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فــي ظــل االنكمــاش االقتصــادي الــذي يعانيــه العالــم ومؤسســات التعليــم العالــي نتيجــة 
لجائحــة كورونــا COVID-19، كان البــد مــن التوجــه الــي تعزيــز الكفــاءة التنظيميــة للجامعــات. 
ولقــد قامــت وزارة التعليــم بعمــل عــرض أعدته أمانة مجلس التعليــم العالي في 1441/2/29هـ 
بعنــوان: )إحصــاءات التعليــم العالــي للجامعــات الحكوميــة(، كمــا تــم تعميــم العــرض التقديمــي 
بعنــوان )الكفــاءة التنظيميــة للجامـعــــات( والـــذي سـبـــق أن تــــم عرضــه أثنــاء لقــاء معالــي الـــوزير 
فـــي جــــامعة األميـــرة نـــورة بـنـــت عبـدالرحـمـن بـتـاريخ 14 جمادى الثانية 1441هـ. والذي يحتوي 

علــى العديــد مــن األفــكار لتحســين مســتوى الفاعليــة بالجامعــات منهــا:

مقدمة

2

1

3

4

5

6
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االستفادة من نظم دعم القرار وذكاء االعمال.

التحليــل المتعمــق لتنظيــم الجامعــة ومؤشــراتها، ووضــع خــط أســاس يحــدد 
الحالــي. الوضــع 

دراسة دمج الكليات واألقسام.

دراسة تحليلية لتخطيط الموارد البشرية.

تحليل نتائج القدرات للجامعيين واالختبارات المهنية.

توجه الجامعة نحو التخصص في بعض المجاالت.

دراسة إسناد تنفيذ بعض المهام الي القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي.
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وقــد وجهــت وزارة التعليــم بضــرورة وضــع المبــادرات الالزمــة لتحقيــق الكفــاءة التنظيميــة 
للجامعــات بهــدف: 

وفيمــا يلــي مقتــرح جامعــة الملــك عبــد العزيــز بصــدد زيــادة الكفــاءة التنظيميــة لزيــادة 
اإليــرادات الذاتيــة وتخفيــض التكلفــة التشــغيلية مــع تطويــر برامــج الدراســات العليــا.

مقدمة

8

9

10

إعادة هندسة اإلجراءات وتفعيل االستفادة من التقنية.

التوسع في االستثمار وتنمية اإليرادات الذاتية للجامعة.

التوسع في االستثمار وتنمية اإليرادات الذاتية للجامعة.

زيادة االيرادات الذاتية  بحيث تغطي ٥٠٪ من التكاليف التشغيلية للجامعة 1

الخطة  التشغيلية التي ستطبقها الجامعة لتخفيض التكاليف بنسبة 50٪. 2

المقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا لتكون مشتركه عالميا مع جامعات مرموقة.3
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التحليل املتعمق لتنظيم الجامعة ومؤشراتها، 
ووضع خط أساس يحدد الوضع الحالي

تتكــون جامعــة الملــك عبــد العزيــز مــن 7 وكاالت و 9 عمــادات، و 28 كليــة و 5 معاهــد. كمــا 
تضــم الجامعــة 49 ، وتطبــق جامعــة الملــك عبــد العزيــز هيــكال تنظيميــا متكامــال وفعــاال يتضمــن 
كافــة الهيــاكل اإلداريــة لكافــة وحداتهــا مــن الــوكاالت والعمــادات والكليــات والمراكــز والوحــدات.

وبمقارنــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز بالجامعــات الســعودية المختلفــة يتضــح أن عــدد 
الــوكاالت 7 فأكثــر مــن متوســط الــوكاالت 5،4 بالجامعــات الســعودية، وعدد العمــادات 9 بينما 
المتوســط بالجامعــات الســعودية 10 عمــادات. ويوجــد بالجامعــة ٥ معاهــد بينمــا المتوســط 2، 
وينتمــي للجامعــة عــدد 49 مركــزا وهــو مــا يمثــل زيــادة كبيــرة جــدا عــن المتوســط وهــو 8،5. 

وتمثــل اإلدارات المرتبطــة بمعالــي رئيــس الجامعــة 7 بينمــا المتوســط 9.5.

تقرير عن الكفاءة التنظيمية للجامعات 4



التحليل املتعمق لتنظيم الجامعة ومؤشراتها، 
ووضع خط أساس يحدد الوضع الحالي
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التحليل املتعمق لتنظيم الجامعة ومؤشراتها، 
ووضع خط أساس يحدد الوضع الحالي

خطة جامعة امللك عبد العزيز لزيادة الكفاءة التنظيمية

ــة وهــي: المركــز  ــى 3 مراكــز بحثي ــز إل ــد العزي دمــج عــدد 49 مركــز بحثــي بجامعــة الملــك عب
البحثــي، مركــز التميــز، ومركــز الرعايــة الصحيــة مــع تحويــل المراكــز الحاليــة إلــى وحــدات تابعــة 
ــادة  للمركــز وبنفــس المــكان. وهــو االمــر الــذي ســيؤدي الــي ترشــيد التكلفــة التشــغيلية، وزي
الكفــاءة التنظيميــة لهــذه المراكــز. وينــزل بعــدد المراكــز إلــى 3 وهــو أقــل مــن المراكــز بالجامعــات 

الســعودية وهــو 8.5.
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االستفادة من نظم دعم القرار وذكاء االعمال

ــة  ــز بوضــع خطــة للتحــول الرقمــي والتعامــالت اإللكتروني ــد العزي قامــت جامعــة الملــك عب
الحكوميــة مــن أجــل اعتمــاد خطــة التحــول الرقمــي بالجامعــة، والمســاعدة واإلســهام لبنــاء 
مجتمــع تقنــي معرفــي بالجامــع بشــكل تكاملــي والربــط مــع الجهــات الخارجيــة، وقــد نتــج 
عــن أعمــال تلــك اللجنــة أتمتــه كافــة المعامــالت اإلداريــة وعبــر مركــز االتصــاالت االلكترونيــة 

واســتكمال البنيــة التحتيــة الرقميــة القويــة بواســطة عمــادة تقنيــة المعلومــات.

وتعتمــد الجامعــة أنظمــة الصــرف اإللكترونــي 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 
ــي أكملــت  ــل الجامعــات الســعودية الت ــر الجامعــة مــن أوائ أو الشــركات والمؤسســات. و تعتب
عمليــة الربــط مــع وزارة الماليــة فيمــا يخــص النظــام المركــزي للحقــوق الماليــة لموظفــي الدولة 
»صــرف« .  ومــن المعــروف أن النظــام المركــزي للحقــوق الماليــة لموظفــي الدولــة »صــرف« 

يأتــي ضمــن اإلجــراءات التطويريــة التــي تقــوم بهــا وزارة الماليــة 

كمــا يتــم تنظيــم كافــة العمليــات الماليــة والعقــد الخاصــة بالشــركات مــن خــالل نظــام »وّرد« 
اإللكترونــي والــذي أشــرفت علــى تصميمــه وتطويــره عمــادة تقنيــة المعلومــات بجامعــة الملــك 
عبــد العزيــز، ويعتبــر نظــام ورد قنــاة تواصليــة مــع الشــركات والمؤسســات التــي تربطهــا عالقــات 
ــي  ــل مندوب ــر النظــام تفعي ــث يوف ــم تدشــينه 1437/7/13هـــ. ، حي ــة مــع الجامعــة، وت تعاقدي
الشــركات واســتالم المخاطبــات الرســمية المتعلقــة بتلــك العقــود، كمــا يمكــن الجامعــة ممثلــة 
ــاء  ــى انته ــدءًا مــن أول خطــوة إل ــات المشــاريع ب ــق عملي فــي إدارة العقــود والمشــتريات بتوثي
المشــروع. كمــا يوفــر النظــام للشــركات متابعــة صــرف المســتحقات إلكترونيــًا ويمكــن مختلــف 

جهــات الجامعــة مــن متابعــة مشــروعاتها وتقدمهــا.

مدفوعــة  والــدورات  للبرامــج  اإللكترونــي  اإليــرادات  تحصيــل  نظــام  الجامعــة  وتعتمــد 
التكاليــف وتتضمــن برامــج الماجســتير التنفيــذي، برامــج البكالوريــوس لالنتســاب والتعليــم عــن 
بعــد ودورات التعليــم المســتمر، وتضطلــع عمــادة خدمــة المجتمــع بجامعــة الملــك عبــد العزيــز 

7تقرير عن الكفاءة التنظيمية للجامعات



بتنظيــم عمليــة تحصيــل اإليــراد اإللكترونــي لرســوم هــذه البرامــج كأحــد أهــم المــوارد الذاتيــة 
لجامعــة الملــك عبــد العزيــز، وتعتبــر جامعــة الملــك عبــد العزيــز أول جهــة حكوميــة تشــترك فــي 

نظــام ســداد 

االستفادة من نظم دعم القرار وذكاء االعمال

خطة جامعة امللك عبد العزيز لزيادة الكفاءة التنظيمية

التحــول 1 فــي  العالميــة  التوجهــات  مــع  يتوافــق  بمــا  الرقمــي:  التحــول  اســتكمال 
الرقمــي، ويســاهم فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030، حيــث أن القيــاس 
يعمــل علــى تشــخيص الوضــع الراهــن للجامعــة 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. وتهــدف الجامعــة باالرتفــاع مــن مرحلــة التميــز 

ــداع. ــم اإلب ــة التكامــل ث ــي مرحل والتحســين ال

اعادة هندسة االجراءات لتقليص الدورة المستندية وميكنتها. 2

فرض مراقبة االداء لكافة العقود المستمرة الخدمية والتشغيلية لرفع كفأتها. 3

تفعيل المراقبة االلكترونية لتقليص عقود االمن 4
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دراسة دمج الكليات واألقسام

ــة بينمــا المتوســط بالجامعــات الســعودية  ــز مــن  28 كلي ــد العزي ــك عب تتكــون جامعــة المل
ــا المتوســط 98 قســم علمــي ــدد 182 قســم علمــي ، بينم 17،وع
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دراسة دمج الكليات واألقسام

خطة جامعة امللك عبد العزيز لزيادة الكفاءة التنظيمية

دمــج كليــة علــوم البحــار، وكليــة علــوم األرض، وكليــة األرصــاد والبيئــة وزراعــة المناطــق 1
الجافــة تحــت مســمي كليــة الدراســات البيئيــة، وهــو مــا يــؤدي الــي تخفيــض عــدد 
الكليــات مــن 28 كليــة الــي 26 كليــة وهــو مــا يــزال اعلــي من المتوســط 17 كليــة، ولكنه 

يتناســب مــع حجــم طــالب الجامعــة ومكانتهــا علــى المســتوي الوطنــي والعالمــي.

دمــج بعــض األقســام العلميــة المتشــابهة وذلــك لتحقيــق الكفــاءة التشــغيلية ونذكــر 2
منهــا علــى ســبيل المثــال:

ــات الدراســات 	  ــاه الموجــود بصفــة مســتقلة بكلي ــوم وإدارة مــوارد المي قســم عل
ــة وعلــوم البحــار وعلــوم األرض الــي قســم واحــد تحــت نفــس المســمى البحري

دمــج قســم إدارة االعمــال بكليــة االقتصــاد واإلدارة مــع قســم إدارة االعمــال 	 
بكليــة الدراســات التطبيقيــة

نظــم 	  قســم  مــع  واإلدارة  االقتصــاد  بكليــة  المعلومــات  نظــم  قســم  دمــج 
الحاســبات بكليــة  المعلومــات 

دمــج قســم التخطيــط بكليــة العمــارة مــع قســم التخطيــط بكليــة اآلداب والعلــوم 	 
اإلنسانية

ــة 	  ــة مــع قســم الدراســات البيئ ــة الرصــاد والبيئ ــة بكلي ــوم البيئي دمــج قســم العل
بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية

تجميــع كافــة االجهــزة المعمليــة المتناثــرة فــي االقســام والكليــات ذات القيمــة 3
الماليــة العاليــة فــي معمــل مركــزي وايقــاف التأميــن ألي جهــاز متواجــد وتحويــل 

عقــود الصيانــة عليهــا. 
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دراسة تحليلية لتخطيط املوارد البشرية

ــر  ــم الخدمــات التعليميــة ألكث تقــوم الجامعــة بمشــاركة 7569 مــن منســوبي الجامعــة بتقدي
مــن 79633 طالــب وطالبــة.  ويبلــع عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم 6242،  ويبلغ 
معــدل اإلدارييــن الــي أعضــاء هيئــة التدريــس 51: 49 ويبلــغ متوســط أســتاذ الــي طالــب 1 : 12،8.
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دراسة تحليلية لتخطيط املوارد البشرية

معدل اإلداريين ألعضاء هيئة التدريس
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دراسة تحليلية لتخطيط املوارد البشرية
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دراسة تحليلية لتخطيط املوارد البشرية

ويمثــل عــدد منســوبي الجامعــة المرتبــة الثانيــة فــي االرتفــاع بعــد جامعــة الملــك أل ســعود 
علــي الرغــم مــن ارتفــاع عــدد الكليــات والطــالب، وبمركــز متوســط بيــن الجامعــات الســعودية 

لمعــدل اإلدارييــن ألعضــاء هيئــة التدريــس، وكذلــك لمعــدل أســتاذ الــي طالــب.
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دراسة تحليلية لتخطيط املوارد البشرية

خطة جامعة امللك عبد العزيز لزيادة الكفاءة التنظيمية

فتــح المجــال للوظائــف االداريــة لالنتقــال بوظيفتــه خــارج الجامعــة لتقليــص التضخــم 1
فــي فاتــورة الرواتــب.

إيقــاف تعييــن المعيديــن باالقســام العلميــة التــي يمثــل خريجيهــا العــدد األكبــر مــن 2
الباحثيــن عــن وظائــف.

خطــة لتحــول المــوارد البشــرية إلــى نظــام التعاقــد الهــدف العــام منهــا تحــول الــكادر 3
البشــري بالجامعــات إلــى نظــام العمــل يأتــي بنــاء علــى مــا ورد فــي نظــام الجامعــات 
الجديــد والــذي يأتــي للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكة 2030 والتــي تتمحور حول 
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 النتائــج المرجــوة لتحقيــق اســتراتيجيات واهــداف الجامعــات. تحــول راس 
المــال البشــري هــو عبــارة عــن تحــول الموظــف بالكامــل مــن انظمــه ولوائــح الخدمــة 
ــة بموجــب عقــد عمــل  ــات االجتماعي ــة إلــى قطــاع إلــى نظــام العمــل والتأمين المدني
وهــو تحــول إلزامــي تحقيًقــا ألهــداف نظــام الجامعــات الجديــد لتوحيــد الــكادر االداري 

ونظــر لعــدم وجــود شــاغر وظيفــي علــى نظــام الخدمــة المدنيــة.
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تحليل نتائج القدرات للجامعيين واالختبارات 
املهنية

لقــد كان لتميــز برامــج جامعــة الملــك عبــد العزيــز الدراســية األثــر األكبــر فــي مقــدرة خريجــي 
ــدة  ــة فــي التخصصــات المختلفــة والتحــاق نســب جي ــارات المهني ــاز االختب ــى اجتي الجامعــة عل
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 )منصة استشــراف-

اإلحصائيــات مقدمــة لفئــة خريجــي البكالوريــوس مــن الجامعــات الحكوميــة لعــام 2017 م

احصائيات عامة عن حالة التوظيف لخريجي
جامعة الملك عبد العزيز في الفترة من 1996 وحتى 2017م

النسبةعدد الخريجينحالة التوظيف

%1523860موظف

%1013040غير موظف

%25368100اإلجمالي
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خطة جامعة امللك عبد العزيز لزيادة الكفاءة التنظيمية

تحليل نتائج القدرات للجامعيين واالختبارات 
املهنية

يمثــل خريجــي وخريجــات برامــج الدراســات اإلســالمية واللغــة العربية واللغــة اإلنجليزية 1
والكيميــاء  واألحيــاء  والرياضيــات  النفــس،  وعلــم  والجغرافيــا  واالجتمــاع  والتاريــخ 
والفيزيــاء والماليــة، وإدارة أعمــال وإدارة عامــة ومحاســبة وماليــة ومــوارد بشــرية 
واقتصــاد، وريــاض األطفــال وإدارة عامــة، وعلــوم الغــذاء والتغذيــة العــدد األكبــر مــن 

ــة: الباحثيــن عــن وظائــف، وبالتالــي يتــم اتخــاذ اإلجــراءات التالي

تكليــف الكليــة المختصــة بشــطريها بشــأن وضــع خطــة متصاعــدة لتقليــل اعــداد 	 
القبــول بتلــك التخصصــات علــى أن يكــون التخفيــض بصــورة رئيســية بشــطر 

ــف. ــدون توظي ــا ب ــد اعــداد خريجاته ــات لتزاي الطالب

تكليــف الكليــة باتخــاذ الخطــوات الالزمــة إلنشــاء مســارات بديلــة لمــن يرغــب مــن 	 
الطــالب والطالبــات الحالييــن نحــو تخصصــات أخــري تخــدم ســوق العمــل 

تكليــف الكليــة بالبــدء فــي وضع خطط دراســية تســمح برامــج االزدواج التخصصي 	 
لزيــادة فــرص خريجيهــا فــي التوظيــف، ويتــم رفعها الــي إدارة الجامعة لدراســتها.

كليــة الحقــوق: ترشــيد القبــول بنســبة ٪6 للبكالوريــوس، علــى اال يزيــد عــدد الطالبــات 2
المســتجدات بالكليــة عــن 150 طالبــة، والترشــيد أيضــا بالنســبة لبرنامــج الماجســتير، 
مــع عــدم اســتقبال طــالب محوليــن مــن كليــات آخــري واالكتفــاء بالطــالب المســكنين، 
واالتجــاه نحــو برامــج االزدواج التخصصــي بالتعــاون مــع كليــة االقتصــاد واإلدارة، 

وكليــة الحاســبات لتقديــم دبلومــات معتمــدة لخريجــي الحقــوق.
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توجه الجامعة نحو التخصص في بعض 
املجاالت

تقــوم جامعــة الملــك عبــد العزيــز بتنفيــذ عــدد 573 برنامــج دراســي كأعلــى جامعــة ســعودية 
تنفــذ برامــج دراســية، حيــث يبلــغ عــدد برامــج البكالوريــوس 195 وبرامــج الماجســتير 196، وعــدد 
70 برنامــج دكتــوراه، و64 برنامــج زمالــة. باإلضافــة الــي عــدد 26 برنامــج للدبلــوم العالــي وعــدد 

22 دبلــوم دون الجامعــة.
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توجه الجامعة نحو التخصص في بعض 
املجاالت

خطة جامعة امللك عبد العزيز لزيادة الكفاءة التنظيمية

تقليــص عــدد برامــج الجامعــة بنســبة ٥٪ )الغــاء ٢٥ برنامــج( مــن البرامــج التــي يمثــل 1
طالبهــا العــدد األكبــر مــن الباحثيــن عــن وظائــف.

التوســع فــي البرامــج التنفيذيــة )دبلــوم عالــي- ماجســتير( مدفوعــة األجــر، والتــي تلبــي 2
حاجــة ســوق العمــل.
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دراسة إسناد تنفيذ بعض املهام الي القطاع 
الخاص أو القطاع غير الربحي

يحمــل قطــاع التنقــل بالجامعــة الميزانيــة مبالــغ كبيــرة مــن وســائل نقــل وصيانــة ومحروقــات 
وأطقــم عمــل، وتقــوم الجامعــة بعمــل دراســة جــدوى اقتصاديــة لمعرفــة الوفــورات التــي يمكــن 

تحقيقهــا مــن اســناد هــذا القطــاع الــي القطــاع الخــاص.

خطة جامعة امللك عبد العزيز لزيادة الكفاءة التنظيمية

إســناد قطــاع التنقــل بالجامعــة للقطــاع الخــاص بعد عمل دراســة الجــدوى االقتصادية 1
وطــرح المناقصــة الخاصة بذلك.
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إعادة هندسة اإلجراءات وتفعيل االستفادة 
من التقنية

تتبنــى الجامعــة تطويــر العديــد مــن األنظمــة والبرامــج والتــي تقــدم خدمــات ســواء للجامعــة 
أو خارجهــا ومنهــا، وتبنــي األنظمــة المطــورة للعمــل بمــا يضمــن الجــودة الداخليــة ومنهــا:

ربــط األنظمــة ذات العالقــة ببعضهــا البعــض مثــل نظــام شــؤون الموظفيــن بجــداول 1
المكلفيــن ونظــام المورديــن مــع خدمــات المشــتريات اإللكترونيــة والنظــام النمطــي، 
كذلــك قامــت بربــط الدراســات الفنيــة مــع خدمــات المشــتريات اإللكترونيــة. وتطويــر 
ات علــى األنظمــة: )اجتماعاتــي، االجــازات، البعثــات، بوابــة القبــول عــزز( حيث صممت 
وطــورت تطبيــق جــوال لبوابــة التقديــم )عــّزز( والــذي مكــن إصــدار البطاقــة الجامعيــة 
عــن طريــق التطبيــق، وبلــغ عــدد المســتخدمين لتطبيــق القبــول علــى الجــوال )7872( 

متقــّدم

نظام الترميز الموحد للجامعة.2

نظام دوامي الذي يهتم بدوام الموظفين.3

برنامج الحسم اإللكتروني على الموظفين عبر بوابة أنجز.4

نظام تقييم األداء يمكن مدراء االدارات من تقييم منسوبي قطاعاتهم.5

نظــام التحويــالت البنكيــة يقــوم بتشــفير بيانــات المنســوبين الماليــة   للمســيرات مــن 6
أجــل إرســالها إلــى البنــك.

نظــام التعاقــد األكاديمــي يمَكــن الباحثيــن )مــن خــارج المملكــة( عــن فــرص عمــل 7
أكاديميــة بالجامعــة مــن التقديــم علــى طلــب الحصــول علــى الوظيفــة المتاحــة.
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إعادة هندسة اإلجراءات وتفعيل االستفادة 
من التقنية

خطة جامعة امللك عبد العزيز لزيادة الكفاءة التنظيمية

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

2In- ــن الشــبكية للشــبكة الالســلكية مــن خــالل نظــام  )تشــغيل خدمــة مــوزع العناوي
ــى كلمــات المــرور الســرية. ــز مــع الحفــاظ عل ــد العزي ــك عب foblox( جامعــة المل

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

التأكــد مــن جاهزيــة معامــل الحاســب اآللــي فــي جميــع القطاعــات المعنيــة باالختبارات 4
االلكترونية 

ترقيــة برنامــج االتصــال )DB2 CONNECT( مــن اإلصــدار 8 الــى اإلصــدار )10.5(5
وذلــك لـــ )34( خــادم علــى البيئــة اإلنتاجيــة. 

تقديــم الدعــم التقنــي لجميــع مراكــز الــرد علــى استفســارات القبــول بشــطر الطــالب 6
وشــطر الطالبــات.

7VPN )FIRE- )تركيــب وتفعيــل نظــام الحمايــة الخــاص بخدمــة االتصــال عــن بعــد 
.WALL

8SERVER-FARM )FIRE- )تركيــب وتفعيــل نظــام حمايــة جديــد خــاص بالخــوادم 
WALL

9.)SERVERFARM( الخاص بجميع الخوادم )NEXUS( تركيب وتفعيل الموزع
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إعادة هندسة اإلجراءات وتفعيل االستفادة 
من التقنية

خطة جامعة امللك عبد العزيز لزيادة الكفاءة التنظيمية

إعــادة تهيئــة غرفــة التشــغيل الرئيســية بعمــادة تقنيــة المعلومــات لتشــغيل مشــروع 10
 )GENERATOR( زيــادة وحــدات التكييــف، اضافــة مولــد الطاقــة االحتياطــي )HPC(

وغرفــة للبطاريــات المســاندة )UPS( وزيــادة الطاقــة.

تركيــب وإعــداد قواعــد البيانــات أوراكل لنظــام بنــر ونظــام البوابــة االكاديميــة و نظــام 11
.)IDM(

إنشــاء قاعــدة بيانــات متكاملــة لتضــم جميــع قواعــد البيانــات )ORACLE( فــي البيئــة 12
التطويريــة وبيئــة اإلختبــارات

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

إعــداد بيئــة تطويريــة متكاملــة خاصة بنظام الشــجرة المالية الجديــدة إلدارة التطبيقات 14
االدارية والمالية.

البيئــة 15 علــى   )5.2( الجديــد  إلــى اإلصــدار   )4.2( CICS مــن اإلصــدار  نظــام  ترقيــة 
إلنتاجيــة  ا  والبيئــة  التجريبيــة 

تهيئــة خــــادم الطابعــات وترقيتهــا مــن WIN2003  إلــى WIN 2008 R2 مــع نقــل 16
تعريفــات الطابعــات PORTS وبعــض الـــ DRIVERS وإجــراء تجــارب الطباعــة.

ترقية خوادم WIN 2003 الى WIN 2008 R2 بداء من IIS وDB2 وأوراكل 1711

اصــدار 18 ال  الــى  االحتياطــي  النســخ  أجهــزة  تشــغيل  نظــام  اصــدار  ترقيــة 
.BUILD.199 .8 .1 .0 .1
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إضافة عدد )DRIVES )16 بحجم 1T إلى VMAX في المركز الرديف.19

ــة 20 ــة والبيئ ــة اإلنتاجي ــى 2.1 لبيئ ــة نظــام التشــغيل Z/OS مــن اإلصــدار 1.12 إل ترقي
التطويريــة

تركيب قواعد البيانات االصدار )11(على البيئة اإلنتاجية الــــــــ PROD  اإلصدار )2.1(21

تشغيل الـــ VTL مع نظام التشغيل Z/OS V2.1 في البيئة االختبارية واإلنتاجية22

23EMCVMAX الى EMCDMAX من EMC10 ترقية ووحدات التخزينية

إعادة هندسة اإلجراءات وتفعيل االستفادة 
من التقنية

خطة جامعة امللك عبد العزيز لزيادة الكفاءة التنظيمية
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إعادة هندسة اإلجراءات وتفعيل االستفادة 
من التقنية

يحــق للجامعــة للجامعــة القيــام بدراســات، أو خدمــات علميــة، لجهــات ســعودية مقابــل مبالغ 
ماليــة، وتــدرج عائــدات هــذه الدراســات، والخدمــات فــي حســاب مســتقل. وللجامعــة الحــق فــي 
االســتفادة مــن التبرعــات بالكيفيــة التــي تراهــا وتســتثنى مــن نظــام المنافســات والمشــتريات 
الحكوميــة. كمــا يجــوز لــه قبــول التبرعــات المقترنــة بشــروط، أو المخصصــة ألغــراض 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. ويتــم تقييــم 
األصــول، واألعيــان المتبــرع بهــا حــال اســتالمها. وللجامعــة وضــع الضوابــط الخاصــة لتشــغيل 
برامجهــا والصــرف عليهــا. وتســجيل جميــع التبرعــات، والمنــح، والوصايــا، واألوقــاف، فــي 
ســجل خــاص.  ويكــون الصــرف مــن التبرعــات، والمنــح، والوصايــا، واألوقــاف، وفقــا˝ للقواعــد 
ــدور رصيــد  ــودع هــذه التبرعــات فــي حســاب مســتقل باســم الجامعــة، علــى أن ي المنظمــة وت

هــذا الحســاب ســنويا˝

تــم تطويــر حجــم اإليــرادات الذاتيــة لجامعــة مــن خــالل العقــود االســتثمارية طويلــة االجــل مــع 
شــركة وادي جــدة المملوكــة للجامعــة، ويوضــح الجــدول التالــي حجــم االســتثمارات مــن خــالل 

العقــود طويلــة األجــل مــع شــركة وادي جــدة: 

عدد الخريجينحالة التوظيف

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
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عدد الخريجينحالة التوظيف

36,500,000.00القرية الطبية المعرفية 

765,114,856.53منارات المعرفة

99,000,000.00وادي جدة

1,080,989,855.93اإلجمالي

إعادة هندسة اإلجراءات وتفعيل االستفادة 
من التقنية

يوضــح الجــدول التالــي إيــرادات الجامعــة مــن مواردهــا الذاتيــة خــالل الســنوات الخمــس 
الماضيــة:

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
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إعادة هندسة اإلجراءات وتفعيل االستفادة 
من التقنية

خطة جامعة امللك عبد العزيز لزيادة الكفاءة التنظيمية

التوسع في البرامج النوعية للدراسات العليا بما يخدم احتياج سوق العمل.1

الســعي إلــى إبــرام العقــود واالتفاقيــات مــع القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص 2
لتقديــم الدراســات واالستشــارات المتخصصــة لخدمــة المجتمــع بالعلــوم والمعــارف، 
وزيــادة نســبة الجامعــة بحيــث التقــل عــن ٪50 مــع توثيــق حقــوق الجامعــة الماليــة فــي 

االبحــاث واالختراعــات

ــز فــي ظــل 3 الدخــول فــي شــراكات مــع جامعــات اجنبيــة ذات تقييمــات عالميــة متمي
ــرة المتوفــرة. ــة الكبي االمكاني

دعــم اإلبحــاث التخصصيــة الدقيقــة والتــي مــن شــانها ان تأتــي بمــوارد جديــدة للجامعة 4
وتســاعد علــى تنميــة الوطــن والعالــم أجمع.

تطوير البنية التحتية للمعامل المركزية.5

االستثمار في البنية التحتية لمراكز التدريب والتعليم عن بعد والتدريب عن بعد.6

إنشاء مركز متكامل المؤتمرات المحلية والدولية7

اســتثمار مرافــق الجامعــة )القريــة الرياضيــة - قاعــة المؤتمــرات- كليــة علــم البحــار 8
بابحــر.......( لتنميــة مواردهــا الماليــة.

زيــادة االســتثمار فــي مرافــق الجامعــة واراضــي الجامعــة وخاصــة التــي علــى الشــوارع 9
الرئيســية
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خطة جامعة امللك عبد العزيز لزيادة الكفاءة التنظيمية

مبادرات 2030 المنفذة من قبل معهد البحوث واالستشارات10

مبادرة تطوير المختبرات الطبية التشخيصية بجامعة الملك عبدالعزيز. 1

مبادرة تعزيز مكانة الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة من البيئة التعليمية. 2

مبادرة استثمار أراضي ومباني وأسوار الجامعات اعالنيا وخدماتيا. 3

مبادرة هيكلة البرامج التعليمية لتصبح )%25( منها ذاتية التمويل. 4

إعادة هندسة اإلجراءات وتفعيل االستفادة 
من التقنية
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إدراج مبادرة في برنامج تنمية القدرات 
البشرية لدعم الجامعات في تحسين الفاعلية

وقعــت الجامعــة اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع شــركة هــواوي العالميــة، وذلــك يــوم االثنيــن 
12 نوفمبــر 2019م، فــي المقــر الرئيســي لشــركة هــواوي بمدينــة شــنجن فــي الصيــن، إلنشــاء 
ــة،  ــم شــهادات وبرامــج هــواوي االحترافي ــز لتقدي ــد العزي ــة هــواوي بجامعــة الملــك عب أكاديمي
ودعــم التدريــب للطــالب فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وذلك تماشــًيا مع أهداف 
الجامعــة االســتراتيجية فــي ربــط مخرجــات التعليــم مــع احتياجــات ســوق العمــل. وبموجــب 
االتفاقيــة، ســتقوم شــركة هــواوي بتجهيــز معامــل متخصصــة بأحــدث التقنيــات لتقديــم برامــج 
هــواوي االحترافيــة، 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 
ــت األشــياء،  ــذكاء االصطناعــي وإنترن ــة فــي مجــال ال ــر مهــارات التقني ــة بالمملكــة، لتطوي ذكي

والحوســبة الســحابية، وتقنيــة الجيــل الخامــس.

الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجامعة
وعدد المتدربين فيها للعام الدراسي 1441/1440هـ

الفئة عناوين الدورات والبرامج التدريبية
المستهدفة*

موقع انعقاد الدورة أو 
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

أعضاء هيئة دبلوم التطوير المهني 
3757قاعة االبداعالتدريس

أعضاء هيئة برنامج األعداد لمرحلة الدكتوراه
2461قاعة االبداعالتدريس

برنامج المعلم الجامعي المحترف 
)السنة التحضرية(

أعضاء هيئة 
346448مركز تطوير التعليم الجامعي التدريس

أعضاء هيئة الدورات المركزية 
3531مركز تطوير التعليم الجامعي التدريس

أعضاء هيئة دورات لكلية الطب
119171كلية الطبالتدريس
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الفئة عناوين الدورات والبرامج التدريبية
المستهدفة*

موقع انعقاد الدورة أو 
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

أعضاء هيئة دورات لكلية طب األسنان 
1271كلية طب األسنانالتدريس

أعضاء هيئة دورات لكلية الطب برابغ
814كلية الطب برابغالتدريس

دورات لعمادة التعلم االلكتروني 
والتعليم عن بعد

أعضاء هيئة 
44049عمادة التعلم االلكتروني التدريس

أعضاء هيئة دورات لعمادة تقنية المعلومات
10388عمادة تقنية المعلومات التدريس

أعضاء هيئة دورات لكلية التمريض 
056كلية التمريضالتدريس

دورات لكلية اآلداب والعلوم 
االنسانية 

أعضاء هيئة 
087قاعة االبداعالتدريس

دورات كلية علوم اإلنسان 
والتصاميم

أعضاء هيئة 
082قاعة االبداعالتدريس

دورات كلية العلوم الطبية 
التطبيقية 

أعضاء هيئة 
 18مركز تطوير التعليم الجامعي التدريس

أعضاء هيئة كلية االقتصاد واالدارة 
010قاعة االبداعالتدريس

أعضاء هيئة كلية العلوم 
019قاعة االبداعالتدريس

أعضاء هيئة عمادة شؤون المكتبات
77149عمادة شؤون المكتبات التدريس

الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجامعة
وعدد المتدربين فيها للعام الدراسي 1441/1440هـ

إدراج مبادرة في برنامج تنمية القدرات 
البشرية لدعم الجامعات في تحسين الفاعلية
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الفئة عناوين الدورات والبرامج التدريبية
المستهدفة*

موقع انعقاد الدورة أو 
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

طالب دراسات االعداد لالبتعاث 
82109قاعة الملك فيصلعليا

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

مركز الملك فهد للبحوث إداريين وفنيينكتابة التقارير اإلدارية
5240الطبية

الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجامعة
وعدد المتدربين فيها للعام الدراسي 1441/1440هـ

إدراج مبادرة في برنامج تنمية القدرات 
البشرية لدعم الجامعات في تحسين الفاعلية

31تقرير عن الكفاءة التنظيمية للجامعات



الفئة عناوين الدورات والبرامج التدريبية
المستهدفة*

موقع انعقاد الدورة أو 
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

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

تحليل المشكالت باستخدام 
1834مكتبة الملك فهدإداريين وفنيينكايزن

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

الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجامعة
وعدد المتدربين فيها للعام الدراسي 1441/1440هـ

إدراج مبادرة في برنامج تنمية القدرات 
البشرية لدعم الجامعات في تحسين الفاعلية
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الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجامعة
وعدد المتدربين فيها للعام الدراسي 1441/1440هـ

الفئة عناوين الدورات والبرامج التدريبية
المستهدفة*

موقع انعقاد الدورة أو 
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

األخطاء الشائعة في كتابة 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالخطابات الرسمية 

35ـــــــالطالبات

نحو الجودة اإلدارية 6 سيجما 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالحزام األصفر

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 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينفي بيئة العمل 

40ـــــــالطالبات

كيفية التعامل مع الحاالت 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالطارئة 

35ـــــــالطالبات

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

إدراج مبادرة في برنامج تنمية القدرات 
البشرية لدعم الجامعات في تحسين الفاعلية

33تقرير عن الكفاءة التنظيمية للجامعات



الفئة عناوين الدورات والبرامج التدريبية
المستهدفة*

موقع انعقاد الدورة أو 
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

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 اإلنجليزية - 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينلمنسوبات 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

الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجامعة
وعدد المتدربين فيها للعام الدراسي 1441/1440هـ

إدراج مبادرة في برنامج تنمية القدرات 
البشرية لدعم الجامعات في تحسين الفاعلية
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الفئة عناوين الدورات والبرامج التدريبية
المستهدفة*

موقع انعقاد الدورة أو 
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

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

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

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينتطوير النماذج واإلجراءات اإلدارية
40ـــــــالطالبات

فن التعامل مع التغيرات الطارئة 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينفي بيئة العمل 

35ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييناساسيات اإلخالء االمن 
35ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينصياغة األهداف الذكية 
40ـــــــالطالبات

الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجامعة
وعدد المتدربين فيها للعام الدراسي 1441/1440هـ

إدراج مبادرة في برنامج تنمية القدرات 
البشرية لدعم الجامعات في تحسين الفاعلية

35تقرير عن الكفاءة التنظيمية للجامعات



الفئة عناوين الدورات والبرامج التدريبية
المستهدفة*

موقع انعقاد الدورة أو 
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

دورة صياغة األهداف الوظيفية 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيين)3( 

40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنييندورة االنفوجرافيك 
35ـــــــالطالبات

دورة صياغة األهداف الوظيفية 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيين)4( 

40ـــــــالطالبات

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

إدارة الملفات المكتبية بفعالية 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينعبر تطبيقات 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

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

40ـــــــالطالبات

الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجامعة
وعدد المتدربين فيها للعام الدراسي 1441/1440هـ

إدراج مبادرة في برنامج تنمية القدرات 
البشرية لدعم الجامعات في تحسين الفاعلية
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الفئة عناوين الدورات والبرامج التدريبية
المستهدفة*

موقع انعقاد الدورة أو 
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

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

الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجامعة
وعدد المتدربين فيها للعام الدراسي 1441/1440هـ

إدراج مبادرة في برنامج تنمية القدرات 
البشرية لدعم الجامعات في تحسين الفاعلية

37تقرير عن الكفاءة التنظيمية للجامعات



الفئة عناوين الدورات والبرامج التدريبية
المستهدفة*

موقع انعقاد الدورة أو 
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينمصطلحات طبية.
35ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينمبادئ في الدعم التقني والفني 
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

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينالمنسق الماهر
40ـــــــالطالبات

دورة احتراف التصميم باستخدام 
  adobe illustratorمبني الخنساء - شطر إداريين وفنيين

40ـــــــالطالبات

مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينتحديد األهداف للفنيات 
40ـــــــالطالبات

حماية المستخدم ضد الجرائم 
مبني الخنساء - شطر إداريين وفنيينااللكترونيــة 

40ـــــــالطالبات

الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجامعة
وعدد المتدربين فيها للعام الدراسي 1441/1440هـ

إدراج مبادرة في برنامج تنمية القدرات 
البشرية لدعم الجامعات في تحسين الفاعلية
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الفئة عناوين الدورات والبرامج التدريبية
المستهدفة*

موقع انعقاد الدورة أو 
البرنامج**

عدد المتدربين

إناثذكور

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

الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجامعة
وعدد المتدربين فيها للعام الدراسي 1441/1440هـ

إدراج مبادرة في برنامج تنمية القدرات 
البشرية لدعم الجامعات في تحسين الفاعلية

خطة جامعة امللك عبد العزيز لزيادة الكفاءة التنظيمية

التوســع فــي الــدورات والبرامــج التدريبيــة للــكادر األكاديمــي واإلداري لتنميــة القــدرات 1
البشــرية لدعــم الجامعــات فــي تحســين الفاعليــة
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مقترحات لزيادة اإليرادات الذاتية 
بحيث تغطي ٪50 من التكاليف 

التشغيلية للجامعة
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مقترحات لزيادة اإليرادات الذاتية بحيث 
تغطي 50٪ من التكاليف التشغيلية للجامعة

)خدمــات 1 الجامعــة  فــي  التدريــس  أعضــاء هيئــة  الخدمــات االستشــارية مــن قبــل 
ونظريــة(. عمليــة  استشــارية 

تحويل جميع برامج الدراسات العليا )إلي برامج مدفوعة األجر، و تلبي حاجة سوق العمل 2

برامج الدراسات العليا النوعية )دبلوم عالي وماجستير(	 

برامج الدبلومات المهنية )عن طريق عمادة خدمة المجتمع( 	 

“كراسي البحث العلمي” لدعم البحث العلمي.3

“كراســي التعليــم” لدعــم مجموعــة مــن الطــالب فــي تخصصــات محــددة بتقديــم منــح 4
لهــم ) للبكالوريــوس والدراســات العليا(

المنح والتبرعات واألوقاف )توجيه الوقف العلمي لدعم ميزانية الجامعة(.5

خدمــات الجامعــة المقدمــة للمجتمــع )مثــل: خدمــات اجتماعيــة، بحثيــة، علميــة، 6
ترفيهيــه( رياضيــة، 

ــة لإلســتثمار فــي مخرجــات الجامعــة 7 ــز االقتصــاد المعرفــي ونقــل التقني ــه مرك توجي
المعرفيــة.

الشراكات النوعية مع القطاع الخاص في المجال التعليمي والمهني والبحثي.8

انشــاء اكاديميــة خاصــة دون البكالوريــوس التخصصــات المرغوبــة ولهــا ســوق عمــل 9
مثــل )الدراســات البحريــة (

فتح كورسات للغة االنجليزية واللغات االخرى مدفوعة التكاليف10
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مقترحات لزيادة اإليرادات الذاتية بحيث 
تغطي 50٪ من التكاليف التشغيلية للجامعة

الســعي إلــى إبــرام العقــود واالتفاقيــات مــع القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص 11
لتقديــم الدراســات واالستشــارات المتخصصــة لخدمــة المجتمــع بالعلــوم والمعــارف، 
وزيــادة نســبة الجامعــة بحيــث التقــل عــن ٪50 مــع توثيــق حقــوق الجامعــة الماليــة فــي 

االبحــاث واالختراعــات

ــز فــي ظــل 12 الدخــول فــي شــراكات مــع جامعــات اجنبيــة ذات تقييمــات عالميــة متمي
ــرة المتوفــرة. ــة الكبي االمكاني

دعــم اإلبحــاث التخصصيــة الدقيقــة والتــي مــن شــانها ان تأتــي بمــوارد جديــدة للجامعة 13
وتســاعد علــى تنميــة الوطــن والعالــم أجمع.

اســتخدام وتأجيــر معامــل الجامعــة التقنيــة والعلميــة لتأهيــل وتدريــب عامــه الشــعب 14
أو للشــركات.

االستثمار في البنية التحتية لمراكز التدريب و التعليم عن بعد والتدريب عن بعد.15

إنشاء مركز متكامل المؤتمرات المحلية والدولية16

ــار 17 ــم البح ــة عل ــة المؤتمــرات- كلي ــة - قاع ــة الرياضي اســتثمار مرافــق الجامعــة ) القري
ــة. ــة مواردهــا المالي ــة( لتنمي ــي الجامع ــار )أراضــي و مبان ــر.......( والعق بابح

تشغيل عيادات األسنان برسوم بعد الدوام18

عمل مركز تغذية ومتابعة السمنة. 19
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مقترحات لزيادة اإليرادات الذاتية بحيث 
تغطي 50٪ من التكاليف التشغيلية للجامعة

وطنيــة 20 بأيــدي  كيميائيــة  لمســتلزمات  منتجــة  بالجامعــة  شــركات صناعيــة  إنشــاء 
ــل:  ــة مث ــة والدوائي ــة والصناعي ــد مــن المــواد الكيميائي ــر العدي ــع وتحضي ــع وتصني لبي
)األدويــة/ مســكنات األلــم/ مســتحضرات كيميائيــة/ مــواد كيميائيــة للمختبــرات/
ويتــم  تجميــل(  مســتحضرات  عطريــة/  /زيــوت  /بوليمــرات  معقمــات  منظفــات/ 
تســويقها علــى الجهــات الخارجيــة وكذلــك يعــود ذلــك بالنفــع علــى الجامعــة باالكتفــاء 
ــع الجامعــة الخاصــة كالمنظفــات والمــواد االســتهالكية  ــي مــن منتجــات مصان الذات
الالزمــة للمبانــي ويســتفاد مــن بعــض المنتجــات كالمــواد الكيميائيــة فــي المختبــرات 
للبكالوريــوس والمراكــز البحثيــة وتوفــر مــن ميزانيــة اإلدارة العامــة للخدمــات التعليمية

االســتثمار الزراعــي األمثــل بإنشــاء مصانــع وطنيــة للجامعــة لالســتفادة مــن النباتــات 21
الطائفــي  الــورد  مثــل  بالمملكــة  زراعيــة  لمحاصيــل  مختلفــة  /محميــات  العطريــة 
والنباتــات الطبيــة مشــاتل نباتــات الزينــة وتطويــر منتجاتهــا وبيعهــا مــن قســم الزراعــة/

الكيميــاء/ األحيــاء -علــوم النبــات

مشــروعات مجتمعيــة برســوم مثــل بيــت الضيافــة لكبــار الســن، حضانــات نموذجيــة 22
داخــل األحيــاء المجــاورة للجامعــة، اإلســكان العزيــزي لمنســوبي الجامعــة برســوم 

مســتقطعة طويلــة األجــل، المنتجــع الجامعــي الصحــي.

عمــل برامــج تأميــن صحــي ميســرة الســتقطاب مواطنــي جــدة لالســتفادة مــن خدمات 23
المستشــفى الجامعــي وخبــرات الكادر الطبــي واألكاديمي.

تفعيــل الجامعــة كمركــز اختبــارات عالميــة قياســية )لطلبــة المــدارس والجامعــات الن 24
.…,TOEFL, ILETS,GRE, AP,SAT( لهــا دخــل جيــد وال يكلــف الجامعــة شــيئا
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مقترحات لزيادة اإليرادات الذاتية بحيث 
تغطي 50٪ من التكاليف التشغيلية للجامعة

استكمال مبادرات 2030 المنفذة من قبل معهد البحوث واالستشارات25
مبادرة تطوير المختبرات الطبية التشخيصية بجامعة الملك عبدالعزيز. 1
مبادرة تعزيز مكانة الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة من البيئة التعليمية. 2
مبادرة استثمار أراضي ومباني وأسوار الجامعات اعالنيا وخدماتيا. 3
مبادرة هيكلة البرامج التعليمية لتصبح )%25( منها ذاتية التمويل. 4

وإنشــاء شــركات اســتثمارية مســاهمة تركــز علــى االســتثمار العقــاري والســياحي 26
والثقافــي والخدماتــي، وتتبنــى إنشــاء مستشــفى عــام، فنــدق ســياحي، مركــز ترفيهي، 

كليــات، مراكــز ثقافيــة وتجاريــة

تأســيس مركــز نســخ وطباعــة وتصميــم إعالنــات وإنتــاج محتــوى رقمــي يقــدم خدماتــه 27
عــن بعــد لمنســوبي الجامعــة داخــل وخــارج الحــرم الجامعــي

فتح القبول لألجانب المتميزين مقابل رسوم ماديه تساعد دخل الجامعة.28

إضافــة جهــاز فــي كل مواقــف الجامعــة تلــزم رســوم بســيطة للوقــوف فــي المواقــف 29
ــح  ــغ بســيطة إلعطــاء تصاري ــزام مبال ــكل نصــف ســاعة مثــال وإل للمراجعيــن وذلــك ل

ســنويا للمواقــف.

بيــت خبــرة فــي العمــادة مــع مركــز المناهــج يعمــل علــى مراجعــة المقــررات والبرامــج 30
للجامعــات االخــرى وكذلــك تقديــم خدمــات االستشــارة الخارجيــة والتقييــم الخارجــي 

للجامعــات والكليــات.

تطوير وتشغيل متجر الكتروني خاص بجامعة الملك عبد العزيز31
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الخطة التي ستطبقها الجامعة 
لتخفيض التكاليف التشغيلية 

بنسبة ٪50
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الخطة التي ستطبقها الجامعة لتخفيض 
التكاليف التشغيلية بنسبة ٪50

إعــادة الهيكلــة بدمــج بعــض الكليــات والمراكــز واإلدارات: دمــج عــدد 49 مركــز بحثــي 1
بجامعــة الملــك عبــد العزيــز إلــى 3 مراكــز بحثيــة وهــي: المركــز البحثــي، مركــز التميــز، 
ومركــز الرعايــة الصحيــة مــع تحويــل المراكــز الحالــة الــي وحــدات تابعــة للمركــز وبنفــس 
المــكان. وهــو االمــر الــذي ســيؤدي الــي ترشــيد التكلفــة التشــغيلية، وزيــادة الكفــاءة 
التنظيميــة لهــذه المراكــز. وينــزل بعــدد المراكــز الــي 3 وهــو أقــل مــن مــع المراكــز 

بالجامعــات الســعودية وهــو 8.5.

وزراعــة 2 والبيئــة  األرصــاد  وكليــة  األرض،  علــوم  وكليــة  البحــار،  علــوم  كليــة  دمــج 
المناطــق الجافــة تحــت مســمي كليــة الدراســات البيئيــة، وهــو مــا يــؤدي الــي تخفيــض 
ــي مــن المتوســط 17  ــزال اعل ــا ي ــة وهــو م ــي 26 كلي ــة ال ــات مــن 28 كلي ــدد الكلي ع
كليــة، ولكنــه يتناســب مــع حجــم طــالب الجامعــة ومكانتهــا علــى المســتوي الوطنــي 

والعالمــي.

دمــج بعــض األقســام العلميــة المتشــابهة وذلــك لتحقيــق الكفــاءة التشــغيلية ونذكــر 3
منهــا علــى ســبيل المثــال:

ــات الدراســات 	  ــاه الموجــود بصفــة مســتقلة بكلي ــوم وإدارة مــوارد المي قســم عل
ــة وعلــوم البحــار وعلــوم األرض الــي قســم واحــد تحــت نفــس المســمى البحري

دمــج قســم إدارة االعمــال بكليــة االقتصــاد واإلدارة مــع قســم إدارة االعمــال 	 
بكليــة الدراســات التطبيقيــة

نظــم 	  قســم  مــع  واإلدارة  االقتصــاد  بكليــة  المعلومــات  نظــم  قســم  دمــج 
الحاســبات بكليــة  المعلومــات 

دمج قسم التخطيط بكلية العمارة مع قسم التخطيط بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية	 
ــة 	  ــة مــع قســم الدراســات البيئ ــة الرصــاد والبيئ ــة بكلي ــوم البيئي دمــج قســم العل

بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية
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الخطة التي ستطبقها الجامعة لتخفيض 
التكاليف التشغيلية بنسبة ٪50

وضــع خطــة متصاعــدة لتقليــل اعــداد القبــول بتلــك التخصصــات التــي يمثــل خريجيهــا 4
ــى أن يكــون التخفيــض بصــورة رئيســية  ــن عــن وظائــف عل ــر مــن الباحثي العــدد األكب

بشــطر الطالبــات لتزايــد اعــداد خريجاتهــا بــدون توظيــف.

تقليــص عــدد برامــج الجامعــة بنســبة ٪5 )الغــاء 25 برنامــج( مــن البرامــج التــي يمثــل 5
طالبهــا العــدد األكبــر مــن الباحثيــن عــن وظائــف.

فتــح المجــال للوظائــف االداريــة لالنتقــال بوظيفتــه خــارج الجامعــة لتقليــص التضخــم 6
فــي فاتــورة الرواتــب.

إيقــاف تعييــن المعيديــن باالقســام العلميــة التــي يمثــل خريجيهــا العــدد األكبــر مــن 7
الباحثيــن عــن وظائــف.

خطــة لتحــول المــوارد البشــرية إلــى نظــام التعاقــد الهــدف العــام منهــا تحــول الــكادر 9
البشــري بالجامعــات إلــى نظــام العمــل يأتــي بنــاء علــى مــا ورد فــي نظــام الجامعــات 
الجديــد والــذي يأتــي للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكة 2030 والتــي تتمحور حول 
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 النتائــج المرجــوة لتحقيــق اســتراتيجيات واهــداف الجامعــات. تحــول راس 
المــال البشــري هــو عبــارة عــن تحــول الموظــف بالكامــل مــن انظمــه ولوائــح الخدمــة 
ــة بموجــب عقــد عمــل  ــات االجتماعي ــى نظــام العمــل والتأمين ــة إلــى قطــاع إل المدني
وهــو تحــول إلزامــي تحقيًقــا ألهــداف نظــام الجامعــات الجديــد لتوحيــد الــكادر االداري 

ونظــر لعــدم وجــود شــاغر وظيفــي علــى نظــام الخدمــة المدنيــة.
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التحــول 10 فــي  العالميــة  التوجهــات  مــع  يتوافــق  بمــا  الرقمــي:  التحــول  اســتكمال 
الرقمــي، ويســاهم فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030، حيــث أن القيــاس 
يعمــل علــى تشــخيص الوضــع الراهــن للجامعــة 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. وتهــدف الجامعــة باالرتفــاع مــن مرحلــة التميــز 

ــداع. ــم اإلب ــة التكامــل ث ــي مرحل والتحســين ال

اعادة هندسة االجراءات لتقليص الدورة المستندية وميكنتها11

فرض مراقبة االداء لكافة العقود المستمرة الخدمية والتشغيلية لرفع كفأتها.12

تفعيل المراقبة االلكترونية لتقليص عقود االمن 13

تجميــع كافــة االجهــزة المعمليــة المتناثــرة فــي االقســام والكليــات ذات القيمــة 14
الماليــة العاليــة فــي معمــل مركــزي وايقــاف التأميــن ألي جهــاز متواجــد وتحويــل 

عقــود الصيانــة عليهــا

اعادة وضع الضوابط لصرف مكافات الطلبة.15

التوســع فــي التعليــم والعمــل عــن بعــد لبعــض البرامــج التعليميــة وايضــا االعمــال 16
االداريــة وهــذا البــد ان يطهــر اثــره فــي تقليــص التكاليــف التشــغيلية علــى مســتوى 
الصيانــة والنظافــة واســتهالك الكهربــاء والتكييــف وايضــا فاتــورة االنترنــت وخالفــه.

الخطة التي ستطبقها الجامعة لتخفيض 
التكاليف التشغيلية بنسبة ٪50
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تهيئــة مبانــي شــقق فندقيــه مجهــزة بالجامعــة الســتقبال الــزوار للجامعــة عوضــا عــن 17
اســتئجار الفنــادق

طلب رسوم رمزية عند صرف االدوية.18

شراكة المعامل بين الشطرين لتوفير تكاليف خدمات الصيانة وغيره.19

ــر فــي تجميعهــا 20 ــد حقيقــي والتفكي إعــادة النظــر فــي المناســبات المتكــررة بــدون عائ
فــي عــدد أقــل لكــن ذات فعاليــة أكبــر.

تخفيــض اســتهالك الكهربــاء مــن األنــوار )عــن طريــق تركيــب مفاتيــح ذات حساســات 21
حركــة – Motion detectors بحيــث أنهــا تغلــق تلقائيــا بعــد ربــع ســاعة مــن عــدم 

وجــود أي حركــة فــي الفصــل،

تقنيــن مزايــا أعضــاء هيئــة التدريــس مــن حيــث عــدد المؤتمــرات التــي يســمح لــه 22
بحضورهــا بدعــم مــن الجامعــة

السماح بفتح مطاعم وكافيهات داخل الحرم الجامعي23

الخطة التي ستطبقها الجامعة لتخفيض 
التكاليف التشغيلية بنسبة ٪50
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مقترحات لتطوير برامج الدراسات 
العليا لتكون مشتركة عامليًا مع 

جامعات مرموقة
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بيان بأعداد طالب الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز ومقارنتها 
بالجامعات السعودية

مقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا 
لتكون مشتركة عامليًا مع جامعات مرموقة
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مقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا 
لتكون مشتركة عامليًا مع جامعات مرموقة

قامــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز بعقــد الكثيــر مــن الشــركات بهــدف تطويــر البرامــج 
الدراســية نذكــر منهــا شــراكة مــع شــركة بيرســن التعليميــة الرائــدة فــي تطويــر المناهــج الرقميــة 
ــة  ــة، وكذلــك اتفاقي ــة وتحویلھــا لمناهــج إلكتروني ــة والتدريبي ــر المناهــج التعلیمی بھــدف تطوي
شــراكة بيــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز وجامعــة ماساتشوســتس لتنضــم إلــى J-WEL كأحــدث 
عضــو فــي جمعيــة التعليــم العالــي. 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 وخارجيــا بنــاءا علــى التوجــه التــي ينظمــه نظــام الجامعــات الجديــد.
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مقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا 
لتكون مشتركة عامليًا مع جامعات مرموقة

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

B3:D25+مسمى الشراكة المجتمعية
الجهاتمجالها

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

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

جامعة تافتس - الواليات طبيالتعاون العلمي في طب األسنان
المتحدة

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 تدريبيبرامج محاكاة مكامن النفط
المتحدة

الشركة للجيوفيزيقا- الواليات تدريبيبرامج معالجة البترول والغاز
المتحدة

جامعة باريس- فرنسابجثياخالقيات وضوابط التمويل

جامعة جرونوبل- فرنساتدريبياللغات األوروبية

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

الكلية الملكية- كنداطبيتأسيس مركز تعاون التعليم الطبي

شيفيلد- بريطانيابحثيالكيمياء

منظومة اكسنر- الواليات أكاديميتعاون متبادل في االنشطة االكاديمية
المتحدة
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مقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا 
لتكون مشتركة عامليًا مع جامعات مرموقة

B3:D25+مسمى الشراكة المجتمعية
الجهاتمجالها

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

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

معهد فور سايث- الواليات طبيطب االسنان
المتحدة

معهد سنكنيبرج لألبحاث- بجثيالتنوع االحيائي في البحر االحمر
المانيا

مدرسة البروتوكول- الواليات تدريبياالتكيت والتشريفات الدولية
المتحدة

جامعة اكسفورد- بريطانيابجثيابحاث السرطان والجينات

موناش- استرالياطبيانشاء وحدة التقييم وبنك االسئلة

تصميم وتنفيذ مشروع صناع األعمال 
كلية بابسون- الواليات المتحدةتطويريبجامعة الملك عبد العزيز

تدريب طالب قسمي المالحة 
األكاديمية البحرية السنغافورية- تدريبيوالهندسة البحرية

سنغافورة

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

تدريب طالب قسم الموانئ والنقل 
جامعة هولندا البحرية-هولنداتدريبيالبحري

تقديم خدمات استشارية وتدريبية 
تطويريلبرنامج المحاسبة والتقنية

شركة أرنست ويونغ

امريكا-فرع السعودية

برنامج التدريب الصيفي بجامعة 
جامعة بتروناس - ماليزياتدريبيبتروناس للتقنية

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

B3:D25+مسمى الشراكة المجتمعية
الجهاتمجالها

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

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

معهد الهندسة والتكنولوجيا أكاديميشراكة اكاديمية
البحرية-المملكة المتحدة 

االعتماد البرامجي في التخصصات 
الكلية الملكية الكندية-كنداطبيالطبية

مشروع تبادل الطالبي والطالبات 
جامعة نورث كالروينا- الواليات تدريبيالموهوبين مع الجامعات العالمية

المتحدة األمريكية

مشروع تبادل الطالبي والطالبات 
مركز تبادل العلوم والثقافة- تدريبيالموهوبين مع الجامعات العالمية

الصين

جامعاتتعليمي، بحثي، طبيإتفاقية كلية الطب مع جامعة موناش

جامعاتتعليمي، بحثيإتفاقية مع جامعة عجمان

إتفاقية كلية علوم األرض مع شركة 
جامعاتتعليمي، بحثيشلمبرجيه

إتفاقية كلية اآلداب مع جامعة فرانش 
جامعاتتعليميكومتية

 إتفاقية كلية اآلداب مع جامعة 
جامعاتتعليميبورجون- ديجون

 إتفاقية كلية اآلداب مع جامعة 
جامعاتتعليميجرونوبل 3 ستاندهيل

إتفاقية كلية علوم األرض الشركة 
شركاتتعليمي، بحثيالعربية للجيوفيزيقا والمساحة )اركاس(

مقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا 
لتكون مشتركة عامليًا مع جامعات مرموقة
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B3:D25+مسمى الشراكة المجتمعية
الجهاتمجالها

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

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

إتفاقية كلية علوم البحار مع معهد 
الهندسة والعلوم والتكنولوجيا البحرية/ 

بريطانيا
جامعاتتعليمي، بحثي

إتفاقية تعاون مشترك بين جامعة 
الملك عبد العزيز والمكتب اإليطالي 

)QCB( لشهادات الجودة
شركاتتعليمي، بحثي،أخرى

جامعاتتعليمي، بحثيإتفاقية مع جامعة الشيخ خليفة

EMC-DELLتعليمية

قطاع خاص IEEEتعليمية

Red Hatتعليمية

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

مقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا 
لتكون مشتركة عامليًا مع جامعات مرموقة
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الدولةاسم الجهةم

الواليات المتحدة االمريكيةجامعة تكساس ايه اند ام 1

جنوب افريقياجامعة كيب تاون2

كنداالجمعية الملكية للجراحين واألطباء 3

سنغافورةاالكاديمية البحرية السنغافورية4

المملكة المتحدة جامعة أكسفورد5

البوسنة جامعة سراييفو للعلوم والتقنية6

الواليات المتحدة االمريكيةجامعة شمال كارولينا7

الواليات المتحدة االمريكيةجامعة انديانا8

اسبانياجامعة روفيرا فيرجيلي9

 ماليزيا جامعة تكنلوجي10

استرالياجامعة موناش 11

إيطالياجامعة كالياري12

الواليات المتحدة االمريكيةجامعة ويست فرجينيا13

المملكة المتحدةجامعة بولتون14

15UKMETالمملكة المتحدة

شراكات الجامعة من خالل معهد البحوث واالستشارات مع كيانات عالمية
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مقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا 
لتكون مشتركة عامليًا مع جامعات مرموقة

الدولةاسم الجهةم

16Mott MacDonald المملكة المتحدة

17UCARالواليات المتحدة االمريكية

18UNESCOفرنسا

19United Nationsالواليات المتحدة االمريكية

كورياشركة بونج كيونج كونستركشن20

ماليزياجامعة بتروناس للتكنولوجيا21

فرنساجامعة ستراسبورغ 22

كينياUNOHABITAT  شركة  23

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

شراكات الجامعة من خالل معهد البحوث واالستشارات مع كيانات عالمية
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الدولةاسم الجهةم

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

التكاليــف  المدفوعــة  الدراســية  للبرامــج  الدراســية  الخطــط  علــى  الموافقــة  تمــت  كمــا 
للتخصصــات النوعيــة  )29 برنامــج: 22 ماجســتير و 7 دبلــوم( التــي تتــواءم مــع ســوق العمــل 
ــة االقتصــاد واإلدارة،  ــة بكلي ــوم المهنــي فــي الســكرتارية الطبي ــل الدبل الوطنــي والعالمــي مث
ودبلــوم المحاســبة االحترافــي، ودبلــوم التأميــن االحترافــي، ودبلــوم التســويق االحترافــي، 
وبرنامــج إدارة الشــبكات، ودبلــوم التعقيــم، ودبلــوم المبيعــات، ودبلــوم معالــج اإلصابــات 
الرياضيــة، ودبلــوم قياســات وتحليــل وعــالج اضطرابــات المشــي عنــد األطفــال والكبــار، ودبلــوم 

ــة األنســجة. ــك العالجــي لحرك التدلي

مقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا 
لتكون مشتركة عامليًا مع جامعات مرموقة
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مقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا 
لتكون مشتركة عامليًا مع جامعات مرموقة

الدولةاسم الجهةم

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
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خطة جامعة امللك عبد العزيز لتنفيذ برامج الدراسات العليا مع 
جامعات عاملية مرموقة

إنشــاء برامــج مشــتركة بيــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز وجامعــة او عــدة جامعــات 1
عالميــة متميــزة فــي مجــاالت مختلفــة.

تفعيل برامج الدراسات العليا عن بعد.2

أن تكون هذه البرامج مدفوعة التكاليف لضمان االستمرارية.3

ــة 4 ــات دولي ــة المشــتركة مــع جامع ــات العلمي ــح الدرج ــة الحــق فــي من إعطــاء الجامع
وذلــك ضمــن الالئحــة المقترحــة للدراســات العليــا.

العمــل علــى توجيــه برامــج الدراســات العليا بحيــث توائم مخرجاتها مع ســوق العمل واالحتياج 5
الفعلــي لهــا وتوجيــه البرامــج نحــو االبتــكار واالبداع بما يتواكب مــع تطور المعرفة.

ــاح التســجيل للطــالب بهــا 6 ــة، يت بالنســبة للبرامــج المشــتركة مــع الجامعــات العالمي
ــة الســعودية. ســواء داخــل او خــارج المملكــة العربي

أن يكــون هنالــك جهــة فــي الجامعــة مســؤولة عــن هــذه البرامــج والتنســيق مــع 7
الجامعــات المشــاركة فــي النواحــي التعليميــة والبحثيــة والنواحي اللوجســتية والمالية.

دراســة توفيــر برامــج دراســات عليــا مجهــزة مــن الجامعــة لتدريســها فــي جامعــات 8
عالميــة بمقابــل مــادي.

دراســة تقديــم بعــض برامــج الدراســات العليــا بنظــام التعليــم المدمــج لتســهيل 9
التعــاون عــن بعــد لمشــاركة الجامعــات العالميــة فــي تدريــس بعــض مقرراتهــا.

مقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا 
لتكون مشتركة عامليًا مع جامعات مرموقة
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مقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا 
لتكون مشتركة عامليًا مع جامعات مرموقة

تقديــم برامــج مهنيــة متخصصــة منتهيــة بتدريــب الطــالب فــي كبــرى الشــركات 10
العالميــة فــي مجــاالت مختلفــة يحددهــا احتيــاج ســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.
تكــون مشــاركة الجامعــات العالميــة للجامعــة عــن طريــق بعــض المشــاركات 	 

التاليــة:
المشــاركة فــي المحاضــرات العلميــة والبحثيــة عــن بعــد )باســتخدام البــالك . 1

بــورد(.
المشاركة في الزيارات العلمية والبحثية للجامعات المشاركة في البرامج.. 2
االشراف المشترك مع الجامعات المشاركة.. 3

 أمثلــة لبعــض هــذه البرامــج المقترحــة: )طــب الطــوارئ، طــب االمــراض المعديــة، 	 
علــم األوبئــة، زراعــة األطــراف الصناعيــة، طــب الحــروق والتجميــل، برامــج إنتــاج 
درامــا األفــالم والتمثيــل )إلعــداد كــوادر فنيــة محليــة(، برامــج خاصــة للصــم 
والبكــم، برامــج لتعليــم اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة إقامــة تدريســها فــي الجامعــات 
الثقافــي  التبــادل  برامــج  والســياحة،  اآلثــار  فــي  متخصصــة  برامــج  العالميــة، 

والشــريعة والقانــون(.

خطة جامعة امللك عبد العزيز لتنفيذ برامج الدراسات العليا مع 
جامعات عاملية مرموقة
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تفعيــل الشــراكة المجتمعيــة مــع الجامعــات المرموقــة بإنشــاء برنامــج التوأمــة العلمية 11
twinning program العالمية

إجــراء المزيــد مــن البحــوث حــول أنــواع برمــج التوأمــة التي يتــم تقديمها في المؤسســة 12
التــي تتقــدم بطلــب لهــا والنظــر فيما يناســب على ســبيل المثال: 

1+2 يدرس الطالب سنة في الجامعة األم وسنتين في جامعة توأمة 	 
2+2  يدرس الطالب سنتين في الجامعة األم وسنتين في الجامعة التوأمة 	 
2+1 يدرس الطالب سنتين في الجامعة األم وسنة في جامعة توأمة	 

عنــد تصميــم المنهــج لبرامــج الدراســات العليــا يؤخــذ فــي االعتبــار دراســة فصــل 13
دراســي واحــد أو اثنيــن فــي جامعــة عالميــة )تبــادل طالبــي(

عقــد شــراكات مــع جامعــات عالميــة لتبــادل مقــرر أو مقرريــن دراســية االختياريــة 14
الجامعــات. احتيــاج  بتبــادل فــي  واالجباريــة 

وضــع بعــض المقــررات مــن المــواد التــي تــدرس فــي جــزء النظــري مــن الدراســة مقــرر 15
خارجــي بالتعــاون مــع الجامعــات الدوليــة بحيــث يــدرس المقــرر عــن بعــد ويعتمــد الدرجة 

وذلــك لالســتفادة مــن الخبــرات الخارجيــة والتخصصــات ذات النــدرة.

تنفيــذ برنامــج صيفــي يتــم اســتضافة أعضــاء هيئــة تدريــس ذوي خبــرة فــي فتــرة 16
ــر  الصيــف ويســمح للطــالب مــن خــارج الجامعــة بالدراســة فيــه ســواء برســوم أو غي

رســوم إلكمــال الســاعات االختياريــة أو اإلجباريــة فــي البرنامــج.

خطة جامعة امللك عبد العزيز لتنفيذ برامج الدراسات العليا مع 
جامعات عاملية مرموقة

مقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا 
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