيانة والت�صغيل :

تراوحت اعتمادات الباب الثالث من ميزانية اجلامعة بعد املناقالت خالل ال�ضنوات اخلم�س الأخرية ) 1430/1429 هـ اإىل 1434/1433هـ( ما بني 396،871 - 865.4 

مليون ريال، وبلغ حجم املن�ضرف الفعلي خالل ال�ضنوات املذكورة �ضابقًا ما بني  395،374 - 832.5 مليون ريال. 

الباب الرابع: امل�صروعات :

تراوحت اعتمادات الباب الرابع من ميزانية اجلامعة بعد املناقالت خالل ال�ضنوات الأخرية ) 1430/1429 هـ اإىل 1434/1433هـ( ما بني 2،995،606 - 2986.1 مليون 

ريال، وبلغ حجم املن�ضرف الفعلي خالل ال�ضنوات املذكورة ما بني  2،986،223 -  2922.4 مليون ريال.

املبالغ باآلف الريالت

تابع - جدول رقم )7-7( بيان خم�ض�ضات ميزانية اجلامعة  خالل الأعوام املالية لل�ضنوات اخلم�س املا�ضية  
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 2922.46 2986.10مليون ريال، وحيث بلغ املن�ضرف الفعلي على هذه امل�ضروعات  1434/1433هـ  بلغت تكلفة املعتمد بعد املناقالت مل�ضروعات اجلامعة للعام املايل 

مليون ريال، بن�ضبة بلغت 97.9% من اإجمايل املعتمد بعد املناقالت، ويو�ضح اجلدول )7-8( بيان بامل�ضروعات واملعتمد لها بعد املناقالت واملن�ضرف الفعلي عليها للعام 

املايل 1434/1433هـ.

جدول رقم )7-8( بيان بامل�ضروعات واملعتمد بعد املناقالت واملن�ضرف الفعلي عليها للعام املايل 1434/1433هـ 

رقم بند امل�صروعاملن�صرف الفعليالعتماد بعد املناقالتاملــــــ�صروع

 2.172.17جتديد وحتديث اأجهزة املعامل والعيادات بكلية طب الأ�ضنان

 0.520.51اإن�ضاء وجتهيز مبنى امل�ضتودعات مب�ضت�ضفى امللك عبدالعزيز

 9.329.31حتديث غرفة العمليات اجلراحية مل�ضت�ضفى امللك خالد اجلامعي

  4 / 00 / 00 / 4.844.840162ا�ضتحداث نظام تكييف م�ضتقل مل�ضت�ضفى امللك خالد

 9.028.71حتديث اإ�ضعاف م�ضت�ضفى امللك خالد وتو�ضعته وجتهيزه بعدد 30 �ضريًرا

  4 / 00 / 00 / 1.121.120166م�ضروع تو�ضعة العناية الفائقة مب�ضت�ضفى امللك خالد

  4 / 00 / 00 / 0.780.780167حتديث م�ضاعد مباين اجلامعة وامل�ضت�ضفيات

  4 / 00 / 00 / 9.149.130169تو�ضعة مبنى كلية طب الأ�ضنان للطالبات

 10.0010.00تو�ضعة جممع اخلدمات بالدرعية وحتديث اأجهزتة ومعداتة

 13.3012.88تو�ضعة م�ضت�ضفى امللك عبدالعزيز اجلامعي مع الإ�ضراف

 1.751.74حفر اآبار باملدينة اجلامعية مع تنقية املياة و�ضبكة الري

 63.1063.10اإن�ضاء مبنى العناية النهارية وجتهيزه وتاأثيثه مب�ضت�ضفى امللك خالد اجلامعي

 16.6212.89املدرجات التعليمية ومعر�س اجلامعة واملواقف التابعة لها مع الإ�ضراف

  4 / 00 / 00 / 4.724.690183تاأهيل املن�ضاآت الريا�ضية  وتطويرهايف اجلامعة

 1.611.61ا�ضتحداث م�ضتودعات بديلة للمجمع الطبي باملدينة اجلامعية مع التجهيز

 0.280.28توفري و�ضائل ال�ضالمة للمباين اجلامعية ومكافحة احلريق

 5.085.08تطوير نظام املعلومات ال�ضحية وحتديثه بامل�ضت�ضفيني اجلامعيني

  4 / 00 / 00 / 0.200.200194جتهيز الكليات اجلديدة

  4 / 00 / 00 / 0.820.820197التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد

  4 / 00 / 00 / 21.9618.360198اإن�ضاء مبنى اخلدمات املركزي للمدينة الطبية

  4 / 00 / 00 / 0.200.200199اإن�ضاء �ضبكات ري للمزروعات باملدينة اجلامعية

  4 / 00 / 00 / 4.634.630200اإن�ضاء معهد امللك عبداهلل للدرا�ضات ال�ضت�ضارية

  4 / 00 / 00 / 0.000.000201تو�ضعة الأجهزة واملعدات وحتديثها  مبطابع اجلامعة

  4 / 00 / 00 / 1.231.120203اإن�ضاء مبنى ال�ضنة التح�ضريية

  4 / 00 / 00 / 5.365.360204حتديث م�ضت�ضفى امللك خالد اجلامعي

 2.002.00اإن�ضاء من�ضاآت ريا�ضية تطبيقية وحتديثها لق�ضم الرتبية الريا�ضية بكلية الرتبية

املبالغ باملليون ريال
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رقم بند امل�صروعاملن�صرف الفعليالعتماد بعد املناقالتاملــــــ�صروع

 19.5818.44اإن�ضاء مبنى اإدارة النقل وحتديث وناأهيل مباين واأجهزة ومعدات الور�ضة املركزية

 1.001.00ترميمات واإ�ضالحات واإ�ضافات للمباين خارج املدينة اجلامعية

  4 / 00 / 00 / 28.0527.780234الدرا�ضات والت�ضاميم والإ�ضراف

 3.323.31اإعادة تاأهيل مباين اجلامعة والبنية التحتية ـ مرحلة اأوىل

 99.0077.07اإ�ضكان اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني مع الإ�ضراف ـ مرحلة ثالثة

  4 / 00 / 00 / 2.082.080241اإن�ضاء معامل ومراكز البحوث وجتهيزها

 2.862.86حتديث و�ضائل تقنية وتكنولوجيا التعليم بكليات اجلامع ـ مرحلة اأوىل

  4 / 00 / 00 / 11.3511.350247التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد ـ مرحلة ثانية

 0.190.17ميكنة املواقف واحلركة املرورية وال�ضالمة بوحدات اجلامعة

  4 / 00 / 00 / 0.930.930251اخلطة الإ�ضرتاتيجية للجامعة

  4 / 00 / 00 / 1482.101482.100258املدينة اجلامعية للطالبات

  4 / 00 / 00 / 224.47224.470259ا�ضتكمال املدينة الطبية

 9.339.33اإن�ضاء  كلية اخلدمات الطبية الطارئة بالريا�س وتاأثيثها وجتهيزها مع الإ�ضراف

 2.230.60العتماد والتقومي الأكادميي لربامج اجلامعة وبرنامج تطبيق اجلودة وتطوير الأق�ضام الأكادميية

  4 / 00 / 00 / 0.640.640264جتهيز املركز الوطني لأبحاث ال�ضباب وت�ضغيله

 9.919.91تو�ضعة حمطة معاجلة مياه ال�ضرف ال�ضحي للمباين اجلديدة

اإن�ضاء وت�ضميم مبنى العيادات اخلارجية واملركز التعليمي للطالب ومواقف ال�ضيارات امل�ضاحبة م/م/ع/ج 

مع الإ�ضراف
48.1748.17 

  4 / 00 / 00 / 28.9928.980274الدرا�ضات والت�ضاميم والإ�ضراف - مرحلة ثانية

درا�ضة م�ضارات احلركة وت�ضميها، وتعديل املداخل الرئي�ضة للجامعة، واإن�ضاء الأنفاق يف التقاطعات مع 

الإ�ضراف
10.6910.65 

 11.2711.27تاأمني مولدات كهربائية احتياطية وحتديثها ملرافق اجلامعة كافة

 4.784.78تطوير العملية التعليمية ومناهج كلية الطب بالتعاون مع اجلامعات العاملية

  4 / 00 / 00 / 1.851.850279ت�ضميم م�ضتودعات متنوعة واإن�ضاوؤها

 7.437.43تنفيذ املرحلة الأوىل من برامج تطوير املخطط العام للمدينة اجلامعية بالدرعية

 9.289.27جتديد وحتديث اأجهزة احلا�ضب الآيل  ونظمه- مرحلة رابعة

 11.9911.99تطوير نظام املعلومات الإداري واملايل والأكادميي وحتديثه - مرحلة ثانية

  4 / 00 / 00 / 4.294.290283التعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد - مرحلة ثالثة 

 19.7119.35برنامج العتماد والتقومي الأكادميي، وبرنامج تطبيق اجلودة وتطوير الأق�ضام الأكادميية - مرحلة ثانية

 46.2246.22اإن�ضاء معامل ومراكز البحوث وجتهيزها- مرحلة ثانية  

 2.362.00التواأمة مع اجلامعات العاملية لتطوير اخلطط والربامج وحتديثها -مرحلة ثانية 

  4 / 00 / 00 / 7.827.820288اإن�ضاء مظالت مبواقف وحدات اجلامعة 

تابع - جدول رقم )7-8( بيان بامل�ضروعات واملعتمد بعد املناقالت واملن�ضرف الفعلي عليها للعام املايل 1434/1433هـ 
املبالغ باملليون ريال
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رقم بند امل�صروعاملن�صرف الفعليالعتماد بعد املناقالتاملــــــ�صروع

 44.2044.20تاثيث الكليات واملباين اجلديدة وجتهيزها -مرحلة ثانية  

  4 / 00 / 00 / 88.7286.870291اإعادة تاأهيل مباين اجلامعة والبنية التحتية - مرحلة ثانية 

 14.5214.52تطوير نظام املعلومات ال�ضحية وحتديثها بامل�ضت�ضفيني اجلامعيني -مرحلة ثانية  

 44.1143.52ت�ضميم البنية الأ�ضا�ضية واإن�ضاوؤها لوادي الريا�س للتقنية مع الإ�ضراف

 75.0074.61ت�ضميم املدنية الريا�ضية واإن�ضاوؤها للطالب مع التجهيز والإ�ضراف

  4 / 00 / 00 / 31.6931.690295حتديث اأجهزة جممع اخلدمات ومعداته- مرحلة ثانية 

  4 / 00 / 00 / 20.008.000296ت�ضميم مركز اخلدمة الجتماعية واإن�ضاوؤه مع الإ�ضراف 

 12.058.05تنفيذ املرحلة الثانية من برنامج تطوير املخطط العام للمدينة اجلامعية بالدرعية

  4 / 00 / 00 / 40.1737.140298جتهيز املدينة الطبية وتاأثيثها

  4 / 00 / 00 / 0.000.000299جتهيز  املدينة اجلامعية وتاأثيثها للطالبات 

  4 / 00 / 00 / 5.565.560300تاأهيل مباين اجلامعة والبنية التحتية - مرحله ثالثة

  4 / 00 / 00 / 2.252.250301تطوير البنية املعلوماتية للجامعة وحتديثها

  4 / 00 / 00 / 21.9421.940302ت�ضميم مواقف متعددة الأدوار واإن�ضاوؤها- مرحلة ثانية 

 23.2123.21ت�ضميم البنية الأ�ضا�ضية واإن�ضاوؤها لوادي الريا�س للتقنية مع التجهيز والأ�ضراف- مرحلة ثانية

 41.5941.59تاأثيث مركز ت�ضخي�س وعالج الأورام وال�ضرطان وجتهيزها

 57.5057.48ا�ضتقطاب العلماء املتميزين يف املوؤ�ض�ضات التعليمية والبحثية والدولية - مرحلة ثالثة

 60.0053.34التواأمة مع اجلامعات العاملية لتطوير اخلطط والربامج وحتديثها - مرحلة ثالثة

 11.6010.57برنامج العتماد والتقومي الأكادميي وبرنامج تطبيق اجلودة وتطوير الأق�ضام الأكادميية - مرحلة ثالثة

  4 / 00 / 00 / 2.302.300314جتهيز معامل البحوث  ومراكزها - مرحلة ثالثة

  4 / 00 / 00 / 7.177.178130القبول اجلامعي اإلكرتونًيا

  4 / 00 / 01 / 0.020.020133معامل النظم والتقنيات اجلغرافية ـ منتج

  4 / 00 / 02 / 4.164.120113تاأمني مالب�س وك�ضاوي للم�ضت�ضفيات

 4.314.31تاأمني اأجهزة ومعدات للمعامل واملختربات ـ مرحلة ثانية

  4 / 02 / 03 / 14.6514.650113تاأمني اأجهزة ومعدات طبية - مرحلة ثانية

  4 / 02 / 05 / 14.2514.200121ترميمات واإ�ضالحات ـ مرحلة ثانية

  4 / 02 / 08 / 5.915.910114ربط كهرباء اجلامعة بال�ضبكة الرئي�ضة ـ مرحلة ثانية

  4 / 02 / 09 / 28.8328.830114اأجهزة ومعدات طبية للم�ضت�ضفى ـ مرحلة ثانية 

  4 / 03 / 07 / 8.768.750114ترميم مباين اإ�ضكان الطالب واأع�ضاء هيئة التدري�س

 2986.102922.46املجموع

تابع - جدول رقم )7-8( بيان بامل�ضروعات واملعتمد بعد املناقالت واملن�ضرف الفعلي عليها للعام املايل 1434/1433هـ 
املبالغ باملليون ريال
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3/2/7 موارد اجلامعة :

تتمثل اإيرادات اجلامعة يف بع�س املوارد الذاتية، وهي تتكون اأ�ضا�ضًا من حكومية 

وغرامات وجزاءات واإيرادات اأخرى متنوعة، حيث بلغ اإجمايل اإيرادات اجلامعة  

الإيرادات  تلك  وبا�ضتعرا�س  ريال،  مليون   35.53 1434/1433هـ  املايل  للعام 

تف�ضياًل جند ما يلي :

الإيرادات )باملليون ريال(م�صدر اليرادات

24.97جزاءات وغرامات

0.82مبيعات حكومية

9.74اإيرادات متنوعة

35.53اإجمايل الإيرادات

 3/7  المشاريع :

العام  ابتدائًيا خالل  ت�ضلمها  التي مت  املنجزة  للم�ضاريع  الإجمالية  التكلفة  بلغت 

الدرا�ضي 1434/1433هـ  205009084 ريال، وبلغت التكلفة الإجمالية للم�ضاريع 

املنجزة التي مت ت�ضلمها نهائيًا خالل العام نف�ضه  303650872 ريال.

7 /1/3  امل�صاريع املنجزة التي مت ا�صتالمها ابتدائيا :

الدرا�ضي  العام  ابتدائًيا خالل  ت�ضلًما  ت�ضلمها  التي مت  امل�ضاريع املنجزة  بلغ عدد 

1434/1433هـ 18 م�ضروًعا، بلغت تكلفتها الإجمالية 205009084 رياًل، يو�ضح 

اجلدول رقم )7-9( بيان بامل�ضاريع املنجزة التي مت ت�ضلمها ابتدائًيا خالل العام 

الدرا�ضي 1434/1433هـ.

جدول رقم )7-9( بيان بامل�ضاريع املنجزة التي مت ت�ضلمها ت�ضلمًا ابتدائيًا خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434 هـ

تكلفة امل�صروعا�صم امل�صروعم

499.6توريد وتركيب م�ضخة غاط�ضة لإنتاج املياه من بئر )3( اخلا�ضة باإدارة الت�ضجري1

170.6اأعمال التعديالت ملعامل املحاكاة بكلية الأمري �ضلطان للخدمات الطبية الطارئة 2

895.631اإ�ضافة طبقة من الإ�ضفلت للجزء ال�ضرقي من طريق ح�ضن اآل ال�ضيخ 3

35.096.421م�ضروع تاأهيل مبنى املطعم الرئي�س رقم )30(، واإ�ضافة مبنى جديد )اجلزء الأول(4

287.1تاأهيل وترميم مبنى الإدارة بكلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع بالنا�ضرية5

10.709.316تطوير وحت�ضني الأفنية الداخلية باملباين الأكادميية6

1.533.775اأعمال العزل املائي واحلراري لأ�ضقف مباين كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع بالنا�ضرية7

491.2ا�ضتكمال اأعمال البنية التحتية و�ضيانة مبنى ابن خلدون بكلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع بالنا�ضرية8

979.628عملية �ضيانة اأعمال ال�ضالمة املرورية واأثاث ال�ضوارع والأر�ضفة9

11.983.000اإن�ضاء مظالت مواقف ال�ضيارات بجامعة امللك �ضعود )املرحلة 3(10
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تكلفة امل�صروعا�صم امل�صروعم

367اأعمال اإ�ضافية خا�ضة بنظامي التكييف واحلماية من احلريق لغرف املعلومات وغرف املحولت مبعهد امللك عبداهلل للدرا�ضات ال�ضت�ضارية.11

3.799.500 ا�ضتحداث نظام التكييف باملطابع وبع�س اأعمال التاأهيل الداخلية )ت�ضلم جزئي( وتاأجيل ت�ضلم البنود )1ـ1(، )1ـ2(،)1ـ3( 12

175اأعمال حقن الرتبة اأ�ضفل الأ�ضا�ضات لعدد )2( فلل يف اإ�ضكان اأع�ضاء هيئة التدري�س لفلل اأرقام )2ـ6( ،)26ـ8(.13

149.25تو�ضيل خدمات ال�ضرف ال�ضحي وتغذية املياه لبع�س املباين باملدينة اجلامعية14

2.478.266تو�ضيل غاز الوقود وتركيب فوا�ضل �ضحوم اأتوماتيكية للمطبخ باملبنى اخلدمي التابع مل�ضت�ضفى امللك خالد اجلامعي15

137.500.000م�ضروع ا�ضتحداث نظام التكييف مل�ضت�ضفى امللك خالد اجلامعي16

312اأعمال تو�ضيل خدمات التغذية الكهربائية لبع�س املباين باملدينة اجلامعية17

328.3تاأمني اخلدمة الهاتفية لبع�س املباين باملدينة اجلامعية18

2/3/7 امل�صاريع املنجزة التي مت ت�صلمها نهائًيا:

الدرا�ضي  العام  خالل  نهائيًا  ت�ضلمها  مت  التي  املنجزة  امل�ضاريع  عدد  بلغ 

1434/1433هـ 15 م�ضروًعا، بلغت تكلفتها الإجمالية 303650872 رياًل، يو�ضح 

اجلدول رقم )7-10( بياًنا بامل�ضاريع املنجزة التي مت ت�ضلمها نهائيًا خالل العام 

الدرا�ضي 1434/1433هـ.

جدول رقم )7-10( بيان  بامل�ضاريع املنجزة التي مت ت�ضلمها ت�ضلمًا نهائًيا خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434 هـ

تكلفة امل�صروعا�صم امل�صروعم

7.700.000اإن�ضاء مظالت مواقف ال�ضيارات باملدينة اجلامعية )املرحلة2(1

2.727.800تطوير منظومة التكييف الهواء والتهوية مببنى املطابع القدمية باجلامعة2

483ا�ضتبدال ال�ضقف املعدين لنادي اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني3

4
اإن�ضاء املحطة 8137 جهد 13.8،132ل.ف والكابالت الأر�ضية جهد 132ك.ف لربط كهرباء املدينة اجلامعية بالريا�س بال�ضبكة الرئي�ضة ل�ضركة 

الكهرباء )املرحلة الثانية(
91.998.344

483تاأهيل مقر كلية الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة5

2.538.750اإن�ضاء الغرف الأرمنية باملدينة اجلامعية 6

30.282.200حت�ضني ممرات امل�ضاة وتطويرها وتظليلها باملدينة اجلامعية بالدرعية7

10.736.876تاأهيل املمرات الأكادميية الرئي�ضة باملدينة اجلامعية8

9
توريد وتركيب وت�ضغيل املحولت الكهربائية ومفاتيح ال�ضغط املتو�ضط والأعمال الكهربائية التابعة لتغذية م�ضروع ا�ضتحداث نظام التكييف مب�ضت�ضفى 

امللك خالد اجلامعي
27.058.828

19.265.430التغذية الكهربائية للم�ضاريع اجلديدة بجامعة امللك �ضعود بالريا�س بقدرة )30.م.ف.اأ(10

3.959.430م�ضروع ال�ضرف ال�ضحي وحمطة الرفع مل�ضروع ا�ضتحداث نظام التكييف يف م�ضت�ضفى امللك خالد اجلامعي11

35.646.474تاأهيل الفراغات والأماكن املفتوحة باإ�ضكان اجلامعة12

61.937.686م�ضروع تو�ضعة مقر العناية الفائقة مب�ضت�ضفى امللك خالد اجلامعي13

9.798.000م�ضروع تاأهيل وتبطني جماري ال�ضيول باملدينة اجلامعية بجامعة امللك �ضعود14

88م�ضروع ا�ضتكمال خزان الري وملحقاته ب�ضعة )300م3( باملدينة اجلامعية15

تابع - جدول رقم )7-9( بيان بامل�ضاريع املنجزة التي مت ت�ضلمها ت�ضلمًا ابتدائيًا خالل العام الدرا�ضي 1433 /1434 هـ
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  4/7  استفادة الجامعة من التقنيات الحديثة في الشؤون اإلدارية والمالية :

انطالًقا من روؤية اجلامعة نحو حتقيق ريادة عاملية ومتيز يف بناء جمتمع املعرفة 

من خالل التوظيف الأمثل للتقنية يف تي�ضري جميع اأعمالها املختلفة، �ضعت عمادة 

التعامالت الإلكرتونية والت�ضالت منذ اإن�ضائها اإىل حتويل اجلامعة اإىل جمتمع 

رقمى متكامل، واإحداث نقلة نوعية يف تطبيقات احلكومة الإلكرتونية التي حتقق 

ميكنة كاملة لإجراءات العمل واأنظمته لديها مبا يحقق اأمتتة اخلدمات والأعمال 

)اإلكرتونيًا(؛ لت�ضهيل اأداء الأعمال الإدارية واملالية والتعميمية والبحثية وغريها، 

وتقدمي اخلدمات للم�ضتفيدين ب�ضورة اإلكرتونية �ضريعة ودقيقة و�ضفافة و�ضهولة 

الت�ضال والربط بالعامل خارج اجلامعة.

امل�ضتفيدين، ومتكني اجلامعة من حتقيق  العمادة على تطوير ودعم  وقد عملت 

اأهدافها باأف�ضل املنهجيات واملعايري العاملية، وتقدمي خدمات اإلكرتونية متميزة 

واآمنة  مبتكرة  معلوماتية  تقنية  ببنى  الإنرتنت مدعومة  �ضبكة  على  فعال  ووجود 

متاحة وموثوقة ومتكاملة من خالل: 

تقدمي الدعم الفنى وامل�ضاندة التقنية للم�ضتفيدين من خالل؛ تقدمي . 1

الدعم الفني والتقني اخلا�س بالبحث العلمي، وتقدمي الدعم التقني 

واأجهزة الت�ضالت   لالأنظمة وقواعد املعلومات والأجهزة واخلوادم 

بالتقنية  يتعلق  فيما  والتوعوي  التدريبي  الدعم  وتقدمي  وال�ضبكة، 

 Services بامل�ضتفيدين  العناية  خدمات  وتطوير  وتقوية  وفروعها، 

Desk، وتفعيل ا�ضتخدام و�ضائل الت�ضالت و طلب الدعم الإلكرتوين 
مثل الربيد الإلكرتوين.

توفري البنى التحتية التقنية ودعمها من خالل  و�ضع معايري حمددة . 2

واملوثوقية  اجلاهزية  م�ضتويات  اإىل  والأنظمة  بالأجهزة  لالرتقاء 

الق�ضوى، والتخطيط وتوفري البنى التحتية والدعم اخلا�ضة بو�ضائل 

ومركز  املحمولة  والأجهزة  الت�ضال،  و�ضبكات  والأمن،  احلماية 

ال�ضيانة  عقود  كفاءة  وتعزيز  واخلوادم،  واحلوا�ضيب  املعلومات 

والتفاقيات لأجهزة تقنية املعلومات والت�ضالت املربمة مع املوردين.

تطوير من�ضوبي اجلامعة يف جمالت تقنية املعلومات والت�ضالت من . 3

خالل؛ تطوير وحت�ضني كفاءات ومهارات تقنية املعلومات والت�ضالت 

الالزمة لأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والطالب، وال�ضعي احلثيث 

لإىل خلق م�ضتوى ثقايف تقني متمّيز لدى من�ضوبي اجلامعة عن طريق 

التدريب املتوا�ضل واأ�ضاليب الدعم الإلكرتونية املختلفة.

تقدمي . 4 خالل؛  من  اإلكرتونية  تعامالت  اإىل  اخلدمات  حتويل 

اإلكرتونية  تعامالت  ب�ضورة  واخلدمات  الإجراءات  واآليات  الأعمال 

للم�ضتفيدين، وجتهيز اآليات الإجراءات واخلدمات اإلكرتونًيا متهيًدا 

لربطها بربنامج املعامالت الإلكرتونية اخلا�س بربنامج ي�ّضر، وتفعيل 

واملعامالت  الوثائق  واإدارة  واأنظمته  الإلكرتوين  التوا�ضل  برامج 

ل�ضّيما  اخلارجي  العامل  مع  التوا�ضل  وت�ضهيل  الإلكرتونية،  الإدارية 

فيما يتعلق بالتوظيف الإلكرتوين وبوابة اجلامعة.

بيئة . 5 وتنفيذ  خلق  خالل  من   )IT governance( التقنية  حوكمة 

عمل، تقوم على منهجيات مهنية مب�ضتويات عاملية يف عمادة التعامالت 

وخلق  الأعمال،  تنفيذ  يف  امل�ضوؤوليات  حتمل  بيئة  وخلق  الإلكرتونية، 

وتكر�س  وال�ضتبقاء  الولء  زيادة  على  ت�ضاعد  مريحة  وظيفية  بيئة 

ال�ضتقطاب للمبدعني، وتهيئة العمادة للتحول اإىل مركز تكلفة.

الإجنازات  من  عديًدا  والت�ضالت  الإلكرتونية  التعامالت  عمادة  حققت  وقد 

للعام الدرا�ضي 1434/33هـ يف ا�ضتخدام التقنيات احلديثة يف ال�ضوؤون الإدارية 

واملالية منها:

واأمتتة •  الأندرويد-   ، الأيفون   - الذكية  الهواتف  اأنظمة  تطوير 

قبول  وبوابة  والت�ضجيل،  القبول  ومتابعة  والإر�ضاد  الإ�ضراف  متابعة 

وتطوير  العليا  الدرا�ضات  التميـّز لطالب  ومكافاأة  العليا،  الدرا�ضات 

نظام الرتقيات )الن�ضخة الثانية( ، واأمتتة البتعاث والتفرغ العلمى 

العليا  للدرا�ضات  الإلكرتوين  والإر�ضيف  املبكر،  والتقاعد  وال�ضتقالة 

وجمل�س اجلامعة، وغريها من اخلدمات.
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من�ضوبي •  كافة  تخدم  متنوعة  اإلكرتونية  خدمات  وترقية  ا�ضافة 

اجلامعة، مثل: مقرتح خطة البحث، ومناق�ضة الر�ضائل، والرتقيات 

ونظام   ،  KSU Box ومعيد،  زائر،  واأ�ضتاذ  الثانية،  الن�ضخة   -

هيئة  اأع�ضاء  تعيني  ونظام  متقاعد،  �ضعودي  باأ�ضتاذ  ال�ضتعانة 

الت�ضجيل  ونظام  واملعاهد،  الكليات  اختيار عمداء  ونظام  التدري�س، 

يف الدورات للطالب، ونظام تعديل اجلدول الدرا�ضي لطالب مرحلة 

خمترب،  ونظام  الثانية،  الن�ضخة   - وظيفة  وخدمة  البكالوريو�س، 

ونظام مركز البحوث، واإخالء الطرف، وح�ضور موؤمتر، وغريها من 

اخلدمات.

قواعد •  ودليل   ،SQL Server 2008  - البيانات  قواعد  جتهيز 

واإن�ضاء   ،Windows Authentication وتطبيق  البيانات، 

بيانات اجلامعة من  خلدمة قواعد   Enterprise SQL Cluster
ن�ضخة  اإىل   DPM الحتياطي  الن�ضخ  نظام  وترقية   ،)SQL( نوع 

ن�ضر  عملية  نظام  واإن�ضاء  الأنظمة،  من  مزيد  ل�ضتيعاب   )2012(

املواقع على ال�ضبكة وحمايتها )TMG( ، وغريها من اخلدمات.

يف •  امل�ضت�ضافة  والأنظمة  الأجهزة  ملراقبة   )SCOM( نظام  ترقية 

واأجهزة  اخلوادم  جلميع  ا�ضتيعابه  زيادة  لتمكني  املعلومات؛  مركز 

 Enterprise اإن�ضاء  كذلك  باملركز،  امل�ضت�ضافة  والأنظمة  ال�ضبكة 

 ،)SQL( نوع  من  اجلامعة  بيانات  قواعد  خلدمة   Cluster  SQL
لتتبع    Oracle بيانات  قاعدة  مع  امل�ضتفيدين  نظام خدمات  وربط 

حالت الطالب الن�ضيطني اأو غري الن�ضيطني لت�ضهيل حلول م�ضكالتهم 

الإلكرتونية.

تنفيذ عدد من امل�ضاريع احليوية وعمليات ال�ضيانة الدورية، وتفعيل • 

بروتكول على  تعتمد  التي  التعليمة  للبيئة  واإ�ضافتها   اخلدمات 

  IPالــــ عناوين  معظم  حتويل  امل�ضاريع؛  هذه  اأهم  ومن   ،TCP/IP
باجلامعة.  اخلا�ضة  العناوين  اإىل   KACST لــــ  واململوكة  القدمية 

 ،  1.15    Gbps اإىل     780  Mbps من   الإنرتنت  �ضرعة  ورفع 

وزيادة �ضرعة ربط بع�س الفروع اإىل Mbps 34  بدًل من ال�ضرعات 

ال�ضابقة، وت�ضغيل ال�ضبكة الال�ضلكية بجميع مرافق اجلامعة، والتحكم 

 ،WISM  بها عن طريق ا�ضتخدام نظام التحكم باأجهزة الويرل�س

اأو  للموظفني  �ضواء  الإمييل  طريق  عن  التحقق  بنظام  ربطها  ومت 

وت�ضغيلها،  بال�ضبكة  املرتبطة  التعليمية  اخلدمات  وتفعيل  الطالب، 

وتفعيل  الدعائية،  وال�ضا�ضات  والربوجكتـرات  الكامريات  ومنها 

بالعامل  العميل  وربط �ضريفرات  بالإنتـرنت،  وربطها  الكليات  معامل 

 ،DMZ اخلارجي عن طريق توفري عناوين ثابتة لل�ضريفرات داخل

وغريها من امل�ضاريع.

اجلامعة، •  جمل�س  موقع  مثل؛  الإلكرتونية  املواقع  من  عديد  تطوير 

وبوابة اأع�ضاء هيئة التدري�س وموقع وكالة اجلامعة لتطوير الأعمال، 

وموقع كلية علوم الأغذية والزراعة، وموقع وكالة اجلامعة للم�ضاريع، 

ال�ضياحة  كلية  وموقع  واملطابع،  العلمي  للن�ضر  العامة  الإدارة  وموقع 

واإن�ضاء  والت�ضالت،  الإلكرتونية  التعامالت  عمادة  وموقـع  والآثار، 

موقع مركز القيادة وال�ضيطرة لالأنظمة املتقدمة.
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1/8 الخطوات المتخذة لتنفيذ توصيات مجلس التعليم العالي 
متا�ضيًا مع قرار جمل�س التعليم العايل رقم 4/27/1423 بتاريخ 1423/11/2هـ حول التو�ضيات التي انتهت اإليها الدرا�ضة اخلا�ضة بربط القبول يف اجلامعات   

ال�ضعودية من حيث التخ�ض�ضات والأعداد مبا يحتاجه القطاعان احلكومي والأهلي، فقد �ضعت جامعة امللك �ضعود جاهدة اإىل حتقيق هذه التو�ضيات، وذلك اإميانًا منها 

مب�ضوؤوليتها جتاه املجتمع، حيث وا�ضلت م�ضريتها، ملواكبة التطور، ف�ضّخرت جميع اإمكاناتها لتقدمي خدمة اأف�ضل ملن�ضوبيها وملجتمعها من خالل ربط القبول يف اجلامعة 

بحاجات التنمية، وكذلك اإعادة هيكلة جمموعة من براجمها الأكادميية وحتديثها مبا يتنا�ضب مع متطلبات التنمية يف جمتمعنا.

التا�ضعة، ومن هذه الأهداف  ولهذا اعتمدت اجلامعة جمموعة من الأهداف العامة لتنفيذ خطتها الإ�ضرتاتيجية )KSU2030(، وخطط التنمية اخلم�ضية   

مايلي:

زيادة فعالية موؤ�ض�ضات التعليم العايل لتحقيق متطلبات التنمية القت�ضادية والجتماعية.. 1

الرتقاء مب�ضتوى العملية التعليمية وتعزيز الكفاءة الداخلية واخلارجية للجامعة.. 2

تعزيز وتاأ�ضيل منهجية الإدارة احلديثة يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل والتوظيف الأمثل لتقنية املعلومات والت�ضالت.. 3

دعم وتعزيز قدرات البحث العلمي والتو�ضع يف برامج الدرا�ضات العليا وتنويعها.. 4

تنمية اإ�ضهام التعليم العايل يف اإنتاج املعرفة وتوثيقها ون�ضرها.. 5

التو�ضع يف برامج خدمة املجتمع مبوؤ�ض�ضات التعليم العايل وتفعيلها مبا يحقق اأهداف التنمية.. 6

تلبية حاجات موؤ�ض�ضات التعليم العايل من الربامج وامل�ضروعات وتنويع م�ضادر التمويل.. 7

التزام كافة كليات اجلامعة وجهاتها ووحداتها املختلفة بتنفيذ تلك الأهداف، وقد اتخذت اجلامعة جملة من  املتابعة امل�ضتمرة ملدى  وتقوم اجلامعة بعملية   

اخلطوات لتنفيذ هذه الأهداف. ومن اأبرز هذه اخلطوات:

تطوير الربامج الأكادميية واخلطط الدرا�ضية ملواكبة امل�ضتجدات مبا يتنا�ضب مع حاجات املجتمع احلالية وامل�ضتقبلية ؛ مع التاأكيد على دور القطاع العام • 

واخلا�س مبا يالئم متطلبات �ضوق العمل والعتماد الأكادميي؛ واإ�ضافة برامج وخطط مبتكرة مثل الربامج البيئية وتنمية املوارد املائية.

التو�ضع يف تقدمي الربامج التي يحتاجها �ضوق العمل عرب كلياتها، وهي كلية املجتمع التي تقدم للطالبات برنامج التمري�س الذي يحتاجه �ضوق العمل، وكلية • 

الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع .

عمل عدد من الدرا�ضات لقيا�س م�ضتوى اأع�ضاء هيئة التدري�س وم�ضتوى اخلريجني، ومت ت�ضمني نتائج هذه الدرا�ضات، وبناًء عليه مت و�ضع اأهداف ومبادرات • 

تهدف اإىل تعزيز قدرات اخلريجني ، وتعميم م�ضارات جديدة لالأداء، ينتهجها اأع�ضاء هيئة التدري�س .

توفر اجلامعة جلميع طالبها كثرًيا من املرونة لتقليل �ضنوات الر�ضوب باملرحلة اجلامعية، وذلك من خالل البوابة الإلكرتونية التي ي�ضتطيع الطالب القيام • 

بعديد من الإجراءات، من اإ�ضافة اأو حذف مقررات، وتنظيم جدوله الدرا�ضي بال�ضكل الذي ينا�ضبه ، وكذلك تتيح اجلامعة خدمة اللتحاق بجامعات اأخرى 

خالل فرتة ال�ضيف لدرا�ضة ما يتاح له من مقررات .
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تطبيق معايري حمددة وفق موؤ�ضرات اأداء تن�س على ا�ضتقطاب ن�ضبة من اأع�ضاء هيئة التدري�س من اجلامعات العاملية وفق ت�ضنيفها.• 

تطبيق عدد من مفاهيم الإدارة احلديثة ومنها بطاقة الأداء املتوازن بالتعاون مع جهات اجلامعة لقيا�س مدى حتقيقها خلططها الإ�ضرتاتيجية. بالإ�ضافة اإىل • 

تطبيق اجلامعة لنظام الت�ضالت الإدارية واملالية “مدار” يف جميع تعامالتها الداخلية واخلارجية، مع تقدمي الدورات والربامج التدريبية ملن�ضوبي اجلامعة 

يف جمال اأ�ضاليب الإدارة احلديثة .

ت�ضجيع املبادرات التي تدعم البحوث املتخ�ض�ضة يف بع�س املجالت املهمة، واأي�ضًا ت�ضجع وتقدم احلوافز املادية واملعنوية لأع�ضاء هيئة التدري�س امل�ضاركني • 

يف البحوث املتميزة .

باأحدث •  واملجهزة  البحوث يف اجلامعة  اأعداد معاهد ومراكز  زيادة  ا�ضتمرار  ولعل  العلمي  البحث  لتطوير جمال  والب�ضرية  املادية  الإمكانات  توفر اجلامعة 

التقنيات.

تقدم اجلامعة عديًدا من اخلدمات الإلكرتونية، ومن اأبرزها القبول الإلكرتوين ،كذلك تقدم اجلامعة فر�ضة التعلم عن بعد للراغبني يف ذلك عن طريق • 

عمادة التعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد، وفق اأحدث التقنيات، وتوفر العمادة املقررات الدرا�ضية للطالب ب�ضكل اإلكرتوين وفق نظام “ اإدارة التعلم”.

1/1/8 تعزيز القدرات التناف�صية:

KSU( ولعل حتقيق  توا�ضل اجلامعة جهودها احلثيثة لتطوير قدراتها من اأجل الو�ضول اإىل الريادة العاملية وهذا ما ن�ضت عليه خطتها الإ�ضرتاتيجية )2030   

اجلامعة لعدد من املراكز املتقدمة يف الت�ضنيفات العاملية هو دليل على تطورها امللحوظ يف �ضتى املجالت والعلوم، ويف ما يلي موقع اجلامعة يف الت�ضنيف الدويل التي 

تبّواأته خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ:

 •.)ARWU(  حققت اجلامعة املرتبة 300 عامليًا وفقًا لت�ضنيف �ضنغهاي

 •. )Webometrics( حققت اجلامعة املرتبة 236 عامليًا وفقًا لت�ضنيف ويبوماترك�س

 •.)QS TOPUNIVERSITIES( حققت اجلامعة املرتبة 197 عامليًا وفقًا لت�ضنيف كيو اإ�س الربيطاين للجامعات

ح�ضلت 16  كلية من كليات اجلامعة على  العتماد الأكادميى الدوىل.• 

 •.ISO ح�ضلت 22 جهة اإدارية واأكادميية على �ضهادة الآيزو

 •.ISI دخول 4 جمالت علمية �ضمن قائمة
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2/1/8 حتديث الربامج واخلطط الدرا�صية:

تتابع جامعة امللك �ضعود ب�ضكل دوري تطوير وحتديث الربامج واخلطط الدرا�ضية، عن طريق جلان اخلطط الدرا�ضية يف الكليات واللجنة العامة ملراجعة العملية   

التعليمية يف اجلامعة، وجلنة اخلطط والنظام الدرا�ضي. وقد مت ا�ضتحداث وتعديل بع�س الربامج واخلطط الدرا�ضية يف كليات اجلامعة املختلفة يف مرحلة البكالوريو�س 

والدرا�ضات العليا، حيث وافق جمل�س اجلامعة لهذا العام على ما يلي:

ا�ضتحداث برنامج ماج�ضتري الآداب يف تربية الطفولة املبكرة بق�ضم الرتبية وريا�س الأطفال بكلية الرتبية .• 

ا�ضتحداث برنامج دكتوراه الفل�ضفة يف ال�ضيدلنيات بكلية ال�ضيدلة.• 

اإدارة الأعمال( يف خطة برنامج ماج�ضتري التخطيط •  – الإح�ضاء يف  ا�ضتبدال مقرر )503 اإح�س- الحتمالت والإح�ضاء الريا�ضي( باملقرر )502 كمي 

العمراين )الت�ضميم العمراين،التخطيط العمراين(.

اعتماد اخلطة الدرا�ضية املعدلة لربنامج العمارة وعلوم البناء، وبرنامج التخطيط العمراين بكلية العمارة والتخطيط .• 

تعديل خطة برنامج ماج�ضتري الآداب يف الرتبية تخ�ض�س مناهج و طرق تدري�س الرتبية الفنية، خيار املقررات فقط، وا�ضتبدال مقرر 568 نهج “ندوة يف • 

مناهج وطرق تدري�س الرتبية الفنية” باملقرر 5681 نهج “درا�ضة م�ضتقلة”.

اإ�ضافة مقرر 530 حني “اآليات ال�ضتجابة املناعية” لربنامج املاج�ضتري بق�ضم علم احليوان بكلية العلوم، م�ضار “علم وظائف الأع�ضاء بيولوجية التكوين”، • 

واإ�ضافة مقرر 637 حني “علم املناعة املر�ضي” لربنامج دكتوراه علم احليوان بق�ضم علم احليوان بكلية العلوم، ليكون �ضمن املقررات الختيارية.

اعتماد اخلطة الدرا�ضية املطورة لربنامج بكالوريو�س علوم اخلدمات الطبية الطارئة بكلية الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة.• 

اعتماد برنامج ماج�ضتري الهند�ضة امليكانيكية )املعدل( بق�ضم الهند�ضة امليكانيكية بكلية الهند�ضة .• 

اعتماد برنامج التج�ضري يف كلية التمري�س .• 

 ا�ضتحداث برنامج دكتوراه الهند�ضة امليكانيكية بق�ضم الهند�ضة امليكانيكية بكلية الهند�ضة .• 

ا�ضتحداث برنامج زمالة الباحث الإكلينيكي بكلية الطب وامل�ضت�ضفيات اجلامعية، والتي يتم الت�ضجيل فيها بالتوازي مع زمالة جامعة امللك �ضعود يف التخ�ض�ضات • 

الطبية.

اعتماد اخلطط الدرا�ضة اخلا�ضة بالنظام التكاملي لربامج )احلا�ضب الآيل، اللغة الإجنليزية، الفيزياء، الريا�ضيات( بكلية الرتبية .• 

ان�ضاء برنامج “اأبحاث ما بعد الدكتوراه” بجامعة امللك �ضعود.• 
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3/1/8 املراكز واملعاهد والعمادات واجلمعيات العلمية:

وي�ضمل ما يلي:

تغيري ا�ضم »معهد اللغة العربية« اإىل » معهد اللغويات العربية«، وكذلك تغيري ا�ضم » ق�ضم اإعداد املعلمني« باملعهد اإىل » ق�ضم اللغويات التطبيقية«.• 

ان�ضاء “اجلمعية ال�ضعودية لدرا�ضات الإبل “ بكلية علوم الأغذية و الزراعة.• 

 •.)KSU Press (ان�ضاء )دار جامعة امللك �ضعود للن�ضر

ان�ضاء مركز املهارات و املحاكاة ال�ضحي.• 

اإن�ضاء “مركز العمل التطوعي بجامعة امللك �ضعود”.• 

2/8   المتحقق الفعلي من أهداف الخطة التشغيلية للجامعة :
1/2/8 العملية التعليمية يف اجلامعة:

و�ضل اإجمايل عدد املقيدين يف كافة املراحل الدرا�ضية جلامعة امللك �ضعـود يف عام 1434/1433هـ اإىل 62063 طالبًا وطالبة منهم 50328 طالبًا وطالبة يف   

81% من العدد الإجمايل للمقيدين، و8107 طالبًا وطالبة يف مرحلة الدرا�ضات العليا )دبلوم عاٍل، ماج�ضتري، دكتوراه،  مرحلة اجلامعية )البكالوريو�س( بن�ضبة بلغت 

زمالة( بن�ضبة بلغت 13% من العدد الإجمايل، يف حني بلغ عدد الطالب والطالبات يف مرحلة الدبلوم دون اجلامعي )دبلوم متو�ضط، دبلوم انتقايل( 3628 طالبًا وطالبة 

بن�ضبة بلغت 6% من العدد الإجمايل.

وفيما يلي مقارنة لالأعداد والن�ضب املتحققة يف عام 1434/1433هـ بامل�ضتهدف يف خطة التنمية التا�ضعة للجامعة )1432/1431هـ-1436/1435هـ( فى �ضنتها   

الثالثة، علمًا باأن املقارنة �ضتقت�ضر على اأعداد الطالب والطالبات ال�ضعوديني كما هو مقرر يف اخلطة: 

1- امل�ضتجدون: 

و�ضلت ن�ضبة املتحقق الفعلي للطالب امل�ضتجدين )طالب وطالبات( من امل�ضتهدف يف ال�ضنة الثالثة من اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة اإىل 63.9% يف مرحلتي 

البكالوريو�س، والدبلوم دون اجلامعي.

2-  اخلريجون: 

مرحلتي  يف   %78 اإىل  التا�ضعة  اخلم�ضية  اخلطة  من  الثالثة  ال�ضنة  يف  امل�ضتهدف  من  وطالبات(  )طالب  اخلريجني  للطالب  الفعلي  املتحقق  ن�ضبة  و�ضلت 

البكالوريو�س، والدبلوم  والدبلوم دون اجلامعى.

3- الدرا�ضات العليا: 

و�ضلت ن�ضبة املتحقق الفعلي لطالب الدرا�ضات العليا )طالب وطالبات( من امل�ضتهدف يف ال�ضنة الثالثة من اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة اإىل 129.2% من طالب 

الدرا�ضات العليا.
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4- الكفاءة الداخلية لنظام التعليم العايل:

ت�ضعى اجلامعة اإىل رفع الكفاءة الداخلية لنظام التعليم العايل فيها عن طريق الق�ضاء على الفاقد التعليمي الناجت عن الر�ضوب والت�ضرب، واإىل خف�س عدد 

ال�ضنوات التي يق�ضيها الطالب للتخرج ، ورفع م�ضتويات التح�ضيل والأداء للطالب والطالبات، بحيث يكون متو�ضط ال�ضنوات التي يق�ضيها الطالب باجلامعة 

حتى يتخرج )4.5( للكليات التي تتطلب 4 �ضنوات للتخرج،و)5.5( للكليات التي حتتاج 5 �ضنوات للتخرج و )6.5( للكليات التي حتتاج 6 �ضنوات للتخرج.

وقد بلغت ن�ضبة اخلريجني يف هذا العام اإىل امل�ضتجدين يف العام الذي قبلوا فيه يف الكليات التي حتتاج )4( �ضنوات للتخرج حوايل 80.2% ويف كليات )5( 

�ضنوات حوايل 85.4% ويف كليات )6( �ضنوات حوايل  %90.2 .

5-   معدلت اأ�ضتاذ / طالب: 

ا�ضتهدفت اخلطة خالل عام التقرير اأن تكون ن�ضبة اأ�ضتاذ/ طالب يف املجالت  النظرية )22:1( ويف املجالت العلمية )17:1( ، ويف املجالت الطبية )5:1( 

وبلغت الن�ضبة املتحققة لعام التقرير يف املجالت النظرية )13.2:1( ويف املجالت العلمية )7.9:1( ويف املجالت الطبية )4.3:1( . 

2/2/8 القوى العاملة يف اجلامعة: 

ا�ضتهدفت اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة جلامعة امللك �ضعود العمل على تنمية القوى العاملة الوطنية يف اجلامعة كمًا ونوعًا وذلك عن طريق زيادة توظيفها يف   

الأجهزة الأكادميية والإدارية والفنية اأو زيادة كفاءتها عن طريق برامج البتعاث والتدريب وكذلك ال�ضتفادة من نتائج وتو�ضيات وتطبيقات املوؤمترات والندوات واحللقات 

العلمية املتخ�ض�ضة، وتهدف برامج ال�ضعودة فى اجلامعة اإىل حتقيق ن�ضبة 75% من العدد الإجمايل للقوى العاملة يف اجلامعة يف نهاية اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة، وقد 

بلغت الن�ضبة املتحققة من امل�ضتهدف فى ال�ضنة الثالثة ) 73.1%( اأي ما ن�ضبته )97.4%( من امل�ضتهدف نهاية اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة.

وقد حتقق من امل�ضتهدف يف ال�ضنة الثالثة من اخلطة التا�ضعة كما يلي:

1- وظائف اأع�ضاء هيئة التدري�س:

و�ضلت ن�ضبة املتحقق الفعلي لل�ضعودة يف وظائف اأع�ضاء هيئة التدري�س من امل�ضتهدف يف ال�ضنة الثالثة من اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة اإىل %73.3.

2- الوظائف الإدارية:

و�ضلت ن�ضبة املتحقق الفعلي لل�ضعودة يف الوظائف الإدارية من امل�ضتهدف يف ال�ضنة الثانية من اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة اإىل %98.8.

3- الوظائف ال�ضحية:

و�ضلت ن�ضبة املتحقق الفعلي لل�ضعودة يف الوظائف ال�ضحية من امل�ضتهدف يف ال�ضنة الثانية من اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة اإىل %53.1.
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3/2/8 البتعاث والتدريب:

بلغ عدد املبتعثني اجلدد اإىل اخلارج هذا العام  248 مبتعثًا ،  ومبقارنة ذلك مع العدد امل�ضتهدف من اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة يف عامها الثالث، وهو 264 مبتعثًا،   

جند اأن ن�ضبة التنفيذ لهذا العام قد بلغت 93.9% من امل�ضتهدف يف اخلطة، يف حني بلغ عدد املتدربني من القوى العاملة يف اجلامعة 242 متدرًبا ومتدربة، ومبقارنة ذلك 

مع العدد امل�ضتهدف من اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة، وهو 800 متدرب ومتدربة جند اأن ن�ضبة التنفيذ لهذا العام قد بلغت 30.2% من امل�ضتهدف يف اخلطة.

وقد بلغ العتماد الأ�ضلى املخ�ض�س لالبتعاث والتدريب يف ميزانية اجلامعة )البند 211( اإىل 94.406 مليون ريال، وقد بلغ املبلغ املن�ضرف خالل العام 43.768 مليون 

ريال.

4/2/8 املوؤمترت والندوات العلمية:

ا�ضتهدفت اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة للجامعة م�ضاركة 20% من اأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة يف اأن�ضطة املوؤمترات والندوات العلمية؛ و�ضارك يف هذا العام   

3267 ع�ضو وع�ضوة هيئة تدري�س يف موؤمترات وندوات بن�ضبة بلغت 43% من اأع�ضاء هيئة التدري�س، وبلغ عدد املوؤمترات التي عقدت داخل اململكة 1426 موؤمتًرا وندوة، 

وعدد املوؤمترات التي عقدت خارج اململكة 1555 موؤمتًرا وندوة، بينما 1081 موؤمتًرا وندوة  عقدت يف رحاب اجلامعة،خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ.

5/2/8  البحث العلمي والأن�صطة العلمية: 

مل تت�ضمن اخلطة الت�ضغيلية للجامعة اأهدافًا كمية حمددة لأعداد البحوث والأن�ضطة العلمية، بل ركزت على ال�ضتمرار فى دعم البحث العلمي وتطوير الأن�ضطة   

املرتبطة به؛ وذلك لتعميق دوره يف خدمة ق�ضايا املجتمع والبيئة، وحتقيق الدور املنوط به يف رفع م�ضتويات الأداء، وزيادة الإنتاجية للم�ضروعات التنموية املختلفة يف 

اململكة، وتقدمي احللول، وعالج الظواهر ال�ضلبية واملعوقات التي تعرت�س م�ضرية التنمية، والإ�ضهام يف بناء قاعدة علمية متطورة، واإثراء املعرفة الإن�ضانية وتطوير الرتاث 

العلمى. وتعمل اجلامعة على زيادة امليزانيات املخ�ض�ضة للبحث العلمي والبحث عن م�ضادر متويل جديدة، ودعم م�ضاركة خمتلف القطاعات، ول �ضيما القطاع اخلا�س 

واملوؤ�ض�ضات الرائدة يف املجالت ال�ضناعية والزراعية والتجارية واخلدمية.

و�ضل عدد البحوث والدرا�ضات واملوؤلفات العلمية التي اأجنزها اأع�ضاء هيئة التدري�س يف وحدات اجلامعة الأكادميية والبحثية اإىل 3718 بحثًا ومـوؤلفًا علميًا   

خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ، يف مقابل 3005 اأبحاث ودرا�ضات وموؤلفات علمية خالل العام الدرا�ضي ال�ضابق 1433/1432هـ، اأما عدد البحوث اجلاري اإعدادها 

فقد بلغ  2487 بحثًا ودرا�ضة وموؤلًفا علمًيا يف مقابل  1689 بحثًا ودرا�ضة وموؤلًفا علميًّا يف العام املا�ضي.

وقد و�ضل العدد الإجمايل للبحوث املمـولة من ميزانية اجلامعة حتى نهاية هذا العام اإىل 787 بحثًا، كما و�ضـل عدد امل�ضاريع البحثية املدعومة من مدينة امللك   

عبد العزيز للعلوم والتقنية اإىل 583 م�ضروعًا، وقد بلغ العتماد الأ�ضلى املخ�ض�س للبحوث العلمية والدرا�ضات يف ميزانية اجلامعة )البند 238( اإىل 43.8 مليون ريال، 

وقد بلغ املبلغ املن�ضرف خالل العام 41.4 مليون ريال.

اأما املكتبات اجلامعية فقد بلغت جملة مقتنيات مكتبات اجلامعة من اأوعية املعلومات خالل العام اجلامعي  1434/1433 هـ  762597  عنواًنا تقع يف  2454378   

جملًدا ومادة علمية، وذلك باملقارنة مع  789182 عنوانًا تقع يف  2567383  جملدًا ومادة علمية يف العـام اجلامعي ال�ضــابق  1433/1432هـ، وت�ضل م�ضاحات هذه املكتبات 
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اإىل 71660 مرًتا مربًعا، وبلغ عدد مقاعدها اإىل 6424 مقعًدا، اإ�ضافة اإىل 110 مق�ضورات )وحدات خا�ضة بالقراءة( ، وقد ا�ضتفاد من خدمات هذه املكتبات خالل العام 

823300 من من�ضوبي اجلامعة اإ�ضافة اإىل امل�ضتفيدين من خارج اجلامعة، كما بلغ العتماد الأ�ضلى املخ�ض�س للكتب واملراجع )البند 1/222( يف ميزانية اجلامعة 11 

مليون ريال، وقد بلغ املبلغ املن�ضرف 22 مليون ريال.

6/2/8 الربامج التطويرية :

نقل   و  املجتمعية،  وال�ضراكة  العاملية،  والريادة  املعريف،  والتميز  العاملية،  البحثية  ال�ضراكة  املختلفة فى جمالت  �ضعود من خالل براجمها  امللك  �ضعت جامعة   

التقنية،  اإىل تعزيز الإمكانيات البحثية وال�ضت�ضارية بخربات عاملية مرموقة، وتوفري الإمكانيات البحثية التي ت�ضاعد يف التطوير الدائم وامل�ضتمر للبحث العلمي، وتطوير 

التبادل املعريف بني اجلامعة واملجتمعني املحلى والعاملي، والتطوير الدائم وامل�ضتمر يف الإمكانيات والت�ضهيالت العلمية والبحثية ملعامل البحث العلمي ومراكزه باجلامعة؛ 

ولقد حققت الربامج التطويرية جمتمعة عدًدا من الإجنازات، حيث ن�ضرت اأكرث من 2511 بحًثا علميًّا يف ISI، واأكرث من 2034 بحًثا وورقة علمية يف املجالت العلمية 

والبحثية املختلفة، واأ�ضدرت مايزيد على 487  مطوية، و�ضجلت ما يزيد على53 براءة اخرتاع، وح�ضلت على 11 جائزة حملية وعاملية، ووقعت مايزيد على 298 اتفاقية 

و�ضراكة عاملية وحملية، واأقامت مايزيد على 2559 مابني ور�ضة عمل وندوة ولقاء، وحما�ضرة وموؤمتر ومعر�س، وغريها من املنجزات.

7/2/8  خدمة املجتمع:

بلغ اإجمايل عدد الربامج والدورات التدريبية التي نفذتها كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ 66 دورة تدريبية، وبلغ   

اإجمايل اأعداد امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات منها  776 متدربًا و185 متدربة، كما نظمت اجلامعة عددًا من املوؤمترات والندوات واحلفالت واملنا�ضبات واملحا�ضرات يف قاعات 

اجلامعة املختلفة، وذلك بالتن�ضيق مع الإدارة العامة للعالقات والإعالم وقد بلغ عددها 78 منا�ضبة، تراوحت ما بني موؤمترات وندوات وحما�ضرات، حيث األقى فيها عدد 

من املفكرين والأدباء والعلماء جمموعة من املحا�ضرات، وقد كان احل�ضور مفتوحًا لعموم اأفراد املجتمع لال�ضتفادة منها.

التدري�س يف تقدمي  اأع�ضاء هيئة  اإ�ضهامات بع�س  بو�ضفها موؤ�ض�ضة علمية وبحثية على زيادة الرتباط بني اجلامعة واملجتمع من خالل  ولقد عملت اجلامعة   

اخلدمات ال�ضت�ضارية والأكادميية واملهنية للوزارات والهيئات واملوؤ�ض�ضات العامة واخلا�ضة، حيث اأعارت اجلامعة بع�س من�ضوبيها من اأع�ضاء هيئة التدري�س اإىل جهات 

حكومية  وخا�ضة؛ لتقدمي خدمات ا�ضت�ضارية لها، وقد بلغ عدد اأع�ضاء هيئة التدري�س الذين اأعارتهم اجلامعة ملوؤ�ض�ضـات املجتمع خالل العام الدرا�ضي 1434/1433هـ  10 

م�ضت�ضارين غري متفرغني  اإىل  9  جهات حكومية وخا�ضة.

تقدمي  املخت�ضني من خالل  بني  يتوا�ضل عن طريقها  التي  البحثية   واملعاهد  والكرا�ضي  واملراكز  العلمية  �ضعود عددًا من اجلمعيات  امللك  ت�ضم جامعة  كما   

ال�ضت�ضارات والدرا�ضات، واإعداد البحوث، وعقد الندوات واملوؤمترات، وتي�ضري التبادل العلمي يف جمالت العلوم املختلفة، حيث و�ضل عدد اجلمعيات العلمية يف داخل 

اجلامعة للعام الدرا�ضي 1434/1433هـ  49 جمعية، وعدد مراكز التميز البحثي 6 مراكز، وعدد الكرا�ضى البحثية  111 كر�ضي بحث، وو�ضل عدد املعاهد ومراكز البحوث 

يف كليات اجلامعة 31 معهًدا ومركًزا، واإجماىل عدد جمالت اجلامعة 40 جملة علميه، كما قدمت اجلامعة خدمات متنوعة ومتميزة للمجتمع يف جمال الرعاية ال�ضحية 

للمواطنني واملقيمني من خالل امل�ضت�ضفيات اجلامعية، والكليات الطبية وال�ضحية، كما عملت اجلامعة على دعم التوجه نحو القت�ضاد القائم على املعرفة من خالل توفري 

بنية حتتية تعتمد على تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت، ت�ضهل ن�ضر وجتهيز املعلومات واملعارف، وتوفري مناخ عام باجلامعة يدعم البتكار والبحث وال�ضتك�ضاف من خالل 
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توفري مراكز التميز يف البحث العلمي واإن�ضاء الكرا�ضي العلمية، ودعم البحوث العلمية من خالل ميزانية اجلامعة ، واأي�ضًا عن طريق ال�ضراكة مع القطاع اخلا�س، واإن�ضاء 

م�ضروع وادي الريا�س للتقنية .

3/8  القضايا األساسية والمعوقات التي واجهت تنفيذ الخطة التشغيلية: 
ميكن حتديد بع�س الق�ضايا الأ�ضا�ضية واملعوقات التي واجهت تنفيذ اخلطة الت�ضغيلية يف عامها الثالث للجامعة لعام 1434/1433هـ �ضمن املجموعات التالية:   

1/3/8  الطاقة ال�صتيعابية للجامعة :

من املتوقع اأن تقبل اجلامعة خالل خطة التنمية التا�ضعة للجامعة )1432/1431هـ-1436/1435هـ( اأكرث من )85903( طالب وطالبات ينتظمون يف مرحلتي   

البكالوريو�س والدبلوم دون اجلامعي، موزعني على خمتلف التخ�ض�ضات باجلامعة، ومن املتوقع تخريج )63637( طالًبا وطالبة مبرحلتي البكالوريو�س واملرحلة دون 

اجلامعية خالل �ضنوات خطة التنمية التا�ضعة، واأن ا�ضتمرار الت�ضخم الكمي يف اأعدادهم دون مقابلتها مبعدلت النمو نف�ضها، )الزيادة املطلوبة يف احلاجات الرئي�ضة من 

املرافق اجلامعية والقوى العاملة ول�ضيما الأكادميية منها( ، ميكن اأن يرتك ب�ضماته ال�ضلبية على جممل العملية التعليمية، الأمر الذي حتر�س اجلامعة با�ضتمرار على 

تالفيه بكل الإمكانات وال�ُضبل املتاحة؛ لذا فقد اعتمدت اجلامعة يف م�ضروع اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة على مراعاة الطاقة ال�ضتيعابية الق�ضوى ملباين الكليات، وذلك يف 

حتديد خطط القبول يف اجلامعة ول�ضيما يف املرحلة اجلامعية منها عماًل بقرار جمل�س الوزراء رقم 33 بتاريخ 1418/3/18هـ، الذي ين�س يف مادته الأوىل على اأن حتدد 

اجلامعات وما يف حكمها  اأعداد الطالب الذين �ضتقبلهم يف كل عام حتديدًا دقيقًا، ووفق الطاقة ال�ضتيعابية الفعلية لها .

لزيادة الطاقة ال�ضتيعابية للجامعة ورفع قدراتها على ا�ضتيعاب الأعداد املتزايدة من خريجي املرحلة الثانوية، �ضوف توا�ضل اجلامعة ا�ضتكمال ت�ضييد املرافق   

والت�ضهيالت التي تت�ضمنها خطة التنمية التا�ضعة للجامعة، اإ�ضافة اإىل امل�ضروعات اجلاري تنفيذها وخ�ضو�ضًا ما يتعلق بالطالب مبا�ضرة مثل القاعات الدرا�ضية وتوفري 

املعامل واملختربات الالزمة للعملية التعليمية.

1/1/3/8 الق�صايا الأ�صا�صية:

ميكـن ح�ضر اأهـم الق�ضايا فـي جامعة امللك �ضعود يف خطة خالل اخلطة التنمية التا�ضعة للجامعة )1432/1431هـ-1436/1435هـ( يف الآتى:  

1- انخفا�س معدل الكفاءة الداخلية:

اأظهرت الإح�ضاءات اخلا�ضة بالطالب امل�ضتجدين واخلريجني خالل الو�ضع الراهن اأن اجلامعة حققت نتائج منخف�ضة يف معدلت الكفاءة الداخلية،   

والتي تقا�س بعدد اخلريجني اإىل امل�ضتجدين يف العام الذي قبلوا فيه كموؤ�ضر من موؤ�ضرات الكفاءة الداخلية، حيث بلغت يف املتو�ضط )80.2%( يف الكليات التي 

حتتاج اإىل )4( �ضنوات للتخرج و)85.4%( يف الكليات التي حتتاج اإىل )5( �ضنوات للتخرج و)90.2%( يف الكليات التي حتتاج اإىل )6( �ضنوات للتخرج.

ونالحظ يف العام الثالث من خطة التنمية التا�ضعة حت�ضن معدل الكفاءة الداخلية عن ال�ضنوات ال�ضابقة حيث بلغت  80.2% يف الكليات التي حتتاج اإىل )4( 

�ضنوات للتخرج و 85.4% يف الكليات التي حتتاج اإىل )5( �ضنوات للتخرج و 90.2% للكليات التي حتتاج اإىل )6( �ضنوات للتخرج، وذلك يرجع لعدة اأ�ضباب 
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منها: انخفا�س اأعداد الطالب والطالبات باجلامعة، وذلك بعد القرار ال�ضامي بف�ضل الكليات خارج مدينة الريا�س لت�ضبح جامعات م�ضتقلة ، واأي�ضًا يرجع 

ذلك ب�ضبب اإن�ضاء عمادة ال�ضنة التح�ضريية التي يدر�س بها جميع الطالب امل�ضتجدين يف التخ�ض�ضات العلمية والطبية والنظرية .

2. معدل اأ�ضتاذ/ طالب:

يظهر معدل اأ�ضتاذ/طالب العبء التدري�ضي على اأع�ضاء هيئة التدري�س كما يعرب عن كفاءة حت�ضيل الطالب، ولقد حددت خطة التنمية ال�ضابعة معدل   

اأ�ضتاذ/طالب للمجالت النظرية بـ )1: 22( واملجالت العلمية بـ )1: 17( ، و)1 : 5( للمجالت الطبية.

الكليات  اأ�ضتاذ/طالب يف  معدل  بلغ  ال�ضابقة، حيث  ال�ضنوات  اأ�ضتاذ/طالب عن  معدل  التا�ضعة حت�ضن  التنمية  الثالث من خطة  العام  ونالحظ يف   

النظرية 1: 13.2 ويف الكليات العلمية 1: 7.9 ويف الكليات الطبية 1: 4.3 وذلك يرجع لأ�ضباب اأهمها؛ انخفا�س اأعداد الطالب والطالبات باجلامعة وذلك 

بعد القرار ال�ضامي بف�ضل الكليات خارج مدينة الريا�س لت�ضبح جامعات م�ضتقلة .

3. اجتاه الطالب للتخ�ض�ضات النظرية:

اأظهر حتليل الو�ضع الراهن للجامعة خالل خطة التنمية التا�ضعة ارتفاع اأعداد الطالب املقيدين يف التخ�ض�ضات العلمية، حيث يتوقع و�ضول ن�ضبتهم   

اإىل 47.8% من اإجمايل الطالب املقيدين يف اجلامعة، وهذا يعني اأن حوايل 52% من الطالب يتجهون اإىل التخ�ض�ضات النظرية، ونالحظ يف العام الثالث 

من خطة التنمية التا�ضعة من خالل اإح�ضاءات الطالب والطالبات املقيدين لكافة املراحل لهذا العام زيادة التوجه نحو التخ�ض�ضات النظرية حيث بلغت 

ن�ضبتهم )60.4%( مقابل )39.6%( للتخ�ض�ضات العلمية .

2/1/3/8 املعوقات:

1.  غياب قاعدة بيانات لتقدير احلاجات الإ�ضافية امل�ضتقبلية ملختلف قطاعات التنمية من املخرجات التعليمية التي ت�ضهم اجلامعة يف توفريها كمًا ونوعًا، للتاأكيد 

على الأهمية الكربى لربط التعليم العام مبتطلبات اإ�ضرتاتيجية التعليم العايل واأهدافه و�ضيا�ضاته، وكذلك ربط خطط اجلامعات وموؤ�ض�ضات التعليم العايل 

الأخرى باإ�ضرتاتيجية القوى العاملة واأهدافها و�ضيا�ضتها.

2.  نق�س بع�س الوظائف املعتمدة للجهاز الأكادميي والإداري والفني، ول �ضيما يف اأع�ضاء هيئة التدري�س وم�ضاعديهم وفئات القوى العاملة الأخرى، الأمر الذي 

نتج عنه عدم حتقيق بع�س الن�ضب امل�ضتهدفة يف اخلطة ) اأ�ضتاذ/ طالب( و ) اأ�ضتاذ/ موظف( يف بع�س الكليات باجلامعة.

3.  عدم ا�ضتبعاد تكاليف ت�ضغيل امل�ضت�ضفيات اجلامعية، واأعداد القوى العاملة ال�ضحية فيها لدى احت�ضاب تكلفة الطالب يف اجلامعة، ومعدلت )اأ�ضتاذ/طالب(، 

مما ينجم عنه ارتفاع هذه التكلفة، وانخفا�س هذه املعدلت باملقارنة مع اجلامعة وموؤ�ض�ضات التعليم العايل الأخرى التي ل ت�ضم مثل هذه امل�ضت�ضفيات. 

4.  نق�س املوارد املالية الالزمة لتطبيق امل�ضارات اجلديدة لأع�ضاء هيئة التدري�س، وق�ضور يف بع�س نواحي برامج ال�ضتقطاب �ضواء اأكان ذلك ب�ضاأن الأ�ضاتذة 

والباحثني املميزين اأو الأ�ضاتذة الزائرين.

5.  عدم توفر اآلية وا�ضحة لتقييم اإجنازات العمل بوحدات اجلامعة التعليمة والأكادميية والبحثية والإدارية يف نهاية كل �ضنة من �ضنوات اخلطة ف�ضاًل عن عدم 

تفعيل موؤ�ضرات الأداء اخلا�ضة باخلطة الإ�ضرتاتيجية للجامعة .
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6.  ازدواجية بع�س التخ�ض�ضات العلمية مما يعيق تطوير نوعية خمرجات التعليم اجلامعية اأكادمييًا وعلميًا وتقنيًا.

2/3/8  تكاليف الت�صغيل: 

بلغ العتماد الأ�ضلي جلامعة امللك �ضعود 8625.5 مليون ريال يف ميزانية اجلامعة لل�ضنة املالية 1434/1433هـ، ثم زاد بعد املناقالت لي�ضبح 9813.0 مليون   

ريال؛ حيث بلغ مبلغ املناقالت ما يقارب 1188.5 مليون ريال، بن�ضبة بلغت 14% من العتماد الأ�ضلي، وقد بلغ اإجمايل املن�ضرف على بنود الأبواب الأربعة خالل ال�ضنة 

املالية 1434/1433ه حوايل 9662.3 مليون ريال، بن�ضبة بلغت 98.5 % من املعتمد بعد املناقالت، يف حني بلغ املن�ضرف خالل ال�ضنة املالية التي �ضبقتها )1433/1432هـ( 

حوايل  8750.5 مليون ريال؛ حيث بلغت الزيادة يف املبلغ املن�ضرف حوايل  911.8 مليون ريال عن املن�ضرف العام املا�ضي بن�ضبة بلغت 9.4% من املن�ضرف خالل ال�ضنة 

املالية التي �ضبقتها، وي�ضري اجلدول رقم )7-6( اإىل خم�ض�ضات ميزانية اجلامعة للعام الدرا�ضي 1434/1433ه، باملقارنة مع العام املايل ال�ضابق.

و�ضل متو�ضط ن�ضيب الطالب الواحد من الإنفاق ال�ضنوي املتكرر اإىل حوايل )34،02 ( األـف ريال، و�ضوف ت�ضتمر اجلامعة يف اخلطة التا�ضعة بالقيام بعديد من   

الإجراءات للعمل على تر�ضيد تكلفة الت�ضغيل باجلامعة اإىل اأدنى حد ممكن مع �ضمان امل�ضتوى العلمي، وتقع تكلفة الطالب يف جامعة امللك �ضعود �ضمن احلدود الو�ضطى 

باملقارنة مع اجلامعات ال�ضعودية الأخرى، واأن درا�ضتها درا�ضة دقيقة بعد حذف اإ�ضهامات اجلامعة يف خدمة املجتمع )الإنفاق على امل�ضت�ضفيات اجلامعية وعيادات طب 

الأ�ضنان، والبحث العلمي، وتقدمي اخلربات وال�ضت�ضارات، وتنظيم املوؤمترات والندوات(، ميكن اأن تدل على التكلفة احلقيقية.

لقد دعمت الدولة ب�ضخاء ميزانيات اجلامعة �ضنة بعد اأخرى، حتى قطعت اجلامعة خطوات كبرية واأ�ضبحت رائدة يف اململكة انتقلت يف اأهدافها من الرتكيز   

على الكم اإىل الرتكيز على النوع، ومن الرتكيز على العملية التعليمية اأوًل اإىل الرتكيز اإىل جانب ذلك على وظائفها الأخرى؛ كالبحث العلمي، والدرا�ضات العليا والإبتعاث 

والتدريب، وتطوير خدماتها املتميزة ملوؤ�ض�ضات املجتمع والبيئة، ودرا�ضة م�ضكالتها، والتفاعل معها وهذه كلها عوامل ترفع من تكاليف الت�ضغيل، مما يجعل امليزانيات 

ال�ضنوية مرهقة خانقة توؤثر يف كفاءة الأداء؛ وميكن ح�ضر اأهم امل�ضكالت التي �ضادفت ميزانية اجلامعة هذا العام على النحو التايل: 

201 اخلا�ضة مبكافاآت املتعاونني، ومكافاآت المتحانات واملحا�ضرات الزائدة، ومكافاآت نهاية اخلدمة، ومكافاآت  1.  �ضعف العتمادات املخ�ض�ضة للبند رقم 

العمل خارج الدوام، حيث ا�ضطرت اجلامعة اإىل طلب اإجراء عدة مناقالت انهت بها العتمادات املخ�ض�ضة لهذا البند مع بداية امليزانية.

2.  ل تزال لدى اجلامعة م�ضكلة انخفا�س التكاليف الإجمالية املعتمدة مل�ضاريعها اجلديدة، مما يحد من ال�ضتفادة املطلقة من هذا التكاليف، ويت�ضبب يف اإلغاء 

تر�ضية اأغلب امل�ضاريع اجلديدة.

3.  اإرهاق البند رقم 206 اخلا�س با�ضتهالك الكهرباء واملياه والت�ضالت والربيد، وبند رقم 210 اخلا�س بالر�ضوم الدرا�ضية ومكافاآت الطلبة، وبند رقم 223 

اخلا�س مب�ضاريف الأدوية واملعدات وامل�ضتلزمات الطبية من الباب الثاين، وذلك بتخ�ضي�س مبالغ غري كافية لهم، مما يجعل اجلامعة م�ضطرة اإىل عمل 

مناقالت كثرية، ودعم من وزارة املالية لهذه البنود، ي�ضبب ذلك اإرباكًا يف ميزانية هذا الباب.

الآلية،  الإعارة  ومن خدمات  منها  لال�ضتفادة  الطالب  وحفز  املليزرة،  الأقرا�س  وا�ضتخدام  مكتبات اجلامعة،  الآيل يف  للت�ضغيل  متكامل  م�ضروع  تطوير  اإن    .4

واحلاجة اأي�ضًا اإىل زيادة عدد مقتنيات املكتبات، وال�ضرتاك بالدوريات، والإكثار من اإقامة املعار�س املحلية والدولية للكتب، فاإن هناك حاجة ملحة �ضنويًا 

لزيادة اعتمادات البند رقم 1/222 اخلا�س بالكتب واملراجع يف امليزانية.
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5.  اأدى قدم املباين والأجهزة وارتفاع اأ�ضعار ال�ضيانة والت�ضغيل اإىل عدم كفاية خم�ض�ضات الباب الثالث اخلا�س بــ) ال�ضيانة والت�ضغيل( ، حيث بلغت جملة 

العتمادات املخ�ض�ضة لهذا الباب 861.719 مليون ريال،وبلغت جملة املن�ضرف الفعلى 832.528 مليون ريال.

حتقيق  من  الأكادميي،  العتماد  وم�ضاريع  وبرامج  املميزين،  والباحثني  الزائرين  والأ�ضاتذة  املميزين  الأ�ضاتذة  ا�ضتقطاب  برامج  خم�ض�ضات  �ضعف  يحّد    .6

اجلامعة توجهها نحو الريادة العاملية، حيث اإن ال�ضتقطاب من جامعات الريادة العاملية، يعزز للجامعة هذا التوجه، ولكن تظل م�ضكلة عدم كفاية املخ�ض�ضات 

املعتمدة لال�ضتقطاب من جامعات الريادة العاملية.

3/3/8 التطوير النوعي للعملية التعليمية:

ا�ضتهدفت اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة جلامعة امللك �ضعود العمل على التطوير النوعي للعملية التعليمية مع التاأكيد على م�ضاركة القطاع العام واخلا�س يف عملية   

التطوير؛ ونالحظ يف العام الثالث من اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة اإ�ضافة برامج مبتكرة مثل الربامج البيئية وتنمية املوارد املائية برنامج زمالة الباحث الإكلينيكي، برنامج 

والتميز يف جمالت  »الإجادة يف جميع املجالت  للجامعة  الإ�ضرتاتيجية  اأهداف اخلطة  اأهم  لتحقيق  امليكانيكية وغريها، وعماًل  الهند�ضة  برنامج ماج�ضتري  التج�ضري، 

حمددة« حققت اجلامعة التميز يف جمالت عدة من اأبرزها الرعاية ال�ضحية، وتنمية املوارد املائية واإدارتها، والتخطيط العمراين، اأي�ضًا مت تطوير اخلطط الدرا�ضية مبا 

يتالءم مع متطلبات �ضوق العمل والعتماد الأكادميي، و�ضكلت جلنة خمت�ضة بذلك، كما توا�ضل اجلامعة جهودها يف جمال التعليم املتو�ضط من خالل التو�ضع يف تقدمي 

الربامج التي يحتاجها �ضوق العمل عرب كلياتها، اأي�ضًا قامت اجلامعة بعمل عدد من الدرا�ضات لقيا�س م�ضتوى اأع�ضاء هيئة التدري�س وم�ضتوى اخلريجني، وتعمل اجلامعة 

على املراجعة امل�ضتمرة للخطط واملناهج الدرا�ضية والربامج الدرا�ضية مبا يتفق مع  معايري اجلودة ال�ضاملة، اأي�ضًا توفر اجلامعة جلميع طالبها كثرًيا من املرونة، وتتيح 

اجلامعة خدمة اللتحاق بجامعات اأخرى خالل فرتة ال�ضيف لدرا�ضة ما يتاح من مقررات، اأي�ضًا قامت اجلامعة باإن�ضاء عدد من مراكز التميز يف التعليم ودعمها من 

خالل ال�ضراكة مع القطاع اخلا�س، وتطبق معايري حمددة وفق موؤ�ضرات اأداء تن�س على ا�ضتقطاب ن�ضبة من اأع�ضاء هيئة التدري�س من اجلامعات العاملية وفق ت�ضنيفها.

ميكن اإيجاز بع�س الآليات التي تنتهجها اجلامعة للتطوير النوعي للعملية التعليمية فيما يلي:  

اإجراء الدرا�ضات الالزمة للتطوير النوعي يف اجلامعة خالل �ضنوات اخلطة يف خمتلف املجالت املتعلقة بالتطوير النوعي باجلامعة.• 

ال�ضتمرار يف عقد الندوات واملوؤمترات العلمية املتخ�ض�ضة واحللقات العلمية واأهمية حتويل نتائجها اإىل واقع ملمو�س.• 

التا�ضعة وامل�ضتجدات احلديثة يف امل�ضتويني املحلي •  التنمية  التقييم امل�ضتمر وتطوير املناهج الدرا�ضية وحتديثها مبا يتالءم مع حاجات خطة  ال�ضتمرار يف 

والعاملي بهدف حت�ضني خمرجات اجلامعة.

ا�ضتمرار درا�ضة ا�ضتحداث كليات واأق�ضام وبرامج جديدة باملرحلة اجلامعية مبا يتما�ضى مع متطلبات التنمية وحاجات �ضوق العمل خالل �ضنوات اخلطة، • 

والرتكيز ب�ضكل اأكرب على املجالت العلمية والطبية.

ا�ضتمرار التن�ضيق مع جمل�س التعليم العايل، وحت�ضني الآليات التنفيذية خالل �ضنوات اخلطة.• 

ا�ضتمرار التعاون مع اجلامعات والهيئات التعليمية املتميزة باخلارج يف جمالت تبادل اأع�ضاء هيئة التدري�س واخلربات العلمية، وت�ضغيل كليات الطب والعلوم • 

الطبية، واملجالت الأخرى ذات العالقة.
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ربط برامج التو�ضع الأكادميي بالرتكيز النوعي للربامج والتخ�ض�ضات التي تزداد احلاجة اإليها يف التنمية.• 

ت�ضمني املهارات التي يحتاجها �ضوق العمل يف مناهج وخطط التعليم اجلامعي مبا يحقق متطلبات التنمية.• 

التو�ضع يف التعليم العايل املتو�ضط مبا يحقق حاجات �ضوق العمل.• 

حتقيق جودة خمرجات اجلامعة من خالل درا�ضات متعلقة بالطالب/ ع�ضو هيئة التدري�س/ اخلريجني وم�ضتواهم ومدى توافق تاأهيلهم ملتطلبات �ضوق العمل.• 

مراجعة اخلطط واملناهج والربامج الدرا�ضية دوريًا يف �ضوء ربط العملية التعليمية بجودة املخرجات.• 

تطوير نوعية خمرجات التعليم اجلامعية اأكادمييًا وعلميًا وتقنيًا.• 

حت�ضني معدلت اإمتام الدرا�ضة وزيادة املرونة بني الربامج العلمية باجلامعة.• 

تطبيق عملية التقومي والعتماد الأكادميي يف موؤ�ض�ضات التعليم فوق الثانوي.• 

اإن�ضاء ودعم مراكز للتميز والإبداع يف التعليم والتعلم يف التخ�ض�ضات التي تقدمها اجلامعة.• 

ا�ضتقطاب اأع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين وحتديد املعايري املحققة لذلك وت�ضجيع البتعاث للجامعات واملراكز العلمية املتميزة.• 

ال�ضتفادة من الأمناط اجلديدة للتعليم مثل التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد.• 

الهتمام بنظام التعليم التعاوين وتطبيقه يف بع�س الكليات والأق�ضام.• 
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 4/8   المقترحات والتوصيات:
ميكن اإيجاز املقرتحات والتو�ضيات التي تراها اجلامعة ملعاجلة امل�ضكالت واملعوقات التي رافقت تنفيذ خطتها الت�ضغيلية  على النحو التايل:   

بناء قاعدة معلومات متطورة، وتوحيد م�ضادر البيانات والإح�ضاءات يف اجلامعة، واأ�ضاليب ومناذج احل�ضول عليها، واإ�ضنادها الزمني، وحتديد جهة مركزية • 

معتمدة، لإعداد واإ�ضدار جميع البيانات الإح�ضائية يف اجلامعة. 

اإعداد درا�ضة ميدانية �ضاملة للقوى العاملة يف اجلامعة تعتمد على معايري وموؤ�ضرات علمية مقارنة مبا هو متبع يف اجلامعات العاملية املتقدمة؛ لتحديد حاجات • 

كليات واأق�ضام اجلامعة ووحداتها الإدارية من القوى العاملة والإ�ضافية والعمل على ا�ضتقطاب الكفاءات املتميزة من اأع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني.  

توحيد التبعية الإدارية والرتباطات التنظيمية للجهات والوحدات الإدارية ذات املهام والأعباء املتقاربة، اأو املت�ضابهة، مبركز قيادي اإداري واحد، مبا يحقق • 

التن�ضيق والتكامل فيما بينها، ومينع الزدواجية ويحقق تب�ضيط الإجراءات.

درا�ضة م�ضكلة الهدر التعليمي الناجم عن الر�ضوب والت�ضرب، واحلد منها اأو من اآثارها ال�ضلبية .• 

زيادة فر�س ابتعاث املعيدين لتنفيذ برامج �ضعودة اجلهاز الأكادميي بفاعلية، وكذلك م�ضاركة اأع�ضاء هيئة التدري�س يف املوؤمترات والندوات، ول�ضيما الدولية • 

منها .

توفري العتمادات املالية الكافية يف ميزانيات اجلامعة ال�ضنوية، وخا�ضة العتمادات اخلا�ضة بنفقات الت�ضغيل،  واعتمادات بع�س امل�ضاريع التي حتت التنفيذ، • 

ل�ضيما الكليات اجلديــدة منها،  وكذلك  اعتمادات البحث العلمي، واملكتبات اجلامعية، واعتمادات ال�ضيانة والنظافة. 

البحث عن م�ضادر متويل لبع�س الأن�ضطة التعليمية واملعرفية لدى القطاع اخلا�س، لدعم اأن�ضطة البحث العلمي وتطبيقاته، وال�ضتفادة من موارد اجلامعة • 

الذاتية، والتربعات والو�ضايا والوقف وعائدات اخلدمات العلمية والفنية والكرا�ضي العلمية.

اإدارة •  مثل:  والتخطيطية  وال�ضت�ضارية  الإ�ضرافية  الأجهزة  وتطوير  القائمة  الإدارات  بع�س  طاقة  م�ضتوى  ورفع  الداخلية  التنظيمات  بع�س  يف  النظر  اإعادة 

التخطيط الإ�ضرتاتيجي، وعمادة القبول والت�ضجيل، وعمادة التعامالت الإلكرتونية والت�ضالت.

دعم معاهد البحوث والدرا�ضات ال�ضت�ضارية، ومراكز التميز البحثية، وتفعيل دور احلكومة الإلكرتونية، مع زيادة التن�ضيق مع القطاع احلكومي واخلا�س.• 

اإعادة النظر يف توزيع بع�س امل�ضوؤوليات وال�ضالحيات لبع�س العمادات والإدارات والأق�ضام لتحقيق الأهداف املحددة واملعتمدة للجامعة باخلطة.• 

حت�ضني الكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام التعليمي باجلامعة.• 

تطوير برنامج ال�ضيانة الوقائية والهتمام ب�ضورة جدية؛ لو�ضع برنامج �ضامل وفّعال وتنفيذه ل�ضيانة مباين ومرافق ومعدات اجلامعة وت�ضغيلها؛ لإطالة • 

عمرها الفرتا�ضي، مبا ينعك�س اإيجاًبا على التكوين الراأ�ضمايل للجامعة.

ال�ضتخدام الأمثل لالإمكانيات الب�ضرية واملادية املتاحة للجامعة، وتطوير و�ضائل الت�ضال، والتو�ضع يف توظيف و�ضائل التقنية احلديثة.• 



ن
ام

الث
ب 

با
ال

289

ال�ضتمرار يف تطوير نظم الدرا�ضة والمتحان يف املرحلة اجلامعية ومرحلة الدرا�ضات العليا، وا�ضتخدام الو�ضائل الأكرث كفاءة لرفع م�ضتوى التح�ضيل للطالب • 

والطالبات.

اعتماد الوظائف الأكادميية لأع�ضاء هيئة التدري�س امل�ضتهدفة باخلطة.• 

تر�ضيد الإنفاق وحت�ضني العملية التعليمية بحيث ل يوؤثر اأحدهما يف الأخر.• 

و�ضع حوافز لتوجيه الطالب نحو التخ�ض�ضات العلمية التي تتوافق مع التنمية و�ضوق العمل.• 

زيادة الطاقة ال�ضتيعابية للكليات العلمية يف اجلامعة.• 

تعزيز مفاهيم الإدارة احلديثة بني موؤ�ض�ضات التعليم العايل وال�ضتفادة من التجارب الناجحة وتطبيق الإدارة الإلكرتونية يف تعامالت اجلامعة.• 

تنمية املوارد الب�ضرية مبا يتنا�ضب مع متطلبات الإدارة احلديثة والتو�ضع يف التدريب ورفع التاأهيل العلمي والعملي للموظفني.• 

التو�ضع يف دعم البحث العلمي يف اجلامعة من خالل ال�ضتفادة من الكفاءات احلالية يف الدرا�ضات العليا، والتو�ضع يف اإن�ضاء املراكز البحثية املتخ�ض�ضة مثل • 

مراكز اأبحاث النانو والتقنيات احليوية، والبرتوكيماويات وتقنية املعلومات، والق�ضايا املجتمعية وغريها.

زيادة عدد البحوث يف املجالت التي تعك�س الأولويات والأهداف الوطنية، ودعمها ماديًا وب�ضريًا وزيادة املخ�ض�ضات املالية للبحث العلمي باجلامعة، وت�ضجيع • 

اأع�ضاء هيئة التدري�س للم�ضاركة يف البحوث العلمية املتخ�ض�ضة.

العمل من خالل منظومة البتكار وتكاتف جميع العاملني فيها للو�ضول بالبتكارات والخرتاعات املميَّزة اإىل منتجات تفيد املجتمع وتخدم القت�ضاد الوطني.• 

تطبيق نظام توريد للمواد الكيميائية وذلك باإعطاء ت�ضهيالت لإحدى ال�ضركات الكربى عن طريق فتح مكتب لها باجلامعة، و اإن�ضاء م�ضتودع مركزي خم�ض�س • 

للمواد الكيميائية باجلامعة، و توفري الأجهزة ملعامل النانو بالق�ضم الن�ضائي.

تفعيل اللقاءات والجتماعات بني اأع�ضاء  مراكز التميُّز البحثية؛ للت�ضاور وتبادل اخلربات، ونقل التجارب الناجحة بني املراكز.• 

اإيجاد موؤ�ضر مرجعي مل�ضتوى البحث العلمي يف اجلامعة وموؤ�ضرات اأداء البحث العلمي.• 

تاأ�ضي�س ون�ضر مبادئ امل�ضاركة والتفاعل املعريف، وتوجيه البحث العلمي مبا يخدم اقت�ضاديات املعرفة، والعمل على تفعيل حماية حقوق امللكية الفكرية.• 

التن�ضيق مع اجلهات ذات العالقة من موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س لعقد الربامج التاأهيلية والدورات املتخ�ض�ضة وفقًا حلاجات �ضوق العمل.• 

ال�ضتمرار يف اإقامة اأ�ضابيع اجلامعة واملجتمع لدعم التفاهم والتعاون بني اجلامعة والقطاع اخلا�س وتفعيل العمل امل�ضرتك.• 

ا�ضتكمال تنفيذ امل�ضروعات والربامج باجلامعة واإجنازها والرتكيز على امل�ضروعات التي توؤدي اإىل زيادة الطاقة ال�ضتيعابية ومراكز البحوث.• 

اإحداث اأمناط عملية لتنمية املوارد املالية الذاتية للجامعة، واإيجاد و�ضائل ل�ضتثمارها ورفع ن�ضبة م�ضاركتها يف متويل م�ضروعات وبرامج اجلامعة.• 
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وتتابع اجلامعة العمل لإحداث وحدة للتن�ضيق مع القطاعني احلكومي واخلا�س، وتنح�ضر مهامها يف: 

معرفة متطلبات القطاعني احلكومي واخلا�س من القوى العاملة كّمًا ونوعًا، والعمل على تلبية هذه املتطلبات وفقًا ملعايري واأ�ض�س مدرو�ضة، وعلى مدى زمني  -

خمطط له.

زيادة تفاعل وم�ضاركة معاهد ومراكز البحث العلمي باجلامعة مع القطاع اخلا�س وتو�ضيع التعاون مع اجلهات الوطنية والعاملية ذات الريادة يف البحث العلمي. -

ت�ضجيع طالب الدرا�ضات العليا لتوجيه بحوثهم فيما يخدم املجتمع والتنمية. -

متابعة اخلريجني يف مواقع العمل؛ لتقومي م�ضتواهم، والوقوف على مدى احلاجة اإىل تطوير املناهج  واخلطط الدرا�ضية يف املرحلة اجلامعية، ويف مرحلة  -

الدرا�ضات العليا، ومن ثم تقومي اأداء اخلطط  الدرا�ضية، وحتديد نقاط ال�ضعف والقوة فيها.

التن�ضيق مع اجلهات ذات العالقة من موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س لعقد الربامج التاأهيلية والدورات املتخ�ض�ضة وفقًا حلاجات �ضوق العمل. -

تاأ�ضي�س مبادئ امل�ضاركة والتفاعل املعريف ون�ضرها ، وتوجيه البحث العلمي مبا يخدم اقت�ضاديات املعرفة، والعمل على تفعيل حماية احلقوق امللكية الفكرية. -

اإن�ضاء املكتبات الرقمية، وتوفري م�ضادر وبنوك املعلومات الدولية. -

ت�ضجيع اجلمعيات العلمية وتو�ضيع ن�ضاطاتها العلمية والجتماعية مبا يحقق اأهداف التنمية. -

ال�ضتمرار يف اإقامة اأ�ضابيع اجلامعة واملجتمع لدعم التفاهم والتعاون بني اجلامعة والقطاع اخلا�س وتفعيل العمل امل�ضرتك. -

التو�ضع يف تطبيق برامج الكرا�ضي العلمية يف اجلامعات بدعم ومتويل من القطاع اخلا�س. -

العمل على التو�ضع يف اخلدمات ال�ضت�ضارية للجامعة. -

زيادة تفاعل وم�ضاركة معاهد ومراكز البحث العلمي باجلامعة مع القطاع اخلا�س وتو�ضيع التعاون مع اجلهات الوطنية والعاملية ذات الريادة يف البحث العلمي. -

ت�ضجيع طالب الدرا�ضات العليا لتوجيه بحوثهم فيما يخدم املجتمع والتنمية. -

التو�ضع يف برامج الدرا�ضات العليا يف اجلامعة وتوفري الإمكانات من اأع�ضاء هيئة التدري�س واملعامل واملكتبات مما يحقق اأهداف التنمية. -

تطوير نظم التعامالت الإلكرتونية يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل، وت�ضخري تقنية املعلومات والت�ضالت احلديثة لتوفري مزيد من فر�س التعليم العايل. -

تقدمي الأبحاث والدرا�ضات الداعمة لتح�ضني اإنتاجية القت�ضاد الوطني من خالل امل�ضروعات املمولة من عمادة البحث العلمي، ومراكز البحوث بالكليات،  -

والدرا�ضات  للبحوث  اهلل  عبد  امللك  معهد  طريق  عن  عليها  املتعاقد  واخلا�س  العام  القطاع  م�ضروعات  وكذلك  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  ومدينة 

ال�ضت�ضارية.

           واأخريًا، فاإن تنفيذ اخلطة الإ�ضرتاتيجية للجامعة بدقة، يتطلب تعاونًا بني جميع الأطراف يف هذا ال�ضاأن؛ لي�ضمن للجامعة حتقيق روؤيتها يف الريادة العاملية، والتمّيز 

يف بناء جمتمع املعرفة، وحتقيق ر�ضالتها واأهدافها الإ�ضرتاتيجية يف وقت ق�ضري، وباأقل اجلهد والإمكانات.
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   فهرسة الجداول
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5-3
ن�ضبة اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم اإىل طالب اجلامعة املقيدين وطالباتها املقيدات وزعت بح�ضب 
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99اأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ومن يف حكمهم املعينني موزعني بح�ضب الكلية واملرتبة العلمية واجلن�س6-3

101اأع�ضاء هيئة التدري�س  ومن يف حكمهم من املرقني موزعني بح�ضب الكلية  واملرتبة العلمية  واجلن�س7-3

104اأع�ضاء هيئة التدري�س  املتفرغني علميًا موزعني بح�ضب الكلية واملرتبة العلمية واجلن�س8-3
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125اأعداد املبتعثني واملبتعثات اجلدد للدرا�ضة باخلارج وزعت ح�ضب مكان الدرا�ضة والدرجة العلمية واجلن�س2-4

3-4
اأعداد املبتعثني واملبتعثات املوا�ضلني لدرا�ضتهم باخلارج وزعت بح�ضب جهة البتعاث والتخ�ض�س والدرجة 

العلمية واجلن�س
127
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اأعداد املبتعثني املوا�ضلني لدرا�ضتهم واملبتعثات املوا�ضالت  لدرا�ضتهن  باخلارج موزعني ح�ضب مكان الدرا�ضة  
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