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التقرير السنوي
برنامج إستقطاب األساتذة والباحثني املتميزين
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1-كلمة سعادة مساعد وكيل اجلامعة لالستقطاب 

ســعت جامعة امللك ســعود إىل إرســال حجر األســاس، لبناء قاعدة علمية ومعرفية تنطلق 
باجلامعــة إىل رحــاب العامليــة، وذلــك مــن خــال إطــاق برنامــج اســتقطاب األســاتذة 
والباحثــن املتميزيــن مــن أفضــل اجلامعــات، واملراكــز البحثيــة يف العــامل، ويف مجيــع 
التخصصــات العلميــة الدقيقــة، والنــادرة، لنقــل خرباهتــم العلميــة، وإلحــداث تفاعــل علمــي 
وتقــي مــع أبنــاء الوطــن إلنتــاج كفــاءات علميــة قــادرة علــى دفــع عجلــة التطــور، ووضــع 

اململكــة يف مصــاف الــدول املتقدمــة.
وتعد عملية اســتقطاب األســاتذة والباحثن املتميزين من أهم وســائل اســتكمال منظومة 
البحــث العلمــي يف جمــاالت علميــة مهمــة، واالرتقــاء هبــا وحتســن قدرهتــا علــى االبتــكار، 
ووضع خمرجاهتا يف خدمة املجتمع على حنو يزيد من إيقاع التنمية الوطنية الشاملة، 
واملســتدامة، لذلــك مت إعــداد هــذه الضوابــط لتوظيــف غــر الســعودين علــى برنامــج 
اســتقطاب الباحثــن غــر الســعودين، واملســتمدة مــن الئحــة توظيــف غــر الســعودين 
يف اجلامعــات، الصــادر بقــرار جملــس التعليــم العــايل لتكــون دليــل يوضــح نظــام التعاقــد 

هبــذا الربنامــج.
ســائًا املــوىل أن ينفــع هبــذا الربنامــج جامعــة امللــك ســعود ويرقــى هبــا إىل العلــو يف 

اجلامعيــة. املســارات 
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2-1 مقدمة 
تعود نشأة برنامج استقطاب األساتذة والباحثن املتميزين إىل عام 1428ه حتت وكالة 
اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي , ويف عام 1434ه رأت إدارة اجلامعة بقرارها 

رقم 8/13/28993 الصادر بتاريخ 1434/1/20هـ أن يستقل برنامج االستقطاب حتت 
وكالة اجلامعة .

وأنشئ الربنامج الستقطاب كفاءات متميزة يف التعليم والبحث العلمي, وتتمثل أمهيته 
يف حتقيق الريادة العلمية جلامعة امللك سعود من خال توفر الكوادر البشرية ذات 

الكفاءة العالية واملستوى املتميز خلدمة العملية البحثية والتعليمية .
 

2-2 الرؤية
تعزيز وإثراء املوارد البشرية يف اجلامعة وتنويعها مبا خيدم أهداف اجلامعة وحيقق 

غاياهتا. 

2-3 الرسالة
حصر حاجات اجلامعة وبراجمها احلالية واملستقبلية وحتديد املوارد البشرية 

املستهدفة ومواطنها واستقطاهبا. 

2- الربنامج داخل منظومة اجلامعة 
2-4 أهداف الربنامج

1- تعزيز إمكانيات اجلامعة البحثية من خال االستعانة بالكوادر البحثية املتميزة. 
2- تنمية جيل متميز من الباحثن وطاب الدراسات العليا. 

3- حتفيز منسويب اجلامعة من خال توفر القدوة العلمية املتميزة والشراكة 
البحثية الفاعلة. 

4- تعزيز قدرة اجلامعة لاستفادة من التكنولوجيا العاملية احلديثة يف كافة 
التخصصات العلمية من خال االستعانة خبربات األساتذة املتميزين. 

5- هتيئة مناخ علمي مناسب لألساتذة املتميزين لعقد لقاءات أو ندوات أو دورات أو 
ورش علمية متميزة لتكوين أراء أو أفكار أو اكتشافات علمية جديدة. 

6- إثراء البحث العلمي للوصول إىل مستويات متقدمة يف تصنيف شنغهاي العاملي . 

45
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3- اهليكل التنظيمي

مساعد وكيل اجلامعة لالستقطاب

القسم النسائيالقسم الرجايل

مشرفة برنامج االستقطاب مديرمكتب مساعد وكيل اجلامعة
لاستقطاب 

 نائبة مشرفة برنامج االستقطاب

االتصاالت اإلدارية

احلاسب اآليل

العاقات العامة

سكرتر مساعد وكيل اجلامعة
لاستقطاب 

العاقات العامة

اخلدمات االلكترونية

الشؤون اإلدارية

منسقة شؤون الباحثات

4- أنشطة الربنامج 
4-1 استقطاب الكفاءات البشرية:

 مت اســتقطاب أفضــل الكفــاءات البشــرية ووضــع املعايــر والشــروط املنظمــة لعمليــة    
 االســتقطاب واملعتمــدة مــن معــايل مديــر اجلامعــة مبــا يضمــن اختيــار أفضــل الكفــاءات
  العلميــة واحلــرص علــى أن يكــون املســتقطبن مــن خرجيــي اجلامعــات الدوليــة املرموقــة

 ومتتعهــم خبــربات كبــرة يف جمــال العمــل البحثــي

استقطاب املوارد البشرية

محلة الدكتوراهمحلة املاجستر والبكالوريوس

1436-1435 هـ1437-1436 هـ

119

18

103

13
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1436-1435 هـ1436-1437 هـ1-محلة الدكتوراه

 )التوصية باملوافقة(
 )التوصية باملوافقة كبديل(
 ) التوصية بعدم املوافقة(

إمجايل من متت املوافقة على استقطاهبم

69 عضو
50 عضو
54 عضو

119 عضو

60 عضو
43 عضو

59 عضو
103 عضو

2- محلة البكالوريوس واملاجستري

 )التوصية باملوافقة(
 ) التوصية بعدم املوافقة(

1436-1435 هـ1436-1437 هـ

13 باحث

23 باحث
18 باحث

30 باحث
13 باحث18 باحث إمجايل من متت املوافقة على استقطاهبم

4-2 االجتماعات:

اجتماعات جلنة آلية التجديد للمتعاقدين
عدد اجتماعات اللجنة

عدد الطلبات اليت متت مناقشتها ودراستها باللجنة
32 اجتماع
638معاملة

9
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4-3 النماذج:
• قام فريق عمل الربنامج بتصميم كافة النماذج املستخدمة باللجنة للبت يف قرارات 

التعاقد اجلديدة حلملة الدكتوراه واملاجستر والبكالوريوس على حد سواء .

• إضافة إىل ترمجة كافة الشروط واملعاير املعمول هبا يف اللجنة إىل برنامج 
حاسويب يقوم باحتساب ما تستحقه اجلهة الطالبة من أعداد إضافية من محلة 

الدكتوراه واملاجستر والبكالوريوس . 

 

10
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4-4  تقييم األداء الوظيفي :
انطاقــاً مــن إدراك اجلامعــة ألمهيــة املحافظــة علــى املســتوى املتميــز يف املجــال العلمــي 
والبحثــي ملنســوبيها حتقيقــً للريــادة العامليــة للجامعــة مــن خــال توفــر الكــوادر البشــرية 
ذات الكفــاءة العاليــة واملســتوى املتميــز خدمــة للعمليتــن البحثيــة والتعليميــة علــى حــد 
فكانــت  للجامعــة  اإلســتراتيجية  اخلطــة  أهــداف  ضمــن  ورد  مــا  علــى  سواء.واســتنادًا 
توصيات برنامج االســتقطاب من خال ورشــة العمل اخلاصة ومبا يتناســب مع احلراك 
التطويــري باجلامعــة بتشــكيل اللجنــة العليــا لتقييــم واقــع االســتقطاب. واعتمــاد جمموعــة 

مــن املعايــر والضوابــط الــيت يتــم علــى أساســها اختــاذ قــرار التجديــد

13
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4-5 جتديد عقود محلة البكالوريوس و املاجستري 

إمجايل عدد من مت جتديد عقده من الباحثني:     354 باحث متفرغ

وتفصيًا ملا ورد أعاه 

عدد من مت جتديد عقده على البنود األخرى للجامعة

153 باحث متفرغ

159 باحث متفرغ

44 باحث متفرغ

عدد من مت جتديد عقده على بند التشغيل الطيب الذايت 
من العاملن بالقطاع الصحي

عدد من مت جتديد عقده على بند حساب اخلدمات 
املخصص لربنامج االستقطاب

تفصيل أعداد التجديدات اليت متت على البنود األخرى للجامعة

اخلطة الوطنية
االبتكار العلمي
التعليم املوازي

13

أحباث الشباب
مشروع التقومي و االعتماد األكادميي

تطوير األقسام األكادميية

البحوث العلمية
تطوير وحتديث البنية التحتية املعلوماتية للجامعة

أحباث السكري

تطوير اجلهاز الفي ملعامل وخمتربات كلية العمارة

1امليزانية التشغيلية ملعهد امللك سلمان لريادة األعمال
1
1
1
2
2
3
5
6
9

أعداد من مت التجديد له 
من الباحثن البند املايل
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إمجايل عدد من مت طي قيده من محلة البكالوريوس واملاجستري :  30 

وتفصيًا ملا ورد أعاه 

عــدد مــن مت طــي قيــده كــون طبيعــة عملــه ال تتناســب مــع 
ختصصــه العلمــي

12

عدد من مت طي قيده كون إنتاجيته البحثية ضعيفة وال 
تتائم مع الفترة اليت قضاها باجلامعة

عدد من مت طي قيده كون ختصصه أحد التخصصات 
األدبية

عــدد مــن مت طــي قيــده كــون طبيعــة األعمــال املســندة إليــه 
ميكــن إحاهلــا بأحــد الكــوادر الوطنيــة

4

6

8

4-7 الكراسي البحثية 4-6 عدم جتديد عقود محلة البكالوريوس و املاجستري 
 حسب توجيه معايل مدير اجلامعة السابق باالكتفاء بتخصيص عضو هيئة 
تدريس واحد فقط لكل كرسي حبثي، وحيث ال تزال ترد العديد من طلبات 

الترشيح حلملة الدكتوراه للعمل بالكراسي البحثية على وظائف أعضاء هيئة 
تدريس. 

                     إمجايل عدد من مت جتديد عقده من املنتسبني للكراسي البحثية :  43  

وتفصيًا ملا ورد أعاه 

26

عدد من مت جتديد عقده من منسويب الكراسي البحثية 
األخرى

عدد من مت جتديد عقده من منسويب الكراسي البحثية 
الطبية

17

17
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4-8 استقطاب طالب الدراسات العليا
مما ال خيفى على أحد مدى أمهية استقطاب طاب الدراسات العليا باجلامعة نظرًا 
ملا هلم من أمهية كبرة يف إثراء عملية البحث العلمي وكوهنم املحرك الرئيس ومن 

دعائم عملية النشر العلمي كما أن لذلك هدف استراتيجي آخر نظرًا ملا تقتضيه 
التصنيفات الدولية من ضرورة وجود نسبة من طاب الدراسات العليا املستقطبن 

من خارج اجلامعة كنسبة رئيسية داخل اجلامعة , وقد وعى برنامج االستقطاب هذا 
اهلدف احليوي واالستراتيجي وسخر كامل طاقاته خدمة للعملية البحثية .

الباحثن الدارسن مبرحليت املاجستر والدكتوراه

141 دارسباحث )أ( لدراسة الدكتوراه

باحث )ب( لدراسة املاجستر

222 دارساإلمجايل

81  دارس

119 دارس

235 دارس

116 دارس

1437/1436هـ 1436/1435هـ

باحث )ب( لدراسة املاجسترباحث )أ( لدراسة الدكتوراه

1436-1435 هـ1437-1436 هـ

141

81

119116

 مــع ماحظــة أنــه يتــم حتديــد األعــداد املخصصــة لــكل كليــة اســتنادًا علــى
 األعــداد احلاليــة للدارســن بتلــك الكليــة وطبيعــة الدراســة ونوعيــة األحبــاث
 الــيت مــن املنتظــر أن ختــدم اجلامعــة يف املجــال البحثــي وذلــك مــن قبــل

ســعادة وكيــل اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي
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عدد من حصل على درجة املاجستر والتحق بربنامج الدكتوراه 
)حتول من ب إىل أ ( 

عدد من حصل على درجة املاجستر وأقرت اللجنة االستفادة من خدماته كباحث متفرغ 
)حتول من ب إىل متفرغ( 

عدد من حصل على درجة الدكتوراه وأقرت اللجنة االستفادة منه كعضو هيئة تدريس
 )حتول من أ إىل عضو( 

عدد من حصل على درجة املاجستر ومل جيدد العقد 
)باحث ب وخترج( 

عدد من حصل على درجة الدكتوراه ومل جيدد العقد 
)باحث أ وخترج( 

عدد من حصل على درجة املاجستر ومت االستفادة منه كمتعاون باملشاريع البحثية 
)حتول من ب إىل متعاون( 

عدد من انضم حديثاً لالتحاق بربنامج املاجستر كباحث)ب( 
29عدد من انضم حديثاً لالتحاق بربنامج الدكتوراه كباحث)أ( 

11

3

7

12

2

2

29

4-9 احلملة التعريفية للربنامج باملدينة اجلامعية للطالباتوتفصياًل ملا ورد أعاله
 

 يف ظــل ســعي الربنامــج لتطويــر اخلدمــات املقدمــة, و توفــر الكــوادر البشــرية ذات الكفــاءة
 العاليــة, نظــم القســم النســوي محلــة تعريفيــة عــن الربنامــج وذلــك حرصــً منــه علــى
 رفــع مســتوى البحــث العلمــي وزيــادة اإلنتــاج الفكــري املميــز يف املراكــز النســائية مــن خــال
 تفعيــل دور الربنامــج والتعريــف عنــه بشــكل أكــرب لتســتفيد مجيــع اجلهــات مــن خدماتــه
العلميــة حيــث مت وأقســام اجلامعــة  كليــات  التعريفيــة يف مجيــع  أُقيمــت احلملــة   وقــد 
 عمــل اجتماعــات دوريــة جمدولــه مــع وكيــات الكليــات ورئيســات األقســام وعضــوات هيئــة
 التدريــس, مت خاهلــا شــرح أهــداف الربنامــج و إجراءاتــه ومهامــه وعــرض إحصــاءات
 الســنوات املاضيــة مــن أعــداد الباحثــن واألحبــاث املنشــورة يف املجــات العامليــة, وانتهــت
 االجتماعــات بتوزيــع اســتبيان لتقييــم احلملــة مــن ناحيــة الطــرح وســهولة اإلجــراءات
 وأخــذ اقتراحــات اجلهــات املســتفيدة, وقــد نتــج عــن احلملــة اســتقبال وإرســال العديــد مــن
 الســر الذاتيــة املوجــودة يف قاعــدة بيانــات الربنامــج  للكليــات كًا حســب احتياجــه مــن

 التخصصــات والدرجــات العلميــة , واســتقطاب عــدد مــن الباحثــات اجلــدد
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الكلية
الصيدلة

طب األسنان
العلوم

علوم احلاسب واملعلومات
الطب

العلوم الطبية التطبيقية
إدارة األعمال

تاريخ االجتماع
1436/4/13ه
1436/4/14ه
1436/4/21ه
1436/4/22ه
1436/5/6ه

1436/5/10ه
1436/6/23ه

م
1
2
3
5
6
7
8

جدول الزيارات للكليات

4-10 اجتماعات منسويب الربنامج
• عقد اجتماعات دورية مع منسويب الربنامج من موظفن وباحثن 

ضمن حرص إدارة الربنامج على التطوير اإلداري واالستمرار يف تقدمي أفضل اخلدمات 
ملنسوبيه يعقد الربنامج اجتماعاته الدورية ملتابعة حسن التنفيذ ومواصلة تطوير األداء 

والرقي يف تقدمي اخلدمات للمستقطبن واجلهات املستفيدة يف اجلامعة .
•عقد اجتماع سنوي ملنسوبات الربنامج من موظفات وباحثات 

عقد الربنامج يوم األثنن املوافق 1436/2/16ه اجتماعه السنوي الثاين برئاسة سعادة 
مساعد وكيل اجلامعة لاستقطاب أ.د/ عادل بن صاح عبد اجلبار عن طريق البث 
التلفزيوين باملدينة اجلامعية للطالبات , ويأيت هذا االجتماع تأكيدًا على أن أبواب 

الربنامج مفتوحة دائمً لكل االقتراحات اليت هتدف إىل تطوير اخلدمات املقدمة من 
ِقبل الربنامج , واليت تساهم بدورها يف تسهيل أمور مجيع املنسوبات, والثناء على 
جهود الباحثات املبذولة يف عملية إثراء البحث العلمي باجلامعة , وأكد على أمهية 

االرتقاء بالبحث العلمي من الناحية النوعية والكمية، وتعزيز العمل البحثي املشترك 
من خال هتيئة مناخ تفاعلي بن الباحثات , وتوثيق الروابط بينهن, وجاء تبعً لذلك 

تكرمي املتميزات منهن بعد اختيارهن من خال جمموعة من اآلليات واملعاير .
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4-11 املتميزات على مستوى الربنامج
أطلق الربنامج مبادرته اجلديدة لتكرمي منسوباته املتميزات من باحثات وموظفات 

من خال منظومة من املعاير واآلليات , هبدف تفعيل التنافس وحتفيز اجلهد 
املتميز ورفع كفاءة األداء الوظيفي, و يأيت التكرمي ضمن إستراتيجية إدارة الربنامج 
ممثلة بالقسم النسائي بتقدير اإلجنازات املثمرة يف االرتقاء مبخرجات البحث العلمي 

بالنسبة للباحثات , واألداء املتميز بالنسبة للموظفات، كما أنه يسهم يف تشجيع وتعزيز 
روح اإلبداع واالبتكار، وحتفيز اجلميع لتبي األفكار البناءة اليت تصب يف تطوير 

العمل.
هذا وقد مشل تكرمي الباحثات الفئتن ) املتفرغ – الدارس ( حيث استحق التكرمي 

كًا من :
أ/منال أمحد عوض - باحث متفرغ  مبعهد امللك عبداهلل لتقنية النانو .

د/ عبر عبدالعزيز رمضان - باحث متفرغ بقسم النبات واألحياء الدقيقة .
 أ/مزمل إقبال صديقي - باحث )ب( بكلية العلوم .

 فيما حصلت على لقب املوظفة املثالية :
  أ/أشواق حممد العمري – نائبة مشرفة برنامج االستقطاب.

25



27 26

ISI Publications  Year 
58  2008 
111  2009 
345  2010 
818  2011 

1304  2012 
1560  2013 
1478  2014 
1515  2015 

ومن واقع تلك البيانات نوجزها يف الشكل البياين التايل: 5- إجنازات الربنامج 

5-1 النشر العلمي
ســاعد برنامــج االســتقطاب يف إثــراء النشــر العلمــي للجامعــة ممــا ســاهم يف اعتائهــا 
مراكــز متقدمــة يف التصنيفــات الدوليــة أمثلــة )شــنغهاي - كيــو إس- ويبماتركــس( حيــث 
تعــد جامعــة امللــك ســعود ضمــن أفضــل 200 جامعــة عامليــً يف تصنيــف شــنغهاي العاملــي 
للعــام2015, وذلــك مــن خــال جمموعــة الباحثــن الذيــن مت اســتقطاهبم عــن طريــق 
الربنامــج بعــد وضعــة جمموعــة مــن الشــروط واملعايــر لضمــان اختيــار أفضــل الكفــاءات 
العلميــة إضافــة إىل وضعــه آليــة لتجديــد عقودهــم مــن خــال اقتــران ذلــك بإنتاجيتهــم 
البحثيــة وهلــذا الغــرض فقــد صمــم الربنامــج موقــع الكتــروين لرفع املســتقطبن أحباثهم 

العلميــة عــرب الرابــط التــايل: 

http://aofra.ksu.edu.sa/ResearchActivities
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5-2 األمتتــــــــــة:
أ -تصميم جمموعة من الربامج احلاسوبية

املهــام ًمــع التطــور التكنولوجــي الســريع يف جمــال تقنيــة املعلومــات ولتنظيــم   متاشــيا 
 واألعمــال املســندة إىل برنامــج االســتقطاب بصــورة احترافيــة تزيــد مــن الفعاليــة يف األداء
 والدقــة يف العمــل والســرعة يف إجنــاز املهــام , فقــد قــام فريــق العمــل بالربنامــج بعمــل

جمموعــة مــن الربامــج احلاســوبية وهــي كالتــايل

1- Visa Programme

4-Performance system 5-CV management

2- Employee database 3-Documents tracking
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 ب - حتديث تصميم املوقع االلكتروين لربنامج االستقطاب
إنشاء موقع إلكتروين خاص بربنامج االستقطاب aofr.ksu.edu.sa يتم من 

خاله العديد من األنشطة التفاعلية بن الربنامج واملستقطبن باجلامعة وعلى سبيل 
املثال ال احلصر:

•حتديث بيانات كافة املستقطبن باجلامعة عن طريق الدخول بالربيد االلكتروين 
وكلمة املرور اخلاصة هبم إىل صفحة املوقع إضافة إىل حتديث إجنازاهتم وأنشطتهم 

البحثية .
•توفر كافة النماذج اخلاصة بربنامج االستقطاب الكترونيً عرب املوقع .

•حتديث أخبار الربنامج واإلحصائيات الازمة عنه .
•اإلعان عن الوظائف الشاغرة باجلامعة والتقدم إليها الكترونياً واستقبال السر 

الذاتية عرب املوقع .

31



33 32

 ج- تصميم املوقع االلكتروين لتعاقدات أعضاء هيئة التدريس اجلدد باجلامعة
نظراً حلاجة اجلامعة إىل أمتت نظام تعاقدات أعضاء هيئة التدريس املعمول به حاليا 
بشكل يدوي بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفن مبا يوفر الوقت واجلهد 

ولسرعة إجناز املعامات, فقد مت تكليف برنامج االستقطاب بالعمل على حتليل نظام 
العمل لديهم وتصميم موقع الكتروين يليب احتياجات العمل فيما خيص تعاقدات 

أعضاء هيئة التدريس، وقد قام فريق العمل بالربنامج من وضع التصور والتصميم 
للموقع يف صورته املبدئية بعد عقد سلسلة من اللقاءات واالجتماعات مع املختصن 

بالعمادة وحبضور سعادة وكيل اجلامعة.
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 5-3 ضوابط التوظيف على برنامج استقطاب الباحثني املتميزين   
  بناًء على قرار معايل مدير اجلامعة رقم 4/52/112610 وتاريخ 1430/4/18هـ 

املتضمن إعداد ضوابط منظمة للتعاقد على بنود اجلامعة الذاتية و تتماشى مع 
لوائح اخلدمة املدنية, وحيث مت إعداد الضوابط يف حينها بالتنسيق مع إدارة برنامج 
االستقطاب واعتمادها من قبل معاليه، ونظرًا ملا طرأ من متغرات وتبعات استوجبت 
إعادة تقييم الضوابط احلالية وإعداد ضوابط أخرى معدلة، عليه فقد عمل برنامج 

االستقطاب على إعادة صياغة الضوابط احلالية باللغتن العربية واإلجنليزية وال 
يزال العمل جاري على حتديثها بالتنسيق مع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس.
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6- حل املشكالت وتذليل العقبات اليت تواجه املستقطبني
العمل الدؤوب والسعي احلثيث للتواصل مع الباحثن واالستماع هلم وفتح كافة قنوات 
االتصال معهم وعقد اللقاءات للتعرف على ما يواجهون من صعوبات ومعوقات حتول 
دون استقرارهم النفسي وإنتاجيتهم البحثية ورفع شكواهم إىل اجلهات اإلدارية العليا 
وطرح املبادرات واحللول لذلك يعد من أبرز ما تقوم به إدارة االستقطاب خدمة هلم 

وتوفرًا للبيئة العلمية املناسبة، وكأمثلة على ذلك ال للحصر:
 6-1  تصحيح أوضاع الباحثني من دولة اليمن 

نظرًا للظروف الراهنة بدولة اليمن وعدم وجود سفارة حاليً بصنعاء مما مل ميكن 
العديد من املرشحن اليمنين من تنفيذ التأشرات املمنوحة هلم بشكل نظامي، فقد 

حرص برنامج االستقطاب على التجاوب بشكل سريع مع مشكاهتم والعمل على 
حصر أمسائهم والرفع هبا من خال إدارة اجلامعة اليت أبدت مرونة كبرة جتاههم 

إىل وزارة الداخلية للنظر يف إمكانية تصحيح أوضاعهم .
ومن منطلق احلرص على وفاء اجلامعة بالتزاماهتا املادية واألدبية وتقديرًا ملا يعانيه 

هؤالء الباحثن الدارسن من دولة اليمن الشقيقة فقد تقدم برنامج االستقطاب 
مبقترح لصرف كافة مستحقاهتم املالية وفق العروض املبدئية اليت مت إرساهلا هلم 

وذلك اعتبارًا من تاريخ دخوهلم للملكة إىل أن يبت يف أمرهم من قبل وزارة الداخلية 
وتوقيع عقود عمل رمسية معهم من قبل اجلامعة يف حال موافقة الوزارة وذلك على 
هيئة مكافئات شهرية مقطوعة تتوىل اإلدارة املالية صرفها هلم بالتنسيق مع إدارة 

االستقطاب .

6-2 حلول فورية لنفاذ تأشريات بعض الدول
نظرًا لنفاذ تأشرات دولة باكستان ووجود العديد من طلبات التعاقد ملرشحن من 

ذوي اجلنسية الباكستانية من قبل وحدات اجلامعة املختلفة حاصلة على مجيع 
املوافقات الازمة وال ينقصها سوى التأشرة, وحرصً من الربنامج لتسريع املعامات 

واحلفاظ على الوقت وحىت ال يطول أمد اإلجراءات فقد عمل الربنامج على إيقاف 
التأشرات املمنوحة سابقً ملرشحن باكستانين مل ينفذوا التأشرة ومر على ذلك 
أكثر من ستة أشهر وسحبها ألجل منحها ملن هم على قائمة االنتظار بالتنسيق مع 

إدارة شؤون املوظفن .
6- 3 استقدام أسر وعائالت الباحثني الدارسني

حرصاً  من الربنامج يف توفر االستقرار النفسي املناسب للباحثن الدارسن وهتيئة 
املناخ العلمي ملزيد من اإلنتاجية البحثية فقد ساهم الربنامج يف وضع آلية تنظيمية 
الستقدام أسر وعائات الباحثن الدارسن مبا يوازن بن أنظمة اجلامعة ومصلحة 
الدارس مع تقدير الظروف واحلاالت اإلنسانية والسعي الدؤوب ألجل أخذ موافقات 

أصحاب الصاحية الستثنائها .
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6- 4 قياس خدمات منسويب الربنامج 
من منطلق رؤيتنا بأن جناح الربنامج يقاس بنجاح الفئة اليت خيدمها, صمم فريق العمل 
بالربنامج استبيان مت توزيعه على املستفيدين من الباحثن املتفرغن والدارسن, لضمان 
زيادة مستوى جودة اخلدمات املقدمة وتقومي الصعوبات, ليس فقط هبدف حتقيق الرضا 

لدى املستفيدين بل أيضً إىل زيادة كفاءة أداء الطاقم اإلداري املعن خلدمة الباحثن .
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عىن برنامج االستقطاب على مدار السنوات املاضية بتوفر قاعدة بيانات ضخمة 
حتوي العديد من السر الذاتية لكفاءات علمية يف مجيع التخصصات وجبميع 

املؤهات الدراسية وأتاح عرب موقعه االلكتروين التقدم مباشرة للمرشحن برفع 
سرهم الذاتية وشهاداهتم الدراسية وخرباهتم العلمية كما أتاح يف ذات الوقت لوحدات 

اجلامعة املختلفة التقدم بطلب احلصول على سر ذاتية كل حسب ختصصه ومؤهلة 
كما قام فريق الربنامج بتوفر حمرك حبث متقدم لتلبية طلبات كليات اجلامعة 

ووحداهتا املختلفة من املرشحن األكفاء واملتميزين من خرجيي اجلامعات الدولية 
املرموقة وأعد خصيصً لذلك منوذج طلب يتم تعبئته من قبل اجلهة الطالبة 

الكترونيا والرفع به إلدارة الربنامج ليتم توفر املرشحن وإرسال سرهم عرب الربيد 
االلكتروين، وفيما يلي بعض احلقائق واألرقام الدالة:

7- توفري السري الذاتية

أعداد السر الذاتية املتاحة حاليً بقاعدة 
بيانات املرشحن

أعداد السر الذاتية املرسلة لكليات 
ووحدات اجلامعة املختلفة بناء على طلبهم 

لدراستها واختيار املناسب منهم

18,440 سرة ذاتية

6023 سرة ذاتية

قاعدة بيانات السر الذاتية
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8- النظر يف طلبات إبقاء كفالة املتعاونني على مالك اجلامعة
سعياً من الربنامج يف حتقيق أقصى استفادة ممكنة لوحدات اجلامعة املختلفة ممن 

لديهم مشاريع حبثية معتمدة ولديها القدرة املالية يف صرف املستحقات املالية 
للعاملن هبا من ميزانيتهم اخلاصة , فقد حرص الربنامج للعمل على إجناح تلك 
املشاريع البحثية من خال التعاقد مع جمموعة من املتعاونن ألداء املهام البحثية 

الازمة بتلك املشاريع دون حتميل اجلامعة ألي تبعات مالية جراء ذلك وإبقائهم على 
كفالة اجلامعة طوال فترة استمرارية املشروع وبلغ إمجايل من مت استبقاء كفالتهم 

على ماك اجلامعة عدد 65 متعاون وفق التوزيع التايل 

اسم اجلهة
معهد األمر سلطان ألحباث التقنيات املتقدمة

اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية )مشروع حبثي(
مركز التميز ألمن املعلومات

15

دار نشر جامعة امللك سعود
كرسي أحباث املواد املتقدمة

مركز االبتكار التقي للراديو والضوئيات

معهد امللك عبد اهلل للبحوث والدراسات االستشارية
مركز سابك ألحباث هندسة البوليمرات
مركز التميز البحثي يف املواد اهلندسية

عمادة التعليم اإللكتروين والتعلم عن بعد

1عمادة البحث العلمي
5
2
2
2
2
4
8

10
10

عدد من مت استبقائهم على كفالة 
اجلامعة

عمادة تطوير املهارات
قسم وقاية النبات

كرسي امللك عبد العزيز لألمن الغذائي

1

مركز تقنيات الطاقة املستدامة
كلية اهلندسة

كرسي أحباث السرفاكتانت

إمجايل من مت استبقاء كفالتهم على مالك اجلامعة عدد            

معهد التصنيع املتقدم

65
1
1
1
1
1
1
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9- جلنة الزيادات
 تتــم إحالــة كافــة املعامــات املرفوعــة مــن قبــل وحــدات اجلامعــة املختلفــة بطلبــات الزيــادة 
املالية ملنســوبيها من الباحثن إىل برنامج االســتقطاب أواًل لدراســة مدى التميز البحثي 
وتصنيــف تلــك األحبــاث الدوليــة , واجلامعــة املتخــرج منهــا , وتطبيــق جمموعــة مــن 
املعايــر والشــروط املعمــول هبــا ألجــل منــح الزيــادة , وبنــاء علــى ذلــك يتــم احتســاب 
املســتحقات املاليــة اجلديــدة وفــق مــا ســبق مــن معايــر لاسترشــاد هبــا مــن قبــل اللجنــة 

املختصــة .
10- تأشريات جديدة

 ســعى الربنامــج بشــكل دؤوب مــع وزارة التعليــم إليضــاح مــدى حاجــة اجلامعــة املاســة 
الســتقطاب الكفــاءات العلميــة واخلــربات العمليــة ألجــل إثــراء العمليــة البحثيــة وقــد تكلــل 

ســعيه بنجــاح وهلل احلمــد وحصلــت اجلامعــة علــى عــدد 300 تأشــرة جديــدة.

اليمن

مصر

اهلند

باكستان

السودان

األردن

الواليات املتحدة األمريكية

الفلبن

اململكة املتحدة

تونس

اندونيسيا

فرنسا

ماليزيا

صنعاء

القاهرة

نيودلهي

اسالم آباد

الخرطوم

عامن

واشنطن

مانيال

لندن

تونس

جاكرتا

باريس

كواالملبور

43  3  40

41  10  31

41  6  35

37  7  30

20  3  17

18  3  15

6  2  4

12  7  5

6  2  4

9  0  9

5  0  5

4  2  2

2  0  2

إمجايلإناثذكورجهة القدومالدولة

التأشريات املطلوبة مصنفة طبقاً للدول
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كندا

اجلزائر

نيجريا

املغرب

لبنان

الصن الشعبية

جنوب أفريقيا

تركيا

استراليا

روسيا االحتادية

ألبانيا

نيبال

أوتاوا

الجزائر

ابوجا

الرباط

بريوت

بكني

بريتوريا

أنقرة

كانربا

موسكو

تريانا

دكا

2  1  1

4  0  4

4  0  4

3  0  3

3  1  2

3  1  2

2  0  2

2  0  2

1  0  1

1  0  1

1  0  1

2  0  2

إمجايلإناثذكورجهة القدومالدولة

التأشريات املطلوبة مصنفة طبقاً للدول

سريانكا

اسبانيا

ايرلندا

كينيا

اليونان

السويد

الكامرون

أثيوبيا

سنغافورة

أملانيا

اليابان

املجموع

كولومبو

مدريد

دبلن

نريويب

أثينا

استكهومل

ياوندي

أديس أبابا

سنغافورة

برلني

طوكيو

2  1  1

2  1  1

1  0  1

3  0  3

3  1  2

3  1  2

3  0  3

2  0  2

3  1  2

3  1  2

3  1  2

300

إمجايلإناثذكورجهة القدومالدولة

التأشريات املطلوبة مصنفة طبقاً للدول
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القسم الرجايل

هاتف : 76561 46 11 966+
+966 11 46 77473

فاكس : 76730 46 11 966+
ofr@ksu.edu.sa : الربيد اإللكتروين

القسم النسائي

هاتف : 56280 80 11 966+
+966 11 80 50608

فاكس : 54735 80 11 966+
aofr-f@ksu.edu.sa : الربيد اإللكتروين

تواصل معنا
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1

2

1-2

2-2

3-2

4-2

3

4

1-4

2-4

3-4

4-4

5-4

6-4

7-4

8-4

9-4

كلمة سعادة مساعد وكيل الجامعة لالستقطاب

الربنامج داخل منظومة الجامعة

مقدمة

الرؤية

الرسالة

أهداف الربنامج

الهيكل التنظيمي للربنامج

أنشطة الربنامج

استقطاب الكفاءات البرشية

االجتامعات

النامذج

تقييم األداء الوظيفي

تجديد عقود حملة البكالوريوس واملاجستري 

عدم تجديد عقود حملة  البكالوريوس واملاجستري 

الكرايس البحثية

استقطاب طالب الدراسات العليا

الحملة التعريفية للربنامج باملدينة الجامعية للطالبات 

3

4

4

4

4

5

6

7

7

9

10

12

14

16

17

18

21

10-4

11-4

5

1-5

2-5

3-5

6

1-6

2-6

3-6

4-6

7

8

9

10

11

اجتامعات منسويب الربنامج

تكريم املتميزات عىل مستوى الربنامج

إنجازات الربنامج

النرش العلمي

األمتتة

ضوابط التوظيف عىل برنامج استقطاب الباحثني املتميزين 

حل املشكالت وتذليل العقبات التي تواجه املستقطبني

تصحيح أوضاع الباحثني من دولة اليمن 

حلول فورية لنفاذ تأشريات بعض الدول

استقدام أرس وعائالت الباحثني الدارسني

قياس خدمات منسويب الربنامج

توفري السري الذاتية

النظر يف طلبات إبقاء كفالة املتعاونني عىل مالك الجامعة

لجنة الزيادات

تأشريات جديدة

تواصل معنا
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املوضوع رقم الصفحةاملوضوع مرقم الصفحة م
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