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بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين،، 

تتمثــل مكانــة جامعــة الملك ســعود فــي قدرتها على رفــد المجتمــع بالكوادر 
الوطنيــة المؤهلة القادرة على بناء المســتقبل الواعد لتحقيق رؤية المملكة 
2030، وهنا يأتي دور المدينة الجامعية للطالبات جليًا في توفير بيئة تعليمية 
داعمــة للتميــز واإلبــداع واســتثمار الكفاءات النســائية لبنــاء جيل مــن القيادات 
الشــابة الواعية بدورها المحوري في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية 

للمملكة. 

لذلك بذلت المدينة الجامعية للطالبات وسعها في إنجاز برامجها ومشاريعها 
للعام المنصرم، أداءً لواجبها الذي أنشــئت من أجله، واســتجابًة لما تحظى به 
مــن دعــم وتشــجيع مــن إدارة الجامعة، واســتكماالً لتأصيل العمل المؤسســي 
واالرتقاء باألداء والخدمات المقدمة فيها. وحيث من أهداف المدينة الجامعية 
للطالبــات تطويــر مهــارات الطالبــات وإعدادهن اإلعــداد األمثل لتلبيــة احتياجات 
ســوق العمــل وذلك مــن خالل إثراء البرامــج التعليمية بمختلــف المهارات، فقد 
تــم افتتاح برنامج البكالوريوس في قســم اإلحصاء وبحــوث العمليات، وُأدخلت 
مســارات متخصصــة جديــدة فــي كلية علــوم الحاســب والمعلومات. كما شــهد 
هــذا العــام اســتقالل قســم الطفولة المبكرة بكليــة التربية، وفتح بــاب القبول 
لطالبــات الدراســات العليا في كليــة العمارة والتخطيط بطرح برامج الماجســتير 
في العمارة وعلوم البناء، والتصميم العمراني، والتخطيط العمراني وبرنامج 

الدكتوراه في العمارة وعلوم البناء. 

اإلمكانــات والقــدرات  إلــى تطويــر  للطالبــات كذلــك  الجامعيــة  المدينــة  ســعت 
القيــادات  الثانــي الختيــار  الصــف  النســائية وبنــاء قيــادات  البشــرية باألقســام 
المســتقبلية، لذلك تم عقد ملتقى تطوير القيادات النســائية، وإطالق مشــروع  

تعزيــز المواهــب لدى الطالبات. وألن حب العطاء لدى طاقات الشــباب بال حدود 
انطلق فريق فخر التطوع ليصل عدد المشــاركين 5000 طالب وطالبة. وألهمية 
توفير بيئة داعمة للعمل البحثي واإلبداع والتميز في اإلنتاج العلمي وتشجيع 
البحث العلمي والنشــر في المجالت العالمية تم إطالق قافلة البحث العلمي، 
وإنشــاء منصــة إلكترونيــة للبحــث العلمــي، وطــرح محاضــرات تثقيفيــة، ودورات 
وورش عمــل، وعقــد اللقــاء العلمــي الــدوري "ســاعة معرفــة" لدعــم التميــز 
لــدى منســوبات الهيئــة األكاديميــة. ولتوفيــر بيئــة تعليميــة داعمــة وخدمــات 
ومرافــق عامة متميزة تم تعزيز مرافــق المدينة الجامعية بالمواقع التنفيذية 

واالستثمارية حيث بلغ عدد المواقع االستثمارية 87 موقعًا. 

إننــا نمضــي قدمًا نحــو عام جديد بدافٍع قــوي نحو بناء شــراكات متينة والتزاٍم 
بتطويــر مخرجاتنــا، ومواصلــة جهودنــا انطالقــًا مــن قواعــد راســخة مســتمدة 
مــن عراقــة جامعــة الملك ســعود لنحتــل مكانة مرموقــة بين أفضــل الجامعات 
العالميــة الرائــدة. وبنهايــة عــام مفعــم باإلنجــازات والجهود والطاقــات التي 
بذلتهــا أســرة المدينــة الجامعيــة للطالبــات، وعنــد المراجعــة والتخطيــط لهــذا 
العــام أدركنــا نقاط القوة التي تتمتع بها مدينتنــا الجامعية المتميزة بإداراتها 
وكلياتهــا وعماداتهــا المســاندة، ويســرنا أن نضــع بيــن أيديكــم خالصــة جهــود 
المدينــة الجامعيــة للطالبــات فــي تقريرهــا الســنوي للعــام 1439هـــ، والتــي 
تضــاف إلــى ســجلها الحافــل باإلنجــازات، وســتتواصل بــإذن اللــه مســيرة التطور 
والنمــاء والعطــاء بتطلــع دائــم إلــى حاضــر زاهر ومســتقبل مشــرق بــإذن الله. 

وختامًا، أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا اإلنجاز، سائلة الله التوفيق. 

أ.د.إيناس بنت سليمان العيسى 

كلمة
وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات
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النســائية  األقســام  تكــون  أن 
إدارة  علــى  قــادرة  بالجامعــة 
دورهــا  تفعــل  وأن  شــؤونها، 
في خدمة الجامعة والمجتمع 
للقيــادات  مصــدرًا  تكــون  وأن 

النسائية محليًا وإقليميًا.

داعمــة  تعليميــة  بيئــة  توفيــر 
لتقديــم تعليــم شــامل وعالي 
المملكــة  وتزويــد  الجــودة 
بقيــادات وطنيــة نســائية تكون 
قــادرة علــى تطويــر المجتمــع 
المعرفــي  االقتصــاد  وبنــاء 

وتقديم خدمات نوعية.

تطوير اإلمكانات والقدرات البشرية باألقسام النسائية 	 
تعزيز العملية البحثية بالمدينة الجامعية للطالبات 	 
تحسين آليات متابعة العملية التعليمية 	 
تعزيز الكفاءة المؤسسية والعمليات اإلدارية 	 
توفير بيئة عمل آمنة وخدمات مرافق عامة متميزة 	 
بناء شراكات إستراتيجية داخليًا وخارجيًا	 
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مكتب وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

الموقع: مبنى 20 الدور الثاني مكتب رقم 100

الهاتف: 8051516 - 011

vpfsa@ksu.edu.sa :البريد اإللكتروني

الهيكل التنظيمي للمدينة الجامعية للطالبات 

وكالة الجامعة 
لشؤون الطالبات

لجنة النظر في األمور 
المتعلقة بالطالبات

مركز ذوي
االحتياجات الخاصة

المجلس التنسيقي 
للمدينة الجامعية 
للطالبات بالدرعية

المجلس التنسيقي لمركز 
الدراسات الجامعية للبنات 

بعليشة

عمادة أقسام
العلوم اإلنسانية

وكاالت
الكليات اإلنسانية

عمادة أقسام 
العلوم والدراسات الطبية

وكاالت الكليات 
العلمية والصحية

إدارة التخطيط والبرامج
 والمشاريع

إدارة المدينة
 الجامعية

إدارة العالقات 
العامة واإلعالم

إدارة النظم 
والمعلومات

إدارة الدراسات 
المؤسسية
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الهيكل التنظيمي لعمادة أقسام العلوم اإلنسانية

مكتب عمادة أقسام العلوم اإلنسانية

الموقع: مبنى 20 الدور الثاني مكتب رقم 42

الهاتف: 8053169 - 011

hsc@ksu.edu.sa :البريد اإللكتروني

عمادة أقسام 
العلوم اإلنسانية

وكالة أقسام 
العلوم اإلنسانية

إدارة الشؤون 
اإلدارية

وحدة شؤون 
الموظفات

وحدة شؤون أعضاء 
هيئة التدريس

وحد التطوير 
وإدارة األداء

وحدة االتصاالت 
اإلدارية

إدارة المشتريات 
والمستودعات

وحدة العروض 
والمشتريات

وحدة 
المستودعات

إدارة ضبط 
الجودة

وحدة جودة 
المعامل

وحدة جودة 
األعمال التنفيذية

وحدة التوثيق 
واإلحصاء 

إدارة الشؤون 
األكاديمية والطالبية

وحدة الشؤون 
األكاديمية

وحدة مساندة 
الطالبات

وحدة حماية 
الحقوق الطالبية

وكالة كلية 
اآلداب

وكالة كلية إدارة 
األعمال

وكالة كلية 
التربية 

وكالة كلية اللغات 
والترجمة

وكالة كلية 
الحقوق والعلوم 

السياسية

وكالة قسم اآلثار 
بكلية السياحة 

واآلثار
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الهيكل التنظيمي لعمادة أقسام العلوم والدراسات الطبية

عمادة أقسام العلوم 
والدراسات الطبية

وكالة أقسام 
العلوم والدراسات 

الطبية 

المختبر 
المركزي وكالة كلية 

العلوم

وكالة كلية 
الصيدلة

وكالة كلية 
التمريض

وكالة كلية 
الطب

وكالة كلية 
طب األسنان

وكالة كلية 
العلوم الطبية 

التطبيقية

وكالة كلية 
علوم الحاسب 

والمعلومات

وكالة قسم 
علوم األغذية 

والتغذية

إدارة الشؤون 
اإلدارية 

وحدة شؤون 
أعضاء هيئة 

التدريس

وحدة شؤون 
الموظفات 

وحدة تطوير 
وإدارة األداء

إدارة ضبط 
الجودة

وحدة جودة 
األعمال التنفيذية

وحدة التطوير 
والجودة

وحدة التوثيق 
واإلحصاء

إدارة المشتريات 
والمستودعات

وحدة العروض 
والمشتريات

وحدة 
المستودعات

إدارة شؤون 
المعامل 
المختبرات

وحدة األجهزة 
الطبية

وحدة سالمة 
المختبرات

وحدة جودة 
المعامل 

والمختبرات

وحدة دعم 
الفنيات

إدارة الشؤون 
األكاديمية 
والطالبية

وحدة الشؤون 
األكاديمية 

وحدة مساندة 
الطالبات 

وحدة حماية 
الحقوق الطالبية

وحدة التدريب 
والتوظيف

مكتب عمادة أقسام العلوم والدراسات الطبية

الموقع: مبنى 20 الدور الثاني مكتب رقم 22

الهاتف: 8050063 - 011

hsc@ksu.edu.sa :البريد اإللكتروني
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توقيع عقد مشروع لدراسة )بناء مؤشر 
مشاركة  المرأة في التنمية( بين مجلس 

شؤون األسرة والمرصد الوطني لمشاركة 
المرأة في التنمية، وتنفيذه من قبل فريق 

من خبراء المرصد

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة 
لإلحصاء وجامعة الملك سعود )المرصد 

الوطني لمشاركة المرأة في التنمية( من 
أجل تحقيق تعاون مثمر وبناء في تبادل 

البيانات وتكاملها إلكترونيًا

- توحيد مداخل جميع الكليات العلمية 
والصحية وكليتي التربية وإدارة األعمال 

وفق الشكل الموحد للمداخل وجاري 
العمل على باقي الكليات

 - تم تنفيذ )يوم البحوث( لكل كلية في 
المدينة الجامعية تعرض فيه أبحاث الكلية 

المقدمة من عضوات هيئة التدريس 
وطالبات

- تنفيذ وحدة الشراكة المجتمعية معرض 
تحت مسمى )أول مرة( وكان يعرض تجربة 
تعليمية وتثقيفية متعلقة بالقيادة اآلمنة 
للسيارات في جو ترفيهي بهيج بمشاركة 

عدة جهات حكومية
- تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية 

لبرامج توعوية تحت عنوان ساعة إثراء 
قانونية تعقد كل أسبوع في كلية من 

كليات المدينة الجامعية للطالبات

- تشكيل لجنة لدراسة إنشاء متاحف 
تخصصية في المدينة الجامعية للطالبات 

برئاسة وكلية عمادة شؤون المكتبات
- احتضان معهد ريادة األعمال لمشروع 

مركز بامبو التكاملي

أبرز انجازات لجنة 
المرصد الوطني 

للمرأة

أبرز انجازات اللجنة 
االستشارية  لألنشطة 

الثقافية والعلمية 
للعام 1439 هـ

اللجان

عقد المؤتمر األول للمرصد الوطني 
لمشاركة المرأة في التنمية بعنوان: )دور 

المرأة في التنمية: نحو اقتصاد مزدهر(
تحت رعاية معالي وزير العمل والتنمية 

االجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص 
في المدينة الجامعية للطالبات، حيث تم 
تدشين المرصد الوطني لمشاركة المرأة 

في التنمية.

9 8



لجنة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية بالمدينة الجامعية للطالبات
 أبرز اإلنجازات 

إطالق )24( مبادرة والعمل على متابعتها بالتزامن 
مع المشاريع الموافق على تمويلها 

خالل  من  الكليات  في  النسائية  الكفاءات  استثمار 
مشروع التدريب االستثماري 

وإعادة  الجامعية  للمدينة  اإلداري  الهيكل  تطوير 
هندسة العمليات اإلدارية وتوحيد اإلجراءات

الذاتية والرفع   الموارد  التركيز على مشروع تعزيز 
ــثــمــار فـــي الــمــديــنــة الــجــامــعــيــة  بــمــنــظــومــة االســت
–  طلب  األعمال  ريــادة  ) حاضنة  للطالبات من خالل 
اســتــثــمــار ســكــن أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس – طلب 
ــادي الـــريـــاضـــي – اســتــثــمــار مــبــانــي  ــنـ اســتــثــمــار الـ
 )ksu الجامعة  متجر  إنــشــاء   – الجامعية  المدينة 

تشــكيل لجنــة أساســية تشــرف علــى تنفيــذ الخطــة 
فرعيــة  وأخــرى  الجامعيــة،  للمدينــة  االســتراتيجية 

لمتابعة أداء المشاريع 

وتحديد  للمبادرات  رئيسات  تكليف  قــرارات  تشكيل 
لكل مبادرة، وتكليف مستشارات دعم فني  فريق 
من فريق اللجنة التنفيذية الفرعية لمتابعة تنفيذ 

الخطة االستراتيجية للمدينة الجامعية 

بــإدارة  وربــطــه  بالمستفيدين  عناية  مركز  إنــشــاء 
العالقات العامة واإلعالم 

إطـــالق مــشــروع تمكين الــمــرأة مــن خـــالل: ) طلب 
والكليات  األقــســام  مجالس  فــي  التمثيل  زيـــادة 
صور  أبرز  من  وكان  القرار(  صنع  في  المشاركة   –
التمكين تأسيس المرصد الوطني لمشاركة المرأة 

في التنمية 

انطالق بعض مشاريع الخطة االستراتيجية بتمويل 
لدى  واإلبــــداع  والــقــيــادة  التميز  كتعزيز   ( ذاتـــي 
والمواد  المعلومات  مصادر  توفير    – الطالبات 
العامة  الخدمات  تحسين   – المساعدة  العلمية 

والمرافق(  
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12

المدينة الجامعية
للطالبات

من التحدي
إلى الفرص 

الفصل األول:
تعزيز التواصل والتكامل بين الجهات المختلفة 

الفصل الثاني:
اإلرتقاء باألداء والخدمات

الفصل الثالث:
تعزيز اإلنتاجية واإلنضباطية وتأصيل العمل المؤسسي



أوالً: إعادة تشكيل المجالس التنسيقية  لضمان تمثيل جميع الجهات في المجالس 
1. املجل�س التن�سيقي للمدينة اجلامعية للطالبات 

ع�سوات املجل�س التن�سيقي

د. سلمى بنت سالم الزيد
وكيلة عمادة أقسام العلوم اإلنسانية

د . ميساء بنت محمد القرشي
عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية

د. مريم بنت حافظ تركستاني
مستشار وكالة الجامعة للشؤون 

التعليمية واألكاديمية

د. غزيل بنت سعد العيسى
عميدة أقسام العلوم اإلنسانية

د. صفية بنت حسن  مال
مستشار في مكتب معالي مدير الجامعة 

لشؤون الصيانة والتشغيل بالمدينة 
الجامعية للطالبات

د.مها بنت مشعل الرشيد
مساعد وكيل الجامعة للمشاريع

لشؤون الطالبات

د. سعاد بنت خلف الديحان
وكيلة عمادة أقسام العلوم والدراسات 

الطبية

أ.د. إيناس بنت سليمان العيسى
وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات رئيسة المجلس

د. سيناء بنت عبدالمحسن العقيل
مستشار بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات

الفصل األول: تعزيز التواصل والتكامل بين الجهات المختلفة 
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د. فاتن بنت عبدالله الزامل
مستشار بوكالة الجامعة

لشؤون الطالبات

د. مها بنت حمد القنيبط
مستشار بوكالة الجامعة

لشؤون الطالبات

د. ندى بنت عبدالعزيز الجالل
وكيلة عمادة الدراسات العليا

د. ديما بنت صالح العذل
وكيلة عمادة التعامالت اإللكترونية
واالتصاالت للشؤون الفنية النسوية

د. نادية بنت محمد المطيري
وكيلة عمادة تطوير المهارات

د. أمل بنت عبدالله البراهيم
وكيلة عمادة القبول والتسجيل

لشؤون الطالبات

د. نورة بنت عثمان ابانمي
وكيلة عمادة شؤون الطالب

 لشؤون الطالبات

د. مها بنت أحمد عمير
وكيلة عمادة التطوير والجودة

د.عبير بنت عبدالمعطي المصري
وكيلة عمادة البحث العلمي

لألقسام النسائية

د. فاطمة بنت عبدالرحمن الحيدر
وكيلة كلية الطب البشري للطالبات

د. نورة بنت زومان الزومان
وكيلة كلية الصيدلة

د. تغريد بنت عبدالعزيز حافظ
وكيلة كلية التمريض

د. فتحية بنت حسين عقاب
وكيلة عمادة شؤون المكتبات

د. حصة بنت عبدالله السالمة
وكيلة كلية علوم الحاسب

والمعلومات لشؤون الطالبات

د. مي بنت محمد الراشد
وكيلة كلية العلوم الطبية 

التطبيقية

د. سمر بنت عبدالرحمن الصالح
وكيلة كلية طب األسنان
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د. نوال بنت عبدالله البدر
وكيلة قسم علوم األغذية والتغذية

أ. ظافرة بنت مشيح الشهري
وكيلة قسم اآلثار

د. أمل بنت عبدالله الراشد
وكيلة كلية اآلداب

د. سعاد بنت عبدالله المشعل
وكيلة كلية إدارة األعمال

د.ريم بنت سالم السالم
وكيلة كلية اللغات والترجمة

د. رجاء بنت عمر حاذق
وكيلة كلية التربية

د. نورة بنت عبدالرزاق الدرع
وكيلة كلية الحقوق والعلوم السياسية

أ. ماجدة بنت عبدالله الغانم
مكتب وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات/ 

سكرتيرة المجلس

د. عبير بنت عبدالله المدلج
وكيلة كلية العلوم
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2. املجل�س التن�سيقي ملركز الدرا�سات اجلامعية للبنات يف علي�سة
ع�سوات املجل�س التن�سيقي 

أ. هيلة الخويتم
منسقة المجلس لمركز الدراسات

الجامعية للبنات في عليشة

د .ديما بنت صالح العذل
وكيلة عمادة التعامالت اإللكترونية 
واالتصاالت للشؤون الفنية النسوية

أ. ريمة الشلهوب
رئيسة قسم العالقات العامة

لمركز الدراسات الجامعية للبنات في عليشة

أ.هيا بنت محمد الشهري
وكيلة قسم العلوم األساسية بعمادة

 السنة األولى المشتركة المشتركة

د. رؤى بنت محمد القفيدي
وكيلة عمادة شؤون الطالب 

لشؤون الطالبات

د. جلوس بنت فراج القحطاني
وكيلة قسم العلوم اإلدارية
واإلنسانية بكلية الدراسات 

التطبيقية وخدمة المجتمع سابقًا

د.  مها بنت مشعل الرشيد
مساعدة وكيل الجامعة

للمشاريع لشؤون الطالبات

أ.هند بنت شارع القحطاني
وكيلة معهد اللغويات العربية

د. ملك بنت يحيى قطان
وكيلة كلية الدراسات التطبيقية

وخدمة المجتمع

د. غزيل بنت سعد العيسى
عميدة أقسام العلوم اإلنسانية

د.صفية بنت حسن مال
مستشــار معالــي مدير الجامعة لشــؤون 

التشغيل والصيانة بالمدينة الجامعية

د .حصة بنت حمد الطالسي
وكيلة عمادة السنة األولى المشتركة

أ.د. إيناس بنت سليمان العيسى
وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات رئيسة المجلس
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امل���ؤ���س�����س��ي الأداء  ت�����س��ن��ي��ف  اع���ت���م���اد   -
وال���ت����ظ���ي���ف ال����ت����دري����ب  ف����ر�����ص  ت��������س���ي���ع   -
ل����ل����ق����ي����ادات ع����م����ل  ور�����������ص  اع�����ت�����م�����اد   -
الإداري ال�����ت�����ع�����اق�����ب  ب������رن������ام������ج   -

الت�����������������������س�����������ال  ب������������رن������������ام������������ج   -
اجل���ام���ع���ي���ة  امل����دي����ن����ة  م�����راف�����ق  ت���ط����ي���ر   -
اب���ت���ك���ار وح����������دات  اإن�����������س�����اء  اع����ت����م����اد   -

ن�����������س�����اأة امل�����ج�����ال�����������ص ال���ت���ن�������س���ي���ق���ي���ة يف 
امل������دي������ن������ة اجل������ام������ع������ي������ة ل����ل����ط����ال����ب����ات

- ن����ظ����ام اإدارة الأداء 
امل����ؤ����س�������س���ي الأداء  ت�����س��ن��ي��ف  ت��ط��ب��ي��ق   -
ل��ل��ط��ال��ب��ات امل���دي���ن���ة اجل���ام���ع���ي���ة  - م��ت��ج��ر 
- ب��رن��ام��ج ال���ق���ي���ادات والأدل�������ة الإر����س���ادي���ة
ل��������ح�������ات  م���������ق���������رح  اع���������ت���������م���������اد   -
ت������س��ي��ح��ي��ة ل���ع�������س����ات ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ص

ل�����ل�����م�����راأة ال�������ط������ن������ي  امل������ر�������س������د   -
امل�����س��اب��ق��ات يف  اأ����س���ال���ي���ب  ا����س���ت���خ���دام    -
 )camification( الأداء  حت��ف��ي��ز 
ال���ك���ل���ي���ات  ج���م���ي���ع  م������داخ������ل  ت�����زي�����ن   -
ب���ب���ي���ان���ات ع���������س�����ات ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ص
اخل���������ري���������ج���������ن ت�����������ل�����������م�����������ذة   -
اب����ت����ك����ار وح����������دة   )11( اإن�����������س�����اء   -

أبرز إنجازات

المجالس التنسيقية
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ثانيًا: مساهمة الوكالة في دعم السياسات وتقديم التوصيات وتكامل األدوار

م�سروع املر�سد الوطني مل�ساركة املراأة يف التنمية. 1
امل�افقة على اإن�س��اء املر�سد ال�طني مل�س��اركة املراأة يف التنمية بكتاب معايل املدير رقم 1/11/86623 وتاريخ 1439/2/25ه�، حتت مظلة 

معهد امللك عبداهلل للبح�ث والدرا�سات ال�ست�سارية

رف��������ع م�������س���اه���م���ة امل����������راأة
ال������ع������م������ل �����������س�����������ق  يف 

رف�������ع ت����رت����ي����ب امل���م���ل���ك���ة يف 
م���ؤ���س��ر ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة

خف�ص معدل
البطال������������������ة

برنامج يتطلب مشاركة المرأة
فــــي رؤيــــــة المملكــــة 2030
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�سركاء املر�ســـد؟

جمل�ص �س�ؤون الأ�سرةالهيئة العامة للإح�ساء جامعة امللك �سع�د

ماهو املر�ســـد؟

ب��ي��ت خ���رة ي��ت��ب��ع م��ع��ه��د امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
بجامعة  ال�ست�سارية  والدرا�سات  للبح�ث 
م�ساركة  ر�سد  على  ويعمل  �سع�د،  امللك 
كافة  على  التنمية  يف  ال�سع�دية  امل���راأة 
واأث��ره��ا  وال��ع��امل��ي��ة،  املحلية  امل�����س��ت���ي��ات 
املبا�سر على املجتمع والتنمية ب�سكل عام. 
ميثل املر�سد مرجعًا داعمًا ل�سناع القرار 
وامل�ؤ�س�سات ومنظمات املجتمع املدين من 
امل��راأة  دور  م�ؤ�سرات  وقيا�ص  بناء  خ��لل 
امل�ستفيدة  اجل��ه��ات  وت��زوي��د  التنمية  يف 
لتعزيز  الداعمة  وال��درا���س��ات  بالبيانات 

م�ساركة املراأة يف التنمية.

منهجية بناء املوؤ�سر

اأهداف ترتبط
مبا�سرة باملراأة

برناجمًا يتطلب
م�سارك�ة امل���راأة

اأوامر ملكية
وقرارات جمل�ص ال�زراء داعمة للمراأة

قرارًا وزاريًا
داعمًا للمراأة

خلل العقد املا�سي فقط...
اجتماع��ي �سحي���������ة تعليمي�������ة اقت�سادية

مة
اع

ة د
ياد

ق

معدلت م�ساركة املراأة ال�سع�دية
يف التنمية �سعيفة يف امل�ؤ�سرات العاملية

بن�اء م�ؤ�س�رات
وحت�ديثه��ا دوري��ًا

ر�س�د املمار�س�ات املثل��ي
لتعزي�ز م�سارك�ة امل��راأة

عق�د لقاءات ومنتدي�ات
ع�ن م�سارك��ة امل�راأة

اإعداد درا�سات لدعم رف�ع
م�سارك�ة امل��راأة يف التنمية

تقييم برامج تعزي�ز
م�ساهمة امل�راأة يف التنمية

م�ق�ع اإلكرون�ي تفاعلي
لر�سد م�ساركة امل�راأة

تعلي�م��ي
تنظيمياقت�سادي

اجتماع�ي
�سح����ي

موؤ�سر م�ساركة املراأة يف التنمية

درا�سة م�سحية لكيفية
بناء امل�ؤ�سرات العاملية

عقد جمم�عات 
تركيزللمخت�سن

ور�ص عمل للجهات
الت�سريعية لعتماد امل�ؤ�سر

اقراح اأولى للم�ؤ�سر
ومك�ناته وكيفية ح�سابه

جتربة ح�ساب
القيمة الفعلية للم�ؤ�سر

تد�سن امل�ؤ�سر

مهام املر�ســـد؟روؤي�����ة وط����نملاذا املر�ســـد؟

ن�سبة الباحثات عن 
عمل

خريجات البكال�ري��ص 
�سن�يًا

ن�سبة امل�ستغلت معدل البطالة لدى 
الن�ساء

%
 8

4.
5

%
 3

2.
7

%
 5

6.
7

%
 7

.5

03
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م�ساهمات وكالة 
اجلامعة ل�سوؤون 

الطالبات يف تعزيز 
التوا�سل

ندوة وكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات: دعم الكفاءات 

ومضاعفة القدرات

لقـــــــــــاء
الملكـــة »عفــــــــــت«

حفل المتقاعدات 
والحاصالت  عــلى جــــــــوائز

اللقــــاء السنـــــــــوي
تجــــربـة في حكايــة

النشرة الداخلية »صوت المدينة 
الجامعية« )14( إصدار كما تم 

إصدارها باللغة اإلنجليزية

اللقـــاء األول لعمــــــداء ووكيالت 
كليات العلوم بالجامعات 

السعودية

ملتقـــــــــى تطويــــــــــــــر القيــادات 
النسائية في دورتــــــــــــه الثانيــــــــة

اللقـــــــــاء السنــــــــوي لعضـــــــوات 
هيئـــــــــة التــــــدريس الجـــدد

لقـــــــــــاء
إنجـــــــــــــاز
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الفصل الثاني: االرتقاء باألداء والخدمات

عمادة أقسام العلوم والدراسات الطبية

وكالة الجامعة للمشاريع

عمادة الدراسات العليا

مشروع الصيانة النسائية األولية	 
افتتاح صالة الفنون التشكيلية	 

تجهيز 101 قاعة دراسية ذكية	 
توحيد مداخل الكليات العلمية والصحية	 
تهيئــة معامــل المحاكاة بشــكل يحاكي بيئــة المراكز 	 

الصحية والمستشفيات

افتتاح جاليري الفنون بكلية التربية 	 
مشروع تزيين المدينة الطبية	 

 نقل مقر التعليم المســتمر من مركز الدراســات الجامعية 	 
للبنات بعليشة إلى المدينة الجامعية للطالبات  

إتقــان قدمــت دعــم فنــي للنظــام 	  منصــة 
ودورات تدريبية

265 دعم فني 	 
26 دورة تدريبية	 

عمادة التطوير والجودة

تحديث برنامج الحماية ل 316 جهاز بشكل طارئ	 
تثبيت البرامج على 1011 جهاز 	 
إصدار دليل خدمات خاص بالعمادة	 

عمادة أقسام العلوم اإلنسانية

البــدء في إنشــاء غرفــة التحكم والســيطرة في المدينــة الجامعية 	 
للطالبات

إنشاء مركز نظام المراقبة والتحكم الخاص بحماية المباني	 
تأهيل كادر نسائي لعمل الصيانة واستقبال البالغات اإللكترونية	 

وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 

عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت

تفعيل مبادرة خطة إدارة المخاطر 	 
مبادرة ضباط االتصال في الكليات ووحدات 	 

الجامعة )40 ضابط اتصال(

مساهمات 
الجهات 

الخدمات المساندة + إدارة المدينة الجامعية 
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البرامج والتطبيقات اإللكترونية الحديثة للمدينة الجامعية للطالبات

الربامج
الإلكرتونية

التطبيقات
الإلكرتونية

تطبيق املختر 
املركزي

تطبيق مركز بح�ث 
الدرا�سات العلمية والطبية 

برنامج ت�سنيف
الأداء امل�ؤ�س�سي

برنامج احت�ساب 
بدل خارج الدوام

برنامج
الإجازات املر�سية

0101 0202 03

مساهمة عمادة السنة األولى المشتركة تصميم أنظمة 
إلكترونية داعمة للطلبة خالل دراستهم الجامعية

نظام داعم 
للمعاملت 

الإلكرونية ل�س�ؤون 
الطلب

نظام �ساعدين وح�سرين 

ي�ساعد الطلبة ملعرفة 

التح�سيل الدرا�سي

بالأفكار التط�يريةي�ساعد الطالب امل�ساركة )فكرتي( بنك اأفكار 

نظام اإدارة
الإختبارات

خ�ارزمية
املعرفة
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الفصل الثالث: تعزيز االنتاجية واالنضباطية وتأصيل العمل المؤسسي

الهيكل التنظيمي الموحد للعمادات المساندة

الهيكل التنظيمي الموحد لوكاالت الكليات بالمدينة الجامعية للطالبات

أوال:ً توحيد الهياكل التنظيمية

م�شاعدة وكيلة الكلية لل�ش�ؤون 

التعليمية والأكادميية

م�شاعدة وكيلة الكلية للدرا�شات

العليا والبحث العلمي

م�شاعدة وكيلة الكلية

للتط�ير واجل�دة

مديرة اإدارة

الكلية

وكيالت

الأق�شام

وكيلة الكلية

بفرع الطالبات

مكتب م�شاعدة وكيلة العمادة 

ل�ش�ؤون وكالة العمادة 1

مكتب م�شاعدة وكيلة العمادة

ل�ش�ؤون وكالة العمادة 2

مكتب م�شاعدة وكيلة العمادة

ل�ش�ؤون وكالة العمادة ٣

اإدارة العمادة بفرع 

الطالبات 

وكيلة العمادة

 بفرع الطالبات 
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الجهــات التي تعمل على تحقيق الجودة في المختبرات  
17025ISO
كلية الزراعة

كلية العل�م
كلية ال�سيدلة

كلية العل�م الطبية التطبيقية
كلية طب الأ�سنان

معهد امللك عبداهلل لتقنية النان�

الجهــات التــي تعمــل علــى تحقيــق الجــودة في ســالمة 
22000ISO الغذاء

عمادة �س�ؤون الطلب )اإدارة التغذية(

الجهــات التي تعمل علــى تحقيق الجودة في إدارة أمن 
27001ISO المعلومات

عمادة التعاملت الإلكرونية والت�سالت

اإلداريــة  الجــودة  تحقيــق  علــى  تعمــل  التــي  الجهــات 
 9001ISO

وكالة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات
كلية الربية 

كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع
كلية احلق�ق والعل�م ال�سيا�سية

كلية الآداب
كلية ال�سيدلة

كلية العل�م الطبية التطبيقية
كلية طب الأ�سنان

كلية التمري�ص
كلية الطب
كلية العل�م

كلية الزراعة

وكالة اجلامعة
ل�سوؤون الطالبات

اإعادة
هند�سة العمليات

دم���ج

الإدارات املت�سابهه
ي��د

�ح
ت���

هام
وامل

ت 
اءا

جر
الإ

اجل�دة الإداريةحتقيق
ل الهدر

تقلي

وكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات

ثانيًا: العمليات واإلجراءات
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ثالثًا: تطوير الكفاءة اإلدارية والتنظيم

اأ.د. ناهد ع�سري
اأول رئي�سة لق�سم الأن�سجة املحيطة بالأ�سنان و�سحة اأ�سنان املجتمع 

اأول عميدة لكلية التمري�ص

د. مي الرا�سد

د.اجلوهرة اآل �سعود
اأول رئي�سة لق�سم الطف�لة املبكرة

د. ناديا الغرمييل
اأول رئي�سة لق�سم تقنية املعل�مات

زيادة التمثيل
يف جمال�ص

الأق�سام والكليات
التحفيز

 نح� التغيري

دعم
�سناع القرار

تعزيز ال�سراكات
ال�سراتيجية
ودعم التمثيل

الن�سائي الفعال
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مشروع تصنيف األداء المؤسسي

املعيار الأكادميي معيار
البحث العلمي

معيار
خدمة املجتمع

معيار
الن�سباط

ير
اي

ــــــ
عـ

م
ال

ب - موؤ�سر املعدلت الرتاكمية للخريجات
يعتمد على عدم جتاوز ن�سبة معينة من اخلريجن مبعدل تراكمي مقب�ل وعدم 

وج�د ت�سخم يف اأعداد اخلريجن مبعدل ممتاز 
معايير

البحث العلمي

الن�سر يف 
املجلت املحكمة

اأبحاث من�س�رة
ISI يف

اجل�ائز
وبراءات الخراع

ن�سر طالبات
الدرا�سات العليا

احل�س�ر والإلقاء
يف امل�ؤمترات الدولية

تاأليف
الكتب

ن�سبة زيارة الطالبات
LMS للم�اقع و

ن�سبة الن�ساطات
LMS من قبل الع�س�ات

ن�سبة حتديث
امل�قع اخلا�ص بالع�س�ات

المعيار األكاديمي
اأ - موؤ�سر التقنية

معايري خدمة املجتمع

حتكيم حملي ودويل

اأعمال تط�عية

تقدمي ا�ست�سارات جلهات خارجية

تقدمي ور�ص عمل وحما�سرات
0102

04 03

م�ؤ�سرات ن�سبة التاأخر
يف �سن�ات الدرا�سة

عدد الطالبات يف البكال�ري��ص
ع��������دد الرام��������ج والدرا�سات العليا اإلى عدد ع�س�ات

الأكادميي��ة يف الكلي�ة

ن�س�ب��������������������������ة
اخل����ريج��������ات

ج - موؤ�سر الأداء الأكادميي
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اأ - موؤ�سر الإلتزام باأوقات الدوام الر�سمي

كلية عل�م
احلا�سب واملعل�مات

وكالة اجلامعة
ل�س�ؤون الطالبات

كلية العل�م

كلية
اإدارة الأعمال

عمادة
تط�ير املهارات مركز ذوي

الحتياجات اخلا�سة

كلية 
طب الأ�سنان

معهد
اللغ�يات

كلية 
ال�سيدلة

كلية 
طب الأ�سنان

اإدارة
املتابعة الن�سائية

كلية عل�م
احلا�سب واملعل�مات

عمادة
تط�ير املهارات

كلية عل�م
احلا�سب واملعل�مات

عمادة
القب�ل والت�سجيل

كلية
الطب الب�سري

اإدارة
املتابعة الن�سائية

الكليـات

وكالة اجلامعة للم�ساريع 
عمادة اأق�سام العل�م الإن�سانية

الجهات الفائزة في معيار االنضباط:

ب- موؤ�سر ال�ستئذان

الإدارات 
والعمادات
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رسالة الجامعة
في المدينة

الجامعية للطالبات

28

الفصل األول:
تعليم متميز

الفصل الثاني:
أبحاث نوعية

الفصل الثالث:
خدمة المجتمع



أوالً: افتتاح برامج وتخصصات أكاديمية

الفصل األول: تعليم متميز

ا�ستحداث برنامج ماج�ستري لغة اإجنليزية
ا�ستحداث برنامج ماج�ستري الآداب يف الل�سانيات النظرية

كلية اللغات والرجمة

كلية عل�م الريا�سة والن�ساط البدين

جاهزية كلية عل�م الريا�سة والن�ساط البدين ل�ستقبال الطالبات 
من الف�سل الدرا�سي الثاين للعام 1439/ 1440 ه�

وكالة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات
فتح باب القب�ل لطالبات الدرا�سات العليا يف كلية 

العمارة والتخطيط

كلية الربية
ا�ستقلل ق�سم الطف�لة املبكرة

كلية عل�م احلا�سب واملعل�مات
دخال م�سارات متخ�س�سة جديدة وهي: علم البيانات، والأمن 

ال�سيراين، وهند�سة ال�سبكات واإنرنت الأ�سياء

افتتاح برنامج الدرا�سات العليا للطالبات مب�سارين: ق�سم القان�ن 
العام وق�سم القان�ن اخلا�ص متت امل�افقة على طرح برنامج العل�م 

ال�سيا�سية لدرجة الدكت�راه

كلية احلق�ق والعل�م ال�شيا�شية

كلية العل�م
ا�ستحداث برامج الدكت�راه لق�سم الكيمياء احلي�ية

افتتاح برنامج البكال�ري��ص يف ق�سم الإح�ساء وبح�ث العمليات

ق�سم عل�م الأغذية والتغذية
زيادة عدد املقب�لت يف برنامج املاج�ستري والدكت�راه بق�سم عل�م 
الأغذية والتغذية اإلى 70 طالبة بالإ�سافة اإلى الأعداد يف الأع�ام 

ال�سابقة
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عدد الربامج الأكادميية التي ح�سلت على الإعتماد الوطني
 العتماد الدويل. 2 الإعتماد ال�طني. 1

عدد الربامج الأكادميية التي ح�سلت على الإعتماد الدويل

كلية اإدارة الأعمال

كلية عل�م الأغذية والزراعة

كلية احلا�سب وتقنية املعل�مات

كلية طب الأ�سنان

كلية العل�م الطبية التطبيقية
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2. اأعداد طالبات الدرا�سات العليا

من اإجمايل عدد الطلب يف اجلامعة

1 . اإجمايل اأعداد الطلبة املقبولني
باملاج�ستري والدكتوراه

ثالثًا: زيادة أعداد الملتحقات بمرحلة الدراسات العليا عن النسبة الحالية في كل برنامج تعليمي

كلية احلق�ق والعل�م ال�سيا�سية

كلية العل�م

كلية الطب

كلية التمري�ص
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ماجستيردكتوراه

ثانيًا: الحصول على اإلعتماد األكاديمي
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مقارنة بن الأن�سطة املنفذة لرامج الدرا�سات العليا . 3
خلل العامن اجلامعين

رابعًا: تعزيز التميز والقيادة واإلبداع لدى الطالبات

اإقرار طرح )7( برامج ماج�ستري بنظام التعليم امل�ستمر

هند�سة الرجمياتنظ��م املعل�م��ات

التم���ري������ص

عل���م احلا�س���ب الب�س���ري������ات

العل����م البين����ية �سحة وم�ست�سفيات

م�ساهمة عمادة الدرا�سات العليا

اإقرار طرح )3( برامج
مــاج�ستيــر تنفيــذي

املاج�ستري التنفيذي
يف الإدارة العدلي����ة

املاج�ستري التنفيذي
يف الإدارة العام�������ة

م�اج�ستي�ر اإدارة اأعمال 
)EMBA( تنفيذي

وكالة اجلامعة
ل�سوؤون الطالبات

مركز م�هبةاأ�شب�ع املهنة
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تفعيل وحدة التدريب ومساندة الخريجات في العمادة وكافة الكليات	 
تصميــم برامج تدريبية للخريجات لرفع قدراتهن ومهارتهن الوظيفية وتوفير 	 

فرص عمل لهن

التدريــب التعاونــي: تم تدريب عدد مــن الطالبات بمعدل )300( 
ساعة وتأهيلهن لسوق العمل على:

مشروع حجز المقصورات )الخلوات الدراسية( 	 
مشــروع وصــل حديثًا )أحدث ما وصل إلــى المكتبة من كتب 	 

ودوريات(

برنامج جاهز )شهادات احترافية تؤهل الطالب والطالبات لسوق العمل عبر شركات عالمية(	 
تدريب عدد) 3066( طالبة من خالل )118( دورة )تعليمية، بحث علمي، مهارات ذاتية، إدارية، تقنية، جودة( 	 

مبادرة الزمالة لما بعد الدكتوراه	 
مبادرة التدريب الميداني للخريجين 	 
مبادرة الطالب مساعد الباحث من الطلبة الخريجين	 

قدم مركز تنمية المهارات الطالبية 
الفصل االول : الدورات )32( المستفيدات )392(	 
الفصل الثاني: الدورات )33( المستفيدات )450(	 

مساهمة عمادة أقسام العلوم اإلنسانية

مساهمة عمادة شؤون المكتبات

مساهمة عمادة تطوير المهارات

تدريب أكثر من )1600( متدربة	 
تقديم )51( دورة تدريبية 	 
الخدمات اإللكترونية:	 
 	https://sharikksu.com/ :برنامج شارك
 	https://kmsksu.com/login.aspx :بوابة إدارة المنتجات المعرفية 

مساهمة معهد ريادة األعمال

مساهمة المختبر المركزي

مساهمة عمادة شؤون الطالب لشؤون الطالبات

 	link.ksu.edu.sa )اطالق موقع )بوابة الخريجين
تطويــر عــدد )6( أنظمــة مــن خــالل تدريــب عــدد )25( طالبة كمتطلــب إلنهاء 	 

تدريبهن لعام 1439هـ

مساهمة عمادة التعامالت اإلكترونية واالتصاالت

مساهمة عمادة البحث العلمي

وحــدة التدريــب والتوظيــف: بلغ عــدد المســتفيدات )771( طالبة وفــي التدريب 	 
الصيفــي )923( طالبــة وتم تهيئــة فرص وظيفية لما يزيد عن )159( خريجة في 

مؤسسات وهيئات حكومية

مساهمة عمادة أقسام العلوم والدراسات الطبية

مبادرة اسأل خبير المستفيدات )111( طالبة	 
تقديم )54( دورة تعريفية المستفيدات )600( طالبة	 
دعم )44( بحث علمي باالستفادة من أجهزة المختبر 	 

مساهمات 
الجهات

32



م�سروع دعم القيادات بحثيًا
اللقاء الدوري )�ساعة معرفة(

مذكرة تفاهم مع كلية كينيدي 
بجامعة هارفرد يف املجال البحثي

مبادرة الأبحاث البينية بن الكليات 
ال�سحية والعلمية والإن�سانية يف 

املدينة اجلامعية 
مبادرة املجم�عات البحثية املتميزة

اإ�سدار دليل الإنتاج العلمي
اإن�ساء وحدة التعاون البحثي

تفعيل ال�حدات البحثية يف املختر املركزي
 مبادرة الباحث املتعاون

 برنامج �سل�سلة )عدة الباحثة(
 برنامج �سل�سلة )حقيبة الباحثة( 

 مبادرة تعزيز الن�سر
وكالة اجلامعة

ل�سوؤون الطالبات:

عمادة اأق�سام العلوم
والدرا�سات الطبية:

مركز بحوث
الدرا�سات الإن�سانية:

مركز بحوث 
الدرا�سات العلمية 

والطبية:

ال�شراكة بني الكرا�شي البحثية ووحدة التدريب والت�ظيف

طالبة
التن�سيق وتدريب طالبات 

للتخ�س�سات ال�سحية
يف كر�سي اأبحاث الروتينات

طالبات
تدريب طالبات ماج�ستري يف 
كر�سي اأبحاث اجلين�م اأثناء 

الف�سل الدرا�سي الثاين

طالبات
تدريب طالبات بكال�ري��ص يف 
كر�سي اأبحاث اجلين�م اأثناء 

الف�سل الدرا�سي الثاين

الفصل الثاني: أبحاث نوعية
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مساهمة مراكز البحوث 
إحصائيات برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس

اأعداد البح�ث وامل�ؤلفات العلمية املن�س�رة/ حتت الن�سر للكليات الإن�سانية

كلية احلق�ق والعل�م ال�سيا�سية

كلية اللغات والرجمة

كلية الربية

كلية اإدارة العمال 

كلية الآداب 

11

5

4

10

5

3

27

10

3

البح�ث وامل�ؤلفات العلمية حتت الن�سرالبح�ث وامل�ؤلفات العمية املن�س�رة

كلية عل�م الأغذية والتغذية

كلية عل�م احلا�سب واملعل�مات

كلية التمري�ص

كلية طب ال�سنان

كلية الطب 

كلية العل�م الطبية التطبيقية

كلية ال�سيدلة

كلية العل�م

25
26
26

51

71
45

29
50

153

67
118

25
103

94
224

اأعداد البح�ث وامل�ؤلفات العلمية املن�س�رة/ حتت الن�سر للكليات
 ال�سحية والعلمية

البح�ث وامل�ؤلفات العلمية حتت الن�سرالبح�ث وامل�ؤلفات العمية املن�س�رة

الدورة الثالثةالدورة الثانيةالدورة الأولى

160

96

31

55

110

149 149

0

40

60

80

اح�سائية امل�سروعات البحثية املتقدمة واحلا�سلة على الدعم م�سنفة بالدورات م�ساهمة عمادة
البحث العلمي 

المشاريع البحثية المتقدمةالمشاريع البحثية الحاصلة على الدعم اح�سائيات برنامج دعم اأبحاث طلبة البكال�ري��ص

34



المشروعات البحثية الحاصلة على دعم البرنامج وفقا للكليات 

مساهمة عمادة
شــؤون المكتبات

اأبــــــرز امل�ساريـــــــــع:

رقمن�ة املخط���������ط�������ات
م�س��روع اإث����راء املحت�������ى

رقمن�ة ال���ر�س������������������ائل

خدمات م�ستحدثة:

جت��دي��د الإع�ارة اإلكت�روني��ًا
حج��������ز كت�������اب اإلكت���������روني���ًا

اإر�سال عناوين الكتب اإلكت���رونيًا

توفري

املادة العلمية

عمل قائمةالت�ش�ير

بامل�شادر واملراجع

عمل م�شح �ش�ئي

لأجزاء من

املادة العلمية

اإر�شال الربيد 

الإلكرتوين للباحث

تقدمي اإفادة

للباحـــــــث

خدمة مساعد باحث الخاصة بعضوات هيئة التدريس

الدورة الأولى الدورة الثانية الدورة الثالثة

4
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20
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4
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اإجمايل عدد )الكتب( العربية والأجنبية
املقتناة مبكتبات املدينة اجلامعية

83

97

2

2

120582

38900923293

9779169

323

780

1393

317184462151717837638313

4180

3254

4277

2485

11296

25778

7868

3932

8191

278

180

280

124576

205044

513585

11176

9093

12569

عن�اوين عرب��ي

الكتب

جملدات عرب�ي
عن�اوين اأجنب��ي
جملدات اأجنب�ي

اإجمايل العناوي�ن
اإجمايل املجلدات

مكتبة
كلية الطب

املكتبة 
املركزية 
للطالبات

مكتبة 
كلية طب 
الأ�سنان

مكتبة كلية 
التمري�ص

مكتبة كلية 
الدرا�سات 
التطبيقية 

وخدمة املجتمع

مكتبة كلية 
العل�م الطبية 

التطبيقية

اإح�ساءات خدمات الإعارة

27

1

39

194

2392

24889321

102 56

1

9

18

3715587118580118132

94

0

159

54

139

1801

14

0

189

17

23

353

1162

954

44984

2

6

167

املكتبات
مكتبة

كلية الطب

املكتبة 
املركزية 
للطالبات

مكتبة كلية 
طب الأ�سنان 

للطالبات
مكتبة كلية 
التمري�ص

مكتبة كلية 
الدرا�سات 
التطبيقية 

وخدمة املجتمع

مكتبة كلية 
العل�م الطبية 

التطبيقية

ع�س�ات هيئة التدري�ص
طالبات درا�سات عليا

طالبات
م�ظفات

زائرات من خارج اجلامعة

املجم�ع

01
02

03

0405

06

07
كلية الطب

براءات اخراع

براءة اخراع

براءات اخراع

براءات اخراع

براءة اخراع

كلية عل�م

الأغذية والزراعة

776 منحة براءات اخراع

366 طلب براءات اخراع

معهد ريادة الأعمال
كلية العل�م

كلية طب الأ�شنان

كلية ال�شيدلة

براءات الخرتاع 04

25

براءة اخراع ممن�حة

معهد امللك عبداهلل

لتقنية النان�

25

10

08

01

اجلوائز العلمية
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كلية الرتبية

2 ج�������ائزة
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متطوع ومتطوعة

نفخر بــــــ

م�ساركات فريق فخر التطوع املتخ�س�س

1 . PINK N MOTION مشارك في فعالية
التثقيفــي . 2 التوعــوي  المعــرض  تنظيــم   

بسرطان الثدي 2017
تنظيم حملة التوفير واألدخار. 3
تنظيــم الندوة الســعودية األولى لصحة . 4

المجتمع بعنوان )صحة المرأة(
تنظيــم مؤتمر مبــادرة التصنيف الوطني . 5

لسالمة المرضى 
مــع . 6 بالتعــاون  القيــم  ملتقــى  تنظيــم 

جمعية الغد 
تنظيم منتدى إحسان انسان. 7
تغطية إعالميــة لمؤتمر جمعية الصيدلة . 8

)SIPHA2018(
شريك تطوعي بملتقى " أول مرة". 9

إطالق مبادرة فريق حماية البيئة "أبطال . 10
البيئة"

افتتــاح . 11 حفــل  تنظيــم  فــي  المشــاركة 
المؤتمــر األول للمرصــد الوطنــي للمــرأة 
تحــت عنــوان "دور المــرأة فــي التنميــة: 

نحو اقتصاد مزدهر"

شريك تطوعي في معرض )زوايا لونية( . 12
 شريك في معرض )إشراق(. 13
توعويــة . 14 حملــة  تنظيــم  فــي  المشــاركة 

بنيــان  جمعيــة  مــع  الســبالة  حــي  ألســر 
الخيرية

الغــد . 15 جمعيــة  برامــج  فــي  المشــاركة 
للشباب

فعاليــة رأس المــال بالتعــاون مــع مركــز . 16
الملك سلمان االجتماعي

المشــاركة فــي تنظيــم مؤتمــر الزهايمر . 17
الدولــي الثالــث بالتعــاون مــع الجمعيــة 

السعودية الخيرية لمرض الزهايمر
الحملة الخليجية لمكافحة السرطان. 18
مبادرة الرازي. 19
مبادرة سقيا فخر. 20
مبادرة صلة. 21
شــريك التطــوع الحصــري فــي الملتقــى . 22

العائلي الترفيهي )سيرة مجد(

أوالً: نشر ثقافـة المشاركة المجتمعية 
وتطــــــوير التواصل بالمدينة الجامعية

الفصل الثالث: خدمة المجتمع
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منظمة التط�ير والتدريب
IFTDO الدولية

الآي�����زو 9001
BUREAU VERITAS

معهد املحا�سبن
IMA الإدارين

معهد اإدارة امل�ساريع
PMI

منظمات اأي��ص
IOSHاملركز الدويل للمدربن

IIBCT املعتمدين
هيئة �سيدا الريطانية

SEDA

كامردج الدولية لتقنية
CIT املعل�مات

العتمادات
الدولية

ال�سراكات
املجتمعية

ثانيــــــًا: تفعيــــل الشــراكــة بيـــــن
المدينــــة الجامعيـــة للطالبـــات
والمجتمع المحلي والعالمي

فريق
إدارة األعمال

فريق الحقوق 
والعلوم السياسية

فريق طب
الطوارئ والمسعفين

فريق تنمية
األسرة والطفل

فريق
اآلداب والفنون

الفريق
الهندسي

فريق
إدارة الفعاليات

فريق
إدارة الحشود

فريق
الطب

الفريق
الصيدلي

فريق علوم
الحاسب والتقنية

فريق
اللغات والترجمة

فريق
حماية البيئة

فريق اإلعالم 
والتصميم

فريق فخر التطوع
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ثالثًا: المبادرات والمشاريع المجتمعية

مبادرة خدمة 
الوطن

حملة التوفير 
واالدخار

مشروع المرصد 
الوطني للمرأة

المسؤولية
المجتمعية

في  السعودية  الــمــرأة  مشاركة  رصــد  على  ويعمل 
والعالمية  المحلية  المستويات  كافة  على  التنمية 

وأثرها المباشر على المجتمع والتنمية بشكل عام.

يمثل المرصد مرجعًا داعمًا لصنع القرار والمؤسسات 
وقياس  بناء  خالل  من  المدني  المجتمع  ومنظمات 
الجهات  وتــزويــد  التنمية  في  الــمــرأة  دور  مــؤشــرات 
لتعزيز  الــداعــمــة  والــدراســات  بالبيانات  المستفيدة 

مشاركة المرأة في التنمية.

المرصد الوطني لمشاركة
المرأة في التنمية

تهدف إلى تشكيل خطوة في ترسيخ دور المؤسسات 
في  والــمــســاهــمــة  الــوطــن  خــدمــة  فــي  التعليمية 
الجامعة  إسهامات  عن  وتعبيرًا  التنموية،  مسيرته 
في رفعته وتقدمه من خالل تقديم مشروع وطني 
ينبثق من أهداف الكلية أو العمادة وله األثر الذي 

ينعكس على المجتمع والوطن.

مبادرة
خدمة الوطن

مجموعة  ضــمــن  الحملة  هـــذه  تــأتــي 
المجتمعية  واألنشطة  المبادرات  من 
ثمار  أحــد  2030 وهــي  رؤيــة  لتحقيق 
الشراكة مع لجنة التنمية المجتمعية 

بأمارة منطقة الرياض.

حملة
التوفير واالدخار

01020304

05 06 07 08 09

الـــــمـــــعـــــرض الـــتـــثـــقـــيـــفـــي 
الــــــتــــــوعــــــوي الضـــــطـــــراب 
فـــــــرط الــــحــــركــــة وتـــشـــتـــت 
)1 االنــــــــتــــــــبــــــــاه)إشــــــــراق 

بــــمــــشــــاركــــة الـــجـــمـــعـــيـــة 
ــة الضــــطــــراب  ــ ــودي ــعــ ــســ ــ ال
فـــــــرط الــــحــــركــــة وتـــشـــتـــت 

االنتباه)إشراق(

ملتقى حماية المستهلك
بــــــمــــــشــــــاركــــــة جـــمـــعـــيـــة 
ــلـــك ــهـ ــتـ ــسـ ــمـ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ

مـــــــــــــــبـــــــــــــــادرة دربـــــــــكـــــــــة
ــق  ــ ــ ــري ــ بـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة فــ
تـــــــنـــــــمـــــــيـــــــة األســـــــــــــــــــرة 
والـــطـــفـــل)فـــخـــر الــتــطــوع(

ــاون مــــــع نــــــادي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
شـــــــــركـــــــــة الــــــكــــــهــــــربــــــاء

مبادرة سلة فخر الرمضانية
ــة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ بـ
ــلــمــديــنــة  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة ل
الـــجـــامـــعـــيـــة لـــلـــطـــالـــبـــات

ــة الـــعـــيـــد ــجـ ــهـ مــــــبــــــادرة بـ
ــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــة مـ ــ ــ ــاركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــمـ ــ ــ بـ
ــد الـــطـــبـــيـــة ــهــ ــك فــ ــ ــل ــمــ ــ ال

حـــمـــلـــة أبــــــطــــــال الـــبـــيـــئـــة 
ــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ بـــــمـــــشـــــاركـــــة الـ
ــة لــلــكــهــرابــاء ــوديـ ــعـ ــسـ الـ

ــز الـــصـــحـــة ــ ــزي ــعــ ــ مــــعــــرض ت
الوطنية  اللجنة  بمشاركة 
النفسية الــصــحــة  لــتــعــزيــز 

مـــــــــعـــــــــرض الــــــتــــــوعــــــيــــــة 
بـــــــــســـــــــرطـــــــــان الــــــــثــــــــدي

بــمــشــاركــة جــمــعــيــة زهـــرة 
الــثــدي بــســرطــان  للتوعية 

الـــمـــلـــتـــقـــى الــــتــــوعــــوي 
بــــيــــئــــة آمــــــنــــــة لــــقــــيــــادة 
مرة أول  للسيارة  الــمــرأة 

ــة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ بـ
ــلــمــديــنــة  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة ل
الـــجـــامـــعـــيـــة لـــلـــطـــالـــبـــات

رابعًا: المعارض والحمالت المجتمعية
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خامسًا: مساهمة الكليات في الخدمات المجتمعية

كلية احلق�ق والعل�م وال�سيا�سية
كلية اإدارة العمال

كلية اللغات والرجمة

كلية الربية

عل�م الأغذية والتغذية
عل�م احلا�سب واملعل�مات

متري�ص

طب الأ�سنان

كلية الأداب

عل�م الطبية التطبيقية

�سيدلة

عل�م
0 125 250 375 500

م�ساركات اإعلمية
مناق�سة ر�سائل خارج اجلامعة

الإ�سراف على ر�سائل خارج اجلامعة
حتكيم بح�ث جلهات خارجية

خدمات ا�ست�سارية تخ�س�سية
خدمات علمية للمجتمع

املجم�ع
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1. البيانات اإلحصائية للمدينة الجامعية للطالبات

 البنية التحتية للمدينة اجلامعية للطالبات

 البيانات الإح�سائية لوكالة
اجلامعة ل�سوؤون الطالبات واجلهات التابعة لها
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مباين الكليات العلمية 

الفئة

مباين الكليات ال�سحية
مباين الكليات الإن�سانية

املباين الإدارية واخلدمية
املجمعات ال�سكنية

م�سروع تط�ير م�اقف ال�سيارات
مباين اخلدمات املركزية

العدد

206
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242

73

94

22

كلية الآداب

الكلية

كلية اإدارة الأعمال
كلية الربية

كلية اللغات والرجمة
كلية احلق�ق والعل�م ال�سيا�سية

ق�سم الآثار بكلية ال�سياحة والآثار

العدد
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49-71
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كلية الربية

كلية اللغات والرجمة
كلية احلق�ق والعل�م ال�سيا�سية

ق�سم الآثار بكلية ال�سياحة والآثار

املجم�عالبكال�ري��صاملاج�ستري

7167

85

1165

31124

32139

111440

65312

321

471

142766

22185

-

-

-

-

1

3

51

-

14

2

4

3

69

5

كلية الآداب

الكلية

كلية اإدارة الأعمال
كلية الربية

كلية اللغات والرجمة
كلية احلق�ق والعل�م ال�سيا�سية

ق�سم الآثار بكلية ال�سياحة والآثار

اأ�ستاذ اأ�ستاذ
م�سارك

اأ�ستاذ 
املجم�عمعيدحما�سرم�ساعد

2. البيانات اإلحصائية لعمادة أقسام العلوم اإلنسانية

اأعداد الطالبات

  اأعداد املوظفات

اجلهاتاجلهات
عدد

امل�ظفات

وكالة اجلامعة
ل�س�ؤون الطالبات

اإدارة الدرا�سات
امل�ؤ�س�سية

عمادة اأق�سام العل�م
والدرا�سات الطبية

اإدارة النظم
واملعل�مات

عمادة اأق�سام
العل�م الإن�سانية

اإدارة التخطط
والرامج وامل�ساريع

اإدارة العلقات العامة مركز ذوات الإعاقة
والإعلم

اإدارة املدينة اجلامعية

177

168

65

59

31

55

2449

49

اأعداد ع�سوات هيئة التدري�س ح�سب الرتبة العلمية

عدد
امل�ظفات

الدكتوراه
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12530411841613

1493442549

-6410151079
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1038584632

26111-137

كلية العل�م

الكلية

كلية عل�م احلا�سب واملعل�مات
كلية التمري�ص
كلية ال�سيدلة

كلية العل�م الطبية التطبيقية

كلية طب الأ�سنان
كلية الطب الب�سري

ق�سم عل�م الأغذية والتغذية

املجم�عالبكال�ري��صاملاج�ستريالدكت�راه

3. البيانات اإلحصائية لعمادة أقسام العلوم والدراسات الطبية
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134

95

252

99

134

136

65

32

كلية العل�م
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كلية عل�م احلا�سب واملعل�مات
كلية التمري�ص
كلية ال�سيدلة

كلية العل�م الطبية التطبيقية

كلية طب الأ�سنان
كلية الطب الب�سري

ق�سم عل�م الأغذية والتغذية

العدد

4. البيانات اإلحصائية لتطوير الكوادر البشرية
1 - امل�ستفيدات من عمادة تطوير املهاراتاأعداد ع�سوات هيئة التدري�س ح�سب الرتبة العلمية
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كلية عل�م احلا�سب واملعل�مات
كلية التمري�ص
كلية ال�سيدلة

كلية طب الأ�سنان

كلية العل�م الطبية التطبيقية

ق�سم عل�م الأغذية والتغذية

كلية الطب الب�سري
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دورات ع�س�ات هيئة التدري�ص

البند

دورات ع�س�ات هيئة التدري�ص اجلدد

دورات املحا�سرات و املعيدات
دورات طالبات البكال�ري��ص 

املجم�ع

دورات طالبات الدرا�سات العليا
دورات امل�ظفات

عدد 
املتدربن

عدد 
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م

مهارات
قيادة اأكادميية
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مهارات
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مهارات
البحث العلمي
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الذاتية

املهارات
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املهارات
التقنية
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3.  عدد المؤتمرات التي شارك فيها عضوات 
هيئة التدريس حسب موقع إقامة المؤتمر

الأندية الطالبية

عدد الأندية العامة 15 نادي
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الكليات العلمية وال�سحية والإن�سانية

اأبرز الفعاليات والأن�سطة العلمية
والثقافية والإجتماعية بالكليات الإن�سانية
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فريق العمل:

اأ. اأريج ابراهيم

اإدارة الدرا�سات امل�ؤ�س�سية
اأ. مزنة الل�ميي

اإدارة الدرا�سات امل�ؤ�س�سية
اأ. نهاد مغربي

عمادة اأق�سام العل�م والدرا�سات الطبية
اأ. اأمل احل�ا�ض

اإدارة الدرا�سات امل�ؤ�س�سية
اأ. نهى ال�شهراين  

عمادة اأق�سام العل�م الإن�سانية

اأ. منرية اخلزمي

اإدارة الدرا�سات امل�ؤ�س�سية

اأ. ماجدة الغامن

وكالة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات
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