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1-1-1 وجود خطة واضحة لتطوير البرامج الحالية بما يتواءم مع 
10التوجهات المحلية والعالمية الحديثة

1-1-2  استحداث تخصصات نوعية تتواءم مع سوق العمل الوطني 
25والعالمي

1-1-3  الكفاءة المهنية لطالب وخريجي الجامعة في التخصصات 
28المختلفة

131-1-4 تكافؤ الفرص للتعليم بين الذكور واإلناث

132-2 الشراكات الوطنية والعالمية

1-2-1 وجود شراكات واتفاقيات تسهل إنشاء برامج دراسية مشتركة مع 
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47البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة بمنح أو غيرها

148-3 السمعة العلمية
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بدعــم  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات  تحظــى 
واهتمــام الدولــة )حفظهــا اللــه(، فجــاءت الموافقــة علــى نظام الجامعات الذي ســينقل 
الجامعــات إلــى فكــر جديــد يســاهم فــي تحقيــق الطموحــات والتطلعــات التــي تتواكــب 
ــادي فــي نهضــة الوطــن،  ــز مكانتهــا ودورهــا الري ــة المملكــة 2030، وفــي تعزي مــع رؤي
ويأتــي نظــام الجامعــات مؤكــدًا علــى االســتقاللية المنضبطــة إداريــًا وماليــًا وأكاديميــًا.

وانطالقــا مــن حــرص مجلــس شــؤون الجامعــات علــى التأكــد مــن جاهزيــة الجامعــات 
لتطبيــق نظــام الجامعــات ومــن ثــم اختيــار الجامعــات الثــالث التــي ســيطبق عليهــا 
النظــام كمرحلــة أولــى، قامــت األمانــة العامــة لمجلــس شــؤون الجامعــات ببنــاء معاييــر 

ومؤشــرات تســاعد فــي تحديــد قــدرة الجامعــات علــى التحــول.

وقــد حرصــت أمانــة مجلــس شــؤون الجامعــات علــى التأكيــد علــى المرونــة فــي 
التعبيــر عــن ذاتهــا وفكرهــا  الجامعــات مــن  التــي تمكــن  تقديــم األدلــة والشــواهد، 
وإظهــار نقــاط التميــز التــي تؤهلهــا لتطبيــق النظــام بنجــاح مــن خــالل الخطــوط العريضــة 
ــة   ــم ترشــيح أعلــى ثــالث جامعــات مــن حيــث نســبة الجاهزي ــة، ليت التــي وضعتهــا األمان
لتطبيــق النظــام )فــي مرحلتــه األولــى(، وُيضــم لهــا باقــي الجامعــات بحســب جاهزيتهــا 

تباعــًا فــي المراحــل القادمــة. 

مقدمة
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مرفق ملخص سابق بجاهزية الجامعة لنظام 
الجامعات الجديد

ــة ومنشــآتها تســعي  ــز بمنســوبيها وبرامجهــا األكاديمي ــد العزي وجامعــة الملــك عب
دائمــا للقيــام بواجبهــا الوطنــي فــي خدمــة المجتمــع ودعــم االقتصــاد القائــم علــى 
المعرفــة مــن خــالل التركيــز علــى نواتــج التعلــم، مــع الحفــاظ علــى الجــودة والتميــز ألكثــر 
مــن خمســين عامــا بتوفيــق مــن اللــه، ثــم بدعــم والة األمــر حفظهــم اللــه، واضعــة نصــب 
عينيهــا أهــداف وبرامــج رؤيــة المملكــة 2030، فخطــت خطــوات متســارعة فــي كافــة 
المجــاالت، كمــا ركــزت الجامعــة علــى جانــب البحــث العلمــي، مؤمنــة أن التميــز واالبتــكار 
هــو طريقهــا نحــو العالميــة. ولقــد قامــت قطاعــات الجامعــة المختلفــة برصــد وتســجيل 
أبــرز الفعاليــات والنشــاطات لتوضيــح إنجــازات الجامعــة فــي شــكل عــام مبســط يوضــح 
جاهزيــة الجامعــة لتطبيــق نظــام الجامعــات ولمعاييــر ومؤشــرات اختيــار الجامعــات التــي 

ســيطبق عليهــا نظــام الجامعــات الجديــد.
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1-1 البرامج األكاديمية

ــواءم  ــا يت ــة بم ــج الحالي ــر البرام ــة لتطوي ــة واضح ــود خط 1-1-1 وج
ــة ــة الحديث ــة والعالمي ــات المحلي ــع التوجه م

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

1-1-1 وجــود خطــة واضحــة لتطويــر 1-1 البرامج األكاديمية
مــع  يتــواءم  بمــا  الحاليــة  البرامــج 
والعالميــة  المحليــة  التوجهــات 

يثــة لحد ا

األكاديميــة  البرامــج  لتطويــر  الجامعــة  خطــة   -
لمواءمــة التوجهــات المحليــة والعالميــة الحديثة.

الجامعــة  خطــة  مــن  تنفيــذه  تــم  بمــا  تقريــر   -
مــع  يتــواءم  بمــا  الحاليــة  البرامــج  لتطويــر 

الحديثــة. والعالميــة  المحليــة  التوجهــات 

المناهــج  إلــى مركــز  المناهــج  العزيــز بتحويــل وحــدة  الملــك عبــد  قامــت جامعــة 
التعليميــة وذلــك بالقــرار رقــم 5702 /ق وتاريــخ 16/5/ 1440هـــ وقــد حقــق هــذا المركــز 

العديــد مــن اإلنجــازات مــن أهمهــا: 

اعتمــاد البرامــج الدراســية مــن وزارتــي الخدمــة المدنيــة والعمــل واســتطالع آراء 	 
اصحــاب الخبــرة والمســتفيدين، للتأكــد مــن احتياجــات ســوق العمــل لخريجــي 

البرنامــج الدراســي وضمــان توفــر فــرص عمــل لهــم قبــل اعتمــاده.

اســتحداث مجموعــة مــن البرامــج الدراســية الجديــدة لتتواكــب مــع احتياجــات 	 
ســوق العمــل ورؤيــة المملكــة 2030

استحداث مجموعة من البرامج األكاديمية النوعية الجديدة بالجامعة.	 

عقــد اتفاقيــة لتطويــر ومراجعــة المناهــج لتخصصيــن مــع مركــز المناهــج بواليــة 	 
بوســطن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

ــة 	  ــة للخطــط الدراســية عــن طريــق عقــد اتفاقي تبنــي سياســة المراجعــة الخارجي
تعــاون مــع جامعــة مونــاش Monash بأســتراليا.

عقــد اتفاقيــة مــع شــركة بيرســون © Person ® الســتحداث المناهــج الرقميــة 	 
للمــواد العامــة للســنة التحضيريــة.

عقــد اتفاقيــة مــع شــركة ســينقيج  Cingage  الســتحداث المناهــج الرقميــة 	 
للمــواد العامــة للســنة التحضيريــة.
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وقــد نتــج عــن ذلــك االنتهــاء مــن تطويــر 13 خطــة دراســية بكليــات الجامعــة لتحقيــق 
المواءمــة مــع التوجهــات المحليــة والدوليــة، كمــا ان هنــاك 16 خطــة دراســية ال تــزال 
تحــت التطويــر يشــمل برامــج البكالوريــوس وكذلــك برامــج الدراســات العليــا. وفــي هــذا 
اإلطــار تــم اعتمــاد الخطــط الدراســية المطــورة لمرحلــة البكالوريــوس فــي األقســام 
العلميــة بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، والخطــة الدراســية لمرحلــة البكالوريــوس 
لقســم األطــراف الصناعيــة واألجهــزة التعويضيــة بكليــة علــوم التأهيــل الطبــي. كمــا 
تمــت الموافقــة علــى الخطــة الدراســية المطــورة لمرحلــة البكالوريــوس لقســم دراســات 
لمرحلــة  المطــورة  الدراســية  والخطــة  والتصاميــم،  اإلنســان  علــوم  بكليــة  الطفولــة 

ــغ. ــة العلــوم واآلداب براب ــة بكلي البكالوريــوس لقســم اللغــة اإلنجليزي

هــذا وقــد قــام مركــز مواءمــة مخرجــات التعليــم مــع ســوق العمــل بتنفيــذ خطــة 
واضحــة لتطويــر البرامــج الحاليــة بمــا يتــواءم مــع التوجهــات المحليــة والعالميــة الحديثــة.

هــذا ويمتلــك مركــز المناهــج لجنــة استشــارية مــن أربــاب األعمــال للمســاهمة فــي 
تطويــر البرامــج التعليميــة الحاليــة تماشــيا مــع متطلبــات ســوق العمــل علــى المســتوي 
المحلــي.  كمــا تســاهم اللجنــة االستشــارية لجامعــة الملــك عبــد العزيــز والتــي تأسســت 
بالعــام 2010م، فــي تطويــر البرامــج التعليميــة الحاليــة بمــا يتــواءم مــع التوجهــات 
ــرة  العالميــة الحديثــة، حيــث تعمــل هــذه اللجنــة علــى االســتفادة مــن علــم وفكــر وخب
علــوم  علــى  الجامعــة  النفتــاح  جديــدة  أداء  محــركات  توظيــف  فــي  الهيئــة  أعضــاء 
المســتقبل وتطويــر البرامــج التعليميــة بمــا يتواكــب مــع التوجهــات العالميــة، والعمــل 
علــى إيجــاد لغــة مشــتركة بيــن الجامعــة والجامعــات العالميــة.، باإلضافــة إلــى العمــل 

ــا. علــى إيجــاد شــراكة وتوأمــة فعليــة مــع عــدد مــن الجامعــات المصنفــة عالمًي
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الخطة االستراتيجية ومؤشرات األداء لمركز مواءمة مخرجات 
التعليم مع سوق العمل

الهدف 
االستراتيجي

األهداف 
الفرعية

البرامج

مؤشر األداءالمخرجات المتوقعةالجهة المسؤولة/ المتعاونة

 ضمــان توافــق مخرجــات البرامــج التعليميــة بالجامعــة مــع ســوق 	 
العمــل بالمملكــة ومتطلبــات رؤيــة 2030 ومتطلبــات هيئــة تقويــم 

ــم. التعلي

ضمــان توافــق مخرجــات البرامــج التعليميــة بالجامعــة مــع ســوق 	 
العمــل بالمملكــة ومتطلبــات رؤيــة 2030 ومتطلبــات هيئــة تقويــم 

التعليــم.

النظــري 	  واإلطــار  التحليليــة  للدراســة  العلمــي  الفريــق  تشــكيل 
والعملــي لهــا ودراســة حالــة مخرجــات الجامعــة فــي ســوق العمــل.

تصميــم االســتبيانات الخاصــة بالشــركات والخريجيــن بالتعــاون مــع 	 
إدارة القيــاس والتقويــم

عمل مسح ميداني وزيارات ألهم الشركات	 

لخريجــي 	  المســتقطبة  الجهــات  عــن  الالزمــة  المعلومــات  توفيــر 
عبدالعزيــز. الملــك  جامعــة 

تجهيز اإلطار النظري وفريق وجود الدراسةفريق عمل الدراسة
العمل

تنفيــذ دراســة واقــع مخرجــات الجامعــة فــي ســـوق العمــل )الخارطــة 
المهنيــة(
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األهداف 
الفرعية

البرامج

مؤشر األداءالمخرجات المتوقعةالجهة المسؤولة/ المتعاونة

اســتقطاب الباحثيــن والمستشــارين للعمــل علــى الدراســات البحثية 	 
لســوق العمــل. الفريــق مكــون مــن:

3 مستشارين من أعضاء هيئة التدريس.	 

باحثان	 

موظفان لعالقات سوق العمل.	 

ــة متخصصــة فــي مواءمــة مخرجــات 	  التعــاون مــع جهــات بحثي
ــًا. ــا وعالمي ــم محلي التعلي

المؤتمــرات 	  وحضــور  العلميــة  واألوراق  األبحــاث  نتائــج  نشــر 
العمــل. ســوق  دراســات  فــي  المتخصصــة  الدوليــة  العلميــة 

عقــد ملتقــى ســنوي علــى مســتوى الجامعــة لدعــم البحــوث 	 
واإلســهامات العلميــة الخاصــة بمواءمــة مخرجــات التعليــم مــع 

ســوق العمــل.

تجهيز اإلطار النظري وفريق وجود الدراسةفريق عمل الدراسة
العمل

دعــم االســهامات البحثيــة والدراســات علــى مســتوى الجامعــة وتحليــل 
نتائــج الدراســات والبحــوث حــول احتياجــات ســوق العمــل والخريجيــن 
لمتطلبــات  وفقــًا  التعليميــة  والمناهــج  العلميــة  األقســام  لتطويــر 

قطــاع األعمــال.
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األهداف 
الفرعية

األهداف 
الفرعية

البرامج

البرامج

حصر قائمة بالمعارض والمؤتمرات المحلية للتوظيف.	 

تعريف بأهداف ومهام المركز لقطاع األعمال	 

تقديم وعرض نتائج الدراسات البحثية المتعلقة بالتوظيف.	 

جمــع المعلومــات مــن الجهــات المشــاركة فــي المؤتمــر وخصوصــا 	 
الشــركات الكبــرى والمؤسســات الحكوميــة المعنيــة بالتوظيــف.

النظــري 	  واإلطــار  التحليليــة  للدراســة  العلمــي  الفريــق  تشــكيل 
والعملــي لهــا ودراســة حالــة مخرجــات الجامعــة فــي ســوق العمــل.

تصميــم االســتبيانات الخاصــة بالشــركات والخريجيــن بالتعــاون مــع 	 
إدارة القيــاس والتقويــم.

عمل مسح ميداني وزيارات ألهم الشركات	 

لخريجــي 	  المســتقطبة  الجهــات  عــن  الالزمــة  المعلومــات  توفيــر 
عبدالعزيــز. الملــك  جامعــة 

إدارة دراسات سوق العمل

فريق عمل الدراسة

المشاركة في المؤتمرات

وجود الدراسة

المشاركة في عدد من 
المؤتمرات المحلية 
والعالمية للتوظيف

تجهيز اإلطار النظري وفريق 
العمل

المشاركة في معارض وزارة التعليم والمؤتمرات المتعلقة بالتوظيف.

تنفيــذ دراســة واقــع مخرجــات الجامعــة فــي ســوق العمــل )الخارطــة 
المهنيــة(

الجهة المسؤولة/ المتعاونة

الجهة المسؤولة/ المتعاونة

المخرجات المتوقعة

المخرجات المتوقعة

مؤشر األداء

مؤشر األداء
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األهداف 
الفرعية

لخريجــي 	 البرامج المســتقطبة  الوظيفيــة  بالمؤسســات  قائمــة  تحديــد 
الكليــات بحســب  الجامعــة 

حــث الكليــات والمعاهــد علــى االســتفادة مــن قطاعــات األعمــال 	 
فــي اللجــان االستشــارية الخاصــة بتحديــث المناهــج والبرامــج العلميــة

بالمهــارات 	  األعمــال  قطاعــات  مــع  ودراســات  اســتبيانات  عمــل 
المطلــوب غرســها فــي الطــالب عــن طريــق المناهــج األكاديميــة 

والتدريبيــة

الكليــات 	  وتوجيــه  المزاولــة  ورخــص  المهنيــة  الشــهادات  حصــر 
الجتيازهــا الطــالب  بإعــداد  والمعاهــد 

دور المرأة 	 

ذوي االحتياجات الخاصة	 

إدارة تطوير مخرجات 	 
التعليم 

مركز المناهج التعليمية	 

تقديم آليات واضحة 
للتعاون مع القطاع الخاص 

لتطوير التعليم

عدد األفراد المشاركين 	 
في تطوير المناهج 

األكاديمية

 عدد اللجان	 

وضع اإلجراءات واآلليات للتعاون مع مؤسسات قطاعات األعمال 
لتطوير التعليم ووضع البرامج والمناهج األكاديمية والتدريبية للطالب.

مؤشر األداءالمخرجات المتوقعةالجهة المسؤولة/ المتعاونة

الهدف 
االستراتيجي

ــر الخطــط الدراســية  التعــاون مــع الكليــات والمعاهــد بالجامعــة لتطوي
والبرامــج والمقــررات واســتحداث برامــج جديــدة حســب احتيــاج ســوق 

العمــل لتعزيــز وتحســين الجــودة واالبتــكار فــي مخرجــات التعليــم.
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األهداف 
الفرعية

العمل بقرب من قطاعات األعمال وجهات التوظيف	 البرامج

دراسة الوظائف الحالية المشغولة بغير السعوديين	 

مقارنــة أعــداد خريجــي الجامعــة بالجامعــات األخــرى وتقديــر حجــم 	 
الســوق المســتقبلي للتخصصــات العلميــة والوظيفيــة

دعــوة أربــاب العمــل وقطــاع األعمــال لعــرض التجــارب وتوجهــات 	 
ســوق العمــل

الكليــات واألقســام 	  اللجــان االستشــارية فــي  اســتحداث وتفعيــل 
أربــاب األعمــال. العلميــة بمشــاركة 

عمل اللقاء السنوي لمواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل	 

إدارة دراسات سوق 	 
العمل

مركز اإلرشاد المهني 	 
والدعم الوظيفي

وزارة العمل	 

هيئة اإلحصاء	 

الوظائف المطلوبة في دراسة عن توجه السوق
المستقبل

معرفــة توجهــات وخطــط قطاعــات األعمــال فــي التوظيــف والمهــن 
المســتقبلية.

مؤشر األداءالمخرجات المتوقعةالجهة المسؤولة/ المتعاونة
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األهداف 
الفرعية

الجامعــة 	 البرامج وكالــة  فــي  التعليميــة  المناهــج  مركــز  مــع  التنســيق 
لحــث  العليــا  للدراســات  الجامعــة  ووكالــة  التعليميــة  للشــؤون 
الكليــات والمعاهــد بتحديــث برامجهــا بمــا يتناســب مــع احتياجــات 

العمــل ســوق 

التنســيق مــع مركــز المناهــج التعليميــة فــي وكالــة الجامعة للشــؤون 	 
التعليميــة لحــث الكليــات والمعاهــد بتحديــث برامجهــا وفقــا للرخــص 

واالختبــارات المهنيــة واالحترافية

إدارة تطوير مخرجات 	 
التعليم

مركز المناهج التعليمية	 

عمادة الدراسات العليا	 

نسبة البرامج المحدثة في تطوير الخطط الدراسية
الكليات بما يتواءم مع 
متطلبات سوق العمل

حث الكليات والمعاهد على تحديث وتطوير برامجها التعليمية

مؤشر األداءالمخرجات المتوقعةالجهة المسؤولة/ المتعاونة
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الهدف 
االستراتيجي

وضــع السياســات الحاكمــة لربــط األقســام العلميــة المختلفــة بالجامعة 
مــع مؤسســات قطاعــات األعمال.

األهداف 
الفرعية

حصر التخصصات الفريدة بالجامعة ومعرفة الكليات المانحة.	 البرامج

ــت 	  ــل إنترن ــي مث ــدة تتماشــى مــع النمــو التقن اســتحداث برامــج جدي
األشــياء والــذكاء االصطناعــي والطاقــة المتجــددة وغيرهــا.

ــة 	  ــوم المهن ــدة فــي ي عــرض مشــاريع التخــرج فــي التخصصــات الفري
فــي الجامعــات

إشــراك الطــالب فــي التخصصــات الفريــدة فــي األبحــاث العلميــة 	 
والمؤتمــرات

عــرض إنجــازات التخصصــات الفريــدة فــي الصحــف المحليــة والقنــوات 	 
التواصــل االجتماعي

مركز اإلرشاد المهني 	 
والدعم الوظيفي

إدارة دراسات سوق 	 
العمل

إدارة تطوير مخرجات 	 
التعليم

مركز المناهج التعليمية	 

عمادة دراسات العليا	 

إبراز التميز األكاديمي في 
التخصصات الفريدة

عدد البرامج المستحدثة	 

عدد األخبار المنشورة 	 
عن إنجازات التخصصات 

الفريدة

عدد األبحاث المنشورة 	 
مع طالب التخصصات 

الفريدة

تســويق التخصصــات الفريــدة التــي تميــز الجامعــة فــي ســوق العمــل 
بالمملكــة.

مؤشر األداءالمخرجات المتوقعةالجهة المسؤولة/ المتعاونة
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األهداف 
الفرعية

األهداف 
الفرعية

البرامج

البرامج

بشــكل 	  وتحديثهــا  ويتــم  التدريــب  معاهــد  بأســماء  قائمــة  إنشــاء 
اإللكترونــي المركــز  موقــع  فــي  وإضافتهــا  مســتمر 

عقــد اتفاقيــات مــع معاهــد التدريــب لتقديــم دورات احترافيــة فــي 	 
ــة  الشــهادات المهني

فــي 	  المطلوبــة  الناعمــة  المهــارات  فــي  الطــالب  قــدرات  تطويــر 
العمــل ورش  مــن  مجموعــة  عبــر  العمــل  ســوق 

التنســيق مــع جهــات التوظيــف لعقــد ورش عــن كتابة الســيرة الذاتية 	 
والمقابــالت الشــخصية وطــرق البحــث عن الوظائف

التعــاون مــع صنــدوق المــوارد البشــرية “هــدف” فــي دعــم الطــالب 	 
فــي الــدورات المهنيــة واالحترافيــة

إدارة دراسات سوق العمل

مركز اإلرشاد المهني 	 
والدعم الوظيفي

مركز إعداد قيادات 	 
المستقبل

إدارة دراسات سوق 	 
العمل

تقديم قائمة معاهد 
التدريب الديناميكية

تطوير مخرجات التعليم 
مهنيًا واحترافيًا

عدد المعاهد في 	 
القائمة

عدد زوار الصفحة 	 
اإللكترونية

عدد الدورات	 
عدد الحضور	 
المقارنات في األداء قبل 	 

وبعد الدورات
عدد االختبارات المهنية 	 

المجتازة

الخارجيــة وشــروطها  والمنــح  التدريــب  أماكــن  بأســماء  قائمــة  إعــداد 
لهــا. الطــالب  وتوجيــه 

عقــد ورش عمــل للطــالب فــي المرحلــة النهائيــة مــن الدراســة بالتنســيق 
مــع مؤسســات التوظيــف وقطــاع األعمــال بالمملكــة.

الجهة المسؤولة/ المتعاونة

الجهة المسؤولة/ المتعاونة

المخرجات المتوقعة

المخرجات المتوقعة

مؤشر األداء

مؤشر األداء
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األهداف 
الفرعية

التوقيــع مــع القطــاع الخــاص لعمــل استشــارات ودراســات بحثيــة 	 البرامج
وعمليــة عــن مواضيــع حيويــة فــي مجــال التخصــص العملــي

حــث الكليــات والمعاهــد علــى تركيــز مشــاريع التخــرج فــي المواضيــع 	 
الحديثــة والمطلوبــة فــي ســوق العمــل

ربــط الكليــات والمعاهــد مــع القطــاع الخــاص فــي برامــج التدريــب 	 
بالتوظيــف المنتهــي  التعاونــي 

خريجــة 	  الســعودية  المــرأة  عمــل  نســبة  لرفــع  اتفاقيــات  توقيــع 
والعــام الخــاص  القطــاع  فــي  الجامعــة 

دعم التدريب التعاوني والصيفي في المنشآت المحلية والدولية.	 

تمكــن 	  العمــل  لســوق  أجهــزة وأدوات معمليــة مواءمــة  اســتيراد 
ريــادة األعمــال ومولــد وظائــف

معهد البحوث 	 
واالستشارات

وادي جدة	 
مركز ريادة األعمال	 
مركز مواءمة مخرجات 	 

التعليم مع سوق العمل
مركز المناهج التعليمية	 
مركز اإلرشاد المهني 	 

والدعم الوظيفي

الربط المباشر بين 	 
الجامعة والقطاعات 

الخارجية
رفع كفاءة الطالب 	 

لتحقيق الرؤية 2030
تحسين المهارات 	 

التطبيقية للطالب

عدد العقود الموقعة بين 	 
الكليات وقطاع األعمال

عدد شركات التدريب 	 
التعاوني

نسبة زيادة عمل خريجات 	 
الجامعة في قطاعات 

األعمال
عدد شركات التدريب 	 

التعاوني
عدد الشركات الناشئة من 	 

خريجين

والجهــات  الجامعــة  كليــات  بيــن  تفاهــم  ومذكــرات  شــراكات  عمــل 
المســتفيدة فــي ســوق العمــل لتحقيــق رؤيــة المملكــة للتوظيــف فــي 

ســوق العمــل. وتعزيــز مهــارات الطــالب التطبيقيــة.

مؤشر األداءالمخرجات المتوقعةالجهة المسؤولة/ المتعاونة

الهدف 
االستراتيجي

الخريــج  ومواصفــات  التعليــم  نواتــج  يخــص  مــا  تنفيــذ  فــي  التعــاون 
للجامعــة. االســتراتيجية  الخطــة  فــي  الســوق  واحتياجــات 
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األهداف 
الفرعية

تنفيذ زيارات لجميع الجهات المعنية 	 البرامج

تنفيــذ ورشــة عمــل مركزيــة حــول أدوار المركــز التنفيذيــة فــي ضــوء 	 
ــز وتقاطعاتهــا مــع باقــي المراكــز والمبــادرات مثــل: خطــة تعزي

تطويــر المقــرر التدريبــي ومشــروع التخــرج داخــل البرنامــج التعليمــي 	 
مــع قطاعــات متميــزة. 

دراسة أثر مخرجات الجامعة في سوق العمل.	 

للجمعيــات 	  مهنيــة  اختبــارات  لدخــول  الخريجيــن  الطلبــة  تأهيــل 
. لعلميــة ا

مركز اإلرشاد المهني 	 
والدعم الوظيفي

مركز المناهج التعليمية	 

إدارة القياس والتقويم	 

بناء دور واضح للمركز في 
إطار األجسام المعنية 

بجودة مخرجات العملية 
التعليمية وتحرير األدوار 
والتقاطعات والتعريف 
بالمركز وأدواره للكليات 

والمعاهد

تنفيذ الفعاليات	 

تطوير الوثيقة الناظمة	 

تحريــر أدوار المركــز فــي ضــوء التقاطعــات مــع الجهــات والمبــادرات ذات 
العالقــة.

مؤشر األداءالمخرجات المتوقعةالجهة المسؤولة/ المتعاونة
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إنجازات مركز المواءمة لتنفيذ خطة الجامعة لتطوير البرامج 
الحالية بما يتواءم مع التوجهات المحلية والعالمية الحديثة

عدد االتفاقيات مع أرباب 
العمل

عدد الملتقيات لتوجيهات 
سوق العمل

عدد الطالب والطالبات 
المستفيدين

عدد الزيارات الميدانية لسوق 
العمل

عدد ورش العمل من أرباب 
العمل

عدد دراسات سوق العمل 
R&D ودراسات

21

4

<7600

40

35

11
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يتم تطوير المناهج لدعم المهارات التالية

الــذكاء العاطفــي )اإلدارة الذاتيــة والوعــي االجتماعــي 	 
وإدارة العالقــات(

المرونة الذهنية والنفسية والعاطفية	 

القدرة على المواجهة والتكييف والتغيير	 

تعزيز مهارات ال تتميز بها اآللة والربوتات

العمل الجماعي	 

التواصل	 

اإلبداع	 

التفكير الناقد	 

الحكمة والدين	 

تعزيز الصورة الذهنية للتعليم المستمر مدى الحياة	 

التعليم ال ينتهي بالتوظيف	 

التركيــز علــى التحديــات الكبــرى التــي ســتبقى لفتــرات 	 
طويلــة )الطاقــة والبيئــة واألمــن والصحــة(.

ربط مع برامج رؤية المملكة 2030.	 

تطوير المناهج والمقررات

تطوير التربوي والتعليمي

التعليم مدى الحياة

التحديات الكبرى

كمــا ســاهم مركــز المواءمــة فــي إعــداد الطــالب لوظائــف المســتقبل، حيــث تشــير 
الدراســات أن %65 مــن الوظائــف التــي ســوف يشــغلها الطــالب الحالييــن بحلــول عــام 

2030 لــم تســتحدث بعــد، وذلــك مــن خــالل المســاهمة فــي:
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كمــا وقعــت الجامعــة اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع شــركة هــواوي العالميــة، وذلــك 
يــوم االثنيــن 12 نوفمبــر 2019م، فــي المقــر الرئيســي لشــركة هــواوي بمدينــة شــنجن 
ــز لتقديــم شــهادات  فــي الصيــن، إلنشــاء أكاديميــة هــواوي بجامعــة الملــك عبــد العزي
وبرامــج هــواوي االحترافيــة، ودعــم التدريــب للطــالب فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات، وذلــك تماشــًيا مــع أهــداف الجامعــة االســتراتيجية فــي ربــط مخرجــات 
التعليــم مــع احتياجــات ســوق العمــل. وبموجــب االتفاقيــة، ســتقوم شــركة هــواوي 
االحترافيــة،  هــواوي  برامــج  لتقديــم  التقنيــات  بأحــدث  متخصصــة  معامــل  بتجهيــز 
والتعــاون فــي الخطــط المســتقبلية للجامعــة للتحــول الرقمــي، لتكــون جامعــة الملــك 
عبــد العزيــز أول جامعــة ذكيــة بالمملكــة. كمــا تمــت مناقشــة التعــاون فــي الخطــط 
المســتقبلية للجامعــة للتحــول الرقمــي لتكــون جامعــة الملــك عبــد العزيــز أول جامعــة 
ذكيــة بالمملكــة، لتطويــر مهــارات التقنيــة فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي وإنترنــت 
األشــياء، والحوســبة الســحابية، وتقنيــة الجيــل الخامــس. كمــا تــم التأكيــد علــى أهميــة 
التحالــف وتعزيــز العالقــة بيــن الجامعــة والشــركة للقيــام باألبحــاث المشــتركة لدعــم 

البحــث والتطويــر.

مرفق 1-1-1 تقرير بما تم تنفيذه من خطة الجامعة 
لتطوير البرامج الحالية بما يتواءم مع التوجهات المحلية 

والعالمية الحديثة
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استحداث تخصصات نوعية تتواءم مع سوق العمل الوطني   2-1-1
والعالمي

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

1-1-2 اســتحداث تخصصــات نوعيــة 1-1 البرامج األكاديمية
تتــواءم مــع ســوق العمــل الوطنــي 

والعالمــي

- بيــان بالتخصصــات النوعيــة التــي تــم اســتحداثها 
الوطنــي  العمــل  ســوق  الحتياجــات  تلبيــة 

والعالمــي.

تمــت الموافقــة علــى الخطــط الدراســية للبرامــج الدراســية المدفوعــة التكاليــف 
للتخصصــات النوعيــة التــي تتــواءم مــع ســوق العمــل الوطنــي والعالمــي مثــل الدبلــوم 
المحاســبة  ودبلــوم  واإلدارة،  االقتصــاد  بكليــة  الطبيــة  الســكرتارية  فــي  المهنــي 
االحترافــي، ودبلــوم التأميــن االحترافــي، ودبلــوم التســويق االحترافــي، وبرنامــج إدارة 
ــة،  ــات الرياضي ــج اإلصاب الشــبكات، ودبلــوم التعقيــم، ودبلــوم المبيعــات، ودبلــوم معال
ودبلــوم قياســات وتحليــل وعــالج اضطرابــات المشــي عنــد األطفــال والكبــار، ودبلــوم 

التدليــك العالجــي لحركــة األنســجة.

كمــا تمــت الموافقــة علــى إقــرار الخطــط الدراســية للبرامــج الدراســية المدفوعــة 
التكاليــف بكليــة األعمــال برابــغ: دبلــوم اإلدارة الرياضيــة، وبرنامــج الدبلــوم التأهيلــي 
فــي إدارة الحــج والعمــرة بكليــة الســياحة وكذلــك تطويــر برنامــج الماجســتير فــي العلــوم 
األســرية بالمقــررات والدراســية والرســالة؛ المقــدم مــن قســم العلــوم األســرية بكليــة 
علــوم اإلنســان والتصاميــم. كمــا تــم اجــراء تعديــالت علــى مقــررات اللغــة االنجليزيــة 
لتتوافــق بشــكل أكثــر فعاليــة مــع متطلبــات المســار العلمــي ومتطلبــات مســار العلــوم 

االنســانية واإلداريــة، وماجســتير العلــوم فــي الصيدالنيــات بكليــة الصيدلــة.

مجال تطوير الخطط الدراسية بكليات الجامعة

تم االنتهاء من تطويرها 
بالكامل

قيد التطوير

1316
خطةخطة
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تطويــر  مــع  الجامعــة  خريــج  ومهــارات  كفايــات  بتحديــد  الجامعــة  قامــت  وقــد 
المقــررات العامــة لطلبــة الجامعــة. وتــم ضمــن هــذا الســياق توقيع عدة شــراكات مهمة 
كالشــراكة مــع شــركة بيرســن التعليميــة الرائــدة فــي تطويــر المناهــج الرقميــة، وشــركة 
ــة، لالســتفادة  ــل الجامعــة الــي جامعــة ذكي ــذكاء االصطناعــي وتحوي ــز ال هــواوي لتعزي
ــذكاء االصطناعــي فــي جميــع برامــج البكالوريــوس ولتســهم فــي تحقيــق  مــن إدراج ال
رؤيــة المملكــة 2030. كمــا تــم توقــع شــراكة مــع جامعــة ماساتشوســتس وكــذا جامعــة 

مونــاش لتطويــر طــرق التقويــم.

البرامج األكاديمية أو األقسام المستحدثة للمواءمة مع سوق 
العمل في جامعة الملك عبد العزيز للعام المالي 1439 /1440هــ

أسماء البرامج االكاديمية/ األقسام المستحدثة للمواءمة مع 
سوق العمل 

المرحلة )دبلوم / بكالوريوس 
اإلجمالي/ ماجستير / دكتوراه(

1دبلومإدارة خدمات الحج والعمرة/ كلية السياحة 

1دبلومالسفر والسياحة )إدارة المطارات( / كلية السياحة 

1دبلومالسفر والسياحة )إدارة المطارات( / كلية السياحة 

1دبلومالسفر والسياحة )إدارة الوجهات السياحة( / كلية السياحة 

1دبلومالسفر والسياحة )إدارة الفعاليات والمناسبات( / كلية السياحة 

1دبلوم الفندقة والضيافة /كلية السياحة

1بكالوريوسإدارة الضيافة /كلية السياحة

1بكالوريوس إدارة السفر والسياحة /كلية السياحة

1بكالوريوسإدارة الفعليات /كلية السياحة

1ماجستيرادارة األزمات والكوارث/كلية علوم األرض

1ماجستيرتقنيات التعليم/ كلية الدراسات العليا التربوية

1ماجستيراإلدارة التربوية / كلية الدراسات العليا التربوية

1ماجستيرالتوجيه واإلرشاد التربوي / كلية الدراسات العليا التربوية

1ماجستيرالتربية الخاصة / كلية الدراسات العليا التربوية

1ماجستيرمعهد األمير خالد الفيصل لالعتدال - االعتدال واألمن الفكري
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أسماء البرامج االكاديمية/ األقسام المستحدثة للمواءمة مع 
سوق العمل 

المرحلة )دبلوم / بكالوريوس 
اإلجمالي/ ماجستير / دكتوراه(

1ماجستيرالحقوق األنظمة - القانون والممارسة المهنية

1ماجستيرالحاسبات وتقنية المعلومات - األمن السيبراني

1ماجستيرالحاسبات وتقنية المعلومات - نظم المعلومات الحاسوبية

1ماجستيرالحاسبات وتقنية المعلومات - تقنية المعلومات

1بكالوريوسالمساحة البحرية/ كلية الدراسات البحرية

1بكالوريوسالمالحة البحرية / كلية الدراسات البحرية

1بكالوريوسالموانئ والنقل البحري / كلية الدراسات البحرية

1بكالوريوسالهندسة البحرية / كلية الدراسات البحرية

1دبلومالسكرتارية الطبية/ عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

1دبلومشبكات سيسكو/ عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

1دبلومعالقات عامة/ عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

الخرائــط ونظــم المعلومــات الجغرافيــة / عمــادة خدمــة المجتمــع 
المســتمر 1دبلوموالتعليــم 

1دبلومتحرير الصحفي / عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

1دبلومعلم النفس السيبراني / عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

1دبلومادارة الرياضية / عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

1دبلوماألمن السيبراني / عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

1دبلوماالرشاد االسري / عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

1دبلومالتسوق التعليمي / عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

1دبلوممحاماة / عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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عدد الخريجين بكليات جامعة الملك عبد العزيز في الفترة
من 1996وحتى 2017م

الكفاءة المهنية لطالب وخريجي الجامعة في التخصصات   3-1-1
المختلفة

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

لطــالب 1-1 البرامج األكاديمية المهنيــة  الكفــاءة   3-1-1
وخريجــي الجامعــة فــي التخصصــات 

لمختلفــة ا

اجتــازوا  الذيــن  الخريجيــن  ونســب  بعــدد  بيــان   -
االختبــارات المهنيــة فــي التخصصــات المختلفــة.

- بيــان بعــدد ونســب الخريجيــن الذيــن التحقــوا 
بســوق العمــل فــي الســنة األولــى بعــد التخــرج.

- بيــان بمشــاركة الطــالب فــي المحافــل المحليــة 
واإلقليميــة والدوليــة.

لقــد كان لتميــز برامــج جامعــة الملــك عبــد العزيــز الدراســية األثــر األكبــر فــي مقــدرة 
خريجــي الجامعــة علــى اجتيــاز االختبــارات المهنيــة فــي التخصصــات المختلفــة والتحــاق 
نســب جيــدة مــن الخريجيــن بســوق العمــل فــي الســنة األولــى بعــد التخــرج. حيــث بلــغ 
متوســط المعــدالت الجامعيــة للذكــور 3.91 ولإلنــاث 4.15، بينمــا بلغــت نســبة اجتيــاز 
االختبــارات المهنيــة للذكــور ٪64 ولإلنــاث ٪74، وبنســبة توظيــف ٪40.63 للذكــور 
و٪45.24 ولإلنــاث )منصــة استشــراف-اإلحصائيات مقدمــة لفئــة خريجــي البكالوريــوس 

مــن الجامعــات الحكوميــة لعــام 2017 م(.
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احصائيات عامة عن حالة التوظيف لخريجي
جامعة الملك عبد العزيز في الفترة من 1996 وحتى 2017م

توزيع الخريجين بناء على نوع العمل أو النشاط بعد التخرج

نسبة اجتياز االختبارات المهنية للتخصصات الصحية 2017م
)هيئة التخصصات الصحية(

النسبةعدد الخريجينحالة التوظيف

%1523860موظف

%1013040غير موظف

%25368100اإلجمالي

يبحث عن يعمل بالتجارة
وظيفة

موظف قطاع 
اهلي

يكمل دراسته

موظف قطاع 
حكومي

8%

32%

31%

27%

2%
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كمــا حصلــت الجامعــة ومنســوبوها خــالل هــذا العــام علــى العديــد مــن الجوائــز 
ــة  ــز فــي رعاي ــزة التمي ــال وليــس الحصــر: المركــز األول لجائ نذكــر منهــا علــى ســبيل المث
المســتفيدين علــى مســتوي الجامعــات الســعودية، وجائــزة الملــك عبــد العزيــز للجــودة 
والتــي حصلــت عليهــا كليــة طــب االســنان، وجائــزة ASPIRE-amee  لمركــز المهــارات 
الســريرية، وجائــزة مكــة للتميــز لألســتاذ الدكتــور عبــد العزيــز بوكــر، وجائزة خليفة لألســتاذ 
الجامعــي األســتاذ الدكتــور/ يوســف عبــد الوهــاب عطيــه، كمــا تــم تكريــم الطــالب 
ــل:  ــة مث ــز فــي عــدد مــن المحافــل الدولي ــات والجوائ ــد مــن الميدالي ــات بالعدي والطالب
معــرض ســيف الدولــي لالبتــكارات بســيئول ، ومعــرض اينــا الدولــي لالبتــكارات بنورمبرج، 

ومعــرض جنيــف الدولــي لالبتــكارات، واالولمبيــاد العالمــي للروبــوت فــي المجــر.

مرفق 1-1-3 تقرير مشاركات جامعة الملك عبد العزيز 
في معارض االبتكارات الدولية
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تكافؤ الفرص للتعليم بين الذكور واإلناث  4-1-1
تقــوم جامعــة الملــك عبــد العزيــز بتنفيــذ رســالتها نحــو المجتمــع الســعودي، وكذلــك 
الدولــي بتنفيــذ البرامــج التعليميــة لخدمــة طالبهــا وطالباتهــا المســجلين البالــغ عددهــم 
139,840فــي العــام الدراســي الحالــي، مــا بيــن طــالب وطالبــات مرحلــة البكالوريــوس 
والدبلــوم والدراســات العليــا، وتلتــزم الجامعــة بمبــدأ تكافــؤ الفــرص بين الذكــور واإلناث، 
حيــث يبلــغ نســبة الذكــور 75,933مــن إجمالــي 139,840 وتتقــارب النســبة كثيــرا لطــالب 
وطالبــات االنتظــام حيــث يبلــع عــدد طــالب االنتظــام 35,222 بينمــا يبــغ عــدد االنــاث  

42,546 بنســبة 1,14 لصالــح الطالبــات.

تكافؤ الفرص بين الطالب والطالبات على مستوى البرامج 
األكاديمية - جامعة الملك عبد العزيز

35,222 42,546

1.14 متوسط النسبة
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1-2 الشراكات الوطنية والعالمية

1-2-1 وجــود شــراكات واتفاقيــات تســهل إنشــاء برامــج دراســية 
ــة ــات محلي ــع جامع ــتركة م مش

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-1 الشراكات الوطنية 
والعالمية

واتفاقيــات  شــراكات  وجــود   1-2-1
دراســية  برامــج  إنشــاء  تســهل 

محليــة جامعــات  مــع  مشــتركة 

- بيــان بالشــراكات واالتفاقيــات الموقعة إلنشــاء 
برامــج دراســية مشــتركة مــع جامعــات محلية

قامــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز بتوقيــع 83 مشــاريع اتفاقيــات وشــراكات دوليــة 
الطبيــة  الطــب والعلــوم  21 فــي مجــال  المختلفــة، منهــا  الجامعــة  بكليــات ومراكــز 
حققــت عــدد 525 إنجــازا، و 19 فــي العلــوم العامــة والتطبيقيــة حققــت عــدد 446 
إنجــازا، و 19 فــي الهندســة والبيئــة حققــت عــدد 327 إنجــازا و 24 فــي مجــال االقتصــاد 

ــوم اإلنســانية حققــت عــدد 508 إنجــازا. والعل

كيانــات  مــع  القويــة  المجتمعيــة  بالشــراكات  العزيــز  عبــد  الملــك  جامعــة  وتتميــز 
الســعودي  العمــل  بســوق  كبيــر  ثقــل  لهــا  اقتصاديــة 

DENMARK

MOLDOVA

SURINAME

فلنندا

اليابان

الصين

ماليزيا

استراليا

نيوزلندا

سنغافورا

كوريا
الجنوبية

بريطانيا هولندا

بلجيكا المانيا

فرنسا
النمسا

سويسرا

اسبانيا تركيا

كندا

الواليات المتحدة
األمريكية

االرجنتين

5

7
اتفاقيات

اتفاقيات
استراليا

3

2

2

2

1

1

1

1

اتفاقيات

اتفاقيات

اتفاقيتان

اتفاقيات

اتفاقية

اتفاقية

اتفاقية

اتفاقية

تركيا

الصين

سويسرا

اليابان

كوريا

ماليزيا

سنغافورا

نيوزلندا

المانيا2

2

2

2
النمسا

هولندا

اتفاقيتان

اتفاقيتان

اتفاقيتان

اتفاقيتان

فنلندا

26

13

اتفاقية

اتفاقية

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

بريطانيا

6

3

اتفاقيات

اتفاقيات

كندا

فرنسا

االرجنتين

اسبانيا1

بلجيكا

اتفاقية

1
اتفاقية
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الشراكات المجتمعية الموقعة إلنشاء برامج دراسية مشتركة
مع جهات محلية

D25:B3+مسمى الشراكة المجتمعية

الجهاتمجالها

)تعليمي، بحثي، 
طبي، اقتصادي، 
تطوعي، أخرى(

)جامعات، مدارس، 
قطاع حكومي، قطاع 

خاص، قطاع خيري( 

قطاع حكوميتعليمياتفاقية الجامعة مع صندوق تنمية الموارد البشرية

قطاع حكوميتعليمي، بحثياتفاقية الجامعة مع هيئة تقويم التعليم العام

شركاتتعليمي، بحثيإتفاقية الجامعة مع شركة تكامل القابضة

تعليمي، بحثي، إتفاقية الجامعة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
قطاع حكوميأخرى

اتفاقية الجامعة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 
قطاع حكوميتعليمي، بحثيوالمسجد النبوي

جامعاتتعليمي، بحثيإتفاقية الجامعة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

محليةتعليمي، بحثيإتفاقية الجامعة مع جامعة األميرة نورة

تعليمي، بحثي، مذكرة تفاهم بين جامعة الملك عبد العزيز وجامعة طيبة
جامعاتأخرى

جامعاتتعليمي، بحثيإتفاقية مع جامعة الجوف

شركاتتعليمي، بحثيإتفاقية مع شركة نجم لخدمات التأمين

شراكة علمية مع قسم تقنية معلومات بكلية الحاسبات وتقنية 
جامعة الملك عبد تعليميالمعلومات

العزيز

شراكة علمية مع قسم مالبس ونسيج بكلية علوم اإلنسان 
جامعة الملك عبد تعليميوالتصاميم

العزيز

شركة قطوف الريادة )مسرعة لألعمال والتدريب وفعاليات ريادة 
األعمال(

تعليمي - 
 قطاع خاصاقتصادي

 قطاع خاصتعليمي - تطوعيمؤسسة غدن للتدريب واالستشارات

 قطاع خاصتعليمي - تطوعيالمكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد

33 جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات
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D25:B3+مسمى الشراكة المجتمعية

الجهاتمجالها

)تعليمي، بحثي، 
طبي، اقتصادي، 
تطوعي، أخرى(

)جامعات، مدارس، 
قطاع حكومي، قطاع 

خاص، قطاع خيري( 

تعليمي - مؤسسة وسم االستدامة
 قطاع خاصاقتصادي

 قطاع خاصتعليمي - تطوعيمؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية

KAFAT - تعليمي
 قطاع خاصاقتصادي

تعليمي - الغرفة التجارية
 قطاع خاصاقتصادي

تعليمي - أرباب الحرف
 قطاع خاصاقتصادي

sandwich Paper - تعليمي
قطاع حكومياقتصادي

تعليمي - بنك التنمية االجتماعية
 قطاع خاصاقتصادي

تعليمي - سدكو )الوعي المالي(
 قطاع خاصاقتصادي

تعليمي - مؤسسة ذات لالستشارات النفسية واألسرية
 قطاع خاصاقتصادي

برنامج )صناعة بطل( اتفاقية تعاون مع مركز القائد الناجح 
لالستشارات اإلدارية LMI   لتطوير األداء وتنمية مهارات خريجات 

الجامعة وصناعة قادة المستقبل في المجال اإلداري.   
جامعات، قطاع )تعليمي(

حكومي

)سبرينغ بورد( اتفاقية تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني 
إكساب الطالبة القدرة على التفاعل بإيجابية والتواصل مع 

اآلخرين وتحفيز الرغبة في التطور والتقدم في العمل والحياة 
الشخصية. 

جامعات، قطاع )تعليمي(
حكومي

جامعاتتعليميدبلوم السكرتارية الطبية

جامعاتتعليميدبلوم شبكات الحاسب سيسكو

جامعاتتعليميدبلوم اللغة االنجليزية

جامعاتتعليميدبلوم العالقات العامة
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D25:B3+مسمى الشراكة المجتمعية

الجهاتمجالها

)تعليمي، بحثي، 
طبي، اقتصادي، 
تطوعي، أخرى(

)جامعات، مدارس، 
قطاع حكومي، قطاع 

خاص، قطاع خيري( 

جامعاتتعليميدبلوم علم النفس السيبراني

جامعاتتعليميمركز اللغة االنجليزية

تطوعييوم الصحة النفسية )دورة عقالء العاطفة(

دار التربية االجتماعية 
)وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية( قطاع 
حكومي

تطوعييوم الخدمة االجتماعية )االخصائيون االجتماعيون 

مركز الرعاية النهارية 
)وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية( قطاع 
حكومي

جامعة جدةتعليميتقديم دورات تدريبية
)قطاع حكومي(

قطاع خاصتعليميمركز البصيرة لالستشارات والتدريب المعرفي

قطاع خيريتطوعيمؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الوقفية

قطاع خاصتطوعيبرنامج متقن التابع لمجموعة باسمح

قطاع حكوميطبيوزارة الصحة

قطاع خاصتعليميالمعهد العربي السعودي

قطاع خاصاقتصاديمجموعة كمال عثمان جمجوم

قطاع خاصتعليميمكتب القائد الناجح لالستشارات االدارية

قطاع خيريتطوعيجمعية مراكز االحياء بجدة

قطاع خاصتعليميمركز الهمة نحو القمة

قطاع حكوميتعليميوزارة التعليم بمحافظة جدة
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D25:B3+مسمى الشراكة المجتمعية

الجهاتمجالها

)تعليمي، بحثي، 
طبي، اقتصادي، 
تطوعي، أخرى(

)جامعات، مدارس، 
قطاع حكومي، قطاع 

خاص، قطاع خيري( 

قطاع خاصتعليميمركز أرومة المعرفة

قطاع خيريتطوعيجمعية مودة للتنمية

قطاع خاصتعليميمركز جدة العلمي

قطاع خيريتطوعيجمعية رعاية األجيال

قطاع حكوميتعليميكرسي األمير نايف للقيم

جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة 
قطاع خيريتعليميالمكرمة

قطاع خاصاقتصاديشركة ايكيا

قطاع خاصاقتصاديبانسيه لزهور المناسبات والحفالت

قطاع خاص-اقتصاديديزرت روز

قطاع حكوميتطوعيأمانة جدة

قطاع خاصتعليميمؤسسة سعي الهمم

قطاع خاصتعليميالمجلس الثقافي البريطاني

قطاع حكوميتطوعيوزارة العمل والتنمية االجتماعية

قطاع خاصتعليميإدارة مجمع اللغة العربية 

قطاع خاصتعليميمتحف مدينة الطيبات
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D25:B3+مسمى الشراكة المجتمعية

الجهاتمجالها

)تعليمي، بحثي، 
طبي، اقتصادي، 
تطوعي، أخرى(

)جامعات، مدارس، 
قطاع حكومي، قطاع 

خاص، قطاع خيري( 

قطاع حكومياقتصاديالغرفة التجارية

قطاع خاصتعليمي- بحثيمتحف كاوست

قطاع خاصاقتصاديشركة أماديوس

قطاع خاصاقتصاديشركة ترافل بورت

قطاع حكوميأخرىالهيئة العامة للسياحة

قطاع خاصاقتصاديشركة بنش

قطاع خيريتطوعيجمعية قلب جدة

قطاع حكوميطبيالهالل األحمر

قطاع خيريطبيالجمعية السعودية للزهايمر

قطاع حكوميتعليمياإلدارة العامة للتعليم

قطاع حكوميتعليميجامعة جدة

قطاع خاصتعليميمركز نفيسة شمس

قطاع خيريتعليميمركز حي المحمدية

قطاع خاصتعليميأكاديمية غرس القيم

قطاع خاصتعليميمركز نفيسة شمس

قطاع خاصتعليميمركز حي الصفا 
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D25:B3+مسمى الشراكة المجتمعية

الجهاتمجالها

)تعليمي، بحثي، 
طبي، اقتصادي، 
تطوعي، أخرى(

)جامعات، مدارس، 
قطاع حكومي، قطاع 

خاص، قطاع خيري( 

قطاع خاصتعليميمركز حي المرجان

أخرى )جهة أمانة محافظة جدة
قطاع حكوميتدريبية(

الغرفة التجارية تعليميبادر

جامعاتتعليميمركز الموهبة واالبداع

جامعاتتعليميشؤون طالبات لألنشطة

جامعاتتعليميمركز التميز البيئي

مذكرة تعاون التدريب والتثقيف الحقوقي )برنامج اعرف 
حقوقك( بين فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة 

المكرمة و كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز
قطاع حكوميأخرى

GREEN 2030 بيئي / تعليمي  مبادرة

الهيئة العامة لألرصاد 
3N/ وحماية البيئة

جدة / مجموعة بوتقة 
الهندسية 

جمعية الشقائق الخيرية تطوعي تصميم مساحة بوحدة االمومة بجمعية الشقائق 

كلية السياحة بجامعة تطوعي تصميم هوية لنادي الفعاليات بجامعة الملك عبد العزيز 
الملك عبد العزيز 

امانة مدينة جدة / بيئي / تطوعي تطوير بحيرة األربعين بمدينة جدة
البنك الدولي 

IDP Education and iel ts centerقطاع خاصتعليمي

قطاع خيريتطوعيجمعية اكتفاء االهلية النسائية 

GENERAL ELECTRIC قطاع خاصطبي تدريبيجاري العمل على شركة

جامعات تعليمي تدريبيجاري العمل على مركز المهارات السريرية في كلية الطب 
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D25:B3+مسمى الشراكة المجتمعية

الجهاتمجالها

)تعليمي، بحثي، 
طبي، اقتصادي، 
تطوعي، أخرى(

)جامعات، مدارس، 
قطاع حكومي، قطاع 

خاص، قطاع خيري( 

قطاع خاص تعليميمذكرة تفاهم مع مجموعة صيدليات الدواء 

قطاع خاص تعليميمذكرة تفاهم مع شركة سانوفي

قطاع خيري توعوياتفاقية تعاون مع جمعية دواء الخيرية 

قطاع خيري توعويمذكرة تفاهم مع فريق فيجن التطوعي

ROAD CHANGE طالب جامعات- بحثي اتفاقية تعاون مع فريق الطريق الى التغيير         
قطاع خاص 

قطاع خاص تعليميمذكرة تفاهم مع شركة ايليلي

قطاع خاص تعليميمذكرة تفاهم مع شركة ساجا تمر 

جامعاتتعليمياإلعارة التبادلية مع عمادة شؤون المكتبات بجامعة أم القرى

جامعاتتعليمياإلعارة التبادلية مع عمادة شؤون المكتبات بجامعة الطائف

جامعاتبحثياتفاقية االنضمام الى عضوية المكتبة الرقمية السعودية

مذكرة تفاهم بشأن التعاون فيما بين المؤسسة اإلسالمية 
لتنمية القطاع الخاص وكلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك 

عبد العزيز
       قطاع خاص - بحثي

قطاع حكومي

مذكرة تفاهم بين فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة 
قطاع حكوميبحثيمكة المكرمة وكلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز

مذكرة تفاهم بين مؤسسة النقد العربي السعودي وكلية 
قطاع حكوميبحثياالقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز 

مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية وكلية االقتصاد واإلدارة 
قطاع حكوميبحثيبجامعة الملك عبد العزيز 

مذكرة تفاهم بين شركة سودامكو الصناعية وكلية االقتصاد 
قطاع خاص - قطاع تعليميواإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز 

حكومي

مذكرة تفاهم بين شركة بترومين وكلية االقتصاد واإلدارة 
قطاع خاص - قطاع تعليميبجامعة الملك عبد العزيز 

حكومي
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الجهاتمجالها

)تعليمي، بحثي، 
طبي، اقتصادي، 
تطوعي، أخرى(

)جامعات، مدارس، 
قطاع حكومي، قطاع 

خاص، قطاع خيري( 

مذكرة تفاهم بين شركة الفوزان لمواد البناء وكلية االقتصاد 
قطاع خاص - قطاع تعليميواإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز 

حكومي

مذكرة تفاهم بين شركة النهدي الطبية وكلية االقتصاد واإلدارة 
قطاع خاص - قطاع تعليميبجامعة الملك عبد العزيز 

حكومي

مذكرة تفاهم بين شركة اعمر أبو بكر بالبيد وكلية االقتصاد 
قطاع خاص - قطاع تعليميواإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز 

حكومي

مذكرة تفاهم بين جمعية الموده للتنمية األسرية بمنطقة مكة 
قطاع خاص - قطاع تعليميالمكرمة وكلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز 

حكومي

مذكرة تفاهم بين شركة عبد اللطيف جميل المحدودة وكلية 
قطاع خاص - قطاع تعليمياالقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز 

حكومي

مذكرة تفاهم بين شركة أندلسية العربية لوساطة التأمين وكلية 
قطاع خاص - قطاع تعليمياالقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز 

حكومي

قطاع خاص - قطاع تعليميمذكرة تفاهم بين الركاز الستشارات الضرائب والزكاة
حكومي

مذكرة تفاهم بين مكتب عماد الحربي محاسبون ومراجعون 
قطاع خاص - قطاع تعليميقانونييون وكلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز 

حكومي

مذكرة تفاهم بين شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه 
قطاع خاص - قطاع تعليميوكلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز 

حكومي

مذكرة تفاهم بين مكتب فيصل محمود الصبان محاسبون 
قطاع خاص - قطاع تعليميقانونيون وكلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز 

حكومي

مذكرة تفاهم بين مكتب محمد باضريس الستشارات الزكاة 
قطاع خاص - قطاع تعليميوضريبة الدخل وكلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز 

حكومي

قطاع خاص - قطاع تعليميمذكرة تفاهم بين شركة التموين العربي لألطعمة )الناغي(
حكومي

مذكرة تفاهم بين مكتب العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون 
قطاع خاص - قطاع تعليميقانونيون وكلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز 

حكومي
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1-2-2 وجــود شــراكات واتفاقيــات تدعــم إنشــاء برامــج دراســية 
مشــتركة مــع جامعــات عالميــة عاليــة التصنيــف

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

1-2 الشراكات الوطنية 
والعالمية

واتفاقيــات  شــراكات  وجــود   2-2-1
تدعــم إنشــاء برامــج دراســية مشــتركة 
مــع جامعــات عالميــة عاليــة التصنيــف

الموقعــة  واالتفاقيــات  بالشــراكات  بيــان   -
إلنشــاء برامــج دراســية مشــتركة مــع جامعــات 

التصنيــف. عاليــة  عالميــة 

ــر مــن الشــركات بهــدف  ــز بعقــد الكثي ــد العزي ــك عب هــذا ولقــد قامــت جامعــة المل
الرائــدة  التعليميــة  بيرســن  الدراســية نذكــر منهــا شــراكة مــع شــركة  البرامــج  تطويــر 
فــي تطويــر المناهــج الرقميــة بھــدف تطويــر المناهــج التعلیمیــة والتدريبيــة وتحویلھــا 
ــز وجامعــة  ــد العزي ــة، وكذلــك اتفاقيــة شــراكة بيــن جامعــة الملــك عب لمناهــج إلكتروني
العالــي.  التعليــم  إلــى J-WEL كأحــدث عضــو فــي جمعيــة  ماساتشوســتس لتنضــم 
وتمتلــك جامعــة الملــك عبــد العزيــز العديــد مــن الشــراكات واالتفاقيــات مــع الجامعــات 
الدوايــة ذات التصيــف األكاديمــي المرتفــع، والتــي تدعــم التطويــر المســتمر للبرامــج 
الدراســية، كمــا يمكــن لتلــك الشــراكات أن تدعــم إنشــاء برامــج دراســية مشــتركة داخليــا 

ــد. ــاءا علــى التوجــه التــي ينظمــه نظــام الجامعــات الجدي ــا بن وخارجي

مرفق 2-2-1 وجود شراكات واتفاقيات تدعم إنشاء 
برامج دراسية مشتركة مع جامعات عالمية عالية 

التصنيف مع جامعة موناش

بيان بالشراكات واالتفاقيات الموقعة إلنشاء وتطوير برامج 
دراسية مشتركة مع جامعت عالمية عالية التصنيف

الدولةاسم الجامعة

استرالياجامعة سدني

استرالياجامعة موناش

إيطالياجامعة روما

بريطانياجامعة ادنبرة

بريطانياجامعة أسكس

بريطانياجامعة أكسفورد

بريطانياجامعة درم
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الدولةاسم الجامعة

بريطانياجامعة كين استون

بريطانياجامعة مانشستر

بريطانياكلية كاجنغ – جمعة لندن

سويسرامعهد لوزين

الصينمعهد هونغ كونغ التقني

فرنساجامعة باريس

فرنساجامعة فرنسا

فرنساجتمعة استرتسبورغ

كنداجامعة تورنتو

ماليزياجامعة بانتوس التقنية

نمساجامعة سالسبورغ

نيوزلنداجامعة اوكالند

هولنداجامعة أوتريخت

هولنداجامعة هولندا البحرية

الواليات المتحدة االمريكيةجامعة  هارفرد

الواليات المتحدة االمريكيةجامعة ابرتا

الواليات المتحدة االمريكيةجامعة ارزونا

الواليات المتحدة االمريكيةجامعة تاكسس

الواليات المتحدة االمريكيةجامعة تفس

الواليات المتحدة االمريكيةجامعة جنوب فلوريد

الواليات المتحدة االمريكيةجامعة ستانفورد

الواليات المتحدة االمريكيةجامعة شيكاغو

الواليات المتحدة االمريكيةجامعة مسوري

الواليات المتحدة االمريكيةجامعة نيورك

الواليات المتحدة االمريكيةمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

اليابانجامعة توكاي

جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات42

01

ي
يم

اد
ألك

ل ا
جا

لم
ا



توقيع شراكات مجتمعية إلنشاء برامج دراسية مشتركة مع 
جامعات عالمية عالية التصنيف

D25:B3+مسمى الشراكة المجتمعية

الجهاتمجالها

)تعليمي، بحثي، 
طبي، اقتصادي، 
تطوعي، أخرى(

)جامعات، مدارس، قطاع حكومي، 
قطاع خاص، قطاع خيري( 

جامعة تافتس - الواليات المتحدةطبيالتعاون العلمي في طب األسنان

جامعة سالزبورج- النمساتعليميالمعلومات الجغرافية

جامعة التعليم الدولي - اسبانيابحثيالتمويل اإلسالمي

جامعة فرانش كومتي- فرنساتدريبيلغة فرنسية

جامعة بورغوينا- فرنساتدريبيلغة فرنسية

جامعة هيلسنكي- فنلندابحثيعلوم الغالف الجوي وتلوثه

شركة شلمبرجيه- الواليات المتحدةتدريبيبرامج محاكاة مكامن النفط

الشركة للجيوفيزيقا- الواليات المتحدةتدريبيبرامج معالجة البترول والغاز

جامعة باريس- فرنسابجثياخالقيات وضوابط التمويل

جامعة جرونوبل- فرنساتدريبياللغات األوروبية

م. التعليم الطبي ـ فايمر- الواليات أكاديميخدمة تطوير برنامج الماجستير
المتحدة

الكلية الملكية- كنداطبيتأسيس مركز تعاون التعليم الطبي

شيفيلد- بريطانيابحثيالكيمياء

منظومة اكسنر- الواليات المتحدةأكاديميتعاون متبادل في االنشطة االكاديمية

معهد فور سايث- الواليات المتحدةطبيطب االسنان

معهد سنكنيبرج لألبحاث- المانيابجثيالتنوع االحيائي في البحر االحمر

مدرسة البروتوكول- الواليات المتحدةتدريبياالتكيت والتشريفات الدولية

جامعة اكسفورد- بريطانيابجثيابحاث السرطان والجينات
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D25:B3+مسمى الشراكة المجتمعية

الجهاتمجالها

)تعليمي، بحثي، 
طبي، اقتصادي، 
تطوعي، أخرى(

)جامعات، مدارس، قطاع حكومي، 
قطاع خاص، قطاع خيري( 

موناش- استرالياطبيانشاء وحدة التقييم وبنك االسئلة

تصميم وتنفيذ مشروع صناع األعمال بجامعة 
كلية بابسون- الواليات المتحدةتطويريالملك عبد العزيز

تدريب طالب قسمي المالحة والهندسة 
األكاديمية البحرية السنغافورية- تدريبيالبحرية

سنغافورة

مركز متعدد التخصصات لتنمية خرائط تدريبيتدريب طالب قسم المساحة البحرية
المحيط )CIDCO(\ كندا

جامعة هولندا البحرية-هولنداتدريبيتدريب طالب قسم الموانئ والنقل البحري

تقديم خدمات استشارية وتدريبية لبرنامج 
تطويريالمحاسبة والتقنية

شركة أرنست ويونغ

امريكا-فرع السعودية

برنامج التدريب الصيفي بجامعة بتروناس 
جامعة بتروناس - ماليزياتدريبيللتقنية

معهد الهندسة والتكنولوجيا البحرية-أكاديميشراكة اكاديمية
المملكة المتحدة 

الكلية الملكية الكندية-كنداطبياالعتماد البرامجي في التخصصات الطبية

مشروع تبادل الطالبي والطالبات الموهوبين 
جامعة نورث كالروينا- الواليات المتحدة تدريبيمع الجامعات العالمية

األمريكية

مشروع تبادل الطالبي والطالبات الموهوبين 
مركز تبادل العلوم والثقافة- الصينتدريبيمع الجامعات العالمية

تعليمي، بحثي، إتفاقية كلية الطب مع جامعة موناش
جامعاتطبي

جامعاتتعليمي، بحثيإتفاقية مع جامعة عجمان

جامعاتتعليمي، بحثيإتفاقية كلية علوم األرض مع شركة شلمبرجيه

جامعاتتعليميإتفاقية كلية اآلداب مع جامعة فرانش كومتية

 إتفاقية كلية اآلداب مع جامعة بورجون- 
جامعاتتعليميديجون
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D25:B3+مسمى الشراكة المجتمعية

الجهاتمجالها

)تعليمي، بحثي، 
طبي، اقتصادي، 
تطوعي، أخرى(

)جامعات، مدارس، قطاع حكومي، 
قطاع خاص، قطاع خيري( 

 إتفاقية كلية اآلداب مع جامعة جرونوبل 3 
جامعاتتعليميستاندهيل

إتفاقية كلية علوم األرض الشركة العربية 
شركاتتعليمي، بحثيللجيوفيزيقا والمساحة )اركاس(

إتفاقية كلية علوم البحار مع معهد الهندسة 
جامعاتتعليمي، بحثيوالعلوم والتكنولوجيا البحرية/ بريطانيا

إتفاقية تعاون مشترك بين جامعة الملك عبد 
العزيز والمكتب اإليطالي لشهادات الجودة 

)QCB(
شركاتتعليمي، بحثي،أخرى

جامعاتتعليمي، بحثيإتفاقية مع جامعة الشيخ خليفة

EMC-DELLتعليمية

قطاع خاص IEEEتعليمية

Red Hatتعليمية
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عدد الطالب المستجدين الحاصلين على منح في الجامعة موزعين 
حسب الجنسية والمرحلة للعام الدراسي 1441/1440هـ

بيان طالب وطالبات المنح الدراسية بجامعة الملك عبد العزيز

الطالباتالطالبالمرحلة الدراسية

22917دراسات عليا

20123بكالوريوس

23332دبلوم لغة عربية

اإلجمالي
66372

735

1-2-3 توفــر القــدرة علــى اســتقبال طــالب دوليين لاللتحــاق في برامج 
البكالوريــوس والدراســات العليــا بالجامعة بمنح أو غيرها

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

1-2 الشراكات الوطنية 
والعالمية

1-2-3 توفــر القــدرة علــى اســتقبال 
طــالب دولييــن لاللتحــاق فــي برامــج 
العليــا  والدراســات  البكالوريــوس 

غيرهــا أو  بمنــح  بالجامعــة 

ببرامــج  الملتحقيــن  الدولييــن  بالطــالب  بيــان   -
البكالوريــوس والدراســات العليــا وبمنــح دراســية 

أو غيرهــا.

هــذا وتتوافــر لــدي جامعــة الملــك عبــد العزيــز القــدرة علــى اســتقبال طــالب دولييــن 
لاللتحــاق فــي برامــج البكالوريــوس والدراســات العليــا بالجامعــة بمنــح أو غيرهــا، حيــث 
تمتلــك جامعــة الملــك عبــد العزيــز المــوارد البشــرية والبنيــة التحتيــة الالزمــة الســتقبال 
طــالب دولييــن، ولقــد بــدأت الجامعــة برنامًجــا طموًحــا منــذ عــدة ســنوات وهــو برنامــج 
اســتقطاب الطــاب الدولييــن، وقــد رعــت الجامعــة هــذا البرنامــج والســيما بعــد صــدور 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 94 وتاريــخ 29/3/1431هـــ المتضمــن الموافقــة علــى ضوابــط 
ــر الســعوديين فــي مؤسســات التعليــم العالــي فــي  قبــول طــاب المنــح الدراســية لغي
ــن المســتجدين  ــغ أعــدد الطــالب الدوليي ــة الســعودية ورعايتهــم. وتبل المملكــة العربي
طالــب   401 1440/1441هـــ  الدراســي  للعــام  الجامعــة  فــي  منــح  علــى  الحاصليــن 
وطالبــة، بواقــع 68 طالــب و67 طالبــة بمرحلــة البكالوريــوس، و49 طالــب و 19طالبــة 

بمرحلــة الدراســات العليــا.

47 جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات

01
ي

يم
اد

ألك
ل ا

جا
لم

ا



1-3 السمعة العلمية

1-3-1 حصــول الجامعــة علــى مكانــة متقدمــة فــي التصنيفــات 
العالميــة المختلفــة مقارنــة بالجامعــات الســعودية

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

1-3-1 حصــول الجامعــة علــى مكانــة 1-3 السمعة العلمية
العالميــة  التصنيفــات  فــي  متقدمــة 
بالجامعــات  مقارنــة  المختلفــة 

لســعودية ا

العالمــي  التصنيــف  فــي  الجامعــة  نتائــج   -
الســنوي لــكل مــن تصنيفــات: شــانغهاي، تايمــز، 
مقارنــة  ميتركــس  وجريــن  ويبمتركــس،   ،QS4

الســعودية. بالجامعــات 

عملــت الجامعــة مــن خــالل خطتهــا االســتراتيجية الثالثــة علــى تحقيــق العالميــة 	 
شــنغهاي  تصنيــف  حســب  األول  المركــز  لتحصــد  فانطلقــت  واالســتدامة، 

الســعودية.  الجامعــات  2019 علــى مســتوي  بالعــام  للجامعــات 

وبتصنيــف التايمــز للجامعــات العالميــة للعــام 2020م حصلــت الجامعــة علــى 	 
المركــز األول علــى مســتوي الجامعــات الســعودية. 

أمــا تصنيــف )كيــو أس( للعــام 2020م، فقــد حصلــت الجامعــة علــى المركــز األول 	 
علــى مســتوي الجامعات الســعودية. 

وكان ترتيــب الجامعــة طبقــا لتصنيــف جريــن ماتريكــس للجامعــات األول علــى 	 
مســتوي الجامعــات الســعودية.
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1-3-2 حصــول الجامعــة علــى مكانــة متقدمــة فــي التصنيفــات 
العالميــة المختلفــة مقارنــة بالجامعــات العربيــة

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-3-1 حصــول الجامعــة علــى مكانــة 1-3 السمعة العلمية
العالميــة  التصنيفــات  فــي  متقدمــة 
المختلفــة مقارنــة بالجامعــات العربيــة

العالمــي  التصنيــف  فــي  الجامعــة  نتائــج   -
الســنوي لــكل مــن تصنيفــات: شــانغهاي، تايمــز، 
مقارنــة  ميتركــس  وجريــن  ويبمتركــس،   ،QS4

العربيــة. بالجامعــات 

حصلــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز علــى المركــز األول حســب تصنيــف شــنغهاي 	 
للجامعــات بالعــام 2019 علــى مســتوي الجامعــات العربيــة. 

وبتصنيــف التايمــز للجامعــات العالميــة للعــام 2020م حصلــت الجامعــة علــى 	 
الشــرق  منطقــة  وكذلــك  العربيــة،  الجامعــات  مســتوي  علــى  األول  المركــز 

أفريقيــا.  وشــمال  األوســط 

أمــا تصنيــف )كيــو أس( للعــام 2020م، فقــد حصلــت الجامعــة علــى المركــز األول 	 
علــى مســتوي الجامعــات العربية. 

وكان ترتيــب الجامعــة طبقــا لتصنيــف جريــن ماتريكــس للجامعــات األول علــى 	 
مســتوي الجامعــات العربيــة، والثامــن علــى مســتوي الجامعــات األســيوية.  
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

1-3-3 حصــول الجامعــة علــى مكانــة 1-3 السمعة العلمية
العالميــة  التصنيفــات  فــي  متقدمــة 
بالجامعــات  مقارنــة  المختلفــة 

لميــة لعا ا

العالمــي  التصنيــف  فــي  الجامعــة  نتائــج   -
الســنوي لــكل مــن تصنيفــات: شــانغهاي، تايمــز، 
مقارنــة  ميتركــس  وجريــن  ويبمتركــس،   ،QS4

العالميــة. بالجامعــات 

تصنيــف 	  101-150 حســب  المركــز  علــى  العزيــز  عبــد  الملــك  جامعــة  حصلــت 
عالميــًا.   2019 بالعــام  للجامعــات  شــنغهاي 

وبتصنيــف التايمــز للجامعــات العالميــة للعــام 2020م حصلــت الجامعــة علــى 	 
المركــز 201-250 عالميــا. 

أما تصنيف )كيو أس( للعام 2020م، فقد حصلت الجامعة على المركز 186	 

بينمــا كان ترتيــب الجامعــة طبقــا لتصنيــف جريــن ماتريكــس للجامعــات الخضــراء 	 
ــا. 44 عالمي
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1 1 101-150

سعودياعربيًاعالميًا

جامعة الملك عبدالعزيز األولي علی المستوي الوطني
وفًقا لتصنيف شنغهاي 2019
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250 - 201th1

1

54th25th

23

الترتيب على المستوى
الدولي 2020

الترتيب بمنطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا 2020

الترتيب على المستوى العربي

الترتيب حسب التأثير
الجامعي 2019

الترتيب على مستوى الجامعات 
الناشئة 2017

الترتيب ضمن جامعات أسيا

تصنيف التايمز للجامعات العالمية 2020

 250-201حصول الجامعة على الترتيب
عالميًا

2013 2014 2016 2017 2018 2019
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QS Ranking )التصنيف العالمي للجامعات )كيو أس

In QS World University Rankings 2020

In the Kingdom of Saudi Arabia

1

186

1

81

161

241

321

400

2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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44
 17

 الترتيب حسب الحرم الجامعي
اإلعداد الحضري

1
 الترتيب على المستوى

الوطني

ترتيب جامعة الملك عبد العزيز وفقا
لتصنيف جرين ماتريكس الجامعات الخضراء

مرفق 1-3-3 حصول الجامعة على مكانة متقدمة في 
التصنيفات العالمية المختلفة مقارنة بالجامعات العالمية
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https://drive.google.com/open?id=12e2aZ4L-R3ggm_JJkZQiYikfSDKIWUgA


1-4 اإلنتاج العلمي والمعرفي

1-4-1 وجود كراسي علمية بحثية دائمة ومؤقتة بالجامعة
وكمــا تميــزت الجامعــة فــي الشــق التعليمــي، تميــزت أيضا في شــق البحــث العلمي، 
ــة  ــذ خطــة دقيقــة لالرتقــاء بأعــداد وجــودة األوراق العلمي حيــث تقــوم الجامعــة بتنفي
المنشــورة وتشــجيع النشــر في كبرى المجالت العلمية كمجلة نتشــر والســاينس ورفع 
معــدل النشــر واالستشــهاد لــدى اعضــاء هيئــة التدريــس، لتحقيــق الهــدف المنشــود 
بالتواجــد ضمــن أفضــل 100 جامعــة تحقيقــا لرؤيــة المملكــة 2030. حيــث تمتلك جامعة 
الملــك عبــد العزيــز بنيــة تحتيــة للبحــث العلمــي تتمثــل فــي العديــد مــن القطاعــات وكمــا 

يظهــر بالشــكل التالــي:

عمادة 
البحث 
العلمي

الوقف 
العلمي

عمادة شئون 
المكتبات

حاضنات 
األعمال

حدائق 
المعرفة

شركة
وادي جدة

معهد البحوث 
واالستشارات

المعامل 
المركزية

المراكز 
المجتمعية 

المعامل 
المتخصصة 

بالكليات

مركز الملك 
فهد للبحوث 

الطبية

مراكز 
التميز البحثي
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اسم الكرسي العلميم

كرسي األمير سلطان بن عبد العزيز إلبحاث الشباب وقضايا الحسبة1

كرسي األمير نايف بن عبد العزيز للقيم األخالقية2

كرسي األمير مقرن بن عبد العزيز الدارة االزمات والكوارث3

كرسي األمير مشعل بن ماجد لدراسات وابحاث قضايا التستر التجاري4

كرسي األمير خالد بن سلطان للمحافظة على البيئة البحرية الساحل5

كرسي األمير تركى بن ناصر للتنمية المستدامة6

كرسي  شركة سابك السعودية للحفازات الكيمائية7

كرسي  محمد حسين العمودى فيروسات الحميات النزفية8

كرسي محمد حسين العمودى إلبحاث القدم السكرية9

كرسي محمد حسين العمودى إلبحاث شبكات المياه10

كرسي محمد حسين العمودى الخالقيات الممارسات الطبية11

كرسي  الشركة السعودية للكهرباء إلدارة االحمال ورفع كفاءة است12

كرسي  شركة أرامكو للتحليل غير االتالفى 13

كرسي  سرطان القولون 14

كرسي جريدة الجزيرة للدراسات الصحفية 15

كرسي مجموعة بن زومة إلبحاث وصناعة المياه المعباءة16

كرسي  سالم بن محفوظ لعالج تأكل المفاصل بالخاليا الجذعية17

كرسي عبدالله باسالمة إلبحاث األورام النسائية18

كرسي  عبدالهادى طاهر لدراسات وابحاث فقه ومحاسبة الزكاة19

كرسي عبداللطيف جميل للتطبيقات العالجية في الطبالنبوى20

كرسي  سراج سعيد كعكى للتغيرات الجينية ألمراض  القلب والسكر21

كرسي االمير سلمان بن عبدالعزيز إلبحاث الطاقة                22

الكراسي العلمية المؤقتة
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وتمتلــك الجامعــة عــددًا مــن المراكــز البحثيــة يبلــغ عددهــا 28 مركــزا باإلضافــة الــي 
عــدد 5 كراســي علميــة نشــطة وعــدد 32 جمعيــة علميــة متخصصــة، و55 مجموعــة 
بحثيــة تضمهــا الجامعــة، باإلضافــة الــي العديــد مــن الشــركات البحثيــة علــى المســتوى 
الوطنــي والدولــي، والعديــد مــن المجــالت العلميــة التــي تتبــع الجامعــة. وقــد انعكــس 
مــا تقدمــه الجامعــة فــي هــذا المجــال علــى ثقــة الهيئــات الدوليــة بالجامعــة، ففــازت 
الجامعــة هــذا العــام بأكبــر عــدد مــن األبحــاث الممولــة دوليــا فــي المملكــة. وفيمــا يلــي 

بيــان بالمراكــز العلميــة وعــدد األبحــاث الصــادرة عنهــا بالعــام 2019م

اإلجماليتاريخ انشائهاسم المركز

1400342 هـ - 1980ممركز الملك فهد للبحوث الطبية

1418/4/2010هـمركز أبحاث المياه 

1427/6/137هـمركز التقنيات متناهية الصغر 

14346هـمركز االبتكار في الطب الشخصي 

1434/6/45هـمركز ابحاث المخاطر الجيولوجية

1428/2/1154هـمركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي

1431/3/24153 هـمركز التميز البحثي في المواد المتقدمة

1/1564/ 1428هـمركز التميز البحثي في الدراسات البيئية

1429/9/13 هـمركز التميز البحثي في تقنية تحلية المياه

1439/6/160هـمركز التميز البحثي في اإلصابات والحوادث

1431/3/2416هـمركز التميز ألبحاث التغير المناخي

1435/5/435هـمركز التميز البحثي في االنظمة الهندسية الذكية

57 جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات
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وكمــا تتميــز الجامعــة فــي البنيــة التحتيــة القويــة فإنهــا تمتلــك المــوارد البشــرية 
الالزمة للبحث العلمي تتمثل في عدد 1271 باحث في كافة مجاالت البحث العلمي، 
كمــا أن الجامعــة لديهــا خطــة للبحــث العلمــي تحــدد بهــا المجــاالت االســتراتيجية للبحــث 
العلمــي والمتمثلــة فــي: الميــاه - الطاقــة - النفــط والغــاز - البتروكيماويــات والمــواد 
- الطــب والصحــة - الطيــران والفضــاء - الزراعــة والصناعــات الغذائيــة - االلكترونيــات 

وتقنيــة المعلومــات - البنــاء والتشــييد - البيئــة - الدفــاع واألمــن - النقــل.               

اإلجماليتاريخ انشائهاسم المركز

1439/6/1658 هـمركز التميز البحثي في الطاقة المتجددة ونظم القوى

 مركز سمو األميرة الدكتورة نجالء بنت سعود آل سعود للتميز البحثي في 
1438/2/2734 هـالتقنية الحيوية

137/ 1429/9هـمركز األميرة الجوهرة البراهيم للتميز البحثي في األمراض الوراثية 

1439/6/1618هـ مركز التميز البحثي في العلوم الحيوية متناهية الصغر 

1439/6/1121هـ مركز التميز البحثي في البيئة الذكية 

1438/1/2215هـمركز الشيخ عبدالله بخش للتميز في الرعاية الصحية لكلى األطفال

1435/6/225 هـمركز الشيخ عبدالله بخش للتميز في الرعاية الصحية ألمراض القلب لألطفال

1431/5/130هـمركز الشيخ محمد حسين العمودي للتميز في الرعاية الصحية لسرطان الثدي

1440/1/100هـمركز االمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث االجتماعية واإلنسانية

14390هـ مركز التميز البحثي في اللغة العربية
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أعداد الباحثين في الجامعة خالل العام الدراسي 1441/1440هـ

المؤهل العلميمجاالت البحوث 
عدد الباحثين

جملةأنثىذكر

مجاالت العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية

8338121دكتوراه

402565ماجستير

000دبلوم عالي

453580بكالوريوس

000دبلوم متوسط

000أخرى

16898266جملة

مجاالت العلوم 
األساسية والتطبيقية

622168790دكتوراه

443276ماجستير

000دبلوم عالي

502272بكالوريوس

000دبلوم متوسط

000أخرى

716222938جملة

المجاالت االستراتيجية

66167دكتوراه

000ماجستير

000دبلوم عالي

000بكالوريوس

000دبلوم متوسط

000أخرى

66167جملة

9503211271االجمالي 
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التاريخ الميالديرقم البراءةالكليةالعنواناالسم العربي

علي ثفيد الغامدي
 TUNNELING METHOD
 FOR DENTAL BLOCK

GRAFTING
US8052423Nov 8, 2011طب االسنان

عبدالله محمد 
US8258300Sept 4, 2012العلوم )كيمياء(Azo Dyesعسيري

ماجد معال الحازمي
 Multi-Stage Flesh
 Desalination Plant

with Feed Cooler
US8277614Oct 2, 2012الهندسة

Convection Baffle for ماجد معال الحازمي
Hollow BlocksالهندسةUS8091307Jan 10, 2012

Method for Making a خديجة الزايدي
Phosphorous Ylide)العلوم )كيمياءUS8278477Oct 2, 2012

سليمان عبدالله
فهد المرزوقي

محمد عبدالدايم

 System and Method
for Producing Nano-

materials
US8172163May 2, 2012العلوم )فيزياء(

وليد محمود
أحمد الغامدي

 Ultraviolet Shielding
Compound)العلوم )فيزياءUS8133416Mar 13, 2012

عبدالله الغامدي
عبدالرحمن آل حجر

 Water Conservation
System

الهندسة 
US8202432June 19, 2012والعلوم

نعمان عبدالله صالح

Ultrasonically Treat-
 ed Carbon-Rich Fly

 Ash for the Synthesis
of Carbon Nanotubes

مركز التقنيات 
US8609189Dec 17, 2013متناهية الصغر

عبد الله عسيري 
وآخرين

Synthesizing and uti-
 lizing solar activated
nano-particle photo-

catalyst

8709262April 29, 2014العلوم

سمير الزيدي
 Corrosion inspection
 for insulated objects

using γ-ray
8767912Jul 1, 2014الهندسة

عبد الله عسيري 
وآخرين

 Method of making
nanoparticle photo-

catalyst
8940183Jan, 27, 2015العلوم

بلــغ عــدد بــراءات االختــراع المســجلة بمكتــب بــراءات االختــراع األمريكــي 62 اختراعــا، 
وهنــاك 92 قيــد التســجيل. 

1-4-2 وجود براءات اختراع مسجلة محليا أو عالميا باسم الجامعة
أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

1-4 اإلنتاج العلمي 
والمعرفي

1-4-2 وجــود بــراءات اختــراع مســجلة 
محليــا أو عالميــا باســم الجامعــة

أو  محليــا  المســجلة  االختــراع  ببــراءات  بيــان   -
الجامعــة. باســم  عالميــا 
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التاريخ الميالديرقم البراءةالكليةالعنواناالسم العربي

سمير الزيدي

System for Deter-
 mining and Imaging
 Wax Deposition and
Simultaneous Corro-

 sion and Wax Deposit
 Determination in

Pipelines

9151722Oct 6, 2015الهندسة

سمير الزيدي

Collimator for Backs-
 cattered Radiation

 Imaging and Method
of Using the Same

8976936Mar 10, 2015الهندسة

عمار مليباري

Method of Increas-
 ing the Hardness of
 Wurtzite Crystalline

Materials

9150458Oct 6, 2015الهندسة

Congregational فاروق داغستاني
prayer chair8973996تصاميم البيئةMar 10, 2015

-Miniaturized inspecسمير الزيدي
tion system

9020099Apr 28,2015الهندسة

أحمد برناوي
 COGNITIVE RADIO
 SENSING METHOD

AND SYSTEM
8971911Mar 3, 2015الحاسبات

عبدالله عبيد
محمد عبد السالم

محمد جبل

Method and nano-
composite for treat-

ing waste water
9156021Oct 13, 2015العلوم/كيمياء

مستشفى CSF SHUNT VALVEحسن جابر
9242078Jan 26, 2016القوات المسلحة

PORTABLE CERVICALحسن جابر
TRACTION DEVICE

مستشفى 
9241822Jan 26, 2016القوات المسلحة

ADJUSTABLE HEAT شريف هندي
EXCHANGER

األرصاد والبيئة 
وزراعة المناطق 

الجافة
9243852Jan 26, 2016

سليمان عبد الله
عبد الله عبيد

 Method for detecting
leukemia

العلوم فيزياء و 
9310328Apr, 12, 2016كيمياء

Cross-linked carbon مايلو شيفر وآخرين
nanotube networks9308479العلوم/كيمياءApr, 12, 2016

حسين البركاتي
 Fabrication of

 graphine electrodes
on diamond substrate

9318348April, 19, 2016العلوم/فيزياء

عبد الرحمن عبد 
الفتاح وآخرين

Waterless dishwash-
er

 KAU and Tech
 International,
 INC. )LaPlace,

)LA

9375126June 28, 2016

نزيه العثماني
سارة حاجي

 Device to monitor
 distance between

people
9424734Aug, 23, 2016الهندسة والطب
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Multiple shot spear حسن جابر
gun

مستشفى 
9506717Nov, 29, 2016القوات المسلحة

طالل الخطيب
 Transoral repair of

choanal atresia9504454الطبNov, 29,2016

مجيد عكسو
عمر الزين

 Method of reducing
 vanadium pentoxide
to vanadium)III( oxide

9525164Dec, 20, 2016العلوم/الكيمياء

عبد الله عسيري 
وآخرين

 Composition and
 method of making a
 strain sensor and its

 use

9538924Jan 10, 2017كلية العلوم

عبد الله عسيري 
وآخرين

 Method of making
flexible elastic con-

 ductive material and
use of the same

9631989April 25, 2017كلية العلوم

سوزان خياط
ايمان محمود 

الجندي

 Methods of killing
bacteria and prevent-

ing or treating bac-
 terial infection with

 oxidation products of
safranal and meth-

 ods of synthesizing
safranal epoxides

قسم الكيمياء 
9707203Jul, 18, 2017الفيصلية

شريف هندي
عطية الغامدي

 Method for making
arbonaceous sponge-

like sorbent
9687812Jun, 27, 2017األرصاد والعلوم

ماجد معال الحازمي

 THERMAL CONTROL
INSERT AND THER-
 MAL RESISTANT
HOLLOW BLOCK

9593890March,14,2017الهندسة

أحمد الغامدي 
وآخرين

Single layer nono-
composite photo-
response device

العلوم 
9647223May, 9, 2017والهندسة

شفير ميلو/عبد الله 
عسيري وآخرين

 Cross-linked carbon
 nanotube networks 

مركز النانوالحيوي 
لندن وجامعة 

الملك عبد العزيز
9643149May 9, 2017

ماجد معال الحازمي
HYDROGEN-POW-

 ERED DESALINATION
PLANT

9790103Oct, 17, 2017الهندسة

عبد الحميد
إقبال إسماعيل

وآخرين

Sunlight active com-
 posite photocatalyst
for water purification

العلوم/كيمياء 
9795948Oct, 24, 2017ومركز البيئة

محمد عبد السالم و 
لطيفة الخطيب

Method for synthesiz-
 ing manganese oxide

nanocorals
9764270Sep, 19, 2017العلوم/كيمياء
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أحمد الغامدي 
ويوسف التركي 

وآخرين

 Microwave shielding
 effectiveness based
on polyvinyl Alcoho/
silver hybrid nano-

composites

العلوم 
9803065Oct,31, 2017والهندسة

فرج الحازمي وأحمد 
الغامدي وآخرين

Method of produc-
 ing graphene with a
 controllable number

of layers

9764955Sep, 19, 2017العلوم/فيزياء

عائشة تركستاني 
،نهاد قمقمجي 

وآخرين

 OLEA EUROPAEA
 SUBSP. CUSPIDATE

 WOOD TAR OIL
 COMPOSITION AS AN
 ANTICORROSIVE FOR
 METALS IN AQUEOUS

 .MEDIA

9783896Oct, 10, 2017العلوم أحياء

فهد المرزوقي 
وعدنان زاهد وآخرين

 THERMO-SET RESIN
 COMPOSITION FOR
BRAKE PADS, METH-

 OD OF PREPARATION,
 AND BRAKE PAD

ASSEMBLY

العلوم 
9791012Oct, 17, 2017والهندسة

عبد الله عسيري 
وآخرين

 Method of making
 and using flexible
 elastic nanotube

composite

9847151Dec 19, 2017كلية العلوم

احمد الغامدي 
وآخرين

Method for prepara-
 tion of a dual phase
filler for elastomers

9822255Nov 21, 2017كلية العلوم

-Anti-bacterial mouthطه قمصاني وآخرين
wash9855209العلومJan 2, 2018

نعمان صالح وآخرين

 Method of making
 doped Alq.sub.3

 nanostructures with
enhanced photolumi-

nescence

9862883Jan 9, 2018مركز النانو

-Method of treating isسعاد الجاعوني
chemic heart disease9861675كلية الطبJan 9, 2018

اينارا جالستيجو/عبد 
الرحمن اليوبي/عبد 

الله عسيري/

 Cross-linked
graphene networks

مركز النانوالحيوي 
لندن وجامعة 

الملك عبد العزيز
9950931April 24, 2018
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جون نوربرت وآخرين

 Metal chelating
 composites, methods
 of using composites,
and methods of mak-

ing composites

جامعة فلوريدا 
وجامعة الملك 

عبد العزيز
9950307April 24, 2018

فرج الحازمي وآخرين
Method for trans-

 ferring a large-area
graphene sheet

9962914May 8, 2018كلية العلوم

احمد الغامدي 
وآخرين

 Graphene oxide
based electrochemi-
cal cell and battery

9979052May 22, 2018كلية العلوم

عبد الله عسيري 
وآخرين

 Method of making
 thin film humidity

sensors
9976975May 22, 2018كلية العلوم

لياقت مجاور/اقبال 
اسماعيل/محمد 

الشهاوي

 Mercury detecting
 paper and method of

using the same

كلية العلوم 
9995724June 12, 2018ومركز البيئة

جمال صابر وآخرين

 Method for preparing
chitosan-coated mag-
 netic nanoparticles
for protein immobili-

zation

9999682June 19, 2018كلية العلوم

عطية الغامدي و 
أمير أعظم

 Method for producing
 water dispersible

CuO nanostructures
10035712July 31, 2018مركز النانو

سمير الزيدي

System for determin-
 ing and imaging wax
deposition and corro-

sion in pipelines

10031092July 24, 2018الهندسة

حسن عويس وإقبال 
إسماعيل

 Method of forming
 silver nanoparticles
and the use thereof

B2 10081060Sep 25, 2018العلوم

شريف فخر الزمان 
و محمد داعوس 

وأخرين
Zn-CeO2-ZrO2 catalyst10130933الهندسةB2Nov,20,2018

شريف فخر الزمان 
و محمد داعوس 

وأخرين
Mn-CeO2 catalyst10125072الهندسةB2Nov,13,2018

هيتوشي اينوكاوا 
10124320B2Nov,13,2018الهندسةوآخرين
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شريف هندي
 Method of making
 monocrystalline

cellulose

األرصادوحماية 
10144786B2Dec, 4, 2018البيئة

سليمان عبد الله 
وآخرين

 Bone graft with a
 tannin hydroxyapatite

 scaffold and stem
cells for bone engi-

neering

10155069Dec, 18, 2018العلوم

طه قمصاني وآخرين

Composition con-
 taining essential oils

 and plant extracts
 for treating vaginal
infection and infla-

mation

10154958Dec, 18, 2018العلوم

-High performancr miإقبال أحمد وآخرين
ni-pump for liquids10184486هندسة رابغB2Jan 22, 2019

-Tunable shape memفاتن الحازمي وآخرين
ory capacitor

العلوم 
10181381Jan, 15, 2019والهندسة

فيصل عبد الهادي 
وعبد السالم 

الغامدي

 Foldable parabolic
solar collector10208984الهندسةFeb, 19, 2019

هيتوشي محمد 
داعموس وآخرين

 Vanadium oxide
catalyst10207253الهندسةFeb, 19, 2019

سوزان خياط وآخرين

 Antimicrobial activity
 and oil compositions
 of costus speciosus

))KOEN

10195216Feb, 5, 2019العلوم كيمياء

Microwave-assisted اقبال أحمد وآخرين
distillation system10221079هندسة وأرصادMarch 5, 2019

رياض شيخ وفي 
جاى

 Trust evaluation
 wireless network for
routing data packets

10225708March 5, 2019حاسبات

طه قمصاني، ايلي 
بربور وآخرين

 Method of orally
 administering a date
 fruit extract to treat

breast cancer

10,226,501March 12, 2019العلوم

محمد عبد السالم، 
عبد الله عبيد وآخرين

 Nanocomposite and a
 method of making the

same
10,231,458March 19, 2019العلوم
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احمد الغامدي 
واخرين

Method for fabri-
 cation of a hybrid

 dual phase filler for
elastomers

10,240,046March 26, 2019العلوم

أمنة صديق واخرين

Nanocapsule contain-
ing a bioactive com-

 pound, and a method
 of reducing toxicity

 resulting from cancer
 therapy 

10,251,842April 9, 2019العلوم

خديجة الزايدي 
واخرين

 Antimicrobial and
 cytotoxic compounds

 and methods for
 treating cancer, a

 bacterial infection,
 and/or a fungal

 infection 

10,266,510April 23, 2019العلوم

خديجة الزايدي 
واخرين

 Potent cytotoxic
 agent against human
hepatocellular carci-
 noma cell line based

on 2-aryl hydrazo-
nopropanal pharma-

cophore

10,280,134May 7, 2019العلوم

جمال صابر واخرين

Pharmaceutical com-
 position for treating

 cancer and a method
 thereof 

10,292,972May 21, 2019العلوم

عبدالله عسيري 
واخرين

 Copper)II( oxide and
 cellulose acetate
composite resist-

 ance-based humidity
 sensor 

10,317,356June 11, 2019العلوم

فهد فتيني
Composite restora-

 tion condenser with
 rolling ball tip

10,321,973June 18, 2019طب االسنان

10,321,977June 18, 2019طب االسنان Dental device فهد فتيني
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محمد قاضي ورضا 
محمدي

 Methods of making
cerium oxide polyani-
line composite nano-

 spheres and methods
 of use 

10,322,992June 18, 2019العلوم

فهد فتيني وتركي 
الهزازي

Composite restora-
tion roller10327865طب األسنانJune 25, 2019

Reinforced gingival فهد فتيني وآخرين
retraction cord10327871طب األسنانJune 25, 2019

نوربرت و محمد 
بركات وآخرين

Metal chelating com-
posites

األرصاد)ليست 
عن طريق الوحدة 

مشاركة مع 
جامعة فلوريدا(

10343143July 9, 2019

صوفا وعبدالستار 
والعربي

AzolylAcryloyl deriv-
 atives as therapeutic

agents

الصيدلة )ليست 
عن طريق الوحدة 

مشاركة مع 
جامعة فيرجينيا(

July 9, 2019

داليا دمياطي 
وآخرين

Methods of increas-
 ing fertility of a male
 subject with costus
 speciosus extract 

10,383,910August 20, 2019العلوم

وليد السيد وآخرين

Star-shape nanopar-
 ticle and a method
 of using thereof to
 detect arsenic in a

solution

العلوم فيزياء 
10,384,191August 20, 2019والهندسة

رضا محمدي وآخرين

 Composite hollow
 particle, a method for
 making thereof, and a
 method for producing

hydrogen gas

10,384,194August 20, 2019العلوم كيمياء

وليد السيد وآخرين

 Azo dye intercalated
 Fe)II(/Fe)III( layered

 double hydroxide for
 water purification 

العلوم فيزياء 
10,392,267August 27, 2019والهندسة

حسن باصي ومحي 
الدين راوة

 Multilevel inverters
with increased num-
 ber of output steps 10,396,681الهندسةAugust 27, 2019
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ــر  ــة النش ــي أوعي ــة ف ــم الجامع ــة باس ــاث العلمي ــر األبح 1-4-3 نش
Scopus – WOS العالميــة مثــل

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

1-4 اإلنتاج العلمي 
والمعرفي

1-4-3 نشــر األبحــاث العلميــة باســم 
الجامعــة فــي أوعيــة النشــر العالميــة 

Scopus – WOS مثــل

- بيــان بعــدد األبحــاث العلميــة المنشــورة فــي 
.Scopus

- بيــان بعــدد األبحــاث العلميــة المنشــورة فــي 
.WOS

- نســبة عــدد األبحــاث العلميــة المنشــورة إلــى 
عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس.

 	Scopus= 39254 بيان بعدد األبحاث العلمية المنشورة هذا العام في

 	WOS= 41768 بيان بعدد األبحاث العلمية المنشورة هذا العام في

 Engineering
& technologyLife Sciences Physical

sciences
 Social
sciences

 Clinical
 Pre-Clinical
& Health

Research Area

26%23%36%2%13%Publications)%(

Category vs Number of 
publications Category vs Number of

publications
Engineering 8201 Computer Science                                  5040
Social Sciences                                        1111 Psychology 404
Chemistry 7577 Chemical Engineering 3492

Multidisciplinary   1054 Economics, Econometrics 
and Finance    335

Physics and Astronomy                          7044 Environmental Science                            3025
Immunology and Microbiology            1050  Nursing                                                    335

Materials Science                                   6901 Agricultural and Biological 
Sciences     2691

Neuroscience 743 Arts and Humanities                                295

Mathematics 6652 Pharmacology, Toxicology 
and Pharmaceutics 2131

Dentistry 615 Veterinary   176

Medicine   6478 Earth and Planetary 
Sciences                  2043

Decision Sciences                                 604 Health Professions                                  169
Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology 5409 Energy 1677

Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology 583 Undefined 7

نســبة عــدد األبحــاث العلميــة المنشــورة الــى عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس = 1.3 	 
)2019(
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هــذا وقــد قامــت الجامعــة بإصــدار 10 مجــالت علميــة محكمــة جديــدة فــي هــذا للعام 
1440-1441هـــ فقــط، وبواقــع 24 عــدد منشــور، هــذا باإلضافة الي المجالت الســابقة

المجالت العلمية الُمَحَكمة الصادة من الجامعة
خالل األعوام السابقة 

المجالت العلمية الُمَحَكمة الصادرة من الجامعة
خالل العام الدراسي 1440/1441هـ 

اسم المجلةاسم الجمعية

Saudi Surgical Journalالجمعية السعودية للجراحة العامة

& The Journal of MICROSCOPY الجمعية السعودية لعلوم المجاهر
ULTRASTRUCTURE

Saudi Journal of Internal Medicineالجمعية العلمية السعودية للطب الباطني

The Saudi Journal of Obstetrics and الجمعية السعودية ألمراض النساء والوالدة
Gynecology

Journal of Applied Hematology )ISI(الجمعية السعودية العلمية ألمراض الدم

مجلة )الهندسة المدنية(الجمعية السعودية للهندسة المدنية

لكلية / الجهة التي تصدر المجلةأسم المجلة
األعداد 

المنشورة خالل 
العام الدراسي

2كلية االقتصاد واإلدارةمجلة جامعة الملك عبد العزيز: االقتصاد واإلدارة

3معهد االقتصاد اإلسالميمجلة جامعة الملك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي

6كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةمجلة جامعة الملك عبد العزيز: اآلداب والعلوم اإلنسانية

1كلية العلوممجلة جامعة الملك عبد العزيز: العلوم

2كلية الهندسة مجلة جامعة الملك عبد العزيز: العلوم الهندسية

1كلية العمارة والتخطيطمجلة جامعة الملك عبد العزيز: العمارة والتخطيط

4كلية الطبمجلة جامعة الملك عبد العزيز: العلوم الطبية

2كلية علوم البحارمجلة جامعة الملك عبد العزيز: علوم البحار

مجلة جامعة الملك عبد العزيز: األرصاد والبيئة وزراعة 
المناطق الجافة

كلية األرصاد والبيئة وزراعة 
2المناطق الجافة

مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الحاسبات وتقنية 
المعلومات

كلية الحاسبات وتقنية 
1المعلومات

وتبلــغ نســبة المشــاركين مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي 
الجمعيــات العلميــة:33.33 % ممثلــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة
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البحوث العلمية الممولة خالل العام الدراسي 1441/1440هـ

المشاريع البحثية المدعومة من مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية حسب البرامج والمشاريع خالل العام الدراسي 

1441/1440هـ

المجاالت
الميزانية المخصصة للبحوث*عدد البحوث

الممولة من 
الجامعة

أخرى )تذكر(
اإلجمالي

الممولة من 
اإلجماليالجامعة

مجاالت العلوم اإلنسانية 
121121450,000450,000واالجتماعية

مجاالت العلوم األساسية 
79079034,886,00034,886,000والتطبيقية

7,370,000 67677,370,000المجاالت االستراتيجية

عدد المشاريعالبيان

1أبحاث تطبيقية

5 األبحاث األساسية

2األبحاث الموجهة

59أبحاث طالب الدراسات العليا

0أخرى 

67اإلجمالي 

*آالف الرياالت

والمــواد- والغاز-البتروكيماويــات  المياه-الطاقة-النفــط  االســتراتيجية:  المجــاالت 
وتقنيــة  الغذائية-االلكترونيــات  والصناعــات  والفضاء-الزراعــة  والصحة-الطيــران  الطــب 

واألمن-النقــل والتشــييد-البيئة-الدفاع  المعلومات-البنــاء 
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عدد البحوثمجال البحث

5387الطب

5130هندسة

4490كيمياء

4214الفيزياء وعلم الفلك

4152علم المواد

3780الرياضيات

3589الكيمياء الحيوية

3499علوم الكمبيوتر

2373هندسة كيميائية

1701علوم بيئية

1613العلوم الزراعية والبيولوجية

1541الصيدلة، السموم والصيدلة

1101طاقة

989علوم األرض والكواكب

724العلوم االجتماعية

723علم المناعة وعلم األحياء

578علم األعصاب

553متعددة التخصصات

422طب األسنان

402األعمال واإلدارة والمحاسبة

376علوم القرار

295علم النفس

271التمريض

201االقتصاد، االقتصاد القياسي والتمويل

196المهن الصحية

180الفنون والعلوم اإلنسانية

97طبيب بيطري - بيطري

4غير مخصص

SCOPUS البحوث المنشورة في مرصد
خالل األعوام الخمس األخيرة
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قطاعات الجامعة في البحث العلمي 

عدد األوراق المنشورة مع اإلستشهادات لكل التخصصات 

Papers Citation

Sclence & Technology 1236 3516

Chemistry 1217 5443

Physics 1105 3840

Engineering 1092 5014

Clinical Medicine 666 696

Life Sciences 603 1708

IT/Computer Sciences 573 1558

Mathematics 537 952

Materials Sciences 455 1774

Environmental Sciences/ Agriculture 366 1172

Pharmacology/ Pharmacy 211 179

Social Seiences 112 136

Natural Sciences/ 
Mathematics

45%

Social Sciences
2%Life/Agr. 

Sciences
11%

Clinical Medicine/ 
Pharmacy

12%

Eng /Technology/ 
Computer

30%
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Total Papers
Total Citations

تميزنا البحثي يتطور تصاعديًا

مرفق 3-4-1 نشر األبحاث العلمية باسم الجامعة في 
أوعية النشر العالمية مثل Scopus – WOS )الخطة 

االستراتيجية للبحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز(
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https://drive.google.com/open?id=1KJk5XIbpP7sVqBmOrZvXXlVcEQJ-vPD9


االصدارات العلمية المنشورة باللغات المختلفة والمترجمة خالل 
العام الدراسي 1441/1440هـ

مرفق 1-4-4 دعم الجامعة لحركة التأليف والترجمة 
نموذج لإلصدارات العلمية باللغات المختلفة والمترجمة 

من مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال

دولة النشردار النشراللغةالعددالبيان

أواًل: االصدارات 
العلمية باللغات 

المختلفة

مركز النشر عربي  115
المملكة العربية السعوديةالعلمي

مركز النشر انجليزي120
المملكة العربية السعوديةالعلمي

235المجموع

ثانيًا: االصدارات 
العلمية المترجمة

دولة النشردار النشراللغةالعدد

عربي / 63
انجليزي 

مركز النشر 
المملكة العربية السعوديةالعلمي

63المجموع

1-4-4 دعم الجامعة لحركة التأليف والترجمة

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

1-4 اإلنتاج العلمي 
والمعرفي

1-4-4 دعــم الجامعــة لحركــة التأليــف 
والترجمة

والمترجمــة  المؤلفــة  األعمــال  بعــدد  بيــان   -
ة لمنشــور ا
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1-4-5 وجود جمعيات علمية فاعلة بالجامعة
أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

1-4 اإلنتاج العلمي 
والمعرفي

علميــة  جمعيــات  وجــود   5-4-1
بالجامعــة فاعلــة 

- بيان بالجمعيات العلمية بالجامعة.

- بيان باإلنتاج العلمي لكل جمعية.

- نســبة المشــاركين مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
فــي الجمعيــات العلميــة.

الجمعيات العلمية في الجامعة وتاريخ إنشائها وأهم إنجازاتها 
خالل العام الحالي

أهم إنجازاتها خالل عام التقريرتاريخ انشائها اسم الجمعية العلمية 

الجمعية السعودية 
- عقد الندوات والمؤتمرات، البحث العلمي، عقد الدورات 1409هـللنساء والوالدة.

المتخصصة،

الجمعية السعودية 
ألمراض الثالسيميا 
المنجلية )فقر الدم 

الوراثي(.

1410هـ

 االحتفال باليوم العالمي لمرضى الثالسيميا وتقديم برامج علمية 
مبسطة تشرح مستجدات مرض الثالسيميا وطرق العالج وتوفيره.

- استقطاب الداعمين لدعم ورفع المستوى المالي للجمعية 
للتمكن من رفع مستوى خدماتها للمرضى

- القيام بعمل حمالت توعوية وتثقيفية للتعريف بالمرض في 
المدارس واألماكن العامة 

الجمعية السعودية 
1421هـللجراحة العامة.

تطوير المعارف النظرية والتطبيقية وتشجيع إجراء البحوث وتقديم 
االستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة 

والخاصة

الجمعية السعودية 
البحث العلمي، عقد الندوات والمؤتمرات، عقد الدورات المتخصصة،1421هـللطب المخبري.

الجمعية السعودية 
للهندسة المدنية، ولها 

فرع بالرياض، وفرع بمكة 
المكرمة. 

1421هـ

أقامت الجمعية دورة برنامج االوتوكاد 2019م للطالب لمدة 5 أيام 
وشارك بها )11(طالبًا

أقامت الجمعية دورة عقود الفيديك وعقود التشيد لمدة 4 أيام 
وشرك بها )8( متدربين

أقامت الجمعية دورة نظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد 
المواقع GPS&GIS لمدة 5 أيام وشارك بها )15( متدربًا

أقامت الجمعية دورة كتابة التقارير الفنية في النزاعات الهندسية 
للجهات القضائية لمدة 5 أيام وشارك بها )25( متدربًا

أقامت الجمعية دورة تصميم الخلطات االسفلتية بنظام السوبر 
بيف لمدة 4أيام وشارك بها )15( متدربًا
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أهم إنجازاتها خالل عام التقريرتاريخ انشائها اسم الجمعية العلمية 

الجمعية السعودية 
للهندسة المدنية، ولها 

فرع بالرياض، وفرع بمكة 
المكرمة.

1421هـ

أقامت الجمعية دورة اإلدارة التنفيذية للمشاريع الهندسية لمدة 3 
أيام وشارك بها )20( متدربًا

أقامت الجمعية دورة برنامج البريمافيرا للمهندسين لمدة 5 أيام 
وشارك بها )10( متدربين من جهات مختلفة

عقدت الجمعية اللقاء العلمي عن )نمذجة معلومات البناء( 2019م 
وشارك بها )200( شخص من جهات مختلفة، وتم السحب على 

جوائز للحضور

عقدت الجمعية بالتعاون مع الجمعية السعودية للسالمة المرورية 
دورة أخالقيات قيادة المركبة للمرأة للسيدات لمدة يومين وشاركت 

بها )23( متدربة

أقامت الجمعية دورة االحتراف في إدارة المشاريع )PMP( لمدة 
6أيام وشارك بها )10( متدربين

أقامت الجمعية دورة نظم المعلومات الجغرافية مستوى متقدم 
ثاني لمدة 4 أيام وشارك بها )10( متدربين

عقدت الجمعية بالتعاون مع الجمعية السعودية للسالمة المرورية 
دورة اإلسعافات األولية للحوادث المرورية للسيدات لمدة يومين 

وشاركت بها )19( متدربة

أقامت الجمعية دورة االستراتيجيات الحديثة في إدارة الصيانة لمدة 
5 أيام وشارك بها )22( متدربًا

أقامت الجمعية دورة التحكيم الهندسي وحل المنازعات في عقود 
التشييد لمدة 5 أيام وشارك بها )15( متدربًا

شاركت الجمعية بمعرض فعاليات اليوم الهندسي 2019م والذي 
نظمته كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز لمدة يومين 

لتعرف على الجمعية والفعاليات واألنشطة التي سوف تقدمها 
للمهندسين المدنيين

أقامت الجمعية دورة سالمة االنشاءات والمباني وبطاقة األوشا 
لمدة 4 أيام وشارك بها )34( متدربًا

عقدت الجمعية بالتعاون مع الجمعية السعودية للسالمة المرورية 
دورة إعداد مدربة في السالمة المرورية لمدة 3 أيام وشاركت يها 

)22( متدربة

أقامت الجمعية دورة تقدير التكاليف االنشائية الهندسية لمدة 3 
أيام وشارك بها )25( متدربًا 
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أهم إنجازاتها خالل عام التقريرتاريخ انشائها اسم الجمعية العلمية 

الجمعية السعودية 
للهندسة المدنية، ولها 

فرع بالرياض، وفرع بمكة 
المكرمة.

1421هـ

عقدت الجمعية بالتعاون مع الجمعية السعودية للسالمة المرورية 
دورة مهارات السياقة الوقائية للسيدات لمدة يومين وشاركت بها 

)20( متدربة

أقامت الجمعية دورة برنامج البريمافيرا لمنسوبي أمانة محافظة 
جدة لمدة 5 أيام وشارك بها )40( متدربًا

عقدت الجمعية بالتعاون مع الجمعية السعودية للسالمة المرورية 
دورة التغلب على الخوف أثناء القيادة للسيدات لمدة يومين 

وشاركت بها )22( متدربة

عقدت الجمعية بالتعاون مع الجمعية السعودية للسالمة المرورية 
دورة اإلسعافات األولية للحوادث المرورية للسيدات لمدة يومين 

وشاركت بها )23( متدربة

الجمعية السعودية 
لجراحة التجميل 

والحروق.
-  عقد الندوات والمؤتمرات، البحث العلمي، عقد الدورات 1422هـ

المتخصصة ،

الجمعية السعودية 
للهندسة الصناعية 

وهندسة النظم.
1422هـ

- تنمية الفكر العلمي وتبادله، التواصل بين أعضاء الجمعية، تقديم 
المشورة العلمية، توفير فرص التدريب والتأهيل التقني لألعضاء، 
التعاون مع الهيئات والمؤسسات والقطاعات المعنية المختلفة 

داخل المملكة وخارجها

الجمعية السعودية 
- عقد الندوات والمؤتمرات، البحث العلمي، عقد الدورات 1423هـللطب الباطني.

المتخصصة،

الجمعية السعودية 
تشجيع البحث العلمي، التواصل بين أعضاء الجمعية، عقد الندوات 1423هـللتمريض.

والمؤتمرات والمعارض في مجال التخصص

الجمعية السعودية 
إجراء دراسات عن بعض المشكالت البيئية في المملكة العربية 1423هـللبيئة.

السعودية والبحث في حلولها 

الجمعية السعودية 
1423هـلعلوم البحار.

البحث العلمي، التواصل بين أعضاء الجمعية، عقد الندوات 
والمؤتمرات والمعارض في مجال التخصص-تبادل المعلومات بين 

الجهات المتخصصة في مجال علوم البحار

الجمعية السعودية 
تشجيع البحث العلمي، التواصل بين أعضاء الجمعية، عقد الندوات 1424هـلعلوم الطيران والفضاء.

والمؤتمرات والمعارض في مجال التخصص

الجمعية السعودية 
نظمت بالتعاون مع كلية الطب بالجامعة أعمال المؤتمر العلمي 1424هـلألشعة.

الثاني عشر للجمعية السعودية لألشعة 2019/10/28

الجمعية السعودية 
- عقد الندوات والمؤتمرات، البحث العلمي، عقد الدورات 1424هـللهندسة الطبية.

المتخصصة،
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أهم إنجازاتها خالل عام التقريرتاريخ انشائها اسم الجمعية العلمية 

الجمعية السعودية 
1424هـلعلوم األرصاد الجوية 

 البحث العلمي- تنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض -عمل 
نشرات جوية لتعريف العامة بعلم األرصاد – تبادل الخبرات في 

مجال األرصاد - تشجيع اإلبداع العلمي كتطبيقات الذكاء والمحاكاة 
والحاسب اآللي واالستشعار عن بعد في تقنيات األرصاد.

الجمعية السعودية 
1427هـللعلوم البيئية.

قامة اللقاءات والندوات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل 
والرحالت العلمية والحلقات التعليمية والتوعية البيئية وذلك من 

أجل الرقي بالعلوم البيئية وتنمية الفكر العلمي في المجال البيئي 
وتقديم المشورة العلمية والنظرية والتطبيقية والعمل على نشر 

المعرفة

الجمعية العلمية 
-  عقد الندوات والمؤتمرات، البحث العلمي، عقد الدورات 1427هـالسعودية للتعدين.

المتخصصة،

الجمعية العلمية 
السعودية لجراحة 

األطفال 
دعم البحث العلمي والتعليم المستمر في مجال تخصصها، مما 1427هـ

سينعكس أثره إيجابيًا على المرضى.

الجمعية العلمية 
السعودية لجراحة 
المسالك البولية.

-  تشجيع البحث العلمي، التواصل بين أعضاء الجمعية، عقد الندوات 1427هـ
والمؤتمرات والمعارض في مجال التخصص

الجمعية العلمية 
السعودية لجراحة 
األوعية الدموية

 تشجيع البحث العلمي، التواصل بين أعضاء الجمعية، عقد الندوات 1427هـ
والمؤتمرات والمعارض في مجال التخصص - نشر الوعي العلمي

الجمعية العلمية 
السعودية للطب 

النووي.
عقد الندوات والمؤتمرات، البحث العلمي، عقد الدورات المتخصصة،1427هـ

الجمعية العلمية 
السعودية لتقنية 

المعلومات 
نشر الوعي التقني، تشجيع البحث العلمي، عقد الندوات العلمية 1427هـ

والمشاركة بها، تنظيم المعارض العلمية 

الجمعية العلمية 
السعودية للتعليم عن 

بعد.
1427هـ

تشجيع البحث العلمي وخاصة اللغة العربية، تشجيع اإلبداع العلمي، 
التواصل مع الجمعيات المماثلة وتبادل المعلومات معها. وتشجيع 

اإلبداع العلمي ذا الصبغة التطبيقية المتعلقة بالتعليم عن بُعد

الجمعية العلمية 
السعودية ألمراض 

السكري.
1428هـ

 تدريس المنهج المطور في مجال التخصص - اإلشراف على برامج 
الدراسات العليا - نشر البحث العلمي المتميز بمجالت علمية 

متخصصة - رعاية مرضى المستشفى الجامعي – تقديم االستشارات 
المتخصصة – نشر التوعية العلمية بمرض السكر بورشات عمل 

متخصصة.

الجمعية العلمية 
1428هـالسعودية ألمراض الدم.

تحسين جودة التشخيص والعالج ألمراض الدم رفع مستوى 
المعرفة ضمن الكادر الصحي لتحسين جودة حياة المريض رفع 
مستوى الصحة للمجتمع عن طريق البرامج التوعوية والوقائية
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أهم إنجازاتها خالل عام التقريرتاريخ انشائها اسم الجمعية العلمية 

الجمعية العلمية 
تشجيع البحث العلمي، التواصل بين أعضاء الجمعية، عقد الندوات 1428هـالسعودية لطب اآلالم.

والمؤتمرات والمعارض في مجال التخصص

الجمعية السعودية 
لألحياء الجزئية والتقنية 

الحيوية.
- تشجيع البحث العلمي، عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة،1428هـ

الجمعية العلمية 
1428هـالسعودية للمجاهر.

تشجيع البحث العلمي، التواصل بين أعضاء الجمعية، عقد الندوات 
 Journal والمؤتمرات والمعارض في مجال التخصص، ونشر مجلة

of Microscopy and ultrastructure مجلة محكمة بصفة دورية 
بمعدل ٤ اعداد كل عام

الجمعية العلمية 
السعودية للتقنيات 
المتناهية في الصغر 

النانو التكنولوجي 

1428هـ

تشجيع البحث العلمي في مجال التخصص ونشره وتوثيقه، عقد 
الندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات، وإصدار مجلة علمية دورية 
متخصصة، تبادل الخبرات والمعلومات وتشجيع اإلبداع العلمي في 

التخصص. وتنظيم الرحالت العلمية ألعضاء الجمعية.

فرع الجمعية السعودية 
الكيميائية بالجامعة 

بجدة
تشجيع البحث العلمي، التواصل بين أعضاء الجمعية، عقد الندوات 1426هـ

والمؤتمرات والمعارض في مجال التخصص

فرع الجمعية السعودية 
لعلم االجتماع لالتصال 

واإلعالم.
تشجيع البحث العلمي، التواصل بين أعضاء الجمعية، عقد الندوات 1426هـ

والمؤتمرات والمعارض في مجال التخصص

الجمعية العلمية 
السعودية لعمارة البيئة 
بكلية العمارة والتخطيط

تحت التأسيس1440هـ

الجمعية العلمية 
السعودية لالقتصاد 
اإلسالمي بمعهد 
االقتصاد اإلسالمي

تحت التأسيس1441هـ
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1-5 كفاية وكفاءة الخبرات األكاديمية
1-5-1 كفايــة أعــداد أعضــاء هيئــة التدريس لتغطيــة عمليات التدريس 

والبحــث العلمــي في كافــة التخصصات فــي الجامعة

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

1-5 كفاية وكفاءة 
الخبرات األكاديمية

هيئــة  أعضــاء  أعــداد  كفايــة   1-5-1
التدريــس لتغطيــة عمليــات التدريــس 
والبحــث العلمــي فــي كافــة التخصصات 

فــي الجامعــة

مــن  لــكل  أســتاذ/طالب  بمعــدل  بيــان   -
والعلميــة  والهندســية  الطبيــة  التخصصــات 

بيــة. ألد وا

تقــوم الجامعــة بمشــاركة 6540 مــن الــكادر األكاديمــي بتقديــم الخدمــات التعليميــة 
ألكثــر مــن 77768 طالــب وطالبــة انتظــام )غيــر طــالب وطالبــات االنتســاب والتعليــم عــن 
بعــد(، بعــدد 28 كليــة تخــدم 185 تخصصــا علميــا بمرحلــة البكالوريــوس، و243 برنامجــا 
ــا تشــتمل علــى 51 برنامجــا للدكتــوراه، و187 برنامجــا للماجســتير، و13  للدراســات العلي
برنامجــا للدبلــوم. تخدمهــا فــي ذلــك بنيــة تحتيــة قويــة مــن 1891 فصــال دراســيا، و199 
مــدرج دراســي و1721 معمــل ومختبــر، و131 معمــل للحاســب اآللــي. كمــا كان للبنيــة 
القويــة فــي تقنيــة المعلومــات أثرهــا الواضــح فــي هــذا اإلنجــاز، حيــث تمتلــك الجامعــة 
حزمــة كبيــرة مــن األنظمــة االلكترونيــة ونظــم التعليــم عــن بعــد، توفــر الخدمــات لنحــو 7 
مالييــن مســتفيد، كمــا تمتلــك الجامعــة بنــوك أســئلة تحتــوي عــدد 2.5 مليــون ســؤال. 

ويبلــغ متوســط نســبة أســتاذ إلــى طالــب بالتخصصــات الصحيــة 5:1، والتخصصــات 
العلميــة 11:1، والتخصصــات النظريــة 16:1 ، بمتوســط 12:1، كمــا تبلــغ نســبة إداري إلــى 

طالــب 40:1.

نسبة أستاذ إلى طالب بالتخصصات المختلفة

النسبة العامة )الطالب إجمالي الطلبةإجمالي األساتذةالتخصص
لألستاذ(

114055415:1تخصصات صحية

27062851011:1تخصصات علمية

26944371716:1تخصصات نظرية

12:1 654077768نسبة أستاذ إلى طالب
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نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس في كل رتبة علمية
 إلى العدد اإلجمالي

ــس  ــات التدري ــة عملي ــس لتغطي ــة التدري ــاء هيئ ــاءة أعض 1-5-2 كف
ــة ــي الجامع ــات ف ــة التخصص ــي كاف ــي ف ــث العلم والبح

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

1-5 كفاية وكفاءة 
الخبرات األكاديمية

1-5-2 كفــاءة أعضــاء هيئــة التدريــس 
لتغطيــة عمليــات التدريــس والبحــث 
العلمــي فــي كافــة التخصصــات فــي 

الجامعــة

- بيــان بأعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة 
ــرة فــي  ــة وســنوات الخب ــة األكاديمي حســب الرتب

العمــل الجامعــي.

- نســبة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كل رتبــة 
علميــة إلــى العــدد اإلجمالي.

ــة وســنوات  ــة األكاديمي ــة التدريــس بالجامعــة حســب الرتب ــان بأعــداد أعضــاء هيئ بي
الخبــرة ونســبة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كل رتبــة علميــة إلــى العــدد اإلجمالــي 

للعــام المالــي 2019م

النسبةاالعدادالمؤهل العلميالتصنيف الوظيفي

أعضاء هيئة التدريس

%4376.68أستاذ

%78311.97أستاذ مشارك

%215933.01أستاذ مساعد

%100615.38محاضر

%178027.22معيد

%3755.73مدرس

%6540100اإلجمالي

محاضرأستاذ

معيدأستاذ مشارك

مدرس أستاذ مساعد

6.68%

11.97%

33.01%

15.38%

27.22%

5.73%

مرفق 1-5-1 كفاءة أعضاء هيئة التدريس لتغطية عمليات 
التدريس والبحث العلمي في كافة التخصصات في الجامعة 
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1-6 أتمته األنظمة األكاديمية

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

1-6 أتمته األنظمة 
االكاديمية

تقنيــات  تجهيــزات  وجــود   1-6-1
عاليــة وأكاديميــة  تعليميــة 

األجهــزة  لتأميــن  الســنوي  اإلنفــاق  معــدل   -
والبرمجيــات لدعــم التعليــم اإللكترونــي والتعلــم 
عــن بعــد لــكل طالــب فــي خمــس خطــط ســنوية 

ســابقة

تتبنــى الجامعــة وســائل وأســاليب التدريــس الحديثــة حيــث تقــوم عمــادة تقنيــة 
المعلومــات Deanship of Information Technologyبتطويــر العديــد مــن األنظمــة 
والبرامــج والتــي تقــدم خدمــات ســواء للجامعــة أو خارجهــا ومنهــا، هــذا ويبلــغ معــدل 
اإلنفــاق الســنوي لتأميــن األجهــزة والبرمجيــات لدعــم التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن 
بعــد بالجامعــة لــكل طالــب فــي خمــس خطــط ســنوية بجامعــة الملــك عبــد العزيــز ســنويا 

بموجــب العقــد علــى النجــو التالــي:

20162017201820192020

4.100.0004.100.0004.100.0004.100.0004.100.000

كمــا تتبنــي الجامعــة األنظمــة اإللكترونيــة والتعليــم عــن بعــد مــن خــالل عمــادة 
التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد حيــث تعمــل العمــادة منــذ نشــأتها وفــق خطــة 
فــي  التعليميــة  التحتيــة  البنيــة  لتطويــر  بهــا  المنوطــة  األهــداف  تحقــق  اســتراتيجية 
الجامعــة وبمــا يلبــي احتياجــات ســوق العمــل باســتخدام أحــدث التقنيــات العالميــة فــي 

مجالهــا، ولقــد قامــت بتنفيــذ البرامــج والمشــاريع التالــي:

نظــام التعليــم اإللكترونــي )البــالك بــورد( وقــد بلــغ عــدد الشــعب الدراســية . 1
أكثــر مــن مائــة وســتون ألــف )160.000( شــعبة اســتفاد منهــا أكثــر مــن ســبعة 

مالييــن )7,000,000( طالــب وطالبــة إلــى اآلن. 

برنامــج قيــاس نواتــج التعلــم )البــالك بــورد(: تــم تفعيــل نظــام »تقييــم نواتــج . 2
التعلــم« فــي البــالك بــورد الــذي يســهل عمليــة متابعــة تغطيــة نواتــج التعلــم 
فــي البرامــج األكاديميــة التــي تقــدم مقرراتهــا أو بعضــا منهــا مــن خــالل نظــام 

التعلــم اإللكترونــي )بــالك بــورد(. 

مؤسســي . 3 نظــام  هــو  “اســتبانة”:  المركزيــة  االلكترونيــة  االســتبانات  نظــام 
يضمــن جــودة العمليــة التعليميــة والخدمــات الجامعيــة وذلــك لجميــع الفئــات 
المســتفيدة فــي الجامعــة )طــالب، أعضــاء هيئــة تدريــس، وإدارييــن وفنييــن( 
والــذي بــدوره ُيظهــر نتائــج عــن نقــاط القــوة والنقــاط التــي تحتــاج إلــى تحســين 
وتســتخدم خالصــة اآلراء للتخطيــط والتقويــم المســتمر ممــا يدعــم أصحــاب 
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الصالحيــة فــي اتخــاد القــرار بالتحســين، ويشــمل النظــام عــدد 10 اســتبانات 
مصنفــة إلــى اســتبيانات تعليميــة واســتبانات خدمــة جامعيــة. هــذا باإلضافــة 
آراء  بمعرفــة  المعنــي   Blackboard التعليمــي  المحتــوي  إدارة  نظــام  إلــى  
ــر برنامــج االســتبانة  ــذي يقــوم بتوفي ــة، وال ــة التعليمي المســتفيدين مــن العملي
رضاهــم  مــدى  لمعرفــة  بالجامعــة  التعليميــة  العمليــة  لتقييــم  اإللكترونيــة 

التطويــر. لتقديــم مقترحــات لعمليــة  الفرصــة  وإعطائهــم 

قالــب المقــرر اإللكترونــي المثالــي )بــالك بــورد(: لرفــع مســتوى تقديــم المقررات . 4
الدراســية، صممــت العمــادة قالــب مقــرر إلكترونــي مثالــي يتبــع معاييــر الجــودة 

Quality Matters التــي تركــز علــى جــودة المقــررات اإللكترونيــة. 

نظــام االختبــارات اإللكترونيــة )Question mark(: تــم تفعيــل اســتخدام نظــام . 5
االختبــارات االلكترونيــة )Question mark( لتقييمهــم مــن خــالل عــدة أنــواع 
ــر عــن جــودة  ــات بتقاري ــد الكلي مــن األســئلة مــع ضمــان مراجعــة األســئلة وتزوي
األســئلة والعمــل علــى الرفــع مــن كفاءتهــا في التقييم. وقد بلــغ عدد المختبرين 
باســتخدام االختبــارات اإللكترونيــة مليونــا وخمســمائة ألــف )2,500,000( مختبــر 

مــن بنــوك أســئلة تحتــوي علــى ثالثمائــة واثنــا عشــر ألــف )312,000( ســؤال.

بتنفيــذ مشــروع . 6 العمــادة  قامــت   :)Item Analysis( البنــود  تحليــل  مشــروع 
تحليــل البنــود الــذي يهــدف إلــى تطبيــق أســلوب إحصائــي يســمى بـــ »تحليــل 
البنــود« )Item Analysis( علــى االختبــارات الدوريــة لقيــاس فعاليــة البدائــل 

)المشــتتات( فــي أســئلة االختيــار مــن متعــدد. 

ــي . 7 ــل الدعــم الفن ــة )Kayako(:  يمث ــي والمســاندة األكاديمي نظــام الدعــم الفن
واألكاديمــي لبنــة أساســية فــي منظومــة الخدمــات التــي تقدمهــا العمــادة 
لفئــات المســتفيدين المختلفــة مــن التعليــم االلكترونــي، حيــث تــم تقديــم الدعــم 
الفنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب مــن خــالل قنــوات الدعــم الفنــي، وتــم 

الــرد علــى 21830 تذكــرة دعــم فنــي. 

الفنيــة . 8 والمســاندة  الدعــم  وصــول  لضمــان   :)Elastix( االتصــال  مركــز  نظــام 
تــم توظيــف نظــام مركــز اتصــال لتقديــم الدعــم  واألكاديميــة للمســتفيدين، 
واإلجابــة علــى استفســارات مســتخدمي التعليــم اإللكترونــي، إذ تــم الــرد علــى 
16897 مكالمــة مــن خــالل مركــز االتصــال للــرد علــى االستفســارات الخاصــة 

واألســاتذة. بالطلبــة 

معمــل ابتــكارات التعلــم اإللكترونــي: حيــث تــم تجهيــز المعمــل بأحــدث التقنيــات . 9
التــي تســاهم فــي تطويــر ممارســات وتطبيقــات التعلــم اإللكترونــي، بمــا يــؤدي 
إلــى االرتقــاء بالمخرجــات البحثيــة والتعليميــة فــي هــذا المجــال وتمكيــن األســتاذ 
الجامعــي مــن اســتخدام تطبيقــات التعلــم اإللكترونــي الدارجــة والمتقدمــة فــي 
التدريــس والبحــث العلمــي بمــا يعــود بالفائــدة علــى العمليــة التعليميــة ويوفــر 

بيئــة تعلــم الكترونيــة محفــزة علــى اإلبــداع واالبتــكار.  
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البرامــج التدريبيــة للتعلــم اإللكترونــي: لضمــان اســتخدام األنظمــة اإللكترونيــة . 10
بكفــاءة عاليــة حرصــت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد علــى إعــداد 
برامــج تدريبيــة عامــة ومخصصــة customized عــن تطبيقــات التعلــم اإللكتروني 
ومســتجداته، وتقديمهــا فــي معمــل ابتــكارات التعلــم اإللكترونــي بالعمــادة أو 
مــن خــالل جــوالت وزيــارات إلــى الكليــات المعنيــة، وقــد بلــغ عــدد المتدربيــن 

11722 عضــو هيئــة تدريــس فــي 952 دورة.

ــذ مشــروع )مســاند( وهــو . 11 ــم تنفي ــة: ت ــة الســنة التحضيري برنامــج )مســاند( لطلب
برنامــج أكاديمــي إثرائــي موجــه لخدمــة ودعــم طــالب وطالبات الســنة التحضيرية 

بجامعــة الملــك عبــد العزيــز خاصــة فــي المقــررات العلميــة. 

برنامــج موائمــة أنظمــة التعلــم اإللكترونــي بالجامعــة لتتفــق مــع احتياجــات ذوي . 12
االحتياجــات الخاصــة مــن الطلبــة والطالبــات: تــم وضــع مجموعــة مــن المبــادئ 
اإللكترونــي  التعلــم  بيئــات  فــي  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  لدمــج  التوجيهيــة 
واعتمادهــا مــن خــالل لجنــة التعلــم اإللكترونــي بالجامعــة، كمــا أجــرت العمــادة 
الخاصــة مــن فئتــي  المتعلميــن مــن ذوي االحتياجــات  احتياجــات  دراســة عــن 
الكفيفيــن والصــم ومعــدالت اســتخدامهم ألنظمــة التعلــم اإللكترونــي ومــدى 
علــى مخرجــات هاتيــن  وبنــاء  األنظمــة  هــذه  اســتخدام  عــن ســهولة  رضاهــم 

الدراســتين

برامــج التدريــب الصيفــي بالشــراكة مــع برنامــج )إنجــاز الســعودية(: يتــم تنفيــذ . 13
ــم عــن بعــد بشــكل  ــي والتعلي ــم اإللكترون ــي صيفــي بعمــادة التعل برنامــج تدريب
ســنوي منــذ العــام الجامعــي 2014م، بحيــث يتــم توجيــه مخرجــات هــذا البرنامــج 
للتعــرف علــى تطبيقــات ومســتحدثات تقنيــات التعليــم ومســاندة الطالبــات 
المتدربــات )حاســبات وتقنيــة المعلومــات( علــى توجيــه خبراتهــن ومهاراتهــن 

ومعارفهــن الرقميــة البتــكار تطبيقــات تخــدم العمليــة التعليميــة. 

وتطويعهــا . 14 اإللكترونــي  التعلــم  ألنظمــة  الكبيــرة(  )البيانــات  دراســة  مشــروع 
لخدمــة العمليــة التعليميــة بجامعــة الملــك عبدالعزيــز: قامــت عمــادة التعلــم 
اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد باالســتفادة مــن البيانــات التعليميــة الكبيــرة التــي 
Black- التعلــم اإللكترونــي بالكبــورد الحصــول عليهــا مــن خــالل نظــام   يتــم 
board، وكذلــك مــن خــالل نظــام التقييــم اإللكترونــي QuestionMark فــي 
دراســة الممارســات التعليميــة التــي تنفذهــا الكليــات واألقســام العلميــة مــن 
خــالل بيئــات التعلــم اإللكترونــي ومــن ثــم التحقــق مــن مثاليــة هــذه الممارســات 
التعلــم اإللكترونــي  القصــوى مــن  الكليــات تقاريــر تدعــم االســتفادة  وإفــادة 

وأنظمتــه وتطبيقاتــه.  
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الجوائز الدولية والمحلية التي ساهمت عمادة التعلم اإللكتروني 
والتعليم عن بعد في حصدها

مرفق 1-6-1 وجود تجهيزات تقنيات تعليمية وأكاديمية 
عالية

شهادة شركة البالك بوردجائزة التميز للتعليم اإللكتروني
لجامعة الملك عبدالعزيز

كأكبر مستودع رقمي في الشرق 
األوسط

جائزة التميز في التعليم اإللكتروني 
الجامعي

جائزة التميز الرقمي جائزة أبها في مجال مواقع
التعليم اإللكتروني

جائزة خليفة التربوية - الدورة الثامنة 
2015/2014 مجال اإلعالم الجديد 
والتعليم على مستوى الوطن العربي

الطــالب: . 15 عمــادة شــئون  مــع  بالتعــاون  الوظيفــي  للتأهيــل  )ُكــْفء(  مشــروع 
قامــت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد بتقديــم برنامــج »ُكــْفُء« 
للتأهيــل الوظيفــي بالتعــاون مــع عمــادة شــئون الطــالب، وهــو برنامــج تدريبــي 
إلكترونــي متكامــل يشــتمل علــى عــدد 12 دورة تدريبيــة، ويهــدف البرنامــج   الــى 
تأهيــل وتطويــر وتزويــد طــالب جامعــة الملــك عبــد العزيــز المتوقــع تخرجهــم 
بالمهــارات الوظيفيــة بمــا يتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل لضمــان نجاحهــم 

الوظيفــي مــن خــالل التدريــب االلكترونــي.  
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المجال اإلداري

02

87

جاهزية جامعة الملك عبد العزيز 

لتطبيق نظام الجامعات



2-1 كفاية وكفاءة الخبرات اإلدارية
2-1-1 توفــر كفــاءات وخبــرات قــادرة علــى وضــع اللوائــح والقواعد 

التنظيميــة واإلداريــة واألكاديميــة والمالية

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-1 كفاية وكفاءة 
الخبرات اإلدارية

وخبــرات  كفــاءات  توفــر   1-1-2
قــادرة علــى وضــع اللوائــح والقواعــد 
واألكاديميــة  واإلداريــة  التنظيميــة 

ليــة والما

للخبــرات  طبقــًا  الجامعــة  كــوادر  تصنيــف   -
المهنيــة فــي المجــاالت: القانونيــة والتنظيميــة 

والماليــة واألكاديميــة  واإلداريــة 

تتميــز الجامعــة بالخبــرات التراكميــة اإلداريــة والماليــة، حيــث أن الهيــاكل اإلداريــة 
والمنظومــة الماليــة فــي الجامعــة مكتملة، فتتوفــر  بها الخبرات والكفاءات االكاديمية 
واإلداريــة القــادرة علــى وضع اللوائــح األكاديمية والمالية والقواعد التنفيذية المنظمة 
لكافــة أعمــال الجامعــة وفقــا لنظــام الجامعــات الجديــد، كمــا تتوفــر أنظمــة ألتمتــه 
العمليــات اإلداريــة والماليــة، وتوجــد آليــات نظاميــة وحوكمــة آمنــة للصــرف مــن المــوارد 
الذاتيــة للجامعــة،  كمــا توجــد كيانــات ذات خبــرات تراكميــة إلدارات المشــاريع والتشــغيل 
والصيانــة تعتمــد فــي إدارتهــا علــى الخبــرات الســعودية مــن كــوادر الجامعــة. وتمتلــك 
ــم االستشــارات مدفوعــة األجــر مــن خــالل جهــة  ــد بهــا فــي تقدي ــرات ُيعت الجامعــة خب

متخصصــة بالجامعــة قــادرة علــى إدارة وتنظيــم هــذا الموضــوع باالحترافيــة الالزمــة.
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بيان بأعداد القوى العاملة في الجامعة للعام المالي 2019م
المؤهل التصنيف الوظيفي

العلمي
اإلجماليغير سعوديسعودي

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

المراتب من 
األولى حتى 
الخامسة عشر

28100002810دكتوراه
224175399000224175399ماجستير

184563000184563دبلوم عالي
125716902947055125716952952بكالوريوس

92112200009211220دبلوم متوسط
19584510400001958451040أخرى

170529744679055170529794684إجمالي

أعضاء هيئة 
التدريس

1009117121802688491117127720203297دكتوراه
746325107119841037654091174ماجستير

112000112دبلوم عالي
85088017300008508801730بكالوريوس

000000000دبلوم متوسط
000000000أخرى

2606237749832879331220289333106203إجمالي

الوظائف 
التعليمية

101336437دكتوراه
72259751135186123160283ماجستير

0111101111112دبلوم عالي
42637671044169110بكالوريوس

000011011دبلوم متوسط
000011011أخرى

772810592217309169245414إجمالي

الوظائف 
الصحية

84551390118456140دكتوراه
6431952466635101ماجستير

2790112810دبلوم عالي
3092375467613316243559بكالوريوس

110494604123111496607دبلوم متوسط
123000123أخرى

57082613961014245808401420إجمالي

العمال

000000000دكتوراه
000000000ماجستير 

000000000دبلوم عالي
5273200052732بكالوريوس

033000033دبلوم متوسط
1913415301119135154أخرى

2416418801124165189إجمالي

المستخدمين

000000000دكتوراه
000000000ماجستير 

000000000دبلوم عالي
5121700051217بكالوريوس

055000055دبلوم متوسط
28911190002891119أخرى

3310814100033108141إجمالي

5,0156,47711,4923891,1701,5595,4047,64713,051اإلجمالي

2-1-1 توفر كفاءات وخبرات قادرة على وضع اللوائح 
والقواعد التنظيمية واإلدارية واألكاديمية والمالية
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2-1-2 ارتبــاط عمليــات التخطيــط بتطويــر المــوارد البشــرية بمــا 
يضمــن تحقيــق مســتهدفات نظــام الجامعــات الجديــد

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-1 كفاية وكفاءة 
الخبرات اإلدارية

التخطيــط  عمليــات  ارتبــاط   2-1-2
بمــا  البشــرية  المــوارد  بتطويــر 
نظــام  مســتهدفات  تحقيــق  يضمــن 

الجديــد الجامعــات 

- خطة الجامعة لتطوير الموارد البشرية.

- بيــان بأعــداد منســوبي الجامعــة الحاصليــن علــى 
دورات تدريبيــة فــي مجــاالت التطويــر األكاديمــي 

واإلداري والمالي.

التفــوق  لتحقيــق  المؤسســات  لكافــة  الدائــم  المطلــب  اإلداري  التطويــر  يمثــل 
والنجــاح المســتمر، ويعــد التطويــر اإلداري جــزءًا مــن منظومــة التطويــر في المؤسســات 
الحكوميــة، وقــد أولــت جامعــة المؤســس هــذا الجانــب اهتماما خالل تشــكيل إدارة يناط 
بهــا مهــام التطويــر اإلداري فــي مجــاالت التطويــر التنظيمــي ورفــع مســتوى األداء مــن 
خــالل منظومــة متكاملــة مــن الخدمــات لمواكبــة احتياجــات الجامعــة اإلداريــة والفنيــة.

أطلــق خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه برنامــج 
تنميــة المــوارد البشــرية وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020 إلبــراز أهميــة ودور العنصــر 
البشــري فــي األجهــزة الحكوميــة والــذي يعــد بمثابــة رأس المــال الــذي يفكــر ويخطــط 
ويتوقــع ويديــر، واتخــذت إدارة الجامعــة خطواتهــا نحــو التحــول بإعــداد خطــة تنظيميــة 
بنيــت علــى مراحــل تنفيذيــة إلتمــام عمليــة التحــول مــن إدارة شــؤون الموظفيــن إلدارة 
ــة المــوارد البشــرية روعــي  ــى برنامــج الملــك ســلمان لتنمي المــوارد البشــرية اســتنادًا إل

فيهــا تنــوع البنــاء التنظيمــي واإلداري واتســاع النطــاق اإلشــرافي بالجامعــة

أتمتة اإلجراءاتالهياكل التنظيميةالتدريبتهيئة الموظفين الجدد

المعلومات واإلحصاءتخطيط القوى العاملةاالبتعاث واإليفادرضا المستفيدين

الوثائق واألرشفةتحليل الوظائفاألداء الوظيفيالرقابة والمتابعة

الدعم الفني

السياسات واإلجراءات

المسار والتعاقب المواهب وإعداد القادة
الوظيفي

الرواتب والبدالت

التوظيف

الترقيات

النقل والتكليف

اإلجازات

إنهاء الخدمات

اإلركاب

خدمات المنسوبين

اإلدارة العامة للموارد البشرية

اللجان

الجودة اإلدارية

إدارة نظم معلومات الموارد إدارة تخطيط الموارد البشريةإدارة تطوير الموارد البشريةإدارة التواصل الداخليإدارة عمليات الموارد البشرية
البشرية

مدير المكتب

اإلتصاالت اإلدارية
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وفــي مجــال التدريــب تســعى اإلدارة إلــى تكويــن البنيــة التدريبيــة المتكاملــة بتنفيــذ 
تحليــل  علــى  معتمــدة  المتنوعــة  التدريبيــة  الحقائــب  وباســتخدام  التدريبيــة  البرامــج 
االحتياجــات التدريبيــة لمهاراتهــم ومســتوى أدائهــم اعتمــادا الوظائــف المكلفيــن بهــا، 
وذلــك مــن خــالل االســتفادة مــن الخبــرات التدريبيــة داخــل وخــارج الجامعــة، وتعمــل 
اإلدارة علــى عقــد شــراكات اســتراتيجية مــع جهــات ذات خبــرة فــي مجــال التدريــب 
المســاهمة  إلــى  اإلداري  التطويــر  إدارة  المملكــة. وتســعى  وخــارج  داخــل  والتطويــر 
فــي تبســيط إجــراءات العمــل اإلداري وتطويــره مــن خــالل إعــداد األدلــة التنظيميــة 
واإلجــراءات الالزمــة لعملهــا، وكذلــك الخدمــات الخاصــة بالجامعــة بمــا ال يتداخــل فــي 
مجريــات العمــل مــع العمــادات واإلدارات وغيرهــا مــن الجهــات، كمــا تهــدف اإلدارة إلــى 

إعــداد الوصــف الوظيفــي لكافــة الوظائــف اإلداريــة والفنيــة بالجامعــة.

إحصائيات التدريب بمعهد اإلدارة العامة للمتدربين والمتدربات

اجمالي المتدربين رجال

إجمالي المتدربين نساء

إجمالي المتدربين بالرياض من الشطرين

إجمالي المتدربين بالشرقية من الشطرين
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إحصائيات التدريب الداخلي إلدارة التطوير اإلداري
للمتدربين والمتدربات

1440هـ

عدد المتدربات
عدد المتدربين

1439هـ 1438هـ 1437هـ 1436هـ 1435هـ 1434هـ 1433هـ 1432هـ 1431هـ 1430هـ
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الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجامعة
وعدد المتدربين فيها للعام الدراسي 1441/1440هـ

موقع انعقاد الدورة أو الفئة المستهدفة*عناوين الدورات والبرامج التدريبية
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

3757قاعة االبداعأعضاء هيئة التدريسدبلوم التطوير المهني 

2461قاعة االبداعأعضاء هيئة التدريسبرنامج األعداد لمرحلة الدكتوراه

برنامج المعلم الجامعي المحترف 
مركز تطوير التعليم أعضاء هيئة التدريس)السنة التحضرية(

346448الجامعي 

مركز تطوير التعليم أعضاء هيئة التدريسالدورات المركزية 
3531الجامعي 

119171كلية الطبأعضاء هيئة التدريسدورات لكلية الطب

1271كلية طب األسنانأعضاء هيئة التدريسدورات لكلية طب األسنان 

814كلية الطب برابغأعضاء هيئة التدريسدورات لكلية الطب برابغ

دورات لعمادة التعلم االلكتروني 
44049عمادة التعلم االلكتروني أعضاء هيئة التدريسوالتعليم عن بعد
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موقع انعقاد الدورة أو الفئة المستهدفة*عناوين الدورات والبرامج التدريبية
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

10388عمادة تقنية المعلومات أعضاء هيئة التدريسدورات لعمادة تقنية المعلومات

056كلية التمريضأعضاء هيئة التدريسدورات لكلية التمريض 

دورات لكلية اآلداب والعلوم 
087قاعة االبداعأعضاء هيئة التدريساالنسانية 

دورات كلية علوم اإلنسان 
082قاعة االبداعأعضاء هيئة التدريسوالتصاميم

مركز تطوير التعليم أعضاء هيئة التدريسدورات كلية العلوم الطبية التطبيقية 
 18الجامعي 

010قاعة االبداعأعضاء هيئة التدريسكلية االقتصاد واالدارة 

019قاعة االبداعأعضاء هيئة التدريسكلية العلوم 

77149عمادة شؤون المكتبات أعضاء هيئة التدريسعمادة شؤون المكتبات

82109قاعة الملك فيصلطالب دراسات عليااالعداد لالبتعاث 

مركز الملك فيصل إداريين وفنيين التخطيط االستراتيجي
2335للمؤتمرات

5140كلية االقتصاد واإلدارةإداريين وفنيينمخاطر التواصل االجتماعي 

1540مكتبة الملك فهدإداريين وفنييناإليجابية في بيئة العمل

1530مكتبة الملك فهدإداريين وفنيين مصفوفات تحليل المخاطر

 إعداد األهداف وتقييم األداء 
3150مكتبة الملك فهدإداريين وفنيينالوظيفي 

مركز الملك فهد للبحوث إداريين وفنيينالتميز في ا إلرشاد األكاديمي
2535الطبية

االحتراف الوظيفي في ظل رؤية 
مركز الملك فهد للبحوث إداريين وفنيينالمملكة 2030

3743الطبية

مركز الملك فهد للبحوث إداريين وفنيينفن خدمة العمالء 
1722الطبية

2030مكتبة الملك فهدإداريين وفنيينإدارة المشاريع اإلحترافية 

4045مكتبة الملك فهدإداريين وفنيينإدارة الكوارث واألزمات

دورة كايزن الطريق الى الجودة 
2535مكتبة الملك فهدإداريين وفنيينوالتميز اإلداري
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موقع انعقاد الدورة أو الفئة المستهدفة*عناوين الدورات والبرامج التدريبية
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

مركز الملك فهد للبحوث إداريين وفنيينكتابة التقارير اإلدارية
5240الطبية

مركز الملك فهد للبحوث إداريين وفنيينفن تنظيم االجتماعات 
3035الطبية

مركز الملك فيصل إداريين وفنيينالتحرير الكتابي وإعداد الخطابات 
2220للمؤتمرات

مركز الملك فهد للبحوث إداريين وفنيينمهارات االتصال 
2222الطبية

1520مكتبة الملك فهدإداريين وفنيينمهارات التعامل مع المراجعين 

3450مكتبة الملك فهدإداريين وفنييندورة التصميم التفكيري

1834مكتبة الملك فهدإداريين وفنيينتحليل المشكالت باستخدام كايزن

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالمهارات القيادية 
35ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينفن التحفيز الذاتي 
40ـــــــالطالبات

االحتراف الوظيفي في ظل رؤية 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيين2030 

33ـــــــالطالبات

سلوكيات الوظيفة العامة )بالك 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينبورد(

50ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينمايكروسوفت وورد
25ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينمايكروسوفت اكسل 
25ـــــــالطالبات

األخطاء الشائعة في كتابة الخطابات 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالرسمية 

35ـــــــالطالبات

نحو الجودة اإلدارية 6 سيجما الحزام 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناألصفر

40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالمصطلحات الطبية 
35ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينامن المعلومات 
30ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييندورة التصميم الفوتوشوب
40ـــــــالطالبات

تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية في 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينبيئة العمل 

40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينكيفية التعامل مع الحاالت الطارئة 
35ـــــــالطالبات
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موقع انعقاد الدورة أو الفئة المستهدفة*عناوين الدورات والبرامج التدريبية
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينفن االنفوجرافيك
35ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناللياقة النفسية في بيئة العمل 
40ـــــــالطالبات

االمتياز والريادة في خدمة 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالعمالء 

36ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالتوازن الصحي في بيئة العمل 
35ـــــــالطالبات

اعداد المراقبات -المجموعة 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناألولى

40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينإدارة االزمات والكوارث
35ـــــــالطالبات

اعداد المراقبات -المجموعة 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالثانية 

40ـــــــالطالبات

اعداد المراقبات -المجموعة 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالثالثة 

40ـــــــالطالبات

اعداد المراقبات -المجموعة 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالرابعة 

40ـــــــالطالبات

التخطيط االستراتيجي في امن 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالمعلومات 

30ـــــــالطالبات

مميزات الموظف الحكومي 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالمبدع )بالك بورد(

50ـــــــالطالبات

المحادثة باللغة اإلنجليزية 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينلمنسقات المرافق والخدمات 

25ـــــــالطالبات

دورة المحادثة باللغة 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناإلنجليزية - لمنسوبات االمن 

25ـــــــالطالبات

دورة اعداد المراقبات - 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالمجموعة الخامسة 

40ـــــــالطالبات

فن التعامل مع الشخصيات 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالصعبة 

27ـــــــالطالبات

اعداد المراقبات - المجموعة 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالسادسة والسابعة

40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييندورة استراتيجيات الحياة 
35ـــــــالطالبات

المهارات اإلحصائية في اعداد 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالتقارير

35ـــــــالطالبات

تطبيقات القوقل في العمل 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناإلداري

40ـــــــالطالبات
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موقع انعقاد الدورة أو الفئة المستهدفة*عناوين الدورات والبرامج التدريبية
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناعداد المراقبات 8
40ـــــــالطالبات

المحادثة باللغة اإلنجليزية 
لموظفات إدارة السالمة 

والصحة المهنية 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيين

30ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالقيادة الشخصية 
40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينصياغة األهداف الوظيفية  
40ـــــــالطالبات

تطوير النماذج واإلجراءات 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناإلدارية

40ـــــــالطالبات

فن التعامل مع التغيرات 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالطارئة في بيئة العمل 

35ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناساسيات اإلخالء االمن 
35ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينصياغة األهداف الذكية 
40ـــــــالطالبات

دورة صياغة األهداف 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالوظيفية )3( 

40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييندورة االنفوجرافيك 
35ـــــــالطالبات

دورة صياغة األهداف 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالوظيفية )4( 

40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناالتصال الفعال في بيئة العمل 
35ـــــــالطالبات

إدارة الملفات المكتبية بفعالية عبر 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينتطبيقات الحوسبة السحابية

40ـــــــالطالبات

)A( مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناللغة اإلنجليزية للمبتدئات
25ـــــــالطالبات

)b( مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناللغة اإلنجليزية للمبتدئات
25ـــــــالطالبات

اإليجابية في بيئة العمل )بالك 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينبورد( 

50ـــــــالطالبات

تطبيقات القوقل في العمل 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناإلداري

40ـــــــالطالبات

الرقابة الداخلية ومراجعة 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالحسابات الحكومية 

40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينانا مسعف )المجموعة الثالثة(
40ـــــــالطالبات
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موقع انعقاد الدورة أو الفئة المستهدفة*عناوين الدورات والبرامج التدريبية
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

مقدمة في التحليل االحصائي 
 )spss( مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينباستخدام

40ـــــــالطالبات

السالمة في التعامل مع 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالكيماويات 

40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالمراقبات 9
40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالمراقبات 10
40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينانا مسعف )المجموعة الرابعة( 
40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالمراقبات 11
40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينمحادثة باللغة اإلنجليزية.
30ـــــــالطالبات

السلوك الوظيفي في بيئة 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالعمل بالك بورد 

50ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالمراقبات 12
40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناإلدارة االستراتيجية 
40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالسالم النفسي 
35ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناإلنجاز اإلداري بتفكير ابتكاري
30ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناإلسعافات النفسية األولية 
40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينمصطلحات طبية.
35ـــــــالطالبات

مبادئ في الدعم التقني 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينوالفني 

40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناإليجابية في بيئة العمل  
35ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينبناء فرق العمل 
35ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالمراسل المحترف 
35ـــــــالطالبات

تنظيم االعمال المكتبية 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينباستخدام تطبيقات القوقل 

40ـــــــالطالبات

تطوير المواقع االلكترونية 
bootstrap مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينباستخدام

40ـــــــالطالبات

97 جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات

02
ي

دار
اإل

ل 
جا

لم
ا



موقع انعقاد الدورة أو الفئة المستهدفة*عناوين الدورات والبرامج التدريبية
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالمنسق الماهر
40ـــــــالطالبات

دورة احتراف التصميم 
  adobe illustrator مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينباستخدام

40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينتحديد األهداف للفنيات 
40ـــــــالطالبات

حماية المستخدم ضد الجرائم 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينااللكترونيــة 

40ـــــــالطالبات

دورة التصوير التجسيمي 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيين)الهلولوجرام (

40ـــــــالطالبات

دورة التعلم لنظام البالك بورد 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيين)مبتدئ(

50ـــــــالطالبات

دورة التعلم االلكتروني البالك 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينبورد )متقدم(

50ـــــــالطالبات

دورة التحليل اإلحصائي وإعداد 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالتقارير 

40ـــــــالطالبات

مقدمة لبرنامج األكسل 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيين)مجموعة 1(

35ـــــــالطالبات

االنتماء والتحفيز الوظيفي 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيين)مجموعة أولى(

30ـــــــالطالبات

االنتماء والتحفيز الوظيفي 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيين)مجموعة الثانية(

30ـــــــالطالبات

ــر المــوارد  مرفــق 2-1-2 ارتبــاط عمليــات التخطيــط بتطوي
البشــرية بمــا يضمــن تحقيــق مســتهدفات نظــام الجامعــات 

الجديــد
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2-1-3 تحسن نسبة السعودة على مستوى الجامعة
أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-1 كفاية وكفاءة 
الخبرات اإلدارية

2-1-3 تحســن نســبة الســعودة علــى 
مســتوى الجامعــة

- بيــان بتطــور نســبة الســعودة بالجامعــة خــالل 
الخمــس ســنوات الســابقة.

- نســبة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديين 
إلــى عــدد أعضــاء هيئــة التدريس غير الســعوديين.

ألتزمــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز بتوجهــات الدولــة فــي االتجــاه نحــو زيــادة نســبة 
الســعودة خــالل الخمــس ســنوات الماضيــة، وقــد نتــج عــن ذلــك أن بلغ عدد الســعوديين 
فــي الــكادر اإلداري مــن المراتــب مــن األولــى حتــى الخامســة عشــر عــدد  4679 بينمــا 
ــة التدريــس مــن  ــغ عــدد أعضــاء هيئ ــر الســعوديين عــدد 5 فقــط. بينمــا بل ــغ عــدد غي بل
الســعوديين عــدد 5056، بينمــا بلــغ عــدد غيــر الســعوديين 1484. وفــي كادر الوظائــف 
التعليميــة بلــغ عــدد أعضــاء الــكادر مــن الســعوديين عــدد 105، بينمــا بلــغ عــدد غيــر 
الســعوديين 309. وبــغ عــدد الســعوديين فــي الوظائــف الصحيــة 1396 بينمــا بلــغ عــدد 
غيــر الســعوديين 24. أمــا بالنســبة لــكادر العمــال فبلــغ عــدد الســعوديين 188 باإلضافــة 
الــي فــرد واحــد غيــر ســعودي، أمــا كادر المســتخدمين فبلــغ عــدد الســعوديين بــه 141، 

بينمــا ال يوجــد غيــر ســعوديين.

نسبة السعوديين إلى غير السعوديين حسب التوصيف الوظيفي

المراتب من األولى حتى 
الخامسة عشر 

أعضاء هيئة التدريس الوظائف التعليمية الوظائف الصحية العمال المستخدمين

6000

5000
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نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين
إلى عدد أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

أعداد الموظفين ممن كانوا على رأس العمل خالل السنوات 
الخمس الماضية ) 2015 - 2019(

نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى عدد أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين
)حسب المرتبة العلمية(

المرتبة 
الوظيفية

عدد أعضاء هيئة 
التدريس ومن في 

حكمهم

تصنيف 
النسبةالعددالجنسية

437أستاذ
%30569.79سعودي

%13230.21غير سعودي

783أستاذ مشارك
%43956.07سعودي

%34443.93غير سعودي

2159أستاذ مساعد
%142065.77سعودي

%73934.23غير سعودي
%1006100.00سعودي1006محاضر
%1780100.00سعودي1780معيد

375مدرس
%10628.27سعودي

%26971.73غير سعودي

نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى عدد أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين )عام(

النسبةالعددتصنيف الجنسية

5056سعودي

77.31% 1484غير سعودي

6540اإلجمالي

نـسـبة السعوديين الى اإلجمالي الكلياإلجماليغير سعوديسعوديالسنة

20151353525241605984.28%

20161277620941487085.92%

20171279020141480486.40%

20181283919461478586.84%

20191166517321339787.07%

مرفق 2-1-3 تحسن نسبة السعودة على مستوى 
الجامعة
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مرفق 2-1-4 استمرار عمل أعضاء هيئة التدريس في 
الجامعة )متوسط العمر وسنوات الخبرة

2-1-4 استمرار عمل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة
أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-1 كفاية وكفاءة 
الخبرات اإلدارية

أعضــاء هيئــة  اســتمرار عمــل   4-1-2
الجامعــة فــي  التدريــس 

- بيان بمتوسط أعمار أعضاء هيئة التدريس.

يبلــغ متوســط أعمــار أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الملــك عبــد العزيــز 42 عامــًا 
ومتوســط ســنوات الخبــرة 13 ســنة، ولقــد بلــغ متوســط أعمــار مرتبــة أســتاذ 56 عامــًا، 

بينمــا يبلــغ متوســط ســنوات الخبــرة لمرتبــة أســتاذ 27 عامــًا.

وفيمــا يخــص مرتبــة أســتاذ مشــارك بلــغ متوســط االعمــار 50 عامــا، بينمــا بلــغ 
متوســط ســنوات الخبــرة 21 عامــا، وتبلــغ متوســط أعمــار مرتبــة أســتاذ مســاعد 43 

عامــا، بمتوســط ســنوات خبــرة 14 ســنة.

أمــا مرتبــة محاضــر فــإن متوســط األعمــار تبلــغ 40 عامــا، وســنوات الخبــرة 11 عامــا، 
ومرتبــة معيــد متوســط أعمــار 32 عامــا و13 عامــا لســنوات الخبــرة.

متوسط أعمار أعضاء هيئة التدريس 

 42 عامًا  خبرة 13 سنة

 أستاذ

56 عامًا
 خبرة 27 سنة

 أستاذ مشارك 

50 عامًا
 خبرة 21 سنة

 أستاذ مساعد 

43 عامًا
 خبرة 14 سنة

محاضر

40 عامًا
 خبرة 11 سنة
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2-1-5 كفاءة اتخاذ القرارات في الجامعة
أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-1 كفاية وكفاءة 
الخبرات اإلدارية

فــي  القــرارات  اتخــاذ  كفــاءة   5-1-2
الجامعــة

- بيان بالقرارات المتخذة في الحاالت الطارئة.

- بيان بالقرارات المتخذة في األزمات.

- خطة الجامعة إلدارة األزمات.

- بيــان بالتوقيــت بيــن الحــاالت الطارئــة واتخــاذ 
القــرارات فيمــا ســبق ذكــره.

  Covid-19 فــي إطــار تطــورات الوضــع العالمــي النتشــار فيــروس كورونــا الجديــد
وضــرورة اتخــاذ التدابيــر لمنــع انتشــار المــرض، وجــه معالــي وزيــر التعليــم بضــرورة اتخــاذ 
الجامعــات الخطــوات الالزمــة تجــاه هــذا المــرض ووضــع خطــة لمنــع انتشــار المــرض 
خصوصــا وان الجامعــات أماكــن تشــهد تجمعــات كبيــرة . قامــت جامعــة الملــك عبــد 
العزيــز بوضــع خطتهــا لمكافحــة فيــروس كورونــا الجديــد Covid-19 ، خصوصــا وأن 
جامعــة الملــك عبــد العزيــز ببنيتهــا التحتيــة القويــة مــن المستشــفى الجامعــي، ومركــز 
الملــك فهــد للبحــوث الطبيــة وســائر الهيئــات الصحيــة األخــرى، تمثــل بيــت خبــرة لســابق 
نجاحهــا فــي مكافحــة فيــروس MERS-CoV  )متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية( 
الــذي انتشــار بالســعودية بدايــة مــن العــام 2012م، وهــو الفيــروس الــذي ينتمــي إلــى 
نفــس العائلــة وتنطبــق عليــه نفــس اإلجــراءات الوقائيــة كمــا أوصــت بذلــك وزارة الصحــة 

الســعودية.

وتنفيــذا لهــذه الخطــة لهــذه الخطــة صــدر القــرار اإلداري رقــم 8372/ق بتاريــخ 
1441/7/10هـــ بتشــكيل أربعــة لجــان رئيســية إلدارة األزمــة بجامعــة الملــك عبــد العزيــز 

كمــا يلــي:
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أواًل: تشــكيل اللجنــة العليــا لإلشــراف علــى اإلجــراءات الوقائيــة مــن فيــروس كورونــا 
الجديــد COVID-19 علــى النحــو التالــي:

رئيسًامدير الجامعة

نائبًا للرئيسوكيل الجامعة للشؤون التعليمية

عضوًاوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

عضوًاوكيل الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي

عضوًاوكيل الجامعة للمشاريع

عضوًاوكيل الجامعة للتطوير

عضوًاوكيلة الجامعة لشطر الطالبات

عضوًاعميد كلية الطب

عضوًاعميد كلية الطب برابغ

عضوًاوكيل كلية الطب المدير للمستشفى الجامعي

عضوًاوكيل كلية طب األسنان مدير مستشفى األسنان الجامعي

عضوًامدير مركز الخدمات الطبية الجامعي

عضوًاالمشرف العام على المركز اإلعالمي

عضوًاالمشرف العام على اإلدارة العامة للخدمات التعليمية

عضوًاالمشرف العام على مركز تعزيز الصحة

عضوًامدير عام إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة

عضوًامدير عام اإلدارة المالية

عضوًامدير عام إدارة العقود والمشتريات

عضوًامدير مركز الطوارئ والكوارث بوكالة الجامعة للمشاريع

عضوًاممثل لوزارة الصحة

عضوًااألستاذ الدكتور/ طارق بن أحمد عبد القادر مدني

عضوًااألستاذ الدكتور/ عصام بن إبراهيم أحمد أزهر

وتتولــى اللجنــة العليــا لإلشــراف علــى اإلجــراءات الوقائيــة مــن فيــروس كورونــا 
التاليــة: المهــام   COVID-19 الجديــد 

اإلشــراف علــى تنفيــذ الخطــة الوقائيــة تبعــًا لخطــة وزارة الصحــة بقطاعــات 	 
الجامعــة وطلبتهــا. بمــا يضمــن ســالمة منســوبي  المختلفــة  الجامعــة 

اإلشراف على تنفيذ خطط التوعي والتثقيف لكافة قطاعات الجامعة.	 

والســرعة 	  المرونــة  تضمــن  التــي  واإلجــراءات  اآلليــات  تحديــد  علــى  اإلشــراف 
ــة  ــر االحتياجــات المادي ــة، وتوفي فــي تأميــن أدوات التنظيــف والتعقيــم والوقاي

والبشــرية لمواجهــة األزمــة.
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اإلشــراف علــى توثيــق كافــة اإلجــراءات المتبعــة ووضــع التوصيــات والمقترحــات 	 
وتوجيههــا للجهــات المعنيــة لالســتفادة منهــا حاليــًا ومســتقباًل فــي حالة حدوث 

أزمــات مماثلــة ال قــدر اللــه.

اإلشــراف علــى وضــع دليــل إجرائــي للتعامــل مــع األزمــة، ُيراعــى فيــه الشــمولية 	 
بحيــث يمكــن اســتخدامه فــي الحــاالت المماثلــة.

اإلشــراف علــى إعــداد الخطــط ورســم الســيناريوهات لمواجهــة أزمــة انتشــار 	 
الفيــروس.

المتابعــة الدوريــة للوضــع فــي الجامعــة بكافــة قطاعاتهــا والتواصــل المســتمر 	 
مــع وزارة الصحــة طبقــًا للنظــام اإللكترونــي المعتمــد.

الجامعــة 	  بقطاعــات  األزمــة  وإدارة  للطــوارئ  لجــان  تشــكيل  علــى  اإلشــراف 
بهــا. المشــتبه  الحــاالت  مــع  التعامــل  علــى  تدريبهــا  علــى  واإلشــراف  المختلفــة 

التوصيــة برفــع حالــة االســتعداد واتخــاذ إجــراءات تصاعديــة فــي حالــة حــدوث أي 	 
مســتجدات أو إصابــات بالفيــروس ســواًء بالجامعــة بصفــة خاصــة أو بالمملكــة 

بصفــة عامــة.

التواصــل والتنســيق مــع الجهــات العليــا بالدولــة مــن أجــل تنفيذ خطــط المواجهة 	 
الموضوعــة مــن قبــل هــذه الجهات.
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ــا  ــروس كورون ــة مــن في ــذ اإلجــراءات الوقائي ــة لتنفي ــة األكاديمي ــًا: تشــكيل اللجن ثاني
الجديــد COVID-19 علــى النحــو التالــي:

رئيسًاوكيل الجامعة للشؤون التعليمية

عضوًاعميد القبول والتسجيل

عضوًاعميد شؤون الطالب

عضوًاعميد تقنية المعلومات

عضوًاعميد التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد

عضوًاعميد الدراسات العليا

عضوًاعميد معهد اللغة اإلنجليزية

عضوًاالمشرف العام على اإلدارة العامة للخدمات التعليمية

عضوًاوكيل عمادة القبول والتسجيل للسنة التحضيرية

عضوًاوكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية

عضوًاوكيل عمادة القبول والتسجيل لشؤون االنتساب

عضوًاوكيل عمادة القبول والتسجيل للتطوير

عضوًاوكيل عمادة القبول والتسجيل برابغ

عضوًاوكيل عمادة شؤون الطالب لإلسكان والتغذية

عضوًاوكيل عمادة شؤون الطالب للمنح الدراسية

عضوًاوكيل عمادة الدراسات العليا للطلبة الدوليين

عضوًاوكيلة عمادة القبول والتسجيل

عضوًاوكيلة عمادة القبول والتسجيل برابغ

عضوًاوكيلة عمادة شؤون الطالب لإلسكان والتغذية

عضوًاوكيلة عمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات

عضوًامدير مركز تعزيز الصحة

عضوًامدير القبول بعمادة القبول والتسجيل

عضوًامدير اإلدارة بعمادة القبول والتسجيل

عضوًامدير اإلدارة بعمادة شؤون الطالب

عضوًامديرة القبول بعمادة القبول والتسجيل
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وتتولــى اللجنــة األكاديميــة لتنفيــذ اإلجــراءات الوقائيــة مــن فيــروس كورونــا الجديــد 
COVID-19 المهــام التاليــة:

وضــع خطــة أكاديميــة للطــوارئ فــي حالــة تفشــي الفيــروس ال قــدر اللــه بحســب 	 
مــا يــرد مــن توجيهــات ســامية ومــا ُيحــال لهــا مــن اللجنــة العليــا لإلشــراف علــى 

.COVID-19 اإلجــراءات الوقائيــة مــن فيــروس كورونــا الجديــد

التعامل مع الحاالت الطارئة لطلبة المنح الدراسية والطلبة الدوليين.	 

وضع الضوابط المنظمة لسفر وعودة الطلبة الدوليين وذويهم.	 

المتابعة الدورية للمهام التي تختص بها اللجنة.	 

تنفيذ ما ُتكلف به اللجنة من مهام. 	 

ــة مــن فيــروس  ــذ اإلجــراءات الوقائي ــة المرافــق والخدمــات لتنفي ــًا: تشــكيل لجن ثالث
كورونــا الجديــد COVID-19 علــى النحــو التالــي:

رئيسًاوكيل الجامعة للمشاريع

عضوًاعميد تقنية المعلومات

عضوًاوكيل كلية الطب المدير للمستشفى الجامعي

عضوًاوكيلة شطر الطالبات بالسليمانية

عضوًاوكيلة شطر الطالبات برابغ

عضوًامدير مركز الخدمات الطبية الجامعي

عضوًامدير مركز الخدمات الطبية الجامعي برابغ

عضوًامدير مركز تعزيز الصحة

عضوًاالمشرف العام على إدارة المشاريع بوكالة الجامعة للمشاريع

عضوًاالمشرف العام على اإلدارة العامة للدراسات والتصاميم بوكالة الجامعة للمشاريع

عضوًاالمشرف العام على قطاع التشغيل والصيانة بوكالة الجامعة للمشاريع

عضوًامدير عام إدارة العقود والمشتريات

عضوًامدير اإلدارة العامة لألمن

عضوًامدير مركز الطوارئ والكوارث بوكالة الجامعة للمشاريع
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رابعــًا: تشــكيل لجنــة تنســيق الخدمــات الطبيــة فــي مرافــق الجامعــة للوقايــة مــن 
فيــروس كورونــا الجديــد COVID-19 علــى النحــو التالــي:

رئيسًاعميد كلية الطب

عضوًاعميد كلية طب األسنان

عضوًاعميد كلية الطب برابغ

عضوًاعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

عضوًاعميد كلية الصيدلة

عضوًاعميد كلية علوم التأهيل الطبي

عضوًاعميدة كلية التمريض

عضوًاوكيل كلية الطب المدير للمستشفى الجامعي

عضوًاوكيل كلية طب األسنان مدير مستشفى األسنان الجامعي

عضوًاوكيلة شطر الطالبات بالسليمانية

عضوًاوكيلة شطر الطالبات برابغ

عضوًارئيس قسم طب األسرة بكلية الطب

عضوًامدير مركز الخدمات الطبية الجامعي

عضوًامدير مركز الخدمات الطبية الجامعي برابغ

عضوًاالمشرف العام على مركز تعزيز الصحة

عضوًامدير مركز تعزيز الصحة

عضوًامدير عام إدارة العقود والمشتريات

عضوًاالمشرف العام على قطاع التشغيل والصيانة بوكالة الجامعة للمشاريع

عضوًامدير اإلدارة العامة لألمن

وتتولــى لجنــة المرافــق والخدمــات لتنفيــذ اإلجــراءات الوقائيــة مــن فيــروس كورونــا 
الجديــد COVID-19 المهــام التاليــة:

وضع خطة للطوارئ في حال اكتشاف أي حالة إصابة بالفيروس ال قدر الله.	 

وضــع خطــط للنظافــة والتعقيــم داخــل الحــرم الجامعــي وتنفيــذ التوجيهــات 	 
الســامة بهــذا الخصــوص بالتنســيق م لجنــة تنســيق الخدمــات الطبيــة.

التنســيق مــع لجنــة الخدمــات الطبيــة لوضــع خطــة متكاملــة لتنفيــذ اإلجــراءات 	 
الخاصــة بالعــزل أو التفويــج أو نقــل الحــاالت المصابــة بالفيــروس.

شراء وتوفير كل ما يتطلب إلنجاز مهام اللجنة.	 

المتابعة الدورية للمهام التي تختص بها اللجنة.	 

تنفيذ ما ُتكلف به اللجنة من مهام.	 
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وتتولــى لجنــة تنســيق الخدمــات الطبيــة فــي مرافــق الجامعــة للوقايــة مــن فيــروس 
كورونــا الجديــد COVID-19 المهــام التاليــة:

المستشــفى 	  ذلــك  ويشــمل  الجامعــة  بمرافــق  خاصــة  طبيــة  سياســة  وضــع 
الجامعــة. فــروع  كافــة  فــي  الجامعيــة  الطبيــة  الخدمــات  ومراكــز  الجامعــي 

تــرد 	  التــي  الســامية  والتوجيهــات  الصحيــة  المعاييــر  تطبيــق  علــى  اإلشــراف 
المختصــة. والجهــات  الصحــة  وزارة  مــن  للجامعــة 

نقلهــا 	  وآليــة  الحــاالت  اكتشــاف  فــي  الصحــي  العمــل  لتنظيــم  آليــات  وضــع 
معهــا. والتعامــل 

وفــي 	  الجامعــي  الحــرم  داخــل  الصحيــة  االحترازيــة  اإلجــراءات  جميــع  اتخــاذ 
تطبيقهــا. علــى  واإلشــراف  الطبيــة  الخدمــات  ومراكــز  الجامعــي  المستشــفى 

التنســيق مــع لجنــة المرافــق والخدمــات لوضــع خطــة متكاملــة لتنفيــذ اإلجراءات 	 
الخاصــة بالعــزل أو التفويــج أو نقــل الحــاالت المصابــة بالفيروس.

إلنجــاز 	  المعنيــة  الصحيــة  والقطاعــات  الصحــة  وزارة  مــع  والتنســيق  التواصــل 
اللجنــة. مهــام 

شراء وتوفير كل ما يتطلب إلنجاز مهام اللجنة.	 

المتابعة الدورية للمهام التي تختص بها اللجنة.	 

تنفيذ ما ُتكلف به اللجنة من مهام.	 

وفــي هــذا الســياق قامــت اللجنــة العليــا بالتنســيق مــع كافــة اللجــان األخــرى بتنفيــذ 
العديــد مــن االجتماعــات وإصــدار كافــة التوجيهــات الالزمــة وإصــدار التعاميــم والقــرارات 
اإلداريــة الالزمــة لتنفيــذ مبــادرة الحــد مــن تفشــي فيــروس كرونــا Covid-19  وقــد نتــج 

عــن تنفيــد ذلــك مــا يلــي:
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خطة جامعة الملك عبد العزيز لالستجابة السريعة
Covid-19 في حال تفشي فيروس كرونا

تــم تقســيم الجامعــة لخمســة مناطــق لتســهل عمليــة المتابعــة والمراقبــة . 1
والتطهيــر وهــي: المركــز الطبــي، الميــدان األكاديمــي، الســكن الجامعــي ، شــطر 

ــات، الحــرم الجامعــي  الطالب

يتــم تعقيــم جميــع المرافــق العامــة حســب تقســيمها باألولويــة مــن ناحيــة . 2
الطبيــة. المراكــز  الطــالب، االعــداد،  تواجــد 

تكثيــف التنظيــف والتعقيــم بمــواد متخصصــة بمــا ال يقــل عــن العــدد المطلــوب . 3
وبإشــراف مــن فرق االســتجابة الســريعة.

تــم إيقــاف بصمــة الحضــور واســتبدالها بالتحضيــر االلكترونــي بنظــام دوامــي . 4
قــرار  البشــرية بحســب  المــوارد  إدارة وبإشــراف  وتخصيــص موظــف مــن كل 

معالــي مديــر الجامعــة.

تكثيــف النشــرات التوعويــة بخطــر االمــراض المعديــة كفايــروس كورونــا الجديــد . 5
COVID-19 بجميــع قنــوات المدينــة الجامعيــة.

اإلفصــاح عــن القادميــن مــن الــدول مثــل )إيطاليــا – كوريــا – مصــر – لبنــان.... . 6
الــخ( واإلبــالغ عنهــا بحســب تعميــم وزارة الصحــة خــالل األســبوعين الماضييــن 
بعــزل أنفســهم والتواصــل مــع الرقــم وزارة الصحــة 937 بمقــر اقامتهــم لمــدة 
الجامعــة  قطاعــات  مــع  بالتعــاون  معتمــدة  إجــازة  منحهــم  مــع  أســبوعين 

والمــوارد البشــرية.

إيقــاف جميــع المناســبات والتجمعــات واالحتفــاالت داخــل الحــرم الجامعــي . 7
بمركــز الملــك فيصــل للمؤتمــرات.

التوقــف عــن التعامــل الورقــي بجميــع الحــاالت بالمعامــالت واعتمــاد نظــام . 8
االتصــاالت اإلداريــة بنظــام انجــز.

منع جميع المشاركات الخارجية من منسوبين وطالب. 9

البدء بتفعيل التعليم الجامعي االلكتروني )عن بعد(.. 10

إلــزام المقاوليــن والمتعهديــن بالتأكــد مــن الحالــة الصحيــة لجميــع العامليــن . 11
وســالمتهم مــن بشــكل يومــي قبــل دخولهــم للحــرم الجامعــي.

لهــذا . 12 المناســبة  الشــخصية  الحمايــة  أدوات  جميــع  بتوفيــر  المقاوليــن  إلــزام 
لمنســوبيهم. الرســمي  الــدوام  اثنــاء  الفايــروس 
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تــم تحديــد مواقــع العمــل للمستشــفى الميدانــي وتحديــد االحتياجــات الالزمــة . 13
لنشــأها فــي حــال انتشــار الفايــروس )ال قــدر اللــه(.

تــم تحديــد مراكــز االيــواء والحجــر ومواقــع اخــرى اســتعدادًا فــي حــال انتشــار . 14
الفايــروس )ال قــدر اللــه(. 

االدارات . 15 لــكل  الخاصــة  والكــوارث  الطــوارئ  خطــة  لتنفيــذ  المبكــر  التأهــب 
بينهمــا. والتنســيق  الجامعيــة  بالقطاعــات 

تجهيــز كــوادر وكفــاءات قــادرة علــى إدارة مختلــف المخاطــر المتعلقــة باألمــراض . 16
المعديــة    كفايــروس كورونــا الجديــد COVID-19 وغيــره ومهامهــا: )العــزل، 

اإلنقــاذ، اإلخــالء، التطهيــر والتعقيــم، والصيانــة(.

اغالق وعزل المباني والفصول الدراسية بحسب قرار معالي مدير الجامعة. . 17

البــدء بتحديــد بوابــات الدخــول والخــروج مــن وإلــى الجامعــة بوقــت الــدوام . 18
وغيــره.

تــم تحديدهــا . 19 العــزل الصحــي وااليــواء الصحــي والتــي  البــدء بتجهيــز مقــرات 
وتجهيزهــا 

مــن الدواعــي األمنيــة ولســالمة مرتــادي الحــرم الجامعــي ينصــح بعدم اســتقبال . 20
زوار

توفيــر وتجهيــز المعــدات واالدوات الالزمــة لمكافحــة المخاطــر المتعلقــة بخطــر . 21
المنســوبين  بيــن  وغيرهــا   COVID-19 كورونــا  كفايــروس  المعديــة  االمــراض 

والطــالب
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في حال استقبال بالغ عن حالة اشتباه أو غيرها
من قبل مركز البالغات الموحدة

يتــم اســتقبال البــالغ مــن مركــز البالغــات الموحــد ويتــم تمريرهــا للعمليــات . 1
األمنيــة الجامعيــة ثــم لجميــع قطاعــات االســتجابة الســريعة بالتوجــه للموقــع 

المحــدد بأســرع وقــت.

يتــم عــزل المبنــى بالكامــل واخــالء الموقــع بحســب خطــة الفــرز واالخــالء المقــررة . 2
مــن قبــل المستشــفى الجامعــي ونقــل المريــض الســتكمال مراحــل العالج.

يتــم التنســيق مــع المستشــفى الجامعــي باألشــخاص المجاوريــن والمقربيــن . 3
ونقلهــم بحســب خطــة مواقــع )االيــواء الطبــي، غــرف العــزل بالمستشــفى، 
المستشــفى الميداني، عزل أنفســهم بمنازلهم( مع تســجيل جميع المعلومات 

المطلوبــة فــي حــال اســتدعائهم لإلجــراءات الطبيــة.

اغــالق المبنــى وعــد الســماح ألي مــن كان بالدخــول حتــى انتهــاء عمليــة التطهير . 4
والتعقيــم واالشــراف الكامــل مــن قبل فرق االســتجابة الســريعة.

يتــم اغــالق المبنــى حتــى اخــذ الموافقــة مــن قبــل القائــد الميدانــي الســتخدامه . 5
الســريع وعرضــة لمعالــي مديــر  التدخــل  التقاريــر مــن فــرق  رفــع جميــع  بعــد 

الجامعــة.

المساعدة في خطة إعادة األوضاع. . 6

رفع التقارير والتوصيات لإلدارة العليا. . 7
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جدول رقم )1(

التعريفالرمز

يتضمن معلومات أولية عن الكارثة وتحديد الموقع، وهو مؤشر ألخذ حالة التأهب.أصفر

مؤشر لتحرك الفرق الطبية لموقع الكارثة، واستعداد المستشفى الستقبال اإلصابات. أحمر

مؤشر بانتهاء حالة التأهب، وانتهاء حالة الطوارئ بالموقع.أخضر

وقوع حدث.أسود

غرفة القيادة والعمليات:
وكالة الجامعة للمشاريع )قطاع التشغيل والصيانة(:

يعتبــر قطــاع التشــغيل والصيانــة هــي الجهــة المســؤولة عــن االشــراف علــى 	 
المختلفــة. الجامعــة  الطــوارئ والكــوارث ومســاندة وكاالت  خطــة 

ــة 	  ــع البالغــات للحــاالت الطارئ ــة باســتقبال جمي يقــوم قطــاع التشــغيل والصيان
عــن طريــق مركــز البالغــات الموحــد ومركــز الطــوارئ والكــوارث ومــن ثــم يتــم 

ــى الفــرق المختصــة. ــر البــالغ إل تمري

درجات حاالت بالغات الطوارئ:
طريــق 	  عــن  الطبيــة  الطــوارئ  حالــة  تحديــث  يتــم  الطبيــة:  الطــوارئ  حــاالت 

الصحــة  وزارة  مــع  وبالتنســيق  الجامعــي  المستشــفى 

على حسب درجات بالغات حاالت الطوارئ حسب الجدول التالي:	 

مراكز االيواء والعزل الطبي:
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الخطة األكاديمية للتعامل أثناء تعليق الدراسة نتيجة للوقاية من 
COVID-19 فايروس كورونا الجديد

االلتــزام بالتوجيهــات الســامية ومتابعتهــا عــن كثــب وعمــل كافــة االجــراءات . 1
المطلوبــة فيمــا يخــص الطلبــة والمنســوبين والدراســة واالختبــارات.

الحــرص علــى طمأنــة المنســوبين والطلبــة وأن الجامعــة حريصــة على ســالمتهم . 2
وتقديــم كل الدعــم والمســاندة لخدمتهــم بحســب األنظمة.

التأكيــد علــى التــزام الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس باســتمرار العمليــة التعليمية . 3
باســتخدام أنظمــة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد )Black Board(، مــع 

إمكانيــة اســتخدام وســائل داعمــة تحقــق نواتــج التعلــم.

الطلبــة . 4 تواجــد  أماكــن  فــي  الوعــي  نشــر  وجهــود  الوقائيــة  الجهــود  تكثيــف 
الالزمــة. الوقائيــة  االجــراءات  وعمــل  الصحــة  تعزيــز  مركــز  مــع  بالشــراكة 

العمــل علــى تأجيــل كافــة األنشــطة والفعاليــات والملتقيات العلميــة والتدريبية . 5
للطلبة والمنســوبين.

تكثيــف إجــراءات الســالمة ورفــع الوعــي فــي كافــة قطاعــات الجامعــة وداخــل . 6
ســكن الطالب وســكن الطالبات وســكن أعضاء هيئة التدريس واتباع االجراءات 

النظاميــة والتعليمــات الحاليــة ومــا يســتجد مــن تعليمــات.

الجهــات . 7 مــن  التعليمــات  وصــول  فــور  النهائيــة  االختبــارات  مواعيــد  تحديــد 
ــات تضمــن التقليــل مــن االزدحــام وســهولة  المختصــة والعمــل علــى وضــع آلي

التعليميــة. العمليــة 

تكليــف عمــادة شــؤون الطــالب بمتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات فيمــا يخــص الطلبــة . 8
الدولييــن والتأكــد مــن تطبيقهــا ومتابعــة كل جديــد لهــذا الخصــوص واتخــاذ 

ــر الالزمــة. التدابي

الجامعــة . 9 وكالــة  مــع  بالشــراكة  التعليميــة  للخدمــات  العامــة  اإلدارة  تكليــف 
للمشــاريع بالتأكــد مــن توفــر مــواد النظافــة والتعقيــم والتنســيق مــع لجنــة 

الخصــوص. بهــذا  والخدمــات  المرافــق 

المناهــج . 10 جميــع  فــي  التعلــم  نواتــج  مــن  األدنــى  الحــد  تحقيــق  مــن  التأكــد 
الدراســية، علــى أن يتــم تعويــض الطلبــة باألجــزاء التــي لــم يتــم تغطيتهــا مــن 
المناهــج وبمــا يحتاجونــه مــن المعــارف والمهــارات والســلوكيات لتحقيــق نواتــج 
التعلــم، وتعمــل األقســام العلميــة فــي الكليــات علــى وضــع التفاصيــل الالزمــة 

بهــذا الخصــوص.
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التأكيــد علــى أعضــاء هيئــة التدريــس بتســجيل المحاضــرات وإتاحتهــا للطلبــة . 11
للوصــول إليهــا فــي كل األوقــات.

بإعــادة . 12 التعليميــة  للشــؤون  الجامعــة  وكالــة  مــع  بالشــراكة  الكليــات  .تقــوم 
برمجــة االختبــارات الدوريــة والنهائيــة بمــا يتوافــق مــع اللوائــح واألنظمــة وبمــا 

يضمــن تحقيــق نواتــج التعلــم.

تقــوم عمــادة شــؤون الطــالب بالتنســيق مــع عمــادة القبــول والتســجيل بعمــل . 13
نشــرات توعويــة تثقيفيــة للطلبــة تشــمل التعليمــات الخاصــة بالتعليــم عــن بعــد 
وتعليمــات االختبــارات والتثقيــف والتوعيــة الوقائيــة، باإلضافــة إلــى نشــرات 

خاصــة بالطلبــة الدولييــن بلغــات عــدة.

تقــوم عمــادة تقنيــة المعلومــات باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة التــي تضمــن تحســين . 14
خدمــات االنترنــت وتطويرهــا وتقديــم خدمــة عاليــة الجــودة.

عليهــم . 15 والتأكيــد  الطالبــي  الســكن  فــي  بالبقــاء  الدولييــن  للطلبــة  الســماح 
بالبقــاء إلــى حيــن انتهــاء األزمــة، مــع أخــذ تعهــد علــى مــن يرغــب فــي الســفر 
خــارج المملكــة باتبــاع األنظمــة بحســب مــا يصــدر مــن توجيهــات مــن الدولــة 

والجامعــة.

فيمــا يخــص الطلبــة المتدربيــن فــي جهــات خــارج الجامعــة، فإنهــم يخضعــون . 16
ألنظمــة الجهــات التــي يتدربــون فيهــا.

تقــوم عمــادة القبــول والتســجيل بالشــراكة مــع الكليــات بمراجعــة التقويــم . 17
األكاديمــي والقواعــد التنفيذيــة للدراســة واالختبــارات بمــا يتواكب مع الظروف 

الحاليــة الطارئــة واعتمادهــا مــن وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة.

تقــوم الكليــات بعمــل خطــط تفصيليــة لتطبيــق هــذه التوجيهــات بمــا يضمــن . 18
ســالمة الطلبــة والمنســوبين وبمــا يضمــن تحقيــق نواتــج التعلــم.
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خطة جامعة الملك عبد العزيز للتحول الرقمي لمكافحة تفشي 
Covid-19 فيروس كرونا

ــر التعليــم بتعليــق  ــز بتنفيــذ توجيهــات معالــي وزي ــد العزي قامــت جامعــة الملــك عب
حضــور الطــالب والطالبــات للمنشــآت التعليميــة حرصــا علــى ســالمتهم والتحــول إلــى 
التعليــم عــن بعــد، ولقــد كان الكتمــال البنيــة التحتيــة االلكترونيــة للجامعــة وجاهزيتهــا 
وتراكــم خبراتهــا الطويلــة فــي أنظمــة التعليــم االلكترونــي والتدريــب المســتمر ألعضــاء 
هيئــة التدريــس دورا فاعــال فــي االنتقــال بسالســة نحــو التحــول إلــى التعليــم االلكترونــي 

مــن غيــر أن تســجل أي معوقــات تذكــر.

لضمــان  كبيــرًا  دورًا  االفتراضيــة  الــدروس  طريقــة  الجامعــة  لتبنــي  كان  ولقــد 
التــزام الطــالب فــي التعليــم عــن بعــد، واتخــذت الجامعــة قــرارا مهمــا باالنتقــال مــن 
معــه  التعامــل  لســهولة    Blackboard Ultra إلــى    Blackboard collaborate
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب، ولكــن هــذا التحــول تطلــب تنفيــذ العديــد مــن 
ــم عــن بعــد لطــالب  ــز التعلي ــد العزي ــك عب ــق جامعــة المل ــم تطب ــة. ول ــدورات التدريبي ال
مرحلــة البكالوريــوس فقــط، بــل امتــد التطبيــق إلــى الدراســات العليــا فأكــدت علــى انهــاء 
اإلجــراءات االكاديميــة للفصــل الدراســي الثانــي واســتكمال االشــراف فــي الرســائل 
العلميــة والمشــاريع البحثيــة وذلــك بالتواصــل بيــن المشــرف علــى الرســالة باســتخدام 
 Blackboard Ultra  البريــد االلكترونــي ووســائل التواصــل االلكترونــي مثــل برنامــج

كمــا وجهــت عمــادة الدراســات العليــا بــأن يتــم إجــراء مناقشــة الرســائل العلميــة 
باســتخدام وســائل التواصــل االلكترونيــة مثــل نظــام Blackboard Ultra علــى ان يقوم 
المشــرف الرئيــس بإنشــاء جلســة المناقشــة االلكترونيــة وتوفيــر الرابــط االلكترونــي 
للطالــب وأعضــاء اللجنــة وممثــل العمــادة فــي لجنــة المناقشــة حســب الموعــد المعلــن 
عنــه، ويقــوم ممثــل عمــادة الدراســات العليــا فــي لجنــة المناقشــة مــن التأكــد مــن 
اكتمــال جميــع أعضــاء لجنــة المناقشــة وانعقــاد المناقشــة وتعبئــة نمــوذج تقريــر ممثــل 
عمــادة الدراســات العليــا فــي المناقشــة، ويقــوم المشــرف الرئيســي بتعبئــة نمــوذج 

ــر لجنــة المناقشــة والحكــم علــى الرســالة، تقري
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خطة جامعة الملك عبد العزيز للحملة التوعية والتثقيفية لمكافحة 
Covid-19 تفشي فيروس كرونا

الصحيــة  المبــادرات  لتحقيــق  المثلــى  الطريقــة  إن 
توعويــة  برامــج  بتبنــي  هــي  الجامعــات  فــي  الوقائيــة 
وتثقيفيــة مبنيــة بشــكل علمــي ومنفــذة بشــكل احترافــي 
تنفيــذ  ويعتبــر  العالقــة.  ذات  الجهــات  مــع  بالشــراكة 
مبــادرات تعزيــز الصحــة بالتوعيــة والتثقيــف جــزءًا ال يتجــزأ 
مــن الخطــة الوطنيــة للتصــدي لوبــاء كورونــا المســتجد. 
وقــد قامــت الجامعــة ممثلــة بمركــز تعزيــز الصحــة بجهــد 
كبيــر ومنظــم للتصــدي لهــذا الوبــاء العالمــي، ضمــن خطــة 
وامتــدت  فروعهــا  بكافــة  الجامعــة  شــملت  متكاملــة 
بمدينــة  والخاصــة  الحكوميــة  القطاعــات  كافــة  لتشــمل 
جــدة. وأنتــج المركــز خــال هــذه الفتــرة عــدة مــواد توعويــة 
وتثقيفيــة مبنيــة علــى أســس علميــة مدروســة تالمــس 

المجتمــع. أطيــاف  كافــة 

وقــام المركــز ضمــن النــدوات والحمــالت بتوزيــع أكثــر مــن 3 االف كتيــب تعريفــي. 
وضمــن جهــود المركــز التوعويــة تــم تعليــق 3000 بوســتر توعــوي فــي كل األماكــن التــي 
تمــت زيارتهــا داخــل الجامعــة وخارجهــا. وتــم ايضــًا تنصيــب أكثــر مــن 100 بنــر توعــوي 
المراكــز  مداخــل  وفــي  وخارجهــا  الجامعــة  داخــل  والمزدحمــة  العامــة  األماكــن  فــي 
الطبيــة. وعملــت اللجنــة العلميــة فــي مركــز تعزيــز الصحــة علــى انتــاج كميــة كبيــرة مــن 
المــواد العلميــة التوعويــة والتثقيفيــة شــملت أكثــر مــن 200 انفوجرافيــك، وأكثــر مــن 
9 فيديوهــات توعويــة، كمــا تــم تعليــق أكثــر مــن 7 االف منشــور توعــوي بثمانيــة لغــات 
فــي كافــة غــرف وعيــادات المستشــفى الجامعــي. وعملــت اللجنــة اإلعالميــة علــى 
نشــر أكثــر مــن 20 محتــوى فــي موقــع الجامعــة وأكثــر مــن 600 تغريــدة علــى موقــع 

التواصــل االجتماعــي تويتــر، كمــا تــم نشــر الكثيــر مــن األخبــار والتغطيــات الصحفيــة.

وبناتنــا  ابنائنــا  مــن  متطــوع   450 بمشــاركة  الصحــة  تعزيــز  مركــز  فــي  ويفتخــر 
المتطوعيــن مــن كافــة الكليــات الصحيــة الذيــن يمثلــون فريــق أطبــاء للحيــاة التطوعــي، 
والذيــن دائمــًا مــا يتفاعلــون معنــا فــي كافــة الموافــق واالحــداث معززيــن دورهــم فــي 

خدمــة المجتمــع وخدمــة الوطــن. 

مدة التنفيذ
بدأ التنفيذ من 1 فبراير 2020 وتستمر هذه الجهود التوعوية حتى انتهاء األزمة.
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خطة إغالق المباني للحاالت الطارئة

هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات الضروريــة للتعامــل مــع وضــع 
غيــر طبيعــي أو غيــر عــادي، وذلــك بهــدف تقليــل اآلثــار الســلبية لألخطــار وتقليــص 
احتمــاالت وقــوع الحــاالت الطارئــة )كانتشــار فيــروس كورونــا( داخــل مبانــي جامعــة 

الملــك عبــد العزيــز وفروعهــا. 

أسباب عمل الخطة
أخــذ 	  ويتــم  بدايتهــا،  مــن  المعديــة(  )االمــراض  الوبــاء  تفشــي  وإدارة  تقييــم 

التوجيهــات مــن وزارة الصحــة وبالتنســيق مــع فــرق االســتجابة الســريعة للحــد 
الوبــاء ومحاصرتــه. انتشــار  مــن 

التأكد من سالمة المباني وإغالقها لحين إعادة األوضاع لحالته الطبيعية.	 

إعداد التقارير وإعادة األوضاع إلى حالتها الطبيعية.	 

الجهات المشاركة 
إدارة السالمة والصحة المهنية.

اإلدارة العامة للمرافق والصيانة العامة.	 

اإلدارة العامة لخدمات األمن.	 

تسلسل البالغات في الحاالت الطارئة

الحاالت الطارئة

إدارة السالمة والصحة 
المهنية

اإلدارة العامة لخدمات 
األمن

اإلدارة العامة للمرافق 
والصيانة العامة

غرفة العمليات
51111

الفرز
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آلية اإلغالق
يتم التأكد من تعقيم المبنى.	 

يتم التأكد من إغالق أبواب الطوارئ.	 

يتم التأكد من إغالق المصاعد.	 

يتم التأكد من خلو المبنى من األشخاص.	 

يتم التأكد من أجهزة اإلنذار.	 

يتم إغالق الباب الرئيسي للمبنى	 
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بيان بالتوقيت بين الحاالت الطارئة واتخاذ القرارات
فيما سبق ذكره

نبذه عن القرارمتخذ القرار
صور من التعاميم 
والقرارات )اسم 

الملف(
تاريخ التعميم

معالي مدير 
الجامعة

تشكيل أربعة لجان رئيسية إلدارة األزمة بجامعة 
K8372  1441-07-10الملك عبد العزيز

معالي مدير 
T74321441-07-14عاجل جدا وهام بخصوص تعليق العمل بالبصمةالجامعة

معالي مدير 
الجامعة

تعميم عاجل جدا وهام تعليق وأغالق الفصول 
T74331441-07-16الدراسية

وكيل الجامعة 
للدراسات العليا

تعميم عاجل جدا وهام تعليق المشاركة بالندوات 
T74391441-07-17والمؤتمرات

معالي مدير 
الجامعة

تعميم عاجل وهام لجميع قطاعات الجامعة للنزول 
T74401441-07-20بأعداد المتواجدين بالجامعة ألدنى عدد ممكن

معالي مدير 
الجامعة

تعميم عاجل وهام لجميع قطاعات الجامعة تفعيل 
T74411441-07-21العمل عن بعد وتعليق الحضور

وكيل الجامعة 
T74421441-07-21هام وعاجل لتفعيل التعليم عن بعدللشئون التعليمية

وكيل الجامعة 
للمشاريع المكلف

تعميم عاجل وهام جدا التوجيه نحو استخدام 
T74461441-07-28منصة مرافق لطلب خدمات الصيانة

المستشفى 
T74471441-07-23عاجل جدا وهام تخصيص رقم للطوارئ بالجامعةالجامعي

معالي مدير 
الجامعة

تعميم تسهيل تواجد االطباء والممارسين الصحيين 
T74481441-08-01بالجامعة

تعميم لكافة قطاعات وكالة الجامعة تنبيهات وكيل الجامعة
T74531441-08-01وإجراءات للمتواجدين بالجامعة

مرفق 2-1-5 كفاءة اتخاذ القرارات في الجامعة في 
أزمة تفشي وباء كرونا

التعامل مع أزمة سيول جدة 2009
ــة  ــر علــى مدين ــة ســيول جــدة وعلــى الرغــم مــن تأثيرهــا الكبي ــازت الجامعــة كارث اجت
جــدة إال أنهــا لــم توثــر علــى الحــرم الجامعــي، فالجامعــة لديهــا بنيــة تحتيــة قويــة كمــا 
مــن  ومرافقهــا  الجامعــة  لتنظيــف  عمــل  وفــرق  عمليــات  مكتــب  الجامعــة  أنشــأت 
 الطمــي وآثــار الســيول. ولــم تتوقــف الدراســة فيهــا اثنــاء االزمــة ولــو بســاعة واحــدة .

أيضــا العمليــات اإلداريــة والماليــة كانــت تســير بسالســة بســبب وجــود األنظمــة اآلليــة 
القويــة بالجامعــة ونظــام البــاك آب إلســترجاع المعلومــات يوميــًا.
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2-2 الحوكمة اإلدارية
2-2-1 وجــود نظــام إلدارة الجــودة الداخليــة يتضمــن مؤشــرات 
والمتابعــة  والتطويــر  اإلصــالح  وخطــط  األداء  لقيــاس 

الجامعــة جهــات  لكافــة  اإللكترونيــة 

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

الجــودة 2-2 الحوكمة اإلدارية 2-2-1 وجــود نظــام إلدارة 
لقيــاس  الداخليــة يتضمــن مؤشــرات 
والتطويــر  اإلصــالح  وخطــط  األداء 
والمتابعــة اإللكترونيــة لكافــة جهــات 

الجامعــة

- بيان بنتائج نظام إدارة الجودة الداخلية.

والمتابعــة  والتطويــر  اإلصــالح  خطــط   -
الجامعــة. لجهــات  اإللكترونيــة 

جامعــة الملــك عبــد العزيــز تبنــي األنظمــة المطــورة للعمــل بمــا يضمــن الجــودة 
الداخليــة 

نظام دوامي الذي يهتم بدوام الموظفين.. 1

والخدمــات . 2 األنظمــة  جميــع  علــى  الدخــول  يســهل  الموحــد  الدخــول  نظــام 
االلكترونيــة.

نظــام المســابقات الوظيفــة للراغبيــن فــي التوظيــف علــى الوظائــف المعلنــة . 3
بجامعــة جــدة،

برنامج الحسم اإللكتروني على الموظفين عبر بوابة أنجز.. 4

5 . .)KAU RADIO( تصميم تطبيق إذاعة الجامعة

نظام الترميز الموحد للجامعة.. 6

نظام مراقباتي للتسجيل في مراقبات االختبارات االنتساب والتعليم عن بعد.. 7

نظام تقييم األداء يمكن مدراء االدارات من تقييم منسوبي قطاعاتهم.. 8

نظام فرسان التقنية لموظفي الجامعة المنسقين التقنيين.. 9

نظام الدراسات الفنية يخدم إدارة الشئون الفنية بالعمادة.. 10

نظام التحويالت البنكية يقوم بتشــفير بيانات المنســوبين المالية   للمســيرات . 11
مــن أجــل إرســالها إلــى البنك.

نظــام التعاقــد األكاديمــي يمَكــن الباحثيــن )مــن خــارج المملكــة( عــن فــرص عمل . 12
أكاديميــة بالجامعــة مــن التقديــم علــى طلــب الحصــول على الوظيفــة المتاحة.
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والمتابعــة  والتطويــر  اإلصــالح  التحتيــة  البنيــة  فــي  للتطويــر  الجامعــة  خطــط 
الجامعــة  لجهــات  اإللكترونيــة 

توســعة نظــام الســحابة الحاســوبية بغرفــة التشــغيل الرئيســية والمركــز الرديــف . 1
بمجمــوع )48( خــادم وزيــادة مســاحة وحــدة التخزيــن بمقــدار )TB60( بــكل 

غرفــة.

تشــغيل خدمــة مــوزع العناويــن الشــبكية للشــبكة الالســلكية مــن خــالل نظــام . 2
)Infoblox( جامعــة الملــك عبــد العزيــز مــع الحفــاظ علــى كلمــات المــرور الســرية.

رفــع ســرعة االنترنــت الرئيســية لتصــل إلــى )4GB/SEC( مــن خــالل عــدد )4( . 3
خطــوط اتصــال باإلنترنــت.

تفعيــل وتشــغيل مبنــى )44( و )6600( و )534( فــي شــطر الطالبــات بالشــبكة . 4
الســلكية والالسلكية.

تفعيــل وتشــغيل نقطــة التجمــع الرئيســية رقــم )31( الخاصــة بمبانــي الســنة . 5
التحضيريــة بشــطر الطالبــات.

تجهيــز مبانــي استفســارات القبــول للمســتجدين والمســتجدات لعــام )1437هـ( . 6
مــع تقديــم الدعــم التقنــي اآلنــي وذلــك فــي كل مــن: جامعــة الملــك عبــد 

ــات  ــى )29( طالب ــى )471( طــالب ومبن ــز: مبن العزي

نظــام صــرف مكافــآت التدريــس يمّكــن الجهــات مــن ارســال طلب صــرف مكافأة . 13
التدريــس والحصــول علــى المكافأة بصــورة إلكترونية.

ــن . 14 ــل نظــام شــؤون الموظفي ــط األنظمــة ذات العالقــة ببعضهــا البعــض مث رب
المورديــن مــع خدمــات المشــتريات اإللكترونيــة  المكلفيــن ونظــام  بجــداول 
خدمــات  مــع  الفنيــة  الدراســات  بربــط  قامــت  كذلــك  النمطــي،  والنظــام 
المشــتريات اإللكترونيــة. وتطويــر ات علــى األنظمــة: )اجتماعاتــي، االجــازات، 
القبــول عــزز( حيــث صممــت وطــورت تطبيــق جــوال لبوابــة  البعثــات، بوابــة 
التقديــم )عــّزز( والــذي مكــن إصــدار البطاقــة الجامعيــة عــن طريــق التطبيــق، 

)7872( متقــّدم. الجــوال  القبــول علــى  وبلــغ عــدد المســتخدمين لتطبيــق 

نظــام تقويــم وضمــان جــودة األداء الجامعــي )EQAUP-PLUS( حيــث يســاعد . 15
النظــام البرامــج األكاديميــة مــن تأكيــد ضمــان جودتهــا مــن خــال متابعــة تطبيــق 
الوطنــي  المركــز  مــن  المعتمــدة  األداء  ومؤشــرات  الممارســات  مــن  عــدد 

للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي.

نظام فرسان الجودة والذي يعني بتدقيق النماذج االلكترونية على النظام. 16
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التأكــد مــن جاهزيــة معامــل الحاســب اآللــي فــي جميــع القطاعــات المعنيــة . 7
باالختبــارات االلكترونيــة للســنة التحضيريــة والمــواد العامــة لالنتظــام 

تجهيز عدد )15 مبنى( بالشبكة السلكية والالسلكية بفرع رابغ.. 8

تفعيل خط االتصاالت بفرع رابغ.. 9

التأكــد مــن جاهزيــة معامــل الحاســب اآللــي الخاصــة بمعهــد اللغــة اإلنجليزيــة . 10
الختبــارات تحديــد المســتوى للمســتجدين والمســتجدات لعــام )1437هـــ( مــع 

تقديــم الدعــم التقنــي اآلنــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز وجامعــة جــدة.

ترقيــة برنامــج االتصــال )DB2 CONNECT( مــن اإلصــدار 8 الــى اإلصــدار )10.5(. 11
وذلــك لـــ )34( خــادم علــى البيئــة اإلنتاجيــة. 

تقديــم الدعــم التقنــي لجميــع مراكــز الــرد علــى استفســارات القبــول بشــطر . 12
الطــالب وشــطر الطالبــات.

تقديــم الدعــم التقنــي الختبــارات تحديــد المســتوى للغــة اإلنجليزيــة فــي شــطر . 13
الطــالب وشــطر الطالبــات.

بالفصــل . 14 التحضيريــة  للســنة  االلكترونيــة  لالختبــارات  التقنــي  الدعــم  تقديــم 
1435/1436هـــ. الصيفــي  الدراســي 

االشــراف التقنــي علــى االختبــارات االلكترونيــة النهائية بشــطر الطالبات وفروع . 15
كليــات البنــات للفصــل الدراســي الثانــي من العــام 1435/ 1436 هـ

16 .VPN )FIRE- )تركيــب وتفعيــل نظــام الحمايــة الخــاص بخدمــة االتصــال عن بعــد 
.WALL

17 . SERVER-FARM( بالخــوادم  خــاص  جديــد  حمايــة  نظــام  وتفعيــل  تركيــب 
)FIREWALL

18 ..)SERVERFARM( الخاص بجميع الخوادم )NEXUS( تركيب وتفعيل الموزع

ــع نقــاط التجمــع وهــي الغــرف الخاصــة بموزعــات . 19 ــة لجمي ــة التحتي ــر البني تطوي
الشــبكة الرئيســية فــي الحــرم الجامعــي، ويشــمل ذلــك )االضــاءة، التكييــف، 
الدهــان، كاميــرات المراقبــة، األرضيــات، وحــدات االتصــال الالســلكي، كبائــن 

شــبكة، موزعــات شــبكة، تمديــدات أليــاف ضوئيــة ونحــوه.

إعــادة تهيئــة غرفــة التشــغيل الرئيســية بعمــادة تقنيــة المعلومــات لتشــغيل . 20
مشــروع )HPC( زيــادة وحــدات التكييــف، اضافــة مولــد الطاقــة االحتياطــي 

الطاقــة. المســاندة )UPS( وزيــادة  للبطاريــات  )GENERATOR( وغرفــة 
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تركيــب وإعــداد قواعــد البيانــات أوراكل لنظــام بنــر لــكل مــن )جامعــة الملــك . 21
.)IDM( و نظــام البوابــة االكاديميــة و نظــام )،عبــد العزيــز، جامعــة جــدة

إنشــاء قاعــدة بيانــات متكاملــة لتضــم جميــع قواعــد البيانــات )ORACLE( فــي . 22
البيئــة التطويريــة.

انشــاء قاعــدة بيانــات متكاملــة لتضــم جميــع قواعــد البيانــات )ORACLE( لبيئــة . 23
االختبار

24 ..V11 إلى V8 للبيئة التطويرية واإلنتاجية من اإلصدار DB2 ترقية قواعد البيانات

إعــداد بيئــة تطويريــة متكاملــة خاصــة بنظــام الشــجرة الماليــة الجديــدة إلدارة . 25
التطبيقــات االداريــة والماليــة.

رقيــة نظــام CICS   مــن اإلصــدار )4.2( إلــى اإلصــدار الجديــد )5.2( علــى البيئــة . 26
التجريبيــة والبيئــة ا إلنتاجيــة  

تهيئة خــادم الطابعات وترقيتها من WIN2003  إلى WIN 2008 R2 مع نقل . 27
تعريفات الطابعات PORTS وبعض الـ DRIVERS وإجراء تجارب الطباعة.

ترقية خوادم WIN 2003 الى WIN 2008 R2 بداء من IIS وDB2 وأوراكل 11. 28

القديمــة . 29 البيئــة  مــن  والتطبيقــات  البرامــج واإلعــدادات  مــن   46 عــدد  نقــل 
R2  2008 لخــوادم  الجديــدة  البيئــة  إلــى   2003 لخــوادم 

ترقية اصدار نظام تشغيل أجهزة النسخ االحتياطي الى ال اصدار . 30
.BUILD.199.8.1.0.1

إضافة عدد )DRIVES )16 بحجم 1T إلى VMAX في المركز الرديف.. 31

اإلنتاجيــة . 32 لبيئــة   2.1 إلــى   1.12 اإلصــدار  مــن   Z/OS التشــغيل نظــام  ترقيــة 
التطويريــة والبيئــة 

تركيب قواعد البيانات االصدار )11(على البيئة اإلنتاجية الــــــــ PROD  اإلصدار )2.1(. 33

االختباريــة . 34 البيئــة  فــي   Z/OS V2.1 التشــغيل  نظــام  مــع   VTL الـــــ  تشــغيل 
واإلنتاجيــة

35 .EMCVMAX الى EMCDMAX من EMC10 ترقية ووحدات التخزينية
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خطط اإلصالح والتطوير والمتابعة اإللكترونية لجهات الجامعة 

نظام االستبانات االلكترونية المركزية »استبانة«
هــو نظــام مؤسســي يضمــن جــودة العمليــة التعليميــة والخدمــات الجامعيــة وذلــك 
لجميــع الفئــات المســتفيدة فــي الجامعــة )طــالب، أعضــاء هيئــة تدريــس، وإدارييــن 
وفنييــن( والــذي بــدوره ُيظهــر نتائــج عــن نقــاط القــوة والنقــاط التــي تحتــاج إلــى تحســين 
وتســتخدم خالصــة اآلراء للتخطيــط والتقويــم المســتمر ممــا يدعــم أصحــاب الصالحيــة 
فــي اتخــاد القــرار بالتحســين، ويشــمل النظــام عــدد 10 اســتبانات مصنفة إلى اســتبيانات 

تعليميــة واســتبانات خدمــة جامعيــة.

شكل 1: االستبانات التعليمية ضمن نظام االستبانات االلكترونية المركزية

جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات124

02

ي
دار

اإل
ل 

جا
لم

ا



وكمــا هــو موضــح بالشــكل 1، فــإن االســتبانات التعليميــة تتضمــن اســتبانتين تعنــى 
بقيــاس مــدى رضــا الطلبــة عــن مخرجــات التعلــم للبرنامــج وهــي كالتالــي:

ــن انهــوا 50٪ 	  ــة الذي ــع الطلب ــرة طالــب: تنشــر هــذه االســتبانة لجمي اســتبانة خب
مــن خطتهــم الدراســية.

استبانة تقويم برنامج: تنشر هذه االستبانة لجميع الطلبة المتوقع تخرجهم.	 

إضافــة إلــى أن النظــام يقــوم وبشــكل ســنوي بنشــر اســتبانة أربــاب العمــل وهــي 
اســتبانة لتقويــم خريجــي الجامعــة للتعــرف علــى تطلعــات ســوق العمــل مــن خريجيهــا 
والــذي يســاهم فــي قيــاس مخرجــات التعلــم بشــكل مباشــر وتحتــوي هــذه االســتبانة 

علــى المحــاور التالــي:

المعرفة والتطبيق العملي.	 

المهارات الشخصية والتقنية.	 

التقويم العام والمقترحات. 	 

ولضمــان جــودة مدخــالت االســتبانات، تقــوم العمــادة بشــكل دوري بعمــل حمــالت 
تحفيزيــة للطلبــة تحثهــم علــى المشــاركة فــي االســتبيانات كونهــم شــركاء التطويــر 

والتحســين.

هــذا ويتــم مشــاركة النتائــج مــع صانعــي القــرار التخــاذ قــرارات التحســين والتطويــر 
بشــكل لحظــي مــن خــالل لوحــة تحكــم وقيــادة الكترونيــة.
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نظام اداري الكتروني للقضاء على الفساد االداري والمالي
القرنــي  بــن عبداللــه  بجــدة حســن  الملــك عبدالعزيــز  الباحــث فــي جامعــة  صمــم 
نموذجــًا لنظــام اداري الكترونــي للقضــاء علــى الفســاد االداري والمالــي يعتمــد علــى 
ــخ 1439/7/25هـــ، وأشــار  ــك بتاري ــات اســماه »نافــذ« وذل متابعــة المعامــالت والطلب
الباحــث الــى ان فكــرة النمــوذج التــي قدمهــا فــي دراســة علميــة جــاءت مــن خــالل 
التطــورات الهائلــة فــي التكنولوجيــا  والثــورة الرقميــة المتســارعة اذ قطعــت الســعودية 
ــة حــاًل فعــااًل للقضــاء  ــرًا اإلدارة االلكتروني ــة هــذا التطــور ، معتب ــارة لمواكب خطــوات جب
علــى الفســاد اإلداري والمالــي مــن خــالل ابتــكار طــرق ونمــاذج تقنيــة وافــاد ان النظــام 
يعتمــد علــى 4عوامــل رئيســية: هــي الهيــكل التنظيمــي والشــفافية التامــة بيــن االدارات 
والمســتفيدين وتحكــم المســتفيد بمعاملتــه ، فهــو مــن يســتطيع ايقافهــا والوصــول 

بهــا الــى اعلــى ســلطة مــن خــالل الهيــكل التنظيمــي

تدشين خدمة لقاء معالي المدير وبرنامج مزايا تواصل
افتتــح معالــي مديــر جامعــة الملــك عبدالعزيــز البرنامــج التدريبــي األول لمنســقي 
التواصــل  مركــز  إشــراف  تحــت  التعليــم  وإدارات  الســعودية  الجامعــات  فــي  تواصــل 
ــم، 29  ــوزارة التعلي ــة المســتفيدين ب والمعلومــات بالجامعــة وبالتعــاون مــع مركــز رعاي
محــرم 1440 بمركــز الملــك فهــد للبحــوث الطبيــة بالجامعــة مجموعــة مــن قياديــي 
الجامعــة. وتــم تكريــم معالــي المديــر لشــركاء نجــاح البرنامــج ومدربيــه، وتدشــين خدمــة 
“لقــاء معالــي المديــر” وتعــد هــذه الخدمــة آليــة ميســرة للقــاء مع معالــي المدير ولقضاء 
حوائــج المســتفيدين بشــكل ســريع ومالئــم. كمــا دشــن معاليــه مبــادرة برنامــج “مزايــا 
تواصــل” والــذي يتيــح جميــع العــروض والخصومــات والمميــزات مــن الجهــات والمرافــق 
الخدميــة والصحيــة والترفيهيــة والتجاريــة المتاحــة لجامعــة الملــك عبدالعزيــز لمنســقي 
تواصــل فــي كافــة قطاعــات وإدارات الــوزارة وذلــك لدعــم برنامــج “تواصــل” وســعيًا 
لتوســيع قاعــدة منســقيه مــن مختلــف قطاعــات الــوزارة. وقــد بلــغ عــدد المتدربيــن فيــه 
لمئــة متدرب/ـــة مــن مختلــف الجامعــات وقطاعــات الــوزارة فــي المملكــة. ويعتبــر هــذا 
البرنامــج أحــد مبــادرات الجامعــة المقدمــة لــوزارة التعليــم، والتــي ترغــب الجامعــة مــن 
خاللــه فــي اإلســهام بارتقــاء مســتوى الخدمــات المقدمة للمســتفيدين مــن خالل مراكز 
رعايــة المســتفيدين بــوزارة التعليــم وقطاعاتهــا المختلفــة، وســعيًا منهــا فــي تســخير 
جميــع اإلمكانيــات البشــرية والتقنيــة المتوفــرة لديهــا فــي ســبيل إنجــاح توجهــات وزارة 
التعليــم واإلســهام فــي تحقيــق أحــد أهــم محــاور رؤيــة المملكــة 2030 وهــو )التواصــل 
الذكــي بيــن المواطــن والحكومة(.وامتــد البرنامــج التدريبــي لمــدة ثالثــة أيــام، تــم خاللهــا 
تدريــب منســقي تواصــل علــى كيفيــة التعامــل مــع أنظمــة تواصــل اإللكترونيــة وتنميــة 
مهــارات االتصــال وخدمــة العمــالء واالطــالع علــى التوجهــات المســتقبلية لخدمــة 
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تواصــل وبمشــاركة نخبــة مــن المدربيــن ذوي الخبــرة مــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز، 
ونخبــة مــن مدربــي مركــز رعايــة المســتفيدين بالــوزارة علــى رأســهم ســعادة المشــرف 

العــام علــى مركــز رعايــة المســتفيدين بــوزارة التعليــم.

)EQAUP-PLUS( نظام تقويم وضمان جودة األداء الجامعي
ــن محمــد آل الشــيخ خــالل ترأســه مجلــس  ــم أ. د. حمــد ب ــر التعلي ــي وزي دشــن معال
الجامعــة الســادس للعــام األكاديمــي 1439 - 1440هـــ النظــام اإللكترونــي لتقويــم 
وضمــان جــودة األداء الجامعــي المطــور )EQAUP-Plus(، حيــث يســاعد النظــام البرامــج 
األكاديميــة مــن تأكيــد ضمــان جودتهــا مــن خــال متابعــة تطبيــق عــدد مــن الممارســات 

ومؤشــرات األداء المعتمــدة مــن المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي.

جائزة معالي مدير الجامعة لوحدات الجودة واالعتماد األكاديمي
هــي جائــزة ســنوية تهــدف إلــى تحفيــز الكليــات علــى تطبيــق المعاييــر الوطنيــة 
والعالميــة فــي مجــال الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي، بحيــث يتــم ذلــك مــن خــال تحقيــق 

15 هدفــا تقــاس مــن خــال 24 مؤشــر .

تحديث )3( قواعد بيانات للمنسقين ووكالء 

التطوير والعمداء المضافين إلى نظام تقويم 

RQAUP-KAU وضمان جودة األداء الجامعي

-1 جهات اتصال البريد اإللكتروني للبرامج

Blackboard 2 مستخدمي نظام-

Excel 3قاعدة بيانات-

هو نظام مؤسسي يساعد على متابعة طرق 
القياس الغير مباشر والتي تخص جودة العملية 

التعليمية والخدمات الجامعية لجميع 
الفئات المستفيدة

هو برنامج إلكتروني لقياس وتقويم فعالية األداء 
وضمان تحقيق جودته لقطاعات الجامعة 
وذلك في جميع عناصر العملية التعليمية 

والبحثية وخدمة المجتمع

يالتعاون مع عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم 
عن بعد تم إنشاء مساحة على نظام إدارة 

المحتوى التعليمي blackboard لتعمل كمنصة 
تجمع منسقي نظام ضمان جودة اآلداء الجامعي 

حيث تمكنهم من الدخول على األدلة المحدثة الخاصة 
بالنظام كما أن النظام يتيح مساحة نقاش تمكن 

المنسقين من طرح تساؤالتهم ومشاركة خبراتهم بخصوصه. 
وتتم متابعة مساحة النقاش من قبل عمادة الجودة واالعتماد 

األكاديمي بشكل مستمر حيث أن وحدة القياس والتقويم قامت باالجابة 
على 31 استفسارًا.

نظام إدارة المحتوى التعليمي 
BLACKBOARD

نظام االستبانات اإللكترونية المركزية نظام ضمان الجودة وتقويم اآلداء الجامعي
EQAUP-PLUS

نظام إدارة قواعد البيانات 
الداخلية

ية
كز

مر
ة ال

وني
كتر

ت اإلل
ستبانا

اال

إدارة قواعد البيانات الداخلية ى التعليمي
المحتو

رة 
إدا

صة 
من

ضمان الجودة وتقويم األداء

األنظمة
اإللكترونية

تطوير أنظمة إلكترونية تساعد في تحقيق أعلى معايير الجودة
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2-2-2 البــدء بتجهيــز اللوائــح التنظيميــة للجامعــة بمــا يتوافــق مــع 
نظــام الجامعــات

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

اللوائــح 2-2 الحوكمة اإلدارية بتجهيــز  البــدء   2-2-2
التنظيميــة للجامعــة بمــا يتوافــق مــع 

الجامعــات نظــام 

بمــا  لوائحهــا  بتطويــر  للبــدء  الجامعــة  خطــة   -
الجامعــات. نظــام  مــع  يتوافــق 

ــز بدراســة نظــام الجامعــات وعقــدت العديــد مــن  قامــت جامعــة الملــك عبــد العزي
ورش العصــف الذهنــي لوضــع تصــور للوائــح التــي يجــب عليهــا وضعهــا لتتوافــق مــع 

هــذا النظــام، وشــملت هــذه اللوائــح مــا يلــي:

الئحة االستثمار وأوجه الصرف من اإليرادات الذاتية.. 1

الالئحة المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية إنفاقها.. 2

الالئحة المنظمة للكراسي العلمية.. 3

الالئحة المنظمة لمراكز البحث واالبتكار.. 4

الالئحة المنظمة لريادة األعمال.. 5

الالئحة المنظمة إلنشاء المتاحف العلمية.. 6

الالئحة المنظمة لترشيح رؤساء الجامعات.. 7

الالئحة المنظمة لتحويل فروع الجامعة إلى جامعات مستقلة.. 8

الالئحة المنظمة إلنشاء فروع للجامعات األجنبية.. 9

الالئحة المنظمة لإلعانة التي تخصص من الدولة.. 10

الالئحة المنظمة للرسوم الدراسية على الطلبة غير السعوديين.. 11

الالئحة المنظمة للميزانية السنوية للجامعة.. 12

الالئحة المنظمة للبرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مادي لها.. 13

الالئحة المنظمة للتقارير السنوية المتعلقة بنشاطات الجامعة.. 14

الالئحة المنظمة إلنشاء فروع للجامعات بالخارج.. 15

الئحة المعاهد االستشارية.. 16

الالئحة المنظمة لتحويل منسوبي الجامعة إلى نظام العمل.. 17

وفيمــا مايلــي أهــم مــا توصلــت إليــه الجامعــة بشــأن وجــوب التعديــل فــي اللوائــح 
الســابقة:
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الئحة االستثمار وأوجه الصرف من اإليرادات الذاتية

يقترح أن تتضمن هذه الالئحة المواد التالية:

الخاصــة 	  واألوقــاف،  والوصايــا،  والمنــح،  التبرعــات،  قبــول  الجامعــة،  لمجلــس 
بالجامعــة، كمــا يجــوز لــه قبــول التبرعات المقترنة بشــروط، أو المخصصة ألغراض 
معينــة، إذا كانــت الشــروط، أو األغــراض، تتفــق مــع رســالة الجامعــة، وتــدرج هــذه 
التبرعــات فــي حســاب مســتقل يصــرف منــه لألغــراض المخصصــة لهــا وللجامعــة 
الحــق فــي االســتفادة مــن التبرعــات بالكيفيــة التــي تراهــا وتســتثنى مــن نظــام 

المنافســات والمشــتريات الحكوميــة

تــودع هــذه التبرعــات فــي حســاب مســتقل باســم الجامعــة، علــى أن يــدور رصيــد 	 
ــرام العقــود التشــغيلية التــي تراهــا لتشــغيل  هــذا الحســاب ســنويا˝ للجامعــة اب

برامجهــا

يتــم تقييــم األصــول، واألعيــان المتبــرع بهــا حــال اســتالمها. وللجامعــة وضــع 	 
الضوابــط الخاصــة لتشــغيل برامجهــا والصــرف عليهــا

تسجيل جميع التبرعات، والمنح، والوصايا، واألوقاف، في سجل خاص.	 

يكــون الصــرف مــن التبرعــات، والمنــح، والوصايــا، واألوقــاف، وفقــا˝ للقواعــد 	 
المنظمــة وتــودع هــذه التبرعــات فــي حســاب مســتقل باســم الجامعــة، علــى أن 

يــدور رصيــد هــذا الحســاب ســنويا˝

إذا كان التبــرع، أو المنحــة، أو الوصيــة، أو الوقــف، نقــدا، أو عينــا˝ ولــم يحــدد 	 
المتبــرع طــرق االســتفادة منهــا، يحــدد مجلــس الجامعــة طــرق االســتفادة منهــا. 

ويخضــع 	  رســمية،  بموجــب مســتندات  المســتقل  الحســاب  مــن  الصــرف  يتــم 
المالــي.  المراقــب  لرقابــة 

يتــم الصــرف مــن الحســاب المســتقل بموافقــة مديــر الجامعــة فــي حــدود مليــون 	 
ريــال، ومــا زاد عــن ذلــك يكــون لمجلــس أمنــاء الجامعــة. 

علــى المراقــب المالــي فحــص، ومراجعــة الســجالت الخاصــة بالتبرعــات، والمنــح، 	 
ــر  ــر بذلــك لمدي ــا˝، ورفــع تقري ــا، واألوقــاف، والحســاب المســتقل، دوري والوصاي

الجامعــة. 

علــى مراجــع الحســابات فــي نهايــة كل ســنة ماليــة، التأكــد مــن تســجيل األصــول، 	 
واألعيــان، المتبــرع بهــا ضمــن موجــودات الجامعــة حســب القواعــد المحاســبية 

المتعــارف عليهــا، ويرفــع بهــا تقريــر لمجلــس الجامعــة.
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الالئحة المنظمة للكراسي البحثية

وتنظيــم عمــل  بإنشــاء  الخاصــة  واإلجــراءات  األطــر  لوضــع  الالئحــة  هــذه  تهــدف 
الكراســي العلميــة، تقييــم أداء الكراســي العلميــة، آليــات تمويــل الكراســي العلميــة، 

الصــرف علــى الكراســي العلميــة ويجــب ان تتضمــن الالئحــة مــا يلــي:

قائمة بتعريف المصطلحات التي سترد بالالئحة والمقصود بها قرين كل منها.	 

الجهة صاحبة الصالحية في اعتماد إنشاء الكراسي العلمية.	 

المــدة 	  الكراســي،  العلميــة مثــل مجــاالت  الكراســي  بتنظيــم  الخاصــة  المــواد 
الزمنيــة للكرســي، آليــة إنشــاء الكرســي العلمــي، آليــة تعييــن المشــرف علــى 
للكرســي  المضيفــة  الجهــة  وحقــوق  التزامــات  ومهامــه،  العلمــي  الكرســي 

العلمــي. الكرســي  تجديــد  وآليــات  العلمــي 

المــواد الخاصــة بتقييــم أداء الكراســي العلميــة وتتضمــن تقييــم األداء الســنوي، 	 
نســبة توزيــع درجــات التقييــم، كيفيــة اســتخدام نتائــج التقييــم وآليــات إلغــاء 

ــه. ــد ل الكرســي أو عــدم التجدي

المــواد الخاصــة بتمويــل الكراســي العلميــة وتتضمــن مصــادر التمويــل الممكنــة، 	 
امتيــازات الجهــة الممولــة، مــدة التمويــل وتوزيعــه، وتجديــد العقــود الخاصــة 

ــة. بالكراســي العلمي

المــواد الخاصــة بالصــرف علــى الكراســي العلميــة وتتضمــن أوجــه صــرف ميزانيــة 	 
الكراســي العلميــة، آليــة الصــرف مــن الميزانيــة وطــرق وبنــود الصــرف.

المواد الخاصة بالمكافآت والبدالت والرواتب. 	 
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الالئحة المنظمة لمراكز البحث واالبتكار

تهــدف هــذه الالئحــة لوضــع األطــر واإلجــراءات الخاصــة بإنشــاء وتنظيــم عمــل مراكــز 
البحــث واالبتــكار، مهــام المراكــز، مجالــس مراكــز البحــث واالبتــكار، مديــري مراكــز البحــث 
واالبتــكار، آليــة اإلنفــاق علــى البحــوث والمشــاريع االبتكاريــة، تنظيــم المكافــآت الخاصــة 
بالباحثيــن والمبتكريــن والمــواد الخاصــة بالمنــح والجوائــز والمكافــآت، ويجــب ان تتضمــن 

الالئحــة مــا يلــي:

قائمة بتعريف المصطلحات التي سترد بالالئحة والمقصود بها قرين كل منها.	 

الجهة صاحبة الصالحية في اعتماد إنشاء مراكز البحث واالبتكار.	 

مهــام مراكــز البحــث واالبتــكار بمــا فــي ذلــك المجــاالت البحثيــة واالبتكاريــة التــي 	 
تضطلــع بهــا مراكــز البحــث واالبتــكار.

المــواد الخاصــة بمجالــس مراكــز البحــث واالبتــكار وتتضمــن تشــكيل وعضويــة 	 
المراكــز، المهــام، الهيــكل التنظيمــي، واإلداري.

آليــة 	  الوظيفــي،  الوصــف  واالبتــكار،  البحــث  مراكــز  بمديــري  الخاصــة  المــواد 
والمكافــآت. والتعييــن  الترشــيح 

ــة ســواء مــن 	  ــى البحــوث والمشــاريع االبتكاري ــة اإلنفــاق عل المــواد الخاصــة بآلي
خــالل ميزانيــة الجامعــة أو الجهــات العلميــة المختصــة.

المــواد الخاصــة بتنظيــم المكافــآت الخاصــة بالباحثيــن والمبتكريــن مــن الطــالب 	 
وأعضــاء هيئــة التدريــس.

المــواد الخاصــة بالخدمــات البحثيــة ودعــم االبتــكار الــذي تقدمهــا مراكــز البحــث 	 
واالبتــكار.

المــواد الخاصــة بالمنــح والجوائــز والمكافــآت التشــجيعية للباحثيــن والمبتكريــن 	 
وآليــة الترشــيح والتقــدم لنيــل تلــك الجوائــز والمكافــآت.

تحديث القواعد المنظمة لمراكز التميز البحثي بالجامعة على أن تشمل:	 

أن يكون المركز منبثقًا من مجموعة بحثية ثبت تميزها العلمي والبحثي.أ. 

ــز البحثــي داخــل الجامعــات، إلقــرار ب.  تشــكيل لجنــة إشــرافية لمراكــز التمي
هيكلــة المراكــز واعتمــاد تقاريرهــا الســنوية، ولضمــان ســير أعمــال المراكــز 
بمــا يحقــق أهدافهــا الســنوية ، ولضمــان ســير أعمــال المراكــز بمــا يحقــق 

أهدافهــا.
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الالئحة المنظمة لريادة االعمال

المراجعة الدورية والسنوية ألداء مراكز البحث واالبتكار.	 

وضع مؤشرات األداء لتقويم مراكز البحث واالبتكار.	 

توفير دعم مالي للمراكز البحثية ضمن ميزانية الجامعة.	 

اســتحداث منصــب مســاعد وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي 	 
لشــؤون المراكــز ضمــن هيــكل الجامعــات.

تهــدف هــذه الالئحــة لوضــع األطــر واإلجــراءات الخاصــة بإنشــاء وتنظيــم عمــل مراكــز 
ريــادة األعمــال بالجامعــات وآليــات دعــم ريــادة األعمــال واإلجــراءات المنظمــة إلنشــاء 
حاضنــات األعمــال بمــا فــي ذلــك الشــركات التــي ســتتولى رعايــة رواد األعمــال وتدريبهــم 
وصقــل مهاراتهــم وكفايتهــم  ، باإلضافــة آلليــات تقييــم أداء مراكــز ، آليــات تمويــل مراكــز 

ريــادة األعمــال والصــرف علــى هــذه المراكــز ويجــب ان تتضمــن الالئحــة مــا يلــي:

قائمة بتعريف المصطلحات التي سترد بالالئحة والمقصود بها قرين كل منها.	 

الجهة صاحبة الصالحية في اعتماد إنشاء مراكز ريادة األعمال.	 

التعليــم 	  الجامعــات ومؤسســات  فــي  األعمــال  ريــادة  بدعــم  الخاصــة  المــواد 
الجامعــة  فــي  المشــاريع  أصحــاب  لتمكيــن  الفــرص  إتاحــة  وكيفيــة  العالــي 
والمجتمــع للنجــاح فــي تحقيــق أهدافهــم مــن خــالل تجهيزهــم بمهــارات القيــادة 
واإلشــراف علــى األعمــال ومعرفــة التطــورات الميدانيــة واألصــول األخالقيــة 

التــي يحتاجونهــا لتحقيــق النجــاح فــي أعمالهــم ومشــاريعهم.

المــواد الخاصــة بإنشــاء حاضنــات االعمــال فــي الجامعــات بمــا في ذلك الشــركات 	 
التــي ســيوكل لهــا رعايــة رواد األعمــال وتنميــة األعمــال التجاريــة والمشــاريع 
الخاصــة بهــم وتتضمــن هــذه المــواد تنظيــم العالقــة بيــن الجامعــة والشــركات 

ورواد األعمــال فيمــا يخــص اإلجــراءات الماليــة واإلداريــة.

المــواد الخاصــة بالتدريــب ورفــع مهــارات وكفايــات رواد األعمــال وإعدادهــم 	 
إلدارة المشــاريع واألعمــال بمــا يضمــن تحقيــق النجــاح فيهــا.

المــواد الخاصــة بتنظيــم مراكــز ريــادة األعمــال آليــة إنشــاء مركــز ريــادة األعمــال، 	 
آليــة تعييــن المشــرف علــى المركــز ومهامــه، التزامــات وحقــوق الجهــة المضيفــة 

لمركــز ريــادة األعمــال، إن وجــدت.

المــواد الخاصــة بتقييــم أداء مركــز ريــادة األعمال وتتضمن تقييم األداء الســنوي، 	 
نســبة توزيــع درجــات التقييــم، كيفية اســتخدام نتائــج التقييم.
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التمويــل 	  مصــادر  وتتضمــن  األعمــال  زيــادة  مراكــز  بتمويــل  الخاصــة  المــواد 
الممكنــة، امتيــازات الجهــة الممولــة، مــدة التمويــل وتوزيعــه، وتجديــد العقــود 

ريــادة األعمــال. الخاصــة بمراكــز 

أوجــه صــرف 	  ريــادة األعمــال وتتضمــن  بالصــرف علــى مراكــز  الخاصــة  المــواد 
الصــرف. الميزانيــة وطــرق وبنــود  الصــرف مــن  آليــة  المركــز،  ميزانيــة 

المواد الخاصة بالمكافآت والبدالت والرواتب. 	 

كما تقترح بعض هذه المواد الفرعية:

أن تكــون ريــادة األعمــال أحــد األهــداف اإلســتراتيجية للجامعــة وأن يكــون هنــاك 	 
دعــم لهــا 

أن يكون هناك كيان مخصص في الجامعة لريادة األعمال مركز/معهد	 

يقــدم كيــان ريــادة األعمــال فــي الجامعــة برامــج تشــتمل علــى المراحــل الثــالث 	 
لريــادة األعمــال )قبــل البــدء، البــدء، النمــو(.

إنشــاء وحــدات خاصــة بريــادة األعمــال فــي كليــات الجامعــة إلــى مــن أجــل تنســيق 	 
الجهــود وتوفيــر الدعــم والتواصــل الفعــال بيــن مركز/معهــد وريــادة األعمــال مــن 
جهــة وبيــن كليــات الجامعــة مــن جهــة أخــرى فيمــا يخــص ريــادة األعمــال مــن 

مناشــط وفعاليــات وبرامــج لتطويــر مخرجــات الجامعــة كمــًا وكيفــًا.

أن يتــم تطويــر المــوارد البشــرية )الموظفيــن واألكاديمييــن( المشــاركين فــي 	 
دعــم بــدء ريــادة األعمــال

إمكانيــة االســتعانة بمجموعــة مــن المختصيــن واإلدارييــن والفنييــن عــن طريــق 	 
نظــام التعاقــد الجزئــي أو نظــام الســاعات وخالفــه لتقديــم خدمــات التوجيــه 

والتدريــب لــرواد األعمــال 

دمــج تعليــم ريــادة األعمــال فــي البرامــج الدراســية بالكليــات والترويج الســتخدام 	 
أســاليب التدريــس الريادية

الحتياجــات 	  خصيصــًا  المصممــة  التدريبيــة  الــدورات  مــن  مجموعــة  تتوافــر  أن 
العليــا  الدراســات  وطــالب  والخريجيــن  الجامعــة  طــالب 

إتاحــة الفــرص لطــالب وطلبــات وخريجــي الجامعــة لتحويــل أفكارهــم اإلبداعيــة 	 
وابتكاراتهــم إلــى فــرص عمــل ومشــروعات اســتثمارية حقيقيــة.

أن يتــم دمــج نتائــج أبحــاث ريــادة األعمــال فــي العمليــة التعليميــة لريــادة األعمال 	 
ممــا يتوافــق مــع وتوجهــات وزارة التعليــم وتحقيــق رؤيــة المملكة 2030
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أن يتــم االتفــاق علــى أن الحــد األدنــى مــن التمويــل طويــل األجــل لتكاليــف 	 
القائميــن علــى ريــادة األعمــال والنفقــات العامــة للخريجيــن مــن ضمــن ميزانيــة 

الجامعــة

تقديــم دعــم مالــي واســتثمار جرئــي فــي أفضــل المشــروعات الرياديــة المشــاركة 	 
لمســاعدتها فــي التطويــر والنجــاح

أن يكــون هنــاك ســهولة للوصــول إلــى التمويل من شــبكات التواصل والفعاليات 	 
المخصصة لذلك

أن يكــون التوجيــه للمشــاريع الرياديــة مــن خــالل أعضــاء هيئــة التدريــس ورواد 	 
األعمــال 

أن تتوافــر مرافــق الحتضــان المشــاريع الرياديــة داخــل الجامعــة وفــي حالــة عــدم 	 
توافــر تلــك المرافــق تكــون هنــاك مســاعدة للوصــول إلــى مرافــق خــارج الجامعــة

تجهيــز وتطويــر البنيــة التحتيــة ومســاحات العمــل والتدريــب والتجهيــزات بــكل 	 
ــات مــن شــطر الطــالب والطالب

تجهيــز مقــر لمعــرض دائــم لشــركات ومنتجــات وخدمــات رواد ورائــدات األعمــال 	 
فــي كل مــن الشــطرين

اســتحداث معهــد االبتــكار وريــادة األعمــال يعنــي باالعتنــاء ببــراءة االختــراع بدايــة 	 
مــن نشــر الثقافــة االبتــكار إلــى إنشــاء شــركات ناشــئة. علــى أن يكون هــذا المعهد 
تحــت مظلــة وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، ويعمــل تحــت 
هــذا المعهــد ثــالث مراكــز: مركــز االبتــكار، مركــز نقــل التقنيــة، مركــز ريــادة األعمــال.

أهم البنود والمواد المقترح إدراجها في الالئحة المنظمة لعمل المعهد:

نطاق عمل المعهد  	

أهداف المعهد 	

مهام المراكز التي تعمل تحت مظلة المعهد 	

بنود تساعد على نشر وتشجيع ثقافة االبتكار وريادة األعمال بالجامعات  	

المــواد المنظمــة لحمايــة الملكيــة الفكريــة مــع التركيــز علــى حفــظ حقــوق  	
الجامعــات والمبتكريــن

بنــود توضــح نســب الملكيــة الفكريــة للجامعــات والمبتكريــن الناجمــة عــن  	
تســويق الملكيــات الفكريــة
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 آلية فحص الطلبات المرسلة للمركز وتقييمها 	

المواد التي تساعد في دعم عملية نقل التقنية وتطوير الملكيات الفكرية  	

بتســويق  	 المتعلقــة  لألمــور  القــرارات  اتخــاذ  مرونــة  فــي  تســاهم  مــواد 
الفكريــة الملكيــات  واســتثمار 

آليــة إنشــاء الشــركات الناشــئة والمنبثقــة مــن الجامعــات ونســب ملكيــة  	
والمبتكريــن والمســتثمرين  الجامعــة 

تفويض صالحيات توقيع عقود اســتثمار الملكية الفكرية وانشــاء الشــركات  	
الناشــئة لعميد المعهد.

تحديد مهام اللجان اإلشرافية على المعهد والتنفيذية  	

بنود لتوظيف الكفاءات التقنية والفنية القادرة على القيام بمهام المعهد 	

بنود فض النزاع والخالف. 	

الالئحة المنظمة إلنشاء المتاحف العلمية

وتنظيــم عمــل  بإنشــاء  الخاصــة  واإلجــراءات  األطــر  لوضــع  الالئحــة  هــذه  تهــدف 
المتاحــف العلميــة بالجامعــات والهــدف مــن إنشــائها والــدور المنــوط بهــا إلثــراء العملية 
ــراث الثقافــي وتوثيقــه بشــكل علمــي ســليم  التعليميــة والتثقيفيــة والحفــاظ علــى الت

ويجــب ان تتضمــن الالئحــة مــا يلــي:

قائمــة بتعريــف المصطلحــات التــي ســترد بالالئحــة والمقصــود بهــا قريــن كل 	 
منهــا.

الجهة صاحبة الصالحية في اعتماد إنشاء المتاحف العلمية بالجامعات.	 

الهــدف مــن إنشــاء المتاحــف العلميــة والــدور المنوط بها فــي العملية التعليمية 	 
والثقافيــة وحفــظ تراث الدولة.

المــواد الخاصــة بالجهــة التــي يتبعهــا المتحــف بالجامعــة والهيــكل التنظيمــي 	 
للمتحــف العلمــي.

المواد الخاصة بمبني المتحف العلمي وكيفية تأمينه للحفاظ على محتوياته.	 
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وحفظهــا 	  لتوثيقهــا  المتبعــة  واإلجــراءات  المتحــف  مقتنيــات  تجميــع  آليــة 
ذلــك. فــي  تســتخدم  قــد  التــي  والنمــاذج  بالمتحــف 

المــواد الخاصــة بإجــراءات قبــول الهدايا والوثائــق ذات الطابع التراثي أو التاريخي 	 
ســواء من قبل األشــخاص أو الجهات وكيفية توثيقها.

المواد الخاصة بقبول التبرعات والهبات لتطوير المتحف العلمي بالجامعات.	 

آلية تعريف المتحف الجامعي وتصنيفاته	 

آلية تحديد رسائل وأهداف المتاحف الجامعية حسب تصنيفاتها	 

آليــة تحديــد عالقــات المتاحف الجامعية بخدمة المجتمع الســعوي واالندماجي 	 
مع مختلــف عناصره

آليــات التمويــل واالســتثمار فــي المتاحــف الجامعيــة وتحديــد العائــد المــادي لهــا 	 
بأصنافه 

آلية تحديد األبعاد الثقافية والقيمية للمتاحف الجامعية	 

إنشــاء محــددات التركيبــة اإلداريــة لتســيير المتاحــف الجامعيــة والتركيبــة القيادية 	 
والعلميــة لإلشــراف عليها

الجامعيــة 	  للمتاحــف  والتنفيذيــة  والتنظيميــة  الهيكليــة  القواعــد  إنشــاء  آليــة 
أصنافهــا بمختلــف 

ضبــط آليــات الدعــم المــادي والمســاندات العينيــة الخارجيــة لصالــح المتاحــف 	 
الجامعيــة

ضبــط وتحديــد قنــوات التواصــل والتنســيق الجماعــي لــكل متاحــف جامعــات 	 
الهادفــة  والمقاربــات  الصيــغ  مختلــف  وضــع  علــى  العمــل  قصــد  المملكــة 

موحــد رقمــي  وطنــي  جامعــي  لمتحــف  للتأســيس 

آليات الشــراكة والتعاون الدولي في نطاق تنمية وتوســيع األنشــطة الجامعية 	 
المتحفية الســعودية على مســتوى عالمي

ــإلدارة العامــة للمتاحــف 	  ضبــط االشــتراطات المحــددة للموقــع االســتراتيجي ل
ضمــن الهيــكل اإلداري للجامعــة

آليــة وضــع وتفســير الهيكلــة النظاميــة والقانونيــة لكافــة اآلليــات الموصفــة 	 
الجامعيــة للمتاحــف 

آليات العرض الفني والتخزين المادي للمحتويات.	 
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الالئحة المنظمة لترشيح رؤساء الجامعات 

الالئحة المنظمة لتحويل فروع الجامعة إلى جامعات مستقلة

تهــدف هــذه الالئحــة لوضــع األطــر واإلجــراءات الخاصــة بترشــيح رؤســاء الجامعــات 
الواجــب  الشــخصية  والمواصفــات  واإلنجــازات  بالخبــرات  الخاصــة  المــواد  وتتضمــن 
توافرهــا بالمرشــحين لرئاســة الجامعــة باإلضافــة لآلليــة المتبعــة الختيارهــم بمــا فــي 
ذلــك الجــدول الزمنــي لعمليــة الترشــيح واالختيــار حتــى يتــم تعييــن رئيــس الجامعــة، 

ويجــب ان تتضمــن الالئحــة مــا يلــي:

قائمــة بتعريــف المصطلحــات التــي ســترد بالالئحــة والمقصــود بهــا قريــن كل 	 
منهــا.

الجهة صاحبة الصالحية في اعتماد ترشيح واختيار رئيس الجامعة.	 

الخبرات واإلنجازات التي ينبغي توافرها في المرشح لرئاسة الجامعة.	 

المواصفات الشخصية التي ينبغي توافرها في المرشح لرئاسة الجامعة.	 

اآللية المتبعة الختيار رئيس الجامعة.	 

تشكيل اللجنة المنوط بها ترشيح اللجنة رئيس الجامعة ومهامها.	 

الجــدول الزمنــي لعمليــة اختيــار رئيــس الجامعــة منــذ بدايــة الترشــيح وحتــى تعييــن 	 
رئيــس الجامعة.

أحــكام الفتــرة االنتقاليــة بيــن النظــام الحالــي والنظــام الجديــد للجامعــات فيمــا 	 
يخــص رؤســاء الجامعــات.

تهــدف هــذه الالئحــة لوضــع األطــر واإلجــراءات الخاصــة بتحويــل فــروع الجامعــات 
إلــى جامعــات مســتقلة وبمــا يضمــن تنظيــم عمــل هــذه الفــروع بعــد تحويلهــا لجامعــات 
مســتقلة وتحديــد العالقــة بينهــا وبيــن الجامعــة األم والعمليــة التنظيميــة لســير العمــل 
بهــا أكاديميــا وإداريــًا وماليــًا بمــا يضمــن تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن تحويلهــا بمــا فــي 
ذلــك الحفــاظ علــى المكانــة والســمعة العالميــة التــي حققتهــا جامعــات المملكــة فــي 

مجــال التعليــم العالــي وطنيــا وإقليميــا وعالميــًا. ويجــب ان تتضمــن الالئحــة مــا يلــي:

قائمة بتعريف المصطلحات التي سترد بالالئحة والمقصود بها قرين كل منها.	 

الهدف من تحويل فروع الجامعات السعودية إلى جامعات مستقلة.	 

دور الجامعــة األم واآلليــة المنظمــة للعالقــة بيــن الجامعــة األم والفــرع بعــد 	 
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اســتقالله كجامعــة مســتقلة والدعــم المتوقــع مــن الجامعــة األم مــن حيــث 
النــوع والفتــرة الزمنيــة لتقديــم الدعــم.

تشــكيل اللجنــة التــي لهــا صالحيــة الموافقــة علــى تحويــل الفــروع لجامعــات 	 
مســتقلة.

صاحــب صالحيــة التوقيــع علــى قــرار تحويــل فــرع للجامعــة الســعودية إلــى جامعة 	 
مستقلة.

جامعــات 	  إلــى  تحويلهــا  يتــم  حتــى  الفــروع  فــي  توافرهــا  الواجــب  الشــروط 
مســتقلة ســواء مــا يتعلــق بالكليــات، أعضــاء هيئــة التدريــس، الطــالب، اإلدارييــن 

واإلمكانيــات مــن مبانــي وفصــول دراســية وتجهيــزات آخــري.

األحــكام والقواعــد المنظمــة لتحويــل الفــروع إلــى جامعــات مســتقلة، علــى 	 
ســبيل المثــال: الكليــات والمعاهــد التــي يتضمنهــا الفــرع، تشــكيل المجالــس 

للفــرع.  الحاكمــة 

بيــان الدرجــات العلميــة والشــهادات التــي يمكــن أن تمنحهــا فــروع الجامعــات 	 
بعــد تحويلهــا إلــى جامعــات مســتقلة.

تــم 	  الــذي  األحــكام والقواعــد المنظمــة للعالقــة بيــن الجامعــة األم والفــرع 
مســتقلة. لجامعــة  تحويلــه 

واألدوار 	  ومهامهــم  اســتقاللها  بعــد  بالجامعــات  المستشــارين  تعييــن  آليــة 
بهــم. المنوطــة 

التزامات الجامعة األم تجاه الفرع.	 

أحكام الفترة االنتقالية لتحول الفروع إلى جامعات مستقلة.	 
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الالئحة المنظمة إلنشاء فروع للجامعات االجنبية

تهــدف هــذه الالئحــة االســتفادة مــن الخبــرات التعليميــة والبحثيــة لتلــك الجامعــات 
بمــا ُيســاهم فــي إحــداث نقلــة نوعيــة بتلــك المنظومــة، وربطهــا بمثيالتهــا فــي الــدول 
مــن  المملكــة وللحــد  داخــل  العالميــة  الجامعــي  التعليــم  فــرص  المتقدمــة، وتوفيــر 
االبتعــاث لطلــب التعليــم الجامعــي فــي الخــارج، لجعلهــا إحــدى منــارات التعليــم والبحــث 

العلمــي علــى المســتوى العالمــي. ويجــب ان تتضمــن الالئحــة مــا يلــي:

قائمة بتعريف المصطلحات التي سترد بالالئحة والمقصود بها قرين كل منها.	 

المدي الجغرافي لسريان هذه الالئحة 	 

الجهــة وتشــكيل اللجنــة المنــوط بهــا فحــص طلبــات التقــدم لفتح فــرع للجامعات 	 
األجنبيــة وتوصيــف للعقــد الواجــب ابرامــه بيــن األطــراف المعنيــة والجهــة التــي 
تســتضيفها، وترجمتــه المعتمــدة باللغــة العربيــة، وعلى أن يقــدم للوزير المختص 
خطــة خمســية مســتقبلية مبنيــة علــى أســس موضعيــة لتنظيــم العمــل بــه، 
تتضمــن علــى األخــص رؤيتــه لعــدد الطــالب المتوقــع قبولهــم والمصروفــات 

الدراســية والتوســعات المســتقبلية وأنشــطة الفــرع المجتمعيــة.

الجهــة المنــوط بهــا اصــدار قــرار إنشــاء الفــرع بعــد عــرض تقريــر لجنــة الفحــص 	 
المنــوط بهــا والمقابــل المــادي إلصــدار الترخيــص، والمقابــل الســنوي مــن قيمــة 

ــة الدراســة ــخ بداي المصروفــات وتاري

تحديــد المجالــس التــي تديــر الفــروع وعلــى األخــص مجلــس األمنــاء أو المجالــس 	 
تشــكيل  يضــم  أن  وعلــى  واختصاصاتهــا،  عنهــا  المنبثقــة  اللجــان  أو  الجامعيــة 
مجلــس األمنــاء اثنيــن مــن ممثلــي الــوزارة المختصــة، ويجــوز لمجلــس األمنــاء 

دعــوة مــن يرشــحه رئيســها لحضــور اجتماعــات المجلــس.

القواعــد العامــة للمنــح المعفــاة مــن المصروفــات الدراســية أو المخفضــة منهــا 	 
للطلبــة الســعوديين المتفوقيــن وفقــا للضوابــط والقوانيــن الحاكمــة بالجامعــة 
األم وكجــزء مــن المســئولية والمشــاركة المجتمعيــة للجامعــة، وبيــان بالدرجــات 

العلميــة والشــهادات الدبلومــات التــي يمنحهــا الفــرع.

آلية تعديل البيانات التي صدر بها قرار اإلنشاء للفرع والمواد المنظمة لذلك	 

آليــة تعييــن مستشــار لوزيــر العليــم بالفــرع يعمــل بصفــة أساســية كحلقــة اتصــال 	 
بيــن الجهــات الحكوميــة المختصــة وإدارة الفــرع، باإلضافــة إلــى المســاهمة فــى 
اإلشــراف علــى أوجــه نشــاطه المختلفــة، ويكــون عضــوا بالمجلــس المختــص 

بإدارتــه.
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تحديــد المزايــا والتســهيالت الخاصــة بالفــرع والمؤسســة وضمانــات وحوافــز 	 
االســتثمار

أليــة تقديــم برامــج تعليميــة وخدمــات ثقافيــة، وبرامــج تعليــم مســتمر، ال يمنــح 	 
عنهــا درجــات علميــة، مثــل تعليــم اللغــات األجنبيــة أو تنظيــم دراســات خاصــة 

ــة ــة، والفني ــة، واألدبي ــة، واإلداري ــة، واالجتماعي ــوم االقتصادي فــي العل

مواد تحدد المصروفات الدراسية، وألية زيادة المصروفات	 

التزام الفرع بأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية	 

مــواد تضمــن عــرض أســماء المرشــحين مــن غيــر الســعوديين لشــغل وظائــف 	 
ألخــذ  المختــص  الوزيــر  علــى  اإلداريــة  القياديــة  الوظائــف  أو  التدريــس  هيئــة 

التعييــن. إجــراءات  اســتكمال  قبــل  عليهــا  المســبقة  موافقتــه 

مــواد تحــدد بــإن الشــهادات التــي يمنحهــا الفــرع صــادرة من الجامعــة األم وبذات 	 
التأهيــل العلمــي الــذي تمنحــه الكليات المناظــرة بالجامعة األم.

مــواد تنضــم المقــدرة علــى إصــدار قــرارات ملزمــة فــي الخالفــات التــي تنشــأ 	 
بيــن المؤسســة الجامعيــة وأحــد الفــروع التــي تســتضيفها، بمــا يضمــن اســتمرار 

وجــودة العمليــة التعليميــة بهــذه الفــروع.

ــة مخالفــة الفــرع لألنظمــة بالمملكــة 	  ــة إلغــاء الفــرع فــي حال مــواد تحــدد كيفي
العربيــة الســعودية، أو قــرار إنشــائه أو نظمــه أو قــرارات المجلــس، بعــد أخــذ 
رأى المجلــس، وإنــذار الفــرع لتالفــى أســباب المخالفــة، وفــى حالــة الضــرورة 
القصــوى إيقــاف قبــول طــالب جــدد بجميــع كليــات الفــرع أو بإحداهــا، وذلــك 
لمــدة عــام دراســي كامــل أو لحيــن إزالــة أســباب المخالفــة، علــى أن تتضمــن 
تلــك الموافقــة بيانــا بكيفيــة إدارة الفــرع منــذ صــدور قــرار الوقــف، وحتــى تخــرج 
جميــع الطــالب المقيديــن بــه. ويلتــزم الفــرع والجامعــة األم، فــى الحالــة األخيــرة، 
ــع  ــج جمي ــزم نحــو تخري بمــا قــرره المجلــس فــى هــذا الصــدد، وكــذا اتخــاذ مــا يل
الطــالب المقيديــن بالفــرع أو توفيــر منــح لهــم معفــاة مــن المصروفــات للدراســة 
بهــا، شــريطة موافقــة الطــالب علــى ذلــك. وعقــب االنتهــاء مــن تخريــج جميــع 
الطــالب المقيديــن بالفــرع، يرفــع الوزيــر المختــص للمقــام الســامي، بعــد العــرض 

علــى مجلــس الــوزراء إلصــدار قــرار بإلغــاء قــرار إنشــاء الفــرع.
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الالئحة المنظمة لإلعانة التي تخصص من الدولة

التــي تخصــص  تهــدف هــذه الالئحــة لوضــع األطــر واإلجــراءات الخاصــة باإلعانــة 
للجامعــات مــن الدولــة وبحيــث تتضمــن إجــراءات وقواعــد صرفهــا وآليــات تحديــد قيمتها 

وضوابــط الصــرف منهــا وإجــراءات مراجعتهــا، ويجــب ان تتضمــن الالئحــة مــا يلــي:

قائمــة بتعريــف المصطلحــات التــي ســترد بالالئحــة والمقصــود بهــا قريــن كل 	 
منهــا.

الهدف من الالئحة وملخص اإلجراءات والقواعد التي تغطيها هذه الالئحة.	 

الجهة صاحبة الصالحية في إقرار الالئحة.	 

المــواد الخاصــة بتحديــد قيمة/نســبة اإلعانــة واآلليــة المتبعــة لتحديدهــا ســواء 	 
كانــت قيمــة ثابتــة أو نســبة مــن الميزانيــة الســنوية للجامعــة.

الصــرف 	  بنــود  تحديــد  ذلــك  فــي  بمــا  اإلعانــة  مــن  بالصــرف  الخاصــة  المــواد 
باعتمــاد  الخاصــة  اإلداريــة  واإلجــراءات  الصــرف،  علــى  التوقيــع  وصالحيــات 

للجامعــات.   الدولــة  إعانــة  مــن  المصروفــات 

المــواد الخاصــة بالصالحيــات الممنوحــة للجامعــات للصــرف مــن الميزانيــة بمــا 	 
يحقــق المرونــة للصــرف علــى البنــود المختلفــة وفقــا الحتياجــات الجامعــات وبمــا 

يحقــق االســتقاللية المتوقعــة مــن نظــام الجامعــات الجديــد.

المــواد الخاصــة بتقديــم حوافــز ماليــة إضافيــة للجامعــات مــن الدولــة وفقــًا 	 
الالئحــة.  تحددهــا  أداء  قيــاس  لمؤشــرات 

المــواد الخاصــة بآليــات تخفيــض أو تثبيــت قيمة/نســبة اإلعانــة وفقــا لمــا تحققــه 	 
الجامعــات مــن مــوارد ذاتيــة كل عــام.

المــواد الخاصــة بالرقابــة الماليــة ومراجعــة الحســابات فيمــا يخــص اإلعانــة التــي 	 
تخصصهــا الدولــة للجامعــات.

مــواد األحــكام االنتقاليــة مــن النظــام الحالــي إلــى نظــام الجامعــات الجديــد فيمــا 	 
يخــص ميزانيــة الجامعــات وآليــات اعتمادهــا والصــرف منهــا.
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الالئحة المنظمة للرسوم الدراسية على الطلبة غير السعوديين

يجــب أن تنظــم هــذه الالئحــة وضــع الرســوم الدراســية لطلبــة الجاليــات المقيمــة 
فــي المملكــة، لتوفيــر التعليــم المناســب ألوالدهــا، ضمــن ضوابــط محــددة، وبمــا يحقــق 
مواصلــة تعليمهــم عنــد عودتهــم إلــى بلدانهــم.  علــى أن يتــم تقويــم ومراجعــة تلــك 

الرســوم كل خمــس ســنوات.

قائمــة بتعريــف المصطلحــات التــي ســترد بالالئحــة والمقصــود بهــا قريــن كل 	 
منهــا.

تحديــد الجهــة وتشــكيل اللجنــة المنــوط بهــا فحــص طلبــات التقــدم الســتحداث 	 
دراســة للطبيــة الغيــر ســعوديين نظيــر مصروفــات دراســية وتوصيــف للعقــد 

ــب والجامعــة. الواجــب ابرامــه الطال

يقــدم للوزيــر المختــص خطــة خمســية مســتقبلية مبنيــة علــى أســس موضعيــة 	 
لتنظيــم العمــل بــه، تتضمــن علــى األخــص رؤيته لعــدد الطالب المتوقــع قبولهم 

والمصروفــات الدراســية والتوســعات المســتقبلية.

قيمــة 	  مــن  الســنوي  والمقابــل  الترخيــص،  إلصــدار  المــادي  المقابــل  تحديــد 
المصروفــات 

ــة الدراســة بموافقــة 	  يتــم قبــول طــالب أجانــب بالجامعــات، وتحديــد تاريــخ بداي
ــر المختــص، بنــاء علــى اقتــراح مجلــس األمنــاء  الوزي

ــذ الرســوم الدراســية 	  ــاء التعليمــات والقواعــد الالزمــة لتنفي يضــع مجلــس األمن
علــى الطلبــة غيــر الســعوديين، علــى البرامــج والمناهــج التعليميــة. المختلفــة 

باإلضافــة إلــى تنظيــم التبرعــات والهبــات. 

ــى ان تعــرض 	  ــر الرســوم الدراســية للبرامــج المختلفــة عل ــى الجامعــات تقدي تتول
ــم للمراجعــة والموافقــة  ــوزارة التعلي ــة مختصــة ب علــى لجن

تقــدم كل جامعــة لــوزارة التعليــم الميزانيــة التقديريــة، وذلــك قبــل بدايــة كل عــام 	 
ــًا لالحتياجــات اإلداريــة والفنيــة والماليــة ومصــادر تأمينهــا  دراســي، تتضمــن بيان

وتمويلهــا 

تقــدم كل جامعــة تقريــرًا فصليــا إلــى مجلــس اإلمنــاء عــن ســير العمــل بالدراســة 	 
مقابــل مصروفــات، وتنفيــذ ميزانيتهــا، وبيــان أســباب المخالفــات والتجــاوزات إن 

وجــدت. 
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يناقــش مجلــس األمنــاء اإليــرادات والمصروفــات مرتيــن خــالل العــام فــي األقــل، 	 
ويجــوز دعــوة المجلــس لالنعقــاد بطلــب مــن رئيســه أو باقتــراح أحــد األعضــاء 
وموافقــة الرئيــس لمناقشــة التقريــر المالــي النهائــي للعــام الدراســي ورفعــة 

إلــى وزارة التعليــم 

يتــم تشــكيل لجنــة للتحقيــق فــي مخالفــات أحــكام هــذه الالئحــة أو القــرارات 	 
الصــادرة تنفيــذًا لهــا، والتوصيــة بالعقوبــة المناســبة.

توقــع العقوبــة بقــرار مــن الوزيــر بنــاًء علــى مــا توصــي بــه اللجنــة المنصــوص عليهــا 	 
بهــذه لالئحة، 

يعاقــب مــن يخالــف أحــكام هــذه الالئحــة أو القــرارات الصــادرة تنفيذًا لهــا بعقوبة 	 
أو أكثــر مــن العقوبــات اآلتيــة: لفــت النظــر، غرامــة ماليــة ال تزيــد علــى خمســين 
ألــف ريـــال، إلغــاء الترخيــص. وللوزيــر فــي كل األحــوال أن يأمــر بإزالــة المخالفــة 
خــالل أســبوعين علــى األكثــر مــن تاريــخ اإلبــالغ بأمــر اإلزالــة، ويجــوز التظلــم مــن 

القــرارات الصــادرة بعقوبــة الغرامــة أو إلغــاء الترخيــص. 

الالئحة المنظمة للميزانية السنوية للجامعة
تهــدف هــذه الالئحــة إلــى تعديــل الالئحــة الحاليــة وبما بتناســب مع نظــام الجامعات 
الجديــد، وحيــث إن الالئحــة المنظمــة للشــؤون الماليــة فــي الجامعــات مــن اللوائــح 
المشــتركة، وســوف يــؤدي إقرارهــا إلــى توحيــد اإلجــراءات الماليــة فــي الجامعــات، فــإن 

الجامعــة تقتــرح مــا يلــي:

يكــون لــكل جامعــة ميزانيــة مســتقلة خاصــة بهــا، تخصــص مــن الموازنــة العامــة 	 
الجامعــة  طبيعــة  علــى  بنــاء  الذاتيــة  الجامعــة  إليــرادات  باإلضافــة  للدولــة 
وأنشــطتها والخدمــات المقدمــة منهــا بحيــث تحــدد إيراداتهــا، ونفقاتهــا، لــكل 
عــام. وتخضــع فــي مراقبــة تنفيذهــا لمراقــب مالــي يقــره مديــر الجامعــة، والســنة 

الماليــة للجامعــة هــي الســنة الماليــة للدولــة.

تتكــون إيــرادات الجامعــة مــن االتــي: االعانــة التــي تخصصهــا الدولــة لهــا وفــق 	 
القواعــد المنظمــة لبرنامــج تمويــل الجامعــات، المقابــل المالي للبرامج الدراســية 
والدبلومــات والــدورات والخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة، التبرعــات ,الهبــات , 
والمنــح , والوصايــا , واالوقــاف، ريــع أمالكهــا واســتثماراتها وإيراداتهــا الذاتيــة، 
وريــع الشــركات والمنشــآت والشــراكات التابعــة لهــا ومــا ينتــج عــن التصــرف 
فيهــا، أي إيــرادات تنتــج عــن القيــام بمشــاريع البحــوث، أو الدراســات، أو الخدمــات 
العلميــة أو االستشــارية واإلشــراقية والتنفيذيــة للقطاعيــن العــام والخــاص، 
وجميــع األعمــال التجاريــة واالســتثمارية، المــوارد الماليــة األخــرى التــي يقرهــا (
مجلــس الجامعــة أو مجلــس األمنــاء) وبمــا ال يخــل برســالة الجامعــة وأهدافهــا.
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وبنــاء علــى أحــكام المــادة )السادســة واالربعيــن( مــن النظــام يتولــى ديــوان 	 
المحاســبة وفــق قواعــد مراقبــة الشــركات والمؤسســات العامــة اجــراء المراجعة 
للحســاب الختامــي للجامعــة. وبنــاء علــى أحــكام المــادة )الرابعــة والخمســين( 

مــن النظــام التــي تقضــي بمــا يأتــي:

لجهــات ســعودية مقابــل  	 أو خدمــات علميــة  بدراســات  القيــام  للجامعــة 
فــي حســاب  الدراســات، والخدمــات  عائــدات هــذه  وتــدرج  مبالــغ ماليــة، 
مســتقل تصــرف فــي األغــراض التــي يحددهــا، ويضــع قواعدهــا مجلــس 

العالــي.      التعليــم 

لمجلــس التعليــم قبــول التبرعــات، والمنــح، والوصايــا، واألوقــاف الخاصــة  	
ــة بشــروط، أو المخصصــة  ــه قبــول التبرعــات المقترن بالجامعــة، كمــا يجــوز ل
ألغــراض معينــة، إذا كانــت الشــروط، أو األغــراض تتفــق مــع رســالة الجامعــة، 
وتــدرج هــذه التبرعــات فــي حســاب مســتقل تصــرف في األغــراض المخصصة 

لهــا، وفقــا˝ للقواعــد التــي يضعهــا مجلــس التعليــم العالــي. 

تتولــى كل جامعــة تحضيــر مشــروع الميزانيــة الخاصــة بهــا بالتنســيق مــع كليــات 	 
الجامعــة والعمــادات المســاندة، ومعاهدهــا ومراكزهــا، وفروعهــا، وإداراتهــا 
علــى أســاس تقديــرات مصروفاتهــا ويصحــب التقديــرات بيــان بالمبــررات التــي 

ــر. بنــي عليهــا التقدي

تشــمل مصروفــات كل جامعــة مــا يلــي: تعويضــات العامليــن، الســلع والخدمــات، 	 
بحــوث ودراســات، نفقــات تشــغيلية، نفقــات رأســمالية

مــع مراعــاة الفتــرات المحــددة مــن قبــل وزارة الماليــة لتقديــم مشــروع الميزانيــة، 	 
يقــدم مديــر الجامعــة مشــروع الميزانيــة إلــى مجلــس الجامعــة للموافقــة عليــه.

مصلحــة 	  تقتضيــه  مــا  حســب  الميزانيــة  بنــود  بيــن  المناقلــة  الجامعــة  لمديــر 
الجامعــة.

ــاط إال فــي حــدود 	  ــاط ســابق، وال يجــوز االرتب ــى ارتب ــاء عل ال يجــوز الصــرف إال بن
االعتمــادات المدرجــة فــي الميزانيــة، أو بعــد صــدور قــرار بتعديلهــا مــن الســلطة 

المختصــة.

يجــوز للجامعــة فتــح أكثــر مــن حســاب باســمها أو بإســم الجهــات التابعــة لهــا بنــاء 	 
علــى موافقــة مديــر الجامعــة فــي مصــرف أو أكثــر حســب مــا تقتضيــه مصلحــة 

العمــل.

فيمــا يخــص المشــتريات والتكاليــف: يقتــرح تعديــل المبالــغ علــى النحــو التالــي: 	 
طــرح المنافســات العامــة للمشــتريات، واألعمــال، والبــت فيهــا، بمــا ال يتجــاوز 
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خمســة عشــر مليــون ريــال، ومــا زاد عــن ذلــك يكــون البــت فيــه لرئيــس مجلــس 
المباشــر، فــي حــدود  لتنفيــذ األعمــال، والشــراء  المباشــر  التكليــف  الجامعــة. 

ــال.  مليــون ري

مديــر الجامعــة فيمــا يتعلــق بالمشــتريات والتكليف باألعمــال، الصالحيات اآلتية: 	 
االســتفادة مــن برامــج رؤيــة المملكــة )2030( والتحــول إلــى طــرح المنافســات 
والبــت فيهــا مــن خــالل منصــة اعتمــاد بمــا ال يتجــاوز 50 مليــون ريــال ومــا زاد عــن 
ذلــك يتــم بعــد التــداول مــع مجلــس األمنــاء. التكليــف المباشــر أو التعميد لتنفيذ 
األعمــال، والشــراء المباشــر، فــي حــدود عشــرة مالييــن ريــال. وضــع القواعــد 
المنظمــة للتعاقــد مــع الشــركات والمؤسســات بمــا يضمــن االســتفادة مــن 
المــوارد علــى المــدى الطويــل لتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق بالجامعــة. قبــول العطــاء 
الوحيــد فــي حــدود المبالــغ الموضحــة أعــاله ممــا هــو داخــل فــي صالحيتــه، 

وكانــت حاجــة العمــل ال تســمح بإعــادة طــرح العمليــة فــي منافســة أخــرى.

ــر الجامعــة أن يفــوض بعــض صالحياتــه المتعلقــة بالمشــتريات، والتكليــف 	  لمدي
ــري  باألعمــال بمــا تقتضيــه مصلحــة العمــل، لــوكالء الجامعــة، والعمــداء، ومدي
المراكز، ورؤساء األقسام، وغيرهم بالجامعة عند الضرورة، وتنفيذ مشروعاتها، 

علــى أن يكــون التفويــض متدرجــا حســب مســؤولية الشــخص المفــوض إليــه.

كل مــا يــرد بــه نــص خــاص فــي هــذه الالئحــة فيمــا يتعلــق بالمشــتريات والتكليــف 	 
ــواردة فــي القواعــد المنظمــة بمــا يضمــن  ــق بشــأنه األحــكام ال باألعمــال، تطب
االســتفادة مــن المــوارد علــى المــدى الطويــل لتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق بالجامعة 

والئحتــه التنفيذيــة، ومــا يطــرأ عليهمــا مــن تعديــالت.

بعــد مراعــاة القواعــد المنظمــة للجامعــة فــي تأجيــر، وإزالــة مبانــي الجامعــة، 	 
ممتلــكات  تأجيــر  يفوضــه:  مــن  أو  الجامعــة،  لمديــر  الغيــر،  مــن  واالســتئجار 
وأعيــان الجامعــة، وتجديــد عقــود اإليجــار أو فســخها. إزالــة المبانــي إذا كانــت 
آيلــة للســقوط، أو تشــكل خطــرا. أو اذا قضــت الحاجــة إلعــادة البنــاء لمصلحــة 
الجامعــة. اســتئجار األعيــان، أو العقــارات مــن الغيــر. أي اســتثمارات تعــود بالنفــع 

المــادي أو المعنــوي للجامعــة.

ــا مــرة كل ســنتين علــى األقــل 	  يتــم جــرد جميــع موجــودات الجامعــة جــردا فعلي
بواســطة لجنــة يشــكلها مديــر الجامعــة، وذلــك لمطابقتهــا بســجل األصــول، 

ورفــع تقريــر بذلــك لمديــر الجامعــة.

المســتودعات 	  وإجــراءات  قواعــد  الجامعــة  مســتودعات  تنظيــم  فــي  يطبــق 
المنظمــة للجامعــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــالت القواعــد  حســب 
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وخالفــه 	  أجهــزة  أثــاث،  الرجيــع(  مــن  لالســتفادة  المنظمــة  القواعــد  وضــع 
الجامعــة. ميزانيــة  مــن  اإلنفــاق  وترشــيد  المتاحــة  للمــوارد  األمثــل  )لالســتغالل 

يجوز صرف سلفة مستديمة أو مؤقته لكل كلية، أو معهد، أو عمادة مساندة، 	 
أو مركــز، أو إدارة فــي الجامعــة، بقــرار مــن مديــر الجامعــة، أو مــن يفوضــه يحــدد 
البنــود التــي تصــرف عليهــا، وتكــون الســلفة فــي عهــدة المســؤول الــذي يحــدده 

رئيــس الجهــة ذات العالقــة، ويتــم ذلــك وفقــا لقواعــد تنفيــذ ميزانيــة الجامعــة.

ــد محــددة، مــن يقــوم بجــرد 	  ــر الجامعــة، أو مــن يفوضــه فــي مواعي يكلــف مدي
نقــود الســلف المســتديمة أو المؤقتــة، ويجــب تصفيــة هــذه الســلفة قبــل نهايــة 

كل ســنة ماليــة.

عــدا األراضــي المخصصــة للمشــاريع أو المباني الخاصة بالوقف العلمي فيســري 	 
عليهــا العقــد الــذي يحتــوي علــى قيمــة إيجاريــه لهــذه األراضــي التــي ينتفــع منهــا 

الوقــف آلجــال طويلة

يكــون الصــرف، والتحصيــل، واإلنفــاق، بالنســبة لريــع أمــالك الجامعــة، ومــا ينتــج 	 
عــن التصــرف فيهــا، طبقــا˝ للتعليمــات الماليــة للميزانيــة والحســابات التــي تقرهــا 

الجامعة.

تحصــل الجامعــة وتــودع إيراداتهــا فــي حســاب الجامعــة بموجــب إذن تحصيــل، أو 	 
إيــداع، وتســجل تلــك المبالــغ فــي الســجالت المحاســبية.

كل مــا لــم يــرد بــه نــص خــاص فيمــا يتعلــق بالصــرف والتحصيــل، يعــرض علــى 	 
مجلــس الجامعــة إلصــدار قــرارات ولوائــح تنظيميــة لــه

يكــون للجامعــة مراقــب مالــي، ومســاعد لــه، أو أكثــر، وفقــا˝ لحاجــة العمــل، 	 
ثــالث  لمــدة  الجامعــة،  وكيــل  ترشــيح  علــى  بنــاء˝  الجامعــة،  مديــر  يختارهــم 
ســنوات، قابلــة للتجديــد، ويكونــون مســؤولين أمــام مجلــس الجامعــة. وفــي 
حالــة غيــاب المراقــب المالــي، أو قيــام عــذر يمنعــه مــن مباشــرة أعمالــه، يكلــف 
مديــر الجامعــة مســاعده، أو أقــدم مســاعديه – فــي حــال تعددهــم – للقيــام 

بعملــه، ويرفــع بذلــك لمجلــس الجامعــة.

علــى المراقــب المالــي التحقــق مــن أن جميــع عمليــات الصــرف، والتحصيــل تســير 	 
طبقــا˝ لنظــام مجلــس الجامعــة، ومــا ورد فــي لوائحــه.

ال يصــرف أي مبلــغ إال بإجــازة المراقــب المالــي للجامعــة ســواء كان الصــرف بأمــر 	 
دفــع، أو بشــيك، أو بحوالــة.
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ال يجــوز صــرف أي مبلــغ مــن أمــوال الجامعــة إال بموجــب المســتندات، وفــي 	 
حــال الصــرف بموجــب صــور المســتندات، أو بموجــب بــدل فاقــد، فيتــم ذلــك 

وفقــا˝ لقــرار مديــر الجامعــة.

علــى المراقــب المالــي أن يتأكــد مــن وجــود اعتمــاد للصرف فــي ميزانية الجامعة، 	 
ومــن وجــود نظــام، أو أوامــر مــن الجهــة المختصة بالجامعة بإقــرار الصرف، وعليه 
أن يمتنــع عــن التوقيــع علــى المســتندات إذا وجــد أنهــا مخالفــة لقواعــد الميزانيــة 
المعتمــدة للجامعــة، أو مخالفــة لألنظمــة، واللوائــح المطبقــة بالجامعــة، أو 
التعليمــات الماليــة للميزانيــة والحســابات مــع بيــان أســباب االمتنــاع كتابــة. وإذا 
حــدث خــالف علــى الصــرف بيــن المراقــب المالــي، ومديــر الشــؤون الماليــة، يرفــع 
ــر الجامعــة فــي هــذا  ــا˝ الرأييــن معــا˝، وقــرار مدي ــر الجامعــة متضمن األمــر لمدي

الشــأن واجــب التنفيــذ.

لمديــر الجامعــة اشــراك المراقــب المالــي فــي عضويــة لجنــة فحــص العــروض 	 
بالجامعــة أو مــن يــراه مناســبا. ولمديــر الجامعــة تشــكيل لجنــة للرقابــة ومــن 
حــق  الماليــة، ولهــم  المســتودعات واألعمــال  الجامعــة علــى  يكلفهــم مديــر 
الحصــول، واالطــالع علــى كافــة البيانــات، والمعلومــات الالزمــة ألداء مهمتهــا، 

وعلــى الجهــات المختصــة بالجامعــة التعــاون معهــا.   

مــع عــدم االخــالل بمراقبــة الجهــة المختصــة يعيــن مجلــس األمنــاء بنــاء علــى 	 
ترشــيح مــن رئيــس الجامعــة راجــع حســابات خارجــي )او اكثــر( لحســابات الجامعــة 
ممــن تتوافــر فيهــم الشــروط النظاميــة وتكــون لــه حقــوق المراجــع الخارجــي فــي 
الشــركات المســاهمة وعليهــم واجباتــه مــع عــدم اإلخــالل بمراقبــة الجهــات ذات 
العالقــة، يعيــن مجلــس الجامعــة مراجعــا خارجيــا للحســابات، أو أكثــر، ممــن تتوافر 
فيــه الشــروط القانونيــة، وتكــون لهــم حقــوق مراجــع الحســابات فــي الشــركات 
المســاهمة، وعليهــم واجباتــه، ويكــون التعييــن لمــدة ســنة ماليــة قابلــة للتجديد، 

وتحــدد اتعابــه مــع المختصيــن بالجامعــة.

فــي حــال عــدم تمكيــن مراجــع الحســابات الخارجــي مــن أداء مهمتــه، فعليــه أن 	 
يثبــت ذلــك فــي تقريــر يرفعــه إلــى مديــر الجامعــة التخــاذ قــرار فــي هــذا الشــأن 

علــى وجــه الســرعة.

علــى مراجــع الحســابات عنــد اكتشــاف أي مخالفــات، أو تصــرف يعــرض أمــوال 	 
التخــاذ  الجامعــة  مديــر  إلــى  بذلــك  فوريــا  تقريــرا  يرفــع  أن  للخطــر،  الجامعــة 

الجامعــة بصــورة منــه. أمنــاء  رئيــس مجلــس  المناســبة، ويــزود  اإلجــراءات 
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علــى مراجــع الحســابات الخارجــي مراجعــة، وتدقيــق الحســاب الختامــي الســنوي 	 
للجامعــة ومواردهــا الماليــة، وتقديــم تقريــر عــن ذلــك إلــى مجلــس الجامعــة 
ــخ انتهــاء الســنة الماليــة، وعليــه أن يقــدم  خــالل مــدة أقصاهــا شــهران مــن تاري
مــع الحســاب الختامــي رأيــه الشــخصي للجامعــة، ومــدى اقتناعــه بــأي إيضاحــات 
أو معلومــات يكــون قــد طلبهــا مــن إدارة الجامعــة، مرافقــا لــه تقريــر يتضمــن 

ــه المصلحــة. ــل للحســاب الختامــي ومــا تقتضي مالحظــات، ومقترحــات، وتحلي

يناقــش مجلــس الجامعــة الحســاب الختامــي الســنوي للجامعــة تمهيــدا˝ لرفعــه 	 
لمجلــس األمنــاء العتمــاده ورفعــة لمجلــس شــؤون الجامعــات وتــزود كل مــن 

وزارة الماليــة، والديــوان العــام للمحاســبة، بنســخة منــه

يناقــش مجلــس الجامعــة الحســاب الختامــي الســنوي للجامعــة تمهيــدا لرفعــه 	 
لرئيــس مجلــس األمنــاء وتــزود الجهــات ذات العالقــة بنســخة منــه.

يكــون للجامعــة نظــام محاســبي يتفــق مــع التعليمــات الماليــة لميزانيــة الجامعــة 	 
والحســابات، وتتوافــر فيــه جميــع عناصــر الرقابــة الداخليــة، ويســاعد علــى إعطــاء 

التقاريــر الالزمــة لــإلدارة العليــا بالجامعــة.

مــع عــدم اإلخــالل بمراقبــة الجهــات ذات الصالحيــة، علــى مديــر اإلدارة الماليــة، 	 
مــن  ورفــع صــورة  خلــل  أي  عنــد  تحريــر محضــر  بالجامعــة،  المالــي  والمراقــب 

المحضــر لمديــر الجامعــة

الالئحة المنظمة للبرامج والدورات التي يجوز للجامعة
وضع مقابل مادي لها

تهــدف هــذه الالئحــة إلــى وضــع األطــر واإلجــراءات الخاصــة بإنشــاء البرامــج وتقديــم 
الــدورات المدفوعــة التكاليــف وتتضمــن المــواد الخاصــة بنوعيــة هــذه البرامــج والدورات 
والمســئوليات المرتبطــة بتنفيذهــا فــي الجوانــب األكاديميــة واإلداريــة والماديــة وبمــا 
يضمــن تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن إنشــائها مــن إضافــة دخــل مــادي للجامعــات 
ومــع التأكيــد علــى الحفــاظ علــى المكانــة والســمعة العالميــة التــي حققتهــا جامعــات 
العالــي وطنيــا وإقليميــا وعالميــًا. ويجــب ان تتضمــن  التعليــم  المملكــة فــي مجــال 

الالئحــة مــا يلــي:

قائمــة بتعريــف المصطلحــات التــي ســترد بالالئحــة والمقصــود بهــا قريــن كل 	 
منهــا.

الهدف من الالئحة وملخص اإلجراءات والقواعد التي تغطيها هذه الالئحة.	 

الجهة صاحبة الصالحية في إقرار الالئحة.	 

نوعية البرامج الدراسية والدورات المدفوعة التي تقدمها الجامعات.	 
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الفئــات المســتهدفة مــن الطــالب والمتدربيــن بالبرامــج الدراســية والــدورات 	 
التدريبيــة.

المســئوليات الخاصة بتســجيل الطالب والمتدربين بالبرامج الدراســية والدورات 	 
التدريبية.

المــواد الخاصــة بتحديــد الرســوم الماديــة بمــا يضمــن تغطيــة كافــة التكاليــف 	 
المباشــرة وغيــر المباشــرة للبرامــج والــدورات مــع تحقيــق دخــل إضافــي للجامعــة.

المــواد الخاصــة بتحديــد مواعيــد الدراســة للبرامــج والــدورات ويراعــي فــي ذلــك 	 
المواعيــد التــي تناســب طــالب الدراســات العليــا والمتدربيــن علــى رأس العمــل.

بالبرامــج مدفوعــة 	  الخاصــة  القاعــات والتجهيــزات  بتخصيــص  الخاصــة  المــواد 
التكاليــف.

المــواد الخاصــة بالجهة/الوحــدة داخــل الجامعــة المســئولة عــن الجوانــب اإلدارية 	 
والماليــة للبرامــج والــدورات مدفوعــة التكاليف.

المــواد الخاصــة بالقواعــد المنظمــة للجنــة اإلشــرافية علــى البرامــج والــدورات 	 
المدفوعــة التكاليــف بالجامعــة وتتضمــن الالئحــة المــواد ذات العالقــة بعضويــة 

اللجنــة، مهامهــا والمكافــآت الخاصــة باألعضــاء.

المــواد المنظمــة لمكافــآت أعضــاء هيئــة التدريــس المشــاركين فــي التدريــس أو 	 
التدريــب بالبرامــج أو الــدورات مدفوعــة التكاليــف.

المــواد المنظمــة لمكافــآت أعضــاء هيئة التدريس والمنســقين للبرامج مدفوعة 	 
التكاليــف بمــا فــي ذلــك اإلشــراف على الرســائل فــي برامج الدراســات العليا.

القواعــد الخاصــة بإعــداد الميزانيــات المقترحــة والميزانيــات الختاميــة للبرامــج 	 
مدفوعــة التكاليــف بحيــث تشــمل اإليــرادات والنفقــات الخاصــة بهــذه البرامــج
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الالئحة المنظمة للتقارير السنوية المتعلقة بنشاطات الجامعة

يتوجــب علــى الجامعــات رفــع التقاريــر الســنوية التــي تعدهــا إلــى الــوزارة المختصــة 
التــي ترفعهــا للجهــات المختصــة حســب الحاجــة. وتقتــرح الجامعــة التالــي بخصــوص هــذه 

الالئحــة:

يتضمــن التقريــر الغــرض الــذي أعــد مــن أجلــه، ويتــم تبويــب األجــزاء التــي يشــتملها 	 
التقريــر والمنهجيــة واالشــارة إلــى المالحــق إذا وجدت 

يجــب ان يشــتمل التقريــر الســنوي علــى الوضــع الراهــن للجامعــة ويقــدم التنظيــم 	 
والهيــكل  التابعــة  واالقســام  الرئيســية  الوحــدات  عــدد  حيــث  مــن  اإلداري 

التنظيمــي

العــدد 	  حيــث  مــن  البشــرية  القــوي  علــى  الســنوي  التقريــر  يشــتمل  ان  يجــب 
الماليــة  الســنة  عنــد  الشــاغرة،  بالوظائــف  وبيــان  والجنســية 

يجــب ان يشــتمل التقريــر الســنوي علــى المبانــي المملوكــة للدولــة المخصصــة 	 
للجامعــات والمبانــي المســتأجرة

يجــب ان يشــتمل التقريــر الســنوي علــى أعمــال الجامعــات األعمــال التــي تمــت 	 
خــالل العــام والمهــام واألنشــطة الرئيســية

الموقعــة 	  المشــروعات  عقــود  علــى  الســنوي  التقريــر  يشــتمل  ان  يجــب 
فيهــا العمــل  وســير  وتكاليفهــا  وموضوعاتهــا 

ــر الســنوي علــى المنجــز خــالل الســنة مــن المشــروعات 	  يجــب ان يشــتمل التقري
المختلفــة،  المجــاالت  فــي  االســتراتيجية  الخطــة  فــي  المعتمــدة  والبرامــج 
ومقارنتــه بمــا ورد بالخطــة، ووضــع المشــروع أو البرنامــج وكيفيــة الســير فيــه.

يجــب ان يشــتمل التقريــر الســنوي علــى مــا تــم عملــه بخصــوص التكليفــات مــن 	 
وزارة التعليــم ومجلــس الــوزراء واالوامــر الســامية وقــرارات حيــال التقاريــر الســابقة

يجــب ان يشــتمل التقريــر الســنوي علــى مســاهمة القطــاع الخــاص فــي تمويــل 	 
الجامعــة 

يجــب ان يشــتمل التقريــر الســنوي علــى وضــع القــوي البشــرية مــن حيــث التدريــب 	 
واالبتعــاث والســعودة، والتحقــق مقارنــة بمــا هــو مســتهدف لســنة التقريــر، 

وبمــا تــم فــي الســنة الماضيــة.

يجــب ان يشــتمل التقريــر الســنوي علــى مقارنــة اإلنجــازات بمــا تحقــق فــي العــام 	 
المالــي الســابق كلمــا كان ذلــك ممكنــا
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يجــب ان يشــتمل التقريــر الســنوي علــى معلومــات كافيــة عــن األمــور التي تتولي 	 
الجهــات الرقابيــة التحقيق بهــا بالجامعة

ــات والمعوقــات والمشــكالت 	  ــر الســنوي علــى الصعوب يجــب ان يشــتمل التقري
التــي تواجههــا الجامعــة وكان لهــا دور فــي عــدم تنفيــذ بعــض االعمــال او كلهــا

يجــب ان يشــتمل التقريــر الســنوي علــى المقترحــات التــي تــري الجامعــة انهــا 	 
تواجههــا،  التــي  والمشــكالت  والمعوقــات  الصعوبــات  تجــاوز  علــى  تســاعد 

العمــل. ذلــك، لضمــان ســير  لمعالجــة  تنفيذهــا  الممكــن  والبدائــل 

الالئحة المنظمة إلنشاء فروع للجامعات بالخارج
تهــدف هــذه الالئحــة لوضــع األطــر واإلجــراءات الخاصــة بفتــح فــروع للجامعــات 
ــد العالقــة  ــم عمــل هــذه الفــروع وتحدي الســعودية خــارج المملكــة وبمــا يضمــن تنظي
بينهــا وبيــن الجامعــة األم والعمليــة التنظيميــة لســير العمــل بهــا أكاديميــا وإداريــًا وماليــًا 
بمــا يضمــن تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن إنشــائها بمــا فــي ذلــك الحفــاظ علــى المكانة 
والســمعة العالميــة التــي حققتهــا جامعــات المملكــة فــي مجــال التعليــم العالــي وطنيــا 

وإقليميــا وعالميــًا. ويجــب ان تتضمــن الالئحــة مــا يلــي:

قائمــة بتعريــف المصطلحــات التــي ســترد بالالئحــة والمقصــود بهــا قريــن كل 	 
منهــا.

المدي الجغرافي السريان هذه الالئحة. 	 

الهدف من إنشاء فروع للجامعات السعودية خارج المملكة.	 

والجهــات 	  األم  الجامعــة  بيــن  للعالقــة  المنظمــة  واآلليــة  األم  الجامعــة  دور 
الرســمية واالعتباريــة بالدولــي المســتضيفة للفــرع علــى ســبيل المثــال العقــد 
المبــرم بيــن الجامعــة األم والجهــة الرســمية أو االعتباريــة بالدولــة المســتضيفة 

للفــرع.

تشكيل اللجنة التي لها صالحية الموافقة على إنشاء الفروع.	 

خــارج 	  الســعودية  للجامعــة  فــرع  إنشــاء  قــرار  علــى  التوقيــع  صاحــب صالحيــة 
المملكــة.

األحــكام والقواعــد المنظمــة إلنشــاء فــرع للجامعــة خــارج المملكــة، علــى ســبيل 	 
المثــال: الكليــات والمعاهــد التــي يتضمنهــا الفــرع، تشــكيل المجالــس الحاكمــة 

للفــرع. 

القواعد العامة للمصروفات الدراسية والمنح 	 
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بيــان الدرجــات العلميــة والشــهادات التــي يمكــن أن تمنحهــا فــروع الجامعــات 	 
الســعودية بالخــارج.

األحكام والقواعد المنظمة للعالقة بين الجامعة األم والفرع خارج المملكة.	 

صاحــب صالحيــة بدايــة الدراســة بالفــروع والشــروط الواجــب توافرهــا لبدايــة 	 
المملكــة. الجامعــات خــارج  بفــروع  الدراســة 

اآلليــات المتبعــة لعمــل أي تعديــل أو تغييــر علــى القــرار الصــادر بإنشــاء فــروع 	 
الجامعــات بمــا فــي ذلــك المــدة الزمنيــة المنظمــة لهــذا التعديــل أو التغييــر

آلية تعيين المستشارين بالفروع ومهامهم واألدوار المنوطة بهم.	 

التزامات الجهة الخارجية المستضيفة للفرع.	 

التزامات الجامعة األم تجاه الفرع.	 

التزامــات فــرع الجامعــة بالخــارج بمــا فــي ذلــك البرامــج الدراســية التــي يقدمهــا 	 
ومراعــاة أحــكام وقوانيــن الدولــي المســتضيفة.

اإلدارة الماليــة للفــرع بمــا فــي ذلــك تحديــد الرســوم الدراســية، طريقــة تحصيلهــا، 	 
وكافــة الضوابــط المتعلقــة بذلك.

الضمانات التي يحصل عليها الفرع الستمرار الدراسة به.	 

مجلــس شــئون فــروع الجامعــات الســعودية بالخــارج: يقترح إنشــاء مجلس شــئون 	 
فــروع الجامعــات الســعودية بالخــارج برئاســة وزيــر التعليــم أو مــن ينوبــه، وتوضــح 
الالئحــة المــواد التفصيليــة الخاصــة بهــذا المجلــس كعضويتــه، أمانــة المجلــس، 

المهــام وآليــة االســتعانة بالخبــراء.

إلغــاء الفــروع وتختــص هــذه المــادة باآلليــات واإلجــراءات المتبعــة إللغــاء فــروع 	 
الجامعــات الســعودية بالخــارج متــي اســتلزم الزمــر ذلــك. 

الدوافع والمبررات إلنشاء فروع للجامعة في الخارج	 

نطاق التطبيق )الدول التي يتم فيها إنشاء فروع للجامعات السعودية(	 

ــة بتلــك 	  ــار التخصصــات العلمي ــة فــي اختي ــة والدولي احتياجــات الســوق اإلقليمي
الفــروع

مجاالت التطبيق )التخصصات األكاديمية(	 

عدد الكليات بتلك الفروع	 
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فوائد الدراسة في فروع الجامعات السعودية بالخارج.	 

تحديد معايير إنشاء فرع جامعي في الخارج.	 

الفوائد والمخاطر المحتملة للتعليم عبر فروع الجامعة بالدول المضيفة	 

دوافع الجامعة االستثمارية	 

آليات تسهيل وصول الطالب إلى البرامج بفرع الجامعة	 

ضمان جودة برامج التعليم بفروع الجامعة بالخارج	 

طرق إنشاء وإدارة فرع دولي	 

آليــات تطويــر نمــوذج األعمــال بالجامعــة بمــا يتناســب مــع الفــروع التــي يتــم 	 
إنشــاؤها

محددات البلد المضيف :	 

األطر السياسية Policy frameworksأ. 

استهداف وحوافز االستثمار األجنبي المباشرب. 

اتفاقيات االستثمار الدوليةج. 

حجم السوقد. 

اعتبارات التكلفة	 
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الئحة المعاهد االستشارية

مــن أجــل أغــراض وقواعــد الصــرف مــن عائــدات قيــام الجامعــة بالبحــوث والدراســات 
والخدمــات العلميــة. تقتــرح الجامعــة التالــي:

للجامعــة القيــام بدراســات، أو خدمــات علميــة، لجهــات ســعودية مقابــل مبالــغ 	 
مســتقل.  حســاب  فــي  والخدمــات  الدراســات،  هــذه  عائــدات  وتــدرج  ماليــة، 
وللجامعــة الحــق فــي االســتفادة مــن التبرعــات بالكيفيــة التــي تراهــا وتســتثنى 

مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة

للجامعــات التــي ســيطبق عليهــا النظــام الجديــد الحــق فــي اصــدار لوائــح ماليــه 	 
مــن خــالل مجالــس امنائهــا وترفــع لمجلــس شــؤون الجامعــات إلقــراره، كمــا 
يحــق لهــا للجامعــة ابــرام العقــود التشــغيلية التــي تراهــا لتشــغيل برامجهــا وضــع 

الضوابــط الخاصــة لتشــغيل برامجهــا والصــرف عليهــا

تــودع وفــورات إيــرادات العقــود المقابلــة للخدمــات، والدراســة المنتهيــة فنيــا˝، 	 
وماليــا˝، فــي حســاب مســتقل لإلنفــاق منــه بقــرار مــن مجلــس الجامعــة.

تــدرج عائــدات هــذه الدراســات، والخدمــات، فــي حســاب مســتقل باســم الجامعة 	 
يفتــح فــي مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، أو أحــد فروعهــا، أو البنــك الــذي 

تتعامــل معــه ويحــق للجامعــات فــي اســتثمار عوائدهــا الماليــة.

للجامعــة القيــام بدراســات، أو خدمــات علميــة، لجهــات محليــة وخارجيــة مقابــل 	 
مبالــغ ماليــة، وتــدرج عائــدات هــذه الدراســات، والخدمــات فــي حســاب مســتقل: 
ويصــرف منهــا فــي األغــراض اآلتيــة: تطويــر البحــث العلمــي، والخدمــات العلمية، 
والتدريبيــة فــي الجامعــة، وعقــود التشــغيل والتوظيــف وفقــا للقواعد المنظمة 
العلميــة  والخدمــات  والبحــوث،  الدراســات،  تكاليــف  علــى  الصــرف  لذلــك، 
المذكــورة آنفــا والتســويق وفــق اإلجــراءات والقواعــد اآلتيــة،: تقــوم الجامعــة 
وخارجيــة  محليــة  لجهــات  العلميــة،  والخدمــات  والدراســات،  البحــوث،  بإجــراء 
بموجــب عقــد، أو اتفــاق مكتــوب، يحــدد فيــه العمــل المطلــوب، وأطرافه، ومدة 
ــه، وطريقــة الدفــع، وأعــداد المشــاركين، والمشــرف  إنجــازه، وشــروطه، وتكلفت
علــى المشــروع، ومــن يســتفيد مــن خدماتهــم مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا مــع 
مراعــاة تجانــس تخصــص المشــاركين مــع طبيعتــه.، يوضــح لــكل عقــد، أو اتفــاق 
موازنــة تحــدد فيهــا كافــة التكاليــف التقديريــة المباشــرة، وغيــر المباشــرة، ســواء 
كانــت مــوادا، أو تكاليــف عمالــة. بمــا فــي ذلــك أتعــاب المستشــارين، ونفقاتهــم، 
تحصــل  الباطــن.  مــن  التعاقــد  عــن طريــق  الالزمــة  األعمــال  تنفيــذ  وتكاليــف 
التكاليــف حســب شــروط الدفــع المحــددة فــي العقــود، واالتفاقيــات المكتوبــة، 
وتــودع فــي الحســاب المســتقل لإلنفــاق منــه علــى أوجــه الصــرف لألغــراض 
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والدراســة  للخدمــات،  المقابلــة  العقــود  إيــرادات  وفــورات  تــودع  المحــددة. 
المنتهيــة فنيــا، وماليــا، فــي حســاب مســتقل لإلنفــاق منــه حســب مــا تقتضيــه 
المصلحــة مــن الجهــة ذات العالقــة بالجامعــة. لمديــر الجامعــة بنــاء علــى توصيــة 
وكالء وعمــداء الجامعــة، الموافقــة علــى التعاقــد مــع باحثيــن، وموظفيــن مــن 
داخــل، أو خــارج الجامعــة، للقيــام بالمشــاريع الممولــة شــريطة أن يكــون التعييــن 
مقتصــرا علــى فتــرة تنفيــذ العقــد، أو الدراســة، أو الخدمــة. .   لمديــر الجامعــة بنــاء 
علــى توصيــة وكالء وعمــداء الجامعــة، الموافقــة علــى التعاقــد مــع مستشــارين 
خدماتهــم  لتقديــم  وذلــك  خارجهــا  أو  المملكــة  داخــل  مــن  ســواء  للمشــاريع 
االستشــارية بموجــب عقــد يحــدد فتــرة االستشــارة، ونوعيــة العمــل، ومقــدار 
التعويــض، بمــا فــي ذلــك األتعــاب االستشــارية، ومصاريــف الســكن، والســفر، 
ــدات  ــدرج عائ ــه عقــد الخدمــات المقدمــة. د . ت واإلعاشــة، حســب مــا ينــص علي
المختصــة  الجهــة  باســم  الدراســات، والخدمــات، فــي حســاب مســتقل  هــذه 
بالجامعــة يفتــح فــي مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، أو أحــد فروعهــا، أو 
البنــك الــذي تتعامــل معــه. يكــون الصــرف مــن الحســاب المســتقل بموافقــة 
مديــر الجامعــة، أو مــن يفوضــه، بنــاء علــى توصيــة مــن رئيــس الجهــة، والمشــرف 
علــى الدراســة، وبموجــب مســتندات رســمية، ويخضــع الصــرف لرقابــة المراقــب 
المالــي فــي الجامعــة ومواردهــا الماليــة. يجــوز لمديــر الجامعــة، أو مــن يفوضــه، 
صــرف ســلفة مســتديمة لإلنفــاق علــى المشــروع بنــاء علــى طلــب المشــرف، 
وتوصيــة مــن العميــد، أو رئيــس الجهــة، وفــق قواعــد إجــراءات صــرف الســلف 

فــي الجامعــة علــى أن تســوى دوريــا بعــد انتهــاء الغــرض منهــا.

مــع مراعــاة التكاليــف المقــدرة فــي ميزانيــة المشــروع، تصــرف مكافــأة الباحثيــن 	 
وغيرهــم مــن المشــتركين فــي أداء العمــل وفقــا لمــا يأتــي: منســوبو الجامعــة، 
علــى أســاس ســاعات العمــل الفعليــة لــكل منهــم، ومعــدل الســاعة فــي حــدود 
قيمــة العقــد وبمــا يتناســب مــع مبالغــة الماليــة والجهــود التــي حققــت فــي 
إجمالــي العقــد أو فــي مراحلــه. المستشــارون، والباحثــون، والموظفــون مــن 

خــارج الجامعــة، وفــق التكاليــف الــواردة فــي عقودهــم.

مــع مراعــاة التكاليــف اإلجماليــة لــكل دورة تدريبيــة، تصــرف مكافــأة المشــاركين 	 
فــي إلقــاء المحاضــرات العلميــة، والتدريبيــة، وفقــا لمــا تقتضيــه المصلحــة.

بعد انتهاء البحث، والدراسة، تعود ملكية األعيان التي يتم تأمينها للجامعة.	 

تراجــع الحســابات المســتقلة للبحــوث، والدراســات، والخدمــات، ســنويا بواســطة 	 
مراجــع حســابات الجامعــة ويعــد عنهــا تقريــر لمجلــس الجامعــة ترفــع مــن خــالل 

المــوارد الذاتيــة بالجامعــة.
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الالئحة المنظمة لتحويل منسوبي الجامعة نظام العمل
الهــدف العــام مــن تحــول الــكادر البشــري بالجامعــات إلــى نظــام العمــل يأتــي بنــاء 
علــى مــا ورد فــي نظــام الجامعــات الجديــد والــذي يأتــي للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة 
المملكــة 2030 والتــي تتمحــور حــول رفــع كفــاءه التشــغيل فــي القطــاع الحكومــي، 
ويرتكــز تحــول راس المــال البشــري لــدى الجامعــات بهــدف االســتفادة مــن الكــوادر 
اداء  ورفــع  المناســب  بالمــكان  الموظــف  تعييــن  خــالل  مــن  فعــال  بشــكل  البشــرية 
الكــوادر اإلداريــة وتقييمهــم وذلــك للحصــول علــى أفضــل النتائــج المرجــوة لتحقيــق 
اســتراتيجيات واهــداف الجامعــات. تحــول راس المــال البشــري هــو عبــارة عــن تحــول 
الموظــف بالكامــل مــن انظمــه ولوائــح الخدمــة المدنيــة إلــى قطــاع إلــى نظــام العمــل 
والتأمينــات االجتماعيــة بموجــب عقــد عمــل وهــو تحــول إلزامــي تحقيًقــا ألهــداف نظــام 
الجامعــات الجديــد لتوحيــد الــكادر االداري ونظــر لعــدم وجــود شــاغر وظيفــي علــى 

نظــام الخدمــة المدنيــة.

وفيما يلي مرئيات الجامعة بهذا الصدد 

وتحديــد 	  لوظيفــة  المجموعــات  تعريــف  الوظائــف،  تحليــل  األولــى:  الخطــوة 
والواجبــات  المهــام 

الخطــوة الثانيــة: اعتمــاد األوصــاف الوظيفيــة لــكل قطــاع، تقييــم الوظائــف 	 
وتحليلهــا

الخطــوة الثالثــة: خطــه العنصــر البشــري، نظــام المزايــا والمكافــآت، نظــام تقييــم 	 
االداء، بنــاء المعاييــر العمليــة والجــدارات، التحــول مــن نظــام الخدمــة المدنيــة 

إلــى نظــام العمــل

الخطــوة الرابعــة: بــدء عمليــه التطبيــق بنقــل الموظفيــن مــن نظــام الخدمــة 	 
المدنيــة إلــى نظــام العمــل وفقــا للخطــط المرســومة لذلــك

الخطــوة الخامســة: تقييــم النتائــج، التحســين المســتمر، قيــاس إلرضــاء الوظيفــي 	 
بشــكل مســتمر

ــخ إصــدار الالئحــة الخاصــة بالتحــول 	  ــارا مــن تاري يســتغرق التحــول مــده عــام اعتب
ويمكــن تمديدهــا فتــره أخــرى تتوافــق مــع فتــره التجربــة للجامعــات التــي يطبــق 

عليهــا النظــام

يجــب حفــظ الســجل الوظيفــي الســابق للموظــف حيــث أن جميــع التسلســل 	 
قبــل  فعالــه  ســتكون  بالوظيفــة  الخاصــة  والمعلومــات  للموظــف  التاريخــي 

التحــول وكذلــك بعــد التحــول 

ــد 	  ــه الجدي ــى خدمات ــم ضمهــا إل ــه الســابقة ويت يحتفــظ الموظــف بكافــة خدمات
ــادل المنافــع  وفقــا لنظــام تب
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يمكــن للموظــف طلــب الحصــول علــى ضــم مــدد الخدمــة مــن التقاعــد إلــى 	 
التأمينــات وذلــك بالنســبة لنقــل الخدمــات وتســتخدم ألغــراض تعويــض المعــاش 
وكذلــك احتســابها مــدد مخصصــه للتقاعــد باعتبارهــا خدمــه حكوميــة فعليــه 
التقاعــد  أو  النظاميــة ســواء كان تقاعــد مبكــر  التقاعــد  وتحتســب فــي مــدد 

النظامــي 

يتــم عمــل عقــد عمــل موحــد وســيتم إنهــاء وتصفيــه جميــع خدمــات الموظفيــن 	 
الراغبيــن فــي التحــول أو ضــم خدماتــه الســابقة   المؤمــن عليهــا حســب رغبــه 
العقــد  بموجــب  مســتمرة  التأمينــات  لــدى  اشــتراكاتهم  وســيكون  الموظــف 

ــد الجدي

نقتــرح ان يكــون المعيــار األساســي لتحديــد وظيفــة ودرجــه الموظــف هــي: 	 
ســنوات الخبــرة العمليــة، المؤهــل العلمــي، المهــارات والقــدرات الوظيفيــة، 

الموظــف  تحليــل وتقييــم  نتائــج  الوظيفــي،  الوصــف  متطلبــات 

يمارســه 	  الــذي  الفعلــي  العمــل  علــى طبيعــة  بنــاًء  الخبــرة ســتكون  احتســاب 
بهــا  يتمتــع  التــي  والجــدارات  يمتلكهــا  التــي  والمهــارات  والقــدرات  الموظــف 

نــرى ان يتــم طــي قيــد الموظــف مــن وظيفتــه الحاليــة ويتــم منحــه الخيــار بيــن 	 
الحاليــة  مســتحقاته  تصفيــه  أو  الحاليــة  خدماتــه  إلــى  الســابقة  خدمــات  ضــم 
وســيتم فــي كال الحالتيــن إبــرام عقــد عمــل بينــه وبيــن الجامعــة وفقــا للنظــام 

كافــة المــدد الســابقة والخبــرات الممتــدة نقتــرح اال يتــم إغفالهــا ويتــم احتســابها 	 
باعتبارهــا مــدد فعليــه واقعيــه تمــت بنــاء علــى لوائــح وأنظمــه حكوميــة. 

نــرى ان يكــون هنــاك ســلم اجــور خــاص ومســتقل محــدد بالدرجــات ومعاييــر تحــدد 	 
الراتــب بنــاء علــى الدرجــة الوظيفيــة وفقــا لوصــف الوظيفــة وحســب الخبــرات 
المعتمــدة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ان ال يقــل األجــر األساســي عمــا كان قبــل 
التحــول، وتــري أن جميــع اآلثــار الماليــة والغيــر ماليــه يجــب عــدم إغفالهــا ويتــم 
اخذهــا فــي االعتبــار عنــد إعــداد الالئحــة ويتــم تضمينهــا العقــد المبــرم بعــد التحــول 

ــة والمكافــآت وغيرهــا وفــق مــا تنــص 	  ــا المالي ــرح ان تكــون البــدالت والمزاي نقت
عليــه الئحــة تنظيــم العمــل وسياســات المزايــا والتعويضــات التــي ســيتم اإلعــالن 

عنهــا بعــد اعتمادهــا 

عنــد التعاقــد مــع الموظــف نقتــرح ان يؤخــذ فــي االعتبــار خبراتــه الســابقة ويتــم 	 
تصنيفــه وفقــا لهــذه الخبــرات وســتكون الترقيــة وفقــا للنظــام الــذي يخضــع لــه 

الموظــف بعــد التحــول وحســب االليــه التــي ســوف يعلــن عنهــا بعــد اعتمادهــا

الصحــي 	  الضمــان  لوائــح مجلــس  علــى  بنــاء  الطبــي  التاميــن  يكــون  ان  نقتــرح 
والبنــات واالبنــاء  وزوجتــه  للموظــف  التاميــن  تغطيــه  والمتضمــن 
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2-2-3 وجود معايير الختيار القيادات في الجامعة
أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

الختيــار 2-2 الحوكمة اإلدارية معاييــر  وجــود   3-2-2
الجامعــة فــي  القيــادات 

- بيان بمعايير اختيار القيادات في الجامعة.

- آليــة اختيــار القيــادات االتــي تتبعهــا الجامعــة 
واإلداريــة. األكاديميــة  القيــادات  لتكليــف 

يعتبــر تقييــم األداء مــن المهــام الجوهريــة ألي جامعــة، فهــو ال يعتبــر وســيلًة التخــاذ 
القــرار الخــاص بالمنســوب مــن حيــث اختيــار القيــادات فــي الجامعــة، أو الترقيــة أو زيــادة 
الراتــب، بــل يعــد مــن أهــم الركائــز التــي تســاهم فــي تحديــد نقــاط الضعــف والقــّوة عنــد 

المنسوبين.

وُيعــّد اختيــار معاييــر التقييــم مــن األمــور الهامــة لنجــاح تنفيــذ هــذا التقييــم؛ بســبب 
الــدور المحــوري الــذي يلعبــه التقييــم فــي مســاعدة المنســوبين فــي التعــرف علــى 
المهــام الواجــب عليهــم تحقيقهــا بحكــم توصيفــه الوظيفــي، كمــا يســاهم التقييــم فــي 
تبصيــر اإلدارة بالخطــوات االزم لتطويــر أداء المنســوب. وُتنقســم تلــك المعاييــر إلــى 

نوعيــن: 

والممّيــزات 	  الصفــات  كافــة  وهــي  للمنســوب:  الشــخصية  القياديــة  المعاييــر 
القياديــة التــي يجــب أن يتحلــى بهــا المنســوب، ويعمــل علــى تطبيقهــا خــالل 

أدائــه الوظيفــي؛ حّتــى يتثنــى لــه تنفيــذ مهامــه الوظيفيــة بكفــاءة ونجــاح. 

معاييــر كفــاءة األداء الوظيفــي: وهــي المعاييــر التــي ُتمكــن مقيــم األداء مــن 	 
تقييــم معــدل إنتاجّيــة المنســوب، بغــرض التعــرف علــى كفاءتــه حســب الكــم 
والجــودة الخاصــة بالعمــل خــالل فتــرة التقييــم، عــن طريــق المقارنــة بيــن المهــام 
ــة الُمنجــزة للمنســوب مــع الُمعــّدل المحــدد بواســطة الجامعــة لمهامــه الوظيفي
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آلية االختيار

القيادة األكاديمية:
قبــل انتهــاء فتــرة القيــادة االكاديميــة، تقــوم أمانــة مكتــب مديــر الجامعــة بإبــالغ 	 

اللجنــة اإلداريــة العليــا برئاســة معالــي مديــر الجامعــة وعضويــة وكالء الجامعــة 
ووكيلــة شــطر الطالبــات بقــرب خلــو المنصــب.

ــم للمرشــحين مــن 	  ــق بجمــع اســتمارات التقيي ــا بتكليــف فري ــة العلي تقــوم اللجن
الجهــة المعنيــة، باإلضافــة إلــى مــن رشــح نفســه للمنصــب عــن طريــق برنامــج 

رشــح وقــام باســتيفاء المعاييــر واجتيــاز االختبــار االلكترونــي.

يتــم كتابــة تقريــر عــن المرشــحين ودراســة جميــع التقييمات والمراجعــة والتدقيق 	 
وتدوينهــا في قائمة المرشــحين

يعــرض التقريــر علــى اللجنــة العليــا التخــاذ القــرار وترشــيح القيــادة االكاديميــة 	 
للمنصــب 

يصــدر قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن القيــادة االكاديميــة واإلداريــة، أو 	 
الرفــع إلــى معالــي وزيــر التعليــم فيمــا يحتــاج الــي ذلــك
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القيادة اإلدارية:
قبــل انتهــاء فتــرة القيــادة اإلداريــة، تقــوم أمانــة مكتــب مديــر وكيــل الجامعــة 	 

بإبــالغ ســعادة وكيــل الجامعــة بقــرب خلــو المنصــب.

التقييــم 	  اســتمارات  بجمــع  فريــق  بتكليــف  الجامعــة  وكيــل  ســعادة  يقــوم 
للمرشــحين مــن القطاعــات المختلفــة، باإلضافــة إلــى مــن رشــح نفســه للمنصــب 
عــن طريــق برنامــج رشــح وقــام اســتيفاء المعاييــر واجتيــاز االختبــار االلكترونــي.

يتــم دراســة جميــع التقييمــات والمراجعــة والتدقيــق ثــم تقــوم اللجنــة بكتابــة 	 
تقريــر عــن المرشــحين واعــداد قوائــم بالمرشــحين والتقديــرات

الجامعــة 	  وكيــل  ســعادة  مــن  لجنــة مشــكلة  علــى  والتقاريــر  القوائــم  تعــرض 
والرئيــس المباشــر للقيــادة اإلداريــة ومديــر التطويــر اإلداري إلصــدار قــرار بتعييــن 

القيــادة اإلداريــة.
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نماذج التقييم

نموذج تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس )قيادات جامعية(

١- معلومات عامة عن سعادة عضو هيئة التدريس

الغرض من التقييم

٢- تاريخ العمل 

٣- تقييم أداء سعادة عضو هيئة التدريس:

مقياس التقييم

الكلية:القسم:

أسم عضو هيئة التدريس:الرقم الوظيفي:

الوظيفة الحالية:تاريخ التوظيف:

انتقال إلى وظيفة ترقي )       (تقييم سنوي )     (تقييم مبدئي )    (
أسباب أخري )      (أخري )    (

تلخيص مسئوليات الرئيس المباشرالقسم العلمياللقب األكاديميفترة التقييم
عضو هيئة التدريس

ممتازجيد جداجيدمقبوليحتاج تحسين

12345
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معيار التقييمم
تقييم عضو 

هيئة التدريس 
لنفسه

مقيم 3مقيم2مقيم1

االلتزام بسياسات ولوائح الجامعة والكلية1

يظهر القدرة على جمع البيانات وتحليل المشاكل 2
واستخالص النتائج.

يظهر المعرفة الفنية والوظيفية المحددة للمهام 3
المطلوبة

يدير الوقت بفعالية ويلبي المواعيد النهائية.4
ينظم المهام والمسؤوليات وفًقا لألولويات.5

يشارك في اللجان وفرق العمل ويلتزم بحضور 6
اجتماعاتها، ....إلخ.

يعمل بروح الفريق7
يتطوع للقيام بالمهام الصعبة8
االلتزام بالمواعيد والحضور واللباس.9

يظهر االهتمام بتعزيز القدرات الذاتية من خالل قبول 10
النقد وحضور أنشطة التطوير المهني.

11
يجيد التعاون وإيجاد أرضية مشتركة مع مجموعة 
stake- )واسعة من أصحاب ذات الصلة المختلفة

.)holders
يلتزم بالعبأ التدريسي والساعات المكتبية12

يستخدم االبتكار واإلبداع في عملية التعليم 13
والتعلم.

يظهر مهارات التواصل الجيد مع الزمالء والطالب14

يشارك في مراجعة وكتابة البرنامج ومواصفات 15
المقرر.

يوفر الدعم الالزم للطالب حسب احتياجاتهم.16
يشارك في أنشطة تحسين الجودة.17
يشارك في المشاريع واألنشطة البحثية.18

يشارك في دورات تدريبية خارجية وورش عمل 19
ومؤتمرات.

يشارك بنشاط مجتمعي متميز20

دورات تدريبية يوصي بها المقيمدورات تدريبية تم حضورها خال فترة التقييم
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تلخيص التغذية الراجعة مع سعادة عضو هيئة التدريس

إمضاء عضو هيئة التدريسإمضاء الرئيس المباشر

األهداف التي يخطط عضو هيئة التدريس لتحقيقها العام القادم

أراء المقيمين بعضو هيئة التدريس

163 جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات

02
ي

دار
اإل

ل 
جا

لم
ا



نموذج تقييم )قيادات إدارية جامعية(

١- معلومات عامة عن القيادة االدارية

الغرض من التقييم

الكلية:القسم:

أسم عضو هيئة التدريس:الرقم الوظيفي:

الوظيفة الحالية:تاريخ التوظيف:

انتقال إلى وظيفة ترقي )       (تقييم سنوي )     (تقييم مبدئي )    (
أسباب أخري )      (أخري )    (

مؤشر القياسالمعيار
الدرجة
)5-1(

1/1 إنجاز مهام صعبة تتطلب عماًل دؤوبًا وجهدًا كبيرًا1 -إنجاز المهام

1/2 المقدرة على التحمل والعمل تحت ضغوط العمل الكبيرة

1/3 تحقيق أهداف تتفوق على متطلبات أعماله الوظيفية

1/4 سرعة االستجابة واإلتقان

1/5 استثمار الوقت بالطريقة األمثل لصالح العمل

2 -المبادرة 
واإلبداع

2/1 تقديم مبادرات أو اقتراحات تطويرية تساهم في االرتقاء بمستوى 
األداء

2/2 تقديم أفكار أو دراسات تهدف لرفع مستوى األداء الوظيفي

2/3 تقديم أساليب عمل مبدعة ومتميزة تعزز التميز في العمل اإلداري 
تؤدي إلى تبسيط اإلجراءات

3 -التعاون
وااللتزام
الوظيفي

3/1 القدرات العالية االتصال والتواصل

3/2 التعاون اإليجابي مع زمالء العمل

3/3 التعاون اإليجابي مع الرؤساء المباشرين

3/4 التعاون اإليجابي مع المستفيدين من الخدمات المقدمة

3/5 خلو السجل الوظيفي من المخالفات واألخطاء

3/6 االلتزام السلوكي

3/7 احترام األنظمة والتزامه بها
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مؤشر القياسالمعيار
الدرجة
)5-1(

4 -المشاركة
وتحمل

المسؤولية

4/1 الحرص على المشاركة والمساهمة في الفعاليات واألنشطة الرسمية 
بالجامعة

4/2 الحرص على المشاركة والمساهمة في الفعاليات واألنشطة غير 
الرسمية

4/3 مدى المساهمة في الجهود والمسؤوليات التطوعية التي ترعاها 
الجامعة

4/4 مدى المقدرة على تحمل المسؤوليات الوظيفية في األوضاع غير 
الروتينية( الغير اعتيادية)

5-المهارات
اإلشراقية

5/1 القدرة على التوجيه

5/2 القدرة على التخطيط والتنظيم

5/3 القدرة على التدريب والتحفيز

5/4 المقدرة على ضبط الموظفين اآلخرين األقل مسؤولية

5/5 القدرة على اتخاذ القرار المناسب عند غياب التعليمات المفصلة

6 -القدرة
على التعلم

والتطوير

6/1 القدرة والرغبة في تعلم المهارات المتعلقة بمجال العمل

6/2 القدرة والرغبة في تعلم التطورات والمستجدات المتعلقة بمجال 
العمل

6/3 مدى االستفادة من خبرات الزمالء األكثر كفاءة وخبرة ومعرفة

6/4 الرغبة في االطالع على أية معلومات جديدة تتعلق بالوظيفة 
وتساهم

في تطوير األداء والمهارات

140الدرجة النهائية

دورات تدريبية يوصي بها المقيمدورات تدريبية تم حضورها خال فترة التقييم
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األهداف التي يخطط عضو هيئة التدريس لتحقيقها العام القادم

أراء المقيمين بعضو هيئة التدريس

مرفق 3-2-2 وجود معايير الختيار القيادات في الجامعة 
)دليل نظام رشح(
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ــى  ــدى الجامعــة لتحــول المــوارد البشــرية إل 2-2-4 وجــود خطــة ل
نظــام التعاقــد

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

الجامعــة 2-2 الحوكمة اإلدارية لــدى  2-2-4 وجــود خطــة 
لتحــول المــوارد البشــرية إلــى نظــام 

التعاقــد

- خطــة الجامعــة لتحــول المــوارد البشــرية إلــى 
نظــام التعاقــد

تمتلــك الجامعــة خطــة لتحــول المــوارد البشــرية إلــى نظــام التعاقــد الهــدف العــام 
منهــا تحــول الــكادر البشــري بالجامعــات إلــى نظــام العمــل يأتــي بنــاء علــى مــا ورد فــي 
نظــام الجامعــات الجديــد والــذي يأتــي للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 
والتــي تتمحــور حــول رفــع كفــاءه التشــغيل فــي القطــاع الحكومــي، ويرتكــز تحــول راس 
المــال البشــري لــدى الجامعــات بهــدف االســتفادة مــن الكــوادر البشــرية بشــكل فعــال 
مــن خــالل تعييــن الموظــف بالمــكان المناســب ورفــع اداء الكــوادر اإلداريــة وتقييمهــم 
وذلــك للحصــول علــى أفضــل النتائج المرجوة لتحقيق اســتراتيجيات واهداف الجامعات. 
تحــول راس المــال البشــري هــو عبــارة عــن تحــول الموظــف بالكامــل مــن انظمــه ولوائــح 
الخدمــة المدنيــة إلــى قطــاع إلــى نظــام العمــل والتأمينــات االجتماعيــة بموجــب عقــد 
عمــل وهــو تحــول إلزامــي تحقيًقــا ألهــداف نظــام الجامعــات الجديــد لتوحيــد الــكادر 

االداري ونظــر لعــدم وجــود شــاغر وظيفــي علــى نظــام الخدمــة المدنيــة.

وفيما يلي خطة الجامعة بهذا الصدد 

وتحديــد 	  لوظيفــة  المجموعــات  تعريــف  الوظائــف،  تحليــل  األولــى:  الخطــوة 
والواجبــات  المهــام 

الخطــوة الثانيــة: اعتمــاد األوصــاف الوظيفيــة لــكل قطــاع، تقييــم الوظائــف 	 
وتحليلهــا

الخطــوة الثالثــة: خطــه العنصــر البشــري، نظــام المزايــا والمكافــآت، نظــام تقييــم 	 
االداء، بنــاء المعاييــر العمليــة والجــدارات، التحــول مــن نظــام الخدمــة المدنيــة 

إلــى نظــام العمــل

الخطــوة الرابعــة: بــدء عمليــه التطبيــق بنقــل الموظفيــن مــن نظــام الخدمــة 	 
المدنيــة إلــى نظــام العمــل وفقــا للخطــط المرســومة لذلــك

الخطــوة الخامســة: تقييــم النتائــج، التحســين المســتمر، قياس إلرضــاء الوظيفي 	 
بشــكل مستمر
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علــى أن يســتغرق التحــول مــده عــام اعتبــارا مــن تاريخ إصــدار الالئحة الخاصــة بالتحول 
ويمكــن تمديدهــا فتــره أخــرى تتوافــق مــع فتــره التجربــة للجامعــات التــي يطبــق عليهــا 
النظــام. ويجــب حفــظ للســجل الوظيفــي الســابق للموظــف حيــث أن جميــع التسلســل 
التحــول  قبــل  بالوظيفــة ســتكون فعالــه  الخاصــة  والمعلومــات  للموظــف  التاريخــي 
ــه  وكذلــك بعــد التحــول. وســتعمل الجامعــة علــى أن يحتفــظ الموظــف بكافــة خدمات
الســابقة ويتــم ضمهــا إلــى خدماتــه الجديــد وفقــا لنظــام تبــادل المنافــع. هــذا ويمكــن 
للموظــف طلــب الحصــول علــى ضــم مــدد الخدمــة مــن التقاعــد إلــى التأمينــات وذلــك 
احتســابها  المعــاش وكذلــك  تعويــض  الخدمــات وتســتخدم ألغــراض  لنقــل  بالنســبة 
مــدد مخصصــه للتقاعــد باعتبارهــا خدمــه حكوميــة فعليــه وتحتســب فــي مــدد التقاعــد 
النظاميــة ســواء كان تقاعــد مبكــر أو التقاعــد النظامــي. وســيتم عمــل عقــد عمــل موحــد 
وســيتم إنهــاء وتصفيــه جميــع خدمــات الموظفيــن الراغبيــن فــي التحــول أو ضــم خدماتــه 
الســابقة   المؤمــن عليهــا حســب رغبــه الموظــف وســيكون اشــتراكاتهم لــدى التأمينــات 
مســتمرة بموجــب العقــد الجديــد. نقتــرح ان يكــون المعيــار األساســي لتحديــد وظيفــة 
ودرجــه الموظــف هــي: ســنوات الخبــرة العمليــة، المؤهــل العلمــي، المهــارات والقــدرات 
الوظيفيــة، متطلبــات الوصــف الوظيفــي، نتائــج تحليــل وتقييــم الموظــف علــى أن يتــم 
ــذي يمارســه الموظــف  ــي ال ــاًء علــى طبيعــة العمــل الفعل ــرة ســتكون بن احتســاب الخب

والقــدرات والمهــارات التــي يمتلكهــا والجــدارات التــي يتمتــع بهــا.  

يتــم طــي قيــد الموظــف مــن وظيفتــه الحاليــة ويتــم منحــه الخيــار بيــن ضــم خدمــات 
الســابقة إلــى خدماتــه الحاليــة أو تصفيــه مســتحقاته الحاليــة وســيتم فــي كال الحالتيــن 
ــرام عقــد عمــل بينــه وبيــن الجامعــة وفقــا للنظــام. كافــة المــدد الســابقة والخبــرات  إب
واقعيــه  فعليــه  مــدد  باعتبارهــا  احتســابها  ويتــم  إغفالهــا  يتــم  اال  نقتــرح  الممتــدة 
تمــت بنــاء علــى لوائــح وأنظمــه حكوميــة. ونقتــرح ان يكــون هنــاك ســلم اجــور خــاص 
ــاء علــى الدرجــة الوظيفيــة وفقــا  ــر تحــدد الراتــب بن ومســتقل محــدد بالدرجــات ومعايي
لوصــف الوظيفــة وحســب الخبــرات المعتمــدة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ان ال يقــل األجــر 
األساســي عــن مــا كان قبــل التحــول، وتــري أن جميــع اآلثــار الماليــة والغيــر ماليــه يجــب 
عــدم إغفالهــا ويتــم اخذهــا فــي االعتبــار عنــد إعــداد الالئحــة ويتــم تضمينهــا العقــد 
المبــرم بعــد التحــول ، كمــا يجــب ان تكــون البــدالت والمزايــا الماليــة والمكافــآت وغيرهــا 
وفــق مــا تنــص عليــه الئحــة تنظيــم العمــل وسياســات المزايــا والتعويضــات التــي ســيتم 
اإلعــالن عنهــا بعــد اعتمادهــا.  عنــد التعاقــد مــع الموظــف نقتــرح ان يؤخــذ فــي االعتبــار 
ــرات وســتكون الترقيــة وفقــا للنظــام  ــه الســابقة ويتــم تصنيفــه وفقــا لهــذه الخب خبرات
الــذي يخضــع لــه الموظــف بعــد التحــول وحســب االليــه التــي ســوف يعلــن عنهــا بعــد 
اعتمادهــا. ونقتــرح ان يكــون التاميــن الطبــي بنــاء علــى لوائــح مجلــس الضمــان الصحــي 

والمتضمــن تغطيــه التاميــن للموظــف وزوجتــه واالبنــاء والبنــات.

مرفق 2-2-4 وجود خطة لدى الجامعة لتحول الموارد 
البشرية إلى نظام التعاقد
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2-3 أتمته العمليات اإلدارية
2-3-1 توفــر حزمــة مــن األنظمــة اإللكترونيــة لكافة جهــات الجامعة 

)الــوكاالت/ العمــادات / الكليات / اإلدارات والوحدات(
أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-3 أتمته العمليات 
اإلدارية

األنظمــة  مــن  حزمــة  توفــر   1-3-2
الجامعــة  لكافــة جهــات  اإللكترونيــة 
 / الكليــات   / العمــادات  )الــوكاالت/ 

والوحــدات( اإلدارات 

- بيــان بحزمــة األنظمــة اإللكترونيــة التــي تطبقها 
)الــوكاالت/  الجامعــة  جهــات  بكافــة  الجامعــة 

العمــادات / الكليــات / اإلدارات والوحــدات(

والتعامــالت  الرقمــي  للتحــول  خطــة  بوضــع  العزيــز  عبــد  الملــك  جامعــة  قامــت 
اإللكترونيــة الحكوميــة مــن أجــل اعتمــاد خطــة التحــول الرقمــي بالجامعــة، والمســاعدة 
واإلســهام لبنــاء مجتمــع تقنــي معرفــي بالجامعــة. وقد تم تشــكيل اللجنة العليا للتحول 
الرقمــي والتعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة لالطــالع دوريــًا واعتمــاد تقاريــر ومؤشــرات 
التحول الرقمي والبنية التحتية للجامعة ومراجعة النتائج لتحسينها، واعتماد الخطوات 
الالزمــة لتطبيــق الخدمــات التعليميــة اإللكترونيــة بالجامعــة، ومتابعــة مؤشــرات األداء 
ذات العالقــة، باإلضافــة إلــى متابعــة اســتمرار تطويــر التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة 
بالجامعــة، وإقــرار السياســات والخطــط االســتراتيجية للتحــول الرقمــي بالجامعــة بشــكل 
تكاملــي والربــط مــع الجهــات الخارجيــة،  وتوجيــه اللجــان الفرعيــة بتقديــم الدراســات ذات 
الصلــة بالتحــول الرقمــي والتعامــالت اإللكترونيــة وأمــن المعلومــات ومتابعــة اعمــال 

اللجــان اإلشــرافية الفرعيــة وتوفيــر الدعــم الــالزم لهــا ، واعتمــاد توصياتهــا.

وقــد نتــج عــن أعمــال تلــك اللجنــة أتمتــه كافــة المعامــالت اإلداريــة وعبــر مركــز 
االتصــاالت االلكترونيــة واســتكمال البنيــة التحتيــة الرقميــة القويــة بواســطة عمــادة 

المعلومــات تقنيــة 
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إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

 مرصد
Marsad xxx 

وكالة 
الجامعة 
للتطوير

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

رشح المناصب 
 القيادية
Rashah

نظام للترشيح في المناصب اإلدارية 
  x xبالجامعة

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

 بوابة الخريجين
Alumniخريجين   بوابة خاصة بمعلومات الخريجين 

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

MARZ 
  xxمحتوى البوابة االلكترونية للجامعةمارز

مركز 
الدراسات 

االستراتيجي

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

  أسهل
 Add Ashal

Services

نظام دليل الخدمات االلكترونية 
عمادة تقنية  xxxبالجامعة

المعلومات

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

الهواتف 
 MY الذكية

KAU

تطبيق الجامعة الرسمي للهواتف 
عمادة تقنية  xxxالذكية

المعلومات

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

الملتقى 
العلمى 
الطالبي

نظام يتم من خالله تقديم األبحاث 
عمادة تقنية   x العلمية الطالبية 

المعلومات

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

مارز 
إستراتيجي

نظام خاص بأهداف الجامعة 
  x xاالستراتيجية

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

نبض الجامعة 
      التقني

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

منتدى 
      الجامعة
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إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

     نظام إلدارة مشتريات الجامعةالمشتريات

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

التدريب 
التعاوني

نظام خاص بإدارة التدريب التعاوني 
كلية االقتصاد   x لكلية اإلدارة واالقتصاد

واالدارة

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

اإلدارة الطبية
نظام إلدارة لعرض جميع العمليات 
الخاصة باإلدارة الطبية )حجوزات – 

تحاليل ... ( 
xxx 

مركز الخدمات 
الطبية 
الجامعي

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

الجمعية 
السعودية 
للهندسة 

المدنية

نظام للجمعية السعودية للهندسة 
     المدنية

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

خدمات معهد 
raci البحوث

نظام خاص بإتاحة الخدمات الخاصة 
بمعهد البحوث واالستشارات 

الكترونيا لجميع الجهات الخارجية، 
ولتقليل الزمن المستغرق لتنفيذ 
اإلجراءات الخاصة بعمليات تنفيذ 

كل خدمة، ولقياس مستوى األداء 
لمنسوبي المعهد والتأكد من كفاءة 

وجودة الخدمة المقدمة للعمالء، 
وأخيرا قياس رضا العمالء بعد 

االنتهاء من تنفيذ الخدمة عبر النظام 

x    معهد البحوث
واالستشارات

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

 مكتبة البرامج
SwLibrary

مكتبة لتحميل البرامج التقنية 
  x xالمرخصة من موقع الجامعة

إدارة 
تطبيقات 

بوابة 
الجامعة

زائر
نظام إلنشاء يوزرات ومنح صالحيات 
مؤقتة لزائري الجامعة لالستفادة 

من خدمات الجامعة 
عمادة تقنية زوار   

المعلومات

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

الخدمات 
الذاتية 

للطالب 
وأعضاء هيئة 

 التدريس
 ODUS Plus

SSB

عبارة عن نظام يقدم جميع الخدمات 
المتعلقة بسير العملية التعليمية 
لكل الطالب وعضو هيئة التدريس 

من خالل بيئة سهلة االستخدام.

xx   عمادة القبول
والتسجيل
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التطبيقات 
األكاديمية

الشؤون 
 التعليمية

 ODUS Plus
INB

عبارة عن نظام أكاديمي متكامل 
إلدارة جميع العمليات األكاديمية 

الخاصة بالطالب وسير تعليمه 
بالجامعة من تعريف الخطط 

الدراسية والمقررات وإدارة الشعب 
الدراسية، الجداول، الدرجات وغيرها.

  x
موظفي 
الشؤون 
التعليمية

عمادة القبول 
والتسجيل

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

نظام البوابة 
األكاديمية 
 )جامعتي(

 LuminisPortal
System

عبارة عن بوابة أكاديمية متكاملة 
تحوي جميع األنظمة األكاديمية 

الخاصة بالطالب
xx   عمادة القبول

والتسجيل

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

نظام إدارة 
 األداء
PMS

نظام يمكن من استخراج تقارير 
واحصائيات أكاديمية ومالية تفيد 

اإلدارة العليا في اتخاذ القرار
x x  عمادة تقنية

المعلومات

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

بوابة القبول 
االلكتروني 
للدراسات 

 العليا
Gapol-DGS

بوابة الكترونية يمكن من خاللها 
للطالب من داخل المملكة تقديم 

ومتابعة طلب القبول في أحد برامج 
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد 

العزيز.

المتقدمين   
عمادة 

الدراسات 
العليا

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

التقديم 
للدراسات 

العليا -طالب 
الخارج

بوابة الكترونية يمكن من خاللها 
للطالب من خارج المملكة تقديم 

ومتابعة طلب القبول في أحد برامج 
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد 

العزيز. النظام باللغة اإلنجليزية.

المتقدمين   
عمادة 

الدراسات 
العليا

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

ميكنة إجراءات 
 الدراسات العليا

Transactions-(
)DGS

نظام لميكنة اإلجراءات والمعامالت 
الخاصة بطالب الدراسات العليا 

بصورة تدفق مستندي بين 
المسئولين عن الطالب والتي منها 
) تأجيل قبول- تأجيل دراسة- منح 

فرصة إضافية لتجاوز المدة النظامية 
– طلب صرف كتب ومراجع – طلب 

منح الدرجة العلمية وغيرها(

xx  
عمادة 

الدراسات 
العليا

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

قبول البرامج 
النوعية 

بكالوريوس

بوابة الكترونية يمكن من خاللها 
تقديم ومتابعة طلب القبول في 
أحد البرامج النوعية للبكالوريوس 
والدبلوم بجامعة الملك عبد العزيز.

عمادة القبول المتقدمين   
والتسجيل

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

قبول البرامج 
النوعية 

دراسات عليا
المتقدمين    

عمادة 
الدراسات 

العليا

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

التحويل 
الخارجي

نظام الكتروني يمكن من خاللها 
تقديم ومتابعة طلب للتحويل من 

أي جامعة داخل المملكة إلى جامعة 
الملك عبد العزيز.

عمادة القبول المتقدمين   
والتسجيل
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إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

قبول المنح 
الخارجية

نظام الكتروني يمكن من خاللها 
تقديم ومتابعة طلب للتحويل من 

أي جامعة داخل المملكة إلى جامعة 
الملك عبد العزيز.

عمادة القبول المتقدمين   
والتسجيل

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

قبول طالب 
معهد اللغة 

العربية 
الناطقين 

بغيرها

نظام خاص بالمتقدمين للقبول في 
معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها 

من خالله يمكن تقديم، تعديل 
ومتابعة الطلب. النظام باللغة 

اإلنجليزية.

عمادة القبول المتقدمين   
والتسجيل

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

طباعة 
بطاقات 
الطالب 
والطالبات

يمكن من خالل هذا النظام 
طباعة البطائق الجامعية للطالب 
بمختلف المراحل، كما يمكن من 

خالله تسجيل بصمات الطالب عند 
قبولهم.

  x  عمادة القبول
والتسجيل

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

نظام 
المعامالت 
االلكترونية 

 للطالب
 ERS

System

نظام إلكتروني إلدارة معامالت 
الطالب بين مراكز الخدمة بقطاعات 

الجامعة المختلفة بطريقة مرنة 
وديناميكية، ويوفر النظام الوقت 

والجهد للطالب والموظف.

 x   عمادة القبول
والتسجيل

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

نظام 
اإلعفاءات 

)لمنح 
 الدراسية(

Exemptions

يتيح لطالب جامعة الملك عبدالعزيز 
من تقديم ومتابعة طلب اعفاء 
من دفع رسوم الدراسة للبرامج 

المدفوعة حسب الشروط واالحكام.

 x   عمادة خدمة
المجتمع

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

تقويم وضمان 
جودة األداء 

 الجامعي
Equaup

يعمل البرنامج على قياس وتقويم 
فعالية األداء وضمان تحقيق جودته 
في جميع عناصر العملية التعليمية 
والبحثية وخدمة المجتمع للتأكد 

من أن المعايير المستمدة من رسالة 
الجامعة ورؤيتها وأهدافها قد 

تم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق 
مع معايير الهيئة الوطنية للتقويم 
واالعتماد األكاديمي وأن مستوى 

جودة فرص التعلم واألبحاث 
والمشاركة المجتمعية مالئمة 

وتستوفي توقعات مختلف أنواع 
المستفيدين

x x 

إدارة القياس 
والتقويم 
بوكالة 

الجامعة 
للتطوير

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

إدارة التدريب 
لطالب 
الكليات 
 الطبية

)طالب 
االمتياز(

أنشئ هذا البرنامج ليخدم طالب 
االمتياز من حيث تسجيل اختيارات 
الطالب ألماكن التدريب المتاحة 

المدخلة من قبل إدارة الكلية.

 x  كلية الطب
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التطبيقات 
األكاديمية

المخالفات 
الطالبية

نظام يهدف إلى إدارة مفقودات 
الطالب واالبالغ عنها، تسجيل 

وإدارة المخالفات الطالبية وتاريح 
الدخول والخروج للطالبات، كما 
يمكن من خالله أرشفة محاضر 

المجالس التأديبية.

  x  عمادة شؤون
الطالب

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

االستعالم 
الشامل

برنامج يمكن المستخدمين من 
االستعالم عن بيانات الطالب 
بجامعة الملك عبدالعزيز، تم 

تصميمه لمركز االتصال وغيرهم 
للحصول على معلومات الطالب 
الشخصية واألكاديمية وحالته 
األكاديمية ومعلومات السكن 
والحركات المالية واإليقافات 

والجدول الدراسي وكشف الدرجات.

  x  عمادة تقنية
المعلومات

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

المصادقة 
االلكتروني

يسهم النظام في توثيق شهادات 
التخرج من جامعة الملك عبدالعزيز 
ويحد من عمليات التزوير من جهات 
خارجية، ويمنح الجهات أحقية التأكد 
منها. ويمكن لجهات التوظيف من 
االستعالم عن سجالت الخريجين 
من خالل تفويض الكتروني من 

الخريج يضمن الخصوصية، بحيث يبلغ 
الخريج برسالة نصية عن وجود جهة 
ترغب باالستعالم عنه، والحصول 
على مصادقة رسمية لمعلوماته 

األكاديمية

 x عمادة القبول خريجين
والتسجيل

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

إدارة النماذج 
اإللكترونية 

للطالب 
والطالبات

ميكنة وإدارة سير عمل النماذج 
والطلبات الخاصة بعمادة شؤون 
الطالب وغيرها، والتي يقدمها 

الطالب الكترونيًا عن طريق نظام 
ODUS PLUS الخدمات االكاديمية

  x  عمادة شؤون
الطالب

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

األنشطة الغير 
صفية

نظام يهدف إلدارة التسجيل 
والحضور وإصدار الشهادات 

لألنشطة غير الصفية التي تقدمها 
عمادة شؤون الطالب والقطاعات 

المختلفة بالجامعة.

 x   عمادة شؤون
الطالب

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

نظام دورات 
مركز التطوير 

 الجامعي
 Course
CTLD

نظام إلدارة عملية التسجيل وإصدار 
الشهادات في الدورات التي يقدمها 
مركز تطوير التعليم الجامعي ألعضاء 
هيئة التدريس، الطالب والمنسوبين.

xxx  مركز التطوير
الجامعي
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إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

نظام 
اإلشراف 
الخارجي 

على السكن 
 )طالبات(
 ESSHS
System

يتم من خالل البرنامج إصدار تصاريح 
دخول وخروج طالبات السكن 

بجامعة الملك عبدالعزيز ومتابعة 
حالتهم االكاديمية.

  x 
عمادة شؤون 

الطالب - 
االسكان

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

االستبانات 
المركزية

يتم من خالله إدارة عملية توزيع 
وتعبئة االستبانات الخاصة بتقييم 

العملية التعليمية من الطلبة 
وأعضاء هيئة التدريس.

xx  
عمادة الجودة 

واالعتماد 
األكاديمي

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

إدارة حفل 
الخريجات

برنامج لطباعة بطاقات حفل التخرج 
للخريجات وكيفية تنظيم الطالبات 
بالمسيرات، والتقارير الخاصة بالحفل.

  xعمادة القبول خريجات
والتسجيل

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

برنامج تسجيل 
فعاليات 
 الخريجات
Khregat

يتيح البرنامج للطالبات والخريجات 
التسجيل في الدورات الفصلية 

واللقاءات واألنشطة والملتقيات 
-طباعة شهادات الحضور –

 x عمادة شؤون خريجات
الطالب

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

منهاج 
للمناهج 
والخطط 
الدراسية

والتي تقام من قبل وكالة عمادة 
شؤون الطالب للخريجات -شطر 

الطالبات
x   

مركز المناهج 
التعليمية 
بالجامعة

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

عبارة عن نظام لتطوير المناهج منصة التدريب
عمادة تقنية   x والخطط الدراسية-

المعلومات

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

بوابة القبول 
عمادة قبول المتقدمين x بوابة القبول عززعزز

وتسجيل

إدارة 
التطبيقات 
األكاديمية

عمادة قبول    xنظام شمولنظام شمول
وتسجيل

إدارة بناء 
عمادة تقنية  x xنظام لتقديم الطلبات االلكترونيةنظام اتمامالبرمجيات

المعلومات

إدارة 
المعلومات 
ودعم إتخاذ 

القرار

 مؤشر
QlikViewنظام خاص بالمؤشراتx x  عمادة تقنية

المعلومات

إدارة 
المعلومات 
ودعم إتخاذ 

القرار

جودة  
البيانات

نظام خاص بجودة البيانات في 
عمادة تقنية  x xقواعد البيانات

المعلومات
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إدارة 

المعلومات 
ودعم إتخاذ 

القرار

 تقرير
Report

 نظام خاص بالتقرير
Report  x  عمادة تقنية

المعلومات

إدارة 
المعلومات 
ودعم إتخاذ 

القرار

التقارير 
الدورية

نظام خاص بالتقارير الدورية خاص 
عمادة تقنية  x  بالتخطيط والميزانية

المعلومات

إدارة 
المعلومات 
ودعم إتخاذ 

القرار

نظام خاص باألداء )كلية طب أداء 
عمادة تقنية  x xاالسنان غير فعال حاليا (

المعلومات

إدارة 
عمادة تقنية  x  نظام إلدارة ومتابعة المشاريعEPMالمشاريع

المعلومات

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

الدخول الموحد لألنظمة المالية انجز
عمادة تقنية  x xواالدارية

المعلومات

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

نظام بإجازات موظفين وموظفات االجازات
ادارة الموارد  x xالجامعة

البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

نظام المباشرات  موظفين المباشرات
ادارة الموارد  x xوموظفات الجامعة

البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

االشراف 
المشترك

نظام االشراف المشترك العضاء 
   xهيئة التدريس

برنامج 
االشراف 
المشترك 

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

نظام اإلنتدابات لموظفين اإلنتدابات
ادارة الموارد  x xوموظفات الجامعة

البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

مسيرات 
ادارة الموارد  x  نظام مسيرات الرواتب في الجامعةالرواتب

البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

 المعامالت 
االلكترونية

نظام المعامالت االلكترونية في 
 x xالجامعة

ادارة 
االتصاالت 

االدارية
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إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

 النماذج 
االلكترونية

نظام النماذج االلكترونية في 
عمادة تقنية  x xالجامعة

المعلومات

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

نظام دوامي لموظفين وموظفات  دوامي
ادارة الموارد  x  الجامعة

البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

 المسابقات 
الوظيفية

نظام المسابقات الوظيفية 
ادارة الموارد  x  لموظفين وموظفات الجامعة

البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

 التعاميم 
والقرارت

نظام التعاميم والقرارت في 
عمادة تقنية  x xالجامعة 

المعلومات

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

نظام إلدارة  االجتماعات في عمادة  اجتماعاتي
عمادة تقنية  x xتقنية المعلومات

المعلومات

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

نظام خاص بمراقبات االختبارات  مراقباتي
عمادة تقنية  x xلموظفين وموظفات الجامعة

المعلومات

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

نظام خاص بإدارة اإلسكان منسوبي  اإلسكان
إدارة اإلسكان x xالجامعة

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

التحويل 
السريع

نظام خاص لإلدارة المالية لصرف 
الرواتب والمسيرات االفرادية عن 

طريق البنك
x x 

عمادة تقنية 
المعلومات 

- االدارة 
المالية-
الموارد 
الذاتية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

 شؤون 
موظفين 

شركات

لموظفين وموظفات الشركات 
عمادة تقنية  x xالجامعة 

المعلومات

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

إدارة 
المحتوى 

الشامل

نظام المحتوى الشامل لألرشفة 
عمادة تقنية  x xااللكترونية

المعلومات
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إدارة 

التطبيقات 
المالية 
واإلدارية

 إدارة 
االستثمار 

نظام خاص إلدارة االستثمار لتسجيل 
العقود االستثمارية ومتابعة 
ما يترتب عليها وعرض التقارير 

االحصائية

  x  إدارة 
االستثمار 

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

 إدارة 
الوظائف 

نظام إدارة الوظائف إلدارة وظائف 
ادارة الموارد  x  الجامعة

البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

 التعاون 
الدولي 

نظام للتعاون الدولي مسؤولة عنه 
 x  إدارة االتفاقات الدولية في الجامعة

وكالة 
الجامعة 
التطوير

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

نظام لمعرفة ملفات الجهات في  ملف الجهة
عمادة تقنية  x  الجامعة

المعلومات

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

 النفقات 
واستحداث 

الوظائف

نظام النفقات واستحداث الوظائف 
 x  من إدارة التخطيط والميزانية

إدارة 
التخطيط 
والميزانية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

ادارة الموارد  x xنظام اإلركاب لموظفي الجامعة اإلركاب
البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

إدارة الموارد  x xنظام الحسم  لموظفي الجامعة الحسم
البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

االبتعاث 
الداخلي 

نظام االبتعاث الداخلي  لموظفي 
إدارة الموارد  x  الجامعة

البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

 االستقطاع 
الشهري 

نظام االستقطاع الشهري من 
صندوق  x xموظفي الجامعة

الطالب

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

 تقييم اآلداء 
الوظيفي  

نظام تقييم اآلداء الوظيفي 
ادارة الموارد  x  لموظفي الجامعة

البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

الملف 
األكاديمي 

نظام الملف األكاديمي ألعضاء 
عمادة تقنية    xهيئة التدريس

المعلومات
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إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

الترقيات 
االدارية 

نظام الترقيات اإلدارية لموظفي 
ادارة الموارد  x  الجامعة

البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

استقطاع 
الوقف 
العلمي 

 x x  عمادة الوقف
العلمي

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

صرف 
المراقبات 

نظام صرف المراقبات لموظفي 
الموارد الذاتي x  الجامعة

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

التدوير 
الوظيفي 

نظام الدوران الوظيفي لموظفي 
ادارة الموارد  x  الجامعة

البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

استرداد 
الموارد الذاتي x  نظام استرداد الرسوم الرسوم 

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

بدل التعليم 
الجامعي

نظام بدل التعليم الجامعي  
إدارة الموارد    xلموظفي الجامعة

البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

إدارة الموارد  x xنظام خارج الدوام لموظفي الجامعةخارج الدوام
الذاتية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

مكافات 
التدريس

نظام مكافئات التدريس العضاء 
إدارة الموارد    xالهيئة االكاديمية

الذاتية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

الهيكل 
 x  نظام الهيكل اإلداري في الجامعةاالداري

عمادة تقنية 
المعلومات+ 
إدارة الموارد 

البشرية

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

تعيين اعضاء 
هيئة التدريس

نظام لتعيين اعضاء هيئة التدريس 
المجلس  x  في الجامعة

العلمي

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

االرتباطات 
والحالة 
المالية 

نظام االرتباطات والحالة المالية في 
 x  الجامعة

إدارة 
التخطيط 
والميزانية 
والمتابعة
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إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

نظام ورد خاص بالمشتريات ومراقبة ورد 
 x  المخزون

إدارة العقود 
والمشتريات 

- إدارة 
المستودعات 

- إدارة 
المخزون- 

إدارة 
التخطيط 
والميزانية 
والمتابعة

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

 Managers
Dashboard

خدمة لرؤساء الجهات ومدراء 
اإلدارات لمتابعة العمل وأداء 

الموظفين في جهاتهم 
x x  عمادة تقنية

المعلومات

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

بدل كتب 
ومراجع 
لطالب 

الدراسات 
العليا

نظام لتوفير بدل كتب ومراجع 
  x لطالب الدراسات العليا

عمادة 
الدراسات 

العليا- إدارة 
الموارد 

البشرية- إدارة 
التخطيط 
والميزانية 
والمتابعة

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

نظام مجلس 
مجلس  x xنظام مجلس الجامعةالجامعة

الجامعة 

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

نظام الجوائز 
 x xنظام الجوائز العلميةالعلمية

إدارة العالقات 
الثقافية 

بوكالة الجامعة 
للتطوير

إدارة 
التطبيقات 

المالية 
واإلدارية

 x x نظام صرف

عمادة تقنية 
المعلومات- 
إدارة الموارد 

البشرية- 
اإلدارة المالية

ادارة النظم

 Mainframe 
ZOS & DB2أنظمة قواعد بياناتxxx  عمادة تقنية

المعلومات

 Oracle
Bannerأنظمة قواعد بياناتxxx  عمادة تقنية

المعلومات

 Exadata
Oracleأنظمة قواعد بياناتxxx  عمادة تقنية

المعلومات

SQL Serverأنظمة قواعد بياناتxxx  عمادة تقنية
المعلومات

عمادة تقنية xxxxنظام الدارة السحابة الحاسوبيه Vmwareادارة الخوادم
المعلومات
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ادارة الخوادم

خوادم قواعد 
البيانات 

 hpe أوراكل
superdome

نظام خاص بخوادم قواعد البيانات 
عمادة تقنية xxxxأوراكل الحالي

المعلومات

ادارة الخوادم

خوادم قواعد 
البيانات 
أوراكل  
 Oracle
Exadata

نظام خاص بخوادم قواعد البيانات 
عمادة تقنية xxxxأوراكل المستقبلي

المعلومات

ادارة الخوادم

خوادم 
تطبيقات 
أوراكل 
 Oracle
Exalogic

عمادة تقنية xxxxنظام خاص بخوادم تطبيقات أوراكل
المعلومات

ادارة الخوادم

الدليل النشط 
 Microsoft

 Active
Directory

عمادة تقنية xxxxنظام خاص بالدليل النشط
المعلومات

ادارة الخوادم

خدمة توزيع 
العناوين 
الشبكية  

  Microsoft
 Infoblox &

 DHCP

نظام خاص بخدمة توزيع العناوين 
DHCP الشبكيةxxxx عمادة تقنية

المعلومات

ادارة الخوادم

خدمات ترجمة 
العناوين 

 DNS الشبكية
الداخلي 

نظام خاص بخدمات ترجمة العناوين 
عمادة تقنية xxxxالشبكية DNS الداخلي 

المعلومات

ادارة الخوادم

خدمات ترجمة 
العناوين 

 DNS الشبكية
العالمي 

نظام خاص بخدمات ترجمة العناوين 
عمادة تقنية xxxxالشبكية DNS العالمي 

المعلومات

ادارة الخوادم

خدمة موزع 
االحمال 
للخدمات 

اإللكترونيه 
)F5(

نظام خاص بخدمة موزع االحمال 
عمادة تقنية xxxxللخدمات اإللكترونيه

المعلومات

خدمة تصفح ادارة الخوادم
عمادة تقنية xxxxنظام خاص بخدمة تصفح االنترنت االنترنت 

المعلومات

ادارة الخوادم
خدمة موزع 

االحمال 
اإلنترنت 

نظام خاص بخدمة موزع االحمال 
عمادة تقنية xxxxاإلنترنت

المعلومات

وحدات ادارة الخوادم
EMC نظام خاص بوحدات التخزينالتخزينxxxx عمادة تقنية

المعلومات
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ادارة الخوادم

وحدات 
 hpe التخزين

3PAR
عمادة تقنية xxxxنظام خاص بوحدات التخزين

المعلومات

ادارة الخوادم
وحدات 

 HPE التخزين
Primera

عمادة تقنية xxxxنظام خاص بوحدات التخزين
المعلومات

ادارة الخوادم
وحدات 
التخزين 
Fujitsu

عمادة تقنية xxxxنظام خاص بوحدات التخزين
المعلومات

SAN ادارة الخوادم
SwitchesSAN Switchesنظام خاص بxxxx عمادة تقنية

المعلومات

SAN ادارة الخوادم
SwitchesSAN Switchesنظام خاص بxxxx عمادة تقنية

المعلومات

ادارة الخوادم

تشغيل خوادم 
ووحدات 

التخزين 
الجهات 
الخارجيه 

المستضافه

نظام خاص بتشغيل خوادم ووحدات 
عمادة تقنية xxxxالتخزين الجهات الخارجيه المستضافه

المعلومات

ادارة الخوادم
إدارة 

الطابعات 
الشبكية

عمادة تقنية xxxxنظام خاص بإدارة الطابعات الشبكية
المعلومات

عمادة تقنية xxxxنظام خاص بخدمة  SMTPخدمة  SMTPادارة الخوادم
المعلومات

ادارة الخوادم

نظام مكافحة 
الفيروسات 

 Trend
Micro

نظام خاص بنظام مكافحة 
Trend Micro الفيروساتxxxx عمادة تقنية

المعلومات

ادارة الخوادم

نظام إدارة 
األجهزة 
المكتبية 
SCCM

نظام خاص بنظام إدارة األجهزة 
SCCM المكتبيةxxxx عمادة تقنية

المعلومات

ادارة الخوادم
نظام مراقبة 
 HP الخوادم
Open View

نظام خاص بنظام مراقبة الخوادم 
HP Open Viewxxxx عمادة تقنية

المعلومات

ادارة الخوادم

 Azure
 Operations

 Management
 Suite )OMS(

 Log Analytics
workspace

 Azure Operationsنظام خاص ب
 Management Suite )OMS( Log

Analytics workspace
xxxx عمادة تقنية

المعلومات

HP ادارة الخوادم
OneViewHP OneViewنظام خاص بxxxx عمادة تقنية

المعلومات
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ادارة الخوادم
 HP

 Operations
Manager

 HP Operationsنظام خاص ب
Managerxxxx عمادة تقنية

المعلومات

ادارة الخوادم

 Advanced
 Threat

 Analytics
))ATA

 Advanced Threatنظام خاص ب
)Analytics )ATAxxxx عمادة تقنية

المعلومات

ادارة 
التشغيل

 نظام 
عمادة تقنية xxxxنظام خاص بالمراقبةالمراقبة

المعلومات

ادارة 
التشغيل

نظام 
BackupBackupنظام خاص بxxxx عمادة تقنية

المعلومات

ادارة 
عمادة تقنية  x  نظام خاص بالطباعةنظام الطباعةالتشغيل

المعلومات

ادارة 
التشغيل

 HP
 OpenView

))NNMI

يتم عن طريق هذا النظام مراقبة 
نقطة التجمع المركزية للشبكة و 
جميع نقاط الشبكة داخل الحرم 

الجامعي والفروع التابعة للجامعة 

xxxx عمادة تقنية
المعلومات

ادارة 
التشغيل

 Cisco
 Adaptive
 Security
Appliance

يتم استغالل هذا النظام لمراقبة 
حالة الـ Traffic على شبكة الجامعة 

وذلك من خالل التركيز على عدد 
 Firewall في Connectionsال

Dashboard

xxxx عمادة تقنية
المعلومات

ادارة 
التشغيل

 Graylog
System

 Log File يحلل هذا البرنامج ال
لعرض ارقام ونسب ومخططات 
 )IN Deny-2-OUT(( لما يخص

 OUT Deny(-2-IN( & Outside IPs
 Ransomwere&Inside IPs

 Servers Try to&WannaCry
connect Outside( وايضًا خريطة 

locations Denyتوضح ال

xxxx عمادة تقنية
المعلومات

ادارة 
MainFrameالتشغيل

يتم مراقبة الMainFrame من 
حيث نسبة كفاءة عمل األنظمة 

ومتابعة ذلك باستمرار حتى التتأثر 
خدمة المستخدمين

xxxx عمادة تقنية
المعلومات

ادارة 
التقنيات 
الوسيطة

IDMنظام الدخول الموحدxxxx عمادة تقنية
المعلومات

ادارة 
التقنيات 
الوسيطة

sharePoint 
portal.kau.

edu.sa
عمادة تقنية xxxxمنصة برامج

المعلومات

إدارة 
VPNالشبكات 

نظام الدخول عن بعد لالستفادة 
من الخدمات المقدمة من شبكة 

الجامعة
xxx  عمادة تقنية

المعلومات

جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات184

02

ي
دار

اإل
ل 

جا
لم

ا



وصف النظامالنظاماإلدارة

المستفيدين

مالك النظام

ين
مي

دي
كا

األ

ب
ال

ط
ال

ين
اري

إلد
ا

ى
خر

أ

إدارة 
الشبكات 

 HP
 OpenView

))NNMI

إلدارة ومراقبة جميع أجهزة الشبكة 
السلكية والالسلكية )الموزعات 

الرئيسية وأجهزة التحكم المركزية ( 
في المركز الرئيسي و المركز الرديف 
ونقاط التجمع الرئيسية في الجامعة 

وفروعها

xxxx عمادة تقنية
المعلومات

إدارة 
الشبكات 

 Cisco Prime
Infrastructure

إلدارة ومراقبة أجهزة الشبكة 
السلكية والالسلكية ) الموزعات 
الرئيسية و الموزعات الفرعية و 
اجهزة التغطية الالسلكية ( في 
جميع  مباني الجامعة وفروعها

xxxx عمادة تقنية
المعلومات

إدارة 
الشبكات 

 Firepower
 detect and

 prevent
attack

برنامج لكشف و منع االختراقات و 
عمادة تقنية xxxxالتسلل في الشبكة 

المعلومات

إدارة 
الشبكات 

 Cisco Prime
 Infrastructureنظام خاص لمتابعة الشبكةxxxx عمادة تقنية

المعلومات

إدارة 
الشبكات 

 Mobily
 web for

 monitoring
 internet

 and
 intranet

links

مراقبة خطوط االنترنت و  اإلنترانت 
من مزود الخدمة موبايلي للجامعة 
وفروعها لمعرفة كمية استهالك 

البيانات

xxxx عمادة تقنية
المعلومات
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2-3-2 إنجاز الجامعة بملف التحول الرقمي للجهات الحكومية
أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-3 أتمته العمليات 
اإلدارية

2-3-2 إنجــاز الجامعــة بملــف التحــول 
الرقمــي للجهــات الحكوميــة

- نســبة اإلنجــاز بملــف التحــول الرقمــي للجهــات 
الحكوميــة.

يهــدف قيــاس التحــول الرقمــي الحكومــي إلــى المســاهمة فــي تطويــر الحكومــة بما 
يتوافــق مــع التوجهــات العالميــة فــي التحــول الرقمــي، ويســاهم فــي تحقيــق أهــداف 
رؤيــة المملكــة 2030، حيــث أن القيــاس يعمــل علــى تشــخيص الوضــع الراهــن للجهــات 
ــر إطــار عــام موحــد لضمــان تحقيــق التحــول الرقمــي فــي كافــة مراحلــه،  الحكوميــة عب
وتمكيــن الجهــات الحكوميــة بتقييــم وقيــاس تحولهــا ومــدى تطــور أدائهــا بشــكل ذاتــي 
ومســتمر خــالل العــام فــي ســبيل الوصــول إلــى حكومــة رقميــة متكاملــة، وفــق ضوابــط 

تطبيــق التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة فــي الجهــات الحكوميــة.

ــذي يســاوي  ــاس التحــول الرقمــي الحكومــي ال ويقــاس مســتوي انجــاز الجهــة بقي
مســتوي نضــج الجهــة بحســب مناظيــر ومحــاور اتاحــة التحــول الرقمــي بــوزن نســبي 
٪75 + االلتــزام باألنظمــة والتشــريعات بــوزن نســبي ٪5 + نضــج الخدمــات الرقميــة 
لــدي الجهــة بــوزن نســبي ٪20. وطبقــا لمقيــاس التحــول الرقمــي يتــم تقييــم الجهــات 
الحكوميــة وتقســيمها الــي خمــس مســتويات هــي بالترتيــب مــن األقــل الــي األعلــى:

البناء	 

اإلتاحة	 

التميز والتحسين	 

التكامل	 

االبداع	 

التحــول  مقيــاس  وحســب 
جامعــة  فــإن  الحكومــي  الرقمــي 
مرحلــة  فــي  العزيــز  عبــد  الملــك 

والتحســين التميــز 
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2-4 التخطيط االستراتيجي
2-4-1 تطويــر الخطــة االســتراتيجية للجامعــة بمــا يضمــن جاهزيتهــا 

لتطبيــق نظــام الجامعــات الجديــد
أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-4 التخطيط 
االستراتيجي

2-4-1 تطويــر الخطــة االســتراتيجية 
جاهزيتهــا  يضمــن  بمــا  للجامعــة 
الجديــد الجامعــات  نظــام  لتطبيــق 

- تحديــث الخطــة االســتراتيجية للجامعــة لتكــون 
موائمــة لنظــام الجامعــات.

رقــم  بالقــرار  المملكــة  رؤيــة  لتحقيــق  االســتراتيجي  المركــز  الجامعــة  أنشــأت 
13826/ق بتاريــخ 1439/10/12هـــ تماشــيًا مــع األمــر الســامي رقــم 44643 وتاريــخ 
15\09\1437هـ والقاضي بتأســيس مكاتب للتحول الوطني في الوزارات والقطاعات 
الحكوميــة مــن أجــل تنفيــذ مبــادرات التحــول الوطنــي ونظــرا لتعــدد الجهــات داخــل 
الجامعــة ذات العالقــة بالتخطيــط االســتراتيجي ومنهــا مركــز الدراســات االســتراتيجية 
وإدارة التخطيــط االســتراتيجي ومكتــب تحقيــق الرؤيــة، فقــد ظهــر جليــًا أهميــة توحيــد 
هــذه الوحــدات الثالثــة فــي كيــان واحــد تحــت مســمى )المركــز االســتراتيجي لتحقيــق 
ــز فــي  ــد الجهــود والتمي ــل الهــدر  وتوحي ــة المملكــة( مــن أجــل رفــع الكفــاءة وتقلي رؤي
األداء. ولقــد قــام بالمركــز بتبنــي العديــد مــن المبــادرات لتحقيــق الرؤيــة منهــا: 63 
ــة القــدرات البشــرية،15 برنامــج تحســين نمــط  برنامــج التحــول الوطنــي2020، 50 تنمي
ــز الشــخصية الســعودية، 13 برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن، 2  الحيــاة، 13 برنامــج تعزي
تطويــر الصناعــات الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية، 1 برنامــج الشــراكات االســتراتيجية، 

هــذا باإلضافــة الــي 150 مبــادرة فــي الخطــة االســتراتيجية الثالثــة للجامعــة.

مرفق 2-4-1 تطوير الخطة االستراتيجية للجامعة بما 
يضمن جاهزيتها لتطبيق نظام الجامعات الجديد )الخطة 

االستراتيجية الثالثة تعزيز(
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2-4-2 اســتكمال مشــاريع الخطــة االســتراتيجية وفقــًا للجــداول 
الزمنيــة وتحقيــق المســتهدفات وفقــًا لمؤشــرات التنفيــذ 

الموضوعــة
أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-4 التخطيط 
االستراتيجي

الخطــة  مشــاريع  اســتكمال   2-4-2
االســتراتيجية وفقــًا للجــداول الزمنيــة 
وفقــًا  المســتهدفات  وتحقيــق 

الموضوعــة التنفيــذ  لمؤشــرات 

تنفيــذ  عمليــة  لتطويــر  الدوريــة  التقاريــر   -
المشــاريع التشــغيلية للخطــة االســتراتيجية خــالل 

الماضيــة ســنوات  الخمــس 

تهــدف التقاريــر إلــى إلقــاء الضــوء علــى الخطــوات التــي تقطعهــا الجامعــة لتحويــل 
رؤيتهــا إلــى واقــع ملمــوس، وكذلــك مســاعدة قيــادة الجامعــة علــى متابعــة األداء 
)وفــق منهجيــة: تخطيــط – تنظيــم – تنفيــذ – متابعــة – تقييــم( مــن خــالل إمدادهــا 
ببيانــات كافيــة وموثقــة فــي الوقــت المناســب، تعبــر عــن التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق 
مســتهدفات الخطــة، بمــا يمكــن القيــادة مــن تحليــل الموقــف الحالــي، ومقارنــة األداء 
الفعلــي مقابــل مــا كان مخططــًا أو متوقعــًا، واتخــاذ الــالزم مــن اإلجــراءات التصحيحيــة 

إذا لــزم األمــر. 

استشــرافًا للتحديــات القائمــة علــى مــدى الســنوات األخيــرة، كان مــن الضــروري 
لجامعــة الملــك عبــد العزيــز اللحــاق بالتقــدم الهائــل الــذي يشــهده العالــم علــى كافــة 
األصعــدة والوفــاء بمســؤولياتها تجــاه تعاظــم المتطلبــات والتوقعــات المجتمعيــة فــي 
قيــادة دفــة الحيــاة ودفــع عجلــة التقــدم المجتمعــي؛ لمجابهــة تلــك التحديــات، وضعــت 
الجامعــة خطتهــا االســتراتيجية الثالثــة »تعزيــز« عــام 2015م ارتــكازا علــى محوريــن: 
محــور االستشــراف االســتراتيجي والمحــور الثانــي محــور المرونــة االســتراتيجية فــي 
البيئــة المحيطــة، وتكيفــَا مــع المســتجدات  التغيــرات المتالحقــة فــي  التعامــل مــع 
أضافــت إليهــا ملحــق رفــع الكفــاءة والترشــيد عــام 2016 م وفــور إطــالق رؤيــة المملكــة 
2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020، كان مــن الضــروري لجامعــة الملــك عبــد العزيــز 
إحــراز قصــب الســبق، للوفــاء بمســؤولياتها الوطنيــة تجــاه تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 
مــن النتــاج المعرفــي كمــًا ونوعــًا والكــوادر القياديــة والمهنيــة المســلحة بالمعــارف 
والقــدرات والمهــارات والقيــم والتوجهــات التــي تمكنهــا مــن المســاهمة الفعالــة فــي 
ــادرت الجامعــة  تحقيــق التنميــة الوطنيــة الشــاملة والمســتدامة، مــن هــذا المنطلــق ب

ــة 2030 والتحــول الوطنــي 2020. ــز« مــع رؤي بمواءمــة خطتهــا »تعزي

اشــتملت الخطــة علــى الرؤيــة والرســالة وعــدد 7 قيــم وعــدد 7 أهــداف اســتراتيجية، 
تــم ترجمــة تلــك التوجهــات االســتراتيجية إلــى برامــج تنفيذيــة ومبــادرات ووضعــت آليــات 

لتنفيذهــا ومتابعتهــا وتقييمهــا.
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ــد كل مســار مــن  ــر بإيجــاز مجمــل اإلنجــازات المتحققــة علــى صعي تســتعرض التقاري
مســارات الخطــة الســبعة علــى المســتوى التشــغيلي فقــط وال يتضمــن اإلنجــازات 
اإلنجــازات  مســتوى  يتضمــن  بــل  للخطــة،  االســتراتيجي  المســتوى  علــى  المتحققــة 
االجماليــة لمســارات الخطــة وبرامجهــا وكذلــك يعكــس مســتوى أداء وكاالت الجامعــة 

ــرة.  خــالل تلــك الفت

مرفق 2-4-2 استكمال مشاريع الخطة االستراتيجية 
وفقًا للجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات وفقًا 

لمؤشرات التنفيذ الموضوعة )تقارير دورية(.
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2-4-3 وجــود وخارطــة طريــق لــدى الجامعــة للتحــول نحــو جامعــة 
مســتقلة، مــع تحليــل للمخاطــر وإجــراءات التعامــل معهــا

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-4 التخطيط 
االستراتيجي

طريــق  وخارطــة  وجــود   3-4-2
لــدى الجامعــة للتحــول نحــو جامعــة 
للمخاطــر  تحليــل  مــع  مســتقلة، 

معهــا التعامــل  وإجــراءات 

جامعــة  نحــو  للتحــول  طريــق  وخارطــة  خطــة   -
وإجــراءات  للمخاطــر  تحليــل  تتضمــن  مســتقلة، 

معهــا. التعامــل 

للمخاطــر  تحليــل  تتضمــن  نحــو جامعــة مســتقلة،  للتحــول  خطــة وخارطــة طريــق 
معهــا. التعامــل  وإجــراءات 

رســم سياســات وإجــراءات تصنيــف الوظائــف وفقــًا لالحتيــاج الفعلــي للجامعــة . 1
بــكل فئاتهــا

المساهمة في بناء الهيكل التنظيمي الوظيفي للجامعةأ. 
تطوير النظم اإلدارية وزيادة فعاليتها.ب. 
تحديد مسئوليات وواجبات الوظيفة بشكل واضح.ج. 

تطبيق مبدأ المحاسبة على جميع العاملين.د. 

رسم سياسات وإجراءات تخطيط الموارد البشرية واالستقطاب والتعيين. 2
المســاعدة فــي تحديــد وتخطيــط االحتياجــات مــن القــوى العامــة الحاليــة أ. 

والمســتقبلية.
زيادة فعالية نظم اختيار المواطنين على أساس مبدأ األكفاء والجدارة.ب. 
المساعدة في تقييم الوظائف وذلك بتقييم واجباتها ومسئولياتها.ج. 

القضاء على ظاهرة التقاعس واالتكالية في إدارة الواجب الوظيفي.د. 

رسم سياسات وإجراءات العمليات اإلدارية والمالية لكافة الفئات الوظيفية. 3
التأكيد على أن عمليات التوظيف تتم حسب خطط التوظيف المعتمدة.أ. 
إعداد عروض العمل وعقود العمل ومتابعتها حسب األنظمة.ب. 
السياســات ج.  وفــق  الماليــة  العامليــن  مســتحقات  إجــراءات  اســتكمال 

ة. لمعتمــد ا
االحتفاظ بكافة السجالت والمستندات الخاصة بالموظفين.د. 
العمل على استكمال كافة اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بمنسوبي الجامعة.	. 
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رســم سياســات وإجــراءات عالقــات العمــل وواجباتــه وشــوطه وظــروف وقواعــد . ٤
التأديب

تنظيــم العالقــة التعاقديــة بيــن الموظفيــن والجامعــة وفقــًا للسياســات أ. 
المعتمــدة.

تنظيــم ســاعات العمــل الرســمية وتطبيــق األحــكام ذات العالقــة فــي هــذا ب. 
الشأن.

العمــل علــى تحقيــق أهــداف الجامعــة ورعايــة مصالحهــا والمحافظــة علــى ج. 
وممتلكاتهــا. أموالهــا 

تحديــد المهــام واالختصاصــات التــي يؤديهــا الموظــف وتحديــد الســلطات د. 
وفقــا للسياســات المعتمــدة.

رسم سياسات وإجراءات العقوبات التأديبية. 5

تحديــد الجــزاءات التأديبيــة علــى الموظــف حــال مخالفتــه للوائــح واألنظمــة أ. 
أو نظــام العمــل.

تحديــد العقوبــات التأديبيــة فــي حــال ارتــكاب الموظــف خطــأ جســيم نشــأ ب. 
عنــه اضــرار جســيمه للجامعــة والمخالفــات التــي قــد تصــل إلــى الفصــل.

تحديــد الجــزاءات التأديبيــة فــي الحــاالت التــي يزيــد فيهــا الخبــراء عــن لفــت ج. 
نظــر أو انــذار الحســم.

بالشــرف د.  تخــل  جريمــة  الموظــف  فيهــا  يرتكــب  التــي  المخالفــات  تحديــد 
واألمانــة.

رسم سياسات وإجراءات انتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية. 	

تحديد الحاالت التي يتم بموجبها إنهاء.أ. 

تحديــد الفئــات التــي تمنــح بموجبهــا الموظــف التعويضــات والمكافــآت ب. 
بعــد إنهــاء الخدمــة.

إنهــاء ج.  لهــا تعويضــات أو مكافــآت بعــد  التــي ال يصــرف  الحــاالت  تحديــد 
خدماتهــا.
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ــات العمــل والخدمــات . 7 ــة مــن الحــوادث وإصاب رســم سياســات وإجــراءات الوقاي
ــة. الصحي

تحديد قواعد الحماية والسالمة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها.أ. 

تحديــد االحتياطــات الالزمــة لحمايــة الموظفيــن مــن االخطــار واالمــراض ب. 
الناجمــة عــن العمــل.

تحديد مخاطر المهنية قبل مزاولتها وإلزام الموظف بذلك.ج. 

تحديد الوسائل الوقائية المخصصة لكل مهنة.د. 

رسم سياسات وإجراءات خطوات التدريب والتطوير واالبتعاث واإليفاد.. 	

تحديــد مــدة التدريــب ومجالــه وفقــًا للضوابــط المعتمــدة فــي إطــار العمــل أ. 
التنظيمــي.

الــدورات التطويريــة الداخليــة والخارجيــة وفقــًا للسياســات ب.  تحديــد مــدة 
المعتمــدة.

تنظيم واعتماد فرص االبتعاث للدراسة خارج المملكة.ج. 

تنظيم واعتماد فرص االيفاد للدراسة بالداخل وفقًا للسياسات المعتمدة.د. 

مرفق 2-4-3 وجود وخارطة طريق لدى الجامعة للتحول 
نحو جامعة مستقلة، مع تحليل للمخاطر وإجراءات 

التعامل معها )التحول إلى نظام العمل(
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2-4-4 وجــود خطــة للرفــع مــن كفــاءة اإلنفــاق والتشــغيل واألداء 
بالجامعــة لمعــدالت دوليــة

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-4 التخطيط 
االستراتيجي

مــن  للرفــع  خطــة  وجــود   4-4-2
واألداء  والتشــغيل  اإلنفــاق  كفــاءة 

دوليــة لمعــدالت  بالجامعــة 

- خطــة الرفــع مــن كفــاءة اإلنفــاق والتشــغيل 
الدوليــة. للمعــدالت  بالجامعــة  واألداء 

الرفــع مــن  تــم تنفيــذه مــن خطــة  - تقريــر بمــا 
بالجامعــة  واألداء  والتشــغيل  اإلنفــاق  كفــاءة 

الدوليــة. للمعــدالت 

- نســبة مــا تــم تخفيضــه مــن الكلفــة التشــغيلية 
خــالل الخمــس ســنوات الماضيــة.

تحقيقــا لمســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، وفــي إطــار تطويــر القطــاع المالــي 
لدعــم وتنميــة االقتصــاد الوطنــي، وتنويــع مصــادر الدخــل وتحفيــز االدخــار والتمويــل 
ــاء قطــاع مالــي  ــة التــي تتطلــب بن ــز االســتراتيجية الثالث واالســتثمار، واستشــرافا للركائ
مزدهــر، قامــت جامعــة المؤســس بتعزيــز كفــاءة اإلنفــاق مــن خــالل وضــع ضوابــط 
صارمــة علــى آليــات االعتمــاد بمــا يزيــد األثــر المتحقــق مقابــل الصــرف. وقــد تــم التركيــز 
علــى إجــراء مراجعــة شــاملة ودقيقــة لألنظمــة واللوائــح الماليــة فــي كافــة قطاعــات 
الجامعــة للتحــول مــن التركيــز علــى ســالمة اإلجــراءات فحســب إلــى مفهــوم فاعليــة 
الصــرف وارتباطــه بتحقيــق أهــداف محــددة يمكــن قيــاس فاعليتهــا بمــا يحفظ اســتدامة 
األولويــات االســتراتيجية  بيــن  التوافــق  تعزيــز  مــع  المــوارد واألصــول والموجــودات، 
وتحديــد  والمحاســبة  التدقيــق  وآليــات  تنفيذهــا  ضوابــط  وتعزيــز  الميزانيــة،  وتوزيــع 
ــز بمراجعــة  الجهــات المســؤولة عــن ذلــك. هــذا وقــد قامــت جامعــة الملــك عبــد العزي
كافــة المشــروعات القائمــة والمعتمــدة للتأكــد مــن مــدى مناســبة مردودهــا علــى 

الوطــن واالقتصــاد.

وفــي إطــار تعــاون جامعــة الملــك عبــد العزيــز مــع مركــز كفــاءة اإلنفــاق، يتــم شــهريًا 
رفــع مبــادرة مــن الجامعــة للمركــز وفــق خطــة –ربــع ســنوية– نصــف ســنوية وســنوية. 
ويتــم مــن خاللهــا تبــادل قياســات األداء والمؤشــرات مــع مركــز كفــاءة اإلنفــاق تحقيقــا 
لمســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 م، وفــي هــذا اإلطــار قامــت الجامعــة بتخفيــض 
البرامــج البديلــة بحــد أقصــي ٪20 مــن تكاليــف البرامــج الحاليــة، وعنــد الحاجــة إلــى 
تكاليــف إضافيــة لهــا يتــم طلبهــا بعــد طــرح العقــد فــي منافســة عامــة واحظــار العــروض 

علــى آن ال تزيــد عــن ٪5 مــن تكاليــف العقــد الحالــي ليتــم دراســتها وابــداء الــرأي.

مرفق 2-4-4 وجود خطة للرفع من كفاءة اإلنفاق 
والتشغيل واألداء بالجامعة لمعدالت دولية )تقرير نصف 

سنوي لرفع كفاءة االنفاق(
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ــكل تنظيمــي متكامــل وفعــال للجامعــة يتضمــن  2-5-1 وجــود هي
 / )الــوكاالت  وحداتهــا  لكافــة  اإلداريــة  الهيــاكل  كافــة 

الكليــات / اإلدارات / المراكــز / والوحــدات(
أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

تنظيمــي 2-5 الهيكل التنظيمي هيــكل  وجــود   1-5-2
يتضمــن  للجامعــة  وفعــال  متكامــل 
لكافــة  اإلداريــة  الهيــاكل  كافــة 
 / الكليــات   / )الــوكاالت  وحداتهــا 
والوحــدات(  / المراكــز   / اإلدارات 

للجامعــة  اإلداريــة  التنظيميــة  الهيــاكل  أدلــة   -
 / الكليــات   / )الــوكاالت  المختلفــة  وجهاتهــا 

والوحــدات(  / المراكــز   / اإلدارات 

تتكــون جامعــة الملــك عبــد العزيــز مــن 7 وكاالت و 9 عمــادات، و 28 كليــة و 5 
معاهــد. كمــا تضــم الجامعــة 29 مركــزا للخدمــات المســاندة و 28 مركــز للتميــز البحثــي 
والرعايــة الصحيــة. وتطبــق جامعــة الملــك عبــد العزيــز هيــكل تنظيمــي متكامــل وفعــال 
يتضمــن كافــة الهيــاكل اإلداريــة لكافــة وحداتهــا مــن الــوكاالت العمــادات الكليــات 

المراكــز والوحــدات.

وكاالت

عمادات

كلية

معاهد

تخصصا علميا مركزا للتميز البحثي والرعاية الصحية

 مركزا للخدمات المساندة

9

28

5

185 28

29

 7
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الهياكل التنظيمية لجامعة الملك عبد العزيز
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مرفق 2-5-1 وجود هيكل تنظيمي متكامل وفعال 
للجامعة يتضمن كافة الهياكل اإلدارية لكافة وحداتها 
)الوكاالت / الكليات / اإلدارات / المراكز / والوحدات(
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2-5-2 وجــود خارطــة مســتقبلية لــدى الجامعــة للتحول فــي الهيكل 
التنظيمــي بمــا يتوافــق مع نظــام الجامعات

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

مســتقبلية 2-5 الهيكل التنظيمي خارطــة  وجــود   2-5-2
لــدى الجامعــة للتحــول فــي الهيــكل 
نظــام  مــع  يتوافــق  بمــا  التنظيمــي 

الجامعــات

ــدى الجامعــة  - الخطــة والخارطــة المســتقبلية ل
للتحــول فــي الهيــكل التنظيمــي بمــا يتوافــق مــع 

نظــام الجامعــات

إن المملكــة العربيــة الســعودية تخطــي خطــوات قويــة وواضحــة فــي مجــال التقــدم 
العلمــي والتقنــي واالقتصــادي ويظهــر ذلــك واضحــًا فــي اعتمــاد نظــام الجامعــات 
الجديــد والــذي يهــدف ليكــون انعــكاس حقيقــي وملمــوس لمقاصــد وأهــداف رؤيــة 
المملكــة 2030 ســواء فــي التطويــر اإلداري للجامعــات أو التطــور التعليمــي؛ بمــا فــي 
ذلــك الهيــاكل التنظيميــة للجامعــات الســعودية.  تســعى جامعــة الملــك عبــد العزيــز 
لتنميــة المهــارات والقــدرات القياديــة للقيــادات األكاديميــة واالداريــة وفــق أطــر علميــة 
ومنهجيــة معاصــرة وتفكيــر ابتــكاري لحــل المشــكالت، ويتحقــق ذلــك مــن خــالل توثيــق 
الصــالت اإليجابيــة بيــن القطاعــات المختلفــة بالجامعــة وتطويــر القــدرات وتحســين 

مســتوى األداء وذلــك انطالًقــا مــن مبــدأ الحوكمــة الرشــيدة التــي تتبناهــا الجامعــة.

إن تجــارب الجامعــات العالميــة الرائــدة  تؤكــد علــى أهميــة الربــط الواعــي والمــدروس 
ومتطلبــات  احتياجــات  مــع  ومواءمتهــا  اإلداريــة  والمســتويات  التنظيميــة  للهيــاكل 
الخطــط االســتراتيجية والتنمويــة مــن القوى والموارد والمؤهالت البشــرية الالزمة لها، 
وتتفــق الدراســات واألبحــاث التــي نفذتهــا  جامعــة الملــك عبدالعزيــز بمشــاركة الجهــات 
الوطنيــة واالقليميــة والدوليــة  فــي مجــال تصويــب ومواءمــة العالقــة والتكامــل بيــن 
اإلدارة الرشــيدة مــن ناحيــة  وجــودة مخرجــات التعليــم والمواءمــة مــع متطلبــات ســوق 
العمــل مــن ناحيــة أخــرى، علــى أن هنــاك عالقــة اســتراتيجية وثيقــة بيــن المجاليــن، عالقة 
تســتند الــى أســس  إداريــة ومتغيــرات اســتراتيجية  علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي 
والدولــي، األمــر الــذي يتطلــب أضالعــًا متعاونــة بيــن قطاعــات الجامعــة المعنيــة فــال 
يمكــن أن يكــون االقتصــاد وســوق العمــل بمســار واتجــاه اإلدارة التنظيميــة  وسياســة 
التعليــم بمســار مختلــف. فضــال عــن ذلــك، تشــتمل خارطــة الطريــق علــى وصــف لمهــام 
ومجلــس  األمنــاء  مجلــس  مــن  ابتــداء  تنظيمــي  مســتوى  عشــرة  أربعــة  وصالحيــات 
الجامعــة ومديــر الجامعــة ووكالء الجامعــة ثــم مجلــس الكليــة والعميــد والــوكالء فــي 
الكليــة أو المعهــد، كمــا يتضمــن أيضــا وصــف لمهــام وصالحيات مجلس القســم وقيادة 
األقســام العلميــة ومديــري اإلدارات والوحــدات بجميــع قطاعــات الجامعــة، كمــا روعــي 

تحديــد الهيــكل التنظيمــي والقطاعــات اإلداريــة التابعــة لــكل مســتوى تنظيمــي.
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المحور األول: التخطيط للتطبيق

تــدرك جامعــة الملــك عبــد العزيــز أن أحــد أهــداف نظــام الجامعــات الجديــد هــو 
تحقيــق االســتقاللية المنضبطــة للجامعــات، بحيــث يمّكنهــا ذلــك مــن بنــاء لوائحهــا 
األكاديميــة والماليــة واإلداريــة، وفــق السياســات العامــة التــي تقرهــا الدولــة مــن خــالل 
مجلــس شــؤون الجامعــات ووزارة التعليــم. تعمــل جامعــة الملــك عبــد العزيــز منــذ صــدور 
نظــام الجامعــات الجديــد علــى أهميــة وجــود اســتراتيجية تطويريــة شــاملة متكاملــة، 
مــع مراعــاة التناغــم مــع قــرارات مجلــس شــؤون الجامعــات بحيــث يمكــن للجامعــة 
ان  ينبغــي  لهــذه االســتراتيجية  إن حجــر األســاس  الجديــد.  الجامعــات  تطبيــق نظــام 
يكــون الحوكمــة واالســتراتيجية التنظيميــة، باتبــاع خطــة واضحــة متوافقــة مــع هــذه 
االحتياجــات وتستشــرف المســتقبل، وقــد تــم ذلــك مــن خــالل مراحــل علميــة مدروســة 

متعــددة المحــاور تضمــن تســهيل تطبيــق نظــام الجامعــات الجديــد. 

استشــعارًا بدورهــا فــي المســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 
2030 الطموحــة، وانطالقــًا مــن مســؤوليتها الوطنيــة، وســعيًا منهــا لتطويــر هيكلهــا 
التنظيمــي، قامــت الجامعــة بتشــكيل اللجنــة العليــا لإلشــراف علــى الهيــكل التنظيمــي 
للجامعة بهدف دعم نموذج الحوكمة من خالل خارطة طريق تؤهل الجامعة وتمكنها 
مــن التحــول فــي الهيــكل التنظيمــي بمــا يتوافــق مــع نظــام الجامعــات الجديــد، ويأتــي 
ذلــك فــي ســياق مبــادرة تعزيــز حوكمــة آليــات ومبــادئ الشــفافية لــدى الجامعــة، ضمــن 
البعــد الخامــس لبرنامــج التحــول الوطنــي 2020 “تحقيــق التميــز فــي األداء الحكومــي”. 
تعمــل هــذه اللجنــة علــى تعزيــز ثقافــة الشــراكة والتشــارك بيــن الجهــات المعنيــة بربــط 
خطــط إعــادة الهيكلــة وتدريــب المــوارد البشــرية مــع النظــام الجديــد ومتطلبــات ســوق 
العمــل، والقيــام بالمراجعــات والتقييــم المنتظــم لمؤشــرات قيــاس األداء للتحقــق مــن 
ســالمة الخطــط وســالمة التطبيــق وجــدوى وفاعليــة اجــراءات التكامــل بيــن قطاعــات 
الجامعــة المعنيــة بهــذا الشــأن والتــي يتــم اتخاذهــا لضمــان اســتمرارية العمــل حســب 
تناقــش خارطــة الطريــق المســتقبلية كافــة  العمــل.   الخطــط االســتراتيجية وبرامــج 
الســبل التنظيميــة مثــل دراســة هيــاكل وكاالت الجامعــة الحاليــة وكذلــك العمــادات 
المســتقلة وإمكانيــة دمــج بعــض القطاعــات واســتحداث مســميات تنظيميــة جديــدة 
تخــدم الهــدف العــام للجامعــة واختصاصاتهــا الرئيســية وذلــك حســب قواعــد نظــام 

الجامعــات الجديــد. 
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المحور الثاني: مستوى اإلدارة العليا

عنــد البــدء فــي رســم خارطــة الطريــق نحــو التحــول لتطبيــق نظــام الجامعــات الجديــد، 
رأت اللجنــة العليــا لإلشــراف علــى الهيــكل التنظيمــي للجامعــة ضــرورة مراجعــة جميــع 
الوظائــف والمهــام بمــا فــي ذلــك تقييــم للمخاطــر وإجــراءات التعامــل معهــا عبــر محــاور 
رئيســة تضمــن ضبــط الهيــكل التنظيمــي اإلداري للمســتويات اإلداريــة العليــا بدايــة مــن 
مجلــس األمنــاء ومجلــس الجامعــة ومــرورا برئيــس الجامعــة ونــواب رئيــس الجامعــة 
والمجالــس المعنيــة مثــل المجلــس العلمي وأمانة مجلس الجامعة.  تم دراســة وتحليل 
لــوكاالت الجامعــة الحاليــة ومقارنتهــا بمثيالتهــا ببعــض  نمــاذج الهيــاكل التنظيميــة 
الجامعــات العالميــة المرموقــة. جديــر باإلشــارة أن وكالــة الجامعــة للتطويــر ممثلــة 
ــا لإلشــراف علــى الهيــكل التنظيمــي بالجامعــة تعمــل علــى توصيــف  فــي اللجنــة العلي
المســميات الوظيفيــة بدقــة وتحديــد مواقعهــا وتفصيــل مهامهــا وصالحيتهــا وكذلــك 
دراســة إمكانيــة دمــج بعضهــا أو اســتحداث مســميات إداريــة جديــدة لنــواب رئيــس 
الجامعــة، وكذلــك دراســة نطــاق اإلشــراف المباشــر لرئيــس الجامعــة الســيما التخطيــط 
آلليــة تســهيل عمــل مجلــس األمنــاء لتحقيــق أعلــى قــدر مــن االســتقاللية،  والحيلولــة 
دون تضخــم الهيــكل  اإلداري والحــد مــن تكــرار وازدواجيــة بعــض القطاعــات فــي الرؤيــة 
والرســالة فضــال عــن المهــام الرئيســة، عــالوة علــى تحديــد مســؤولية التنفيــذ بشــكل 
شــمولي لكافــة النواحــي الفنيــة والتنظيميــة واإلداريــة وبمــا ينســجم مــع األهــداف 
االســتراتيجية للجامعــة واحتياجــات المجتمــع وتنفيذهــا بفاعليــة حيــث تســتمد خارطــة 
الطريــق المســتقبلية  هويتهــا مــن كونهــا خطــوة فــي مســعى جامعــة الملــك عبدالعزيــز 
للتحــول فــي الهيــكل التنظيمــي بمــا يتوافــق مــع  أهــداف نظــام الجامعــات الجديــد ، 

وتحقيــق التميــز وفــق رؤيــة المملكــة 2030.

المحور الثالث: مستوى اإلدارة المتوسطة

حرصــت الجامعــة علــى وجــود دليــل تنظيمــي إداري موحــد ومعتمــد كخطــوة أولــى، 
يحــدد مهــام كل مســتوى اداري فــي الهيــكل التنظيمــي للكليــات والمعاهد والعمادات 
اإلداري،  موقعــه  بمهــام  المســؤول  تعريــف  الدليــل  هــذا  يوفــر  بحيــث  المســاندة، 
عــالوة علــى الصالحيــات األكاديميــة واإلداريــة والماليــة لصنــاع القــرار فــي مســتوى 
مجلــس الكلية/المعهــد وعميــد الكلية/المعهــد وعمــداء العمــادات المســاندة ووكالء 
العمــداء. انطلقــت هــذه الخارطــة فــي األصــل مــن واقــع مــا تنــص عليــه أنظمــة التعليــم 
العالــي والجامعــات واللوائــح التنفيذيــة للجامعــة ثــم امتــدت لتشــمل قواعــد وضوابــط 
نظــام الجامعــات الجديــد والقــرارات الصــادرة بهــذا الشــأن مــن مجلــس شــؤون الجامعات 
لينظــم عمــل قطاعــات الجامعــة وكليــات ومعاهــد الجامعــة المختلفــة ويســهل عملهــا 

للمســاهمة فــي أداء رســالتها وتحقيــق أهدافهــا وفــق النظــام الجديــد.
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المحور الرابع: مستوى اإلدارة اإلشرافية

تتضمــن خارطــة الطريــق المســتقبلية للجامعــة أهميــة إعــادة هيكلــة النظــام اإلداري 
الســيما وكاالت العمــادات ودراســة إمكانيــة تحويــل بعــض العمادات إلــى إدارات عموم 
وكذلــك دمــج بعــض اإلدارات والوحــدات المتقاطعــة فــي المهــام واالختصاصــات وبمــا 
يضمــن تيســير اإلجــراءات دون اإلخــالل بالضوابــط واللوائــح المعمــول بها حاليــا بالجامعة 
حتــى تطبيــق اللوائــح الماليــة واإلداريــة واألكاديميــة التــي يصدرهــا مجلــس شــؤون 
الجامعــات، عــالوة علــى ذلــك تــدرس الجامعــة اســتحداث هيــاكل وإدارات ووحــدات 
جديــدة الســتيعاب النظــام الجديــد للجامعات بمشــاركة جميــع المعنيين.  تهدف خارطة 
الطريــق التــي تحــرص عليهــا الجامعــة إلــى المســاهمة فــي تنفيــذ الخطــط االســتراتيجية 
للجامعــة علــى أكمــل وجــه، حيــث تتنــاول خطتهــا مقترحــات وبدائــل متنوعــة لتحديــث 
هيكلهــا التنظيمــي اإلداري مسترشــدة بالهيــاكل التنظيميــة للجامعــات العالمية الرائدة 

بمــا يحقــق أهــداف نظــام الجامعــات الجديــد.

المحور الخامس: الشمولية والمرونة

لقــد روعــي فــي إعــداد هــذه الخارطــة أن تكــون شــاملة حتــى يمكــن تطبيقهــا علــى 
جميــع قطاعــات الجامعــة مــع وجــود مرونــة في التعديل من حذف واســتحداث لتواكب 
النظــام الجديــد للجامعــات  وقــرارات مجلــس شــؤون الجامعــات فضــال عــن اقتــراح آليــات 
عمــل إداريــة وفنيــة فعالــة  لتســهيل عمــل مجلــس األمناء، كونه مســؤواًل عــن الحوكمة 
والتأكــد مــن فعاليــة وكفــاءة الحوكمــة اإلداريــة وعمليــة التعلــم والتعليــم الــذي تقدمــه 
الجامعــة، كــي يكــون ضابطــًا لجميــع أعمالهــا األكاديميــة واإلداريــة ودراســة الهيــاكل 
التنظيميــة اإلداريــة بالجامعــات العالميــة الرائــدة، الســيما التــي تتناســب مــع رســالة 
الجامعــة وثقافتهــا وتاريخهــا وإرثهــا، بحيــث يعكــس الهيــكل التنظيمــي مــا يحــدث داخــل 
الجامعــة مــن حيــث حجــم العمــل والمســتويات اإلداريــة والمســؤولية التنظيميــة، مــع 
تحديــد دور ومســؤولية كل مســؤول فــي الهيــكل الوظيفــي وفــق موقعــة التنظيمــي 
الهيكلــة علــى  المســتقبلية إلعــادة  الخارطــة  الوظيفــي، وقــد حرصــت  الهيــكل  فــي 
القضــاء علــى االزدواجيــة والتكــرار والعمــل علــى مبــدا التكامل بين المهــام والصالحيات، 
والحــد مــن ترهــل وتضخــم الهيــكل التنظيمــي المســتهدف و توحيــد القطاعــات المعنيــة 
بتأهيــل وتدريــب منســوبي الجامعــة والطــالب مــن ثــم إعــادة توجيــه أعمــال اإلدارات 
المعنيــة فــي ضــوء الهيــاكل الجديــدة، بمــا يحقــق االســتثمار األمثــل، ويدعــم الشــفافية، 

وتفعيــل مبــدأ( الكلفة-الفاعليــة( أقــل كلفــة بأعلــى جــودة.
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المحور السادس: التوعية التنظيمية

جديــر باإلشــارة أنــه يتــم تطويــر هــذه االســتراتيجية وفــق المســتجدات فــي إطــار 
بالهيــكل  خارطــة إرشــادية وتوعويــة مســتمرة مدروســة مــع الجهــات ذات العالقــة 
ــا والكليــات  التنظيمــي للجامعــة، تهــدف إلــى مســاعدة المســؤولين فــي اإلدارة العلي
والعمــادات واإلدارات والوحــدات علــى اقتــراح اآلليــات والســبل المثلــى لتأديــة أعمالهم 
ــة التنظيميــة ال  علــى الوجــه األكمــل حيــث تؤكــد الجامعــة أن خططهــا إلعــادة الهيكل
ــه ضــرورة  ــه إذا رأت بعــض القطاعــات المشــمولة ب ــا حيــث أن تعنــي التمســك بهــا حرفي
ــرح تعديــل مــا  لوجــود تعديــالت تخــدم أهدافهمــا لــم تشــتملها الخارطــة، فلهــا أن تقت
تــراه يتناســب وطبيعــة أعمالهــا بعــد التنســيق مــع وكالــة الجامعــة للتطويــر.  ليــس 
نمــوذج جامــد موحــد يطبــق  اصــدار  التنظيميــة  الطريــق  القصــد مــن وجــود خارطــة 
علــى الجميــع دون مراعــاة لخصوصيــة كل قطــاع مــن قطاعــات الجامعــة، وإنمــا توفيــر 
معلومــات تســاعد المســؤول فــي اإلدارة أو الكليــة أو المعهــد أو الوحــدة علــى إدارة 
وحدتــه بمســتوى عــال مــن الجــودة والســرعة فــي األداء.  إن واقــع الحــال فــي بعــض 
قطاعــات الجامعــة يشــير إلــى ضــرورة وجــود خارطــة طريــق تنظيميــة متوافقــة مــع 
التنظيميــة فــي كل  الوحــدات  تحــدد مهــام ومســؤوليات  الجديــد  الجامعــات  نظــام 
قطــاع وصالحيــات المســؤولين الذيــن يديــرون هــذه الوحــدات والــذي مــن شــأنه عــدم 
اإلفضــاء إلــى التداخــل واالزدواجيــة فــي األداء ووضــوح األدوار التنظيميــة وهــذا بــدوره 

ــة أداء الجامعــة.  ــي علــى فعالي ــر بشــكل إيجاب يؤث

نأمــل أن تســهم خارطــة الطريــق التنظيميــة فــي تمكيــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز 
مــن تطبيــق نظــام الجامعــات الجديــد وتنظيــم عمــل قطاعــات الجامعــة وأن يرفــع مــن 
جــودة وســرعة إنجــاز األعمــال إلــى المســتويات التــي نتطلــع لهــا جميعــا، فالتنظيــم 

الســليم هــو الوســيلة الفاعلــة للوصــول إلــى الغايــات 
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الجدول الزمني إلعداد خارطة طريق مستقبلية للتحول
في الهيكل التنظيمي لتطبيق نظام الجامعات الجديد

الخطوات 
الفترة الزمنية بالشهر

123456

توثيق الوضع الحالي ورسم الخطة المستقبلية

إعداد ومراجعة األوصاف الوظيفية

وضع التوصيات والبدائل التنظيمية

دراسة النماذج الحديثة للهيكلة اإلدارية

تحليل واقع هيكلة الجامعات والمؤسسات العالمية

مقارنة بأفضل الممارسات العالمية لجهات مماثلة

رسم خارطة طريق مستقبلية على ضوء أهداف نظام الجامعات الجديد

عرض ومناقشة النموذج المقترح 

تقييم مقترحات ومالحظات القطاعات التنظيمية

صياغة وتصميم الهيكل التنظيمي في الصورة النهائية

اعتماد وإعالن خارطة الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي 
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اإلدارات  علــى مســتوى  للعمليــات  إجرائيــة  أدلــة  2-5-3 وجــود 
والكليــات واألقســام 

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-5-3 وجــود أدلــة إجرائيــة للعمليــات 2-5 الهيكل التنظيمي
واألقســام  اإلدارات  مســتوى  علــى 

والكليــات 

مســتوى  علــى  للعمليــات  اإلجرائيــة  األدلــة   -
والكليــات. واألقســام  اإلدارات 

تمتلــك جامعــة الملــك عبــد العزيــز العديــد مــن األدلــة اإلجرائيــة علــى مســتوي 
اإلدارات واالقســام والكليــات ونســرد منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بعــض األدلــة

الدليل االجرائي لرؤساء 
ومشرفات األقسام العلمية 

بجامعة الملك عبد العزيز

الئحة الطالب الجامعي 
الحقوق والواجبات

دليل إجراءات السنة 
التحضيرية

ضوابط وتعليمات تنفيذ 
ميزانية الجامعة

سياسات وإجراءات التعليم 
االلكتروني

الئحة التظلم 
األكاديمي

الئحة الدراسة واالختبارات 
للمرحلة الجامعية والقواعد 

التنفيذية

ضوابط وأخالقيات البحث 
العلمي

دليل التسكين بالكليات للسنة 
التحضيرية

سياسات واجراءات الجامعة 
الختبارات نهاية البرنامج

دليل اللجان التشغيلية واللجنة 
االستشارية لتطبيق معايير 

المركز الوطني

ضوابط إعارة خدمات أعضاء 
هيئة التدريس السعوديين 
وندبهم للقطاع الحكومي

مرفق 2-5-3 وجود أدلة إجرائية للعمليات على مستوى اإلدارات 
واألقسام والكليات

205 جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات

02
ي

دار
اإل

ل 
جا

لم
ا

https://drive.google.com/open?id=1AqUgt3vs-N3aMA4gv-zzM0I5zqoA0kKJ
https://drive.google.com/open?id=18x3XDXQjFw1Vzx72H-VoPbLFFen5rq01
https://drive.google.com/open?id=1PBALtjJSasshpWm55Xw9_nOjl0ETueS3
https://drive.google.com/open?id=1PlfgI-mTS09SEaUE29vMwdzPoNvegnog
https://drive.google.com/open?id=1zvM7Q644GhPBFIZG5PuJvHk3lUQNPcdY
https://drive.google.com/open?id=1xtoEdeOSWt9xY1QDKbTnrQKYT7gQzcCL
https://drive.google.com/open?id=1wj5IvL52E_6F_DJ1NxXOpmpR5Ld_En73
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2-5-4 توفــر أدلــة تنظيميــة للتوصيــف الوظيفــي لجهــات الجامعــة 
المختلفــة )الــوكاالت / العمــادات / الكليــات / اإلدارات / 

المراكــز / والوحــدات(
أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-5-4 توفــر أدلــة تنظيميــة للتوصيف 2-5 الهيكل التنظيمي
الوظيفــي لجهــات الجامعــة المختلفــة 
)الــوكاالت / العمــادات / الكليــات / 

اإلدارات / المراكــز / والوحــدات(

- األدلــة التنظيميــة للتوصيــف الوظيفــي لجهــات 
 / الكليــات   / )الــوكاالت  المختلفــة  الجامعــة 

والوحــدات(  / المراكــز   / اإلدارات 

المختلفــة  الجامعــة  لجهــات  الوظيفــي  والتوصيــف  التنظيمــي  الدليــل  مرفــق 
المهــام  علــى  يشــمل  والوحــدات(   / المراكــز   / اإلدارات   / الكليــات   / )الــوكاالت 
والمســئوليات وكيفيــة التعييــن وأليــة اتخــاذ القــرارات مــع تحديــد االرتبــاط المباشــر 

جهــة. لــكل  التنظيمــي  والهيــكل  والمتعاونيــن 

مرفق 2-5-4 توفر أدلة تنظيمية للتوصيف الوظيفي 
لجهات الجامعة المختلفة )الوكاالت / الكليات / 

اإلدارات / المراكز / والوحدات(
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2-6 الشراكات المحلية والعالمية

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-6 الشراكات المحلية 
والعالمية

واتفاقيــات  شــراكات  وجــود   1-6-2
التنميــة  أبعــاد  تخــدم  مجتمعيــة 

مة ا لمســتد ا

- بيــان بالشــراكات واالتفاقيــات المجتمعيــة التــي 
تخــدم أبعــاد التنمية المســتدامة

نظــرًا ألهميــة وجــود شــراكات واتفاقيــات مجتمعية تخدم أبعاد التنمية المســتدامة 
ونظــرًا  ألهميــة مواءمــة مخرجــات البرامــج التــي تقدمهــا الجامعــة مــع احتياجــات ســوق 
العمــل بهــدف خدمــة أبعــاد التنميــة المســتدامة باإلضافــة إلــى الحاجــة إلــى اســتحداث 
برامــج أكاديميــة متوافقــة مــع احتياجــات ســوق العمــل مــن أجــل التنميــة المســتدامة، 
فلهــذه األســباب الهامــة، أنشــأت جامعــة الملــك عبــد العزيــز مركــز مواءمــــة مخرجــــات 
التعليــــم مــــع ســــوق العمــــل بقــــرار معالــــي مديــــر الجامعــة رقــــم 13464/ق فــــي 
1438/11/23هـ، وذلــك لضمــان التوافــق بيــن مخرجــات التعليـم الجامعـي مـع اإلطـار 
ــوادر  ــر كـ ــة بتوفيـ ــة المملكـ ــق رؤي ــم، وتحقيـ ــم التعليـ ــة تقويـ ــي للمؤهــالت بهيئ الوطنـ
ــادرة  ــروح المبـ ــف بـ ــل وتتصـ ــوق العمـ ــة بسـ ــلوكيات المطلوبـ ــارات والسـ ــى بالمهـ تتحلـ
والمثابـرة والقيـادة، ولديهـا القـدر الكافـي مـن الوعـي الذاتـي واالجتماعـي والثقافـي.

رؤية المركز:
مركـز رائد يسـاهم بفاعليـة فـي ربـط مخرجـات التعليـم مـع سـوق العمـل مـن خـالل 
تطويـر البرامـج التعليميـة ومجتمـع المعرفـة بالجامعـة لتلبيـة احتياجـات سـوق العمل.

رسالة المركز:
المساهمة في إعداد خريجين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل.
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استحداث برامج جديدة حسب احتياج سوق 

العمل واستشراف المهن المستقبلية

مشاركة قطاعات 

األعمال في وضع 

البرامج والمناهج 

األكاديمية 

والتدريبية للطالب

مــع  شــراكات  عمــل 

األعمــال  قطاعــات 

لتحقيــق رؤيــة 2030 

الخريجيــن  لتوظيــف 

العمــل ســوق  فــي 

وضع السياسات الحاكمة لربط ااٌلسام 

العلمية بالجامعة مع قطاعات األعمال

تعزيز وتحسين الجودة واالبتكار في مخرجات 

التعليم وعمل اختبارات مهنية

التنسيق لتدريب الطالب مع مؤسسات 

التوظيف وقطاع األعمال

16
2

34
5

األهداف االستراتيجية لمركز مخرجات التعليم مع سوق العمل: 

وقــد ســاهم المركــز فــي عقــد العديــد مــن الشــراكات واألنشــطة التــي تهــدف أبعــاد 
التنميــة المســتدامة وذلــك علــى النحــو التالــي:

عقد اتفاقيات للتعاون نوعي مع القطاع الخاص للتدريب والتوظيف خالل الدراسة. 1
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أمثلة لألنشطة واللقاءات لمعرفة توجهات سوق العمل. 2

أمثلة من ورش عمل وملتقيات من أرباب العمل:. 3

وباإلضافــة للــدور الــذي يقــوم بــه مركــز مواءمــة مخرجــات التعلــم فــإن عمــادة خدمة 
المجتمــع بجامعــة الملــك عبــد العزيــز تقــوم بــدور كبيــر فــي عقــد الشــراكات والبرامــج 

التــي تهــدف إلــى خدمــة أبعــاد التنميــة المســتدامة والتــي يلخصهــا الجــدول التالــي:

209 جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات

02
ي

دار
اإل

ل 
جا

لم
ا



- الشراكات االستراتيجية للمركز مع سوق العمل تتمثل في:
نوع الشراكةاسم الجهةم

جمعية المودة الخيرية للتمكين 1
تقديم أنشطة مجتمعية خيرية ودبلوم اإلرشاد األسرياألسري

تقديم دورات خيرية لجمعيات تحفيظ القرآن الكريمجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم2

التعاون مع الجمعية بما يخدم كبار السن جمعية اإلحسان لرعاية اإلنسان3

تقديم دورات في األرصاد الجويةالهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 4

تعاون مشترك لخدمة منسوبي األمارة والجهات الحكومية في إمارة منطقة مكة المكرمة5
المحافظة 

تقديم دورات مجتمعية مختلفةمركز االزدهار للتدريب6

للتعاون في تقديم دورات لمنسوبيها وتوعية المجتمعجمعية حماية المستهلك7

تقديم محاضرات دورية لخدمة المجتمعمكتب المحامي / خالد أبو راشد8

تقديم دورات في اللياقةرواد اللياقة9

تعاون في تقديم دورات إداريةشركة أعمالكم10

تقديم سلسلة دورات للطالبات والمجتمعكلية علوم اإلنسان والتصاميم11

تقديم دبلوم اللغة الصينيةعمادة شؤون الطالب 12

تقديم الدبلوم المهني في السالمة من الحريق ودورات صحة د. ضياء شجاع العثماني13
وسالمة مهنية وطوارئ 

تقديم عدة دبلومات ودورات في السياحة والفندقة والطبخ كلية السياحة14
وتنظيم المعارض

تقديم دبلوم في الصناعات الدوائيةكلية الصيدلة 15

تقديم دورات في اللغة العربية محليا ودولياد. سمير يحي معبر 16

تقديم سلسلة دورات في التصنيعد. عمار عبدالغني مليباري17

تقديم برنامج الممارس المحترفمركز الممارس المحترف بالجامعة 18

دورات مجتمعية إدارية ومالية وحاسب آلي ولغاتمعهد العلوم والتكنولوجيا للتدريب19

لتقديم دورات مجتمعية ودورات تدريبية في مجال السياحة شركة حدود التطوير للتدريب20
والفندقة

برنامج TED السنوي الثقافيمجموعة TED العالمية21
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2-6 الشراكات المحلية والعالمية

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-6 الشراكات المحلية 
والعالمية

 / استشــاري  مجلــس  وجــود   2-6-2
دوليــة استشــارية  هيئــة 

 / االستشــاري  المجلــس  اجتماعــات  محاضــر   -
الدوليــة االستشــارية  الهيئــة 

أعضاء الهيئة االستشارية الدولية للجامعة )الحاليون(. 1

معالي أ.د. عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
جامعة الملك عبد العزيز

مدير الجامعة
ورئيس الهيئة االستشارية الدولية

1

2

3

4

5

7

6

8

10

9

أ.د. عدنان بن حمزة محمد زاهد
جامعة الملك عبد العزيز

مستشار معالي مدير الجامعة
واألمين العام للهيئة

أ.د. جوزيف ريتسن
جامعة ماستريخت

الوزير األسبق للتربية والثقافة والعلوم في 
هولندا والرئيس األسبق لجامعة ماستريخت

د. سابين أوهارا
جامعة إقليم كولومبيا

عميدة كلية الزراعة واالستدامة الحضارية 
وعلوم البيئة

أ.د. عبد الله أتاالر
جامعة بيلكنت
رئيس الجامعة

د. فينسينزو كوستيجليوال

 )EMA( رئيس الجمعية الطبية األوروبية
ومقرها في بلجيكا

أ.د. جانينج سو
جامعة نانيانج التقنية

الرئيس السابق للجامعة

أ.د. رافائيل بيول
)IE( جامعة آي إي

رئيس مجلس المحافظين للجامعة

أ.د. ويليام تيرني
جامعة جنوب كاليفورنيا

رئيس مركز بولياس للتعليم العالي في 
الجامعة

أ.د. جان سادالك
الرئيس السابق لمرقب مجموعة خبراء 

التصنيف الدولية الخاصة بالتصنيف والتميز 
األكاديمي ومقرها في فرنسا

الواليات المتحدة األمريكية الواليات المتحدة األمريكية

سنغافورا

بلجيكا

فرنسا تركيا

اسبانيا هولندا

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية
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11

12

أ.د. أوتشيدا هيروهيسا
الرئيس والمدير التنفيذي لحديقة كاناغاوا 

)KSP( للعلوم

أ.د. جورج وينكلر
الرئيس السابق لجامعة فيينا ورئيس 

مؤسسة إرست المالية في النمسا

أ.د. فريدون حمدالله بور
جامعة ووترلو
رئيس الجامعة

أ.د. ريكاردو عزيز
رئيس الشؤون الصحية األكاديمية ومسؤول 

المستشفى
جامعة والية نيويورك

أ.د. إنج تشي تان

أ.د. بيتر ماثيسون

جامعة سنغافورة الوطنية
رئيس الجامعة

جامعة إدنبره
رئيس الجامعة

أ.د.  لويز كالديو كوستا
IESB جامعة

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

13

14

15

16

17

الواليات المتحدة األمريكية

البرازيل

النمسا

اليابان

الصين

بريطانيا

كندا
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أعضاء الهيئة االستشارية الدولية للجامعة )السابقون(. 2
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في رحاب جامعة الملك عبد العزيز
موضوع االجتماع: التعريف بجامعة الملك عبد العزيز وخطتها االستراتيجية

الحاضرون
معالي أ.د. أسامة بن صادق طيب – رئيسا. 1
أ.د. عدنان بن حمزة محمد زاهد – أمينا عاما. 2
أ.د. رفائيل بيول. 3
أ.د. جوردن جي. 4
د. سابين أوهارا. 5
أ.د. جوليو فرانك . 6
د. فينسينزو كوستيجليوال. 7
أ.د. جوانينج سو. 8
أ.د. توماس ويلهلمسون. 9

أ.د. مارك فان مونتاجو. 10
الشيخ/  محمد حسين العمودي. 11
أ.د. عبد الله أتاالر. 12
أ.د. جورج وينكلر. 13
أ.د. رالف هيمنجسن. 14
د. ميتشيهارو ناكامورا. 15
د. ناهد الطاهر. 16

وبدعــوة مــن رئيــس الهيئــة االستشــارية الدوليــة حضــر هــذا االجتمــاع ســعادة وكالء 
الجامعة

وفي هذا االجتماع تمت مناقشة المحاور التالية:
سبل تعزيز القدرات البحثية والمعرفية للجامعة.. 1
الخطة االستراتيجية الثانية للجامعة.. 2
الجهود المبذولة على مستوى التعاون الدولي واالعتماد األكاديمي. . 3

محاضر اجتماعات الهيئة االستشارية الدولية لجامعة الملك عبد العزيز
من االجتماع األول إلى االجتماع الحادي عشر 

االجتماع األول  24-23 صفر 1432هـ  30-29 يناير 2011م
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توصيات االجتماع األول:
التركيــز علــى التميــز فــي بعــض المجــاالت العلميــة إذ يصعــب التميــز فــي كل 	 

المجــاالت. 
توظيــف باحثيــن مــن الخــارج لتقويــة مراكــز التميــز البحثــي وإلنتــاج بحــوث عالميــة 	 

المســتوى، ولنقــل التقنيــة. 
التركيــز علــى ربــط عناصــر المعرفــة )بحــث ــــ نقــل المعرفــة إلــى النــاس وإلــى 	 

أصحــاب القــرار ــــ تنفيــذ(. 
ضرورة تحديد أولويات الهتمامات الجامعة في مجال البحث العلمي.	 
االنتقال إلى االقتصاد المبني على المعرفة. 	 
استقطاب طالب الدكتوراه وباحثي ما بعد الدكتوراه من انحاء العالم.	 
تشجيع إجراء البحوث ضمن مجموعات بحثية. 	 
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في رحاب جامعة فيينا في النمسا

االجتماع الثاني 30 رجب - 1 شعبان 1432هـ 3-2 يوليو 2011م

موضوع االجتماع: تطوير البحث العلمي في جامعة الملك عبد العزيز

الحاضرون
أ.د. عدنان بن حمزة محمد زاهد – رئيسا. 1
أ.د. رفائيل بيول. 2
أ.د. جوردن جي. 3
د. سابين أوهارا. 4
أ.د. جوليو فرانك . 5
أ.د. جوزف ريتسن. 6
د. فينسينزو كوستيجليوال. 7
أ.د. جوانينج سو. 8
أ.د. توماس ويلهلمسون. 9

أ.د. مارك فان مونتاجو. 10
أ.د. عبد الله أتاالر. 11
أ.د. جورج وينكلر. 12
أ.د. رالف هيمنجسن. 13
د. ميتشيهارو ناكامورا. 14
د. ناهد الطاهر. 15

وفي هذا االجتماع تمت مناقشة أربعة محاور وهي: 
محور التعليم والبحث العلمي	 
محور التعاون مع القطاع الصناعي	 
محور التمويل المالي	 
محور الموارد البشرية	 

توصيات االجتماع الثاني:
أواًل: محور التعليم والبحث العلمي

اســتحداث نظــام منــح درجــات علميــة باالشــتراك مــع الجامعــات المتميــزة وذلك . 1
لتعزيــز التعــاون بيــن الجامعات.

ونتائــج . 2 والمعرفــة  المعلومــات  لتبــادل  األوروبيــة  المشــاريع  فــي  المشــاركة 
األخــرى. الــدول  خبــرات  مــن  لالســتفادة  البحــوث 
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اســتحداث نظــام لمكافــآت التميــز فــي البحــث العلمــي بمنــح جوائــز لمــن يقــوم . 3
ببحــث ذي أثــر وجــودة عاليــة وال يعتمــد علــى الكميــة، وأن يكــون النشــر باللغــة 

االنجليزيــة إلزاميــًا.
زيادة جودة القدرات البحثية للجامعة، وتوثيق صلة التعليم/التعلم بسوق العمل.. 4
توثيق صلة البحث العلمي بالمملكة العربية السعودية. . 5
التشــديد علــى جــودة النشــر وعلــى األثــر العالمــي الــذي يتركــه هــذا النشــر علــى . 6

الصعيــد اإلقليمــي.
التركيــز علــى المجــاالت التــي ال ُتعنــى بهــا جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم . 7

والتقنيــة تجنبــًا للتكــرار، بحيــث يكــون لــكل جامعــة تميــز خــاص بهــا.
تأســيس مركــز جديــد ُيعنــى بالتميــز فــي مجــال العلــوم االجتماعيــة، ودفــع حركــة . 8

النشــر العالميــة فــي مجــال هــذه العلــوم إلبــراز أهميتهــا وإســهامها فــي تشــكيل 
المجتمع مســتقباًل. 

ثانيًا: محور التعاون مع القطاع الصناعي
تكويــن عالقــات مــع القطــاع الصناعــي مــن خــالل حــوارات ونظــرة مســتقبلية، . 1

والتركيــز علــى الموضوعــات االســتراتيجية.
تمويل برامج البحث الجامعية والتي تشكل أهمية لدى القطاع الصناعي.. 2

ثالثًا: محور التمويل المالي 
تحديد كيفية التعامل مع االستثمار الخاص والممتلكات الفكرية.. 1
توفير الدعم المالي للجامعة لتمكينها من القيام بالبحث العلمي المناسب.. 2
إبــراز أهميــة الفــرص االقتصاديــة المســتقبلية والتشــديد علــى اســتحداث البرامــج . 3

األكاديميــة الجديــدة المتوافقــة مــع هــذه الفــرص.

رابعًا: محور الموارد البشرية
توســيع نطــاق قبــول طــالب الدراســات العليــا حتــى تصبــح الجامعــة قائمــة علــى . 1

البحــث العلمــي.
زيــادة فــرص تســجيل الطــالب األجانــب بالجامعــة، لحــرص هــؤالء الطــالب علــى . 2

إنهــاء دراســتهم فــي أســرع وقــت مقارنــة بغيرهــم.
تطويــر برنامــج زيــارة األكاديمييــن مــن خــارج الجامعــة، وإيجــاد الحوافــز وســبل . 3

الحصــول علــى العمــل.
إضافة طرق جديدة لتوظيف الكفاءات العلمية البحثية الداخلية والخارجية.. 4
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رحاب جامعة الملك عبد العزيز في جدة

االجتماع الثالث 27-26 ربيع األول 1433هـ 19-18 فبراير 2012م

موضوع االجتماع: خطوات جامعة الملك عبد العزيز نحو اإلبداع واالبتكار
الجزء األول

الحاضرون
معالي أ.د. أسامة بن صادق طيب – رئيسا. 1
أ.د. عدنان بن حمزة محمد زاهد – أمينا عاما. 2
أ.د. رفائيل بيول. 3
د. سابين أوهارا. 4
أ.د. جوزف ريتسن. 5
د. فينسينزو كوستيجليوال. 6
أ.د. جوانينج سو. 7
أ.د. توماس ويلهلمسون. 8
أ.د. مارك فان مونتاجو. 9

الشيخ/ محمد حسين العمودي. 10
أ.د. عبد الله أتاالر. 11
أ.د. جورج وينكلر. 12
أ.د. رالف هيمنجسن. 13
د. ميتشيهارو ناكامورا. 14
د. ناهد الطاهر. 15

وبدعوة من رئيس الهيئة االستشارية الدولية حضر هذا االجتماع سعادة وكالء الجامعة
عنــه  وانبثقــت  واالبتــكار  اإلبــداع  مناقشــة موضــوع  تمــت  االجتمــاع  هــذا  وفــي 

التاليــة: التوصيــات 

توصيات االجتماع الثالث:
تفويض شركة وادي جدة بالبحث عن مجاالت تعاون مع الجهات األخرى.. 1
ضــرورة تشــكيل نمــوذج للمكاتــب اإلبداعيــة تكــون فيهــا كفــاءات بشــرية مؤهلــة . 2

تأهيــاًل جيــدًا للتواصــل مــع الباحثيــن مــن أجــل اجتــذاب المبدعيــن. 
ضرورة تمويل اإلبداعات واالبتكارات المتميزة.. 3
االهتمام بالمجاالت البحثية التي تتوافق مع األولويات الوطنية.. 4
إعطــاء المزيــد مــن االهتمــام للعلــوم االجتماعيــة واآلداب والعلــوم األساســية، . 5

الطــالب والطالبــات وفــق حاجــة  لــدى  اإلبداعيــة واالبتكاريــة  الطاقــات  وتنميــة 
المجتمــع ورجــال األعمــال. 
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كذلك العمل على تحقيق ما يلي:. 6
إيجاد فرص تدريبية أكثر ألعضاء هيئة التدريس من خالل مراكز للتعليم وللتعلم.	 
العمل على اكتشاف المبدعين والمبتكرين.	 
إيجاد برنامج متميز لمتابعة أداء الخطة االستراتيجية بالجامعة )برنامج مارز(.	 
الوصــول إلــى الطــالب فــي مدارســهم الثانويــة الكتشــاف الموهوبيــن منهــم 	 

ومــن ثــم رعايتهــم.
تعزيــز االبتــكار فــي العمــل داخــل الفصــل مثــل )مســائل أو مشــكالت ذات نهايــة 	 

متناهيــة قابلــة للتعديــل والتطويــر ــــ مشــاريع تدريســية موجهــة ــــ عمــل جماعــي 
معــزز ــــ التعلــم الممركــز للطالــب(.

تشجيع برامج عالمية للتبادل الطالبي على مستوى الدراسات العليا.	 
عمل فروع لمراكز المعرفة واالبتكارات في الكليات.	 
ضمان كفاءة جودة الشبكات ووسائل التواصل الداخلية.	 
للمملكــة 	  فائــدة  لهــا  عاليــة،  أهميــة  ذات  مجــاالت  وتعريــف  بتحديــد  القيــام 

وللجامعــة علــى حــد ســواء، مثــل )الطاقــة البديلــة، مصــادر الميــاه، تقنيــة الجينــات 
المورثــة، األمــراض الوبائيــة(.

التركيز على االستثمار في القوى البشرية.	 
تطويــر مراكــز التميــز البحثــي، علــى أســاس دورهــا فــي تعزيــز االبتــكار مشــتملة على 	 

تطويــر قــدرات شــباب أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب والخريجيــن علــى حد ســواء.
إيجــاد الصــورة الذهنيــة الجميلــة لجامعــة الملــك عبــد العزيز، والتي ســتكون ظاهرة 	 

مرئيــة وجاذبــة داخــل المملكــة وخارجهــا مــع التأكيد علــى االبتكار وريــادة األعمال.
إيجاد رعاة لألفكار الجديدة )من الجهات الصناعية على سبيل المثال(.	 
وضــع متطلبــات تدريبيــة لــكل الكليــات )بمــا فيهــا العلــوم اإلنســانية والعلــوم 	 

االجتماعيــة(.
التكامل بين أعضاء هيئة التدريس والطالب الدوليين مع المحليين.	 
العالقــة بيــن الجامعــة والجهــات الصناعيــة ينبغــي أن تكــون ذات اتجاهيــن: نقــل 	 

التقنيــة مــن الجامعــة للجهــات الصناعيــة، وفــى الوقــت نفســه زيــادة اســتثمارات 
الجهــات الصناعيــة فــي التعليــم والتعلــم.

تقديم منهج دراسي متعدد التخصصات من أجل تطوير أفكار جديدة.	 
ضــرورة تحســين وإتاحــة الفــرص للطــالب مــن خــارج المملكــة لاللتحــاق بالجامعــة 	 

لدمــج الموهوبيــن مــن خــارج المملكــة مــع الموهوبيــن مــن أبنــاء المملكــة.
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في رحاب جامعة آي إي IE في إسبانيا

االجتماع الرابع 28-27 ذو القعدة 1433هـ 14-13 أكتوبر 2012م

موضوع االجتماع: خطوات جامعة الملك عبد العزيز نحو اإلبداع واالبتكار
 الجزء الثاني

الحاضرون
معالي أ.د. أسامة بن صادق طيب – رئيسا. 1
أ.د. عدنان بن حمزة محمد زاهد – أمينا عاما. 2
أ.د. رفائيل بيول. 3
أ.د. جوردن جي. 4
د. سابين أوهارا. 5
أ.د. جوزف ريتسن. 6
د. فينسينزو كوستيجليوال. 7
أ.د. جوانينج سو. 8
أ.د. مارك فان مونتاجو. 9

أ.د. عبد الله أتاالر. 10
أ.د. جورج وينكلر. 11
أ.د. رالف هيمنجسن. 12
أ.د. يوجل ألتنباشاك. 13
أ.د. يون تسيون أوه. 14
د. هي بيوم لي. 15

وفي هذا االجتماع تمت مناقشة محورين وهما: 

محور اكتشاف وتسويق الموهبة واإلبداع	 

محور احتضان ورعاية الموهوبين والمبدعين	 

توصيات االجتماع الرابع:

أوال: محور اكتشاف وتسويق الموهبة واإلبداع 

رفــع مســتوى اإلبــداع بيــن الكليــات والمراكــز وجميــع مرافــق الجامعــة ومشــاركتهم . 1
جميعــًا فــي تصميــم برامــج جديــدة تجمــع بينهــم.

ــر برنامــج )فكــرة( اإللكترونــي والمعمــول بــه فــي الجامعــة . 2 االهتمــام الكبيــر بتطوي
منــذ ثــالث ســنوات وهــو مــن أهــم البرامــج الكتشــاف الموهوبيــن والمبدعيــن مــن 

أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب والكــوادر الوظيفيــة.
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وتقويــم . 3 الجامعــة  إلــى  المبدعيــن  العامــة  الثانويــة  طــالب  الســتقطاب  برنامــج 
مســتواهم فــي ســنواتهم الجامعيــة األولــى بتطبيــق بعــض االختبــارات المعتمــدة.

رفــع مســتوى التعليــم المفتــوح وذلــك بتشــجيع طــالب الجامعــة باالختيــار الحــر . 4
للمــواد الدراســية بنســبة ال تزيــد عــن %30 خــارج تخصصاتهــم.

برنامــج التطبيــق العملــي لــكل الكليــات فــي الجامعــة والــذي يتيــح لــكل طــالب . 5
الجامعــة اكتســاب الخبــرة العلميــة والعمليــة والتــي ســوف تعكــس مــدى اإلبــداع  

ــدى الطــالب. ل

برنامــج للتبــادل العلمــي بيــن الكليــات والجامعــات األخــرى ســواًء كانــت داخليــة أم . 6
خارجيــة علــى مســتوى الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس.

برنامــج يتيــح للموظفيــن اإلدارييــن التطبيــق العملــي الدولــي، ممــا يزيــد مــن ثقافــة . 7
اإلبــداع لديهــم.

ــذي ســوف يدعــم . 8 ــب هــو ال ــة، ألن هــذا الجان وضــع خطــة اســتراتيجية لنقــل التقني
عمليــة التنميــة اإلبداعيــة فــي الجامعــة والقطــاع الصناعــي.

ثانيًا: محور احتضان ورعاية الموهوبين والمبدعين

برنامج علمي مشترك بين الكليات في أبحاث التخرج لجميع الطالب مما يزيد . 1
من تبادل الخبرات العلمية بين مختلف التخصصات.

إكساب الطالب المبادئ االساسية لريادة األعمال وذلك من خالل منهج واضح . 2
يتم تدريسه لجميع طالب الكليات المختلفة.

إشراك الطالب المبدعين في وضع بعض المقترحات العلمية الخاصة بالمناهج . 3
الدراسية واختيارهم مشرفين مساعدين لبعض البرامج. 

إنشاء مركز خاص بمواصفات إبداعية يتم فيه تطبيق برنامج التخصصات . 4
المشتركة. 

برنامج خاص بتعليم الطالب كيفية حل المشكالت يتم تطبيقه في السنة . 5
التحضيرية.

استثمار األفكار اإلبداعية عن طريق شركة وادي جدة.. 6

إتاحة الفرصة لجميع طالب الجامعة بدراسة ثالث مقررات خارج كلياتهم التخصصية.. 7
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في رحاب جامعة الملك عبد العزيز

االجتماع الخامس 2-1 رجب 1434هـ 12-11 مايو 2013م

موضوع االجتماع: الخطوات الضرورية للجامعة للوصول إلى التميز في التعليم 
والتعلم - الجزء األول

الحاضرون
معالي أ.د. أسامة بن صادق طيب – رئيسا. 1
أ.د. عدنان بن حمزة محمد زاهد – أمينا عاما. 2
أ.د. رفائيل بيول. 3
أ.د. جوزف ريتسن. 4
د. فينسينزو كوستيجليوال. 5
أ.د. جوانينج سو. 6
أ.د. توماس ويلهلمسون. 7
أ.د. عبد الله أتاالر. 8
أ.د. جورج وينكلر. 9

أ.د. يوجل ألتنباشاك. 10
د. هي بيوم لي. 11
د. جميل سالمي. 12

وبدعــوة مــن رئيــس الهيئــة االستشــارية الدوليــة حضــر هــذا االجتمــاع ســعادة وكالء 
الجامعة 

وفي هذا االجتماع تمت مناقشة موضوع التميز في التعليم والتعلم.

توصيات االجتماع الخامس:

أواًل: إطالق حملة لتطوير التعليم والتعلم من خالل العوامل التالية: 

أســاليب التعلــم والتــي تشــمل التعلــم ذاتــي، التعلــم القائــم علــى المشــاريع، . 1
التعلــم القائــم علــى الفريــق، التجريــب، إدخــال جــزء مــن المــرح فــي التعليــم.

قيــاس المخرجــات وذلــك بمســح إحصائــي عــن أصحــاب العمــل والخريجيــن، مــدى . 2
البحثيــة المحليــة والعالميــة،  بالجامعــات  التقــدم المهنــي للخريجيــن، المقارنــة 
ــب عــن كل مقــرر. ــن، ورد فعــل الطال ــة التدريــس الدوليي نســب الطــالب وأعضــاء هيئ

والتجهيــزات . 3 لإلمكانيــات  األمثــل  باالســتخدام  وذلــك  والتجهيــزات  اإلمكانــات 
الموجــودة، تجهيــز أماكــن مجهــزة للتعليــم بنظــام فــرق العمــل، أماكن مجهــزة للقاءات 

االجتماعيــة للطــالب مــن مختلــف الكليــات، وفتــح المكتبــات لســاعات أطــول.
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االستقطاب والتدريب:. 4

التبــادل 	  برامــج  زيــادة  الجــدد،  للطــالب  قبــول  اختبــارات  إجــراء  للطــالب: 
االنجليزيــة.    اللغــة  فــي  الطــالب  لقــدرات  المســتمر  التحســين  الدوليــة، 

زيــادة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي التخصصــات 	  ألعضــاء هيئــة التدريــس: 
ــة  ــى توظيــف أفضــل العناصــر، المرون ــز بهــا الجامعــة، العمــل عل ــي تتمي الت
فــي المرتبــات والمخصصــات الســتقطاب المتميزيــن، إنشــاء مركــز خدمــات 

للتعليــم والتعلــم.

التقويــم والتحفيــز: تــوازن تقويــم األداء ومعاييــر الترقيــات بيــن التدريــس والبحــث . 5
العلمــي وخدمــة المجتمــع، حوافــز ألفضــل المدرســين، إنشــاء وظائــف أكاديميــة 
شــرفية الســتقطاب الممارســين المتفرديــن، تحفيــز األعضــاء الذيــن يشــاركون 

بالعمــل فــي أكثــر مــن كليــة.  

ثانيًا: إنشاء مركز لخدمات التعليم واستقطاب أعضاء هيئة التدريس. 

ثالثًا: وجود مكتب فعال للخريجين.

رابعًا: إنشاء مكتب توظيف أو شركة متفرعة عن الجامعة للتوظيف.

خامســًا: األخــذ فــي االعتبــار متطلبــات ســوق العمــل وتحويلهــا إلــى برامــج للتعليــم 
والتدريــب.

سادســًا: الســبق بالعمــل علــى إنشــاء »نظــام تصنيــف« للجامعــات الســعودية يراعــى 
أثرهــا فــي  أولويــات اهتمامهــا وبنــاء قدراتهــا وتحســين  الجامعــة مــن وضــع  تمكــن 
مجتمعهــا مــن أجــل تحويلهــا إلــى اقتصاديــات قائمــة علــى المعرفــة، مــع االســتمرار فــي 

ــي. ــز ســمعتها وحضورهــا الدول تعزي

ســابعًا: وجــود عضــو هيئــة تدريــس واحــد علــى األقــل بــكل قســم علمــي لــه عالقــات 
مــع منظمــات علميــة دوليــة.

ثامنــًا: زيــادة التعــاون بيــن الجامعــة والصناعــة بوجــود قنــوات اتصــال قويــة بينهمــا، 
وزيــادة إنشــاء درجــات ماجســتير ودكتــوراه تطبيقيــة مــع الصناعــة.

تاســعًا: االســتعانة ببعــض الخبــرات التــي تعمــل فــي الصناعــة لتدريــس بعــض المقــررات 
والهيئــات  الكليــات  لمجالــس  الصناعــة  مــن  مستشــارين  ضــم  مــع  العالقــة،  ذات 

البحثيــة. للمراكــز  االستشــارية 
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في رحاب جامعة بلكنت في تركيا

االجتماع السادس 21-19 محرم 1435هـ 24-22 نوفمبر 2013م

موضوع االجتماع: الخطوات الضرورية للجامعة للوصول إلى التميز في التعليم 
والتعلم - الجزء الثاني

الحاضرون
معالي أ.د. أسامة بن صادق طيب – رئيسا. 1
أ.د. عدنان بن حمزة محمد زاهد – أمينا عاما. 2
أ.د. رفائيل بيول. 3
د. سابين أوهارا. 4
أ.د. جوزف ريتسن. 5
د. فينسينزو كوستيجليوال. 6
أ.د. جوانينج سو. 7
أ.د. توماس ويلهلمسون. 8
أ.د. عبد الله أتاالر. 9

أ.د. جورج وينكلر. 10
أ.د. يوجل ألتنباشاك. 11
أ.د. يون تسيون أوه. 12
د. هي بيوم لي. 13
د. جميل سالمي. 14
أ.د. مايكل آرثر. 15

وبدعــوة مــن رئيــس الهيئــة االستشــارية الدوليــة حضــر هــذا االجتمــاع بعــض وكالء 
الجامعــة

وفي هذا االجتماع تمت مناقشة المحاور التالية:
برامج خاصة بالطالب	 
ريادة األعمال	 
فرص االستثمار	 
التميز في التعليم	 
بناء القدرات لتحقيق التميز	 
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توصيات االجتماع السادس:
المحور األول: برامج خاصة بالطلبة:

البرنامج األول: برنامج البحوث الجامعية:
ويتــم ابتــداًء مــن الســنة الثانيــة لبــدء االنخــراط فــي بحــوث متقدمــة، ممــا ينتــج عنــه 
تخــرج جيــل جديــد مــن قــادة العلــم والتقنيــة، بمــا فــي ذلــك علمــاء الطــب الســريري 

واألطبــاء.

البرنامج الثاني: برنامج تأسيسي في العلوم والتقنية للنخبة:
ــة  ــا( مــن صفــوة الطلب ــد عــن 50 طالب ــرة )ال تزي يجمــع هــذا البرنامــج مجموعــة صغي
لمــدة ســنة ونصــف  العلــوم والتقنيــة  الموهبــة فــي مجــال  ذوي درجــة عاليــة مــن 
لينخرطــوا فــي برنامــج تأسيســي صــارم علــى غــرار مــا يتــم فــي كل مــن معهــد كاليفورنيــا 

.MIT ومعهــد ماساتشوســتس للتقنيــة Cal Tech للتقنيــة

:Honor البرنامج الثالث: برنامج شرفي
ويتم وضع برنامج شرفي Honor بمعايير قبول عالية على أساس:

ثلث البرنامج لمقررات العلوم، 	 
ثلث لمقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية، 	 
ثلث للمقررات االختيارية وتعتمد على اختيارات الطالب الفردية،	 

أهداف قابلة للقياس:
اإلنتاجية ومعدل األداء في درجات الماجستير في الخارج والداخل.	 
 	.GMAT  و  GRE معدل األداء في اختبارات مثل
معدل األداء في درجات الماجستير والدكتوراه.	 

البرنامج الرابع: برنامج اللغة اإلنجليزية:
تســتقطب الجامعــة الطلبــة الدولييــن بســهولة، ولغــة التدريــس بهــا يجــب أن تكــون 
تحويــل  ويتطلــب  وحياتهــم.  المهنــي  مســتقبلهم  فــي  الطلبــة  باحتياجــات  مرتبطــة 
الجامعــة إلــى جامعــة جاذبــة للطــالب الذيــن يتحدثــون غيــر العربيــة.  مــع الحفــاظ علــى 

ــكل منهــم.   ــرام اللغــة األم ل احت
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أهداف قابلة للقياس:
النسبة المئوية للطلبة في غالبية برامج اللغة اإلنجليزية.	 
قدرة الجامعة على جذب طلبة أجانب، غير الناطقين بالعربية )طلبة 	 

الماجستير نحو 10-15٪(.
 	.IELTS و TOEFL ألداء في اختبارات التويفل وأيلتس

البرنامج الخامس: برنامج تطابق مركز التعليم والتعلم مع االستراتيجية:
المحاضــرات  إلقــاء  التفاعلــي )Interactive Learning( أفضــل مــن  التعلــم  يعــد 
بــد منــه،  أمــرًا ال  أصبــح   )Blended Learning( المدمــج التعلــم  التقليديــة، ونظــام 
ــة المعلومــات  ــات التــي توفرهــا تقني ــح مــن المهــم االســتفادة مــن كل اإلمكان إذ أصب
واالتصــاالت فــي عمليــات التعلــم، وال بــد، مــرة أخــرى، مــن دعــم أعضــاء هيئــة التدريــس 

فــي هــذا المجــال.

أهداف قابلة للقياس:
 	 Problem(  النسبة المئوية للطلبة في برنامج التعلم القائم على المشكلة

)Based Learning
 	)Computer Assisted Learning( النسبة المئوية للطلبة في برنامج
عدد األبحاث المنشورات بالمجالت سنويًا.	 
سمعة هذه المجالت.	 
استخدام تقييم الطلبة ودمج سياسات الموارد البشرية.	 

المحور الثاني: معهد ريادة األعمال:
المهمة األولى: تعليم ريادة األعمال:

ــول 	  ــرة الملتحقــة بالجامعــة نجــد عــددا منهــم ذوي مي ــن األعــداد الكبي مــن بي
لريــادة األعمــال.  

دراســة الظــروف المؤسســية لتعزيــز ريــادة األعمــال )القانونيــة واالقتصاديــة 	 
واالجتماعيــة(

االئتمانيــة 	  والتســهيالت  األعمــال  خطــط  بشــأن  إرشــادات  بعمــل  البــدء 
)بالمشــاركة مــع وادي جــدة( علــى أال يمثــل حاضنــات األعمــال وال مكتــب 

االختــراع. بــراءات 

توفير مكان لملتقيات الطلبة مع أعضاء هيئة التدريس ورجال األعمال. 	 
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أهداف قابلة للقياس:

عدد المشاركين في تعلم ريادة األعمال	 

عدد خطط العمل المقدمة	 

عدد الخريجين في مجال التوظيف الذاتي	 

عدد الشركات التي بدأت وعدد التي نجحت منها	 

عدد الوظائف التي ُأنشئت عند البدء	 

اإلسهام في إنتاجية العمل.	 

المهمة الثانية: فرص االستثمار:

أصبــح هــذا األمــر شــائعًا جــدًا فــي الوقــت الحاضــر، إذ يســاعد علــى نشــر جهــود 
الجامعــة فــي ريــادة األعمــال وتشــجيع روابطهــا الدوليــة.  ويمكــن لجامعــة الملــك 
عبــد العزيــز وضــع نفســها مــن واقــع أنهــا مؤسســة رائــدة فــي المنطقــة واســتخدام 
المنافســة للبحــث عــن فــرص مبكــرة لالســتثمار مــن التجــارب المبتدئــة فــي المنطقــة 

بأكملهــا.

المهمة الثالثة: ممارسة ريادة األعمال:

وذلــك بــأن تقــوم الجامعــة بتوفيــر البنيــة التحتيــة للطلبــة ومســاعدتهم فــي تطويــر 
أجهــزة ونمــاذج ألعمالهــم المبتدئــة، وتوفيــر الدعــم الفنــي فــي معهــد ريــادة األعمــال 

لتجعــل مــن الســهل تنفيــذ األفــكار وتحويلهــا إلــى أعمــال تجاريــة حقيقيــة.

المهمة الرابعة: تقديم المشورة القانونية والمالية وغيرهما:

يمكــن أن توفــر الجامعــة الدعــم للمبتدئيــن فــي شــكل مشــورة قانونيــة وماليــة 
وغيرهمــا بمــا فــي ذلــك »مقــر أو مــكان العمــل« داخــل معهــد ريــادة األعمــال، إذ تعتبــر 
هــذه الخدمــات بالغــة األهميــة بالنســبة للمبتدئيــن حتــى تكــون البدايــة علــى أســاس 

متيــن.
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المهمة الخامسة: فرص التدريب في مواقع األعمال:

كجــزء مــن برنامــج التدريــب بالجامعــة، يجــب توفيــر فــرص للتدريــب فــي مواقــع 
األعمــال العالميــة مثــل وادي الســيليكون، وبوســطن، وكامبريــدج، وســياتل، وســان 
دييغــو بحيــث يعــود الطــالب مــن هــذه المواقــع بمــا اكتســبوه مــن روح ريــادة األعمــال. 

المحور الثالث: مبادرة التميز في التعليم:

تــم مناقشــة بعــض التدابيــر التــي يمكــن اعتمادهــا لتعزيــز التميــز لــدى أعضــاء هيئــة 
التدريــس فــي التعليــم مثــل:

اختيار وتوظيف عضو هيئة التدريس 	 

برنامج تطوير أعضاء هيئة تدريس الجدد 	 

تجديد عملية تقويم التدريس	 

إنشاء أكاديمية التدريس	 

جوائز الجامعة للتدريس والبحوث وخدمة المجتمع	 

المحور الرابع: برنامج تطوير مجاالت التميز:

يتم اختيار عدد من مجاالت التميز، ويقترح مثاًل مجاالت:	 

ريــادة األعمــال فــي الــدول النفطيــة الغنيــة )الجوانــب القانونيــة واالقتصاديــة(، 	 
أو القوانيــن ذات الصلــة بالنفــط.

التمويل اإلسالمي.	 

الدراسات السكانية )الديموغرافيا(. 	 

هدف قابل للقياس: 

جاذبيــة هــذه المراكــز للطــالب الدولييــن للحصــول علــى درجــات الماجســتير 	 
والدكتــوراه. 
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المحور الخامس: بناء القدرات لتحقيق التميز:

إيجاد شعور بثقافة المسئولية للتميز في التعليم.	 

اصطفــاف النــاس وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن جنبــًا إلــى جنــب مــع 	 
التغييــر، عــن طريــق:

إجــراء مناقشــات واســعة مــع أعضــاء هيئــة التدريــس عــن االســتراتيجية، 	 
التغييــر. وتحديــد عمليــات 

االتفاق على مؤشــرات األداء الرئيســية وتحديد حوافز التشــجيع والمرتبات 	 
والمكافآت.  

التوظيــف 	  عنــد  االعتبــار  فــي  التعليــم  وحوافــز  التعلــم(  )أخالقيــات  أخــذ 
بالجامعــة.
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في رحاب جامعة الملك عبد العزيز في جدة

االجتماع السابع 26-25 ذو القعدة 1435هـ 21-20 سبتمبر 2014م

موضوع االجتماع: الخطة االستراتيجية الثالثة للجامعة للوصول إلى مستوى 
الجامعات العالمية

الحاضرون
معالي أ.د. أسامة بن صادق طيب – رئيسا. 1
أ.د. عدنان بن حمزة محمد زاهد – أمينا عاما. 2
أ.د. رفائيل بيول. 3
د. سابين أوهارا. 4
د. فينسينزو كوستيجليوال. 5
أ.د. توماس ويلهلمسون. 6
أ.د. عبد الله أتاالر. 7
أ.د. جورج وينكلر. 8
أ.د. يوجل ألتنباشاك. 9

د. جميل سالمي. 10
أ.د. مايكل آرثر. 11
أ.د. ويليام تيرني. 12
أ.د. جان سادالك. 13
سعادة ماساهيكو يامادا. 14

وبدعــوة مــن رئيــس الهيئــة االستشــارية الدوليــة حضــر هــذا االجتمــاع ســعادة وكالء 
الجامعة

وفــي هــذا االجتمــاع تمــت مناقشــة الخطــة االســتراتيجية الثالثــة للجامعــة للوصــول 
إلــى العالميــة.
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توصيات االجتماع السابع: 

فــي 	  لألفضــل  والوصــول  رؤيتهــا  تحقيــق  هــو  األساســي  الجامعــة  هــدف  إن 
المجتمــع.   خدمــة  وفــى  العلمــي  البحــث  وفــي  التعليــم 

أهميــة تطبيــق وتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية مــع تحديــد مســئولية تنفيــذ كل 	 
جزئيــة

أهمية اختيار المشاريع المهمة للتركيز عليها وترتيبها طبقًا ألهميتها	 

أهمية أخذ وجهة نظر أصحاب المصلحة عند وضع الخطة االستراتيجية.	 

احتيــاج الخطــة لظهــور شــخصية جامعــة الملــك عبــد العزيــز ووجهــة نظــر أصحــاب 	 
المصلحــة والمجتمــع.

ضــرورة أن توضــح الخطــة، ليــس فقــط مــا ســتقوم بــه الجامعــة، ولكــن أيضــًا مــا 	 
الــذي ال يمكنهــا القيــام بــه ولــو بشــكل غيــر مباشــر

وجــود تكامــل وثيــق بيــن مــا يتلقــاه الطالــب مــن تعليــم وبحــث علمــي وبيــن 	 
ــذي يعــد صفــة  ــادة األعمــال فــي عناصــر الخطــة االســتراتيجية، وال ــكار وري االبت

أساســية للجامعــات الرائــدة

أن تكــون مؤشــرات األداء بالنســبة لمحــور )الدراســات العليــا والبحــوث( علــى 	 
مجموعــة التخصصــات وليــس علــى الجامعــات، بمعنــى أن تكــون المؤشــرات 
علــى أســاس الجامعة/القســم العلمــي وليــس علــى أســاس الجامعــة فقــط.

رســالة الجامعــة يجــب أال تتغيــر كثيــرًا مــع الزمــن، ولــذا تــم اقتــراح اإلبقــاء علــى 	 
ــر، ويفضــل إضافــة خدمــة المجتمــع إليهــا وأن  ــر كبي رســالة الجامعــة بــدون تغيي

تكــون البحــوث متميــزة.

تــم إعــادة صياغــة لرؤيــة الجامعــة، وتحديــد المجتمــع فــي الرســالة بــأن تكــون 	 
مالمحــه )مجتمــع قائــم علــى المعرفــة( وإعــادة صياغــة للهــدف االســتراتيجي 

الرئيــس للخطــة. 
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في رحاب جامعة الملك عبد العزيز في جدة 

االجتماع الثامن 11-10 جمادى الثانية 1437هـ 20-19 مارس 2016م

موضوع االجتماع: التجارب العالمية في مجال تطوير الموارد المالية للجامعات 

الحاضرون
معالي أ.د. عبد الرحمن بن عبيد اليوبي – رئيسا. 1
أ.د. عدنان بن حمزة محمد زاهد – أمينا عاما. 2
أ.د. رفائيل بيول. 3
د. سابين أوهارا. 4
أ.د. جوزف ريتسن. 5
د. فينسينزو كوستيجليوال. 6
أ.د. جوانينج سو. 7
أ.د. عبد الله أتاالر. 8
أ.د. جورج وينكلر. 9

أ.د. ويليام تيرني. 10
أ.د. جان سادالك. 11

وبدعــوة مــن رئيــس الهيئــة االستشــارية الدوليــة حضــر هــذا االجتمــاع ســعادة وكالء 
الجامعة

ــر المــوارد  وفــي هــذا االجتمــاع تمــت مناقشــة التجــارب العالميــة فــي مجــال تطوي
الماليــة.
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توصيات االجتماع الثامن:
الجامعة لديها أغلب اإلمكانات الالزمة لتسويق خدماتها وزيادة مواردها. 	 
دراســة نقــاط القــوة للجامعــة، ومــا يمكنهــا القيــام بــه، وبخاصــة فــي قطاعــي 	 

الصناعــة والخدمــات الطبيــة، ممــا يــدر عليهــا عائــدًا، وإدخــال ريــادة األعمــال فــي 
برامجها.

اقتــراح اســتراتيجية لجامعــة الملــك عبــد العزيــز )قابلــة للتنفيــذ( تهــدف إلــى 	 
زيــادة الدخــل غيــر الحكومــي بأربعــة أضعــاف القيمــة الحاليــة ســنويًا حتــى عــام 

2025م، بحيــث تشــمل المــوارد التاليــة:
العائد من المشاريع المدعومة من الخارج والخدمات االستشارية.	 
الوقف العلمي والتبرعات للجامعة.	 
الشــركات الداعمــة غيــر عاليــة التقنيــة والمنخفضــة المخاطــر، المــدارس 	 

الــخ. الفنــادق...  التجاريــة،  الخاصــة، وشــركات الخدمــات، العالمــات 
التعاون مع الصناعة.	 
والمخاطــر 	  المرتفعــة،  العوائــد  ذات   )start-up( الناشــئة  الشــركات 

المنخفضــة، والتقنيــة الفائقــة، مــع البــدء بتمويلهــا مــن أصحــاب رؤوس 
األمــوال.

تأجير معدات المختبرات الستخدامها من ِقبل الشركات.	 
التعليم المستمر، والدورات الصيفية، والدورات المسائية.	 
حســن اإلعــالن عــن، وتســويق الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة للمســتخدمين 	 

الداخلييــن والخارجييــن.
توظيــف قــوة الجامعــة إلحــداث عائــد أكبــر لشــركة وادي جــدة، بحيــث تدعــم 	 

الشــركة أبحــاث الجامعــة. 
إنشــاء لوائح تنظم عوائد الجامعة من براءات االختراع، والخدمات االستشــارية 	 

التــي يقــوم بها أعضــاء هيئة التدريس.
إعــداد نظــام يشــعر فيــه منســوبو الجامعــة بمســؤوليتهم نحــو اإلنفــاق بحيــث 	 

يكونــون حريصيــن فــي اإلنفــاق العــام كمــا يحرصــون فــي اإلنفــاق مــن أموالهــم 
الخاصــة.

األمــوال 	  جمــع  وحمــالت  الجامعــة  وأصدقــاء  الخريجيــن  جمعيــات  تفعيــل 
معــة. للجا

إنشاء مكتب ترخيص تقني لتسويق التقنية المتطورة في الجامعة.	 
إنشــاء مكتــب لألعمــال تحــت وكالــة الجامعــة لألعمــال واإلبــداع المعرفــي 	 

أهــم  وكذلــك  للتســويق  القابلــة  والمخرجــات  بالمنتجــات  الكليــات  إلرشــاد 
المجتمــع. احتياجــات 
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في رحاب جامعة الملك عبد العزيز في جدة 

االجتماع التاسع 18-17 محرم 1439هـ 8-7 أكتوبر 2017م

موضوع االجتماع: االستثمار األمثل لطاقات الجامعة في االبتكار وتوطين التقنية
الحاضرون

معالي أ.د. عبد الرحمن بن عبيد اليوبي – رئيسا. 1
أ.د. عدنان بن حمزة محمد زاهد – أمينا عاما. 2
أ.د. رفائيل بيول. 3
د. سابين أوهارا. 4
أ.د. جوزف ريتسن. 5
د. فينسينزو كوستيجليوال. 6
أ.د. جوانينج سو. 7
أ.د. عبد الله أتاالر. 8
أ.د. جورج وينكلر. 9

أ.د. ويليام تيرني. 10
أ.د. هيروهيسا أوتشيدا. 11

وبدعــوة مــن رئيــس الهيئــة االستشــارية الدوليــة حضــر هــذا االجتمــاع ســعادة وكالء 
الجامعة

وفي هذا االجتماع تمت مناقشة المحاور التالية:
تسويق واستثمار قدرات الجامعة	 
سبل تمويل االبتكار وريادة األعمال	 
أســاليب نقــل وتوطيــن التقنيــة وتحويــل األفــكار إلــى مشــروعات اســتثمارية بمــا 	 

يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 2030
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توصيات االجتماع التاسع:  
التوصيــة األولــى: مقــرر دراســي لجميــع الطــالب فــي مجــال ريــادة األعمــال، يتصــف 

بمــا يلــي:
مقرر إجباري لكل طالب / طالبة في الجامعة.	 
مقرر لطالب وطالبات السنوات األخيرة في الدراسة.	 
لغة تقديم المقرر هي اللغة االنجليزية.	 
تشكيل لجنة على مستوى الجامعة لتضع محتوى المقرر.	 
مقرر أساسي يغطي:	 

كيفية تأسيس شركة في إطار القانون السعودي.	 
دراسة الجدوى.	 
خطة األعمال.	 
إستراتيجية التسويق: تسمية الشركة، صفحة الويب، الشعار، ... الخ.	 
مــدة قصيــرة 	  فــي  واضــح  عــرض  أو  تقديــم  والتقديــم:  العــرض  مهــارات 

دقائــق(. )خمــس 
مشروع يقوم به مجموعة طالب لتأسيس شركة.	 

ينبغي أن تتكون مجموعات المشاريع من طالب الكليات المختلفة.	 
الهــدف: ينبغــي الوصــول إلــى )132( شــركة ناشــئة فــي غضــون خمــس ســنوات. 	 

ولقــد تــم افتــراض هــذا العــدد بنــاًء علــى عــدد األقســام بكليــات الجامعــة.

ــن التخصصــات المختلفــة فــي  ــة بي ــز الدراســات البيني ــة وتعزي ــة: تنمي ــة الثاني التوصي
جــــــامعة الملــك عبــد العزيــز

العمــل علــى زيــادة وتيــرة التفاعــل بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس بتخصصاتهــم 	 
المختلفــة:

يقــوم عمــداء الكليــات بدعــوة أعضــاء هيئــة التدريــس ذوي النشــاط، )مــرة أو 	 
مرتيــن فــي العــام( لمناســبات اجتماعيــة غيــر رســمية، لحثهــم علــى التعــاون. 
وهــذا ممــا يزيــد ويعــزز التوجــه نحــو الدراســات واألبحــاث البينيــة، على ســبيل 
المثــال الطــب والهندســة )صناعــة الرعايــة الصحيــة والتقنيــة الحيويــة تنمــو 

بنســبة عاليــة تصــل إلــى 27%(.
تنظيــم سلســلة محاضــرات يقدمهــا بعــض العلمــاء البارزيــن فــي المجــاالت 	 

المختــارة برعايــة مديــر الجامعــة )بيــن 5-4 محاضــرات فــي الســنة(.
يعقــب كل محاضــرة وجبــة عشــاء تجمــع بيــن هــذا العالــم البــارز ومجموعــة 	 

صغيــرة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة.
تجديــد التعليــم الجامعــي لتنميــة وتعزيــز التداخــالت التخصصيــة، أو مــا يعــرف 	 

بالدراســات البينيــة، وكذلــك تنميــة وتطويــر المســؤولية االجتماعيــة.
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تنميــة الحــس الطالبــي نحــو المســؤولية االجتماعيــة مــن خــالل عمــل مشــاريع 	 
اجتماعيــة تتصــف باالســتدامة وفــي الوقــت نفســه تــؤدي إلــى تحســين صــورة 

الجامعــة.
الحاســوبية 	  البرمجــة  بمقــرر  اآللــي  الحاســب  فــي  اإلجبــاري  المقــرر  تغييــر 

باســتخدام لغــة البايثــون )Python( وهــي لغــة عاليــة المســتوى تستــــخدم على 
ــامة. ــراض العــ ــرمجة لألغــــ ــع فــي البــــ نطــاق واســـ

التوصية الثالثة: زيادة تفاعل الجامعة مع القطاعات الصناعية
ــول الناجعــة لهــا، وهــذا 	  دراســة مشــكالت الصناعــة، والعمــل علــى إيجــاد الحل

أفضــل بكثيــر مــن محاولــة جــذب القطاعــات الصناعيــة إلــى الجامعــة مــن خــالل 
المشــكالت التــي يحلهــا أعضــاء هيئــة التدريــس والتــي قــد ال تهــم الصناعــة.

إيجــاد وتبنــي مشــروعات طالبيــة رياديــة مقترحــة مــن الشــركاء الصناعييــن مــن 	 
خالل: 

قيــام الشــركاء الصناعييــن بتقديــم مشــرفين مــن ذوي الكفــاءات المتميــزة 	 
إلرشــاد وتوجيــه الطــالب خــالل مــدة إنجــاز المشــاريع الطالبيــة الرياديــة.

إقامة معرض للمشروعات في نهاية السنة.	 
إنشاء وتأسيس وتجهيز معامل مشتركة بالــتــعاون والتنـــسيق مع القـــطاعات 	 

الصنـــاعية الكـــبرى.

التوصية الرابعة: الدعم المالي للشركات الناشئة
ينبغي بناء نظام بيئي مالي لتقديم الدعم المالي للشركات الناشئة.	 
التدريــس لتتضمــن فــي 	  الجــاد لتجديــد طريقــة تقويــم أعضــاء هيئــة  العمــل 

بنودهــا مــدى إســهام العضــو فــي توليــد الملكيــة الفكريــة، وكذلــك فــي تكويــن 
وإنشــاء المؤسســات.

تأميــن مقــرات للشــركات الناشــئة مــن خــالل حجــز طابــق كامــل لهــا فــي المبنــى 	 
الجديــد )منــارات المعرفــة(.

قيام الجامعة بتقديم الدعم المالي للشركات الناشئة.	 
ــل 	  ــح الجامعــة شــريكًا فــي الشــركة الناشــئة، ولكــن فــي المقاب ينبغــي أال تصب

ــى مــن التأســيس. ــاح الشــركة فــي الســنوات األول تأخــذ الجامعــة جــزءًا مــن أرب
مــن المناســب أن تتبنــى الجامعــة، فــي هــذا التوجــه، النظــام الناجــح الــذي تتبعــه 	 

جامعــة جنــوب كاليفورنيا.
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التوصيــة الخامســة: تعزيــز وتنميــة الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا الجامعــة، وذلــك 
مــن أجــل زيــادة نســبة الســياحة العالجيــة )الســفر مــن أجــل العــالج(

الســياحة العالجيــة أو الســفر مــن أجــل العــالج، تنمــو نســبته عالميــًا كل عــام بيــن 	 
.15%-20%

تنميــة الخدمــات الصحيــة فــي الجامعــة لخدمــة المجتمــع، وجعلهــا مصــدرًا 	 
للدخــل.

تظهر قوة جامعة الملك عبد العزيز في هذا الجانب من خالل:	 
وجــود خمــس كليــات للعلــوم الصحيــة بإمكانــات كاملــة غيــر متوافــرة فــي 	 

المنطقــة.
وجود كلية السياحة.	 

ــات الكليــات الصحيــة وكليــة الســياحة مــن أجــل جــذب المرضــى 	  تســويق إمكان
مــن الــدول المجــاورة لطلــب العــالج هنــا.

تأســيس خدمــات صحيــة تكــون موجهــة للحجــاج والمعتمريــن والــزوار، وكذلــك 	 
لمجتمــع المتقاعديــن، مــع االنتبــاه إلــى العنصــر الدينــي )الــذي ليــس لــه منافس 

فــي دول أخــرى(.

ــز جامعــة  ــد العزي التوصيــة السادســة: اإلعــداد للمســتقبل لجعــل جامعــة الملــك عب
ــًا  بحثيــة وابتكاريــة تقني

تهيئــة باحثــي الجامعــة ليكونــوا مــن ذوي االستشــهاد العالــي بأبحاثهــم، مــن خــالل 
ابتعــاث الشــباب الواعديــن مــن خريجــي الجامعــة لدراســة الدكتــوراه فــي أفضــل وأعــرق 
الجامعــات العالميــة المشــهود لهــا بالتميــز، وتوجيــه هــؤالء المبتعثيــن للعمــل تحــت 
فــي جامعــات  بأبحاثهــم  العالــي  االستشــهاد  مــن ذوي  الباحثيــن  األســاتذة  إشــراف 
االبتعــاث، مــع التركيــز علــى المجــاالت الواعــدة بالنســبة للمملكــة مثــل الميــاه، الطاقــة 

البديلــة، االقتصــاد اإلســالمي، علــوم البحــر األحمــر، والحــج.

التوصيــة الســابعة: وضــع خطــة تــؤدي إلــى وســم الجامعــة بأنهــا جامعــة رائــدة فــي 
العالَميــن اإلســالمي والعربــي

الجامعــة يمكــن أن تســهم فــي تحســين صــورة المملكــة العربيــة الســعودية 	 
وصــورة العالــم العربــي وكذلــك العالــم اإلســالمي.

الجامعــة بخطتهــا هــذه يمكــن أن تســهم فــي بنــاء ســمعة حســنة للمملكــة 	 
ــه. ــز ب ــراز مــا تتمي وإب
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التوصية الثامنة: معالجة الصعوبات أو المعوقات القانونية التي تعيق االبتكار
تشــكيل لجنــة علــى مســتوى الجامعــة لتحديــد المشــكالت القانونيــة والتــي 	 

ــل فــي:  ــكار، والتــي قــد تتمث تعيــق االبت
ضعف الحوافز المرصودة لالبتكار. 	 
كثرة األنظمة واللوائح. 	 

أن تقــدم الجامعــة خدماتهــا مــن واقــع أنهــا وعــاء فكــري لتقديــم االستشــارات 	 
والمشــورة للجهــات المســؤولة.

ينبغــي العمــل الجــاد إلقنــاع الجهــات المســؤولة فــي الجامعــة وفــي المملكــة، 	 
مــن أجــل إزالــة المعوقــات.
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في رحاب جامعة الملك عبد العزيز في جدة 

االجتماع العاشر 12-11 صفر 1440هـ 21-20 أكتوبر 2018م

موضوع االجتماع: الدور االبتكاري للجامعة في مشروع المدينة العمالقة “نيوم”

الحاضرون
معالي أ.د. عبد الرحمن بن عبيد اليوبي – رئيسا. 1
أ.د. عدنان بن حمزة محمد زاهد – أمينا عاما. 2
أ.د. رفائيل بيول. 3
د. سابين أوهارا. 4
أ.د. جوزف ريتسن. 5
د. فينسينزو كوستيجليوال. 6
أ.د. جوانينج سو. 7
أ.د. عبد الله أتاالر. 8
أ.د. جورج وينكلر. 9

أ.د. ويليام تيرني. 10
أ.د. هيروهيسا أوتشيدا. 11
أ.د. فريدون حمدالله بور. 12

وبدعــوة مــن رئيــس الهيئــة االستشــارية الدوليــة حضــر هــذا االجتمــاع ســعادة وكالء 
الجامعة

وفــي هــذا االجتمــاع تمــت مناقشــة الــدور االبتــكاري للجامعــة فــي مشــروع المدينــة 
العمالقــة »نيــوم«، وقــد تــم عــرض ومناقشــة المبــادرات التــي تقــدم بهــا أعضــاء الهيئــة 
ــز والتــي يمكــن للجامعــة اإلســهام بهــا  االستشــارية الدوليــة لجامعــة الملــك عبدالعزي

فــي مشــروع مدينــة »نيــوم« العمالقــة ،  وهــي كالتالــي:
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عناوين المبادرات التي قدمها أعضاء الهيئة االستشارية الدولية 
في االجتماع العاشر

عضو الهيئةعنوان المبادرةرقم

في مجال التعليم
E1تقنية المعلومات واالتصاالت في التعليم: دعم المعلم في التعليم الفرديProf. J. Ritzen
E2استخدام األلعاب للتعلم واالبتكارProf. W.Tierney
E3مركز التعليم اإللكترونيProf. W. Tierney
Eمدارس عالمية غير ربحية ذات جودة عالية لمدينة نيوم العمالقة ٤Prof. A. Atalar
E5غرس البذور ألمة متقدمة تقنيًاProf. G. Su

E	 جامعة الملك عبد العزيز في مدينة نيوم العمالقة كمحور للبحث واالبتكار
Prof. J. Sadlakوالتدريب، للمدن الذكية والمجتمعات

E7مركز جدة للعلوم المعقدةProf. G. Winckler
في مجال الطاقة

G1رقائق كهروضوئية لألسقفProf. J. Ritzen

G2 تطبيق الطاقة المتجددة والطاقة الهيدروجينية في المملكة العربية
Prof. H. Uchidaالسعودية 

G3تكامل نظام إنقاص التلوث واالستحواذ على الحرارةDr. S. O’Hara

Gشبكة هجينة من شبكات ميكروية للتيار المتناوب والتيار المستمر من أجل ٤
Prof. F. Purالتكامل الفعال للطاقة البديلة الموثوق بها في تزويد الكهرباء

G5 تصميم ابتكاري لبرج الرياح للتبريد والتهوية الطبيعية في األبنية السكنية
Prof. F. Purوالتجارية

G	األنظمة الحرارية الجوفية المعززةProf. F. Pur
G7طريقة البيانات في التوزيع األمثل لمصادر الطاقةProf. F. Pur
G	تقويم الظروف الموضعية ألنابيب الصلب المدفونةProf. F. Pur
G9 تقنيات حصد الطاقة لالستشعار الذاتي لألنظمة الفعالة للطاقةProf. F. Pur

في مجال الغذاء
F1تكامل إنتاج الغذاء بالزراعة المائية وتحلية المياه والتحكم في درجة الحرارةProf. J. Ritzen
F21 تعزيز إنتاج الغذاء بالزراعة المائية: األمن الغذائي وتوفير المياه– جزءDr. S. O’Hara
F32 تعزيز إنتاج الغذاء بالزراعة المائية: األمن الغذائي وتوفير المياه– جزءDr. S. O’Hara
Fتكامل تحلية المياه للزراعة المائية وإنتاج الغذاء٤Dr. S. O’Hara

F5 منتجات اللقاحات الميكروبية لألمن الغذائي المعزز في بيئة متحكم بها في
Prof. F. Purظروف عالية الملوحة

في مجال الصحة
H1عالم الرعاية الصحية في مدينة المستقبلDr. V. Costigliola

في مجال القانون
L1بيئة قانونية صديقة لالبتكار وريادة األعمالProf. A. Atalar

في مجال البيئة
V1استرجاع عضوي للنفايات والمياه المهدورة بال مصدر انبعاثاتProf. F. Pur

V2 إطار تفاعلي بين اإلنشاءات والتربة من أجل تصاميم مستدامة لألساسات
Prof. F. Purواإلنشاءات الجوفية
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في رحاب جامعة الملك عبد العزيز في جدة 

االجتماع الحادي عشر 21-20 صفر 1441هـ 20-19 أكتوبر 2019م

موضوع االجتماع: تعزيز مخرجات الجامعة التعليمية لمواءمة سوق العمل
وفق رؤية 2030

الحاضرون
معالي أ.د. عبد الرحمن بن عبيد اليوبي – رئيسا. 1
أ.د. عدنان بن حمزة محمد زاهد – أمينا عاما. 2
د. سابين أوهارا. 3
أ.د. جوزف ريتسن. 4
د. فينسينزو كوستيجليوال. 5
أ.د. جوانينج سو. 6
أ.د. عبد الله أتاالر. 7
أ.د. ويليام تيرني. 8
أ.د. جان سادالك. 9

أ.د. فريدون حمدالله بور. 10
أ.د. ريكاردو عزيز. 11
أ.د. إنج تشي تان. 12
أ.د. لويز كوستا. 13
أ.د. بيتر ماثيسون. 14

وبدعــوة مــن رئيــس الهيئــة االستشــارية الدوليــة حضــر هــذا االجتمــاع ســعادة وكالء 
الجامعة

وقــد ناقــش االجتمــاع موضــوع: تعزيــز مخرجــات الجامعــة التعليميــة لمواءمــة ســوق 
العمــل وفــق رؤيــة 2030

وتم فيه دراسة ومناقشة المحاور التالية:
الممارسات العالمية الستشراف وظائف المستقبل.. 1
موائمة خريجي التخصصات اإلنسانية مع سوق العمل.. 2
التجارب العالمية في دعم توظيف الخريجين.. 3
التجارب العالمية في البرامج التعليمية المتناسبة مع وظائف المستقبل.. 4
البرامج العالمية لتنمية مهارات االبداع واالبتكار وإيجاد فرص عمل.. 5
الممارسات العالمية لتعزيز العالقات بين كليات الجامعة وقطاعات األعمال.. 6
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توصيات االجتماع الحادي عشر: 

واالبتــكار، 	  اإلبــداع،  فــي  الجامعــة  طــالب  مهــارات  بتنميــة  االهتمــام  ضــرورة 
والتفكيــر النقــدي، ومهــارات التواصل، والعمــل الجماعي، والمهارات التنظيمية، 

ــة. واللغــة اإلنجليزي

اســتحداث وتقديــم مقــرر دراســي تمهيــدي عــن الــذكاء االصطناعــي لــكل طــالب 	 
الجامعة.

إمكانيــة 	  لتحســين  التخصصــات  متعــددة  دراســية  برامــج  وتقديــم  اســتحداث 
الخريجيــن. توظيــف 

اســتحداث برنامــج مكافــآت للمبــادرات التــي تتضمــن وضــع البرامــج األكاديميــة 	 
والبحثيــة متعــددة التخصصــات والقابلــة للتطبيــق. 

توســيع مهــارات خريجــي أقســام العلــوم اإلنســانية، بتدريســهم مقــررات فــي 	 
الحاســوب،  وأساســيات  البيانــات،  وعلــوم  واإلحصــاء،  المبســطة،  الرياضيــات 

واالتصــاالت. المعلومــات،  وتقنيــة 

توســيع مهــارات الطــالب بإدخــال مقــررات دراســية مــن كليات أخــرى في مجاالت 	 
تحظــى باهتمامهــم، وذلــك في تخصصات غير تخصصهم الرئيســي.

إعــداد الطــالب وتشــجيعهم، بــل وتمكينهــم مــن تأســيس الشــركات الناشــئة 	 
ليكونــوا بذلــك رواد أعمــال يوظفــون اآلخريــن، بــداًل مــن أن يكونــوا باحثيــن عــن 

عمــل ألنفســهم.

اســتحداث حوافــز لتأســيس الشــركات الناشــئة األكاديميــة، واعتبــار أن إنشــاء 	 
شــركة ناشــئة ناجحــة يتســاوى فــي أهميتــه مــع النشــر فــي مجلــة بــارزة ألعضــاء 

ــة التدريــس. هيئ

االســتفادة مــن خبــرات الشــركات وأصحــاب األعمــال وخريجي الجامعة الســابقين 	 
بشــأن مــا يجــب أن يتعلمــه الطــالب، ومــا يجــب أن يكتســبوه مــن مهــارات، 

ــن لســوق العمــل. ــوا جاهزي ليكون

التواصــل الدائــم مــع جهــات التوظيــف، والحصــول منهــا علــى تغذيــة راجعــة 	 
مــن خــالل اســتبانات تصمــم خصيصــا لهــذا الهــدف، ثــم القيــام بتحليــل البيانــات 

المجمعــة بعنايــة.

 	 Erasmus إراســموس  لبرنامــج  مشــابه  الطــالب  لتبــادل  برنامــج  اســتحداث 
)المطبــق فــي دول االتحــاد األوروبــي( وذلــك بيــن جامعــات الــدول المجــاورة 

 .)1( مرفــق   )Erasmus إراســموس  لبرنامــج  ملخــص مختصــر  )ومرفــق 
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ربــط الخريجيــن بالجامعــة تواصــاًل وعرضــًا لتجاربهــم العلميــة، ممــا يســاهم فــي 	 
تطويــر الخطــط الدراســية وتعزيــز المقــررات المطلوبــة لســوق العمــل، واالطــالع 
علــى التغذيــة الراجعــة التــي تنيــر الطريــق للجامعــة للوقــوف عــن كثــب علــى 
اإليجابيــات لدعمهــا والســلبيات لتالفيهــا وتعزيــز المهــارات المطلوبــة بالفعــل. 
وقــد يكــون ذلــك عــن طريــق اســتبانة فاعلــة وليكــن بعــد ســتة أشــهر مــن التخــرج، 
ــة عــن:  ــم نتائجهــا بدقــة لإلجاب ــم تقوي ــم كل ســنتين، يت ــك بعــد ســنتين، ث وكذل

مــاذا ُنــدرس؟ ولمــاذا ُنــدرس؟

اســتحداث مــدارس لإلبــداع والطــالب الموهوبيــن، ألن تدريــس اإلبــداع يجــب 	 
أن يبــدأ فــي المرحلــة االبتدائيــة، ألن األوان يكــون قــد تأخــر فــي تعليــم الطــالب 
بيئــة تعلــم  إلــى الجامعــة، وذلــك مــع ضــرورة تهيئــة  اإلبــداع عنــد وصولهــم 

اإلبــداع والتشــجيع عليــه.

العمــل علــى استشــراف نوعيــة الوظائــف المســتقبلية لســنة 2030 ومــا بعدهــا، 	 
لمواءمــة الرؤيــة الحاليــة للمملكــة 2030، وكذلــك الــرؤى المســتقبلية لســنة 
2040 وســنة 2050 )ممــا يؤكــد علــى أهميــة اللجنــة المشــتركة بيــن جامعــة 
الملــك عبــد العزيــز وكل مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ووزارة االقتصــاد 
والتخطيــط لتعــرف احتياجــات ســوق العمــل مــن خريجــي الجامعــة للســنوات 

القادمــة(.

الناشــئة، 	  الشــركات  برامــج  لتمويــل  مصــدرًا   2030 المملكــة  رؤيــة  اســتخدام 
العصامييــن. وبرنامــج  الصغيــرة،  الشــركات  وبرامــج 

اســتخدام العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة للمملكــة العربيــة الســعودية مــع 	 
ــي للطــالب فــي مختلــف  ــي دول ــب عمل ــن إلنشــاء فــرص تدري شــركائها الدوليي

الــدول التــي ترتبــط بالمملكــة بعالقــات اقتصاديــة وتجاريــة.

تعييــن قــادة مــن قطــاع األعمــال فــي المجالــس اإلشــرافية والرقابيــة للجامعــة 	 
.)Stakeholders( ضمــن مــا ُيســمى برامــج أصحــاب المصلحــة

ســعي الجامعــة بجــد لتكــون األفضــل فــي إنتــاج المعرفــة، بــل لتكــون األفضــل 	 
كذلــك فــي تعليــم الطــالب مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين.

اســتحداث برامــج فــي »عمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر«، للتعلــم 	 
مــدى الحيــاة، وتقديمهــا لخريجــي الجامعــة وغيرهــم، بل وألعضــاء هيئة التدريس 

أيضــًا، وذلــك إلعطــاء مثــال عملــي علــى التعلــم مــدى الحيــاة داخــل الجامعــة.

التعــاون الجــاد بيــن الجامعــة وقطــاع األعمــال عــن طريــق األبحــاث المشــتركة، 	 
الجامعــة ضمــن  مرافــق  اســتخدام  إمكانيــة  الشــركات  ومنــح  التقنيــة،  ونقــل 
اتفاقــات ثنائيــة مشــتركة، وكذلــك حصــول الجامعــة علــى إمكانيــة اســتخدام 
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مرافــق قطــاع األعمــال فــي التعليــم الجامعــي. وربمــا يمكــن االســتفادة مــن 
برامــج جامعــة واترلــو الكنديــة المشــتركة مــع الصناعــة فهــي مشــهورة جــًدا 
بقربهــا مــن الصناعــة، وكذلــك االســتفادة مــن تجربــة ســنغافورة بتوفيــر برامــج 
تمويــل بيــن الحكومــة والجامعــة والصناعــة، ونقــدم مثاليــن مــن ســنغافورة 

لجعــل الجامعــة تتعــاون مــع الصناعــة أكثــر اكتمــااًل وتطــوًرا وهمــا: 

المثــال األول: يســمى )مخطــط مختبــرات الشــركات( إذ توفــر الحكومــة ثلــث . 1
التمويــل، وتوفــر الصناعــة ثلًثــا آخــر من التمويل، وتوفــر الجامعة الثلث الباقي 
فــي صــورة القــوى العاملــة، وترجــع حقــوق الملكيــة الفكريــة إلــى الصناعــة 
ســنغافورة  جامعــة  مــن  كاًل  بالفعــل  ذلــك  ســاعد  وقــد  مًعــا.  والجامعــة 
الوطنيــة ومعهــد ماساتشوســتس للتقنيــة علــى العمــل التعاونــي مــع عــدد 
منهــا. ومــن األمثلــة علــى ذلــك شــركة Capital Marine التــي ُتعــّد واحــدة 
مــن أفضــل الشــركات البحريــة. إذ تنتــج Capital Marine نســبة ٪70 مــن 

المنتجــات البحريــة فــي العالــم. 

المثال الثاني: الحكومة الســنغافورية تســتثمر في المنشــآت الضخمة لدعم . 2
التعــاون بيــن الصناعــة والجامعــة، علــى الرغــم مــن أن الصناعــة البحريــة تتراجــع 
ويســوء حالهــا، فقــد اســتثمرت الحكومــة نحــو 100 مليــون دوالر أمريكــي 
فــي بنــاء حــوض محيطــي فــي جامعــة ســنغافورة الوطنيــة، والمقصــود مــن 
وجــوده فــي الجامعــة، أن تتعــاون الصناعــة مــع الجامعــة المذكــورة فــي 

كيفيــة اســتخدامه بشــكل جيــد لصالــح التكنولوجيــا فــي المســتقبل.

إتاحــة الفرصــة للمبتعثيــن للعمــل لمــدة عــام أو عاميــن بعــد حصولهــم علــى 	 
الشــهادة العلميــة، وذلــك فــي الــدول الغربيــة التــي تســمح بهــذا، مثــل كنــدا، 
وعــدم الطلــب منهــم العــودة فــور انتهــاء دراســتهم، ممــا يجعلهــم يعــودون 

بثــروة مــن الخبــرات والعالقــات تســتفيد منهــا الجامعــة والمملكــة. 

تبــادل الطــالب، مــع جامعــات أخــرى، وربمــا يمكــن البــدء بتنفيــذ هــذا الموضــوع 	 
مــع الجامعــات الممثلــة فــي الهيئــة االستشــارية الدوليــة.

تنظيــم اجتماعــات دوريــة تضــم أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب فــي كل قســم 	 
علمــي، لســماع آراء الطــالب وأفكارهــم واقتراحاتهــم. وذلــك للحصــول علــى 
الطــالب  لــدى  قــوي  إحســاس  وغــرس  بالجامعــة  للنهــوض  قّيمــة  مدخــالت 

باالنتمــاء للجامعــة والرغبــة فــي دعمهــا.

استحداث طريقة للتعرف على التأثير االقتصادي للجامعة في المجتمع.	 

التقويم المستمر لكل عمل تقوم به الجامعة.	 

جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات244

02

ي
دار

اإل
ل 

جا
لم

ا



2-7 البنية التحتية

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

التحتيــة 2-7 البنية التحتية البنيــة  اكتمــال   1-7-2
جميــع  ذلــك  )يشــمل  للجامعــة 
والبحثيــة  التعليميــة  المرافــق 
ومنشــآت  مبانــي  مــن  والخدمــة 
تدريــب  ومراكــز  أبحــاث  ومراكــز 
المراكــز  مــن  وغيرهــا  متخصصــة 
الجامعــة( تحتاجهــا  التــي  والمرافــق 

مســتوى  علــى  للعمليــات  اإلجرائيــة  األدلــة   -
والكليــات. واألقســام  اإلدارات 

الرابــط التالــي لملفيــن يتضمنــان كافــة المبانــي والمنشــآت التــي تخــدم العمليــة 
التعليميــة والبحثيــة وكافــة المرافــق التــي تحتاجهــا الجامعــة.

مرفق  2-7-1 المباني والمنشآت التي تخدم العملية 
التعليمية والبحثية وكافة المرافق التي  تحتاجها الجامعة

نظام التعلم اإللكتروني )البالك بورد(

اهتمامــًا مــن الجامعــة بجــودة التعليــم والتعلــم فــي كافــة برامجهــا التعليميــة، وتــم 
توظيــف نظــام البــالك بــورد فــي تدريــس ودعــم مقــررات برامــج االنتظــام والتعليــم 
عــن بعــد واالنتســاب، فقــد بلــغ عــدد الشــعب الدراســية أكثــر مــن مائــة وســتون ألــف 
)160.000( شــعبة اســتفاد منهــا أكثــر مــن ســبعة مالييــن )7,000,000( طالــب وطالبــة 

إلــى اآلن.  

ويشــتمل النظــام علــى برنامــج قيــاس نواتــج التعلــم )البــالك بــورد( الــذي يســهل 
عمليــة متابعــة تغطيــة نواتــج التعلــم فــي البرامــج األكاديميــة التــي تقــدم مقرراتهــا أو 

بعضــا منهــا مــن خــالل نظــام التعلــم اإللكترونــي )بــالك بــورد(. 

وبرنامــج االســتبانة اإللكترونيــة )البــالك بــورد( لتقييــم العمليــة التعليميــة بالجامعــة 
مــن خــالل معرفــة مــدى رضاهــم وإعطائهــم الفرصــة لتقديــم مقترحات لعمليــة التطوير.

وقالــب المقــرر اإللكترونــي المثالــي )بــالك بــورد( لرفــع مســتوى تقديــم المقــررات 
الدراســية،  حيــث قامــت العمــادة بتصميــم قالــب مقــرر إلكترونــي مثالــي يتبــع معاييــر 
كوالتــي ماتــرز Quality Matters التــي تركــز علــى جــودة المقــررات اإللكترونيــة. وركــزت 
العمــادة علــى دعــم األســتاذ الجامعــي فــي عمليــة تصميــم المقــرر اإللكترونــي بتوفيــر 
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شــروحات مضمنــة فــي تصميــم المقــرر المثالــي لتخــدم األســتاذ الجامعــي. وفــي هــذا 
الصــدد تــم االســتفادة مــن template بنــاًء علــى أفضــل الممارســات العالميــة. 

هذا ويتم من خالل هذا النظام إنجاز ما يلي:

 	 Blackboard تنفيــذ مشــروع التقاريــر اإلحصائيــة الخــاص بنظــام البــالك بــورد
الــذي يمكــن مــن خاللــه اســتخراج تقاريــر خاصــة بتفعيــل أدوات    Analytics
البــالك بــورد للكليــات المختلفــة بحيــث تحتــوي تقاريــر تبــدأ أهميتهــا مــن الطالــب 

وتنتهــي عنــد اإلدارات العليــا للجامعــة.

عقــد ورشــة عمــل لعــرض العديــد مــن البرامــج واألجهــزة التــي لهــا عالقــة بالوقــع 	 
االفتراضــي والتــي يمكــن اإلفــادة منهــا فــي كليــات الجامعــة المختلفــة.

تحديث لنسخة البالك بورد ألكثر من إصدار لمواكبة التطور.	 

زيــادة عــدد الخادمــات الخاصــة باالختبــارات اإللكترونيــة  Questionmark بشــكل 	 
متــدرج مــن 5 خادمــات إلــى 30 خــادم لتخــدم مــا يقــارب )6000( طالــب فــي 

اللحظــة نفســها.

ربط برنامج تسجيل المحاضرات Echo360  ببالك بورد.	 

تقديــم الدعــم الفنــي لكليــة الطــب )قســم طــب األطفــال( مــن أجــل تحويــل 	 
ــة  ــب أعضــاء هيئ ــورد وتدري ــالك ب ــى ب الـــ Logbook  الخــاص بهــم مــن ورقــي إل

التدريــس لديهــم.

تدريب أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب )األقسام العامة( 	 

تقديــم الدعــم الفنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب مــن خــالل قنــوات الدعم 	 
الفنــي حيــث تــم الــرد علــى )5951( تذكــرة دعــم فنــي موزعــة كاالتي:

الفصل الدراسي الثاني لعام 2017، وقد بلغ عدد التذاكر: 2635	 

الفصل الدراسي الصيفي لعام 2017، وقد بلغ عدد التذاكر: 257	 

الفصل الدراسي األول لعام 2018، وقد بلغ عدد التذاكر: 3059	 
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اســتالم )12545( مــن خــالل مركــز االتصــال للــرد علــى االستفســارات الخاصــة 	 
بالطلبــة والمدرســين موزعــة حســب األشــهر بالشــكل التالــي:
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رفع ما يقارب )34977( شعبة على البالك بورد موزعة حسب الجدول التالي:	 

ربــط توقيــع العقــود بالرســائل النصيــة بحيــث يتــم إرســال رســالة نصيــة للمــدرس 	 
فــي حــال تــم ربطــه بالشــعبة، وتحتــوي الرســالة الرابــط الخــاص بتوقيــع العقــود.

إرســال بعــص التنبيهــات الخاصــة بالعمــادة مــن خــالل تطبيــق MYKAU للطــالب 	 
والمدرســين.

إنشــاء برنامــج لتنبيــه الطــالب علــى فتــرات بضــرورة الســداد وذلــك بالتنســيق مــع 	 
عمــادة شــؤون الطــالب وتوقيعهــم علــى تعهــد بذلــك، حيــث تــم ربطــه ببــالك 
ــه أن يقــوم بالضغــط  ــه المقــرر، ويجــب علي ــورد بعــد دخــول الطالــب إلــى تبويب ب

علــى موافــق مــن أجــل الدخــول علــى مقرراتــه.

تنفيذ مشروع )مساند( لطلبة السنة التحضيرية.	 

دعــم ومســاندة برنامــج تدريــب الموظفيــن مــن خــالل إدارة التطويــر االداري 	 
وذلــك بإنشــاء المقــررات والمســتخدمين لهــم.

إنجــاز مشــروع نواتــج التعلــم Learning Outcomes  بالشــراكة مــع بــالك بــورد 	 
وبعــض الكليــات التــي تــم اختيارهــا للعمــل فــي المشــروع.

تقديــم الدعــم الفنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب مــن خــالل قنــوات الدعم 	 
الفنــي، حيــث تــم الــرد علــى )5847( تذكــرة دعــم فنــي موزعــة كاالتي:

الفصل الدراسي الثاني 201802 عدد التذاكر 2207	 

الفصل الدراسي الصيفي 201803 عدد التذاكر 355	 

الفصل الدراسي االول 201901 عدد التذاكر 3285	 
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االستفســارات 	  علــى  للــرد  االتصــال  مركــز  خــالل  مــن  طلــب   )4352( اســتالم 
التالــي بالشــكل  االشــهر  حســب  موزعــة  والمدرســين  بالطلبــة  الخاصــة 
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رفع ما يقارب )37785( شعبة على البالك بورد موزعة حسب الجدول التالي:	 

عمــل برنامــج لتنبيــه الطــالب علــى فتــرات بضــرورة الســداد وذلــك بالتنســيق مــع 	 
عمــادة خدمــة المجتمــع وتوقيعهــم علــى تعهــد بذلــك حيــث تــم ربطــه ببــالك 
ــه أن يقــوم بالضغــط  ــه المقــرر يجــب علي ــورد، وبعــد دخــول الطالــب إلــى تبويب ب

علــى موافــق مــن أجــل الدخــول علــى مقرراتــه.

دعــم ومســاندة برنامــج تدريــب الموظفيــن مــن خــالل إدارة التطويــر االداري 	 
وذلــك بإنشــاء المقــررات والمســتخدمين لهــم.

إضافــة ســتة نمــاذج خدمــات للبــالك بــورد علــى النمــاذج اإللكترونيــة ويتــم طلبها 	 
مــن خــالل موقــع أنجــز للخدمــات اإللكترونية.

التنســيق مــع معهــد اللغــة االنجليزيــة إلنشــاء قوالــب خاصــة به علــى البالك بورد 	 
حيــث تــم تجهيزهــا لهــم وقامــوا بعدهــا بإدخــال المحتــوى واالختبــارات الخاصــة 

بهــم عليهــا ومــن ثــم البــدء باســتخدامها الفصــل الدراســي األول 201901.

مــع 	  تطبيقهــا  تــم  حيــث  اإللكترونيــة  االســتبانة  إلــى  التحــول  بمشــروع  البــدء 
الجامعــة. فــي  والكليــات  الــوكاالت 

جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات250

02

ي
دار

اإل
ل 

جا
لم

ا



)Question mark( نظام االختبارات اإللكترونية

حرصــًا مــن الجامعــة علــى رفــع جــودة عمليــة تحصيــل للطــالب، تــم تفعيــل اســتخدام 
نظــام االختبــارات اإللكترونيــة )Question mark( لتقييمهــم مــن خــالل عــدة أنــواع 
مــن األســئلة مــع ضمــان مراجعــة األســئلة وتزويــد الكليــات بتقاريــر عــن جــودة األســئلة 
والعمــل علــى الرفــع مــن كفاءتهــا فــي التقييــم. كمــا قامــت العمــادة بتنفيــذ مشــروع 
ــود”  ــل البن ــي يســمى بـــ “تحلي ــى تطبيــق أســلوب إحصائ ــذي يهــدف إل ــود ال ــل البن تحلي
)Item Analysis( علــى االختبــارات الدوريــة لقيــاس فعاليــة البدائــل )المشــتتات( فــي 
أســئلة االختيــار مــن متعــدد. وقــد بلــغ عــدد المختبرين باســتخدام االختبــارات اإللكترونية 
مليونــا وخمســمائة ألــف )2,500,000( مختبــر مــن بنــوك أســئلة تحتــوي علــى ثالثمائــة 

واثنــا عشــر ألــف )312,000( ســؤال.

الدراســي  العــام  خــالل  اإللكترونيــة  االختبــارات  نظــام  تطبيــق  تــم  وقــد  هــذا 
للطالبــات  اختبــاًرا  و)311585(  للطــالب  اختبــاًرا   )116273( وأنجــز  1438/1439هـــ 
بإجمالــي )427858( اختبــاًرا للطــالب والطالبــات فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز. كمــا 
تــم تدريــب أكثــر مــن 600 عضــو هيئــة تدريــس فــي الشــطرين علــى اســتخدام نظــام 

 .)QuestionMark( الجديــد  اإللكترونيــة  االختبــارات 

ولقــد كان معــدل تطــور تطبيــق االختبــارات اإللكترونيــة فــي األعــوام الســابقة فهــي 
كالتالي:

طالباتطالباجمالي العامالعام

2012558042359332211

2013318383138257180126

2014403000150186252814

2015393699153014240685

2016499066177754321312

20171054165546349953

2018427858116273311585

Total22032268145401388686
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)Kayako( نظام الدعم الفني والمساندة األكاديمية

التــي  الخدمــات  لبنــة أساســية فــي منظومــة  الفنــي واألكاديمــي  الدعــم  يمثــل 
تقدمهــا العمــادة لفئــات المســتفيدين المختلفــة مــن التعليــم اإللكترونــي، حيــث تــم 
تقديــم الدعــم الفنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب مــن خــالل قنوات الدعــم الفني، 
وتــم الــرد علــى 21830 تذكــرة دعــم فنــي.  كمــا قامــت وحــدة التدريــب بعمــادة التعليــم 
اإللكترونــي بإقامــة عــدد 44 دورة تدريبــة خاصــة بالتعليــم اإللكترونــي بيانهــا كالتالــي:

اهم نتائج المبادرة هدفهااسم المبادرةم
بالمختصر

المستفيدون 
منها

عدد 
المستفيدين

وحدة التدريب 1
اإللكتروني

رفع كفاءة أعضاء 
هيئة التدريس 

بالتعليم اإللكتروني

إقامة عدد 22 دورة 
تدريبة خاصة بالتعليم 

اإللكتروني

أعضاء هيئة 
194التدريس

وحدة التدريب 2
اإللكتروني

رفع كفاءة أعضاء 
هيئة التدريس 

بالتعليم اإللكتروني

إقامة عدد 22 دورة 
تدريبة خاصة بالتعليم 

اإللكتروني

أعضاء هيئة 
302التدريس
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)Elastix( نظام مركز االتصال

لضمــان وصــول الدعــم والمســاندة الفنيــة واألكاديميــة للمســتفيدين، تــم توظيــف 
نظــام مركــز اتصــال لتقديــم الدعــم واإلجابــة علــى استفســارات مســتخدمي التعليــم 
اإللكترونــي، إذ تــم الــرد علــى 16897 مكالمــة مــن خــالل مركــز االتصــال للــرد علــى 

االستفســارات الخاصــة بالطلبــة واألســاتذة

وحدة التواصل االجتماعي

تــم إنشــاء صفحــة خاصــة للعمــادة ولدعــم تطبيــق نظــام بــالك بــورد علــى كل   
مــن Facebook, Twitter, YouTube ، وبلــغ عــدد الطــالب  المتابعيــن علــى الفيــس 

)2638( متابــع  بــوك 

2638 عضوعدد األعضاء:

253 متابععدد المتابعين:
152 عضوعدد المنشورات:

19.112متابععدد المتابعين للحساب:
15900 تغريدةعدد التغريدات:

1.114.000 انطباععدد االنطباعات عن التغريدات )آخر 3 أشهر(:
3000 تساؤلالتساؤالت واإلشارات )آخر 3 أشهر(:

فيس بوك

انستقرام

تويتر
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تبني األنظمة المطورة للعمل داخل جامعة المؤسس
برنامــج بواســل عاصفــة الحــزم إلعفــاء واســترجاع الرســوم للمدنييــن والعســكريين . 1

المرابطيــن فــي عاصفــة الحــزم وذويهــم.

نظام دوامي الذي يهتم بدوام الموظفين، . 2

نظام الدخول الموحد يسهل الدخول على جميع األنظمة والخدمات االلكترونية.. 3

المعلنــة . 4 الوظائــف  علــى  التوظيــف  فــي  للراغبيــن  الوظيفــة  المســابقات  نظــام 
جــدة. بجامعــة 

برنامج الحسم اإللكتروني على الموظفين عبر بوابة أنجز.. 5

6 . .)KAU RADIO( تصميم تطبيق إذاعة الجامعة

نظام الترميز الموحد للجامعة.. 7

نظام مراقباتي للتسجيل في مراقبات االختبارات االنتساب والتعليم عن بعد.. 8

نظام تقييم اآلداء يمكن مدراء اإلدارات من تقييم منسوبي قطاعاتهم.. 9

نظام فرسان التقنية لموظفي الجامعة المنسقين التقنيين.. 10

نظام الدراسات الفنية يخدم إدارة الشؤون الفنية بالعمادة.. 11

ــة   للمســيرات . 12 ــات المنســوبين المالي ــة يقــوم بتشــفير بيان نظــام التحويــالت البنكي
مــن أجــل إرســالها إلــى البنــك.

ــن الباحثيــن )مــن خــارج المملكــة( عــن فــرص عمــل . 13 نظــام التعاقــد األكاديمــي يمَك
ــى الوظيفــة المتاحــة. ــى طلــب الحصــول عل ــم عل ــة بالجامعــة مــن التقدي أكاديمي

نظــام صــرف مكافــآت التدريــس يمّكــن الجهــات مــن ارســال طلــب صــرف مكافــأة . 14
ــة. ــى المكافــأة بصــورة إلكتروني التدريــس والحصــول عل

ربــط األنظمــة ذات العالقــة ببعضهــا البعــض مثــل نظام شــؤون الموظفين بجداول . 15
المكلفيــن ونظــام المورديــن مع خدمات المشــتريات اإللكترونيــة والنظام النمطي، 
كذلــك قامــت بربــط الدراســات الفنيــة مــع خدمــات المشــتريات اإللكترونيــة. وتطوير 
علــى األنظمــة: )اجتماعاتــي، االجــازات، البعثــات، بوابــة القبــول عــزز( حيــث صممــت 
وطــورت تطبيــق جــوال لبوابــة التقديــم )عــّزز( والــذي مكــن مــن إصــدار البطاقــة 
ــول علــى  ــق القب ــغ عــدد المســتخدمين لتطبي ــق،  وبل ــق التطبي ــة عــن طري الجامعي

الجــوال )7872(متقــّدم.
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الدعم الفني
توســعة نظــام الســحابة الحاســوبية بغرفــة التشــغيل الرئيســية والمركــز الرديــف . 1

بمجمــوع )48( خــادم وزيــادة مســاحة وحــدة التخزيــن بمقــدار )TB60( بــكل غرفــة.

2 .In- )تشــغيل خدمــة مــوزع العناويــن الشــبكية للشــبكة الالســلكية مــن خــالل نظــام 
foblox( جامعــة الملــك عبــد العزيــز مــع الحفــاظ علــى كلمــات المــرور الســرية.

رفــع ســرعة االنترنــت الرئيســية لتصــل إلــى )4GB/SEC( مــن خــالل عــدد )4( خطــوط . 3
اتصــال باإلنترنت.

تفعيــل وتشــغيل مبنــى )44( و )6600( و )534( فــي شــطر الطالبــات بالشــبكة . 4
والالســلكية. الســلكية 

الســنة . 5 بمبانــي  الخاصــة   )31( رقــم  الرئيســية  التجمــع  نقطــة  وتشــغيل  تفعيــل 
الطالبــات. بشــطر  التحضيريــة 

تجهيــز مبانــي استفســارات القبــول للمســتجدين والمســتجدات لعــام )1437هـــ( مــع . 6
تقديــم الدعــم التقنــي اآلنــي وذلــك فــي كل مــن: جامعــة الملــك عبــد العزيــز: مبنــى 

)471( طــالب ومبنــى )29( طالبــات 

المعنيــة . 7 القطاعــات  جميــع  فــي  اآللــي  الحاســب  معامــل  جاهزيــة  مــن  التأكــد 
لالنتظــام  العامــة  والمــواد  التحضيريــة  للســنة  االلكترونيــة  باالختبــارات 

تجهيز عدد )15 مبنى( بالشبكة السلكية والالسلكية بفرع رابغ.. 8

تفعيل خط االتصاالت بفرع رابغ.. 9

اإلنجليزيــة . 10 اللغــة  بمعهــد  الخاصــة  اآللــي  الحاســب  جاهزيــة معامــل  مــن  التأكــد 
مــع  )1437هـــ(  لعــام  والمســتجدات  للمســتجدين  المســتوى  تحديــد  الختبــارات 

التقنــي اآلنــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز وجامعــة جــدة. تقديــم الدعــم 

ترقيــة برنامــج االتصــال )DB2 CONNECT( مــن اإلصــدار 8 الــى اإلصــدار )10.5(. 11
وذلــك لـــ )34( خــادم علــى البيئــة اإلنتاجيــة. 

كمــا يعــد مــن أهــم انجازاتهــا المســارعة فــي دعــم جامعــة جــدة تقنيــًا، بتوفيــر بنيــة . 16
تحتيــة مناســبة وااللتــزام بخطــط متكاملــة تدعــم الجامعــة الجديــدة فــي كافــة 
المتطلبــات بــكل مــا تســتطيع مــن طاقــات وكــوادر.  كمــا قدمــت الدعــم التقنــي 
االختبــارات  القبــول،  وعمليــة  القبــول،  استفســارات  علــى  الــرد  مراكــز  :)لجميــع 

اإللكترونيــة للغــة االنجليزيــة، واالختبــارات االلكترونيــة للســنة التحضيريــة(.
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تقديــم الدعــم التقنــي لجميــع مراكــز الــرد علــى استفســارات القبــول بشــطر الطــالب . 12
وشــطر الطالبات.

تقديــم الدعــم التقنــي الختبــارات تحديــد المســتوى للغــة اإلنجليزيــة فــي شــطر . 13
الطــالب وشــطر الطالبــات.

تقديــم الدعــم التقنــي لالختبــارات االلكترونيــة للســنة التحضيريــة بالفصــل الدراســي . 14
الصيفــي 1435/ 1436هـ.

االشــراف التقنــي علــى االختبــارات االلكترونيــة النهائيــة بشــطر الطالبــات وفــروع . 15
كليــات البنــات للفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام 1435/ 1436 هـــ

16 .VPN )FIRE- )تركيــب وتفعيــل نظــام الحمايــة الخــاص بخدمــة االتصــال عــن بعــد 
.WALL

17 .SERVER-FARM )FIRE- )تركيــب وتفعيــل نظــام حمايــة جديــد خــاص بالخــوادم 
WALL

18 ..)SERVERFARM( الخاص بجميع الخوادم )NEXUS( تركيب وتفعيل الموزع

بموزعــات . 19 الخاصــة  الغــرف  وهــي  التجمــع  نقــاط  لجميــع  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 
الشــبكة الرئيســية فــي الحــرم الجامعــي، ويشــمل ذلــك )االضــاءة، التكييــف، الدهــان، 
كاميــرات المراقبــة، األرضيــات، وحــدات االتصــال الالســلكي، كبائــن شــبكة، موزعــات 

شــبكة، تمديــدات أليــاف ضوئيــة ونحــوه.

إعــادة تهيئــة غرفــة التشــغيل الرئيســية بعمــادة تقنية المعلومات لتشــغيل مشــروع . 20
 )GENERATOR( زيــادة وحــدات التكييــف، اضافــة مولــد الطاقــة اإلحتياطــي )HPC(

وغرفــة للبطاريــات المســاندة )UPS( وزيــادة الطاقة.

ــر لــكل مــن )جامعــة الملــك عبــد . 21 ــات أوراكل لنظــام بن تركيــب وإعــداد قواعــد البيان
.)IDM( ونظــام  البوابــة االكاديميــة ونظــام )،العزيــز، جامعــة جــدة

إنشــاء قاعــدة بيانــات متكاملــة لتضــم جميــع قواعــد البيانــات )ORACLE( فــي البيئــة . 22
التطويرية.

انشــاء قاعــدة بيانــات متكاملــة لتضــم جميــع قواعــد البيانــات )ORACLE( لبيئــة . 23
االختبــار

24 ..V11 إلى V8 للبيئة التطويرية واإلنتاجية من اإلصدار DB2 ترقية قواعد البيانات

الجديــدة إلدارة . 25 الماليــة  الشــجرة  بنظــام  خاصــة  متكاملــة  تطويريــة  بيئــة  إعــداد 
والماليــة. االداريــة  التطبيقــات 

جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات256

02

ي
دار

اإل
ل 

جا
لم

ا



ترقيــة نظــام CICS   مــن اإلصــدار )4.2( إلــى اإلصــدار الجديــد )5.2( علــى البيئــة . 26
التجريبيــة والبيئــة ا إلنتاجيــة  

ــادم الطابعــات وترقيتهــا مــن WIN2003  إلــى WIN 2008 R2 مــع نقــل . 27 تهيئــة خــ
تعريفــات الطابعــات PORTS وبعــض الـــ DRIVERS وإجــراء تجــارب الطباعــة.

ترقية خوادم WIN 2003 الى WIN 2008 R2    بداء من IIS وDB2 وأوراكل 11. 28

نقــل عــدد 46 مــن البرامــج واإلعــدادات والتطبيقــات مــن البيئــة القديمــة لخــوادم . 29
R2 2008 2003 إلــى البيئــة الجديــدة لخــوادم

ترقية إصدار نظام تشغيل أجهزة النسخ االحتياطي الى ال اصدار . 30
.BUILD.199.8.1.0.1

إضافة عدد DRIVES (16) بحجم 1T إلى VMAX في المركز الرديف.. 31

ترقيــة نظــام التشــغيل Z/OS مــن اإلصــدار 1.12 إلــى 2.1 لبيئــة اإلنتاجيــة والبيئــة . 32
ــة التطويري

تركيب قواعد البيانات االصدار (11)على البيئة اإلنتاجية الــ PROD   اإلصدار )2.1(. 33

تشغيل الـــ VTL مع نظام التشغيل Z/OS V2.1 في البيئة االختبارية واإلنتاجية. 34

35 .EMCVMAX الى EMCDMAX من EMC10 ترقية الوحدات التخزينية
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جائزة للتميز واإلبداع في التعليم االلكتروني

إن الحصــول علــى الجوائــز هــو نتــاج العمــل الــدؤوب المنظــم المتقــن وفــق رؤيــة 
واســتراتيجية، وقــد حصلــت جامعــة الملــك عبدالعزيــز علــى عــدد مــن الجوائــز المتعلقــة 
بالتعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد، وقــد أشــار التقريــر الســابع للمركــز الوطنــي 
الجامعــات  دور  عــن  15/11/1439هـــ  بتاريــخ  الصــادر  المفتــوح  التعليمــي  للمحتــوى 
والمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة فــي إثــراء شــبكة المــوارد التعليميــة الســعودية 
“شــمس”، وفيــه ُأعلــن فــوز جامعــة الملــك عبدالعزيــز بثــالث جوائــز فــي دورتهــا األولــى 

)مبــادرون( مــن المركــز الوطنــي للتعّلــم اإللكترونــي، وهــي كالتالــي:

المؤسســة   – التعليــم  إدارات   – )الجامعــات  التعليميــة  المؤسســات  فــرع  أواًل: 
والمهنــي( التقنــي  للتدريــب  العالمــة 

ــد عــن 204 مــورد 	  ــج( حصدتهــا الجامعــة إلثرائهــا منصــة شــمس بمــا يزي ــزة أنت )جائ
تعليمــّي فــي مجــال اختصاصهــا.

)جائــزة ســاهم( حصدتهــا الجامعــة إلثرائهــا منصــة شــمس بمــا يزيــد عــن 2005 مــورٍد 	 
تعليمّي.

المــوارد  شــبكة  أعضــاء  واألفــراد  التعليميــة  )للمؤسســات  األعضــاء  فــرع  ثانًيــا: 
“شــمس”(  الســعودية 

 )جائــزة أنتــج( وهــي جائــزة ُتمَنــح ألفضــل عضــو مــن كل جامعــة وســفير مــن كل إدارة 	 
قامــوا بتأليــف 50 مــوردًا تعليميــًا، وقــد حصدتهــا الجامعــة إلثرائهــا منصــة شــمس 

بأكثــر مــن 800 مــورٍد تعليمــّي.

كمــا أشــار التقريــر الســابع للمركــز الوطنــي للمحتــوى التعليمــي المفتــوح الصــادر 
بتاريــخ 15/2/1440هـــ عــن دور الجامعــات والمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة فــي 
إثــراء شــبكة المــوارد التعليميــة الســعودية “شــمس”، وفيــه ُأعلــن فــوز جامعــة الملــك 
عبدالعزيــز ِبِســّت جوائــز تميــز فــي )التعليــم اإللكترونــي( مــن المركــز الوطنــي للتعّلــم 

اإللكترونــي، وهــي كالتالــي:
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المؤسســة   – التعليــم  إدارات   – )الجامعــات  التعليميــة  المؤسســات  فــرع  أواًل: 
والمهنــي( التقنــي  للتدريــب  العالمــة 

)جائــزة أنتــج( حصدتهــا الجامعــة إلثــراء كليــة الدراســات التربويــة العليــا منصــة 	 
شــمس بمــا يزيــد عــن 800 مــورٍد تعليمــّي فــي مجــال اختصاصهــا.

	  )جائــزة ســاهم( حصدتهــا الجامعــة إلثرائهــا منصــة شــمس بمــا يزيــد عــن 	 
تعليمــّي. مــورٍد   4000

)جائــزة اســتثمر( حصدتهــا الجامعــة إلثــراء مدربيهــا منصــة شــمس بمــا يزيــد عــن 	 
ــا. 220 مــورًدا تعليميًّ

ثانًيــا: فــرع األعضــاء )للمؤسســات التعليميــة واألفــراد أعضــاء شــبكة المــوارد 	 
“شــمس”(  الســعودية 

)جائــزة ســاهم( حصدتهــا الجامعــة لغــزارة تأليــف أعضــاء هيئــة التدريــس ورفعهــم 	 
علــى منصــة شــمس أكثــر مــن 7000 مــورٍد تعليمــّي.

)جائــزة اســتثمر( حصدتهــا الجامعــة لمشــاركة أكثــر مــن 80 عضــو هيئــة تدريــس 	 
ــا علــى األقــل لــكل عضــو. مــن منســوبيها فــي رفــع 25 مــورًدا تعليميًّ

)جائــزة أنتــج( وهــي جائــزة ُتمَنــح ألفضــل عضــو مــن كل جامعــة وســفير مــن كل 	 
إدارة قامــوا بتأليــف 70 مــورٍد تعليمــّي، وقــد حصدتهــا الجامعــة إلثــراء الدكتــور 

عبدااللــه الســليماني منصــة شــمس بأكثــر مــن 800 مــورٍد تعليمــّي.

كمــا فــازت جامعــة الملــك عبدالعزيــز عــن خدمــة القبــول االلكترونــي الفــوري التــي 
تمكــن الطــالب مــن إتمــام القبــول الكترونيا دون الحاجــة لمراجعة الجامعة بالفرع األول: 
تقديــم خدمــة أفضــل ألفــراد المجتمــع “حكومــة أفــراد” الــذي أقامتــه وزارة االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات بالريــاض بالمركــز األول بالمملكــة للقبــول االلكترونــي وذلــك بتاريــخ 

30/	/1٤39هـ 
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ــة لشــبكة  ــة التحتي ــز البني ــة األنظمــة والبرامــج وتجهي تطويــر وصيان
الحاســب اآللــي لكليــة جــدة العالميــة األهليــة

افتتاح 17 مبنى للسكن الطالبي بعد إعادة التأهيل

وقعــت الجامعــة اتفاقيــة تعــاون لتطويــر وصيانــة األنظمــة والبرامــج وتجهيــز البنيــة 
يــوم األحــد  العالميــة األهليــة، وذلــك  الحاســب اآللــي لكليــة جــدة  التحتيــة لشــبكة 
2-11-1439هـــ، بمقــر الجامعــة بجــدة. وركــزت االتفاقيــة علــى تجهيــر أعمــال البنيــة 
التحتيــة لشــبكات الحاســب والتقنيــات المتعلقــة بــه، إذ تعــد جامعــة الملــك عبدالعزيــز 
مــن أوائــل الجامعــات الســعودية وعلــى مســتوى المؤسســات الحكوميــة فــي التعامــل 
مــع التقنيــات والبرامــج الحاســوبية المتطــورة، حيــث ســجلت الجامعــة قصــب الســبق 
علــى مســتوى جامعــات المملكــة فــي مبــادرة القبــول اإللكترونــي وتقديــم الخدمــات 
والمعامــالت الطالبيــة وكذلــك طباعــة شــهادات التخــرج للطــالب والطالبــات بطريقــة 

ــغ الطــالب والطالبــات بالجامعــة للعمليــة التعليميــة فقــط. إلكترونيــة، بغيــة تفري

افتتحــت جامعــة الملــك عبدالعزيــز بجــدة 17 مبنــى جديــدا مخصصــة لســكن الطــالب 
بعــد اســتكمال أعمــال إعــادة التأهيــل والصيانــة فيهــا تكفــي لتســكين نحــو 400 طالــب 
وذلــك بتاريــخ 23-12-1439هـــ، والتــي تــم إضافتها إلى 12 مبنى ســابقا يســكنها 1200 
طالــب، فيمــا يحتــوي س كــن الطــالب علــى جميــع الخدمــات التــي يحتاجــون إليهــا مــن 
ــر  مطاعــم وقرطاســيات ومرافــق خدميــة وترفيهيــة مجهــزة لتلبيــة احتياجاتهــم وتوفي
الطالبــي  الســكن  وربــط  العلمــي،  والتحصيــل  االســتذكار  علــى  لهــم  المعينــة  البيئــة 
بالحــرم الجامعــي فــي الســليمانية بأســطول مــن الحافــالت يعمــل بشــكل تــرددي علــى 

نقــل الطــالب بيــن الســكن والجامعــة.
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جامعــة الملــك عبدالعزيــز فــي المرتبــة الـــ 42 عالميــا، واألولــى 
عربيــا ومحليــا مــن ضمــن 719 جامعــة حــول العالــم فــي اهتمامهــا 

ــتدامة ــة واالس بالبيئ
احتلــت جامعــة الملــك عبدالعزيــز المرتبــة الـــ 42 عالميــا، واألولــى عربيــا ومحليــا مــن 
ضمــن 719 جامعــة حــول العالــم فــي اهتمامهــا بالبيئــة واالســتدامة، حيــث يهــدف 
مقيــاس UI GreenMetric لجــذب انتبــاه قــادة الجامعــات لالهتمــام لمكافحــة تغيــر 
المنــاخ العالمــي، والحفــاظ علــى الطاقــة والميــاه، وإعــادة تدويــر النفايــات، والنقــل 

األخضــر

UI GreenMetric نبدة عن مقياس

 آليــة المشــاركة: يطلــب مــن الجامعــات التــي ترغــب فــي المشــاركة تقديــم بيانــات 
رقميــة عــن عــدد مــن المعاييــر التــي يمكــن أن تعطــي صــورة عــن ضمانهــا لتخضيــر حرمهــا 

الجامعــي ووضــع سياســات صديقــة للبيئــة تدعــم االســتدامة.

ومــن  مكانيــا  الجامعــة  حجــم  مثــل  األســاس  خــط  معلومــات  المعاييــر  وتشــمل 
حيــث عــدد الســكان، وموقــع الحــرم الجامعــي ومقــدار المســاحات الخضــراء، وكذلــك 
معلومــات عــن اســتخدام الطاقــة، والنقــل، واســتخدام الميــاه وإعــادة التدويــر ومعالجــة 
ــى ذلــك، ســوف يســأل عــن الجهــود التــي تبذلهــا المؤسســة نحــو  ــات، إضافــة إل النفاي
ــر  ــة تغيي وضــع السياســات واإلدارة الخضــراء. وســتتطلب مثــل هــذه األنشــطة العالمي
المشــكلة  عــن  فضــال  البيئــة،  الســتدامة  االهتمــام  مــن  المزيــد  وتوفيــر  الســلوك 

باالســتدامة. المرتبطــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

اآللية : فلسفة المؤشر تعتمد على البيئة واالقتصاد واإلنصاف.

الجامعــة  لحجــم  األساســية  المعلومــات  مــن  مجموعــة  هــذه  تشــمل  المعاييــر: 
وملــف تعريفهــا، ســواء فــي المناطــق الحضريــة، أو الضواحــي، أو الريفيــة، درجــة الفضــاء 
األخضــر. الفئــة التاليــة مــن المعلومــات تتعلــق باســتهالك الكهربــاء، النقــل واســتخدام 
الميــاه وإدارة النفايــات واإلعــداد والبنيــة التحتيــة والطاقــة والتغيــر المناخــي والتعليــم 

والبحــوث.
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النقاط: احتساب النقاط لكل عنصر رقميا

جمع البيانات: جمعت البيانات في الفترة من بين 21 مايو و 15 أكتوبر 2018

ملف جامعة الملك عبدالعزيز 

	 اإلعداد والبنية التحتية 1100

	 المخلفات 1575

	 التعليم 1125

	 ماء 800

	 وسائل النقل 1100

	 الطاقة وتغير المناخ 1700

	 مجموع النقاط 7400

الجامعات العربية الخمس األولىالجامعات الخمس األولى في المؤشر

جامعة الملك عبدالعزيز 42جامعة فاغننغن واألبحاث - هولندا

جامعة البلقاء التطبيقية - األردن 129جامعة نوتنغهام - المملكة المتحدة

جامعة كاليفورنيا ديفيس - الواليات المتحدة 
الجامعة األمريكية بالقاهرة - مصر 136األمريكية

جامعة كفر الشيخ - مصر 137جامعة أكسفورد - المملكة المتحدة

جامعة الكوفة -العراق 167جامعة نوتنغهام ترنت -المملكة المتحدة
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ــة  ــملت ذوي اإلعاق ــي ش ــج الت ــات أو البرام ــراءات أو السياس اإلج
ــة لهــم( ــة وآمن ــة مرافــق تعليمي )تهيئ

مقدمة

ــز بيــن طالبهــا وموظفيهــا وأعضــاء هيئــة تدريســها  تضــم جامعــة الملــك عبــد العزي
عــددًا كبيــرًا  مــن األشــخاص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة وتســعى الجامعــة إلــى تقديم 
كافــة الخدمــات التــي تســاعدهم علــى أداء مهماتهــم بــكل يســر عبــر توفيــر بيئــة جامعيــة 
مثاليــة وســهلة الوصــول للجميــع وقــد ســعت الجامعــة الــى أن تكــون جميــع أعمالهــا 
تصــب فــي مصلحــة وتأميــن اســتقاللية وتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول 
علــى التعليــم العالــي أســوة بجميــع الطــالب اآلخريــن وذلــك وفقــًا لالتفاقــات الدوليــة 
التــي وقعــت عليهــا المملكــة العربيــة الســعودية. ونظــرًا للبيئــة الجامعيــة الجاذبــة ازداد 
عــدد الطلبــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن 205 طالــب وطالبــة فــي عــام 2015 مـــ 
الــى 1048 فــي عــام 2018 مـــ منهــم 61 طالب وطالبة يدرســون الماجســتير والدكتوراه 

فــي مختلــف التخصصــات. وفيمــا يلــي بعــض مــن جهــود الجامعــة فــي هــذا المجــال:
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االلتزام اإلداري 

عمــادة  وكالــة  أول  بإنشــاء  الجامعــة  قامــت 
الخاصــة  االحتياجــات  لــذوي  الطــالب  لشــؤون 
المزيــد  توفيــر  بهــدف  وذلــك  المملكــة  بجامعــات 
مــن المــوارد اإلداريــة واللوجســتية لتحقيــق سياســة 
الجامعــة فــي تقديــم أفضــل خدمــة ممكنــة لــذوي 

الخاصــة.  االحتياجــات 

تاريخ البدء: 2017 مـ.        االستمرارية: مستمرة.

قامــت الجامعــة بوضــع عــدد مــن الخطــط االســتراتيجية لخدمــة هــذه الفئــة وكان 
آخرهــا الخطــة االســتراتيجية لتعليــم الصــم التــي تهــدف الــى جعــل الجامعــة بيئــة مثاليــة 
وجاذبــة لهــم طبقــا لرؤيــة المملكــة 2030 وتهــدف الــى فتــح تخصــص جديــد للطــالب 
والطالبــات كل ســنة ويتــم اختيــار التخصصــات بالتشــاور مــع الناشــطين فــي مجتمــع 

الصــم وجمعياتهــم المعتمــدة مالئمــة التخصــص لســوق العمــل.

تاريخ البدء: 2017 مـ.         االستمرارية: الخطة مستمرة حتى يتم فتح جميع الكليات للطلبة الصم

قامــت إدارة الجامعــة بإنشــاء “اللجنــة العليــا لرعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن 
ــة وكالء الجامعــة وعــدد  ــر الجامعــة وعضوي طــالب ومنســوبي الجامعــة” برئاســة مدي
مــن العمــداء والــوكالء وتعمــل اللجنــة علــى الرقــي بالخدمــات المقدمــة وتذليــل أي 
صعوبــات تواجــه الطلبــة وأيضــا هنــاك عــدد مــن اللجــان العليــا والتنفيذيــة التــي تعنــى 

بأمــور مثــل ســهولة الوصــول وتعليــم الصــم وغيــر ذلــك.

تاريخ البدء: 2014 مـ.        االستمرارية: مستمرة.

الخطة االستراتيجية لتعليم الصم بالجامعة

دور وكالة عمادة شؤون الطالب لذوي االحتياجات الخاصة:
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ســعت الجامعــة إلــى فتــح مجــاالت جديــدة وتنويــع التخصصــات المتاحــة لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وتقديــم تســهيالت فــي القبــول ونتيجــة لذلــك ازدادت أعــداد الطــالب 
بشــكل كبيــر يدرســون فــي كثيــر مــن الكليــات العمليــة والنظريــة وهنــاك برامــج رائــدة 
يجــري تقييمهــا واالســتفادة مــن مخرجاتهــا فــي فتــح مجــاالت جديــدة لجميــع أنــواع 

االعاقــات مثــل:

برنامــج البكالوريــوس فــي التصاميــم والفنــون للطالبــات الصــم وتــم تخريــج أربــع 	 
دفعــات حتــى اآلن وبنــاء علــى نجــاح هــذه التجربــة ســوف يتــم افتتــاح تخصــص 
جديــد للطالبــات الصــم فــي كليــة علــوم اإلنســان والتصاميم في قســم المالبس 
والنســيج فــي العــام الدراســي القــادم بــإذن اللــه تعالــى. أيضــا جــاري العمــل علــى 

فتــح تخصــص الحاســب للطلبــة الصــم.

تــم 	  بالجامعــة وقــد  الســياحة  كليــة  فــي  التوحــد  مــن ذوي  الطــالب  تدريــس 
الخاصــة. االحتياجــات  لــذوي  بالكليــة  الدراســة  مقاعــد  مــن   10% تخصيــص 

تــم البــدء بتجربــة تدريــس الطــالب ضعــاف الســمع فــي كل مــن كليــة الهندســة 	 
وكليــة الحاســبات وتقنيــة المعلومــات.

تاريخ البدء: 2015 مـ         االستمرارية: مستمرة.

وحدة سهولة الوصول للمدينة الجامعية

قامــت الجامعــة بإنشــاء »وحدة ســهولة 
بتعــاون  الجامعيــة«  للمدينــة  الوصــول 
للمشــاريع  الجامعــة  وكالــة  بيــن  مشــترك 
وعمــادة شــؤون الطــالب وتهــدف الوحــدة 
العزيــز  عبــد  الملــك  جامعــة  جعــل  الــى 
نموذجــًا رائــدًا  علــى المســتوى العالمي في 
ســهولة الوصــول داخــل البيئــة األكاديميــة 

ومــن بعــض ثمــار الوحــدة:

إنشــاء أول وأطول مســار لألشــخاص 	 
بالمملكــة  البصريــة  اإلعاقــة  ذوي 
تزويــد  وتــم  كيلومتــرات   3 بطــول 
بحيــث  البلوتــوث  بتقنيــة  المســار 
يوفــر المســار االســتقاللية الكاملــة 

. ميه لمســتخد
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المبانــي 	  تزويــد  مثــل  العوائــق  إزالــة 
والمنحــدرات  األوتوماتيكيــة  باألبــواب 
فــي  الجامعــة  وتتعــاون  وغيرهــا 
المحليــة  الهيئــات  مــع  االطــار  هــذا 
ســلمان  الملــك  مركــز  مثــل  والدوليــة 
الدوليــة  والمنظمــة  اإلعاقــة  ألبحــاث 
لســهولة الوصــول فــي البيئــة العمرانيــة 

.  GATTES وااللكترونيــة 

يوفــر مشــروع النقــل الطالبــي بالعمــادة 	 
مؤهليــن  بمرشــدين  مجهــزة  حافــالت 
البصريــة  لتنقــل الطــالب ذوي اإلعاقــة 
وســيارات مجهــزة بمصاعــد خاصــة لنقــل 

الطــالب ذوي اإلعاقــة الحركيــة. 

تقــوم عمــادة تقنيــة المعلومــات بتجهيــز 	 
للجامعــة  االلكترونــي  المحتــوى  جميــع 
بمــا يضمــن التوافــق مــع قــارئ الشاشــة 
اإلعاقــة  ذوي  مــن   للمســتخدمين 

البصريــة.

البصريــة 	  اإلعاقــة  الطــالب ذوي  تزويــد 
 Brail Sense( مســاعد  جهــاز  بأحــدث 

بالجامعــة. التحاقهــم  بدايــة  فــي   )U2

تاريخ البدء: 2014 مـ.           االستمرارية: مستمرة.
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مشروع تزويد مسار المكفوفين بتقنية البلوتوث
)مشروع أرني الطريق(

دشــن  معالــي مديــر جامعــة الملــك عبدالعزيــز بجــدة األســتاذ الدكتــور عبدالرحمــن 
بــن عبيــد اليوبــي، المرحلــة األولــى مــن مشــروع »أرنــي الطريــق« الــذي يعتبــر أحــد برامــج 
رؤيــة المملكــة 2030 بالجامعــة .ويهــدف المشــروع إلى تطويــع التقنية لخدمة الطالب 
مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة التنقــل مــن دون مســاعدة األخريــن داخــل الجامعــة، وذلــك 
بالميــدان األكاديمــي بعمــادة شــؤون الطــالب .ويعتبــر مشــروع »أرنــي الطريــق«، وهــو 
تطبيــق للهواتــف الذكيــة، مــن المشــاريع الرائــدة فــي مجــال تقنيــة اإلرشــاد الالســلكي 
فــي الســعودية، ويتيــح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة حريــة االنتقــال مــن مــكان 
إلــى آخــر داخــل حــرم الجامعــة معتمــدًا بشــكل كامــل علــى ذاتــه بمجــرد الوقــوف علــى 
خطــوط اللمــس بمســاعدة التطبيــق اإللكترونــي فــي المناطــق التــي يتــم تغطيتهــا 
بأجهــزة إرشــادات للتوجيــه. وذلــك بتاريــخ 1439/7/25هـــ.، ويمكــن األشــخاص ذوي 
التحــدي البصــري مــن التجــوال فــي الميــدان األكاديمــي باســتخدام مســار علــى األرض 
وإرشــادات تصلهــم مــن الجــوال المتصــل بشــبكة البلوتــوث. وجــاري الحصــول علــى بــراءة 

اختــراع لــه.
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مشروع معرض الحياة على عجالت

الدمج والتفاعل المجتمعي

مشروع مركز االختبارات لذوي االحتياجات الخاصة

يقيــم الكثيــر مــن طــالب المركــز مــن مختلــف أنــواع اإلعاقــة حركيــة وبصرية وســمعية 
فــي الســكن الجامعــي وتقــدم لهــم الخدمــات التــي تضمــن لهــم عيــش الحيــاة الجامعيــة 
مــع بقيــة زمالئهــم دون تمييــز كمــا تكــون لهــم األوليــة فــي اختيــار مــا يــروق لهــم مــن 
غــرف فــي مجمــع الســكن. كمــا تتعامــل الجامعــة مــع الطــالب ذوي اإلعاقــة كباقــي 
ــة بحقوقهــم  ــر عــن رأيهــم والمطالب ــة فــي التعبي ــق الحري طــالب الجامعــة ولهــم مطل

فعلــى ســبيل المثــال:

ونظــام 	  مجانيــة  طبيــة  خدمــات  لتقديــم  اإلعاقــة  ذوو  للطلبــة  خــاص  نظــام 
الــى االنتظــار ضمــن  اســتقبال ومواعيــد خــاص بهــم بحيــث ال يحتــاج الطلبــة 
الطوابيــر المعتــادة مــع باقــي الطــالب بــل تقــدم لهــم الخدمــة أوال كذلــك يتــم 

صــرف األدويــة لهــم بصــورة ســريعة.

اللجنــة 	  ضمــن  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  مركــز  طــالب  عــن  ممثــل  هنــاك 
االستشــارية الطالبيــة العليــا التــي يرأســها معالــي مديــر الجامعــة يعبــر فيهــا عــن 

احتياجــات زمالئــه مــن طــالب المركــز.

إلــى  يهــدف  ومتنقــل  دائــم  معــرض 
ذوي  وحقــوق  بقــدرات  المجتمــع  توعيــة 

الخاصــة. االحتياجــات 

انشاء مركز اختبارات مركزي لذوي 
االحتياجات الخاصة.

تاريخ البدء: 2017 مـ. 
 االستمرارية: المرحلة األولى تمت في 2019 مـ

المرحلة الثانية 2019 مـ الى 2021 مـ
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أيضــا هنــاك لجنــة مــن أوليــاء أمــور الطلبــة تتواصــل بشــكل مباشــر مــع المشــرف 	 
ــم أبنائهــم  ــى مركــز ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي كل مــا يخــص تعلي العــام عل

والســماع ألي اقتــراح وتوجيــه.

ــادة طــب اســنان فــي مستشــفى طــب االســنان الجامعــي مخصصــة 	  ــاك عي هن
لــذوي اإلعاقــة تعمــل فيهــا طبيبــة متخصصــة فــي هــذا المجــال.

تاريخ البدء: 2015 مـ.     االستمرارية: مستمرة

األنشطة الطالبية والرياضية لذوي االحتياجات الخاصة
ــوزن 	  ــا إلنقــاص ال ــر أخصائييــن تدريــب وتأهيــل بدنــي للتدريــب الطــالب بدني توفي

ورفــع معــدالت اللياقــة اشــترك بالبرنامــج موســم 2019/2018 25 طالــب.

شــؤون 	  بعمــادة  واالنشــاد  والفنــون  المســرح  انديــة  فــي  الطــالب  اشــتراك 
13 طالــب مــن ذوي اإلعاقــة عــام  الطــالب وتأســيس فريــق مســرحي ضــم 
الجامعــي. المســرح  مهرجــان  فــي  بالطــالب  المســتمرة  والمشــاركة  2017م 

تأســيس وحــدة نشــاط بدنــي رياضــي للطــالب مــن ذوي اإلعاقــة بالوكالــة عــام 	 
1440هـــ اســتفاد مــن خدماتهــا 50 طالــب.

اســتقطاب االبطــال الرياضييــن مــن أعضــاء المنتخبــات الوطنيــة لــذوي اإلعاقــة 	 
3 العبيــن دولييــن مــن أعضــاء منتخــب  تــم قبــول  بالجامعــة حيــث  لاللتحــاق 
المملكــة فــي رياضــات رفــع االثقــال وســباقات الكراســي المتحركــة للجامعــة
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الخطط المستقبلية
جعــل ممارســة األنشــطة الرياضيــة اســلوب حيــاة وبصفــة مســتمرة طــوال العــام 	 

الدراسي

زيــادة عــدد الممارســين ليصــل إلــى %25 مــن الطــالب المنتظميــن بجامعــه 	 
الملــك عبــد العزيــز

التدريــب والســعي لحصــول جامعــه الملــك عبــد العزيــز علــى المركــز االول فــي 	 
ــة االتحــاد الرياضــي للجامعــات الســعودية لمســابقات ذوي اإلعاقــة. بطول

االشتراك في فعاليات رياضية اقليمية ودولية رياضية خارج المملكة.	 

االنتهاء من تشيد صالة رياضية متخصصة للطالب ذوي االعاقة	 

ــة االتحــاد الرياضــي للجامعــات 	  ارتفــاع عــدد الطــالب المشــاركين فــي بطول
ــة فــي مســابقات كــرة الجــرس  الســعودية لألشــخاص ذوي االعاقــة البصري

والعــاب القــوى فــي مســابقات دفــع الجلــة ورمــي القــرص ورمــي الرمــح

عدد المشاركين عام 2015 ببطولة االتحاد الرياضي للجامعات 10 طالب.	 

عدد المشاركين عام 2016 ببطولة االتحاد الرياضي للجامعات 12 طالب.	 

عدد المشاركين عام 2017 ببطولة االتحاد الرياضي 13 طالب.	 

عدد المشاركين عام 2018 إلى 21 طالب.	 

أمــا العــام فقــد تمــت المشــاركة  ب 33 طالــب بزيــادة تعــادل %35 عــن العــام 	 
الذي ســبق.
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وال تــزال جهــود جامعــة المؤســس فــي خدمــة ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي مجــال 
ــد مــن الجهــات  ــر مــن العدي التعليــم العالــي مســتمرة وحتــى اآلن حصلــت علــى التقدي

نظيــر الخدمــات المقدمــة فمثــاًل:

وصفــت الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد االكاديمــي ) NCAAA ( الخدمــات المقدمــة 	 
.) Impressive ( مــن مركــز ذوي االحتياجــات الخاصــة بالمدهشــة

فــي 	   )Strong Points( قــوة  نقــاط  بالجامعــة علــى  الهندســة  حصلــت كليــة 
تقييــم هيئــة االعتمــاد الهندســي االمريكيــة )ABET( نظيــر الخدمــات المقدمــة 

لطــالب الجامعــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.
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الجامعــة تتــرأس لجنــة رعايــة الطلبــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة بجامعــات 	 
ــر مــا  ــة نظي ــة العامــة للجن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وتحتضــن مقــر األمان
تقدمــه مــن خدمــات متطــورة لطالبهــا واستشــارات وبحــوث لباقــي الجامعــات 

فــي هــذا المجــال

معرض دائم لذوي القدرات الخاصة

ندوة بعنوان انا أقدر لمتالزمة داون

كتاب بلغة اإلشارة للتوعية بسرطان الثدي

ــة  ــى توعي ــم ومتنقــل يهــدف إل قامــت عمــادة شــؤون الطــالب بعمــل معــرض دائ
المجتمــع بقــدرات وحقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة بتاريــخ 1439/4/25هـــ

الوراثيــة،  األمــراض  فــي  البحثــي  للتميــز  البراهيــم  الجوهــرة  األميــرة  مركــز  نظــم 
بالتعــاون مــع قســم طــب األمــراض الوراثيــة بكليــة الطــب فــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز، 
ــة األخــرى  ــات الصحي ــة الطــب والكلي ــات مــن كلي بمشــاركة عــدد مــن الطــالب والطالب
وانطلقــت  داون.  متالزمــة  مــن  وأطفالهــن  المتميــزات  األمهــات  مــن  ومجموعــة 
فعاليــات البرنامــج التــي حضرهــا أكثــر مــن 300 زائــر مــن المهتميــن بالتوعيــة االجتماعيــة 
لمتالزمــة داون تحــت شــعار »أنــا أقــدر« تحقيقــًا ألحــد أهــداف المركــز فــي رؤيــة المملكة 
2030 فــي التثقيــف الصحــي باألمــراض الوراثيــة، وطــرح طــرق الوقايــة منهــا إضافــة إلــى 
األهــداف الطبيــة التشــخيصية والبحثيــة. ويعانــي هــؤالء األطفــال يعانــون مــن تأخــر فــي 
الفهــم وبعــض المشــكالت الصحيــة فــي القلــب والنظــر والســمع والــوزن الزائــد، داعيــة 
عائالتهــم إلــى االهتمــام بتغذيــة أطفالهــم وتقديــم الغــذاء الصحــي لهــم. ويتميــز أفــراد 
متالزمــة داون بالحضــور الجميــل والشــخصية االجتماعيــة المحببــة والرغبــة القويــة فــي 

التعلــم والتفاعــل مــع اآلخريــن. وذلــك فــي الفتــرة مــن 7-1439/7/8هـــ

ــك  ــدي بجامعــة المل ــة مرضــى ســرطان الث ــز فــي رعاي ــق مركــز العمــودي للتمي اطل
يخدم”فئــة  الثــدي  بســرطان  للتوعيــة  االشــارة  بلغــة  كتــاب  ،اول  بجــدة  عبدالعزيــز 
الصمــاوات اللواتــي مازلــن ينتظــرن الكثيــر مــن الجهــود التوعيويــة الصحيــة ، ولهــن نفــس 
الحقــوق الصحيــة مثلنــا دون أي تمييــز ،وهــن عرضــة لنفــس االمــراض مثــل ســرطان 
الثــدي او غيــرة لــذا مــن حقهــن توفيــر آليــة التوعيــة والفحــص المبكــر والعــالج فــي حالــة 
تعرضهــن للمــرض الســمح اللــه إذ أن مــرض ســرطان الثــدي يعــد احــد االمــراض المنتشــرة 
فــي المملكــة بشــكل الفــت للنظــر ،وفقــًا لالحصائيــات المســجلة ومــن هــذا المنطلــق 
بادرنــا بالتعــاون مــع نــادي الصــم للنســاء بجــدة بتنفيــد ورش عمــل بلغــة االشــارة توعيــة 

للصمــاوات وذلــك بتاريــخ 1439/7/9هـــ
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برنامج “صناعة األزياء” لذوات االعاقة السمعية الشديدة
المســار  يهــدف  الشــديدة  الســمعية  االعاقــة  لــذوات  األزيــاء”  “صناعــة  برنامــج 
المتخصــص لفئــة الطالبــات مــن ذوات اإلعاقــة الســمعية إلــى دخولهــن مجــال العمــل 
فــي تصميــم وصناعــة االزيــاء وإعطائهــن نفــس الفــرص الوظيفيــة التــي تتمتــع بهــا 
الفتيــات العاديــات. وتهيئتهــن وتعديــل االنشــطة التعليميــة واســاليب التدريــس لتتواءم 
مــع هــذه الفئــة مــن الطالبــات. هــذا البرنامــج تــم اســتحداثه بالتعــاون مــع عمــادة شــؤون  

الطــالب

التحديات

تقديــم كافــة الخدمــات لهــذه الفئــة ســواء كانــت أكاديميــة واجتماعيــة أو نفســية، 
التعليميــة،  تواجههــم فــي مســيرتهم  التــي  العقبــات  تذليــل كافــة  إلــى جانــب  هــذا 

توظيــف الطالبــات الخريجــات مــن هــذا المســار

مؤشرات النجاح

الخاصــة  االحتياجــات  بــذوي  االهتمــام  نحــو  بالســعي  المملكــة  رســالة  تحقيــق 
للنهــوض بهــم فــي المجتمــع. تخريــج دفعــات مــن ذوي االعاقــة الســمعية الشــديدة، 

زيــادة االقبــال ســنويا علــى البرنامــج بمعــدل ال يقــل عــن 5%،

الخطط المستقبلية
تمكيــن اندمــاج ذوي االعاقــة فــي ســوق العمــل، إتاحــة الفرصــة للمتخصصيــن فــي 
دراســة وتقديــر احتياجــات ذوات اإلعاقــة الســمعية الخاصــة واكتســاب الخبــرة عــن طريق 
إجــراء ابحــاث علميــة لتطويــر المجتمــع تســهم فــي تغيــر النظــرة لــذوي اإلعاقــة، تحســين 

الصــورة الذهنيــة حــول خصائــص وقــدرات ذوي اإلعاقــة
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مبادرة كلية السياحة لالهتمام بذوي اإلعاقة
قامــت كليــة الســياحة بالعــام 2015 م بعمــل مبــادرة لتمكيــن ذوي االحتياجــات 
الخاصــة وأصحــاب الهمــم وذلــك بتخصيــص مقاعــد لهــم فــي التخصصــات الســياحية 

والتــي تعتمــد علــى التطبيــق العملــي ورفــع الثقــة بهــم وبإمكانياتهــم

التحديات
توفير فرصة تدريب تعاوني وفرص وظيفية تناسب إمكانياتهم

مؤشرات النجاح
حصــول ذوي االحتياجــات الخاصــة علــى معــدالت دراســية عاليــة تعكــس تحصيلهــم 

العلميــة فــي إدارة الضيافــة والســفر والســياحة

الخطط المستقبلية
تحويــل ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن طالبيــن للخدمــة والمســاعدة إلــى مقدميــن 
للخدمــة فــي مجــال الســياحة ودعــم حصولهــم علــى مقاعــد دراســية أكبــر فــي هــذا 

المجــال
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2-7 البنية التحتية

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-7-2 وجــود مركــز لريــادة األعمــال 2-7 البنية التحتية
بالجامعــة

األعمــال  ريــادة  لمركــز  التوصيفــي  الدليــل   -
وإنجازاتــه  أنشــطته  بأهــم  وملخــص  بالجامعــة 

لســنوية. ا

مركز اإلبداع وريادة األعمال
مــع زيــادة االهتمــام العالمــي والمحلــي بريــادة األعمــال وتشــجيع األفــكار الطموحــة 
والمشــروعات الرياديــة للشــباب التــي تســهم فــي نمــو االقتصــاد المعرفــي، حرصــت 
جامعــة الملــك عبــد العزيــز علــى أن يكــون لهــا قصــب الســبق في هذا المجال، اســتكمااًل 
لمــا بدأتــه فــي خططهــا االســتراتيجية الثــالث والتــي تركــز علــى الجــودة، والعالميــة 
واالســتدامة، والتميــز فــي البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع وريــادة األعمــال. وقــد 
كان لرؤيــة المملكــة 2030 الــدور الكبيــر فــي تطويــر هــذا التوجــه االســتراتيجي للجامعــة، 
ممــا أثمــر نشــاطًا ملحوظــًا فــي الجهــات التابعــة للجامعــة التــي تهتــم برعايــة الموهبــة 
واإلبــداع ودعــم األفــكار واألنشــطة والمشــروعات الرياديــة. وقد نتج عــن هذا االهتمام 
ــات تدعــم هــذا التوجــه  والنشــاط المتنامــي خــالل الســنوات الســابقة إنشــاء عــدة كيان
االســتراتيجي للجامعــة بخاصــة وللدولــة بعامــة. ويأتــي فــي مقدمــة هــذه الكيانــات مركز 
اإلبــداع وريــادة األعمــال، والــذي يســعى أن يكــون منبــرًا مبدعــًا رائــدًا تفاعليــًا خادمــًا 
للجامعــة والمجتمــع فــي مجــال اإلبــداع وريــادة األعمــال. ويعمــل المركــز علــى تقديــم 
نمــوذج متكامــل يشــمل جهــود توعيــة طــالب وطالبــات الجامعــة بريادة األعمــال، ودعم 
ورعايــة المبدعيــن، واحتضــان المشــروعات ذات القيــم العلميــة واالقتصاديــة، وتســريع 
ــات  أعمــال الشــركات الناشــئة، وذلــك عــن طريــق ذراعــي المركــز المتمثليــن فــي حاضن

األعمــال، ومســرعة األعمــال. 
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مركز اإلبداع وريادة األعمال

برامج التوعية
والتأهيل

مسرعة األعمالحاضنات األعمال

رؤية المركز: الريادة في تنمية المشاريع الريادية. 

رسالة المركز: نشر ثقافة االبتكار وريادة األعمال وتنمية المشاريع الناشئة. 

أهداف المركز:

دعم تحول الجامعة إلى جامعة ابتكارية مبدعة.	 

استقطاب ورعاية المبدعين والمبتكرين من طالب وطالبات الجامعة.	 

ــل 	  ــى تحوي ــرواد لإلفــادة مــن أبحاثهــم بشــكل تجــاري ومســاعدتهم عل ــز ال تحفي
أفكارهــم وأبحاثهــم إلــى منتجــات وخدمــات مطلوبــة. 

المساعدة نسبيًا في خفض نسبة البطالة.	 

إنشــاء برامــج دعــم لوجســتي ومــادي بالتنســيق مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة 	 
والصناعيــة والبنكيــة بالمملكــة.

األولــى 	  العمــل  بيئــة  لجعلهــا  الجامعــة  فــي  األعمــال  حاضنــات  دور  تفعيــل 
العمــل. لســوق  وانطالقتــه 

تأســيس جائــزة باســم معالــي مديــر الجامعــة فــي مجــال ريــادة األعمــال تحفيــزًا 	 
ألنشــطة ريــادة األعمــال.

تأهيــل الطــالب وإكســابهم الكفــاءات المعرفيــة والقــدرات المهاريــة لطــرح أفكار 	 
ابتكاريــة وإبداعــات جديــدة تســتثمر فــي إطــالق مشــاريعهم الرياديــة.
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مراحل وخطة العمل بالمركز
ترتكز خطة عمل مركز اإلبداع وريادة األعمال على ثالث مراحل رئيسة هي:

برامج التوعية والتأهيل. 1
احتضان األعمال الريادية. 2
تسريع األعمال الريادية. 3

ولــكل مرحلــة مــن هــذه المراحــل أهدافهــا وخصائصهــا وطرقهــا التنفيذيــة لتحقيــق 
أهدافهــا. حيــث تقــوم فلســفة المرحلــة األولــى علــى توعيــة وتثقيــف طــالب وطالبــات 
األفــكار  وأصحــاب  الراغبيــن  وتأهيــل  األعمــال،  ريــادة  بمفهــوم  وتعريفهــم  الجامعــة 
وخدمــات،  منتجــات  إلــى  تحويلهــا  فــي  منهــم  والجاديــن  اإلبداعيــة،  والمشــروعات 

واستكشــافهم واختيارهــم لنقلهــم إلــى المرحلــة التاليــة فــي عالــم ريــادة األعمــال. 

ويأتــي دور حاضنــات األعمــال فــي المرحلــة الثانيــة حيــث تقــدم الحاضنــات المزيــد مــن 
الدعــم الــالزم لنمــو وتطويــر أفــكار ومشــروعات رواد األعمــال. وُتعــد الحاضنــات بمثابــة 
البيئــة المســاندة المحفــزة لألفــكار والمشــروعات، ويتــم مــن خاللهــا تهيئــة المنــاخ 
المناســب لإلبــداع واالبتــكار وتحويــل مختلــف األفــكار الرياديــة إلــى مشــاريع اســتثمارية 
ناجحــة تعمــل علــى بنــاء االقتصــاد المعرفــي فــي المملكــة. وعــادة مــا تتــراوح فتــرة 
احتضــان المشــروعات الناشــئة بيــن عــدة أشــهر وعــدة ســنوات تكــون بعدهــا قــادرة علــى 
التحــول إلــى منتجــات وشــركات تســتطيع اقتحــام األســواق التجاريــة والمنافســة فيهــا 
بكفــاءة. وهــو الــدور الــذي تقــوم بــه مســرعة األعمــال بالجامعــة فــي المرحلــة الثالثــة 

مــن رحلــة ريــادة األعمــال. 

وتهــدف مســرعة األعمــال بالجامعــة إلــى تزويــد رواد األعمــال بالمعــارف والمهــارات 
والخبــرات التــي تعينهــم علــى إنشــاء وتشــغيل مشــاريعهم وشــركاتهم، وتســريع نموهــا 
وزيــادة فــرص نجاحهــا. وبرغــم تصميــم خطــة العمــل بالمركــز حســب المراحــل الثــالث 
المذكــورة لمالءمــة احتياجــات غالبيــة المســتفيدين، إال أن جميــع البرامــج تقدم خدماتها 
لمختلــف فئــات المســتفيدين مــن خدمــات المركــز وكياناتــه حســب الحاجــة والمرحلــة 

التــي تناســب المســتوى الــذي وصولــوا إليــه فــي ريــادة األعمــال. 
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برامج التوعية والتأهيل

عقد الفعاليات التعريفية بأنشطة المركز وخدماته	 

البرنامج التأهيلي لرواد األعمال	 

ورش العقليات المطلوبة لرواد األعمال	 

محاضرات قصص النجاح	 

برنامج إنجاز السعودية	 

حاضنات األعمال
ُتعــد حاضنــات األعمــال البيئــة المســاندة المحفــزة لألفــكار والمشــروعات، ويتــم مــن 
خاللهــا تهيئــة المنــاخ المناســب لإلبــداع واالبتــكار وتحويــل مختلــف األفــكار الرياديــة إلــى 

مشــاريع اســتثمارية ناجحــة تعمــل علــى بنــاء االقتصــاد المعرفــي فــي المملكــة.

رؤية الحاضنات: 

احتضــان األفــكار اإلبداعيــة ذات الطابــع االســتثماري لطــالب وطالبــات وخريجــي جامعــة 
الملــك عبــد العزيــز.

رسالة الحاضنات: 

إتاحــة الفــرص لطــالب وطلبــات وخريجــي الجامعــة لتحويــل أفكارهــم اإلبداعيــة إلــى 
فــرص عمــل ومشــروعات اســتثمارية حقيقيــة.

أهداف حاضنات األعمال:
القيمــة . 1 العمــل ذات  فــرص  خلــق  علــى  القادريــن  الريادييــن  مــن  جيــل  تكويــن 

ولغيرهــم. لهــم  المضافــة 
توفيــر بيئــة مثاليــة الحتضــان وتطويــر وتنميــة المشــاريع اإلبداعيــة والريادييــن . 2

القائميــن عليهــا.
التخطيط لعملية تعجيل وصول المشاريع المحتضنة ألهدافها.. 3
إخــراج مؤسســات ناجحــة للمجتمــع تمتلــك القــدرة علــى البقــاء واالســتمرارية . 4

باالعتمــاد علــى ذاتهــا.
ابتكار وتنويع مجاالت النشاط التجاري في االقتصاد المحلي.. 5
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خدمات حاضنات األعمال:
تقديــم االستشــارات الفنيــة لتصميــم المنتجــات واإلداريــة للوصــول إلــى نمــاذج . 1

عمــل مناســبة.
تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة داخل الحاضنات.. 2
تدريــب أصحــاب األفــكار االبداعيــة علــى تصميم المنتج ودراســة الســوق المحلي . 3

المستهدف.
المساعدة في االنتهاء من النماذج األولية للمشروع.. 4
توفير مقرات مجهزة للمشاريع المحتضنة.. 5
المســاعدة فــي بنــاء العالقــات مــع رجــال األعمــال والمســتهلكين فــي الســوق . 6

المحلــي والعالمــي.
توصيل رواد األعمال الجدد برياديين ناجحين في المجاالت نفسها.. 7

معايير احتضان األفكار والمشروعات الريادية:
أحــد طــالب وطالبــات أو خريجــي جامعــة . 1 أن يكــون صاحــب فكــرة المشــروع 

الملــك عبــد العزيــز.
أصالة وإبداعية فكرة المشروع وأن تكون الفكرة ذات بعد استثماري.. 2
أن يثبت المتقدم حماسه والتزامه وقدرته على تنفيذ المشروع.. 3
قابلية المشروع للتنفيذ.. 4
التــزام المتقــدم بالعمــل علــى المشــروع وإخراجــه فــي الصــورة النهائيــة فــي . 5

الفتــرة المتفــق عليهــا.
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مسرعة األعمال
ــز بمســاعدة رواد األعمــال مــن  ــد العزي تقــوم مســرعة األعمــال بجامعــة الملــك عب
طــالب الجامعــة وخريجيهــا، وغيرهــم ممــن لديهــم أفــكار ناضجــة ومشــروعات طموحــة، 
ويرغبــون فــي تحويــل تلــك األفــكار والمشــروعات إلــى منتجــات وشــركات تســتطيع 

ــة والمنافســة فيهــا بكفــاءة. اقتحــام األســواق التجاري

فيــه  المشــاركين  األعمــال  رواد  تزويــد  إلــى  األعمــال  مســرعة  برنامــج  ويهــدف 
مشــاريعهم  وتشــغيل  إنشــاء  علــى  تعينهــم  التــي  والخبــرات  والمهــارات  بالمعــارف 
وشــركاتهم، وتقديــم التدريــب والرعايــة واإلشــراف، والدعــم الــالزم للــرواد علــى أيــدي 
أســاتذة ومدربيــن وخبــراء عالمييــن ومحلييــن، يتميــزون أكاديميــًا وعمليــًا فــي مجــال 

األعمــال.  ريــادة 

رؤية المسرعة:  
أن تكون مسرعة أعمال رائدة في صناعة ريادة األعمال.

رسالة المسرعة: 
دعــم  فــي  للمســاهمة  شــركاتهم  وتطويــر  إنشــاء  علــى  األعمــال  رواد  مســاعدة 

المعرفــة. علــى  القائــم  الوطنــي  االقتصــاد 

أهداف المسرعة:

تنفيذ البرامج التدريبية لتزويد رواد األعمال بالمعارف والمهارات.. 1

وتشــغيل . 2 إنشــاء  علــى  للمشــاركين  واإلشــراف  والرعايــة  النصائــح  تقديــم 
الخاصــة. مشــاريعهم 

نشر ثقافة ريادة األعمال في مجتمع الجامعة وخارجها. . 3

دعــم رّواد األعمــال المتميزيــن لتطويــر أفكارهــم المبتكــرة والدخــول بهــا إلــى . 4
الســوق.

تكامل المنظومة الداعمة لرواد األعمال بالجامعة. . 5
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مقر مسرعة األعمال
يضــم مقــر المســرعة -الــذي تبلــغ مســاحته نحــو 1200 متــرًا مربعــًا- منطقَة اســتقبال 
كبيــرة، ومناطــَق جلــوس مفتوحــة تخــدم مرتــادي المســرعة وزوارهــا، ومكاتــَب مخصصًة 
لــرواد األعمــال ومــزودًة بوســائل التقنيــة واالتصــاالت الحديثــة، ومعماًل للحاســب اآللي 
وبرامجــه وتقنياتــه، وقاعــًة مخصصــة للتدريــب وورش العمــل، ومســرحًا للمحاضــرات 
واللقاءات العامة والعروض يتســع لنحو 130 شــخصًا، ومنطقًة لالســتراحة والجلســات 
االجتماعيــة تمــزج بيــن عبــق الماضــي وروح العصــر، باإلضافــة إلــى توفــر خدمــة اإلنترنــت 
الســلكي والالســلكي، ووجــود مكاتــب إداريــة وتشــغيلية، وغيــر ذلــك مــن المرافــق 

والخدمــات المختلفــة.

برامج وخدمات مسرعة األعمال

للمســرعة . 1 اإللكترونــي  الموقــع  عبــر  األعمــال  فــي دورات مســرعة  التســجيل 
وبدعــم وإعــالن حســابات المســرعة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي حيــث يتــم 
تعبئــة النمــوذج اإللكترونــي للتقديــم علــى دورة المســرعة، ثــم يتــم اســتقبال 
ــم  ــن المرشــحين، ث ــم عقــد المقابــالت الشــخصية للمتقدمي ــات وفرزهــا، ث الطلب

اختيــار المرشــحين للمشــاركة فــي البرنامــج.

تقديــم العديــد مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل التخصصيــة التــي تركــز علــى . 2
األكاديمييــن،  األســاتذة  مــن  مزيــج  العمليــة ويقدمهــا  والتطبيقــات  الخبــرات 
ــرات العمليــة فــي مجــال  هيــن مــن أصحــاب الخب والمدربيــن المحترفيــن، والموجِّ
ريــادة األعمــال، باإلضافــة إلــى تقديــم الخدمــات واالستشــارات االحترافيــة لــرواد 
أعمــال المســرعة، بالتعــاون مــع مؤسســات رائــدة فــي مجــال األعمــال والماليــة 

والمحاســبة والتســويق وغيرهــا.

تنظيــم مجموعــة مــن اللقــاءات واالجتماعــات بيــن الــرواد المشــاركين في دورات . 3
المســرعة والعديــد مــن الخبــراء ورواد األعمــال المتميزيــن، وأصحــاب الشــركات 
واألعمــال التجاريــة الناجحــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي، مــن 

الذيــن كانــت لهــم بدايــات مشــابهة للــرواد المشــاركين. 

األعمــال . 4 رواد  لتوعيــة  قانونييــن  ومستشــارين  محاميــن  مــع  لقــاءات  عقــد 
بهــا.  اإلحاطــة  عليهــم  الواجــب  القانونيــة  والواجبــات  والحقــوق  بالمتطلبــات 
يخــص مشــروعاتهم  للــرواد فيمــا  القانونيــة  النصائــح واالستشــارات  وتقديــم 

الناشــئة.

تدريــب رواد المســرعة علــى إعــداد خطــط العمــل والدراســات الماليــة وتقديــم . 5
ــة بمشــروعاتهم أمــام المســتثمرين. العــروض التعريفي
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بــرواد األعمــال المشــاركين وذلــك . 6 لقــاء المســتثمرين وإقامــة معــرض خــاص 
خــالل الحفــل الختامــي للــدورات الســنوية للمســرعة والــذي يحضــره عــدد كبيــر 
مــن المســؤولين والمســتثمرين ورجــال وســيدات األعمــال والمهتميــن بريــادة 

األعمــال واإلعالمييــن.

اســتضافة الجهــات الداعمــة والمهتمــة بريــادة األعمــال والتعــاون معهــا وعقــد . 7
االتفاقيــات وإقامــة الفعاليــات الخاصــة بريــادة األعمــال والمشــاركة فيها، ودعم 

رواد المســرعة للمشــاركة فــي تلــك الفعاليــات.

الدورات السنوية لمسرعة وحاضنة األعمال
الدورة األولى للمسرعة لعام 1438هـ / 2017-2016م   	

والتــي اســتغرقت ســتة أشــهر قدمــت خاللهــا المســرعة برنامجهــا وخدماتهــا ألكثــر 
مــت  مــن 30 مشــاركًا مــن رواد األعمــال، عملــوا علــى 17 مشــروعًا تجاريــًا ناشــئًا. وقــد ُقدِّ
فــي الــدورة عــدد مــن ورش العمــل المكثفــة فــي ريــادة األعمــال عــن طريــق مجموعــة 
مــن أســاتذة وأعضــاء هيئــة التدريــس المختصيــن والمميزيــن بفريــق بابســون العالميــة 
وهــي الجهــة األولــى فــي ريــادة األعمــال عالميــًا. وقــد شــملت ورش العمــل والــدورات 

الموضوعــات التاليــة:
فهم السوق والزبائن	 
عملية ريادة األعمال: نموذج األعمال اإلبداعي	 
فهم العوامل التي تساعد أو تعيق النمو وتمويل النمو	 
تمويل األعمال الرائدة	 
المراحل المتقدمة في نمو األعمال	 
التسويق والقيام بالمبيعات	 
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كمــا تــم عقــد العديــد مــن ورش العمــل المتخصصــة فــي المهــارات المســاندة التــي 
يحتاجهــا رواد األعمــال، باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات نوعيــة ودعــم لوجســتي للــرواد 
المشــاركين بمــا فــي ذلــك توفيــر االستشــارات، واالجتمــاع بالخبــراء ورواد األعمــال 
وأصحــاب الشــركات الناجحــة، وعقــد الــدورات التدريبيــة المســاندة لرفــع مهــارات أعضــاء 
الفــرق المشــاركة فــي عــدد مــن المجــاالت اإلداريــة والتقنيــة واللغويــة التــي يحتاجونهــا 

مثــل:
اختيار وصنع العالمات التجارية 	 
وتصميم المواقع اإللكترونية 	 
وتصميم تطبيقات الجوال والمتاجر اإللكترونية 	 
وإعداد خطط األعمال والتسويق 	 
وتقوية مهارات اللغة اإلنجليزية، وغيرها من المهارات.	 

مشروعات رواد األعمال في الدورة األولى للمسرعة:  

كلين آب: للخدمات المميزة لتنظيف وكي المالبس استالمًا وتوصياًل. . 1

أكوابنكا: لدمج االستزراع السمكي والزراعة المائية في نظام موحد ومغلق.. 2

أكاديميــة العنايــة بالســيارات: للعنايــة االحترافيــة بســيارات الشــركات واألفــراد . 3
فــي مواقعهــم.

الحرميــن . 4 لــزوار  التذكاريــة  والمجســمات  الهدايــا  وصناعــة  لتصميــم  ســوفيزار: 
والمملكــة.

أكثــر . 5 بطــرق  المراحيــض  لمســتخدمي  المختلفــة  االحتياجــات  لتلبيــة  ُقرُفــص: 
صحيــة.

التمــور . 6 مــن  المســتخلص  الســائل  الســكر  وتســويق  لتصنيــع  المحبــة:  تمــور 
. لمختلفــة ا

رمز الَكِلم: لتطوير فن رسم الجرافيتي ومنتجاته وتسويق أدواته وفعالياته.. 7

المختلفــة . 8 المجــاالت  فــي  المســتقلين  خدمــات  لتقديــم  لســتكال:  منصــة 
للشــركات.

مــدن . 9 فــي  المقامــة  المختلفــة  الفعاليــات  لتســويق  نوشــن:  إيفينــت  منصــة 
المملكــة.

بتش آند كلوز: لتدريب رواد األعمال على عرض مشاريعهم باحترافية وفعالية.. 10
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بسمة لتنظيم المناسبات: لترتيب المناسبات باحترافية وسرعة وفعالية.. 11

.إيــزي بايونــك تكنولوجــي: إلعــادة األمــل لفاقــدي الحركــة بالبدلــة المعدنيــة . 12
الكهرودايناميكيــة.

ة للتمور: لتوريد التمور وإعادة تعبئتها وتسويقها بطرق مختلفة.. 13 مذاق الفذَّ

مكانــك الثالــث: لبيئــة جاذبــة للمتعــة والفائــدة تأتــي فــي المنزلــة الثالثــة بعــد . 14
المنــزل والعمــل.

الصنــدوق األخضــر: إلعــادة تدويــر حاويــات المشــروبات البالســتيكية والمعدنيــة . 15
والزجاجيــة.

جــدة دايفنــج:  لتقديــم خدمــات متكاملــة واحترافيــة لهــواة الغــوص والرياضــات . 16
البحريــة.

تيست كَلب: للحصول على خدمات وتخفيضات وميزات خاصة من المطاعم.. 17

الدورة الثانية للمسرعة لعام 1439هـ / 2018م
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والتــي ُعقــدت فــي الفتــرة مــن 18 جمــادى األولــى 1439هـــ الموافــق 4 فبرايــر 
2018م إلــى 9 شــعبان 1439هـــ الموافــق 25 إبريــل 2018م. حيــث قدمــت برنامجهــا 
وخدماتها ألكثر من 20 مشــاركًا من رواد األعمال، عملوا على أكثر من 10 مشــروعات 
وشــركات تجاريــة ناشــئة. وقــد شــملت محــاور الــدورة الثانيــة للمســرعة عــدة دورات مــن 

أهمهــا:
الدورة التقديمية لرواد األعمال المشاركين	 
دورة االحترافية الشخصية 	 
العمل ضمن فريق 	 
مهارات العرض واإللقاء الفعال 	 
إعداد نماذج األعمال 	 
المحاسبة والمالية	 
معرفة السوق وتسويق السلع والخدمات 	 
التسويق اإللكتروني 	 

أســاتذة ومدربــون مختصــون،  يقدمهــا  التــي  التدريبيــة  المحــاور  مــن  ذلــك  وغيــر 
هــون مــن أصحــاب الخبــرات األكاديميــة والميدانيــة فــي مجــال ريــادة األعمــال،  وموجِّ
إلــى تقديــم الخدمــات عاليــة  وتركــز علــى الخبــرات والتطبيقــات العمليــة، باإلضافــة 
الجــودة لــرواد أعمــال المســرعة، بالتعــاون مــع مؤسســات عالميــة رائــدة فــي مجــال 
األعمــال، وتشــمل هــذه الخدمــات: خدمة التوجيــه )Mentoring( واالستشــارات العامة 
والفرديــة لفــرق العمــل، فــي العديــد مــن المجــاالت والتــي منهــا الجوانــب القانونيــة 
ــرواد فــي  والماليــة والمحاســبية، وخدمــات الدعــم التقنــي واللوجســتي، ومســاعدة ال
بنــاء شــبكة مــن العالقــات مــع الموجهين، والخبــراء ومجموعات المســتثمرين، والجهات 

المختلفــة ذات العالقــة بريــادة األعمــال ودعــم الشــركات الناشــئة.
وقــد قــدم الــدورات التخصصيــة فــي الــدورة الثانية للمســرعة عدد من االستشــاريين 
والموجهيــن المختصيــن المحترفيــن مــن أصحــاب الخبــرات المميــزة محليــًا ودوليــًا فــي 
ــر الشــركات  ــادة األعمــال، باإلضافــة إلــى شــركة إرنيســت وينــج وهــي مــن أكب مجــال ري
الرائــدة عالميــًا فــي مجــال الخدمــات الماليــة والمحاســبية وتــم التعاقــد معهــا لتقديــم 
لــرواد أعمــال المســرعة لتدريبهــم علــى إعــداد  خدمــات ماليــة ومحاســبية احترافيــة 

القوائــم الماليــة والمحاســبية لشــركاتهم الناشــئة.
مشروعات رواد األعمال في الدورة الثانية للمسرعة:  

بوابة مسار: لتسهيل إدارة مراحل رحالت وخدمات الحج والعمرة.. 1

ُنهــى تــك: لتقديــم باقــات ومنتجــات إنترنــت األشــياء والــذكاء الصناعــي وتحقيق . 2
االســتدامة ورفــع الكفــاءة عــن طريــق الحلــول الذكية .
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ملعبــك: تطبيــق لحجــز مالعــب كــرة القــدم المنتشــرة فــي المــدن بطريقــة . 3
جديــدة وميــزات مبتكــرة.

إيــزي دبــاب: تطبيــق متخصــص فــي إدارة وتقديــم خدمــات نقــل البضائع لألفراد . 4
والمتاجر.

تأنيــم: إلنتــاج الرســوم المتحركــة والقصــص المصــورة بطابــع شــبابي متنــوع . 5
وجــودة عاليــة لتعزيــز القيــم العربيــة.

فايف للعناية: منصة لعميالت الصوالين النسائية وخبيرات التجميل. . 6

استيت آر أص: موقع وتطبيق إلدارة األمالك والعقارات.. 7

ســاهم: موقــع إلكترونــي لتقديــم حلــول متكاملــة لتلبيــة االحتياجــات الســكانية . 8
للعمــالء وبنــاء منازلهــم.

أسناني: موقع وتطبيق مختص في مجال طب الفم واألسنان.. 9

بنــك التدويــر: جهــاز لتدويــر المخلفــات المنزليــة بطريــق ذكيــة لتحقيــق قيــم . 10
للفــرد واألســرة والمجتمــع. اقتصاديــة 

الدورة الثالثة لمسرعة وحاضنة األعمال لعام 1440هـ / 2019-2018م
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أربعيــن مشــاركًا  مــن  برامجهمــا وخدماتهمــا ألكثــر  والحاضنــة  المســرعة  قدمــت 
ومشــاركة مــن رواد ورائــدات األعمــال ضمــن فعاليــات دورتهمــا الثالثــة لعــام 1440هـــ 
2019-2018م، التــي عمــل فيهــا رواد األعمــال لعــدة أشــهر علــى تطويــر شــركاتهم 
الناشــئة ومشــاريعهم الريادية. حيث كان من أبرزها تســع شــركات ناشــئة في مســرعة 

األعمــال هــي:

أي بيِفــت )I-Pivot( وهــو برنامــج لدعــم رواد وحاضنــات ومســرعات األعمــال . 1
ــة ومتابعــة أدائهــا. ــم األفــكار والمشــاريع الريادي فــي تقيي

بركــة بلــس  )Plus( وهــو تطبيــق ومنصــة إلكترونيــة لتســويق فائــض الطعــام . 2
الطــازج بقيمــة مخفضــة تســتفيد منهــا المطاعــم والزبائــن.

هويتــي وهــو متجــر إلنتــاج وتســويق منتجــات تحمــل شــعار المنشــأة بهــدف . 3
تعزيــز االنتمــاء لــدى منســوبيها ومحبيهــا.

بطوالتــي وهــي منصــة إلكترونيــة إلقامــة وتنظيم وأتمتة بطوالت ومنافســات . 4
وألعــاب الفيديــو واأللعاب الذهنية.

وهــو نظــام ذكــي إلدارة طاقــة . 5  Smart Energy Management System
المبانــي عــن طريــق معالجــات وخوارزميــات حفــظ الطاقــة.

الئــق وهــو تطبيــق إلكترونــي رياضــي يســاعد المســتخدم على حســاب الســعرات . 6
علــى  والحصــول  صحيــة  وجبــات  وطلــب  المقطوعــة  والمســافات  الحراريــة 

امتيــازات متنوعــة.
باِلــت Pallet وهــو مشــروع تقنــي خدمــي لمســاعدة أصحــاب المطاعــم فــي . 7

إدارة سلســلة اإلمــداد والمســتودعات والمرتجعــات والخدمــات اللوجســتية.
جليســة األطفــال Care Baby Sitter وهــو مشــروع لحــل مشــكالت رعايــة . 8

األطفــال أثنــاء غيــاب وانشــغال ذويهــم بيســر وأمــان.
My Big Show وهــو منصــة إلكترونيــة لحجــز وشــراء التذاكــر وتقديــم خدمــات . 9

متنوعــة لــكل مــا يتعلــق بالترفيــه والفعاليــات الرياضيــة وغيرهــا.

أما حاضنة األعمال فقد كانت أبرز مشاريعها الريادية:
الجديــدة . 1 الطبيــة  واألجهــزة  المعــدات  علــى  للحصــول  تطبيــق  وهــو   I-Care

المســتخدمين. بيــن  وتبادلهــا  والمســتعملة 
فويتكس  )VOITX( وهي أداة برمجية تســتخدم الذكاء االصطناعي لمســاعدة . 2

النصــوص  تحويــل  فــي  التعليميــة-  المؤسســات  فــي  -وبخاصــة  المكفوفيــن 
المنطوقــة إلــى مكتوبــة والعكــس.
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ــار . 3 ــع وإنشــاء أو اختي ــي لتيســير التواصــل مــع المطاب ــع وهــو موقــع إلكترون طاِب
تصاميــم تناســب مختلــف االحتياجــات واألذواق.

المســتلزمات . 4 بيــع  فــي  إلكترونــي متخصــص  MedBay وهــو متجــر وتطبيــق 
لألفــراد. الطبيــة 

الشركات الناشئة بالتعاون مع شركة إنجاز السعودية  
شــركة كيــس : أنتجــت أكيــاس بديلــة ألكيــاس النايلــون والــورق، وهــي متعــددة . 1

األحجــام واالســتخدام. تهــدف إلــى تحســين تجربــة المســتهلك وتثقيفــه ليكــون 
كّيًســا وصديقــا للبيئــة. 

شــركة أصحــاء : اهتمــت بحمايــة المجتمــع والتوعيــة الصحيــة للفــرد عــن طريــق . 2
تذكيــرات  لبياناتــه ويرســل  يكــون مرجعــا صحيــا  حيــث  بالصحــة  يهتــم  تطبيــق 

وقائيــة مناســبة لحالــة الشــخص . 
شــركة اكتراء: خدمة اجتماعية لثقافة التعاون واالســتثمار بين طالب وطالبات . 3

المتوفــرة  المــوارد  باســتغالل  العزيــز  عبــد  الملــك  جامعــة  وجميــع منســوبي 
واالســتفادة منهــا بالشــكل الصحيــح عــن طريــق موقــع يتــم فيــه عمليــة ايجــار 

واســتئجار المســتلزمات التــي قــد يحتاجونهــا. 
شــركة بيــن البينيــن : أنتجــت مفكــرة عملية تحتوي علــى قائمة محتويات للكتب . 4

المقــروءة مــع صفحــة تحديــد االهــداف والتقييــم وايضــا اضافــة مالحظــات 
واقتباســات اعجبتــك ليكــون مرجعــا صغيــرا لكتــب متعــددة. 

نمــاذج . 5 وهــي   )Mini Aquaponics( الشــركة  منتــج   :  )ALIVE.CO( شــركة 
بســيطة ومتميــزة لنظــام زراعــي مائــي ســهل ومبتكــر دون الحاجــة للتربــة، يعتمد 
علــى معيشــة تكافليــة بيــن النباتــات واألســماك معــا، موفــر للميــاه وذو قيمــة 

ــة.  ــة المكلفــة، وصديــق للبيئ جماليــة كبديــل طبيعــي للزين
مــن . 6 ويســتهدف  خدمــات  مجموعــة  يقــدم  جهــاز  توفيــر   B-SAFF: شــركة  

يحتاجــون للرعايــة المســتمرة كاألطفــال ومرضــى الزهايمــر لســهولة تعقبهــم 
والعثــور عليهــم فــي حــاالت الضيــاع أو حتــى للمراقبــة واالطمئنــان. 

شــركة :Green Textile )إلعــادة اســتخدام الجينــز وتحويلــه إلــى حقائــب مريحــة . 7
بجــودة عاليــة  ممــا يســاهم فــي المحافظــة علــى البيئــة. 

شــركة بشــكة :  إنتــاج لعبــة ورقيــة »آخــر كلمــة » وهــي لعبــة تفاعليــة تعتمــد . 8
علــى الســرعة والمعلومــات العامــة وبذلــك ســاهمت فــي ربــط الترفيــه بالثقافــة 

العربيــة مــن خــالل العــاب ورقيــة إبداعيــة بطابــع مختلــف. 
شــركة  I bazar  : موقــع إلكترونــي يجمــع أصحــاب البــازارات للوصــول للمنتجــات . 9

بأســرع وقــت وأقــل جهــد. وجعلهــا أكثــر قــرب مــن العميــل والمســتهلك. 
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فعاليات ومشاركات مختلفة
وقــد قــدم مركــز اإلبــداع وريــادة األعمــال ومســرعة وحاضنــة األعمــال العديــد مــن 
البرامــج والمناشــط والخدمــات النوعيــة لــرواد األعمــال   خاصــة، والمهتميــن بمجــال 

ريــادة األعمــال عامــًة. ومــن ذلــك:

المشــاركة فــي برنامــج وزارة التعليــم »صنــاع األعمــال« عــام 1438هـــ الــذي 	 
اســتضافته إدارة التعليــم بمحافظــة جــدة تحــت رعايــة معالــي وزيــر التعليــم 
الدكتــور أحمــد العيســى فــي الفتــرة مــن 9-6 جمــادى الثانــي 1438هـــ بمشــاركة 
20 إدارة تعليميــة وأكثــر مــن 150 طالبــاً وطالبــة مــن مختلــف مناطــق المملكــة.

الملــك 	  جامعــة  وخريجــي  لطــالب  التاســع  المهنــي  الملتقــى  فــي  المشــاركة 
عبــد العزيــز عــام 1438هـــ الــذي تــم افتتاحــه يــوم األحــد 20/6/1438هـــ بحضــور 
ــر الجامعــة وســعادة وكالء الجامعــة وجمــع كبيــر مــن المســؤولين  معالــي مدي
بالجامعــة وممثلــي الجهــات الحكوميــة وشــركات القطــاع الخــاص، والذي اســتمر 
لمــدة أربعــة أيــام بمركــز الملــك فيصــل للمؤتمــرات وســط مشــاركة 40 جهــة مــن 

القطاعيــن العــام والخــاص.

ــادة األعمــال بالتعــاون مــع 	  ــن فــي ري ــب المدربي إقامــة دورة متخصصــة لتدري
ــي  ــع الثان ــوم الخميــس 17 ربي ــدأت ي ــة عــام 1439هـــ والتــي ب بابســون العالمي
ــر 2018م. حيــث تضمنــت الــدورة أكثــر مــن 80 ســاعة  1439هـــ الموافــق 4 يناي
تدريبيــة موزعــة علــى 3 أســابيع وشــارك فيهــا أكثــر مــن 30 مشــاركًا ومشــاركة 
مــن داخــل وخــارج الجامعــة مــن ذوي التخصــص واالهتمــام بريــادة األعمــال 

وتدريــب رواد األعمــال.

المشــاركة فــي معــرض شــباب األعمــال التاســع عــام 1439هـــ تحــت عنــوان 	 
ــذي افتتحــه محافــظ جــدة صاحــب الســمو الملكــي  ــا« ال »بشــبابنا نحقــق رؤيتن
األميــر مشــعل بــن ماجــد بــن عبــد العزيــز يــوم الخميــس 17/4/1439هـــ الموافــق 
4 ينايــر 2018م والــذي كــرم فيــه ســموه جامعــة الملــك عبــد العزيــز ممثلــة فــي 
مســرعة األعمــال لدعمهــا لــرواد األعمــال مــن شــباب المملكــة. وقــد اســتمرت 

فعاليــات المعــرض مــدة أربعــة أيــام.

المشــاركة فــي ملتقــى »شــغف« الثانــي بالغرفــة التجاريــة الصناعيــة بمكــة 	 
المكرمــة عــام 1439هـــ حيــث شــاركت مســرعة األعمــال فــي فعاليــات معــرض 
ملتقــى »شــغف« الثانــي بالغرفــة التجاريــة الصناعيــة بمكــة المكرمــة والــذي 
أقيــم فــي الفتــرة مــن 8 إلــى 11 شــعبان 1439هـــ الموافــق للفتــرة مــن 24 إلــى 
27 إبريــل 2018م الــذي افتتحــه صاحــب الســمو الملكــي األميــر عبــد اللــه بــن 
بنــدر نائــب أميــر منطقــة مكــة المكرمــة واســتمرت فعالياتــه مــدة أربعــة أيــام 

ــم. ــر مــن 8000 مهت وحضــره أكث
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عقــد اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة منافــع الماليــة، وذلــك بتاريــخ األربعــاء 8 صفــر 	 
1440هـــ الموافــق 17 أكتوبــر 2018م. وتتيــح االتفاقيــة لرواد األعمال بحاضنات 
واســتثمارات  تمويــل جماعــي  علــى  الحصــول  بالجامعــة  األعمــال  ومســرعات 
لشــركاتهم الناشــئة عــن طريــق منصــة منافــع الماليــة. حيــث أنشــأت الشــركة 
الســوق  )فينتــك( فــي  الماليــة  التقنيــة  ابتــكار  لدعــم  منصــة تمويــل جماعــي 
الماليــة بالمملكــة. وتعــد شــركة منافــع أول شــركة تقنيــة ماليــة مرخصــة مــن 
هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة لتقديــم خدمــة تمويــل الملكيــة الجماعيــة.

المشــاركة فــي »ملتقــى بيــان منطقــة مكــة« برعايــة صاحــب الســمو الملكــي 	 
األميــر خالــد الفيصــل، مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة 
المكرمــة. وحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر عبــد اللــه بــن بنــدر بــن عبــد 
العزيــز نائــب أميــر منطقــة مكــة المكرمــة، والــذي عقــد فــي الفتــرة مــن 22 إلــى 
25 صفــر 1440 هـــ الموافــق 31 أكتوبــر3-  نوفمبــر 2018م. والــذي نظمتــه 
الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة )منشــآت(، وتضمــن مؤتمــرًا 
ومعرضــًا وجلســات نقــاش وتوجيــه واستشــارات ولقــاء مســتثمرين مــع رواد 

األعمــال وأصحــاب الشــركات الناشــئة.

ريــادة 	  ثقافــة  لنشــر  بالجامعــة  الطالبــات  بشــطر  متعــددة  فعاليــات  إقامــة 
األعمــال والمبــادرة والمســؤولية، ومــن ذلــك المحاضــرات والنــدوات العامــة، 
وتقديــم عــرض مســرحي بعنــوان »األغنيــاء واألثريــاء«، والتعــاون مــع برنامــج 

إنجــاز الســعودية -الــذي يســاعد الطــالب علــى إطــالق مشــروعاتهم الخاصــة- 	 
والــذي فــازت فيــه شــركة »عريشــة« مــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز بالمركــز 
األول علــى فئــة الجامعــات بالمملكــة لعــام 2018م حيــث تقــدم خدمــة تصميــم 
ــادة المســطحات والمســاحات الخضــراء فــي  األســطح واألفنيــة والشــرفات لزي

البيئــة.

إقامــة عــدة فعاليــات ضمــن األســبوع العالمــي لريــادة األعمــال -فــي منتصــف 	 
شــملت  2018م-  نوفمبــر  شــهر  أواخــر  الموافــق  1440هـــ  األول  ربيــع  شــهر 
دورة مركــزة عــن ريــادة األعمــال ونصائــح عمليــة لــرواد األعمــال، ومحاضــرة عــن 
مســتقبل االســتثمار فــي المملكــة، ولقــاًء مــع مجموعــة مــن رواد األعمــال 
وأصحــاب الشــركات الناشــئة، وتوقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع مؤسســات فاعلــة 
فــي مجــال ريــادة األعمــال. وقــد أقيمــت الفعاليــات المذكــورة بمركــز الملــك 
فيصــل للمؤتمــرات بجامعــة الملــك عبــد العزيــز وكانــت الدعــوة فيهــا عامــة 
ومفتوحــة للجميــع مــن طــالب وطالبــات ومنســوبي الجامعــة وأفــراد المجتمــع.
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صاحــب 	  برعايــة  الناشــئة«  للشــركات  الســعودي  »الملتقــى  فــي  المشــاركة 
الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل، مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين، أميــر 
ــع األول  ــى 18 ربي ــرة مــن 16 إل ــذي عقــد فــي الفت منطقــة مكــة المكرمــة. وال
العامــة  الهيئــة  2018م. والــذي نظمتــه  26-24 نوفمبــر  1440 هـــ الموافــق 
للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة )منشــآت(، وتضمن مؤتمرًا ومعرضًا وجلســات 
نقــاش وتوجيــه واستشــارات وعــروض قصيــرة ألصحــاب الشــركات الناشــئة أمــام 

المســتثمرين.

 	 3 إلــى  فبرايــر   27 مــن  العاشــر«  األعمــال  شــباب  »معــرض  فــي  المشــاركة 
مــارس 2019م بمركــز جــدة للمنتديــات والفعاليــات،  الــذي افتتحــه محافــظ 
ــز، ضمــن  ــد العزي ــن عب ــن ماجــد ب ــر مشــعل ب جــدة صاحــب الســمو الملكــي األمي
الفعاليــات المشــتركة الحتفــال غرفــة جــدة بخمســة وســبعين عامــًا علــى إنشــائها 

وذلــك برعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين.
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بعض إنجازات قطاعات مركز اإلبداع وريادة األعمال في أرقام:
عدد الشركات الناشئة والمشروعات الريادية المحتضنة: أكثر من 52 	 

عــدد ســاعات التدريــب والتوجيــه واإلرشــاد المقدمــة لــرواد األعمــال: أكثــر مــن  	 
1200 ســاعة

عدد الفعاليات والدورات وورش العمل والندوات المقامة: أكثر من 30	 

عــدد المســتفيدين المباشــرين مــن الفعاليــات وورش العمــل والنــدوات: أكثــر 	 
مــن 1500 شــخصًا

إجمالــي االســتثمارات فــي الشــركات المحتضنــة والناشــئة: أكثــر مــن 2,000,000  	 
ريال ســعودي

مسرعات األعمال برنامج التوعية والتأهيلحاضنات األعمال

المستفيدون من الفعاليات وورش 
العمل والندوات

الفعاليات وورش العمل والندوات

ساعات التدريب والتوجية واإلرشاد 
المقدمة لرواد األعمال

االستثمارات في الشركات 
2.000.000 ريالالمحتضنة والناشئة

40

850 ساعة

1150
24

الشركات المحتضنة والناشئة

مركز اإلبداع 
وريادة األعمال
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2-7 البنية التحتية

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

تابعــة 2-7 البنية التحتية شــركات  وجــود   4-7-2
التقنيــة  األوديــة  مثــل  للجامعــة 

للجامعــة التابعــة 

- بيــان باألوديــة التقنيــة وملخــص بأهم أنشــطتها 
وإنجازاتها السنوية.

شركة وادي جدة
وتاريــخ  )م/20(  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  جــدة  وادي  شــركة  تأسســت 
العزيــز،  الملــك عبــد  بالكامــل لجامعــة  15/4/1431 هـــ كشــركة مســاهمة مملوكــة 
عبــر  المعرفــي  االقتصــاد  تطويــر  فــي  الفاعلــة  المســاهمة  إلــى  الشــركة  وتهــدف 
االســتثمار فــي صناعــة ونقــل التقنيــة وتوطينهــا وتطويرهــا واســتثمار بــراءات االختــراع 
االقتصاديــة  األنشــطة  فــي  واالســتثمار  الصناعيــة،  والنمــاذج  الفكريــة  والحقــوق 
المســاندة والصناعــات المعرفيــة. ولهــا نظــام أســاس خــاص بهــا، وينطبــق عليهــا نظــام 

المســاهمة  الشــركات 

أغراض الشركة:

االستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها.. 1

تهيئــة طــالب الجامعــة للعمــل فــي القطــاع الخــاص مــن خــالل التدريــب والتأهيــل . 2
وتوفيــر الفــرص الوظيفيــة المناســبة خــالل المرحلــة األكاديميــة.

لخدمــة . 3 اقتصاديــا  المجديــة  العلميــة  األبحــاث  إلجــراء  المناســبة  البيئــة  توفيــر 
المعرفــة. اقتصــاد 

تأسيس حاضنات التقنية واالستثمار فيها.. 4

استثمار براءات االختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية.. 5

االستثمار في األنشطة االقتصادية المساندة والصناعات المعرفية.. 6

استقطاب الكفايات المتميزة من العلماء والمستشارين.. 7

توفير فرص االستثمار في البحث العلمي والتطوير ألعضاء هيئة التدريس.. 8

تقديم االستشارات في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وصناعة التقنية.. 9

ــر األرض المخصصــة لمشــروع وادي جــدة للتقنيــة وأراضــي . 10 االســتثمار فــي تطوي
الجامعــة المتاحــة لتوفيــر البيئــة الجاذبــة للعلمــاء والموظفيــن وعوائلهــم.
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جــذب االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة للمشــاركة فــي دعــم أغــراض الشــركة، . 11
والتعــاون مــع الهيئــات والشــركات والمؤسســات التــي تمــارس نشــاطًا مماثــاًل أو 

مكمــاًل لنشــاطها.

إنجازات  شــركة وادي جدة: تأســيس عدد من الشــركات التابعة تعمل في المجاالت 
التالية:

قطاع التعليم والموارد البشرية أ. 

القطاع الصحي ب. 

قطاع التقنية واالستشارات ج. 

قطاع التعليم والموارد البشرية:

1- شركة المنظومة السعودية لتطوير التعليم والتدريب )صافية(

ــر مجــال التعليــم والتدريــب، وحيــث أن التدريــب  وهــي شــركة متخصصــة فــي تطوي
والتعليــم وتطويرهــا مــن أهــم العوامــل التــي تســاعد األشــخاص لتحســين أوضاعهــم 
المهنيــة والدراســية علــى حــد ســواء، هــذا مــا يحتــم علينــا ويضــع حــول عاتقنــا مســؤولية 
ضمــان وحســن اختيــار البرامــج المتنوعــة المقدمــة مــن قبــل شــركاء النجــاح لـــ صافيــة 
مــن معاهــد ومراكــز للغــات ومراكــز تدريــب إداريــة واستشــارات مــوارد بشــرية وتطويــر 
للمنظمــات داخــل وخــارج المملكــة., ومــن هــذا المنطلــق يتبــع شــركة صافيــة عــدة 

شــركات فرعيــة وهــي:

2.مدرسة جدة المتطورة لتعليم قيادة المركبات

انطالقــا مــن مذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز واإلدارة 
العامــة للمــرور إلنشــاء مدرســة لتعليــم قيــادة المركبــات داخــل حــرم الجامعــة وفًقــا 
للموصفــات والمعاييــر الدوليــة، وذلــك توافًقــا مــع األمــر الســامي الكريــم القاضــي 
بالســماح للمــرأة بقيــادة الســيارة اعتبــارا مــن 10/10/1439هـــ. بــدأت شــركة المنظومــة 
الســعودية لتطويــر التعليــم والتدريــب ” صافيــة” إلنشــاء مدرســة جدة المتطــورة لتعليم 

القيــادة كأحــد الفــرص االســتثمارية الواعــدة فــي المملكــة متخذيــن شــعار:

»مجتمــع حيــوي. بيئــَة عامــرة .. ســنتبنى إجــراءات اضافيــة لضمــان الســالمة المروريــة 
وتقليــص الحــوادث الطرقــات وأثارهــا لننعــم فــي مدننــا بمســتوى عالــي مــن االمــن 

والتطــور«
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الرؤية: 

التمّيز في تمكين تقنيات القيادة اآلمنة والمتطورة.

الرسالة: 

ــى  ــز عل ــد العزي ــادة المتطــورة بجامعــة الملــك عب ــم القي تعمــل مدرســة جــدة لتعلي
فــي  قيــادة  رخصــة  علــى  الحصــول  فــي  للراغبيــن  المتمّيــز  التدريــب  تقديــم خدمــات 
المملكــة العربيــة الســعودية لتمكينهــم مــن القيــادة اآلمنــة وذلــك مــن خــالل التعــاون 
مــع الجهــات المختصــة وفــق أفضــل التقنيــات والمعاييــر العالميــة وبمــا يحقــق عوائــد 

ربحيــة واجتماعيــة مســتدامة.

الخدمات المقدمة :

تدريب القيادة النظريأ. 

تدريب القيادة بالمحاكاةب. 

تدريب القيادة اإللكترونيج. 

تدريب القيادة الميدانيد. 

SKI 2.معهد معارف صافية للتدريب

معهــد معتمــد مــن المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي يســعى لتحقيــق 
التميــز فــي مجــال التدريــب وفقــًا ألفضــل المنهجيــات وذلــك مــن خــالل إدارة تحمــل 

ــر المــوارد البشــرية. خبــرات طويلــة فــي مجــال التدريــب وتطوي

يهــدف المعهــد لالرتقــاء بــاألداء المهنــي والمعرفــي والتعليمــي للعمــالء بكافــة 
شــرائحهم عبــر تقديــم أفضــل البرامــج و التعــاون المثمــر مــع شــركاء النجــاح لـــلمعهد 
بشــكل يســهم فــي بنــاء مجتمــع فعــال وتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 عــن طريــق تأهيــل 

الكــوادر البشــرية.
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اهداف المعهد :

المســاهمة فــي االرتقــاء بمســتوى األداء واإلبــداع والجــودة في مجــال التدريب أ. 
وتنميــة الموارد البشــرية

المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 مــن خــالل تأهيــل الكــوادر ب. 
البشرية

خلق بيئة تدريبية مميزة ومؤثرة في المجتمعج. 

مجاالت التدريب:

مجال الحاسب اآلليأ. 

المجال اإلداري والماليب. 

المجال االجتماعي وتطوير الذاتج. 

المجال القانونيد. 

مجال السياحة والفندقةه. 

المجال العقاريو. 

مجال السالمة والصحة المهنيةز. 

المجال االعالمي والعالقات العامةح. 

2- شركة تطمين السعودية لالستثمارات والمشاريع

شــركة تطميــن الســعودية لالســتثمارات والمشــاريع تعتبــر أحــد الشــركات الرائــدة 
علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية بمجــال االســتثمار فــي المــوارد البشــرية 
وتطويرهــا بمجموعــة مشــاريع تشــغيلية تعتمــد فــي أولويتهــا علــى الــكادر الســعودي، 
وتعتبــر إحــدى المبــادرات المقدمــة مــن شــركة وادي جــدة لدعــم النهــج االقتصــادي 
القائــم علــى المعرفــة واالســتفادة مــن الكفــاءات البشــرية المميزة فــي خدمة المجتمع 

والتــي تعمــل علــى تحقيــق رؤيــة 2030م

جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات296

02

ي
دار

اإل
ل 

جا
لم

ا



الخدمات المقدمة:

بمتطلبــات أ.  والوفــاء  البشــري  المــال  رأس  لتحليــل  وحلــول  برمجيــات  تطويــر 
لتوطيــن ا

مســاندة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل توفيــر نظــام إلكترونــي ب. 
يخــدم ويســهل عمــل المــوارد البشــرية باإلضافــة إلــى الخدمــات أخــرى

األجــور ج.  بيانــات  وتحليــل  البشــرية  المــوارد  مجــال  فــي  االستشــارات  تقديــم 
العمــل ســوق  فــي  واالستشــارات 

والهندســية د.  الفنيــة  المجــاالت  فــي  الســعودية  الكــوادر  وتشــغيل  تأهيــل 
األخــرى  العلميــة  المجــاالت  مــن  وغيرهــا  والمعلوماتيــة 

القطاع الصحي

1. مركز التصوير الجزيئي

والتصويــر  المشــعة  النظائــر  إلنتــاج  المحــدودة  الطبيــة  الجزيئــي  التصويــر  شــركة 
الجزيئــي المقطعــي هــي إحــدى شــركات وادي جــدة التــي أنشــأت بالتعــاون مــع شــركة 
جينيــرال إليكتريــك ، إحــدى الشــركات الرائــدة علــى مســتوى العالــم فــي الرعايــة الطبيــة 
وتوفيــر أحــدث التقنيــات المعنيــة باالســتثمار فــي االقتصــاد المعرفــي، وبالتعــاون مــع 
ــع المــواد المشــعة  ــدة  فــي مجــال تصني ــة، إحــدى الشــركات الرائ ــل اإليطالي شــركة أيت
وإدارة المنشــآت الطبية الحديثة، إلدارة قســم إنتاج النظائر المشــعة بالشــركة، وتوفير 

الخبــرة والكفــاءة الالزمــة لتحقيــق أهــداف الشــركة.

اهداف الشركة:

ــاج المــواد المشــعة أ.  ــر إنت ــر المشــع، كمــا تســعى الشــركة فــي تطوي ــاج النظي إنت
ــة ــات عالي ــة بتقني الحديث

توفيــر البيئــة المناســبة إلجــراء األبحــاث العلميــة الجديــدة ذات العائــد المعرفــي ب. 
واالقتصــادي

توفيــر الســبل واإلمكانيــات العالميــة الالزمــة لتشــخيص أكبــر عــدد مــن مرضــى ج. 
األورام الســرطانية
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2. شركة القرية الطبية المعرفية

ــر مشــروع يتكــون  ــوادي جــدة تخــدم قطاعــي الصحــة والفندقــة عب شــركة تابعــة ل
مــن مستشــفى عــام وفنــدق بمواصفــات عالميــة علــى أرض مســاحتها 22,000 م2 داخــل 
حــرم الجامعــة بأبحــر الشــمالية وفــي منطقــة مميــزة بشــرم أبحــر وذات إطاللــة علــى 

البحــر األحمــر لتجعلــه معلمــًا بــارزًا فــي مدينــة جــدة.

وتســعى الشــركة لتقديــم نمــوذج متكامــل يقــدم خدمــات متميزة من خــالل التعاقد 
مــع أفضــل وأشــهر الشــركات العالميــة للقيــام بتشــغيل وحــدات المشــروع وفــق أحــدث 
الوســائل التقنيــة فــي مجالــي الرعايــة الصحيــة والضيافــة الفندقيــة وبشــكل يســهم 
فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة المتوائمــة مــع الرؤيــة الوطنيــة 2030 فــي 
مجالــي الصحــة والســياحة. كمــا تهــدف أن يكــون هــذا المشــروع منطلقــًا لنقــل المعرفــة 
والخبــرة فــي مجالــي الرعايــة الصحيــة والضيافــة الفندقيــة عبــر تدريــب الكــوادر الوطنيــة، 

وتقديــم تســهيالت محفــزة للباحثيــن فــي مجــاالت المشــروع.

هدفها:

تحقيــق األهــداف االســتراتيجية لــوادي جــدة فــي تطويــر األبحــاث ونقــل المعرفــة 
مــن خــالل المســاهمة وتلبيــة متطلبــات منطقــة شــمال جــدة.

الخدمات المقدمة :
مركز عالج طبيعي ونادي صحيأ. 
الجراحــة ب.  الواحــد،  اليــوم  جراحــة  العظــام،  طــب  فــي  متخصصــة  تميــز  مراكــز 

العيــون طــب  و  والحنجــرة  واألذن  األنــف  طــب   ، التجميليــة 
مستشفى عامج. 

مركز اعادة تأهيل طبيد. 

شركة اإلبحاث السريرية الطبية  .3

جــدة  وادي  لشــركة  تابعــه  كشــركة  تأسســت  الســريرية  الطبيــة  األبحــاث  شــركة 
ومســجلة مــن قبــل هيئــة الغــذاء والــدواء ووزارة التجــارة. تطمــح الشــركة فــي الدخــول 
إلــى الخارطــة العالميــة فــي مجــال األبحــاث الســريرية مــن خــالل عقــد شــراكات مــع 
المؤسســات والمعاهــد التعليميــة العالميــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال مــن جهــة، 

والشــراكة مــع شــركات األبحــاث الســريرية العالميــة مــن جهــة أخــرى.
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اهداف الشركة :

بنــاء رابطــة ثقــة قويــة تميزهــا مســتويات عاليــة مــن الــوالء المتبــادل بيــن الشــركة أ. 
وكل عمالئهــا المحتملين

أن تكــون شــركة األبحــاث الســريرية الخيــار األول كمنظمــة إلدارة موقــع األبحــاث ب. 
فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز

تحقيق أعلى عائد على االستثمار من أنشطة الشركة الرئيسةج. 

تأسيس وحدة التكافؤ الحيوي وتحقيق الريادة على مستوى المملكةد. 

تأسيس برامج تدريبية وورش في مجال األبحاث السريرية	. 

قطاع التقنية واالستشارات

شركة المنطلقات الحديثة لالتصاالت وتقنية المعلومات  .1

التقنيــة  فــي ســوق  توظيــف قدراتهــا  إلــى  الحديثــة  المنطلقــات  تســعى شــركة 
العالمــي والمحلــي وذلــك عــن طريــق بنــاء شــراكات عالميــة فــي مجــال تكنولوجيــا 
المعلومــات لتمكنهــا مــن تطويــر حلــول متكاملــة، تســاهم فــي تعزيــز صناعــة تقنيــة 
المعلومــات للناتــج المحلــي وتوفيــر البيئــة المالئمــة لجــذب االســتثمار فــي االقتصــاد 
المعرفــي، إضافــة إلــى تقليــص نســبة تســرب ايــرادات صناعــة تقنيــة المعلومــات للخــارج.

اهداف الشركة  :

عمل شراكات مع قادة عالميين في مجال تقنية المعلوماتأ. 

تأســيس منصــات اقتصــاد تشــاركي ربحــي، وتقديــم أفضــل الخدمــات والحلــول ب. 
التقنيــة المتطــورة، مــن خــالل بيئــة عمــل ابتكاريــة

تقديــم منتجــات فــي توفيــر وتطويــر حلــول فــي مجــال التقنيــة ، ومواكبــة أحــدث ج. 
التطــورات التقنيــة واالبتــكارات ومســتجدات ســوق العمــل

العربيــة د.  المملكــة  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  لخدمــات  رائــدة  حلــول  توفيــر 
الســعودية
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2-8 االعتماد المؤسسي والبرامجي

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-8 االعتماد 
المؤسسي والبرامجي

علــى  الجامعــة  حصــول   1-8-2
هيئــة  مــن  المؤسســي  االعتمــاد 
تقويــم التعليــم والتدريــب أو مــن قبــل 

معتمــدة أخــرى  هيئــات 

مــن  للجامعــة  المؤسســي  االعتمــاد  تقريــر   -
المركــز الوطنــي لالعتمــاد األكاديمــي والتقويــم 
هيئــات  أي  أو  التعليــم  تقويــم  لهيئــة  والتابــع 

معتمــدة. أخــرى 

*الرابــط التالــي للكتيــب الخــاص بكافــة االعتمــادات التــي حصلــت عليهــا جامعــة 
الملــك عبــد العزيــز

مرفق  2-8-1 كتيب االعتمادات األكاديمية التي حصلت 
عليها جامعة الملك عبد العزيز
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-8 االعتماد 
المؤسسي والبرامجي

علــى  الجامعــة  حصــول   2-8-2
االعتمــاد البرامجــي مــن هيئــة تقويــم 
التعليــم والتدريــب أو مــن قبــل هيئات 

معتمــدة أخــرى 

- تقريــر االعتمــاد البرامجــي للجامعــة مــن المركــز 
الوطنــي لالعتمــاد األكاديمــي والتقويــم والتابــع 
أخــرى  هيئــات  أي  أو  التعليــم  تقويــم  لهيئــة 

معتمــدة.

*الرابــط التالــي للكتيــب الخــاص بكافــة االعتمــادات التــي حصلــت عليهــا جامعــة 
الملــك عبــد العزيــز

مرفق  2-8-2 كتيب االعتمادات األكاديمية التي حصلت 
عليها جامعة الملك عبد العزيز
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-8 االعتماد 
المؤسسي والبرامجي

2-8-3 حصــول برامــج الجامعــة علــى 
اعتمــادات أكاديميــة عالميــة

- بيــان بعــدد االعتمــادات األكاديميــة والبرامجيــة 
التــي حصلــت عليهــا الجامعــة.

- تقرير الجهة المانحة لالعتماد.

*الرابــط التالــي للكتيــب الخــاص بكافــة االعتمــادات التــي حصلــت عليهــا جامعــة 
الملــك عبــد العزيــز

مرفق 2-8-3 كتيب االعتمادات األكاديمية التي حصلت 
عليها جامعة الملك عبد العزيز
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مؤسسي

تخصصي
منظمة الهيدروغرافية الدولية

International Hydrographic 
Organization )IHO(

الكلية الملكية لألطباء والجراحين في كندا
Royal college of physicians and 

surgeons of Canada

الجمعية األمريكية لعلم االمراض
College of American Pathologists )CAP(

 جمعية محاكاة الرعاية الصحية
Society for Simulation in Healthcare 

)SSIH(

 البلد كندا  البلد موناكو 

 البلد أمريكا  البلد أمريكا 
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 فرع المملكة العربية السعودية للكلية األمريكية
 للجراحين

The Saudi Arabian chapter of the 
American College of Surgeons )ACS(

 الهيئة البحرية السنغافورية
Maritime and Port Authority of 

Singapore )MPA(

جمعية تعليم الطب في أوروبا
Association for Medical Education in 

Europe )AMEE(

  المنظمة البحرية الدولية
The International Maritime Organization 

)IMO(

 البلد بريطانيا البلد أمريكا - المملكة العربية السعودية 

 البلد بريطانيا  البلد بريطانيا

تخصصي
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هيئة اعتماد الهندسة والتكنولوجيا
Accreditation Board for Engineering 

and Technology )ABET(

مجلس التعليم المهني
Institute Marine Engineering, Science & 

Technology )IMAREST(

جمعية تعليم األسنان في أوروبا
Association for Dental Education in 

Europe )ADEE(

هيئة اعتماد تعليم التمريض
Accreditation Commission for 
Education in Nursing )ACEN(

الجمعية الجيولوجية
The Geological Society )GS(

المعهد المعتمد للمياه واإلدارة البيئية
The Chartered Institution of Water and
Environmental Management )CIWEM(

 البلد أمريكا 

 البلد أمريكا 

 البلد بريطانيا البلد بريطانيا

 البلد بريطانيا

 البلد بريطانيا

االعتمادات البرامجية الدولية
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المجلس الكندي العتماد برامج الصيدلة
The Canadian Council for Accreditation 

of Pharmacy Programs )CCAPP( 

وكالة اعتماد العلوم الصحية واالجتماعية
Accreditation Agency in Health and 

Social Sciences )AHPGS(

هيئة اعتماد برامج اللغة اإلنجليزية
Commission English Language Program 

Accreditation

معهد العلوم الطبية الحيوية
Institute of Biomedical Sciences )IBMS(

رابطة ماجستير إدارة األعمال
The Association of MBAs )AMBA(

جمعية النهوض بالكليات التجارية
The Association to Advance Collegiate 

Schools of Business )AACSB(

 البلد بريطانيا

 البلد المانيا البلد كندا

 البلد أمريكيا البلد أمريكيا

االعتمادات البرامجية الدولية
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Council of Occupational Education )COE(
 مجلس التعليم المهني

 المجلس الدولي لالستشاريين في التجارة
اإللكترونية

International Council of Electronic 
Commerce Consultants )EC-Council(

Cambridge international examinations
  اختبارات كامبردج الدولية

The chartered institute of marketing 
)CIM(

  )CIM( معهد التسويق المعتمد

أكاديمية مايكروسوفت
Microsoft IT Academy

 البلد أمريكا 

 البلد أمريكا  البلد أمريكا 

أكاديمية سيسكو للشبكات
Cisco Networking Academy

 البلد بريطانيا

 البلد بريطانيا البلد بريطانيا

االعتمادات المهنية
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مركز سيرتيبور المعتمد لالختبارات
Certiport Authorized testing Center 

جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين
The Association of Chartered Certified 

Accountants )ACCA( 

المعهد المعتمد للتأمين
Charted Insurance Institute

 البلد أمريكا

 البلد بريطانيا

 البلد بريطانيا

االعتمادات المهنية
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2-9 جهود الجامعة في تنفيذ سياسات الدولة

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-9 جهود الجامعة في 
تنفيذ السياسات العامة 

للدولة

اقترحتهــا  التــي  المبــادرات   1-9-2
الجامعــة لتحقيــق السياســات العامــة 
للدولــة فــي كافــة مجاالتهــا وخاصــة 

مــا يرتبــط برؤيــة المملكــة 2030

الجامعــة  اقترحتهــا  التــي  بالمبــادرات  بيــان   -
لتحقيــق سياســات وتوجهاتهــا وخاصــة مــا يرتبــط 

2030 المملكــة  برؤيــة 

اقترحــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز العشــرات مــن المبــادرات التــي تســاهم فــي 
تحقيــق السياســات العامــة للدولــة وخاصــة فيمــا يرتبــط برؤيــة المملكــة 2030 .

وتغطــي  المبــادرات المقترحــة العديــد مــن مشــاريع تحقيــق الرؤيــة ومنهــا علــى 
ســبيل المثــال المبــادرات التاليــة:

أوال -مبادرات جودة الحياة: 

ماراثون المشي الرياضي. 1

مارثون سباق دراجات.. 2

موسم مسرحي على مسرح الجامعة.. 3

جودة الحياة لذوي االحتياجات الخاصة.. 4

التأهيل البدني كأداة لتقبل الذات للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.. 5
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ثانيًا: مبادرات التنمية البشرية:

تطبيقات إلكترونية لتنمية السلوك اإليجابي.. 1

أكاديمية وطني لتعزيز الهوية الوطنية. 2

تعزيز قيم المواطنة.. 3

منظومة االبتكار وريادة األعمال.. 4

إنشاء مركز لالستشارات واإلرشاد اإللكتروني.. 5

رواد الغد – استثمار اإلبداع وتنمية المبدعين.. 6

تأهيل طالب كلية العلوم للعمل في مجال مكافحة العدوي.. 7

تأهيل طالب كلية العلوم للعمل في المختبرات الطبية.. 8

واكتســاب . 9 متكامــل  صحــي  كفريــق  للعمــل  الصحيــة  الكليــات  طــالب  تأهيــل 
البينيــة. المهــارات 

ثالثــًا- مبــادرات - كــفء )تنميــة مهــارات الخريجيــن لســد الفجــوة فــي ســوق العمــل(: 
16 مبــادرة مقدمــة مــن مركــز مواءمــة مخرجــات التعلــم لتأهيــل الخريجيــن لســد 

الفجــوة فــي ســوق العمــل.

مرفق  2-9-1 المبادرات المقترحة من الجامعة  لتحقيق 
سياسات الدولة وخاصة ما يخص روية 2030

مرفق  2-9-1 المبادرات المقترحة من مركز مواءمة 
مخرجات التعلم  لتحقيق سياسات الدولة وخاصة ما 

يخص روية 2030
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-9 جهود الجامعة في 
تنفيذ السياسات العامة 

للدولة

نفذتهــا  التــي  المبــادرات   2-9-2
الجامعــة ضمــن مشــاريع تحقيــق رؤيــة 

2030

- بيــان بالمبــادرات التــي نفذتهــا الجامعــة ضمــن 
ــة 2030 مشــاريع تحقيــق رؤي

تنفيــذ  العزيــز علــى  الملــك عبــد  البحــوث واالستشــارات بجامعــة  أشــرف معهــد 
العديــد مــن المبــادرات ضمــن مشــاريع رؤيــة 2030 والتــي يلخصهــا الجــدول التالــي:

مالك المبادرةعنوان المبادرةم

جامعة الملك عبدالعزيزمبادرة تطوير المختبرات الطبية التشخيصية بجامعة الملك عبدالعزيز1

البيئــة 2 مــن  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  مــن  الطلبــة  مكانــة  تعزيــز  مبــادرة 
لتعليميــة جامعة الملك عبدالعزيزا

جامعةالملك عبدالعزيزمبادرة استثمار أراضي ومباني وأسوار الجامعات اعالنيا وخدماتيا3

جامعة الملك عبدالعزيزمبادرة هيكلة البرامج التعليمية لتصبح )%25( منها ذاتية التمويل4

جامعة أم القرىمبادرة مركز تدريب ومحاكاة المخاطر واألزمات وضمان السالمة5

كفــاءات 6 رفــع  ينــور  المســتثمر  الطــالب  خدمــات  وتطويــر  انشــاء  مبــادرة 
للطــالب الناشــئة  جامعة أم القرىالشــركات 

جامعة أم القرىتفعيل الخدمات والبيئة الجامعية المناسبة لطلبة االحتياجات الخاصة7

جامعة طيبةمبادرة تحويل وحدات الجامعة إلى مراكز تكلفة/عائد )وحدات غير ربحية(8

جامعة جدةمبادرة مركز التدريب عن بعد لخريجات جامعة جدة9

جامعة جدةمبادرة المركز السعودي إلعداد وتمكين رواد األعمال10

11
خــالل  مــن  والبحثيــة  التعليميــة  الجــوف  جامعــة  مــوارد  تنميــة  مبــادرة 
المشــروعات المشــتركة مــع المجتمــع والتــي لهــا عالقــة بالتنميــة الحقيقيــة 

والمعلــم للطالــب 
جامعة الجوف

جامعة بيشةمبادرة الجامعة الذكية12 

جامعة جيزانمبادرة توفير الخدمات التعليمية الطبية13

مبادرات 2030 المنفذة من قبل معهد البحوث واالستشارات

311 جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات

02
ي

دار
اإل

ل 
جا

لم
ا



    يشــارك قيــادات جامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي اللقــاءات الرســمية الخاصــة 
بتنفيــذ السياســات العامــة للدولــة، حيــث يطلــب فــي الكثيــر مــن األحيــان أن تقــدم 
الجامعــة المقترحــات والمرئيــات فــي العديــد مــن األمــور والقضايــا المرتبطــة بسياســات 
الدولــة ســواء كان ذلــك مــا يتضمــن اســتحداث بعــض السياســات الجديــدة فــي مختلــف 

ــر وإعــادة النظــر فــي بعــض السياســات القائمــة. المجــاالت أو تطوي

ونظــرًا لمــا تمتــاز بــه جامعــة الملــك عبــد العزيــز مــن وجــود العديــد مــن الخبــرات 
األكاديميــة ألبنائهــا وخريجيهــا علــى مــدار الســنين، فدائمــا تتســابق الجهــات الحكوميــة 
الجــدول  ويمثــل  المتعــددة  خبراتهــم  مــن  لالســتفادة  وخارجهــا  بالمملكــة  والخاصــة 
المرفــق 2-9-3 قائمــة بأســماء أبنــاء جامعــة الملــك عبــد العزيــز مــن أعضــاء وعضــوات 

هيئــة التدريــس المعاريــن لجهــات خارجيــة.

مرفق 2-9-3 أمثلة لمشاركات قيادات الجامعة في 
بعض اللقاءات الرسمية

مرفق 2-9-3  قائمة بأسماء أبناء جامعة الملك عبد 
العزيز من أعضاء وعضوات هيئة التدريس المعارين 

لجهات خارجية

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-9 جهود الجامعة في 
تنفيذ السياسات العامة 

للدولة”

الجامعــة  قيــادات  مشــاركة   3-9-2
فــي األنشــطة واللقــاءات المرتبطــة 

للدولــة العامــة  السياســات  بتنفيــذ 

- بيــان بمشــاركة قيــادات الجامعــة فــي اللقــاءات 
العامــة  السياســات  بتنفيــذ  الخاصــة  الرســمية 
للدولــة وقائمــة بمــن يتــم ترشــيحهم لمناصــب 
والهيئــات  بالــوزارات  الجامعــة  خــارج  قياديــة 

لمختلفــة ا

جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات312

02

ي
دار

اإل
ل 

جا
لم

ا

https://drive.google.com/open?id=1n8Sgc3VgCQqZvaRRIIJCk-5vzPPzRcQG
https://drive.google.com/open?id=13MyApkf3Xq-BmpvGK_bUfW66SVDrqkNO


أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-9 جهود الجامعة في 
تنفيذ السياسات العامة 

للدولة

تصــب  أبحــاث علميــة  2-9-4 وجــود 
أهــداف  تحقيــق  فــي  نتائجهــا 
وخاصــة  للدولــة  العامــة  السياســات 
2030 المملكــة  برؤيــة  يرتبــط  مــا 

- بيــان باألبحــاث العلميــة المنشــورة والتــي تخدم 
أهــداف السياســات العامــة للدولــة والمرتبطــة 

خاصــة برؤيــة المملكــة 2030.

الجــدول التالــي يلخــص أعــداد األبحــاث العلميــة المنشــورة والتــي تخــدم أهــداف 
السياســات العامــة للدولــة والمرتبطــة خاصــة برؤيــة المملكــة 2030

Subjects Published in WOS )SSI(

Female 207

Education 594

Students 224

Human 152

المرفــق التالــي لنمــاذج لبعــض األبحــاث التــي تخــدم أهــداف السياســات العامــة 
للدولــة: 

مرفق 2-9-4 نماذج لبعض األبحاث التي تخدم أهداف 
السياسات العامة للدولة 
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-9 تنفيذ السياسات 
العامة للدولة

2-9-5 مبــادرات الجامعــة المجتمعية 
لتحقيق رســالتها

- بيــان بمبــادرات الجامعــة المجتمعيــة لتحقيــق 
رســالتها.

تشــرف عمــادة خدمــة المجتمــع بجامعــة الملــك عبــد العزيــز علــى تنفيــذ العديــد مــن 
المبــادرات التــي تهــدف لتحقيــق رســالة الجامعــة ومنعــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

إســهام العمــادة فــي التعــاون واإلشــراف علــى برامــج معهــد اإلمــام الشــاطبي 	 
وبتقديــم دورات للهيئــة العالميــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم. 

تقديم دورات لمنسوبي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة.  	 

تقديــم برنامــج ســنوي خــالل العطلــة الصيفيــة مــن كل عــام مجانــي بعنــوان 	 
المتفوقيــن. الجامعــة  لطــالب  )تفــوق( 

تقديم دورات تأهيل التعافي في مستشفى االمل بجدة.	 

مواضيــع 	  فــي  االجتماعيــة  للمســئولية  المجانــي  الشــهري  البرنامــج  تقديــم 
وغيرهــم.  الجامعــة  أســاتذة  مــن  نخبــة  يقدمهــا  المجتمــع  تهــم  مختلفــة 

مبادرة العمادة تبني دورات تدريبية لجمعية زمزم للخدمات التطوعية.	 

ــرة الصيــف فــي 	  ــة فــي فت ــة الطالبي ــادرة العمــادة فــي إدارة المراكــز الصيفي مب
ــم. ــظ القــران الكري ــة لتحفي ــدورات التدريبي مجــال ال

للجمعيــة 	  التابــع  بجــدة  التوحــد  )مركــز  التوحــد  مرضــى  مراكــز  مــع  التعــاون 
الفيصليــة( لعمــل دبلــوم تأهيلــي للوظيفــة لالســتفادة مــن قدراتهــم فــي بنــاء 

الخاصــة. احتياجاتهــم  مراعــي جميــع  الدبلــوم  يكــون  بحيــث  المجتمــع 

التعــاون مــع وزارة العمــل والعمــال )ســابقا( بتقديــم برنامــج تدريبــي )مهــارات 	 
مــع  وتواصلهــم  دمجهــم  يســهل  ممــا  العمــل  وصاحــب  العامــل  بيــن  الحــوار 

االخريــن.
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التعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم )ســابقا( وجمعيــة الشــقائق فــي تقديــم 	 
االرشــادات النفســية وأيضــا االرشــادات الخاصــة بالطــوارئ لمــا بعــد الحريــق 
وكيفيــة تجــاوز هــذا الحــدث والتــي اهتمــت بطالبــات وموظفــات مــدارس براعــم 

الوطــن.

التعاون مع جمعية الشقائق الخيرية في تقديم برنامج تأهيل الفتيات للزواج.	 

التعــاون مــع جمعيــة الشــقائق الخيريــة فــي تقديــم برنامــج مفتاح نجاحــي لتحديد 	 
الميــول الشــخصية والعلميــة والعملية للطالبة. 

التعــاون مــع جمعيــة الشــقائق فــي التأهيــل النفســي لطالبــات مــدارس براعــم 	 
الوطــن للحريــق.

ــز المســئولية االجتماعيــة 	  ــادرة تعزي ــم 3 برامــج لمشــاركة العمــادة فــي مب تقدي
السجينات-اســتراحة  وطني-مســتقبل  )مســتقبلي  الســعودية.  للجامعــات 

الطفــل(.

تجاريــة 	  شــركات  بعمــل  الطالبــات  لتطويــر  الســعودية  انجــاز  برنامــج  تقديــم 
صغيــرة. مشــاريع  لعمــل  تســاعدهم 

لــدى طــالب 	  الماليــة  الثقافــة  الذكــي لنشــر  برنامــج المســتثمر  تقديــم فكــرة 
الماليــة. وزارة  مــع  بالتعــاون  وذلــك  االبتدائــي  مرحلــة 

التعــاون مــع جمعيــة زمــزم فــي دراســة احتياجــات الموظفــات للــدورات التدريبيــة 	 
لزيــادة كفاءتهــن العمليــة والحياتيــة وتقديــم الــدورات لهــم. تقديــم محاضــرة 
وتــم  الثــدي(  أمــراض  عــن  المبكــر  )الكشــف  بعنــوان  الطالبــات  شــطر  داخــل 

تنظيمهــا ثــالث مــرات خــالل العــام الدراســي.

تنظيم فعالية اللقاء العلمي الثاني )التعامل مع األزمات األسرية(.	 

إقامة اللقاء الثقافي )األعشاب بين الخطأ والصواب(.  	 

اســتمرت 	  والتــي  الثــدي  أمــراض  عــن  المبكــر  الكشــف  فــي حملــة  المشــاركة 
شــهرًا كامــاًل بالتعــاون مــع مستشــفى جامعــة الملــك عبــد العزيــز وأطبــاء جــدة 

اليافعيــن.

اإليمــان 	  الــذي نظمتــه جمعيــة   « الخليجيــة  المــرأة  فــي« معــرض  المشــاركة 
للخدمــات االجتماعيــة ورعايــة مرضــى الســرطان والــذي أقيم بمركز جــدة الدولي 

ــة بجــدة. ــع للغرفــة التجاري للمعــارض والمؤتمــرات التاب

تقديــم محاضــرة تعريفيــة عــن دورتــي )كيــف تبدئيــن عملــك التجــاري مــن المنــزل( 	 
ودورة )إدارة المشــاريع الصغيــرة( بالتنســيق مــع البنــك األهلــي التجــاري.

315 جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات

02
ي

دار
اإل

ل 
جا

لم
ا



العامــة 	  الهيئــة  مــع  بالتعــاون  الفســاد  لمكافحــة  العالمــي  باليــوم  المشــاركة 
بالجامعــة. القانــون  وكليــة  الفســاد  ومكافحــة  لنزاهــة 

دعم األسر المنتجة والذي يقام سنويا في داخل الجامعة.	 

دعــم أســر الضمــان االجتماعــي مــن خــالل توفيــر دورات تدريبيــة مجانيــة بالتعــاون 	 
مــع جمعيــة األميــر ماجــد الخيريــة.

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بتقديم بعض البرامج الخاصة بهم.	 

تكريم أبناء شهداء الواجب وعمل برامج تدريبية مجانية.	 

تقديم عدد من الدورات المجانية لأليتام.	 

تكويــن فــرق للعمــل التطوعــي بالجامعــة لدعــم العمــل التطوعــي بالجامعــة 	 
المجتمــع. وخدمــة 

كيف تكون فعاال في المجتمع.	 

دورة إعادة تدوير المخلفات المنزلية.	 

دورة صناع األثر.	 

التلوث البيئي مضارة وأثاره على المجتمع.	 

القرارات ومسارات التغيير لصناع النجاح.	 

دوره كيف تسوقي لمشروعك.	 

دورة مهارات الحوار الفعال مع األبناء.	 

فن التعامل مع ذوي الطباع الصعبة.	 

دورة اإلدارة المالية المنزلية الناجحة.	 

برنامج وسم الطموح في ريادة األعمال )من التعليم إلى ميدان العمل(.	 

برنامج تيد السنوي الثقافي.	 

مبادرة أكن المعرفية.	 

مبادرة الخط العربي.	 
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2-10 تعزيز األمن الفكري

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

10-2
تعزيز األمن الفكري

وبرامــج  مشــاريع  تضميــن   1-10-2
األمــن الفكــري فــي خطــة الجامعــة

األمــن  ومشــاريع  لبرامــج  الجامعــة  خطــة   -
. ي لفكــر ا

- بيــان للبرامــج التوعويــة الخاصــة باألمــن الفكــري 
تتضمــن ملخــص لهــذه البرامــج وعدد المشــاركين 

فيهــا وتقييمها.

إدارة أزمات التطرف الفكري في جامعة الملك عبدالعزيز

ــا االســتراتيجية التــي تتبناهــا المملكــة  ــرز القضاي ــة األمــن الفكــري أحــد أب تعــد قضي
العربيــة الســعودية، وحققــت فيهــا نجاحــات فــي مختلــف األصعــدة، إال ان الجهــود فــي 
هــذا المجــال ال بــد أن تأخــذ منحنــى االســتمرارية واالســتدامة بســبب تزايــد التهديــدات 
واختــالف أســاليب الترويــج فــي مختلــف ســياقات المجتمــع خصوصــًا بيــن الشــباب، ممــا 
يحتــم ضــرورة تعزيــز الجهــود الراميــة لمكافحــة الفكــر المتطــرف والمعــادي لسياســة 
هــو  مــا  لــكل  االنتمــاء  لتنميــة  التطبيقيــة  الممارســات  وتبنــي  وتوجهاتهــا  المملكــة 

ســعودي.

وألن األمــن الفكــري عنصــر هــام مــن عناصــر األمــن الشــامل للدولــة وركــن هــام 
للحيــاة والمجتمــع واالقتصــاد والتنميــة، وتعزيــزًا لجهــود الدولــة بقيــادة خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وســمو ولــي عهــده األميــن – حفظهمــا اللــه 
– فــي مجــال تعزيــز األمــن الفكــري واالنتمــاء الوطنــي، أخــذت جامعــة الملــك عبدالعزيــز 
علــى عاتقهــا مهمــة تأصيــل منهــج االعتــدال الســعودي ورفــع مســتوى الوعــي الفكــري 
لــدى الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس عبر دعمها وتبنيهــا للعديد من البرامج والمبادرات 
التربويــة واألكاديميــة والتثقيفيــة والتطبيقيــة لتحصيــن المجتمــع مــن خــالل األفــكار 
المنحرفــة، وتأصيــل كل مــا هــو وطنــي وفقــًا لألســس الســعودية التــي بنيــت عليهــا 
دولتنــا المباركــة، لذلــك قامــت الجامعــة بتأســيس أول معهــد أكاديمــي يمنــح درجــة 
ــد الفيصــل لالعتــدال«،  ــر خال الماجســتير فــي االعتــدال واألمــن الفكــري »معهــد األمي
االعتــدال  لتعزيــز  التوعويــة،  والمبــادرات  االجتماعيــة  البرامــج  مــن  العديــد  ويقــدم 
http://pkim. والوســطية ونبــذ العنصريــة وتأصيــل االنتمــاء الوطنــي )موقــع المعهــد

.)PkhalidIM@ تويتــر(  )/edu.sa

ــزة االعتــدال والتــي يبلــغ قيمتهــا مليــون  ــة جائ إضافــة إلــى احتضــان الجامعــة ألمان
الحقيقيــة  الصــورة  وأبــرزت  االعتــدال  عــززت  التــي  الوطنيــة  للشــخصيات  تمنــح  ريــال 

المعتدلــة وااليجابيــة عــن المملكــة العربيــة الســعودية.
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أهــم  كأحــد  الفكــري  األمــن  موضــوع  أولوياتهــا  ضمــن  الجامعــة  وضعــت  لقــد 
األســس التــي يجــب العنايــة واالهتمــام بهــا، واســتوعبت أهميــة إدارة أزمــات التطــرف 
واالســتعداد المســبق لمــا يحــدث مــن ممارســات غيــر مقبولــة ســواًء علــى صعيــد 
ــة التدريــس  ــة ألعضــاء هيئ ــد التوجهــات الفكري ــاء المناهــج ومحتواهــا،  أو علــى صعي بن
والطلبــة، وشــكلت ألجــل ذلــك لجنــة عليــا لألمــن الفكــري بالجامعــة برئاســة معالي مدير 
الجامعــة تتولــى رســم السياســات العامــة واإلشــراف المباشــر علــى برامــج وأنشــطة 
األمــن الفكــري بالجامعــة )مرفــق قــرار اللجنــة ومهامهــا(، وتمثــل إدارة أزمــات التطــرف 
بالجامعــة قاعــدة للتحــرك الســريع واستشــراف الخطــر علــى منظومــة األمــن الفكــري 
بالجامعــة عبــر التنســيق العالــي بيــن إدارة الكليــات والمعاهــد واللجنــة اإلشــرافية العليــا 
علــى األمــن الفكــري بالجامعــة لمواجهــة الفكــر المنحــرف وقايــة وعالجــًا، وتســاهم فــي 
مراقبــة أي تجــاوزات تحــاول تفكيــك النســيج المجتمعــي أو األمنــي أو تمــس الوحــدة 

ــة الرادعــة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة. ــة، واتخــاذ اإلجــراءات القانوني الوطني

معهد األمير خالد الفيصل لالعتدال

تضــم الجامعــة معهــد األميــر خالــد الفيصــل لالعتــدال، الــذي يعمــل وفــق خطــة 
علــى  بالجامعــة  المملكــة  رؤيــة  لتحقيــق  االســتراتيجي  المركــز  أشــرف  اســتراتيجية 
إعدادهــا ومواءمتهــا مــع خطــة الجامعــة االســتراتيجية. وُيعــد المعهــد الجهــة المعنيــة 
المهتمــة ببنــاء الفكــر المعتــدل وإنتــاج المعرفــة عبــر برامــج تعليميــة نوعيــة، ودراســات 
ــة؛ حيــث يقــدم المعهــد برنامــج الماجســتير  ــة فاعل ــزة، وشــراكات مجتمعي ــة متمي بحثي
التنفيــذي فــي االعتــدال واألمــن الفكــري الــذي بــدأت الدراســة فيــه فــي العام الدراســي 
1٤٤1هـــ ويبلــغ عــدد الملتحقيــن بالبرنامــج )5	 طالبــًا( مرفــق تقريــر عــن برنامــج الماجســتير 

التنفيــذي فــي االعتــدال

وفــي الوقــت نفســه يقــدم المعهــد عــددا مــن البرامــج واألنشــطة والفعاليــات 
التوعويــة الخاصــة بالوعــي الفكــري وتأصيــل منهــج االعتــدال وتعزيــز االنتمــاء الوطنــي 

و)الموثقــة فــي الجــداول أدنــاه( منــه
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أواًل: الدورات التدريبية:

المدةالمجالالنوعاسم البرنامجم

عدد 
المشاركين 
في تقديم 

البرنامج

عدد 
الحضور

تاريخ 
التنفيذ

الفئات 
المستفيدة

بناء الشخصية 1
المعتدلة

28 دورة
تدريبية

الفكر المعتدل 
لدى

الشباب: البناء
الفكري، 
المهارى

خالل 3 
62010 االف48سنوات

طلبة 
الجامعات 
والمدارس

حقيبة مسلم 2
التدريبية

6 دورات 
تدريبية

مؤشرات 
وأسباب 
التطرف 

الفكري وسبل 
عالجه

621202017 أيام

إدارة 
التعليم 
بجدة 

مرشدين 
طالب 

ومنسقي 
حصانة

3

تنظيم دورة 
حول مؤشرات 

التطرف 
وكيفية 
تحصين 
الشباب 

والفتيات منه

دورة 
تدريبية

مؤشرات 
التطرف 
وكيفية 
تحصين 
الشباب 

والفتيات منه

يوم 
طلبة جامعة1252018واحد

دورة الوعي الفكري4
تدريبية

مفاهيم االمن 
الفكري وسبل 

الوقاية من 
االنحراف

افراد 51602019 ايام
المجتمع

دورة األمن 5
الفكري

دورة 
تدريبة

االمن الفكري 
) منهج 

االعتدال وفكر 
التطرف( 

من منظور 
شمولي

افراد 512602019 أيام
المجتمع

6
االتصال وبناء 

الشخصية 
المعتدلة 

محاضرة

محاضرة 
توعوية لرجال 

األمن عن 
أهمية العملية 
االتصالية في 
بناء مفاهيم 

االعتدال 

يوم 
1702019واحد

منسوبو 
األمن العام 

بجدة
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ثانيًا: المحاضرات والندوات العامة:
تاريخ التنظيمالمحاضر  مسمى المحاضر العلميةم

سلسة حوار في االعتدال 1
خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان عبد العزيز 

آل سعود -حفظه الله-ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع آنذاك

1433/11/13هـ

سلسة حوار في االعتدال 2
صحاب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز 

آل سعود-رحمه الله -ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية  

1431/10/26هـ

صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير سلسة حوار في االعتدال 3
1430/3/20هـمنطقة مكة المكرمة آنذاك 

1432/6/8هـصاحب السمو الملكي األمير تركي الفيصلاالعتدال5

6
التعامل مع التحديات 

االقتصادية في ضوء منهج 
االعتدال السعودي

معالي الدكتور/ بندر لن محمد حجار، وزير الحج 
1432/6/25هـسابقًا

األسس والمبادئ التي يقوم 7
عليها االعتدال السعودي

معالي األستاذ الدكتور/سليمان بن عبداله أبا 
الخيل، مدير جامعة االمام محمد بن سعود 

اإلسالمية سابقًا
1432/2/11هـ

دور المرأة في نشر ثقافة 8
1432/6/5هـسعادة الدكتورة/ خديجة بن عبد الله الصباناالعتدال

التجربة الصحفية بالمملكة في 9
1433/3/14هـسعادة األستاذ/ خالد بن حمد المالكضوء منهج االعتدال السعودي

كيف نكون قدوة باعتدالنا؟10
فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن سعيد 

الحريري، مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة مكة 
المكرمة

1438/5/9هـ

11
خطر اإلرهاب وأساليب 

المنضمات اإلرهابية في 
استقطاب الشباب

لصاحب السمو الملكي األمير العميد ركن 
الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر آل سعود، 

مساعد رئيس االستخبارات العامة
1433/6/2هـ

سلسة حوار في االعتدال12
صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، 

مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة 
مكة المكرمة

1438/6/15هـ

13
دور العلماء والمبتكرين في 

إبراز الصورة الحقيقية عن 
المملكة العربية السعودية

األستاذ الدكتور/ آصف أحمد، نائب مدير جامعة 
1439/6/6هـآستون بمدينة بيرمنغهام

االعتدال والشباب في الوقت 14
الراهن

معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير 
1439/6/13هـالشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد سابقًا

 رمضان وثقافة االعتدال15

سعادة الدكتور/ عبد الله بصفر، األمين العام 
للهيئة العالمية للكتاب والسنة برابطة العالم 

اإلسالمي
سعادة الدكتور/ سعيد بن أحمد أفندي، عميد 

كلية الدراسات العليا التربوية

1439/9/20هـ

هيئة كبار العلماء والتعامل مع 16
1440/08/10هـالدكتور / فهد بن سعد الماجدالمناهج الفكرية والحزبية

ليالي االعتدال الرمضانية17

االعتدال االقتصادي : للدكتور / يحيى المرحبي
االعتدال الفكري : لألستاذ / محمد السحيمي 

االعتدال الصحي : للدكتور /  يحيى المرحبي 
االعتدال االجتماعي :  للدكتور / فؤاد مرداد

18-1440/9/19هـ
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التوعية عبر اإلعالم الجديد:

يصــدر المعهــد نشــرة شــهرية تحــت مســمى )االعتــدال( وتنشــر عبــر موقــع المعهــد 
وحســاباته فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، ويمكــن الحصــول عليهــا عــن طريــق الرابــط: 

https://pkim.edu.sa/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%
d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%84/

كمــا يصــدر المعهــد حلقــات بودكســات االعتــدال مســجلة مــع شــخصيات متخصصــة 
فــي عــدد مــن القضايــا ذات العالقــة بعمــل المعهــد، ويمكــن الحصــول علــى هــذه 

الحلقــات عــن طريــق الرابــط:

https://soundcloud.com/pkim-158872090
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برنامج الماجستير التنفيذي في االعتدال
معهد األمير خالد الفيصل لالعتدال

وصف البرنامج:
يهــدف برنامــج الماجســتير التنفيــذي فــي االعتــدال كبرنامجــي بينــي إلــى إعــداد 
ــر مهاراتهــم  كفــاءات مهنيــة متخصصــة فــي مجــال االعتــدال واألمــن الفكــري، وتطوي
التطــرف  فــي محاربــة  الحديثــة  العالميــة  والممارســات  لالتجاهــات  المعرفيــة وفقــًا 
واالرهــاب فكريــًا واجتماعيــًا وتقنيــًا بمــا يســهم فــي تعزيــز جهــود الجهــات والقطاعــات 

الوطنيــة المختلفــة فــي محاربــة التطــرف واإلرهــاب.

درجة الماجستير التنفيذي في اسم الدرجةاالعتدال واألمن الفكريالتخصص العام
االعتدال

تنفيذي مدفوع التكاليفنوع البرنامجاللغة العربيةلغة البرنامج

42 ساعة معتمدةعدد الساعاتانتظام / عطلة نهاية األسبوعطبيعة الدراسة 

مقر الدراسة4 فصول دراسيةمدة الدراسة
جامعة الملك عبد العزيز 

الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي

أهداف البرنامج:
ــة التطــرف . 1 ــة متخصصــة فــي مجــال األمــن الفكــري ومحارب ــل كــوادر وطني تأهي

واالرهــاب وفقــًا لالتجاهــات العالميــة الحديثــة.

بالتطــرف . 2 العالقــة  ذات  والنفســية  االجتماعيــة  باألبعــاد  الطــالب  تعريــف 
واإلرهــاب.

الممارســات . 3 وأحــدث  واإلرهــاب  التطــرف  بأيدولوجيــات  الطــالب  تعريــف 
وتقنيــًا. واجتماعيــاً  فكريــاً  واإلرهــاب  التطــرف  مواجهــة  مجــال  فــي  واالتجاهــات 

إكســاب الطــالب المعرفــة والمهــارات الالزمــة لفهــم مظاهــر الخلــل الفكــري . 4
والتطــرف وتحليــل آلياتــه وممارســاته وطــرق التعامــل مــع المتأثريــن بالفكــر 

الضــال أو المتطــرف.

إكســاب الطــالب المهــارات الالزمــة لوضــع االســتراتيجيات وبنــاء خطــط العمــل . 5
الالزمــة لمعالجــة قضايــا األمــن الفكــري والقومــي.
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تصنيف البرنامج:
الباحثيــن  لوظائــف  االعتــدال  فــي  التنفيــذي  الماجســتير  برنامــج  تصنيــف  تــم 
واألخصائييــن فــي مجــال التخصــص المعتمــدة فــي وزارة الخدمــة المدنيــة وفقــًا لدليــل 

الوظائــف. تصنيــف 

الوظائف التخصصيةالمجموعة العامةسلم الموظفين العامالسلم الوظيفي

المجموعة 
00703رمز سلسلة الفئاتالوظائف التخصصية المتنوعةالنوعية

8المرتبةوظائف الباحثين واالخصائيينسلسلة الفئات

العالقــة . 6 المحتــوى ذو  الطــالب بطــرق واســتراتيجيات رصــد وتحليــل  تعريــف 
بقضايــا التطــرف الفكــري واإلرهــاب علــى منصــات اإلعــالم الجديــد ومواقــع 

أشــكالها. بكافــة  االجتماعــي  التواصــل 

إكســاب الطــالب مهــارات جمــع وتصنيــف وتحليــل اللغــة والســلوك وأنمــاط . 7
االتصــال وااليدولوجيــات المســتخدمة مــن قبــل العناصر والمنظمــات المتطرفة 

واالرهابيــة علــى شــبكات اإلنترنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي. 

تأهيــل الطــالب إلجــراء دراســات بحثيــة وتجريبيــة تتنــاول قضايــا األمــن الفكــري . 8
ومحاربــة التطــرف واإلرهــاب علــى المســتوى المحلــي والدولــي لإلســهام فــي 

حــل المشــكالت بطرائــق مبتكــرة وفــق المعاييــر العلميــة
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القبول في البرنامج:

يتــم التقــدم علــى البرنامــج عبــر بوابــة القبــول للموقــع اإللكتروني لعمادة الدراســات 
العليا بجامعة الملك عبد العزيز، وذلك بعد اســتيفاء شــروط القبول العامة المنصوص 
عليهــا فــي المــادة )13( مــن الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا وقواعدهــا التنفيذيــة 

بالجامعــة، والتــي نصــت علــى أنــه يشــترط للقبــول فــي برامــج الدراســات العليــا مــا يأتــي:

أن يكــون المتقــدم ســعوديًا، أو علــى منحــة رســمية للدراســات العليــا إذا كان مــن . 1
غير الســعوديين.

أن يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى الشــهادة الجامعيــة مــن جامعــة ســعودية أو . 2
ــرف بهــا. جامعــة أخــرى معت

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والئقًا طبيًا.. 3

أن يقدم المتقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.. 4

موافقة مرجع المتقدم على الدراسة إذا كان موظفًا.. 5

التــام للدراســة لمرحلــة الدكتــوراه، ويجــوز لمجلــس الجامعــة . 6 تفــرغ المتقــدم 
االســتثناء مــن ذلــك متــى دعــت الحاجــة لذلــك.

بالنسبة للطالب غير السعودي، وإضافة إلى ما ورد في المادة )13( فيشترط التالي:

موافقة صاحب الصالحية على المنحة الرسمية.	 

أن يكون لدي المتقدم جواز سفر ساري المفعول.	 

أن تكــون كافــة الوثائــق معتمــدة مــن قبــل الســلطات بالمملكــة، أو ســفارتها 	 
ــد المقيــم فيــه مقــدم الطلــب. بالبل
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درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى المؤهل:
معترف بها

جيد على األقلالتقدير المطلوب:

جميع التخصصاتالتخصص المطلوب:

ال يوجداختبار المفاضلة:

مطلوب درجة 50 كحد أدنىاختبار القدرات العامة للجامعيين:

مطلوب 400 توفل أو ما يعادله )للتفاصيل اضغط هنا( اختبار اللغة اإلنجليزية:

مطلوبة بعد القبول النهائي )للتفاصيل اضغط هنا(موافقة جهة العمل:

آلية المفاضلة من قبل عمادة 
الدراسات العليا:

تتم المفاضلة وفق اآلتي: 

المعدل التراكمي 30%	 

 اختبار القدرات للجامعيين 30%	 

 اختبار اللغة اإلنجليزية )توفل أو ما يعادله( 10% 	 

الخبرات والدورات 30%	 

آلية توزيع درجات المفاضلة من قبل 
القسم العلمي )30%(:

مدى قرب التخصص في مرحلة البكالوريوس، وطبيعة  15 درجات 
الدراسة )انتظام، انتساب، تعليم عن بعد(

مجال العمل والخبرات الوظيفية وارتباطها بالتخصص10 درجات 

الدورات التدريبية في مجال التخصص5 درجات 

يتطلب الحصول على درجة الماجستير التنفيذي في االعتدال إكمال )42( وحدة دراسية موزعة على النحو التالي

30 وحدة دراسيةمقررات إجبارية 

9 وحدات دراسيةمقررات اختيارية 

3 وحدات دراسيةالمشروع البحثي

42 وحدة دراسيةالمجموع 

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية:
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الخطة والمقررات الدراسية:

الفصل الدراسي األول

عدد نوع المقرراسم المقرر رمز المقرر
الساعات

المتطلب 
السابق

مدخل إلى األمن الفكري MODE610عدل 610
--------3اجباريومهدداته

--------3اجباريعلم نفس اإلرهاب والتطرفEDCE640رشي 640

--------3اجبارياإلرهاب اإللكترونيEMIT640متم 640

سلم ص 
601ISLC6013اجباريتيارات ومذاهب فكرية معاصرة--------

12 مجموع الساعات

الفصل الدراسي الثاني 

عدد نوع المقرراسم المقرر رمز المقرر
الساعات

المتطلب 
السابق

أمن المعلومات والوقاية من EMIT641متم 641
--------3اجبارياالرهاب

التطرف واإلرهاب EDCE641رشي 641
--------3اجباريواستراتيجيات المكافحة

وسائل االرشاد والتوجيه EDCE642رشي 642
--------3اجباريالفكري

علمك 
617COMC617 االيدولوجيات الفكرية واإلعالم

--------3اجباريالجديد

12 مجموع الساعات
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الفصل الدراسي األول

عدد نوع المقرراسم المقرر رمز المقرر
الساعات

المتطلب 
السابق

سلم ص 
602ISLC602 العالقات والتواصل السياسي

--------3اجباريفي اإلسالم

--------3اجباريطرق البحث العلميMODE694عدل 694

األبعاد النفسية واالجتماعية EDCE643رشي 643
--------3اجباريلالنحراف الفكري 1

التطبيقات التقنية واألمن EMIT642متم 642
--------3اجباريالفكري 1

سلم ص 
603ISLC6031 3اجباريأسس الحوار والمناظرة

12 مجموع الساعات

الفصل الدراسي الثاني 

المتطلب عدد الساعاتنوع المقرراسم المقرر رمز المقرر
السابق

--------3اجباريمشروع بحثيMODE698عدل 698

حقوق اإلنسان BLLM602نظم ل م 602
--------3اجباري2

MODE624عدل 624
تأصيل منهج 

االعتدال 
والوسطية 2

--------3اجباري

--------3اجباريمقرر حر 2***6*****6**

6 مجموع الساعات

)1(  يختار الطالب مقررين اختيارين فقط
)1( ال يشــترط أن تتــاح جميــع المــواد االختياريــة فــي الفصــل الدراســي، ويجــب مراجعــة نظــام الخدمــات األكاديمية 

)Odus Plus( فــي كل فصــل لمعرفــة المــواد المتاحة.

)2(  يختار الطالب مقرر اخياري واحد فقط
)2( ال يشــترط أن تتــاح جميــع المــواد االختياريــة فــي الفصــل الدراســي، ويجــب مراجعــة نظــام الخدمــات األكاديمية 

)Odus Plus( فــي كل فصــل لمعرفــة المــواد المتاحة.
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توصيف المقررات الدراسية:

مدخل إلى األمن الفكري ومهدداته )عدل 610(

األهداف:
أن يتعــرف الطالــب علــى مفهــوم األمــن الفكــري وأهدافــه، وأهميتــه ومقوماتــه 	 

وضوابطه. 

أن يظهر الطالب فهمًا  لألطر النظرية التي تشرح وتفسر األمن الفكري.	 

ــب السياســات والتشــريعات المتعلقــة باألمــن الفكــري موضحــًا 	  ــل الطال أن يحل
ــة. ــة والقانوني آثارهــا األخالقي

أن يحــدد الطالــب مهــددات األمــن الفكــري، موضحــًا أســبابها وأثرهــا علــى علــى 	 
قيــم المجتمــع ومكوناتــه العقديــة والفكريــة والثقافيــة.

أن يســتخدم الطالــب دراســات الحالــة التاريخيــة واألحــداث الواقعيــة الحاليــة 	 
لبحــث الظواهــر المرتبطــة باألمــن الفكــري.  

واألخطــار 	  الفكــري  األمــن  فــي  المعاصــرة  االتجاهــات  الطالــب  يــدرك  أن 
والعالمــي. المحلــي  الصعيديــن  علــى  المســتجدة  الفكريــة  والتهديــدات 

الموضوعات: 
األمن الفكري: مفهومه، أهدافه، أهميته، مقوماته، وضوابطه.	 

المفاهيــم والنظريــات المرتبطــة باألمــن الفكــري )نظريــة إدارة األمــن، نظريــة 	 
المخاطــر النظريــات الجنائيــة(.

مهددات األمن الفكري.	 

السياسات والمعايير والتشريعات كمحركات لألمن الفكري.	 

قضايا واتجاهات معاصرة في األمن الفكري ومواجهة اإلرهاب.	 

جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات328

02

ي
دار

اإل
ل 

جا
لم

ا



علم نفس اإلرهاب والتطرف )رشي 640(

األهداف:
أن يتعرف الطالب على المفاهيم الخاصة بعلم نفس اإلرهاب ويفرق بينها.	 
لنشــوء 	  تــؤدي  التــي  والسياســية  االجتماعيــة  الظــروف  الطالــب  يفهــم  أن 

والمتطرفــة. اإلرهابيــة  والجماعــات  المنظمــات 
أن يفسر الطالب العقل والسلوك األرهابي والمتطرف من المنظور النفسي. 	 
أن يحلــل الطالــب الظــروف والعوامــل والنمــاذج النفســية التــي تخلــق إرهابًيــا 	 

ومتطرفــًا وتؤثــر فــي شــخصيته.
أن ُيقيــم ويميــز الطالــب بيــن جوانــب وســمات الشــخصية الســوية، والشــخصية 	 

ــة أو المتطرفــة. اإلرهابي
أن يحــدد الطالــب اآلثــار النفســية  لألنشــطة اإلرهابيــة والمتطرفــة علــى األفــراد 	 

والجماعات.
أن يظهــر الطالــب قــدرة  علــى ربــط النظريــات والنمــاذج النفســية المختلفــة فــي 	 

مجــال دراســات اإلرهــاب والتطــرف فــي العالــم.
أن يــدرك الطالــب العالقــة  الديناميكيــة بيــن علــم النفــس االجتماعــي والجوانــب 	 

السياســية االخــرى المتعلقــة بســلوك العنــف والتطــرف.
أن يظهــر الطالــب اهتمامــًا بتعزيــز األمــن الفكــري فــي المجتمــع، والتصــدي 	 

واالرهابيــة. المتطرفــة  لألفــكار 

 2. الموضوعات: 
سيكولوجية اإلرهاب والتطرف.	 
سيكولوجية الجماعة اإلرهابية ودوافع األفراد لالنضمام إليها.	 
العوامــل والدوافــع النفســية واالجتماعيــة المعــززة لإلرهــاب والتطــرف لــدى 	 

األفــراد.
السمات الشخصية التقريبية لإلرهابي والمتطرف.	 
إرهــاب األفــراد والجماعــات مــن منظــور التحليــل النفســي )الطبيعــة النفســية، 	 

ــة لظاهــرة اإلرهــاب(. والتفســيرات النظري
العقل والسلوك اإلرهابي: مراجعة المناهج السيكولوجية ونقدها.	 
اإلدارة النفسية لمحاربة اإلرهاب: تدابير التحليل التبادلي.	 
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تيارات ومذاهب فكرية معاصرة )سلم ص 601(

األهداف:
أن يتعرف الطالب على أهم المذاهب والتيارات الدينية والفكرية المعاصرة. 	 

أن يــدرك الطالــب المعتقــدات األساســية التــي تقــوم عليهــا المذاهــب والتيــارات 	 
المعاصــرة ومنابعهــا وأنســاقها ومناهجهــا ومبــادىء كل منهــا، وموقــف الفكــر 

اإلســالمي المتــزن والمعتــدل مــن تلــك األفــكار واآلراء.

أن يتعــرف الطالــب علــى الظــروف التاريخيــة والمذهبيــة لنشــأة وتطــور المذاهب 	 
والتيــارات الفكريــة المعاصــرة، وعوامل انتشــارها وتأثيرها.

ــارات والمذاهــب والجماعــات 	  ــار الســلبية والشــبهات للتي ــب اآلث أن يشــرح الطال
المنحرفــة والمتطرفــة وخطورتهــا علــى األمــن الفكــري للفــرد والمجتمــع.

ــة المعاصــرة فهمــًا 	  ــارات الفكري أن يظهــر الطالــب قــدرة علــى التعامــل مــع التي
ونقــدًا، والحكــم علــى قضاياهــا مــن المنظــور اإلســالمي.

أن يكتســب المهــارات والقــدرات الفكريــة النقديــة لدراســة ومواجهــة المذاهــب 	 
الفكريــة المختلفــة بموضوعيــة ومنهجيــة علميــة.

الموضوعات: 
تعريف مصطلح المذاهب الفكرية المعاصرة.	 

ــة المعاصــرة 	  ــارات والمذاهــب الفكري القواعــد المنهجيــة والعلميــة لدراســة التي
دراســة موضوعيــة تأصيليــة نقديــة.

أهم الفرق والمذاهب الدينية المعاصرة.	 

التيارات والمذاهب الفكرية والقومية.	 

المنظمات والتيارات السياسية والثقافية	 

تيارات الغلو والتكفير والتطرف في العصر الحديث.	 

والمذاهــب 	  التيــارات  مقاومــة  فــي  ودورهــا  المعاصــرة  اإلصالحيــة  الجهــود 
المنحرفــة والمتطرفــة )المنظمــات والهيئــات الحكوميــة، مؤسســات المجتمــع 

الدوليــة(. المنظمــات اإلســالمية  المدنــي، 
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أمن المعلومات والوقاية من اإلرهاب )متم 641(

األهداف:
أن يظهــر الطالــب معرفــة عامــة بالمفاهيــم والمبــادئ والمعاييــر األساســية 	 

ألمــن المعلومــات ومــا يرتبــط بــه مــن جوانــب قانونيــة وأخالقيــة ومهنيــة.

أن يتعــرف الطالــب علــى تقنيــات وأســاليب وإجــراءات حمايــة أنظمــة المعلومــات 	 
وكشــف االختراقــات والتعامــل مــع التهديــدات والجرائــم المعلوماتيــة التــي 

ينفذهــا المتطرفــون واالرهابيــون.

المؤسســات 	  فــي  المعلومــات  أمــن  إدارة  لكيفيــة  فهمــًا  الطالــب  يظهــر  أن 
لمختلقــة. ا

أن يــدرك الطالــب دور أمــن المعلومــات فــي مكافحة اإلرهــاب واثاره االجتماعية 	 
محليــًا ودوليًا.

أمــن 	  ودور  اإلرهــاب  مــع  تتعامــل  التــي  العمــل  منظومــة  الطالــب  يحلــل  أن 
فيهــا. الكبيــر  المعلومــات 

أن يتعــرف الطالــب علــى بعــض النمــاذج المســتخدمة فــي إدارة المخاطــر األمنية 	 
والتهديدات االلكترونية.

الموضوعات: 
مقدمة في أمن المعلومات.	 

أهميــة أمــن المعلومــات فــي مواجهــة والوقايــة مــن الهجمــات والتهديــدات 	 
اإلرهابيــة.

ثقافة أمن المعلومات في المجتمعات المهددة من كيانات إرهابية.	 

واســتراتيجيات 	  تقييمهــا،  المخاطــر،  تحديــد  مقدمــة،  االمنيــة:  المخاطــر  إدارة 
عليهــا. الســيطرة 

الخطط والسياسات والمواصفات المعيارية الخاصة بإدارة أمن المعلومات.	 

تقنيــات ووســائل أمــن المعلومــات والتعامــل مــع البيانــات الحساســة والمصنفــة 	 
وأنظمــة الوقاية

مقدمة في أساليب التشفير الحديثة.	 

نماذج لدور أمن المعلومات واستخداماته في الوقاية من اإلرهاب.	 

االعتبارات والقضايا القانونية واإلجرائية واألخالقية المنظمة ألمن المعلومات.	 
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التطرف واإلرهاب واستراتيجيات المكافحة )رشي 641(
وسائل االرشاد والتوجيه الفكري )رشي 642(

األهداف:
أن َيعرف الطالب أهمية التوجيه واإلرشاد المعاصر وتعريفاته المختلفة.	 

أن يفرق الطالب بين أنواع التفكير المختلفة.	 

أن يعــرف الطالــب كيفيــة نشــوء األفــكار غيــر العقالنيــة التــي تؤثــر فــي ســلوك 	 
األفــراد. 

أن يحلل الطالب السلوك المضطرب والعنيف والمعادي للمجتمع.	 

أن يكتســب الطالــب مهــارات تعزيــز اآلمــن الفكــري مــن خــالل االرشــاد والتوجيــه 	 
المهنــي المعاصــر.

أن يحــرص الطالــب علــى معرفــة دور اإلرشــاد والتوجيــه االلكترونــي فــي مواجهــة 	 
األفــكار المتطرفــة واالرهابية. 

الموضوعات: 
اإلرشاد والتوجيه المعاصر.	 

التفكير وأنواعه المختلفة )العقالني، غير العقالني، الخرافي، الناقد(	 

طــرق تحــول األفــكار الــى قناعــات ويقيــن غيــر عقالنــي وأثــره علــى الســلوك 	 
اإلنســاني.

مظاهر السلوك العنيف والمعادي للمجتمع.	 

أساليب تعزيز األمن الفكري والتصدي لألفكار غير العقالنية.	 

دور األســرة والمؤسســات المختصــة )التعليميــة، التوعويــة،..( فــي الوقايــة مــن 	 
األفــكار المتطرفــة واإلرهابيــة.

المتطرفــة 	  األفــكار  مــن  الوقايــة  فــي  االلكترونــي  والتوجيــه  اإلرشــاد  دور 
واإلرهابيــة.
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االيدولوجيات الفكرية واالعالم الجديد )علمك 617(

األهداف:
أن يعرف الطالب على المفاهيم والمصطلحات المتعلقة باإلعالم الجديد 	 

أن يــدرك الطالــب تأثيــر أيدلوجيــة كل عصــر أو مجتمــع وفكــره الســائد علــى 	 
المعاصــر. إعالمــه 

أن يظهــر الطالــب فهمــًا لتأثيــر األفــكار واأليدولوجيــات المختلفــة لــكل عصــر 	 
علــى الجيــل المعاصــر مــن خــالل مــا ينقلــه لــه اإلعــالم.

أن يقــارن الطالــب بيــن اإلعــالم الجديــد واإلعــالم التقليــدي مــن خــالل تعاطــي 	 
كل منهمــا مــع الفكــر الســائد فــي كل مجتمــع.

أن يكتســب الطالــب مهــارات التفكيــر الناقــد وأهميتــه فــي التعاطــي مــع أفــكار 	 
أي مجتمــع.

والصراعــات 	  والقضايــا  الظواهــر  وتحليــل  نقــد  علــى  قــدرة  الطالــب  يظهــر  أن 
الفكريــة بيــن تيــارات المجتمــع مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي )اإلعــالم 

الجديــد(.

أن يقــّدر الطالــب دور اإلعــالم الجديــد فــي نقلــل وانتشــار وتبنــي أيدلوجية/فكــرة 	 
معينــة فــي المجتمــع أو نفيهــا بعيــًدا عــن الواقــع.

ــا ذات العالقــة 	  أن يظهــر الطالــب اهتمامــًا بمتابعــة وتحليــل المحتــوى والقضاي
بالفكــر التــي يتبناهــا ويبرزهــا اإلعــالم الجديــد.

الموضوعات: 
التعريف بمصطلح » أيدلوجية » ونشأته التاريخية.	 

اإلعالم الجديد: نشأته وأدواته.	 

تأثير األيدولوجيات المعاصرة على المجتمعات.	 

دور اإلعالم الجديد في إبراز األفكار واأليدولوجيات.	 

مقارنة بين قوة اإلعالم التقليدي والجديد في نقل وتبني األيدولوجيات.	 
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العالقات والتواصل السياسي في اإلسالم )سلم ص 602(
األهداف:

أن يتعــرف الطالــب علــى المفاهيــم والنظريــات والمبــادىء األساســية للتواصــل 	 
السياســي فــي الفكــر اإلســالمي.

أن يــدرك الطالــب طبيعــة العالقــات الدوليــة وظوابطها في اإلســالم والعوامل 	 
المؤثــرة فيهــا فــي اطــار المجتمــع والنظام السياســي الدولي.

التواصــل 	  فــي  ومناهجهــا  الرئيســية  الفكريــة  المــدارس  الطالــب  يناقــش  أن 
اإلســالم. فــي  الدوليــة  والعالقــات  السياســي 

أن يظهــر الطالــب فهمــًا للصــراع )الســلمي والعنيــف( والتعــاون فــي التواصــل 	 
السياســي والعالقــات الدوليــة العاصــرة، مــن منظــور الفكــر اإلســالمي والواقــع 

الدولــي.

الموضوعات: 
مدخل لعلم العالقات الدولية والتواصل السياسي.	 

مبادئ العالقات اإلنسانية في اإلسالم. 	 

التواصــل السياســي والعالقــات الدوليــة فــي اإلســالم: المفهــوم، األهميــة، 	 
المبــادئ واألســس.

العالقــات 	  دراســة  فــي  ومناهجهــا  الرئيســية  الفكريــة  والمــدارس  النظريــات 
اإلســالم. فــي  السياســي  والتواصــل  الدوليــة 

)الدبلومساســية 	  الســلم  حــال  فــي  اإلســالمية  الدوليــة  العالقــات  مبــادئ 
العامة/الناعمــة( الدبلوماســية  االقتصاديــة،  الدبلوماســية  التقليديــة، 

مبادئ العالقات الدولية اإلسالمية  في حال الحرب )األداة االستراتيجية(.	 

اإلسالم والتنظيم الدولي المعاصر.	 
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طرق البحث العلمي )عدل 694(
التطبيقات التقنية واألمن الفكري )متم 642(

األهداف:
أن يفهــم الطالــب دور التطبيقــات التقنيــة المعاصــرة فــي التأثيــر علــى األمــن 	 

الفكــري لفئــات المجتمــع.

أن يوضــح الطالــب تأثيــر بعــض التطبيقــات التقنيــة المتاحــة علــى األمــن الفكــري 	 
للفــرد والمجتمــع.

للتطبيقــات 	  الرقمــي  المحتــوى  تحليــل  مهــارات  بعــض  الطالــب  يكتســب  أن 
التقنيــة.

أن يظهــر الطالــب اهتماًمــا بمتابعــة مــا يســتجد من التطبيقــات التقنية وعالقتها 	 
بالتأثيــر علــى األمــن الفكري للفــرد والمجتمع.

أمــن 	  تمــس  قــد  لفكــرة  الترويــج  فــي  التقنيــة  تأثيــر  قيمــة  الطالــب  يقــّدر  أن 
لمجتمعــات. ا

الموضوعات: 
مقدمة عن التطبيقات التقنية.	 

األمن الفكري: التعريف، المصطلحات ذات العالقة.	 

العالقة التبادلية بين التطبيقات التقنية واألمن الفكري.	 

الشواهد الدالة على تأثير التطبيقات التقنيات على أمن المجتمعات الفكري.	 

طرق الوقاية والعالج من التأثيرات السلبية للتطبيقات التقنية.	 
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األبعاد النفسية واالجتماعية لالنحراف الفكري )رشي 643(
األهداف:

أن يعرف الطالب األبعاد والمؤشرات النفسية واالجتماعية لالنحراف الفكري.	 

أن يبيــن الطالــب دور الجانــب النفســي واالجتماعــي فــي الوقايــة مــن االنحــراف 	 
الفكــري.

أن يدرك الطالب أبرز األبعاد النفسية واالجتماعية لالنحراف الفكري.	 

أن يكتســب الطالــب مهــارة تحليــل األثــر النفســي واالجتماعــي الــذي يحدثــه 	 
معطياتهمــا  توظيــف  وأســاليب  حاملــه  شــخصية  فــي  الفكــري  االنحــراف 

والتعامــل. فكريــًا  المنحــرف  لتشــخيص 

أن يستشــعر الطالــب أهميــة تحديــد األثريــن النفســي واالجتماعــي ألصحــاب 	 
االنحرافــات الفكريــة علــى الفــرد والمجتمــع.

الموضوعات: 
االنحراف الفكري: المفهوم واألسباب والمظاهر. 	 

األبعاد النفسية لالنحراف الفكري.	 

األبعاد االجتماعية لالنحراف الفكري.	 

طرق تعديل االنحرافات الفكرية والوقاية منها.	 

أثر البيئة االجتماعية في إحداث/ تعطيل االنحرافات الفكرية لدى األفراد.	 
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أسس الحوار والمناظرة )سلم ص 603(
األهداف:

أن يعرف الطالب األبعاد والمؤشرات النفسية واالجتماعية لالنحراف الفكري.	 

أن يبيــن الطالــب دور الجانــب النفســي واالجتماعــي فــي الوقايــة مــن االنحــراف 	 
الفكــري.

أن يدرك الطالب أبرز األبعاد النفسية واالجتماعية لالنحراف الفكري.	 

أن يكتســب الطالــب مهــارة تحليــل األثــر النفســي واالجتماعــي الــذي يحدثــه 	 
معطياتهمــا  توظيــف  وأســاليب  حاملــه  شــخصية  فــي  الفكــري  االنحــراف 

والتعامــل. فكريــًا  المنحــرف  لتشــخيص 

أن يستشــعر الطالــب أهميــة تحديــد األثريــن النفســي واالجتماعــي ألصحــاب 	 
االنحرافــات الفكريــة علــى الفــرد والمجتمــع.

الموضوعات: 
الحوار: مفهومه، أنواعه، ظوابطه وآدابه، قواعده في اإلسالم.	 

المناظــرة: مفهــوم علــم المناظــرة، نشــأة علــم المناظــرة، األركان والقواعــد 	 
والظوابــط.

الفرق بين الحوار والمناظرة والمناقشة.	 

دراسة وتحليل نماذج في الحوار والمناظرة.	 

المنهج العلمي في الحوار والمناظرة مع الفكر المتطرف والمتشدد.	 

مهارات ومقومات المحاور والمناظر.	 

337 جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات

02
ي

دار
اإل

ل 
جا

لم
ا



حقوق اإلنسان )نظم ل م 602(
األهداف:

أن يدرك الطالب مفهوم وأهمية حقوق اإلنسان في اإلسالم.	 

ــات التــي يتمتــع بهــا األفــراد فــي 	  ــرز الحقــوق والحري أن يتعــرف الطالــب علــى أب
ــى اختــالف مشــاربهم.  اإلســالم عل

أن يعدد الطالب أمثلة على مواقف كفل فيها اإلسالم حقوق لآلخرين.	 

أن يقــدر الطالــب علــى كتابــة موضــوع يتنــاول فيــه االهتمــام البالــغ الــذي يوليــه 	 
اإلســالم إلعطــاء كل ذي حــٍق حقــه.

ــه فــي مواقــف قديمــة أو معاصــرة كفــل فيهــا اإلســالم 	  ــب رأي ــدي الطال أن يب
ــن علــى أكمــل وجــه. الحقــوق لآلخري

أن يقــّدر الطالــب عظمــة الديــن اإلســالمي فــي مناداتــه الدائمــة بالعــدل وإعطاء 	 
الحقوق.

الموضوعات: 
حقوق اإلنسان: المفهوم، األنواع، الضوابط.	 

مصادر قانون حقوق اإلنسان الدولي.	 

االتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق االنسان وموقف اإلسالم منها.	 

حقــوق اإلنســان فــي اإلســالم: المفهــوم، األهميــة، حقــوق وحريــات الفــرد فــي 	 
اإلســالم.

سرد تاريخي لمواقف اإلسالم من حقوق اآلخرين.	 

نماذج لحقوق وحريات كفلها اإلسالم لكافة البشر على مختلف أديانهم.	 

األثر اإليجابي ألداء الحقوق التي كفلها اإلسالم لآلخرين.	 
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تأصيل منهج االعتدال والوسطية )عدل 624(
األهداف:

أن يعّرف الطالب االعتدال والوسطية من منظور موضوعي.	 

أن يفهم الطالب أهمية االعتدال والوسطية في المجتمعات.	 

أن يلخص الطالب اآلثار اإليجابية لالعتدال والوسطية المجتمعات.	 

أن يبــدي الطالــب رأيــه فــي قضيــة / مشــكلة ناتجــة عــن التخلــي عــن منهــج 	 
والوســطية. االعتــدال 

أن يقّدر الطالب قيمة االعتدال والوسطية في المجتمعات.	 

الموضوعات: 
االعتدال والوسطية.	 

اآلثار االيجابية الناتجة عن تبني منهج االعتدال والوسطية.	 

اآلثار السلبية الناتجة عن ترك منهج االعتدال والوسطية.	 

نماذج لمجتمعات منهجها االعتدال والوسطية.	 

مقارنة بين االعتدال والوسطية واالنحالل والتطرف.	 

339 جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات

02
ي

دار
اإل

ل 
جا

لم
ا



مشروع بحثي )عدل 698(
األهداف:

ــًا قائمــًا علــى منهــج علمــي نظــري وتطبيقــي 	  أن َيكتــب الطالــب مشــروعًا بحثي
ــة اإلرهــاب والتطــرف. ــة فــي االمــن الفكــري ومحارب ــة أو مشــكلة بحثي حــول قضي

أن ُيبــدي الطالــب رأيــه فــي موضــوع الدراســة، ويقــوم بتحليــل المشــكلة، وصــوال 	 
لنتائــج وتوصيات الدراســة.

أن ُيعنــى الطالــب بتنظيــم هيــكل المشــروع البحثــي ويحــرص علــى تنظيــم الوقت 	 
إلخراجــه فــي الوقت المناســب.

أن يكتســب الطالــب مهــارة كتابــة األبحــاث األكاديميــة وفــق المعاييــر والظوابــط 	 
العلميــة الالزمة.

الموضوعات: 

الخبــرات والمعــارف، وكذلــك المعاييــر  البحثــي  التخــرج  يتنــاول متطلــب مشــروع 
والضوابــط العلميــة الالزمــة العــداد دراســة علميــة  تتصــف بالجــدة واالصالــة حــول 
قضيــة أومشــلكة فــي مجــال األمــن الفكــري. ويتضمــن أن يختــار الطالــب موضوعــًا بحثيــًا 
حــول أحــد القضايــا المرتبطــة باألمــن الفكــري ومحاربــة اإلرهــاب والتطــرف تحــت إشــراف 
أكاديمــي، ويجــب أن يكتــب المشــروع البحثــي وفقــًا لدليــل كتابــة الرســائل العلميــة 
المعتمــد فــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز. ويجــب أال يزيــد المشــروع البحثــي عــن )100( 
صفحــة كحــد أقصــى، مــع االلتــزام بتنظيــم الفصــول ومحتوياتهــا، وكذلــك نــوع وحجــم 

الخــط كمــا فــي دليــل الرســائل المعتمــد فــي الجامعــة. 
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-10 تعزيز األمن 
الفكري

فاعلــة  وحــدة  وجــود   2-10-2
يشــمل  مــا  بــكل  تختــص  بالجامعــة 

الفكــري األمــن  تعزيــز 

باألمــن  الخاصــة  لــإلدارة  التنظيمــي  الهيــكل   -
الســنوي. إنجازهــا  وتقريــر  الفكــري 

شــكلت الجامعــة لجنــة عليــا لألمــن الفكــري بالجامعــة برئاســة معالــي مديــر الجامعــة 
األمــن  وأنشــطة  برامــج  علــى  المباشــر  واإلشــراف  العامــة  السياســات  رســم  تتولــى 
الفكــري بالجامعــة )مرفــق قــرار اللجنــة ومهامهــا(. كمــا أن معهــد االعتــدال فيمــا يخصــه 
يقــدم عــددًا مــن الفعاليــات واألنشــطة التــي تســهم فــي تعزيــز األمــن الفكــري بحســب 
التقريــر المرفــق أعــاله )الموشــر 2-10-2(. وفــي الوقــت نفســه فــإن الجامعــة يوجــد بهــا 

نــاٍد للوعــي الفكــري تشــرف عليــه عمــادة شــؤون الطــالب.
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-10 تعزيز األمن 
الفكري

2-10-3 وجــود نظــام إلدارة أزمــات 
التطــرف الفكــري فــي الجامعــة

- خطة التعامل مع الحاالت الطارئة.

ــا االســتراتيجية التــي تتبناهــا المملكــة  ــرز القضاي ــة األمــن الفكــري أحــد أب تعــد قضي
العربيــة الســعودية، وحققــت فيهــا نجاحــات فــي مختلــف األصعــدة، إال ان الجهــود فــي 
هــذا المجــال ال بــد أن تأخــذ منحنــى االســتمرارية واالســتدامة بســبب تزايــد التهديــدات 
واختــالف أســاليب الترويــج فــي مختلــف ســياقات المجتمــع خصوصــًا بيــن الشــباب، ممــا 
يحتــم ضــرورة تعزيــز الجهــود الراميــة لمكافحــة الفكــر المتطــرف والمعــادي لسياســة 
هــو  مــا  لــكل  االنتمــاء  لتنميــة  التطبيقيــة  الممارســات  وتبنــي  وتوجهاتهــا  المملكــة 

ســعودي.

وألن األمــن الفكــري عنصــر هــام مــن عناصــر األمــن الشــامل للدولــة وركــن هــام 
للحيــاة والمجتمــع واالقتصــاد والتنميــة، وتعزيــزًا لجهــود الدولــة بقيــادة خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وســمو ولــي عهــده األميــن – حفظهمــا اللــه 
– فــي مجــال تعزيــز األمــن الفكــري واالنتمــاء الوطنــي، أخــذت جامعــة الملــك عبدالعزيــز 
علــى عاتقهــا مهمــة تأصيــل منهــج االعتــدال الســعودي ورفــع مســتوى الوعــي الفكــري 
لــدى الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس عبر دعمها وتبنيهــا للعديد من البرامج والمبادرات 
التربويــة واألكاديميــة والتثقيفيــة والتطبيقيــة لتحصيــن المجتمــع مــن خــالل األفــكار 
المنحرفــة، وتأصيــل كل مــا هــو وطنــي وفقــًا لألســس الســعودية التــي بنيــت عليهــا 
دولتنــا المباركــة، لذلــك قامــت الجامعــة بتأســيس أول معهــد أكاديمــي يمنــح درجــة 
ــد الفيصــل لالعتــدال«،  ــر خال الماجســتير فــي االعتــدال واألمــن الفكــري »معهــد األمي
االعتــدال  لتعزيــز  التوعويــة،  والمبــادرات  االجتماعيــة  البرامــج  مــن  العديــد  ويقــدم 
http://pkim. والوســطية ونبــذ العنصريــة وتأصيــل االنتمــاء الوطنــي )موقــع المعهــد

 PkhalidIM@  وحســاب المعهــد علــى تويتــر /edu.sa

ــزة االعتــدال والتــي يبلــغ قيمتهــا مليــون  ــة جائ إضافــة إلــى احتضــان الجامعــة ألمان
الحقيقيــة  الصــورة  وأبــرزت  االعتــدال  عــززت  التــي  الوطنيــة  للشــخصيات  تمنــح  ريــال 

المعتدلــة وااليجابيــة عــن المملكــة العربيــة الســعودية.

أهــم  كأحــد  الفكــري  األمــن  موضــوع  أولوياتهــا  ضمــن  الجامعــة  وضعــت  لقــد 
األســس التــي يجــب العنايــة واالهتمــام بهــا، واســتوعبت أهميــة إدارة أزمــات التطــرف 
واالســتعداد المســبق لمــا يحــدث مــن ممارســات غيــر مقبولــة ســواًء علــى صعيــد 
ــة التدريــس  ــة ألعضــاء هيئ ــد التوجهــات الفكري ــاء المناهــج ومحتواهــا،  أو علــى صعي بن
والطلبــة، وشــكلت ألجــل ذلــك لجنــة عليــا لألمــن الفكــري بالجامعــة برئاســة معالي مدير 

جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات342

02

ي
دار

اإل
ل 

جا
لم

ا



الجامعــة تتولــى رســم السياســات العامــة واإلشــراف المباشــر علــى برامــج وأنشــطة 
األمــن الفكــري بالجامعــة )مرفــق قــرار اللجنــة ومهامهــا(، وتمثــل إدارة أزمــات التطــرف 
بالجامعــة قاعــدة للتحــرك الســريع واستشــراف الخطــر علــى منظومــة األمــن الفكــري 
بالجامعــة عبــر التنســيق العالــي بيــن إدارة الكليــات والمعاهــد واللجنــة اإلشــرافية العليــا 
علــى األمــن الفكــري بالجامعــة لمواجهــة الفكــر المنحــرف وقايــة وعالجــًا، وتســاهم فــي 
مراقبــة أي تجــاوزات تحــاول تفكيــك النســيج المجتمعــي أو األمنــي أو تمــس الوحــدة 

ــة الرادعــة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة. ــة، واتخــاذ اإلجــراءات القانوني الوطني
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-10 تعزيز األمن 
الفكري

وخبــرات  كفــاءات  وجــود   4-10-2
قــادرة علــى معالجــة حــاالت التطــرف 

الفكــري

- خطــة تدريــب المنتســبين للوحــدة فــي التعامــل 
مــع حــاالت التطــرف الفكــري.

- بيان بأعداد المنتسبين للوحدة وتخصصاتهم.

مــن  عــددًا  يقــدم  لالعتــدال،  ناديــًا  لالعتــدال  الفيصــل  خالــد  األميــر  يضــم معهــد 
األنشــطة والبرامــج التدريبــة ألعضائــه مــن الطــالب والطالبــات وأفــراد المجتمــع فــي 
مجــاالت تعزيــز األمــن الفكــري ومكافحــة التطــرف والتعصــب وتعزيــز االنتمــاء الوطنــي 

)مرفــق تقريــر عــن أنشــطة النــادي(. 

تاريخ التنفيذنوعهمسمى البرنامجم

جائزة االعتدال )دورتان(1

جائزة نوعية يشرف عليها ويرعها صاحب السمو 
الملكي األمير خالد الفيصل، وتهدف إلى تكريم 

الجهات والشخصيات التي قامت بدور ريادي في 
تعزيز ونشر ثقافة االعتدال والوسطية ومكافحة 

التطرف واالرهاب

2017-2019

حوار في االعتدال2
لقاء سنوي يستضيف فيه المعهد شخصية 

بارزة لمناقشة قضاي فكرية في مجال االعتدال 
والوسطية

2017-2018

مبادرة اسرة آمنة من 3
التطرف

مبادرة تهدف إلى توعية األسر وتعزيز معرفتهم 
2018-2017بمؤشرات التطرف وأساليب الوقاية والعالج منه

تطبيق معتدل4

تطبيق للهواتف الذكية يهدف لتوعية أفراد 
المجتمع في مجال االعتدال والوسطية ومكافحة 
التطرف وأساليب الوقاية اإللكترونية منه، وتعزيز 

قدراتهم على مواجهة األفكار المتطرفة والعادات 
الغريبة

2018-2019

نادي االعتدال5
نادي طالبي لالستفادة من طاقات الشباب 

وتوظيفها في تعزيز ثقافة االعتدال وممارساته في 
المجتمع عبر برامج فكرية وثقافية واجتماعية

2017-2019

ليالي االعتدال الرمضانية6

االعتدال االقتصادي : للدكتور / يحيى المرحبي
االعتدال الفكري : لألستاذ / محمد السحيمي
االعتدال الصحي : للدكتور /  يحيى المرحبي
االعتدال االجتماعي :  للدكتور / فؤاد مرداد

2019 /23-24/5

تسويق عدد من المبادرات في مجال االعتدال االعتدال الجامعي7
2019الطالبية بالجامعة

2019مسار االعتدالفعاليات الواجهة البحرية8

أوال: البرامج والمبادرات النوعية
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ثانيا: البرامج واألنشطة الثقافية والتوعوية
تاريخ التنفيذنوعهمسمى البرنامجم

برنامج بناء الشخصية 1
المعتدلة

برنامج تضمن تقديم )28( دورة تدريبية متخصصة وإنتاج 
حقائب تعليمية ومناهج تدريبية ومواد إعالمية لتنمية الفكر 

المعتدل، لنحو 	 آالف شاب وفتاة، من طلبة الجامعات 
والمدارس ومرحلة ما قبل التعليم العام.

2010

برنامج عادل للطفل2
مجموعة من القصص واألنشطة، تهدف إلى تعزيز ثقافة 

االعتدال في فكر األطفال، وتنشئتهم على مبدأ الوسطية 
في الفكر والسلوك والتعامل.

2012

أدلة الطالب والمعلم 3
لنشاطات االعتدال

أدلة نشاط تربوية وتعليمية لنشر ثقافة االعتدال وتعزيزيها 
2012بين طلبة مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوسط

مسابقة االعتدال 4
2010مسابقة ثقافية لطلبة المدارس الثانويةاإللكترونية

مسابقة مؤلفي 5
2010مسابقة ثقافية لطلبة المدارس الثانويةالمستقبل

مسابقة مقال في 6
2011مسابقة ثقافية لطلبة جامعة الملك عبد العزيزاالعتدال )رؤى شبابية(

2012مسابقة ثقافية لطلبة جامعة الملك عبد العزيزمسابقة االعتدال فنون7

مسابقة االفالم 8
2012مسابقة ثقافية لطلبة جامعة الملك عبد العزيزالتوعوية القصيرة

مسابقة االفالم 9
2012مسابقة ثقافية لطلبة جامعة الملك عبد العزيزالوثائقية
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تاريخ التنفيذنوعهمسمى البرنامجم

2012مسابقة ثقافية لطلبة جامعة الملك عبد العزيزمسابقة شاعر االعتدال10

2017مسابقة ثقافية لطلبة الجامعات السعوديةمسابقة معتدل11

المبادرات اإلبداعية 12
للمبتعثين

مسابقة ثقافية للطلبة المبتعثين في الواليات المتحدة، 
2017/2018بريطانيا، واستراليا

إذاعة االعتدال13
إذاعية مدرسية في جميع مدارس محافظات منطقة مكة 
المكرمة؛ بهدف التعريف بأسس االعتدال الفكري وتوعية 

النشء من خطورة األفكار والمتطرفة
2017

2018-2017كاريكاتيرات في مجال االعتدال ومكافحة التطرف واالرهابكاريكاتيرات االعتدال14

مواد إعالمية لمعالجة قضايا سلوكية وقيمية تتعلق سلسة اعتدال15
2019-2017بالعنف والتعصب والعنصرية

قصص قصيرة 16
)كومكس(

قصص تعالج قضايا حول التطرف واإلرهاب والعنف 
2018-2017والعنصرية والعنف والعنصرية
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ثالثا: الندوات والمعارض ووش العمل: 
عدد المدةالمجالالنوعاسم البرنامجم

الحضور
تاريخ 
التنفيذ

الفئات 
المستفيدة

1
منهج االعتدال السعودي: 
بناء ومسيرة )جدة، المدينة، 

الرياض(
تأصيل منهج معرض

------------االعتدال السعودي
2010
2011
2012

أفراد المجتمع

منهج االعتدال السعودي: 2
معرضشواهد ومواقف )جدة(

شواهد ومواقف 
من االعتدال 

السعودي
أفراد المجتمع2012------يومان

منهج االعتدال السعودي: 3
رؤية عالمية لمنهج معرضرؤية عالمية )مدريد(

المجتمع 2013-----يوماالعتدال السعودي
الخارجي

المبادرات الفكرية والبحثية 4
في مجال االعتدال

ورشة 
عمل

مفهوم االعتدال 
واألولويات في 
مجاالت برامج 

ومبادرات االعتدال

يوم 
-------------2017------واحد

دور الشباب في نشر الفكر 5
المعتدل

جلسة 
حوارية

دور الشباب في 
نشر الفكر المعتدل

يوم 
طلبة الجامعة602017 طالبواحد

دور الذكاء االصطناعي في 6
مكافحة االرهاب

جلسة 
حوارية

دور الذكاء 
االصطناعي في 
مكافحة االرهاب

يوم 
طلبة الجامعة552017 طالبواحد

7
لقاء اإلعالميين التعريفي 

بجائزة االعتدال” في جامعة 
الملك عبد العزيز

لقاء 
تعريفي

مجاالت وأهداف 
جائزة االعتدال

يوم 
واحد

 35
إعالمي 
وصحافي

2017

اإلعالميين 
والصحفيين 

وصناع 
المحتوى

8
ملتقى لجان تحكيم 

الجائزة األول في فندق 
االنتركونتننتال بجدة

ملتقى

آليات تحكيم 
المشاركات في 

جائزة االعتدال في 
دورتها األولى

يوم 
202017 محكمواحد

أعضاء لجان 
التحكيم لجميع 

فروع الجائزة

حفلحفل جائزة االعتدال9

حفل جائزة االعتدال 
الختامي وتوزيع 
الجوائز برعاية 
صاحب السمو 

الملكي األمير خالد 
الفيصل

يوم 
2018------واحد

طلبة 
ومنسوبي 

الجامعة وأفراد 
المجتمع

التجنيد االلكتروني ودور 10
التقنية في الحد منه

ندوة 
حوارية

التجنيد االلكتروني 
ودور التقنية في 

الحد منه

يوم 
طلبة الجامعة202018 طالبواحد
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عدد المدةالمجالالنوعاسم البرنامجم
الحضور

تاريخ 
التنفيذ

الفئات 
المستفيدة

ورشة عمل دبلوم االعتدال 11
األولى

ورشة 
عمل

دبلوم االعتدال: 
التوصيف والتطبيق

يوم 
واحد

--------
----2018

الجهات 
المستفيدة 
من البرامج 
التعليمية 

للمركز

12
ورشة مراجعة وتطوير 
محتوى وفروع جائزة 

االعتدال

ورشة 
عمل

تطوير مجتوى جائزة 
االعتدال

يوم 
----------2018----------واحد

13

لقاء تعريفي بجائزة االعتدال 
للفنانين والمصورين 

واإلعالميين والمنتجين من 
مواطنين ومقيمين

لقاء 
تعريفي

مجاالت جائزة 
االعتدال

يوم 
واحد

 40
إعالمي 
وصحفي

2018

الجمعية 
السعودية 
للثقافة 
والفنون 

بمحافظة جدة

14

معرض عن منهج المملكة 
في االعتدال بصالة الحجاج 

بمطار الملك عبد العزيز 
بجدة

معرض

منهج االعتدال 
السعودي وتعزيز 
الصورة الصحيحة 

عن المملكة العربية 
السعودية

الزوار 2018--------5 أيام
والمعتمرين

مكان التاريخ-المدةاسم المعرضم
المشاركةالمعرض

معرض جدة الدولي للكتاب 1
إصدارات وكتب المركزجدة6-1438/3/10هـ أيامفي نسخته الثانية

جدة4-1438/5/19هـ أياممعرض كومك كون بجدة2

 )Comics( قصتين قصيرتين
عن العنصرية وأخرى عن 

اإلرهاب-تم طباعة وتوزيع 
)2000( نسخة

معرض جدة الدولي للكتاب 3
إصدارات وكتب المركزجدة10-1439/5/25هـ أيامفي نسخته الثالثة

معرض جدة الدولي للكتاب 4
إصدارات وكتب المعهدجدة10-1440/4/18هـ أيامفي نسخته الرابعة
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رابعا: المعارض والملتقيات:
فــي الوقــت نفســه، يســتفيد معهــد األميــر خالــد الفيصــل لالعتــدال مــن جميــع 
الكفــاءات العلميــة ذات العالقــة بتخصصــه مــن داخــل الجامعــة مــن عــدد مــن الكليــات 
التــي تشــمل كليــة الدراســات العليــا التربويــة، كليــة الحقــوق، كليــة اآلداب والعلــوم 
اإلنســانية، كليــة الحاســبات وتقنيــة المعلومــات، كليــة االقتصــاد واإلدارة وغيرهــا مــن 
الكليــات والمعاهــد المســاندة لتحقيــق أهــداف المعهــد الخاصــة وأهــداف الجامعــة 

العامــة فــي مجــال تعزيــز االنتمــاء الوطنــي وتطبيقــات االعتــدال.

كمــا أطلــق معهــد األميــر خالــد الفيصــل لالعتــدال مبــادرة وحــدة االستشــارات التــي 
يتــاح لعامــة الجمهــور الوصــول إليهــم فــي أوقــات  تســتضيف كفــاءات وشــخصيات 
محــددة والحصــول علــى المشــورة التــي يحتاجــون إليهــا فــي ســياقات تأصيــل االعتــدال 
ومكافحــة التطــرف، تعالــج الجوانــب النفســية واالجتماعيــة والســلوكية كمــا يوضــح 

ــاه: المنشــور أدن
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

2-10 تعزيز األمن 
الفكري

بحثيــة  مبــادرات  وجــود   5-10-2
واالجتماعيــة  الفكريــة  القضايــا  فــي 

ة صــر لمعا ا

ــة فــي  ــادرات البحثي ــان بعــدد ومجــاالت المب - بي
القضايــا الفكريــة واالجتماعيــة المعاصــرة.

قــدم معهــد األميــر خالــد الفيصــل لالعتــدال عبــر الســنوات الماضيــة )أكثــر مــن 70 
دراســة وبحــث وكتــاب( فــي قضايــا نشــر ثقافــة االعتــدال ومكافحــة اإلرهــاب والتطــرف 
والتعصــب )مرفــق قائمــة باألبحــاث المنجــز منــذ فتــرة الكرســي(، كمــا ســيطلق المعهــد 
مبــادرة تتضمــن إطــالق منــح بحثيــة موجهــة لدعــم األبحــاث العلميــة المتميــزة وإجــراء 
الدراســات النظريــة والتجريبيــة التــي تســهم فــي تطويــر المعرفــة وإثــراء البحــث والنشــر 
العلمــي فــي مجــال تعزيــز االنتمــاء الوطنــي والصــورة الذهنيــة عــن المملكــة العربيــة 
الســعودية ضمــن عــدد مــن المحــاور البحثيــة ذات األولويــة ومنهــا جائحــة وبــاء فايــروس 

كورونــا المســتجد )covid 19( وكيــف تعاملــت المملكــة العربيــة الســعودية معهــا.

جدول رقم )1(: البحوث العلمية المدعمة

جدول رقم )2(: اإلصدارات العلمية باللغات المختلفة والمترجمة

الجهة الممولةالبحوث المنجزة الفترةم

كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج االعتدال السعودي12009-201472

مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال22016-20183
معهد األمير خالد الفيصل لالعتدال

75اإلجمالي

الباحث الرئيس أو عنوان الكتاب م
تاريخ النشرالجهة الممولة لغة الكتابالباحثين

كتاب حوار في االعتدال1
 صاحب السمو 

الملكي األمير خالد 
الفيصل

العربية-
اإلنجليزية 
-الفرنسية

مركز األمير خالد 
2017الفيصل لالعتدال

2
كتاب خطر اإلرهاب وأساليب 

المنظمات اإلرهابية في 
استقطاب الشباب

صاحب السمو الملكي 
األمير العميد ركن 
الدكتور فيصل بن 
محمد بن ناصر آل 

سعود.

العربية-
اإلنجليزية 
-الفرنسية

مركز األمير خالد 
2017الفيصل لالعتدال

كتاب مقاالت في االعتدال 3
)باللغة االنجليزية(

معهد اللغة اإلنجليزية 
بجامعة الملك عبد 

العزيز
مركز األمير خالد اإلنجليزية

2017الفيصل لالعتدال

مركز األمير خالد اإلنجليزيةلؤي الشريفكتاب هكذا تكلم الملك4
2017الفيصل لالعتدال
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جدول رقم )3(: الكتب واألبحاث العلمية

الباحث الرئيس أو عنوان الكتاب م
تاريخ النشرالجهة الممولة لغة الكتابالباحثين

المبادرات السعودية في 4
استصالح الفئة الضالة

اسماء بنت سليمان 
السويلم

عالية  بنت محمد 
خياط

سناء بنت محمد عبده

عربي

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

األبعاد االجتماعية لمنهج 5
االعتدال

عبد الرحمن العمري
ايمن احمد 
االسكندراني

مشبب غرامة حسن 
االسمري

وجدي شفيق عبد 
اللطيف

عربي

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

جهود المملكة في التخفيف من 6
تطرف الشباب السعودي

غادة بنت عبد الرحمن 
عربيالطريف

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

الجذور التاريخية لمنهج االعتدال 7
السعودي

دالل بنت محمد 
عربيسليمان السعيد

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

8

رابطة العالم اإلسالمي وأثرها 
في نشر منهج االعتدال 

والوسطية في المدة )-1381
1430هـ(

محمد علي فهيم 
بيومي

محمد ناصر القرني
عربي

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

مصطلحات االعتدال ودالالتها 9
التربوية

عرفة حلمي عباس 
عربياحمد

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

االعتدال السعودي )ببليوجرافيا 10
شارحة(

عرفة حلمي عباس
عربيمحسن السيد العريني

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

منهج االعتدال السعودي )رؤية 11
طالب جامعي(

عبد الله بن يسلم 
عربيباعلي

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014
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الباحث الرئيس أو عنوان الكتاب م
تاريخ النشرالجهة الممولة لغة الكتابالباحثين

12
منهج االعتدال السعودي في 
تحقيق روابط االنتماء والعدالة 

للمواطن والمقيم

هدى بنت محمد 
مجدي عبد الرحمن 

نور
عربي

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

13
العدالة االجتماعية والكفاية 
االقتصادية ومنهج االعتدال 

السعودي

محمد بن محمد 
عربيمصطفى البنا

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

14
جهود المؤسسات الشرعية 

بالمملكة العربية السعودية في 
تأصيل منهج االعتدال

حامد بن مره بن 
عربيحميدان الجدعاني

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

15
خطب الحرمين الشريفين ودورها 
في حماية الشباب من مسالك 

الغلو واإلرهاب

حامد بن مره بن 
عربيحميدان الجدعاني

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

دور المعلم في تنمية االعتدال 16
الفكري والسلوكي بين الطالب

هيلة بنت فنيس فهد 
عربيالقحطاني

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

17
النشاطات الطالبية الجامعية 
ومدى اسهامها في تفعيل 

منهج االعتدال السعودي

سمير عبد الحميد 
القطب

احمد يوسف سعد 
احمد

عربي

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

18
منهج االعتدال السعودي: 

األسس والمنطلقات بحوث 
الندوة العلمية الثانية

عربيالمشاركين في الندوة

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

19
منهج االعتدال السعودي: 

شواهد ومواقف بحوث الندوة 
العلمية الثانية

عربيالمشاركين في الندوة

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014
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الباحث الرئيس أو عنوان الكتاب م
تاريخ النشرالجهة الممولة لغة الكتابالباحثين

20
منهج االعتدال السعودي: رؤية 
عالمية بحوث الندوة العلمية 

الثالثة
عربيالمشاركين في الندوة

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

سعيد من مسفر موسوعة منهج االعتدال21
عربيالمالكي

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

عربيعدد من الباحثينالمحاضرات العلمية في االعتدال 22

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

من شخصيات االعتدال 23
السعودي

فهد عتيق المالكي 
عربيوآخرون

كرسي األمير 
خالد الفيصل 
لتأصيل منهج 

االعتدال 
السعودي

2014

24

المواطنة الرقمية: استراتيجية 
تعزيز المواطنة واالعتدال 
باستخدام وسائل التواصل 

االجتماعي لمواجهة التحديات 
والتطرف والتكفير في دول 

مجلس التعاون الخليجي

ناصر بن محمد 
الساعدي

هناء محمد علي 
الضحوي

مركز األمير خالد عربي
2017الفيصل لالعتدال

شبكات التواصل االجتماعي بين 25
التطرف واالعتدال

محمد بن دالج 
مركز األمير خالد عربيالمطيري

2017الفيصل لالعتدال
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جدول رقم )4(: األدلة والكتب األخرى

لغة عنوان الكتاب م
تاريخ النشرالجهة الممولة الكتاب

كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج عربيوطن ومواطنون1
2012االعتدال السعودي

نحن واآلخر: الجزء األول “لوحة واحدة 2
كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج عربيوألوان كثيرة” دليل المعلم

2012االعتدال السعودي

نحن واآلخر: الجزء األول “لوحة واحدة 3
كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج عربيوألوان كثيرة” دليل المشارك

2012االعتدال السعودي

نحن واآلخر: الجزء الثاني “عالم السالم 4
كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج عربيوالنماء” دليل المعلم

2012االعتدال السعودي

نحن واآلخر: الجزء الثاني “عالم السالم 5
كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج عربيوالنماء” دليل المشارك

2012االعتدال السعودي

كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج عربيبناء الشخصية المعتدلة6
2010االعتدال السعودي

كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج عربيمنظومة االعتدال7
2013االعتدال السعودي

كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج عربياألسس التاريخية لمنهج االعتدال8
2013االعتدال السعودي

كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج عربيمجلة عادل لألطفال )3 أعداد( 9
2012االعتدال السعودي

منهج االعتدال السعودي شواهد 10
كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج عربيومواقف 

2012االعتدال السعودي

11
منهج االعتدال السعودي بناء 

ومسيرة – كلمات مختارة لملوك 
الدولة السعودية )الطبعة األولى(

كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج عربي
2013االعتدال السعودي

مسيرة وإنجاز )كتيب تعريفي بالمركز( 12
كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج عربيباللغة اإلنجليزية 

2013االعتدال السعودي

مسيرة وإنجاز )كتيب تعريفي( عربي/13
كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج عربيانجليزي/اسباني

2014االعتدال السعودي

كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج عربيمعارض منهج االعتدال السعودي14
2014االعتدال السعودي

عربي/ هكذا تكلم الملك15
2017مركز األمير خالد الفيصل لالعتدالانجليزي

2017مركز األمير خالد الفيصل لالعتدالعربيقصص كومكس مصورة )3 أعداد(16
2018

17
منهج االعتدال السعودي – كلمات 

مختارة لملوك الدولة السعودية 
)الطبعة الثانية(

2018مركز األمير خالد الفيصل لالعتدالعربي

كتيب لجائزة األمير خالد الفيصل 18
2017مركز األمير خالد الفيصل لالعتدالعربيلالعتدال

كتيب مركز األمير خالد الفيصل 19
2017مركز األمير خالد الفيصل لالعتدالعربيلالعتدال
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مبادرة معهد األمير خالد الفيصل لالعتدال لدعم األبحاث العلمية 

وصف البرنامج:
مبــادرة لدعــم األبحــاث العلميــة المتميــزة والدراســات النظريــة والتجريبيــة التــي 
تســهم فــي تطويــر المعرفــة واثــراء البحــث والنشــر العلمــي فــي مجــال األمــن القومــي 
وتعزيــز الصــورة الذهنيــة عــن المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن عــدد مــن المحــاور 

البحثيــة ذات األولويــة.

األهداف:
دعــم وتمكيــن الباحثيــن مــن داخــل وخــارج الجامعــة واســتثمار طاقاتهــم لالرتقــاء . 1

ــراز الصــورة  بالبحــث والنشــر العلمــي فــي مجــال األمــن الفكــري واإلنســاني وإب
الصحيحــة للملكــة العربيــة الســعودية.   

دعــم األبحــاث والدراســات العلميــة التــي تعالــج المفاهيــم واألفــكار الخاطئــة . 2
ومظاهرهــا وأســبابها وتقــدم الحلــول العلميــة والعمليــة لحلهــا والحــد منهــا. 

ثــراء الرصيــد العلمــي والبحثــي للجامعــة والمجتمــع فــي دراســات األمــن الفكــري . 3
بأبحــاث علميــة محكمــة يقــوم عليهــا المتخصصــون فــي عــدة مجــاالت.

توجيــه الجهــود نحــو دعــم البحــث العلمــي فــي المجــاالت البينيــة المختلفــة التــي . 4
تتوافــق مــع االحتياجــات اآلنيــة وتعــزز االنتمــاء الوطنــي والهويــة الوطنيــة.

المحاور والمجاالت البحثية العامة:
جهود المملكة في تحقيق األمن اإلنساني. . 1

الصــورة . 2 لتعزيــز  وتطبيقاتهــا  الناعمــة  القــوة  ومواطــن  العامــة  الدبلوماســية 
دوليــًا. للمملكــة  الذهنيــة 

علــى مكونــات . 3 واثارهــا  االجتماعــي  التواصــل  فــي وســائل  اإلشــاعات  انتشــار 
القومــي. األمــن 

أبعاد وقضايا حقوق االنسان في ظل األزمات اإلنسانية. . 4

وعــي المجتمعــات فــي مواجهــة األزمــات والجوائــح اإلنســانية التــي تؤثــر علــى . 5
أمنهــا واســتقراراها.

الفكــري . 6 المعاصــرة وعالقتهــا بقضايــا األمــن  األبعــاد والتغيــرات االجتماعيــة 
الوطنيــة. والوحــدة 

355 جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات

02
ي

دار
اإل

ل 
جا

لم
ا



الفئات المستهدفة:
الباحثون والباحثات في التخصصات ذات العالقة بالمجاالت البحثية المطروحة

الشروط العامة للتقديم:
يشترط في تقديم مقترحات البحوث ما يلي:

أن يكون الباحث الرئيس سعوديًا، وأال يزيد الفريق البحثي عن أربعة باحثين.. 1

يجــب أال يشــارك الباحــث فــي أكثــر مــن مقتــرح بحثــي كباحــث رئيــس. أو فــي . 2
أكثــر مــن مقترحيــن بحثييــن كباحــث مشــارك.

أن يتــم تقديــم المقتــرح البحثــي إلــى وكالــة المعهــد للدراســات العليــا والبحــث . 3
العلمــي إلكترونيــًا مــن خــالل البريــد اإللكترونــي للوكالــة.

4 . 25-10( البحثيــة  المقترحــات  لتقديــم  المخصصــة  بالمواعيــد  ام  اللتــزام 
شــعبان(.

أن يكــون المقتــرح البحثــي المقــدم أصيــاًل ومتميــزًا ويتضمــن إضافــة حقيقــة . 5
إلــى المعرفــة فــي أحــد المحــاور البحثيــة.

أال يكــون المقتــرح البحثــي قــد تــم تقديمــه ألي جهــة علميــة أخــرى أو ســبق . 6
نشــره، وأال يكــون قــد تــم تقديميــه للحصــول علــى درجــة علميــة أو مقتبســًا 
مــن رســائل الماجســتير أو الدكتــوراه، كمــا يجــب االلتــزام بعــدم تقديمــه ألي 

جهــة أخــرى لطلــب الدعــم أثنــاء تحكيــم المقتــرح.

أن يكــون المقتــرح البحثــي باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة حســب نمــوذج التقديم . 7
المخصصــة لذلك.

يجــب أن تناســب خبــرات الباحثيــن مجــاالت التخصــص التــي يتطلبهــا البحــث . 8
المقتــرح، وأن يتــم ارفــاق إرفــاق الســيرة الذاتيــة للباحثيــن أو الفريــق البحثــي.

يجــب إجــراء فحــص االســتالل )Plagiarism( للمقترحــات البحثيــة، وإرفــاق . 9
تقريــر االســتالل عنــد التقديــم.

يجــب الموافقــة علــى مــا ورد مــن مــواد تتعلــق بضوابــط اخالقيــات البحــث . 10
العلمــي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي اعــداد وتقديــم وتنفيــذ المقتــرح 

البحثــي.

أن يلتــزم الباحــث الرئيــس والفريــق البحثــي بــأن يظهــر أســماء الفريــق البحثــي . 11
علــى األوراق العلميــة، أو المخرجــات العلميــة المنشــورة مــن المقتــرح البحثــي.
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أال تزيــد المــدة المحــددة إلجــراء البحــث عــن اثنــي عشــر شــهرًا، يمكــن تمديدهــا . 12
لفتــرة أخــرى بنــاًء علــى موافقــة عمــادة البحــث العلمــي.

المشــروع . 13 رقــم  إلــى  باإلشــارة  البحثــي  والفريــق  الرئيــس  الباحــث  يلتــزم  أن 
البحثــي وجامعــة الملــك عبــد العزيز/معهــد األميــر خالــد الفيصــل لالعتــدال 
 Acknowledgment Statement(( كجهــة ممولــة فــي بيــان اإلقــرار للبحــث
عنــد النشــر، وفــي حــال كان أحــد الباحثيــن مــن داخــل الجامعــة فيجــب بيــان 

المرجعيــة لجامعــة الملــك عبــد العزيــز.

أن مــا ينتــج عــن المخالفــات فــي المقتــرح البحثــي لضوابــط البحــث العلمــي . 14
يقــع تحــت مســؤولية الفريــق البحثــي.

يسري على هذا البرنامج اإلجراءات واألنظمة المتبعة بالجامعة.. 15

آلية تقديم مشاريع األبحاث:
يتقــدم الباحــث الرئيــس بالمقتــرح البحثــي مــن خــالل ارســال المقتــرح البحثــي . 1

pkim-( للبريــد االلكترونــي لوكالــة المعهــد للدراســات العليــا والبحــث العلمــي
gssr@kau.edu.sa( خــالل الموعــد المحــدد.

يعــرض المقتــرح البحثــي علــى اللجنــة العلميــة المختصــة بالمعهــد لتحكيمــه . 2
وإقــراره.

بعد الموافقة يتم التعاقد مع الباحث من قبل المعهد.. 3

إعداد تقرير أولي للمشروع من قبل الباحث.. 4

متابعة البحث حتى التحكيم النهائي.. 5

إعداد تقرير نهائي للمشروع من قبل الباحث.. 6

نشر البحث في المجالت العلمية المحلية والعالمية المحددة. 7
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آلية تحكيم المشاريع البحثية:
يتم تحكيم المشاريع البحثية وفقًا لإلجراءات التالية: 

يتولــى معهــد األميــر خالــد الفيصــل لالعتــدال اســتقبال المقتــرح البحثــي ومــن . 1
ثــم إرســاله إلــى اللجنــة العلميــة المختصــة والتــي بدورهــا تقــوم بفحــص المقتــرح 
البحثــي والتأكــد مــن تحقــق شــروط التقديــم، ومــن ثم يرســل إلكترونيــًا لمحكمين 

اثنيــن مــن ذوي التخصصــات المرتبطــة بالمجــال البحثــي للمشــروع.

يتولــى المحكمــون فحــص المشــروع البحثــي وفقــًا للنمــوذج المعــد لهــذا الغرض . 2
ووفقــًا لمعاييــر التحكيــم المعتمدة. 

ُترســل إفــادات المحكميــن للمعهــد ويتــم اختيــار األبحــاث المقبولــة التــي تحظــى . 3
بأعلــى الدرجــات.

تقــوم المعهــد مــن خــالل وكالــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي بإفــادة . 4
بنــاء علــى مرئيــات المحكميــن. الرفــض  أو  بالقبــول  إلكترونيــا ســواء  الباحثيــن 

الميزانية المقترحة للدعم وطرق تمويل البحوث المعتمدة:

تبلــغ ميزانيــة الدعــم المقدمــة مــن المعهــد لهــذه المبــادرة 150.000ريــال، بمــا . 1
ال يتجــاوز 15.000 ريــال للمشــروع الواحــد، ويمكــن إقــرار آليــة محــددة لتقديــم 

وتوزيــع قيمــة الدعــم علــى المشــاريع البحثيــة الحقــًا.

يتــم تمويــل البحــوث العلميــة علــى فتــرة عــام واحــد فقــط قابلــة للتمديــد بنــاء . 2
علــى مرئيــات اللجــان المختصــة.

يتــم التمويــل وفــق الشــروط وااللتزامــات واألحــكام الــواردة فــي العقــد الموقــع . 3
بيــن المعهــد والباحــث الرئيــس.
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لتطبيق نظام الجامعات

03
ثالثًا: المجال المالي



3-1 تنوع إيرادات الجامعة 

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-1 تنوع إيرادات 
الجامعة

المــوارد  وفاعليــة  كفــاءة   1-1-3
للجامعــة الذاتيــة 

وعوائــد  الذاتيــة  المــوارد  إيــرادات  نســبة   -
االســتثمارات مــن إجمالــي الميزانيــة التشــغيلية 

. معــة للجا

وعوائــد  الذاتيــة  المــوارد  إيــرادات  نســبة   -
الجامعــة. ميزانيــة  إجمالــي  مــن  االســتثمارات 

إجمالــي  الذاتيــة مــن  المــوارد  إيــرادات  - نســبة 
والتطويــر. البحــث  علــى  اإلنفــاق 

الســنوات  الذاتيــة خــالل  الجامعــة مــن مواردهــا  إيــرادات  التالــي  الجــدول  يوضــح 
الماضيــة: الخمــس 

إجمالي ايراد الخمس السنوات السابقة لإلدارة العامة للموارد الذاتية المعدل

إجمالي االيرادايراد معهد البحوثايراد خدمة المجتمع السنة

2015543,006,002.10461,543,854.451,004,549,856.55

2016376,927,897.92353,954,834.05730,882,731.97

2017323,683,220.54206,491,037.65530,174,258.19

2018538,378,619.59334,225,245.28872,603,864.87

2019398,707,390.86205,591,860.54604,299,251.40

2,180,703,131.011,561,806,831.973,742,509,962.98اإلجمالي

2,180,703,131.01إجمالي االيراد )خدمة المجتمع ( للخمس السنوات السابقة

1,561,806,831.97إجمالي االيراد )معهد البحوث واالستشارات( للخمس السنوات السابقة

3,742,509,962.98أجمالي االيراد العام للخمس السنوات السابقة
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-1 تنوع إيرادات 
الجامعة

الجامعــة  مرافــق  اســتثمار   2-1-3
الذاتيــة مواردهــا  لزيــادة 

اســتثمارها  تــم  التــي  الجامعــة  بمرافــق  بيــان   -
الذاتيــة. مواردهــا  لتنميــة 

- نســبة إيــرادات مرافــق الجامعــة مــن إيــرادات 
الذاتيــة للجامعــة. المــوارد 

      يتــم اســتثمار مرافــق الجامعــة مــن خــالل إدارة االســتثمار بوكالــة الجامعــة 
لألعمــال واإلبــداع المعرفــي، والتــي صـــدر قــرار معالــي مديــر جامعــة الملــك عبدالعزيــز 
رقــــم )4738/ق( وتاريــخ 2/5/1438هـــ بإنشــائها ليتــّوج الجهــود الســابقة فــي تنظيــم 
عمليــة اســتثمار العقــارات والمرافــق الجامعيــة التــي اســتحدثت قبــل ذلــك عنــد إنشــاء 
ــة الجامعــة للمشــاريع، عمــادة شــؤون الطــالب،  وحــدات اســتثمارية فــي كل مــن وكال
إدارة العقــود والمشــتريات. وتهــدف إدارة االســتثمار لتطويــر وتنميــة الوحــدات التــي 
داخــل  الفعالــة  والمســاهمة  للجامعــة،  التابعــة  والممتلــكات  ذاتيــة  إيــرادات  تحقــق 
الجامعــة نحــو تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030. كمــا تعمــل إدارة االســتثمار منــذ إنشــائها 
خدميــة  مواقــع  بتوفيــر  وذلــك  الجامعــة  وفــروع  قطاعــات  احتياجــات  تلبيــة  علــى 
لمنســوبي ومنســوبات الجامعــة، واالســهام فــي تحســين مســتوى الخدمــات التــي 

تقدمهــا الجامعــة للمجتمــع.

أهداف إدارة االستثمار: 
إيجاد فرص استثمارية جديدة للجامعة.  	 

إحداث مشاركة فعالة للقطاع الخاص في استثمار مرافق الجامعة.	 

رفع مستوى كفاءة تحصيل استثمارات الجامعة.	 
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الهيكل اإلداري إلدارة االستثمار

تقرير مختصر بموارد بالشركات المستثمر فيها 
بجامعة الملك عبد العزيز 

المبلغ الشركات 

44,374,999الوقف العلمي

10,000,000المنطلقات الحديثة 

40,500,000التصوير الجزيئي 

1,500,000األبحاث السريرية

36,000,000شركة صافية -مشروع القيادة -

48,000,000المنظومة السعودية

36,500,000القرية الطبية المعرفية 

765,114,857منارات المعرفة

99,000,000وادي جدة

1,080,989,856اإلجمالي
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-1 تنوع إيرادات 
الجامعة

3-1-3 وجــود بيــوت خبــرة تخصصيــة 
بالجامعــة تقــدم خدمــات استشــارية 

مدفوعــة األجــر

تقــدم  التــي  التخصصيــة  الخبــرة  ببيــوت  بيــان   -
األجــر. مدفوعــة  استشــارية  خدمــات 

إيــرادات  مــن  الخبــرة  بيــوت  إيــرادات  نســبة   -
للجامعــة. الذاتيــة  المــوارد 

إدارة بيوت الخبرة ) الجهات (

الكليةاسم المكتبم

العلوم الطبيةبيت الخبرة لكلية العلوم الطبية التطبيقية1

علوم البحاربيت خبرة علوم البحار2

الهندسةمكتب الخبرة الهندسي بكلية الهندسة3

العمارة والتخطيطمكتب خبرة العمارة والتخطيط4

عمادة التعليم عن بعدالرواد للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد5

علوم األرضمكتب كلية علوم األرض لالستشارات واألبحاث6

العلوم برابغبيت الخبرة رابغ للدراسات واالستشارات والتدريب7

الدراسات التطبيقيةشركاء التميز لالستشارات والتدريب8

األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافةبيت خبرة كلية األرصاد والبيئة9

الطببيت الخبرة الطبي للمستشفى الجامعي10

تقنية المعلوماتداتا فور )بيت الخبرة لعمادة تقنية المعلومات(11

الطببيت الخبرة الطبي12

معهد اللغة اإلنجليزيةبيت خبرة اللغة االنجليزية13

الدراسات العليا التربويةبيت خبرة التربية لالستشارات التربوية14

طب األسنانبيت الخبرة لكلية طب األسنان15

وكالة المشاريعالمتحدون لالستشارات الهندسية بوكالة الجامعة للمشاريع16

الحاسبات وتقنية المعلوماتالتقنية الحديثة بكلية الحاسبات17

السياحةمكتب الدراسات واالستشارات السياحية18

وكالة الجامعة للتطويربيت الخبرة للتطوير19

معهد االقتصاد اإلسالميالمسار لالستشارات االقتصادية والتنموية20
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مركز التميز البحثي في الدراسات بيت الخبرة التميز للدراسات واالستشارات البيئية21
البيئية

االقتصاد واالدارةبيت خبرة كلية االقتصاد واالدارة22

عمادة شؤون الطالببيت الطالب لتطوير األنشطة والخدمات الطالبية23

اآلداب والعلوم اإلنسانيةبيت خبرة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية24

الهندسة برابغرابغ للخبرات الهندسية25

الدراسات البحريةالتكنولوجيا البحرية26

مركز أبحاث المخاطر الجيولوجيةالمؤسس لالستشارات الجيوفيزيائية والجيوتقنية والبيئية27

بيت الخبرة لالستشارات في التنمية األسرية والمجتمعية 28
علوم اإلنسان والتصاميموالتصاميم

الصيدلةبيت خبرة كلية الصيدلة29

مركز المهارات والمحاكاة السريريةبيت الخبرة بمركز المهارات والمحاكاة السريرية30

الحاسبات وتقنية المعلومات برابغبيت خبرة كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ31

عمادة خدمة المجتمع والتعليم بيت خبرة الريادة المجتمعية32
المستمر

معهد اللغة العربية للناطقين بغيرهابيت خبرة خبراء تعليم العربية33

مركز االبداع وريادة األعمالبيت الرواد بمركز االبداع وريادة األعمال34

إدارة االستثماربيت خبرة الملكية الفكرية35

مركز الملك فهد للبحوث الطبيةبيت خبرة مركز الملك فهد للبحوث الطبية36

مركز التميز البحثي في علوم الجينيوم بيت خبرة مركز الجينيوم37
الطبي

الحقوقالنخبة بكلية الحقوق38

مركز التميز البحثي للبيئة الذكيةبيت خبرة مركز التميز البحثي للبيئة الذكية39

وكالة الجامعة لألعمال واإلبداع ابداع بوكالة الجامعة لألعمال واالبداع المعرفي40
المعرفي

وكالة الجامعة للتطويرعمادة الجودة41

مركز المناهج التعليمية بالجامعةبيت الخبرة في مناهج مؤسسات التعليم العالي42

التمريضبيت خبرة التمريض43

الطب برابغبيت خبرة كلية الطب برابغ44

جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات366

03

ي
مال

 ال
ال

مج
ال



الكليةاسم بيت الخبرةم

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق مكتب الجيالني لالستشارات البيئية1
الجافة

علوم البحارالخبرة  لالستشارات  والخدمات البيئية2

علوم األرضمكتب الدراسات واالستشارات الجيولوجية3

العلومالجودة والتميز  لالستشارات4

اآلداب والعلوم االنسانيةالمترجم للدراسة واالستشارات5

الهندسةالتقنية األفضل6

الهندسةروافد لهندسة أنظمة المياه والبيئة7

العمارة والتخطيطهندسة وتطوير العمران8

علوم األرض)جيولنك(9

اآلداب والعلوم االنسانيةرواد  لالستشارات  األكاديمية والتدريب10

الهندسةد.زهير عبدالله طيب للدراسات واالستشارات11

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق الدرع العربي لالستشارات المائية12
الجافة

الهندسةمكتب تطوير األعمال13

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق مكتب األرصاد والدراسات البيئية14
الجافة

الهندسةخبراتي للتقنية15

العمارة والتخطيطالعمران المستدام لالستشارات الهندسية16

العمارة والتخطيطد/عمار صادق دحالن لالستشارات الهندسية17

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق سالمة وجودة األغذية والمياه18
الجافة

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق الشرق األوسط للدراسات البيئية19
الجافة

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق أبو رزيزة للخدمات االستشارية20
الجافة

الهندسةد/طارق أبوالفرج للدراسات واالستشارات21

العلوم الطبية التطبيقيةاالستشاري للخدمات الطبية22

العمارة والتخطيطالتيرناتيف23

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق مكتب اإلنماء األيكولوجي24
الجافة

الهندسةبيت التكسيات للتدريب واالستشارات25

اآلداب والعلوم االنسانيةخبراء العالقات العامة واإلعالن والتسويق26

االقتصاد واالدارةالبوابات األربعة لالستشارات االستراتيجية27

367 جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات

03
ي

مال
 ال

ال
مج

ال



الكليةاسم بيت الخبرةم

العلومالمرشد في المكافحة المتكاملة وصحة البيئة28

العمارة والتخطيطمكتب د/عبدالله بن جنيدب لالستشارات الهندسية29

العمارة والتخطيطمكتب د/عبدالله الحمدان30

لعمارة والتخطيطمكتب أفق لالستشارات النقل والعمران31

الهندسةاالبتكار لالستشارات الهندسية وإدارة المشاريع32

العمارة والتخطيطمكتب استشاري تصميم معماري وتصميم عمراني33

االقتصاد واالدارةالدار السعودية لالستشارات المحاسبية واالقتصادية34

العمارة والتخطيطاألول لنظم المعلومات الجغرافية35

الحقوقمكتب د.نايف الشريف للمحاماة واالستشارات36

االقتصاد واالدارةاسناد للحلول االدارية37

الهندسةتقنيات متقدمة38

علوم األرضمكتب االستشارات البترولية الجيولوجية39

الحاسبات وتقنية المعلوماتمكتب التقنيات المعلوماتية40

الهندسةمكتب التصميم اإلنشائي41

العلوممكتب استشارات التحاليل المعملية42

العمارة والتخطيطمكتب مكة والمدينة للتخطيط والدراسات43

العلوممكتب البيئة والتنمية المستدامة44

االقتصاد واالدارةمكتب كفاءة للتطوير والتقنية45

الطبمكتب د.فاتن البريكان لالستشارات التطويرية46

العمارة والتخطيطمكتب الخبراء لالستشارات47

الحقوقمكتب الرواد لالستشارات القانونية48

العلوم الطبية التطبيقيةد. أسامة الجفري للدراسات الصحية والبيئية49

االقتصاد واالدارةالتميز في إدارة األزمات50

الحقوقد.محمد آل طالب القحطاني لالستشارات51

العلومالتميز لسالمة المختبرات والمعامل52

الهندسةأوزون النظم الذكية53

الطبالمستشار  للوقاية من اإلشعاع54

اآلداب والعلوم االنسانيةبيت الخبرة لالستشارات القضائية55

الطبسما لالستشارات المجتمعية والشبابية56

57)AST( الهندسةمكتب تقنيات األنظمة الذاتية

االقتصاد واالدارةبيت الخبرة لدراسة السياسة العامة58

الهندسةتقنيات الهندسة الطبية واالشعاعات واالبداع59
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العلومدار الشرق للدراسات واالستشارات60

الهندسةالمحترفون لالستشارات الهندسية وإدارة المشاريع61

الهندسةخبراء تطبيق وإدارة التقنية62

االقتصاد واالدارةمكتب خبراء التميز لالستشارات63

العلوممكتب د.سعود جميل يغمور لحلول مشاكل خطوط االنتاج64

االقتصاد واالدارةنظم وتطبيق الحكومة اإللكترونية65

السياحةالدراسات واالستشارات السياحية66

اآلداب والعلوم االنسانيةالبيان لخدمة اللغة العربية67

الدراسات العليا التربويةخبراء التربية لالستشارات والبحوث التنمية المهنية68

اآلداب والعلوم االنسانيةالــســكــيــنــة69

الهندسةنواة - لهندسة الجودة ورفع األداء70

العمارة والتخطيطدار الدراسات العمرانية واالستدامة71

علوم البحاراالستشاري أماتك للخدمات البيئية72

مكتب الدكتور خالد منديلي لالستشارات الهندسية 73
العمارة والتخطيطوالعمرانية

العمارة والتخطيطاستديو 24 لالستشارات التصميم المعماري والعمراني74

العلومدار المعرفة لالستشارات والتنمية المستدامة75

اآلداب والعلوم االنسانيةبيت اللغة العربية76

الطبمكتب الخبراء للتخصصات الصحية )مختص(77

اآلداب والعلوم االنسانيةبيت المهارات للتطوير واالستشارات78

مكتب الدكتور سعيد بن جميل ابو رزيزة للتقييم وتطوير 79
معهد اللغة اإلنجليزيةجودة البرامج األكاديمية

علوم األرضبيت الخبرة جيوتكنولوجي للدراسات الجيوتقنية والبيئية80

االعالمبيت االعالم للدراسات واالستشارات81

استشارات الجودة للتأهيل لشهادات األيزو واالعتمادات 82
الدراسات العليا التربويةالمؤسسية اإلدارية

االقتصاد واالدارةرؤى لالستشارات والدراسات83

علوم بحارمكتب تقنية النظم البيئية84

العلوماالستشارات للدراسات الكيميائية والصناعية85

الهندسةمكتب الدراسات الهندسية التطبيقية86

العلوممكتب تواصل87
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الكليةاسم بيت الخبرةم

الهندسةالمكتب االستشاري للخدمات الهندسية المتكاملة88

مركز تطوير التعليم الجامعيمكتب استشارات االعتماد للتطوير89

الطبمكتب دراسات واستشارات زراعة الخاليا90

العلوماستشارات الغذاء والتغذية91

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق الوطن الستشارات المياه والبيئة92
الجافة

علوم البحاراالستشاري للدراسات الشاطئية93

الهندسةمكتب المعرفة94

الطبالصيدالنية لالستشارات واألبحاث والتطوير95

اآلداب والعلوم االنسانيةمكتب األبحاث واالستشارات االجتماعية96

العلوممكتب معالجة اإلبحاث والمادة العلمية الكترونيًا97

اآلداب والعلوم االنسانيةمكتب التأهيل لسوق العمل98

الدراسات العليا التربويةمكتب الدراسات واالستشارات النفسية التطبيقية99

الهندسةاالستشارات التعدينية100

االقتصاد واالدارةبيت الجودة لالستشارات الهندسية واإلدارية101

الحقوقمكتب خبراء القانون102

الهندسةمكتب أمن وسالمة الطيران103

الهندسةمكتب دراسات النقل - ) مدن (104

الطبمكتب تعليم للخدمات الصحية105

العلوممكتب معالم106

علوم البحارالمكتب العلمي للدراسات واالستشارات البيئية107

العمارة والتخطيطمكتب دارة العمران108

العلومبيت الكيمياء للتحاليل والتدريب واالستشارات109

الطبالمكتب االستشاري ألخالقيات العمل110

الهندسةمكتب خبراء اإلنشاءات الفوالذية111

العلوم الطبية التطبيقيةاالمتياز لالستشارات والتطوير112

الدراسات العليا التربويةمكتب الخبرة التربوية والتعليمية113

العمارة والتخطيطمكتب العمران والبيئة114

الطبمكتب الدعم والمساندة االدارية115

العلوممكتب بيت النسيج والتقنيات المجهرية متناهية الصغر116

الطبمكتب المستشار للتطوير والتأهيل األكاديمي117

الحاسبات وتقنية المعلوماتمكتب إيجاد الحلول لنظم الحاسوب118
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االقتصاد واالدارةمكتب الدراسات االدارية والتسويقية119

الهندسةمكتب هورايزون120

الحاسبات وتقنية المعلوماتمكتب الحلول التقنية الذكية121

الحاسبات وتقنية المعلوماتمكتب داتا 1224

الدراسات العليا التربويةمكتب دار الفالح لالستشارات التربوية والتعليمية123

االقتصاد واالدارةالرؤية للدراسات واالستشارات والتدريب124

اآلداب والعلوم االنسانيةمكتب التميز لالستشارات والدراسات االعالمية125

علوم االرضالوادي للدراسات المائية126

اآلداب والعلوم االنسانيةمكتب قيم للدراسات واالستشارات القيمية127

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق الينبوع للدراسات المائية والبيئية128
الجافة

الهندسةمهارات للتطوير واالستشارات129

الهندسةالتطبيقات الذكية الكهربائية والشمسية130

مكتب الدكتور فيصل العيتاني لالستشارات القانونية 131
معهد االقتصاد االسالميوالتحكيم

العمارة والتخطيطمكتب د/ أشرف التركي للدراسات التخطيطية والتصميمية132

العلوممكتب الحلول الذكية133

العلومالحلول الذكية134

الهندسةالحلول اإلبداعية لالستشارات135

العلوم الطبية التطبيقيةالخطوات الذكية للتعليم الطبي136

العلوم الطبية التطبيقيةاالنجاز لالستشارات والتطوير137

الحاسبات وتقنية المعلوماتالواقع االفتراضي والمحاكاة138

العمارة والتخطيطتران بل الستشارات النقل والهندسة والبيئية139

اآلداب والعلوم االنسانيةنماء لالستشارات والدراسات140

العلومإستدامة للبيئة والتنمية المستدامة141

اآلداب والعلوم االنسانيةبيت الخبرة للدراسات واإلبحاث االجتماعية والنفسية142

الهندسةاالبداع العلمي143

اآلداب والعلوم االنسانيةمكتب د.نسرين يعقوب لالستشارات النفسية واألسرية144

اآلداب والعلوم االنسانيةميسور لالستشارات145

اآلداب والعلوم االنسانيةمكتب سعودي سايكو146

العمارة والتخطيطحلول تقنيات تصميم البناء147

اآلداب والعلوم االنسانيةنظم المعلومات الجغرافية +148
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مكتب االستشارات االقتصادية واالمنية وتقنية المعلومات 149
الحاسبات وتقنية المعلوماتللدراسات والتدريب

اآلداب والعلوم االنسانيةذات لالستشارات والتطوير والتدريب150

الهندسة برابغالنخبة للدراسات واالستشارات151

الهندسةمجموعة الخبراء لالستشارات152

الحاسبات وتقنية المعلوماترواد التقنية153

الحاسبات وتقنية المعلوماتالمكتب االستشاري كفاءة اإلبداع وذكاء األعمال154

العلومتوصيف المعادن والسيراميك155

اآلداب والعلوم االنسانيةمنار الخليج لالستشارات والبحوث والدراسات االستراتيجية156

االقتصاد واالدارةالقاموس للتدريب والبحوث واالستشارات157

العلومالمكتب االستشاري للدراسات اإلحصائية158

العلوماالستشاري لجودة وسالمة الماء والغذاء159

العلومبيت العلوم الرياضية لالستشاارت والتدريب160

الهندسةمكتب الرواد لالستشارات الهندسية161

اآلداب والعلوم االنسانيةإمتنان خبراء في الخدمات النفسية واألسرية162

الدراسات العليا التربويةرؤية للتطوير واالستشارات163

مكتب أ.د. أروى بنت يوسف األعمى لالستشارات التقنية 164
الحاسبات وتقنية المعلوماتواإلدارية

الحاسبات وتقنية المعلوماتالمكتب االستشاري للنظم التقنية الحديثة165

علوم اإلنسان والتصاميمتكنولوجيا الموضة166

العلومجيومنرال للدراسات واالستشارات الجيولوجية والمعدنية167

اآلداب والعلوم االنسانيةبيت الحوار168

اآلداب والعلوم االنسانيةبيت راسخ لالستشارات والتطوير169

العمارة والتخطيطمكتب الخبراء لالستشارات170

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق بيت الخبرة للسالمة والصحة والبيئة171
الجافة

الطببيت الجودة واالعتماد األكاديمي172

اآلداب والعلوم االنسانيةبيت األخيار لالستشارات الوقفية والوصايا173

174Engineering Sparks  الهندسةاسباركس الهندسية

الحقوقمكتب الدكتور سلطان أبا العال لالستشارات القانونية175

معهد االقتصاد اإلسالميالمسار لالستشارات االقتصادية والتنموية176

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق علوم انتاج الدواجن وعالقتها بالبيئة177
الجافة
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الكليةاسم بيت الخبرةم

االقتصاد واالدارةمبادرات االبتكار178

الحقوقدار االستشارات القانونية السعودية179

العمارة والتخطيطبنيان للتصميم المعماري180

الحقوقالخبير لالستشارات القانونية181

اآلداب والعلوم االنسانيةاقرأ لالستشارات اللغوية182

العمارة والتخطيططاقة وعمران183

علوم اإلنسان والتصاميمدار خبراء التصميم الداخلي184

اآلداب والعلوم االنسانيةبيت األصول لالستشارات والدراسات185

الحقوقدار العلوم القانونية لالستشارات والتدريب186

الحقوقمكتب الدكتور/ جالل بن هاشم سحلول187

اآلداب والعلوم االنسانيةالرؤية االعالمية للدراسات واالستشارات188

الدراسات التطبيقيةآت ستايلز لتقنية المعلومات189

معهد اللغة اإلنجليزيةبيت االبداع األكاديمي190

الهندسةدار الدراسات واالستشارات الهندسية المتميزة191

192Saudi Onco-genomics Expertsالعلوم الطبية التطبيقية

اآلداب والعلوم االنسانيةالنخبة لالستشارات الشرعية193

الهندسةالدراسات واالستشارات الهندسة194

اآلداب والعلوم االنسانيةالملتقى لإلستشارات النفسية195

الهندسةديار الغربية لالستشارات الهندسية وإدارة المشاريع196

اآلداب والعلوم االنسانيةاستبصار197

اآلداب والعلوم االنسانيةابتكارات التعلم اإللكتروني198

اآلداب والعلوم االنسانيةكلمة لالستشارات اللغوية وخدمات النشر199

العلومInnovative BioMedاالبتكارفي الدراسات الحيوية والجينية200

االقتصاد واالدارةمستشارك المالي201

علوم األرضجيوتاج لالستشارات البترولية والمعدنية202

االتصال واالعالممدارات للدراسات اإلعالمية واالستشارات والتدريب203

الهندسةالحلول الكيميائية لالستشارات والتدريب204

الهندسة برابغدار االستراتيجيات الهندسية لالستشارات205

االقتصاد واالدارةالتطبيقات المحاسبية والحلول المالية206

معهد اللغة اإلنجليزيةالمكتب االستشاري لتعليم اللغة اإلنجليزية207

الهندسةإنجاز للحلول الهندسية واإلدارية208
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الكليةاسم بيت الخبرةم

اآلداب والعلوم االنسانيةاالعتماد والتقويم األكاديمي209

العمارة والتخطيطالمكتب المتكامل لالستشارات العمرانية210

الهندسة برابغالحلول الهندسية المتكاملة211

اآلداب والعلوم االنسانيةدار الحجاز للدراسات االسالمية والعربية212

الحاسبات وتقنية المعلوماتالحلول الفعالة ألمن المعلومات213

العلوم الطبية التطبيقيةالمتخصص في تصوير الجهاز العصبي214

الطبنخبة التشخيص215

اآلداب والعلوم االنسانيةبيت الخبرة لالستشارات اللغوية216

األعمال برابغمكتب الدكتورة وحي لقمان لالستشارات القانونية217

الهندسةمكتب ادارة وتدقيق الطاقة218

اآلداب والعلوم االنسانيةدار كيان لالستشارات والدورات التطويرية219

معهد اللغة اإلنجليزيةالمكتب االستشاري لالتمية المهنية والبحثية220

الطب برابغدار المعرفة للدراسات واالستشارات والتدريب221

التمريضالفكرة الذكية ألبحاث العلوم الطبية واإلكلينيكية222

الهندسة برابغالمعرفة لالستشارات والدراسات الهندسية223

العمارة والتخطيطالنسق المتعدد للدراسات المعمارية224

علوم األرضتقنيات الجيوفيزياء لالستكشاف التحت سطحي225

الهندسةالمكتب الهندسي لتطوير أنظمة وبيئة العمل226

الحقوقمكتب الدكتور خالد خياط لالستشارات القانونية والتدريب227

الدراسات التطبيقيةخبراء التعلم228

اآلداب والعلوم االنسانيةخبراء المعرفة229

الهندسةقرارات230

الهندسة برابغبيت الخبرة للحلول اإلبداعية في الهندسة الكهربائية231

الحاسبات برابغالمغربي لالستشارات232

الهندسةصناع التميز233

اآلداب والعلوم االنسانيةالخبراء األكاديميون234

الهندسة برابغحلول البناء المتقدمة - التصميم المعماري واإلدارة235

الهندسةالنخبة لالستشارات الهندسية والتعدينية236

العلوم الطبية التطبيقيةالدار االحترافية للتغذية اإلكلينيكية237

اآلداب والعلوم االنسانيةبصائر لالستشارات الشرعية والقانونية238

العلومرؤى الموهبة واإلبداع239

الهندسةمكتب االستشارات الصناعية والتعليمية240
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الكليةاسم بيت الخبرةم

العمارة والتخطيطصناع المكان المبتكرون241

الطببيت الخبرة لالستشارات النفسية والعصبية242

االقتصاد واالدارةمكتب الدكتور محمد خواجي لالستشارات243

الدراسات العليا التربويةإضاءات تربوية ونفسية244

علوم البحارمكتب أصداف للدراسات البيئية245

االتصال واالعالمتمكين لالستشارات اإلعالمية246

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق اإلتقان لالستشارات الهندسية المائية247
الجافة

248ARCADIA - العمارة والتخطيطأركاديا

االتصال واالعالمالخبير لالستشارات البحثية وبناء البرامج التطويرية249

الطبمختبر علم األمراض التشخيصي األول250

الحاسبات وتقنية المعلوماتروية للتقنية251

معهد اللغة اإلنجليزيةالخبراء اللغويين - بيت خبرة في استشارات اللغة االنجليزية252

الطببيت الحلول الطبية253

العلوم واآلداب برابغمستشار االستثمار في مجال التقنية الحيوية254

علوم اإلنسان والتصاميمملتقى الخزف والفنون البصرية255

معهد اللغة االنجليزيةبيت التميز األكاديمي256

األعمال برابغإتمام التسويق لالستشارات257

258)Researshers Elite( اآلداب والعلوم االنسانيةالباحثون المتميزون

مكتب الدكتورة شريفه الراجحي لالستشارات االحصائية 259
العلوموالتسويقية

الهندسةاستشارات الهندسة الميكانيكية التطبيقية260

االتصال واالعالمالُعمري للدراسات واالستشارات واالتصال المؤسسي261

بيت االستشارات وخدمات التقديم على الجوائز وبراءات 262
الهندسةاالختراع

الهندسةالتقنية والوصول الشامل في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة263

الرائد لالستشارات والدراسات العلمية وأنظمة سالمة 264
العلوماألغذية

العلومبيت العلوم الرياضية لالستشارات265

الهندسة برابغبين الخبرة االستشارات واإلبحاث الهندسية266

الطببيت الخبرة بساتين العلم267

االقتصاد واالدارةكفاءة الستشارات الخدمات الصحية والمستشفيات268

استزراع واستغالل الموارد الطبيعية المتجددة في المناطق 269
الجافة

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق 
الجافة
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الكليةاسم بيت الخبرةم

الطبالمتميز الستشارات المخ واالعصاب270

الحاسبات وتقنية المعلوماتذكاءات للبرمجة والذكاء االصطناعي271

كلية الطببيت نور لالستشارات والخدمات الصحية272

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةمكتب د.هند السليمان273

الهندسةبيت الخبرة )منتج(274

الطببيت الدكتور مروان الحجيلي لالستشارات الطبية275

الطبمكتب الدكتور رائد أزهر الستشارات جراحة المسالك البولية276

الطببيت خبرة الدكتور فارس الحجيلي لالستشارات الطبية277

الطبمكتب الدكتور  هاني بن زهير المرزوقي278

الطببيت خبرة الدكتور محمود موصلي لالستشارات الطبية279

الطببيت خبرة الدكتور نواف المرزوقي280

الطبمكتب الدكتور هتان الجعلي الستشارات العالج التجميلي281

الطببيت األشعة التشخيصية والتداخلية282

الطببيت خبرة الدكتور أحمد المنجومي283

الطبد.نورا طرابلسي لالستشارات الجراحية284

الهندسةبيت خبرة الحلول األكاديمية لالستشارات المستقبلية285

الطبمكتب الدكتورة تارة حسان حسين فطاني286

الطببيت الدكتور محمد قطب الستشارات أمراض القلب287

العلومبيت خبرة فضاء االحصاء288

الحاسبات وتقنية المعلوماتبيت خبرة التطبيقات الذكية289

مكتب الدكتور سهيل المدني لنظم المعلومات الجغرافية 290
الهندسةوالمساحية

العلومالزراعة التقنية الحديثة291

الصيدلةبيت الخبرة لالستشارات الصحية في تصميم الدواء292

علوم اإلنسان والتصاميمفيلفت لالستشارات في تجارة األزياء وتسويقها293

الطببيت خبرة الدكتور طالل الخطيب294

العمارة والتخطيطمكتب د.أشرف التركي للدراسات العمرانية295

الحاسبات وتقنية المعلوماتضمانة لاللتزام والتدقيق296

رآي-االبتكار والحلول الذكية في تقنية المعلومات وقطاع 297
الحاسبات وتقنية المعلوماتاالعمال

اآلداب والعلوم االنسانيةالمحترفون/خبراء اللغات والترجمة298

العلومروم للتنمية البشرية واالستشارات الكيميائية299

اآلداب والعلوم االنسانيةريادة300
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الكليةاسم بيت الخبرةم

اآلداب والعلوم االنسانيةبيت الخبرة الستشارات الكتابة والقراءة والحوار301

االقتصاد واالدارةليدكس- حلول نوعية لتطوير القيادات302

االقتصاد واالدارةرواد االدارة للتطوير303

الهندسةبيت خبرة الدكتور أحمد بن محمد سالم الخرد304

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق بيئتنا للدراسات واالستشارات البيئية305
الجافة

بيت الخبرة طب وكبار السن والرعاية المنزلي والرعاية 306
الطبالممتدة

اآلداب والعلوم االنسانيةحقوق307

العلوممكتب الدكتور وسام عبدالعال لكيمياء المناعة308

الهندسةالطاقة الذكية والمستدامة309

اآلداب والعلوم االنسانيةأتمتة وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية310

الحاسبات وتقنية المعلوماتالتكنولوجيا في ادارة الفعاليات والضيافة311

اآلداب والعلوم االنسانيةبيت المترجمون312

اآلداب والعلوم االنسانيةبيت الحكمة للترجمة313

علوم البحارالعون314

العلوم الطبية التطبيقيةمكتب أبحاث العلوم العصبية315

االتصال واالعالمتفاعل لالستشارات اإلدارية والتسويقية316

الدراسات العليا التربويةاحسان لالستشارات التعليمية والتطويرية317

الهندسةمكتب الدراسات الهندسية المتكاملة318

الطبمكتب د. لؤي السليماني للدراسات واالستشارات الصحية319

الحلول المبتكرة لالستشارات الهندسية واستشارات السالمة 320
الهندسةالمهنية

العمارة والتخطيطحلول مستدامة321

الطباالمراض الصدرية ومناظير الرئة التداخلية والمتطورة322

طب االسنانبيت الخبرة لالستشارات البحثية واالحصائية الطبية323

الدراسات التطبيقيةهدف لالستشارات االدارية والمالية324

العمارة والتخطيطالمدن الصحية -استشاري عمارة بيئة وتصميم عمراني325

الحاسبات وتقنية المعلوماتالحلول التقنية للبيئة الذكية326

معهد اللغة االنجليزيةاالفق االكاديمي327

الحاسبات وتقنية المعلوماتمكتب تميز علم البيانات328
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الكليةاسم بيت الخبرةم

علوم اإلنسان والتصاميمبيت الطفولة المبكرة للدراسات واالستشارات329

كلية االعمالمعاد للدراسات واالستشارات المالية330

العلوممكتب الدكتور فاروق عالم لالستشارات اإلحصائية والحوسبة331

الهندسةاالستشاريون332

العمارة والتخطيطالعمارة االفتراضية333

االقتصاد واالدارةالخبراء لالستشارات االقتصادية334

العمارة والتخطيطمكتب الجيوماتكس لالستشارات335

العلومتقنية المواد المتقدمة336

الهندسةاالستشارات التعدينية المتكاملة337

الصيدلةالمحترف لالستشارات الصيدالنية338

الدراسات العليا التربويةنفع لالستشارات التعليمية والتربوية339

الحاسبات وتقنية المعلوماتخبراء الوسائط الرقمية340

العلوم الطبية التطبيقيةمكتب النخبة لالستشارات الصحية والتغذية341

الدراسات العليا التربويةتقنيات الفضاء السيبراني342

كلية االتصال واالعالمرؤى الستشارات االتصال واالعالم343

الحاسبات وتقنية المعلوماتالتقنيات المستدامة للحلول الذكية344

345Centrality-الحاسبات وتقنية المعلوماتمركزيات

العمارة والتخطيطمفهوم التصميم لالستشارات العمرانية346

الحاسبات وتقنية المعلوماتتقنيات حلول األعمال347

اآلداب والعلوم االنسانيةإرادة للمقاييس واالستشارات348

الطببيت القلب349

علوم اإلنسان والتصاميمتجربة تصميم350

الدراسات العليا التربويةالمعايير الذكية351

العلوممكتب تطوير الرياضيات الحديثة وتطبيقاتها352

الحاسبات وتقنية المعلوماتالتطبيقات الذكية353

الدراسات العليا التربويةملهم للدراسات و االستشارات التربوية المتخصصة354

الدراسات العليا التربويةاآلفاق لالستشارات التربوية والتطوير355

بيت خبرة الدكتور/ماجد صالح عجالن لالستشارات الشرعية 356
اآلداب والعلوم االنسانيةوالقضائية

الحاسبات وتقنية المعلوماتاالفق الرقمي357

اآلداب والعلوم االنسانيةارم لالستشارات العمرانية والتخطيط العمراني358

الهندسةامتياز األعمال359
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الكليةاسم بيت الخبرةم

الحاسبات وتقنية المعلوماتمكتب د. عادل باحداد الستشارات أمن المعلومات360

الهندسةمكتب التقنيات النووية لالستشارات361

االقتصاد واالدارةمكتب توال لالستشارات والتطوير362

علوم اإلنسان والتصاميممكتب د. ضحى يوسف عطية لالستشارات التصميمية363

الهندسةأسس التقنية364

علوم اإلنسان والتصاميممكتب د.نورا غبرة لالستشارات المعمارية365

االرصاد والبيئة وزراعة المناطق الخدمات االستشارية في الطقس والمناخ366
الجافة

علوم البحارالمتميزون لالستشارات البيئية367

العمارة والتخطيطتطبيقات االستشعار لالستشارات المكانية368

االقتصاد واالدارةخبراء اإلدارة الصحية369

اآلداب والعلوم االنسانيةاالستشاريون لالستشارات النفسية370

الهندسةثقة للدراسات واالستشارات371

االقتصاد واالدارةالمنار لالستشارات اإلدارية372

الطبأوان الستشارات  ودراسات الطب الشخصي والدقيق373

اآلداب والعلوم االنسانيةحلول وبدائل لالستشارات المالية والشرعبة374

375 Alfaleh For Antibody الفالح لتقنية األجسام المضادة
Technologyالصيدلة

الحقوقالمكتب االستشاري للدراسات القانونية والمهنية376

االقتصاد واالدارةروافد377
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 إيرادات بيوت الخبرة بجامعة الملك عبد العزيز على مدار السنة
االيراد بالريال السعوديالعام

6,142,500 1436هـ

10,226,900 1437هـ

13,077,834 1438هـ

62,759,248 1439هـ

29,376,653 1440هـ

14414,726,174هـ

126,309,309االجمالي
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-1 تنوع إيرادات 
الجامعة

للتعليــم  مراكــز  وجــود   4-1-3
برامــج  تقــدم  بالجامعــة  المســتمر 
مــادي بمقابــل  ودورات  ودبلومــات 

والبرامــج  المســتمر  التعليــم  بمراكــز  بيــان   -
بمقابــل  تقدمهــا  التــي  والــدورات  والدبلومــات 

مــادي.

المســتمر مــن  التعليــم  إيــرادات مراكــز  - نســبة 
للجامعــة الذاتيــة  المــوارد  إيــرادات 

تقــدم عمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر بجامعــة الملــك عبــد العزيــز 
العديــد مــن البرامــج والدبلومــات والــدوران بمقابــل مــادي علــى النحــو التالــي :

مدتهاسم البرنامجم

سنتان وتدريب صيفيالسكرتارية الطبية1

سنتاناللغة االنجليزية2

سنتان وتدريب صيفيشبكات سيسكو3

سنتانعالقات عامة4

سنتانالخرائط ونظم المعلومات الجغرافية5

سنتانالتحرير الصحفي6

سنةدبلوم علم النفس السيبراني7

سنةإدارة خدمات الحج والعمرة8

سنةاالرشاد االسري9

سنةإدارة الترفيه10

سنةإدارة المعارض والمؤتمرات11

سنةفنون الطهي12

سنةالسالمة والحماية من الحريق13

سنتاناللغة الصينية13

سنتانالممارس المحترف14

١-الدبلومات المقدمة حاليا من قبل عمادة خدمة المجتمع 
والتعليم المستمر  بجامعة الملك عبد العزيز لعام 1441هــــ
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٢-الدورات التدريبية:  

الدورات التدريبية المقدمة مباشرة للمجتمع )لألفراد(: أ . 

مدة الدورة الدورةم

1 CCNA شهرين دورة أساسيات شبكات سيسكو

2CIT شهريندورة تقنية المعلومات للحاسب االلي

شهردورة اللغة اإلنجليزية العامة 3

أربعة ايام دورة إدارة الموارد البشرية 4

يوميندورة اعداد المدربين 5

أربعة ايامدورة العالقات العامة وخدمة العمالء6

يوميندورة مهارات الكوتشينج للمدربين7

يوم دورة صناعة النجاح 8

أربعة ايام دورة اإلدارة الرياضية واألندية الصحية  9

يوميندورة التغذية الرياضية 10

ثالثة أيام دورة التجارة االلكترونية 11

ثالثة أيام دورة التسويق بالعمولة في التجارة االلكترونية 12

أسبوعدورة تأهيل الختبار سيمنس 13

يومدورة فريق العمل الناجح 14

يومدورة الملكية الفكرية 15

أربعة ايامدورة اللغة اإلنجليزية للمتقدمات للدراسات العليا  16

ثالثة أيامدورة تمنية الموارد البشرية 17

يومان دورة السكرتارية الحديثة 18

يومان دورة دراسة الحالة في الخدمة االجتماعية 19

أربعة ايامدورة اللغة اإلنجليزية مستوى مبتدئ20

أربعة ايامدورة اللغة اإلنجليزية مستوى متوسط 21

يومان دورة فن كتابة التقارير اإلدارية 22

يومان دورة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية 23

يوم دورة مهارات التعامل مع ضغوط العمل 24

يومان دورة إعداد وتأهيل المستشارة األسرية 25

26STEP شهردور اختبار

شهردورة اختبار التوفل27

أسبوعدورة اللغة اإلنجليزية لألعمال 28
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الدورات التدريبية المقدمة للجهات الحكومية: ب . 

الدورات المقدمة عن طريق التدريب عن بعد: ج . 

مدة الدورة الدورةم

أسبوع دورة الرقابة اإلدارية 1

أسبوعدورة التحليل القانوني2

ثالثة اسابيعدورة القائد التنفيذي 3

ثالثة أشهر االمن السيبراني  4

ثالثة أشهر استخدام الحاسب اآللي في االعمال المكتبية 1 5

ثالثة أشهر االتصاالت اإلدارية  6

ثالثة أشهر استخدام الحاسب االلي في االعمال المكتبية 72

ثالثة أشهر صيانة الحاسب اآللي8

ثالثة أشهر دورة االمن الفكري 9

ثالثة أشهر دورة استخدام الحاسب اآللي المتقدمة 10

ثالثة أشهر دورة اإلدارة المكتبية 11

ثالثة أشهر دورة اإلدارة المكتبية المتقدمة12

ثالثة أشهر دورة التموين 13

ثالثة أشهر دورة التموين المتقدمة 14

مدة الدورة الدورةم

أربعة ايام دورة المستشار المعتمد في التخطيط االستراتيجي  1

يومينإدارة المشاريع االحترافية  2
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د. دورات النخبة: 

نسبة إيراد العمادة للموارد الذاتية:
ــاك االنتســاب  ــدورات هن ــى مــا ســبق ذكــره أعــاله مــن الدبلومــات وال باإلضافــة إل
والتعليــم عــن بعــد وبرامــج الدراســات العليــا المدفوعــة وغيرهــا حيــث تشــكل نســبة 

العمــادة للســنوات الثــالث األخيــرة مــا يلــي:

مدة الدورة الدورةم

 5 أيامالمجهر اإللكتروني )النظرية والتطبيق(1

 5 أياماستراتيجيات التفكير اإلبداعي )نظرية تريز(2

4 أيام الممارس المعتمد في اإلدارة االستراتيجية3

4 أياممهارات التفكير )نظرية كورت(4

6 أيامإعداد المدربين )المدرب المحترف(5

كل دورة شهرالممارس المحترف )16 دورة(6

النسبةالسنة 

201761%

201862%

201966%
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-1 تنوع إيرادات 
الجامعة

الفاعلــة  الشــراكات  وجــود   5-1-3
مــع القطــاع الخــاص لدعــم وتمويــل 

الجامعــة برامــج 

- بيــان بالشــراكات مــع القطــاع الخــاص فــي دعــم 
وتمويــل برامــج الجامعــة وحجــم الدعــم.

- نســبة إيــرادات الشــراكات الفاعلــة مــع القطــاع 
الخــاص مــن إيــرادات المــوارد الذاتيــة للجامعــة.

بلــغ حجــم دعــم القطــاع الخــاص خــالل الخمــس ســنوات األخيــرة لبرامــج الجامعــة مــن 
خــالل عقــود رعايــة لألنشــطة المختلفــة مبلــغ وقــدره 6.716.750 ريال.

وفي الجدول التالي بيان بشركات القطاع الخاص التي تمت معها تلك الشراكات: 

بيان بالشراكات مع القطاع الخاص في دعم وتمويل
برامج الجامعة وحجم الدعم

اسم الشركةم
مجموعة بن الدن السعودية1
شركة ارامكو السعودية2
مجموعة صافوال3
مجموعة بن زومة4
شركة معادن5
شركة زهير فايز ومشاركوه6
جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية7
)شركة عبد اللطيف جميل )تويوتا8
شركة التنمية األساسية9

شركة المهيدب للمقاوالت10
شركة االلكترونيات المتقدمة11
شركة الكابالت السعودية12
شركة بارسونز برينكرهوف العربية المحدودة13
)مكتب الخدمات االستشارية السعودي )سعودي كونسلت14
شركة انظمة المباني15
شركة الخليج الطبية المحدودة16
شركة كريستل17
شركة سيمنس المحدودة18
)شركة بريسجن انيرجي سيرفسز العربية السعودية المحدودة )وذرفورد19
 شركة المصنع العربي لكيماويات مواد البناء20
مجموعة شركات الزاهد21
مؤسسة أنظمة النيزك الهندسية العالمية22
مصنع القمة للمعدات23
شركة اقوات للصناعات الغذائية24
شركة جوتن السعودية المحدودة25
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اسم الشركةم
المصنع الوطني لصناعة البالستيك26
شركة الخليج الطبية المحدودة27
شركة سيل28
شركة بيري29
)الشركة السعودية للصناعات االساسية )سابك30
شركة النهدي الطبية31
الشركة السعودية األلمانية32
شركة دار الهندسة33
معادن34
المجموعة الدولية للتدريب35
 الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التنقية36
علم37
وزارة الثروة المعدنية38
شركة االستشارات السعودية39
مدينة الملك عبد اهلل للطاقة الذرية والمتجددة40
41Huawei
42Schlumberger
43SEL
44KACARE
45KPMG
46NCMS
47Johnson Controls
48P&G
49Brightskies technologies
50cray Inc
51DataDirect networks
52Fujitsu technology
53Lenovo
54NetApp,
55Netweb Pte Ltd,
56Spectra Logic
57Altair engineering
58Aeon computing
59IBM middle east 
60Mellanox Technologies
61Dell EMC
62Intel Corporation
63Dice Marketing & Advertising
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3-2 أتمتة األنظمة المالية في الجامعات

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-2 أتمتة األنظمة 
المالية في الجامعات

3-2-1 وجــود نظــام إلكترونــي لضبــط 
أعمــال الصــرف وتحصيــل اإليــرادات

اإللكترونــي  الصــرف  لنظــام  الســنوي  التقريــر   -
بالجامعــة.

اإليــرادات  تحصيــل  لنظــام  الســنوي  التقريــر   -
بالجامعــة. اإللكترونــي 

أوال – أنظمــة الصــرف اإللكترونــي: تتمتــع جامعــة الملــك عبــد العزيــز بنظامــي صــرف 
إلكترونييــن أحدهمــا لألفــراد واآلخــر للشــركات والمؤسســات وبحيــث يضمنــان انســيابية 
عمليــات الصــرف فــي أوقاتهــا مــع ضمــان الشــفافية المطلقــة فــي كافــة المراحــل التــي 

تمــر بهــا عمليــات الصــرف ســواء لألفــراد أو الشــركات والمؤسســات.

1- تنظيم عمليات الصرف لألفراد:

الرواتــب: ترتبــط عمليــة صــرف الرواتــب بجامعــة الملــك عبــد العزيــز  ارتباطــًا تامــًا مــع   أ - 
نظــام صــرف الخاصــة بــوزارة الماليــة، حيــث تــم اكتمــال منظومــة التكامــل اإللكترونــي 
مــع النظــام المركــزي للحقــوق الماليــة لموظفــي الدولــة »صــرف« التابــع لــوزارة 
الماليــة، وذلــك لصــرف رواتــب منســوبي ومنســوبات الجامعــة مــن خــالل مؤسســة 
النقــد العربــي الســعودي )SAMA(، حيــث بــدأت عمليــة إيــداع رواتــب شــهر إبريــل 
2019 وفــق هــذه اآلليــة، بغيــة تطويــر أســاليب تنفيــذ المدفوعــات، ضمــن أعلــى 
المعاييــر فــي تقديــم الخدمــات التــي تعتمــد علــى الموثوقيــة والشــفافية لبنــاء نظــام 

مالــي إلكترونــي.

وتعتبــر  اآلليــة التــي انتهجتهــا الجامعــة فــي صــرف رواتــب منســوبيها، تأتــي تماشــيًا 
مــع رؤيــة المملكــة 2030 وتحقيقــًا للتكامــل اإللكترونــي فــي مختلــف المجــاالت 
مــع الــوزارات ذات العالقــة، والــذي تتــم بموجبــه القــراءة اآلليــة المباشــرة مــن نظــام 
الرواتــب الخــاص بالجامعــة، وبالتالــي يتــم إيــداع رواتــب المنســوبين مــن خــالل رقــم 
حســاب الجامعــة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي )SAMA(، وتعتبــر تلــك 
الخطــوة متفــردة عــن العديــد مــن الجامعــات والجهــات الحكوميــة بالمملكــة، بعــد 
أن ســجلت البيانــات أن الجامعــة تعتبــر مــن أوائــل الجامعــات الســعودية التــي أكملــت 
الماليــة  المركــزي للحقــوق  النظــام  الماليــة فيمــا يخــص  الربــط مــع وزارة  عمليــة 
لموظفــي الدولــة »صــرف« .  ومــن المعــروف أن النظــام المركــزي للحقــوق الماليــة 
لموظفــي الدولــة »صــرف« يأتــي ضمــن اإلجــراءات التطويريــة التــي تقــوم بهــا وزارة 
الجهــات  لرفــع كفــاءة تعامالتهــا مــع  الحكوميــة،  الجهــات  بالتعــاون مــع  الماليــة 

الحكوميــة فــي إطــار تمكيــن التحــول الرقمــي وفــق رؤيــة المملكــة 2030.
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ب - مكافــآت اللجــان، خــارج الــدوام والبدالت....إلــخ: تتبــع عمليــة الصــرف لهــذه البنــود 
نظامــا إلكترونيــًا دقيقــا يعكــس مجموعــة مــن القــرارات لصاحبــي الصالحيــة باختــالف 
مســتوياتهم وحتــي تنتهــي بتحويــل المكافــاة لمســتحقها علــى حســابه البنكــي فــي 

أقصــر وقــت. 

٢- تنظيــم عمليــة الصــرف للشــركات والمؤسســات: يتــم تنظيــم كافــة العمليــات 
الماليــة والعقــد الخاصــة بالشــركات مــن خــالل نظــام »وّرد« اإللكترونــي والــذي 
ــد  ــة المعلومــات بجامعــة الملــك عب ــره عمــادة تقني أشــرفت علــى تصميمــه وتطوي
العزيــز، ويعتبــر نظــام ورد قنــاة تواصليــة مــع الشــركات والمؤسســات التــي تربطهــا 
عالقــات تعاقديــة مــع الجامعــة، وتــم تدشــينه 1437/7/13هـــ. ، حيــث يوفــر النظــام 
تفعيــل مندوبــي الشــركات واســتالم المخاطبــات الرســمية المتعلقــة بتلــك العقــود، 
عمليــات  بتوثيــق  والمشــتريات  العقــود  إدارة  فــي  ممثلــة  الجامعــة  يمكــن  كمــا 
المشــاريع بــدءًا مــن أول خطــوة إلــى انتهــاء المشــروع. كمــا يوفــر النظــام للشــركات 
متابعــة صــرف المســتحقات إلكترونيــًا ويمكــن مختلــف جهــات الجامعــة مــن متابعــة 

مشــروعاتها وتقدمهــا.
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ثانيــًا – نظــام تحصيــل اإليــرادات اإللكترونــي: تقــدم جامعــة الملــك عبــد العزيز العديد 
مــن البرامــج والــدورات مدفوعــة التكاليــف وتتضمــن برامــج الماجســتير التنفيــذي، برامــج 
البكالوريــوس لالنتســاب والتعليــم عــن بعــد ودورات التعليم المســتمر، وتضطلع عمادة 
خدمــة المجتمــع بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بتنظيــم عمليــة تحصيــل اإليــراد اإللكترونــي 
لرســوم هــذه البرامــج كأحــد أهــم المــوارد الذاتيــة لجامعــة الملــك عبــد العزيــز وتتضمــن 

عمليــة تحصيــل اإليــرادات مــا يلــي:

يعطى الطالب رقم حساب وهو نفس رقمه الجامعي المسجل بالجامعة.. 1

يســدد الطالب الرســوم الدراســية من خالل نظام ســداد اإللكتروني وباســتخدام . 2
رقــم ســداد جامعــة الملــك عبد العزيز 009 ورقم حســابه.

تورد الرسوم إلكترونيا لحساب إدارة الموارد الذاتية بالجامعة. . 3

يتــم تســوية الحســابات بشــكل دوري بيــن عمــادة خدمة المجتمــع وإدارة الموارد . 4
الذاتية.
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ملخص تقارير الحساب الختامي لجامعة الملك عبد العزيز 
آلخر خمس سنوات

تقرير ديوان المراقبة آلخر خمس سنوات

ويمكــن االطــالع علــى ملخــص تقاريــر الحســاب الختامــي لجامعــة الملــك عبــد العزيــز 
آلخــر خمــس ســنوات والــذي يتضمــن عمليــات الصــرف وتحصيــل اإليــراد خــالل هــذه 

الســنوات مــن خــالل الرابــط التالــي:

كمــا يمكــن االطــالع علــى رابــط تقريــر ديــوان المراقبــة آلخــر خمــس ســنوات لمــا 
يخــص عمليــات الصــرف وتحصيــل اإليــراد خــالل هــذه الســنوات مــن خــالل الرابــط التالــي:
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3-3 حوكمة األنظمة المالية

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-3 حوكمة األنظمة 
المالية

تنظيميــة  آليــات  وجــود   1-3-3
ــة للصــرف مــن المــوارد  وحوكمــة آمن

تيــة الذا

الذاتيــة  المــوارد  لنظــام  التنظيميــة  الالئحــة   -
بالجامعــة.

تتميــز جامعــة الملــك عبــد العزيــز بوجــود نظــام فريــد إلدارة مواردهــا الذاتيــة حيــث 
تســير كل عمليــات المــوارد الذاتيــة بصــورة منفصلــة عــن ميزانيــة الجامعــة ، كمــا أن 
الحســاب الختامــي للمــوارد الذاتيــة يتــم اعتمــاده مــن مجلــس الجامعة ويخضــع لمراجعة 
الديــوان العــام للمحاســبة وتعتبــر جامعــة الملــك عبــد العزيــز أول جهــة حكوميــة تشــترك 

فــي نظــام ســداد لتحصيــل رســوم البرامــج مدفوعــة التكاليــف بطريقــة آليــة آمنــة. 

وضعــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز عــددا مــن اللوائــح والتــي تنظــم عمليــة الصــرف 
مــن المــوارد الذاتيــة علــى النحــو التالــي:

سياسات وتعليمات تنفيذ الميزانية. . 1

قرارات تنظيمية لتشغيل البرامج التعليمية مدفوعة التكاليف.. 2

الدليل التنظيمي لنفقات وإيرادات البحوث واالستشارات. . 3

الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. . 4

ويمكن االطالع عليها من خالل الروابط التاليةـ:

سياسات وتعليمات تنفيذ الميزانية

قرارات تنظيمية لتشغيل البرامج التعليمية مدفوعة 
التكاليف

الدليل التنظيمي لنفقات وإيرادات البحوث 
واالستشارات

الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات 
الحكومية
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-3 حوكمة األنظمة 
المالية

متخصصــة  جهــة  وجــود   2-3-3
عمليــة  تديــر  بالجامعــة  احترافيــة 
تقديــم االستشــارات مدفوعــة األجــر

- الالئحــة التنظيميــة لنظــام تقديــم االستشــارات 
مدفوعــة األجــر بالجامعة.

لوائح وأنظمة االستشارات مدفوعة األجر

تقديــم  عمليــة  تنظــم  التــي  واألنظمــة  اللوائــح  كافــة  علــى  االطــالع  ويمكــن 
التالــي: الرابــط  خــالل  مــن  بالجامعــة  األجــر  مدفوعــة  االستشــارات 

المستفيدون من الفعاليات وورش 
العمل والندوات

الفعاليات وورش العمل والندوات

ساعات التدريب والتوجية واإلرشاد 
المقدمة لرواد األعمال

االستثمارات في الشركات 
2.000.000 ريالالمحتضنة والناشئة

40
850 ساعة

1150
24

الشركات المحتضنة والناشئة

مسرعات 
األعمال

حاضنات 
األعمال

برنامج 
التوعية 
والتأهيل

مركز اإلبداع 
وريادة األعمال
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-3 حوكمة األنظمة 
المالية

3-3-3 قــدرة الجامعــة علــى اإلدارة 
الماليــة ذات النزاهــة

- تقرير الحساب الختامي آلخر خمس سنوات.

- تقرير ديوان المراقبة آلخر خمس سنوات.

يمكــن االطــالع علــى ملخــص تقاريــر الحســاب الختامــي لجامعــة الملــك عبــد العزيــز 
آلخــر خمــس ســنوات مــن خــالل الرابــط التالــي:

كمــا يمكــن االطــالع علــى رابــط تقريــر ديــوان المراقبــة آلخــر خمــس ســنوات مــن 
خــالل الرابــط التالــي:

ملخص تقارير الحساب الختامي لجامعة الملك عبد العزيز 
آلخر خمس سنوات

تقرير ديوان المراقبة آلخر خمس سنوات
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3-4 وجود الخبرات والكفاءات في اإلدارة المالية

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

4-3
وجود الخبرات 

والكفاءات في اإلدارة 
المالية

ذات  كفــاءات  وجــود   1-4-3
المشــاريع  إلدارات  تراكميــة  خبــرات 
كــوادر  مــن  والصيانــة  والتشــغيل 

معــة لجا ا

المشــاريع  إلدارات  التوصيفيــة  األدلــة   -
والتشــغيل والصيانــة التابــع للجامعــة وملخــص 

الســنوية. وإنجازاتهــا  أنشــطتها  بأهــم 

المشــاريع  بــإدارات  المختصيــن  بأعــداد  بيــان   -
الجامعــة. منســوبي  مــن  والصيانــة  والتشــغيل 

الصيانــة: يتــم اإلشــراف علــى جميــع أعمــال صيانــة المرافــق العامــة للجامعــة . 1
والبنيــة التحتيــة مــن خــالل اإلدارة العامــة للمرافــق والخدمــات وذلــك بــكادر 
هندســي مؤهــل تأهيــل عالــي وفنييــن ذوي خبــرة عاليــة مــن كــوادر الجامعــة 

اإلداري. للطاقــم  باإلضافــة 

  فيمــا يلــي بيــان بموظفــي إدارة المرافــق )الــكادر الفنــي( ومؤهالتهــم العلميــة 
وخبراتهــم فــي مجــال عملهــم.

الجامعــة . 2 كــوادر  قبــل  مــن  المشــاريع  جميــع  علــى  اإلشــراف  يتــم  المشــاريع: 
المؤهليــن.

فيمــا يلــي بيــان بموظفــي إدارة المشــاريع )الكــوادر الفنيــة( مهندســين وفنييــن 
والخبــرات(. )المؤهــالت 

العقــود الهندســية: يتــم اإلشــراف علــى اإلجــراءات التعاقديــة للمشــاريع عــن . 3
طريــق كــوادر الجامعــة مــن طاقــم هندســي مؤهــل وذو خبــرة فــي مجــال العمــل
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بيان بالوظائف باإلدارة العامة للمرافق 
)الهندسية – اإلدارية -الفنية – بنود – مستخدمين – برنامج االنتساب –

برنامج التشغيل الطبي الذاتي(

المالحظاتالعدداسم الوظيفة

13الهندسية

91إدارية 

11تقنية 

100فنية

215اإلجمالي 

المالحظاتالعدداسم الوظيفة

137الوظائف " الرسمية " 

12بنود " أجور "

15مستخدمين

21برنامج االنتساب

30برنامج التشغيل الطبي الذاتي

215اإلجمالي 
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3-5 استدامة الموارد الذاتية

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-5 استدامة الموارد 
الذاتية

عليــا  دراســات  برامــج  وجــود   1-5-3
بالجامعــة مــادي  بمقابــل 

التــي  العليــا  الدراســات  برامــج  بعــدد  بيــان   -
مــادي. بمقابــل  الجامعــة  تقدمهــا 

ببرامــج  الملتحقيــن  الطــالب  بأعــداد  بيــان   -
الدراســات العليــا التــي تقدمهــا الجامعــة بمقابــل 

الماضيــة. ســنوات  الخمــس  خــالل  مــادي 

تكلفةالبرنامجم

88000برنامج ماجستير إدارة األعمال التنفيذي 1

84000برنامج ماجستير السياسة العامة التنفيذي2

84000برنامج ماجستير اإلدارة العامة التنفيذي3

64000برنامج ماجستير المحاسبة المهنية  4

86000برنامج ماجستير الخدمات الصحية والمستشفيات التنفيذي  5

63000برنامج ماجستير االجتماع والخدمة االجتماعية  6

63000برنامج ماجستير التوجيه واإلصالح األسري  7

60000برنامج ماجستير نظم المعلومات الجغرافية - تعليم عن بعد8

42000برنامج ماجستير اإلدارة التربوية 9

50400برنامج ماجستير اإلدارة الرياضية  10

84000برنامج ماجستير اإلدارة الهندسية  11

63000برنامج ماجستير التشريح التقني واألنسجة 12

42000برنامج ماجستير التوجيه واإلرشاد التربوي 13

72000برنامج ماجستير األنظمة )القانون(  14

اواًل: بيان بعدد برامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة
بمقابل مادي

عدد برامج الدراسات العليا بمقابل مادي = 29 برنامج.

 22 برنامج ماجستير ، 7 برامح دبلوم
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تكلفةالبرنامجم

42000برنامج ماجستير تقنيات التعليم  15

84000برنامج ماجستير إدارة األزمات والكوارث 16

84000برنامج ماجستير التمويل اإلسالمي  17

63000برنامج ماجستير االعتدال واألمن الفكري18

78000برنامج ماجستير إدارة الفعاليات19

84000برنامج ماجستير األمن السيبراني20

84000برنامج ماجستير األمن نظم المعلومات الحاسوبية21

84000برنامج ماجستير األمن تقنية المعلومات22

24000برنامج الدبلوم العالي في إدارة الموارد البشرية 23

18000برنامج الدبلوم العالي في البحث االجتماعي  24

19200برنامج الدبلوم العالي في التربية الخاصة  25

4000برنامج الدبلوم التربوي العام 26

45000برنامج الدبلوم في األمن السيبراني27

45000برنامج الدبلوم في هندسة البرمجيات28

45000برنامج الدبلوم في البيانات الكبيرة29

ثانيًا: بيان باعداد الطالب الملتحقين ببرامج الدراسات العليا التي 
تقدمها الجامعة بمقابل مادي خالل الخمس سنوات الماضية

مقر الدراسةعدد الطالبالعام الجامعي

جدة – الرياض – رابغ – القصيم - حائل20151729

جدة – الرياض – رابغ – القصيم - حائل20161499

جدة –رابغ – القصيم - حائل2017559

جدة - رابغ2018567

جدة – رابغ - مكة2019889

جدة – رابغ - مكة20201616
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-5 استدامة الموارد 
الذاتية

3-5-2 زيادة اإليرادات الذاتية 
للجامعة من استثمار أصولها 

المملوكة

اســتثمار  مــن  الذاتيــة  اإليــرادات  حجــم  تطــور   -
خمــس  خــالل  المملوكــة  ألصولهــا  الجامعــة 

ســنوات.

تــم تطويــر حجــم اإليــرادات الذاتيــة لجامعــة مــن خــالل العقــود االســتثمارية طويلــة 
التالــي حجــم  الجــدول  للجامعــة، ويوضــح  المملوكــة  جــدة  وادي  مــع شــركة  االجــل 

االســتثمارات مــن خــالل العقــود طويلــة األجــل مــع شــركة وادي جــدة: 

المبلغ الشركات 

44,374,999.40الوقف العلمي

10,000,000.00المنطلقات الحديثة 

40,500,000.00التصوير الجزيئي 

1,500,000.00األبحاث السريرية

36,000,000.00شركة صافية -مشروع القيادة -

48,000,000.00المنظومة السعودية

36,500,000.00القرية الطبية المعرفية 

765,114,856.53منارات المعرفة

99,000,000.00وادي جدة

1,080,989,855.93اإلجمالي
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-5 استدامة الموارد 
الذاتية

3-5-3 توفر نواة لبرامج األوقاف 
لتنمية مواردها الذاتية بما يتالءم 

مع متطلبات نظام الجامعات 
الجديد

- نســخة مــن وثيقــة مشــروع برنامــج األوقــاف 
الــذي وضعتــه الجامعــة لتنميــة مواردهــا الذاتيــة.

        لقــد تجــاوز الوقــف العلمــي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز مــن مجــرد أن يكــون 
نــواة لبرامــج األوقــاف بــل أصبــح يمثــل )بيــت فــي تنميــة األوقــاف لجميــع األوقــاف 
ــه الســبق الزمانــي والتنظيمــي فــي ذلــك، حيــث  الجامعيــة فــي المملكــة( حيــث كان ل
اســتطاع الوقــف منــذ لحظــة إنشــائه باســتكمال بنيتــه التحتيــة النظاميــة واإلداريــة 

والماليــة وذلــك مــن خــالل إعــداد مجموعــة مــن اللوائــح واألدلــة

والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 

وجــود صــك وقفيــة شــامل لكافــة األنظمــة التأسيســية للوقــف ومنهــا القواعــد . 1
الماليــة )مرفــق صورتــه(

النظام األساس المطور للوقف والمقر من الجمعية العمومية )مرفق صورته(. 2

الخطــة االســتراتيجية للوقــف والتــي تــم إقرارهــا مــن مجلــس النظــارة والجمعيــة . 3
ــة  العمومي

الالئحــة التنظيميــة للوقــف والتــي تــم إقرارهــا مــن مجلــس النظــارة والجمعيــة . 4
العموميــة 

والجمعيــة . 5 النظــارة  مجلــس  مــن  إقرارهــا  تــم  والتــي  للوقــف  الماليــة  الالئحــة 
ميــة  لعمو ا

الئحة حوكمة الوقف والتي تم إقرارها من مجلس النظارة والجمعية العمومية . 6

إنشاء الشركات االستثمارية التابعة للوقف وجميعها لها سجالت تجارية . 7

وهي كالتالي:

شركة المثالية لالستثمار المحدودة أ. 

شركة المبدعون لألبحاث والدراسات والتدريب ب. 

شركة عمرتي لالستثمار ت. 
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كمــا ســاهم الوقــف العلمــي بإنشــاء برامــج أكاديميــة بمقابــل مــادي وذلــك علــى 
النحــو التالــي:

الماجســتير النوعــي لألوقــاف: وهــو أول ماجســتير متخصــص فــي مجــال تأهيــل أ. 
تــم إطالقــه بالتعــاون مــع معهــد االقتصــاد  علــى األوقــاف بكافــة مجاالتهــا 
اإلســالمي ويســاهم بشــكل مباشــر فــي تحقيــق إحــدى مرتكــزات رؤيــة 2030م 
والتــي تنــص علــى تعظيــم االســتفادة مــن األوقــاف ضمــن إســتراتيجية تحقيــق 

التنميــة المســتدامة.

دبلــوم األوقــاف: وهــو برنامــج أكاديمــي متخصــص فــي مجــال إدارة األوقــاف ب. 
وتــم اطالقــه بالتعــاون مــع عمــادة خدمــة المجتمــع.

ــات  ــز بوجــود شــراكات مــع كيان ــد العزي ــز الوقــف العلمــي بجامعــة الملــك عب  وتمي
اقتصاديــة محليــة لهــا ثقــل كبيــر فــي الســوق المحلــي، وبحكــم خبــرة الوقــف العلمــي 
فــي مجــال تنميــة األصــول الوقفيــة ونظــرًا لوجــود لجنــة متخصصــة لالســتثمار فقــد 
أقــام الوقــف عــدة شــراكات مــع كيانــات اقتصاديــة محليــة لهــا ثقــل فــي الســوق 

المحلــي ومنهــا:

ــر الشــركات . 1 ــة إحــدى أكب ــدارة الطبي المشــاركة كشــريك مؤســس فــي شــركة ال
الطبيــة علــى مســتوى المملكــة.

شراكة مرابحة مع شركة مجموعة منيف النهدي القابضة . 2

شراكة مع واسكو إحدى أكبر شركات التدوير في المملكة . 3

شراكة مع شركة سيمانور إحدى أكبر الشركات التقنية في المملكة . 4

شراكة مع الهيئة العامة لألوقاف . 5

شراكة مع مؤسسة الراجحي اإلنسانية  . 6

شراكة مع مؤسسة السبيعي الخيرية . 7

شراكة مع شركة سدكو القابضة . 8
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 ونظــرًا لتعــدد اإلنجــازات التــي حققهــا الوقــف فــي تنميــة المــوارد الماليــة والشــراكة 
المجتمعيــة يوجــد برفقــه عــرض كامــل عــن تلــك اإلنجــازات مــن خــالل الملفــات المرفقــة 

التالية: 

تقرير مختصر عن جاهزية الوقف العلمي في مجال تنمية 
الموارد المالية والخدمة المجتمعية

النظام األساسي للوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز

إثبات وقف منجز
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-5 استدامة الموارد 
الذاتية

3-5-4 النمو المتزايد إليرادات 
الجامعة في الخمس سنوات 

األخيرة

مواردهــا  مــن  الجامعــة  إيــرادات  بتطــور  بيــان 
الســابقة ســنوات  الخمــس  الذاتيــة 

الســنوات  الذاتيــة خــالل  الجامعــة مــن مواردهــا  إيــرادات  التالــي  الجــدول  يوضــح 
الماضيــة: الخمــس 

إجمالي ايراد الخمس السنوات السابقة لإلدارة العامة للموارد الذاتية

اجمالي االيرادايراد معهد البحوثايراد خدمة المجتمع السنة

2015543,006,002461,543,8541,004,549,857

2016376,927,898353,954,834730,882,732

2017323,683,221206,491,038530,174,258

2018538,378,620334,225,245872,603,865

2019398,707,391205,591,861604,299,251

2,180,703,1311,561,806,8323,742,509,963اإلجمالي

2,180,703,131.01أجمالي االيراد )خدمة المجتمع( للخمس السنوات السابقة

أجمالي االيراد )معهد البحوث واالستشارات( للخمس 
1,561,806,831.97السنوات السابقة

3,742,509,962.98أجمالي االيراد العام للخمس السنوات السابقة
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3-6 التخطيط االستثماري للموارد الذاتية

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-6 التخطيط 
االستثماري للموارد 

الذاتية

التخطيــط  عمليــات  ارتبــاط   1-6-3
علــى  قدرتهــا  بدعــم  الجامعــة  فــي 
تنميــة مواردهــا الذاتيــة بمــا يتــواءم 

الجديــد الجامعــات  نظــام  مــع 

- خطــة الجامعــة االســتثمارية لتنميــة مواردهــا 
الذاتيــة.

تتمثل خطة الجامعة االستثمارية لتنمية مواردها الذاتية فيما يلي: 

البرامــج النوعيــة للدراســات العليــا بمــا يخــدم احتيــاج ســوق . 1 التوســع فــي 
العمــل.

الســعي إلــى إبــرام العقــود واالتفاقيــات مــع القطــاع الحكومــي والقطــاع . 2
المجتمــع  لخدمــة  المتخصصــة  واالستشــارات  الدراســات  لتقديــم  الخــاص 

والمعــارف. بالعلــوم 

االســتثمار بالعنصــر البشــري والتوجــه الــى خفــض التكاليــف التشــغيلية بحــث . 3
االســتغالل  المتاحــة  االمكانيــات  كافــة  باســتغالل  االهــداف  تحقيــق  يتــم 

األمثــل.

الدخــول فــي شــراكات مــع جامعــات اجنبيــة ذات تقييمــات عالميــة متميــز فــي . 4
ظــل االمكانيــة الكبيــرة المتوفــرة.

دعــم اإلبحــاث التخصصيــة الدقيقــة والتــي مــن شــانها ان تأتــي بمــوارد جديــدة . 5
للجامعــة وتســاعد علــى تنميــة الوطــن والعالــم أجمــع.

تطوير البنية التحتية للمعامل المركزية.. 6

تطوير البنية التحتية للتعليم عن بعد والتدريب عن بعد.. 7

االستثمار في البنية التحتية لمراكز التدريب.. 8

إنشاء مركز متكامل المؤتمرات المحلية والدولية. 9

استثمار مرافق الجامعة لتنمية مواردها المالية.. 10
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-6 التخطيط 
االستثماري للموارد 

الذاتية

3-6-2 وجــود خطــة للجامعــة إلدارة 
ميزانيتهــا للخمــس ســنوات القادمــة

للخمــس  ميزانيتهــا  إلدارة  الجامعــة  خطــة   -
القادمــة ســنوات 

يلخص الجدول التالي المبالغ المتوقعة لميزانية الجامعة خالل السنوات
الخمس القادمة: 

خطة الجامعة إلدارة ميزانيتها للخمس سنوات القادمة

20202021202220232024

4,819,268,8145,045,161,5645,241,743,9195,451,923,1725,646,187,521

ومــن خــالل الرابــط التالــي يمكــن االطــالع علــى السياســات والتعليمــات الموضوعــة 
لتنفيــذ الميزانيــة مــن الميزانيــة:

سياسات وتعليمات تنفيذ الميزانية
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بــدأت جامعــة الملــك عبــد العزيــز خطــة طموحــة مــن أجــل وضــع برنامــج لخصخصــة 
الخدمــات المســاندة للتشــغيل والصيانــة وتــم عقــد العديــد مــن االجتماعــات وجلســات 
العصــف الذهنــي وتــم اقتــراح ثــالث مشــاريع مبدئيــة للبــدء فــي عمليــة الخصخصــة 

المزمــع تنفيذهــا علــى النحــو التالــي:

اســتغالل محطــات تبريــد الميــاه: تمتلــك جامعــة الملــك عبــد العزيــز محطــات . 1
تبريــد ضخمــة بقــوة 90 ألــف طــن تبريــدي لتغذيــة كافــة مبانــي الجامعة لتشــغيل 
أجهــزة التكييــف المركزيــة. وتمــد المحطــات المبانــي بالميــاه المبــردة برجــة 4-3 
درجــة مئويــة وتســتعيدها بدرجــة 8-10 درجــات مئويــة وتســتمر دورة التبريــد 
علــى مــدار الســاعة. وتتكلــف عمليــة صيانــة هــذه المحطــات حوالــي 11 مليــون 
ريــال ســنويًا. والمقتــرح بالنســبة لمحطــات التبريــد هــو تســليمها إلــى أحد شــركات 
التبريــد المشــهود لهــا بالخبــرة والكفــاءة، علــى أن تتولــى صيانــة المحطــات فــي 
مقابــل الحصــول علــى مــا يتوفــر مــن ميــاه مبــردة لبيعهــا للجهــات الخارجيــة بعــد 
اســتيفاء احتياجــات الجامعــة مــن الميــاه المبــردة لتشــغيل أجهــزة التكييــف بهــا. 
وجــاري اآلن عمــل دراســات الجــدوى والتكلفــة لهــذا المشــروع ومــن ثــم طرحــه 

المنافســات للشــركات ذات العالقــة لدراســتها واختيــار أفضلهــا.

محطات تبريد المياه – جامعة الملك عبد العزيز

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-6 التخطيط 
االستثماري للموارد 

الذاتية

3-6-3 وجود برنامج لخصخصة 
الخدمات المساندة للتشغيل 

والصيانة

لخصخصــة  الجامعــة  برنامــج  بتطــور  بيــان   -
والصيانــة للتشــغيل  المســاندة  الخدمــات 
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اســتغالل مشــتل الجامعــة: تمتلــك جامعــة الملــك عبــد العزيــز مشــتال زراعيــا . 2
ضخمــا ينتــج قرابــة 180000 زهــرة ســنويا تتزيــن بهــا حدائــق ومرافــق الجامعــة 
وجــاري اآلن إجــراء بعــض التوســعات فــي المشــتل لزيــادة انتاجــه إلــى 300000  
زهــرة ســنويا بمشــيئة اللــه.  وتهــدف فكــرة اســتغالل مشــتل الجامعــة فــي 
تســليمه إلــى أحــد الشــركات المتخصصــة فــي المجــال الزراعــي، علــى أن تتولــى 
مقابــل  فــي  المشــتل  وتنميــة  المختلفــة  الجامعــة  مزروعــات  صيانــة  عمليــة 
حصولهــا علــى مــا يزيــد مــن إنتاجيــة المشــتل وبيعهــا فــي الســوق الخارجــي. 
وجــاري اآلن عمــل دراســات الجــدوى والتكلفــة لهــذا المشــروع ومــن ثــم طرحــه 
المنافســات للشــركات ذات العالقــة لدراســتها واختيــار أفضلهــا، بمــا فــي ذلــك 
حصــول الجامعــة علــى نســبة مــن أربــاح بيــع الزهــور وفقــا لمــا يتــم االتفــاق عليــه 
مــن تكلفــة صيانــة المشــتل ومزروعــات الجامعــة ومــا يتبقــى مــن فائــض مــن 

الزهــور.
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العزيــز كميــة كبيــرة مــن . 3 الملــك عبــد  تنتــج جامعــة  المخلفــات:  إعــادة تدويــر 
المخلفــات باختــالف أنواعهــا: الصلبــة، الزراعيــة، الورقيــة باإلضافــة لمخلفــات 
المعامــل. وتقــوم فكــرة إعــادة تدويــر المخلفــات علــى تســليمها ألحــد الشــركات 
المتخصصــة فــي هــذا المجــال علــى أن تتولــى عمليــة النظافــة لكافــة مبانــي 
ومرافــق الجامعــة. وجــاري اآلن عمل دراســات الجدوى والتكلفة لهذا المشــروع 
ــار أفضلهــا. ــم طرحــه المنافســات للشــركات ذات العالقــة لدراســتها واختي ومــن ث

407 جاهزية جامعة الملك عبد العزيز لتطبيق نظام الجامعات

03
ي

مال
 ال

ال
مج

ال



3-7 الشراكات المحلية والعالمية

أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-7 الشراكات المحلية 
والعالمية

3-7-1 وجــود شــراكات مــع كيانــات 
اقتصاديــة محليــة لهــا ثقــل كبيــر فــي 

الســوق المحلــي

الكيانــات  مــع  الجامعــة  بشــراكات  بيــان   -
المحليــة. االقتصاديــة 

بيان بشراكات الجامعة مع الكيانات االقتصادية المحلية

شراكات الجامعة من خالل معهد البحوث واالستشارات مع كيانات محلية

اسم الجهةم
وزارة التعليم العالي1
جامعة الحدود الشمالية2
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن3
الجامعة السعودية االلكترونية4
امانة محافظة جدة5
جامعة دار الحكمة6
جامعة االعمال والتكنولوجيا7
مستشفى المشفى8
أمارة منطقة مكة المكرمة9
امانه العاصمة المقدسة10
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية11
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية12
وزارة الداخلية13
مجموعة صافوال14
شركة أرامكو15
شركة عبداللطيف جميل16
مجموعة بن الدن السعودية17
وزارة الصحة18
الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابض - سدكو19
شركة لينوفو العربية السعودية المحدودة20
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اسم الجهةم
)الشركة السعودية للصناعات االساسية )سابك21
 الهيئة العامة للغذاء والدواء22
الهيئة العامة لالحصاء23
جامعة األميرة نورة24
وزارة الثقافة واالعالم25
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية26
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية27
وزارة الحج والعمرة28
الهيئة العالمية للكتاب والسنة29
وزارة البيئة والمياه والزراعة30
وزارة الشئون البلدية والقروية31
الشركة العالمية للصناعات الحديثة32
شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني33
شركة نسما القابضة المحدودة34
 شركة النهدي35
نابكو الوطنية36
النادي األهلي السعودي37
معهد االقتصاد اإلسالمي38
القوات البرية39
خدمات المالحة الجوية السعودية40
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية40
مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي42
الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة43
الشركة السعودية للخدمات األرضية44
الشركة الوطنية لحماية االتصاالت والمعلومات45
STC شركة46
شركة بوبا العربية47
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أمثلة لألدلة والشواهدالمؤشراتالمعيار

3-7  الشراكات المحلية 
والعالمية

3-7-2 وجــود شــراكات مــع كيانــات 
اقتصاديــة عالميــة لهــا ثقــل كبيــر فــي 

الســوق العالمــي

الكيانــات  مــع  الجامعــة  بشــراكات  بيــان   -
العالميــة. االقتصاديــة 

بيان بشراكات الجامعة مع الكيانات االقتصادية العالمية

شراكات الجامعة من خالل معهد البحوث واالستشارات مع كيانات عالمية

الدولةاسم الجهةم
الواليات المتحدة االمريكية جامعة تكساس ايه اند ام1
جنوب افريقياجامعة كيب تاون2
كندا الجمعية الملكية للجراحين واألطباء3
سنغافورةاالكاديمية البحرية السنغافورية4
 المملكة المتحدةجامعة أكسفورد5
 البوسنةجامعة سراييفو للعلوم والتقنية6
الواليات المتحدة االمريكيةجامعة شمال كارولينا7
الواليات المتحدة االمريكيةجامعة انديانا8
اسبانياجامعة روفيرا فيرجيلي9
 ماليزيا جامعة تكنلوجي10
استراليا جامعة موناش11
إيطالياجامعة كالياري12
الواليات المتحدة االمريكيةجامعة ويست فرجينيا13
المملكة المتحدةجامعة بولتون14
15UKMETالمملكة المتحدة
16Mott MacDonaldالمملكة المتحدة 
17UCARالواليات المتحدة االمريكية
18UNESCOفرنسا
19United Nationsالواليات المتحدة االمريكية
كورياشركة بونج كيونج كونستركشن20
ماليزياجامعة بتروناس للتكنولوجيا21
فرنسا جامعة ستراسبورغ22
23UNOHABITAT  كينيا  شركة
الصينالجمعية الصينية للترويج لثقافة وفنون األقليات24
أسترالياآي دي بي ايدوكيشن25
اإلماراتشركة مواني دبي العالمية الشرق األوسط26
الواليات المتحدة االمريكيةجامعة ميسوري27
الواليات المتحدة االمريكيةالجمعية االمريكية للمحاكاة28
29Weather Questالمملكة المتحدة
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