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األمري محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
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 األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز آل سعود 
ول ول العهد النائب الثاين لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

صاحب السمو املليك 
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أمري منطقة نجران 
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الدكتور أحمد بن محمد العيىس  
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املوقع العام للجامعة:

تقع الجامعة عىل االمتداد الرشقي ملدينة نجران عىل مساحة وقدرها )18( مليون مرت مربع, وهي بذلك تعد أكرب املدن الجامعية يف اململكة العربية السعودية 

من حيث املساحة , وستضم مجمعاً للطالب يحتوي عىل )14( كلية, ومجمعاً للطالبات يحتوي عىل )14( كلية ، بطاقة استيعابية قدرها )45( ألف طالب وطالبة, 

كام تحوي مبنى لإلدارة والعامدات املساندة ومستشفى جامعي ومدينة طبية, ومراكز أبحاث, ومدينة رياضية وترفيهية, وإسكاناً ألعضاء هيئة التدريس والطالب 

والطالبات, كام تشمل مدينة استثامرية مستقبلية لخدمة الجامعة تحتوي عىل فنادق ومراكز تجارية ومدارس أهلية وغريها.

أهداف الجامعة : 

- تلبية إحتياجات الطلب عىل التعليم باملنطقة الجنوبية من اململكة بصفه عامة ومنطقة نجران بصفة خاصة بإنشاء الكليات الجديدة والتوسع يف قبول الطالب 

 والطالبات   

 - النهوض باملخرجات العلمية والتعليمية بالتوسع يف إنشاء الكليات العلمية والتطبيقية وتطوير الربامج والخطط الدراسية مبا يحقق معايري الجودة .

 - العمل عىل التوافق مع متطلبات سوق العمل من حيث التخصصات وأعداد الخريجني .

- املساهمة يف رفع معدالت النمو والتطور يف كثري من املجاالت اإلقتصادية واإلجتامعية مبنطقة نجران كأحد اآلثار املبارشة إلنشاء الجامعة باملنطقة وعىل طريق 

تحقيق الجامعة لألهداف األساسية التي أنشأت من أجلها تم وضع خطة قصرية األجل وأخرى متوسطة األجل سعيا نحو تحقيق هذه األهداف والتي تركز يف 

 مرحلتها األوىل عىل إحداث تغيري يف الهيكل األكادميي لبعض الكليات العلمية والتطبيقية وبدء تقليص أعداد املقبولني بالكليات النظرية .

وتأمل الجامعة أن تتمكن بإذن الله وتوفيقه من تحقيق املزيد من اإلنجازات والطموحات خالل سنوات الخطة الخمسية التاسعة ) 1431 - 1437هـ ( يف ظل 

الرعاية الكرمية من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمني وول عهده ودعم ومتابعة معال وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيىس . 

نشأة الجامعة وأهدافها  
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أ.د/ محمد بن إبراهيم الحسن 

كلمة معالي مدير الجامعة 
         أتــرشف بتقديــم التقريــر الســنوي لجامعــة نجــران للعــام الــدرايس 1438/1437هـــ   الــذي يتضمــن إنجــازات الجامعــة والتطــور الكبــري يف 

مشــاريعها وأعاملهــا حيــث شــهد هــذا العــام اكتــامل انتقــال كافــة طــالب الجامعــة وإداراتهــا إىل املدينــة الجامعيــة واكتــامل الغالبيــة العظمــى 

مــن برامــج الجامعــة، ســائلني اللــه أن يوفقنــا لتحقيــق تطلعــات القيــادة حفظهــا اللــه يف بنــاء جامعــة تحقــق الريــادة محليــاً وعامليــاً.

وهــذا التقريــر يــأيت كدليــل واضــح عــىل مــا حققتــه الجامعــة مــن متيــز يف اإلنجــازات يف مختلــف الجوانــب والنابــع مــن دورهــا الريــادي الــذي 

تؤديــه مــن توفــري تعليــم جامعــي رائــد إىل توفــري البنيــة التحتيــة األساســية واملســاندة وخدمــة للمجتمــع وإثــراء للجوانــب التدريبيــة والبحــث 

ــوض  ــة للنه ــر اإلداري واألكادميــي يف الجامع ــم والتطوي ــة التعلي ــزة وتســخريها لخدم ــة املمي ــارب الدولي ــوادر والتج ــتقطاب للك ــي واس العلم

باملجتمــع فكريــا وثقافيــا وعلميــا واجتامعيــا ودينيــا.

لقــد متكنــت الجامعــة بفضــل اللــه مــن تحقيــق مراكــز متقدمــة عــىل مقاييــس محليــة وعامليــه للتصنيــف خصوصــاً فيــام يتعلــق بالتعامــالت 

اإللكرتونيــة حيــث أصبحــت جامعــة بــال ورق ، كــام متكنــت مــن قبــول جميــع الطــالب املتقدمــني لها،وبــدأت الدراســة يف أربعــة عــرش كليــة 

هــي : الطب،طــب األســنان،الصيدلة،العلوم الطبيــة التطبيقية،التمريض،الهندســة،علوم الحاســب ونظــم املعلومات،العلــوم اإلداريــة ، الرشيعــة 

وأصــول الديــن  ،الرتبية،اللغات،العلــوم واآلداب،املجتمع،العلــوم واآلداب بــرشوره، باإلضافــة إىل الســنة التحضرييــة ودبلومــات عــامدة خدمــة 

املجتمــع كــام بــدأت الدراســات العليــا يف مثانيــة برامــج وبــدأت الخطــوات األوىل عــىل مســتوى البحــث العلمــي مــن خــالل الكــرايس البحثيــة 

واملراكــز الواعــدة املدعومــة ، ومــن جانــب املشــاريع فقــد تــم طــرح جميــع املشــاريع املخصصــة للجامعــة يف ميزانيــة العــام الحــال )1437 

ــة  ــا، كــام أن العمــل جــاري يف ) 65 ( مرشوعــاً يف املدين ــا فعلي ــدأ العمــل فيه ــة وب ــة الجامعي / 1438هـــ ( وعددهــا ) 7 ( مشــاريع يف املدين

الجامعيــة مــن األعــوام الســابقة ، وقــد انتهــى منهــا خمســة عــرش مرشوعــاً هــي املرحلــة األوىل والثانيــة مــن البنيــة التحتيــة ومشــاريع كليــة 

املجتمــع والهندســة والعلــوم والحاســب والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة والصيدلــة والرتبيــة وطــب األســنان وإســكان الطــالب واملرحلــة األوىل مــن 

إســكان أعضــاء هيئــة التدريــس وعــامدات التقنيــة والتعليــم اإللكــرتوين والقبــول وشــؤون الطــالب وشــؤون املكتبــات ومبنــى إدارة الجامعــة .

وبهــذه املناســبة أقــدم شــكري وامتنــاين لــكل أصحــاب الجهــود املخلصــة التــي كانــت خلــف اإلنجــازات التــي حققتهــا الجامعــة خــالل هــذا 

العــام والتــي ماكانــت لتتحقــق إال بفضــل اللــه عــز وجــل ثــم بفضــل الرعايــة والدعــم الــذي تحــى بــه الجامعــة مــن لــدن خــادم الحرمــني 

الرشيفــني وســمو ول عهــده األمــني وســمو ول ول العهــد ومبتابعــة وتوجيهــات مــن ســمو أمــري املنطقــة ومــن معــال وزيــر التعليــم ، ســائلني 

اللــه أن يديــم عــىل وطننــا نعمــة األمــن والرخــاء يف ظــل قيادتنــا الحكيمــة .
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مجلس الجامعة 

مدير الجامعة  

املستشارون   
مكتب الوكيل  

مكتب مدير الجامعة  

مكتب الوكيل

عامدة التعليم اإللكرتوين 

والتعليم عن بعد   

عامدة السنة التحضريية   

كلية الرشيعة وأصول الدين 

كلية الهندسة 

كلية علوم الحاسب ونظم 

املعلومات 

كلية املجتمع 

كلية العوم اإلدارية 

كلية الرتبية

كلية العلوم واآلداب 

بنجران

كلية اللغات 

املستشفى الجامعي وحدة اإلرشاد األكادميي 

وحدة متابعة الخريجني 

كلية العلوم واآلداب 

برشورة 

كلية التمريض 

كلية الصيدلة 

كلية الطب 

مكتب الوكيل

كلية العلوم الطبية 

التطبيقية 

كلية طب األسنان 

عامدة خدمة املجتمع 

عامدة القبول والتسجيل 

عامدة شؤون الطالب 

املرشف عىل كليات البنات   

  عامدة اإلتصاالت 

وتقنية املعلومات 

إدارة العالقات العامة 

واإلعالم الجامعي 

  إدارة أمالك وأوقاف الجامعة 

إدارة الوثائق واإلتصاالت 

اإلدارية   

إدارة خدمات املستفيدين 

وحدة اإلحصاء واملعلومات 

اإلدارة العامة للخدمات 

املساندة 

فرع الجامعة برشورة 

مكتب املراقب املال  

اإلدارة القانونية  

وحدة املراجعة الداخلية   

إدارة املشاريع    

إدارة املتابعة 

عامدة التطوير والجودة 

إدارة التطوير اإلداري  

وحدة قياس األداء 

أمانة مجلس الجامعة   

مكتب الوكيل   

املجلس العلمي 

عامدة الدراسات العليا   

عامدة البحث العلمي  

مساعد املرشف العام   

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني     املرشف العام عىل الشؤون املالية    

مساعد املدير 

   إدارة شؤون أعضاء 

هيئة التدريس 

إدارة شؤون املوظفني    

وحدة الخدمات 

اإللكرتونية     
إدارة السالمة واألمن إدارة اإلسكان الجامعي إدارة النقل الجامعي    

الجامعي 
إدارة املرافق الجامعية 

والصيانة 

نادي أعضاء هيئة 

التدريس واملوظفني 

إدارة الرواتب 

والبدالت    

مكتب العميد    

وكيل العامدة لشؤون 

أعضاء هيئة التدريس    

مدير عام شؤون أعضاء 

هيئة التدريس واملوظفني     

اإلدارة املالية  

إدارة التخطيط وامليزانية 

إدارة املشرتيات   

إدارة املستودعات   

إدارة مراقبة املخزون    

عامدة شؤون املكتبات 

الكرايس البحثية  

مراكز البحوث 

معهد الدراسات والخدمات

 اإلستشارية 

الجمعيات العلمية 

إدارة البعثات والتدريب 

مركز الرتجمة والنرش

 وحدة التعاون واإلتفاقات الدولية 

 وحدة العلوم والتقنية 

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية    وكيل الجامعة    وكيل الجامعة للتطوير والجودة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي   

الهيكل التنظيمي لجامعة نجران  
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    1. كلية العلوم الطبية التطبيقية ومتنح درجة البكالوريوس

 وتضم األقسام اآلتية:
     - قسم علوم املختربات اإلكلينيكية.

     - قسم العلوم اإلشعاعية.

     - قسم علوم التأهيل الطبي.

     - قسم األجهزة الطبية والحيوية.

     - قسم صحة األسنان.

     - قسم علوم صحة املجتمع.

     2. كلية علوم الحاسب وتشمل األقسام اآلتية:
    - قسم علوم الحاسب اآلل.

    - قسم نظم املعلومات.

    - قسم هندسة الحاسب اآلل.

    - قسم هندسة الشبكات واالتصاالت.

     3. كلية الرتبية وتشمل األقسام التالية:
     - قسم الرتبية وعلم النفس.

    - قسم االقتصاد املنزل.

    - قسم رياض األطفال.

    - قسم الرتبية الخاصة.

    - قسم املناهج وطرق التدريس.

          4. كلية املجتمع وتشمل األقسام التالية : 

       -  قسم علوم الحاسب . 

       - قسم العلوم الطبية .

       -  قسم العلوم اإلدارية .

         5. كلية  الطب  وتشمل األقسام التالية : 

      - قسم الجراحة . 

       - قسم الكائنات الدقيقة .

       - قسم الباطنية .

       - قسم وظائف األعضاء .

       - قسم طب األطفال .

       - قسم طب األرسة واملجمتع .

       - قسم علم األمراض .

       - قسم النساء والتوليد . 

       - قسم الكيمياء الحيوية .

       - قسم الترشيح . 

       6. كلية طب األسنان  وتشمل األقسام التالية : 

       - قسم وقاية األسنان . 

       - قسم إصالح األسنان . 

       - قسم علوم اإلستعاضة .

       - قسم جراحة الوجه والفكني وعلوم التشخيص . 

كليات الجامعة وأقسامها العلمية  
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         11. كلية العلوم واآلداب وتشمل األقسام التالية : 
          - قسم الرياضيات.

          - قسم الفيزياء.

          - قسم الكيمياء.

          - قسم األحياء.

          - قسم اللغة العربية.

          - قسم اللغة االنجليزية.

         12. كلية العلوم واآلداب برشورة وتشمل األقسام التالية : 
        - قسم الكيمياء.

        - قسم الرياضيات.

        - قسم علوم الحاسب.

        - قسم اللغة العربية.

        - قسم الدراسات اإلسالمية.

        - قسم اللغة االنجليزية.

        - قسم الرتبية ورياض األطفال.

       13. كلية التمريض وتشمل األقسام التالية : 
       - قسم إدارة وتعلم التمريض

       - قسم التمريض الباطني والجراحي

       - قسم متريض صحة األمومة والطفولة

       - قسم متريض صحة املجتمع والصحية النفسية والعقلية

        14. كلية الرشيعة وأصول الدين وتشمل األقسام التالية : 
       - الرشيعة.

       - أصول الدين.

            

      7. كلية العلوم األدارية وتشمل األقسام اآلتية :
      - قسم إدارة األعامل.

      - قسم اإلدارة العامة.

      - قسم املحاسبة.

      - قسم نظم املعلومات اإلدارية.

      - قسم األنظمة.

      - قسم التسويق والتجارة اإللكرتونية.

      8. كلية الصيدلة وتشمل األقسام اآلتية :
      - قسم الصيدالنيات.

      - قسم الصيدلة الرسيرية.

      - قسم العقاقري.

      - قسم علم األدوية.

      - قسم الكيمياء الصيدالنية.

      9. كلية الهندسة وتشمل األقسام اآلتية :
      - قسم الهندسة امليكانيكية.

      - قسم الهندسة الصناعية.

     - قسم الهندسة الكهربائية.

      - قسم الهنسة املدنية.

      - قسم الهنسة الكيميائية.

      - قسم الهندسة املعامرية.

       10. كلية اللغات وتشمل األقسام اآلتية :
       - قسم اللغة اإلنجليزية.

       - قسم الرتجمة.



27

27

1 - عامدة خدمة املجمتع والتعليم املستمر : 

ومتنح الدبلوم يف عدد من التخصصات الطبية والعلمية واإلدارية وترشف عىل االنتساب والتعليم املوازي بالتنسيق مع األقسام املناظرة بالجامعة.

2 - عامدة السنة التحضريية : 

يدرس بها معظم طالب وطالبات الجامعة ملدة عام لتهيئتهم للتخصصات الطبية والعلمية واإلدارية. 

3 - عامدة القبول والتسجيل : 

عامدة القبول والتسجيل هي العامدة التي يتم من خاللها تسجيل الطالب الراغبني يف االلتحاق بالجامعة وممن تنطبق عليهم رشوط القبول 

والتسجيل ومن ثم تثبيت قبولهم يف الجامعة، وهي الباب األول الذي يدخله الطالب يف الجامعة وهي الباب األخري الذي يخرج منه حيث تزوده 

بالشهادة والدرجة العلمية التي يستحق.

4 - عامدة شؤون الطالب : 

تعمل عامدة شؤون الطالب عىل توفري بيئة مناسبة للتحصيل العلمي والتدريب العميل وبناء الشخصية بناء يستثمر فيه وقته داخل الجامعة وخارجها 

يف املناشط الدينية والثقافية والرياضية واالجتامعية ثم دعم املواهب العلمية يف كل جوانبها وتوفري الوسائل املعينة عىل تحقيق ذلك.

5 - عامدة الدراسات العليا : 

6 - عامدة شؤون املكتبات : 

عامدة شئون املكتبات الجهة املسئولة عن تأمني وإعداد وعرض أوعية املعلومات التي تخدم تخصصات الجامعة من املصادر واملراجع العلمية 

واملخطوطات سواء كانت أصلية أو مصورات أو كتب أو دوريات علمية كام تعمل املكتبة إىل إطالع العاملني والباحثني والدارسني يف كليات الجامعة 

وأقسامها املختلفة عىل أحدث االتجاهات العلمية يف مجال تخصصاتهم وذلك بتوفري مصادر املعلومات عىل اختالف أنواعها وأشكالها، وتنظيمها 

ومعالجتها فنياً وإلكرتونياً حتى يسهل اسرتجاعها واإلعالم عنها بيرس وسهولة .

 

العمادات المساندة والمراكز 
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7 - عامدة التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد : 

إدارة التعلم اإللكرتوين يف الجامعة ، وضامن حسن سريه بالشكل الذي يتوافق مع سياسة الجامعة يف هذا املجال، مام سيدعم مكانتها العلمية واألكادميية، 

ويحل الكثري من مشاكل التعليم العال، ويساهم يف تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والطالب يف استخدام التقنيات الحديثة يف التعليم .

تعمل عامدة البحث العلمي عىل تشجيع الباحثني من أعضاء هيئة التدريس والطالب عىل إجراء البحوث األصيلة واملبتكرة التي تسهم يف إثراء وخدمة 

املجتمع.

8 - عامدة التطوير والجودة   : 

تعمل العامدة عىل متابعة وتقييم ادارة نظم الجودة الشاملة والتحسني املستمر ىف كافة الوحدات األكادميية 

والبحثية واإلدارية وتقديم الدعم الفنى الالزم لها لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها االسرتاتيجية . 

9- عامدة البحث العلمي : 

10 - عامدة تقنية املعلومات واإلتصاالت :

  تسعى جامعة نجران إىل تقديم أفضل وأجود الخدمات اإللكرتونية الحديثة والحلول التقنية الفاعلة , املعتمدة عىل بنى تحتية تقنية متكاملة 

 وفق معايري عاملية , مبا ساهم يف تفعيل مفهوم الحكومة اإللكرتونية وتحسني املخرجات األكادميية واإلدارية بشكل متقن ورسيع , 

 لخدمة طلبة ومنسويب الجامعة واملجتمع وتطوير التعامل مع الجهات ذات العالقة .

11 - عامدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني :

تعمل اإلدارة عىل تطوير العمل اإلداري واملال وتقديم الخدمات املتميزة ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني ومتابعتها .

12 - املركز الواعد للمجسات االكرتونية .  

13  مركز البحوث الصحية .  

14  - مركز البحوث العلمية والهندسية .  

15 - مركز البحوث الرتبوية والرشعية واإلنسانية . 
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         تســـعى جامعـــة نجـــران إىل تقديـــم أفضل وأجـــود الخدمات اإللكرتونيـــة الحديثة والحلـــول التقنية الفاعلـــة , املعتمدة عىل بنـــى تحتية تقنية 

متكاملـــة ، وفـــق معايري عاملية ، مبا ســـاهم يف تفعيل مفهوم الحكومة اإللكرتونية وتحســـني املخرجـــات األكادميية واإلدارية بشـــكل متقن ورسيع لخدمة 

طلبة ومنســـويب الجامعة واملجتمع وتطويـــر التعامل مع الجهـــات ذات العالقة .

حيـــث واصلـــت بوابة الجامعـــة االلكرتونية  إنجازاتهـــا املحلية والعاملية ، إذ ســـبق لها تحقيق املركز الثامن يف التصنيف اإلســـباين العاملي الشـــهري »ويب 

و ماتريكـــس« لعـــام 2012 مـــن بني 55 جامعـــة وكلية ومراكز أبحـــاث حكومية وأهلية ســـعودية، كام حققت مركـــزاً متقدما يف تصنيـــف يرس فكانت 

ضمـــن أفضل ثالث جامعات حكومية وأهلية يف نســـبة إنجاز الخدمـــات اإللكرتونية ،  إذ أصبحـــت جامعة بال ورق، وذلك بتطبيـــق الحكومة اإللكرتونية 

بشـــكل كامل وكام أخذت جائزة أبهـــا للمواقع التعليميـــة و مراكز متميزة بتصنيفـــات العاملية بخصوص البوابـــات االلكرتونية.

وأنـــه  تم اســـتخدام تقنيـــات برمجية حديثة كبوابـــات الـ ) liferay ( التي تتميز بســـهولة االســـتخدام ، كام تم إعـــادة تصميم املواقـــع الداخلية وبناء 

البوابـــة واملوقع اإللكرتوين بأســـلوب ســـهل وواضح للتصفـــح والبحث الرسيع و بتـــم اآلن تطوير صفحات خاصة تناســـب أجهزة التابلـــت و الجواالت و 

ترفية النســـخة إىل اخر نســـخة حاليا. 

كـــام تـــم تفعيل البوابـــة الجديدة للجامعـــة وبوابة املوظفـــني و البوابة الطـــالب و بوابة أعضـــاء  هيئة التدريـــس ويتم التقديم عـــىل طلبات وظائف 

املعيديـــن بالبوابـــة اإللكرتونية. والتقديم عىل الـــدورات التدريبية لعامدة خدمة املجتمع إلكرتونيا. وإنشـــاء مواقع خاصة  لكل كليـــة و ادارة  يف جامعة. 

وإنشـــاء مواقع إلكرتونيـــة خاصة للنـــدوات و مراكز األبحاث  والـــورش يف الجامعة . وتســـهيل عملية الدخـــول إىل أنظمة الجامعة باســـتخدام الدخول 

املوحـــد و عمـــل بوابة خاصة للتســـجيل عىل الوظائـــف بالجامعة وتوفري بوابة خاصة لعامدة شـــؤون الطالب متكن الطالب من تســـجيل عىل اإلســـكان 

الطـــاليب و تســـجيل عىل مســـابقة الثقافية وغريها مـــن خدمات خاصة بشـــؤون الطالب من وعـــرض املناقصات و تســـجيل عىل الـــدورات الكرتونيا و 

طباعـــة جميـــع النامذج الخاصـــة بجامعة نجران ملنســـوبيها و طالبها الكرتونيـــا و إعادة تحديث البيانـــات صفحات الجامعة مختلفـــة و ترجمتها . 

وكالة الجامعة 
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ومن املجاالت املتاحة من خالل  املوقع :-

-خدمة البوابة االكادميية 

- بوابة الخدمة الذاتية للموظف

- خدمة الربيد اإللكرتوين

- خدمات التواصل للمنسوبني الجامعة وعرض النامذج اإللكرتونية خاصه لكل موظف

-خدمة استقبال الشكاوى واالقرتاحات للجامعة

-خدمة استقبال رسائل الجوال لألخبار واإلعالنات خاصه به او بكليته او بجامعته

Citrix او VPN وخدمات االتصال بشبكة الجامعة اما بشبكة-

وأيضا توفر خدمات للطالب الجامعة ومنها :

-خدمة البوابة االكادميية . 

-خدمة تسجيل عىل اإلسكان الطاليب . 

-خدمة تحديث البيانات .

-خدمة عرض جدول الدرايس واوقات دوامه .

-خدمات الطالبية الخاصة بشؤون الطالب .

-بوابة التعلم االلكرتوين .

-صفحات الشخصية للطالب الجامعة . 

-خدمات دخول املوحد . 

-خدمة الربيد اإللكرتوين . 
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-خدمة الربيد اإللكرتوين . 

-خدمة املكتبات وخدمة قواعد معلومات واالتصال مع املكتبة الرقمية السعودية . 

-خدمات التواصل لطالب الجامعة وعرض النامذج اإللكرتونية خاصه لكل الطالب . 

-خدمة استقبال الشكاوى واالقرتاحات للجامعة . 

-خدمة استقبال رسائل الجوال لألخبار واإلعالنات خاصه به او بكليته او بجامعته . 

-خدمة التواصل االلكرتونية ودليل  الهاتف االلكرتوين والتقويم الجامعي و تسجيل عىل خدمات النقل وعرض التقويم الجامعي . 

-خدمة منتدى االلكرتوين للجامعة . 

وتتيح أيضا عرض اخبار وإعالنات الجامعة ومناقصاتها ومعلومات جامعة املختلفة وتوفر مواقع خاصة لكل إدارة او كلية او عامده

 أو مركز ميكن من خاللها تقديم اخبار واالعالنات وجميع املعلومات التي يحتاجها للنرش واعالم .

وكام تتيح خدمة الصفحات الشخصية للمنسوبني الجامعة وطالبها ليك يتم إضافة املعلومات التي يود نرشها مثل األبحاث وكتب واوقات الفراغ وجدول 

الدرايس وغريها وليك تسهل عملية التواصل بني منسويب الجامعة وطالب .

 ونظرا ملا توليه جامعة نجران من اهتامم بالغ بالتقنية والعتامدها الكيل عليها وحرصا من اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت عىل استمرارية 

العمل واملحافظة عىل الجودة والرسعة وعدم فقدان البيانات وكذلك الستقطاب أفضل وأذىك أنواع التكنولوجيا املتوفرة حاليا بسوق العمل فقد تم عمل 

اآليت :

-تغيري أنظمة التخزين املتواجدة حاليا وزيادة سعتها التخزينية مبا يخدم الجامعة عىل املدى الطويل وبلغت السعة التخزينية اآلن 70 تريا بايت . 

-تم توريد عدد عرش خوادم جديدة من رشكة IBM ذات قدرات ومواصفات عالية ترتقي بجميع األنظمة إىل أفضل أداء .

-تم توريد و تركيب خادم الربوكيس عدد )2( مع جميع ملحقاته من نظم التشغيل و الربامج مع تراخيص التقارير و مراقبة محتويات االنرتنت و وكانت 

من نوع )Enterprise( وكذلك األحدث حسب تاريخ الرتكيب من الرشكة املصنعة .

-توريد وتركيب جهاز التحكم بالوصول اآلمن للتطبيقات من أي مكان يف جميع أنحاء العامل .

-توريد برامج خدمات مراقبة الشبكة واألنظمة لضامن استمرارية عمل جميع  األنظمة وارسال اشعارات عند حدوث أي خلل 

-تطوير البنية التحتية ألنظمة التشغيل بالجامعة .
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-تعزيز البنية التحتية ألمن املعلومات مببلغ )8,500,000(.

-البدء يف انشاء البنية التحتية للمعامل االفرتاضية التخيلية وكمرحلة أوىل )35 معمل( بتكلفة حوال )8,500,000(.

-توريد أجهزة حاسب ال وطابعات وملحقاتها لدعم العملية التعليمية مببلغ حوال )5000,000(.

-تحديث وتطوير  البنية التحتية ألنظمة التشغيل وشملت تأسيس مركز املعلومات الرئييس والرديف بأنظمة مايكروسوفت والتي اشتملت عىل )13( منتج وهي: 

.......AD/DC/SCSM/FIM/NAP/LYNC/ETC ، بتكلفة حوال )6,500,000(.

-تأسيس البنية التحتية لالتصاالت والشبكات يف املدينة الجامعية  .

وأخرياً تتطلع جامعة نجران ألن تكون من الرواد يف املجال التقني بدعم من اإلدارات العليا من حيث متابعة التطور التقني يف العامل واستقطاب ما يفيد الجامعة 

واملجتمع يف تسهيل جميع اإلجراءات.
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انجازات وكالة الجامعة للتطوير والجودة 

           قامت وكالة الجامعة للتطوير والجودة بوضع خطتها اإلسرتاتيجية األوىل )1435/1432هـ( وتم مد العمل بها حتى نهاية الفصل الدرايس األول 

)1436/1435هـ( بعد إحتساب شهور العطالت السنوية ألعضاء وعضوات هيئة التدريس والتي أثرت عىل الجداول الزمنية ملرشوعات الخطة األسرتاتيجية 

، وتجدر اإلشارة إىل أن وكالة الجامعة للتطوير والجودة قد بنت خطتها اإلسرتاتيجية األوىل بناء عىل نتائج التقويم الذايت األول ، وعلمت عىل استيفاء 

 ماجاء من توصيات للتحسني يف تقارير املراجعة من الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتامد األكادميي .

ضمت الخطة اإلسرتاتيجية للوكالة سبعة أهداف إسرتاتيجية ارتبطت بـ 13 مرشوعا تطويريا ساهمت يف استيفاء مالحظات الهيئة وتحقيق التوصيات 

 الواردة من فريق التقويم الذايت األول ومالحظات املراجعني .

وتجدر اإلشارة إىل أنه قد ربط هذه األهداف مبصفوفة من مؤرشات األداء لقياس مدى تحقق األهداف اإلسرتاتيجية للوكالة والتي جاءت نتائجها عىل 

النحو التال مقارنة باملأمول يف الخطة األسرتاتيجية :

 - كلية العلوم الطبية التطبيقية . 

 - كلية التمريض .

 -كلية علوم الحاسب ونظم املعلومات .

 -كلية الهندسة .
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وتعمل وكالة الجامعة للتطوير والجودة من خالل خطتها اإلسرتاتيجية عىل تحقيق ما ييل : 

 1- الرتكيز عىل حصول الوحدات اإلدارية الرئيسية بالجامعة عىل شهادات جودة من جهات عاملية معرتف بها .

 2- التحسني املستمر لنظم الجودة الداخلية التي تم إنشاؤها بالكليات والوحدات اإلدارية .

 3- تكوين كوادر سعودية مؤهلة يف مجال التطوير والجودة بالوحدات األكادميية واإلدارية والبحثية بجامعة نجران .

 4- تطبيق معايري الجودة عىل التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد بجامعة نجران .

 5- تطبيق معايري الجودة يف مجال رعاية املوهوبني والتعليم املستمر .

 6 -ضامن استمرارية التطوير اإلداري لكافة وحدات الجامعة األكادميية واإلدارية .

 7- ضامن استمرارية التطوير املهني لجميع منسويب الجامعة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس .

 8- الرتكيز عىل عمليات املتابعة والتقويم ووضع خطط التحسني لكافة وحدات الجامعة .

 9- تكثيف الربامج اإلرشادية لتحسني العمل بكافة وحدات الجامعة األكادميية واإلدارية .

 10- رصد املؤرشات والرباهني الدالة عىل وجود األداء يف املدخالت والعمليات واملخرجات .

 11- استمرار نرش ثقافة التطوير والجودة والتخطيط اإلسرتاتيجي .

 12- الرتكيز عىل املسؤوللية املجتمعية للجامعة .

 13- دعم برامج التطوير والجودة يف إدارات ووحدات املجتمع مبنطقة نجران .
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ISO  9001 : 2008 حصول الوكالة عىل شهادة اآليزو -

   تم بحمد الله اإلنتهاء من املراجعة الخارجية بنجاح عىل نظام الجودة بوكالة جامعة نجران للتطوير والجودة من هيئة التسجيل األمريكية ASR  خالل الفرتة 

من 4 – 6ربيع األول 1435 هــ املوافق 5 – 7 يناير 2014 م , والتي أنهت مراجعتها بالتوصية مبنح الوكالة شهادة اآليزو 2008 :9001 . 

الجدير بالذكر أن الــ ASR هي جهة أمريكية تتمتع باعتامد الـــ ) ANAB( American National Accreditation Board وهي من أعرق جهات االعتامد 

األكادميي عاملياً ، وهذا يعطي بدوره مصداقية للحاصل عىل هذه الشهادة ويضعه يف مصاف الجامعات األمريكية الحاصلة عىل نفس الشهادة . وقد خلصت 

نتائج املراجعة إىل التوجيه مبنح وكالة الجامعة للتطوير والجودة واإلدارات التابعة لها ) عامدة التطوير والجودة – وإدارة التطوير اإلداري ( شهادة اآليزو 2008  

9001  وقد كان من أبرز مالحظات املراجعة ما ييل :

* التزام اإلدارة العليا بدعم نظام الجودة بالوكالة كان جلياً وذلك من خالل ما ملسته هيئة املراجعة الخارجية من إيجابية من كل منسويب الجامعة .

* اإلشادة بكفاءة منسويب الوكالة املعنيني وقدرتهم عىل إدارة النظام الداخيل للتطوير والجودة بالجامعة .

* تعمل الوكالة واإلدارات التابعة لها بشفافية ووضوح مام يسهل معها تقييم نظام الجودة .
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أشاد فريق زيارة الهيئة الوطنية بجامعة نجران فيام ييل : 

1- خطتها األسرتاتيجية املنبثقة من رسالتها .

2- إنشائها ومحافظتها عىل البيئة الجامعية التي تدعم العمل التعاوين بروح الفريق . 

3- ضامن توفريها املرافق والخدمات لألقسام النسائية بصورة مامثلة لتلك املوجودة بأقسام الرجال .

4- توجهها األسرتاتيجي لضامن الجودة . 

5- إعــداد خطــة أســرتاتيجية لضــامن الجــودة داخليــا ونظامــا شــامال لضــامن الجــودة . وتغطــي وحــدات ضــامن الجــودة يف جامعــة 

نجــران جميــع الوحــدات التشــغيلية وأنشــطة الجامعــة وكلياتهــا وبرامجهــا . 

6- اإلستخدام اإلسرتاتيجي لضامن الجودة . 

7- استعانتها بخرباء خارجيني وعىل وجه الخصوص استجالبها لخربات دولية . 

8- توافر األدلة عىل أفضل املامرسات يف التقييم الدوري للمقررات . 

9- نظامها األكرتوين املستخدم لقبول وتسجيل الطلبة والذي هو محل تقدير من قبل الطلبة .

10- عقدها األسبوع التعريفي للطالب الجدد . 

11- توفريها خدمات الطوارئ والرعاية األولية يف املستشفى الجامعي ألعضاء هيئة التدريس والطلبة . 

12- قرارهــا إنشــاء مكتبــات يف كل كليــة مــن الكليــات . إذا أن قــرب مكتبــة الكليــة مــن مــكان دراســة الطلبــة ســيعمل عــىل تشــجيعهم 

عــىل اإلســتفادة مــن املــوارد املميــزة املوجــودة بهــا . 

13- تبنيها التعليم األكرتوين والتعلم عن بعد وبالخصوص إنشائها مؤخرا عامدة التعليم األلكرتوين والتعليم عن بعد . 

 

الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد 
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14- نظام تكنولوجيا املعلومات املعمول به . 

15- متابعة املشاريع عن قرب . 

16- توفري ميزانية كافية لتحقيق رسالتها وسياستها املتعلقة بالبحث العلمي واألنشطة ذات الصلة . 

17- تنفيذ » برنامج متويل املشاريع البحثية » من أجل زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف البحث .

18- جهودها الناجحة لزيادة جودة البحث العلمي . 

19- إرسال خريجيها املتميزين إلكامل دراستهم العليا يف الجامعات املحلية والعاملية الكربى من خالل املنح الدراسية . 

20- توفري اإلمكانيات البحثية املمتازة يف جميع األقسام والكليات ومراكز البحوث . 

21- نرش ثقافة خدمة املجتمع يف جميع أنحاء الجامعة وإجراء مجموعة واسعة من املشاريع واألنشطة املجتمعية . 
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كلية العلوم اإلدارية 
         تواصــل كليــة العلــوم اإلداريــة اإلنجــازات يف مجــال الدراســات العليــا حيــث تــم اعتــامد خطــة برنامــج املاجســتري يف إدارة األعــامل ، يف مجــال 

التعليــم اإللكــرتوين  يف إطــار التعــاون املشــرتك بــني الكليــة  وعــامدة التعليــم اإللكــرتوين  والتعليــم عــن بعــد قامــت الكليــة بتســجيل وتفعيــل جميــع 

املقــررات اإللكرتونيــة .

 ويف مجــال املجالــس االستشــارية فقــد تــم تشــكيل املجلــس االستشــاري لربنامــج اإلدارة العامــة مــع اختيــار  عضويــن خارجيــني وهــم مديــر فــرع 

ــس  ــني رئي ــا تعي ــرارات منه ــه عــدة ق ــة نجــران ، واتخــذت في ــني ( مبنطق ــم ) بن ــة والتعلي ــر الرتبي ــة بنجــران ، و مســاعد مدي ــة املدني وزارة الخدم

املجلــس ونائبــه واملقــرر ، وأن يكــون االجتــامع الــدوري للمجلــس االستشــاري يف الشــهر األول مــن بدايــة كل فصــل درايس ، وتــم اقــرتاح تشــكيل 

املجلــس االستشــاري لربنامــج إدارة االعــامل وجــاري اعتــامده ودعوتــه لالنعقــاد وكذلــك تــم اقــرتاح تشــكيل املجلــس االستشــاري لربنامــج االنظمــة 

وجــاري اعتــامده ودعوتــه لالنعقــاد . حيــث يتــم  تقديــم أعــامل استشــارية عديــدة عــىل مســتوى الجامعــة يف اطــار التعــاون بــني قســم اإلدارة العامــة 

والربامــج األخــرى ، وبنــاء قاعــدة معلومــات خاصــة مبواقــع تدريــب الطــالب مقــرر التدريــب التعــاوين ، وتــم تفعيــل أنشــطة اإلرشــاد واعتــامد آليــة 

االرشــاد األكادميــي ونرشهــا .

ويف مجــال التعــاون مــع الجمعيــات الخرييــة باملنطقــة  فقــد ســاهمت الكليــة يف وضــع الخطــة االســرتاتيجية والرؤيــة والرســالة للجمعيــة الخرييــة 

للتحفيــظ بنجــران و تقديــم االستشــارات النظاميــة لهــا وكذلــك الجمعيــة الخرييــة لرعايــة األيتــام .

 ويف مجــال البحــوث تــم مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس يف قســم األنظمــة إعــداد 14 بحثــا منهــا 10 أبحــاث منشــورة و 4 يف طــور النــرش ، كــام تــم

 نــرش بعــض االبحــاث واملقــاالت العلميــة يف مجــالت علميــة متخصصــة يف املحاســبة ويف مجــال مواصلــة دعــم الجامعــة للطــالب املنتســبني للجامعــة

 مــن ســجون منطقــة نجــران وايضــا ســجون منطقــة عســري فقــد قامــت الكليــة بتكليــف منســوبيها  لتقديــم املحــارضات التعريفيــة للطــالب يف ســجون

 منطقــة  نجــران وســجون منطقــة عســري ملعظــم املقــررات التــي يدرســونها  وبفضــل اللــه ثــم بحســن التعــاون والتنســيق مــع إدارة الجامعــة ووحدتها

 املختلفــة ســوف يتــم بــذل مزيــد مــن  الجهــد والعطــاء لتحقيــق الــدور الرائــد للجامعــة وتنميــة املجتمــع املحــيل
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كلية العلوم واآلداب 

          حققــت كليــة العلــوم واآلداب تقدمــا ملحوظــا يف الخطــط والربامــج التــي تقدمهــا مــن خــالل أقســامها العلميــة واألدبيــة , وكذلــك يف 

تطبيــق معايــري الجــودة ضمــن خطــة الجامعــة االســرتاتيجية , وميكــن أن نوجــز بعــض مــا تحقــق يف النقــاط اآلتيــة : 

أوالً : حققــت الكليــة تقدمــاً واضحــاً والفتــاً عــىل صعيــد املدخــالت, وذلــك مــن حيــث عــدد الطــالب والطالبــات املقبولــني واملقبــوالت يف أقســام 

الكليــة املختلفــة, وكذلــك  يف معــدل أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديني واملتعاقديــن , وأنجــزت الكليــة العديــد مــن األعــامل التطويريــة 

للربامــج والخطــط  الدراســية لألقســام األكادمييــة يف  الكليــة وانتقلــت الكليــة مــن مبناهــا القديــم إىل مبــاين املدينــة الجامعيــة الجديــدة .    

. ثانياً : افتتاح قسم الفيزياء للبنني وبدأ الدراسة  فعليا يف القسم 

ثالثــاً : حققــت الكليــة تقدمــا واضحــاً والفتــاً عــىل صعيــد املخرجــات لهــذا العــام الجامعــي؛ يف عــدد الطــالب والطالبــات الخريجــني والخريجــات   

وعــدد البحــوث املنشــورة ألعضــاء هيئــة التدريــس حيــث تــم إعــداد دليــل البحــوث العلميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس .

 رابعاً : انشاء وحدة للخريجني والخريجات بقاعدة بيانات تصل اىل سبعة فصول دراسية .

خامســاً:  مناقشــة خمســة رســائل  ماجســتري يف  قســم الرياضيــات، وتــم مناقشــة رســالة ماجســتري يف قســم اللغــة االنجليزيــة  و ارســال الدراســة 

الذاتيــة لربنامــج اللغــة االنجليزية .

سادســاً : تدريــب منســويب ومنســوبات إدارة الرتبيــة والتعليــم , حيــث قامــت الكليــة بتدريــب عــددا مــن معلمــي ومعلــامت إدارة الرتبيــة 

ــة . والتعليــم يف أغلــب التخصصــات العلمي
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كلية المجمتع 
 أوالً : - جتديد االعتماد األكادميي الدويل :    

 االعتامد االكادميي لكلية املجتمع بجامعة نجران للعام الثالث عىل التوال، )COE( جددت الهيئة األمريكية لالعتامد األكادميي الدول املعروفة بـ

   وذلك اعرتافاً من الهيئة

 باملستوى العلمي املتطور لكلية املجتمع .

ثانيًا: - االنتقال إىل املبنى اجلديد باملدينة اجلامعية :
 بدأت كلية املجتمع عملية االنتقال إىل املبنى الجديد باملدينة الجامعية مع بداية الفصل األول بعد صدور توجيهات معال مدير الجامعة واستمرت

 عملية النقل حتى

 اكتملت بنجاح .

 ثالثًا: -  األنشطة اإلدارية واالجتماعات الدورية لكلية اجملتمع وعمادة خدمة اجملتمع 
تم عقد عدد )12( اجتامع ملجلس الكلية وعدد )12( اجتامع بعامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر نوقش فيها مختلف القضايا والحاالت الطالبية 

وتم حل جميع اإلشكاالت .  

  رابعًا: - البحوث املنجزة :
 بلغ عدد البحوث التي أنجزت بكلية املجتمع ستة وعرشون بحثاً منها واحد عرشون بحثا أنجزها أعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم الطبية

 التطبيقية و أربعة بحوث  .. أنجزت بقسم إدارة األعامل وبحث واحد فقط أنجز بقسم الحاسب

 خامسًا:-اللقاءات التعريفية للطالب والطالبات اجلدد :
نفذت كلية املجتمع لقاءين تعريفيني لطالبها وطالباتها الجدد كان األول يف بداية كل الفصل الدرايس األول والثاين يف بداية الفصل الدرايس الثاين 

وكان كالً من اللقاءين حافالً بالفعاليات واإلرشادات التي وشاركت فيه العامدات ذات العالقة مثل القبول والتسجيل وشؤون الطالب ووحدة اإلرشاد 

األكادميي بالكلية .
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 سادسًا:-األنشطة الطالبية والثقافية :
)1( تم تنظيم وتنفيذ رحلة ثقافية ترفيهية إىل سد وادي نجران و الذي يقع عىل بعد 25 كيلومرت جنوب مدينة نجران ويعترب أكرب سد يف اململكة 

العربية السعودية.   شارك فيها عميد الكلية وبعض اعضاء هيئة التدريس وعدد كبري من الطالب من مختلف أقسام الكلية .  

 2( قدم سعادة عميد كلية املجتمع الدكتور عبدالرحمن بن محمد القريش ندوة بعنوان الطريق إىل النجاح حرضها جمع غفري من طالب الكلية(

 وأساتذتها

 3( تقديم محارضة تعريفية عن وباء فريوس ايبوال تناولت آخر التطورات للمرض وأسبابه وأعراضه وسبل الوقاية منه(

 سابعًا:-األنشطة اجملتمعية : 
نفذت الكلية والعامدة عدد )12( فعالية من األنشطة املجتمعية املتمثلة يف الدورات الندوات واملحارضات التثقيفية العامة واملتخصصة ملختلف 

فئات املجتمع خالل   الفصلني األول والثاين . 
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المستشفى الجامعي 
 املستشــفى الجامعــي نــواة ملســتقبل واعــد يف الخدمــات الصحيــة يف املنطقــة , حيــث ارتفــع عــدد العيــادات العاملــة يف املستشــفى الجامعــي      

 إىل ســتة عــرشة عيــادة تضــم تخصصــات الطــب العــام ، والطــب الباطنــي ، واألنــف واألذن والحنجــرة ، والســمعيات ، والنســاء والتوليــد ، والجراحــة

ــة ، ــة ، واملســالك البولي ــام ، والجلدي ــال ، والعظ ــادات األطف ــنان ، وعي ــب ، و األس ــال ، والقل ــع ، وطــب األطف ــون ، وطــب األرسة ، واملجتم  ،  والعي

 والغــدد الصــامء ، حيــث يوجــد عيــادات رجاليــة وأخــرى نســائية ، ويضــم املستشــفى مختــرباً يحتــوي عــىل عــدد مــن األجهــزة املتقدمــة يف كافــة

ــرب ــد أجــرى املخت ــة وق ــه عمــل معظــم الفحوصــات املخربي ــم في ــح يت ــرب وأصب ــزات والنواقــص يف املخت ــم اســتكامل معظــم التجهي   التخصصــات وت

 17446 فحــص مخــربي ، ويحتــوي املستشــفى مركــزاً لألشــعة التخصصيــة والــذي يحــوي أحــدث جهــاز ألشــعة الرنــني املغناطيــيس يف املنطقــة باإلضافــة

 إىل جهــاز لألشــعة املقطعيــة وأجهــزة التصويــر الطبقــي املحــوري , وجهــاز التصويــر الرقمــي , وأجهــزة األمــواج الصوتيــة ، وأجهــزة األشــعة العاديــة

 واملتحركــة ، ولقــد تــم تطويــر الصيدليــة الخارجيــة وكذلــك تجهيــز الصيدليــة الداخليــة , حيــث تعتــرب صيدليــة املستشــفى الجامعــي مــن أفضــل

 الصيدليــات املوجــودة يف املنطقــة مــن حيــث توفــر أنــواع األدويــة وبحمــد اللــه يف هــذا العــام اســتكامل تجهيــز عيــادة األنــف واألذن والحنجــرة ،

 واســتحداث عيــادة للســمعيات وتجهيزهــا , وكذلــك تــم تجهيــز عيــادة العيــون ، وتــم تجهيــز عيــادة الجلديــة . كــام تــم عمــل عــدة نــدوات وكذلــك

 هنــاك محــارضه أســبوعية لألطبــاء وهنــاك محــارضات أســبوعية وورش تدريــب للممرضــات والفنيــني وكل هــذه النشــاطات معــرتف فيهــا مــن الهيئــة

 الســعودية للتخصصــات الصحيــة حيــث أننــا معتمديــن مــن قبــل الهيئــة الســعودية كمركــز تقديــم نشــاطات ومؤمتــرات طبيــة ، وقــد تــم تحضــري

 السياســات واإلجــراءات والوصــف الوظيفــي لجميــع األقســام املفتوحــة حاليــاً , وقــد تــم عمــل ورش تعليــم وتدريــب يف مجــال الجــودة كان اَخرهــا

 نــدوة وورشــة التخطيــط االســرتاتيجي

 وأيضــا تــم إنشــاء قســم للصحــة العامــة باملستشــفى ومــن مهامــه اإلرشاف عــىل النفايــات الطبيــة حيــث تــم إنشــاء غرفــة لتخزيــن النفايــات الطبيــة

ــم للرجــال والنســاء ــراً ويشــمل أيضــاً أقســام التنوي ــر بالذكــر أن املستشــفى الجامعــي يتســع ل )60( رسي ــري ومواصفــات الجــودة جدي  وفقــا ملعاي

 وثــالث غــرف عمليــات وقســم اإلفاقــة املركــزة
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كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات 
أوالً : اإلعداد للحصول عىل االعتامد االكادميي : 

يف اطار اسرتاتيجية الكلية لتحسني الجودة وتطوير برامجها األكادميية، تسعى كلية علوم الحاسب و نظم املعلومات للحصول عىل  

 1- االعتامد الوطني األكادميي الربامجي واملؤسيس من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكادميي  . 

2- وأيضا عىل  االعتامد األكادميي الربامجي الدول من مجلس االعتامد األمرييك للهندسة والتكنولوجيا .

و يشــمل  هذيــن االعتامديــن برنامجــني )برنامــج علــوم الحاســب و برنامــج نظــم املعلومــات( ، حيــث تقــوم كليــة علــوم الحاســب و نظــم 

املعلومــات- بالتنســيق مــع بعــامدة الجــودة و التطويــر بجامعــة نجــران-  بعمليــة االرشاف و االعــداد و املتابعــة للحصــول عــىل االعتــامدات 

االكادمييــة املذكــورة   و ذلــك مــن خــالل :

- متابعةالربامــج والوقــوف عــىل وســائل التعليــم مــن فصــول دراســية، ومعامــل، وكتــب وبرامــج وخالفــه لضــامن الجــودة يف مدخــالت وعمليــات 

ومخرجــات التعليــم والبحــوث . 

- اإلرشاف عىل كتابة و متابعة خطط الكلية، والوحدات اإلدارية مبا يضمن حصولها عىل االعتامد األكادميي . 

- احــداث لجــان استشــارية تضــم عــدد مــن األفــراد واملؤسســات والهيئــات التعليميــة و أربــاب العمــل بغيــة رفــع فاعليــة وكفــاءة التعليــم يف 

الكليــة و بالتــال رفــع مســتوى الخرجــني مبــا يتوافــق مــع املعايــري الوطنيــة والدوليــة و متطلبــات الســوق .

- اعــداد التقويــم الــذايت النهــايئ بالنســبة لربنامجــي علــوم الحاســب و نظــم املعلومــات حســب متطلبــات الهيئــات الوطنيــة و العامليــة يف منــح 

االعتــامد األكادميــي ، و مــن بــني أهــم النقــاط التــي تضمنتهــا تقاريــر التقويــم الــذايت:  

- وصف الخطوات التي تم إتباعها و عرض النتائج التي تم التوصل إليها وفق املقاييس إىل تم استخدامها . 

- ابراز نقاط القوة ونقاط القصور الرباهني واألدلة التي تدعم النتائج .  

- إرفاق تقارير فرق العمل ، ويشمل ذلك  تقويم األقسام والربامج العلمية تقديم توصيات التقرير النهائية . 
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عقد ورش العمل للقيادات اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني داخل الكلية بالتعاون مع عامدة التطوير والجود بجامعة 

نجــران وانتدابهــم لحضــور ورش عمــل خــارج الحــرم الجامعــي )داخــل اململكــة أو خارجهــا( بغيــة الحصــول عــىل مــردود إيجــايب يفيــديف 

عمليةتطويــر وجــودة األداء األكادميــي واإلداري .

ثانيــاً : املســاهمة يف البحــث العلمــي : يف اطــار البحــث العلمــي، كان ألعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة علــوم الحاســب و نظــم املعلومــات 

عديــد املســاهامت تتمثــل بالخصــوص يف مقــاالت و أوراق تــم تقدميهــا و نرشهــا قــي لقــاءات و مجــالت علميــة متخصصــة . 
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كلية طب األسنان
 كليــة طــب األســنان إحــدى الكليــات الرائــدة عــىل مســتوى الجامعــة وحرصــا مــن إدارة الكليــة عــىل تقديــم أحــدث طــرق التدريــب الرسيــري        

 واملتوافــق مــع املعايــري   العامليــة فقــد تــم تجهيــز مجمــع يضــم أكــر مــن )40( عيــادة أســنان متكاملــة شــاملة ألحــدث املعــدات والتجهيــزات مــن

 أجهــزة أشــعة رقميــة ومركــز تعقيــم متميــز وشاشــات عــرض فائقــة الدقــة ومعامــل مســاندة تحــت ارشاف أســاتذة وأطبــاء ذوي كفــاءة عاليــة,  حيــث

 تعــد أكــرب مجمــع لعيــادات األســنان باملنطقــة وترشفــت بتدشــني صاحــب الســمو امللــيك األمــري مشــعل بــن عبداللــه آل ســعود أمــري منطقــة نجــران

 لهــا . إن دور كليــة طــب األســنان ال ينحــرص يف تعليــم الطــالب فقــط ، وإمنــا يف خدمــة مجتمــع منطقــة نجــران باألخــص واملنطقــة الجنوبيــة واململكــة

 ككل وتشــمل مســاهمة الكليــة يف خدمــة املجتمــع والربامــج التثقيفيــة والتوعويــة التــي تقدمهــا الكليــة مــن خــالل جــوالت الطــالب يف طــب أســنان

 املجتمــع والصحــة العامــة ويف املناســبات القوميــة وفعاليــات منطقــة نجــران أيضــا يقــوم طــالب الكليــة مبرافقــة أعضــاء هيئــة التدريــس بجــوالت

للفحــص والتثقيــف مبــدارس املنطقــة مــام يؤثــر إيجابــا ويــؤدي لتعزيــز صحــة الفــم واألســنان لــدى أبنائنــا طــالب املــدارس وبالتــال املجتمــع

أحــد مرتكــزات الكليــة وأهدافهــا الهامــة هــو البحــث العلمــي والــذي سيســاهم بــإذن اللــه بشــكل مهــم جــدا مــن خــالل دراســات مختلفــة ملامرســة 

طــب األســنان يف املنطقــة ، ومشــاكل وأمــراض األســنان املختلفــة لــدى أهــال منطقــة نجــران ،  الــيء الــذي يصــب يف مصلحــة املجتمــع .
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كلية العلوم الطبية التطبيقية   
تم إنشـــاء كلية العلـــوم الطبية التطبيقية بهـــدف الوفاء بحاجة املجتمع مـــن الكوادر الصحية املؤهلة يف شـــتى املجاالت العالجيـــة والوقائية والتأهيلية 

لتواكـــب يف تأهيلها مســـتوى الخدمة الصحيـــة املطورة وترتقي إىل مســـتوى متميز من التقدم العلمـــي والتقني يف املجاالت الصحية عامـــة. وتعترب كلية 

العلـــوم الطبيـــة التطبيقية هي أول كلية تم تأسيســـها ضمـــن 5 كليات صحية )كليـــة الطب والصيدلة واألســـنان والعلوم الطبيـــة التطبيقية والتمريض( 

وتتكـــون الكليـــة من ثالثة أقســـام أكادميية تضم ثالثـــة برامج تعليمية تخصصية ، وهذه األقســـام هي: قســـم علـــوم املختربات الطبيـــة ويضم برنامج 

بكالوريـــوس علـــوم املختربات الطبية  ، قســـم العلوم اإلشـــعاعية ويضم برنامج بكالوريوس العلوم اإلشـــعاعية ، و قســـم العالج الطبيعـــي ويضم برنامج 

بكالوريـــوس العـــالج الطبيعي . وانتقلت كليـــة العلوم الطبية التطبيقية ال املدينة الجامعية ويشـــمل اآلن قســـمي  علوم االشـــعة والعالج الطبيعي .

1- عيـــادة العالج الطبيعـــي :-ويعترب مركز عيادات العـــالج الطبيعي مببنى كليـــة العلوم الطبية التطبيقيـــة باملدينة الجامعية من أحـــدث مراكز العالج 

الطبيعـــي باملنطقة والـــذي يقدم خدماتـــه التعليمية والبحثية للطالب والعالجية ملنســـويب الجامعة وســـكان منطقـــة نجران ) الذكـــور(, و التي تخدم 

بـــدون مقابـــل وغري ربحية, حيـــث تم فيه عالج كثـــري من الحاالت وفـــق أحدث األســـاليب العالجية. ويحتوي املركـــز عىل عدد من األجهـــزة املتطورة 

والحديثـــة, وبه وحـــدات تخصصية للعالج الطبيعـــي يف مجال )العظام والعضـــالت - االصابات الرياضيـــة - األعصاب –- الباطنة - األطفـــال ( ويتم فيها 

تقديـــم الخدمـــة بأرشاف كادر متخصـــص من أعضاء هيئة التدريس بقســـم العـــالج الطبيعي. وقد تم انشـــاء مكتب الخريجني بقســـم العالج الطبيعي 

ملتابعـــة الخريجني, و يوجد تعاون مع املستشـــفى العســـكري ومستشـــفى االطفـــال ومركز التأهيل الشـــامل بنجـــران لتقديم الخدمـــات التدريبية و 

العالجيـــة واالستشـــارية. كام أن برنامـــج العالج الطبيعي بصـــدد التأهل لالعتـــامد للهيئة االملانية وقـــد تم اعـــداد الوثائق املطلوبـــة وتطبيقها والتي 

. تشمل ســـبع محاور لالعتامد 

2-علـــوم األشـــعة :-نظرا ملـــا تقتضيه العمليـــة التعليمية من أهمية مالءمـــة األبنية والتجهيـــزات املعملية ملتطلبـــات التقنية التعليميـــة فقد تم تجهيز 

الكليـــة بعدد مـــن املعامل املتخصصـــة يف تقنيات مختلفة يف األشـــعة والعـــالج الطبيعي واملختـــربات هذه املعامـــل معدة ومجهزة بأحـــدث االجهزة 

الالزمـــة لالكتســـاب املهـــارات العملية والتطبيقيـــة ويتم بهذه املعامـــل تدريس الجانـــب العميل لكل مقرر وتطبيق األساســـيات عن طريق اســـتخدام 

متامثالت قبـــل االنطالق للتدريب العميل والتدريب باملستشـــفيات وتشـــمل هـــذه املعامل :
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معمل متخصص للتصوير باألشعة العامة .  

           معمل متخصص للتصوير املقطعي الرقمي .

           معمل متخصص للتصوير بالرنني املغناطييس .      

           معمل متخصص للتصوير باملوجات فوق الصوتية .

معامل متخصصة ومجهزة بدقة الكتساب املهارات األساسية األولية يف علوم الفيزياء، الكيمياء ,الترشيح واألنسجة ووظائف االعضاء.  

معمل معد للرشح البياين وعرض الصور االشعاعية .  

معمل محاكاه الطب النووي .   

معامل االحياء الدقيقة .  

معامل الكيمياء االكلينيكية .  

  معامل امراض الدم .

  معامل االنسجة املرضية . 

وتشــمل التجهيــزات أيضــا معامــل ملصــادر التعلــم والتــي تتمثــل يف أوعيــة املعلومــات التــي تخــدم تخصــص الكليــة مــن املصــادر واملراجــع العلميــة 

واملخطوطــات والدوريــات واملجــالت العلميــة التــي تســاعد يف تحصيــل وتقديــم املعرفــة التــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــاً باملناهــج الدراســية والربامــج 

األكادمييــة والبحــوث العلميــة لجميــع املســتفيدين وكذلــك تقديــم خدمــة  اإلعــارة الداخليــة والخارجيــة.

كــام نفــذت كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة عــدد مــن املشــاركات التــي تســهم يف خدمــة املجتمــع منهــا ســبيل املثــال ال الحــرص القــاء النــدوات 

العلميــة والــدورات وورش العمــل كمســاهمة مجتمعيــة ملنطقــة نجــران، إنشــاء اتفاقيــة تقديــم خدمــة استشــارية بواســطة الدكتــور محمــد خليــل 

ســعيد ملستشــفى القــوات املســلحة ومستشــفى امللــك خالــد، و إقامــة مؤمتــر اليــوم العلمــي األول لقســم املختــربات اإلكلينيكيــة بكليــة العلــوم 

الطبيــة التطبيقيــة برعايــة معــال مديــر الجامعــة .
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تعمل الكلية من خالل أقسامها العلمية التي تغطى معظم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل عىل تحقيق األهداف اآلتية :

1. األهداف يف التعليم والتعلم : 

  إعــداد خريــج قــادر عــىل تطبيــق العلــوم الهندســية وأســاليبها يف الحيــاة العمليــة، قــادر عــىل اتخــاذ القــرار والتعامــل مــع األزمــات، ملــم بوســائل 

التكنولوجيــا الحديثــة وكيفيــة التعامــل معهــا، وقــادر عــىل املنافســة يف ســوق العمــل يف ظــل الظــروف الجديــدة واملتغــرية للمجتمــع الــدول .

املســاهمة يف إعــداد الكــوادر الفنيــة املتخصصــة يف مختلــف املجــاالت التــي تقابــل احتياجــات املجتمــع وتتطلبهــا مجــاالت التنميــة الشــاملة وتوفــري 

املؤهلــني يف التخصصــات الجديــدة واملســتحدثة التــي يتطلبهــا ســوق العمــل .

    توفري تعليم متميز يسهم يف إعداد العلامء واملفكرين واملبدعني الذين ميثلون الروة الحقيقية لتقدم املجتمع .

 التطوير املستمر للربامج الدراسية وبرامج الدراسات العليا ملواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي .

2.  األهداف يف البحث العلمي :

  إجــراء البحــوث العلميــة مــن أجــل نــرش املعرفــة يف مختلــف الحقــول الهندســية والعلميــة ومــن اجــل إيجــاد حلــول هندســية للمشــاكل التــي 

تواجههــا القطاعــات العامــة والخاصــة يف املجتمــع الســعودي .

 انشــاء املراكــز واملجموعــات البحثيــة املتخصصــة للمســاهمة يف التنميــة املســتدامة وبنــاء مجتمــع املعرفــة مــن خــالل تحويــل مراكــز البحــث 

ــة ال بيــوت للخــربة . واملجموعــات البحثي

3. األهداف يف خدمة ملجتمع :

   توفــري التعليــم املســتمر للمجتمــع ونــرش املعرفــة الهندســية يف القطاعــات العامــة والخاصــة وذلــك مــن خــالل الــدورات القصــرية، وورش العمــل، 

واملؤمتــرات وتقديــم االستشــارات، واملحــارضات .

  تقديم الخربات االستشارية للهيئات واملؤسسات اإلنتاجية وقطاع الخدمات من أجل خدمة البيئة وتنمية املجتمع .

  دعم وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع املؤسسات العلمية وكليات الهندسة بالجامعات الوطنية والعربية والعاملية .

كلية الهندسة    
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عمادة القبول والتسجيل     
         تســعى عــامدة القبــول والتســجيل بــكل إمكاناتهــا إىل تقديــم الخدمــات املناســبة للطــالب والطالبــات ، وتســهيل عمليــة اإلجــراءات مبــا يتوافــق 

ــم للوصــول إىل خدمــة  ــات والعــامدات املســاندة األخــرى ،  والتعــاون الدائ ــة الخدمــات للكلي ــم كاف ــى العــامدة بتقدي ــح واألنظمــة ، وتعن مــع اللوائ

مميــزة ، ويف وقــت وجيــز .ومــن هــذا املنطلــق ، فقــد عمــدت العــامدة بالتنســيق مــع إدارات الجامعــة األخــرى ، وبتوجيهــات مبــارشة مــن معــال مديــر 

الجامعــة إىل تحويــل الخدمــات التــي تقــدم للطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس إىل خدمــات إلكرتونيــة ، والهــدف منهــا تقديــم الخدمــة وتســهيل إجراءاتهــا 

، وسنشــري إىل بعــض هــذه الخدمــات عــىل النحــو التــال : 

أوالً : الخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة للطــالب والطالبــات :
1. القبــول اإللكــرتوين ، ويتــاح لجميــع املتقدمــني للجامعــة ويشــمل ) البكالوريــوس ، والدبلــوم املتوســط ،  والدبلــوم العــال والدبلــوم القصــري ( . ومــن 

مميــزات هــذه الخدمــة أنهــا إلكرتونيــة بشــكل كامــل ، وتســهم يف تســهيل عمليــة القبــول بشــكل عــادل وشــفاف .

2. طلــب املنحــة الدراســية ، وهــي خدمــة تقــدم للطــالب والطالبــات غــري الســعوديني الراغبــني يف االلتحــاق بالجامعــة ، ســواء كانــت منحــة داخليــة أو 

منحــة خارجيــة ، ويكــون التقديــم عليهــا إلكرتونيــا مــن خــالل البوابــة اإللكرتونيــة للعــامدة .

3. التسجيل اإللكرتوين ، ويشمل ) الحذف واإلضافة ، وتغيري الشعب ( ، وتخضع لضوابط الالئحة التنفيذية .

4. الحــركات األكادمييــة ) كاالعتــذار عــن الفصــل ، واالعتــذار عــن مقــرر ، واالنســحاب مــن القبــول ، وطلــب اســتامرة الطالــب الزائــر ( وتتــم جميــع هــذه 

الحــركات األكادمييــة بشــكل إلكــرتوين كامل .

ــة ، وطباعــة اســتامرة التحويــل  ــاز الســنة التحضريي 5. الحــركات الفصليــة ، وتشــمل ) التحويــل الداخــيل بــني الكليــات ، وإدخــال الرغبــات بعــد اجتي

الخارجــي ( .

6. املستندات الرسمية ، وتشمل ) السجل األكادميي ، وإفادة مبدة الدراسة ، ومشاهد االختبارات للمنتسبني ، وإخالء الطرف للخريجني (.

7. كــام توجــد خدمــات إلكرتونيــة أخــرى متاحــة للطــالب والطالبــات ) كنتائــج املقــررات الدراســية ، ومعرفــة املقــررات املســجلة ، واملقــررات املجتــازة 

مــن الخطــة ، واملقــررات املتبقيــة يف الخطــة ، ونســبة الغيــاب (. كــام أن العــامدة تعمــل حاليــاً عــىل إضافــة عــدة خدمــات وتقاريــر إلكرتونيــة تســهم 

بشــكل كبــري يف تســهيل اإلجــراءات ، وســيتم تطبيقهــا اعتبــاراً مــن الفصــل الثــاين مــن العــام الجامعــي 1435 / 1436هـــ ومنهــا :
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          1( إعادة القيد . 2( إعادة التصحيح . 3( التأجيل . 4( االنسحاب من الجامعة . 5( وثيقة تخرج مؤقتة . 6( مشهد مبكافأة الطالب .

7( مشهد بآخر مكافأة استلمها الطالب .   

8. ومن الخدمات املقدمة من خالل البوابة اإللكرتونية ) تقييم املحارضين ( وهذه الخدمة أتيحت بالتنسيق مع وكالة الجامعة للتطوير والجودة ، 

ويتم من خاللها إتاحة تقييم املحارضون واملقرر الذي يقوم بتدريسه من قبل الطالب والطالبات وفق معايري من خالل استبيان إلكرتوين .

ثانياً : الخدمات اإللكترونية المقدمة ألعضاء هيئة التدريس :
• يتوفر لكل عضو هيئة تدريس بالجامعة صفحة خاصة عىل بوابة القبول والتسجيل ، يستطيع من خاللها تنفيذ عدة خدمات منها :

  1. جدول املقررات لعضو هيئة التدريس .

2. رصد الحضور والغياب لكل شعبة .

          3. رصد النتائج الفصلية والنهائية .

    4. طباعة قوائم الطالب .

5. متابعة املرشد األكادميي للطالب . 

6. نتائج تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس .

ومل يقترص العمل عىل تقديم الخدمات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس فقط ، وإمنا شملت  الزائر لبوابة 

القبول والتسجيل فمن هذه الخدمات :

1. الخطط الدراسية لجميع الكليات باختالف درجاتها العلمية .

2. طلب التقديم عىل منحة دراسية للطلبة غري السعوديني .

3. استعراض النسبة املوزونة واملؤهلة ، لخريجي الثانوية العامة .

4. خدمة التحقق من وثائق التخرج .

     5. خدمة التحقق من صحة املستندات الرسمية . 
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إجنازات عمادة تقنية املعلومات واإلتصاالت جبامعة جنران لعام 1437هـ : 
مراكز البيانات : 

ــد  ــدول TIERIII  مــن معه ــامد ال ــه عــىل  شــهادة االعت ــم حصول ــيس عــىل أحــدث املســتويات وت ــة الرئي ــات الجامع ــز بيان ــز مرك - تجهي

UPTIME INSTITUTE املتخصــص يف تصنيــف مراكــز البيانــات وتهــدف هــذه الشــهادة إىل الحصــول عــىل مســتوى عــال مــن اســتمرارية 

العمــل .

- تجهيز مركز البيانات الخاص باإلستعادة بعد الكوارث ال قدر الله يف رشورة .

الشبكات واإلنرتنت : 
- تطويــر البنيــة التحتيــة الشــبكية املشــغله ملركــز البيانــات بالجامعــة مــن أجهــزه Catalyst  ال أجهــزه Nexus وهــي االحــدث يف الســوق 

واملعتمــده مــن الرشكــة العامليــة سيســكو وبهــذا تــم تحســني األداء بشــكل أفضــل وضــامن اســتمراية الخدمــات املقدمــة مــن قبلنــا وزيــادة 

قابليــة مركــز البيانــات لعــدد أكــرب مــن الخــوادم وأجهــزه أمــن املعلومــات وأجهــزة التخزيــن وغريهــا .

ــة( عــىل أعــىل  ــاين إداري ــات – عــامدات مســاندة – مب ــة )كلي ــة الجامعي ــز الشــبكات الســلكية والالســلكية لعــدد 15 مبنــى باملدين -  تجهي

املســتويات وبأحــدث التقنيــات مــع مراعــاة اســتمرارية العمــل عــىل كافــة املســتويات حيــث تعتــرب بنيــة أساســية لكافــة الخدمــات التــي 

تقدمهــا الجامعــة . 

- ربــط املبــاين مبركــز البيانــات بكيابــل األليــاف الضوئيــة مــن مســارات مختلفــة والتــي ســتحافظ عــىل اســتمرارية العمــل وســتوفر حزمــة 

اتصــال اكــرب تتوافــق واالحتياجــات املســتقبلية للشــبكة وبعيــداً عــن املشــاكل األمنيــة والضوضــاء التــي تســتهدف شــبكات اإلتصــال األخــرى .

- تجهيز شبكة كلية املجتمع مبحافظة يدمة وربطها مبركز البيانات بتقنية املايكرويف برسعة 50 ميجا بت يف الثانية . 

- تجهيز شبكة كلية املجتمع مبحافظة حبونا وربطها مبركز البيانات بتقنية املايكرويف برسعة 50 ميجا بت يف الثانية . 

عمادة تقنية المعلومات      
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- متت ترقية خط اإلنرتنت الرئييس من 400 ميجا بت يف الثانية إىل 1000 ميجا بت يف الثانية .

- تم استحداث دائرة ربط إحتياطية لإلنرتنت برسعة 1000 ميجا بت يف الثانية . 

أنظمة التشغيل : 
• اســتبدال خــوادم البيئــة اإلفرتاضيــة القدميــة بأخــرى هــي األحــدث واألرسع يف العــامل وذلــك ملضاعفــة أداء األنظمــة والخدمــات املقدمــة 

مــن الجامعــة ملنســوبيها حاليــا وإســتيعاب أي أنظمــة أو خدمــات مســتقبلية

ــدة تواكــب  ــة للجامعــة بخــوادم جدي ــة الرقمي ــات القدميــة الخاصــة بالنظــام األكادميــي ونظــام البواب • إســتبدال خــوادم قواعــد البيان

ــا. ــات ورسعــة التعامــل معه التوســع يف حجــم البيان

• إضافــة وحــدات تخزيــن بيانــات جديــدة هــي األحــدث واألرساع واألكــر أمانــا وذلــك لزيــادة رسعــات وســعات التخزيــن الخاصــة بكافــة 

ــة الجامعة أنظم

• إســتبدال وحــدات تخزيــن البيانــات القدميــة الخاصــة بخــوادم وأنظمــة مركــز البيانــات اإلحتياطــي بأخــرى جديــدة ذات مواصفــات 

عاليــة لتواكــب حجــم البيانــات املخزنــة.

• توسيع وتطوير البنية التحتية لنظام التعليم اإللكرتوين.

الصوتيات والفيديو : 
- تم تجهيز مسارح الكليات بأحدث أنظمة الصوت والفيديو بواقع مرسحني لكل كلية . 

- تم اإلنتهاء من تجهيز املرسح الرئييس للجامعة باملبنى اإلداري بأحدث أنظمة الصوت والصورة .

- تم اإلنتهاء من تجهيز املرسح الرئييس للبنات باملبنى اإلداري بنات بأحدث أنظمة الصوت والصورة .
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النظام األمين : 
- تــم تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن البنيــة التحتيــة ألمــن املعلومــات وذلــك برتكيــب أجهــزة وأنظمــة حديثــة ورائــدة يف هــذا املجــال 

لحاميــة أنظمــة وأجهــزة الجامعــة وتعقــب أي محــاوالت إخــرتاق وصدهــا.

- تم تركيب أكر من 800 كامريا مراقبة يف مباين املدينة الجامعية للمحافظة عىل أمن وممتلكات الجامعة.

- تم تركيب خوادم وأجهزة تخزين مركزية للتحكم بكامريات املراقبة عن طريق نظام خاص بإدارة هذه الكامريات .

معامل احلاسب اآليل : 
- تم تطوير معظم معامل الكليات وذلك بإستبدال األنظمة التقليدية السابقة بالنظام اإلفرتايض الذي من مميزاته ماييل:

• إمكانية إدارة جميع األجهزة من مكان واحد . 

• سهولة الوصول لجهاز املستخدم . 

• زيادة اإلنتاجية وانخفاض األعطال . 

• سهولة تطوير األجهزة . 

• تعزيز جانب أمن املعلومات . 

 احلاسب التطبيقات واألنظمة : 
- تطوير اصدار جديد من نظام االتصاالت االدارية يعمل عىل كافة االجهزة الذكية.

- اطالق تطبيق ملوظفي الجامعة عىل نظام IOS ألجهزة أبل لالستعالم عن بيانات الخدمة الذاتية.
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عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد     

            ملواكبــة التطــور الرسيــع يف تقنيــات التعليــم الحديــث حرصــت جامعــة نجــران عــىل تلبيــة توصيــات وزارة التعليــم يف اململكــة 

العربيــة الســعودية بتطويــر برامــج التعليــم الحديثــة ) كالتعليــم اإللكــرتوين ، والتعليــم عــن بعــد ، والفصــول االفرتاضيــة ( لتقديــم برامــج 

تعليميــة تســهل التبــادل املعــريف بــني الباحثــني مــن جهــة والطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن جهــة أخــرى للمســاعدة يف حــل مشــكلة 

الزيــادة املســتمرة يف أعــداد الطــالب الراغبــني يف التعليــم العــال. قامــت عــامدة التعلــم اإللكــرتوين والتعليــم عــن بعــد يف جامعــة نجــران 

بوضــع خطــط عديــده تواكــب التطــور املســتمر يف أســاليب التعليــم الحديــث كالتعلــم اإللكــرتوين والتعليــم عــن بعــد وإضافــة املزيــد مــن 

ــة التدريــس يف كيفيــة  الخدمــات التعليميــة وجلــب الخــربات املحليــة والدوليــة ودعمهــا للحــد مــن التحديــات التــي تواجــه أعضــاء هيئ

ــادة  ــة الزي ــا تلبي ــقة وأيض ــاء ومش ــرس دون عن ــهل ومي ــكل س ــة بش ــي املعلوم ــالب لتلق ــاعده الط ــا مس ــالب وأيض ــة للط ــال املعلوم أيص

املســتمرة يف أعــداد الطــالب الراغبــني يف مواصلــة تعليمهــم الجامعــي وتطويــر العديــد مــن املهــارات يف جميــع املجــاالت. عــامدة التعلــم 

اإللكــرتوين والتعليــم عــن بعــد يف جامعــة نجــران تقــدم العديــد مــن الخدمــات ســواء كانــت خدمــات الكرتونيــه، فنيــة، تعليميــه وأيضــا 

تقديــم التوجيــه واالستشــارة، ويســاهم ذلــك يف تطويــر مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب يف اســتخدام التقنيــات الحديثــة للتعليــم 

عــن بعــد. يف ظــل املعطيــات الســابقة وبعــد النظــر يف اإلمكانيــات املحــدودة للجامعــة، والحاجــة املاســة إىل إنشــاء مراكــز متخصصــة لدعــم 

أنشــطة الجامعــة الحاليــة واملســتقبلية . 
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الدعم الفين ملستخدمي أنظمة التعلم اإللكرتوني : 
         الدعــم الفنــي للمســتخدمني يف عــامدة التعلــم اإللكــرتوين يســتهدف أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب مــن خــالل أحــد وســائل الدعــم 

ــع العــامدة  ــي يف موق ــم الفن ــة الدع ــف العــامدة الرســمي أو مــن خــالل بواب ــري، نظــام الدعــم هات ــة : حســاب العــامدة يف توت ــي التالي الفن

اإللكــرتوين. فريــق الدعــم الفنــي قــدم اإلجابــة عــىل جميــع االستفســارات املتعلقــة بنظــام التعلــم اإللكــرتوين )نظــام البــالك بــورد( عــىل مــدار 

الســاعة حيــث نتلقــى العديــد مــن االتصــاالت والرســائل بشــكل يومــي واســبوعي مــن خــالل عــدة تطبيقــات كتــال:  

 االستفسارات على بوابة الدعم الفين : 
        بوابــة الدعــم الفنــي تســاعد الطالــب او عضــو هيئــة التدريــس عــىل تقديــم األســئلة والتواصــل املبــارش مــع فريــق الدعــم الفنــي حيــث 

يكــون هنــاك تحديــد لنــوع املشــكلة ووضــع رقــم مرجعــي للمشــكلة وحلهــا ليتمكــن للرجــوع اىل الحــل يف أي وقــت .  

صيانة أنظمة التعلم اإللكرتوني واخلوادم والنسخ االحتياطية : 
         يعتــرب نظــام التعلــم اإللكــرتوين مــن أكــر األنظمــة اســتخداما يف مؤسســات التعليــم وتحتــوي عــىل كــم هائــل مــن البيانــات التــي يتــم 

اســتعراضها بشــكل مســتمر ويف كل األوقــات حيــث تســبب البيانــات املوجــودة واملتوفــرة دامئــا لــدى العــامدة زيــادة الضغــط عــىل الخــوادم 

ويســبب بــطء وتعــر يف أنظمــة التعلــم اإللكــرتوين وينتــج عــن ذلــك فقــدان البيانــات أو عــدم اكتــامل تحميــل البيانــات عــىل الخــوادم. ولذلــك 

حرصــت عــامدة التعلــم اإللكــرتوين عــىل ضــامن عمــل جميــع األنظمــة التعليميــة مــن خــالل تهيئــة الخــربات أو األجهــزة الالزمــة للتعامــل مــع 

املشــاكل التقنيــة التــي قــد تحــدث يف أي وقــت لضــامن رىض املســتخدمني وأيضــا عمــل النســخ االحتياطيــة بشــكل يومــي، أســبوعي وشــهري 

لجميــع البيانــات وحفظهــا لرجــوع إليهــا وقــت الحاجــة .  
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 تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام أنظمة التعلم اإللكرتوني  : 
         تقــدم عــامدة التعلــم اإللكــرتوين والتعليــم عــن بعــد جميــع االستشــارات ملنســويب الجامعــة وكذلــك عمــل دورات تدريبيــة ألعضــاء هيئــة 

التدريــس عــن كيفيــة اســتخدام أنظمــة التعلــم اإللكــرتوين مــن خــالل دورات تدريبيــة معتمــدة وكان أخــر دورة تدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس 

يف كليــة طــب األســنان ورشح جميــع أدوات أنظمــة التعلــم اإللكــرتوين وأنشــاء الحســابات االزمــة الســتخدام األنظمــة التعليميــة وتقديــم الدعــم 

الفنــي الــالزم  . 

تصميم الدروس التعليمية وأدلة استخدام أنظمة التعلم اإللكرتوني : 
       قامــت عــامدة التعلــم االلكــرتوين والتعليــم عــن بعــد يف جامعــة نجــران بتصميــم العــرشات مــن الرشوحــات املرئيــة واملقــروءة ألنظمــة التعلــم 

اإللكــرتوين ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب واملتاحــة للمســتخدمني يف أي وقــت مــن خــالل زيــارة موقــع العــامدة اإللكــرتوين  . 

خدمات موقع العمادة اإللكرتوني : 
         يحظــى املوقــع اإللكــرتوين لعــامدة التعلــم اإللكــرتوين والتعليــم عــن بعــد باهتــامم وتحديــث مســتمر ملواكبــة التطــور املســتمر يف الربامــج 

وتقنيــات التعليــم الحديــث .

اخلطط املستقبلية لعمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد : 
          وضعــت عــامدة التعلــم اإللكــرتوين والتعليــم عــن بعــد العديــد مــن الخطــط املســتقبلية لهــدف التطويــر والجــودة مــن خــالل تقديــم حزمــة 

ــم  ــع مســتخدمي أنظمــة التعل ــة العــامدة وتحقيــق رىض جمي ــة لتحقيــق أهــداف ورؤي ــة والتقني ــة  اإللكرتوني ــة مــن الخدمــات التعليمي متكامل

اإللكــرتوين  . 
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عمادة الدراسات العليا      
ــا ارتباطــاً وثيقــاً  ــا مــع بدايــة صــدور أمــر املقــام الســامي عــام 1428هـــ ، وترتبــط الدراســات العلي         تشــكلت عــامدة الدراســات العلي

بأهــداف الجامعــة األساســية يف خدمــة املجتمــع مــن الناحيتــني األكادمييــة والبحثيــة، وتتميــز برامــج الدراســات العليــا الحاليــة و املســتقبلية يف 

جامعــة نجــران بنــوع مــن األهميــة والخصوصيــة كــون الجامعــة تضــم العديــد مــن األقســام العلميــة ذات التخصصــات املتنوعــة التــي تــربز 

أهميــة برامــج الدراســات العليــا يف تلبيــة كافــة متطلبــات املجــاالت العلميــة التــي تنعكــس بطبيعــة الحــال عــىل مجــاالت التنميــة واالتجاهــات 

العلميــة التــي يتطلبهــا املجتمــع، حيــث يوجــد يف الجامعــة كافــة فــروع مجــاالت املعرفــة اللغويــة واالجتامعيــة واإلنســانية والطبيعيــة والطبيــة 

والهندســية وغريهــا األمــر الــذي يجعــل فــرص الدراســات العليــا متنوعــة للراغبــني يف االلتحــاق بهــا ملواصلــة دراســاتهم العليــا يف اململكــة . 

كــام تشــتمل عــامدة الدراســات العليــا عــىل  وحــدة القبــول ، وحــدة الشــؤون الطالبيــة ، وحــدة الحاســب اآلل واملعلومــات ، وحــدة الشــؤون 

اإلداريــة ، وحــدة التطويــر والجــودة . 

وتهدف الدراسات العليا إىل تحقيق األغراض اآلتية :

1- العناية بالدراسات اإلسالمية والعربية والتوسع يف بحوثها والعمل عىل نرشها .

ــة  ــات علمي ــول إىل إضاف ــاد للوص ــث الج ــة والبح ــات املتخصص ــق الدراس ــن طري ــا ع ــة فروعه ــانية بكاف ــة اإلنس ــراء املعرف ــهام يف إث 2- اإلس

ــدة. ــق جدي ــن حقائ ــرة والكشــف ع ــة مبتك وتطبيقي

3-  متكني الطالب املتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا محلياً .

4-  إعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخصصة وتأهيلهم تأهيالً عاليا يف مجاالت املعرفة املختلفة .

ــر البحــث العلمــي  ــكار وتطوي ــداع واالبت ــم إىل اإلب ــة ودفعه ــم والتقني ــع للعل ــدم الرسي ــة عــىل مســايرة التق ــات العلمي 5-  تشــجيع الكفاي

ــع الســعودي. ــا املجتم ــه ملعالجــة قضاي وتوجيه

6-  اإلسهام يف تحسني مستوى برامج املرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا .
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المركز الواعد في المجسات 

   املركز الواعد يف املجسات واألجهزة االلكرتونية :

أنشــئ مركــز األبحــاث الواعــدة يف املجســات واألجهــزة اإللكرتونيــة  بجامعــة  نجــران بدعــم ومتويــل مــن وزارة العليــم العــال يف 24 ربيــع األول 

1432هـــ املوافــق 27 فربايــر 2011 م مبيزانيــة قدرهــا 10 مليــون ريــال ملــدة ثــالث ســنوات . 

- أهم املجاالت البحثية الرئيسية للمركز :   

املجســات الصلبــة )الكيميائيــة والغازيــة( ، ومجســات ذي النــوع ))FETs based chemical/gas sensors  ، واملجســات الحيويــة اإللكــرتو 

 p-n ــن ــة م ــة )املصمم ــات الثنائي ــال )FED›s( ، والصامم ــاث املج ــزة االنبع ــية ، وأجه ــات املغناطيس ــة ، واملجس ــات الضوئي ــة ، واملجس كيميائي

.  )Heterojunction

- الهدف الرئييس للمركز  :   

يهــدف إىل فهــم طبيعــة وتطويــر البحــث العلمــي يف مجــال املجســات واألجهــزة اإللكرتونيــة ، واســتقطاب كفــاءات علميــة مميــزة يف هــذا املجــال 

البحثــي الواعــد ، وبنــاء كــوادر ســعودية مؤهلــة يف هــذا املجــال البحثــي الواعــد ، وتجهيــز املركــز بأحــدث األجهــزة املتخصصــة للبحــث العلمــي يف 

هــذا املجــال ، والنــرش العلمــي يف مجــالت علميــة عامليــة متخصصــة ذات معامــل تأثــري impact factor  عــال ، وإقامــة املؤمتــرات وورش العمــل 

املتخصصــة  ، والتعــاون الــدول مــع مراكــز بحثيــة مميــزة يف هــذا املجــال البحثــي ، والتأهــل للدخــول يف رشاكات مــع القطــاع الخــاص املعنــي 

بهــذا املجــال البحثــي الواعــد مــن خــالل البــدء مبشــاريع بحثيــة مدعومــة مــن قبــل الــرشكات املتخصصــة ، وتأهيــل املركــز ليكــون مركــز متيــز يف 

هــذا املجــال البحثــي .
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- أهم اجنازات املركز منذ تأسيسه : 
      تــم نــرش حــوال 133 بحــٍث علمــي يف مجــالت علميــة دوليــة ذات ســمعة معتــربة ولهــا معامــل تأثــري عــال )Impact factor( وقــد نالــت هــذه 

األبحــاث استحســان الوســط العلمــي العاملــي تجســد يف استشــهادات عديــدة  )Citations( مــن هــذه األبحــاث بلغــت ) حــوال 290 استشــهادا 

علميــا( يف الثــالث ســنوات املاضيــة ، واعتــامد دعــم 27 مرشوعــا بحثيــا لباحثــني مــن داخــل وخــارج املركــز وكانــت مشــاركة الباحثــني مــن داخــل 

املركــز يف هــذه املشــاريع ال يقــل عــن 70%  ، وتــم حتــى اآلن ابتعــاث 3 مــن املعيديــن يف األقســام األكادمييــة ذات العالقــة إلكــامل دراســتهم يف 

مجــاالت املركــز البحثيــة يف كليــات الهندســة والعلــوم بالجامعــة ، واســتقطاب 2 مــن خريجــي برنامــج خــادم الحرمــني الرشيفــني ، واعتــامد أمتتــه  

املشــاريع البحثيــة املقدمــة للدعــم مــن قبــل املركــز عــن طريــق إنشــاء نظــام إدارة املشــاريع اإللكــرتوين ، وإعــداد وتنفيــذ ورشــة العمــل الدوليــة 

ــاً لهــذه الورشــة  ــن عاملي ــامء البارزي ــد مــن العل ــة املتجــددة ( ودعــوة العدي ــة والطاق )املــواد املتقدمــة ألجهــزة االستشــعار واألجهــزة االلكرتوني

وكانــت نقطــة انطــالق هامــة يف مســرية املركــز ، وعقــد دورات تدريبيــة ملــدة أســبوعني لعــدد مــن طــالب ) موهبــة ( يف منطقــة نجــران – مرحلــة 

الثانويــة ، وتدريــب فريــق مــن الباحثــني الســعوديني مــن املركــز يف جامعــة شــنبوك الوطنيــة بكوريــا الجنوبيــة ملــدة شــهر عــىل التقنيــات الحديثــة 

يف مجــال أبحــاث النانــو وهــم يشــاركون اآلن بفاعليــة يف مجــاالت البحــث العلمــي باملركــز ، وتوجــت جهــود الفــرق البحثيــة يف املركــز بحصــول 

أحــد هــذه الفــرق عــىل بــراءة اخــرتاع مــن مكتــب بــراءات االخــرتاع الكــوري الجنــويب .
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املجالس االستشارية : 

قرار إداري بشأن تشكيل املجالس االستشارية بكليات جامعة نجران : 

الحمدلله والصالة والسالم عىل رسول الله وبعد :

فإن وكيل الجامعة للتطوير والجودة وبناء عىل الصالحيات املمنوحة له نظاماً 

وبناء عىل توصيات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكادميي 

وبناء عىل موافقة معال مدير الجامعة عىل خطط التحسني لتوصيات الهيئة 

وبناء عىل ما تفتضيه مصلحة العمل 

يقرر ما ييل : 

أوال/ تلتزم كافة كليات جامعة نجران بتشكيل مجالس استشارية بالكليات . 

ثانيا/ تلتزم كافة كليات جامعة نجران ببنود االئحة املوضحة يف القرار املرفق . 

ثالثاً/ يلتزم رئيس املجلس اإلستشاري بكل كلية بإرسال تقارير دورية لوكالة الجامعة للتطوير والجودة بخصوص متابعة تنفيذ التوصيات 

التي اقرتحها املجلس اإلستشاري بعد موافقة مجلس الكلية عىل هذه التوصيات ودخولها حيز التنفيذ . 

رابعاً/ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .

خامساً/ يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه . 

المجالس اإلسشارية  
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االئحة التنظيمية للمجالس اإلستشارية : 

املادة ) 1 ( أهداف املجلس اإلستشاري :

1- تعميق الرشاكة بني الكلية واملجتمع املحيل . 

2- إبداء الرأي يف تطوير الربامج واملناهج وفق متطلبات سوق العمل . 

3- تقديم اآلراء اإلستشارية أثناء مراحل إعداد وتنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية للكلية .

4- املساهمة اإليجابية يف وضع آليات لتدريب الطالب والخريجني ولتأهليهم للحصول عىل وظائف يف مجال تخصصهم . 

املادة ) 2 ( تنظيامت عامة : 

1- يرشــح  مجلــس الكليــة أعضــاء املجلــس مــن مؤسســات املجتمــع الحكوميــة والخاصــة املمثلــة لســوق العمــل عــىل أن ال يقــل عــن 

ثالثــة أعضــاء ، وال يزيــد عــن عــرشة ممثلــني لكافــة الربامــج األكادمييــة بالكليــة ، ويعتمــد التشــكيل مــن مجلــس الكليــة . 

2- يكون تشكيل املجلس اإلسشاري للكلية عىل النحو التال : 

أ - عميد الكلية : رئيسا للمجلس . 

ب - وكيل الكلية للتطوير والجودة : نائبا للرئيس . 

ج-  وكيل الكلية للشؤون األكادميية : عضواً . 

د-  مرشف وحدة التطوير والجودة : أميناً . 

ه-  األعضاء : 

-ثالثة إىل سبعة أعضاء من ذوي الخربة يف قطاعات األعامل املختلفة ذات الصلة بتخصصات برامج الكلية . 
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املادة )3( مهام املجلس اإلسشاري : 
1- تقديم مقرتحات بشأن استرشاف مجلس الكلية . 

2- اقرتاح سبل تعميق الرشاكة بني الكلية واملجتمع املحيل واإلقليمي . 

3- غبداء الرأي يف تطوير الربامج واملناهج وفق متطلبات سوق العمل . 

4- تقديم املشورة أثناء كافة مراحل إعداد وتنفيذ الخطة اإلسرتاتيجة للكلية . 

5- تقديم مقرتحات من شأنها تنمية موارد الكلية . 

6- اإلسهام يف وضع آلية للتنسيق إلقامة مرشوعات مشرتكة بني الكلية وقطاعات املجتمع ذات الصلة بتخصصات برامج الكلية . 

7- أقرتاح أساليب لتوفري مصادر متويل للمرشوعات التطويرية يف الكلية .

8- تقديم املشورة يف تطوير الربامج واملقررات الدراسية وخطط التحسني . 

9- متابعة تقارير التدريب امليداين وابداء الرأي حولها . 

10- تقديم املشورة حول مصادر التعليم املستخدمة واسرتاتيجيات التعليم والتعلم ، ومدى مالءمتها لنواتج التعلم املستهدفة وبخاصة املهنية منها . 

11- تقديم املشورة حول مقرحات الربامج الجديدة ، أو عند إجراء تعديالت جوهرية عىل الربنامج . 

12- تقديم املشورة واملقرحات االزمة نحو تفعيل امللتقى السنوي للتوظيف .

13- املساهمة يف عمليات التوجيه واإلرشاد الوظيفي بالتنسيق مع مكتب الخريجني بالجامعة . 

املادة )4( اإلجتامعات : 
يجتمــع املجلــس بدعــوة مــن رئيســه مرتــني عــىل األقــل يف الســنة ، عــىل أن يكــون ذلــك مــرة عــىل األقــل يف كل فصــل درايس ، ويحــق لرئيــس املجلــس دعــوة مــن يــرى 

الحاجــة إىل مشــاركته مــن خــارج املجلــس اإلسشــاري . 
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املادة )5( مهام مسؤول املجلس اإلستشاري : 

1- رئيــس املجلــس اإلستشــاري يــرأس اإلجتامعــات ولــه صالحيــة الدعــوة الجتامعــات املجلــس وتحديــد جــدول األعــامل ، كــام يقــوم 

بإطــالع املجلــس عــىل مــا تــم اتخــاذه بخصــوص التوصيــات الســابقة للمجلــس . 

2- نائب الرئيس : يتوىل مساعدة الرئيس يف أداء املهام املسندة إليه ، كام يتوىل القيام مبهام الرئيس يف حالة غيابه . 

ــن التنســيق واجــراء االتصــاالت  ــس ، ويكــون مســؤوال ع ــات املجل ــن محــارض اجتامع ــس بتدوي ــني املجل ــوم أم ــس : يق ــني املجل 3- أم

ــة .  ــاءة وفعالي ــه بكف ــأداء مهام ــس ب ــام املجل ــة لقي الرضوري

4- األعضــاء : يقــوم األعضــاء بطــرح أرائهــم ، ومقرتحاتهــم ، ومناقشــة مــا يعــرض عليهــم مــن موضوعــات ، وتقديــم املشــورة يف اتخــاذ 

القــرارات املناســبة ، كــام يحــق للعضــو طــرح مــا يــرى مــن موضوعــات ذات أهميــة ملناقشــتها يف جلســات املجلــس ، وينفــذ املهــام 

املوكلــة لــه بتكليــف مــن املجلــس أو رئيســه . 

املادة )6( توصيات املجلس اإلستشاري : 

تعتــرب توصيــات املجلــس اإلستشــاري للكليــة مقرتحــات حتــى يتــم عرضهــا يف صورتهــا النهائيــة عــىل مجلــس للكليــة ، لدراســتها واتخــاذ 

القــرارات املناســبة بشــأنها ويف حالــة املوافقــة عليهــا مــن مجلــس الكليــة تصبــح ملزمــة . عــىل أن يتــم رفــع تقاريــر دوريــة إىل وكالــة 

الجامعــة للتطويــر والجــودة بجامعــة نجــران تتضمــن مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات نحــو تنفيــذ هــذه القــرارات ومتابعــة التنفيــذ .
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المشاريع الجامعية 
      تواصــل جامعــة نجــران ممثلــة يف إدارة املشــاريع الليــل بالنهــار إلنجــاز املدينــة الجامعيــة التــي يعمــل فيهــا أكــر مــن 5000 عامــل يتبعــون لعــرشات 

الــرشكات املنفــذة ملرشوعــات الجامعــة التــي قــدر عددهــا بأكــر مــن 56 مرشوعــا بتكلفة تجــاوزت الـــ 6 مليــارات ريال .

علــامً أن املدينــة الجامعيــة بــدأت باســتقبال الطــالب يف بعــض الكليــات املنجــزة مــن مبانيها ابتــداء من الفصــل االول من العــام الجامعي الحــال1434ه-

1435هـــ  مبنى الســنة التحضريية وكلية العلــوم واآلداب طالب .

وكذلك افتتاح الكليات التالية يف الفصل الدرايس الثاين من 1435هـ مرشوع انشاء وتجهيز كلية الهندسة ومرشوع انشاء وتجهيز كلية الرتبية .

وتقــع الجامعــة التــي تعــد أكــرب املــدن الجامعيــة يف اململكــة مــن حيــث املســاحة عــىل االمتــداد الرشقــي ملدينــة نجــران عــىل مســاحة قدرهــا 18 مليــون 

مــرت مربــع، وتضــم مجمعــاً للطــالب يحتــوي عــىل 14 كليــة، ومجمعــاً للطالبــات يحتــوي عــىل 13 كليــة، بطاقــة اســتيعابية مســتقبلية قدرهــا 45 ألــف 

طالــب وطالبــة، كــام تحــوي مبنــى لــإلدارة والعــامدات املســاندة ومستشــفى جامعــي ، ومراكــز أبحــاث ومدينــة رياضيــة وترفيهيــة وإســكاناً ألعضــاء 

هيئــة التدريــس والطــالب والطالبــات، كــام تشــمل مدينــة اســتثامرية مســتقبلية لخدمــة الجامعــة تحتــوي عــىل فنــادق ومراكــز تجاريــة . 

 ومــن أبــرز املرشوعــات الحاليــة التــي قطعــت شــوطا كبــريا يف اإلنجــاز وصــل يف بعضهــا إىل االســتالم االبتــدايئ مــن الــرشكات املنفــذة،  البنيــة التحتيــة

 للموقــع العــام )املرحلــة األوىل والثانيــة(، إنشــاء وتجهيــز تأثيــث الكليــة الصحيــة للبنــات، إنشــاء وتجهيــز وتأثيــث كليــة العلــوم، إنشــاء وتجهيــز كليــة

 الهندســة، إنشــاء وتجهيــز وتأثيــث كليــة علــوم الحاســب اآلل واملعلومــات، إنشــاء وتجهيــز كليــة املجتمــع، إنشــاء وتجهيــز وتأثيــث كليــة العلــوم الطبيــة

ــة طــب األســنان، اإلســكان الجامعــي للطــالب ــز كلي ــات، إنشــاء وتجهي ــز الجامعــي لدراســات الطالب ــة واملرك ــة الرتبي ــز كلي ــة، إنشــاء وتجهي  التطبيقي

 وأعضــاء هيئــة التدريــس )املرحلــة األوىل(، إنشــاء وتجهيــز كليــة الطــب )طــالب(، إنشــاء وتجهيــز كليــة الصيدلــة، إنشــاء وتجهيــز الســنة التحضرييــة

 )طــالب(، إنشــاء وتجهيــز كليــة العلــوم اإلداريــة، إنشــاء وتجهيــز كليــة اللغــات والرتجمــة، إنشــاء وتجهيــز مركــز التعليــم اإللكــرتوين، إنشــاء وتجهيــز كليــة

 املجتمــع طالبــات، إنشــاء وتجهيــز مبنــى عــامدة القبــول والتســجيل، إنشــاء وتجهيــز كليــة الرتبيــة طالبــات، إنشــاء وتجهيــز مركــز الحاســب اآلل وتقنيــة

 املعلومــات، إنشــاء وتجهيــز مبنــى إدارة الجامعــة، إيصــال الطاقــة الكهربائيــة للمدينــة الجامعيــة، إنشــاء وتجهيــز كليــة علــوم الحاســب اآلل طالبــات ،

 إنشــاء وتجهيــز كليــة الطــب طالبــات،  ، اســتكامل مــرشوع إســكان أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــني ، إنشــاء وتجهيــز املكتبــة املركزيــة، إنشــاء وتجهيــز

      كليــة الرشيعــة وأصــول الديــن، مــرشوع إنشــاء وتجهيــز مجمــع العــامدات املســاندة، إنشــاء وتجهيــز كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة
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  إنشــاء وتجهيــز كليــة الرتبيــة واملركــز الجامعــي لدراســات الطالبــات ، إنشــاء وتجهيــز كليــة طــب األســنان، اإلســكان الجامعــي للطــالب وأعضــاء 

هيئــة التدريــس )املرحلــة األوىل(، إنشــاء وتجهيــز كليــة الطــب )طــالب(، إنشــاء وتجهيــز كليــة الصيدلــة ، إنشــاء وتجهيــز الســنة التحضرييــة )طــالب(، 

ــة  ــز كلي ــم اإللكــرتوين، إنشــاء وتجهي ــز مركــز التعلي ــة اللغــات والرتجمــة، إنشــاء وتجهي ــز كلي ــة، إنشــاء وتجهي ــوم اإلداري ــة العل ــز كلي إنشــاء وتجهي

املجتمــع طالبــات، إنشــاء وتجهيــز مبنــى عــامدة القبــول والتســجيل، إنشــاء وتجهيــز كليــة الرتبيــة طالبــات، إنشــاء وتجهيــز مركــز الحاســب اآلل 

وتقنيــة املعلومــات، إنشــاء وتجهيــز مبنــى إدارة الجامعــة، إيصــال الطاقــة الكهربائيــة للمدينــة الجامعيــة، إنشــاء وتجهيــز كليــة علــوم الحاســب اآلل 

طالبــات، إنشــاء وتجهيــز مبنــى اإلدارة واملــرسح طالبــات، إنشــاء وتجهيــز مبــاين الســنة التحضرييــة طالبــات، إنشــاء وتجهيــز كليــة الطــب طالبــات، 

إنشــاء وتجهيــز االســتاد واملنشــآت الرياضيــة واملالعــب والصــاالت املغلقــة واملســبح الجامعــي، اســتكامل مــرشوع إســكان أعضــاء هيئــة التدريــس 

واملوظفــني، مــرشوع املوقــع العــام للجامعــة )املرحلــة الثانيــة(، املرحلــة الثالثــة مــن البنيــة التحتيــة واملبــاين املســاندة، املستشــفى الجامعــي، إنشــاء 

وتجهيــز املكتبــة املركزيــة، إنشــاء وتجهيــز كليــة الرشيعــة وأصــول الديــن، مــرشوع إنشــاء وتجهيــز مجمــع العــامدات املســاندة، إنشــاء وتجهيــز كليــة 

العلــوم الطبيــة التطبيقيــة )طالبــات(، مــرشوع البنيــة التحتيــة للمدينــة الجامعيــة )املرحلــة الثالثــة(، إنشــاء وتجهيــز املســجد الجامــع، إنشــاء وتجهيــز 

كليــة العلــوم واآلداب بــرشورة )طــالب(، اســتكامل إنشــاء وتجهيــز االســتاد واملنشــآت الرياضيــة والصــاالت املغلقــة واملســبح الجامعــي، اســتكامل 

إســكان الطــالب باملدينــة الجامعيــة، إنشــاء وتجهيــز إســكان الطالبــات، مــرشوع البنيــة التحتيــة واملبــاين املســاندة باملدينــة الجامعيــة )بــرشورة(، 

مــرشوع تشــجري ومقاومــة الرمــال مبحيــط املدينــة الجامعيــة وداخلهــا مــرشوع إنشــاء وتجهيــز كليــة العلــوم واآلداب بــرشورة للطالبــات ، مــرشوع 

إنشــاء وتجهيــز وتأثيــث مــدارس الطــالب ) ابتــدايئ ومتوســط وثانــوي( ، ومــرشوع إنشــاء وتجهيــز وتأثيــث مــدارس الطالبــات ) ابتــدايئ ومتوســط 

وثانــوي ( ، مــرشوع إنشــاء وتجهيــز وتأثيــث مســاكن األطبــاء واملمرضــات باملستشــفى الجامعــي ، ومــرشوع إنشــاء وتجهيــز وتأثيــث مطعــم مجمــع 

الطــالب، مــرشوع إنشــاء وتجهيــز وتأثيــث كليــة العلــوم واآلداب)طالبــات( ، ومــرشوع إنشــاء وتجهيــز كليــة طــب األســنان )طالبات(،ومــرشوع إنشــاء 

وتجهيــز كليــة اللغــات )طالبــات( ، مــرشوع إنشــاء وتجهيــز املســتودع املركــزي ومســتودع الكيامويــات واملــواد الخطــرة ، ومــرشوع إنشــاء وتجهيــز 

ورش الصيانــة والتشــغيل ، ومــرشوع البنيــة التحتيــة ) املرحلــة الثالثــة / اســتكامل األســوار والبوابــات والطــرق( ، ومــرشوع اســتكامل إســكان الطــالب .
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وأيضا مشاريع الكليات العاجلة للبنات)كلية املجتمع للبنات بنجران - كلية العلوم اإلدارية للبنات بنجران - كلية العلوم واآلداب للبنات برشوره( .

أما أبرز املرشوعات الجديدة املستقبلية املتوقعة للسنوات املتقدمة وهي كالتال :

ــة  ــز كلي ــة التمريــض )طــالب( انشــاء وتجهي ــز كلي ــة )طالبــات( انشــاء وتجهي ــة الصيدل ــز كلي ــة )طالبات(انشــاء وتجهي ــة العلــوم اإلداري ــز كلي إنشــاء وتجهي

الرشيعــة واصــول الديــن بنجران)طالبــات( انشــاء وتجهيــز مركــز البحــوث الصحيــة انشــاء وتجهيــز عــامدة التطويــر والجــودة انشــاء وتجهيــز مركــز التعليــم 

عــن بعــد انشــاء وتجهيــز مركــز البحــوث العلميــة والهندســة انشــاء وتجهيــز  مركــز البحــوث الرشيعــة والرتبويــة واالنســانية انشــاء وتجهيــز مدرجــات مركزيــة 

للمقــررات العلميــه العامــة انشــاء وتجهيــز عدد)5(قاعــات تدريبيــة انشــاء وتجهيــز مركــز حيوانــات االبحــاث والتجــارب انشــاء وتجهيــز مطابــع الجامعــة 

انشــاء وتجهيــز املســتودع املركــزي االلكــرتوين انشــاء وتجهيــز مركــز الوثائــق واملحفوظــات .



67

67

الطالب والطالبات في الجامعة 

إجمالي أعداد الطالب والطالبات  

الطالب والطالبات حسب المراحل 

المنح الدراسية  

الباب الثاني
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إجمالي أعداد الطالب والطالبات  
1- المستجدون : 

          بلغ عدد الطالب املستجدين يف كافة املراحل الدراسية يف جامعة نجران للعام الجامعي 1436-1437هـ  4799  طالباً وطالبة ، منهم 

2295 من الطالب الذكور  و 2504 من اإلناث ، وبلغ عدد السعوديني من املستجدين  4740 طالباََ وطالبة ، كام بلغ غري السعوديني 59 طالباً 

وطالبة . والجدول رقم ) 1 ( يوضح إجامل أعداد الطالب املستجدين بالجامعة يف العام الدرايس 1436-1437هـ  موزعني حسب مستوى 

الدراسة والدرجة العلمية والجنس . 
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الدراسات العلياالبكالوريوسالدبلوم

أعداد الطالب المستجدين بالجامعة موزعين حسب 
المرحلة الدراسية والجنس

ذكر انثى
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اسم الكلية الدرجة 
املجموعغري سعودي سعودي 

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الدبلوم 

253228481000253228481املجتمع

3168990113169100خدمة برشورة 

0898900008989خدمة املجتمع والتعليم املستمر

البكالوريوس 

131338469112132339471الرتبية

67331000006733100التمريض

525126651729532128660السنة التحضريية

190732631321520375278الرشيعة واصول الدين

1801800018018الصيدلة

231437000231437الطب

384393777156385398783العلوم االدارية

631982000631982العلوم الطبية التطبيقية

182354536628188356544العلوم واآلداب برشورة

248618866167249624873العلوم واآلداب بنجران

3603630339039الهندسة

2002000020020طب األسنان

1061611211718علوم الحاسب ونظم املعلومات

29751041013075105 اللغات والرتجمة

املاجستري

111829000111829الرتبية  

1901950524024الرشيعة وأصول الدين 

162036000162036العلوم اإلدارية 

0121200001212العلوم واآلداب 

225624844740392059229525044799اإلجامل 
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2- المقيدون : 
        بلغ عدد الطالب املقيدين يف كافة املراحل الدراسية يف جامعة نجران للعام الجامعي 1436-1437هـ إىل  31580  طالبًا وطالبة ، منهم 

13205 من الطالب الذكور  واإلناث بـ 18375 طالبة ، ويشكل املقيدون مبرحلة البكالوريوس العدد األكرب من إجامل أعداد املقيدين بواقع 

28353 طالباً وطالبة ، كام بلغ عدد املقيدين مبرحلة الدراسات العليا 357 طالباً وطالبة ، وبلغ عدد املقيدين مبرحلة الدبلوم دون الجامعي إىل 

2870 طالباً وطالبة وطالبة ، كام بلغ غري السعوديني 775 طالباً وطالبة . والجدول رقم ) 2 ( يوضح إجامل أعداد الطالب املقيدين  بالجامعة 

يف العام الدرايس 1436-1437هـ  موزعني حسب املرحلة الدراسية والجنس . 
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اعداد الطالب المقيدين بالجامعة موزعين حسب 
المرحلة الدراسية والجنس

ذكر انثى
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اسم الكلية الدرجة 
املجموعغري سعودي سعودي 

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الدبلوم

0757500007575التمريض

6221147176900062211471769املجتمع

115199314055115204319خدمة املجتمع برشورة 

07077070000707707خدمة املجتمع والتعليم املستمر

البكالوريوس 

496202725232161849820432541الرتبية 

147272419044147276423التمريض 

112930814371721911463101456السنة التحضريية  

136424116051612018115252611786الرشيعة وأصول الدين

24102410002410241الصيدلة

352211563404356211567الطب

266136336294502575271136586369العلوم اإلدارية  

640213853000640213853العلوم الطبية التطبيقية  

1761324550069589184185633345190العلوم واآلداب برشورة 

1599509966981987106161851866804العلوم واآلداب بنجران 

88808881340134102201022الهندسة

25102510002510251طب األسنان  

16122238315722176229405علوم الحاسبات ونظم املعلومات 

1123214334812116329445اللغات والرتجمة 

011000011خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدبلوم العال 

املاجستري 

6410717100064107171الرتبية 

480481101159059الرشيعة وأصول الدين 

424890000424890العلوم اإلدارية 

0363600003636العلوم واآلداب 

126931811230805512263775132051837531580اإلجامل 
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3- الخريجون : 
      بلغ عدد الطالب الخريجني يف كافة املراحل الدراسية يف جامعة نجران للعام الجامعي 1436-1437هـ  إىل  2104  طالباً وطالبة ، منهم 1340 

من الطالبات اإلناث و  764 خريج من الذكور ، وكان العدد األكرب من الخريجني من مرحلة البكالوريوس حيث تخرج 1935 طالباً وطالبة ، و 

تخرج من مرحلة الدبلوم دون الجامعي 297  طالباً وطالبة ، كام تخرج من مرحلة الدراسات العليا 20 طالباً وطالبة . والجدول رقم ) 3 ( يوضح 

إجامل خريجي الجامعة يف العام الدرايس 1436-1437هـ  موزعني حسب املرحلة الدراسية والجنس . 
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إسم التخصصإسم الكلية الدرجة
املجموعغري سعودي سعودي

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكر

الدبلوم 

املجتمع

1512814300015128143إدارة أعامل 

606000606تقنية مختربات

1901900019019نظم املعلومات

044000044التمريضالتمريض 

01021020000102102حاسب آلخدمة املجتمع والتعليم املستمر

5182300051823دبلوم الحاسب  خدمة املجتمع برشورة

البكالوريوس

العلوم اإلدارية 

264874000264874إدارة أعامل 

2702700027027األنظمة

505000505املحاسبة 

1002143149312109217326إدارة عامة 

الرشيعة وأصول الدين
2002060626026اصول الدين

5905910160060الرشيعة

الرتبية  

0505000005050اقتصاد منزل

70781480117079149صعوبات التعلم 

0787800007878رياض األطفال 

العلوم الطبية التطبيقية 

39120003912األشعة التشخيصية

1101100011011العالج الطبيعي 

املختربات اإلكلينيكية 

اإلكلينيكية 
202000202

1001000010010الصيدلة الصيدلة 
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البكالوريوس 

العلوم واآلداب بنجران

6911118014570115185اللغة األنجلنزية 

16921080111693109اللغة العربية 

325587011325688رياضيات

0424201104343فيزياء 

0444401104545كيمياء

العلوم واآلداب برشورة 

9814424223225121146267دراسات إسالمية 

153045000153045اللغة األنجلنزية 

0151500001515رياض األطفال 

4162000041620اللغه العربية 

161632000161632علوم الحاسب

8111900081119رياضيات

055000055الكيمياء

الهندسة
2702710128028هندسة مدنية

2002000020020هندسة كهربائية

علوم الحاسب ونظم املعلومات
10919213121022علوم الحاسب 

1201210113013نظم املعلومات 

011000011دبلوم التوجيه واإلرشاد النفيسخدمة املجتمع والتعليم املستمردبلوم عال 

املاجستري

الرتبية

تربية خاصة - 

مسار صعوبات تعلم
628000628

639000628املناهج وطرق التدريس

202000202الحديث وعلومهالرشيعة واصول الدين

011000011الرياضياتالعلوم و االداب

7191326204545156076413402104اإلجامل 
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الجنسيةاملرحلة
خريجمقيدمستجد

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

الدراسات العليا

4650154192146سعودي

5011000غري سعودي

5150165192146املجموع

البكالوريوس

1926204911802157926601067سعودي

34195012584415غري سعودي

1960206812303160507041082املجموع

دبلوم دون الجامعي

284385737212845252سعودي

010500غري سعودي

284386737213345252املجموع

اإلجامل

2256248412693181127191325سعودي

39205122634415غري سعودي

2295250413205183757631340املجموع

أعداد طالب الجامعة لجميع املراحل حسب الجنسية والجنس والدرجة العلمية : 
         بلغ عدد الطالب املستجدين يف جامعة نجران للعام الجامعي 1436-1437هـ  4799  طالباً وطالبة ، منهم 2295 من الطالب الذكور  و 2504 

من اإلناث ، ووصل  عدد الطالب املقيدين يف كافة املراحل الدراسية إىل  31580  طالبًا وطالبة ، منهم 13205 من الطالب الذكور  واإلناث بـ 18375 

طالبة ، كام وصل  عدد الخريجني يف كافة املراحل الدراسية إىل  2104  طالباً وطالبة ، منهم 1340 من الطالبات اإلناث و  763 خريج من الذكور 

.  والجدول رقم ) 4 (   يوضح إجامل أعداد الطالب والطالبات بالجامعة يف العام الدرايس 1436-1437هـ  موزعني حسب مرحلة الدراسة والدرجة 

العلمية والجنس : 
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الجنسيةمجال الكليات
اإلجامل خريجمقيدمستجد

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

الكليات اإلنسانية وخدمة املجتمع

10481473598810695420866745613034سعودي

2410307156397370173غري سعودي

10641483629510851459873781813207املجموع

الكليات العلمية والهندسية

10169455030664626744663138037سعودي

151020110358221121غري سعودي

10319555231674927245465348158املجموع

الكليات الصحية

19266167577132131899850سعودي

00440044غري سعودي

19266167970032131903854

أعداد طالب الجامعة لجميع املراحل حسب الجنسية والجنس واملجال : 
         بلــغ عــدد طــالب جامعــة نجــران للعــام الجامعــي 1436-1437هـــ  يف الكليــات اإلنســانية وخدمــة املجتمــع إىل 13207  طالبــاً 

يف  املقيديــن  الطــالب  عــدد  ووصــل     ، ســعوديني  الغــري  الطــالب  مــن   173 و  الســعوديني  الطــالب  مــن   13034 منهــم   ، وطالبــة 

الكليــات العلميــة والهندســية إىل 8158 طالــب وطالبــة منهــم 8037 مــن الطــالب الســعوديني و 121 مــن الغــري ســعوديني ،  ومــن 

الكليــات الصحيــة وصــل عــدد الطــالب إىل 854 طالــب وطالبــة ،  منهــم 850 مــن الطــالب الســعوديني  و 4 مــن الغــري ســعوديني .  

  و يوضح الجدول التال  إجامل أعداد الطالب والطالبات بالجامعة يف العام الدرايس 1436-1437هـ  موزعني حسب مرحلة الدراسة والجنس واملجال  : 
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1438/1437هـ 1437/1436هـ 1436/1435هـ 1435/1434هـ 1434/1433هـ العام الدرايس 

2218125146278842569531580الطالب املقيدين 

 - تطور أعداد الطالب املقيدين خالل السنوات الخمس األخري : 
         بلــغ عــدد الطــالب املقيديــن يف العــام 1437-1438هـــ 31580 طالــب وطالبــة  و يوضــح الجــدول رقــم ) 6 (  إجــامل أعــداد الطــالب 

والطالبــات بالجامعــة  خــالل الســنوات الخمــس األخــرية  : 
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تطور أعداد الطالب المقيدين في السنوات الخمس األخيرة   



التقرير السنوي 

78

 الطالب والطالبات حسب المراحل 

        سيتم فيام ييل استعراض البيانات التي تخص الطالب والطالبات واإلنجازات التي تحققت بشأنهم بشيئ من التفصيل وذلك حسب املراحل 

الدراسية الثالثة : 

1- مرحلة الدراسات العليا.                   2- مرحلة البكالوريوس .                         3- مرحلة الدبلوم دون الجامعي . 

 1- مرحلة الدراسات العليا : 

تول جامعة نجران الدراسات العليا إهتامما خاصا ، ذلك أنها إحدى الركائز األساسية يف التعليم العال ، وسنتطرق ألحصاءات الطلبة والطالبات يف هذه 

 املرحلة . 

1/1 املستجدون يف مرحلة الدراسات العليا : 

بلغ عدد املستجدين يف مرحلة الدراسات العليا 101 طالباً وطالبة ، منهم 51 من الطلبة الذكور و 50 من الطالبات اإلناث . 

كام هو مبني بالجدول رقم ) 7 ( الذي يوضح أعداد الطالب املستجدين يف مرحلة الدراسات العليا ) ماجستري - دبلوم عال ( يف العام الدرايس 1436 - 

 1437هـ  موزعني حسب الكلية والجنس والجنسية . 
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إسم الكليةالدرجة
املجموعغري سعوديسعودي

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكر

 املاجستري

111829000111829الرتبية

1901950524024الرشيعة واصول الدين

162036000162036العلوم اإلدارية 

0121200001212العلوم و االداب

4650965055150101اإلجمـالــي

ذكر
٤۹%

انثى
٥۱%

س الطالب المستجدون في مرحلة البكالوريو
موزعين حسب الجنس

ذكر انثى
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إسم الكليةالدرجة
املجموعغري سعوديسعودي

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكر

011000011خدمة املجتمع والتعليم املستمرالدبلوم العال

 املاجستري

6410717100064107171الرتبية

480481101159059الرشيعة واصول الدين

424890000424890العلوم اإلدارية 

0363600003636العلوم و االداب

15419234611011165192357اإلجمـالــي

1/2  املقيدون يف مرحلة الدراسات العليا : 

       بلغ عدد الطلبة والطالبات املقيدين  مبرحلة الدراسات العليا 357 طالباً وطالبة ، منهم 165 من الطلبة الذكور و 192 من الطلبة اإلناث . 

كام هو مبني بالجدول رقم ) 8 ( الذي يوضح أعداد الطالب املقيدين يف مرحلة الدراسات العليا ) ماجستري - دبلوم عال ( يف العام الدرايس 

 1436 - 1437هـ  موزعني حسب الكلية والجنس والجنسية . 

ذكر
انثى٤۳%

٥۷%

س الطالب المقيدون في مرحلة البكالوريو
موزعين حسب الجنس

ذكر انثى
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1/3  الخريجون يف مرحلة الدراسات العليا : 

            تســعى جامعــة نجــران بإســتمرار إىل أن تتوافــق مخراجاتهــا التعليميــة مــع متطلبــات ســوق العمــل مــن خــالل التطويــر والتحديــث املســتمر 

لخططهــا ومناهجهــا الدراســية حيــث أن الخريجــي هــم نتائــج الجامعــة وحصادهــا املســتهدف مــع نهايــة كل عــام درايس . 

      وقــد وصــل عــدد الخريجــني مــن مرحلــة الدبلــوم العــال يف العــام الــدرايس  1436 - 1437هـــ إىل 20 طالبــاً وطالبــة ، منهــم 14 مــن الطلبــة الذكــور 

و 6 مــن الطالبــات اإلنــاث . ويوضــح الجــدول رقــم ) 9 ( أعــداد الخريجــني والخريجــات مــن مرحلــة الدبلــوم العــال يف العــام الــدرايس 1436 - 1437 هـــ 

وتوزيعهــم حســب الكليــة التــي تخرجــوا منهــا والتخصــص والجنــس والجنســية .  

إسم التخصص إسم الكليةالدرجة
املجموعغري سعوديسعودي

جملةانثىذكرانثىذكرجملةانثىذكر

011000011دبلوم التوجيه واالرشاد النفيس خدمة املجتمع والتعليم املستمر  دبلوم عال

 املاجستري

الرتبية 

 

628000628تربية خاصة - مسار صعوبات تعلم

639000628املناهج وطرق التدريس

202000202الحديث وعلومهالرشيعه وأصول الدين 

011000011الرياضياتالعلوم و االداب

1472100014620اإلجمـالــي
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 2 - مرحلة البكالوريوس : 

       تعترب مرحلة البكالوريوس املحور الرئييس للعملية التعليمية بالجامعة ، لكونها تضم يف هذه املرحلة العدد األكرب من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ، وملا لها 

 من دور كبري يف توفري القوى العاملة الجامعية الجامعية املؤهلة لسد إحتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية . 

ونستعرض فيام ييل أعداد طلبة هذه املرحلة املستجدين واملقيدين والخريجني . 

 2/1 املستجدون يف مرحلة البكالوريوس : 

تستقبل الجامعة كل عام أفواج متزايدة من الطلبة والطالبات يجري قبولهم وإلحاقهم باألقسام األكادميية وفقاً للرشوط املعلنة من قبل الكلية واألقسام األكادميية . 

حيث بلغ عدد املستجدين يف مرحلة البكالوريوس  4082 طالباً وطالبة ويتوزع املستجدون حسب الجنس إىل  1960 طالباً  و 2068 طالبة . 

كام يوضح الجدول رقم ) 10 ( أعداد الطالب املستجدين بكليات الجامعة يف مرحلة البكالوريوس موزعني حسب الكلية والجنسية والجنس . 
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اسم الكلية الدرجة 
املجموعغري سعودي سعودي 

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

البكالوريوس 

131338469112132339471الرتبية

67331000006733100التمريض

525126651729532128660السنة التحضريية

190732631321520375278الرشيعة واصول الدين

1801800018018الصيدلة

231437000231437الطب

384393777156385398783العلوم االدارية

631982000631982العلوم الطبية التطبيقية

182354536628188356544العلوم واآلداب برشورة

248618866167249624873العلوم واآلداب بنجران

3603630339039الهندسة

2002000020020طب األسنان

1061611211718علوم الحاسب ونظم املعلومات

29751041013075105 اللغات والرتجمة

192620493975341953196020684028اإلجامل 

ذكر
انثى٤۹%

٥۱%

س الطالب المستجدون في مرحلة البكالوريو
موزعين حسب الجنس

ذكر انثى
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 2/2 املقيدون يف مرحلة البكالوريوس : 

          زاد عدد الطالب املقيدين يف مرحلة البكالوريوس إىل 28353 طالباً وطالبة ، حيث بلغ عدد الطلبة الذكور من طلبة البكالوريوس 12303 طالباً 

فيام بلغ عدد الطالبات اإلناث 16050 طالبة .

 ويبني الجدول رقم ) 11 ( عدد الطالب املقيدين يف مرحلة البكالوريوس خالل العام الدرايس 1436 - 1437هـ . 

اسم الكلية الدرجة 
املجموعغري سعودي سعودي 

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

البكالوريوس 

496202725232161849820432541الرتبية 

147272419044147276423التمريض 

112930814371721911463101456السنة التحضريية  

136424116051612018115252611786الرشيعة وأصول الدين

24102410002410241الصيدلة

352211563404356211567الطب

266136336294502575271136586369العلوم اإلدارية  

640213853000640213853العلوم الطبية التطبيقية  

1761324550069589184185633345190العلوم واآلداب برشورة 

1599509966981987106161851866804العلوم واآلداب بنجران 

88808881340134102201022الهندسة

25102510002510251طب األسنان  

16122238315722176229405علوم الحاسبات ونظم املعلومات 

1123214334812116329445اللغات والرتجمة 

118021579227594501258759123031605028353اإلجامل 
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 2/3 الخريجون يف مرحلة البكالوريوس : 

        تسعى جامعة نجران بإستمرار إىل أن تتوافق مخرجاتها التعليمية مع متطلبات سوق العمل من خالل التطوير والتحديث املستمر 

لخططها ومناهجها الدراسية حيث أن الخريجني هم نتائج الجامعة وحصادها املستهدف مع نهاية كل عام درايس .

وقد بلغ عدد الخريجني من مرحلة البكالوريوس يف العام الدرايس 1436 - 1437 هـ 1935 طالباً وطالبة . 

ووصل عدد الخريجني الذكور 774 خريج ، يف حني أزدادت عدد الخريجات إىل 1161 خريجة . 

 ويوضح  الجدول رقم ) 12 (  أعداد الخريجني والخريجات يف مرحلة البكالوريوس خالل العام الدرايس 1436 - 1437هـ  وتوزيعهم حسب 

الكلية تخرجوا منها والتخصص  . 

ذكر
انثى٤۳%

٥۷%

س الطالب المقيدون في مرحلة البكالوريو
موزعين حسب الجنس

ذكر انثى

ذكر
انثى٤۰%

٦۰%

الطالب الخريجون في مرحلةالبكالوريوس 
موزعين حسب الجنس

ذكر انثى
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إسم التخصصإسم الكلية الدرجة
املجموعغري سعودي سعودي

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكر

البكالوريوس

العلوم اإلدارية 

 

264874000264874إدارة أعامل 

2702700027027األنظمة

505000505املحاسبة 

1002143149312109217326إدارة عامة 

الرشيعة وأصول الدين
2002060626026أصول الدين 

5905910160060الرشيعة 

 الرتبية 

 

0505000005050اقتصاد منزل

70781480117079149صعوبات التعلم 

70781480117079149الرتبية الخاصة 

0787800007878رياض األطفال 

العلوم الطبية التطبيقية 

39120003912األشعة التشخيصية

1101100011011العالج الطبيعي 

202000202املختربات اإلكلينيكية

1001000010010الصيدلة الصيدلة 

العلوم واآلداب بنجران 

6911118014570115185اللغة األنجلنزية 

16921080111693109اللغة العربية 

325587011325688رياضيات

0424201104343فيزياء 

0444401104545كيمياء
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إسم التخصصإسم الكلية الدرجة
املجموعغري سعودي سعودي

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكر

البكالوريوس 

العلوم واآلداب برشورة 

  

9814424223225121146267دراسات إسالمية 

153045000153045اللغة األنجلنزية 

0151500001515رياض األطفال 

4162000041620اللغه العربية 

161632000161632علوم الحاسب

8111900081119رياضيات

055000055الكيمياء

الهندسة 
2702710128028هندسة مدنية 

2002000020020هندسة كهربائية 

علوم الحاسب ونظم املعلومات
10919213121022علوم الحاسب 

1201210113013نظم املعلومات

7301145187544166077411611935اإلجامل 
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 3 - مرحلة الدبلوم دون الجامعي : 

      لقد أستقطبت الجامعة أعداد متزايدة من خريجي وخريجات املرحلة الثانوية ، وسعيا من الجامعة لزيادة طاقتها اإلستيعابية إلتاحة 

الفرصة ألكرب عدد ممكن من الشباب السعودي لإللتحاق بالجامعات يف هذه التجربة الجديدة ، ومتاشيا مع املتغريات املتسارعة يف سوق 

العمل لسد الحاجة إىل القوى العاملة املهنية يف هذا املستوى الدرايس . 

 1/3 املستجدون يف مرحلة الدبلوم دون الجامعي : 

         بلغ عدد الطالب املستجدين 670 طالباً وطالبة وقد وصل عدد الذكور منهم إىل 284 طالباً ، بينام بلغ عدد اإلناث 386 طالبة . 

   كام يبني الجدول رقم ) 13 ( أعداد الطالب املستجدين بكليات الجامعة يف مرحلة الدبلوم دون الجامعي موزعني حسب الجنسية والجنس

 يف العام الدرايس 1436 - 1437هـ . 

اسم الكلية الدرجة 
املجموعغري سعودي سعودي 

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الدبلوم 

253228481000253228481املجتمع

3168990113169100خدمة املجتمع برشورة

0898900008989خدمة املجتمع والتعليم املستمر

284385669011284386670اإلجامل 
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 1/3 املقيدون يف مرحلة الدبلوم دون الجامعي : 

        بلغ عدد املقيدون يف مرحلة الدبلوم دون الجامعي 2870 طالباً وطالبة . يف حني يشكل املقيدون اإلناث األكر بواقع 2133 طالبة 

وكذلك أعداد املقيدون الذكور بلغ 737 طالباً . 

ويبني لنا الجدول رقم ) 14 ( أعداد الطالب املقيدين بكليات الجامعة يف مرحلة الدبلوم دون الجامعي  موزعني حسب الجنسية والجنس

  يف العام الدرايس 1436 - 1437هـ . 

اسم الكلية الدرجة 
املجموعغري سعودي سعودي 

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الدبلوم

0757500007575التمريض

6221147176900062211471769املجتمع

115199314055115204319خدمة املجتمع برشورة 

07077070000707707خدمة املجتمع والتعليم املستمر 

7372128286505573721332870اإلجامل 

ذكر
۲٦%

انثى
۷٤%

 الطالب المقيدون في مرحلة الدبلوم دون
الجامعي موزعين حسب الجنس

ذكر انثى

ذكر
انثى٤۲%

٥۸%

 الطالب المستجدون في مرحلة الدبلوم دون
الجامعي موزعين حسب الجنس

ذكر انثى
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 3/3 الخريجون يف مرحلة الدبلوم دون الجامعي : 

            بلغ عدد خريجي مرحلة الدبلوم دون الجامعي 297 خريجاً وخريجة ، وقد كان عدد خريجي اإلناث العدد األكرب حيث بلغ  252 

خريجة ، ووصل عدد الخريجني من الذكور إىل 45 خريج  ، كام يوضح الجدول رقم ) 15 ( أعداد الطالب الخريجني من الكليات يف مرحلة الدبلوم 

دون الجامعي موزعني حسب الكلية التي تخرج منها والتخصص والجنسية والجنس للعام الدرايس 1436 - 1437 هـ . 

إسم التخصصإسم الكلية الدرجة
املجموعغري سعودي سعودي

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكر

الدبلوم 

املجتمع

1512814300015128143إدارة أعامل 

606000606تقنية مختربات

1901900019019نظم املعلومات 

044000044التمريضالتمريض

خدمة املجتمع والتعليم املستمر
01021020000102102حاسب آل

5182300051823دبلوم الحاسب  

4525229700045252297اإلجامل 

ذكر
۱٥%

انثى
۸٥%

 الطالب الخريجون في مرحلة الدبلوم دون
الجامعي موزعين حسب الجنس

ذكر انثى
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المنح الدراسية  

الدولة 
االجاملالدراسات العلياالبكالوريوس

جملة 
انثى ذكر أنثىذكرانثىذكر

145418523اليمن

22224مرص

23235سوريا 

3-3-3السودان

1-1-1أندونيسيا

1-1-1بنجالديش

1-1-1سريالنكا

1-1-1موريتانيا

25104291039اإلجامل 

     1 - طالب المنح المستجدين : 
تقدم الجامعة عددا من املنح الدراسية ملواطني الدول العربية واإلسالمية الصديقة يف إطار تقوية روابط األخوة والصداقة . وقد وصل 

عدد الطالب الذين أستفادوا من هذه املنح يف هذا العام إىل 29 طالباً و 10 طالبات تقدموا خالل هذا العام من الفصل الدرايس األول 

لعام 1437-1438هـ . ويوضح الجدول رقم ) 16 ( توزيع طالب املنح الدراسية موزعني حسب املرحلة الدراسية والجنس والجنسية 

للعام الدرايس 1437 - 1438 هـ  . 
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2 - أعداد طالب المنح الدراسية حسب الكلية والدرجة العلمية ونوع المنحة 
 للعام 1436 - 1437 هـ  : 

         بلــغ عــدد طــالب املنــح يف جامعــة نجــران للعــام الجامعــي 1436 - 1437 هـــ 78 طالــب وطالبــة ، وكان طــالب الداخــل يشــغلون العــدد األكــرب 

حيــث بلــغ عــدد طــالب الداخــل قرابــة 73 طالــب وطالبــة منهــم 48 مــن الطــالب الذكــور و 25 مــن الطالبــات اإلنــاث  .  

  و يوضــح الجــدول رقــم ) 17 (   إجــامل أعــداد الطــالب والطالبــات بالجامعــة يف العــام الــدرايس 1436-1437هـــ  موزعــني حســب نــوع املنحــة  والكلية 

والدرجــة العلميــة  : 

نوع املنحة الكلية الدرجة العلمية 

       املجموع 
داخيل

 

خارجي 

 

أنثى ذكر أنثى ذكر 

44الرتبية 

194124السنة التحضريية 

114318الرشيعة وأصول الدين 

5 23العلوم اإلدارية 

66العلوم واآلداب برشورة البكالوريوس 

178العلوم واآلداب بنجران 

33الهندسة 

112علوم الحاسب ونظم املعلومات 

1113كلية اللغات 

املاجستري 
44الرشيعة واصول الدين

11العلوم و االداب

48254178اإلجامل 
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  3 - أعداد طالب وطالبات المنح الدراسية موزعين حسب الدرجة العلمية والجنسية 
لعام 1436-1437هـ  : 

          بلــغ عــدد الطــالب املســتجدين يف جامعــة نجــران للعــام الجامعــي 1436-1437هـــ  يف  مرحلــة البكالوريــوس إىل 73  طالبــاً وطالبــة  ، ووصل  

عــدد الطــالب الذكــور إىل  48  طالبــاً و 25 طالبــة ،  بينــام قبــل يف مرحلــة الدراســات العليــا حــوال 5 طــالب غــري ســعوديني .   و يوضــح الجــدول 

رقــم ) 18 (   إجــامل أعــداد الطــالب والطالبــات بالجامعــة يف العــام الــدرايس 1436-1437هـــ  موزعــني حســب مرحلة الدراســة والجنســية  : 

الدراجة العلمية 
                     اإلجامل غري عريب عريب دول مجلس التعاون 

املجموع أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

500000505الدراسات العليا

00422560482573البكالوريوس

000000000دبلوم دون الجامعي

50422560532578اإلجامل الكيل

املنح الدراسية 

6%دول مجلس التعاون

85%عريب

9%غري عريب

100%املجموع 
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      4 - أعداد طالب وطالبات المنح موزعين حسب المجال والجنسية لعام 1436-1437هـ   : 
                 بلــغ عــدد الطــالب الذيــن قبلــوا يف عــام 1436 - 1437هـــ  مــن الكليــات اإلنســانية وخدمــة املجتمــع للعــام املــايض قرابــة 46 طالبــاً وطالبــة 

. وكان العــدد األكــر مــن الجنســيات العربيةحيــث بلــغ عــدد الطــالب 48 طالــب وعــدد الطالبــات وصــل إىل 25 طالبــة . كــام وصــل عــدد املســتجدين  

يف الكليــات العلميــة والهندســية إىل 32 طالــب وطالبــة .  و يوضــح الجــدول رقــم ) 19 (  إجــامل أعــداد الطــالب والطالبــات بالجامعــة يف العــام الــدرايس 

1436-1437هـــ  موزعــني حســب مرحلــة الدراســة والجنــس واملجــال  : 

الدراجة العلمية 
                    اإلجامل غري عريب عريب دول مجلس التعاون 

املجموع أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

002570025732الكليات العلمية والهندسية 

000000000الكليات الصحية

50231800281846الكليات اإلنسانية وخدمة املجتمع

50482500532578اإلجامل الكيل

0

10

20

30

40

50

ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى

دول مجلس التعاون عربي غير عربي

ام رسم بياني يوضح عدد الطالب حسب المرحلة الدراسية لع
هـ ۱٤۳۷-۱٤۳٦

الدراسات العليا البكالوريوس دبلوم دون الجامعي
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العدد الجنسية نوع املنحة 

1مقيم / قبائل ربع خالداخيل

1سريالنكاداخيل

2جزائريداخيل

2نيجرييخارجي

1اندونيسياخارجي

1كويتيداخيل

1بنجالديشخارجي

1اردينداخيل

7سوداينداخيل

1بيننيخارجي

1السنغاليةداخيل

18سوريداخيل

13مرصيداخيل

32غري محددداخيل

141مينيداخيل

50مينيخارجي

2موريتاينداخيل

1سريالنكاخارجي

276اإلجامل 

5 - أعداد طالب وطالبات المنح الكلي :  
             بلغ عدد طالب وطالبات املنح حوال 276 طالب وطالبة منذ بداية  السامح للطالب 

األجانب بالدراسة داخل أو خارج اململكة .  و يوضح الجدول رقم ) 20 (  إجامل أعداد الطالب 

والطالبات بالجامعة  موزعني حسب نوع املنحة والجنسية  : 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

قبائل ربع خالي/ مقيم 
سيرالنكا
جزائري
نيجيري

اندونيسيا
كويتي

بنجالديش
اردني

سوداني
بينين

السنغالية
سوري

مصري
غير محدد

يمني
يمني

موريتاني
سيرالنكا

العدد
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  الباب الثالث

  أعداد أعضاء هيئة التدرييس ومن في حكمهم 

أعداد أعضاء هيئة التدرييس ومن في حكمهم الذين 
تم تعينهم أو ترقيتهم خالل هذا العام . 

نسبة السعودة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم   
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 1- أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب الكلية والرتبة العلمية والجنسية : 

          بلغ إجامل أعضاء هيئة التدريس ومن يف حمكمهم بالجامعة إىل 1556 عضواً ، حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم 

من السعوديني 793 عضواً منهم 506 ذكور و 287 اناث ، أما فيام يخص أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من غري السعوديني فقد 

 وصل عددهم إىل 763 عضواً منهم 501 ذكور و 262 من اإلناث . 

ويبني الجدول رقم ) 21 ( توزيع أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب الكلية والرتبة العلمية والجنس والجنسية . 

الجهة 
  الجنسية

 

املجموع مدرسمعيد محارض أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ  

جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر 

طب االسنان
000040003000034034سعودي

00304090000016016غري سعودي

التمريض
000000000300033سعودي

04010445000541923غري سعودي

 الهندسة
00101002903600076076سعودي

204032030000041041غري سعودي

العلوم اإلدارية
0010503263239007045115سعودي

306030195110000443074غري سعودي

 اللغات
000000000000000سعودي

000212110000257غري سعودي

العلوم واآلداب برشورة
00003268263620374683سعودي

002520231720700327146117غري سعودي

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 
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الجهة 
الجنسية  

 

املجموع مدرسمعيد محارض أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ  

جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر 

الرتبية
003221380190083038سعودي

202652209000093746غري سعودي

املجتمع
000000322100538سعودي

00736250001019524غري سعودي

علوم الحاسب ونظم املعلومات
0000202711161900453075سعودي

000070590002121123غري سعودي

العلوم و اآلداب
20314017391743304683129سعودي

3012127191070052572986غري سعودي

العلوم الطبية التطبيقية
0000202102540048452سعودي

0030164125000031940غري سعودي

الطب
1020363001330052658سعودي

23882592090000552984غري سعودي

الصيدلة
000030103000707سعودي

102060150000024024غري سعودي

الرشيعة و اصول الدين
0020195191922900623395سعودي

007015180001031132غري سعودي

عامدة الدراسات العليا
000220000000224سعودي

000000000000000غري سعودي

عامدة شؤون املكتبات
102000000000303سعودي

000020100000303غري سعودي
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الجهة 
الجنسية  

 

املجموع مدرسمعيد محارض أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ  

جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر 

عامدة خدمة املجتمع 
000000110100123سعودي

001012217000014923غري سعودي

عامدة السنة التحضريية
000000000050505سعودي

001015322180000382159غري سعودي

وكالة الجامعة
002000000000202سعودي

000000000000000غري سعودي

وكالة الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي

100000000000101سعودي

000000300000303غري سعودي

وكالة الجامعة للتطوير و 

الجودة

100000000000101سعودي

302210000000628غري سعودي

إدارات الجامعة والكليات 

املساندة 

000000000010010010سعودي

000000000013813821غري سعودي

االجامل

60175921115994222177100506287793سعودي

198844322910414688002319501262763غري سعودي

25810148321115305182222177331910075491556املجموع الكىل
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 2 - أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املجال : 

        بلغ إجامل أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة حسب املجال 1556 عضواََ ، وبلغ عدد األعضاء يف اإلدارات والعامدات 

قرابة 45 عضواً ، ووصل عدد األعضاء يف الكليات اإلنسانية وخدمة املجتمع إىل 658 عضواً ، بينام كان عدد األعضاء يف الكليات الصحية قرابة 

341 عضواً ، ووصل عدد األعضاء يف الكليات العلمية والهندسية إىل 411 عضواً ،  ويبني الجدول رقم ) 22 ( توزيع أعضاء هيئة التدريس ومن 

 يف حكمهم بالجامعة موزعني حسب املجال والجنسية والجنس : 

اإلجامل الكيلمدرس معيدمحارضأستاذ مشاركأستاذ مساعدأستاذ الجنسالكلية 

اإلدارات والعامدات 
9103430018101ذكر 

145261845أنثى 

الكليات اإلنسانية وخدمة املجتمع 
761104916715345ذكر

03369991084313أنثى

الكليات الصحية 
4189682710271ذكر

79201910570أنثى

الكليات العلمية والهندسية 
51287102840290ذكر

022138582121أنثى

اإلجامل

25101321305222331007ذكر

84811518217719549أنثى

33149436487399521556
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 3 - أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املؤهل العلمي : 

        بلغ إجامل أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة حسب املؤهل العلمي 1556 عضواََ حيث يتضح أن الحاصلني عىل درجة 

الدكتوراه يبلغ عددهم 609 عضواََ وهي تشكل القيمة العضمى ، أما الحاصلون عىل درجة املاجستري فيبلغ عددهم 542 عضواً أما الحاصلون عىل 

درجة البكالوريوس فيبلغ عددهم 405 عضواً . ويبني الجدول رقم ) 23 ( توزيع أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة موزعني حسب 

 املؤهل العلمي والجنسية والجنس : 

الجنسية  

 

املجموع بكالوريوس  ما جستري  دكتوراه   

جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر 

971219294217181506287793سعودي

35314714611025501262763غري سعودي

45015933820421918610075491556املجموع 

6095424051556اإلجامل 
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أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

بكالوريوسماجستيردكتوراه

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم موزعين حسب المؤهل العلمي 
والجنسية 

سعودي غير سعودي
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 4 - أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب املرتبة العلمية : 

  يبني الجدول رقم ) 24 ( أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة حسب املرتبة العلمية حيث بلغ عدد من يشغلون مرتبة أستاذ 

33 عضواً ، أما عدد األساتذة املشاركني فقد بلغ 149 عضواً ، وبلغ عدد األساتذة املساعدين 436  عضواً وبلغ عدد املحارضين 487 عضواً ، وبلغ 

عدد املعيدين 399 منهم 222 معيد و 177    معيدة ، وبلغ عدد املدرسني 52 مدرس . 

الجهة 
الجنسية  

 

املجموع مدرسمعيد محارض أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ  

جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر 

االجامل

60175921115994222177100506287793سعودي

198844322910414688002319501262763غري سعودي

25810148321115305182222177331910075491556

0
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100
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200

250

انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

مدرسمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

مية أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم موزعين حسب المرتبة العل
والجنسية 

سعودي غير سعودي
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 5 - أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم عىل رأس العمل خالل السنوات الخمس األخرية : 

            إن يف اآلونة األخرية حصل تطور ملحوظ بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس السعوديني ومن يف حكمهم بالجامعة موزعني حسب الجنسية خالل 

السنوات الخمس املاضية ونجد أن أعداد أعضاء هيئة التدريس السعوديني  قد زاد من 687 عضواً إىل 793 عضواً حتى اآلن ويرجع ذلك التزايد إىل زيادة 

وظائف أعضاء هيئة التدريس يف ميزانية الجامعة ، كام نالحظ انخفاض تدريجي ألعضاء هيئة التدريس الغري سعوديني ووصل من 890 يف السنة املاضيه إىل 

 763 عضوا ، ويعود ذلك الرتاجع إىل التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس سعوديني واإلكتفاء من الغري سعوديني ، نظراً لكفائة أعضاء هيئة التدريس السعوديني . 

ويوضح الجدول رقم ) 25 ( تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب الجنسية . 

1438 / 14371437 / 14361436 / 14351435 / 14341434/ 1433الجنسية 

504616697687793سعودي

731802834890763غري سعودي

12351418153115771556املجموع 

504
616

697687

793

731
802834

890

763

1434/ 14331435 / 14341436 / 14351437 / 14361438 / 1437

تطور أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل 
السنوات الخمس األخيرة بالجامعة حسب الجنسية 

سعودي غير سعودي
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 1 - أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم الذين تم تعيينهم خالل عام التقرير : 

           بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الجدد ومن يف حكمهم يف مختلف الكليات 174 عضواً  منهم 102 من السعوديني و 72 من الغري سعوديني . 

ورغم أن التعيني قد تم عىل مختلف املراتب العلمية إال أن العدد األكرب كان يف مرتبة معيد حيث تم تعيني 117 عضواً يف مختلف كليات الجامعة ، 

 كم يبني الجدول رقم ) 26 ( أعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد ومن يف حكمهم يف مختلف الكليات . 

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم تعيينهم خالل عام 

الجهة 
  الجنسية

 

املجموع معيد محارض أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ  

جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر 

كلية اللغات 
0000000021213سعودي

0000000000000غري سعودي

كلية التمريض
0000000003033سعودي

0000000000000غري سعودي

كلية الهندسة
0000100070808سعودي

1000500000606غري سعودي

كلية العلوم اإلدارية
00002010910121022سعودي

00018710910181836غري سعودي

كلية العلوم واآلداب برشورة
0000100042527سعودي

1000110000213غري سعودي

كلية الرتبية
0000000115167سعودي

0000120000123غري سعودي
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الجهة 
  الجنسية

 

املجموع معيد محارض أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ  

جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر 

كلية العلوم و اآلداب
0000200041061016سعودي

1100020000134غري سعودي

كلية املجتمع
0000000034347سعودي

0000020034369غري سعودي

كلية الطب
0000101052729سعودي

0000310000314غري سعودي

كلية الصيدلة
0000000030303سعودي

0000000000000غري سعودي

كلية طب االسنان
0000000060606سعودي

2000400000606غري سعودي

كلية علوم الحاسب
0000000012123سعودي

0000000000000غري سعودي

كلية العلوم الطبية التطبيقية
0000001052628سعودي

0000100000101غري سعودي

اإلجـــمــــال

0000703150416042102سعودي

51012315101214413172غري سعودي

5101301541625510173174املجموع
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كلية اللغات  كلية التمريض كلية الهندسة كلية العلوم 
اإلدارية

كلية العلوم 
واآلداب بشرورة

كلية التربية كلية العلوم و 
اآلداب

كلية المجتمع كلية الطب كلية الصيدلة انكلية طب االسن كلية علوم 
الحاسب

كلية العلوم 
قيةالطبية التطبي

رسم بياني يوضح مجموع أعضاء هيئة التدريس المعينين خالل عام التقرير 
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم ترقيتهم خالل عام 
 2 - أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم الذين تم ترقيتهم خالل عام التقرير : 

          بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الجدد ومن يف حكمهم يف مختلف الكليات 92 عضواً  منهم 63 من السعوديني  و   29  من الغري 

سعوديني ، وكان عد الذكور 64 بينام عدد اإلناث 28 . 

 ويوضح الجدول رقم ) 27 ( أعداد أعضاء هيئة التدريس املرتقني  ومن يف حكمهم يف مختلف الكليات . 
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كلية الطب كلية الهندسة كلية العلوم 
اإلدارية

كلية العلوم 
واآلداب بشرورة

كلية التربية كلية العلوم و 
اآلداب

كلية المجتمع  كلية الصيدلة  كلية الشريعة و
اصول الدين

نكلية طب االسنا كلية علوم 
الحاسب

بية كلية العلوم الط
التطبيقية 

وكالة الجامعة 
دة للتطوير والجو

عمادة السنة 
التحضيرية 

رسم بياني يوضح أعداد أعضاء هيئة التدريس المترقين خالل عام التقرير 
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الجهة 
  الجنسية

 

املجموع معيد محارض أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ  

جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر 

كلية الطب
42426سعودي

40404غري سعودي

كلية الهندسة
13404سعودي

000غري سعودي

كلية العلوم اإلدارية
12303سعودي

01101غري سعودي

كلية العلوم واآلداب برشورة
12033 سعودي

2202غري سعودي

كلية الرتبية
32255712سعودي

04044غري سعودي

كلية العلوم و اآلداب
1125369سعودي

2202 غري سعودي

كلية املجتمع 
11202سعودي

12123غري سعودي

كلية الصيدلة
24606سعودي

000غري سعودي
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الجهة 
  الجنسية

 

املجموع معيد محارض أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ  

جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر 

كلية الرشيعة و اصول الدين
10014516سعودي

50505غري سعودي

كلية طب االسنان
2202سعودي

000غري سعودي

كلية علوم الحاسب
61617سعودي

1101 غري سعودي

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
12303سعودي

112224غري سعودي

وكالة الجامعة للتطوير 

والجودة 

000سعودي

2202غري سعودي

عامدة السنة التحضريية 
000سعودي

1101غري سعودي

اإلجـــمــــال

1011156251310432063سعودي

0080118101021829غري سعودي

10912614261320642892املجموع



111

111

نسبة السعوديني  املجموع  غري سعودي  سعودي  الرتبة العلمية 
22.22%62733أستاذ

17.32%22127149أستاذ مشارك 
30.93%103333436أستاذ مساعد 

5.73%253234487محارض
100%3990399معيد
23.80%104252مدرس

100%7937631556اإلجامل

           بلغ  نسبة السعودة بالنسبة لدرجة أستاذ للسعوديني نسبة تقدر بـ 22.22% ، وبلغت يف درجة أستاذ مشارك نسبة قدرها %17.32 ، 

بينام وصلت النسبة لرتبة أستاذ مساعد إىل 30.93% ، ,وبلغت رتبة محارض نسبة 5,73% ، واملدرسون وصلت النسبة إىل %23,80 . 

بيام يف رتبة معيد أغلب األعضاء هم سعودييون ومل يكون هناك نسبة سعودة . 

 ويوضح الجدول رقم ) 28 ( نسبة السعودة ألعضاء هيئة التدريس خالل العام 1436 - 1437هـ  . 

نسبة السعودة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم   



التقرير السنوي 

112

11%
9%

15%

3%

50%

12%

نسبة السعودة ألعضاء هيئة التدريس 

أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر معيد مدرس



113

113

الباب الرابع 

  اإلبتعاث 

  التدريب

اإلبتعاث والتدريب  
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اإلبتعاث   

1- املبتعثون الجدد : 

 1 / 1 املبتعثون الجدد للداخل : 

         بلغ عدد املبتعثون الجدد للداخل 28 مبتعثاً منهم 19 

من الطالب الذكور و 9 من الطالبات اإلناث . 

كام يوضح الجدول رقم ) 29 ( التال : 

الكلية 
  الجنس 

 

املؤهل 

املجموع  زمالة  ماجستري دكتوراه 

الرتبية
0ذكر

2 2أنثى

الرشيعة
729ذكر

112أنثى

العلوم اإلدارية
145ذكر

11أنثى

العلوم واآلداب   
2 2ذكر

22 أنثى

العلوم واآلداب رشورة
11ذكر

0 أنثى

الطب
0 ذكر

11أنثى

طب األسنان
22ذكر

0أنثى

التمريض 
0ذكر

11أنثى

اإلجامل

116219ذكر

3519أنثى

1411328املجموع 

0

1
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5

6

7

8

ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى

التربية الشريعة العلوم 
اإلدارية

العلوم 
واآلداب   

العلوم 
واآلداب 
شرورة

الطب طب األسنان التمريض 

والكلية  رسم بياني يوضح عدد المبتعثين للداخل حسب المؤهل
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1- املبتعثون الجدد : 

 1 / 1 املبتعثون الجدد للداخل : 

        بلغ عدد املبتعثون الجدد للخارج 61 مبتعثاً منهم 54 من 

الطالب الذكور و 7 من الطالبات اإلناث . 

كام يوضح الجدول رقم ) 30 ( التال : 

الكلية 
  الجنس 

 

املؤهل 

املجموعأخرى   زمالة  ماجستري دكتوراه 

الرتبية
22ذكر

22أنثى

العلوم اإلدارية 
3126ذكر

11أنثى 

العلوم واآلداب   
112ذكر

0أنثى

العلوم واآلداب رشورة
11ذكر

0أنثى

الهندسة
336ذكر

0أنثى

التمريض 
0ذكر 

123أنثى 

طب األسنان
167ذكر

0أنثى

الصيدلة 
3418ذكر 

0أنثى 

الطب 
11ذكر

0أنثى

العلوم الطبية التطبيقية 
25310ذكر 

0أنثى 

الحاسب
82111ذكر

11أنثى

اإلجامل

231211854ذكر

03047أنثى

231512261املجموع 
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خارج رسم بياني يوضح مجموع الطالب المبتعثين في ال
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الكلية 
  الجنس 

 

املؤهل 

املجموعأخرى   زمالة  ماجستري دكتوراه 

الرتبية
22ذكر

22أنثى

العلوم واآلداب   
11ذكر

0أنثى

العلوم واآلداب رشورة
11ذكر

0أنثى

الهندسة
33ذكر

0أنثى

طب األسنان
145ذكر

0أنثى

الطب 
112ذكر

0أنثى

الحاسب
6219ذكر

11أنثى

اإلجامل

10211023ذكر

01023أنثى

 10311226

 : املتحــدة  الواليــات  يف  للخــارج  الجــدد  املبتعثــون   2  /  1 

ــون  ــا موزع ــارج  26 مبتعث ــدد للخ ــون الج ــدد املبتعث ــغ ع        بل

مــن حيــث الدرجــة العلميــة التــي أبتعثــوا للحصــول عليهــا والجنــس 

والكليــة كــام يوضــح الجــدول رقــم ) 31 ( التــال : 

0
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6

7

ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى

التربية العلوم واآلداب العلوم واآلداب   
شرورة

الهندسة طب األسنان الطب  الحاسب

حسب  رسم بياني يوضح عدد المبتعثين للداخل
المؤهل والكلية 
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       وقــد تــم توزيــع املبتعثــني الجــدد للدراســة بالداخــل والخــارج عــىل 5 دول ، جــاءت اململكــة املتحــدة  يف املرتبــة األوىل بحــوال ) 33 ( 

مبتعــث ، يليهــا  اململكــة العربيــة الســعودية بحــوال ) 28 ( مبتعــث ، ثــم الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف املرتبــة الثالثــة بـــ ) 26 ( مبتعــث . 

و يوضح الجدول رقم ) 32 ( املبتعثون الجدد للدراسة يف الداخل والخارج موزعني حسب مكان الدراسة والدرجة العلمية والجنس . 

الكلية 
  الجنس 

 

املؤهل 

املجموعأخرىزمالة  ماجستري دكتوراه 

اململكة العربية السعودية
19 1162ذكر

3519أنثى

الواليات املتحدة االمريكية
10211023ذكر

01023أنثى

اململكة املتحدة
681428ذكر

235أنثى

اسرتاليا
11ذكر

0أنثى

كندا
11ذكر

0أنثى

االجامل

271832472أنثى

381517ذكر

302642989أنثى

0
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30

المملكة 
العربية 
السعودية

الواليات 
المتحدة 
االمريكية

المملكة 
المتحدة

استراليا كندا

رسم بياني يوضح عدد المبتعثون حسب دولة اإلبتعاث 
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2 - املبتعثون الذين يواصلون دراستهم : 

 1 / 2 املبتعثون الذين يواصلون دراستهم بالداخل : 

           بلغ عدد املبتعثون الذين يواصلون دراستهم بالداخل )  94 ( 

مبتعثاً ، وكان عدد الطالب الذكور 53 وعدد اإلناث 41 . ويوضح الجدول 

رقم ) 33 ( الطالب وهم موزعون من حيث الدرجة العلمية التي ابتعثوا 

للحصول عليها والتخصص والدرجة العلمية والجنس : 

الكلية 
  الجنس 

 

املؤهل 

املجموعزمالة  ماجستري دكتوراه 

الرتبية
22ذكر

4913أنثى

الرشيعة
18422ذكر

415أنثى

العلوم اإلدارية
167ذكر

11أنثى

العلوم واآلداب   
718ذكر

11112أنثى

العلوم واآلداب رشورة
213ذكر

213أنثى

التمريض
0ذكر

22أنثى

طب األسنان
66ذكر

0أنثى

الطب 
44ذكر

22أنثى

علوم الحاسب ونظم املعلومات
11ذكر

33أنثى

اإلجامل

30131053ذكر

1128241أنثى

41411294
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ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى

التربية الشريعة العلوم 
اإلدارية

العلوم 
واآلداب   

العلوم 
واآلداب 
شرورة

التمريض طب األسنان الطب  علوم 
الحاسب 
ونظم 

المعلومات

رسم بياني يوضح مجموع الطالب المبتعثين في الداخل 
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 : بالخــارج  دراســتهم  يواصلــون  الذيــن  املبتعثــون   2  /  2 

ــون دراســتهم بالخــارج )  229  ــن يواصل ــون الذي ــغ عــدد املبتعث             بل

( مبتعثــاً ، وكان عــدد الطــالب الذكــور قرابــة 184 بينــام عــدد اإلنــاث يصــل 

إىل 45 طالبــة مبتعثــه يف الخــارج ، ويوضــح الجــدول  الجــدول رقــم ) 34 ( 

الطــالب املبتعثــون يف الخــارج موزعــون مــن حيــث الدرجــة العلميــة التــي 

ابتعثــوا للحصــول عليهــا والتخصــص والدرجــة العلميــة والجنــس : 

الكلية 
  الجنس 

 

املؤهل 

املجموعأخرى  زمالة  ماجستري دكتوراه 

الرتبية
72110ذكر

32510أنثى

اللغات 
11ذكر

0أنثى

العلوم اإلدارية
127322ذكر

1427أنثى

العلوم الطبية التطبيقية
138425ذكر

0أنثى

العلوم واآلداب   
67114ذكر

111113أنثى

العلوم واآلداب رشورة
6219ذكر

314أنثى

الهندسة
1511531ذكر

0أنثى

التمريض 
0ذكر 

123أنثى

طب األسنان
161614ذكر

0أنثى

الطب 
614617ذكر

22أنثى

الصيدلة 
106319ذكر

0أنثى

علوم الحاسب ونظم املعلومات
15722ذكر

426أنثى

اإلجامل

9158530184ذكر

221001345أنثى

11368543229
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ن في رسم بياني يوضح مجموع الطالب المبتعثي
الداخل 
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       وقــد تــم توزيــع املبتعثــني الذيــن يواصلــون دراســتهم بالداخــل 

والخــارج عــىل  10  دول ، جــاءت الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف 

ــه  ــاً ومبتعث ــني إىل 106 مبتعث ــث وصــل عــدد املبتعث ــة األوىل حي املرتب

،  ثــم اململكــة العربيــة الســعودية يف املرتبــة الثانيــة حيــث بلــغ عــدد 

ــة  ــم اململكــة املتحــدة باملرتب ــني يف الداخــل إىل 94 مبتعــث ، ث املبتعث

الثالثــة بـــ 89 مبتعــث ، كــام جــاءت دولــة أســرتاليا يف املرتبــة الرابعــة بـ 

12 مبتعــث ، ويوضــح الجــدول رقــم ) 35 ( املبتعثــون الذيــن يواصلــون 

الدراســه يف الداخــل والخــارج موزعــني حســب مــكان الدراســة والدرجة 

العلميــة والجنــس . 

الدولة 
  الجنس 

 

املؤهل 

املجموعأخرىزمالة  ماجستري دكتوراه 

اململكة العربية السعودية
30131053ذكر

1128241أنثى

الواليات املتحدة االمريكية
423011588ذكر

38718أنثى

اململكة املتحدة
43171575ذكر

92314أنثى

اسرتاليا
10 82ذكر

2 2أنثى

كندا
1113ذكر

112أنثى

فرنسا
314ذكر

0أنثى

كوريا الجنوبية
11ذكر

0أنثى

إيرلندا 
11ذكر

0أنثى

السويد
11ذكر

0أنثى

ماليزيا
0ذكر

11أنثى

االجامل

126631532236ذكر

273821178أنثى 

   1531011743314
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3 - خريجوا اإلبتعاث : 

 1 / 3 خريجوا اإلبتعاث الخارجي حسب الجهة : 

            بلغ عدد خرجوا اإلبتعاث الخارجي حسب الجهة ) 7 ( مبتعثاً موزعون من حيث الدرجة العلمية التي ابتعثوا للحصول عليها والكلية 

والجنس كام يوضح الجدول رقم ) 36 ( التال : 

الكلية 
  الجنس 

 

املؤهل 

املجموعزمالة  ماجستري دكتوراه 

كلية العلوم اإلدارية 
33ذكر

11أنثى

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
22ذكر

0 أنثى

كلية العلوم واآلداب  
11ذكر

0أنثى

اإلجامل 

0606ذكر

0101أنثى

0707

0

0.5

1
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3.5

ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى

كلية العلوم اإلدارية  كلية العلوم الطبية التطبيقية  كلية العلوم واآلداب  

رسم بياني يوضح مجموع الخريجون حسب 
الجنس والجهة
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 2 / 3 خريجوا اإلبتعاث الداخيل و الخارجي حسب الدولة  : 

          بلغ عدد خرجوا اإلبتعاث الخارجي ) 7 (  مبتعث موزعون من حيث الدرجة العلمية التي ابتعثوا للحصول عليها والدولة والجنس 

كام يوضح الجدول رقم ) 37 ( التال : 

الدولة  
  الجنس 

 

املؤهل 

املجموعزمالة  ماجستري دكتوراه 

الواليات املتحدة األمريكية 
11ذكر

11أنثى

اململكة املتحدة 
44ذكر

0أنثى

 أسرتاليا 
11ذكر

0أنثى

اإلجامل

0606ذكر

0101أنثى

0707

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر  أنثى 

الواليات المتحدة األمريكية  المملكة المتحدة  أستراليا 

رسم بياني يوضح مجموع الخريجون حسب 
الجنس والدولة 



123

123

تطوير الجهاز اإلداري : 

          حرصــا مــن الجامعــة  عــىل الرفــع املســتمر ملســتوى أداء موظفيهــا وفقــا ملــا يتطلبــه تطويــر أســاليب العمــل وتقنياتــه فقــد بذلــت 

الجامعــة جهــودا إلعــداد دورات تدريبيــه . ويشــري الجــدول التــال إىل أعــداد املتدربــني مــن منســويب الجامعــة مــن اإلداريــني والفنيــني الذيــن 

التحقــوا بربنامــج التدريــب خــالل عــام التقريــر حيــث بلــغ عددهــم 447 متدربــاً ومتدربــة ، كــام يوضــح الجــدول رقــم ) 38 ( : 

مكان الدورة  
  عدد الدورات  

 

أعداد املتدربني  

املجموعأنثى ذكر 

0000يف رحاب الجامعة
8941433447محلياً
0000دولياً

8941433447املجموع

التدريب    
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األنشطة والخدمات الطالبية   

المسابقـات الثقـافية     األنشطة الثقـافية    

األنشطة التدريبية      الدورات والندوات     

األنشطة الرياضية    األنشطة اإلجتماعية     

التغذية   اإلسكان الجامعي   

الرعاية الصحية     

                              الباب الخامس   

صندوق الطالب    
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األنشطة الثقـافية   
        قامت الجامعة بتنفيذ العديد من األنشطة الطالبية ممثلة يف عامدة شؤون الطالب خالل العام الدرايس 1436 / 1437هـ العديد من األنشطة 

 الطالبية ، وقد تنوعت هذه األنشطة بني ثقافية وفنية رياضية وإجتامعية ومرسحية ، ويف ما ييل عرض ملا تم إنجازه يف مجاالت هذه األنشطة . 

- األنشطة الثقافية والفنية : 

 أقامت عامدة شؤون الطالب عددا من الدورات واألنشطة لطالب الجامعة خالل العام الجامعي 1436 / 1437هـ  . 

 حيث بلغ عدد املشاركني فيها 1391 طالباً وطالبة . 

األنشطة الثقافية والفنية والدورات التي أقامتها عامدة شؤون الطالب كام هو مبني يف الجدول رقم ) 39 ( : 

عدد الطالب املشاركني األنشطة الثقافيه م
70محارضة بعنوان : التخطيط وأهميته يف حياة الطالب1
10محارضة بعنوان : خطر املخدرات2
20محارضة بعنوان االنتامء واملواطنة3
68أصبوحة شعرية4
25محارضة آليات التعامل مع املكتبة الرقمية وقواعد البيانات5
44محارضة تثقيفية بعنوان ) رسطان الثدي (6
20محارضة توعية العراض التوحد / طيف التوحد7
8محارضة عن املخدرات 8
29محارضة كتابة السرية الذاتية 9
4متالزمة ما بعد الحيض 10
7محارضة كيفية اختيار الوظيفة 11
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عدد الطالب املشاركني األنشطة الثقافية م
35محارضة تثقيفية تربوية بعنوان »الطريق إل النجاح«12
44محارضة تثقيفية تربوية بعنوان13
70محارضة تثقيفية تربوية بعنوان"زيكا "14
70محارضة بعنوان ) االبداع وقوة  التخيل (15
25محارضة بعنوان : الرياضيات وتطبيقاتها16
35محارضة حول : أهمية اختيار التخصص17
35محارضة بعنوان )ارشاد ذوي االحتياجات الخاصة(18
150التوعية بأخطار املخدرات واألدمان19
25محارضة بعنوان : الرياضيات وتطبيقاتها16
35محارضة حول : أهمية اختيار التخصص17
35محارضة بعنوان )ارشاد ذوي االحتياجات الخاصة(18
150التوعية بأخطار املخدرات واألدمان19
17محارضة كيفية التعامل مع ورقة االمتحان20
400التوعية ألهمية ترشيد املياه21
60خطر املخدرات أثرها عىل الفرد واملجتمع22
18محارضة )إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا( 23
21محارضة) فوائد مستنبطه من تفسري بعض سور القرآن(.24
16محارضة)وبالوالدين احساناً(25
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عدد الطالب املشاركني األنشطة الثقافيةم
11محارضة )تدبر القرآن وأثره يف حياة املسلم (26
50برنامج بالقرآن اهتديت27
10محارضة )العدوان عىل املرأة يف املؤمترات الدولية(28
14محارضة ) تقدير الذات (29
1367املجموع  



التقرير السنوي 

128

عدد الطالب املشاركني نوع املسابقة م
65مسابقة ثقافية1
120املسابقة الدينية2
180املسابقة الثقافية3
39فعالية شاهيك علينا5
15    مسابقة " الخط العريب "6
45    مسابقة افضل عبارة للوطن  7
15   مسابقة التصوير الفوتوغرايف8
22  مسابقة الرسم الكاريكاتوري9
45مسابقة القرآن الكريم )أربع مستويات(10
25مسابقة الحديث النبوي )أربع مستويات(11
100سؤال عىل املايش – اربح مع النادي الثقايف12
170املشاركة الفاعلة يف املؤمتر العلمي السابع بجامعة نجران13
252التحضري للمشاركة يف امللتقى العلمي السابع لطلبة وطالبات الجامعة 14
32التصفية النهائية للمسابقة الثقافية الكربى التابعة لعامدة شؤون الطالب15
47التصفية النهائية للمسابقة الثقافية الكربى التابعة لعامدة شؤون الطالب بنات 16

1172املجموع

المسابقـات الثقـافية   
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عدد الطالب املشاركني الدورات والندوات م
30دورة عن )نظام التعلم اإللكرتوين( الرتبية 1
25ندوة عن )تنمية دافعية التعلم(الرتبية2
22دورة بعنوان )مقدمة يف فن الرسم الحر(3
25دورة يف االعالم الصحفي4
33دورة حول : التميز العلمي5
15ندوة بعنوان الخوف عند األطفال6
24ندوة بعنوان ))مقياس الصورة الجانبية لطفل الروضة((7
8MATLAPE 15دورة
26دورة تعليم اللغة االنجليزية9
23دورة يف كتابة املعادالت ووزنها وحسابها10
8دورة يف صباغة طبيعية باستخالص أصباغ طبيعية كالخضار والفواكه11
12دورة يف تحفيظ القران الكريم12
14دورة للطالبات يف الخط العريب والفن التشكييل والكاريكاتريي13
21دورة للطالبات يف  ) فن اإللقاء–الشعر –الخطابة(14
50دورة تدريبة بعنوان) لغة الجسد(15
23دورة )الفتاة والتقنية(16
17ورشة ملناقشة صعوبات التعليم االلكرتوين17
20ندوة علمية يف طب األرسة )الدورة الشهرية(18

الدورات والندوات    
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عدد الطالب املشاركني الدورات والندوات م
25ندوة علمية عن كذب األطفال19
22دورة املقابلة الشخصية 20
33دورة رسطان الثدي 21
14دورة أساليب التعامل مع الطفل العنيد22
30دورة تخصصية يف التعلم االلكرتوين للطالب – عامدة التعلم االلكرتوين املجتمع24
40ندوة "كيف نحقق النجاح ونتجنب الفشل يف حياتنا "د/ محمد عبد الفتاح25

57دورة حول ) القراءة املنهجية (26

23دورة حول ) أوزان الشعر العريب (27
28mathlap 13دورة حول : ) استخدام برنامج
22دورة حول: فن كتابة السرية الذاتية29
15دورة التفوق الدرايس30
25دورة تدريبية عن )البالك بورد(31
20اساسيات البحث العلمي32
6دورة يف ) اساسيات فن التصوير(33
25دورة للطالب عن الفساد أثره ومظاهره34
20دورة للطالب عن املشاركة املجتمعية35
18دورة يف اختيار التخصص36
32كيفية كتابة السرية الذاتية37
20كيفية إجراء املقابالت الشخصية38
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عدد الطالب املشاركني الدورات والندوات م
12دورة يف قراءة فضائل الصحابة ريض الله عنهم 40
23دورة )الفتاة والتقنية(41
19رشح األربعني النووية مع حفظها42
11رشح أسامء الله الحسنى43

964املجموع
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األنشطة التدريبية  
     شاركت الجامعة ممثلة يف عامدة شؤون الطالب بتنظيم عدد من األنشطة التدربية لطالب الجامعةوبلغ عدد الطالب املشاركني يف 

األنشطة التدريبية قرابة 303 طالب .  

 كام يوضح الجدول رقم ) 42 ( : 

عدد الطالب املشاركنينوع النشاطم
85تدريب عىل تخطيط لربنامج يومي يف رياض األطفال بنات 1
70تصميم البوم تعليمي لتنمية مهارات فنون اللغة عند طفل الروضة2
65ورشة عمل)مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل(3
38حلقة تصحيح تالوة4
45ورشة ملناقشة صعوبات التعليم االلكرتوين5

303املجموع
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األنشطة االجتماعية   

مــن  عــدداً  الطــالب  شــؤون  عــامدة  أقامــت      

ــة  ــات الجامع ــتوى كلي ــىل مس ــة ع ــطة اإلجتامعي األنش

 ، فيهــا 4088 طالــب وطالبــة  املشــاركني  عــدد  بلــغ 

ويوضــح الجــدول رقــم ) 43 ( أنــواع هــذه األنشــطة 

 . األنشــطة  عــدد  وكذلــك  فيهــا  املشــاركني   وعــدد 

حيــث نالحــظ أن حصيلــة العــدد األكــرب كان مــن نصيــب 

ــة  ــاءات التعريفي ــاركني يف اللق ــات املش ــالب والطالب الط

واإلرشــادية بكليــات الجامعــة . 

عدد الطالب املشاركني نوع النشاطم
650لقاءات  تعريفية  وارشادية  للطالب 1
55زيارة منفذ الوديعة + استقبال ضيوف الرحمن رشوره 2
70خدمة الحجيج3
950استقبال الطالب املستجدين4
350التربع بالدم5
640لقاءات اسبوعية 6
230اليوم العاملي للغة العربية7
250أسبوع التعريف بوحدة األمن والسالمة8
320ركن توعوي عن أرضار املخدرات9
150اللقاء األول باملجتمع املحيل بشأن ملتقى شباب مبدعون10
90االسبوع العريب للصم11
80التوعية بألية االسعافات االولية لحاالت الطوارئ "12
54حملة التوعية بالعنف االرسي13
90ركن تعريفي للتوعية بحفظ النعمة14
90حملة بصمة -عطاء طالبات جامعة نجران15
450احتفالية مبناسبة اليوم الوطني 85 )بنات(16
60احتفالية مبناسبة الجنادرية 1730
30زيارة الثانوية الثالثة رشوره18
150ركن تعريفي بحملة بيئتنا تحتاجنا19
18زيارة الغرفة التجارية التمريض بنات 20
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عدد الطالب املشاركني نوع النشاطم
130مشاركة بربنامج مكافحة التدخني21
190حفل ختامي لألنشطة الطالبية22
30رحلة برية23
60لقاء مع شخصية24
55زيارة ملركز خدمات الرتبية الخاصة بنجران25
70املشاركة يف فعاليات )اسبوع الشجرة(26
45املشاركة يف فعاليات )اليوم العاملي للتوعية بالتوحد(27
210الربنامج التعريفي للطلبة الجدد يف املستوى االول – الفصل الدرايس الثاين التحضريية 28
35أهمية العمل التطوعي29
1500حفل التخرج30
35 رحلة رشكة الحكري31
120عمل معرض لقسم العامرة لعرض األعامل واالستفادة العامة للطالب املستجدين32
330النشاط املسايئ33
154ورشة عمل )األمن والسالمة يف املبنى( مبناسبة اليوم العاملي للدفاع املدين.34
112اليوم العاملي للمرأة )تحليل واقعي ملعناه(.35
70زيارة جمعية رفقاء36

4088املجموع
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األنشطة الرياضية     
     شاركت الجامعة ممثلة يف عامدة شؤون الطالب بتنظيم عدد من األنشطة الرياضية لطالب الجامعة كام نظمت العامدة عدد من 

البطوالت واألنشطة ، شارك فيها حوال 905 طالب . كام يوضح الجدول رقم ) 44 ( : 

عدد الطالب املشاركنينوع النشاطم
 220      مباريات ودية1
120دوري  كرة القدم2
 80تشغيل الصالة  الرياضية3
 35   مسابقة يف تنس الطاولة4
30مسابقة يف الفرفريه5
150كأس معال مدير الجامعة6
 73مسابقة )اخرتاق الضاحية(7
15تحدي )لعبة البلياردو(8
182انشطة رياضية اخرى9

905املجموع
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اإلسكان الجامعي    
       هنــاك فئــة مــن الطــالب اضطرتهــم ظــروف التحصيــل العلمــي إىل 

ــة  ــم املحلي ــن مجتمعاته ــداً ع ــش بعي ــم والعي ــم وذويه ــن أهليه ــرتاب ع اإلغ

ــري  ــم توف ــل يت ــب ب ــم فحس ــم له ــكن املالئ ــم الس ــة بتقدي ــي الجامع وال تكتف

جميــع أنــواع الرعايــة والخدمــات حتــى يتفرغــوا للدراســة يف جــو صحــي 

إجتامعــي ونفــيس ســليم مــام ينعكــس عــىل تحصيلهــم الــدرايس بصــورة 

ــا .  ــدود إمكانياته ــة يف ح ــه الجامع ــعى إلي ــذي تس ــدف ال ــو اله ــة وه  إيجابي

ويوضــح الجــدول رقــم ) 45 ( أعــداد الطــالب املســتفيدين باإلســكان الجامعــي 

حيــث بلــغ عــدد الطــالب املســتفيدين مــن اإلســكان الجامعــي )   368   ( طالبــاً 

وطالبــة .  موزعــني حســب مرئيــات الجامعــة . 

إجامل املستفيدين من اإلسكان الجامعي 

 السعوديني 

214طالب

106طالبة

الغري سعوديني

48طالب  

0طالبة 

368اإلجامل  

صورة ملبنى الطالبات برشورة 
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التغذية     
            قدمت العامدة ممثلة بعامدة شؤون الطالب ، وجبات غذائية للطالب والطالبات ، تنوعت ما بني وجبات إفطار وغداء فقط ، 

هذه الوجبات الغذائية يتم إعدادها وفق رشوط ومواصفات دقيقة ، ويتم متابعة تنفيذها للتأكد من عدم وجود مخالفات ، حيث بلغ 

إجامل أعداد الوجبات الغذائية  530000 وجبة غذائية . كام هو مبني يف الجدول رقم ) 46 ( : 

املجموع غداء إفطار 

350000180000530000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

إفطار  غداء 

رسم بياني يوضح عد وجبات الطالب خالل العام 
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صندوق الطالب     
         ولعــامدة شــؤون الطــالب مهــام اإلعــداد واإلرشاف عــىل صنــدوق الطــالب حيــث أن إجــامل عــدد املســتفيدين مــن الخدمــات 

التــي يقدمهــا صنــدوق الطــالب هــو 1090 طالــب وطالبــة  كــام هــو مبــني يف الجــدول رقــم ) 47 ( : 

القيمة املرصوفة بالريال أعداد الطلبة املستفيدين برامج الرعاية االجتامعية املقدمةم

353348800السلف1
448224000اإلعانات املقطوعة 2
7575000إعانة الزواج3
448800أخرى ) إعانة نظارة ( 4
170160200التشغيل الطاليب5

1090816800اإلجامل 
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أعداد الطالب والطالبات نوع الرعاية الصحية م
0العيادة النفسية 1
1428الخدمات العالجية 2
17446التحاليل3
3895األشعة 4

22769االجامل 

         بلــغ عــد املســتفيدين مــن الطــالب والطالبــات مــن املستشــفى الجامعــي قرابــة 22769 طالــب وطالبــة   كــام هــو 

مبــني يف الجــدول رقــم ) 48 ( : 

الرعاية الصحية      

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000

الخدمات العالجية  التحاليل األشعة 

معة رسم بياني يوضح أعداد المستفيدين من الرعاية الصحية بالجا
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البحث العلمي والمكتبات الجامعية    

 كراسي البحث   البحث العلمي    

التعاون والتنسيق   

المكتبات الجامعية    

المؤتمرات والندوات    

إستخدام التقنيات الحديثة 
في الشؤون التعليمية   

الباب السادس 
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         يعــد البحــث العلمــي مــن أهــم وظائــف الجامعــة وركائزهــا الرئيســة ، كــام يعــد مــؤرشاً عــىل تقــدم الجامعــات والتعريــف بهــا يف املحافــل 

الدوليــة وظهورهــا يف التصنيفــات العامليــة مــن خــالل منجزاتهــا يف هــذا املجــال. ومــن هــذا املنطلــق أولــت عــامدة البحــث العلمــي بالجامعــة جــل 

اهتاممهــا لتشــجيع وتطويــر البحــث العلمــي يف شــتى حقــول املعرفــة , حيــث تعمــل عــامدة البحــث العلمــي عــىل تشــجيع الباحثــني مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس بالجامعــة عــىل االنخــراط يف املشــاريع البحثيــة املدعومــة مــن الجامعــة، وقــد تحقــق للعــامدة العديــد مــن االنجازاتـــ كان مــن أهمها 

:

1( استكامل تجهيزات معمل مركز املواد املتقدمة وأبحاث النانو. 

2( إصدار املوافقة النهائية عىل دعم 583 مرشوعا بحثيا للمرحلة الخامسة.

3( مواصلــة اإلرشاف عــىل مــا تبقــى مــن مشــاريع املرحلــة الخامســة والبالــغ عددهــا 141 مــرشوع بحثــي وقــد تــم نــرش 30% مــن املرحلــة الخامســة 

يف مجــالت علميــة محكمــة والبقيــة يف طــور مراســلة املجــالت العلميــة ســعيا لنرشهــا.

4( تفعيل استقبال طلبات املشاريع البحثية إلكرتونيا.

5( تفعيــل دور املراكــز البحثيــة التاليــة : أ. مركــز البحــوث الصحيــة . ب. مركــز البحــوث العلميــة والهندســية.  ج. مركــز البحــوث الرشعيــة والرتبويــة 

واإلنســانية. وذلــك بإســناد مهمــة التحكيــم للمشــاريع البحثيــة يف مرحلتهــا السادســة مــن خاللهــا .

6( استقبال 262 مرشوعا بحثيا من مختلف كليات الجامعة ودراستها وتحكيمها للمرحلة السادسة من خالل الربنامج اإللكرتوين.

7( تطوير النامذج املطلوبة للمشاريع البحثية الجديدة وتوحيد اإلجراء يف املرحلة السادسة .

8( تطويــر النمــوذج املوحــد لطلــب الســلف وطلــب املكافــآت واعتــامده رســميا وتفعيــل تدويــره الكرتونيــا مــام يســهل إنهــاء اإلجــراءات املاليــة 

للبحثــني.

البحث العلمي      
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البحوث الجارية البحوث املنشورة املجاالت العلمية م

8441مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتامعية1

3117مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية 4

1437املجاالت االسرتاتيجية5

12995اإلجامل

   بلغت عدد البحوث الجارية واملنجزة قرابة 224 بحثاً كان نصيب البحوث املنجزة منها 129بحثاً ، ويوضح الجدول رقم ) 49 ( 

التال عدد البحوث التي نفذتها الجامعة . 
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كراسي البحث      
يهــدف هــذا الربنامــج إىل اســتكامل منظومــة البحــث العلمــي يف مجــاالت علميــة مهمــة وبخاصــة املجــاالت العلميــة والتقنيــة االســرتاتيجية , واالرتقــاء بهــا 

, وتحســني قدرتهــا عــىل االبتــكار , ووضــع مخرجــات يف خدمــة املجتمــع مبــا يحقــق التميــز يف مجــال البحــث والتطويــر واقتصاديــات املعرفــة . 

عىل نحو يسهم يف التنمية الوطنية وتنمية جيل متميز من العلامء والباحثني .

     كــام يوجــد يف الجامعــة كــريس االمــري مشــعل بــن عبداللــه بــن عبدالعزيــز لألمــراض املســتوطنة الــذي نظــم )  3 ( نــدوات  باإلضافــة إىل )  4 ( إصــدارات  

كــام يوضــح الجــدول رقــم ) 50 ( التــال : 

العددالكرايس والندوات واإلصداراتم

1عدد كرايس البحث 1

3الندوات2

4اإلصدارات 4
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التعاون والتنسيق       
         يضهــر أشــكال التعــاون والتنســيق التــي تــم مــع الجهــات املناظــرة يف الجامعــات ومؤسســات التعليــم العــال والهيئــات التعليميــة 

األخــرى داخــل وخــارج اململكــة كــام بالجــدول رقــم ) 51 ( :  

الجهة املتعاون معها مجاالت التعاون والتنسيق  م

1
تبادل الخربات وإجراء األبحاث املشرتكة والتدريب يف 

مجال التكنولوجيا
جامعة شنبوك الوطنية الكورية

جامعة غرناطة اإلسبانيةتكنولوجيا النانو2

األكادميية الصينية للعلومتكنولوجيا النانو3

املركز القومي املرصي للبحوثتكنولوجيا النانو4

5
إجراء أبحاث مختلفة يف مجال تطبيق تكنولوجيا النانو 

يف الصناعات البرتولية

املعهد اإلسباين للمحفزات والبرتوكيامويات التابع 

للمجلس القومي لألبحاث العلمية بأسبانيا
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المؤتمرات والندوات       
          شــاركت الجامعــة يف العديــد مــن املؤمتــرات والنــدوات مــن خــالل مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس بهــا داخــل وخــارج اململكــة وقــد بلــغ 

عــدد املؤمتــرات والنــدوات التــي شــارك فيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس ) 84 ( مؤمتــراً ونــدوة ، وبلــغ عــدد املشــاركني مــن أعضــاء هيئــة التدريــس

 ) 84 ( عضواً ، كام يوضح الجدول رقم ) 52 ( : 

عدد املشاركني  عدد املرمترات والندوات   مكان اإلنعقادم

--يف رحاب الجامعة1

--داخل اململكة )خارج الجامعة(2

8484خارج اململكة3

8484املجموع
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عــدد   )  53  ( رقــم  الجــدول  يوضــح  كــام      

أعضــاء  فيهــا  شــارك  التــي  والنــدوات  املؤمتــرات 

 : البلــد  حســب  اململكــة  خــارج  التدريــس   هيئــة 

عدد املؤمترات والندواتالدولـــةم
30أمريكا1
16كندا2
6ماليزيا3
4اسرتاليا4
4بريطانيا5
4اإلمارات العربية املتحدة 6
3أسبانيا 7
3نيوزلندا8
2إيطاليا9
2أملانيا10
2اليابان11
2الجزائر12

1األرجنتني13

1التشيك14
1البوسنة والهرسك15

1الدمنارك16

1تركيا17
1مرص18

84املجموع 
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المكتبات الجامعية        
   1 - إجمالــي مقتنيــات مكتبــات الجامعــة : 

      يف سبيل النهوض بآداء مكتبات الجامعة لتواكب متطلبات املعرفة والبحث ملنسويب الجامعة من أعضاء هيئة تدريس والباحثني واملوظفني والطالب 

وغريهم من كافة املستفيدين ولتوفري املعلومات املختلفة لخدمة هذا الهدف أولت الجامعة اهتامماً كبرياً باملكتبات بإعتبارها إحدى الركائز األساسية يف 

العملية التعليمية والبحثية بالجامعة ، ويف هذا اإلطار تزود مكتبة األمري مشعل بن عبدالله مبجموعة من الكتب واملصادر باللغتني العربية واألنجلنزية يف 

شتى التخصصات بناًء عىل إختيارات األقسام و مام لذلك من دور كبري يف إثراء مقتنيات املكتبة من الكتب واملراجع حيث بلغ عدد العناوين ) 524874 (

 بواقع ) 12130234  ( مجلد ومادة ،  كام يوضح الجدول رقم ) 54 ( : 

إسم مركز البحوث م
املجموع 

مجلد ومادة عنوان
24591129580كتب علمية1
88264الدوريات2
165330املطبوعات الحكومية3
1530الرسائل الجامعية الورقية4
5)CD( 1530الرسائل الجامعية

50000012000000املكتبة الرقمية السعودية6

204 قاعدة204 قاعدةقواعد املعلومات7
52487412130234املجموع
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  3 - حركة إستعارة الكتب في مكتبات الجامعة خالل عام التقرير :
  

          وصلت أعداد املستعريين يف مكتبات الجامعة خالل عام التقرير إىل ) 5811 ( مستعرياً حيث وصل عدد الكتب 

 املعارة إىل ) 1297 ( كتيب ، كام يوضح الجدول رقم ) 55 ( . 

عدد مرات اإلعارةالفئات املستفيدةم
عدد الـكتب املـــعـــارة

املجموعكتب أجنبيةكتب عربية

63986410531917طالب بكالوريوس ودون الجامعي1

35137113250طالب دراسات عليا2
591171418323546أعضاء هيئة تدريس3
30553590موظفو الجامعة4
2628أفراد املجتمع5

1297277630355811املجموع
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 استخدام التقنيات الحديثة في الشؤون التعليمية 
         

ــا  ــة، وتعــد هــي األوىل مــن نوعه ــة يف الجامعــة تضاهــي املوجــودة يف الجامعــات العاملي ــة متكامل ــة الكرتوني           اســتطاعت العــامدة إنشــاء بيئ

عــىل مســتوى املنطقــة وتحتــوى عــىل أنظمــة عامليــة إلدارة التعلــم اإللكــرتوين واالختبــارات اإللكرتونية،كــام تحتــوي عــىل أنظمــة لتســجيل املحــارضات 

واملؤمتــرات اإللكرتونيــة ونقلهــا عــىل اإلنرتنــت، وأنظمــة لتأليــف املحتــوى ،ومســتودع الكــرتوين للوحــدات التعليميــة، وتتميــز هــذه األنظمــة بالتكامليــة 

فيــام بينهــا و مــع األنظمــة األخــرى يف الجامعــة.

حيــث أبرمــت الجامعــة عــدداً مــن العقــود مــع رشكات عامليــة لتقديــم أنظمــة وخدمــات متعلقــة بالتعلــم اإللكــرتوين، وتــأيت هــذه العقــود واالتفاقيــات 

يف إطــار ســعي الجامعــة للتوســع يف التعلــم اإللكــرتوين مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات وتوفــري جميــع املتطلبــات للعمليــة التعليميــة يف الجامعــة. وهــذه 

ــة هي: األنظم

    : )BlackBoard( نظام إدارة التعلم اإللكتروني بالك بورد

                                                      
             هــو نظــام إلدارة عمليــة التعليــم ومتابعــة الطلبــة ومراقبــة كفــاءة العمليــة التعليميــة يف املؤسســة التعليميــة , ويتيــح النظــام فــرص كبــرية 

للطلبــة يف أن يتواصلــوا مــع مقرراتهــم الدراســية خــارج قاعــة املحــارضات يف أي مــكان ويف أي وقــت وذلــك مــن خــالل أدوات متنوعــة لإلطــالع عــىل 

محتــوى املــادة العلميــة للمقــرر والتفاعــل معهــا بطــرق ميــرسة باإلضافــة إىل التواصــل مــع أســتاذ املقــرر و بقيــة الطلبــة املســجلني يف نفــس املقــرر 

بوســائل إلكرتونيــة مختلفــة. ويتكــون مــن أدوات ووســائل تتيــح ألعضــاء الهيئــة التدريســية القــدرة عــىل بنــاء مقــررات ديناميكيــة و تفاعليــة بســهولة 

كبــرية مــع إدارة محتــوى هــذه املقــررات بطريقــة مرنــة و بســيطة و حتــى يتمكــن مــن القيــام باملهــام اليوميــة للعمليــة التعليميــة بشــكل فعــال.

ويعترب نظام إدارة التعلم » Blackboard » واحدا من أقوى أنظمة التعلم اإللكرتوين حيث تستخدمه أكر من 3600 مؤسسة تعليمية عىل مستوى 

العامل يف تقديم خدمات تعليمية راقية للمعلم والطالب وأصبح لدى الجامعة حاليا عدد المحدود للرخص من املستخدمني سواء كانوا من أعضاء هيئة 

التدريس أو الطالب . 
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: BlackBoard Mobile(( توفير تطبيق التعليم اإللكتروني للهواتف الذكية - 
              يتيح برنامج بالك بورد موبايل الوصول إىل الكثري من املحتوى الخاص بعضو

هيئة التدريس والطالب بطريقة جذابة من أي مكان ويف أي وقت. وباإلمكان عمل 

جميع التعديالت املطلوبة عىل املقرر اإللكرتوين من خالل أي أجهزة ذكية .

:)Elluminate( مشروع أنظمة الفصول االفتراضية - 
        هو نظام يتيح التواصل املتزامن وغري املتزامن من قبل املحارض تجاه الطالب وبطرق منوعة وإمكانيات عاليه جدا , فهو نظام يتيح إمكانية عقد جلسة 

دراسية عن بعد حيث يتيح للمحارض فرصة االلتقاء مع الطالب وإعطائهم املحارضة عن بعد يف أي مكان ويف أي وقت.

:)QuestionMark( أنظمة االمتحانات اإللكترونية - 
         هو نظام متكامل إلدارة االختبارات التقوميية وهو يوفر إمكانية صياغة أسئلة وتنظيمها ضمن اختبارات أو تقوميات أو استبيانات , ويعطي للمحارض  

خيارات متعددة متكنه من إدارة االختبارات بشكل متميز , كام انه يوفر للطالب سهولة يف التعامل مع املحتوى , ويستطيع النظام عرض النتائج عىل شكل تقارير  

وبصياغات مختلفة.

 :)360 Echo( نظام تسجيل المحاضرات - 
          هو نظام يتيح للمحارض  تسجيل وحفظ وفهرسة املحارضات والدروس بالصوت والصورة يف أي وقت وأي مكان , كام يعطي للطالب فرصة الدخول إىل هذه 

املحارضات ومشاهدتها أكر من مرة وتحميلها عىل جهازه كام ميكنهم من الوصول إىل مقاطع محددة من املحارضات.
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   الـمحارضات اإللكرتونية : 

           اســتكامالً للــدور الــذي تقــوم بــه عــامدة التعلــم اإللكــرتوين والتعليــم عــن بعــد يف تفعيــل أنظمــة التعلــم اإللكــرتوين وذلــك بتحويــل املــواد 

الدراســية إىل مقــررات إلكرتونيــة تتيــح للطالــب ولعضــو هيئــة التدريــس التفاعــل والتواصــل املســتمر فيــام بينهــم وذلــك باالســتفادة مــن التقنيــات 

التعليميــة واألنظمــة املوجــودة يف العــامدة ، وقــد قــام عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بتصميــم مقرراتهــم اإللكرتونيــة الخاصــة بهــم عــىل نظــام 

إدارة التعلــم ) ) Black Board وإدراج املحتــوى والواجبــات واألنشــطة التفاعليــة التــي تســمح للطالــب باملشــاركة والتفاعــل معهــا ،وكذلــك اســتفاد 

عــدد منهــم مــن تنــوع األنظمــة املوجــودة فمنهــم مــن قــام بتســجيل محارضاتهــم عــىل نظــام تســجيل املحــارضات اإللكرتونيــة وبعــض املحــارضات 

كانــت تعطــى مبــارشة للطــالب عــن طريــق الحضــور املتزامــن عــرب نظــام ) BlackBoard Collaborate ( وكذلــك االســتفادة مــن نظــام االختبــارات 

اإللكرتونيــة) Question Mark ( يف عمــل اختبــارات للطــالب ويتــم رصدهــا بشــكل آل يف نظــام الدرجــات .

ــن  ــس الذي ــة التدري ــج تســجيل املحــارضات و باألخــص أعضــاء هيئ ــس عــىل برام ــة التدري ــة ألعضــاء هيئ ــد دورات تدريبي وقامــت العــامدة بعق

يقومــون بتدريــس طــالب االنتســاب للتســهيل عــىل طالــب ومســاعدته يف فهــم املقــرر وكان مــن نتائــج هــذه الــدورات تفعيــل عــدد مــن املقــررات 

اإللكرتونيــة الكاملــة والتــي تــم رفعهــا عــىل أنظمــة التعلــم اإللكــرتوين وإتاحتهــا لطــالب االنتســاب وقــد تــم تفعيــل عــدد مــن املقــررات يف كليــات 

الجامعــة املختلفــة . 

الفيديوهات التعليمية:

           وفــرت عــامدة التعلــم اإللكــرتوين والتعليــم عــن بعــد ألعضــاء هيئــة التدريــس و طــالب و طالبــات الجامعــة دروس تعليميــة عــن كيفيــة 

التعامــل مــع أنظمــة التعلــم اإللكــرتوين، و قــد تنوعــت الــدروس التعليميــة مــا بــني فيديوهــات تعليميــة تــرشح طريقــة الدخــول اىل األنظمــة و 

خصائــص األدوات املختلفــة املوجــودة يف كل نظــام و طريقــة التعامــل و التفاعــل مــع املقــررات اإللكرتونيــة املطروحــة.

وقد قسمت الدروس التعليمية إىل صنفني األول يختص بأعضاء هيئة التدريس والطالب  . 

كام وفرت العامدة دروس تعليمية عىل شكل ملفات نصية بصيغة ال Pdf  باإلمكان االطالع عليها و اإلستفادة من محتوياتها.



155

155

خدمة المجتمع     

  الدورات التدريبية     

الدبلومات    

خدمات الجامعة لمؤسسات وهيئات 

تفـاعل المجتمع مع نشاطات الجامعة     

وحدة اإلرشاد األكاديمي للطلبة 

الباب السابع   
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الدورات التدريبية     

      تــم إنشــاء عــامدة خدمــة املجتمــع والتعليــم املســتمر تأكيــداً عــىل أن دور الجامعــة ال ينحــرص يف تخريــج الطــالب والطالبات يف مختلــف التخصصات 
ــرصح التعليمــي .  ــا مــن اإلســتفادة مــن هــذا ال ــي ينبغــي أن تأخــذ نصيبه ــات األخــرى مــن املجتمــع الت ــد راعــت الفئ ــل إن الجامعــة ق  فحســب ، ب

ــة التــي ظلــت تقدمهــا للمجتمــع حيــث أقامــت  حيــث أصبحــت تقــدم برامــج الدبلــوم املتوســط والعــال باإلضافــة إىل الــدورات التدريبيــة والتثقيفي

عــامدة خدمــة املجتمــع عــددا مــن الــدورات التدريبيــة بالتعــاون مــع عــامدة التطويــر والجــودة فيــام يخــص منســوبوا الجامعــة ، ومــع عــامدة شــؤون 

الطــالب فيــام يخــص الطــالب  والتــي بلــغ عــدد الربامــج  ) 74 ( أســتفاد منهــا ) 3385 ( متدربــاً ، موزعــني كــام يف الجــدول رقــم ) 56 ( : 

عدد املتدربني عد الربامج

74 3385
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الدورات التدريبية المقـامة في عمادة خدمة المجتمع    

الفئة املستهدفة عدد املتدربني تاريخ انعقادهاسم الربنامج التدريبيم
أعضاء هيئة التدريس برشورة1436/10/2040هـاإلسهامات املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس 1
القيادات اإلدارية الدوائر الحكومية برشورة1436/11/2215هـاإلبداع الفكري – واستمطار األفكار  2
املواطنني باملجتمع املحيل برشورة1437/11/2225هـاالنتخابات البلدية 3
املجتمع املحيل برشورة 1436/12/155هـمنسك الحج4
طالب الرتبية امليدانية برشورة1436/12/3025هـإدارة الصف 5
املوظفني بالدوائر الحكومية برشورة1437/1/545هـأساسيات اللغة اإلنجليزية6
املوظفني بالدوائر الحكومية برشورة1437/1/511هـاملحاسبة لغري املحاسبني 7
املوظفني بالدوائر الحكومية برشورة1437/1/1123هـقبعات التفكري الست 8
9 Word املوظفني بالدوائر الحكومية برشورة1437/1/1915هـمعالجة النصوص
طالبات فرع جامعة نجران برشورة11437/1/2185هـرسطان الثدي 10
طالب فرع جامعة نجران برشورة1437/1/2137هـمعا ألسنان سليمة 11
طالبات وعضوات الجامعة برشورة1437/1/2185هـمحارضة توعوية عن رسطان الثدي 12
القيادات اإلدارية الدوائر الحكومية برشورة1437/1/2626هـاملدير املحرتف 13
طالب فرع جامعة نجران برشورة1437/1/26200هـمعرض مكافحة املخدرات 14
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الفئة املستهدفة عدد املتدربني تاريخ انعقادهاسم الربنامج التدريبيم
طالبات  فرع جامعة نجران برشورة 1437/2/3250هـمعرض مكافحة املخدرات 15
املوظفات  بالدوائر الحكومية برشورة1437/2/1014هـإعداد الجداول اإللكرتونية اكسل- طالبات 16
املوظفات  بالدوائر الحكومية برشورة1437/2/1027هـاإلبداع اإلداري واستمطار األفكار – طالبات 17
معلمني نهج الرواد برشورة1437/2/1122هـاستخدام التكنلوجيا يف التعليم 18
املوظفات  بالدوائر الحكومية برشورة1437/2/1114هـبرنامج االكسل19
املوظفات  بالدوائر الحكومية برشورة1437/2/1127هـالتطوير اإلداري واستمطار األفكار20
معلمني نهج الرواد برشورة1437/2/1820هـاستخدام التكنلوجيا يف التعليم 21
طالب مدارس منابع املعرفة برشورة1437/4/2245هـكيف تخطط مستقبلك22
طالب الثانوية العامة برشورة1437/4/2475هـحل املشكالت بطرق إبداعية23
أهال محافظة رشورة 1437/4/2433هـالتفكري بطرق إبداعية24
أهال محافظة رشورة  1437/4/25120هـالهمة وتحدي الصعاب25
أهال محافظة رشورة  1437/4/25150هـكيف تكون مبتكرا26
أهال محافظة رشورة  1437/4/2887هـاإلبداع وقوة التخيل27
أعضاء هيئة التدريس بنجران 1437/4/3048هـالخرائط الزمنية للنظام الداخيل للجودة28
عضوات هيئة التدريس بنجران 1437/4/3020هـالخرائط الزمنية للنظام الداخيل للجودة29
أهال محافظة رشورة  1437/4/3085هـتجارب ناجحة يف اإلبداع30
أهال محافظة رشورة  1437/4/3081هـتجارب ناجحة يف اإلبداع31
أهال محافظة رشورة  1437/5/151هـالعمل التطوعي املفهوم والوسائل32
أهال محافظة رشورة  1437/5/2140هـمهارات اإللقاء املبدع33
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الفئة املستهدفة عدد املتدربني تاريخ انعقادهاسم الربنامج التدريبيم
أهال محافظة رشورة  1437/5/575هـاملتطوع واحتياجات مؤسسات العمل التطوعي  34
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ــي  ــام الجامع ــن الع ــاين م ــدرايس الث ــل ال ــة الفص ــع بداي ــتمر م ــم املس ــع والتعلي ــة املجتم ــامدة خدم ــات بع ــدة الدبلوم ــاء وح ــم إنش         ت
1432/1431هـــ، حيــث تــم عقــد اتفاقيــة تعــاون بــني جامعــة نجــران والصنــدوق الخــريي االجتامعــي يهــدف هــذا االتفــاق إىل تدريــب 300 طالــب 

وطالبــة مــن الرشيحــة املســتهدفة يف تخصصــات مختلفــة، منهــا دبلــوم تقنيــة الربمجــة وقواعــد البيانــات ـــــ دبلــوم تطبيقــات الحاســب اآلل - دبلــوم 

اللغــة اإلنجليزيــة– دبلــوم املحاســبة ودبلــوم األعــامل املرصفيــة ، وتــأيت هــذه االتفاقيــة ضمــن جهــود عــامدة خدمــة املجتمــع والتعليــم املســتمر يف 

دعــم أبنــاء وبنــات األرس املحتاجــة يف منطقــة نجــران .

ــدورات املقدمــة مــن الصنــدوق الخــريي االجتامعــي، حيــث كانــت مســؤولية  تتــوىل وحــدة الدبلومــات مســؤولية تنظيــم وإرشاف الدبلومــات وال

ــال: الوحدةكالت

1. إعــداد الخطــط الدراســية للدبلومــات )اللغــة اإلنجليزيــة، الحاســب التطبيقــي، تقنيــة الربمجــة وقواعــد البيانــات، املحاســبة، األعــامل املرصفيــة ، 

الحاســب اآلل ، املــوارد البرشيــة ( 

2. إعداد وصف لجميع مقررات الدبلومات.

3. إنهــاء متطلبــات تســجيل الطــالب مثــل )تجهيــز ملــف الطالــب، توقيــع عقــود الطــالب، التنســيق مــع القبــول والتســجيل ألنهــاء مرحلــة قبــول 

الطــالب(.

4. التنسيق مع الصندوق الخريي االجتامعي لقبول ملفات وعقود الطالب.

5. التنسيق مع كليات الجامعة لتوفري العدد املطلوب من أعضاء هيئة التدريس لتدريس الطالب يف الدبلومات.

6. اإلرشاف عىل سري العملية التعليمية واإلرشاد األكادميي للطالب. 

الدبلومات     



163

163

املستفيدون املقرمدته الدبلومم

طالب–طالباتنجران –رشورهسنة واحدةالرتبية العام1

طالبنجرانسنة واحدةالتوجيه واإلرشاد النفيس2

طالب–طالباتنجران –رشورهسنة واحدةالحاسب التطبيقي3
طالب – طالباتنجرانسنتاناللغة االنجليزية4

طالب –طالباتنجران –رشورهسنتانتقنية الربمجة وقواعد البيانات5

طالباتنجرانسنتاناألعامل املرصفية6

طالب –طالباتنجران – رشورهسنتانعلوم الحاسب اآلل7

طالب – طالباترشورهسنتاناملوارد البرشية8

طالباتيدمهسنتانعلوم الحاسب اآلل9

           حيث بدأت هذه الدبلومات يف كل من نجران وفرع رشورة وفرع يدمه  ) طالب و طالبات ( كام يف الجدول  رقم ) 57 ( املرفق : 
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 - وحدة اإلرشاد األكادميي للطلبة املنتسبني :  
 

• تتوىل وحدة اإلرشاد األكادميي للمنتسبني اإلرشاف العام عىل برامج االنتساب بالجامعة .

• اإلرشاف األكادميي واإلداري عىل برامج االنتساب للطلبة املوقوفني يف سجون عسري، ونجران، من حيث ) التسجيل، الدورات التعريفية، 

االختبارات ، الرصد ( 

• اإلرشاف عىل التسجيل اإللكرتوين للمحارضات العلمية للطالب االنتساب بالتنسيق مع عامدة التعلم اإللكرتوين .

• إنهاء متطلبات تسجيل طالب السجون يف برامج االنتساب بالتنسيق مع عامدة القبول والتسجيل .

• إدارة برامج االنتساب بفرع العامدة مبحافظة يدمه بالتنسيق مع األقسام املختلفة .

• استقبال ايصاالت السداد وتوثيقها وأرشفتها، لطالب االنتساب بالجامعة .

• اإلرشاف االداري والعلمي عىل املواقع االلكرتونية الخاصة باالنتساب ) موقع وحدة االرشاد االكادميي، منتدى االنتساب، حساب االنتساب بـ 

تويرت  (   

وحدة اإلرشاد األكاديمي للطلبة المنتسبين      
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• تنمية قدرات قيادات املجتمع املحيل.

• تستثمر الجامعة املناسبات الدينية واالجتامعية والوطنية لزيادة الروابط اإلنسانية باملجتمع املحيل.

• تطوير مهارات أفراد املجتمع املحيل من خالل برامجها للتعليم املستمر.

• توجيه البحوث التطبيقية لحل املشكالت التي تواجه املجتمع املحيل.

• تقديم االستشارات للقطاعني العام والخاص.

• املشاركة يف املناسبات الثقافية التي ينظمها املجتمع.

• االرتقاء الحضاري باملجتمع املحيل من خالل إبراز القيمة التاريخية للمنطقة.

• تعزيز االنتامء الوطني عن طريق عقد املحارضات والندوات واملعارض املعززة لذلك.

• تفعيل دور املستشفى الجامعي لتلبي احتياجات أبناء املنطقة.

• املشاركة يف حل مشكالت املجتمع الصحية من خالل إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة.

• فتح التخصصات التي تتالءم مع احتياجات املجتمع وسوق العمل.

• تهيئة الطالب والطالبات لاللتحاق بقطاعات التوظيف املختلفة يف املجتمع املحيل.

• إكساب الخريجني املهارات والكفايات املطلوبة لسوق العمل.

• عقد ورش تدريبية ألفراد املجتمع املحيل تتعلق بتنمية اتجاهاتهم نحو مهنة التعليم وفق احتياجات املنطقة.

• تشكيل فرق عمل تطوعية من الطلبة وأفراد املجتمع املحيل لتنظيف البيئة واملحافظة عليها.

• تخصيص محارضات وندوات دورية للتوعية بالبيئة وامللوثات البيئية.

• توجيه الطالب والطالبات للتخطيط السليم الستثامر أوقات فراغهم وتوجيه طاقاتهم اإلبداعية نحو خدمة املجتمع

• تم توقيع عقود استشارات وتدريب بني الجامعة و إمارة منطقة نجران .

خدمات الجامعة لمؤسسات وهيئات المجتمع       
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• تم تدريب حاميل  الدبلومات الصحية دون الجامعية يف التخصصات الغري رسيرية  يف الجامعة ، واإلرشاف عىل تدريبهم يف املستشفى الجامعي ، 

ومستشفى امللك خالد، ومستشفى الوالدة واألطفال ، ومستشفى الظافر ، ومستشفى حبونا، ومستشفى ثار ويدمه، ومستشفى نجران العام .

• اإلرشاف عىل برنامج الحاسب اآليل واللغة االنجليزية للطالبات بفرع العامدة مبحافظة يدمه .

   تفاعل املجتمع مع نشاطات الجامعة  :  
1- املشاركة الفاعلة من أفراد ومؤسسات املجتمع املحيل يف كافة نشاطات الجامعة.

2- تقديم كافة املقرتحات التي تسهم يف تفعيل دور الجامعة بخدمة املجتمع.

3- الثناء عىل ما تقوم به الجامعة من نشاطات لتحفيزهم وتشجيعهم عىل التطوير املستمر.

4- متابعة ما تقوم به الجامعة من نشاطات وتقديم النقد البناء الذي يسهم يف النهوض بدور الجامعة بخدمة املجتمع.

5- االستجابة الفاعلة  للدراسات التي تقوم بها الجامعة من خالل تعبئة االستبانات ومناذج حرص املساهامت املجتمعية وإجراء املقابالت املبارشة  

للحصول عىل تغذية راجعة من كافة أفراد املجتمع املحيل حول  ما تقوم به الجامعة من نشاطات لخدمة املجتمع.

تفـاعل المجتمع مع نشاطات الجامعة        
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الشؤون اإلدارية والمشروعات                              الباب الثامن 

الجهاز اإلداري      

المشاريع      
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 الجهاز اإلداري     

الجهة 
الجنسية  

 

املجموع أخرى دبلوم بكالوريوس دبلوم عال  ما جستري  دكتوراه   

جملة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر 

اإلدارات 

10504011161125598134467411سعودي

000000000000000غري سعودي

10504011161125598134467411املجموع 

الكليات 

005000353672436128173107280سعودي

010000150001178غري سعودي

015000364172436129174114288املجموع 

العامدات 

1000009150261161834سعودي

000000000000000غري سعودي

1000009150261161834املجموع 

اإلجامل 

20100401551121975016530533192725سعودي

010000150001178غري سعودي

21100401561171975016531534199733املجموع 

 1 - الجهاز اإلداري  :  
          املشاركة بلغ إجامل موظفي الجامعة حسب مجموعة الوظائف اإلدارية والفنية والصحية ووظائف املستخدمني والعامل يف إدارة الجامعة 

والكليات والعامدات ) 733 ( موظف وموظفة ، وكان عدد السعوديني منهم 725 موظف وموظفة ويوضح الجدول رقم ) 58 ( التال أعداد املوظفني 

 موزعني حسب الجهة واملؤهل العلمي والجنسية والجنس . 
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 2 - املشاريع  :  
    بيان باملشاريع املعتمدة والجاري تنفيذها باملدينة الجامعية ، كام هو مبني يف الجدول رقم ) 59 ( : 

 قيمة العقد مدة املرشوع نسبة اإلنجازإسم املرشوعالرقم

92,658,617.00--100%أعامل املوقع العام )أسوار وبوابات وشبكات طرق(1

1002314188.982.139.60%املرحلة الثانية من البنية التحتية )1(2

1002376150,362,900.02%استكامل املرحلة الثانية ملرشوع البنية التحتية)2(3

100162099,763,529.00%استكامل جزء من البنود املؤجلة من املرحلة الثانية من البنية التحتية)3(4

100144014.523.933.06%كلية العلوم الصحية للبنات5

1001770156,817,529.50%انشاء وتجهيز كلية الهندسة والعلوم6

1005981908061%انشاء كلية علوم الحاسب7

100189094,890,330.00%انشاء كلية املجتمع )طالب(8

100180085,315,137.40%انشاء وتجهيز كلية العلوم الطبية التطبيقية )طالب(9

100159099,995,300.00%كلية الرتبية واملركز الجامعي لدراسة الطالبات10

100126091667543%انشاء كلية طب االسنان11

1001380146,974,676.32%االسكان الجامعي للطالب وأعضاء هيئة التدريس12

100144024,267,398.40%استكامل االسكان الجامعي للطالب وأعضاء هيئة التدريس13

1002337147,744,288.00%انشاء كلية الطب البرشي14

100190899,714,070.00%انشاء وتجهيز كلية الصيدلة15

99205898,587,485.50%انشاء كلية السنة التحضريية )بنني(16

992297109,905,236.36%إنشاء كلية العلوم االدارية17

100189075715817،28%انشاء كلية اللغات18

100174018,482,275.68%انشاء وتجهيز مركز التعليم االلكرتوين19

100190077326205.44%انشاء كلية املجتمع للبنات20

 المشاريع      
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 قيمة العقد مدة املرشوع نسبة اإلنجازإسم املرشوعالرقم

100168025237252،48%عامدة القبول والتسجيل21

100222781,846,880.00%انشاء وتجهيز كلية الرتبية22

10072015,596,925.00%انشاء مبنى الحاسب االل ومعالجة البيانات23

100720199,802,214.00%ايصال الطاقة الكهربائية للمدينة الجامعية )املرحلة االوىل(24

100720148,379,282.00%ايصال الطاقة الكهربائية للمدينة الجامعية )املرحلة الثانية(25

97280586,699,867.79%انشاء وتجهيز مبنى ادارة الجامعة26

75268879,910,802.80%انشاء كلية علوم الحاسب اآلل )طالبات(27

100166948,787,129.15%مبنى االدارة واملرسح )طالبات(28

68241469,978,859.50%انشاء وتجهيز مبنى السنة التحضريية )بنات(29

65241489,930,673.30%انشاء وتجهيز كلية الطب )طالبات(30

100180763,960,535.73%انشاء وتجهيز االستاد واملنشئات الرياضية واملالعب والصاالت املغلقة واملسبح الجامعي31

98139037,745,648.32%انشاء املكتبة املركزية32

80209969,959,088.23%انشاء وتجهيز كلية الرشيعة واصول الدين)طالب(33

987201,962,517.40%انشاء وتجهيز املسجد الجامع34

100127550,000,000.00%انشاء وتجهيز أساكن الطالبات35

100123519,437,000.00%تشجري ومقاومة الرمال املحيطة باملدينة الجامعية36

82230179977793%انشاء وتجهيز كلية العلوم الطبية التطبيقية بنات37

74183059,724,810.60%البنية التحتية واملباين املساندة للمدينة الجامعية برشوره38

81168069,926,254.00%انشاء وتجهيز كلية العلوم واآلداب برشوره39

100108080,000,000.00%البنية التحتية للمدينة الجامعية )املرحلة الثالثة(40

951570222,548,796.33%انشاء اسكان اعضاء هيئة التدريس41

421909400,146,398.00%انشاء وتجهيز املستشفى الجامعي42

76157099845201.70%إنشاء وتجهيز طب االسنان)طالبات(43
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100145299939875%إنشاء وتجهيز كلية اللغات والرتجمة)طالبات(44

64194650000000%إنشاء وتجهيز مدارس الطالب )ابتدايئ-متوسط-ثانوي(45

63194650000000%إنشاء وتجهيز مدارس الطالبات )ابتدايئ-متوسط-ثانوي(46

77166550000000%إنشا وتجهيز وتأثيث مساكن االطباء واملمرضات باملستشفى الجامعي47

73144020000000%إنشاء وتجهيز وتأثيث مطعم مجمع الطالب48

88138039999910%إنشاء وتجهيز املستودع املركزي ومستودع الكيامويات ومستودع املواد الخطرة49

71171479690210%إنشاء وتجهيز كلية العلوم واآلداب برشوره)طالبات(50

5313209937570%إنشاء وتجهيز ورش الصيانة والتشغيل52

52164389993398%إنشاء وتجهيز كلية العلوم واآلداب )طالبات(53

100193588000000%مرشوع البنية التحتية املرحلة الثالثة )استكامل االسوار والبوابات والطرق(54

90193243,785,478.80%انشاء وتجهيز مجمع العامدات املساندة)طالب(55

65190024,773,990.59%استكامل انشاء وتجهيز اسكان الطالب56

24171080000000%إنشاء وتجهيز وتأثيث أسكان اعضاء هيئة التدريس برشوره57

24108050000000%إنشاء وتجهيز وتأثيث إسكان الطالب والطالبات برشوره58

24108090000000%إنشاء وتجهيز وتأثيث كلية الصيدلة )طالبات(59

22108080000000%إنشاء وتجهيز وتأثيث كلية الرشيعة وأصول أدين )طالبات(60

31108050000000%إنشاء وتجهيز وتأثيث املرسح والصاالت وقاعات املؤمترات العامة 61

2412552000000%إنشاء وتجهيز مسجد إسكان الطالب62

1710772000000%إنشاء وتجهيز مسجد إسكان أعضاء هيئة التدريس63

36108010000000%إنشاء وتجهيز وتأثيث مجمع املطاعم طالبات64

52180080000000%انشاء وتجهيز العلوم واآلداب )طالب(65

107207878143%إنشاء وتجهيز مبنى الدفاع املدين66
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الشؤون المالية                               الباب التاسع      

البنود الرئيسية واإلعتمادات 

موارد الجامعة 

المقـارنة  بين المعتمد والمنصرف 
الفعلي ألبواب الميزانية     

تحول الشؤون المالية إلى التعامالت اإللكترونية 
وتفعيل التقنيات الحديثة     
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البنود الرئيسية واإلعتمادات المالية      

 1 - البنود الرئيسية وتوزيع اإلعتامدات املالية يف ميزانية الجامعة حسب األبواب :  
         بلغ إجامل اإلعتامدات بعد التعديل الواردة مبيزانية الجامعة للسنة املالية 1437 / 1438 هـ ) 2016م ( - واملناظرة للعام الدرايس 1436 / 1437 هـ . 

) 2015 / 2016م ( مبلغ ) 1,425,653,150 ( ريال موزعة عىل أبواب امليزانية املختلفة ،  وكان املنرصف الفعيل هو )  1,374,602,160 ( ريال . 

 كام هو مبني يف الجدول رقم ) 60 ( : 

املنرصف الفعيل املعتمد يف امليزانية بعد التعديل  البيان

364,347,000359,030,258تعويضات العاملني

243,024,875209,483,476السلع والخدمات 

00منافع اإلجتامعية 

110,124,000107,043,620مرصوفات أخرى 

708,157,275699,044,77األصول غري املالية 

 1,425,653,1501,374,602,160اإلجامل 
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  كام يوضح الجدول رقم ) 61 ( البنود الرئيسية واإلعتامدات املالية وما طرئ عليها من دعم أو تغيري يف ميزانية الجامعة : 
                                   

الباب األول : تعويضات العاملين 
نسبة املنرصف املنرصف الفعيل اإلعتامد بعد التعديل اإلعتامد األصيل رقم البند إسم البندم
211111226,000,000.00265,900,000.00263,162,221.970.99رواتب املوظفني املدنيني1
2111141,000,000,001,000,000.00948,788.490.95أجورعامل2
78,021,441.530.99  21112130,000,000.0079,000,000,00بدالت املوظفني املدنيني3
2111233,000,000.000,000,000,00 بدالت املوظفني باملؤسسات والهيئات العامة 4
211124150,000.00150,000.0083,983.320.56بدالت العامل5
21111534,000,000.005,700,000.005,433,823.460.95               مكافأة أطباء االمتياز 6
211115721,000.0021,000.0021,000.001.00       رواتب الوظائف املؤقتة االخرى 7
2122040.003,414,000.003,410,725.551.00مكافأة نهاية الخدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات8
2122080,00137,000.00136,860.001,00مكافأة نهاية الخدمة لوظائف املستخدمني9
2111313,450,000.005,050,000.005,049,836.451,00مكافآت املوظفني املدنيني10
211134675,000.00675,000.0025,394.860.04مكافآت العامل11
211224,500,000.003,250,000.002,700,000.000.83إسكان العيني12
2112390,000.000,000,000,00الكساوي العيني13

272,886,000.00364,347,000.00359,030,285.630.9854اإلجامل 
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الباب الثاني :   السلع والخدمات

نسبة املنرصف املنرصف الفعيل اإلعتامد بعد التعديل اإلعتامد األصيل رقم البند إسم البندم
2211114,000,000.00372,000.00371,574.561.00إستهالك الكهرباء14
2211122,350,000.002,350,000.00636,000.000.27إيصال الكهرباء15
2211211115,000.001,505,000.001,496,030.000.99إستهالك املياه16
2211219200,000.00200,000.0073,530.000.37نفقات مياه أخرى17

221131797,000.00797,000.00187,491.140.24خدمات الهاتف الثابت18

22113354,000.000.000.000.00خدمات املراسالت الربقية19
221134744,000.00744,000.00274,636.000.37خدمات االنرتنت20
221141184,000.0084,000.0030,613.000.36أجور الربيد21
221152180,000.000.000.000.00شحن الربي22
221154288,000.008,763,000.005,224,744.000.60نفقات ومستلزمات الشحن والنقل االخرى23
221211450,000.00450,000.00306,980.000.68محروقات لوسائط النقل24
221212225,000.00225,000.000.000.00محروقات اآلالت واملعدات واملحطات25
22122135,000.000.000.000.00غاز26
22131111,700,000.001,700,000.00898,465.000.53مخصصات اإلبتعاث27
2213136,918,000.008,294,418.007,364,842.000.91مستلزمات تعليمية28
22131433,997,000.002,997,000.002,996,700.001.00كتب ومراجع29
22132189,000.00189,000.0091,716.000.49حفالت وضيافات30
2213311,272,000.002,559,000.001,481,140.210.58املصاريف السفرية للموظفني املدنيني31
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نسبة املنرصف املنرصف الفعيل اإلعتامد بعد التعديل اإلعتامد األصيل رقم البند إسم البندم
221333675,000.000.000.000.00املصاريف السفرية للموظفني باملؤسسات والهيئات32
221344,388,000.0018,869,000.0018,729,373.000.99تذاكر السفر33
22141113,500,000.0013,500,000.0013,362,150.000.99أستئجار املباين واألرايض34
2214124,500,000.004,050,000.00857,500.000.21أستئجار املستودعات والورش35

2214291,482,000.00425,163.000.000.00استئجار أجهزة ومعدات وآالت أخرى36

222012,370,000.004,908,000.004,515,200.250.94مرصوفات مكتبية37
2220211,386,000.001,386,000.0021,000.000.02رخص وبرامج الحاسب اآلل38
2220292,609,000.002,609,000.001,074,501.000.41سلع وخدمات حاسب آل أخرى39
2220316,087,000.0011,087,000.0010,743,689.800.97ادوية40
2220322,609,000.002,609,000.002,303,067.000.99غازات ومحاليل ومستلزمات أخرى41
22204870,000.000.000.000.00مواد ومبيدات زراعية وبيطرية ومخربية 42
222051272,000.000.000.000.00مواد ومستلزمات صناعية للتدريب43
222052348,000.0098,000.0015,960.000.16مواد ومستلزمات صناعية للتدريب44
222061135,000.00167,000.00165,450.000.99قطع غيار األجهزة واآلالت واملعدات واملضخات45
222062218,000.00218,000.0079,308.000.36قطع غيار وسائط النقل46
22207108,000.00108,000.00108,000.001,00كساوي47
2220890,000.0090,000.000,000,00تجهيزات48
2232021,350,000.001,350,000.001,329,881.251,00نفقات األبحاث العليمة49
2232032,684,000.002,684,000.002,170,273.340.81الدراسات العلمية50
223411,485,000.001,485,000.001,453,745.000.98نفقات النشاط الريايض والثقايف 51
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نسبة املنرصف املنرصف الفعيل اإلعتامد بعد التعديل اإلعتامد األصيل رقم البند إسم البندم
223441,109,000.0040,000.0040,000.001,00أتعاب املحامني واملحاسبني القانونني52

22390545,000.000.000.000.00اشرتاك يف منظامت دولية53

30001040095,000.0095,000.0090,300.000.95صيانة ونظافة كلية املجتمع )2013/07/31م – 36 شهر (54

55
صيانة ونظافة اإلدارة وكليات البنات

 )2013/08/05م – 36 شهر (
300140300941,000.001,231,000.001,128,050.000.92

56
شبكات ووسائل التعليم بكليات البنات 

) 2012/02/01م-36 شهر( 
300150000565,000.00565,000.000,000,00

300360200283,000.00283,000.00241,200.000.85الصيانة والنظافة بنجران ) 2013/07/31م-36شهر( 57

300370200377,000.00763,500.00762,600.001,00أصول الدين )2013/07/31م-36شهر( 58

59
تشغيل وصيانة ونظافة مركز الخدمات الصحية التعليمية ) 

2012/06/01م-36شهر(
3003801001,882,000.00352,962.00352,962.001,00

30038020011,478,000.0042,746,962.0041,250,000.000,96الخدمات الصحية التعليمية ) 2015/06/01م-36شهر(60

3004200004,705,000.009,807,000.009,634,616.500.98نظافة املدينة الجامعية  ) 2015/02/15م-36شهر(61

62
صيانة ونظافة مباين فروع الجامعة برشورة

 ) 2013/07/01م-36شهر(
300460000471,000.00641,000.00638,550.001,00

63
السكن للطالب وأعضاء هيئة التدريس

 ) 2014/04/01م-36شهر(
300490000471,000.000,000,000,00

3000603002,823,000.004,779,000.004,779,000.001,00خدمات األمن والسالمة ) 2014/04/01م-36شهر(64

65
الحراسات األمنية لكليات البنات

 ) 2015/03/01م-36شهر(
300190300847,000.001,374,520.001,374,230.001,00
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نسبة املنرصف املنرصف الفعيل اإلعتامد بعد التعديل اإلعتامد األصيل رقم البند إسم البندم
3002102002,823,000.006,179,750.006,015,936.000.97تشغيل وصيانة الحاسب اآلل ) 2014/02/01م-36شهر(66

67
تشغيل وصيانة أنظمة وبرامج التعليم اإللكرتوين 

 ) 2012/07/05م-36شهر(
300220000612,000.000,000,000,00

30035000018,320,000.0015,120,000.0015,116,665.001,00السنة التحضريية ) تشغيل عقود ( 68

69
صيانة وتشغيل معامل الكليات الطبية والصحية والعلمية  ) 

2015/04/01م-36شهر(
3003902003,764,000.003,764,000.003,710,889.200,99

70
صيانة وتشغيل نظام إدارة األصول 

 ) 2013/06/23م-36شهر(
300400200189,000.000,000,000,00

71
تشغيل وصيانة مباين املدينة الجامعية بنجران 

 ) 2015/02/15م-36شهر(
3004100005,645,000.005,645,000.004,386,428.550.78

72
تشغيل وصيانة الشبكة التلفزيونية 

  ) 2013/07/01م-36شهر(
3004300000,0070,000.0051,591.670,74

73
حراسة مباين ومرافق املدينة الجامعية 

  ) 2013/07/01م -36شهر(
3004500001,882,000.004,082,600.004,082,600.001,00

74
حراسة مرافق ومباين فروع الجامعة برشورة 

  ) 2014/02/01م-36شهر(
300470000471,000.000,000,000,00

75
صيانة وري املزروعات باملدينة

  ) 2014/04/01م-36شهر(
300480000520,000.001,578,000.001,560,057.200,99

76
الرشاكة والتعاون الدول مع الجامعات واملؤسسات العلمية والعاملية  ) 

2014/02/01م-36شهر(
400600000450,000.00729,000.00555,875.990,76
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نسبة املنرصف املنرصف الفعيل اإلعتامد بعد التعديل اإلعتامد األصيل رقم البند إسم البندم

4006700001,350,000.002,754,000.002,753,964.001,00تشجري ومقاومة الرمال مبحيط املدينة الجامعية وداخلها77

4009400004,500,000.0036,200,000.0028,326,289.000,78مشاريع تقنية املعلومات للمدينة الجامعية 78
400950000900,000.002,851,000.001,280,967.360,45التشغيل - عقود79

152,982,000.00243,024,875.00209,483,476.840.8643إجامل 

نسبة املنرصف املنرصف الفعيل اإلعتامد بعد التعديل اإلعتامد األصيل رقم البند إسم البندم
272224,050,000.000,000,000,00اإلعاشة  80

4,050,000.000,000,000,00إجامل 

                                   
الباب الثالث :   المنافع اإلجتماعية 
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الباب الثالث :   مصروفـات أخرى

                                   
الباب الرابع :   حسابات األصول غير المالية 

نسبة املنرصف املنرصف الفعيل اإلعتامد بعد التعديل اإلعتامد األصيل رقم البند إسم البندم

281414,500,000.000,000,000,00استئجار األرايض والساحات الريعية81
28211181,000,000.00104,850,000.00104,783,330.001.00مكافآت الطلبة بالداخل82
2821129,000,000.000,000,000,00نفقات الطلبة بالخارج83
2821135,274,000.005,274,000.002,260,290.000.43نقل الطلبة والطالبات84

2821345,000.000,000,000,00املساهامت يف املنظامت الدولية 85

99,819,000.00110,124,000.00107,043,620.000.972اإلجامل 

نسبة املنرصف املنرصف الفعيل اإلعتامد بعد التعديل اإلعتامد األصيل رقم البند إسم البندم

40002000036,000,000.0084,686,500.0084,686,480.701,00البنية التحتية واملباين املساندة86
4000300006,750,000.0016,750,000.0016,740,394.571,00دراسات وتصاميم وإرشاف87
4000400009,000,000.0014,263,900.0014,263,871.011,00أسكان أعضاء هيئة التدريس والطالب88

4000500009,000,000.0017,601,000.0017,600,582.001,00إنشاء وتجهيز وتأثيث كلية العلوم89

4000600009,000,000.009,000,000.008,988,385.481,00إنشاء وتجهيز وتأثيث كلية العلوم الطبية90
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90
انشاء وتجهيز وتأثيث كلية علوم الحاسب اآلل

 ونظم املعلومات 
4000700004,500,000.004,500,000.004,500,000.001,00

400110000450,000.000,000.000.00انشاء وتجهيز وتأثيث كلية املجتمع91
400160000450,000.00450,000.00424,311.000.94ترميامت وإضافات ملباين الكليات ) مرحلة الثانية (92
400180000450,000.00450,000.003,130,870.500.70انشاء كلية الرتبية بنجران بكليات البنات 93

4002300008,550,000.008,896,900.008,896,900.001.00انشاء وتجهيز مبنى ادارة الجامعة ) املرحلة األوىل ( 94

4002400001,800,000.001,800,000.001,798,580.981.00انشاء وتجهيز مركز التعليم اإللكرتوين 95
4002500004,500,000.0013,703,000.0013,702,904.001.00انشاء وتجهيز كلية الهندسة 96
4002600004,500,000.004,500,000.003,941,472.760.88املركز الجامعي لدارسات الطالبات 97
4003400000,001,897,000.00801,000.000.42انشاء وتأثيث كلية الصحية للبنات بنجران 98
4003500004,500,000.008,197,200.008,197,191.761.00انشاء وتجهيز السنة التحضريية ) طالب - طالبات ( 99
4003600004,500,000.0051,564,000.0051,563,998.171.00انشاء وتجهيز كلية الطب100
4003700004,500,000.0011,889,800.0011,889,787.881.00انشاء وتجهيز كلية طب األسنان 101

4003800000.0013,412,000.0013,412,000.001.00انشاء وتجهيز كلية الصيدلة 102

4003900004,500,000.006,338,000.006,330,290.381.00انشاء وتجهيز كلية العلوم اإلدارية 103
4004200000.000.000.000.00انشاء وتجهيز مركز الحاسب اآلل ومعالجة البيانات 104
4004400000.000.000.000.00البنية التحتية لشبكة نقل املحارضات والتخاطب املريئ105
4004700004,500,000.0017,966,000.0017,966,000.001.00انشاء وتجهيز كلية اللغات 106
4004800004,500,000.004,299,900.004,299,821.851.00انشاء وتجهيز كلية الرتبية 107
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4004900004,725,000.004,725,000.004,724,686.561.00انشاء وتجهيز كلية املجتمع ) طالبات ( 108

4005000001,575,000.000.000.000.00انشاء وتجهيز عامدة القبول والتسجيل 109

4005300000.0039,700,000.0038,441,230.390.97ايصال الطاقة الكهربائية للمدينة الجامعية بنجران 110
4005400006,750,000.006,750,000.006,749,082.451.00انشاء وتجهيز كلية الطب ) طالبات ( 111

4005500006,750,000.006,725,900.006,725,850.881.00انشاء وتجهيز مباين السنة التحضريية ) طالبات (112

4005600004,500,000.0010,889,000.0010,889,000.001.00انشاء وتجهيز كلية علوم الحاسب اآلل ) طالبات ( 113

114
انشاء وتجهيز اإلستاد واملنشآت الرياضية واملالعب 

والصاالت املغلقة واملسبح الجامعي 
4005800001,800,000.009,957,500.009,957,448.351.00

4006400002,250,000.006,409,000.006,409,000.001.00انشاء وتجهيز املكتبة املركزية 115
4006500006,750,000.008,271,000.008,270,687.911.00انشاء وتجهيز كلية العلوم واآلداب برشورة 116
4006600006,750,000.006,750,000.006,749,927.101.00البنية التحتية للمدينة الجامعية ) مرحلة الثالثة ( 117
4006800006,750,000.0018,536,000.0018,450,620.171.00انشاء وتجهيز كلية الرشيعة وأصول الدين ) طالب ( 118
4006900008,244,000.0023,152,545.0023,152,544.711.00انشاء وتجهيز كلية العلوم الطبية التطبيقية ) طالبات ( 119

120
البنية التحتية واملباين املساندة للمدينة الجامعية 

برشورة 
4007000004,500,000.004,500,000.004,499,999.501.00

4007100002,250,000.004,800,100.004,800,089.471.00انشاء وتجهيز مجمع العامدات املساندة ) طالب ( 121
4007200000.000.000.000.00انشاء وتجهيز املسجد الجامع122
4007300004,500,000.005,504,220.005,504,219.681.00انشاء وتجهيز وتأثيث اسكان الطالبات 123
4007400006,750,000.0018,596,200.0018,596,162.641.00انشاء وتجهيز كلية العلوم واآلداب برشورة ) طالبات ( 124
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125
انشاء وتجهيز وتأثيث مدارس الطالب

 ) ابتدايئ ومتوسط وثانوي ( 
4007500006,750,000.009,750,000.009,722,844.241.00

126
انشاء وتجهيز وتأثيث مدارس الطالبات

 ) ابتدايئ ومتوسط وثانوي ( 
4007600004,500,000.009,636,000.009,635,999.491.00

127
انشاء وتأثيث مساكن األطباء واملمرضات باملستشفى 

الجامعي 
4007700004,500,000.0016,531,000.0016,527,607.911.00

4007800002,250,000.0010,135,000.0010,135,000.001.00انشاء وتجهيز وتأثيث مطعم مجمع الطالب 128

4007900006,750,000.009,000,400.009,000,307.601.00انشاء وتجهيز وتأثيث كلية العلوم واآلداب ) طالبات ( 129

4008000004,500,000.0016,443,000.0016,442,967.261.00انشاء وتجهيز كلية طب األسنان ) طالبات ( 130
4008100004,500,000.0026,468,000.0026,467,839.731.00انشاء وتجهيز كلية اللغات ) طالبات ( 131

132
انشاء وتجهيز املستودع املركزي ومستودع الكيامويات 

واملواد الخطرة 
4008200004,500,000.0018,099,000.0018,098,936.001.00

4008300001,350,000.003,350,000.003,349,999.501.00انشاء وتجهيز ورش الصيانة والتشغيل 133

134
انشاء وتجهيز وتأثيث اسكان أعضاء هيئة التدريس 

برشورة 
4008400006,750,000.0015,545,810.0015,545,778.701.00

4008500004,500,000.008,500,000.008,487,314.251.00انشاء وتجهيز وتأثيث اسكان الطالب والطالبات برشورة 135
4008600000.000.000.000.00انشاء وتجهيز وتأثيث كلية العلوم اإلدارية ) طالبات ( 136

4008700007,128,000.0013,828,000.0013,826,712.921.00انشاء وتجهيز وتأثيث كلية العلوم واآلداب ) طالب ( 137

4008800004,500,000.0013,980,000.0013,979,648.881.00انشاء وتجهيز وتأثيث كلية الصيدلة ) طالبات ( 138



185

185

نسبة املنرصف املنرصف الفعيل اإلعتامد بعد التعديل اإلعتامد األصيل رقم البند إسم البندم
4008900004,500,000.008,830,000.008,829,976.221.00انشاء وتجهيز كلية الرشيعة وأصول الدين ) طالبات ( 139

140
انشاء وتجهيز وتأثيث املرسح والصاالت وقاعات 

املؤمترات العامة 
4009000003,150,000.0019,176,000.0019,175,303.971.00

400910000450,000.00729,000.00728,999.601.00انشاء وتجهيز مسجد إسكان الطالب 141
4009200000.00572,000.00568,629.000.99انشاء وتجهيز مسجد إسكان أعضاء هيئة التدريس 142

4009300001,350,000.004,350,000.004,349,793.121.00انشاء وتجهيز وتأثيث مجمع مطاعم ) طالبات ( 143

144
تجهيز مركز املعلومات الرئييس والرديف

 باملدينة الجامعية 
4009800000.0011,134,490.0011,134,489.501.00

4010000000.001,252,660.001,252,659.501.00انشاء وتجهيز وتأثيث مبنى الدفاع املدين 145

146
قطع غيار ومستلزمات صيانة

 ) 2013/07/01م – 36 شهر (
30044000095,000.0095,000.0094,242.000.99

4000800002,250,000.000.000.000.00تأمني معامل وأجهزة ومعدات تعليمية لكلية العلوم 147

148
تأمني معامل وأجهزة معدات تعليمية

 لكلية العلوم الطبية 
400090000450,000.00450,000.00309,512.000.69

400210000900,000.007,439,000.006,539,085.000.88الحاسب وتقنية املعلومات والحكومة األلكرتونية149

4002700000.00499,000.00485,213.340.97نظام املعلومات اإلداري واملاليواألكادميي150

151
تأمني معامل وأجهزة ومعدات تعليمية 

لكلية طب األسنان 
4002900002,250,000.002,250,000.001,908,031.000.85
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4003000000.00290,000.00290,000.001.00تأمني معامل وأجهزة ومعدات تعليمية لكلية الصيدلة 152

153
تأمني معامل وأجهزة ومعدات تعليمية 

لكلية العلوم اإلدارية
400320000450,000.000.000.000.00

400400000450,000.00450,000.00167,800.000.37البطاقة الذكية للطالب والطالبات 154

4004300001,350,000.001,350,000.00163,750.000.12تطوير املقررات إلكرتونيا155ً

400450000900,000.000.000.000.00ربط اإلتصاالت بشبكة الحاسب اآلل156
400510000900,000.00900,000.0098,670.000.11تجديد وتحديث اجهزة نظم الحاسب اآلل 157
400620000900,000.00900,000.000.000.00تأثيث وتجهيز الكليات واملراكز والعامدات الجديدة158

159
توريد وتركيب جهاز الباركود املشع للمستودعات 

) مرحلة ثانية  ( 
400630000675,000.003,675,000.003,605,024.000.98

4224000002,700,000.001,067,250.001,067,250.001.00تأمني معدات وسيارات 160

287,042,000.00708,157,275.00699,044,777.580.9871إجامل الباب 

نسبة املنرصف املنرصف الفعيل اإلعتامد بعد التعديل اإلعتامد األصيل إسم البندم
816,779,000.001,425,653,150.001,374,602,160.050.9646إجامل الكيل لألبواب  
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2 - المقـارنة بين المعتمد والمنصرف الفعلي ألبواب الميزانية : 
 كام يف الجدول رقم ) 62 ( : 

أبواب 

امليزانية 

1437/1436هـ ) 2015 م (1436/1435هـ ) 2014 م (1435/1434هـ ) 2013 م (1434/1433هـ ) 2012 م (1433/1432هـ ) 2011 م ( 
اإلعتامد بعد 

التعديل 

املنرصف 

الفعيل 

اإلعتامد بعد 

التعديل 

املنرصف 

الفعيل 

اإلعتامد بعد 

التعديل 

املنرصف 

الفعيل 

اإلعتامد بعد 

التعديل 

املنرصف 

الفعيل 

اإلعتامد بعد 

التعديل 

املنرصف 

الفعيل 

188,200,000181,861,000241,600,000241,502,517279,200,000277,857,053305,200,00304,899,647340,200,000329,507,157الباب األول 

195,331,769195,331,769206,417,000205,700,756216,307,000210,367,251232,457,00220,312,050228,564,740211,237,661الباب الثاين 

31,805,00031,027,90745,683,00044,146,89352,008,00049,574,86375,206,00071,937,59975,270,55566,136,899الباب الثالث

628,360,289627,868,961669,448,000664,728,0151,031,044,5851,027,596,154898,660,000883,081,048665,987,000653,101,220الباب الرابع 

1,043,966,2891,036,089,1361,163,148,0001,156,078,1831,578,559,5851,565,395,3221,511,523,0001,480,220,3731,310,022,2951,259,982,938اإلجامل

المقـارنة  بين المعتمد والمنصرف الفعلي ألبواب الميزانية     
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3 - موارد الجامعة : 
          تتمثل إيرادات الجامعة يف بعض املوارد الذاتية وهي تتكون من نظم أوراق والجزاءات والغرامات وإيرادات أخرى متنوعة ، وحيث بلغ إيرادات 

 الجامعة الذاتية ) 2,874,853,02 ( ريال وبإستعراض تلك اإليرادات نورد لكم ملخص يف الجدول رقم ) 63 ( التال : 

مبلغ اإليرادنوع اإليراد

324,411,54اإليرادات النوعية 

242,668,40اإليجارات واألقساط

257,000,00بيع الوثائق واألنظمة 

2,050,773,02الغرامات والجزاءات 

2,874,853,02اإلجامل 

موارد الجامعة     
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 4 - تحول الشؤون المالية إلى التعامالت اإللكترونية وتفعيل التقنيات الحديثة : 
        تتمثل  يف إطار العمل عىل استخدام التعامالت اإللكرتونية والتقنيات الحديثة يف األعامل اإلدارية واملالية بالجامعة مبا يؤدي إىل رفع كفاءة 
مستوى العمل اإلداري وتحقيق هدف تبسيط اإلجراءات وتسهيل الحصول عىل البيانات واملعلومات ، فإن تطبيق التقنيات الحديثة يف مجاالت عمل 

 الوحدات التابعة لإلدارة العامة للشؤون املالية يتمثل فيام ييل : 

 1 - نظام مراقبة املخزون - وإدارة األصول : 

      يهدف إىل إعداد قاعدة بيانات لجميع أصول الجامعة وتحقيق الرقابة عليها بتطبيق املرحلة األوىل من نظام الباركود املشع إلثبات األصول ومراقبة 

وجرد املخزون ومتابعة حركة العهد وحالتها وجاري استكامل اجراءات البدء يف تطبيق املرحلة الثانية للنظام يف الفرتة القادمة وذلك من خالل املرشوع 

 املعتمد لهذا الغرض . 

  2 - حزمة حاسب للنظام اآلل : 

 أ. اإلدارة املالية . 

 ب. إدارة املستودعات . 

 ج. إدارة املشرتيات . 

 د. إدارة مراقبة املخزون . 

ويحقق هذا النظام التكامل بني مهام هذه اإلدارات فيام يتعلق بأعامل اإلرتباط املال عىل العقود والتعميدات ، وإعداد محارض اإلستالم ، ورصف 

اإلستحقاقات وغريها . كام يوفر نظام ) حزمة حاسب ( أسلوب عمل شامل للنظام املال باإلدارة املالية فيام يخص أعامل الحسابات واملحاسبة وتوفري 

بيانات مالية لإلطالع من قبل املسؤولني بالجامعة والوحدات ذات العالقة . 

تحول الشؤون المالية إلى التعامالت اإللكترونية     
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اإلنجازات و األهداف                            الباب العاشر

أبحاث النانو تحصد جائزتين عربية     

األهداف والطموحات     

المعوقـات والمقترحات     
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أبحاث النانو تحصد جائزتين عربية       

1 - أبحاث النانو بجامعة نجران تحصد جائزتين عربية :    

               حصــد مركــز أبحــاث النانــو واملــواد املتقدمــة بجامعــة نجــران الجائــزة األوىل والثانيــة التحــاد مجالــس البحــث العلمــي العربيــة يف البحــث 

العلمــي املتميــز  يف مجــال النانــو تكنولوجــي لعــام 2014، مــن خــالل األبحــاث التــي قدمهــام الدكتــور فريــد أبوراجــح والدكتــور عــادل إســامعيل.

ــة يف تحضــري وتوصيــف  ــة والفيزيائي ــة والكهروكيميائي ــة الرطب ــات الكيميائي ــو راجــح عــىل اســتخدام التقني ــور أب وتركــزت األبحــاث املقدمــة مــن الدكت

ــزات وأشــباه املوصــالت ومنهــا الســيليكون املســامي والبوليمــرات  ــزات وأكاســيد الفل ــة مــن الفل ــم أشــكال وأحجــام مختلفــة مــن املــواد النانوي وتقيي

ــات  ــايئ والتطبيق ــزة االستشــعار )املجــس( الكيمي ــات أجه ــة لتطبيق ــالم الرقيق ــة واألف ــة وغــري العضوي ــواد العضوي ــن امل ــة م ــات مهجن ــة ومرتاكب املوصل

ــة. ــات البيئي ــة للتطبيق ــزات نانوي ــة وكمحف اإللكرتوني

كــام اهتمــت األبحــاث املقدمــة مــن الدكتــور عــادل إســامعيل عــىل دراســة الطــرق الحديثــة ملعالجــة تلــوث ميــاه الــرصف الصناعــي وتنقيــة الهــواء 

بطريقــة صديقــة للبيئــة باســتخدام التقنيــات املتناهيــة الصغر)النانــو تكنولوجــي(، كــام ميكــن اســتخدام هــذه التقنيــة الجديــدة للحــد مــن امللوثــات 

الصناعيــة املتطايــرة يف الهــواء وذلــك بطــالء األســطح الزجاجيــة والنوافــذ واملرايــا وزجــاج الســيارات بطبقــات رقيقــة مــن ثــاين أكســيد التيتانيــوم املســامي 

ليقــوم بعمليــة النظافــة الذاتيــة، إضافــة إىل تصميــم وابتــكار املجســات الضوئيــة التــي تعتمــد عــىل الســيليكا والتيتانيــا ذات األشــكال املســامية املنتظمــة 

لتعيــني األيونــات الســامة التيتكــون برتكيــزات منخفضــة جــدا )الجــزء مــن البليــون( عــن طريــق العــني املجــردة التــي يصعــب تداركهــا باألجهــزة. 
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2 - أكاديميان من جامعة نجران يحصدان براءة اختراع في القياسات اإلشعاعية :  
   

           حصــل األســتاذ املســاعد الدكتــور محمــد خليــل ســعيد بكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة، واألســتاذ املشــارك الدكتــور محمــد ســعيد آل عايــض يف 

ــرباءات الســعودي 2015 يف مجــال محــاكاة القياســات اإلشــعاعية. ويهــدف االكتشــاف  ــراءة اخــرتاع مــن مكتــب ال طــب األطفــال بجامعــة نجــران، عــىل ب

ــة للكشــف عــن التلــوث مبــادة مشــعة مــن مصــادر غامــا. ويتعلــق االخــرتاع الحــال مبحــاٍك آمــن يســتخدم لتدريــب  الســتحداث طريقــة للمحــاكاة اآلمن

الطــالب والعاملــني يف الكشــف عــن التلــوث اإلشــعاعي مــن دون التعــرض إىل أي جرعــة إشــعاعية، وذلــك مــن خــالل اســتخدام جهــاز استشــعار للكشــف 

عــن نســبة غــاز الكحــول.

وأوضــح الدكتــور محمــد خليــل، بــأن التلــوث اإلشــعاعي يعــرف عــىل أنــه أي إراقــة أو ســكب للمــواد املشــعة؛ حيــث يوجــد نوعــان مــن التلــوث، هــام: 

التلــوث األول والتلــوث الثانــوي. ويف حــال كانــت املــادة املراقــة تكشــفها العــني املجــردة، يتــم إزالــة التلــوث بعــد إعــالم كل العاملــني باملنطقــة عــن حــدوث 

تلــوث وتجفــف كل املــادة املراقــة، باســتخدام ورق مــاص وغســل منطقــة التلــوث مبــادة، مثــل ديكــون  )Decon(، ثــم غســل املنطقــة باملــاء مــع الحــرص 

عــىل عــدم انتشــار بقعــة التلــوث، لتقليــل تعــرض العاملــني والطــالب لجرعــة إشــعاعية.

بينــام أوضــح الدكتــور آل عايــض أن جهــاز املحــايك اآلمــن للكشــف وإزالــة التلــوث يتميــز بعــدم تعريــض املتدربــني خــالل التدريــب إىل أي جرعــة إشــعاعية، 

وذلــك مــن خــالل قيــاس التلــوث اإلشــعاعي غــري املبــارش ملــادة مشــعة وهميــة التــي هــي عبــارة عــن كميــة ألي معطــر - ســائل يحتــوي عــىل نســبة مــن 

الكحــول . 
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إنجازات أخرى لجامعة نجران : 
أ -  حصول عدد من الربامج االكادميية بجامعة نجران عىل االعتامد من الهيئات الدولية . 

 . ISO:   9001 : 2008 ب - حصول وكالة الجامعة للتطوير والجودة عىل شهادة اآليزو

ج -  وجود )4( مراكز بحثية . 

1 . مركز البحوث الرشعية واالنسانية والرتبوية.

2 . مركز البحوث العلمية والهندسية.

3 . مركز البحوث الصحية.

4 . املركز الواعد للمجسات االلكرتونية.

د -  وجود كريس االمري مشعل . 

     وافق صاحب السمو املليك األمري مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز عىل متويل كريس يف جامعة نجران يحمل اسم )كريس األمري مشعل بن عبدالله يف 

  مجال اإلمراض املستوطنة يف املنطقة( .

 - موقع الجامعة يف التصنيف الدول : 

        حصلت جامعة نجران عىل املركز الثامن بني أكر من )55( جامعة وكلية ومركز بحث سعودية حكومية وأهلية يف التصنيف األسباين _ ويبومرتيكس _ 

و السابع واألربعني عربياً . 

،  Webometrics كام حصلت الجامعة عىل جائزه ابها للمواقع التعليم االلكرتوين وعىل املرتبة الثامنة سعوديا يف

. 4ICU  وحصلت عىل املرتبة الخامس عرش سعوديا

 - مدى حصول برامج وأقسام الكليات عىل االعتامد األكادميي من هيئات دولية أو وطنية معتمدة مع ذكر أسامئها :  

 COE( council Occupational Education( حصول كلية املجتمع عىل االعتامد األكادميي الدول      

يف 2012/2/12 م . 
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          األهداف األساسية للجامعة هي توفري فرص التعليم العال املتميزة للراغبني من الطالب والطالبات يف اململكة وبخاصة يف منطقة نجران وذلك يف 

إطار اإلهتامم مبعايري الجودة ورفع الكفاءة وصوالً ملتطلبات اإلعتامد األكادميي ، مع تفعيل إجراء البحوث العلمية التطبيقية ، وإتاحة مجاالت جديدة من 

 الخدمات الصحية والثقافية لتطوير البيئة املحلية . 

 وتشمل أهم األهداف ما ييل : 

 1 - استمرار التوسع يف قبول الطالب والطالبات مع الرتكيز عىل التخصصات العلمية والصحية التي يحتاجها سوق العمل . 

2 - اإلهتامم بتنمية األنشطة والخدمات الطالبية من خالل تقديم املزيد ورفع مستوى خدمات اإلعاشة والسكن للطالب والطالبات بكل من نجران ورشورة ،     

 والتوسع يف خدمة نقل الطالبات برشورة وتشغيل مسارات جديدة وإضافية لنقل الطالبات بنجران .  

3 - إستحداث برامج جديدة للدراسات للدراسات العليا مع زيادة أعداد املقبولني بالربامج القامئة بكل من مرحلة املاجستري والدبلوم فوق الجامعي .

 4 - العمل عىل رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية .

 5 - إستمرار اإلهتامم بزيادة أعداد وظائف املعيدين مبا ميكن الجامعة من تطبيق خطة اإلبتعاث الهادفة إىل أن يتم تدريجياً تكوين كوادر من أعضاء هيئة 

 التدريس السعوديني . 

 6 - استكامل مشاريع املدينة الجامعية بنجران ورشورة . 

 7 - رفع كفاءة املعامالت اإللكرتونية بالجامعة للمحافظة عىل املراكز املتقدمة والنتائج املتميزة التي حققتها الجامعة يف هذا املجال . 

 8 - توفري املقومات األساسية لتتطبيق معايري التطوير والجودة الستكامل تحقيق اإلعتامد األكادميي للكليات والربامج والوحدات . 

9 - السعي نحو رفع معدل تشغيل مركز الخدمات الصحية التعليمي إىل نسبة 100% إلتاحة مجاالت وتخصصات طبية جديدة لتدريب طالب وطالبات 

 الكليات الصحية وتقديم املزيد من الخدمات الطبية للمواطنني ومنسويب الجامعة . 

اإلهداف والطموحات     
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 : تأثريهــا   ومــدى  التقريــر  عــام  خــالل  الجامعــة  واجهتهــا  التــي  املعوقــات   -  4 
 1 -  النقــص يف أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة مــن أســاتذة مشــاركني وأســاتذة مســاعدين وهــذا النقــص مــن أكــرب الصعوبــات التــي تواجــه الجامعــة 

وحتــى تتمكــن الجامعــة مــن تحقيــق معــدل ) أســتاذ إىل طالــب ( املســتهدف فإنهــا تعمــل عــىل اســتقطاب الكفــاءات مــن الســعوديني وغــري الســعوديني 

لتحقيــق هــذا الهــدف . 

2 النقــص يف الكــوادر اإلداريــة والفنيــة املتميــزة ميثــل أحــد أكــرب املعوقــات يف الجامعــة حيــث إن نســبة اإلداريــني والفنيــني إىل أعــداد الطــالب متثــل 

نســبة متواضعــة علــام بــأن الجامعــة مســتمرة باســتقطاب الكفــاءات اإلداريــة والفنيــة املتميــزة .

3 - قلة الوظائف املخصصة للمعيدين . 

4 - أنجزت املشاريع الجامعية إال أنه من املتوقع أن يكون هناك بعض الصعوبات بالتجهيز واألمن والتشغيل والصيانة . 

5 - ضعــف اإلعتــامدات املاليــة مبيزانيــة الجامعــة للبنــود املرتبطــة بالعمليــة التعليميــة لألنشــطة الطالبيــة قياســا بالنمــو املتزايــد يف عــدد الطلبــة ومــا 

يتطلبــه ذلــك مــن زيــادة حجــم األنشــطة والخدمــات املقدمــة لهــم . 

 5 - املقرتحات املناسبة لتجاوز املعوقات وسبل التغلب عليها :
1 - تدعيــم الجهــاز التعليمــي يف الجامعــة بالعــدد املناســب مــن وظائــف أعضــاء هيئــة التدريــس ، واملحارضيــن واملعيديــن ، ملعالجــة النقــص يف عددهــم 

الــذي أصبحــت تعــاين منــه بعــض الكليــات قياســا بالزيــادة يف أعــداد طلباتهــا مبرحلتــي البكالوريــوس والدراســات العليا . 

2 - تدعيم الجهاز اإلداري والفني بالعدد املناسب من وظائف اإلدارة العليا ، والوظائف التخصصية االزمة لتغطية احتياجات أجهزة الجامعة .

3 - رضورة رصد اإلعتامدات املالية الكافية إلستكامل تنفيذ مرشوع املدينة الجامعية .

4 - تدعيــم املعتمــد يف ميزانيــة الجامعــة للبنــود ذات اإلرتبــاط الوثيــق بالعمليــة التعليميــة ، والبحــوث العلميــة ، وخدمــة املجتمــع ، واألنشــطة الطالبيــة 

حيــث مــازال املعتمــد لبعــض البنــود ال تغطــي اإللتزامــات املاليــة للمرصوفــات الحتميــة التــي تــؤدي عليهــا ســنويا . 

المعوقـات والمقترحات      
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بعض المطبوعات التي ساهم في تصميمها وحدة اإلحصاء والمعلومات :  
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