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التنمية المجتمعية واالستدامة

الفصل
الرابع
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قائمة المحتويات
)1/4( برامج خدمة املجتمع التخصصية

)1/1/4( برامج البكالوريوس بنظام التجسري

)2/1/4( برامج الدبلومات

)3/1/4( التطور يف أعداد املقبولني بربامج التعليم املستمر

 )2/4( برامج خدمة املجتمع التدريبية

 )1/2/4( الربامج التدريبية

)2/2/4( الربامج املجتمعية

)3/2/4( مركز التدريب املجتمعي النسوي

)4/2/4( مرشوع التعليم اإللكرتوين والتدريب املجتمعي

)3/4( املسؤولية االجتامعية

)4/3/1( استمرار تفعيل برامج مرصد املسؤولية االجتامعية

)2/3/4( أنشطة وفعاليات التنمية املجتمعية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

)1/2/3/4( الربامج التدريبية

)2/2/3/4( الورش واالجتامعات والفعاليات واملبادرات

)3/2/3/4( الرشاكات 

)4/2/3/4( الربامج الصحية

5/2/3/4( الربامج التوعوية والتثقيفية 
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)6/2/3/4( أنشطة التطوع 

)7/2/3/4( الدراسات واالستشارات واملشاركات العلمية

)8/2/3/4( خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

)9/2/3/4( ملتقيات وندوات علمية مجتمعية

)4/4( التنمية املستدامة 

ــس  ــات دول مجل ــة املســتدامة 2030عــى مســتوى جامع ــم املتحــدة للتنمي ــم أهــداف األم ــز مفاهي ــادرة تعزي ــل مب )1/4/4( تفعي

ــدول الخليــج العربيــة  التعــاون ل

ــة  ــة للتنمي ــداف األممي ــوء األه ــي يف ض ــع املح ــة واملجتم ــويب الجامع ــدرات منس ــة ق ــرتاتيجية لتنمي ــاء اس )1/1/4/4( بن

املســتدامة 2030م

)2/1/4/4( تعزيــز اســتمرار تنفيــذ خطــة لتثقيــف املجتمــع مبفهــوم التنميــة املســتدامة، وآلياتهــا، وأهــداف التنميــة 

املســتدامة األمميــة 2030 وارتباطهــا برؤيــة اململكــة 2030

 )3/1/4/4( املشاركة يف فعاليات التنمية املستدامة عى املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية

)4/1/4/4( الرشاكات يف مجال أهداف التنمية املستدامة

 )5/4( متكني املرأة

)1/5/4( التعليم

)2/5/4( املناصب القيادية

)3/5/4( الربامج التطويرية
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)1/4( برامج خدمة المجتمع التخصصية

تم يف هذا املحور ما يي.

)1/1/4( برامج البكالوريوس بنظام التجسري

يوضح الجدول )1/1/1/4( برامج البكالوريوس بنظام التجسري التي قدمتها الجامعة يف العام 1442/1441 هـ.

جدول )1/1/1/4( برامج البكالوريوس بنظام التجسري املستمرة من أعوام سابقة خالل العام 1442/1441 هــ

الكلية املرشفة عى الربنامجعدد الدارسنيالفئةمقر التنفيذمسمى الربنامجم

بكالوريوس علوم التمريض1
-طالباملجمعة

كلية العلوم الطبية التطبيقية

-طالباتاملجمعة

-طالباملجمعةبكالوريوس تقنية األجهزة الطبية2

بكالوريوس املختربات الطبية3
-طالباملجمعة

2طالباتاملجمعة

-طالباملجمعةبكالوريوس العالج الطبيعي4

كلية الهندسة5طالباملجمعةبكالوريوس هندسة قوى وآالت5

بكالوريوس علوم الحاسب واملعلومات6

-طالبالزلفي

كلية علوم الزلفي

-طالبالرياض

-طالباتالرياض

-طالبحفر الباطن

-طالباتحفر الباطن

7إجاميل عدد الدارسني



167

)2/1/4( برامج الدبلومات

يوضح جدول )1/2/1/4( برامج الدبلومات للعام الجامعي 1442/1441هــ

جدول )1/2/1/4(  يبني نسب توزيع برامج الدبلومات للعام الجامعي 1442/1441هــ من حيث النوع

النسبةالعددنوع الدبلوم م

45.45%5عايل1

54.55%6تأهيي2

100%11املجموع3

 

54.55%
45.45%

هـ1442/1441نسب توزيع برامج الدبلومات للعام الجامعي 

دبلوم تأهيلي دبلوم عالي

شكل )1/2/1/4( نسب توزيع برامج الدبلومات للعام الجامعي 1442/1441هــ من حيث النوع
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جدول )2/2/1/4( مقارنة عدد برامج الدبلومات املقدمة من العام الجامعي 1437/1436 هـ حتى العام الجامعي 1442/1441 هـ

البيان

العام الجامعي 
1437/1436 هـ

العام الجامعي 
1438/1437 هـ

العام الجامعي 
1439/1438 هـ

العام الجامعي 
1440/1439 هـ

العام الجامعي 
1441/1440 هـ

العام الجامعي 
1442/1441 هـ

دبلوم 
عايل

دبلوم 
تأهيي

دبلوم 
عايل

دبلوم 
تأهيي

دبلوم 
عايل

دبلوم 
تأهيي

دبلوم 
عايل

دبلوم 
تأهيي

دبلوم 
عايل

دبلوم 
تأهيي

دبلوم 
عايل

دبلوم 
تأهيي

323132242656العدد

54.55%45.45%75%25%66.67%33.33%40%60%25%75%40%60%النسب

5456811املجموع

37.5%33.33%20%20%20-%-معدل النمو

 

0
1
2
3
4
5
6

دبلوم 
عالي

دبلوم 
تأهيلي

دبلوم 
عالي

دبلوم 
تأهيلي

دبلوم 
عالي

دبلوم 
تأهيلي

دبلوم 
عالي

دبلوم 
تأهيلي

دبلوم 
عالي

دبلوم 
تأهيلي

دبلوم 
عالي

دبلوم 
تأهيلي

1437/1436
هـ

1438/1437
هـ

1439/1438
هـ

1440/1439
هـ

1441/1440
هـ

1442/1441
هـ

3
2

3

1

3
2 2

4

2

6
5

6

حتى 1437/1436بداية من العام الجامعي مقارنة عدد برامج الدبلومات المقدمة 
هـ1442/1441العام الجامعي 

شكل )2/2/1/4( مقارنة عدد برامج الدبلومات املقدمة بداية من العام الجامعي 1437/1436 هـ حتى العام الجامعي1442/1441 هـ
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3
3

3
2 2

5

2 1
2

4
6 65 4 5

6
8

11

0
2
4
6
8

10
12

هـ1437/1436 هـ1438/1437 هـ1439/1438 هـ1440/1439 هـ1441/1440 هـ1442/1441

هـ إلى العام 1437/1436من العام الجامعي تطور عدد برامج الدبلومات 
هـ 1442/1441

دبلوم عالي دبلوم تأهيلي المجموع

شكل )3/2/1/4( تطور عدد برامج الدبلومات املقدمة خالل العامني من العام الجامعي 1437/1436هـ إىل العام الجامعي1442/1441 هـ

 )3/1/4( التطور يف أعداد املقبولني بربامج التعليم املستمر

 ويبني الجدول )1/3/1/4( تطور أعداد املتقدمني واملقبولني بالربامج التعليمية خالل تسعة أعوام جامعية.

جدول )1/3/1/4( تطور أعداد املتقدمني واملقبولني بالربامج التعليمية من العام الجامعي 1434/1433هـ حتى العام الجامعي 1442/1441هـ

العام الجامعيم
متقدم

 للبكالوريوس  بنظام التجسري
مقبول 

بالبكالوريوس بنظام التجسري
مقبول دبلوماتمتقدم دبلومات

11434/1433373625017291430

21435/1434227580180671439

31436/14352980107835641702

41437/143694730519320

51438/14371429189796294

61439/14385203051617

71440/14390018421014

8 1441/14400018001005

9 1442/14410019261531

114192623247079032املجموع
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3736

2275
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1429

52 0 0 0250
801 1078 305

189 0 0 0 0
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1702

0
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617
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1531

0
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تطور أعداد المتقدمين والمقبولين بالبرامج التعليمية من العام الجامعي 
هـ1442/1441هـ  حتى العام الجامعي 1434/1433

متقدم للبكالوريوس  بنظام التجسير مقبول بالبكالوريوس بنظام التجسير
متقدم دبلومات مقبول دبلومات

شكل )1/3/1/4( تطور أعداد املتقدمني واملقبولني بالربامج التعليمية من العام الجامعي 1434/1433 هـ حتى العام الجامعي 1442/1441 هــ

 )2/4( برامج خدمة المجتمع التدريبية

)1/2/4( الربامج التدريبية

يوضح الجدول)1/1/2/4(  التايل توزيع برامج التدريب جغرافيا.

جدول )1/1/2/4( مقرات تنفيذ الربامج التدريبية والفئات املستهدفة للعام الجامعي 1442/1441 هـ

الفئات املستهدفةمقرات تنفيذ الربامج التدريبيةم

املجمعة1
ذكور 

إناث
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الزلفي2
ذكور 

إناث

حوطة سدير3
ذكور 

إناث

الغاط4
ذكور 

إناث

رماح5
ذكور 

إناث

كام يوضح  الجدول )2/1/2/4( تطور عدد الربامج التدريبية واملستفيدين منها  خالل عرشة أعوام.

جدول )2/1/2/4( أعداد الربامج التدريبية املقدمة خالل عرشة أعوام واملستفيدين منها

معدل النموعدد املستفيدينمعدل النموعدد الربامجالعام الجامعيم

-218-1433/143218 هـ1

60.55%27.78350%23 1434/1433هـ2

476 %121.742016%1435/143451 هـ3

4.51%33.332107%1436/143568 هـ4

9.68%23.532311%84 1437/1436هـ5

1.69%19.052350%1438/1437100 هـ6

1.28%282380%1439/1438128 هـ7

5.04%9.382500%1440/1439140 هـ8

62-%42.86950-%1441/144080هـ9

10.53%18.751050-%1442/144165هـ10
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سنواتعشر تطور عدد البرامج التدريبية المنفذة خالل 

218
350

2016
2107 2311 2350

2380
2500

950
1050

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

عشر المنفذة خالل المستفيدين من البرامج تطور عدد 
سنوات

جدول )2/1/2/4( تطور عدد املستفيدين من الربامج املنفذة خالل عرشة جدول )1/1/2/4( تطور عدد الربامج التدريبية املنفذة خالل عرشة أعوام

أعوام

)2/2/4( الربامج املجتمعية

يوضح الجدول )1/2/2/4( أعداد الربامج املجتمعية يف جميع املحافظات واملدن املشمولة بخدمات الجامعة.

جدول )1/2/2/4( أعداد الربامج واألنشطة املجتمعية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

النسبعدد الربامجالجهةم

38.14%45املجمعة1

33.90%40الزلفي2

7.63%9حوطة سدير3

12.71%15الغاط4

7.63%9رماح5

100%118املجموع
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0
5
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35
40
45

المجمعة الزلفي حوطة سدير الغاط رماح

45
40

9

15

9

م أعداد البرامج واألنشطة المجتمعية المنفذة خالل العا
هـ1442/1441الجامعي 

38.14%

33.90%

7.63%

12.71%
7.63%

ام البرامج واألنشطة المجتمعية المنفذة خالل العنسب 
هـ1441/1440الجامعي 

المجمعة الزلفي حوطة سدير الغاط رماح

شكل )1/2/2/4( أعداد الربامج واألنشطة املجتمعية خالل العام الجامعي 

1442/1441 هـ

شكل )1/2/2/4( نسب الربامج واألنشطة املجتمعية خالل العام الجامعي 

1442/1441 هـ

جدول )2/2/2/4( أعداد الربامج واألنشطة املجتمعية املنفذة خالل عرشة أعوام واملستفيدين منها

معدل النموعدد املستفيدينمعدل النموعدد الربامجالعام الجامعيم

-212-1433/14322 هـ1

62.74%150345%1433/14345 هـ2

113.04%60390%1434/14358 هـ3

5.64 %175412%1435/143622 هـ4

305.10 %218.181669%1436/143770 هـ5

0.78%7.141682%1437/143875 هـ6

18.91%  25.332000%1439/143894 هـ7

7.5%103.912150%1440/1439191 هـ8

202.33%4.716500%1441/1440200هـ9

60-%412600-%1442/1441118هـ10
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ل أعداد البرامج واألنشطة المجتمعية المنفذة خالتطور  
عشرة أعوام

212 345 390

412 1669
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6500
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البرامج واألنشطة المستفيدين من أعداد تطور  
عشرة أعوامالمجتمعية المنفذة خالل 

شكل )3/2/2/4( تطور أعداد الربامج واألنشطة املجتمعية

 املنفذة خالل عرشة أعوام 

شكل )4/2/2/4( تطور أعداد املستفيدين من الربامج 

واألنشطة املجتمعية املنفذة خالل عرشة أعوام 

)3/2/4( مركز التدريب املجتمعي النسوي

ــن  ــع م ــراد املجتم ــع أف ــة لجمي ــة نوعي ــم فــرص تدريبي ــة يســهم يف تقدي ــز بأحــدث الوســائل التدريبي ــب نســايئ مجه هــو مركــز تدري

ــايئ. ــر النس العن

الربامج املنفذة من خالل مركز التدريب املجتمعي النسوي

يوضح جدول )1/3/2/4( الربامج املنفذة من خالل مركز التدريب املجتمعي النسوي. 

جدول )1/3/2/4( الربامج املنفذة من خالل مركز التدريب املجتمعي النسوي

النسبةعدد املستفيداتالنسبةعدد الربامجاملسارم

4.24%10.7798%7برامج اجتامعية1

10.76%12.31249%8برامج تعليمية2

8.04%12.31186%8الربامج اإلدارية3
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8.95%9.23207%6الربامج التطويرية4

0.43%3.0810%2برامج اللغة اإلنجليزية5

4.24%10.7798%7برامج الحاسب اآليل6

2.25%6.1552%4الربامج الصحية7

61.11%35.381414%23رشاكة مجتمعية8

100%1002314%65املجموع
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البرامج المنفذة من خالل مركز التدريب المجتمعي عدد 
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البرامج المنفذة من خالل مركز عدد المستفيدات من 
التدريب المجتمعي النسوي

شكل )1/3/2/4( عدد الربامج املنفذة من خالل مركز التدريب

 املجتمعي النسوي  يف العام الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )2/3/2/4( عدد املستفيدات من الربامج املنفذة من خالل

 مركز التدريب املجتمعي النسوي يف العام الجامعي 1442/1441 هـ
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10.77

12.31

12.31

9.23

3.08

10.77
6.15

35.38

ي البرامج المنفذة من خالل مركز التدريب المجتمعنسب 
النسوي

برامج اجتماعية برامج تعليمية البرامج اإلدارية

البرامج التطويرية برامج اللغة اإلنجليزية برامج الحاسب اآللي

البرامج الصحية شراكة مجتمعية

4.24

10.76

8.04

8.95

0.43

4.24

2.25

61.11

كز البرامج المنفذة من خالل مرنسب المستفيدين من 
التدريب المجتمعي النسوي

برامج اجتماعية برامج تعليمية

البرامج اإلدارية البرامج التطويرية

برامج اللغة اإلنجليزية برامج الحاسب اآللي

البرامج الصحية شراكة مجتمعية

شكل )3/3/2/4( نسب الربامج املنفذة من خالل مركز التدريب املجتمعي 

النسوي يف العام الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )4/3/2/4( نسب املستفيدين من الربامج املنفذة من خالل مركز 

التدريب املجتمعي النسوي يف العام الجامعي 1442/1441 هـ

كام يوضح جدول )2/3/2/4( التطور يف أعداد الربامج املُقدمة يف املركز واملستفيدات عى مدار سبعة مثانية.

جدول )2/2/2/4( تطور أعداد الربامج املنفذة واملستفيدين منها من خالل مركز التدريب املجتمعي النسوي خالل مثانية أعوام

معدل النموعدد املستفيدينمعدل النموعدد الربامجالعام الجامعيم

-375-15 1435/1434هـ1

74.93%26.67656%1436/143519 هـ2

106.40%68.421354%1437/143632 هـ3

18.61%103.131606%1438/143765 هـ4

17.81%  12.311892-%1439/143857هـ5

28.59-%1.751351%1440/143958هـ6

48.85-%10.34691-%1441/144052هـ7

234.88%252314%1442/144165هـ8
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ل البرامج المنفذة من خالالمستفيدين من تطور أعداد 
مثمانية أعوامركز التدريب المجتمعي النسوي خالل 

شكل )5/3/2/4( تطور أعداد الربامج املنفذة من خالل مركز التدريب 

املجتمعي النسوي خالل مثانية أعوام

شكل )6/3/2/4( تطور أعداد املستفيدين من الربامج املنفذة من خالل 

مركز التدريب املجتمعي النسوي خالل مثانية أعوام

)4/2/4( مرشوع التعليم اإللكرتوين والتدريب املجتمعي املتنقل

ــا للقــرى  ــة لتقديــم خدمته ــا يشــكل خــاص مجهــزة بتقنيــات التعليــم اإللكــرتوين املختلفــة، موجه ــة تــم تصميمه ــارة عــن عرب هــي عب

ــق املحافظــات. ــة وف ــن هــذه الخدم ــايل يبــني املســتفيدين م والهجــر. والجــدول )1/4/2/4( الت

جدول )1/4/2/4( عدد املستفيدين من خدمات حافلة التدريب املجتمعي حسب املناطق الجغرافية خالل العام الجامعي 1442/1441 هــ

النسبةعدد املستفيديناملنطقةم

45%45املجمعة1

15%15الزلفي2

13%13حوطة سدير3

8%8الغاط4

7%7رماح5

12%12مناطق أخرى)متري-الشعب- األرطاوية...(6

100%100املجموع
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معي المستفيدين من خدمات حافلة التدريب المجتنسب 
حسب المناطق الجغرافية 

المجمعة الزلفي

حوطة سدير الغاط

رماح ...(األرطاوية-الشعب-تمير)مناطق أخرى

شكل )1/4/2/4( عدد الربامج املنفذة من خالل مركز التدريب املجتمعي 

النسوي  يف العام الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )2/4/2/4( عدد املستفيدات من الربامج املنفذة من خالل مركز التدريب 

املجتمعي النسوي يف العام الجامعي 1442/1441 هـ

ويبني الجدول )2/4/2/4( تطور عدد املستفيدين من تلك الخدمات من العام الجامعي 1436/1435 هـ وحتى عام التقرير.

جدول )2/4/2/4( تطور عدد املستفيدين من خدمات حافلة التدريب املجتمعي حسب املناطق الجغرافية عى مدى سبعة أعوام

معدل النموعدد املستفيدينالعام الجامعيم

-1435/14364305 هـ1

7.71%1436/14374637 هـ2

2.70%1437/14384762 هـ3

19.15-%1439/14383850 هـ4

23.69%1440/14394762 هـ5

93.70-%1441/1440300هـ6

66.67-%1442/1441100هـ7
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)3/4( المسؤولية االجتماعية

قامت الجامعة يف هذا الجانب بعدد من الخطوات نشري فيام يي إىل أبرزها.

)1/3/4( استمرار تفعيل برامج مرصد املسؤولية االجتامعية

اســتمرت الجامعــة يف هــذا العــام يف تفعيــل برامــج مرصــد املســؤولية االجتامعيــة مــن حيــث الرصــد والتوثيــق وبنــاء املــؤرشات وتحليــل 

الواقــع وتقديــم املبــادرات والخطــط التطويريــة لربامــج املســؤولية االجتامعيــة املختلفــة.

)2/3/4(  أنشطة وفعاليات التنمية املجتمعية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

ــة  ــي التنموي ــف النواح ــي مختل ــي 1442/1441 هـــ لتغط ــام الجامع ــالل الع ــة خ ــة يف الجامع ــة املجتمعي ــات التنمي ــطة وفعالي ــت أنش تنوع

للمجتمــع كــام هــو مبــني فيــام يــي:

)1/2/3/4( الربامج التدريبية

يوضح الجدول )1/1/2/3/4( حر للربامج التدريبية املنفذة بواسطة مرصد املسؤولية االجتامعية خالل العام الجامعي 1442/1441هـ.

جدول )1/1/2/3/4( حر للربامج التدريبية املنفذة بواسطة مرصد املسؤولية االجتامعية خالل عام التقرير

العددالبيانم

39برامج تدريب1

42املدربون2

69املنسقون3

122املتطوعون4

5جهات مشاركة5

4817املستفيدون6

)2/2/3/4( الورش واالجتامعات والفعاليات واملبادرات

يوضــح الجــدول )1/2/2/3/4( حــر الــورش واالجتامعــات والفعاليــات واملبــادرات املنفــذة بواســطة مرصــد املســؤولية االجتامعيــة خــالل 

العــام الجامعــي 1442/1441هـــ.
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جدول )1/2/2/3/4( حر الورش واالجتامعات والفعاليات واملبادرات املنفذة بواسطة مرصد املسؤولية االجتامعية خالل عام التقرير

النسبالعددالبيانم

50.34%75الورش1

21.48%32االجتامعات2

25.50%38الفعاليات3

2.68%4املبادرات4

100%149املجموع
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38

4

الورش واالجتماعات والفعاليات والمبادرات المنفذة عدد 
عام التقريربواسطة مرصد المسؤولية االجتماعية خالل 

50.34%

21.48%

25.50%

2.68%

الورش واالجتماعات والفعاليات والمبادرات المنفذة نسب 
عام التقريربواسطة مرصد المسؤولية االجتماعية خالل 

الورش االجتماعات الفعاليات المبادرات

شكل )1/2/2/3/4( عدد الورش واالجتامعات والفعاليات واملبادرات املنفذة 
بواسطة مرصد املسؤولية االجتامعية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )2/2/2/3/4( نسب الورش واالجتامعات والفعاليات واملبادرات املنفذة 
بواسطة مرصد املسؤولية االجتامعية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

)3/2/3/4( الرشاكات

يوضح الجدول )1/3/2/3/4( حر الرشاكات التي عقدها مرصد املسؤولية االجتامعية خالل العام الجامعي 1442/1441هـ.

جدول )1/2/2/3/4( حر الرشاكات التي عقدها مرصد املسؤولية االجتامعية خالل عام التقرير

النسبالعددالرشاكةم

90.32%28مع جهات خارجية1

9.68%3مع جهات داخلية2

100%31املجموع
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ل مرصد المسؤولية االجتماعية خالعدد الشراكات التي عقدها 
عام التقرير

90.32%

9.68%

ل مرصد المسؤولية االجتماعية خالنسب الشراكات التي عقدها 
عام التقرير

مع جهات خارجية مع جهات داخلية

شكل )1/3/2/3/4( عدد الرشاكات التي عقدها مرصد املسؤولية االجتامعية 
خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )2/3/2/3/4( نسب الرشاكات التي عقدها مرصد املسؤولية االجتامعية خالل 
العام الجامعي 1442/1441 هـ

 )4/2/3/4( الربامج الصحية

يوضح الجدول )1/4/2/3/4( حر الربامج الصحية املنفذة بواسطة مرصد املسؤولية االجتامعية خالل العام الجامعي 1442/1441هـ.

جدول )1/4/2/3/4( حر الربامج الصحية املنفذة بواسطة مرصد املسؤولية االجتامعية خالل عام التقرير

العددالنشاطم
أماكن 
التنفيذ

املنسقوناملتربعوناملستفيدوناملتحدثوناملرشفوناملمرضوناألطباءاملتطوعنيالرشكاء

-2970--595937220591183حمالت التربع بالدم1

--163-1313133913263حمالت فحص كبار السن2

3
برامح التوعية والتثقيف 

الصحي
23-5237420--1292عن بعد23

9572623517214411237583297023املجموع
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ة خالل حصر البرامج الصحية المنفذة بواسطة مرصد المسؤولية االجتماعي
عام التقرير

العدد الشركاء المتطوعين

شكل )4/3/2/4/1( عدد الربامج الصحية املنفذة بواسطة مرصد املسؤولية االجتامعية يف العام الجامعي 1442/1441 هــ

)5/2/3/4( الربامج التوعوية والتثقيفية

يوضــح الجــدول )1/5/2/3/4( حــر الربامــج التوعويــة والتثقيفيــة املنفــذة بواســطة مرصــد املســؤولية االجتامعيــة خــالل العــام الجامعــي 

1442/1441هـ.

جدول )1/5/2/3/4( حر الربامج التوعوية والتثقيفية املنفذة بواسطة مرصد املسؤولية االجتامعية خالل عام التقرير

املستفيدوناملرشفوناملدربوناملتطوعونالرشكاءأماكن التنفيذعدد الربامجعدد الحمالتالنشاطم

1182563110-11منصة مدرستي1

41152663350-26-دعم األرسة تربويًا خالل جائحة كورونا2

-5112832-28-التوعية والتثقيف3

115411191516098460املجموع

)6/2/3/4( أنشطة التطوع

يوضح الجدول )1/6/2/3/4( حر أنشطة التطوع املنفذة بواسطة مرصد املسؤولية االجتامعية خالل العام الجامعي 1442/1441هـ.
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جدول )1/6/2/3/4( حر أنشطة التطوع املنفذة بواسطة مرصد املسؤولية االجتامعية خالل عام التقرير

العددالبيانم

1224عدد الفرص التطوعية1

115626عدد الساعات التطوعية2

2527عدد املتطوعني3
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1224

115626

2527

ية المنفذة بواسطة مرصد المسؤولية االجتماعاألنشطة التطوعية حصر 
خالل عام التقرير

شكل )1/6/2/3/4( حر األنشطة التطوعية املنفذة بواسطة مرصد املسؤولية االجتامعية يف العام الجامعي 1442/1441 هــ

)7/2/3/4( الدراسات واالستشارات واملشاركات العلمية

يوضــح الجــدول )1/7/2/3/4( حــر للدراســات واالستشــارات واملشــاركات العلميــة املنفــذة بواســطة مرصــد املســؤولية االجتامعيــة خــالل 

العــام الجامعــي 1442/1441هـــ.

جدول )1/7/2/3/4( حر للدراسات واالستشارات واملشاركات العلمية املنفذة بواسطة مرصد املسؤولية االجتامعية خالل عام التقرير

النسبةالعددالنشاطم

7.02%4الدراسات1

56.14%32االستشارات2
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36.84%21املشاركات العلمية3

100%57املجموع  
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لدراسات واالستشارات والمشاركات العلمية المنفذة عددر ا
عام التقريربواسطة مرصد المسؤولية االجتماعية خالل 

7.02%

56.14%

36.84%

ة للدراسات واالستشارات والمشاركات العلمية المنفذنسب 
عام التقريربواسطة مرصد المسؤولية االجتماعية خالل 

الدراسات االستشارات المشاركات العلمية

شكل )1/7/2/3/4( عدد الدراسات واالستشارات واملشاركات العلمية املنفذة بواسطة 
مرصد املسؤولية االجتامعية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )2/7/2/3/4( نسب الدراسات واالستشارات واملشاركات العلمية املنفذة 
بواسطة مرصد املسؤولية االجتامعية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

)8/2/3/4( خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

يوضــح الجــدول )1/8/2/3/4( حــر لخدمــات ذوي االحتياجــات الخاصــة املُقدمــة مــن مرصــد املســؤولية االجتامعيــة خــالل العــام الجامعــي 

1442/1441هـ.

جدول )1/8/2/3/4( حر لخدمات ذوي االحتياجات الخاصة املُقدمة من مرصد املسؤولية االجتامعية خالل عام التقرير

النسبةالعددالخدمةم

39.13%9تجهيزات ذوي االحتياجات الخاصة1

52.17%12الربامج التطويرية2

8.70%2املشاركات3

100%23املجموع
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البرامج التطويرية المشاركات
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ذوي االحتياجات الخاصة الُمقدمة من مرصد لخدمات عدد ال
المسؤولية االجتماعية خالل عام التقرير

39.13%

52.17%

8.70%

ذوي االحتياجات الخاصة الُمقدمة من مرصدلخدمات نسب ال
المسؤولية االجتماعية خالل عام التقرير

تجهيزات ذوي االحتياجات الخاصة البرامج التطويرية المشاركات

شكل )1/8/2/3/4( عدد الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة املُقدمة من مرصد 
املسؤولية االجتامعية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )1/8/2/3/4( نسب الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة املُقدمة من مرصد 
املسؤولية االجتامعية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

)9/2/3/4( ملتقيات وندوات علمية مجتمعية

ــام  ــالل الع ــة خ ــؤولية االجتامعي ــد املس ــن مرص ــة م ــة املُقدم ــة املجتمعي ــدوات العلمي ــات والن ــر امللتقي ــدول )1/9/2/3/4( ح ــح الج يوض

الجامعــي 1442/1441هـــ.

جدول )1/9/2/3/4( حر امللتقيات والندوات العلمية املجتمعية املُقدمة من مرصد املسؤولية االجتامعية خالل عام التقرير

امللتقياتالندواتم

1العدد9العدد1

1600املشاركني12املشاركني2

 )4/4( التنمية المستدامة

استمر تفاعل الجامعة مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، حيث قامت يف هذا الجانب مبا يي:  

ــتوى  ــى مس ــتدامة 2030ع ــة املس ــدة للتنمي ــم املتح ــداف األم ــم أه ــز مفاهي ــادرة تعزي ــل مب )1/4/4( تفعي
ــة. ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــات دول مجل جامع
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تــم تفعيــل مبــادرة تعزيــز مفاهيــم أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة مــن قبــل لجنــة رؤســاء ومديــري الجامعــات ومؤسســات التعليــم 

العــايل بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

ــوء  ــي يف ض ــع املح ــة واملجتم ــويب الجامع ــدرات منس ــة ق ــرتاتيجية تنمي ــق اس ــتمرار تطبي )1/1/4/4( اس
ــتدامة 2030م. ــة املس ــة للتنمي ــداف األممي األه

ــداف  ــوء األه ــي يف ض ــع املح ــة واملجتم ــويب الجامع ــدرات منس ــة ق ــة لتنمي ــرتاتيجية الجامع ــق اس ــام بتطبي ــذا الع ــة يف ه ــتمرت  الجامع اس

ــتدامة 2030  ــة املس ــة للتنمي األممي

)2/1/4/4( تعزيــز اســتمرار تنفيــذ خطــة لتثقيــف املجتمــع مبفهــوم التنميــة املســتدامة، وآلياتهــا، وأهــداف 
التنميــة املســتدامة األمميــة 2030 وارتباطهــا برؤيــة اململكــة 2030.

بنــاًء عــى مــا أنجزتــه الجامعــة يف العــام الســابق مــن تنفيــذ مبــادرة تعزيــز أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 لــدى منســويب الجامعــة واملجتمــع 

املحــي، فقــد اســتمرت الجامعــة يف خطــة تنفيــذ هــذه املبــادرة عــى مســتوى تثقيــف املجتمــع باألهــداف األمميــة ودالالتهــا ومفاهيمهــا.

)3/1/4/4( املشاركة يف فعاليات التنمية املستدامة عى املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

ُعنيــت الجامعــة خــالل عــام التقريــر برعايــة مختلــف فعاليــات التنميــة املســتدامة عــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، ويبــني 

الجــدول )1/3/1/4/4( إحصــاء لهــذه الفعاليــات.

جدول )1/3/1/4/4( إحصاء فعاليات التنمية املستدامة عى املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

النسبالعددالنشاطم

22.22%4رعاية فعاليات التنمية1

66.67%12املشاركة بأوراق2

5.56%1الشهادات الدولية يف التنمية3

5.56%1الجوائز يف مجال التنمية4

100%18املجموع
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رعاية فعاليات 
التنمية

المشاركة بأوراق الشهادات الدولية 
في التنمية

الجوائز في مجال
التنمية

4

12

1 1

فعاليات التنمية المستدامة على المستويات الوطنية عدد 
عام التقريرواإلقليمية والدولية خالل 

22.22%

66.67%

5.56% 5.56%

نية فعاليات التنمية المستدامة على المستويات الوطنسب 
عام التقريرواإلقليمية والدولية خالل 

رعاية فعاليات التنمية المشاركة بأوراق

الشهادات الدولية في التنمية الجوائز في مجال التنمية

شكل )1/3/1/4/4( عدد فعاليات التنمية املستدامة عى املستويات الوطنية 
واإلقليمية والدولية خالل العام الجامعي 2441/1441 هـ 

شكل )2/3/1/4/4( نسب فعاليات التنمية املستدامة عى املستويات الوطنية 
واإلقليمية والدولية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

)4/1/4/4( الرشاكات يف مجال أهداف التنمية املستدامة

أهتمــت الجامعــة خــالل عــام التقريــر بعقــد الــرشاكات يف مجــال أهــداف التنميــة املســتدامة، ويبــني الجــدول )1/4/1/4/4( إحصــاء لهــذه 

الــرشاكات.

جدول )1/4/1/4/4( إحصاء الرشاكات يف مجال أهداف التنمية املستدامة خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

النسبالعددرشاكات أهداف التنمية املستدامةم

33.3%2الدولية1

66.7%4املحلية2

100%6اإلجاميل
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الدولية المحلية
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4

الشراكات في مجال أهداف التنمية المستدامة خالل العام عدد 
هـ1442/1441الجامعي 

33.33%

66.67%

الشراكات في مجال أهداف التنمية المستدامة خالل نسب 
هـ1442/1441العام الجامعي 

الدولية المحلية

شكل )1/4/1/4/4( عدد الرشاكات يف مجال أهداف التنمية املستدامة خالل العام 
الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )2/4/1/4/4( نسب الرشاكات يف مجال أهداف التنمية املستدامة خالل العام 
الجامعي 1442/1441 هـ

)5/4( تمكين المرأة

اســتمرت الجامعــة خــالل العــام الجامعــي 1442/1441 هـــ عــى العمــل يف متكــني العنــر النســايئ عــى املســتويات املختلفــة وذلــك عــى 

النحــو التــايل:

 )1/5/4( التعليم

يبني جدول )1/1/5/4( جهود الجامعة يف متكني املرأة يف مجال الربامج التعليمية يف العام الجامعي 1442/1441 هــ

جدول )1/1/5/4( متكني املرأة يف الجامعة من خالل تلقي الربامج التعليمية يف العام الجامعي 1442/1441 هــ

نسبة الربامج التعليمية املتاحة للطالبات من  إجاميل الربامجعدد الربامج التعليمية املتاحة للطالباتعدد الربامج التعليمية كاماًل

4540%88.89
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88.89%

11.11%

لجامعي خالل العام االبرامج التعليميةتمكين المرأة في تلقينسبة
هـ1442/1441

نسبة البرامج التعليمية المتاحة للطالبات نسبة البرامج التعليمية الغير متاحة للطالبات

شكل )1/1/5/4( نسبة متكني املرأة يف تلقي الربامج التعليمية يف العام الجامعي 1442/1441 هــ

)2/5/4( املناصب القيادية

يبني الجدول )1/2/5/4( إحصاءات متكني املرأة يف الجامعة من تويل املناصب القيادية يف العام الجامعي 1442/1441 هــ

جدول )1/2/5/4( متكني املرأة يف الجامعة من تويل املناصب القيادية يف العام الجامعي 1442/1441 هــ

نسبة تحقيق التمكنيالعددالجهةم

100%1وكالة جامعة1

100%12وكالة كلية2

30.8%4وكالة عامدة3

100%5رئاسة قسم )طالبات فقط(4

100%66تنسيق األقسام للطالبات5

)3/5/4( الربامج التطويرية

يبني الجدول )1/3/5/4( الربامج التطويرية املُقّدمة ملنسوبيها من اإلناث خالل العام الجامعي 1442/1441 هــ
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جدول )1/3/5/4( الربامج التطويرية املقدمة للمرأة يف العام الجامعي 1442/1441 هــ

نسبة تحقيق التمكني*برامج التطويرالفئةم

100%برامج تدريبيةطالبات الجامعة1

أعضاء هيئة التدريس )من اإلناث(2
100%برامج تدريبية داخلية

100%برامج تدريبية خارجية

موظفات الجامعة3
50%برامج تدريبية داخلية

27.30%برامج تدريبية خارجية

*يتم احتساب نسب التمكني وفق عدد الربامج املتاحة للنساء مقارنًا بعدد الربامج التدريبية املتاحة للرجال.

 

 

100%

الل نسبة تمكين طالبات الجامعة في البرامج التدريبة خ
هـ1442/1441العام الجامعي 

شكل )1/3/5/4( نسبة متكني طالبات الجامعة يف الربامج التدريبة خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

  

 

100%

في نسبة تمكين أعضاء هيئة التدريس من اإلناث
خالل الجامعة في البرامج التدريبة المنفذة داخليًا

هـ1442/1441العام الجامعي 

100%

نسبة تمكين أعضاء هيئة التدريس من اإلناث في 
العام الجامعة في البرامج التدريبة المنفذة خارجيًا خالل

هـ1442/1441الجامعي 

شكل )2/3/5/4( نسبة متكني أعضاء هيئة التدريس من اإلناث 

يف الجامعة يف الربامج التدريبة املنفذة داخلًيا خالل العام 

الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )3/3/5/4( نسبة متكني أعضاء هيئة التدريس من اإلناث يف 

الجامعة يف الربامج التدريبة املنفذة خارجًيا خالل العام الجامعي 

1442/1441 هـ
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50%50%

امعة نسبة تمكين أعضاء هيئة التدريس من اإلناث في الج
معي في البرامج التدريبة المنفذة داخليًا خالل العام الجا

هـ1442/1441

برامج تدريبية داخلية متاحة  برامج تدريبية داخلية غير متاحة 

27.30%

72.70%

ي نسبة تمكين أعضاء هيئة التدريس من اإلناث ف
الل الجامعة في البرامج التدريبة المنفذة خارجيًا خ

هـ1442/1441العام الجامعي  

البرامج  التدريبية الخارجية المتاحة
البرامج  التدريبية الخارجية غير المتاحة

شكل )4/3/6/4( نسبة متكني موظفات الجامعة يف الربامج التدريبة 

املنفذة خارجًيا خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )5/3/6/4( نسبة متكني موظفات الجامعة يف الربامج التدريبة 

املنفذة خارجًيا خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ
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إضاءة

الجامعــة  برامــج  الفصــل  هــذا  أوضــح 

يف مجــال التنميــة املســتدامة وخدمــة 

ــات  ــق بالدرج ــام يتعل ــواء في ــع س املجتم

العلميــة أو التطــور يف أعــداد املقبولــني 

أو برامــج خدمــة املجتمــع التدريبيــة، 

مجــال  يف  الجامعــة  جهــود  وكذلــك 

واالســتدامة  االجتامعيــة  املســؤولية 

يف  ومبادراتهــا  التطــوع،  وأنشــطة 

ــة  ــدة للتنمي ــم املتح ــداف األم ــال أه مج

يف  الجامعــة  وجهــود   ،2030 املســتدامة 

مجــال متكــني املــرأة.


