
خدمة المجتمع

الفصل السادس



١٥٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
اد

س
 ال

صل
لف

ا

الفصل السادس خدمة المجتمع

يتضمن هذا الفصل جميع ما تقدمه الجامعة من خدمات للمجتمع من خالل وحداتها المختلفة

١/١/٦أعداد الدورات التدريبية والبرامج والدبلومات التأهيلية:
الدبلومات التعليمية

عدد املستفيدينالتاريخاملستفيدونالعنوان (الدورة – الربنامج)اجلهة املنفذة

خرجيو التخصصات الشرعية وعلم االجتماع و علم دبلوم اإلرشاد األسري (رجال)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٩الفصل الثاين من عام ١٤٤٠/١٤٣٩اإلجتماع والعاملني يف قطاع التعليم

١٣الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـخرجيو كليات الشريعة والقانوندبلوم  املحاماة (رجال)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٥الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـدبلوم تطبيقات احلاسب اآليل (ذوي اهلمم) - (رجال)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
٢٣الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـدبلوم اإلدارة املالية خلرجيي الثانوية العامة (رجال)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٦الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـخرجيات الثانوية العامةالدبلوم العام يف اللغة اإلجنليزية (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٦الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـخرجيات الثانوية العامةدبلوم التحرير والسكرتارية (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

خرجيات الشريعة - خدمة اجتماعية - علم النفس -علم دبلوم اإلرشاد األسري (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٧الفصل الثاين من عام ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـاالجتماع - املعلمات واملرشدات

١٤٤١/١/١٢١٤هـخرجيات الثانوية العامةالدبلوم العام يف اللغة اإلجنليزية (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٤٤١/١/١٢١٧هـخرجيات الثانوية العامةدبلوم التحرير والسكرتارية (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

خرجيات الشريعة - خدمة اجتماعية - علم النفس -علم دبلوم اإلرشاد األسري (نساء)عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٤٤١/١/١٢١٥هـاالجتماع- املعلمات واملرشدات
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٢/١/٦ أعداد الدورات التدريبية والبرامج والدبلومات التأهيلية:
الدورات التدريبية

عدد املستفيدينالتاريخاملستفيدونالعنوان (الدورة – الربنامج)اجلهة املنفذة

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
إدارة التدريب

١٤٤٠/٠٥/٠٧١٦هـخرجيات املرحلة الثانوية واجلامعية املوظفات يف القطاع احلكومي أو اخلاصإدخال البيانات ومعاجلة النصوص

١٤٤٠/٠٥/٠٧١٠هـ- خرجيات الثانوية واملعاهد و  املوظفات يف إدارات املوارد البشريةإدارة املوارد البشرية اإلحترافية

١٤٤٠/٠٥/٠٨١٣٩هـمديرات املكاتب والسكرتريات واملوظفات ومن لديها الرغبة لدخول جمال العملالسكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب

١٤٤٠/٠٥/١٥٧٣هـمديرات املكاتب والسكرتريات واملوظفات ومن لديها الرغبة لدخول جمال العملالسكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب

١٤٤٠/٠٥/٢١٣هـوخرجيات املعاهد واجلامعات  املوظفات اإلداريات باملستشفيات من غري األطباءإدارة املستشفيات

١٤٤٠/٠٥/٢٣١٢هـأمهات ومعلمات أطفال التوحداملهارات الفنية عند طفل التوحد

١٤٤٠/٠٥/٢٣١١هـخرجيات الثانوية واملعاهد واملوظفات يف املجال املحاسيب أو املصريفاملحاسبة لغري املحاسبني

١٤٤٠/٠٥/٢٣٣هـخرجيات الثانوية واملعاهد و املوظفات يف املجال الصحي واإلداريالسكرتارية الطبية

١٤٤٠/٠٥/٢٣٢٢هـخرجيات الثانوية واملعاهد و املوظفات يف إدارات املوارد البشريةإدارة املوارد البشرية اإلحترافية

١٤٤٠/٠٦/٢٧١٤٤هـاملشرفات التربويات وقائدات املدارس ومعلمات الطالبات املوهوباتمهارات التفكري اإلبداعي والناقد

١٤٤٠/٠٧/٠٥٣هـخرجيات املعاهد واجلامعات و املوظفات اإلداريات باملستشفيات من غري االطباءإدارة املستشفيات

١٤٤٠/٠٧/٠٥٣هـخرجيات الثانوية واملعاهد املوظفات يف املجال الصحي واإلداريالسكرتارية الطبية

١٤٤٠/٠٧/١٧١١هـ- خرجيات الثانوية واملعاهد - املوظفات يف ادارات املوارد البشريةإدارة املوارد البشرية اإلحترافية

- الطالب واملوظفون والراغبون يف تطوير أدائهم املهين والوظيفياالستماع واملحادثة يف اللغة اإلجنليزية
١٤٤٠/٠٧/٢٠٦هـو الراغبون يف حتدث اإلجنليزية بطالقة
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عدد املستفيدينالتاريخاملستفيدونالعنوان (الدورة – الربنامج)اجلهة املنفذة

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
إدارة التدريب

١٤٤٠/٠٨/٢٤٥٨هـخرجيات الثانوية العامة وموظفات القطاع احلكومي واخلاص بقسمأثر املوارد البشرية على األداء التنظيمي

١٤٤٠/١٠/٢٠٣٣هـعامةالتميز يف إدارة املنظمات

١٤٤٠/١٠/٢٢٣٧هـطالبات مرحليت املتوسط والثانوية العامةمهارات اللغة اإلجنليزية للطالبات

١٤٤٠/١٠/٢٧٣٣هـعامةمهارات التعلم الذايت للغة اإلجنليزية

١٤٤٠/١٠/٢٨٢٧هـعامةاملهارات السبع لتطوير الذات

١٤٤٠/١١/٠٦٢٢هـعامةالشخصية اجلذابة وقوة التأثري

١٤٤٠/١١/٠٧٤٠هـعامةمهارات التعامل مع اجلرائم اإللكترونية

١٤٤٠/١١/١٤٤٤هـاملوظفات يف القطاع احلكومي واخلاص والراغبات للدخول يف جماالت العمل املختلفةحقوق املرأة يف نظام العمل السعودي

١٤٤٠/١١/٢١٤٤هـاملوظفات يف املجال اإلداريمهارات اإلداري املتميز

١٤٤٠/١١/٢٦٢٢هـعامةمهارات التأثري والذكاء االجتماعي

١٤٤٠/١٢/٢٦١٥هـخرجيات الثانوية واجلامعاتاستخدام احلاسب يف األعمال املكتبية

- خرجيات الثانوية واملعاهداملوارد البشرية
١٤٤١/١/٢١٥هـ- املوظفات يف ادارات املوارد البشرية

١٤٤١/١/٢٦هـخرجيات الثانوية واجلامعاتمهارات احلاسب

- خرجيات املعاهد واجلامعاتإدارة املستشفيات
١٤٤١/١/٩٦هـ- املوظفات اإلداريات باملستشفيات من غري االطباء

١٤٤١/١/١٢١١هـخرجيات الثانوية واجلامعاتمهارات حاسب (جمانية)

١٤٤١/٣/١٣١٢هـمنسوبات إسكان املصانعاستخدام احلاسب يف األعمال املكتبية
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عدد املستفيدينالتاريخالعنوان (الدورة – الربنامج)اجلهة املنفذة

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
وحدة التدريب وخدمة املجتمع

TOT ١٤٤٠/٣/٢٠١٦هـتدريب املدربني
١٤٣٩/٧/٢٥٢٧هـاللغة اإلجنليزية وأسلوب احلوار اإلداري

١٤٤٠/٢/١٣٢٨هـاستخدام احلاسب اآليل يف األعمال املكتبية
١٤٤٠/٥/٨٤٨هـدورة السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب

١٤٤٠/٢/٥١٠هـدورة األرشفة اإللكترونية
١٤٤٠/٢/٥٩هـدورة االتصاالت اإلدارية

١٤٤٠/٦/٥١٦هـإستراتيجيات ومهارات االستقالل احلركي والتنقل اآلمن للمكفوفني
١٤٤٠/٢/٢٦٧هـدورة استخدام احلاسب اآليل يف األعمال املكتبية
١٤٤٠/٤/٢١٨هـدورة استخدام احلاسب اآليل يف األعمال املكتبية

١٤٤٠/٥/١١١٠هـدورة تدريب املدربني
١٤٤٠/٧/٣١٥هـدورة نظام نور

١٤٤٠/٧/٣١٩هـدورة كيف تبدئني مشروعك اخلاص
١٤٤٠/٦/٢٧٩هـحتليل السلوك التطبيقي
١٤٤٠/٥/٢٣٢٢هـدورة اللغة اإلجنليزية

١٤٤٠/٥/١٤١٥هـدورة أساسيات ومبادئ احلاسب اآليل
١٤٤٠/٥/١٤١٥هـاألرشفة اإللكترونية

١٤٤٠/٥/٢٩٤هـأساسيات ومبادئ احلاسب اآليل
١٤٤٠/٨/٢٤٣٨هـأثر املوارد البشرية على األداء التنظيمي

١٤٤٠/٧/٥١١هـإدارة األعمال
١٤٤٠/٧/١٩١١هـتدريب املدربني
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عدد املستفيدينالتاريخالعنوان (الدورة – الربنامج)اجلهة املنفذة

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
وحدة التدريب وخدمة املجتمع

١٤٤٠/٦/١٣٤٩هـدورة السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب
١٤٤٠/٥/٢١٤٠هـدورة إدخال بيانات ومعاجلة نصوص

١٤٤٠/٤/٢٣٦هـدورة اللغة اإلجنليزية
١٤٣٩/٨/٢٨٢٦هـاللغة اإلجنليزية وأسلوب احلوار اإلداري

١٤٤٠/٥/٢٨١١هـإدارة املوارد البشرية اإلحترافية
١٤٤٠/٥/٢١٦هـإدخال البيانات ومعاجلة نصوص

١٤٤٠/٥/٦٩هـاملوارد البشرية االحترافية
١٤٤٠/٧/١٠٦هـلغة إجنليزية استماع و حمادثة

١٤٤١/١/٣٠١٧هـمهارات استخدام احلاسب اآليل يف األعمال
١٤٤١/٢/١٤١٨هـمهارات الطباعة السريعة
١٤٤١/٢/٢٤١٧هـتأسيس املحامي املتمّيز

١٤٤١/٢/٢٨٢٠هـإعداد التقارير وحترير اخلطابات
١٤٤٠/٢/٢٦٩هـإدخال بيانات ومعاجلة النصوص

١٤٤١/٣/٦١٧هـمهارات استخدام احلاسب اآليل يف األعمال املكتبية
١٤٤١/٣/٢٠١٨هـمهارات الطباعة السريعة

١٤٤١/١/١٦١٩هـأساسيات ومبادئ استخدام احلاسب اآليل
١٤٤١/٤/٤٢١هـتأهيل احلراسات األمنية يف املنشآت التعليمية

١٤٤١/١/١٦١٧هـاالتصاالت اإلدارية
١٤٤١/٣/١٣٩هـاستخدام احلاسب اآليل يف األعمال املكتبية
١٤٤٠/٦/١٣٤٩هـدورة السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب



١٥٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
اد

س
 ال

صل
لف

ا

عدد املستفيدينالتاريخالعنوان (الدورة – الربنامج)اجلهة املنفذة

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
وحدة التدريب وخدمة املجتمع

١٤٤٠/٦/١٣٤٩هـدورة السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب
١٤٤٠/٥/٢١٤٠هـدورة إدخال بيانات ومعاجلة نصوص

١٤٤٠/٤/٢٣٦هـدورة اللغة اإلجنليزية
١٤٣٩/٨/٢٨٢٦هـاللغة اإلجنليزية وأسلوب احلوار اإلداري

١٤٤٠/٥/٢٨١١هـإدارة املوارد البشرية اإلحترافية
١٤٤٠/٥/٢١٦هـإدخال البيانات ومعاجلة نصوص

١٤٤٠/٥/٦٩هـاملوارد البشرية االحترافية
١٤٤٠/٧/١٠٦هـلغة إجنليزية استماع و حمادثة

١٤٤١/١/٣٠١٧هـمهارات استخدام احلاسب اآليل يف األعمال
١٤٤١/٢/١٤١٨هـمهارات الطباعة السريعة
١٤٤١/٢/٢٤١٧هـتأسيس املحامي املتمّيز

١٤٤١/٢/٢٨٢٠هـإعداد التقارير وحترير اخلطابات
١٤٤٠/٢/٢٦٩هـإدخال بيانات ومعاجلة النصوص

١٤٤١/٣/٦١٧هـمهارات استخدام احلاسب اآليل يف األعمال املكتبية
١٤٤١/٣/٢٠١٨هـمهارات الطباعة السريعة

١٤٤١/١/١٦١٩هـأساسيات ومبادئ استخدام احلاسب اآليل
١٤٤١/٤/٤٢١هـتأهيل احلراسات األمنية يف املنشآت التعليمية

١٤٤١/١/١٦١٧هـاالتصاالت اإلدارية
١٤٤١/٣/١٣٩هـاستخدام احلاسب اآليل يف األعمال املكتبية
١٤٤٠/٦/١٣٤٩هـدورة السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب



١٦١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
اد

س
 ال

صل
لف

ا

عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة

 ١٠٠ ١٤٤١/٠٤/١٤هـ طالب التعليم العام القيم الشرعية للرتاهة

عمادة شؤون الطالب
وحدة التوعية الفكرية وتعزيز القيم

 ٦٥ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ طالب اجلامعة احلوار وأثره يف املجتمع

 ٢٣ ١٤٤١/٠٦/٠٧هـ طلبة اجلامعة املشاركة يف برنامج سفراء الوسطية٤

١٠٠ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ طلبة اجلامعة استضافة فريق إدارة الربامج الشبابية مبركز احلوار الوطين

١٤٤١/٠٦/٢٦هـ طلبة اجلامعة تفعيل الشراكة مع مركز احلوار الوطين

حتت التأسيس ١٤٤١/٠٧/٠٢هـ طلبة اجلامعة إنشاء نادي احلوار الوطين

 ٢٥ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ طلبة اجلامعة خنبة من طالب وطالبات اجلامعة يف زيارة ملعرض مركز احلوار الوطين

٤٠٠ ١٤٤٠-١٤٤١هـ طلبة اجلامعة مسابقةقيم (مسابقة شهرية، نفذ منها ٤ مسابقات)

٤١٠ ١٤٤١/١٠/١٥هـ لقاء عام اإلعالم اجلديد وصناعة الفكر بني الوعي والالوعي

 ٣٠٦ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ لقاء عام الرقابة الذاتية يف عصر األجهزة الذكية

 ٣٠٩ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ لقاء عام املسؤولية الفردية

٥٠٠ ١٤٤١/١١/٢هـ لقاء عام الذكاء املايل يف إدارة ميزانية األسرة

٥٠٠ ١٤٤١/١١/٧هـ لقاء عام صناعة القائد الفعال

 ٢٦ ١٤٤١/١٠/١١هـ طلبة اجلامعة مسابقة ميديا الوعي

 ٩ ١٤٤١/٥/١٥هـ طلبة اجلامعة املشاركة يف ملتقى الشباب وصناعة املستقبل

١٦٠

مركز المعلومات اإلحصائية س
اد

س
 ال

صل
لف

ا

٢/٦ - المؤتمرات والندوات والمحاضرات: 

عدد املستفيدين التاريخ املستفيدون العنوان (الدورة - الربنامج)   اجلهة املنفذة

٩٦٥ ١٤٤٠/٨/١٠هـ كافة أفراد املجتمع محلة الوعي املايل وثقافة االدخار

عمادة خدمة 
املجتمع والتعليم

املستمر

٦٠٠٠ ١٤٤١/١٤٤٠هـ أهايل حمافظة اخلرج محلة أسبوع القراءة بشراكة بني جامعة األمري سطام بن عبد العزيز ومكتبة امللك عبد العزيز باملكتبة املتنقلة وبإشراف من العمادة

٢٠ ١٤٤١/١٤٤٠هـ الصم خرجيو الثانوية برنامج تأهيل فئة الصم للتوظيف

١٥ ١٤٤٠/٥/١٩هـ مكفوفون من أبناء املجتمع برنامج االستقالل احلركي للمكفوفني

٥٠ ١٤٤٠/٨/٣هـ طالب اجلامعة وذووهم لقاء بعنوان " التوعية بأمهية القراءة"

٤٠ ١٤٤٠/٨/٥هـ أطفال فعالية مسرح الطفل للقراءة والرسم

٢٥٠ ١٤٤٠/٦/٣٠هـ حمافظة اخلرج مشاركة اجتماعية يف أسبوع املوهبة: حتت شعار االختراع مهارة وحضارة

١٥٠ ١٤٤٠/٦/١٠هـ طالب املرحلة الثانوية التوعية بأضرار املخدرات واملؤثرات العقلية

١٧ ١٤٤١/٦/١هـ أطفال اخلرج أقل من ١٢ سنة اللغة العربية لألطفال

- ١٤٤١/١٤٤٠هـ متابعو حسابات العمادة مقاالت أسبوعية لتنمية ثقافة املجتمع



١٦١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
اد

س
 ال

صل
لف

ا

عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة

 ١٠٠ ١٤٤١/٠٤/١٤هـ طالب التعليم العام القيم الشرعية للرتاهة

عمادة شؤون الطالب
وحدة التوعية الفكرية وتعزيز القيم

 ٦٥ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ طالب اجلامعة احلوار وأثره يف املجتمع

 ٢٣ ١٤٤١/٠٦/٠٧هـ طلبة اجلامعة املشاركة يف برنامج سفراء الوسطية٤

١٠٠ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ طلبة اجلامعة استضافة فريق إدارة الربامج الشبابية مبركز احلوار الوطين

١٤٤١/٠٦/٢٦هـ طلبة اجلامعة تفعيل الشراكة مع مركز احلوار الوطين

حتت التأسيس ١٤٤١/٠٧/٠٢هـ طلبة اجلامعة إنشاء نادي احلوار الوطين

 ٢٥ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ طلبة اجلامعة خنبة من طالب وطالبات اجلامعة يف زيارة ملعرض مركز احلوار الوطين

٤٠٠ ١٤٤٠-١٤٤١هـ طلبة اجلامعة مسابقةقيم (مسابقة شهرية، نفذ منها ٤ مسابقات)

٤١٠ ١٤٤١/١٠/١٥هـ لقاء عام اإلعالم اجلديد وصناعة الفكر بني الوعي والالوعي

 ٣٠٦ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ لقاء عام الرقابة الذاتية يف عصر األجهزة الذكية

 ٣٠٩ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ لقاء عام املسؤولية الفردية

٥٠٠ ١٤٤١/١١/٢هـ لقاء عام الذكاء املايل يف إدارة ميزانية األسرة

٥٠٠ ١٤٤١/١١/٧هـ لقاء عام صناعة القائد الفعال

 ٢٦ ١٤٤١/١٠/١١هـ طلبة اجلامعة مسابقة ميديا الوعي

 ٩ ١٤٤١/٥/١٥هـ طلبة اجلامعة املشاركة يف ملتقى الشباب وصناعة املستقبل

١٦٠

مركز المعلومات اإلحصائية س
اد

س
 ال

صل
لف

ا

٢/٦ - المؤتمرات والندوات والمحاضرات: 

عدد املستفيدين التاريخ املستفيدون العنوان (الدورة - الربنامج)   اجلهة املنفذة

٩٦٥ ١٤٤٠/٨/١٠هـ كافة أفراد املجتمع محلة الوعي املايل وثقافة االدخار

عمادة خدمة 
املجتمع والتعليم

املستمر

٦٠٠٠ ١٤٤١/١٤٤٠هـ أهايل حمافظة اخلرج محلة أسبوع القراءة بشراكة بني جامعة األمري سطام بن عبد العزيز ومكتبة امللك عبد العزيز باملكتبة املتنقلة وبإشراف من العمادة

٢٠ ١٤٤١/١٤٤٠هـ الصم خرجيو الثانوية برنامج تأهيل فئة الصم للتوظيف

١٥ ١٤٤٠/٥/١٩هـ مكفوفون من أبناء املجتمع برنامج االستقالل احلركي للمكفوفني

٥٠ ١٤٤٠/٨/٣هـ طالب اجلامعة وذووهم لقاء بعنوان " التوعية بأمهية القراءة"

٤٠ ١٤٤٠/٨/٥هـ أطفال فعالية مسرح الطفل للقراءة والرسم

٢٥٠ ١٤٤٠/٦/٣٠هـ حمافظة اخلرج مشاركة اجتماعية يف أسبوع املوهبة: حتت شعار االختراع مهارة وحضارة

١٥٠ ١٤٤٠/٦/١٠هـ طالب املرحلة الثانوية التوعية بأضرار املخدرات واملؤثرات العقلية

١٧ ١٤٤١/٦/١هـ أطفال اخلرج أقل من ١٢ سنة اللغة العربية لألطفال

- ١٤٤١/١٤٤٠هـ متابعو حسابات العمادة مقاالت أسبوعية لتنمية ثقافة املجتمع



١٦٢

مركز المعلومات اإلحصائية س
اد

س
 ال
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لف

ا

عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة

 ١٢٨ ١٤٤١/١/٢٦هـ منسوبو اجلامعة واملجتمع فعاليات اليوم الوطين ٨٩

عمادة شؤون الطالب
إدارة األندية الطالبية

 ٢٧٣ ٢/٢٣ -١٤٤١/٣/٨هـ طالب اجلامعة مسابقة مواهب ٥

١٥٠ ١٤٤١/٣/٣٠هـ طالب اجلامعة حفل ختام مسابقة مواهب ٥

 ٤ ١٤٤١/٤/١٢هـ طالب اجلامعة املشاركة يف املنتدى السنوي الثامن بعنوان: "التوجهات اإلستراتيجية لتعزيز الرتاهة ومكافحة الفساد"

 ٢٣ ١٤٤١/٤/١٥هـ املجتمع  تنظيم معرض توعويعن "مرض السكري"مبناسبة ”اليوم العاملي للسكري“

١٠ ٢٠-١٤٤١/٤/٢١هـ طالب اجلامعة ومنسوبوها تفعيل احلملة الوطنية ملكافحة السمنة بعنوان # خفف - وال - تندم

١٠٠ ١٤٤١/٦/٣هـ طالب اجلامعة مسابقة إحسان سكيلز

١٥ ١٤٤١/٦/١٠هـ الطالب املشاركون يف املسابقة ورشة عمل تعريفية بـ "مسابقة الربجمة"

 ٧ ١٤٤١/٦/١٤هـ طالب نادي اإلبداع الرقمي زيارة مركز تطوير املحتوى الرقمي باجلامعة

 ٨ ١٤٤١/١٠/١٢هـ املجتمع املشاركة مع أئمة املساجد يف يئتها الستقبال املصلني بعد فك احلظر

 ١١ ١٤٤١/١١/١٠هـ املجتمع املشاركة يف تنظيم العمل مبركز فحوصات فريوس كورونا باخلرج

 ٦٤ ١٤٤١/١١/٠٦هـ طالب اجلامعة مسابقة

١٦٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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 ال
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ا

عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة

 ٥٢ ١٤٤١/٣/١٠هــ طالب اجلامعة ندوة بعنوان العصبية والعنصرية  آثارها أضرارها

عمادة شؤون الطالب
وحدة النشاط الثقايف واالجتماعي

٤٢ ١٤٤١/٣/١٦هـ طالب اجلامعة احلوار الناجح وأثره يف حتقيق األمن

٤٩٢ ١٤٤١/٣/٢٠هــ طالب اجلامعة مسابقة القران الكرمي والسنة النبوية

 ١٣ ١٥ /١٤٤١/٤هــ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة عمل (جوائز التميز يف األنشطة)

 ٣٨ ١٤٤١/٤/١٣هــ طالب اجلامعة رحلة سفاري

 ٩ ١٤٤١/٦/١٠هــ طالب اجلامعة صناعة املحتوى الرباجمي يف اإلذاعة والتلفزيون

١٢ ١٤٤١/٦/١١هـ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة تعريفية عن امللتقي العلمي الطاليب

 ١٨ ١٤٤١/٦/١٦هـ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة تعريفية عن امللتقي العلمي الطاليب

 ١٠ ١٤٤١/٦/١٧هـ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة تعريفية عن امللتقي العلمي الطاليب

 ٣٧ ١٤٤١/٦/٢٢هــ طالب اجلامعة حماضرة بعنوان كيف تكون مؤلًفا؟

 ١٢٠ ١٤٤١/١٠/١٧هـ لقاء عام املستجدات يف العدوى بفريوس كرونا

 ٢٨٠ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ لقاء عام صحة أسنانك

 ٢٥٢ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ طلبة اجلامعة مسابقة احلروف املتقاطعة

 ٢٥٠ ١٤٤١/١٠/١٦هـ طلبة اجلامعة مسابقة رّتبها صح

 ٥٨٩ ١٤٤١/١١/٠٢هـ طلبة اجلامعة مسابقة اختر القطعة
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عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة

 ١٢٨ ١٤٤١/١/٢٦هـ منسوبو اجلامعة واملجتمع فعاليات اليوم الوطين ٨٩

عمادة شؤون الطالب
إدارة األندية الطالبية

 ٢٧٣ ٢/٢٣ -١٤٤١/٣/٨هـ طالب اجلامعة مسابقة مواهب ٥

١٥٠ ١٤٤١/٣/٣٠هـ طالب اجلامعة حفل ختام مسابقة مواهب ٥

 ٤ ١٤٤١/٤/١٢هـ طالب اجلامعة املشاركة يف املنتدى السنوي الثامن بعنوان: "التوجهات اإلستراتيجية لتعزيز الرتاهة ومكافحة الفساد"

 ٢٣ ١٤٤١/٤/١٥هـ املجتمع  تنظيم معرض توعويعن "مرض السكري"مبناسبة ”اليوم العاملي للسكري“

١٠ ٢٠-١٤٤١/٤/٢١هـ طالب اجلامعة ومنسوبوها تفعيل احلملة الوطنية ملكافحة السمنة بعنوان # خفف - وال - تندم

١٠٠ ١٤٤١/٦/٣هـ طالب اجلامعة مسابقة إحسان سكيلز

١٥ ١٤٤١/٦/١٠هـ الطالب املشاركون يف املسابقة ورشة عمل تعريفية بـ "مسابقة الربجمة"

 ٧ ١٤٤١/٦/١٤هـ طالب نادي اإلبداع الرقمي زيارة مركز تطوير املحتوى الرقمي باجلامعة

 ٨ ١٤٤١/١٠/١٢هـ املجتمع املشاركة مع أئمة املساجد يف يئتها الستقبال املصلني بعد فك احلظر

 ١١ ١٤٤١/١١/١٠هـ املجتمع املشاركة يف تنظيم العمل مبركز فحوصات فريوس كورونا باخلرج

 ٦٤ ١٤٤١/١١/٠٦هـ طالب اجلامعة مسابقة

١٦٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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ا

عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة

 ٥٢ ١٤٤١/٣/١٠هــ طالب اجلامعة ندوة بعنوان العصبية والعنصرية  آثارها أضرارها

عمادة شؤون الطالب
وحدة النشاط الثقايف واالجتماعي

٤٢ ١٤٤١/٣/١٦هـ طالب اجلامعة احلوار الناجح وأثره يف حتقيق األمن

٤٩٢ ١٤٤١/٣/٢٠هــ طالب اجلامعة مسابقة القران الكرمي والسنة النبوية

 ١٣ ١٥ /١٤٤١/٤هــ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة عمل (جوائز التميز يف األنشطة)

 ٣٨ ١٤٤١/٤/١٣هــ طالب اجلامعة رحلة سفاري

 ٩ ١٤٤١/٦/١٠هــ طالب اجلامعة صناعة املحتوى الرباجمي يف اإلذاعة والتلفزيون

١٢ ١٤٤١/٦/١١هـ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة تعريفية عن امللتقي العلمي الطاليب

 ١٨ ١٤٤١/٦/١٦هـ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة تعريفية عن امللتقي العلمي الطاليب

 ١٠ ١٤٤١/٦/١٧هـ منسقو الكليات ومنسقاا ورشة تعريفية عن امللتقي العلمي الطاليب

 ٣٧ ١٤٤١/٦/٢٢هــ طالب اجلامعة حماضرة بعنوان كيف تكون مؤلًفا؟

 ١٢٠ ١٤٤١/١٠/١٧هـ لقاء عام املستجدات يف العدوى بفريوس كرونا

 ٢٨٠ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ لقاء عام صحة أسنانك

 ٢٥٢ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ طلبة اجلامعة مسابقة احلروف املتقاطعة

 ٢٥٠ ١٤٤١/١٠/١٦هـ طلبة اجلامعة مسابقة رّتبها صح

 ٥٨٩ ١٤٤١/١١/٠٢هـ طلبة اجلامعة مسابقة اختر القطعة
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عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة

١٤٤١/١/١٩هـ ٤٠ بطولة اجلامعة يف التنس األرضي طالب اجلامعة

عمادة شؤون الطالب
وحدة النشاط الرياضي

٤٥ ١٤٤١/٢/١هـ بطولة اجلامعة يف اختراق الضاحية طالب اجلامعة

 ٣٢ ١٤٤١/٢/٨هـ بطولة اجلامعة يف تنس الطاولة طالب اجلامعة

 ٣٠ ١٤٤١/٢/١٥هـ تنظيم بطولة اجلامعة يف السباحة طالب اجلامعة

 ٤٠٠ ١٤٤١/٣/٧هـ كأس معايل مدير اجلامعة يف كرة القدم طالب اجلامعة

 ٢٥٠ ١٤٤١/٦/١٣هـ بطولة اجلامعة يف كرة الصاالت طالب اجلامعة

 ٦ ١٤٤١/٣/٢٢هـ طالب اجلامعات بطولة اجلامعات يف التنس األرضي

 ٧ ١٤٤١/٢/٢٥هـ طالب اجلامعات بطولة اجلامعات فياختراق الضاحية

 ٤ ١٤٤١/٣/٨هـ طالب اجلامعات بطولة اجلامعات يف تنس الطاولة

 ٤ ١٤٤١/٣/١٧هـ طالب اجلامعات بطولة اجلامعات يف السباحة

 ٢٣ ١٤٤١/٢/٦هـ طالب اجلامعات دوري كرة القدم فئة (ب)

 ١٢ ١٤٤١/٢/٢٦ هـ طالب اجلامعات دوري كرة السلة

١٦٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر
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عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة
 ٤٨ ٢٧-١٤٤٠/١١/٢٩هـ جوالة اجلامعة املعسكر اإلعدادي للمشاركني مبعسكرات اخلدمة العامة حلج ١٤٤٠هـ

عمادة شؤون الطالب
وحدة النشاط الكشفي

 ٤٨ ٠١-١٤٤٠/١٤هـ جوالة اجلامعة معسكرات اخلدمة العامة مبكة املكرمة
 ٤٨ ١٤٤١/٠١/١٩هـ جوالة اجلامعة تكرمي معايل رئيس اجلامعة للمشاركني مبعسكرات اخلدمة العامة
 ٢٠ ١٤٤١/٠١/٢٦هـ منسوبو اجلامعة والطالب االحتفال باليوم الوطين
 ١٤ ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ جوالة اجلامعة املخيم العاملي (جوتا جويت) هلواة الالسلكي
 ٢٠ ١٤٤١/٠٣/٠٧هـ جوالة اجلامعة دورة مبادئ احلركة الكشفية
 ٢٠ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ جوالة اجلامعة دورة فنون احلبال
 ٥٠ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ جوالة اجلامعة & طالب اإلسكان دورة احلوار وأثرة يف املجتمع
 ٢٠ ٢٣-١٤٤١/٠٣/٢٥هـ جوالة اجلامعة املشروع الوطين الكشفي لنظافة البيئة ومحايتها
 ٢٠ ١٤٤١/٠٤/٠٤هـ منسوبو اجلامعة والطالب االحتفاء بالذكرى اخلامسة لبيعة خادم احلرمني الشريفني
 ٤٠ ٢٨-١٤٤١/٠٥/٣٠هـ جوالة اجلامعة والقطاعات الكشفية الدراسة األولية للشارة اخلشبية
 ٤٠ ١٤٤١/٠٥/٢٨هـ جوالة اجلامعة والقطاعات الكشفية دورة اإلعالم االجتماعي ودورة يف احلركة الكشفية
 ١٠ ١٤٤١/٠٦/١٨هـ املجتمع برنامج حفظ النعمة
 ٣٠ ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ جوالة اجلامعة & املجتمع معرض محاية النشء من االحنراف الفكري (حصانة)
 ٢٠ املجتمع تنظيم البطوالت الرياضية لكأس معايل رئيس اجلامعة وبطولة الصاالت
 ١٥ ١٧-١٤٤١/٠٩/١٩هـ جوالة اجلامعة خميم اجلوالة اإللكتروين التابع جلمعية الكشافة العربية السعودية
 ٧ خالل فترة اجلائحة املجتمع جتهيز جامع األمري سعود الكبري وتنظيمه باملدينة اجلامعية
 ٧ خالل فترة اجلائحة املجتمع ترتيب مصلى إسكان الطالب لتطبيق االحترازات الوقائية

 ١٠٣٩ ٠١-١٤٤١/١١/٠٢هـ جوالة اجلامعة واملجتمع املخيم اإللكتروين األول جلوالة جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز



١٦٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر
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عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ املستفيدون اسم الربنامج اجلهة املنفذة
 ٤٨ ٢٧-١٤٤٠/١١/٢٩هـ جوالة اجلامعة املعسكر اإلعدادي للمشاركني مبعسكرات اخلدمة العامة حلج ١٤٤٠هـ

عمادة شؤون الطالب
وحدة النشاط الكشفي

 ٤٨ ٠١-١٤٤٠/١٤هـ جوالة اجلامعة معسكرات اخلدمة العامة مبكة املكرمة
 ٤٨ ١٤٤١/٠١/١٩هـ جوالة اجلامعة تكرمي معايل رئيس اجلامعة للمشاركني مبعسكرات اخلدمة العامة
 ٢٠ ١٤٤١/٠١/٢٦هـ منسوبو اجلامعة والطالب االحتفال باليوم الوطين
 ١٤ ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ جوالة اجلامعة املخيم العاملي (جوتا جويت) هلواة الالسلكي
 ٢٠ ١٤٤١/٠٣/٠٧هـ جوالة اجلامعة دورة مبادئ احلركة الكشفية
 ٢٠ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ جوالة اجلامعة دورة فنون احلبال
 ٥٠ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ جوالة اجلامعة & طالب اإلسكان دورة احلوار وأثرة يف املجتمع
 ٢٠ ٢٣-١٤٤١/٠٣/٢٥هـ جوالة اجلامعة املشروع الوطين الكشفي لنظافة البيئة ومحايتها
 ٢٠ ١٤٤١/٠٤/٠٤هـ منسوبو اجلامعة والطالب االحتفاء بالذكرى اخلامسة لبيعة خادم احلرمني الشريفني
 ٤٠ ٢٨-١٤٤١/٠٥/٣٠هـ جوالة اجلامعة والقطاعات الكشفية الدراسة األولية للشارة اخلشبية
 ٤٠ ١٤٤١/٠٥/٢٨هـ جوالة اجلامعة والقطاعات الكشفية دورة اإلعالم االجتماعي ودورة يف احلركة الكشفية
 ١٠ ١٤٤١/٠٦/١٨هـ املجتمع برنامج حفظ النعمة
 ٣٠ ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ جوالة اجلامعة & املجتمع معرض محاية النشء من االحنراف الفكري (حصانة)
 ٢٠ املجتمع تنظيم البطوالت الرياضية لكأس معايل رئيس اجلامعة وبطولة الصاالت
 ١٥ ١٧-١٤٤١/٠٩/١٩هـ جوالة اجلامعة خميم اجلوالة اإللكتروين التابع جلمعية الكشافة العربية السعودية
 ٧ خالل فترة اجلائحة املجتمع جتهيز جامع األمري سعود الكبري وتنظيمه باملدينة اجلامعية
 ٧ خالل فترة اجلائحة املجتمع ترتيب مصلى إسكان الطالب لتطبيق االحترازات الوقائية

 ١٠٣٩ ٠١-١٤٤١/١١/٠٢هـ جوالة اجلامعة واملجتمع املخيم اإللكتروين األول جلوالة جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز
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٤/٦  المعارض العلمية:
املستفيدوننوع املشاركةتاريخ االنعقادعنوان املعرضاجلهة املنفذة

٢٥٠ طالبعلمية ١٤٤١/٣/٢٤معرض توعوي عن الوعي املايل تعزيز االدخاركلية املجتمع باخلرج بالتعاون مع بنك التنمية االجتماعية 
٢٠٠ طالبعلمية ١٤٤١/٦/٣٠معرض توعوي بعنوان: تعزيز اإلنتماء الوطين والقيم الدينية كلية املجتمع باخلرج بالتعاون مع هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

أطباء االسنان يف اململكةعلمية ٢٠٢٠/٠٣/٠٧ماالبتكارات احلديثة يف طب األسنانكلية طب األسنان
٤٠٠

١/٤/٦ ـ خدمات الجامعة للمجتمع في مجال الرعاية الصحية حسب الجهة ونوع الخدمة والمستفيدين:
قام المستشفى الجامعي بتقديم الخدمة الصحية العالجية والتشخيصية باألشعة بأنواعها والتحاليل المختبرية المختلفة إلى منسوبي الجامعة وطالبها باإلضافة إلى أسرهم، والجدول التالي يوضح عدد الزيارات 

إلى عيادات المستشفى:
أوال: العيادات

النسبة املئويةعدد املستفيدينالعيادة
٣١,٣٦ ٪٧٩٨الباطنة العامة

١٥,٢١٪١٦٤١أمراض اجلهاز اهلضمي
٩,٣٧٪٥٣٧الكلى 

٤,٢٧ ٪٦٨٤الغدد الصماء 
٠,٣٤٪٢٩٧الروماتيزم

١٠٠٪٩٠الطب النفسي 
١٧,٤٧٪٢٣٢٨ األمراض اجللدية

١,٩٦٪٧٨٠القلب واألوعية الدموية
١٠,١٣٪٥٣٨األعصاب

١٣,٨٨٪٧١٤اجلراحة العامة 
٢,٩٪٤١٨املسالك البولية

١٠,٤٨٪٢٢١٤العظام

١٦٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر
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النسبة املئويةعدد املستفيدينالعيادة
٢,٥٤٪٢١٧٠ طب و جراحة العيون

٢٧,٨٪٢٥٠٨طب األطفال
١,٤٦٪٢٨٠٨أمراض النساء والوالدة

٥٥,٣٤٪٣٢٠طب األسرة 
٣,٠٢٪٧٦١٥الطب العام

١٠٠٪١٩٠عيادة املوظفني 
٢٧٢٦٨املجموع
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النسبة املئويةعدد املستفيدينالعيادة
٢,٥٤٪٢١٧٠ طب و جراحة العيون

٢٧,٨٪٢٥٠٨طب األطفال
١,٤٦٪٢٨٠٨أمراض النساء والوالدة

٥٥,٣٤٪٣٢٠طب األسرة 
٣,٠٢٪٧٦١٥الطب العام

١٠٠٪١٩٠عيادة املوظفني 
٢٧٢٦٨املجموع
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٢/٤/٦ - توزيع عيادات كليات الجامعة حسب عدد المستفيدين منها:

النسبة املئويةعدد املستفيدينالعيادة

٨,٩٦٪١٠٠٠٠عيادة كلية التربية باخلرج

١,٨٧٪٣٥٠٠عيادة كلية العلوم التطبيقية باخلرج

١٢,٩٦٪٢١٥٧عيادة كلية  العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

٩. ٦٪٥٠٠٠عيادة كلية التربية بالدمل

١٨,٤٥٪٣٢٠٠عيادة كلية اهلندسة وعلوم احلاسب

٨,٣٢٪٤٣٥٠عيادة كلية التربية بوادي الدواسر

١١,١٪٤٣٠٠عيادة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

٧٪٢٥٢٠عيادة كلية السنة التحضرية

١,٩٦٪٢٥٠٠عيادة املدنية اجلامعىة

٣٧٥٢٧املجموع

١٦٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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٣/٤/٦ ـ الخدمات:

النسبة املئويةعدد املستفيديناألقساماخلدمات

املختربات

٣٠,١٩٪٥٢٢٧خمترب أمراض الدم

١٠,٥٥٪٤٣٧٦٨الكيمياء احليوية 

٢٦,٢٤٪١٢٢٨٥اهلرمونات 

٢٢,١٠٪٣١٨٣الفريوسات

٠,٥٩٪٣٨٦٠األحياء الدقيقة 

األشعة

١٤,٣٤٪٢٩٩األشعة املقطعية

٦,٤٪١٨٨٨املوجات الصوتية 

٥٦,٦٥٪٣٦٥الرنني  املغناصيسى 

١٠٠٪٨٦أشعة املاموجرام 

١٦,٧٪١٩٠٤العالج الطبيعي

١,٧٥٪٢٩ختطيط املخ

٤,٠٨٪٥٥ختطيط األعصاب 

٦,٩٪٢٢٥املوجات الصوتية للقلب

٤,٠٣٪٤٧٨ختطيط القلب 

١,٢٦٪٦٣٢٧٤الصيدلية 

١٧١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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اد
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ا ثالثا :الفعاليات و خدمة المجتمع
١/ داخل المستشفى الجامعي:

التاريخالفعاليات
World Kidney DayMarch 2017اليوم العاملي للكلى

World Hypertension DayMay  2017اليوم العاملي إلرتفاع الضغط

World Hepatitis DayJuly  2017اليوم العاملي اللتهاب الكبد الوبائي

World Pharmacist DaySeptember  2017اليوم العاملي للصيدلة

World Heart DaySeptember  2017اليوم العاملي للقلب

Arthritis Day WorldOctober 2017اليوم العاملي اللتهاب املفاصل

Global Handwashing DayOctober 2017اليوم العاملي لغسيل اليدين

Breast Cancer Awareness MonthOctober  2017شهر التوعية بسرطان الثدي

World Diabetes DayNovember  2017   اليوم العاملي للسكري

World Obesity DayNovember  2017اليوم العاملي للسمنه

World Kidney DayMarch 2018    اليوم العاملي للكلى

World Health DayApril  2018اليوم العاملي للصحة

World Immunization WeekApril  2018 أسبوع التطعيمات العاملي

World Hypertension DayMay  2018اليوم العاملي الرتفاع الضغط

World Pharmacist DaySeptember 2018اليوم العاملي للصيدلة

World Arthritis DaySeptember 2018اليوم العاملي اللتهاب املفاصل

October  2018فعاليات االحتفال باليوم الوطين

November 2018مشاركة املستشفى يف فعاليات يوم املهنة بكليات اجلامعة



١٧١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية
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ا ثالثا :الفعاليات و خدمة المجتمع
١/ داخل المستشفى الجامعي:

التاريخالفعاليات
World Kidney DayMarch 2017اليوم العاملي للكلى

World Hypertension DayMay  2017اليوم العاملي إلرتفاع الضغط

World Hepatitis DayJuly  2017اليوم العاملي اللتهاب الكبد الوبائي

World Pharmacist DaySeptember  2017اليوم العاملي للصيدلة

World Heart DaySeptember  2017اليوم العاملي للقلب

Arthritis Day WorldOctober 2017اليوم العاملي اللتهاب املفاصل

Global Handwashing DayOctober 2017اليوم العاملي لغسيل اليدين

Breast Cancer Awareness MonthOctober  2017شهر التوعية بسرطان الثدي

World Diabetes DayNovember  2017   اليوم العاملي للسكري

World Obesity DayNovember  2017اليوم العاملي للسمنه

World Kidney DayMarch 2018    اليوم العاملي للكلى

World Health DayApril  2018اليوم العاملي للصحة

World Immunization WeekApril  2018 أسبوع التطعيمات العاملي

World Hypertension DayMay  2018اليوم العاملي الرتفاع الضغط

World Pharmacist DaySeptember 2018اليوم العاملي للصيدلة

World Arthritis DaySeptember 2018اليوم العاملي اللتهاب املفاصل

October  2018فعاليات االحتفال باليوم الوطين

November 2018مشاركة املستشفى يف فعاليات يوم املهنة بكليات اجلامعة
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٥/٦ التعاون مع المؤسسات العلمية والجهات الحكومية:

اتفاقية تعاون يف املجاالت التاليةاجلهة املستفيدةاجلهة املنفذة

معهد البحوث 
واخلدمات االستشارية

جامعة الفيصل
استثمار مشترك بني اجلامعتني لإلمكانات البشرية خلدمة توطني التعليم الطيب الصحي, واإلداري الصحي, 
ويشمل ذلك التعليم التنفيذي وتدريب القادة والتعليم اإللكتروين وبرامج التمريض التخصصية,وكافة الربامج 

وتطوير القوى العاملة الصحية ملرحلة مابعد البكالوريوس.

مجعية «إعالميون“
اإلسهام يف خدمة الوطن واملجتمع من خالل املشروعات واملبادرات اليت يتبناها الطرفان, والعمل على إجياد 

التكامل بينهما يف جمال اإلعالم واالتصال, واستفادة الطرفني من إمكانيات بعضهم بعض, سواء املكانية منها أو 
البشرية أوالتنظيمية.

شركة آجال السعودية للخدمات الصحية إحدى استثمارات الشركة 
البحث والتطوير وزيادة املحتوى املحلي وتوطني الصناعة الدوائيةالعربية للصناعات الدوائية (أكدميا)

تقدمي اخلدمات التأهيلية والتدريبية واالستشارية والدراسات والبحوث, وتبادل اخلربات يف املجاالت املتعلقة اهليئة العامة للغذاء والدواء
بأنشطة الطرفني.

التعاون يف جماالت التطوير والتدريب على اإلدارة واحلوكمة, وإعداد البحوث والدراسات, واجياد احللول التقنية شركة املياه الوطنية
واهلندسية اليت ختدم الطرفني

التعاون يف جماالت البحث العلمي واالتصال املعريف , وتنمية املهارات التدريبية واملؤمترات وتقنية املعلومات.الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

التعاون يف جماالت التدريب والتطوير اخلاص بالتحليل اإلحصائي وحتليل البيانات الكبرية والعادية, وعمل املركز السعودي الستطالع الرأي العام
استبانات متخصصة , وعمل االستطالعات والدراسات والبحوث اخلاصة.
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التقريـر السنوي
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ا ٦/٦ ـ الدراسات واالستشارات الفنية والعلمية: خاص بمعهد البحوث والخدمات االستشارية

اجلهة املستفيدةتاريخ تقدميهانوع االستشارة والدراسات الفنية والعلمية

دراسة لنظام وضوابط واشتراطات مقترحة لتملك غري السعوديني للعقار يف مناطق تطوير مستهدفة يف اململكة وأثر اصدار هذا 
اهليئة العامة للعقار٢٠١٩مالتنظيم اقتصادية ومالية واجتماعية.

وزارة التعليم٢٠١٩مدراسة آلية قيادة وتوجيه املبادرات ومكوناا التطويرية والتشغيلية بوزارة التعليم.

اهليئة العامة للعقار٢٠١٩مدراسة لتفييم الوضع الراهن للقطاع العقاري السعودي ومدى الشفافية.

دارسة وضع خطة شاملة حلوكمة وحدة دعم القرار بوزارة النقل ووضع خطة للمؤشرات واملعايري اليت تعمل ا للتطوير 
وزارة النقل٢٠١٩موحتسن العمل

مشروع تقدمي خدمات استشارية وحبثية للجنة الوطنية ملتابعة مبادرة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا للحوار بني أتباع 
األديان والثقافات:

دراسة جهود اجلهات احلكومية واألهلية يف جمال احلوار وأتباع األديان والثقافات.
دراسة اململكة يف جمال احلوار بني  أتباع األديان والثقافات.

دارسة دور احلوار مع أتياع األديان والثقافات يف حتسني الصورة الذهنية للملكة.

اللجنة الوطنية ملتابعة مبادرة خادم احلرمني الشرفني امللك ٢٠١٩م
عبداهللا بن عبدالعزيز للحوار بني أتباع األديان والثقافات

اهليئة العامة للعقار٢٠١٩مدارسة لتقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري السعودي ومدى الشفافية
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الحـــادي عشــــــــــر
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ا ٦/٦ ـ الدراسات واالستشارات الفنية والعلمية: خاص بمعهد البحوث والخدمات االستشارية

اجلهة املستفيدةتاريخ تقدميهانوع االستشارة والدراسات الفنية والعلمية

دراسة لنظام وضوابط واشتراطات مقترحة لتملك غري السعوديني للعقار يف مناطق تطوير مستهدفة يف اململكة وأثر اصدار هذا 
اهليئة العامة للعقار٢٠١٩مالتنظيم اقتصادية ومالية واجتماعية.

وزارة التعليم٢٠١٩مدراسة آلية قيادة وتوجيه املبادرات ومكوناا التطويرية والتشغيلية بوزارة التعليم.

اهليئة العامة للعقار٢٠١٩مدراسة لتفييم الوضع الراهن للقطاع العقاري السعودي ومدى الشفافية.

دارسة وضع خطة شاملة حلوكمة وحدة دعم القرار بوزارة النقل ووضع خطة للمؤشرات واملعايري اليت تعمل ا للتطوير 
وزارة النقل٢٠١٩موحتسن العمل

مشروع تقدمي خدمات استشارية وحبثية للجنة الوطنية ملتابعة مبادرة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا للحوار بني أتباع 
األديان والثقافات:

دراسة جهود اجلهات احلكومية واألهلية يف جمال احلوار وأتباع األديان والثقافات.
دراسة اململكة يف جمال احلوار بني  أتباع األديان والثقافات.

دارسة دور احلوار مع أتياع األديان والثقافات يف حتسني الصورة الذهنية للملكة.

اللجنة الوطنية ملتابعة مبادرة خادم احلرمني الشرفني امللك ٢٠١٩م
عبداهللا بن عبدالعزيز للحوار بني أتباع األديان والثقافات

اهليئة العامة للعقار٢٠١٩مدارسة لتقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري السعودي ومدى الشفافية


