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د.خالد بن حسن الشهري
عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

كلمة العميد

بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف المرسلين وبعد،،

 عــام دراســي جديــد والتحــدي مــازال مســتمرًا. توحــد الجميــع ومــازال متوحــًدا  
ــا بعزيمــة ــا وإنجازاتن ــا بتوفيــق اللــه نواصــل عملن  فــي مواجهــة التحــدي ومازلن
 واجتهــاد. مســيرة مســتمرة تتضافــر فيهــا الجهــود لتقــدم الكليــة أداًءا يعبــر
 عــن مواردهــا البشــرية والفنيــة والتنظيميــة وتفــي بتوقعــات إدارة الجامعــة
 ويســهم فــي أداء رســالتها فــي خدمــة مجتمعهــا بمخرجــات ذات كفــاءة وتحقــق
 األهــداف المرجــوة منهــا. وســعًيا لتوثيــق نجاحــات الكليــة ومنجزاتهــا يأتــي
 التقريــر الســنوي للعــام الدراســي ١٤٤١-١٤٤٢هـــ  ليقــدم لــكل األطــراف المعنية
 بــأداء الكليــة ومخرجاتهــا كثيــرًا مــن التفاصيــل التــي تمكنهــم مــن معرفــة ماتــم
 فــي كليــة يؤمــن منســوبيها أن األفضــل دائًمــا لــم يأتــي بعــد.  وبعــد حمــد اللــه
وشــكره علــى توفيقــه، فــإن الكليــة تتقــدم بأســمى آيــات العرفــان واإلمتنــان

لمعالي رئيس الجامعة األستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد الربيش 
 لدعمــه ومســاندته للكليــة للنهــوض بمهامهــا. كمــا تتقــدم ألصحــاب الســعادة 
الكليــة  وكالء الجامعــة علــى إهتمامهــم ومتابعتهــم ومســاندتهم ألنشــطة 
الراقــي الجماعــي  ألدائهــم  الكليــة  ألســرة  العميــق  والشــكر   وإنجازاتهــا. 

 وســلوكهم اإلحترافــي المتميــز، متمنًيــا لهــم مزيــد مــن التقــدم واإلنجــاز

والله من وراء القصد

.



د.عادل بن عبدالمحسن الضويحي
وكيل الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

الحمد لله والصالة على رسول الله وبعد:
التطببيقيــة الدراســات   فــي ظــل تحديــات كبيــرة وطموحــات واعــدة تواصــل كليــة 
 وخدمــة المجتمــع مســيرتها نحــو المســاهمة فــي أداء رســالتها وتطويــر مخرجاتهــا،
  والتوافــق مــع المتغيــرات المحيطــة بهــا، وفــي عــام دراســي جديــد إتفــق الجميــع
 علــى تحــدي الــذات وتقديــم أداء أفضــل مــن أداء العــام الــذي ســبقه، وهــذا ماحــدث
 بالفعــل بتوفيــق اللــه ســبحانه وتعالــى وبتضافــر الجهــود وبالعمــل الجماعــي الموحــد
ــر ــا نضــع بيــن يــدي القــاريء الكريــم التقري  وبوجــود رغبــة صادقــة فــي التطويــر، وهن
والــذي المجتمــع،  وخدمــة  التطبيقيــة  الدراســات  لكليــة  هـــ   ١٤٤٢ للعــام   الســنوي 
 يتضمــن الجهــود التــي ُبذلــت خــالل عــام دراســي كامــل مــن جميــع منســوبي الكليــة
المجتمــع خدمــة  قدمتهــا شــعبة  التــي  البرامــج  ذلــك  فــي  بمــا  العاملــة،   ولجانهــا 
المســؤولية وبنــك  التطوعيــة  األعمــال  فــي  والمســاهمة  المســتدامة،   والتنميــة 
 االجتماعيــة. وفــي إطــار ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي تــم تقديــم العديــد
العمليــة الجــودة فــي  لتحقيــق  التدريــس  التدريبيــة ألعضــاء هيئــة  الفعاليــات   مــن 
 التعليميــة وتطويــر األداء الجامعــي بشــكل عــام، وتطبيــق معاييــر الجــودة واالعتمــاد
الخطــة وكذلــك صياغــة  الكليــة،  أقســام  فــي  المقدمــة  البرامــج  فــي   األكاديمــي 
 اإلســتراتيجية للخمــس ســنوات القادمــة، وتطبيق أدوات التقييــم األكاديمي واإلداري
 وختامــًا، أشــكر لجنــة التقريــر الســنوي علــى عملهــم فــي تجميــع وإبــراز محتــوى هــذا
التقريــر رغــم المصاعــب والتحديــات التــي واجهــت الجميــع خــالل هذا العام االســتثنائي
  

د.سهيلة بنت سعود الجميل
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد

 يســرني أن أشــارك في توثيق المســيرة لكلية الدراســات التطبيقية وخدمة المجتمع،
 حيــث تفتخــر الكليــة بمــا تــم مــن إنجــازات خــالل الســنة الماضيــة، فهــي ال تألــو جهــًدا
ــرات المتاحــة لهــا لتحقيــق المكانــة الرفيعــة ــر آدائهــا واســتثمار الخب  فــي ســبيل تطوي
 التــي تســتحقها بيــن كليــات الجامعــة، ولمواصلــة مســيرة االرتقــاء بالطلبــة والطالبــات
 بمــا يضمــن أن يكــون خريجوهــا متســلحين بالمهــارات التــي تجعلهــم قيمــة مضافــة

حقيقيــة لجهــود الجامعــة لتحقيــق التطــور والتميــز للمجتمــع
 ومــا هــذا التقريــر إال انعكاًســا مشــرًقا لمــا تــم عملــه وإنجــازه، والــذي يعــد حصيلــة
 لجهــود مباركــة ونشــاطات متنوعــة حامــاًل بيــن طياتــه مســيرة التحــدي واإلصــرار التــي
 شــارك فيهــا كافــة منســوبي الكليــة مــن أعضــاء هيئــة تعليميــة وهيئــة إداريــة وطــالب
 وطالبــات، للعمــل علــى اســتمرارية العمليــة التعليميــة بــكل نجــاح وتقــدم الســيما
ــر مــن ــع المنســوبين خي ــم فيهــا عــن بعــد، وقــد كان جمي ــرة تضمنــت التعلي  خــالل فت
 تعامــل بإخــالص وتفانــي، وبــروح الفريــق الواحــد اســتطاعوا تذليــل الصعــاب وتجــاوز

كل العقبــات
 ومــا كان كل ذلــك إال شــيء يســير مــن الجهــود المضنيــة والمتابعــة المســتمرة التــي
 قــام بهــا جميــع المنســوبين والمنســوبات فــي كافــة أقســام الكليــة، ومــن هنــا وبعــد
 حمداللــه وشــكره علــى توفيقــه، فإننــي أتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان إلــى إدارة
العلميــة لدعمهــم، والشــكر العميــد ومشــرفي األقســام   الكليــة ممثلــة بســعادة 
المتميــز، الجماعــي  اإلداريــة ألدائهــم  والهيئــة  التدريــس  هيئــة   موصــول ألعضــاء 
ــرة، ومــا كان ذلــك ــات علــى كل مــا قدمــوه مــن جهــد ومثاب ــك الطــالب والطالب  وكذل
 إال مســاهمة منهــم فــي بنــاء وطــن عظيــم وتحقيــق أهــداف نبيلــة، داعيــة لهــم بمزيــد

مــن التقــدم واإلنجــاز

د.مبارك بن عايض القحطاني
 وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

والتعلم عن بعد والتعليم اإللكتروني 
بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمــد للــه رب العالميــن، والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا
 محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد، فــي عــام دراســي كانــت التحديــات هــي
 عنوانــه ومضمونــه، واصلــت وكالــة الكليــة للشــؤون األكاديميــة نشــاطها لتفعيــل
 رؤيتهــا وتحقيــق أهدافهــا المتوافقــة مــع رؤيــة الكليــة وأهدافهــا ورؤيــة الجامعــة
 وأهدافهــا والتــي تتوافــق مــع رؤيــة المملكــة الطموحــة )2030( التــي تقــود وطــن
 عظيــم يســتحق مــن الجميــع االخــالص والعمــل واالنجــاز. ووكالــة الكليــة للشــؤون
 األكاديميــة تقــوم وتشــرف علــى أنشــطة متعــددة تتعلــق بــإدارة وتطويــر العمليــة
ــات تقــدم ــة وثيقــة مــع الطــالب والطالب ــة، ومــن خــالل عالقــة إيجابي ــة بالكلي  التعلمي
 لهــم الوكالــة كل أوجــه الدعــم لتمكينهــم مــن اســتثمار مــوارد الكليــة البشــرية والفنيــة
 والتنظيميــة فــي تحصيــل المعرفــة فــي تخصصاتهــم المختلفــة، وتقديــم كل أوجــه
 المســاندة فــي عمليــات التســجيل والدراســة واالختبــارات والعمــل المســتمر علــى
ــة ــن أســاتذتهم، ودعــم أعضــاء هيئ ــة ومثمــرة بينهــم وبي ــة فعال  إدارة عالقــة أكاديمي

.التدريــس فــي أداء رســالتهم وأداء أعمالهــم التدريســية التوجيهيــة
األنشــطة مــن  مجموعــة  تطويــر  تــم  االســتثنائي  الدراســي  العــام  هــذا   وفــي 
 والعمليــات الفنيــة للتعامــل مــع معطيــات جائحــة كورونــا، وعلــى مســتوى التعليــم
 المنتظــم والتعليــم عــن بعــد تــم تقديــم دعــم فنــي كبيــر ومتنــوع يشــكل مصــدر فخــر
 واعتــزاز للوكالــة وذلــك بدعــم كبيــر مــن إدارة الكليــة وتفاعــل وإيجابيــة مــن الجميــع
وموظفــات وموظفيــن  وإداريــات  وإدارييــن  التدريــس  هيئــة  وعضــوات   أعضــاء 
 وطــالب وطالبــات. الجميــع تحمــل مســؤولياته ممــا ســاهم فــي نجــاح وكالــة الشــؤون
 األكاديميــة ووكالــة التعليــم عــن بعــد فــي االدارة الفعالــة للتعامــل مــع هــذه الجائحــة

بشــكل يدعــو للفخــر واالعتــزاز

 

.

د. عبدالله بن محمد الغامدي
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 بسم اللــه، والحمــــد لله، وأشرف الصالة وأتم التسليم على رســـــول الله، وعلى آله وصحبه
ومن وااله، أما بعد

 فإنــه بــات مــن المعلــوم أن الدراســات العليــا والبحــث العلمــي تعــد مــن الركائــز األساســية
 لجميــع قطاعــات التعليــم العالــي، وهــذا مــا دفعنــا فــي الكليــة باالرتقــاء بوكالــة الدراســات العليــا
 والبحــث العلمــي منــذ تأسيســها فــي عــام )1441هـــ(، حيــث تــم وضــع خطط عمل نوعيــة لالرتقاء
 بجــودة البحــث العلمــي، معــدالت النشــر الســنوي لألقســام، تأليــف الكتــب، تشــجيع المعيديــن
 والمحاضريــن علــى مواصلــة دراســاتهم لعليــا، ومتابعــة شــؤون المبتعثيــن، كمــا تــم ألول
 مــرة العمــل علــى اســتحداث برامــج دراســات عليــا فــي الكليــة، تواكــب متطلبــات ســوق العمــل
 وتتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 2030، وكذلــك حرصنــا علــى نشــر ثقافــة االبتــكار وريــادة األعمــال
 بيــن منســوبي الكليــة مــن هيئــة تدريســية وطلبــة، باإلضافــة االنتهــاء مــن عمــل عــدد مــن األدلــة
.والنمــاذج االلكترونيــة لتســهيل اإلجــراءات فــي كافــة أعمــال الوكالة لمختلف الفئات المســتفيدة
 وبحمــد اللــه، واســتمرارًا لعملنــا بالعــام الدراســي الســابق، فقــد كان هــذا العــام عــام مميــز
 ملــيء باإلنجــازات بفضــل مــن اللــه وتوفيقــة، حيــث تــم هــذا العــام تكويــن 37 فرقــة بحثيــة
 منبثقــة مــن األقســام العلميــة، كمــا ســعدنا هــذا العــام بالزيــادة الملحــوظ فــي النشــر العلمــي
 للهيئــة التدريســية بالكليــة حيــث تــم نشــر مــا يقــارب 96 بحــث علمــي ضمــن المجــالت المصنفــة،
 منهــا 18 بحــث ضمــن قوائــم التميــز بالجامعــة، باإلضافــة إلــى عــدد مــن الكتــب التــي تــم نشــرها
 مؤخــرًا.  وهــذا بــال شــك حصيلــة جهــود كبيــرة تــم بذلهــا مــن خــالل عقــد الــورش التدريبيــة وحلقات
.النقــاش التخصصيــة، حيــث تــم عقــد 28 ورشــة تدريبيــة و 43 حلقــة نقــاش علميــة تخصصيــة
 كمــا كان لشــعبة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي الســبق علــى مســتوى الكليــة وربمــا كليــات
 الجامعــة بالرفــع بالخطــة االســتراتيجية للتأليــف والبحــث العلمــي لألعــوام القادمــة. وفيما يتصل
 ببرامــج الدراســات العليــا فقــد حصلــت الكليــة علــى الموافقــة مــن عمــادة البحــث العلمــي علــى
 طــرح ثالثــة برامــج دبلــوم عالــي والموافقــة المبدئــة علــى طــرح ثالثــة برامــج لدرجــة الماجســتير.
 وقــد كان لشــعبة االبتــكار وريــادة االعمــال جهــود مميــزة فــي هــذا العــام كذلــك، حيــث تــم تنفيــذ
ــد عــن 1400 مســتفيد، ــغ عــدد المســتفيدين منهــا مــا يزي ــة، بل ــة وتثقيفي  ســبعة برامــج تدريبي
.باإلضافــة لتنفيــذ بعــض البرامــج المشــتركة مــع الجهــات ذات العالقــة باالبتــكار وريــادة األعمــال
علــى الوكالــة  وشــعب  لجــان  وأعضــاء  الكليــة  إدارة  أشــكر  أن  يفوتنــي  ال  الختــام   وفــي 
ــة والجامعــة ــه خدمــة الكلي ــع لمــا في ــارك فــي جهــود الجمي ــه أن يب ــم، ونســأل الل دعمهــم الدائ
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الرؤية
كلية رائدة تحقق التميز محليًا وإقليميًا وعالمًيا.

الرسالة
الجــودة  معاييــر  مــع  تتوافــق  نوعيــة  وبحثيــة  أكاديميــة  برامــج  تقديــم  خــالل  مــن  متميــزة  إداريــة  كــوادر  إعــداد 
المجتمــع. وخدمــة  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  فــي  والمســاهمة  العمــل  ســوق  متطلبــات  لتلبيــة  واالعتمــاد 

الغايات
٤-١ تقديم برامج أكاديمية متميزة تواكب تطلعات سوق العمل بخريجين ذوي معارف ومهارات إدارية متقدمة. 

٤-٢ انتاج بحث علمي متميز.
٤-٣ تعزيز الشراكات المجتمعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة .

٤-٤ تطوير الموارد البشرية .
٤-٥ المحافظة على جاهزية واستدامة المرافق والتجهيزات بالكلية.

٤-٦ تطوير األداء اإلداري والتنظيمي للكلية.
٤-٧ المساهمة في تحقيق االستدامة المالية للجامعة

٤-٨ تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات.

ماهية الكـــــــلـــــــيــــــة

تأسســت كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع بموجــب قــرار مجلــس التعليــم العالــي بجلســته التاســعة عشــر المعقــودة 
بتاريخ ١٤٢١/١١/١٠ هـ القاضي بتعديل اســم )المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المســتمر بجامعة الملك فيصل( الى 
كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع. وقــد تــوج هــذا القــرار بموافقــة المقــام الســامي رئيــس مجلــس التعليــم العالــي 
والجامعــات بالتوجيــه البرقــي الكريــم رقــم ٨٦/م بتاريــخ ١٤٢٢/٢/٢٦ هـــ , وقــد كان المقــر الرئيســي للكليــة هــو االحســاء ولهــا فــرع 
فــي الدمــام , وقــد تحــول الفــرع الــى كليــة تمثــل احــدى كليــات جامعــة الدمــام ) جامعــة االمــام عبــد الرحمــن بــن فيصل حاليــا ( بعد 
تحويــل فــرع جامعــة الملــك فيصــل بالدمــام الــى جامعــة الدمــام بتاريــخ ١٤٣١/٧/٢٣هـــ وبنــاء علــى القــرار رقــم ٤٩٩/أ والمــؤرخ فــي 
١٤٣٢/٣/٣هـ أصبحت كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع تمنح درجة البكالوريوس في التخصصات المعتمدة في الكلية

عمداء الكلية
أ. د.صالــــــــــــــح بن سليــــــــمان الرشيد )١٤٣٢-١٤٣٦هـ(

أ. د.سامي بن عبدالله الباحســــــين )١٤٣٦-١٤٤٠هـ(

د.خـــــالد بن حـــــــسن الشــــــــهــــــــري  )١٤٤٠هـ - حتى تاريخه(

الوكيلالوكالة

وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
د. مبارك عايض القحطاني

وكالة الكلية للتعليم عن بعد

د. عادل عبدالمحسن الضويحيوكالة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

د. عبدالله محمد الغامديوكالة الكلية للبحث العلمي والدراسات العليا

د. سهيلة بنت سعود الجميلوكالة الكلية لشطر الطالبات 

وكاالت الكلية

المشرف على القسمالدرجة العلميةالقسم

د.عمرو نزيهبكالوريوس محاسبةقسم المحاسبة

بكالوريوس علوم ماليةقسم اإلدارة المالية
د.مبارك القحطاني
مساعد المشرف:

د.صالح شحاتة

د. محمد متوليبكالوريوس تسويققسم التسويق

د.عثمان شظوانبكالوريوس إدارة األعمالقسم إدارة األعمال

د.فهد الغامديبكالوريوس نظم المعلومات اإلداريةقسم نظم المعلومات اإلدارية

غير مانحقسم المقررات العامة
د. عبدالله الغامدي
مساعد المشرف:
د. رائد الخصاونة

األقسام األكاديمية
تتضمن الكلية ستة أقسام أكاديمية تقدم برامج دراسية متعددة لنيل درجات البكالوريوس في تخصصات مختلفة 

القيم
االنتماء ، اإلتقان ، روح الفريق ، الشفافية ، التنوع، اإلبداع ، المسؤولية المجتمعية.

التأســــــيـــــــس



التقرير السنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

1819

١٤٤١-١٤٤٢هـ 

مكتبة الكليةمكتب العميد

لجنة االستقطاب

المجلس االستشاري

األقسام العلمية
د.أسامة بدوي

وكيل الكلية للدراسات 
العليا والبحث العلمي

د.عبدالله الغامدي

وكــــــيــــل الكـــليــــــة 
للشؤون األكاديمية
د.مبارك القحطاني

مدير إدارة الشؤون
االداريــة والـــماليـــة  
أ. عبدالجليل الهدلق

وحدة الحاسوب والدعم الفني

وحدة الصــــــيانة والخــــــــــدمات

وحدة شـــــــــؤون المـــوظفـيــن

وحدة األمــــــن و الـــــــسـالمــــة

قســـــــم المــــــــحاسبــــة

قســــــم المـــــــالـــــــــيــــــة

قسم نظم المعلومات

قســـــم التــــــســـويــــــق

قســـــــم إدارة األعــمال

قسم المقررات العامة

شعبة الجداول واالختبارات

شعبة االرشـــــــاد الطالبـي

شعبة القبول والتســـــجيل

شعبة تطـــــــوير البــــــــرامـج

شعبــة شــــــــؤون الطــالب

شعبة اإلرشاد األكاديمي

شعـــــــبــة الدراســــــــات 
والبــــــــحوث العــــــــلمية

شعــــــــبـــــة االبتـــــــعــاث
والـــمــــــعــــــــــيــــــــــديـــــن

شعبة الشؤون العلمية 
والدراســــــات العـــــليـــــــا

شـــــــعـــــــبة االبـــــــتـــــــكار 
و ريـــــــادة األعـــــــــــــــمال

  عميـــــــد  الكـــــــلية
  د.خـــــالــــــــد  الشــــــــــهري  

لجنة اعداد ومتابعة 
الخطة االستراتيجية

شؤون الخريجين

لجنة مراجعة
 التوصيف الوظيفي

وكــــــالة الكليـــة 
للتعلم عن بعد

د.مبارك القحطاني

وكيل الكلية للــــدراســــات 
والتطوير وخدمة المجتمع

د.عادل الضويحي

 وكـــــيلة الكـــــلية
 لشطر الطالبات
د.سهيلة الجميل

شعبة تنمية المهارات 
والتعــــليم المستـــــــمر

شعبة ضــــبط الجــودة 
و االعتماد االكاديمـي

شعبة تقـــيـــــــيم األداء
 األكاديمـــي و اإلداري

شعبــــــة التـــــــوعـــــــيــــة
وخدمـــــــة المجتـــــمــــــع

شعــــــبة التـــــحلـــــــيـــــل
اإلحصائي والقـــــياس

شعبة تطـــويـــر األداء 
والتميز الـــــوظيـفـــــي

  الســـــــكــــرتــــــاريــــــة
واالتصاالت االدارية

الشـــــــؤون األكـاديـمـــيـــة

التـــــطويـــــــر والـــجــــودة 
وخــــــدمــــــة المجــــــتمـــع

الـــــدراســــات العــــليـــــــا 
والبــــــحـــــث العلــــمــــي

الشــــــؤون اإلداريــــــــة 
الــــــــدعـــــــم الفــــــنـــــي 
الصـــــيانة والــــــخدمات 

الـــعــــــامـــــــــة

وحدة اإلتصال اإلداري

وحدة التدريب الميداني

هيكل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع



الوحدات التابعة لعميد الكلية

العالم يفسح الطريق لمن يعرف الى ايـن هو ذاهـــــب.
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

أعــــمــــال مـــكـــتــــب الــــعـــمــــيــــد  فـــي أرقــــام

أ- تشكيل مكتب العميد
أ.محمد علي السبيعي ، مدير مكتب العميد.

أ.عبدالجـــــــــليل الهـــــدلق ، سكرتير عميد الكلية.

أ.جعفر صالح آل يوسف ، االتصاالت اإلدارية.

ب- المـــــهـــــام
١- إعداد وصياغة الخطابات.

٢- إستقبال وإرسال المعامالت.
٣- إستقبال المراجعين بالمكتب.

٤- إصدار القرارات وتعميمها عن طريق اإليميل.
٥- تنسيق اإلجتماعات.

٦- إصدار شهادات الشكر والتقدير وتسليمها.
٧- متابعة المعامالت الصادرة والواردة.

ج- احصائيات األعمال

عدد المعامالت
٩١٩

٪٦٧.٣٦
صادر

٪٣٢.٦٤
وارد

عدد الرسائل البريدية
500

٪٥٠
صادر

٪٥٠
وارد

مجموع المواعيد 
واالتصاالت والمقابالت

٢50

مجموع الشهادات 
الصادرة  

١00

مجموع اإلفادات 
الصادرة

١5

مجموع محاضر االجتماع 
التي تم تحريرها 

١٨

مجموع القرارات التي 
تم تحريرها

٨0

مجموع االجتماعات التي 
تم تنظيمها  

٤٢

مجموع الخطابات التي 
تم تحريرها 

500
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

المسمىالجهةاالسمم 

رئيس المجلسعميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعد.خالد حسن الشهري١ 

د. عادل عبدالمحسن الضويحي٢ 
وكيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع للدراسات

والتطوير و خدمة المجتمع

أمين المجلس
المشرف على 
قسم المحاسبة

د.مبارك عايض القحطاني٣

وكيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع للشؤون 
األكاديمية والتعليم عن بعد

المشرف على قسم العلوم المالية بكلية الدراسات التطبيقية 
وخدمة المجتمع

عضو

د.عبدالله محمد الغامدي٤ 
وكيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع للدراسات 

العليا و البحث العلمي

المشرف على 
قسم المقررات 

العامة

د. سهيلة بنت سعود الجميل٥
وكيلة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع لشؤون 

الطالبات
عضو

عضوعميدة كلية اآلدابد. مشاعل بنت علي العكلي٦

د. ناصر بن سعود الريس٧
وكيل عمادة السنة التحضيرية للدراسات والتطوير وخدمة 

المجتمع
عضو

د.فهد علي الغامدي٨
رئيس قسم نظم المعلومات اإلدارية بكلية الدراسات 

التطبيقية وخدمة المجتمع
عضو

عضوالمشرف العام على األقسام العلميةد.اسامة عبدالرؤوف بدوي٩

٦٧5 معاملة

٢٦٢
معاملة صادرة من مجلس الكلية

منها

٤١٣
معاملة واردة إلى مكتب العميد

أ- أعضــــاء المجلس

ب- إحصائيات وأرقام

مجلس كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

لجنة إعداد ومتابعة الخطة اإلستراتيجية

أ- تشكيل اللجنة

د. ياســــــــر صابر محمد 
د. أحمــــــــــد محـــــمد فـــرحـان
د.تـــامـــــــر هـــاشـــــــــــم فــــرج
د. مــــــكــــرم محمـــد الزايـــدي
د. أميرة سالم الشوربـــجــي
د. والء عبـد السـالم حســن

ب- المهام
١-صياغة رؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية وتحديثها بناًء على المستجدات.

٢- وضع الخطة االستراتيجية للكلية وتحديثها، بما في ذلك السياسات والبرامج ومؤشرات ادائها بما يحقق رؤية ورسالة 
الكلية وأهدافها االستراتيجة.

٣- متابعة تحقيق مؤشرات األداء الرئيسية للمشاريع التطويرية.
٤- إعداد تقارير متابعة تنفيذ األهداف االستراتيجية وإرسالها إلى عمادة التطوير بالجامعة.

ج- اإلنجازات
١-االنتهاء من مراجعة أعمال وحدات الكلية في توثيق مشروعات الخطة االستراتيجية.

٢- استكمال ١٠٠٪ من توثيق مشروعات الخطة التشغيلية.
٣- بناء نموذج لقياس نسب توثيق مشروعات الخطة التشغيلية للخطة االستراتيجية للكلية.

٤- إعداد نموذج استرشادي الستيفاء نماذج ربط مشروعات الخطة بالنظام االلكتروني لمتابعة مشروعات الخطة بالجامعة. 
٥- رفع تقرير بمتابعة الخطة االستراتيجية لعمادة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع. 

نموذج قياس نسب توثيق مشروعات الخطة التشغيلية للخطة االستراتيجية للكلية.

النموذج االسترشادي الستيفاء ربط مشروعات الخطة بالنظام االلكتروني لمتابعة مشروعات 
الخطة بالجامعة. 
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

مكتبة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

أ- تشكيل الوحدة
د.نجوى إبراهيم  البدالي
آ.مها متعب  الدغــــــيش

تقتني مكتبة الكلية مجموعة متميزة ومتنوعة من مصادر المعلومات سواء أكانت مطبوعة أو إلكترونية و التي تخدم االحتياجات 
المعلوماتيــة لكافــة منســوبي الكليــة مــن طــالب وطالبات المرحلة الجامعية وباحثي الدراســات العليــا باإلضافة إلى أعضاء هيئة 
التدريس والباحثين وفقا لسياسة تنمية مقتنيات مكتبات الجامعة والتي تنطلق أهدافها من رؤية ورسالة عمادة شؤون المكتبات.

ب- المهام
١- اإلعارة واالرجاع.

٢- البحث االلكتروني.
٣- إحصائية رواد المكتبة اليومية.

٤- التحقق من الكتب الجديدة والتأكد من ملكية المكتبة لها.
٥- اإلعارة التبادلية بين المكتبات.

٦- تحصيل الغرامات المالية للمتأخرات في ارجاع الكتب.
٧- توزيع الكتب على الرفوف.

٨- إعداد نشرة ثقافية الكترونية شهرية لمنسوبات الكلية .
٩- الرد على استفسارات المستفيدات.

ج- اإلنجازات

الفئة تاريخ التنفيذاسم المنشطم
مكان االنعقادنبذة عامةالمستهدفة

١٨-٥-١٤٤٢هـعمل منشورات المكتبة١

الطالبات 
-

أعضاء 
الهيئتين 
التعليمة 
واإلدارية

عمل منشورات شهرية 
عن المكتبة وأهميتها 
وخدماتها والمصادر 
االلكترونية الجديدة 

المتاحة للمستفيدات 
وكيفية الدخول عليها 

وكيفية البحث عن الكتب 
والدوريات والمجالت 

والرسائل العلمية

رسائل الكترونية

عدد مقتنيات مكتبة الكلية

العددالبيان

٦٠٤،١٦٤الكتب االلكترونية

٢٥٣المطبوعات الحكومية

١٣٣،٨١١دوريات

٣٦٢قواعد معلومات إلكترونية

عدد الكتب و عدد الرواد لمكتبة الكلية

عدد الروادمجموع المجلداتمجموع العناويناسم المكتبة

مكتبة كلية الدراسات 
٤١٧٩٦٥٤٤٢٢٠التطبيقية وخدمة المجتمع

أعداد الكتب المعارة  في مكتبة الكلية

الكتب المعارة

مجموعأجنبيعربي

٢٣----٢٣

مكتبة الكلية - شطر الطالبات.

د- إحصائيات وأرقام
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

وحدة شؤون الخريجين

أ- تشكيل اللجنة
د. كمال الدين حسن الضو
د. محـــمود محـــمد العيص
د. خالـــــد يوســـــف صــــالـح
أ. نــــور مــــحمـد الـــعـــرجـــي
أ. سـارة متعــب الشــــهـــري

ب- المهام
١- إنشاء وتفعيل قاعدة بيانات خريجي الكلية بالتنسيق مع مركز الخريجين.

٢- دعوة خريجي وخريجات الكلية للفعاليات والنشاطات المختلفة التي تنظمها الكلية.
٣- إنشاء رابطة خريجي وخريجات الكلية.

٤- دعوة خريجي وخريجات الكلية لحفل دوري للتواصل مع طالب وطالبات الكلية وعرض تجاربهم.
٥- ما تكلف به من مهام من وكيل الكلية لشؤون التدريب.

الفصل الدراسي األول

عدد تاريخ التنفيذاسم الورشةم
مكان االنعقادمقدم الورشةالمستفيدين

١
مهارات االتصال الفّعال في بيئة العمل 

كأحد خصائص الخريجين
أ. هالة التركي٥٢ طالبة١١-٢-١٤٤٢هـ

 عن ُبعد عبر 

Zoom  منصة

٩ طالبات١١-٢-١٤٤٢هـاالستشارات المهنية  "اللقاء األول"٢

مجموعة من أعضاء 

هيئة التدريس من 

كافة التخصصات 

العلمية بالكلية

أ. سارة الشهري٢٥ طالبة٢٠-٢-١٤٤٢هـطريقك المختصر للوظيفة٣

د. إسماعيل عواودة٨ طالب١٦-٣-١٤٤٢هـمهارة اإلقناع كأحد خصائص الخريجين  ٤ 

 ٥
الوصول إلى المعلومات وتحليلها 

 )Excel( تطبيقات مالية باستخدام اكسل
د. عالء عبد الجواد٣٧ طالب٢٤-٣-١٤٤٢هـ

 ٦
مهارات إدارة الوقت كأحد خصائص 

الخريجين 
د. سيد حسن٤٣ طالب١٦-٤-١٤٤٢هـ

٧
السيرة الذاتية اإلبداعية وأهمية الـ 

LinkedIn
أ. منيرة الشبانة١٤٨ طالبة١٧-٤-١٤٤٢هـ

الفصل الدراسي الثـــــاني

عدد تاريخ التنفيذاسم الورشةم
مكان االنعقادمقدم الورشةالمستفيدين

١
التخطيط المالي الشخصي طريقك 

لمستقبل أفضل
د. السيد خليل١٦١٧٣-٣-١٤٤٢هـ

 عن ُبعد عبر 

Zoom  منصة

٢
مهارات إدارة الوقت كأحد خصائص 

الخريجين
د. محمد نور١٢٢٩-٧-١٤٤٢هـ

د. عبدالله ظهري٣١٩-٨-١٤٤٢هـ   تسويق الذات في سوق العمل٣

د. وائل الجرايحي١٢١١٧-٨-١٤٤٢هـكيف تفكر بإبداع   ٤ 

استشارة مهنية لقسم إدارة االعمال٥ 

١٧-٨-١٤٤٢هـ

٩
د. محمود العيص
د. منال المكباتي

١٥استشارة مهنية لقسم التسويق٦

د. عبدالله ظهري
أ. ثناء عزيزي
إدارة اللقاء:

د.كمال الضو

١٧استشارة مهنية لقسم العلوم المالية٧

د. عالء عبدالجواد
أ. ميس غرايبة

إدارة اللقاء:
د.كمال الضو

١٨استشارة مهنية لقسم المحاسبة٨
د. خالد صالح

م. سكينة الجشي 

٩
استشارة مهنية لقسم نظم المعلومات 

اإلدارية
٤٩

د. أسامة بدوي
أ. والء حسن
إدارة اللقاء:

م. نور العرجي



التقرير السنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

3233

١٤٤١-١٤٤٢هـ 

صور متنوعة
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لجنة تنسيق اللجان االستشارية

أ- المقدمة
تعتبــر لجنــة تنســيق اللجــان االستشــارية إحــدى لجــان وحــدة ضمــان الجــودة وتتبــع لوكالــة الكليــة للدراســات والتطويــر وخدمــة 
المجتمــع، تقــوم اللجنــة بالتنســيق مــع أمانــة اللجــان االستشــارية بعمــادة الجــودة واالعتمــاد االكاديمــي بتشــكيل اللجــان 
االستشــارية علــى مســتوى الكليــة وعلــى مســتوى األقســام العلميــة. تتواصــل اللجنــة مــع أعضــاء اللجــان االستشــارية 
الخارجييــن الذيــن يمثلــون الجهــات االكاديميــة الخبيــرة والقطــاع الحكومــي وأربــاب العمــل باإلضافــة إلــى األعضــاء مــن داخــل 

الكليــة واالقســام العلميــة.

ب- اللجنة االستشارية للكلية
تضم مجموعة من األفراد ذوي المعارف والمهارات المتفردة وتساهم في توسيع نطاق اهتمام الكلية وتأثيرها ليضم رؤي 

تتعلق بالبحث العلمي، والتعليم العالي، والصناعة، وخدمة المجتمع، تكمل معارف ومهارات مجلس الكلية.

ج- اللجنة االستشارية للقسم العلمي
هــي لجنــة استشــارية تضــم مجموعــة مــن األفــراد ذوي المعــارف والمهــارات المتفــردة التــي تكمــل معــارف ومهــارات أعضــاء 

مجلــس القســم، حتــى يتمكنــوا مــن تحقيــق أهــداف البرنامــج وتطويــر مهــارات الخريجيــن بصــورة أكثــر فعاليــة.

د- محاور اجتماعات  اللجان  االستشارية
١- مراجعة وتطوير الخطة االستراتيجية للكلية والخطط التنفيذية على مستوى البرامج..

٢- مراجعــة وتطويــر مواصفــات خريــج الكليــة ومخرجــات تعلــم البرامــج ومــدى مواءمتهــا لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت واحتياجــات 
ســوق العمــل الحاليــة والمســتقبلية.

٣- مراجعة نتائج قياس مخرجات التعلم ومؤشرات األداء، استراتيجيات التدريس وأساليب التقييم.
٤- مراجعة وتطوير خطط البحث العلمي.

٥- مراجعة وتطوير مشاريع الكلية ومبادراتهم لخدمة المجتمع.
٦- مراجعــة وتطويــر أنشــطة الخبــرة الميدانيــة ونواتــج التعلــم الخاصــة بهــا ومحــكات وآليــات تقييمهــا بمــا يتفــق مــع احتياجــات 

ســوق العمــل الحاليــة والمســتقبلية.
٧- مراجعــة وتطويــر مؤشــرات أداء الكليــة وعقــد اتفاقيــات إلقامــة المقارنــات المرجعيــة الخارجيــة مــع المؤسســات التعليميــة 

األخــرى.
٨- تطويــر الكليــة مــن خــالل نتائــج االســتبانات الخاصــة باســتطالع أراء المســتفيدين، مؤشــرات األداء، نتائــج تقييــم جــودة 

البرامــج ومخرجــات التعلــم.
٩- إقامة اتفاقيات، مذكرات تفاهم وتعاون، شراكات مجتمعية مع القطاع الصناعي والمهني ومراكز األبحاث.
١٠- مراجعة وتطوير سياسات ولوائح وإجراءات كافة أنشطة الكلية )أكاديمية ، إدارية، بحثية، خدمة مجتمعية(.

 األعضاء الخارجيين للجنة االستشارية للكلية

الدرجة اإلسمالمجالم
المسمى الوظيفيجهة العملالعلمية

الخبير األكاديمي١
أ. د. أحمد صالح

 آل عبد الوهاب 
أستاذ

جامعة الملك 

عبدالعزيز
عميد كلية خدمة المجتمع .

٢
ممثل من القطاع 

الحكومي 
د. عبد العزيز بن عبد 

الرحمن الخالدي  
ماجستير

وزارة التجارة 

واالستثمار

مدير عام وزارة التجارة 
واالستثمار بالمنطقة 

الشرقية.

مصرف اإلنماءبكالوريوسعبد الله محمد الغنيمممثل أرباب العمل ٣ 
مديرالمنطقة الشرقية

 إدارة شبكة الفروع.

 األعضاء الداخليين للجنة االستشارية للكلية

االسمالمسمىم

د. خالد الشهري ) رئيسا(عميد الكلية١

د. عادل الضويحي )نائبا للرئيس(وكيل الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع ٢

د. مبارك القحطانيوكيل الكلية للشئون األكاديمية٣ 

د. عبدالله الغامديوكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي٤

د. سهيلة الجميلوكيلة الكلية ألقسام الطالبات٥

د. أسامة بدويالمشرف العام على األقسام العلمية٦

د. معتصم الصماديمدير  وحدة الجودة٧

د. فهد الغامديرئيس قسم نظم المعلومات االدارية٨

د. عثمان شضوانمشرف قسم إدارة االعمال٩

د. محمد المتوليمشرف قسم التسويق١٠

د. وهيب قدورمشرف قسم المحاسبة١١

د. صالح شحاتهمشرف قسم العلوم المالية١٢

اللجان اإلستشارية لألقسام العلمية - قسم إدارة األعمال

الدرجة اإلسمالمجالم
المسمى الوظيفي/جهة العملالعلمية

جامعة الملك فيصلأستاذأ.د.عبد الرحمن  عبدالعزيز البوارديالخبير األكاديمي١

٢
ممثل من القطاع 

الحكومي 
ماجستيرأ. عبدالرحمن بن فوزان الحمين

الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة 
الشرقية

د. فيصل أحمد القاضيممثل أرباب العمل ٣ 
أستاذ 

مساعد
رئيس مؤسسة الفجر

---بكالوريوسأ. نورة خالد التويجريخريجة من البرنامج٤

د. عثمان سعد شضوانرئيس القسم٥
أستاذ 
مساعد

مشرف القسم

أستاذ د. أحمد عثمان إبراهيممنسق الجودة٦
منسق الجودة بالبرنامجمشارك

٧
عضو هيئة التدريس 

األعلى درجة
أستاذ د. وائل حسن الجرايحي

عضو هيئة تدريسمشارك

-طالبمعاذ أبوحيمدطالب٨

-طالبةنورة عبدالرحمن المقريطالبة٩
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اللجان اإلستشارية لألقسام العلمية - قسم التسويق

الدرجة اإلسمالمجالم
المسمى الوظيفي/جهة العملالعلمية

د. علي حمدان البلوشيالخبير األكاديمي١
أستاذ 

مشارك
كلية الدراسات المصرفية والمالية 

سلطنة عمان

٢
ممثل من القطاع 

الحكومي 
وزارة العمل – فرع الشرقيةماجستيرأ. محمد ناصر الناصر

شركة الجبر التجاريةبكالوريوسأ.عبد السالم  محمد الجبرممثل أرباب العمل ٣ 

أرامكو السعوديةخريجةأ.بسمة إبراهيم عريخريجة من البرنامج٤

د. محمد محمود المتوليرئيس القسم٥
أستاذ 
مساعد

مشرف القسم

أستاذ د. محمد حسن ربيعمنسق الجودة٦
منسق الجودة بالبرنامجمساعد

٧
عضو هيئة التدريس 

األعلى درجة
أستاذ د. منى حاتم صالح

عضو هيئة تدريسمساعد

المستوى الخامسطالباسالم صالح العبدالكريمطالب٨

المستوى السادسطالبةديم خالد الخضيرطالبة٩

اللجان اإلستشارية لألقسام العلمية - قسم نظم المعلومات اإلدارية

الدرجة اإلسمالمجالم
المسمى الوظيفي/جهة العملالعلمية

أستاذأ.د. إبراهيم الجبريالخبير األكاديمي١
كلية الدراسات المصرفية والمالية 

سلطنة عمان

٢
ممثل من القطاع 

الحكومي 
وزارة العمل – فرع الشرقيةماجستيرأ. محمد الناصر

شركة الجبر التجاريةبكالوريوسأ. جواد الحمالىممثل أرباب العمل ٣ 

أرامكو السعوديةطالبة خريجةأ.جمانة صالح الشالليخريجة من البرنامج٤

د. فهد الغامديرئيس القسم٥
أستاذ 
مساعد

مشرف القسم

أستاذ د. تامر هاشم منسق الجودة٦
منسق الجودة بالبرنامجمساعد

٧
عضو هيئة التدريس 

األعلى درجة
أستاذ د. معتصم الصمادي

عضو هيئة تدريسمشارك

المستوى الخامسطالبابراهيم الملحمطالب٨

المستوى السادسطالبةنوف القرعاويطالبة٩

اللجان اإلستشارية لألقسام العلمية - قسم العلوم المالية

الدرجة اإلسمالمجالم
المسمى الوظيفي/جهة العملالعلمية

جامعة الملك خالداستاذأ. د. مريع سعد الهباشالخبير األكاديمي١

٢
ممثل من القطاع 

الحكومي 
ماجستيرأ. عبد الرحمن فوزان الحمين

الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة 
الشرقية

بنك الراجحيبكالوريوسأ. عزام القويزممثل أرباب العمل ٣ 

األهلي كابيتالبكالوريوسأ.وجدان طالل الشمريخريجة من البرنامج٤

د. صالح  شحاتةرئيس القسم٥
أستاذ 
مساعد

مشرف القسم

أستاذ د.السيد خليل رزقمنسق الجودة٦
منسق الجودة بالبرنامجمساعد

٧
عضو هيئة التدريس 

األعلى درجة
أستاذ د.بسام البيلي ابراهيم

عضو هيئة تدريسمساعد

 -طالبمساعد تركي البريكطالب٨

 -طالبةأفراح مفلح العتيبيطالبة٩

اللجان اإلستشارية لألقسام العلمية - قسم المحاسبة

الدرجة اإلسمالمجالم
المسمى الوظيفي/جهة العملالعلمية

د. عبير يوسف السلومالخبير األكاديمي١
أستاذ 

مساعد
جامعة الملك سعود

٢
ممثل من القطاع 

الحكومي 
د. محمد بن سليمان العقيل

أستاذ 

مشارك
الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين

الهيئة العامة للزكاة والدخلبكالوريوسأ. رمزي سعيد آل عمرانممثل أرباب العمل ٣ 

أ. عثمان طارق العموديخريجة من البرنامج٤
بكالوريوس/ 
زمالة سوكبا

مكتب الدوسري )محاسبون 
قانونيون(

د. وهيب حسن قدوررئيس القسم٥
أستاذ 
مساعد

مساعد مشرف القسم

أستاذ د. خالد يوسف صالحمنسق الجودة٦
منسق الجودة بالبرنامجمساعد

٧
عضو هيئة التدريس 

األعلى درجة
أستاذ د. عمرو نزيه عزت

عضو هيئة تدريسمساعد

المستوى الخامسطالبحمد عبدالله القحطانيطالب٨

المستوى السادسطالبةياسمين الحميدي الخريصيطالبة٩
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جدول اجتماعات اللجان االستشارية

البندالتاريخاليومم

اجتماع اللجنة االستشارية للكلية١٣-١٠-١٤٤٢هـالثالثاء ١

١٤-١٠-١٤٤٢هـاالربعاء ٢

- اجتماع اللجنة االستشارية لقسم إدارة االعمال  
- اجتماع اللجنة االستشارية لقسم نظم 

المعلومات االدارية 

- اجتماع اللجنة االستشارية لقسم المحاسبة 

١٥-١٠-١٤٤٢هـالخميس٣ 
اجتماع اللجنة االستشارية لقسم التسويق  

اجتماع اللجنة االستشارية لقسم العلوم المالية 

المجلس الطالبي - شطر الطالب

المجلس الطالبي بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

اإلسمالمهمةم

أحمد عبدالمنعم الهارونرئيس المجلس١

خالد أحمد الغامدينائب رئيس المجلس٢

خالد صالح الصانعأمين المجلس٣ 

عبدالرحمن عبدالمحسن الدامرمشرف األنشطة الطالبية٤ 

حسن أشرف السبعالمسؤول اإلعالمي٥ 

نواف محمد العتيبيعضو٦

مشعل عبدالله العمانيعضو٧

علي سعد القحطانيعضو٨

حسين عدنان البقشيعضو٩

إبراهيم عبدالعزيز الملحمعضو١٠

مقداد إبراهيم آل خلدونعضو١١

سعود محمد بن حاضرعضو١٢

سعيد بن أحمد األحمرىعضو١٨

أ- تشكيل المجلس الطالبي

ورش العمل المقامة خالل العام

عنوان الورشةم
عدد الطالب المستفيدين

اإلجماليطالباتطالب

٤٢٨٥١٠٧التخطيط االستراتيجي ١

٩٦٩٦-دليل الشهادات المهنية في المحاسبة ٢

٦٥١٠٠١٦٥الوظيفة األكاديمية ٣ 

٩٥٣٨١٣٣كيف تبدأ مشروعك؟ ٤

٧٦٦٥١٤١اعداد السيرة الذاتية ٥

٥٤٤٩١٠٣فن مخاطبة الجمهور٦

  ج- اإلنجازات

ب- المهام
١- نقل مقترحات الطالب ومرئياتهم لعميد الكلية.

٢- تمثيل طالب الكلية في االجتماعات والمناسبات ذات العالقة بالقضايا األكاديمية التي تهم الطالب.
٣- اإلشراف على النادي الطالبي لألنشطة داخل الكلية وتنظيم أنشطة العام الدراسي الجامعي المختلفة.

٤- المشاركة في تطوير البرامج والخطط الدراسية بالكلية من خالل األخذ باقتراحات الطالب.
٥- توثيق جميع الخطط واألنشطة الخاصة بالمجلس الطالبي في السجالت الخاصة بها.

٦- حضور اجتماعات مجلس الكلية بناًء على دعوة من عميد الكلية إذا تطلب األمر ذلك.
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إدارة الشؤون اإلدارية

يعتمد نجاح القرار على أمرين :
المعلومات المتوفرة ، و العقل الذي يصنع القرار
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وحدة الصيانة والخدمات العامة

 ٧- التأكد من ترشيد استخدام الماء والكهرباء داخل الكلية والمرافق التابعة لها.
 ٨- العمل على توفير وسائل األمن والسالمة التي تحتاجها الكلية مع وضع النظام الخاص باألمن والسالمة داخل الكلية

 بالصورة التي تتماشى مع طبيعة العمل بالكلية ومميزاتها على أال يتعارض ذلك مع خطة األمن والسالمة بالجامعة
 واإلشراف المباشر على ذلك ، وله في ذلك تشكيل لجان من الفنيين والموظفين داخل الكلية لتولي مسؤولية المتابعة

واإلبالغ أواًل بأول لعميد الكلية وإدارة األمن والسالمة عن أية مالحظات
 ٩- اإلشراف على حسن إعداد القاعات الدراسية وتكليف من يراه لمتابعة ذلك من حيث تزويد هذه القاعات باألعداد الكافية

من الكراسي  واألدوات التدريسية األخرى والتأكد من أعمال النظافة اليومية لهذه القاعات
 ١٠- اإلشراف على تهيئة القاعات الدراسية وترتيبها قبل وقت اإلختبارات النهائية للطالب المنتظمين بالفترة الصباحية

 وطالب التعليم عن بعدفي الفترة المسائية
 ١١- الرفع إلى إدارة المشاريع بمالحظات المبنى عن األعمال اإلنشائية والكهربائية والتكييف إن وجدت أول بأول

 ١٢- توجيه خطابات عن إصابات العمال المصابين )إصابة عمل( إلى إدارة المشاريع وإلى الوحدات الطبية بالجامعة لعمل
 الكشف الطبي

١٣- متابعة تنفيذ خطة الكلية المعتمدة والمنبثقة من خطة الجامعة متابعة إصالح جميع األجهزة واآلالت المختلفة بالكلية
 ١٤- متابعة أعمال النظافة والصيانة لمبنى الكلية ومالحقه من غرف ومختبرات ، ومرافق أخرى والتبليغ في هذا الخصوص

 للجهة المختصة عن أي قصور

أ- تشكيل الوحدة

ووحــدة  البشــرية  والمــوارد  اإلداريــة  الشــؤون  )وحــدة  وهــي  لهــا  تابعــة  وحــدات  بعــدة  والماليــة  اإلداريــة  الشــؤون  يكمــن 
ســؤاًء  اإلداريــة  بالمعامــالت  يتعلــق  فيمــا  الكليــة  أحتياجــات  بتلبيــة  الفنــي(  الدعــم  ووحــدة  العامــة  والخدمــات  الصيانــة 
مــن داخــل الكليــة وحلقــة الوصــل مــع اإلدارات األخــرى خــارج الكليــة بالنســبة  لـــ لوحــدة الشــؤون اإلداريــة والماليــة تتعلــق ) 
أعمــال الســكرتارية وإســتقبال المعامــالت الــواردة مــن اإلدارات األخــرى والمســتودعات عــن طريــق نظــام مراســالت وأيضــًا 
مســتحقات وأمــور ماليــة – ســلف – طلبــات المســتودعات المتنوعــة أثــاث وأجهــزة( وتقــوم وحــدة المــوار البشــرية بإرســال 
وإســتقبال الخطابــات والمعامــالت مــن الكليــة وترســل إلــى إدارة المــوارد البشــرية بالجامعــة معامــالت متعلقــة بموظفيــن 
ــق  ــواردة أو مايتعل ــة للمعامــالت ال ــة لألعمــال اإلداري ــا المكمل ــخ ( والمــوارد البشــرية بأنه ــة التدريــس ... إل ــة وأعضــاء هيئ الكلي
بمعامــالت وخطابــات منســوبي الكليــة مــن أعضــاء هيئــة تدريــس وموظفيــن الكليــة، ونحــن نتطلــع دائمــًا  لتحقيــق أهــداف 
ــك مــن خــالل مــا يتوافــر مــن  ــه مــن أدوات متوفــرة وذل ــر اإلشــرافية بمــا يتناســب ب ــر األداء الوظيفــي اإلشــرافية وغي ومعايي
الطاقــات البشــرية ذات المعرفــة المتخصصــة و الخبــرة المهنيــة لزيــادة الكفــاءة المهنيــة، ورفــع الفاعليــة فــي الكليــة، ويســعى 
قســم الشــؤون اإلداريــة والماليــة إلــى تقديــم أفضــل مــا لديــه مــن خدمــات وتوفيــر بيئــة عمــل صحيــة ومناســبة لمنســوبيها 
لتســاعدهم علــى تحقيــق أعمالهــم وأهدافهــم ليتــم إنجــاز العمــل بــكل أريحيــة وعلــى أكمــل وجــه ، مراعيــًا فــي ذلــك احتــرام 
القوانيــن الخاصــة بأنظمــة العمــل ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ، واللوائــح المعمــول بهــا داخليــًا فــي الجامعــة.
وفــي ظــل اســتخدام البرامــج اإللكترونيــة إلتمــام مهــام العمــل وتقليــص اســتخدام األوراق، أدى ذلــك إلــى الســرعة فــي إنجــاز 
األعمــال، وتقليــص أوقــات االنتظــار للمســتفيدين وبالتالــي تحســين الخدمــات المقدمــة للمنســوبين وأصحــاب المصلحــة، وبمــا 
ــر المحفــزات لتســارع اإلعمــال،  ــخ( فهــذه تعتب ــة – نظــام حاضــر - ...ال أن التعامــالت أصبحــت اإللكترونــي – الخدمــات اإللكتروني
ممــا أدى إلــى إنهــاء ظاهــرة تكديــس المعامــالت كمــا كان فــي الســابق ، باإلضافــة إلــى زيــادة مهــارات الموظفــات وتمكنهــن 
فــي اســتخدام البرامــج فــإن ذلــك قلــل مــن فــرص الخطــأ والنســيان عنــد القيــام باألعمــال، وخاصــة أن اإلجــراءات الحديثــة أصبحــت 
مبســطة عنــد القيــام باألعمــال التابعــة لهــا. وبالنســبة لألعمــال المتكــررة فقــد تــم القضــاء عليهــا وذلــك بتحديــد إجــراءات عمــل 
موحــدة بتصاميــم نمــاذج متشــابهة بمحتويــات أساســية وتحتــاج فقــط إلــى إضافــة المتغيــر فــي كل مهمــة. ســارعت الجامعــة 
بتقديــم أفضــل البرامــج والخدمــات اإللكترونيــة ووفرتهــا إلــى جهاتهــا التابعــة والتي أدت إلى اختصار الوقــت واالنتظار، باإلضافة 
إلــى أرشــفة وحفــظ غالبيــة األعمــال بحيــث يمكــن الرجــوع إليهــا بســهولة، )البريد اإللكترونــي الخاص بالجامعة – نظام مراســالت( .

أ. عبدالجليل بن حسين الهدلق، رئيًسا.
أ. يوسف بن صالح الراجح.

أ. هاني بن منصور السبع. 
أ. مصطفى علي العبدالله .

ب- المــــقدمــــة

بما يتعلق بمباني الكلية )550( و )A77( وصيانتها تم إنجاز التالي:
١- متابعة توفير المستلزمات التعليمية الالزمة لجميع األقسام العلمية والتنسيق في  ذلك مع إدارة المستودعات .
 ٢- اإلشراف المباشر على توفير الخدمات الالزمة لسير العملية التعليمية ومتابعة الجهات المختصة في تنفيذ أعمال

    الصيانة الالزمة  للفصول الدراسية ومواقع الخدمات العامة داخل مباني الكلية ومتابعة ذلك مع المسئولين في 
                        الجهات ذات العالقة

٣- اإلشراف على مستودعات الكلية وعهدتها من األعيان والصرف منها حسب األنظمة.
 ٤- المحافظة على ممتلكات الكلية من أثاث وأجهزة ومعدات وخالفه واإلشراف على توزيعها داخل الكلية وترشيد

        استخدامها
 ٥- تأمين األجهزة واألدوات المطلوبة من الكلية مع الجهات المختصة في الجامعة ومتابعة التعاميم الصادرة إلى

 الشركات لتأمين ما يخص الكلية لضمان التأمين في الوقت المحدد وقبل نهاية العام المالي
 ٦- اإلشراف على جميع اآلالت وأجهزة النسخ والتصوير الموجودة بالكلية ووضع النظام الالزم لحسن استخدامها.

وحدة الشؤون المالية

 ١- االشتراك في جرد الصندوق والمستودعات التابعة للكلية
٢- إعتماد محاضر االستالم ومذكرات اإلدخال واإلخراج

 ٣- التعميد بالشراء من السلفة المستديمة للكلية بالنسبة لالحتياجات العاجلة بما  ال يزيد عن ٢٠٠٠ ريال )ألفان ريال( لكل
تعميد وفي حدود المبالغ المعتمدة للكلية

 ٤- االشتراك في إعداد مقترحات الميزانية السنوية لكلية خاصة فيما يتعلق بالشئون اإلدارية ومتطلبات الكلية للتدريس
 واالمتحانات وغيرها والتنسيق في ذلك مع عميد الكلية أو من ينوب عنه

٥- تأمين المستلزمات الضرورية بالشراء المباشر من السلفة المخصصة للكلية
 ٦- التنسيق مع مكتب عميد الكلية فما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين من خارج الجامعة وذلك بتعبئة الجداول

 المطلوبة بالتنسيق مع رئيس قسم الجداول ومن ثم إرسال المعاملة إلى وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية ومتابعتها إلى
أن يتم إعتمادها وتحويلها إلى اإلدارة المالية بالجامعة

 ٧- إعداد تقرير دوري في نهاية كل فصل دراسي عن حسن سير العمل وعن العوائق التي تعترض العمل واالقتراحات
 الخاصة بالتطوير  ورفعه لعميد الكلية ، وكذا إعداد الجوانب المتعلقة بالعمل اإلداري في التقرير السنوي للكلية والتنسيق

 فيما يخص ذلك مع عميد الكية
٨- تهيئة وإصالح أجهزة الحاسب اآللي المحمولة لبعض الموظفين وأعضاء هيئة التدريس
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

وحدة الدعم الفني

أ- االنجازات 
١- عمل تهيئة لـ أجهزة الحاسب اآللي بالقاعات الدراسية مرتان وذلك قبل بداية كل فصل.

٢- طلب وتغيير عدد من إضاءات أجهزة البروجكتر بالقاعات الدراسية.
٣- سحب بعض الطابعات من بعض الموظفين وأعضاء هيئة التدريس وإعادة توزيعها لتغطية بعض النقص بسبب إلغاء 

خاصية مشاركة الطابعات.
٤- طلب وتبديل أحبار الطابعات وآالت التصوير للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

٥- رفع ومتابعة أكثر من ١٠٠ طلب عن طريق نظام ساند من خالل الحساب الخاص بقسم الشؤون اإلدارية او الحساب الخاص 
بموظفي الدعم الفني.

)A٦- االشراف على تركيب أجهزة الحاسب اآللي والبروجكترات والسبورات لعدد من قاعات مبنى )٧٧
٧- صيانة أجهزة معامل الحاسب اآللي ورفع قائمة بأسماء الطالب المستخدمين لهم كل فصل دراسي حيث انها تعمل 

 .VDI بنظام
٨- إعادة تدوير بعض أجهزة هواتف السيسكو أو أجهزة الحاسب اآللي أو أحد ملحقاتها بين منسوبي الكلية .

٩- تصوير االختبارات الفصلية والنهائية ألعضاء هيئة التدريس.
١٠- صيانة آالت التصوير بالتنسيق مع الخدمات العامة والدعم الخاص بآالت التصوير.

١١- تعريف آالت التصوير لبعض موظفي وأعضاء هيئة التدريس عن طريق الشبكة.
١٢-  صيانة عدد من نقاط الشبكة والرفع لـتفعيل بعض النقاط.

١٣- نقل وفك وتركيب أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها لبعض موظفي وأعضاء هيئة التدريس من مكتب آلخر.
١٥- الرفع والتنسيق واالشراف على حل بعض المشاكل المتعلقة ب أجهزة البوديم لـ إدارة التجهيزات بالجامعة.

١٦- تعبئة طلب احتياجات الكلية من قرطاسية وصرفها للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
١٧- حل أكثر من ٢٠٠ طلب من مشاكل الموظفين وأعضاء هيئة التدريس المتعلقة بأجهزة الحاسب اآللي او أحد ملحقاتها.

١٨- تهيئة وإصالح أجهزة الحاسب اآللي المحمولة لبعض الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
١٩- تبديل عدد ٤٩ جهاز حاسب آلي قديم وتهيئتها. 

٢٠- توفير جهاز ) VDI ( بالمكتبة بناء على حاجة الطالبات إلنجاز بعض المهام المتعلقة بالمقررات التي تعطى في معامل 
الحاسب وجاري زيادة العدد بإذن الله.  

٢١- تغطية النقص بأجهزة المعامل للطالبات عن طريق تبديل أجهزة االستاذات بأجهزة عادية وتجهيزيها لتعمل بنفس 
.VDI بيئة أجهزة

٢٢- تشغيل الشاشات الجانبية بالقاعة الكبرى وشاشة اإلعالنات بمبنى ١٠٠.
٢٣- استبدال األنظمة الصوتية بالقاعة الكبرى وقاعة التدريب بالتنسيق مع الشؤون اإلدارية.

٢٤- إعادة توزيع طابعات الكلية وطلب طابعات جديدة لسد الخلل المتبقي.
٢٥- تنفيذ عدد ٣٠ طلب جديد وارد للوحدة من خالل البريد الرسمي للوحدة توزعت بين تبديل احبار وتثبيت برامج.

٢٦- تنفيذ عدد ٦٥ طلب حل مشكلة وارد للوحدة من خالل البريد الرسمي للوحدة.
٢٧- تهيئة جميع أجهزة قاعات الكلية وضبط اإلعدادات بها بحيث تمنع تسجيل الدخول لغير أعضاء هيئة التدريس.

٢٨- انشاء وصيانة عدد من نقاط الشبكة بمختلف مباني الكلية بالتعاون مع عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات.
٢٩- صيانة وتبديل عدد من أجهزة البروجكتور وملحقاتها بعدد من القاعات الدراسية.

٣٠- الصيانة الدورية الدائمة للقاعات الدراسية وتثبيت ما يتم طلبه من برامج من قبل أعضاء هيئة التدريس.
٣١- تبديل االحبار الناقصة لمجموعة من أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية بالكلية.

٣٢- صيانة أجهزة التصحيح اآللي وتحديثها لتعمل بالصورة المطلوبة.
٣٣- تجهيز جميع قاعات مبنى ٤٥ بالفيديوهات واإلعدادات الخاصة الختبارات قياس.

٣٤- متابعة عمل شاشات اإلعالنات بشكل دوري وترتيب اإلعالنات وحذف اإلعالنات المنتهي وقتها.
٣٥- تحديث قواعد البيانات الخاصة بالوحدة وجرد المستودع وتنظيمه بشكل مستمر.

٣٦- عرض شرح مفصل عن أجهزة معامل الحاسب وطريقة عملها وطريقة تسليم االختبار العملي بها لكل شعب المواد 
.) OneDrive ( العملية وكذلك تم إعطاء دورة خاصة للموظفات وأعضاء هيئة التدريس عن السحابة اإللكترونية

وحدة شؤون الموظفين

أ- المهام 
 ١- إبالغ إدارة شئون الموظفين عن مباشرة العمل لجميع منسوبي الكلية وكذلك اإلبالغ عن تركهم العمل بدون عذر

وصورة من  ذلك إلدارة المتابعة بعد إعتماد ذلك من عميد الكلية المعني
 ٢-ترشيح الطالب الذين يمكن االستفادة منهم في أعمال الكلية والرفع عنهم للجهات المختصة بالجامعة 

 وتوزيعهم على مختلف الوحدات وفقًا الحتياجات العمل ، وذلك بالتنسيق مع عمادة شئون الطالب وفي حدود المبالغ
المخصصة للكلية

 ٣-االشتراك في لجنة مقابلة المتقدمين للعمل بالكلية من اإلداريين 
 ٤-إعتماد شهادات التعريف لإلداريين والفنيين بالكلية وفقًا للنظام 
٥-الرفع للعميد بإحالة موظفي الجهة للتحقيق معهم فيما ينسب إليهم من مخالفات 
 ٦-إقتراح خطط تدريب منسوبي الكلية من اإلداريين والفنيين وإعتمادها من عميد الكلية ومتابعة تنفيذها بعد 

 اعتمادها ضمن   خطة الجامعة للتدريب
 ٧-التنسيق مع األقسام األكاديمية في إعداد برنامج نقل الطالب للدروس العلمية إلى الجامعة وغيرها من 

 المرافق المتعلقة بذلك و الزيارات  العلمية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير وسائل النقل بالتنسيق مع إدارة الحركة
مسبقًا

 ٨-التوصية بالموافقة على منح االجازات االضطرارية واالعتيادية لمنسوبي الكلية من الموظفين اإلداريين 
والفنيين

ب- مدير اإلدارة
هو الشخص الذي يختص باإلشراف على الشؤون المالية واإلدارية في الكلية.

االرتباط
يرتبط بعميد الكلية. 

مهام مدير اإلدارة
١- اإلشراف على تطبيق لوائح وأنظمة الشؤون اإلدارية والمالية في الجامعة.

٢- التبليغ عن مباشرة جميع منسوبي الكلية، وعن تركهم العمل. 
٣- اإلشراف ومتابعة تنفيذ األعمال اإلدارية للوحدات التابعة لإلدارة.

٤- اإلشراف على حسن وتطوير سير العمل في اإلدارة.
٥- اإلشراف على سرعة تأمين مشتريات الكلية من المتطلبات العاجلة.

٦- اإلشــراف علــى األعمــال الخاصــة بطلبــات المتعاقديــن فــي الكليــة فيمــا يخــص الجــوازات )اإلقامــة والتأشــيرات وتذاكــر 
الســفر(.

٧- اإلشراف على منشآت الكلية مع الجهات ذات العالقة ووضع الخطط لمتابعة صيانتها ونظافتها.
٨- تنظيم اإلجازات العادية لمنسوبي الكلية من اإلداريين والفنيين والمستخدمين والعمال.

٩- تكليف من يلزم لالتصال بالجهات المختصة بإصالح األعطال الطارئة التي تحدث في الكلية ومتابعتها.
١٠- اإلشراف على توزيع المكاتب بالكلية وتنسيق برامج استخدام قاعات الندوات العلمية بما يتيح حسن استخدامها.

١١- اإلشراف على سجالت الحضور والغياب لمنسوبي الكلية من اإلداريين والفنيين.
١٢- متابعة تهيئة وتجهيز القاعات الدراسية واإلشراف على صيانتها دوريًا.

١٣-  التقرير السنوي وتقارير دورية ألعمال اإلدارة والوحدات التابعة لها ورفعه إلى عميد الكلية.
١٤- اإلشراف على الشؤون المالية والعهد المخصصة لإلدارة وفق اللوائح واألنظمة.

١٥- تنفيذ ما يكلفه به العميد من أعمال.
١٦- اإلشــراف علــى موظفــي الكليــة مــن اإلدارييــن والمســتخدمين و يقــوم بتوزيــع العمــل علــى جميــع منســوبي الكليــة مــن 
اإلدارييــن والمســتخدمين وعقــد اجتماعــات دوريــة بغــرض التعــرف علــى المشــاكل التــي تعتــرض العمــل والرفــع بالحلــول 

ــق األهــداف . ــى حســن األداء وتحقي والمقترحــات الهادفــة إل

.
.

.
.

.
.

.

.

.
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ج- السكرتاريـــــة

١- فتح ملفات لجميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وفنيين وإداريين ومستخدمين واإلشراف على       
حفظ هذه الملفات ، بحيث يتضمن كل ملف ما يلي :-

 - قرار التعيين ، صورة من بطاقة األحوال المدنية أو السجل المدني بالنسبة للسعوديين ، وصورة من جواز السفر 
واإلقامة وصورة من العقد بالنسبة للمتعاقدين وصورة من قرارات اإلجازات وتقاويم األداء الوظيفي وقرارات الترقيات 

وصورة من المعامالت المتعلقة بصاحب الملف .

٢- المتابعة والتعقيب على كل األمور اإلدارية والمالية المتعلقة بحسن سير العمل بالكلية واإلبالغ أواًل بأول عن أية عوائق 
تعترض ذلك وأن يكون حلقة وصل بين الكلية واإلدارات المعنية بالجامعة فيما يخص متابعة األعمال اإلدارية والمالية 

المتعلقة بكليته.
٣- مخاطبة اإلدارات المعنية بالجامعة مباشرة فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية والمالية الخاصة بكليته وبمنسوبيها .
٤- رفع طلبات اإلجازات االضطرارية واالعتيادية بعد موافقة عميد الكلية مع حفظ صورًا منها في ملف المعني .

٥- رفع طلبات تجزئة اإلجازات االعتيادية بالنسبة لمنسوبي الكلية السعوديين والمتعاقدين ، بعد توصية عميد الكلية إلى 
وكيل الجامعة المختص .

٦- متابعة كشوف الحضور واإلنصراف يوميًا والرفع إلدارة المتابعة في المواعيد المحددة لذلك ، وإبالغ المتابعة بحاالت 
الغياب أو التأخير وترك العمل إلجراء الالزم نظامًا .

٧- القيام بموافاة إدارة المتابعة بتقرير أسبوعي يتضمن أسماء المحاضرين والمعيدين الذين تخلفوا عن الحضور في 
أوقات الدوام الرسمية وكذلك الذين غادروا مقر الكلية قبل إنتهاء مواعيد الدوام الرسمية دون إذن مسبق أو عذر مقبول ، 

والذين لم يلتزموا بما جاء بالجدول الذي يحدد طبيعة عملهم .
٨- إعداد تقاويم األداء الوظيفي لمنسوبي الكلية من اإلداريين ورفعها لصاحب العتمادها واالحتفاظ بصورة من هذه 

التقاويم في ملفات المعنيين .

د- إحصائيات وأرقــــام
أعضاء هيئة التدريس
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قسم التسويق
العدد الكلي : ١٨

قسم إدارة األعمال
العدد الكلي : ١5

األعضاء وفق الدرجة العلميةاألعضاء وفق الدرجة العلمية
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قسم المحاسبة
العدد الكلي : ٢7

قسم نظم المعلومات اإلدارية
العدد الكلي : ٢5

األعضاء وفق الدرجة العلميةاألعضاء وفق الدرجة العلمية

قسم العلوم المالية
العدد الكلي : ١٢

قسم  المقررات العامة
العدد الكلي : ٣٩

األعضاء وفق الدرجة العلميةاألعضاء وفق الدرجة العلمية
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أعضاء الهئة اإلدارية - شطر الطالب

9%

األعضاء وفق المؤهل العلمي

األعضاء وفق المرتبة الوظيفية
العدد الكلي: ١١
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األقسام العلمية

العلوم المختلفة سمتها التكامل وليس التعارض
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الرؤية
تحقيق الريادة في التعليم المحاسبي، وتطوير األداء المهني وصواًل إلى االعتراف الدولي ببرامج 

المحاسبة.

الرسالة
يسعى قسم المحاسبة إلى إعداد خريج متميز يجمع بين الجوانب المعرفية الحديثة والخبرات المهنية 
الالزمة لتلبية احتياجات المجتمع، من خالل التركيز على معايير التعليم المستمر، والتأكيد المستمر على 
المسئولية المهنية، وترسيخ القيم األخالقية اإليجابية؛ لضمان فرص التفوق والنجاح المستمر لخريجينا.

األهداف
١- التطوير المستمر للبرامج المحاسبية التعليمية بما يتالءم مع التطور العلمي ومتطلبات المجتمع.

٢- إكســاب الطــالب مهــارات تتعلــق بالجوانــب المعرفيــة والمهــارات التحليليــة الخاصــة بالبيانــات الماليــة 
كمتطلــب أساســي للنجــاح العملــي.

٣- زيادة االهتمام بتنمية التفكير االستداللي، ومهارات االتصال، والتعليم المستمر.
٤- تحقيــق التفاعــل بيــن طــالب وحــدة المحاســبة والمجتمــع المهنــي، ســواء مكاتــب المحاســبة والمراجعــة 

أو رجــال األعمــال.

قسم المحاسبة

الرؤية
أن يكون قسًما رائًدا في مجاالت التسويق محليًا وإقليميًا خالل العشر سنوات القادمة.

الرسالة
ــزة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل والمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة  إعــداد كــوادر تســويقية متمي

للمجتمــع فــي إطــار األخالقيــات العامــة.

األهداف
١- تأهيل خريجين بمواصفات تلبي احتياجات سوق العمل.

٢- تنمية االنتاج العلمي الجيد من البحوث والكتب في مجاالت التسويق.
٣- تطبيق وتعزيز معايير وممارسات الجودة.

٤- عمل مشاركات مجتمعية مع منظمات األعمال لربط المعرفة النظرية بالجوانب التطبيقية.

قسم التسويق

الرؤية
قادريــن  اإلداريــة،  المعلومــات  نظــم  فــي  البكالوريــوس  درجــة  يحملــون  وطالبــات  طــالب  تخريــج 
مياديــن  فــي  كفاءتهــم  وإثبــات  والعربــي،  الســعودي  العمــل  ســوق  احتياجــات  تلبيــة  علــى 
مجــاالت  فــي  العالمــي  المســتوى  علــى  البرامــج  أفضــل  مــن  البرنامــج  يكــون  وأن  العمــل 
المحلــي. للمجتمــع  المقدمــة  والخدمــات  العلمــي،  البحــث  ورفعــة  وكفاءتهــم،  الخريجيــن  جــودة 

الرسالة
يســعى برنامــج نظــم المعلومــات االداريــة إلــى تقديــم خدمــات علميــة وبحثيــة وتطبيقيــة ذات جــودة 
ــج طالــب مؤهــل  ــا المعلومــات، وتخري ــل لمهــارات تكنولوجي ــة وذلــك مــن خــالل االســتغالل األمث عالي
ومتميــز علميــًا فــي مجــاالت نظــم المعلومــات التطبيقيــة المختلفــة بمــا يلبــي احتياجــات ســوق العمــل 

المحلــي واالقليمــي وخدمــة المجتمــع .

األهداف
١-إكساب الطالب المعارف النظرية والمهارات التطبيقية واالدارية في نظم المعلومات بما يلبي 

احتياجات سوق العمل.
٢-تنمية قدرات الطالب وتفكيره اإلبداعي في حل المشكالت التي تواجهها منظمات األعمال.

٣-اكساب الطالب المعرفة والمهارات الالزمة للبحث العلمي.
٤-القدرة على التواصل بشكل فعال مع مجموعة متنوعة من االفراد في فرق العمل.

قسم نظم  المعلومات اإلدارية 

الرؤية
الريــادة فــي تقديــم برامــج أكاديميــة و بحــوث علميــة فــي مجــاالت اإلدارة المتنوعــة التــي تســهم فــي 

خدمــة المجتمــع وتلبــي احتياجــات ســوق العمــل.

الرسالة
اإلمــام  جامعــة  المجتمــع  وخدمــة  التطبيقيــة،  الدراســات  بكليــة  األعمــال  إدارة  قســم  فــي  نلتــزم 
وظائــف  لمختلــف  الحديثــة  المهنيــة  المتطلبــات  خريجونــا  يكتســب  أن  فيصــل  بــن  الرحمــن  عبــد 
التحليــل واالســتنتاج، وتشــخيص  علــى  القــدرة  لديهــم  القطاعــات، ويكــون  األعمــال فــي مختلــف 
واإلبــداع. واالبتــكار  القــرارات  اتخــاذ  علــى  والقــدرة  لهــا،  الحلــول  وإيجــاد  اإلداريــة  المشــكالت 

األهداف
١- إكساب الطالب المعارف النظرية والمهارات في مجال إدارة األعمال بما يلبي احتياجات سوق 

العمل.
٢- تنمية قدرات الطالب وتفكيره اإلبداعي في حل المشكالت التي تواجهها منظمات األعمال. 

٣- تنمية مهارات الطالب البحثية ليكونوا قادرين على خدمة مجتمعهم من خالل القدرة على البحث 
والتحليل والتوصل لنتائج تسهم في حل مختلف مشاكل المجتمع المرتبطة بالتخصص.

٤- تنمية مهارات الطالب القيادية وقدرتهم على التواصل الفعال الذي يسهم في حل المشاكل 
بشكل جماعي مما يعكس روح التعاون والتكاتف بين افراد الفريق الواحد. 

قسم إدارة األعمال
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الرؤية
أن يكــون القســم رائــدًا فــي مجــال العلــوم الماليــة، ليــس فقــط علــى مســتوى المملكــة العربيــة 

الســعودية بــل علــى مســتوى الوطــن العربــي.

الرسالة
تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلًة في مجال العلوم المالية .

األهداف
١- التطوير المستمر للعملية التعليمية بشكل يتالءم مع التطور العلمي ومتطلبات سوق العمل.
٢- إكساب الطالب مهارات تتعلق بالجوانب المعرفية، والمهارات التحليلية، والتفاعلية، واإلدراكية.

٣- زيادة االهتمام بتنمية روح المبادرة والتفكير اإلبداعي لدى الطالب.
٤- زيادة االهتمام بإعداد شخصية إيجابية تتمتع بالمهارات الالزمة لتلبية متطلبات سوق العمل 

بكفاءة.

قسم العلوم المالية
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وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

النجاح رحـــــــلــــــة وليس مـــــــحـــطة
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ماهية الوكالة 

١- اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة الجامعية.
٢- اإلشراف على الوحدات التابعة للشؤون األكاديمية.

٣- اإلشراف على إعداد الجدول الدراسي للطالب والمدرسين.
٤- اإلشراف على أعمال التسجيل ومكتب التسجيل.

٥- اإلشراف على الخطط الدراسية في الكلية وتحديثها.
٦- اإلشراف على األنشطة الطالبية الثقافية، واالجتماعية، والرياضية.

٧- اإلشراف على التدريب الميداني.
٨- اإلشراف على اإلرشاد األكاديمي.
٩- دراسة ومتابعة القضايا الطالبية.

المهام المسندة

لضمــان  ومحفــزة  مناســبة  أكاديميــة  بيئــة  توفيــر  الــى  االكاديميــة  الشــؤون  وكالــة  تســعى 
الخدمــة  الوكالــة  تقــدم  الكليــة،  ورســالة  رؤيــة  مــع  تتوافــق  متميــزة  تعليميــة  مخرجــات 
رفــع  فــي  تســهم  التــي  والدوليــة،  المحليــة  والجــودة  االعتمــاد  مؤشــرات  وفــق  التعليميــة 
العالميــة. الجامعــات  بيــن  التنافســية  معاييــر  فــي  متقدمــة  مراكــز  وتحقيــق  األداء  مســتوى 

شعبة القبول والتسجيل

أ- تشكيل اللجنة
أ. محمد عبداللطيف الجعفري، رئيًسا.

 أ.أحمد خليل الموسى.

ب- إحصائيات وإرقام

عدد الشعب المدخلة على النظامعدد الطالب المستجدين

عدد طلبات التحويل الداخلي والخارجيعدد طلبات التخصيص
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عدد مشاكل المقرراتعدد طلبات التسجيل 

عد طلبات التأجيل واالعتذارعدد طلبات االنسحاب

عدد الطالب الخريجينعدد طلبات إعادة القيد

عدد طلبات االنسحاب من الكليةعدد طلبات الزيارة الداخلية والخارجية 

عد طلبات تجاوز المدة النظاميةعدد طلبات المكافأة المالية

عدد التقارير واالحصائياتعدد إفادات الخريجين
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أعداد الطلبة المقيدين 

أعداد الطلبة الخريجين  

أعداد الطلبة الراسبين  

أعداد الطلبة  المنسحبين  

أعداد الطلبة  المنقطعين عن الدراسة  
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شعبة سير الدراسة االختبارات

أ- تشكيل اللجنة
د.هيثم فايز عــقل ، رئيًسا.

د.زيــــــــــــــاد ثــــــــــــلــــــــجـــــــــي.
د.عبداللـــــــــــــه ظــــــــهــــــــــري.
د.خـــــــــالـــــــــــد صــــــــــالــــــــــــح.
أ.ليث طــــــــــــــالل خـريــــــــس.
أ.عــــــــبــداللــه هــــــــــنـــــــداوي.
أ.مــــــحــــــمــــــد حــــــمـيـــــــــدان.
أ.عبدالرحمن حنفي إبراهيم.

ب- المــــهــــام
 قبل االختبارات

١- استالم كشوف المواد وأسماء المدرسين وإعداد الطالب من الشؤون االكاديمية.
٢- توزيع الشعب على القاعات طبقا ألعداد الطالب في كل قاعة وطبقا لالحتياطات االحترازية.

٣- توزيع أعداد المراقبين في كل قاعة .
٤- احتساب إجمالي عدد المراقبات.

٥- عمل مصفوفة المراقبات ألعضاء هيئة التدريس.
٦- إرسال القاعات الى الشؤون االكاديمية لتعميمها على الطالب.

٧- إرسال جدول المراقبات إلى السادة أعضاء هيئة التدريس.
٨- طباعة األوراق الخاصة بكل مادة لوضعها على باب القاعة وقت االختبار.

٩- تعميم القاعات وتوزيع الشعب ألعضاء هيئة التدريس لتجهيز اظرف االختبارات.
١٠- تجهيز الكنترول الستقبال أظرف االختبارات. 

 أثناء االختبارات

١- تجهيز وتعليق األوراق على القاعات قبل دخول الطالب االختبار.
٢- تسليم االختبارات الى السادة المراقبين وتوجههم الى القاعات.

٣- االشراف على دخول الطالب الى القاعات بعد التأكد من المظهر العام وقياس درجة الحرارة.
٤- تسجيل تأخير الطالب .

٥- تنظيم طالب التعارضات .
٦- استقبال وعمل اللجان الخاصة. 

٧- اإلشراف على تعقيم القاعات بعد كل اختبار.
٨- اإلشراف على تسليم االختبار إلى أستاذ المادة بعد االنتهاء منه.

٩- التعامل مع أي طارئ اثناء االختبارات .
١٠- المرور اإلشرافي على القاعات أثناء سير االختبار.

١١- العمل على توفير جميع وسائل الهدوء اثناء االختبارات.
١٢- المراقب هو المسؤول عن كل ما هو داخل القاعة.

 

 بعد انتهاء االختبارات

١- اإلستعداد لالختبارات البديلة للطالب المقبول أعذارهم.
٢- استالم أسماء الطالب المقبول أعذارهم.

٣- إعالن جدول االختبارات البديلة بالتعاون مع الشؤون االكاديمية.
٤- ابالغ أساتذة المواد باالختبارات البديلة .

٥- توزيع مراقبات االختبارات البديلة. 
٦- اإلشراف على سير االختبارات البديلة.

٧- استالم  اإلجابات وتسليمها إلى أساتذة المقرر.
٨- كتابة تقرير عن سير االختبارات. 

ج- االنجـــــازات
نظرا للظروف الحالية في ظل جائحة كورونا وإجراء االختبارات النهائية والفصلية حضوريًا فكان تطبيق االحتياطات االحترازية هو 
الشاغل األكبر للجنة سير االختبارات حفاظًا على جميع منسوبي الكلية والوصول باالختبارات إلى بر األمان، وتم تنفيذ مايلي:

- تطبيق جميع اإلجراءات االحترازية )قياس درجة الحرارة -التعقيم – التباعد .........الخ( .
- توزيع الطالب على القاعات بحيث ال تتعدى كل قاعة ٢٠ طالًبا.

- تطبيق المساقة اآلمنة بين الطالب بحيث ال تقل عن ٢م.
- توزيع األسئلة على المقاعد قبل دخول الطالب منعا للتقارب بين المراقب والطالب.

- منع تجمع الطالب قبل وبعد االختبار.
- تعقيم القاعات بعد كل اختبار.

وتتضح فاعليات إدارة االختبارات الفصلية والنهائية في المشاهد التالية:
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صور متنوعة لسير االختبارات بالكلية

صور متنوعة لسير االختبارات بالكلية
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شعبة اإلرشاد الطالبي

أ- تشكيل اللجنة
 د.سليمان ناجي المصاروه، رئيًسا.

ب- المــــهــــام
١- تقديم خدمات اإلرشاد الفردي.

٢- تقديم خدمات اإلرشاد الجمعي.
٣- التقييم واالختبارات النفسية.

٤- البرامج والورش التدريبية.
٥- تقديم الخدمة لجميع طلبة الجامعة والعاملين بها، والمجتمع المحيط خدمة شاملة رفيعة المستوى من أجل أن نطور 

قدراتهم وننمي لديهم مهارات تعلم دائمة.
٦- تأدية دورًا وقائيًا في مساعدة الطالب على تحديد وتعلم المهارات التي ستساعدهم على تحقيق أهدافهم التعليمية 

والحياتية بصورة فعالة.
٧- دعم وتحسين النمو والتطور الصحي للطالب من خالل تقديم االستشارات لهم إلى جانب توعية المجتمع الجامعي.

٨- توفير بيئة آمنة للطالب ونقوم بدور يسهم في تحقيق البيئة الجامعية اآلمنة.

ج- اإلنجازات
بنــاءا علــى الظــروف االســتثنائية التــي يمــر بهــا التعليــم فقــد تــم التعامــل مــع الطلبــة مــن خــالل وحــدة الخدمــات االرشــادية 
بالكليــة مــن برنامــج زوم والعمــل علــى اجــراء الجلســات االرشــادية االفتراضيــة للطلبــة حيــث كانــت الخدمــات التــي تــم تقديمهــا 

للطلبــة علــى النحــو التالــي:
الطلبة المتعثرين

عدد الطلبةاإلنذار

٢٠األول 

٥الثاني 

٤فرصة إضافية

الطلبة المتعثرين
اإلنــذار  حســب  كاًل  المتعثريــن  الطلبــة  مــع  التعامــل  تــم 
البرنامــج  تقديــم  خــالل  مــن  وذلــك  لديــة  األكاديمــي 
االرشــادي للطلبــة افتراضيــا حيــث أن طلبــة اإلنــذار األول 
ــذار  ــة اإلن يتلقــون )٦ برامــج( إرشــادية خــالل الفصــل وطلب
جلســات  اإلضافيــة  الفرصــة  وطلبــة  برامــج(   ٤( الثانــي 
إرشــادية فرديــة تتــراوح مــن )٦-٨( جلســات خــالل الفصــل 

الدراســي.

الطلبة المتوقع تعثرهم
تــم فــرز الطلبــة ذو المعــدل مــن )٢ – ٢.٣( حيــث بلــغ العــدد )٣٩( طالــب وتــم تنفيــذ البرنامــج اإلرشــادي الوقائــي للطلبــة خــالل 

الفصــل الدراســي الحالي.

الطلبة المنقطعين في الكلية
تــم التعامــل مــع الطلبــة المنقطعيــن فــي الكليــة والتواصــل معهــم والوقــوف علــى أســباب االنقطــاع لديهــم وتزويــد إدارة 

الكليــة بتقريــر بخصــوص ذلــك.

االستشارات االفتراضية
تــم التعامــل مــع الطلبــة خــالل الفصــل الحالــي مــن خــالل تقديــم 
االرشــاد للطلبــة افتراضيــا مــن خــالل برنامــج زووم حيــث تــم التعامــل 
مــع الطلبــة والوقــوف علــى المشــكالت التــي بحاجــه إلــى عــالج 
وتقديــم الخدمــات االرشــادية التــي مــن شــأنها مســاعدة الطلبــة 

علــى التقــدم األكاديمــي.

االستشارات اإلفتراضية

عدد االستشاراتنوع االستشارة

١٠٣أكاديمية

٦نفسية 

شعبة شؤون الطالب

ب- الرؤية
نادي ناشط يقدم األنشطة التعليمية والترفيهية واالجتماعية، وتقديم البرامج األكاديمية والتدريبية عالية الجودة للطلبة.

ج- الرسالة
ــا ضمــن األنشــطة المنهجيــة  ــا وثقافًي تلبيــة احتياجــات الطلبــة مــن خــالل توفيــر الكفــاءات العلميــة والمهنيــة لتطويرهــم علمًي

وتوســيع دائــرة العالقــات االجتماعيــة مــن خــالل األنشــطة الالمنهجيــة.

د- األهداف 
١- تفعيل األعمال التطوعية وخدمة المجتمع.

٢- تهيئة المناخ المناسب للطالب المبدعين وصقل موهبتهم.
٣- خدمة المجتمع من خالل إبراز مهارات طالب الكلية والعمل على خدمتهم بها.

٤- تقديم األنشطة الالصفية ودمجها أكاديمًيا.

هـ- القيم
النزاهة.
االنتماء.

المسؤولية.
الشغف

نادي كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع "ناشط"

أ-  تشكيل الشعبة 
د.هـــــيثم فايز العــــقــــــل ، رئيًسا.
د.فتحي عبـدالرحمــن فــــرمـــــاوي.

د.ســـــــــــــيـــــد حســـــــــــــن ســــــيـــد.                
أ.عبدالهادي حســــين الــــــجاســــم.
الطالب أحمد عبدالمنعم هـــارون.

الطالــــب إبـــــراهـــــــيم الدوســـري.              
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أبرز األنشطة المقامة خالل العام 

نبذة عامةاسم المنشطم

مبادرة نور ١
عمــل فيديــو مرئــي قصيــر عــن كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع وأطلــق 
النــادي مســمى ُنــور لتنويــر درب  طلبــة الكليــة مــن خــالل تعريفهــم وتوعيتهــم 

أكاديمًيــا وعلمًيــا واجتماعًيــا.

٢
تهيئة الطلبة لالختبارات في ظل 

جائحة كورونا 
تعريــف طلبــة الكليــة عامــًة والمســتجدين خاصــًة عــن آليــة ســير االختبــارات المتبعــة 

خــالل فتــرة الجائحــة.

فيلم قصير يحكي جهود المعلم خالل فترة جائحة كورونا.اليوم العالمي للمعلم٣

االستعداد لالختبارات٤
ورشــة عمــل بعنــوان االســتعداد لالختبــارات النهائيــة لتهيئــة الطلبــة المســتجدين 

بالتعــاون مــع وحــدة الخدمــات اإلرشــادية التابعــة لمركــز اإلرشــاد الجامعــي.

٥
المحاسبة 

التعليم والمهنة وحاجة السوق

تقديــم لقــاء حــول مهنــة المحاســبة، ومســتقبلها، وســبل التطويــر والتميــز فــي 
ســوق العمــل وكان مقــدم اللقــاء  عضــو هيئــة التدريــس بالكليــة أ. محمــد بــن خالــد 

الدوغــان.

سلسلة لقاءات تنوير٦
أطلــق النــادي بالتعــاون مــع  المجلــس الطالبــي بالكليــة مبــادرة سلســلة لقــاءات 
تنويــر األكاديميــة لتنويــر الطلبــة أكاديمًيــآ مــن خــالل عقــد ورش علميــة ودورات 

تدريبيــة.

و- االنجازات

ز- إحصائيات وأرقام

إحصائيات وأرقام األنشطة الطالبية خالل العام

العددالمعيارم

٦٧٢٦ مستفيد ومستفيدة.المستفيدين من األنشطة الطالبية١

٢٥ نشاًطا.األنشطة التي تم تنفيذها٢

١٢٥ ساعة.ساعات التنفيذ٣

عبر منصات التواصل االجتماعي وبرامج االتصال المرئي .مكان تنفيذ األنشطة٤

الجهات والجامعات السعودية المشاركة٥

تمثــل حضــور الجهــات الحكوميــة والجامعــات الســعودية  للــدورات التدريبية  
فــي ٧ جامعــات وهــي: 

- جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
- جامعة جدة

- جامعة الملك عبدالعزيز
- جامعة الملك خالد

-جامعة جازان
- جامعة تبوك

- جامعة األميرة نورة

شعبة اإلشراف األكاديمي

أ- تشكيل اللجنة
د. زياد جابر الثلجي، رئيًسا.
أ. علي سليمان بني عواد

د. حــــياه مـــحــــمد أبو النــجا، منسقة شطر الطالبات
أ. هنادي محمد العيــــسـى
أ. نوف عبد الله التريكـــــي

ب- المــــهــــام
١- إعداد اإلستمارات  والنماذج الخاصة باإلشراف األكاديمي ) نموذج أداء مشرف- استمارة بيانات طالب- ...(.

٢-  تنظيم برامج إرشادية وتوجيهية للتعريف بنظام الدراسة للطالب المستجدين.
٣-  تزويد المشرفين األكاديميين بالمعلومات الالزمة التي تعينهم على أداء دورهم على أكمل وجه.

٤. عقد دورات لتنمية قدرات المشرفين وزيادة وعيهم.
٥. عقد ورش عمل تتناول العديد من الموضوعات التي تهم الطالب، وتهدف إلى توعيتهم وتزويدهم بالمعلومات التي 

تسهم في وقايتهم من الوقوع في الصعوبات والمعوقات.
٦. تنظيم برامج الدعم األكاديمي وغير األكاديمي للطلبة المتفوقين والمتعثرين وذوي االحتياجات الخاصة.

٧. إعداد اإلستبيانات التي تساعد في التطوير المستمر لإلشراف األكاديمي.
٨.إعداد تقرير سنوي في نهاية الفصل الدراسي عن أعمال الوحدة وإنجازاتها، وكذلك تقرير عن مستويات الطالب إلى 

إدارة الكلية.

األنشطة والفعاليات النعقدة خالل العام

نبذة عامةآلية التنفيذالمستفيدينتاريخ التنفيذاسم المنشطم

حملة تعريفية عن الئحة ١
١١-١-١٤٤٢هـالدراسة واالختبارات

منصة Twitterطلبة الكلية

إعداد منشورات تتضمن: 
- تعريف االعتذار.
- تعريف التأجيل.

- تعريف االنسحاب.
- الفرق بين التأجيل واالعتذار.

إعداد فيديو تعريفي ٢
٢٩-١-١٤٤٢هـباإلشراف األكاديمي 

يتضمن الفيديو:
- التعريف باإلشراف األكاديمي.

- أهمية المشرف األكاديمي.
- طريقــة التعــرف علــى المشــرف 

األكاديمي. 

ج- اإلنجازات
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

المشاركة في تهيئة  الطالب ٣
٣-٢-١٤٤٢هـالمستجدين

الطالب 
المستجدين

برنامج االتصال 
Zoom المرئي

اشتركت شعبة االشراف 
األكاديمي بيوم التهيئة من 

خالل تعريف الطالب بـ:
١- الكلية والتخصصات المتاحة 

بها. 
٢- اللواح واألنظمة التي 

تعتمدها الجامعة.
٣- البرامج االلكترونية 

المستخدمة بالجامعة مثل نظام 
سجالت الطالب ونظام البالك 

بورد.
٤-خطة تسجيل المقررات 

والجداول االرشادية والخطة 
الدراسية.

وفي نهاية اللقاء تمت االجابة 
على استفسارات الطالب.

٤
ورشة عمل "إضاءات في 

اإلشراف األكاديمي"
٥-٢-١٤٤٢هـ

 ٥٣
طالب 
وطالبة

الفئة المستهدفة: 
أعضاء هيئة التدريس.

محاور الورشة: 
١- الهيكل التنظيمي للشؤون 

األكاديمية.
٢- ما مدى الحاجة إلى اإلشراف 

األكاديمي.
٣- ماذا يحتاج المشرف 

األكاديمي.
٤- متى يبدأ اإلشراف 

األكاديمي.
٥- آلية تنفيذ اإلشراف 

األكاديمي.
٦- مقتطفات من الئحة الدراسة 

واالختبارات.

٥
المشاركة في تهيئة 
الطالبات المستجدات

٥-٢-١٤٤٢هـ
 

٢٥٠ طالبة
مستجدة

عقد لقاء تهيئة للطالبات 
المستجدات بالمشاركة مع وحدة 

شؤون الطالبات
 تناول اللقاء:

١- التعريف بشعبة اإلشراف 
األكاديمي.

٢- أهمية اإلشراف األكاديمي 
في مسيرة الطالبة األكاديمية.

٣- كيفية معرفة المشرف 
األكاديمي.

٤- التعريف بالمجلس الطالبي 
وأهدافه.

٥- كيفية معرفة المشرف 
األكاديمي.

٦- التعريف بالمجلس الطالبي 
وأهدافه.

منشورات توعوية باإلشراف ٦
٥-٢-١٤٤٢هـاألكاديمي

طلبة الكلية

Twitter منصة

تضمنت المنشورات:
١- تعريف اإلشراف األكاديمي.
٢- تعريف المشرف األكاديمي.

٣- برامج اإلشراف األكاديمي.
٤- كيفية تحديد موعد مع 

   المشرف األكاديمي.      

١٧-٢-١٤٤٢هـمبادرة تطوع بعلمك٧

برنامج االتصال 
Zoom المرئي

تقــوم فكــرة هــذا البرنامــج علــى 
داخــل  تعليميــة  حلقــات  تنظيــم 
فصــول دراســية تضــم عــددًا مــن 
بعــض  لديهــم  ممــن  الطالبــات 
نواحــي القصــور فــي تحصيلهــن 
علــى  ويشــرف  األكاديمــي، 
عمليــة التدريــس طلبــة متميــزون 
أكاديميــًا ممــن لديهــم االســتعداد 
ويتمتعــون باإلمكانــات والقــدرات 

العلميــة.

٨
ورشة عمل 

نحو بيئة جامعية ممتعة
١٩-٢-١٤٤٢هـ

٤٨
طالب 
وطالبة

محاور الورشة: 
١- نظام الدراسة في كلية 

الدراسات التطبيقية وخدمة 
المجتمع. 

٢- الخدمات اإللكترونية المتاحة 
للطالب.

٣- إدارة عملية التسجيل.

٩
تنظيم لقاء جمعي بين 
المشرفين األكاديميين 

والطالب
١٩-٢-١٤٤٢هـ

 ١٣١
طالب 
وطالبة

اللقاء الجمعي: 
هو لقاء تعريفي يجمع بين 

المشرف األكاديمي والطلبة 
التابعين له.
الهدف منه:

التعرف على المشكالت 
األكاديمية التي تواجه الطلبة 

منذ بدء العام الدراسي.
المحاور:

١- متابعة نتائج تقويم الطلبة 
والعمل على وضع آلية لتحسين 

أدائهم.
٢- متابعة مدى انتظام الطلبة 

في الحضور والمشاركة الفعالة 
في أنشطة المقررات.

٣- متابعة المعدل الفصلي 
للطلبة. 

منصة Twitterطلبة الكلية٢٦-٢-١٤٤٢هـحملة توعوية بالمذاكرة الفعالة١٠
الهدف: توعية الطلبة بطرق 

المذاكرة الفعالة.
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

١١

إعــداد فيديــو تعريفــي بوكالــة 
األكاديميــة  للشــؤون  الكليــة 
ونشــره فــي وســائل التواصــل 

االجتماعــي

٢٨-٢-١٤٤٢هـ

منصة Twitterطلبة الكلية

تضمن الفيديو:
١-التعريف بوكالة الكلية 

للشؤون األكاديمية.
٢- الوحدات التابعة لها.

٣- طريقة التواصل مع كل 
وحدة.

      

١٢
ممــن  الطلبــة  أعــداد  حصــر 
فــي  خاصــة  طلبــات  لديهــم 
الفصليــة االختبــارات  فتــرة 

١-٣-١٤٤٢هـ
رابــط للطلبــة لحصــر  تــم ارســال 
لجــان  تتطلــب  التــي  الحــاالت 

. خاصــة

١٣
ورشة عمل 

التسويف األكاديمي
٢-٤-١٤٤٢هـ

٧٩
طالب 
وطالبة

برنامج االتصال 
Zoom المرئي

محاور الورشة: 
١- مفهوم التسويف 

األكاديمي. 
٢- أنواع التسويف والمسوفين.

٣- أخطار التسويف األكاديمي.
٤- أساليب التغلب على 

التسويف.

١٤
حملة تعريفية عن حقوق 

وواجبات الطالب الجامعي
منصة Twitterطلبة الكلية٤-٤-١٤٤٢هـ

توعويــة  منشــورات  إعــداد  تــم 
بحقوقهــم  الطلبــة  لتعريــف 

 . تهــم جبا ا وو

١٥
ورشة عمل 

 األستاذية الراعية
١٦-٤-١٤٤٢هـ

٣٠
طالب 
وطالبة

برنامج االتصال 
Zoom المرئي

محاور الورشة: 
١- التعريف بوحدة الخدمات 

اإلرشادية التابعة لمركز اإلرشاد 
الجامعي.

٢- الخدمات التي تقدمها 
الوحدة.  

٣- اإلحالة لوحدة الخدمات 
اإلرشادية.

٤- االستاذية الراعية )أدوار 
األستاذية، أساليب األستاذية، 

أشكال األستاذية، أبعاد 
األستاذية.

١٦
إعــداد فيديــو توعــوي بالتدابيــر 
االختبــارات  فتــرة  االحترازيــة 

ئيــة لنها ا
منصة Twitterطلبة الكلية٢١-٤-١٤٤٢هـ

الهدف:
بالتدابيــر  الطالبــات  توعيــة 
االحترازية من جائحة كورونا وذلك 
النهائيــة االختبــارات  فتــرة  خــالل 

١٧
إعداد استبيانات للطالبات 

وأعضاء هيئة التدريس
٢٣-٤-١٤٤٢هـ

أعضاء هيئة 
التدريس 
طلبة الكلية

Twitter منصة
البريد 

االلكتروني

الهدف:
تطوير عملية اإلشراف 

األكاديمي

إجراءات الضبط والتفتيش ١٨
٢٩-٤-١٤٤٢هـداخل قاعة االختبار

أعضاء هيئة 
التدريس 

برنامج االتصال 
Zoom المرئي

الهدف:
توعية أعضاء هيئة التدريس 
بإجراءات الضبط والتفتيش 

داخل قاعة االختبار
 

١٩
إطالق برنامج

 دعم الطلبة المتفوقين
١٦-٦-١٤٤٢هـ

١٥٠
طالب 
وطالبة

Twitter منصة

الهدف:
١-تقديم الرعاية للطلبة 

المتفوقين بالكلية حتى يتمكنوا 
من تحقيق تطلعاتهم الدراسية.

٢-تطوير مهارات الطلبة 
المتفوقين حتى يكونوا نواة 

لإلبداع والتميز.
٣- بث روح التنافسية اإليجابية 

بين طلبة الكلية لزيادة دافعيهم 
المعرفية والوجدانية واإلبداعية.

٢٠
ورشة عمل 

نحو بيئة جامعية ممتعة
١٩-٢-١٤٤٢هـ

٤٨
طالب 
وطالبة

برنامج االتصال 
Zoom المرئي

محاور الورشة: 
١- نظام الدراسة في كلية 

الدراسات التطبيقية وخدمة 
المجتمع. 

٢- الخدمات اإللكترونية المتاحة 
للطالب.

٣- إدارة عملية التسجيل.

٢١
ورشة عمل 

الوعي بالذات
٢٧-٦-١٤٤٢هـ

 ٦٢
طالب 
وطالبة

محاور الورشة: 
١- التعرف على مفهوم الوعي 

بالذات. 
٢- التعرف على أهمية الوعي 

الذاتي في الحياة.
٣- تأثير الوعي بالذات على 

النجاح المهني.
٤- استخدام استراتيجيات لتنمية 

مهارات التعبير عن المشاعر 
والوعي بالذات.

٢٢
ورشة عمل 

التفوق الدراسي
٢٨-٢-١٤٤٢هـ

 ٢٤
طالب 
وطالبة

محاور الورشة: 
١- تلخيص مهارات الحفظ 

والمذاكرة
٢- االستعداد لالمتحانات 

والدراسة
٣- رفع مستوى االستيعاب 

والعقل الالمحدود
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

٢٣
ورشة عمل 
عادات النجاح

٤-٧-١٤٤٢هـ
٢٦

طالب 
وطالبة

برنامج االتصال 
Zoom المرئي

محاور الورشة: 
١- تعريف عادات النجاح.

٢- الفرق بين المهارة والقدرة.
٣- تحديد األهداف والغايات.

٢٤
ورشة عمل 

اختبارات بال قلق
١٠-٧-١٤٤٢هـ

٣٠
طالب 
وطالبة

محاور الورشة: 
١- كيفية االستعداد لالختبار.

تجنبهــا  يجــب  التــي  األمــور   -٢
المذاكــرة. اثنــاء 

٣- نصائح هامة أثناء االختبار.

٢٥
تنظيم لقاء جمعي بين 
المشرفين األكاديميين 

والطالب
١٢-٨-١٤٤٢هـ

طلبة الكلية

اللقاء الجمعي: 
هو لقاء تعريفي يجمع بين 

المشرف األكاديمي والطلبة 
التابعين له.
الهدف منه:

التعرف على المشكالت 
األكاديمية التي تواجه الطلبة 

منذ بدء العام الدراسي.
المحاور:

١- متابعة نتائج تقويم الطلبة 
والعمل على وضع آلية لتحسين 

أدائهم.
٢- متابعة مدى انتظام الطلبة 

في الحضور والمشاركة الفعالة 
في أنشطة المقررات.

٣- متابعة المعدل الفصلي 
للطلبة. 

٢٦
حملة توعوية عن طرق المذاكرة 

الفعالة قبل االختبارات
٢٢-٨-١٤٤٢هـ

المذاكــرة  بطــرق  الطلبــة  توعيــة 
لــة. الفعا

صور متنوعة إلنجازات الشعبةصور متنوعة إلنجازات الشعبة
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

لجنة معادلة المقررات

أ- تشكيل اللجنة
د. زياد جابــــــر ثلجـــــي، رئيـــــًسا.
د. خــــــالــد يــــــوســــــف صــــالـــح
د. المثنى يحـــــــي الــــــعزايــــــزة
أ. عــــبــدالله عـــــمار هــــــنـــــداوي
أ. فتحي عبدالرحمن فرمـــــاوي
أ. كمال فرحـــــــــان الضـــــمــــــــور
أ. مــــــنال عــــــبدالرحمن الملحم
أ. مشاعل إبراهيم السلـطــــــان
أ. هـــــنـــــــاء حـــــمــــــد الحــــمـــــيد

ب- المــــهــــام
١- معادلة المقررات الدراسية للطلبة المحولين من داخل وخارج الجامعة.

٢- دراسة طلبات الزيارة إلى خارج الكلية سواء داخل الجامعة او خارجها.

ج- اإلنجازات

معادلة المقررات الدراسية للطلبة المحولين من داخل وخارج الجامعة 

المجموعتحويل خارجيتحويل داخليالجنسم

٦١٩٢٢طالب١

٣٣٢٤٥٧طالبة٢

٣٩٤٣٧٩المجموع

وحدة جودة التقويم واالختبارات

أ- تشكيل اللجنة
د. تامر هـــــاشـــم فرج، رئيًسا. 

د. خـــــــالـــــــد الــــســــيد قــــمـــر
د. احــــــمـــــد عــــــثـــــمان احــــمد
د. والء عبد المحســن حــــسن
د. كريـــــمــــــــة حــــســـــن محمد 
د. لــــــقـــــــــــــمــــــــــــان عــــــــــــزوز
د. الــــــمثــــني يحيى عزايــــــزة 

ب- المــــهــــام
١- التعاون مع مركز جودة التقويم واالختبارات لوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية.

٢- اإلشراف على عمل لجنة جودة التقويم واالختبارات لكل برنامج أكاديمي في الكلية.
٣- ضمان جودة عملية تقويم الطالب واالختبارات بالكلية.

٤- متابعة  تنفيذ سياسات التقويم واالختبارات بالجامعة في جميع برامج الكلية.
٥- وضع اآلليات المناسبة للتأكد من جودة بناء وصياغة أسئلة االختبار.

٦- اإلشراف على بناء بنوك األسئلة للمقررات بالكلية.
٧- تحليل نتائج االختبارات تحلياًل إحصائًيا.

٨- التنسيق مع مركز جودة التقويم واالختبارات وجهات التدريب المختصة بالجامعة لتدريب أعصاء هيئة التدريس
على كيفية صياغة المفردات االختبارية بطريقة صحيحة، كيفية استخدام طرق وأدوات التقويم، كيفية بناء االختبارات

التحصيلية بصورة جيدة، بناء جدول مواصفات االختبار، كيفية بناء بنوك األسئلة للمقررات.
٩- المهام والتكليفات األخرى، التي يحددها مركز جودة التقويم واالختبارات بالجامعة. 

ج- اإلنجازات
١- تم إعداد خطة اسبوعية لمتابعة تنفيذ خطة مركز جودة التقويم واالختبارات في الكلية.

٢- تم دعم أعضاء التدريس باألقسام لتحقيق مؤشرات جودة التقييم واالختبارات.
٣- تم جمع نماذج المتابعة والتحقق لعمليات التقييم من أعضاء هيئة التدريس .

٤- تم عمل مؤشرات لإلنجاز على مستوى البرنامج واألعضاء والمهام .
٥- تم تسليم تقرير فصلي عن أداء الكلية .

٦- تم تدريب رؤساء لجان جودة التقويم باألقسام بالتعاون مع مركز جودة التقييم واالختبارات.
٧- تم تدريب ٢ من أعضاء الكلية للحصول على شهادة جودة التقويم.

٨-تم التخطيط وبناء خطة لتحسين ممارسات جودة التقويم من الكلية وهي في إطار االعتماد من إدارة الجامعة والكلية.
٩- حصر أعداد التظلمات الطالبية لألقسام المختلفة. 

١٠- حصر الحاالت الخاصة التي تحتاج دعم خاص باالختبارات.

 



التقرير السنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

8283

١٤٤١-١٤٤٢هـ 

األنشطة والفعاليات النعقدة خالل العام

الفئة المستهدفةآلية التنفيذالمستفيدينتاريخ التنفيذاسم المنشطم

بنوك االسئلة وبناء الصور ١
١٩-٣-١٤٤٢هـالمتكافئة مفهوم وشروط

٧

مبنى عمادة 
التعليم عن بعد

رؤساء لجان جودة التقويم 
واالختبارات بالكلية

بنوك االسئلة وبناء الصور ٢
رؤساء لجان جودة التقويم ٣-٤-١٤٤٢هـالمتكافئة حاالت عملية و امثلة

واالختبارات باألقسام العلمية

٣٠/٢٦ -٦-١٤٤٢هـبرنامج شهادة تقييم الطالب٣

٢

* مديــرو وحــدات جــودة التقويــم 
ــارات بالكليــة واالختب

* شــارك بالمســار اإلنســاني ١٧ 
عضــو اثنيــن مــن كليــة الدراســات 

التطبيقيــة و خدمــة المجتمــع

٤
برنامج شهادة تقييم الطالب 

المستوى المتقدم
١٨/١٥ -٨-١٤٤٢هـ
٢٢/١٩ -٨-١٤٤٢هـ

* مديــرو وحــدات جــودة التقويــم   
ــة. ــارات بالكلي واالختب

* يجب اجتياز المستوى األول 
قبل االلتحاق بالمستوى 

المتقدم.

قياس مؤشرات أداء أعضاء التدريس بقسم نظم المعلومات اإلداريةة

مؤشرات أداء قسم إدارة االعمال

مؤشرات وبيانات التظلمات المجمعة

 المؤشرات وأداء قسم العلوم المالية

مؤشرات أداء واستيفاء الكلية لممارسات التقييم 
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مشاركة الكلية في برنامج شهادة التقييم على مستوى الجامعة

 المشروع النهائي لوضع خطة تحسين لممارسات التقييم بالكلية 

وحدة التدريب الميداني

أ- تشكيل اللجنة
د. أسامة عبدالرؤوف بدوي، رئيًسا.  

أ. سمـــــيـــــر عبــــــدالوهــــــاب جرادات
د. فتحي عــــــــبدالرحمن الفرمـــــــاوي
أ. ولـــــيد عـــــبدالجـــــــــواد سليـــــــــمان

أ. لمياء يوسف الدوسري، منسقة شطر الطالبات 
أ. نــــــــدى عـــلــــــي الــــــــمـــــــالـــــكــــي
أ. شــــــــروق يوســــــف الـــجـــــــنـــدان 

ب- المــــهــــام
١-اإلشراف على برنامج التدريب الميداني.

٢- اقتراح تعليمات التدريب الصيفي في ضوء اقتراحات األقسام العلمية.
٣- جمع المعلومات عن جهات التدريب وتوسعة تلك القاعدة المعلوماتية وصيانتها سنوًيا وتحديث المعلومات عن الجهات.

٤-حل مشاكل الطلبة أثناء وبعد فترة التدريب.
٥- االتصال بالجهات في القطاعين العام والخاص إليجاد فرص تدريبية للطلبة.

٦- التنسيق مع األقسام العلمية لمتابعة الطلبة أثناء فترة التدريب.
٧- متابعة استالم التقارير المقدمة من الطلبة والتقييم المقدم من جهات التدريب.

ج- اإلنجازات
١- اعداد خطة اسبوعية لمتابعة تنفيذ خطة مركز جودة التقويم واالختبارات في الكلية.

٢- دعم أعضاء التدريس باألقسام لتحقيق مؤشرات جودة التقويم واالختبارات.
٣- جمع نماذج المتابعة والتحقق لعمليات التقييم من أعضاء هيئة التدريس .

٤- عمل مؤشرات لإلنجاز على مستوى البرنامج واألعضاء والمهام .
٥- تسليم تقرير فصلي عن أداء الكلية .

٦- تدريب رؤساء لجان جودة التقويم باألقسام بالتعاون مع مركز جودة التقييم واالختبارات.
٧- تدريب ٢ من أعضاء الكلية للحصول على شهادة جودة التقويم.

٨-التخطيط وبناء خطة لتحسين ممارسات جودة التقويم من الكلية وهي في إطار االعتماد من إدارة الجامعة والكلية.
٩- حصر أعداد التظلمات الطالبية لألقسام المختلفة. 

١٠- حصر الحاالت الخاصة التي تحتاج دعم خاص باالختبارات.
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التدريب الميداني أثناء الفصل الدراسي الصيفي

آلية التنفيذنبذة عامةعدد المستفيدينتاريخ التنفيذم

١
٦- ١٠- ١٤٤١هـ

إلى
١ - ١٢ - ١٤٤٢هـ

  ١٨٥
طالب

٢٤٤
طالبة

لمــدة  بالمقــرر  الدراســة  تمتــد 
شــهرين )عــن بعــد(  مقســمة علــى 
ومتتاليتيــن: متكاملتيــن  فترتيــن 
الفتــرة الزمنيــة األولــى: تمتــد هــذه 
دراســية،  أســابيع  لثالثــة  الفتــرة 
وتشــتمل علــى "برنامــج المهــارات 

العامــة". اإلداريــة 

بعــد  تبــدأ  الثانيــة:  الزمنيــة  الفتــرة 
وتمتــد  األولــى،  الفتــرة  انتهــاء 
ألربعــة أســابيع دراســية، وتشــتمل 
علــى "برنامــج المهــارات الوظيفيــة 
فتــرة  نهايــة  وفــي  التخصصيــة"، 
الطالــب  يلتــزم  الميدانــي  التدريــب 

. النهائــي  التقريــر  بتســليم 

عن بعد

التدريب الميداني أثناء الفصل الدراسي األول

٢
٣ - ٢ - ١٤٤٢هـ

إلى
١١ - ٤ - ١٤٤٢هـ

-٨
طالبات

يتضمــن التدريــب الميدانــي قســم 
مهــاري يحتــوي علــى ٩ موضوعــات  
القســم  موضوعــات  نشــر  يتــم 
ــوم  المهــاري بشــكل اســبوعي كل ي
الثانــي  األســبوع  مــن  ًء  ابتــدا  أحــد 
الميدانــي للتدريــب  مباشــرة  بعــد 

يلتــزم الطالــب/ ة بتســليم التكليفــات 
باألوقــات  المحــددة 

تقاريــر  ثالثــة  ة   / الطالــب  يقــدم 
ية  شــهر

يقدم الطالب / ة واجبات أسبوعية 
يتــم تقديــم  التقريــر النهائــي فــي 

نهايــة فتــرة التدريــب 
عــن  ة   الطالــب/  مناقشــة  وتتــم 
المختــص  القســم  اســاتذه  طريــق 

قــدم فيمــا 

١- مركز التعليم 
المستمر 
بالجامعة 

٢- عمادة تقنية 
المعلومات 

بالجامعة
٣- شركة خمس 

وخمسين 
التحارية.

التدريب العملي الذي  قدمته الكلية للطلبة 

المدةالجهة التدريبيةالقسم الكلية 
عدد الطلبة 

المستفيدين 
من التدريب 

الفصل الدراسي األول )الطالبات(

كلية 
الدراسات 
التطبيقية 
وخدمة 
المجتمع

التسويق 

عمادة التعليم
 االكتروني  والتعليم عن بعد 

عشرة أسابيع

٣

١ شركة خمس وخمسين

إدارة اعمال 
مركز التعليم المستمر 

٢

١نظم معلومات إدارية 

الفصل الدراسي الثاني )الطالبات(

كلية 
الدراسات 
التطبيقية 
وخدمة 
المجتمع

إدارة األعمال

 qualitynetworks
)الرياض( 

عشرة أسابيع

١

١البريد السعودي 

١الخطوط السعودية 

١بنك البالد

دار الرعاية )فرع وزارة الموارد 
البشرية و التنميه االجتماعية 

بالمنطقه الشرقية(
١

١شركة األهداف الخليجية 

شركة الزيت العربية السعودية
١١ ) أرامكو ( 

١شركة المراجل 

١شركة حمد محمد الرقيب 

شركة صقور الخليج لالمن 
١والحماية 

فرع وزارة الموارد البشرية 
و التنميه االجتماعية بالمنطقه 

الشرقيه 
١

٢مركز بناء االسر المنتجه )جنى(

مستشفى اإلمام عبدالرحمن بن 
١فيصل 

١مستشفى القطيف المركزي

مستشفى الوالدة 
١واألطفال 
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كلية الدراسات 
التطبيقية 

وخدمة المجتمع

التسويق 

إدارة التوطين التابعه لوزارة الموارد 
البشرية و التنميه اإلجتماعية 

عشرة أسابيع

١

١ بلدية محافظة الخبر 

١جمعية ترميم 

٢شركة ٥٥ لتقنية المعلومات 

٢شركة االهداف الخليجية 

شركة الزيت العربيه السعودية 
٣)أرامكو ( 

١شركة المساعد الذكي 

شركة السعودية للتسويق
١ )أسواق المزرعة (

٣شركة ايفنتات 

١شركة صقور الخليج لألمن والحماية 

شركة طوق ميديا للحلول 
٤التسويقية 

مجموعة خليج الضيافة للخدمات 
١الفندقية 

٢مركز بناء االسر المنتجة  ) جنى (

١مستشفى الملك فهد التخصصي

١مستشفى دار السالمة 

١معهد المسانده العالي للتدريب 

١مؤسسة عمق المعاني التجارية

العلوم المالية

شركة الزيت العربيه السعودية 
٤)أرامكو ( 

١البريد السعودي 

٣بلدية محافظة القطيف  

٢مصرف اإلنماء

١مصرف الراجحي 

١بنك الرياض

كلية الدراسات 
التطبيقية 

وخدمة المجتمع

العلوم المالية

bakertilly شركة

عشرة أسابيع

٢

١ )DACO( شركة مطارات الدمام

١شركة صقور الخليج لالمن والحماية 
مركز البسمه الذكيه للتدريب 

١)لغة العقل (

١مستشفى الوالدة و االطفال   

المحاسبة

شركة الزيت العربيه السعودية 
٦)أرامكو ( 

فرع وزارة الموارد البشرية و التنميه 
١االجتماعية بالمنطقه الشرقيه

٤السديس محاسبون قانونيين 

٢جمعية البر الخيرية 

١شركة األسطح العالمية 

شركة الدار للتدقيق الحسابات 
١عبدالله البصري وشركاه 

)DACO( ٣شركة مطارات الدمام

٢شركة السحابة الزرقاء 

شركة علي حسن الدهان وأوالده 
١المحدودة 

١شركة شلمبرجير 

١شركة صقور الخليج لألمن والحماية 
مجموعة رضي الحبيل للخدمات 

١التجارية 

١فندق نوفتيل 

١مجمع الملك فهد الطبي العسكري 

٢مركز بناء االسر المنتجة  ) جنى (

مستشفى اإلمام عبدالرحمن
١ بن فيصل 

٢مستشفى الوالدة و االطفال 

مكتب بسام البقعاوي
٢ )محاسبون ومراجعون قانونيون(

٢مؤسسة عالم النجارة التجارية 
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كلية الدراسات 
التطبيقية 
وخدمة 
المجتمع

نظم معلومات إدارية

شركة الزيت العربيه السعودية 
)أرامكوا ( 

عشرة أسابيع

١

١ مركز التأهيل الشامل فرع وزارة 
الموارد البشرية و التنميه 

االجتماعية بالمنطقه الشرقيه 
جامعة الملك فهد للبترول

والمعادن - مركزاالتصاالت و تقنية 
المعلومات 

١

شركة المدار الواعد للتطوير
٢و االستثمار العقاري 

٢شركة ايفنتات

١مدرسة شرق لتعليم القيادة 

١مركز بناء األسر المنتجة  ) جنى(

مركز سيدات األعمال التابع للغرفة 
١التجارية

٣مستشفى الجبيل العام

١مستشفى القطيف المركزي 

٤معهد ايتانا

١مكتب التعليم شرق الدمام

الفصل الدراسي الثاني )الطالب(

كلية الدراسات 
التطبيقية 
وخدمة 
المجتمع

إدارة أعمال

شركة المتكامل العالمي

عشرة أسابيع

١

١الهيئة الملكية بالجبيل

١مصفاة أرامكو - ساسرف

١مستشفى أرامكو

العلوم المالية

شركة الزيت العربيه السعودية 
٢)أرامكوا ( 

١هوليدي أن الكورنيش الخبر

نظم معلومات إدارية

١أمانة المنطقة الشرقية

١سواعد طاقات

١الجمعية الخيرية بناء 

التسويق 
١األهداف الخليجية للتأمين

١مسك العالمية

١صقور الخليج لألمن والحمايةالمحاسبة

أما في مايخّص الفصل الدراسي الصيفي: 
ونتيجة لجائحة كورونا تم عمل برنامج تدريب مختلف للطالب للدراسة والتدريب به عن بعد حيث أولت الكلية التدريب 

الميداني االهتمام األكبر لما له من أثر في اكساب الطلبة المعارف المختلفة باإلضافة إلى اثراء السمات، والسلوكيات 

الشخصية لديهم مما يساهم بشكل كبير في بناء قاعدة معرفية ومهنية تتفق مع متطلبات سوق العمل وتجعل الطلبة 

مدركين للفرص الوظيفية المتاحة.، كانت اعداد الطلبة الذين استفادوا من التدريب الصيفي حسب التفصيل التالي :

قسم التسويق
5٤

قسم العلوم المالية 
٧٣

قسم المحاسبة
٨٩

قسم إدارة األعمال
٩١

قسم نظم المعلومات 
اإلدارية
١٢٢

٪٤٢  
طالبات

٪٥٨ 
طالب

٪٦٢  
طالبات

٪٣٨ 
طالب

٪٤٣  
طالبات

٪٥٧ 
طالب

٪٧٤  
طالبات

٪٢٦ 
طالب

٪٥٤  
طالبات

٪٤٦ 
طالب
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د- احصائيات وأرقام

الطلبة وفق التخصص الدراسي

أساليب التقويم

الطلبة وفق المستوى الدراسي

لغــرض تقييــم تجربــة التدريــب عــن بعــد، تــم ارســال اســتبيان لجميــع الطلبــة بعــد نهايــة الفصــل الصيفــي، 
وقــد تجــاوب ٤0٧ طالــب وطالبــة مــن اصــل ٤٢٩ وهــو اجمالــي المســجلين للمقــرر:

50

0

50

0
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50

0

50

0

50

0

هــ- المتابعة والدعم
١- رسائل البريد االلكتروني .

٢- التفاعل مع الطلبة عبر منصات التواصل االجتماعي.
٣- محاضرة تمهيدية )قبل بداية التدريب(.

٤- لقاء مباشر لإلجابة عن كافة االستفسارات )نهاية األسبوع األول(.
٥- لجنة دراسة المشكالت واألعذار الطالبية خالل الفصل الصيفي.
٦- استطالع مرئيات واتجاهات الطلبة بعد انتهاء الفصل الصيفي.

٧- االلتقاء بالطلبة خالل لقاءات الخبراء.
٨- إرسال رسائل تذكيرية دورية لألنشطة والتكليفات واللقاءات.
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و- سلسلة لقاءات الخبراء
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 وكالة الكلية للدراسات العليا
والبحث العلمي

كّل إناء يضيُق بما ُيوضع فيه إاّل وعاء العلم فإّنه يّتسع
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ماهية الوكالة

تهــدف وكالــة الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي إلــى تقديــم برامــج دراســات عليــا تلبــي احتياجــات 
المجتمــع إلعــداد الكفــاءات العلميــة المتخصصــة فــي مجــاالت المعرفــة النظريــة والتطبيقيــة التــي تســهم 
فــي تطــور واثــراء المجتمــع، كمــا أنهــا تهــدف إلــى تطويــر مهــارات المنســوبين فــي مجــاالت البحــث 
العلمــي، ومتابعــة شــؤون المبتعثيــن وفــق اللوائــح الجامعيــة، باإلضافــة إلــى مســاهمتها الفعالــة فــي 

تشــجيع الموهوبيــن المبتكريــن فــي المجــاالت التخصصيــة المختلفــة.

الرؤية
التميز في مجاالت الدراسات العليا والبحث العلمي، ابتعاث المنسوبين للجامعات المرموقة محليًا 

وعالميًا واستقطاب الموهوبين والمبتكرين في المجاالت المختلفة.

األهداف
١- تنفيذ ومتابعة سياسة الجامعة لكل من الدراسات العليا والبحث العلمي واالبتعاث.

٢- تطوير برامج منافسة في مجاالت الدراسات العليا والبحث العلمي.
٣- إعداد الكفاءات العلمية والمهنية المؤهلة تأهياًل عاليًا في مجاالت المعرفة المختلفة.

٤- اإلشراف على المنسوبين الجدد ومتابعة شؤون المبتعثين بالداخل والخارج.
٥- اإلسهام في سد احتياجات المجتمع في التخصصات المختلفة.

٦- اإلشــراف علــى البرامــج التدريبيــة والمحاضــرات والمســابقات التــي تقــام مــن قبــل وكالــة الجامعــة 
ــة. ــادة األعمــال فــي الكلي ــكار وري لالبت

أ- تشكيل الوحدة
أ. منال محمد الخراشي، منسًقا

أ، أطياف صالح السحيباني
أ. ثـــــريا سعـــــــــد المجلــــجل
أ. مشاعل أحمد الحمــيدان

ب- المهام
١- تنفيذ ومتابعة سياسة الجامعة فيما يخص الدراسات العليا واالبتعاث والبحث العلمي.

٢- إجراء التقارير / اإلحصاءات المتخصصة ذات العالقة.
٣- اإلشراف على المعيدين الجدد وتأهيلهم وإعدادهم لالبتعاث.

٤- متابعة شؤون المبتعثين بالداخل والخارج ومتابعة مواعيد انتهاء البعثة.
٥- متابعة شؤون الدراسات العليا والبحث العلمي. 

٦- إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المنسوبين بالكلية.
٧- إعداد األدلة الالزمة لتنظيم العمل.

٨- تأسيس اإلجراءات اإلدارية الخاصة بتنظيم العمل.
٩- المساندة في مهام شعب الوكالة المختلفة.

الكادر اإلداري لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

ج- االنجازات

١- المنشورات واألدلة
 إعداد وتحديث إصدارات الشعبة وتشمل :

- كتيب خاص بشعبة الدراسات والبحوث العلمية يوضح اإلجراءات والنماذج المستخدمة لتنظيم عمل الشعبة.
- كتيب يوضح ألعضاء هيئة التدريس اإلجراءات والنماذج الالزم اتباعها لرفع اإلنتاج العلمي وطلب المكافآت.

- منشور يوضح إلدارة القسم اإلجراءات والنماذج الالزم اتباعها لمتابعة ابتعاث منسوبي األقسام.
- منشور يوضح إلدارة القسم اإلجراءات والنماذج الالزم اتباعها لرفع اإلنتاج العلمي وطلبات منسوبي القسم.

- دليل الدراسات العليا الخاص بالوكالة والمشتق من اللوائح الرسمية.
- دليل االبتعاث الخاص بالوكالة والمشتق من اللوائح الرسمية /نظام سفير٢ /نظام مبتعث.

- كتيب التهيئة والذي يعمم على المبتعثين وعلى من تقدم لالبتعاث- ويشمل إجراءات الوكالة المعتمدة والنماذج التي
    تم  إعدادها لالستخدام- قبل وخالل وبعد- مرحلة االبتعاث.

- كتيب ارشادات ما قبل االبتعاث والذي يعمم على جميع المنسوبين على رأس العمل.
- إعداد فيديو خاص بشعبة الدراسات والبحوث العلمية يتضمن إنجازات الشعبة خالل الفصل الدراسي األول والثاني.

-  تصميم النماذج المخصصة وربطها بالمنشورات والكتيبات على OneDrive  وتحديثها بشكل دوري.
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صور مختلفة إلصدارات الوحدة.

د- اإلجراءات
١- تحديث إجراءات ونماذج وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بعدد )6( 

اجراءات و )4٢( نموذج وتشمل: 

- إجراء تحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس ويشمل: 
 نموذج بيانات عضو هيئة التدريس.

 نموذج قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس / سعوديين.
 نموذج قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس / غير سعوديين.

- إجراء متابعة مبتعث ويشمل: 
 نموذج متابعة سير مبتعث- عضو هيئة التدريس.

 نموذج متابعة سير مبتعث- إشعار القسم.
 نموذج تقرير متابعة االبتعاث.

 نموذج عرض طلب مبتعث لتغيير مسار البعثة على مجلس الكلية.
 نموذج تأكيد عودة مبتعث.

 نموذج إشعار بعودة مبتعث.

- إجراء حصر البرامج التدريبية وإنجازات البحث العلمي للمنسوبين ويشمل: 
 نموذج حصر البرامج التدريبية المطروحة لمنسوبي الكلية.

 كشف مشاركات المنسوبين وفق قوائم النشر المعتمدة من قبل الجامعة.
 نموذج رفع اإلنتاج العلمي لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

 نموذج رفع االنجازات واإلنتاج العلمي الخاص بعضو هيئة التدريس.
 نموذج تسجيل بالملتقى البحثي ألعضاء هيئة التدريس.

 نموذج النشر في مؤتمر علمي.
 نموذج حصر المشاركات العلمية لمنسوبي الكلية.

 خطة Seminar االقسام العلمية )بالتعاون مع شعبة الدراسات والبحوث العلمية(.
 نموذج متابعة الفرق البحثية )بالتعاون مع شعبة الدراسات والبحوث العلمية(.

 نموذج كتب -كتاب مقترح للترجمة أو للتأليف )بالتعاون مع شعبة الدراسات والبحوث العلمية(.
 نموذج متابعة تأليف كتاب )بالتعاون مع شعبة الدراسات والبحوث العلمية(.
 نموذج متابعة ترجمة كتاب )بالتعاون مع شعبة الدراسات والبحوث العلمية(.
 تقرير متابعة الفرق البحثية )بالتعاون مع شعبة الدراسات والبحوث العلمية(.

 تقرير تدقيق الحسابات البحثية )بالتعاون مع شعبة الدراسات والبحوث العلمية(.
 تقرير متابعة تأليف/ ترجمة كتب )بالتعاون مع شعبة الدراسات والبحوث العلمية(.

- إجراء تنظيم التقديم على الوظائف األكاديمية ويشمل: 
 نموذج مطابقة استكمال البيانات الخاصة بالمتقدمين لشغل الوظائف األكاديمية.

 نموذج الجدول العام لالختبار التحريري لشغل وظيفة أكاديمية.
 نموذج الجدول الفردي لمراقبة االختبار التحريري لشغل وظيفة أكاديمية.
 نموذج كشف األسماء لدخول االختبار التحريري لشغل وظيفة اكاديمية.

 نموذج غالف أظرف االختبار التحريري لشغل وظيفة أكاديمية.
 نموذج تصحيح بيانات المتقدمين لشغل وظيفة أكاديمية بعد مطابقة الهوية الوطنية.

 نموذج كشف األسماء لدخول االختبار التحريري لشغل وظيفة أكاديمية استقبال )الغير مدرجة في القوائم(.
 نموذج كشف األسماء لدخول االختبار التحريري لشغل وظيفة أكاديمية )الغير مدرجة في القوائم(.
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-  إجراء تهيئة أعضاء هيئة التدريس ويشمل: 
 نموذج إشعار بطلب ابتعاث-إشعار القسم.

 نموذج إشعار بطلب ابتعاث-عضو هيئة التدريس.
 نموذج عرض طلب ابتعاث لعضو هيئة التدريس على مجلس الكلية.

- إجراء حصر طلبات أعضاء هيئة التدريس.
 نموذج حصر الطلبات العامة ألعضاء هيئة التدريس.

 نموذج حصر المتطلبات العامة الخاصة بـ االتصال العلمي-التفرغ العلمي-التقاعد المبكر
   أو االستقالة-تمديد الخدمة أو التعاقد.

 نموذج طلب ترقية لعضو هيئة التدريس.
 نموذج طلب مكافأة تشجيعية للبحث والنشر العلمي. 

 نموذج طلب مكافأة تميز للبحث والنشر العلمي.                                                                                                                                  
 نموذج عرض طلب عام على مجلس الكلية.

 نموذج عرض طلب عام على وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

٢- تحديث بيانات المنسوبين:
- إعداد وتحديث قواعد بيانات المنسوبين بعدد )٥٨( سعودي/ )٩١( غير سعودي.

- متابعة قرارات نقل أساتذة إلى الكلية وطلب مستندات التعيين والشهادات المتعلقة بالمنسوبين اجمالي )٦(:
    في الفصل الدراسي األول العدد )٤( 

      )د.معتز محمد الخرشة – د.وائل محمد صالح – د.رامي نعيم عطية – أ.شيماء مصطفى كريم(.
    في الفصل الدراسي الثاني العدد )٢( )د.حسن يحيي الفيفي- د.رحاب محمد ثروت(.

- تحديث بيانات المنسوبين الحاصلين على الترقية اجمالي )٤(:
    في الفصل الدراسي األول العدد )١( 
    في الفصل الدراسي الثاني العدد )٣(

- حصر طلبات )٣( منسوبين قدموا على طلب تجديد عقد بعد وصولهم لسن التقاعد خالل الفصل الدراسي الثاني.
     تحديث ملفات المنسوبين وجهات البريد واالتصال بشكل دوري.

  

FM- PG-01-03 

نماذج ملفات المنسوبين ووسائل التواصل.

٣ شؤون االبتعاث:
 - متابعة إجراءات االبتعاث من )ابتعاث جديد- تمديد- ترقية-..( مع كل من )المنسوبين – إدارة االقسام -  العماداتة(.

 - ارسال تقرير االبتعاث للجهات المعنية بشكل دوري والمتضمن )١٦( مبتعث حتى تاريخه. 
 - متابعة اشعارات العودة للمبتعثين واستقبال تأكيد عودة إجمالي )٣(: 

     في الفصل الدراسي األول العدد )١( )مبتعثة/ قسم نظم المعلومات االدارية(
     في الفصل الدراسي الثاني العدد )٢( )٢ مبتعثين/ قسم إدارة االعمال وقسم المحاسبة(

- متابعة طلبات االبتعاث الجديدة إجمالي )٧(:
    في الفصل الدراسي األول العدد )٥( )لمرحلة الماجستير(.

    في الفصل الدراسي الثاني تم إيقاف )٣( طلبات ابتعاث واالعتذار لهم عن اكمال الطلبات بسبب
      تعميم منع االبتعاث خالل الفترة الحالية كما تم رفع طلب ابتعاث )٢( )لمرحلة الماجستير( بداية من العام ٢٠٢٢م.

 

- متابعة تمديد ابتعاث إجمالي )٩(:
   في الفصل الدراسي األول عدد )٢( مبتعثين  

    لمرحلة الماجستير )١( مبتعثه لمرحلة الدكتوراة،                
    ومتابعة القرارات المتعلقة بذلك.

   في الفصل الدراسي الثاني عدد )٤( مبتعثين 
    لمرحلة الماجستير )٢( مبتعثه لمرحلة الدكتوراة،   

    ومتابعة القرارات المتعلقة بذلك.

نموذج تقارير االبتعاث

د- إنجازات مرتبطة بشعبة الدراسات والبحوث العلمية، شعبة االبتكار وريادة األعمال، 
شعبة الشؤون العلمية والدراسات العليا

١-  تعميم اإلعالنات الخاصة بالورش التدريبية الخاصة بالوكالة.
٢-  إصدار )٣٥٠( شهادة حضور للورش التالية:

  البطاقة التعريفية للباحث )ORCID NUMBER(: ٤٣ شهادة.
  البحث في دور النشر المعتمدة: ٥٩ شهادة.

  الفرق البحثية من التحديات إلى اإلنجاز: ٧٥ شهادة.
  دور األدوات اإلحصائية في إثراء البحوث العلمية ج١: ٦٣ شهادة.
  دور األدوات اإلحصائية في إثراء البحوث العلمية ج٢: ٥٧ شهادة.

  السمنار الثاني لقسم نظم المعلومات االدارية بعنوان استخدام نظام )Converis(  لتقديم األبحاث
     وضوابط التقديم : ٥٣ شهادة.
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٣- التدقيق على بيانات الحضور لـ)٩( ورش تدريبية )الفصل الدراسي الثاني( وهي كالتالي:
  معالجة الصور الرقمية " آفاق جديدة في استرجاع الصور الرقمية "

  مشاريع بحثية لطالب وطالبات مقرر بحوث التسويق.
  لقاء أمين المجلس العلمي.

  المستجدات البحثية في إدارة االعمال.
  المجاالت التطبيقية للهندسة المالية.

  العمالت الرقمية " بيتكوين " وكيفية تداولها وهل هي أمنة؟.
  ساعة مع رواد المستقبل.

  دور األدوات اإلحصائية في إثراء البحوث العلمية.
  كيف تعرف أن فكرة مشروعك إبتكارية.

٤- إنشاء قناة خاصة على )YouTube( لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي تضم الورش التدريبية المنعقدة 
بالوكالة وهي كالتالي

  السمنار الثاني لقسم المقررات العامة بعنوان )ترند البحوث العلمية – اختيار العناوين(.
  دور األدوات اإلحصائية في إثراء البحوث العلمية ج١.
  دور األدوات اإلحصائية في إثراء البحوث العلمية ج٢.
  دور األدوات اإلحصائية في إثراء البحوث العلمية ج٣.

  كيف تحصل على قبول لبحثك من رؤساء تحرير المجالت الشهيرة.
  استخدام برنامج Mendeley في إدارة المراجع واالبحاث العلمية.

.)ORCID NUMBER( البطاقة التعريفية للباحث   
  البحث في دور النشر المعتمدة.
  إنشاء وإدارة الحسابات البحثية.

  أساسيات البحث العلمي.
.SPSS اختبارات الصدق والثبات  

  النشر الدولي واالتجاهات الحديثة في المحاسبة.
.Excel التحليل االحصائي للبحوث العلمية باستخدام برنامج الجداول الحسابية  

.STATA مقدمة في التحليل الكمي باستخدام برنامج  
.Smart-PLS تحليل االستبيان باستخدام برنامج  

 

قناة اليوتيوب

٥- متابعــة حصــر المشــاركات العلميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس مــع القائميــن علــى مراجعــة البيانــات الســتالم نســخة شــهريًا 
بعــد التدقيــق.

٦- إعداد قوائم بالورش التدريبية على النحو التالي:
   الورش التدريبية الخاصة بشعبة الدراسات والبحوث العلمية: 

    - في الفصل الدراسي األول العدد )٦( 
    - في الفصل الدراسي الثاني العدد )٦( 

   الورش التدريبية الخاصة بشعبة االبتكار وريادة األعمال: 
    - في الفصل الدراسي األول العدد )٣( 

    - في الفصل الدراسي الثاني العدد )٤( 
    الورش التدريبية المطروحة لمنسوبي الكلية والطلبة من عمادة شؤون المكتبات: 

   - في الفصل الدراسي األول العدد )٦( 
   - في الفصل الدراسي الثاني العدد )٦( 

   الندوات العلمية )السمنارات(: 
   - في الفصل الدراسي األول العدد )١٨( 

   - في الفصل الدراسي الثاني العدد )٢٥( 
٧- مراجعــة وتدقيــق الحســابات البحثيــة الخاصــة بالمنســوبين لألقســام )قســم نظــم المعلومــات اإلداريــة – قســم المحاســبة 
٨– قســم العلــوم الماليــة - قســم المقــررات العامــة – قســم إدارة االعمــال – قســم التســويق( وإعــداد قاعــدة مخصصــة 

لذلــك.
٩- إعــداد قاعــدة لملفــات )scival( للمنســوبين باألقســام )قســم نظــم المعلومــات اإلداريــة – قســم المحاســبة – قســم 
العلــوم الماليــة - قســم المقــررات العامــة – قســم إدارة االعمــال – قســم التســويق( ورفعهــا إلدارة الكليــة إلعتمادهــا مــع 

عمــادة البحــث العلمــي.
١٠- حضــور ورشــة للتدريــب علــى أداة التحليــل البحثــي )scival( يــوم االحــد الموفــق ٢٠٢١/٣/٢٨م والمنعقــدة بمبنــى العمــادات  

المســاندة )عمادة البحث العلمي/قســم النســاء(.
١١- العمــل علــى وصــف األهــداف التفصيليــة الخاصــة بنمــاذج توثيــق مشــروعات شــعبة الدراســات والبحــوث العلميــة ضمــن 

مبــادرات الخطــة االســتراتيجية التشــغيلية.
١٢- تصنيــف ملــف الدراســات العليــا والمتضمــن )٦( برامــج اكاديميــة مســتحدثة )٣ برامــج دبلــوم عالــي – ٣ برامــج ماجســتير( 

وإعــداد قائمــة بأســماء المحكميــن علــى كل برنامــج.
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هـ- إنجازات عــــامـــــة
١- إعداد استبانات الكترونية لتجميع بيانات محددة من المنسوبين:

٢- استبانة بخصوص بيانات أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم ابحاث منشورة للعام ٢٠١٩ بقوائم الجامعة المعتمدة    
   وتم حظر حساباتهم.

٣- استبانة بخصوص أسماء أعضاء هيئة التدريس السعوديات الالتي قدمن أبحاث اكاديمية منشورة محكمة أو 
حصلن  على جوائز عالمية للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

٤- استبانة بخصوص عمل الفرق البحثية في الكلية.
٥- استبانة بخصوص مكافآت المجلس العلمي المتأخرة.

٦- تحويل نموذج كشف مشاركات المنسوبين وفق قوائم النشر المعتمدة من قبل الجامعة الى نموذج الكتروني.
٧- إعداد نموذج الكتروني لتنظيم عملية التسجيل في الملتقى البحثي.

٨- ارشفة الصادر والوارد لكل ما يتعلق بالوكالة.
٩- إعداد االحصائيات ذات العالقة )احصائيات الوكالة-االحصائيات المطلوبة من الموارد البشرية-أعضاء هيئة التدريس   

   الذين امضوا أكثر من عامين بعد التعيين دون االبتعاث للحصول على مؤهل أكاديمي- المبتعثين المتوقع 
   عودتهم والمنسوبين المتوقع ابتعاثهم خالل الفصل الدراسي األول القادم – المنسوبين الحاصلين على    

   تخصصات محدده في مرحلتي الماجستير والدكتوراة(. 
١٠- توزيع المهام على موظفات الوكالة وإعداد ميثاق األداء.

١١- حصر طلبات اعضاء هيئة التدريس )ترقية، مكافأة...(.
١٢- حضور االجتماعات الخاصة بشعبة الدراسات والبحوث العلمية وشعبة الشؤون العلمية والدراسات العليا.

 

 

حصر أعداد منسوبي الكلية

إعداد استبانات الكترونية

شعبة االبتعاث والمعيدين

أ- تشكيل اللجنة
د. خــــــــالد حـســـــن الشـــــهري، رئيًسا

د. عـــــبد الله محمد الــــغامدي
د. مبارك عايض القحـــــطاني
د. ســــــحــــــــــر احــــــمد فالتــــه

د. فهد عـــــــــلي الــــــغامـــــــدي
د. اسامه عبد الرؤوف بـدوي
أ. منال محــــــمد الخـــــــراشي

ب- المــــهــــام
١- اقتراح السياسة العامة لالبتعاث.

٢- اقتراح الخطة السنوية البتعاث وتدريب منسوبي الكلية بعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة في الجامعة.
٣- النظر في توصية األقسام العلمية بابتعاث المعيدين والمحاضرين الجدد والرفع بالتوصية النهائية لمجلس الكلية.

٤- استالم ومراجعة توصيات األقسام العلمية بتعيين المعيدين والمحاضرين الجدد والرفع بالتوصية النهائية لمجلس 
الكلية.

٥- متابعة أوضاع المبتعثين بالتنسيق مع األقسام العلمية على أن ترفع لمجلس الكلية تقريرًا عن المبتعث المتعثر في 
دراسته بعد مضي نصف المدة.

٦- إعداد تقارير شهرية وسنوية مفصلة عن وضع االبتعاث على مستوى األقسام ورفعه الى عميد الكلية.

ج- اإلنجازات
١- األدلة والمنشورات المتعلقة باالبتعاث:

  منشور يوضح إلدارة القسم اإلجراءات والنماذج الالزم اتباعها لمتابعة ابتعاث منسوبي األقسام*. 
  دليل االبتعاث الخاص بالوكالة والمشتق من اللوائح الرسمية /نظام سفير٢ /نظام مبتعث. *. 

  كتيب التهيئة الذي يعمم على المبتعثين وعلى من تقدم لالبتعاث- ويشمل إجراءات الشعبة المعتمدة والنماذج التي    
     تم إعدادها لالستخدام- قبل وخالل وبعد- مرحلة االبتعاث*. 

 كتيب ارشادات ما قبل االبتعاث لجميع المنسوبين على رأس العمل*. 
 ربط جميع النماذج المستخدمة والمرتبطة بالمنشورات والكتيبات على OneDrive   وتحديثها بشكل دوري.

٢- شؤون االبتعاث:
 إعداد وتحديث قواعد بيانات المنسوبين اجمالي )٥٨( سعودي: )٤٢( راس عمل - )١٦( مبتعث.

 تحديث ملفات المنسوبين بشكل دوري وإعداد اإلحصائيات ذات العالقة.
 متابعة الترقيات الخاصة بالمنسوبين ومنها:

  خالل الفصل الدراسي األول:
   ترقية د.أزهار سعيد الحمالي من درجة محاضر لدرجة أستاذ مساعد.

  خالل الفصل الدراسي الثاني:
   ترقية د.حياة محمد الفغم من درجة محاضر لدرجة أستاذ مساعد.

   ترقية أ.بشرى عبدالمحسن الغامدي من درجة معيد لدرجة محاضر.
   ترقية أ.عبدالرحمن حنفي محمود من درجة معيد لدرجة محاضر.
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  متابعة إجراءات االبتعاث من )ابتعاث جديد- تمديد- ترقية-..(  مع كل من )المنسوبين – إدارة االقسام - العمادات 
المسؤولة(.

  ارسال تقرير االبتعاث للجهات المعنية بشكل دوري والمتضمن )١٦( مبتعث حتى تاريخه:
     - مرحلة الماجستير: )٠٦( معيد: )٠٦( معيدة: اجمالي )١٢(.

     - مرحلة الدكتوراه: )٠٤( محاضر)انثى(.
  متابعة اشعارات العودة للمبتعثين:

     - خالل الفصل الدراسي األول:
       - استقبال تأكيد عودة ومباشرة )د. حياه محمد الفغم/ قسم نظم المعلومات اإلدارية- تخصص دكتوراه علوم الحاسب(.

        - إصدار تهنئة لألستاذة المذكورة وتوجيهها بطلب الترقية ورفع المباشرة وتسليم المستندات بعد االبتعاث.
    - خالل الفصل الدراسي الثاني:

      - استقبال تأكيد عودة )أ. أحمد سمير المقرن/ قسم إدارة االعمال- تخصص ماجستير إدارة الموارد البشرية(.
      - استقبال تأكيد عودة )أ. نجد سليمان الصايل/ قسم المحاسبة- تخصص ماجستير المحاسبة والمالية(.

  متابعة طلبات االبتعاث الجديدة والقرارات المتعلقة بذلك: 
     - خالل الفصل الدراسي األول:

      - تم اصدار قرار االبتعاث الخاص )أ.هند صالح الحميدان – أ.منى عبد العزيز المنصوري( لمرحلة الماجستير.
      - تم دراسة طلب ابتعاث ) أ.عبداالله محمد الشهري-  أ.راويه مطني الشمري-  أ.عبد الرحمن خالد باجميل( لمرحلة

         الماجستير مبدئيًا من خالل الكلية ومتابعة ذلك مع الجهات المسؤولة.
    - خالل الفصل الدراسي الثاني:

      - تم إيقاف طلبات االبتعاث لـ) أ.عبداالله محمد الشهري-  أ.راويه مطني الشمري-  أ.عبد الرحمن خالد باجميل( لمرحلة    
         الماجستير واالعتذار لهم عن اكمال الطلبات بسبب تعميم منع االبتعاث خالل الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا. 
      - تم دراسة طلب ابتعاث ) أ. يوسف عبداللطيف الكرود( لمرحلة الماجستير بداية من العام ٢٠٢٢م من خالل الكلية   

        ومتابعة ذلك مع الجهات المسؤولة.
      - تم دراسة طلب ابتعاث جديد لـ ) أ. عبداالله محمد الشهري( لمرحلة الماجستير بداية من العام ٢٠٢٢م من خالل الكلية  

        ومتابعة ذلك مع الجهات المسؤولة.

  متابعة طلبات تغيير على مسار البعثة: 
   - خالل الفصل الدراسي األول:

      - تمديد بعثة ٤ للمبتعثة أ.دعاء علي الكبيسي )٦ أشهر( / مرحلة الدكتوراه.
      - تمديد بعثة ١ للمبتعثة  أ.نجد سليمان الصايل )١٠٣ يوم( / مرحلة الماجستير.
      - تمديد بعثة ١ للمبتعث  أ.احمد سمير المقرن )١٤١ يوم( / مرحلة الماجستير.

      - متابعة معاملة المبتعثة ) أ.لما على السبيعي( لتغيير موعد بداية الدراسة ومتابعة ذلك من العمادة. 
   - خالل الفصل الدراسي الثاني: 

     - تمديد بعثة ٢ للمبتعثة  أ.جمانة سمير الشهري )٣٦٥ يوم( / مرحلة الدكتوراه.
     - تمديد بعثة ٥ للمبتعثة  أ.دعاء علي الكبيسي )٩٢ يوم( / مرحلة الدكتوراه )تحت الدراسة(

     - تمديد بعثة ٢ للمبتعثة  أ.نجد سليمان الصايل )٣٠ يوم( / مرحلة الماجستير.
     - تمديد بعثة ١ للمبتعثة  أ.أسماء خالد الجبر )٦ أشهر( / مرحلة الماجستير )تحت الدراسة(

     - تمديد بعثة ١ للمبتعثة  أ.سلمى علي الشمري )٦ أشهر( / مرحلة الماجستير )تحت الدراسة(
    - تمديد بعثة ١ للمبتعث  أ. محمد سعيد الغامدي )شهرين( / مرحلة الماجستير )تحت الدراسة(

 

د- إحصائيات وأرقام

المبتعثون الجدد والحاليون وفق الدرجة العلمية

المبتعثون الجدد والحاليون وفق دولة اإلبتعاث
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

المبتعثون الخريجون خالل العام وفق الدرجة العلمية

المبتعثين الخريجين  خالل العام وفق دولة اإلبتعاث

شعبة الدراسات والبحوث العلمية

أ- تشكيل اللجنة
د. منى مصطفى سكوري، رئيًسا.

د. خــــالــــد يوســـــــف صــــالــــــــح
د. بـــــــــســـــام أحـــــمد البـــــــيلي
أ. ليـــــــــــث طـــــــالل خــــــريــــــس
أ. ندى عبد رب الرضا الســبتي
أ.منــــــــيرة ابراهيم الشـــــبانــــــة
أ. مــــنال محمد الخـــــــراشــــــي

ب- المــــهــــام
١- التنسيق مع االقسام العلمية لوضع خططهم البحثية ومتابعة تنفيذ الخطط.

٢- مساعدة وتشجيع أعضاء وعضوات هيئة التدريس والطلبة بالكلية على إجراء البحوث العلمية ونشرها في المجالت    
    العلمية المحكمة والمؤتمرات الدولية والمحلية. 

٣- التنسيق مع الجهات الداعمة للبحث العلمي والتعميم داخل الكلية. 
٤- العمل على تشكيل مجموعات بحثية داخل االقسام في المجاالت المختلفة. 

٥- اإلعداد للندوات العلمية المتخصصة. 
٦- رصد ومتابعة البحوث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالكلية. 

٧- التواصل مع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي فيما يخص االبحاث العلمية لمنسوبي الكلية. 
٨- الرفع بتقارير عن البحوث المقدمة لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي. 

ج- اإلنجازات
١- الحصول على موافقة مجلس الكلية إلقامة ملتقى البحث العلمي االول ألعضاء هيئة التدريس بتاريخ )١٨-١١-٢٠٢٠(.

٢-الحصول على موافقة مجلس الكلية ألنشاء مجتمع البحث العلمي لطالب الكلية بتاريخ )١٨-١١-٢٠٢٠( .
٣ -الحصول على موافقة مجلس الكلية لجائزة التميز البحثي بتاريخ )٢١-١٠-٢٠٢٠(.

٤- اصدار نشرة البحث العلمي )شهريا( لعرض انجازات االقسام العلمية.
٥- تم نشر ٩٦ بحث علمي في مجالت علمية مصنفة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

٦- تم نشر ١٨ بحث ضمن قوائم التميز بالجامعة.
٧- تم طباعة ٣ كتب من تأليف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

٨- تم تنفيذ ٤٣ حلقة نقاش علمية متخصصة على مستوى األقسام العلمية.
٩- تم تنفيذ ٢٨ ورشة عمل تدريبية لمنسوبي الكلية من أعضاء هيئة تدريس وطلبة.

١٠- تم تكوين ٣٧ فرقة بحثية تخصصية على مستوى الكلية.
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

اللقاءات المنعقدة خالل الفصل الدراسي األول

عدد تاريخ التنفيذمقدم اللقاءعنوان اللقاء/ ورشة العملم
نبذة عامةآلية التنفيذالمستفيدين

١
كيف تحصل على قبول 
لبحثك من رؤساء تحرير 

المجالت الشهيرة؟ 

د. أسامة  
٢٩٥٦ - ١٢- ١٤٤١هـعبد القادر

عن بعد

- دور رؤساء تحرير 
المجالت العلمية 
في قبول النشر 

بالمجلة 
-معاييرتمرير 

البحث بمعرفة 
رئيس التحرير الى 

المراجعين
-خلفيات قبول 
بحثك من خالل 

رؤساء التحرير 
بالمجالت الشهيرة 

٢
استخدام برنامج 

Mendeley في إدارة 
المراجع واألبحاث العلمية

٧٨١  - ١- ١٤٤٢هـد. صالح شحاته

خطوات استخدام 
 Mendeley برنامج
في إدارة المراجع 
واألبحاث العلمية 

البطاقة التعريفية للباحث ٣
ORCID NUMBER

د. محمد 
١٤٤٨ - ١- ١٤٤٢هـشلبي

- التعريــف بالبطاقــة 
للباحــث  التعريفيــة 
ORCID NUMBER

انشــاء  خطــوات   -
"ORCID NUMBER
اضافــة  وكيفيــة 

. ث بحــا ال ا

"البحث في دور النشر ٤
٢٨٥٧ - ١- ١٤٤٢هـد. تامر هاشمالمعتمدة"

مواقــع  عــن  نبــذة 
دور النشــر لترشــيح 
المجــالت المناســبة 
خــالل  مــن  للبحــث 
وملخــص  عنــوان 

لبحــث ا

الفرق البحثية من التحديات ٥
الى االنجازات"

د. عبدالله 
الغامدي

وأعضاء شعبة 
الدراسات 
والبحوث 
العلمية

١٢٧٣ - ٢- ١٤٤٢هـ

-أهمية الفرق 
البحثية 

-مخرجات الفرق 
البحثية خالل ٢٠١٩-

٢٠٢٠
-استعراض تجربة 
فرقة بحثية ناجحة 

-سمات فريق 
االنجازات 

-مقترحات حول 
اختيار قائد الفرقة 

البحثية 
-الخط الزمني 
لعمل الفريق 

البحثي

٦
دور االدوات اإلحصائية 

في إثراء البحوث العلمية 
)الجزء االول(

د. أحمد فرحان

١٩٦٢ - ٢- ١٤٤٢هـ

عن بعد

-المعامالت 
االحصائية الهامة 

والمستخدمة في 
البحوث العلمية.
-ادخال البيانات 

واالدوات 
االحصائية  عمليا 
بما يتناسب مع 

منهج البحث 
المستخدم.

٧

دور االدوات اإلحصائية 
في إثراء البحوث العلمية 

٢٦٦٩ - ٢- ١٤٤٢هـ)الجزء الثاني(

٨
كيفية االرتقاء بجودة 

األبحاث للنشر العلمي 
باستخدام قاعدة البيانات 

٢٥٧٠ - ٣- ١٤٤٢هـد. منال السيد

كيفية استخدام 
قاعدة البيانات 

لالرتقاء باألبحاث 
العلمية من خالل 

قواعد البيانات 
العالمية .

ادارة وتنظيم االستشهاد ٩
٩٦٨ - ٤- ١٤٤٢هـ-المرجعي

قواعد وضوابط 
االستشهاد 

المرجعي في 
األبحاث العلمية 

البحث االلكتروني ١٠
 ”summon"الفعال

د. منال السيد

-١ - ٥- ١٤٤٢هـ

شرح محددات 
البحث االلكتروني

summon
وكيفية االستفادة 

منها في االنتاج 
البحثي .

١١
استراتيجيات البحث 

"طالب" 
٢٤٩٣ - ٤- ١٤٤٢هـ

اسس وقواعد 
استراتيجيات البحث 

 search العلمي
strategy من خالل 

قواعد البيانات 
المتاحة بالجامعة

حقوق النشر واالستخدام ١٢
١٦٣٨٢ - ٤-  ١٤٤٢هـالعادل  

قواعد وضوابط 
حقوق النشر 

واالستخدام العادل 
في االبحاث 

العلمية

ادارة وتنظيم االستشهاد ١٣
-٢٣ - ٤-  ١٤٤٢هـالمرجعي "طالب"

قواعد وضوابط 
االستشهاد 

المرجعي في 
االبحاث العلمية
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

١٤

السمنار االول لقسم 
العلوم المالية                 

"مناقشة الخطة البحثية 
لقسم العلوم المالية"

-

١٧١١ - ٢- ١٤٤٢هـ

عن بعد

مناقشة الخطة 
البحثية خالل العام 

الحالي من انتاج 
بحثي – تكوين 

الفرق البحثية على 
مستوى القسم – 
مقترحات القسم 
للتأليف والترجمة

 

١٥

السمنار االول لقسم 
ادارة اعمال    "مناقشة 

الخطة البحثية لقسم ادارة 
االعمال"

١٩١٣ - ٢- ١٤٤٢هـ

١٦

السمنار االول لقسم 
المقررات العامة " 

مناقشة الخطة البحثية 
لقسم المقررات العامة"

٢٠٣٧ - ٢- ١٤٤٢هـ

السمنار االول لقسم ١٧
٢١٢٥ - ٢- ١٤٤٢هـنظم المعلومات االدارية

١٨

السمنار االول 
لقسم المحاسبة           
"مناقشة الخطة البحثية 

لقسم المحاسبة"

٢٣٢٤  - ٢- ١٤٤٢هـ

١٩

السمنار االول 
لقسم التسويق           
"مناقشة الخطة البحثية 

لقسم التسويق"

٢٥١٥ - ٢- ١٤٤٢هـ

٢٠

السمنار الثاني لقسم 
المقررات العامة "ترند 
البحوث العلمية )اختيار 

العناوين(

١٨٤٥ - ٣- ١٤٤٢هـد. معتز الخرشة

كيفية اختيار عنوان 
البحث 

شروط اختيار عنوان 
البحث وصياغته 

٢١

السمنار الثاني لقسم 
المحاسبة

التحليل التنقيطي في 
البنوك

٢٥٢٤ - ٣- ١٤٤٢هـد. عبير عوادات

عرض فكرة بحثية 
مستحدثة في 

مجال المحاسبة 
"التحليل التنقيطي 

في البنوك " 
وعرض للدراسات 

التي تناولت 
المجال

٢٢

السمنار الثاني لقسم 
نظم المعلومات االدارية 
بالتعاون مع عمادة البحث 

العلمي بعنوان:
"كيفية استخدام نظام 

كونفيرس"

د/ معاوية 
الصادق

٢٥٩ - ٤- ١٤٤٢هـ

شرح كيفية 
استخدام نظام 
كونفيرس في 

االبحاث العلمية 
وتطبيقات اضافة 

االبحاث على 
النظام

٢٣

السمنار الثاني لقسم 
المالية 

 The moderating role of
 perceived risks in the
 relationship between
 financial knowledge
 and the intention to

 invest in the Saudi
.stock market

أعضاء الفريق 
البحثي

٣١١ - ٤- ١٤٤٢هـ

عن بعد

عرض افكار بحثية 
مستحدثة في 

مجال العلوم 
المالية وعرض 

للدراسات التي 
تناولت المجال

 

٢٤

السمنار الثاني لقسم 
التسويق

" مشروعاتنا البحثية نحو 
٤١٤ - ٤- ١٤٤٢هـالتطور والتنويع واالبداع "

عرض نموذجين 
ألفكار بحثية في 

مجال التسويق 
وارتباطها بالعلوم 

االخرى

٢٥

السمنار الثاني لقسم 
ادارة االعمال

 Using Dineserv as a
 measurement tool in

  scientific research

د. عثمان 
١٥١٢ - ٤- ١٤٤٢هـشضوان

تطبيقات استخدام 
 Dineserv نموذج
Modelsالمعتمد 

في البحوث

٢٦

السمنار الثالث لقسم 
التسويق

" مشروعتنا البحثية نحو 
التطور والتنويع واالبداع "  

أعضاء الفريق 
١٨١٣ - ٤- ١٤٤٢هـالبحثي

عرض نموذجين 
ألفكار بحثية في 

مجال التسويق 
وارتباطها بالعلوم 

االخرى

٢٧

السمنار الثالث لقسم 
المقررات العامة 

"تفعيل وإدارة الحسابات 
الشخصية على المنصات 

البحثية "

د. محمد 
شلبي

٢٣ - ٤- ١٤٤٢هـ

٥٩

كيفية انشاء 
الحسابات البحثية 

 Scopusعلى
 google scholar
 wos Research

Gate

٢٨

السمنار الثالث لقسم 
نظم المعلومات االدارية

"استعراض إنجازات الفرق 
البحثية"

أعضاء الفريق 
البحثي

٢٥

عرض الفرق البحثية 
للموضوعات 

البحثية في مجال 
نظم المعلومات 

االدارية  

٢٩

السمنار الثالث لقسم 
العلوم المالية

 Month of The Year
 Effect in The GCC

Stock Markets

٢٤١٦ - ٤- ١٤٤٢هـ

عرض احدى 
الفرق البحثية 
للمستحدثات 

في مجال العلوم 
المالية 
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

٣٠

السمنار الثالث لقسم 
المحاسبة

 Evidence on the use of
 Non-Financial Reports

 based Information:
Sources and Causes

د.سعدابي 
٢٢٢٠ - ٤- ١٤٤٢هـدفع الله

عن بعد

عرض احدى 
الفرق البحثية 

للمستحدثات في 
مجال المحاسبة

 

٣١

السمنار الثالث لقسم 
Product- ادارة االعمال

 service system leanness
Assessment Model

د. مصطفى 
١١١ - ٥- ١٤٤٢هـالناي

عرض الفرق البحثية 
للمستحدثات في 

مجال ادارة االعمال 

اللقاءات المنعقدة خالل الفصل الدراسي الثاني

عدد تاريخ التنفيذمقدم اللقاءعنوان اللقاءم
المستفيدين

آلية 
نبذة عامةالتنفيذ

١

السمنار الرابع لقسم 
المحاسبة

" انجازات الفرق البحثية "

-

١٤١٣ - ٦- ١٤٤٢هـ

عن بعد

عرض انجازات 
ومدى تقدم الفرق 
البحثية في قسم 

المحاسبة 

٢

السمنار الرابع لقسم 
التسويق

١٥١٤ - ٦- ١٤٤٢هـ" انجازات الفرق البحثية "

عرض انجازات 
ومدى تقدم الفرق 
البحثية في قسم 

التسويق

٣

السمنار الرابع لقسم 
المقررات العامة

" استعراض انجازات 
الفرق البحثية في 

التخصصات االقتصادية 
والقانونية "

١٤٣٢ - ٦- ١٤٤٢هـ

عرض انجازات 
ومدى تقدم الفرق 
البحثية في قسم 
المقررات العامة  

٤
" المجالت العربية 

 WOS & المفهرسة ضمن
 " SCOUPS

٢٧٦٨ - ٦- ١٤٤٢هـد. منال السيد

عرض للمجالت 
العربية المفهرسة 

وشرح عملي 
لكيفية البحث عنها 

السمنار الرابع لقسم نظم ٥
المعلومات االدارية

-

٢٠٢٣ - ٦- ١٤٤٢هـ

عرض انجازات 
ومدى تقدم الفرق 
البحثية في قسم 
نظم المعلومات  

٦

السمنار الرابع لقسم ادارة 
االعمال

٢٠١١ - ٦- ١٤٤٢هـ" انجازات الفرق البحثية "

عرض انجازات 
ومدى تقدم الفرق 
البحثية في قسم 

ادارة االعمال  

٧

السمنار الرابع لقسم 
المـالية 

" انجازات الفرق البحثية "
د. ياسر صابر

د. عالء 
عبدالجواد

٢١١٣ - ٦- ١٤٤٢هـ

عن بعد

عرض انجازات 
ومدى تقدم الفرق 
البحثية في قسم 

المالية 
 

٨

السمنار الرابع لقسم 
المقررات العامة  

" استعراض انجازات 
الفرق البحثية في 

تخصص الرياضيات 
والتربية والقانون " 

أعضاء الفريق 
٢٣٣٢ - ٦- ١٤٤٢هـالبحثي

عرض انجازات 
ومدى تقدم الفرق 
البحثية في قسم 

المقررات العامة

٩

ورشة عمل
"اساسيات البحث 

العلمي "
 لطلبة الكلية 

عرض لعناصر خطة ٢٨١٢٠ - ٦- ١٤٤٢هـد. عمرو نزيه
البحث

١٠

ورشة عمل بالتعاون مع 
عمادة المكتبات بعنوان:

" استراتيجية البحث
 "Search Strategy

لطلبة الكلية  

٥١٦١ - ٧- ١٤٤٢هـد. منال السيد

عرض الستراتيجية 
خطة البحث وكيفية 
البحث في مصادر 

المعلومات 

١١

ورشة عمل "تحليل 
االستبيان اختبارات الصدق 

"spss والثبات باستخدام
لجميع منسوبي الكلية

د. محمود 
٦١٠٣ - ٧- ١٤٤٢هـتوني

عرض إلحدى 
أدوات البحث 
العلمي وهو 

تحليل االستبيان 
اختبارات الصدق 

والثبات باستخدام 
"spss برنامج

وكيفية االستفادة 
من نتائجها في 
البحث العلمي 

١٢

السمنار الخامس لقسم 
المحاسبة 

" النشر الدولي 
واالتجاهات الحديثة في 

المحاسبة" طالب واعضاء 
هيئة تدريس

د. خالد 
١٠٩٠ - ٧- ١٤٤٢هـالحسيني

عرض لطرق النشر 
الدولي وكيفية 

تقييم المحكمين 
لألبحاث العلمية 

المقدمة للمجالت
وعرض لالتجاهات 
الحديثة في مجال 

المحاسبة

١٣

ورشة عمل بالتعاون مع 
عمادة المكتبات بعنوان:
" Plagiarism االنتحال "

 أعضاء هيئة التدريس
١٢٧٢ - ٧- ١٤٤٢هـد. منال السيد

عرض لالستخدام 
االخالقي لمصادر 

المعلومات 
واالنتحال 

واخالقيات البحث
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

١٤

ورشة عمل
"رحلة في مجتمع البحث 

العلمي "
طلبة الكلية

د. منى 
سكوري

أ. ندى السبتي
أ. منيرة 
الشبانة

١٢٩٥ - ٧- ١٤٤٢هـ

عن 
بعد

عرض رؤية ورسالة 
واهداف مجتمع 
البحث العلمي 

عرض مثال لألبحاث 
العلمية الخاصة 

بالطالب من حيث 
محتواها باللغة 

العربية واالنجليزية 
عرض مبادرة 
الجامعة في 

تشجيع النشر 
العلمي للطالب.

١٥

سمنار قسم ادارة االعمال 
الخامس

 The role of leadership
 practices in supporting

 organizational
.citizenship behaviors

أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم

١٣١٢ - ٧- ١٤٤٢هـد. محمد أمين

تناول سمنار 
القسم عرض 
لفكرة وأهمية 
ومشكلة بحث 

وعرض لألدوات 
المستخدمة في 

جمع البيانات .

١٦

ورشة عمل 
دور االدوات االحصائية 

في اثراء البحوث العلمية 
باستخدام الجداول 

 Excel الحسابية
أعضاء هيئة التدريس 

والطالب

١٣٤٠- ٧- ١٤٤٢هـد. أحمد فرحان

تناولت ورشة 
العمل دور االدوات 
االحصائية في اثراء 

البحوث العلمية 
 )Excel باستخدام(

وكيفية صياغة 
الفروض واستخراج 

النتائج لتحقيق 
اهداف وفروض 

البحث .

١٧

سمنار قسم التسويق 
الخامس

عالقة التسهيالت 
االئتمانية بالسلوك 

االستهالكي لدى االسرة 
السعودية

١٤١٣- ٧- ١٤٤٢هـد. محمد ربيع

عرض لفكرة 
بحث عن عالقة 

التسهيالت 
االئتمانية بالسلوك 

االستهالكي لدى 
االسرة السعودية.

١٨

سمنار قسم المقررات 
العامة الخامس

مقدمة في التحليل 
الكمي باستخدام حزمة 

 STATA البرامج االحصائية

د. مكرم 
١٧٣٢ - ٧- ١٤٤٢هـالزايدي

تناولت ورشة 
العمل مقدمة في 

التحليل الكمي 
باستخدام حزمة 

البرامج االحصائية 
 STATA

كيفية استخدام 
البرنامج وأهم 

التحاليل االحصائية 
التي يمكن 

االستعانة بها في 
االبحاث .

١٩

سمنار قسم العلوم 
المالية الخامس

 تحليل االستبيان 
باستخدام برنامج 

Smart-PLS

د. عالء 
٢٠٣٢ - ٧- ١٤٤٢هـعبدالجواد

عن بعد

عرض لكيفية 
تحليل االستبيان 
باستخدام برنامج 

Smart-PLS

٢٠

ورشة عمل بالتعاون مع 
عمادة المكتبات بعنوان:

"البحث االلكتروني الفعال 
باستخدام جوجل" 

 Advance Internet
 searching using

.Google
طالب الكلية 

د. منال السيد

٣ - ٨ - ١٤٤٢هـ

١٠٨

عرض لكيفية 
تحليل االستبيان 
باستخدام برنامج 

. Smart-PLS

٢١

سمنار قسم نظم 
المعلومات الخامس

"االستبانة في البحث 
العلمي والية عملها"
أعضاء هيئة تدريس 

والطالب بالقسم

د. إبراهيم 
٢٠المراشدة

عرض إلحدى طرق 
جمع البيانات 

الستبانة والية 
عملها 

٢٢

سمنار قسم المحاسبة 
السادس

 Readability as an
 indicator for disclosure

quality
أعضاء هيئة تدريس 

بالقسم

١٨د. عمرو نزيه

عرض لفكرة 
واالتجاهات 

الحديثة في مجال 
المحاسبة في 

المجتمع السعودي 

 ٢٣

سمنار قسم نظم 
المعلومات السادس

معالجة الصور الرقمية 
"افاق جديدة في استرجاع 

الصور الرقمية "
أعضاء هيئة التدريس 

والطالب بالقسم

١٢٦٢ - ٧- ١٤٤٢هـد. زياد الثلجي

-كيفية معالجة 
الصور الرقمية
-طرق استرجاع 
الصور الرقمية 

 ٢٤

"لقاء مع سعادة أمين 
المجلس العلمي "

أعضاء هيئة التدريس
د. نايف 
المسعود

١٠ - ٨ - ١٤٤٢هـ

١٢٠

عرض مدى التقدم 
في االنتاج البحثي 

ألعضاء هيئة 
التدريس بالكلية 

االجابة عن 
االستفسارات 

الخاصة بالمجلس 
العلمي. 

٢٥

ورشة عمل بالتعاون مع 
عمادة المكتبات بعنوان:
" البحث المتقدم للكتب 

االلكترونية" طالب
١١٥د. منال السيد

تناولت ورشة 
العمل كيفية 

البحث المتقدم 
للكتب االلكترونية 
من خالل مصادر 

المعلومات
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

٢٦

سمنار قسم المقررات 
العامة السادس

"العمالت الورقية 
)بيتكوين( وكيفية تداولها 

وهل هي أمنة؟
أعضاء هيئة التدريس 

والطالب بالقسم

د. محمود 
توني

١١ - ٨ - ١٤٤٢هـ

٢١٨

عن 
بعد

-مقدمة في 
العمالت الورقية 

)بيتكوين( 
-كيفية اصدار عملة 

البتكوين وكيفية 
تداولها

-الدول العربية 
واستخدام 
البيتكوين 

-هل تداول 
البيتكوين آمن؟

٢٧

سمنار قسم العلوم 
المالية السادس

"المجاالت التطبيقية 
للهندسة المالية " 

أعضاء هيئة التدريس 
والطالب بالقسم

د. لقمان 
٩٦معزوز

عرض ومناقشة 
المجاالت التطبيقية 

للهندسة المالية

٢٨

سمنار قسم ادارة االعمال 
السادس

"المستجدات البحثية في 
ادارة االعمال"

أعضاء هيئة التدريس 
والطالب بالقسم

د. عثمان 
٥٨شضوان

عرض ومناقشة 
المستجدات البحثية 

في ادارة االعمال

٢٩

سمنار قسم التسويق 
السادس

 "مشاريع بحثية لطالب 
وطالبات مقرر بحوث 

التسويق "
أعضاء هيئة التدريس 

والطالب بالقسم

د. أسامة أحمد
 وطلبة مقرر 

مشاريع 
تسويقية

١٨١١٣- ٧- ١٤٤٢هـ

عرض مشاريع 
بحثية لطالب 

وطالبات مقرر 
بحوث التسويق.

٣٠

ورشة عمل بالتعاون مع 
عمادة المكتبات بعنوان:

"الفهرس االلكتروني 
"OPAC الموحد

 أعضاء هيئة التدريس 

٢٠٥٨ - ٧- ١٤٤٢هـد. منال السيد
عرض لكيفية 

استخدام الفهرس 
االلكتروني الموحد.

٣١

ورشة عمل
دور االدوات االحصائية 

في اثراء البحوث العلمية 
)Spss(باستخدام

 أعضاء هيئة التدريس 
والطالب بالكلية 

٢١١٧٥ - ٧- ١٤٤٢هـد. أحمد فرحان

عرض الستخدام 
برنامج Spss في 
البحوث العلمية 

-تحليل التباين 
االحادي والمتعدد

- تحليل التغاير 
االحادي والمتعدد 

FAالتحليل العاملي

٣٢

سمنار قسم نظم 
المعلومات االدارية 

السابع
"انجازات الفرق البحثية "

٢٢١٣ - ٨ - ١٤٤٢هـ

عرض انجازات 
ومدى تقدم الفرق 
البحثية في قسم 
نظم المعلومات 

االدارية

٣٣

سمنار قسم المحاسبة 
السابع

"انجازات الفرق البحثية 
بقسم المحاسبة

أعضاء الفريق 
البحثي

٢٤١٤ - ٨ - ١٤٤٢هـ

عن بعد

عرض انجازات 
ومدى تقدم الفرق 
البحثية في قسم 

المحاسبة 

٣٤

سمنار قسم المقررات 
العامة السابع

"استعراض انجازات 
الفرق البحثية في قسم 

المقررات العامة “

٢٦٣٢ - ٨ - ١٤٤٢هـ

عرض انجازات 
ومدى تقدم الفرق 
البحثية في قسم 

المقررات العامة 

٣٥
سمنار قسم التسويق 

السابع
"انجازات الفرق البحثية "

٢٧١١ - ٨ - ١٤٤٢هـ

عرض انجازات 
ومدى تقدم الفرق 
البحثية في قسم 

التسويق

٣٦

سمنار قسم ادارة اعمال 
السابع

٢٩١٣ - ٨ - ١٤٤٢هـ"انجازات الفرق البحثية "

عرض انجازات 
ومدى تقدم الفرق 
البحثية في قسم 

ادارة اعمال

 ٣٧

سمنار قسم العلوم 
المالية السابع

٣١٤ - ٩ - ١٤٤٢هـ"انجازات الفرق البحثية "

عرض انجازات 
ومدى تقدم الفرق 
البحثية في قسم 

العلوم المالية 

نشرة البحث العلمي ٣٨٢٠٢٠ 

-

١٧ - ٥ - ١٤٤٢هـ

-

تهدف النشرة الى 
استعراض االنتاج 
البحثي لألقسام 

العلمية وعدد ورش 
العمل والسمنارات 
المنجزة خالل الفترة 
وعدد المستفيدين 

منها من أعضاء 
هيئة التدريس 
وطالب الكلية  

واالنتاج العلمي 
من الكتب المؤلفة 

٤ - ٧ - ١٤٤٢هـنشرة البحث العلمي )٢( ٣٩

١٨ - ٨ - ١٤٤٢هـنشرة البحث العلمي )٣(٤٠

٤١

اللقاء الختامي
انجازات شعبة الدراسات 

والبحوث العلمية
 ٢٠٢٠-٢٠٢١م

-
عرض انجازات 

شعبة الدراسات 
والبحوث العلمية
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

وحدة أخالقيات وجودة البحث العلمي

أ- تشكيل اللجنة
د. منى مصطفى سكوري، رئيًسا.

د. خــــالد يوســــــف صــــــالح
د. بـــــــسام أحــمد الـبــــــيلي
د. أزهار سعيد الحمـــــــــالي

ب- المــــهــــام
١- متابعة وتقييم جودة االبحاث العلمية المنشورة لمنسوبي الكلية.

٢- التأكد من مدى تقيد الباحثين من أدبيات وأخالقيات البحث العلمي.
٣- الرفع بالتوصيات حول ما يتم دراسته أو ما يتم مالحظاته من اجراءات أو أنشطة ال تتوافق مع أخالقيات البحث العلمي.
٤- مراجعة النشر العلمي من أبحاث ومؤلفات وترجمة، والتحقق من جودتها ومطابقتها لمعايير النشر العلمي قبل العرض

    على مجلس الكلية. 
٥- مراجعة طلبات التقديم ألعضاء هيئة التدريس على مكافأة التميز. 

٦- وضع ضوابط مشاركة الهيئة التدريسية في النشر العلمي لألبحاث الطالبية.

شعبة االبتكار وريادة األعمال

أ- تشكيل اللجنة
د. أمل عصام زكي، رئيًسا. 

د. محمد نور الدين ســــــيد
أ. هالة سليـــمان التركـــــي
أ.هنـــــوف نايـــــف الخالدي

ب- المــــهــــام
١- اإلشراف على البرامج التدريبية والمحاضرات والمسابقات التي تقام من قبل وكالة الجامعة لالبتكار وريادة األعمال 

داخل الكلية.
٢- مساعدة الوكالة على استقطاب ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الطلبة وخريجي الجامعة لتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا      

     نواة لتحقيق أهداف الجامعة وأهدافهم المستقبلية.
٣- حضور االجتماعات واللقاءات الدورية والورش التدريبية التي تعقدها وكالة الجامعة لالبتكار وريادة األعمال والجهات ذات  

   العالقة  للوقوف على آخر المستجدات في مجاالت االبتكار وريادة األعمال.
٤- المساعدة في إيجاد قنوات للتواصل مع القطاعات المرتبطة بمجاالت عمل الكلية وتخصصاتها.

٥- تشجيع الموهوبين المبتكرين والمبدعين في المجاالت التخصصية نحو المشاركة في المسابقات واألنشطة المختلفة.
٦- تحفيز أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة على حضور البرامج والفعاليات والملتقيات العلمية ذات العالقة

     باالبتكار وريادة األعمال.     
٧- التنسيق مع شعبة الدراسات والبحوث العلمية حول اإلنتاج البحثي واالبتكاري لطلبة الكلية.

٨- تشجيع الطلبة وتدريبهم للقيام بالمشاريع الريادية واالستفادة من الموارد المتاحة والخبرات في سوق العمل.
٩- ما يستجد من أعمال في مجاالت عمل وكالة الجامعة لالبتكار وريادة األعمال.

اللقاءات المنعقدة خالل الفصل الدراسي األول

عدد تاريخ التنفيذعنوان اللقاء/ ورشة العملم
نبذة عامةآلية التنفيذالمستفيدين

األفكار الريادية للمشاريع ١
٣٠١٠٥ - ٣- ١٤٤١هـالناشئة

عن بعد

لقاء رائد أعمال

برنامج تأهيلي١١٤٧- ٤- ١٤٤٢هـصناعة مستقبلك المهني٢

برنامج تأهيلي٣١٦١ - ٤- ١٤٤٢هـالطريق الى العمل الحر٣

اللقاءات المنعقدة خالل الفصل الدراسي الثاني

عدد تاريخ التنفيذعنوان اللقاء/ ورشة العملم
نبذة عامةآلية التنفيذالمستفيدين

لقاء تعريفي بشعبة ١
٢٨٣٠٠- ٦- ١٤٤٢هـاالبتكار وريادة االعمال

عن بعد

تعريف بمهام الشعبة وعرض 
ألهدافها ورسالتها وخطتها

١٢٩٠- ٨ -١٤٤٢هـساعة مع رواد المستقبل٢

لقاء مع رواد االعمال يستهدف 
عرض تجارب طالبتين من 

خريجات الجامعة تميزن بالعمل 
الريادي

٣

معسكر االبداع واالبتكار 
الريادي

قدمته منشآت على مدار 
٤ أيام لمدة ٨ ساعات

١٥٣٩ - ٨ - ١٤٤٢هـ
برنامج تأهيلي عن االبتكار 

وريادة االعمال قدمته منشآت 
لدعم الفكر الريادي لدى طالبنا

٤

معايير تحديد األفكار 
والمشاريع االبتكارية

قدمته د داليا الجيزاوى 
مدير مكتب نقل التقانة 

بالجامعة

٢٣٢٢٥- ٨ -١٤٤٢هـ

ورشة تدريبية تناولت اهم 
المعايير التي توضح االبداع 
واالصالة في المشروعات 

المقدمة

ج- االنجازات
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

شعبة الشؤون العلمية والدراسات العليا

أ- تشكيل اللجنة
د. وائل حسن الجرايحى، رئيًسا.

د. محـــــمد حســــــن ربــــــيع
د. محــــــمـــــد أحمد أمـــــين
د. تـــــــــامر هاشــم فــــــراج
د. منال محمد المكباتـــي
د. محمد شـــــــبل تركــــــى
أ. منال محمد الخراشـــي

ب- المــــهــــام
١- مراجعة وتطوير خطط برامج الدراسات العليا بالكلية بالتنسيق مع األقسام العلمية بالكلية.

٢- متابعة اختبارات القبول للمتقدمين للدراسات العليا بالكلية وترشيح المقترح قبولهم إلى مجلس الكلية.
٣- تقديم اإلرشاد األكاديمي لطلبة الدراسات العليا.
٤- مراجعة وتحديث األدلة الخاصة بالدراسات العليا.

٥- دراسة المقترحات الخاصة برسائل الماجستير والدكتوراة والرفع إلى مجلس الكلية.
٦- المتابعة مع اإلدارات المعنية بالجامعة بشأن اعتماد برامج الدراسات العليا والخطط الدراسية.

ج- االنجازات

١- الحصول على الموافقة النهائية من عمادة الدراسات العليا بالجامعة لطرح برنامج لدرجة الدبلوم العالي في إدارة الموارد 
    البشرية.

٢- الرفع لعمادة الدراسات العليا للحصول على الموافقة النهائية على استحدث طرح برامج لدرجة الدبلوم العالي التالية:
     -برنامج الدبلوم العالي في نظم المعلومات.
     - برنامج دبلوم الدراسات العليا في التسويق.

٣- الحصول على الموافقة المبدئية من عمادة الدراسات العليا بالجامعة على مقترح طرح برامج الماجستير التالة:
    -برنامج ماجستير في إدارة الموارد البشرية.

    -برنامج ماجستير اإلدارة في نظم المعلومات اإلدارية.
    -برنامج ماجستير اإلدارة في التسويق.

٤-  تم االنتهاء من تحكيم برنامج الدبلوم العالي في نظم المعلومات اإلدارية وبرنامج الدبلوم العالي في التسويق مــن        
     جانب المحكمين الخارجيين الذين تم تعيينهم من قبل عمادة الدراسات العليا، ويتم العمل حاليًا على اجراء كافة المقترحات    

     لتكون البرامج في صورتها النهائية للعرض على عمادة الدراسات العليا بالجامعة.

صور متنوعة ألنشطة ولقاءات الوكالة
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

ة.
وري

لد
ة ا

كال
لو

ت ا
شرا

 لن
عة

نو
مت

ور 
ص



التقرير السنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

130131

١٤٤١-١٤٤٢هـ 

 وكالة الكلية للدراسات والتطوير
وخدمة المجتمع

العلم ماَنفع ، ليس العلم ماُحفظ
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

ماهية الوكالة 

األهداف
١- تطبيق ونشر سياسات خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. 

٢- نقل وتوطين المعرفة في مجال خدمة المجتمع وفق معايير الجودة والتميز. 
٣- تحقيق التكامل المجتمعي عن طريق إبرام شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص. 

٤- تحقيق االستدامة المؤسسية عن طريق تصميم المبادرات و تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية. 
٥- تعزيز مفاهيم العمل التطوعي بما يتناسب مع مجال خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. 

 

الرؤية
الريادة في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. 

الرسالة
تفعيل دور كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع في خدمة المجتمع وأبعاد التنمية 

المستدامة االجتماعية، االقتصادية، والبيئية بما يلبي احتياجات المجتمع. 

شعبة التوعية وخدمة المجتمع

أ- تشكيل الشعبة
د. أحـــــمـــد مـــــحمد فرحــــــان، رئيًسا

د. أزهار سعيد الحمالي، منسقة شطر الطالبات
د. محمد أحمد أمـــين
د. تامر هاشم حنفي
أ. ثريا مفرح الخالــــدي

ب- المـــهــــام
١- تطبيق ونشر سياسات خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وفق أطر دولية ومعايير الجودة العالمية .

٢- نقل وتوطين المعرفة في مجال خدمة المجتمع وفق معايير الجودة والتميز .
٣- إثراء المجتمع بالدراسات واألبحاث النوعية المتعلقة بقضايا المجتمع ومشكالته ووضع الحلول التكاملية لها. 

٤- تحقيق التكامل المجتمعي عن طريق إبرام شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص .
٥- تحقيق االستدامة المؤسسية عن طريق نقل البرامج والمشاريع التنموية إلى حيز الواقع .
٦- تعزيز مفاهيم العمل التطوعي بما يتناسب مع مجال خدمة المجتمع والتنمية المستدامة .

٧- تحسين الصورة الذهنية للكلية فيما يتعلق بخدمة المجتمع بشكل مستدام .

ج- االنجازات

١- األنشطة  والبرامج النعقدة خالل العام

عددتاريخ التنفيذاسم المنشطم
نبذة عامةآلية التنفيذالمستفيدين

القدرات خطوة بخطوة ١
١-٤-١٤٤٢هـ

إلى
١٧-٤-١٤٤٢هـ

٢٢

برنامج االتصال 
Zoom المرئي

تهدف المبادرة إلى اكساب 
طالبات المرحلة الثانوية المهارة 
والمعرفة الجتياز اختبار القدرات 

) الجزء الكمي ( .

١٦٤٠-٤-١٤٤٢هـاألمن السيبراني٢

بنــاء  إلــى  المحاضــرة  تهــدف 
وتعزيــز الوعــي والثقافــة باألمــن 
إلــى  باإلضافــة  الســيبراني 
والتعزيــزات  بالمخاطــر  التعريــف 

. المحتملــة  األمنيــة 

اكتشف ذاتك لتكون ما ٣
١٤١٠٠-٤-١٤٤٢هـتستحق

ارشــاد  إلــى  اللقــاء  يهــدف 
الشــباب إلــى مجــاالت ومصــادر 
التــي  المســتقبلية  الدخــل 

قدراتهــم. مــع  تتناســب 
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

٢- مشروع تميز التنموي 
يســعى المشــروع إلــى تقديــم مجموعــة مــن المهــارات العلميــة والعمليــة التــي تمكــن الفئــات المجتمعيــة مســتحقي 
الخدمــة مــن تحقيــق مصــدر دخــل مســتدام مــن خــالل إدارة مشــروعات اقتصاديــة متميــزة، ممــا يمكنهــم مــن النجــاح ثــم 

التميــز فــي ســوق العمــل . مــن خــالل األنشــطة التاليــة : 

عددتاريخ التنفيذاسم المنشطم
نبذة عامةآلية التنفيذالمستفيدين

طبيعة المشروعات الصغيرة ١
والمتوسطة 

١٦١٣١-٢-١٤٤٢هـ

برنامج االتصال 
Zoom المرئي

-

 قناة مرئية 
"اليوتيوب"

ورشة عمل تتضمن عرض 
تفاعلي لمجموعة مختارة من 

المنشأت الصغيرة والمتوسطة 
بالمجتمع والتي تمثل نموذج 

ناجح لمثل هذا النوع من 
المشروعات ، ويتضمن اللقاء 

ثالثة محاور رئيسية تدور حول : 
اهم مقومات نجاح المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة ، اهم 
أسباب فشل هذا النوع من 

المشروعات ، اهم المعوقات 
التي تواجه مثل هذا النوع من 

المشروعات .

٦٢٠-٤-١٤٤٢هـمشروعي الخاص ٢

التعــرف  إلــى  الورشــة  تهــدف 
االلكترونيــة  التجــارة  علــى 
والتســويق باحترافيــة للمشــاريع 

. الناشــئة 

دراسات الجدوى االقتصادية ٣
٢٠٣٨٤-٤-١٤٤٢هـللمشروعات 

عــرض  تتضمــن  عمــل  ورشــة 
الجــدوى  دراســات  ألهميــة 
االقتصاديــة ، وخطــوات دراســات 
دراســة  باســتعراض  الجــدوى 
ودراســة  المبدئيــة   الجــدوى 
ودراســة  التســويقية  الجــدوى 
الجــدوى الفنيــة ودراســة الجــدوى 

. الماليــة 

٣
ريادة األعمال

" انطالقة نحو مشروعي"
١٠١٨٦-٦-١٤٤٢هـ

توضيــح  إلــى  اللقــاء  يهــدف 
مفهــوم ريــادة االعمــال وســمات 
رائــد االعمــال ، الفــرق بيــن العمــل 
 ، واالســتثماري  والريــادي  الحــر 

الحــر. العمــل  مجــاالت 

٤
محددات البيئة القانونية 

للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

١٧٥٢٥-٦-١٤٤٢هـ

يهدف اللقاء إلــــى توضــــيح 
مفهوم الشــــكل الــــقانوني 
للمــــــشروع وزيادة الــوعـــــي 
القــــــانوني لـــــــدي أصــــحاب 
المــــــشـــروعات الصــــغـــــيرة 

والمتوســـطة.

٥
دراسة الجدوى التسويقية 

للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

٢٤٨٥٧-٦-١٤٤٢هـ

برنامج االتصال 
Zoom المرئي

-

 قناة مرئية 
"اليوتيوب"

يهدف اللقاء إلى اكساب افراد 
المجتمع الباحثين عن فرص 

العمل الحر مهارات ومقومات 
نجاح المشروعات وخبرات سابقة 

عن بعض مسبيبات الفشل 
او التعثر الناتجة عن التسويق، 

عرض للمعوقات التسويقية 
التي تواجه المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة في 
المنطقة الشرقية في الفترة 

الحالية.

٦

حقوق والتزامات أصحاب 
العمل والعمال في إطار 

المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة بالمملكة العربية 

السعودية

١٦١٤-٧-١٤٤٢هـ
يهــدف اللقــاء إلــى التعــرف علــى 
والعناصــر  العمــل  عقــد  شــروط 

الجوهريــة لعقــد العمــل.

٧
دور األدوات التقنية في دعم 

تنافسية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

٨٥٤٥-٧-١٤٤٢هـ
يهــدف اللقــاء إلــى تحديــد أهــم 
أدوات جمــع البيانــات للمشــروع،، 
وكيفيــة انشــاء اداة جمــع بيانــات.

٨
التسويق شريان الحياة 
للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة 
٩٤٩١-٨-١٤٤٢هـ

إدراك  إلــى  اللقــاء  يهــدف 
للتســويق  المتطــور  المفهــوم 
وتأثيره في تســويق المشروعات 
الصغيرة والمتوســطة ، وتوضيح  
فــي  وفاعلــة  محوريــة  نقاًطــا 
تســويق المشــروعات الصغيــرة.

٩
دراسة الجدوى المالية 
للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة
١٦١٤٨-٨-١٤٤٢هـ

يهدف اللقاء إلى ادراك 
المفهوم المتطور لدراسة 

الجدوى المالية للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة ، 

و إمكانية تقدير االيرادات 
والتكاليف المتوقعة للمشروع . 

١٠
اللغة االنجليزية واهميتها 

لتسويق منتجات المشروعات 
الصغيرة و المتوسطة

٢٤١٥٧-٨-١٤٤٢هـ

يهدف اللقاء إلى إدراك اهمية 
اللغة اإلنجليزية في تسويق 

المنتجات، توضيح نقاًطا 
محورية وفعالة لكيفية تنمية 
مهاراته اللغوية التي ال غني 

عنها ، إمكانية تقدير االيرادات 
المتوقعة من المشروع من 

خالل التسويق بأكثر من لغة.
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

الدورات التدريبية المنفذة في البرنامج

مقدمة البرنامجعدد الساعاتاسم البرنامجم

د. أمل زكي٩تعديل السلوك١

د. عفاف السالم٩تنمية و رعاية المواهب٢

أ.طرفة المطوع ١٠الحاجات النفسية و االجتماعية٣

٤بناء الشخصية القيادية٤

د. أمل زكي
٨مهارات التواصل الفعال٥

٤الثقة بالنفس٦

٦األمن النفسي٧

د. منى سكوري٨التفكير اإليجابي٨

د. أمل زكي٢التعامل مع المواقف الطارئة ٩

د. منى سكوري١٣التوعية الصحية لألسرة١٠

أ. عبير السبيعي٥التعامل مع األبناء وفق مراحل النمو١١

٣- مشروع تمكين أمهات األيتام )4(

فكرة البرنامج 
تعد رعاية األيتام والقيام على شؤونهم من األمور التي حثت عليها الشريعة اإلسالمية. كما عنيت المملكة العربية 

السعودية منذ نشأتها بأمر األرامل واأليتام. وعليه فإن هذا البرنامج يعد خطوة متميزة في إطار الجهود الثرية التي تتم 
في المجتمع السعودي. 

يتميز هذا البرنامج بتركيزه على تأهيل األم المعيلة لتكون أكثر تأهيال في رعاية شؤون أبنائها والقيام على أمورهم. كما 
أن هذا البرنامج يؤكد معاني التكاتف والتالحم بين الجهات المانحة والداعمة وفئات المجتمع في المسؤولية المجتمعية 
والتي تمثلت في التعاون بين جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بكلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع و 

الجمعية الخيرية "بناء" لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية في تنفيذ هذه البرنامج.

وصف البرنامج

الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي الهادف لتنمية مهارات أمهات األيتام األرامل الشخصية و التربوية و األسرية
والمهنية و اإلدارية بالتعاون مع الجمعية الخيرية )بناء( لرعاية األيتام في المنطقة الشرقية.

الفئة المستفيدة مكان التنفيذتاريخ االنتهاءتاريخ البدء
عدد 

المستفيدات

١٢-٧--١٤٤٢هـ٤-٤-١٤٤١هـ

كلية الدراسات التطبيقية
و خدمة المجتمع ) حضور(

منصة زوم اإللكترونية 
)عن بعد(

 أرامل
منسوبات الجمعية الخيرية بناء 

لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية 
١٥

العدد الكلي 
للمدربات 
المتعاونات

من داخل 
الجامعة

من خارج الجامعة
عدد اإلداريات المشاركات 

في العملية التنظيمية
عدد الساعات 

المنفذة

٢٢٠ ساعة٢٢١٢١٠٢

د. منى سكوري٢اإلسعافات األولية١٢

أ. فاطمة العواجي٧أساليب التعامل مع العنف األسري١٣

أ. طرفة المطوع٥اإلرشاد النفسي واألسري١٤

المتابعة التعليمية والتربوية لألبناء في ١٥
أ.رنا الشنيبر٤المدارس

أ.عائشة الهاجري٨الوقاية من المخدرات و عالجها١٦

٥وسائل فعالة لحفظ القران الكريم ١٧

أ.غادة الفالسة ٣األساليب النبوية في تربية األبناء١٨

٣التوعية الدينية١٩

أ.مريم الشهري٤التأهيل المهني الشامل٢٠

أ. زينة الشهري ٤أعمال الزينة و التجميل٢١

أ.رشا العليان ٤أعمال الزينة و التجميل٢٢

أ. ندى المطيري١٠ريادة أعمال األسر المنتجة ٢٣

أ. فرح القحطاني٤فنون الطبخ و صناعة الحلويات٢٤

أ. حليمة أل سعيد٤الصيانة المنزلية٢٥

م. بشائر الفهيد ٥ديكورات المنزل٢٦

أ.رشا العليان٥إدارة الوقت – عن بعد ٢٧

٧حل المشكالت و اتخاذ القرار – عن بعد ٢٨
د. حياة أبو النجا

١٠إدارة الضغوط و األزمات – عن بعد ٢٩

د. أمل زكي٧إدارة المشروعات الصغيرة – عن بعد ٣٠

أ. سارة الشهري ١٠مهارات التسويق – عن بعد ٣١

١٠استخدامات الحاسب اآللي و االنترنت٣٢
د.والء حسين

١٠التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي٣٣

د.يسرا حمزة٦إدارة ميزانية المنزل – عن بعد ٣٤
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

شعبة ضبط الجودة واالعتماد األكاديمي

أ- تشكيل الشعبة
د. معتصم الصمادي ، رئيًسا.

د. يـــــزن  العــــــــــمري         
د. مكــــــرم الزايـــــدي        
د. عوض عـــــثـــــمان        

د. تـــــــامـــــــــر فـــــــرج            
أ. عبــــــير الـعـــــودات      

أ. أسماء لطـــفــــــي               
أ. كــــمال الضـــــمور             
د. حياة أبو الــــنـــــجــا             

أ. نــــــدى السبـــتــي                
أ. ثـــــنـــــاء عــــــــزيـزي                

أ. فيحاء بن ربيـــعان 
أ. زينب العــــــبــــــيـــد

ب- المـــهــــام
١- نشر ثقافة الجودة في الكلية عن طريق االعالنات الدورية، المنشورات، الورش التدريبية، المحاضرات بالتنسيق مع 

عمادة الجودة واالعتماد االكاديمي بالجامعة.
٢- المساهمة في تحقيق االهداف االستراتيجية للجامعة المتعلقة بالجودة واالعتماد األكاديمي بتطبيق وتنفيذ آليات 

معايير عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي بالجامعة حسب متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
٣- وضع آلية متابعة المخطط الزمني لتنفيذ عمليات تحسين الجودة واالعتماد األكاديمي في األقسام األكاديمية، وثقًا 

لبرامج واستراتيجيات خطة تحسين الجودة بالجامعة )الخطة االستراتيجية( ومتطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 
األكاديمي NCAA ونتائج التقويم الذاتي للجامعة.

٤- اعداد مؤشرات لجودة األعمال والمهام في كل برنامج يشتمل على مؤشرات قياس وأداء للمقررات والبرامج وطرق 
التدريس والتقويم والتدريب العملي ونتائج تحصيل تعليم الطلبة وجودة المخرجات بالتنسيق مع عمادة الجودة واالعتماد 

األكاديمي.
٥- القيام بالمهام األخرى التي تكلف بها الشعبة من قبل وكالة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع.

٦- نشر الوعي بين أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية، والطالب بفكر الجودة ومفهومها، وأهمية تطبيق نظمام 
ضمان الجودة واالعتماد بالتعليم.

٧- التنسيق المستمر مع ادارة الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعة.
٨- دراسة تحسين بيئة العمل والتدريس، وتطويرها مع ما يواكب التقدم بالتعليم، وبما يساعد على تحقيق الرضا 

الوظيفي وانجاز العمل.
٩- اقتراح وتنفيذ الدورات التطويرية وتقويمها، لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والموظفين ومهاراتهم.

١٠- تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس على تصميم المقررات الدراسية وتطويرها، وتحويلها إلى محتويات الكترونية.
١١- جمع البيانات الخاصة بالبرامج )أعداد الطالب، الخريجين، أعضاء هيئة التدريس، اإلداريين(.

١٢- إنشاء وتطوير قاعدة بيانات خاصة بشؤون الجودة واالعتماد األكاديمي. 
١٣- إنشاء وإدارة غرفة الوثائق والمستندات الخاصة ببرامج الكلية. 

١٤- ضبط وتصنيف كافة الوثائق المتعلقة بملفات الجودة واالعتماد األكاديمي.

صور متنوعة ألنشطة ولقاءات الشعبة

4- دورة إعداد المدربين )4(

وصف البرنامج

إعداد مدربة ناجحة قادرة على القيام بجلسات تدربيبة

أهداف البرنامج التفصيلية
• معرفة أهمية التدريب ودوره في تطوير األداء  • التعرف على المفاهيم األساسية في عملية التدريب

• إدراك متطلبات المدرب الناجح الفعال              • تطبيق الخطوات األساسية للتدريب الناجح 
• ممارسة بعض أساليب التدريب                      • أن تدير ورش التدريب بمهارة وكفاءة 

• معرفة دورة حياة التدريب                               • كيفية إعداد حقيبة تدريبية
• القيام بأعداد مشروع تدريبي متكامل 

الفئة المستفيدة مكان التنفيذتاريخ االنتهاءتاريخ البدء
عدد 

المستفيدات

١٢-٨--١٤٤٢هـ٢٥-٧-١٤٤١هـ

كلية الدراسات التطبيقية
و خدمة المجتمع ) حضور(

منصة زوم اإللكترونية 
)عن بعد(

 أرامل
منسوبات الجمعية الخيرية بناء 

لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية 
١٣

٣٠ ساعةعدد الساعات المنفذة
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

ج- االنجازات
١- توثيق عدد طلبة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع للعام الجامعي ١٤٤١-١٤٤٢ه.

٢- توثيق احصائية أعداد الخريجات والمتوقع تخرجهم للعام الجامعي ١٤٤١-١٤٤٢هـ.
٣- توثيق الملفات الخاصة بالبرامج األكاديمية لقسم نظم المعلومات.

٤- توثيق الملفات والنماذج الخاصة باللجان االستشارية.
٥- توثيق عدد الكادر األكاديمي بالكلية.

٦- توثيق إحصائية أعداد أعضاء هيئة التدريس النساء بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.
٧- توثيق إحصائية عدد الموظفات.

٨- توثيق القرارات الخاصة باللجان التوجيهية للتقويم الذاتي واالعتماد األكاديمي.

٩- توثيق واعداد محاضر االجتماع الخاصة بشعبة ضبط الجودة ووحدة الجودة والتطوير

صور متنوعة لإلنجازات السابقة

١٠- إعادة تشكيل الفريق وتوزيع المهام على أعضاء الفريق بناء على قرار تشكيل الفريق
     )قرار إداري رقم ٤٠ تاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٤٢هـ(.

١١- إعداد الخطة التنفيذية إلجراءات التأهل لالعتماد األكاديمي لبرامج الكلية.
١٢- تشكيل اللجنة العليا للجودة.

١٣- تشكيل اللجنة التوجيهية الرئيسة للتقييم الذاتي والدراسة الذاتية لبرامج الكلية.
١٤- تشكيل اللجان التوجيهية الفرعية للتقييم الذاتي والدراسة الذاتية لبرامج الكلية وفق الهيكل التنظيمي الصادر عن      

       عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي.
١٥- التقدم بطلب اعتماد أكاديمي من خالل:

    - تعبئة جميع النماذج الخاصة بطلب االعتماد ورفعها إلى عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي.
    - التواصل مع هيئة تقويم التعليم  والتدريب من خالل عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي.

    -  أخذ الموافقة من إدارة الجامعة على الطلب. 
    - تشكيل اللجان لعملية التقويم الذاتي.

    - إعداد خطة تفصيلية بجدول زمني محدد موضحا فيها األدوار والمهام والمسؤوليات في عملية الدراسة الذاتية.
    - تحليل المعايير والمحكات وتحديد األدلة المطلوبة.

    - االعالن الرسمي في الكلية عن البدء بالدراسة الذاتية.
    - تنفيذ الورش التدريبية واللقاءات التعريفية الالزمة إلعداد الدراسة الذاتية.

    - جمع البيانات الالزمة لقياس مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية.
    - تحليل البيانات وتحديد مدى كفايتها لتحقيق معايير االعتماد.

    - فهرسة الوثائق ورقيا والكترونيا حسب ما وردت في تقرير الدراسة الذاتية.
    - تمت مراجعة متطلبات التأهل لالعتماد البرامجي كما في الجدول التالي:

موقف الكليةمالحظاتمتطلبات التأهلم

الترخيص النهائي للبرنامج١
- قرار إنشاء البرنامج للجامعات الحكومية  

تم توفيره- قرار الترخيص النهائي للبرامج األهلية

التوافق مع اإلطار الوطني ٢
للمؤهالت

تقرير اتساق البرنامج مع متطلبات اإلطار الوطني 
تم التوافقللمؤهالت

حصول الجامعة على االعتماد المؤسسي او تأهلها توفر متطلبات االعتماد المؤسسي٣ 
لالعتماد )تم جدولة زيارة المراجعة(

متوفر
األدلة التعريفية للطالب وهيئة ٤

التدريس

االدلة التعريفية المقدمة لكل من الطالب وهيئة 
التدريس متضمنة:

- الدليل التعريفي للبرنامج
- القبول و التسجيل

- الئحة الدراسة واالختبارات 
- خدمات التوجيه واإلرشاد 

- الحقوق والواجبات 
- الشكاوى والتظلمات

نظام ضمان الجودة بالبرنامج  ٥
وتقارير األداء الخاصة به

- دليل نظام الجودة بالبرنامج
- دليل سياسات واجراءات إقرار وتعديل البرنامج  

والمقررات الدراسية )متضمن مصفوفة الصالحيات 
على كافة المستويات(

- التقرير السنوي للبرنامج آلخر عامين وفقا لنموذج 
المركز الوطني

- تقارير المقررات الدراسية بالبرنامج آلخر عامين )تقرير 
واحد لكل مقرر سنويا(

تقرير نتائج استطالعات الراي لذوي العالقة )الطالب، 
الخريجين، جهات التوظيف، هيئة التدريس، الموظفين( 

آلخر عامين 

متوفر  لعام 
 ٢٠٢٠/٢٠١٩

وجاري العمل 
الستكمال جميع 
المتطلبات لهذا 

العام
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

توصيف البرنامج والمقررات ٦
الدراسية

توصيف البرنامج وفقا لنموذج التوصيف الوطني
توصيف المقررات الدراسية  بالبرنامج مصنفة طبقا 

للمستويات

متوفر لعام 
 ٢٠٢٠/٢٠١٩

وجاري العمل 
الستكمال جميع 
المتطلبات لهذا 

العام

خطة قياس مخرجات التعلم ٧
وتقارير القياس

خطة قياس مخرجات للبرنامج
تقرير قياس جميع مخرجات للبرنامج

جاري العمل 
الستكمال 

المطلوب لهذا 
العام

تخرج الطلبة )دفعة واحدة على ٨ 
األقل( 

بيان بعدد الدفعات التي تخرجت من البرنامج واعداد الطلبة 
في كل دفعة

متوفر
اللجنة االستشارية للبرنامج٩

تشكيل اللجان ومهامها
تقرير عن أداء اللجنة ومخرجاتها

الدراسة الذاتية للبرنامج١٠

مقاييس التقويم الذاتي للبرنامج )مع مراعاة ان ال يقل 
مستوى التقييم عن ثالث نقاط لكل محك من المحكات 

الرئيسية التي حددها المركز ولكل معيار(
تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج

األدلة والشواهد الخاصة بتقرير الدراسة الذاتية

تم انجاز التقويم 
الذاتي االولي 
لجميع البرامج 

االكاديمية 
الثالثة وجاري 
العمل على 

استكمال باقي 
المتطلبات 

الجدول الزمني التالي يوضح ما تم استيفاءه من متطلبات االعتماد البرامجي 

الحالةتاريخ اإلنجازالنشاط / اإلجراءم

تشكيل لجان التقويم الذاتي االولي والدراسة الذاتية في ١
١٩-٥-١٤٤٢هـكل برنامج

تم

اعداد تقارير الخبرة الميدانية للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ للفصلين ٢
األول والثاني

١٥-٦-١٤٤٢هـ
اعداد تقارير تقييم الخريجين للبرامج ٣٢٠٢٠/٢٠١٩ 

اعداد التقرير السنوي للبرامج للعام ٤٢٠٢٠/٢٠١٩

مراجعة متطلبات التأهل لالعتماد آلخر عامين دراسيين بما ٥
فيها العام الحالي

١٩-٦-١٤٤٢هـالبدء في اعداد التقويم الذاتي االولي٦

تم تسليمه وبانتظار رد ١٧-٧-١٤٤٢هـتسليم التقويم الذاتي االولي وخطة العمل٧
عمادة الجودة

أ- تشكيل الشعبة
د.اسامة عبدالرؤوف بدوي ، رئيًسا          
د.رائد علي الخصــــــــــــــاونه                     

د.يزن محمود العـــــــــــــمـري
أ.وليد عبدالجواد السليمان
أ.محمد محمود عــــــــــــوني

ب- المهام
١- العمل على التطوير الدائم لمقاييس أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
٢- متابعة مؤشرات األداء ووضع خطط لإلجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها.

٣- التأكد من مطابقة معايير القياس لمعايير الجودة المعتمدة من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
٤- إعداد التقارير الدورية عن أداء أعضاء هيئة التدريس واإلداريين واقتراح سبل التطوير.

٥- الرفع بالتقارير لوكيل الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع. 

بالرغــم مــن المصاعــب وبعــض المعوقــات التــي واجهتهــا اللجنــة فــي عامهــا الثانــي إال أن اعمــال التطويــر مــا زالــت مســتمرة، 
حيــث تــم التحــول خــالل هــذه الســنة الــى النمــاذج اإللكترونيــة فــي نمــوذج التقييــم الذاتــي والخــاص بأعضــاء هيئــة التدريــس 

وكذلــك تــم تصميــم اســتبانة اإللكترونيــة خاصــة بعمــل اللجــان اإلداريــة علــى مســتوى الكليــة. 

هــذا وتســعى اللجنــة فــي كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع لتعميــم فكرتهــا علــى مســتوى كليــات الجامعــة 
المختلفــة والتــي تــم الترحيــب واالشــادة بهــا علــى مســتويات عليــا مــن إدارة الجامعــة.

شعبة تقييم األداء األكاديمي
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 وكالة الكلية للتعلم عن بعد
والتعليم االلكتروني

َقدُم المرء يجب أن تكوَن مغروسًة في وطنه،
ـــاه فــــــــيجب أن تســــــتكشف العـــــالم.  أما عينـَ
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أ- تشكيل الوكالة
د. محــــمد طــــيفـــــور، منسق الوكالة

أ. مشعل المسعري.

ب- المقدمة
اســتمر االعتمــاد علــى التعليــم االلكترونــي والتعلــم عــن بعــد هــذا العــام أيضــا بشــكل شــبه كامــل,   بعــد امتــداد جائحــة كورونــا 
عالميــا والــذي كان لــه آثــار واضحــة اقتصاديــا واجتماعيــا , وال بــد أن يكــون لــه انعكاســاته علــى قطــاع التعليــم بشــكل كبيــر بعــد 
اســتمرار تعليــق الــدوام فــي مبانــي الجامعــة  فــي العــام الدراســي ٢٠٢٠-٢٠٢١, وكان هنــا ال بــد مــن ترجمــة افضــل للخبــرات 

التــي اكتســبت فــي التصــدي األول لمجابهــة االزمــة العالميــة.
تبلــورت الخبــرة التــي اكتســبتها الجامعــة بشــكل عــام وكليتنــا كجــزء رئيــس فــي اســتخدام أوســع لــألدوات التعليميــة االلكترونيــة 
الرئيســية والمســاندة , ونقــدم هنــا مقارنــة باألرقــام فــي اخــر ٣ أعــوام دراســية, تظهــر باألرقــام حجــم االنتقــال شــبه الكامــل 

نحــو التقنيــة ,  وهــي األعــوام الدراســية التاليــة: 

١. العام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩ م. 

٢. العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠م. 

٣. العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١م. 
مــع االخــذ بعيــن االعتبــار عــدد مــن المالحظــات الهامــه حيــث ان العــام الدراســي ) ٢0١٨-٢0١٩( كان التعليــم فيــه نظاميــًا بشــكل 
شــبه كامــل وكانــت التقنيــة مجــرد اداه مســانده ال يتجــاوز اســتخدامها كحــد اقصــى ٧ ٪ فقــط , امــا العــام الدراســي ٢0١٩-٢0٢0 
فقــد تــم االعتمــاد علــى التقنيــة والتحــول الكامــل لهــا فــي مطلــع شــهر مــارس مــن العــام ٢٠٢٠ وتــم تقســيم األنشــطة وتــم 

تحويــل درجــات االختبــار الفصلــي الــى عــدد مــن األنشــطة ) اختبــارات , واجبــات, دراســات حالــه, مشــاريع , تقاريــر  (
وتم االعتماد على اجراء جميع االختبارات النهائية الكترونيا .

امــا فــي عــام ٢0٢0-٢0٢١ فقــد اســتمر االعتمــاد علــى التعلــم عــن بعــد مــع اجــراء االختبــارات الفصليــة والنهائيــة حضوريــا فــي 
مقــر الكليــة مــع اخــذ كافــة التدابيــر الوقائيــة الالزمــة .مــا يدفعنــا لهــذا التوضيــح الســابق هــو لمعرفــة بعــض الفــوارق الرقميــة 
التــي ســتأتي فــي مقارنتنــا التاليــة الســتخدام التعلــم عــن بعــد فــي آخــر ثــالث ســنوات ولتتبلــور الصــورة اكثــر أمــام القــارئ 

لهــذا التقريــر .

ج- إحصائيات وأرقام

١- مقارنة عدد األدوات التقنية التي استخدمت في صناعة واعداد األنشطة التعليمية

* مقارنة عدد األدوات التقنية التي استخدمت في صناعة واعداد األنشطة التعليمية المستخدمة والمقصود هنا باألنشطة 
التعليمية االلكترونية  عن بعد ) االختبارات, الواجبات , المحاضرات المباشرة , المحاضرات المسجلة , مناقشات المشاريع 

ودراسات الحالة بأنواعها, استطالعات, العاب تعليمية تفاعلية , .... ( 

استخدام األدوات التقنية 
في التعليم

الطبيعيــة  الزيــادة  هنــا  المالحــظ  مــن 
اكتســاب  مــع  األدوات  اســتخدام  فــي 
خبــرات تراكميــة فــي عــدد مــن التطبيقــات 
الشــهيرة وغيرهــا مــن التطبيقــات التــي 

. التعليميــة  العمليــة  تخــدم 

عدد االختبارات االلكترونية 

 نالحــظ هنــا أيضــا االعتمــاد الكبيــر علــى 
االختبــارات االلكترونيــة منــذ بدايــة الجائحــة 

وحتــى نهايــة هــذا العــام الدراســي .

عدد الواجبات  االلكترونية 

الكامــل  االعتمــاد  المخطــط  هــذا  يبيــن 
العــام  الواجبــات االلكترونيــة فــي  علــى 
الدراســي الماضــي بشــكل كامــل وبمــا 
يمثــل نســبته ١٠٠٪ مــن عــدد الواجبــات 
الفصليــن  خــالل  المقدمــة  اإلجمالــي 

. العــام  مــن  الدراســيين 

عدد المحاضرات المباشرة 
والمناقشات العلمية 

بانواعها  

تــم االعتمــاد علــى المحاضــرات المباشــره 
بشــكل شــبه كامــل فــي العــام الماضــي 
وهــذا مــا  رفــع مــن اعــداد المحاضــرات 
يظهــر  كمــا  جــدا  كبيــر  بشــكل  المباشــرة 

فــي المخطــط أعــاله .
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عدد المحاضرات المسجلة  

عــدد المحاضــرات المســجله انخفــض كثيرا 
هــذا العــام لصالــح المحاضــرات المباشــرة 
التــي كانــت ســمه تدريســية هــذا العــام 
هــذا افضــل مــن حيــث جــودة المحاضــرة 
واندمــاج الطالــب اكثــر وهــو مــا يعكــس 
ــه األســاتذة فــي  ــذي وصــل الي التطــور ال

اجــراء المحاضــرات المباشــرة .

عدد منتديات الحوار 
) المناقشات (  

هــذه األرقــام تبيــن حجــم العمــل وحجــم 
التكنولوجيــا  نحــو  الضخــم  االنتقــال 
وهــي ال تمثــل كل الجهــد المبــذول فــي 
العمليــة التعليميــة خصوًصــا فتــرة جائحــة 
األنشــطة  مــن  العديــد  فهنــاك  كرونــا 
التعليميــة كاأللعــاب التعليميــة والتفاعلية 
والمســابقات التــي مــن شــانها التحفيــز 
ولكــن  منهــا  كبيــر  عــدد  اســتخدام  تــم 
لعــدم وجــود نظــام احصائــي لهــا نتمكــن 
ويتفــاوت  مفتوحــه  ألنهــا  حصرهــا  مــن 
لهــذه  والطــالب  األســاتذة  اســتخدام 
األنشــطة, ممــا يصعــب عمليــة احصائهــا 

.

وتبقــى األرقــام أعــاله مؤشــرا علــى التطــور الكبيــر الــذي وصلــت لــه الكليــة كجــزء والجامعــة ككل فــي توظيــف تقنيــات 
التعلــم عــن بعــد مــن اجــل اســتمرار العمليــة التعليميــة بكفــاءة واقتــدار , حيــث ســتقدم وكالــة الكليــة للتعليــم االلكترونــي 
والتعلــم عــن بعــد دراســة واضحــة لتوظيــف هــذه الخبــرات واســتمرار مواكبــة التطــور لتبقــى الجاهزيــة علــى اكمــل وجــه 

تحســبا الي طــارئ .
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وكالة الكلية لشؤون الطالبات

و نجاُح فرٍد في الجماعِة فوُزنا
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ماهية الوكالة 

١- تمثيل عميد الكلية في تنسيق وتنظيم العالقة اإلدارية والتنظيمية مع اإلدارات المختلفة  كال في   
    مجال اختصاصه الوظيفي بما يخص أقسام الطالبات والتنسيق مع العميد في ذلك.

٢- اإلشراف على توفير كل متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية فيما يخص الطالبات.
٣- المحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة.

٤- العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.
٥- المساهمة في تخطيط وإعداد ميزانية الكلية.

٦- تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الكلية فيما يخص الطالبات.
٧- تطوير العمل في أقسام الطالبات إدارًيا وأكاديمًيا.

٨-إعداد تقارير دورية شاملة عن سير الدراسة واألداء الوظيفي في أقسام الطالبات وتقديمها إلى     
   عميد الكلية.

٩-متابعة تحديث صفحة الكلية االلكترونية في موقع الجامعة فيما يخص وكالتها والوحدات اإلدارية 
   التابعة لها.

١٠-المشاركة في تقويم أداء منسوبات الكلية ممثالت األقسام والوحدات.
١١-الرفع لعميد الكلية بالمسائل التأديبية فيما يتعلق بالطالبات ومنسوبات الكلية.

١٢-اإلشراف على الوحدات التابعة للوكالة وعلى كل مايتعلق بشؤون الطالبات.
١٣-استقبال شكاوى وتظلمات الطالبات وترأس لجنة حقوقهّن.

١٤-تطبيق التعليمات واألنظمة والقرارات الصادرة من مجلس الكلية والجامعة.
١٥-متابعة قضايا الطالبات كالغياب والحرمان وفق األنظمة واللوائح.

١٦-اإلشراف على ترتيب وتجهيز قاعات المحاضرات ومعامل الطالبات خالل العام الدراسي والتأكد من 
     إستكمال كافة متطلباتها.

١٧-مراقبة سير اإلختبارات والعمل اليومي وضبط النظام بمبنى الطالبات.
١٨-عقد اإلجتماعات الدورية مع الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفات حسب الحاجة.
١٩-اإلجتماع بالطالبات المستجدات وأعضاء هيئة التدريس الجدد وتعريفهم بالكلية وخطتها.

٢٠-التنسيق مع الوكاالت األخرى واألقسام العلمية فيما يخصها.
٢١-اقتراح إحتياجات األقسام من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين.

٢٢-معاونة العميد للتخطيط لكل مامن شأنه تيسير سير العمل بمبنى الطالبات.
٢٣-تنفيذ مايكلفها به مجلس أو عميد الكلية من أعمال.

المهام

تســعى وكالــة شــؤن الطالبــات بالكليــة إلــى ضمــان توفيــر جــودة أكاديميــة عالية واالرتقاء بالحياة في شــطر 
الطالبات، و تتبــــع  الوكالة عميــــد الكليــــة وتعاونــــه فــــي اإلشراف علــــى العمليــــة التعليميــــة واألكاديمية 
واإلداريــة والماليـــة،وخلق بيئــة صحيــة مالئمــة لتمكيــن المنســوبات مــن خــالل منظومــات متكافئة  لتســيير 
األعمال في شطر الطالبات بمـــا يقتضيـــه صالـــح العمـــل وفـــق لوائـــح وأنظمـــة مجلـــس التعليـــم العالـــي.

أعمال مكتب وكيلة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
 في أرقام

أ- تشكيل مكتب الوكيلة
أ. لطيفة بنت عبد العزيز الملحم
أ. زهـــرة بنت ناصــــر الخميـــــــس

ب- المـــــهـــــام
١- التنسيق الجتماعات وكيلة الكلية وإعداد المحاضر الخاصة بها )داخل وخارج الكلية(. 

٢- التنسيق للمواعيد واالتصاالت والمقابالت الخاصة بوكيلة الكلية. 
٣- إعداد المحاضر السرية الخاصة بالطالبات والمنسوبات. 

٤- إدارة البريد الرسمي لمكتب وكيلة الكلية. 
٥- إعداد ورفع الخطابات والمعامالت ومتابعتها.

٦- استكمال شهادات البرامج التدريبية )للمنسوبات والطالبات( + تحرير شهادات الشكر للمنسوبات من الهيئة اإلدارية    
والتعليمية. 

٧- تحرير التعاميم والقرارات وإرسالها للمعنيين من منسوبات الكلية. 
٨- تحرير إفادات للطالبات الستخدامها للجهات الخارجية بشأن المشاريع البحثية. 

٩- استقبال الحجوزات الخاصة بالقاعات )المنسوبات - الطالبات(. 
١٠- الختم على توصيات وسجالت الطالبات والمعامالت اإلدارية. 

١٢- المشاركة في فترة االختبارات الفصلية والنهائية على حسب التكليف. 
١٣- تنفيذ االعمال الروتينية المتعلقة باإلجراءات واألنظمة الخاصة بالسكرتارية.

١٤- تنظيم وتحديث قاعدة بيانات داخل الكلية )المنسوبين والمنسوبات( وخارجها.
١٥- المشاركة بفعاليات ومبادرات تتطلبها الكلية.

ج- احصائيات األعمال

عدد المعامالت
٢05

٪٢٦.٨٣
صادر

٪٧٣.١٧
وارد

عدد الرسائل البريدية
٧٣0

٪٧٢.٦٠
صادر

٪٢٧.٤٠
وارد
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مجموع المواعيد 
واالتصاالت والمقابالت

٢٣0

مجموع الشهادات التي 
تم تحريرها واستكمالها  

١0٨٦

مجموع اإلفادات 
الصادرة

٢٣

مجموع التعاميم
التي تم تحريرها 

٤٢

مجموع القرارات التي 
تم تحريرها

٨0

مجموع االجتماعات التي 
تم تنظيمها  

٢0

مجموع نموذج حجز 
القاعات 

5٨

العالقات والتواصل

أ- التشكيل 
أ. عائدة بنت عبدالله القويز ، رئيًسا.

ب- المـــــهـــــام
١- التعريف بدور الكلية ورسالتها وتعريف كليات الجامعة وإدارتها بخدماتها ونشاطاتها في خدمة الجامعة والمجتمع .

٢- التواصل مع إدارة العالقات العامة واإلعالم بالجامعة لتغطية أحداث ومناسبات الكلية وتزويدها بأخبارها ونشاطاتها. 
٣- رصد ماسينشر في وسائل االعالم المختلفة عن الكلية ويتعلق بنشاطاتها وفهرسته ورفعها للعميد ونشرها في   

    موقع الكلية .
٤- توثيق جميع المناسبات واألنشطة المختلفة في الكلية من مؤتمرات وندوات وأنشطة طالبية مختلفة بالتنسيق مع 

   إدارة العالقات العامة بالجامعة .
٥- إعداد وترتيب استقبال ضيوف الكلية وموظفيها الجدد والترحيب بهم وتعريفهم بالكلية ووحداتها .

٦- التنسيق مع إدارة العالقات العامة واإلعالم في الجامعة والجهات ذات العالقة في الموضوعات التي تهم بالكلية .
٧- اعداد وإصدار النشرات والمطبوعات اإلعالمية حول انجارات الكلية واالشراف عليها .

٨- تقديم الدعم اللوجستي لألنشطة والفعاليات التي تعقدها الكلية سواء الداخلية أو الخارجية .
٩- المشاركة في ترتيب وتنظيم المناسبات المقامة بالكلية ) حفل التخرج- حفل استقبال طلبة جدد –حفل المعايدة(  .

١٠-تنظيم استقبال وتوديع أعضاء هيئة التدريس والموظفين وتقديم مايلزم لهم من خدمات ومتابعة تنفيذها .  

ج- االنجازات

المسار اإلعالمي: : يتضمن اإلعالن عن البرامج التدريبية والفعاليات المقدمة داخليا وخارجيا

العددالوسيلة المستخدمةالفئة المستهدفةم

١٠٠البريد االلكترونيطالبات الكلية١

التواصل الداخلي : تفعيل البريد االلكتروني ومجموعة الواتسب اب 

العددالوسيلة المستخدمةالفئة المستهدفةم

٥٠ رسالةمجموعة ) WhatsApp (منسوبات الكلية١

التنسيق والتنظم 

١

االحتفاء باليوم الوطني من خالل التالي :
   -تجهيز ركن وطني احتفاء باليوم الوطني.

   -المشاركة مع وحدة شئون الطالبات في الفعالية بفقرة إنجازات على مستوى الوحدات و المنسوبات .
   -إرسال تهنئة وطنية عبر وسائل التواصل االجتماعي .

تنظيم حفل تكريم وتوديع وكيلة الكلية د سحر فالته بالتعاون مع منسوبات الكلية .٢

اعداد )٤٠( شهادة تقدير لمنسوبات الكلية نظير جهودهم في أداء االعمال وإرسالها عبر البريد االلكتروني.٣

تنظيم لقاء وكيلة الكلية د/سهيلة الجميل مع منسقات الكلية –شطر الطالبات بشأن آلية سير االختبارات النهائية.٤
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وحدة الدراسة واالختبارات

أ- التشكيل 
أ. إيمـــــــان ناصــــر الــــناصـــــر، رئيًسا.

أ. سمـــــــر عبد العزيز الفـــــايز 
أ. مشاعل إبراهيم السلطان
أ. بشاير ســعود العتــــيبـــــي
أ. ثــــــريا ســعـــــــد الــــــمجلجل
أ. أمـــــل دعـــــــــيج الدوســـــري
أ. العنود محمد القحــــطانـي
أ. نوال ســـــالم الســــعـــادات
أ. خديجة سلـــمان ال قريــــن

ب- المـــــهـــــام
١- إعداد الجدول الدراسي للبرنامج التحضيري والتأهيلي والبكالوريوس.

٢- إعداد االختبارات الفصلية والنهائية للبرنامج التحضيري والتأهيلي والبكالوريوس.
٤- متابعة البريد االلكتروني الخاص بشعبة الشؤون االكاديمية للرد على استفسارات الطالبات.

٥- إعداد تقرير للمعامالت الصادرة من البريد االلكتروني الخاص بقسم الدراسة واالختبارات.
٦- إعداد قائمة بيانات أعضاء هيئة التدريس.

٧- اإلشراف على المحاضرات الدراسية.

ج- االنجازات
١- إدراج القاعات الدراسية على الجدول الدراسي العام للكلية. 

٢- إعداد الجدول الدراسي اليومي لطالبات الكلية.
٣- إعداد جدول االختبارات الفصلية.
٤- إعداد جدول االختبارات النهائية.

٥- إعداد نصاب المراقبات والجداول الفردية لالختبارات الفصلية والنهائية.
٦- حصر )٢( قائمة التعارض لالختبارات الفصلية والنهائية.

٧- حصر )٢( قائمة الحاالت الصحية لالختبارات الفصلية والنهائية.
٨- حصر )٢( قائمة اختبار اإلعادة لالختبارات الفصلية والنهائية.

٩- إعداد جدول اختبار اإلعادة النهائي.
١٠- حصر قائمة الطالبات لالختبار عن بعد لالختبارات النهائية.

١١- حصر قائمة المحرومات من االختبار النهائي.
١٢- المشاركة في لجان االختبارات والمراقبة في االختبارات الفصلية والنهائية.

١٣- تقرير للمعامالت الصادرة من البريد االلكتروني الخاص بقسم الدراسة واالختبارات.
١٤- إعداد قائمة ببيانات أعضاء هيئة التدريس.

١٥- اإلشراف على عدد )٤( مراقب طلبة.
١٦- الرد على )٣٠٠(  استفسار على البريد االلكتروني الخاص بشعبة الشؤون االكاديمية،.

١٧- اعتماد )٣٠٠( عذر غياب لطالبات البرنامج التحضيري والتأهيلي والبكالوريوس على نظام سجل الطالب.

لجنة سير االختبارات النهائية ) رمضان ١44١-١44٢ هـ (

أ- التشكيل 
تم تشكيل لجنة سير االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤١-١٤٤٢ هـ . برئاسة وكيلة الكلية 

الدكتورة/ سهيلة بنت سعود الجميل، و نائبة الوكيلة الدكتورة/ حياة بنت محمد الفغم، على النحو التالي: 

أوال : لجنة اإلشراف

منسقةم. ندى السبتي ١

د. منى سكوري ٢

عضوة

د. منى حاتم ٣

د. والء حسن ٤

 د. منال المكباتي ٥

 م. لمياء الدوسري ٦

 م. هزار المحمدي٧

ثانًيا: لجنة االستالم و التسليم 
منسقة د. أزهار الحمالي  ١

م. بشرى الغامدي ٢
عضوة

م. ع . راوية الشمري ٣

ثالثُا: لجنة إختبار اإلعادة
منسقة د. والء حسن ١

عضوةم. هزار المحمدي ٢

رابعًا: لجنة التصحيح اآللي

منسقة أ. عواطف الحثول ١

عضوةأ. ندى الحربي ٢

خامسًا: لجان إدارية

وحدة الدراسة و االختبارات ١

سادسًا: لجان مساندة

وحدة القبول والتسجيل١

وحدة الشؤون اإلدارية٢
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سابعًا: اللجنة الفرعية إلدارة األزمــات خالل فـــــــترة االختبارات برئاســـــة وكيــــلة الكلية
الدكتورة/ سهيلة بنت سعود الجميل، و نائبة الوكيلة الدكتورة/ حياة بنت محمد الفغم

و عضوية كال من:

أ. مشاعل العنزي                                                        ١

عضوة 
 

أ. أفنان الغريب٢

أ. منال الملحم ٣

أ. هنادي العيسى ٤

أ. نورة القحطاني ٥

أ. فاطمة المالكي ٦

أ. هناء الحميد ٧

أ. ضحى الدحيالن ٨

أ. ندى المالكي ٩

أ. عائدة القويز ١٠

اللجنة اإللحاقية إلدارة األزمات 

أ. عواطف الحثول ١

عضوة أ. خلود هوساوي ١

أ. أماني المهنا ٢

جدول االختبارات النهائية المعتمد
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ب- إحصائيات وأرقام 
١- االختبارات العلمية والمواد اإلسالمية

عدد المقررات الدراسية

عدد القاعات/المعامل التي قسمت عليها الشعب في كل فترة

٢- االختبارات النظرية

عدد المقررات الدراسية

عدد المقررات الدراسية في كل فترة
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٣-أعداد الطالبات في االختبارات النظرية

الخميس ١0-٩-١44٢هـاألربعاء ٩-٩-١44٢هـ

االثنين ١4-٩-١44٢هـاألحد ١٣-٩-١44٢هـ

األربعاء ١6-٩-١44٢هـالثالثاء ١5-٩-١44٢هـ

األحد ٢0-٩-١44٢هـالخميس ١7-٩-١44٢هـ

الثالثاء ٢٢-٩-١44٢هـاالثنين ٢١-٩-١44٢هـ

الخميس ٢4-٩-١44٢هـاألربعاء ٢٣-٩-١44٢هـ
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F سعة القاعات مبنى 75 - قسم

إجمالي المقاعدمقعد إضافي سعة القاعة العاديعدد الصفوفعدد األعمدةرقم القاعة

٥١+٧٧٤٩٢التدريب

F٢٦+١٩٤٦٢٤٢

F٢٢+٢٢٥٤٢٠٢

F٢٢+١٤٥٤٢٠٢

F٢٢+١٥٥٤٢٠٢

F٢٢+١٦٥٤٢٠٢

F٢٢+١٧٥٤٢٠٢

F١٨+٢٤٤١٦٢

F١٨+٥٤٤١٦٢

F١٨+٦٤٤١٦٢

F١٨+٩٤٤١٦٢

F١٤+١٠٤٣١٢٢

٢٩٧ ٢٢٠إجمالي المقاعد في الجناح

٤-سعة القاعات المستخدمة في االختبارات النظرية

B سعة القاعات مبنى 45 - قسم

إجمالي المقاعدمقعد إضافي سعة القاعة العاديعدد الصفوفعدد األعمدةرقم القاعة

B٢٦+١٧٤٦٢٤٢

B١٨+١٨٤٤١٦٢

B١A١٨+٤٤١٦٢

B١٨+٥٤٤١٦٢

B١٨+٦٤٤١٦٢

B١٨+٩٤٤١٦٢

B١٨+١٣٤٤١٦٢

B١٣A١٨+٤٤١٦٢

B٢٦+١٥٤٦٢٤٢

١٧٨ ١٦٠إجمالي المقاعد في الجناح

C سعة القاعات مبنى 45 - قسم

إجمالي المقاعدمقعد إضافي سعة القاعة العاديعدد الصفوفعدد األعمدةرقم القاعة

C١٨+٥٤٤١٦٢

C١٨+٦٤٤١٦٢

C٧A١٨+٤٤١٦٢

C١٨+٧٤٤١٦٢

C١٨+٩٤٤١٦٢

C١٨+١٢٤٤١٦٢

C١٨+١٣٤٤١٦٢

C١٨+١٥٤٤١٦٢

C١٨+٢٤٤١٦٢

١٦٢ ١٤٤إجمالي المقاعد في الجناح

الفترة الثانيةالفترة األولى

المهمةالوقتالمهمةالوقت

إغالق الفترة األولى١٢:٢٠تواجد األمن٩:٤٥
عودة األمن إلى االستقبال

بداية دخول الطالبات١٢:٣٥لجنة االستقبال٩:٥٠

بداية اختبار الفترة الثانية١٢:٥٠بداية دخول الطالبات١٠:٠٥

اقفال االستقبال١:٢٠بداية االختبار١٠:٢٠

انصراف لجنة االستقبال١:٢٥اقفال االستقبال١٠:٥٠

تغطية األمن واألزمات مواقع الخروج١:٥٠انصراف لجنة االستقبال١١:٠٠

تغطية األمن واألزمات مواقع ١١:١٥
إغالق الفترة الثانية٢:٥٠الخروج

خروج  الطالبات١١:٢٠

إغالق الفترة األولى ١٢:٢٠
عودة األمن إلى االستقبال

٥- الخط الزمني لتنظيم سير االختبارات
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إجمالي األعداد

مجموع استخدام القاعات في عدد القاعاتعدد الشعبعدد المقرراتعدد التخصصات
الفترات

٦١٣١٢٨٠٣٥٥٣١

عدد مشرفات عدد المراقبات
اللجان

عدد لجنة إدارة 
األزمات

عدد موظفات 
األمن

لجنة التعيم

مشرفات 
المباني

مشرفات 
النظافة

٥٠٦١٣٥٤٢

٦-األعداد االجمالية والتفصيلية للطالبات في القاعات و المراقبات في االختبارات 

نصاب المراقبات

الفئةم
عدد المكلفين 

بمهام 
المراقبة

عدد حاالت 
عدد نصاب المراقباتاإلعفاء

االحتياط
إجمالي 
المراقبات

١
أعضاء 
الهيئة 

التعليمية

٨٤-١٥-٦معيد

٢٩١-٢١٥١٥محاضر

٩٤-٧٣١٥دكتور

٣٩٩-١١٧٩٦اإلداريات٢

١٧٢٢-٣١٨-٥-٥مشرفات البث٣

٥٩٠إجمالي المراقبات٥٠١٥اإلجمالي

٧-تغطية أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية ألعمال المراقبة

نسبة المراقبات التي تمت تغطيتها

عدد التنبيهاتالفترة الثانيةالفترة األولىالفئةاأليام

األول
الثاني
الثالث

١٣١٢٤أعضاء الهيئة التعليمية

٣٣١اإلداريات
---مشرفات البث

الرابع
الخامس
السادس

٤١٢أعضاء الهيئة التعليمية

--١اإلداريات

---مشرفات البث

السابع 
الثامن
التاسع

٤٥٢أعضاء الهيئة التعليمية

١١-اإلداريات

---مشرفات البث

العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر

-٧٢أعضاء الهيئة التعليمية

---اإلداريات

---مشرفات البث

إجمالي ٣٢اإلجمالي
٩المراقبات

٨-تأخير المراقبات

نسبة التأخير خالل فترة االختبارات
الفترة المقرر الثانيالمقرر األول

األولى

النظام 
االقتصادي

التسويق 
٢االلكتروني

مبادئ االقتصاد 
الكلي

نظم المعلومات 
٢اإلدارية

مبادئ اإلدارة 
المالية

١النقود و البنوك
اإلتصاالت 
٢التسويقية

اإلحصاء لإلدارة
١التسويق المباشر

نظم المعلومات 
٢المحاسبية

إدارة سلسلة 
١التسويق المباشراإلمداد

مدخل المحاسبة 
١قنوات التسويقاإلدارية

٣المهارات اإلداريةاللغة االنجليزية

٢طرق البحثمهارات التعلم

٩-حاالت التعارض في المواد 
التخصصية و العامة
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إجمالي عدد عدد المقرراتاألسبوع
الحضور

التأخير
 )المرة األولى(

التأخير
 )المرة الثانية(

النسبة المئوية 
لحاالت التأخير

٠.٦٨٪-١٥١٧٦٥١٢األول 

٠.٤٪٤٧٤١٧٥١٤٣الثاني 
٠.٣٨٪٤٢٣٦٧٤١٠٤الثالث 

٠.٤٥٪١٠٤٩٦١٤٣٦٧اإلجمالي

١٠-حاالت تأخير الطالبات 

إجمالي عدد عدد المقرراتاألسبوع
الحضور

عدد حاالت 
الغياب

عدد حاالت 
الحرمان

عدد حاالت 
الغش

-١٥١٧٦٥٢٠٢األول 

-٤٧٤١٧٥٤٣٢الثاني 
-٤٢٣٦٧٤٣٨٢الثالث 

-١٠٤٩٦١٤١٠١٦اإلجمالي

١١-حاالت الغياب و الحرمان و الغش 

أ-  تحتاج قاعة خاصة

عدد األسبوع
الحاالت

عدد مقررات 
الحالة الخاصة

عدد 
الطالبات

٣٣األول 

٣
٤٣الثاني 
٦٤الثالث 

١٣١٠اإلجمالي

١٢-الحاالت الخاصة 

ب- تحتاج مراعاة داخل قاعتها األساسية

عدد األسبوع
الحاالت

عدد مقررات 
الحالة الخاصة

عدد 
الطالبات

١١األول 

٢
٤٤الثاني 
٥٤الثالث 

١٠٩اإلجمالي

و-استبانة لجنة االختبارات النهائية
تم إعداد استبانة لمنسوبات الكلية  المشاركات في لجنة االختبارات النهائية  وذلك لدواع الجودة والتطوير،

وكانت االستجابات كالتالي:

عدد المراقبات الوظيفة
األساسية

عدد مراقبات 
االحتياط

عدد مرات تبديل 
المراقبات
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ج- االنجازات
١- خطه استقبال الطالبات على التفصيل التالي

   -إعداد خطة وآلية الستقبال الطالبات بفترة معالجة التسجيل بالفترة المحددة حسب التقويم األكاديمي وذلك على  
      بداية كل فصل دراسي .

   -استقبال قوائم المستجدات النهائية بعد اصدار األرقام األكاديمية. 
   -المشاركة بإعداد التهيئة للطالبات المستجدات. 

٢- الجدول الدراسي
   -إدخال المقررات الدراسية الخاصة بكل التخصصات على النظام بعد مقارنتها بالخطة الدراسية المعتمدة قبل بداية فترة      

    تسجيل الطالبات للتدقيق والرفع باالختالفات إن وجدت.
٣- التخصيص 

   -استقبال قوائم التخصيص من عمادة القبول والتسجيل للتدقيق للتأكد من استحقاق الطالبات للتخصيص والرفع      
    للعمادة إن وجد من ال يستحق .

   -دارسة طلبات التخصيص الفردية -تغير التخصص على النظام حسب فترة التخصيص -المعدل التراكمي -الشواغر   
    إلعطاءه موافق من عدمه .
4- التحويل الداخلي والخارجي 

   -إعداد قوائم للمحوالت الخارجي والداخلي طالبات وطالب المتقدمين لطلب التحويل على النظام حسب بيانات التحويل  
      لرفعها للجنة التحويل .

   -متابعة معادله المقررات للمحوالت تحويل داخلي -خارجي وذلك بتوضيح المقررات التي تمت معادلتها للطالبة حسب 
     المتابعة األكاديمية - لجنة المعادلة.  

   -دراسة طلبات معادلة المقررات للمحوالت تحويل خارجي بعد اعتمادها من لجنة المعادالت للتدقيق على البيانات الخاصة 
    بالمقررات. 

5- طلبات التسجيل 
   - دارسه طلبات التسجيل الخاصة بالطالبات في فترة تسجيل المقررات قبل بداية الفصل الدراسي وإعطاءها موافق من 

     عدمه حسب حالة كل طالبة.
6- فتره الحذف واإلضافة

   -تبعا لظروف جائحة كورونا وتعذر استقبال الطالبات حضوري بالكلية إلتمام مشاكل المقررات عليه تم انشاء رابط خاص 
    بإرسال المشاكل عليه عن طريق نماذج تعبأ من قبل الطلبة ومن ثم تحول إلى قوائم اكسل لسهولة الفرز باتباع تعليمات 

    واضحة وحسب جدولة زمنية محددة لكل برنامج ومستوى لاللتزام به تم انزالها بتويتر وتلغرام الكلية للعلم وااللتزام .
  -استقبال مشاكل الطالبات الالتي تعذر فتح الرابط معهم عن طريق ايميل وحدة الشؤون األكاديمية للنظر بمشاكلهم 

   والتواصل معهم . 
  -حل مشاكل الطالبات الخريجات وغير الخريجات )منتظمات -محوالت -زائرات( بالمقررات عن طريق المسجالت بمكاتب   

  التسجيل بالفترة المحددة حسب التقويم األكاديمي كزيادة عدد ساعات -تعارض -تجاوز متطلب -مقررات مستوى أدني-    
  مقررات مستوى أعلى- مقررات مشتركة -التدريب الميداني-أخرى.

7- االنسحاب من مقرر:
   -دارسه طلبات االنسحاب من المقرر الموجود على النظام وإعطاءه موافق من عدمه حسب حالة كل طالبة .

٨- التأجيل واالعتذار:
  -دارسة طلبات التأجيل واالعتذار للطالبات على النظام إلكمال الالزم نظاًما.

٩- إعادة القيد:
  -االطالع على طلبات إعاده القيد بعد االنقطاع من النظام وعمل دراسة لحاله للطالبات المنقطعات أو المنسحبات من    

   الكلية للتأكد من استحقاقها إلعاده القيد من عدمه حسب اللوائح الجامعية.
  -الرفع بالتقرير لوكيل الكلية للشؤون األكاديمية لعرضه على مجلس الكلية وإفادتنا بالرد .

وحدة القبول والتسجيل

أ- التشكيل 
أ. منال عبد الرحمن الملحم، رئيًسا

أ. هــــــــناء حمــــد الحـــمــــيـــد 
أ. أريـــــج منــصور الخـــــضرة

أ. ريـــــم ســــعـيد الغامــــدي 

ب- المـــــهـــــام
١- إعداد خطه استقبال الطالبات الخاصة بفتره الحذف واإلضافة.

٢- المشاركة في التهيئة الخاصة بالطالبات المستجدات .
٣- الجدول الدراسي.

٤- التخصيص .
٥- التحويل الداخلي والخارجي. 

٦- طلبات التسجيل على النظام.
٧- استقبال مشاكل المقررات للطالبات بفترة التسجيل )الحذف واإلضافة(. 

٨- االنسحاب من مقرر.
٩- التأجيل واالعتذار.

١٠- إعادة القيد.
١١- قوائم الطالبات المتفوقات.

١٢- قوائم الطالبات الخريجات.
١٣- الزيارة الداخلية والخارجية.

١٤- اإلنسحاب من الكلية )اخالء طرف(.
١٥- التحضير االلكتروني.

١٦- المكافأة المالية.
١٧- تجاوز المدة النظامية.

١٨- اإلفادة بالمعلومات حسب الصالحيات المخولة لوحده القبول والتسجيل.
١٩- إصدار اإلفادات.

٢٠- تدقيق جدول االختبارات الفصلية والنهائية.
٢١- االشراف على ايميل الشؤون األكاديمية بالرد على استفسارات الطالبات بما يخص الوحدة. 

٢٢- ربط البرامج األكاديمية بأعضاء هيئه التدريس )تنشيط جدول المعلم(.
٢٣- انشاء حساب لعضو هيئةالتدريس .

٢٤- لوحات اإلعالن.
٢٥- إعداد تقارير واحصائيات تتطلبها وحدة القبول والتسجيل.

٢٦- المشاركة بفعاليات -مبادرات تتطلبها الكلية.
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عدد الشعب المدخلة على النظامعدد الطالبات المستجدات

عدد طلبات التحويل الداخلي والخارجيعدد طلبات التخصيص

عدد مشاكل المقرراتعدد طلبات التسجيل 

د- إحصائيات وأرقام ١0- التفوق:
    -استقبال قوائم التفوق من عماده القبول والتسجيل إلعداد القوائم وترتيبها حسب المعدل التراكمي -التخصصات.

١١- التخرج:
     -التواصل مع عمادة شؤون الخريجين لترحيل أسماء الطالبات المتوقع تخرجهم والخريجات .

     -تدقيق أسماء الطالبات المتوقع تخرجهن )بعد انتهاء فتره الحذف واإلضافة(
       الخريجات )بعد انتهاء فتره االختبارات النهائية( للتأكد من استحقاقهن التخرج والرفع بها للوكيل العتماده على النظام.  

     -إعداد قوائم بأسماء الطالبات الخريجات غير المكتمل لتوجيهها لقسم الدراسة واالختبار ووكيل الكلية إلكمال الالزم.
     -إعداد قوائم بأسماء الطالبات الخريجات والمتوقع تخرجهم .

١٢- الزيارة الداخلية والخارجية:
     -دارسه طلبات الزيارة الداخلية -الخارجية من النظام العتماد الموافقة أو الرفض حسب شواغر الكلية بالمقررات 

      الدراسية الموجهة من قبل جامعتهن وعليه يتم تسجيل المقررات.
١٣- انسحاب من الكلية:

    -إعطاء مؤشر الموافقة من النظام على الطالبات الالتي قدمن انسحاب من الكلية )اخالء طرف انسحاب( .
١4- التحضير االلكتروني:

    -استقبال مشاكل أعضاء هيئة التدريس والطالبات بالتحضير االلكتروني. 
١5-المكافأة المالية:

    -استالم مسيرات المكافأة الشهرية والتفوق من رئيس قسم المكافآت إلكمال الالزم.
    -متابعه حاالت الطالبات الالتي لم تنزل لهن مكافأة والتأكد من استحقاقها من عدمه ورفعها لإلدارة المالية إلكمال 

     الالزم نظاما.
١6- تجاوز المدة النظامية:

   -دارسة حاالت الطالبات المتجاوزات المدة النظامية للرفع بها بتقرير يوضح حالةالطالبة األكاديمية خالل دراستها وحسب 
    معطيات محددة. 

١7- اإلفادة بالمعلومات حسب الصالحيات المخولة لوحده القبول والتسجيل:
     -أرقام اتصال للطالبات -وضع الطالبة األكاديمي )تأجيل -اعتذار -انسحاب من الكلية-انقطاع( للتأكد من وضع الطالبة 

     بقوائم الحرمان -أعداد الطالبات - بيانات المقررات تفصيلي على النظام حسب احتياج االختبارات الفصلية والنهائية .   
    -تقارير بالبرامج األكاديمية عند طلبها من اللجان بالكلية أو الوحدات األكاديمية أو أعضاء هيئة التدريس.

١٨- إصدار إفاده للطالبات:
     -تبعا للوضع األكاديمي للطالبة )خريجة -متوقع تخرجهم( -إثبات تاريخ تسجيل المقررات.

١٩-جدول االختبارات الفصلية والنهائية:
    -مراجعه جدول االختبارات الفصلية والنهائية المرسل من قبل لجنة الجداول الدراسية والتدقيق عليه حسب الخطط 

     األكاديمية ومعطيات محدده إلعالنه للطلبة.
٢0- االشراف على البريد االلكتروني للشؤون األكاديمية:

      -االشراف عليه للرد على استفسارات الطالبات بما يخص القبول والتسجيل .
      -الرد على استفسارات الطالبات حسب وسائل التواصل االجتماعي إما عن طريق: رقم التحويلة -االيميل الجامعي 

       الخاص -الجوال - تويتر.
٢١- ربط البرامج األكاديمية بأعضاء هيئة التدريس )تنشيط جدول المعلم(:

     -عند إدراج قسم أكاديمي ألي عضو هيئة تدريس لم يدرج مسبقا يتم ربطه بالنظام إلضافة المقررات التي تتبع    
     القسم األكاديمي وعليه يتم الربط له.

     -تنشيط حساب عضو هيئه التدريس على النظام في حال حالته غير نشط.
٢٢- إنشاء حساب لعضو هيئه التدريس:

    - يتم إنشاء حساب ألعضاء هيئة التدريس )الجدد -المتعاونين( بالنظام مرتبط بالكلية ليتم عليها ربط المقررات له.
٢٣- لوحات اإلعالن:

    -تحديث لوحات اإلعالن الخاصة بالوحدة باستمرار حسب المستجدات من عمادة القبول والتسجيل.
٢4- إعداد تقارير وإحصائيات تتطلبها وحده القبول والتسجيل.

    - بكل فصل يتم إعداد تقارير واحصائيات أساسيه خاصة بمعلومات عن بيانات تحت مظلة الوحدة وحسب احتياج اللجان 
     الوحدات االدارية -أعضاء هيئة التدريس.

٢5- المشاركة بفعاليات -مبادرات تتطلبها الكلية.
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عد طلبات التأجيل واالعتذارعدد طلبات االنسحاب

عدد الطالبات الخريجاتعدد طلبات إعادة القيد

عدد طلبات االنسحاب من الكليةعدد طلبات الزيارة الداخلية والخارجية 

عد طلبات تجاوز المدة النظاميةعدد طلبات المكافأة المالية

عدد التقارير واالحصائياتعدد إفادات الخريجات
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وحدة شؤون الطالبات

أ- التشكيل 
أفـــــنـــان محمد الــــغـــــريـــب، رئيًسا.

أ. هند ابراهيم العبــدالحي 

ب- األهداف 
١- تنمية وتطوير المهارات الشخصية المختلفة لدى الطالبات.

٢- المساهمة في توفير بيئة تفاعلية تتيح فرص التواصل و التعارف والمنافسة داخلًيا و خارجًيا.
٣- إعداد و تأهيل طالبات بكفاءة عالية و ذو قدرات قيادية و روح ريادية ُتساهمن بفاعلية في مجال األعمال.

ج- المــــهام 
١-إعداد خطة األنشطة الالمنهجية و الرفع لعمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات بمبلغ السلفة المالية.

٢-البدء بتنفيذ األنشطة المعتمدة بعد استالم مبلغ السلفة.
٣-اإلشراف على خطط األندية العلمية التخصصية والرفع بها.

٤-اإلشراف على الفعاليات المقامة من قبل وكالة عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات و حث الطالبات على  
   المشاركة بها.

٥-إعداد تقرير سنوي ألعمال الوحدة.
٦-اإلشراف على حفل التفوق و حفل التخرج المقام من إدارة الجامعة حسب التغيرات المعمول بها بسبب جائحة كورونا.

د- المجتمعات العلمية 

  عــــــام األمل

كل سنـــــــــة جــــــــديدة تحـــــمــــــل لـــــنــــــا فـــي طّياتها أحـالًما و آمااًل.. وفــــــي أحــــد األركـــــان تكــــمن حــــّلة 
األنــــشطة الــــطالبية الجديدة، طموح، طاقة، وسعي يحتاج أمل!

ويستمر األصفر ليجّدد الطموح، وُيحيي شعلة اإلبداع والتمّيز في روح سّباقة، متفائلة تسعى بإبداٍع 
وإصرار .. 

تلك هي روح األنشطة الطالبية                                                                              
الشغف! هو قيمة جملت جهودنا للسنة الماضية وتجددت  باألمل ليكون رفيق رحلتنا في عامنا هذا ..

ففي ظل األمل تولد األحالم، تتحقق األهداف ، ببصيص األمل نسعى، نجتهد، فننجز الصعاب 
ويحلو المسير.                                                                                                                                      

عدد الفعاليات المقامة النائبةالقائدةمشرفة النادي
عدد أعضاء الناديخالل العام الجامعي

مجتمع العلوم المالية

١٢٥٦أمينة وليددانة الحربيم.لمياء الدوسري

مجتمع  المحاسبة

٦٣٨فاطمة المسعودنورة القحطانيم.ع هالة التركي

مجتمع التسويق

٣٣٠فاطمة غصنةعائشة الملحمد. منى حاتم

مجتمع  إدارة األعمال

٢٢٢هياء الجبرفاطمة الجعفريم. نورة السعيد

مجتمع نطم المعلومات اإلدارية

٢٠-نور الفريحنوف القرعاويد. والء حسن
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

 تهيئة الطالبات المستجدات )عن بعد(

تاريخ التنفيذنبذة

بالتحديــات  ملــيء  عــام  بدايــة  مــع 
األمــل  رحلــة  لخــوض  واإلصــرار 
اســتقبلت كليــة الدراســات التطبيقيــة 
الفصــل  فــي  المجتمــع  وخدمــة 
 )   ٢٩٢  ( عــدد  األول  الدراســي 
ابتــدأ  افتراضــي  وّدي  لقــاء  فــي 
 ، المســتجدات  بالطالبــات  بالترحيــب 
لســعادة  كريمــة  اســتضافة  وتخللــه 
والتســجيل  القبــول  عمــادة  وكيلــة 
نهــى  الدكتــورة  التســجيل  لشــؤون 
مــن  مختلفــة  ومشــاركات  المــال، 
ذات  الداخليــة  واألقســام  الوحــدات 
بجولــة  البرنامــج  ختمنــا   ، الصلــة 
والقاعــات  الكليــة  لمبانــي  افتراضيــة 
ســائلين  الدراســية  والفصــول 
لبناتنــا  والســداد  التوفيــق  المولــى 
العلميــة. مســيرتهم  فــي  الغاليــات 

٩-١-١٤٤٢هـ 

عدد 
المستفيدات

٢٩٢ طالبة 
مستجدة

اإلعالن عن عام األمل وفتح رابط االنضمام 
السنوي 

تاريخ التنفيذنبذة

 فــي ظــل ظــروف العــام االســتثنائي 
الطالبيــة  األنشــطة  فريــق  ظهــر 
والتفــاؤل  األمــل  يملؤهــا  بــروح 
ــدات  ــر تغري ــك عب بالقــادم األجمــل وذل
الفريــق  عضــوات  لجميــع  متزامنــة 
فــي  طالبــة   ٦٩ عددهــن  البالــغ 
خمســة لجــان متعــددة، كمــا تــم فتــح 
األنشــطة  لعضويــة  التســجيل  بــاب 
ــة  ــّي كتاب ــة الســنوية فــي لجنت الطالبي
المحتــوى اإلبداعــي والتصاميــم وقــد 
طالبــة(   ٣٤٥( المســجالت  عــدد  بلــغ 
طالبــة  )١٦( واختيــار  مقابلتهــّن  تــم 

١٥-١-١٤٤٢هـ

عدد 
المستفيدات

-

 االحتفاء باليوم الوطني السعودي التسعون

تاريخ التنفيذنبذة

أن  إال  المســافات  بعــد  مــن  بالرغــم 
الدراســات  كليــة  منســوبات  قلــوب 
ــة وخدمــة المجتمــع اجتمعــت  التطبيقي
محفــل  فــي  ثــرى  بأغلــى  لالحتفــاء 
بــأن  فيــه  الكلمــة  توحــدت  افتراضــي 
مأمــن   ، الزمــان  مجــد  هــو  وطننــا 
تخلــل  البنيــان.  متيــن  و  اإلنســان، 
مســابقة  وطنيــة،  قصيــدة  الحفــل 
علــى  وأثرهــا  العلميــة  التخصصــات 
إنجــازات  الغالــي،  وطننــا  اقتصــاد 
الكليــة خــالل فتــرة جائحــة  منســوبات 
أن  اللــه  نســأل  وأخيــًرا  كورونــا، 
أمنهــا عليهــا  ويديــم  بالدنــا  يحمــي 
 وأمانها.                                                                               .

٥-٢-١٤٤٢هـ

عدد 
المستفيدات

٦٧٠ طالبة 
٦٧ عضو 

من الهيئتين 
التعليمية 
واإلدارية

 حفل الطالبات المتفوقات

تاريخ التنفيذنبذة

 أقامــت وكالــة عمــادة شــؤون الطــالب 
افتراضــي  حفــل  الطالبــات  ألنشــطة 
الجامعــة  مــن  المتفوقــات  للطالبــات 
وشــاركت وكيلــة الكليــة بتهنئــة خاصــة 
التطبيقيــة  الدراســات  كليــة  لطالبــات 
وخدمــة المجتمــع المتفوقــات والبالــغ 
عددهــّن   ٨٨٧  ، وقــد أعــدت الوحــدة 
مــن  للمتفوقــات  تهنئــة  فيديــو 
منســوبات الكليــة وصلهــّن عبــر رســائل 
التفــوق محفــل  صبــاح  فــي  بريديــة 

٢٧-٣-١٤٤٢هـ

عدد 
المستفيدات

٨٧٨ طالبة

ج- االنجازات

 ١- األنشطة الطالبية
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

مشاركة الطلبة في المونديال الثقافي على 
مستوى الجامعة

تاريخ التنفيذنبذة

أقامــت وكالــة عمــادة شــؤون الطــالب 
بيــن  تنافســية  ثقافيــة  مســابقة 
كليــات جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن 
مــن: كاًل  الكليــة  مثــل  وقــد  فيصــل 

أحمد الهارون
مريم السعدي

فهد الحربي
وقــد تصّعــد الفريــق للمرحلــة النصــف 
النهائيــة، كمــا حصلــت كليــة الشــريعة 
األول. المركــز  علــى  والقانــون 

٩-٤-١٤٤٢هـ 

عدد 
المستفيدات

-

 ميدان اإلمتحانات

تاريخ التنفيذنبذة

 أطلقــت الوحــدة عبر حســابها الرســمي 
ميــدان  حملــة  تويتــر   برنامــج  فــي 
اإلمتحانــات وهــي عبــارة عــن رســائل 
روحانيــة ســاهمت بشــكل  و وقفــات 
ملحــوظ فــي دعــم الطالبــات معنوًيــا 
النهائيــة اإلمتحانــات  فتــرة  أثنــاء 
و ذلــك عبــر  تغريــدات دوريــة تضمنــت 
طلــب  أجــر   (: منهــا  مواضيــع  عــدة 
شــهر  فــي  الدعــاء  فضــل   ، العلــم 
رمضــان المبــارك، أوقــات و مواطــن 
أثــًرا  الحملــة  تركــت   ،  )... اإلســتجابة 
الطالبــات. لــدى  إيجابًيــا  و  طّيًبــا 

٩ / ٢٤-٩-١٤٤٢هـ

عدد 
المستفيدات

طالبات الكلية

 االحتفاء بالطالبات الخريجات

تاريخ التنفيذنبذة

في ظّل ظـــــروف اإلحتــــــفـــــاء بالــــطالبات الخريجـــــات عن بعد  بسبـــــب الجائحـــــة العالــــمية
)فايــروس كورونــا( شــاركت كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع بناتهــا الخريجــات فرحــة 

تخرجهــن و إكمالهــن المســيرة الجامعيــة وذلــك مــن خــالل مــا يلــي:

١- نشر مقطع مرئي تشويقي للطالبات الخريجات قبل استالم زّي التخرج.
ــات الخريجــات وعددهــن  ــة العالقــات عــن  أســماء الطالب ــت الوحــدة بالتعــاون مــع لجن ١- أعلن

.Twitter ٥٢١( عبــر المنصــة الرســمية للكليــة علــى برنامــج(
٢- تهنئــة الطلبــة مــن قبــل عميــد الكليــة ووكيلــة الكليــة لشــؤون الطالبــات ووكيــل الكليــة 

للشــؤون األكاديميــة  .
ــة بناتهــّن الخريجــات بمقطــع مرئــي مــن  ــة واإلداري ــن التعليمي ٣- شــاركت منســوبات الهيئتي
إعــداد الوحــدة عبــرن بــه عــن فرحتهــّن وفخرهــّن وتــم إرســاله للطالبــات عبــر البريــد االلكترونــي. 

٤- تنظيم موقع استالم عباءات التخرج وسط إجراءات احترازية متكاملة خالل يومين.

متمنين لهّن دوام التوفيق والسداد

٧\١٥ -١٠ -١٤٤٢هـ

عدد المستفيدات

٥٢١ طالبة

يمكنكم مشاهدة المقطع المرئي 
الخــاص بتهنئــة الخريجــات مــن خــالل 

QR CODE تصويــر الـ
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

 ٢- المجتمعات العلمية

مجتمع إدارة األعمال

عدد نبذة عامةتاريخ التنفيذاسم المنشطم
المستفيدين

١٧\١٨ - ٨ -١٤٤٢هـمرحلة إدارية ١

سلسة لقاءات حوارية لمدة 
يومين على التوالي تتضمن 

جلسات حوارية بين خريجين 
تخصص إدارة أعمال ومحاور، 

يتم من خالل هذه الجلسة 
تسليط الضوء على نجاح 
التجربة التي مر بها خريج 

تخصص إدارة األعمال بهدف 
إفادة المهتمين سواًء من 
طلبة التخصص أو خريجين 

تخصص إدارة األعمال.

٢٠٠

مجتمع العلوم المالية

عدد نبذة عامةتاريخ التنفيذاسم المنشطم
المستفيدين

٢٩ - ٨ -١٤٤٢هـويبنار الرقمنة والتقنية المالية ١

يتمحور اللقاء حول البنوك 
الرقمية والنظرة المستقبلية 

التي تدور حولها في المملكة 
العربية السعودية، وماعالقة 

الذكاء االصطناعي بظهورها

٦٠

١٢ - ٨ -١٤٤٢هـهاشتاق #وديعة_للمستقبل٢ 
تم إطالق هاشتاق يهدف إلى 

نشر الوعي عن المفاهيم 
المالية بين طالبات التخصص.

-

سلسلة تغريدات: أسهم شركة ٣
GameStop١٢ - ٧ -١٤٤٢هـ

توّضح السلسلة أهم األسباب 
التي أدت إلى ارتفاع أسعار 

أسهم شركة GameStop خالل 
فترة زمنية قصيرة

أسئلة عن بعض المقررات لجميع 
المستويات في التخصص

٣ - ٤ -١٤٤٢هـ
ولمدة أربع أسابيع

يهدف النشاط إلى طرح 
سؤال من مقرر واحد في 

تخصص العلوم المالية من 
المستوى الخامس إلى 
المستوى الثامن، ويتم 

الحصول على السئلة من 
أعضاء هيئة التدريس في 

التخصص وعندما يتم الحصول 
على اإلجابة الصحيحة من أحد 

الطلبة يتم إضافة درجة له في 
المقرر.

٢٥ - ١ -١٤٤٢هـالتداول االفتراضي٥

يهدف النشاط إلى إجراء 
منافسة بين عّدة أشخاص 

لتجربة التداول االفتراضي في 
السوق المالية السعودية، 

وفي نهاية فترة النشاط يتم 
اختيار الفائز صاحب المحفظة 

االستثمارية ذات المبلغ 
المرتفع

١٠

ويبنار: تطبيق حّي على أساسيات ٦
التحليل الفّني

٢٣ - ١١ -١٤٤٢هـ

يهدف الويبنار إلى توضيح 
أهم األساسيات التي يجب 

اتباعها عن القيام بعملية 
التحليل الفني لمتابعة أسعار 

األسهم التي تساعد على 
التداول الصحيح في األسواق 

المالية.

-

١ - ٢ -١٤٤٢هـسلسلة تغريدات: التالعب باألسعار٧

تتناول التغريدات شرح للفرق 
بين مصطلح التالعب بالسوق 
واألسهم، وكيف يتم التالعب 

بالسوق، وأهم األساليب 
الشائعة للتالعب وأضرارها، 
مع ذكر أهم عمليات التالعب 

التي حدثت في األسواق 
المالية في العالم.

٤ - ١ -١٤٤٢هـسلسلة تغريدات: حوكمة الشركات٨

تتناول التغريدات شرح 
لمفهوم حوكمة الشركات مع 

توضيح بعض المصطلحات 
المتعلقة به.

٢٦ -١٢ -١٤٤١هـسلسلة تغريدات: التقنية المالية٩

تتناول التغريدات شرح 
لمفهوم التقنية المالية مع 
توضيح بعض المصطلحات 

المتعلقة به.

١٩ -١٢ -١٤٤١هـسلسلة تغريدات: األسواق المالية١٠ 

تتناول التغريدات شرح 
لمفهوم األسواق المالي، مع 

توضيح بعض المصطلحات 
المرتبطة بها.

٥ -١٢ -١٤٤١هـسلسلة تغريدات: االندماج١١

تتناول التغريدات شرح 
لمصطلح االندماج مع توضيح 
بعض المصطلحات المتعلقة 

باالندماج، كما تم طرح عّدة 
أسئلة اختيارية.

سلسلة تغريدات: ضريبة القيمة ١٢
٢ - ١٢ -١٤٤١هـالمضافة

تتناول السلسلة شرح 
لمصطلح ضريبة القيمة 

المضافة مع شرح بعض 
المصطلحات المرتبطة بها، مع 

بيان أثر جائحة كورونا عليها.
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مجتمع التسويق

عدد نبذة عامةتاريخ التنفيذاسم المنشطم
المستفيدين

 )رحلة عبر الرؤية الى ٢٠٣٠( ١
٢٩-٣-١٤٤٢ هـ

إلى
٢-٤-١٤٤٢هـ

اليوم األول: يركز على مهارات 
المسوقين والذي يهدف 
إلى التعرف على مهارات 

المسوقين واالثراء وكسب 
أهم مهارات المسوقين 

ل٢٠٣٠ بالتعاون مع األستاذة 
هند الحميدان. 

اليوم الثاني: تركز على الترفيه 
والثقافة وتهدف الى معرفة 

دور الترفيه والثقافة في دعم 
العالمات التجارية الوطنية 

٢٠٣٠  وتأثيرها واظهار مكانة 
الهوية الثقافية المميزة للملكة 

واالرث الثقافي بالتعاون مع 
استاذة راوية الشمري.

اليوم الثالث: ويركز على 
التسويق السياحي  للمملكة 

والذي يهدف إلى معرفة دوره 
الجوهري في دعم رؤية ٢٠٣٠ 
وتوضيح تأثير التسويق على 

االقتصاد وابراز جهود المملكة 
في السياحة بالتعاون مع 

المهندس هاني رجب.

١٩٤

برنامج لقاءالخريجات٢ 
٢٦-٦-١٤٤٢هـ )نظرة للمستقبل القريب(

ٕاقامة وتنظيم لقاء ودي مع 
خريجات قسم التسويق و 
التحدث عن تجربتهم في 

ميدان العمل وماهي الفروق 
بين الميدان االكاديمي 

والميدان العمل التجاري .

٦٠

١٧-٨-١٤٤٢هـفعالية )التسويق وصناعة األفالم(٣

ابراز دور التسويق في 
مجال صناعة األفالم والذي 

يستهدف طالب وطالبات 
الجامعة ويتضمن فقرات 
تعرض تسلسل الفترات 

الزمنية لتطور دور السينما 
واألفالم في السعودية.

٨٠

مجتمع المحــاسبـــة

عدد نبذة عامةتاريخ التنفيذاسم المنشطم
المستفيدين

١٧-٢-١٤٤٢ هـأهمية مهنة المحاسبة ١

- التثقيف بأهمية تخصص 
المحاسبة .

- الثقيف بمتطلبات السوق 
المهني .

- التشجيع على الدخول لسوق 
العمل المحاسبي .

٨٠

٢٥-٢-١٤٤٢هـشهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة ٢ 

- التعرف على أنواع الضرائب 
واهمية التخصص في ضريبة 

القيمة المضافة.
- معرفه حاجة سوق العمل 

للمتخصصين في ضريبة 
القيمة المضافة.

- التعرف على مؤهالت 
الدخول لالختبار وأهم المراجع 

والتحضير لالختبار  .

٤٠

المحاسبة التعليم والمهنة وحاجة ٣
٢٧-٦-١٤٤٢هـالسوق 

- معرفة اهمية تخصص 
المحاسبة.

- اهتمام المملكة وتطويرها 
للمهنة.

- توضيح التحول إلى المعايير 
الدولية.

- التعريف بالشهادات المهنية.
- مستقبل الوظائف لتخصص 

المحاسبة.

١٣٠

٢٨-٦-١٤٤٢هـالماجستير في المحاسبة٤

-توضيح الفرق بين الماجستير 
المهني واألكاديمي.

-توضيح آليه االبتعاث 
الخارجي.

-المساعدة في تحديد المسار 
بعد التخرج.

٧٠

٤-٧-١٤٤٢هـالمحاسبة القضائية٥

-فهم دور المحاسبة القضائية
-معرفة مجاالت عمل 
المحاسب القضائي.

-فهم المهارات والصفات 
الواجب توفرها في المحاسب 

القضائي.

١٤٠

شهادة التعامل في األوراق المالية ٦
)١ - CME(٤-٨-١٤٤٢هـ

-تعريف بالشهادة واقسامها.
-معرفة نقاط القوة والضعف 

في التدريب.
-اهم النقاط الجتياز االختبار.

٨٠
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صور متنوعة إلعالنات األنشطة المقامة
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المجلس الطالبي - شطر الطالبات

أ- تشكيل المجلس الطالبي

المجلس الطالبي بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

المهمةاإلسمم

رئيس المجلسإرم إبراهيم حجر ١

نائب رئيس المجلسجود محمد القحطاني٢

أمين المجلسعبير صالح العوهلي٣ 

مشرف األنشطة الطالبيةساره محمد مشهور٤ 

المسؤول اإلعالميسارا فهد عبد الله العكروش٥ 

عضوًانجالء وليد الجاسم٦

عضوًاهتوف عبد الله الدوسري٧

عضوًارزان راضي السعيد٨

عضوًاديم خالد الخضير٩

عضوًاجود محمد العتيبي١٠

عضوًالميس سليمان الرويلي١١

عضوًانوره خالد الدوسري١٢

عضوًالمى منصور السبيعي١٣

عضوًاروان محمد الهاجري١٤

عضوًاساره إبراهيم المتكي١٥

عضوًالينا محمد الحربي١٦

عضوًاغيداء غنام الداوود١٧

عضوًانوره عبد الرحمن المقري١٨

عضوًافي محمد القحطاني١٩

ب- المهام
١- نقل مقترحات الطالب ومرئياتهم لعميد الكلية.

٢- تمثيل طالب الكلية في االجتماعات والمناسبات ذات العالقة بالقضايا األكاديمية التي تهم الطالب.
٣- اإلشراف على النادي الطالبي لألنشطة داخل الكلية وتنظيم أنشطة العام الدراسي الجامعي المختلفة.

٤- المشاركة في تطوير البرامج والخطط الدراسية بالكلية من خالل األخذ باقتراحات الطالب.
٥- توثيق جميع الخطط واألنشطة الخاصة بالمجلس الطالبي في السجالت الخاصة بها.

٦- حضور اجتماعات مجلس الكلية بناًء على دعوة من عميد الكلية إذا تطلب األمر ذلك.

ج- االنجازات

عدد تاريخ التنفيذعنوان اللقاء/ ورشة العملم
نبذة عامةآلية التنفيذالمستفيدين

منصة طلبة الكلية١٣ - ١٢- ١٤٤١هـمسابقة صيف المواهب١
Twitter

أقام المجلس مسابقة بعنوان 
)صيف المواهب(.

الهدف من المسابقة:
المساهمة في تخفيف اآلثار 

النفسية لجائحة فيروس 
"كورونا".

تتكون المسابقة من ثالث 
مسارات: رسم، تصميم، تصوير.

إرشادات مسار الرسم: 
يجب أن يتالءم مع األخالقيات 
العامة في المجتمع وأن يكون 

معبرًا.
إرشادات مسار التصميم:

تصميم شعار للكلية يتالءم مع 
هوية الكلية.

إرشادات مسار التصوير:
أن يكون التصوير إما مشاركة 

للطبيعة ومعالم المنطقة 
الشرقية، أو داخل الحرم 

الجامعي.
معايير التحكيم:

 االلتزام بإرشادات المشاركة 
واإلرشادات الخاصة بكل قسم، 

عدد الاليكات.

٢

المشاركة في برنامج 
تهيئة  الطالبات 

٢٥٠ طالبة٥  - ٢- ١٤٤٢هـالمستجدات

برنامج 
االتصال 
المرئي 
Zoom

ناولت التهيئة:
- إعداد ملف تعريفي بكل 
تخصص، من حيث: الخطة 

الدراسية، والفرص الوظيفية 
التي يوفرها.

- اعداد مجموعات على قناة 
تليجرام وتكليف طالبة من كل 

تخصص لشرح الملف والرد على 
استفسارات الطالبات بشأن 

التخصص المعني.
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المشاركة باالحتفاء  باليوم ٣
٦ - ٢- ١٤٤٢هـالوطني

طلبة الكلية

منصة 
Twitter

أعد أعضاء المجلس فيديو لالحتفال 
باليوم الوطني، يبين جهود المملكة 

في الحفاظ على أمن وصحة 
مواطنيها خالل فترة جائحة كورونا.

الهدف من الفيديو-
ترسيخ االنتماء والوالء للوطن

٤

تصميم منشورات تضم 
أهم التطبيقات في 
األجهزة الذكية التي 

تحتاجها الطالبة الجامعية 

٧- ٢- ١٤٤٢هـ

هدف الفعالية: تسهيل عملية 
التعليم عن بعد.

تمت مشاركة تطبيقات تفيد الطالبة 
منها:

- تطبيقات لتعلم اللغة اإلنجليزية.
- تطبيقات مفيدة في الحياة 

الجامعية )عمل الخرائط المفاهيمية – 
كتابة المهام(

- التطبيقات األساسية للجامعة 
)OUT LOOK- ZOOM(

شكرًا لك يا معلمي على ٥ 
١٨- ١٢- ١٤٤١هـهذا العطاء

قام المجلس بتفعيل اليوم العالمي 
للمعلم بهدف تقدير وتكريم أعضاء 

هيئة التدريس. 
تناولت المبادرة إعداد وإرسال 

شهادات شكر لكافة أعضاء هيئة 
التدريس بالكلية.

الحملة التعريفية بالمجلس ٦
١- ٣- ١٤٤٢هـالطالبي

أعدد المجلس برنامج توعوي 
بأهمية المجلس الطالبي وأهدافه 
وأنشطته واالمتيازات التي يمنحها 

ألعضائه، تضمن البرنامج: 
- فيديو تعريفي بالمجلس من حيث 

شروط الترشح واالمتيازات التي 
يمنحها ألعضائه.

- مطويات تعريفية بالمجلس 
الطالبي.

٣- ٣- ١٤٤٢هـنجدد البيعة ٧

أعد المجلس فيديو بمناسبة تجديد 
البيعة والوفاء للوطن 

محتوى الفيديو: تضمن عبارات تهنئة 
وتجديد للبيعة بأصوات جميع أعضاء 

المجلس.

٢٦- ٩- ١٤٤٢هـكيفية تحديد التخصص٨

طالبات 
المستوى 

الرابع 
٣١١ طالبة

أقام المجلس فعالية بعنوان )كيفية 
تحديد التخصص(.

الهدف من الفعالية: 
- التعريف بتخصصات كلية الدراسات 

التطبيقية وخدمة المجتمع. 
- أسس اختيار التخصص المناسب.
- الرد على استفسارات الطالبات 

بخصوص اختيار التخصص.

معنا خريطة تخصصك، ٩
١٠ - ٤- ١٤٤٢هـوشغفك هو بوصلتك

طالبات 
المستويات 

التأهيلية

١٦٠ طالبة

برنامج 
االتصال 
المرئي 
Zoom

أقام المجلس لقاء بعنوان )معنا 
خريطة تخصصك، وشغفك هو 

بوصلتك(.
الهدف من اللقاء: 

رسم الطريق الصحيح بخطوات 
واضحة لمساعدة الطالبة وتوجيهها 

مهنًيا للتخصص المناسب.
تناول اللقاء:

- التعريف بتخصصات كلية الدراسات 
التطبيقية وخدمة المجتمع )نبذة 
تعريفية، المجاالت والمسميات 

الوظيفية، الخطة الدراسية(.
-المستقبل الوظيفي للتخصصات 
السابق ذكرها في ظل رؤية ٢٠٣٠.
- أسس اختيار التخصص المناسب.
- الرد على استفسارات الطالبات.

ورشة عمل "اختبارات بال ١٠
١٢٢ طالبة١٧- ٤- ١٤٤٢هـقلق"

محاور الورشة:
- تعريف القلق 

- األسباب المؤدية للقلق.
-االستراتيجيات المثلى لالستعداد 

الجيد لالختبارات.
- التعامل االيجابي مع قلق االختبار.
- استغالل القلق االيجابي للتفوق.

- تصحيح نظرة الطالبة لالختبار.

 ١١
إعداد فيديو توعوي 

باإلجراءات الوقائية فترة 
االختبارات النهائية

منصة طلبة الكلية٢١- ٤- ١٤٤٢هـ
Twitter

الهدف:
توعية الطالبات بالتدابير الوقائية 

من جائحة كورونا وذلك خالل فترة 
االختبارات النهائية

سلسلة لقاءات تنوير

ورشة التخطيط ١
١٤- ٦- ١٤٤٢هـاالستراتيجي

 ٩٧
طالب وطالبة

برنامج 
االتصال 
المرئي 
Zoom

الهدف من الورشة:
  شرح أهمية التخطيط االستراتيجي 

في حياة الطالبة الجامعية لتحقيق 
أهدافها العملية والعلمية. 

٢١ - ٦- ١٤٤٢هـ فن مخاطبة الجمهور ٢
 ١٢٦

طالب وطالبة

محاور من الورشة:
- مهارة فن اإللقاء.

- أهمية مهارة فن اإللقاء.
- كيفية اكتساب مهارة فن اإللقاء.

٢٧ - ٦- ١٤٤٢هـ السيرة الذاتية  ٣
 ١٢٠

طالب وطالبة

 الهدف من الورشة:
- شرح مكونات السيرة الذاتية.
- خطوات إعداد السيرة الذاتية.

- معلومات هامة تميز الشخص 
بسيرته الذاتية.



التقرير السنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

198199

١٤٤١-١٤٤٢هـ 

٤ - ٧- ١٤٤٢هـكيف تبدأ مشروعك ٤
 ٣٢

طالب وطالبة

برنامج 
االتصال 
المرئي 
Zoom

الهدف من الورشة:
- أهمية المشاريع في وقتنا الحالي.

- كيفية تحقيق إيرادات ودخل 
شخصي من المشاريع.

- التغلب على العوائق االقتصادية 
واالستمرار بالمشروع.

٣- ٨- ١٤٤٢هـ الوظيفة األكاديمية  ٥
 ١٣٧

طالب وطالبة

الهدف من الورشة:
- توضيح مفهوم الوظيفة 

األكاديمية.
- متطلبات الوظيفة األكاديمية.

- أهم النقاط التي يجب التركيز عليها 
للحصول على وظيفة أكاديمية.

- أهم المهارات التي يجب اكتسابها 
للحصول على وظيفة أكاديمية.
طريقة التقديم على الوظيفة 

األكاديمية.

 ٦ 

الشهادات المهنية في 
المحاسبة 

٧٢ طالبة١١- ٨- ١٤٤٢هـ

الهدف من الورشة:
- أهم الشهادات المهنية المطلوبة 

في مجاالت العلوم اإلدارية وخاصًة 
في تخصص المحاسبة.

- ذكر أهم المواضيع المتطلب 
دراستها الكتساب تلك الشهادات.

-أهم الشروط والمتطلبات للحصول 
على تلك الشهادات.

صور متنوعة للفعاليات المقامة.
صور متنوعة للفعاليات المقامة.
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

شعبة تنمية المهارات والتعليم المستمر

أ- التشكيل 
أ.فاطمة علي المالكي .

ب- المهام 
١- التواصل مع الجهة المعنية لتنفيذ الورش التدريبية وتحديد متطلباتها.

٢- تصميم الخطة المتفق عليها ضمن تقويم زمني محدد -ويشمل إجراء التعديل الالزم إلعادة جدولة أي برنامج تدريبي 
    في حالة لم يتم تنفيذه في الزمن المحدد.

٣- التواصل مع الجهة المختصة )لحجز قاعة التدريب )حضوري( -إنشاء رابط الورشة التدريبية )عن ُبعد(.
٤- التحقق من جاهزية مكان التدريب، وتأمين المتطلبات الالزمة )حضوري( -التحقق من سير الورشة التدريبية ومتابعتها   

    طوال فترة انعقادها )عن ُبعد(.
٥- تصميم اإلعالن وتوجيه الدعوات للمعنيين بحضور الورش التدريبية.

٦- إعداد كشف حضور المشاركين.
٧- تصميم نموذج التقييم المتفق علية للورش التدريبية وتطبيقه عند انتهاء كل منها، وتحليل النتائج وكتابة تقرير عنها.

٨- إرسال بيانات المشاركين وفق المطلوب للجهة المنفذة للدورات إلصدار الشهادات للمشاركين.
٩- إعداد نموذج كشف استالم وتسليم الشهادات.

١٠- عمل قاعدة بيانات خاصة بالورش التدريبية التي تنفذها الجهة المختصة.

١١- رفع تقرير شامل حول الورش التدريبية التي تم تنفيذها نهاية الفصل الدراسي.

١٢- التنسيق والتواصل ما بين المدرب المقترح بإقامة البرنامج التدريبي والجهة المنفذة للبرنامج في تحديد متطلبات 

      العقد )االتفاقية ما بين الطرفين(.

١٣- إعداد تقرير بيانات مالية وفق الحسابات المالية عند عقد كل برنامج.

١٤- متابعة حاالت االنسحاب من البرامج التدريبية والتحويل فيما بينها من قبل المتدربين.

ج- اإلنجازات

١- البرامج الداخلية المنعقدة خالل العام الجامعي لمنسوبات الكلية

عدد تاريخ التنفيذعنوان اللقاء/ ورشة العملم
نبذة عامةآلية التنفيذالمستفيدين

برنامج )السحابة ١
١٤ موظفة١٥ - ٦- ١٤٤٢هـااللكترونية الخاصة(

برنامج 
االتصال 
المرئي 
Zoom

السحابة االلكترونية هي 
تكنولوجيا تعتمد على نقل 

المعالجة ومساحة التخزين الخاصة 
بالحاسوب الى ما يصطلح علية 
السحابة، وهي جهاز خادم يتم 

الوصول إليهعن طريق االنترنت، 
وبهذا تتحول برامج تكنولوجيا 
المعلومات من منتجات الى 

خدمات.

برنامج٢
 )Microsoft Planner(٢٠ موظفة١٥ - ٦- ١٤٤٢هـ

برنامج 
االتصال 
المرئي 
Zoom

هو برنامج مكتبي من برامج 
مايكروسوفت، يختلف عن 

مايكروسوفت وورد في كونة يركز 
أكثر على تصميم الصفحة ال على 

النصوص والمقاطع 

 ٣
برنامج

 )Microsoft Stream(١٠ موظفات٢٠ - ٦- ١٤٤٢هـ

الهدف من البرنامج بأن البرنامج 
يسمح للمنظمات والشركات 

والعاملين فيها بالتواصل والتعاون 
عبر تسهيل رفع ومشاركة والوصول 

الى ملفات الفيديو الخاصة 
بهم بدون الخوف على أمن تلك 

المقاطع.

برنامج٤ 
 )Microsoft Sway(٩ موظفات٢٢- ٦- ١٤٤٢هـ

تسهيل العمليات الحسابية والتعامل 
بسهولة مع كم هائل من البيانات .

٥
برنامج

 )طريقة عمل توقيع 
الكتروني للمستندات(

١٤ موظفة٢٦- ١- ١٤٤٢هـ

هو وسيلة لتوقيع المستندات 
الكترونيًا. مثلة مثل التوقيع اليدوي 

، فانة يثبت هويتك في العالم 
االلكتروني وفي جميع تعامالتك 

االلكترونية .

٦
برنامج

) Microsoft Forms (
١٣ موظفة٢٩- ٦- ١٤٤٢هـ

 يتيح هذا التطبيق للمستخدمين 
الحصول على تعليقات مباشرة 
من االختبارات واالستطالعات 

التي يمكنهم إنشاؤها بأنفسهم 
 Microsoft Forms بسهولة، تمكن
المستخدمين من تعقب استجابات 

االستطالع من خالل لوحة 
المعلومات – توفر لوحة المعلومات 

تمثياًل مرئًيا للبيانات، هذا التطبيق 
رائع ألنه يمكنك استخدامه داخلًيا 

وخارجًيا.  

٧
برنامج

)cisco Jaber (١٥ موظفة٩- ٧- ١٤٤٢هـ
 نقطة تواصل السمعي بين 

شبكة الشركات والمؤسسات . 
 

برنامج٨
 )Microsoft Team(٣ موظفات١١- ٧- ١٤٤٢هـ

يعمل هذا التطبيق على تقديم 
العديد من المزايا التي من 

شأنها ان توفر للموظفين ولبيئة 
العمل التواصل وعقد االجتماعات 

والتناقش حول مختلف المواضيع، 
حيث أصبح نظام المجموعات من 

مايكروسوفت محطة النطالق اعداد 
كبيرة الموظفين والمتعلمين حول 

العالم. 
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

١( ٩ Microsoft Excel level(١٥ موظفة١٨- ٧- ١٤٤٢هـ

برنامج 
االتصال 
المرئي 
Zoom

برنامج مايكروسوفت تيمز هو بديل 
رائع أطلقته مايكروسوفت لمشاركة 
المستندات والمكالمات اونالين مع 

فرق العمل المختلفة حيث يمكن 
عقد اجتماع من أي مكان بالصوت 

والصورة تضم من ١٠ اشخاص 
وأكثر.

٢( ١٠ Microsoft Excel level(١٥ موظفة١٩ - ٧- ١٤٤٢هـ

يعمل هذا التطبيق على تقديم 
العديد من المزايا التي من 

شأنها ان توفر  للموظفين ولبيئة 
العمل التواصل وعقد االجتماعات 

والتناقش حول مختلف المواضيع، 
حيث أصبح نظام المجموعات من 

مايكروسوفت محطة انطالق حول 
العالم.

٢- البرامج التدريبية المقدمة من الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر

عدد تاريخ التنفيذعنوان اللقاء/ ورشة العملم
نبذة عامةآلية التنفيذالمستفيدين

١
مصطلحات المحاسبة 

والمالية باللغة اإلنجليزية 
)المجموعة األولى(

١٥١٢ - ٣- ١٤٤٢هـ

برنامج 
االتصال 
المرئي 
Zoom

تم اشتقاق اسم المحاسبة 
من استخدام كلمه الحساب 

المالي، المحاسبة هي العلم 
الذي يدرس القياس وااليصال 

والتفسير للنشاطات المالية من 
خالل تسجيل وتبويب وتلخيص 

العمليات المالية والعرض 
واالفصاح عن المعلومات المالية 

من خالل قوائم ماليه تعد عن 
فترات زمنيه محدده.

أ. يسرا أبو المجد حمزةمقدم البرنامج٢

٣٠ ساعةعدد الساعات التدريبية٣

٩٦٠٠ ريال سعوديمجموع الرسوم٤

صور متنوعة إلعالنات البرامج التدريبية المقامة.
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

وحدة الشؤون اإلدارية

أ- التشكيل 
أ- مـــــــشاعل صــرناج الــــــــــعـــنـــــــــزي، رئيًسا.

أ- نــــــــورة عــايـــــض الـــــــقحـــــطـــانـي 
أ- أمــــــانــــــــي ســــــالـــم المــــهـــــــنــــــا
أ- ريـــــــم ابــــــراهـــــــيــم الخـــطـــــيــــــب

أ- خـــلود موســــــــــى هــــــوســــــــاوي 
أ- جـــمـــــــول درويــش الــــدوســــــــري 
أ- عواطـــــــف حـــمـــــد الـــدوســــــــــري 
أ- مبروكة صالح عبد الله العمـــيـــري
أ- وفاء صالح عبد الله العـــــمــــــــيري

ب- المهام 
١- االشراف على خطابات الوحدة الصادرة والواردة.

٢- االشراف على البريد الرسمي للوحدة.
٣- االشراف العام على قسم الدعم الفني .

٤- االشراف على التصوير.
٥- االشراف على العهدة .

٦- االشراف على الصيانة .
٧- االشراف على القرطاسية .

٨- االشراف على التجهيزات والتأثيث.
٩- االشراف على طلبات األنشطة األكاديمية والطالبية.

١٠- االشراف على الخدمات العامة .
١١- المشاركة في فترة االختبارات الفصلية والنهائية على حسب التكليف .

١٢- تجهيز االجتماعات الدورية الخاصة بمنسوبات الكلية من الهيئة االكاديمية واإلدارية.
١٣- إعداد بطاقة إرشادية للموظف الجديد أو المنقول من جهة إلى أخرى.

١٤- تنظيم وتحديث قاعدة بيانات الموظفات وأعضاء هيئة التدريس، والسير الذاتية الورقية واإللكترونية .
١٥- توفير قاعدة بيانات متكاملة عن معلومات الموظف، الستخراج التقارير واالحصائيات.

١٦- تنفيذ األعمال الروتينية المتعلقة بإجراءات ولوائح أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. 
١٧- إعداد ورفع الخطابات والمعامالت المختصة بخدمات الموظفين والشؤون اإلدارية والمالية.

١٨- إعداد الدليل التنظيمي والتعديل عليه وفق المتغيرات، وتنسيق مهام الوحدات.
١٩- تحديد أماكن الشواغر في مكان العمل بالتنسيق مع منسقات الوحدات واللجنة المختصة.

٢٠- إعداد االستبانات والنماذج المرتبطة بالتنظيم واألداء اإلداري.
٢١- متابعة حركة الحضور واالنصراف للموظفات وحاالت اإلجازات بأنواعها.
٢٢- متابعة حاالت االستئذان وحاالت التقصير في نظام حاضر وبصمتي.

٢٣- رفع اقتراحات لفرص التدريب للموظفات .

ج- اإلنجازات

١ـ تجهيز )ورشة عمل( متكاملة تابعة لوحدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
٢ـ انجاز عدد )٧٤ ( طلب صيانة.

٣ـ نقل عدد  )٨٣ (عهدة من عهدة اإلدارة إلى عهدة المستخدم الفعلي.
٤- تنفيذ عدد )١٢( طلب صرف مواد.

٥- تسليم عدد ) ١٠( رجيع إلى المستودعات .
٦- تنفيذ عدد  ) ١١٤( طلب تصوير، )٤١٨٥٨( ورقه مصورة .

٧- استالم وتسليم عدد)٨(  طلب قرطاسية. 
٨- تنظيم عدد )٢٥( قاعة الجتماعات الوحدات اإلدارية.

٩- رفع وتصدير )١٠٥( خطاب للصيانة إلدارة التجهيزات والخدمات العامة واألمن.

عدد تاريخ التنفيذالعنوان
نبذة عامةالمهمةالمستفيدين

االختبارات النهائية 
للفصل الدراسي 

األول  

من تاريخ 
١-٥-١٤٤٢هـ
إلى تاريخ

١٦-٥-١٤٤٢هـ

ترتيب الكراسي  ١٩٩٨طالبة 
في القاعات وتوزيع 

الملصقات االرشادية 
على حسب نظام 

التباعد المعتمد في 
بروتوكوالت )وقاية (

١- تنظيم لجنة إدارة األزمات بإشراف 
مباشر من وكيلة الكلية

٢-التنسيق مع وحدة األمن ووحدة 
السالمة في الجامعة لضبط آلية 

دخول الطالبات.
االختبارات النهائية 
للفصل الدراسي 

الثاني  

من تاريخ 
١٣-٩-١٤٤٢هـ

إلى تاريخ
٢٤-٩-١٤٤٢هـ

  ٢٠٣٦ طالبة 

ورشة العمل 
التابعة لوحدة

خدمة المجتمع
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

وحدة الدعم الفني

أ- التشكيل 
أ- عواطف سعيد الحثول، رئيًسا

أ- زينب محمد االربــــــــش

أ- ندى عبدالعليم الحربي

ب- المهام 
١- إدارة ومتابعة عمل شبكة الحاسب الخاصة بالكلية وما يتعلق بها من أجهزة وإجراء ما يلزم من الصيانة الدورية 

    واإلعدادات الخاصة بها بالتعاون مع عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات إن لزم األمر.

٢- اإلشراف الفني المباشر على جميع أعمال تحديث شبكة الكلية وتركيب أي أجهزة أو برامج حاسب جديدة، كذلك 

    اإلشراف على عمل أنظمة الصوت المتخصصة وشاشات اإلعالنات بالكلية.

٣- التنسيق مع وحدة الشؤون اإلدارية بالكلية لتحديد االحتياجات المختلفة من أجهزة حاسب وطابعات وأجهزة عرض 

    )Datashow( وغيرها مما يتعلق بالحاسب وضمان استغالل جميع األجهزة المتوفرة وإعادة توزيعها إن لزم األمر، 

    ويشمل ذلك الزيارات المتكررة لجميع أقسام ومرافق الكلية لمراقبة عمل وتفقد مختلف التجهيزات المتعلقة 

    بالحاسب.

٤- متابعة أعطال أجهزة وشبكة الحاسب السلكية والالسلكية اليومية وتقديم الدعم الالزم لها.

٥- إدارة وتنظيم عمل جميع معامل الحاسب في الكلية بما في ذلك تجهيز هذه المعامل بداية كل فصل. 

٦- تقديم االستشارات الفنية إلدارة الكلية بما يخص أي مشاريع لها عالقة بحوسبة العمل أو تطوير البنية التحتية لشبكة 

    الحاسب السلكية والالسلكية.

٧- رفع الكفاءة الفنية لفريق الدعم الفني وذلك بعقد جلسات تدريبية مجدولة لرفع كفاءة الفريق.

ج- االنجازات 
١- تبديل عدد ٤٩ جهاز حاسب آلي قديم بأجهزة جديد بعد تحضيرها وتثبيت نظام التشغيل بها وضبط إعداداتها 

٢- تحضير األجهزة القديمة كأجهزة رجيع مع محاولة االستفادة من بعض القطع كقطع غيار ألجهزة اخرى.
٣-  توفير عدد ٢جهاز VDI بالمكتبة بناء على حاجة الطالبات إلنجاز بعض المهام المتعلقة بتلك المقررات التي تعطى في 

    معامل الحاسب.
٤- استكمال إعادة توزيع طابعات الكلية وتسليم جميع طابعات الجديدة لسد الخلل الذي طرأ من الغاء ميزة مشاركة 

    الطابعات.
٥-  تنفيذ عدد ٤٧ طلب وارد للوحدة من خالل الرابط الرسمي لطلب دعم فني توزع بين طلبات حل مشاكل تقنية و تبديل 

    أحبار وتثبيت برامج.
٦- تهيئة جميع أجهزة قاعات الكلية وضبط اإلعدادات بها بحيث تمنع تسجيل الدخول لغير أعضاء هيئة التدريس.

٧-  إعادة توزيع وتدوير أجهزة هواتف السيسكو بين منسوبات الكلية بحيث تم تغطية جميع الموظفات االداريات وغالبية 
    أعضاء هيئة التدريس خصوصًا المناط لهم مهام إدارية.

٨- إنشاء وصيانة عدد من نقاط الشبكة بمختلف مباني الكلية بالتعاون مع عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات.
٩- الصيانة الدورية الدائمة للقاعات الدراسية وتثبيت ما يتم طلبه من برامج من قبل أعضاء هيئة التدريس.

١٠- تبديل االحبار الناقصة لمجموعة من أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية بالكلية.
١١- صيانة أجهزة التصحيح اآللي وتحديثها لتعمل بالصورة المطلوبة.

١٢- متابعة عمل شاشات اإلعالنات بشكل دوري وترتيب اإلعالنات وحذف اإلعالنات المنتهي وقتها.
١٣- تحديث قواعد البيانات الخاصة بالوحدة وجرد المستودع وتنظيمه بشكل مستمر.

 البرامج التدريبية المقدمة من الوحدة

عدد تاريخ التنفيذعنوان اللقاء/ ورشة العملم
آلية التنفيذالمستفيدين

١
عرض شرح مفصل عن أجهزة معامل الحاسب وطريقة 
عملها وطريقة تسليم االختبار العملي بها لكل شعب 

المستوى التحضيري وطالبات مقرر لغة البرمجة

٢٢ - ٨- ١٤٤٢هـ
سبعة شعبولمدة خمسة أيام

معامل 
الحاسب 

C جناح

مبادرة تخدمك التقنية والتي اختصت بنشر المعرفة التقنية ٢
بالحاسب االلي والبرامج المختلفة.

٢٩ - ١- ١٤٤٢هـ
ولمدة ثالثة أسهر 

بمعدل مرتين شهرًيا 

منسوبات 
الكلية

البريد 
االلكتروني



التقرير السنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

208209

١٤٤١-١٤٤٢هـ 

وحدة الموارد البشرية

أ- التشكيل 
أ- نسرين عبدالله الفـــنتوخ ، رئيًسا

أ- ريم إبراهـــــــيم الخــــطيب 

أ- جميلة مبارك القحطـاني

ب- المهام 
١ -إعداد بطاقة إرشادية للموظف الجديد أو المنقول من جهة أخرى )أكاديمي أو إداري( حسب االختصاص؛ لمعرفة ماله 

    وما عليه من حقوق وواجبات في الكلية.
٢ -تنظيم وتحديث ملفات الموظفات وأعضاء هيئة التدريس، والسير الذاتية.

٣- توفير قاعدة بيانات متكاملة عن معلومات الموظف، الستخراج التقارير واالحصائيات.
٤- تنفيذ األعمال الروتينية المتعلقة بإجراءات ولوائح أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )اإلجازات- التعيين- 

   ما يخص الرواتب والمستحقات المالية – إنهاء الخدمة – تقييم األداء( حسب الصالحيات الممنوحة.
٥- إعداد ورفع الخطابات والمعامالت المختصة بخدمات الموظفين .

٦- إعداد بطاقات التوصيف الوظيفي، بناًء على تحليل مهام الوحدات والمهام الفعلية المسندة للموظفين، ومن ينوب 
    عن كل موظف.

٧- إعداد الدليل التنظيمي والتعديل عليه وفق المتغيرات، وتنسيق مهام الوحدات .
٨- تحديد أماكن الشواغر في مكان العمل بالتنسيق مع الوحدات .
٩- إعداد االستبانات والنماذج المرتبطة بالتنظيم واألداء اإلداري .

١٠- متابعة حركة الحضور واالنصراف للموظفات .
١١- متابعة حاالت اإلجازات بكافة أنواعها.

١٢- متابعة حاالت االستئذان وحاالت التقصير في نظام حاضر.
١٣- توفير فرص تدريبية لمنسوبات الكلية والمجتمع. ١٣-

١٤- تحديث إجراءات األيزو ٩٠٠١.

١٥- إعداد التقرير السنوي لوحدة الموارد البشرية والتدريب. 
١٦- ادخال الحضور واالنصراف اليومي للموظفات .

١٧- إعداد الجدول الشهري لمتابعة حاالت الحضور والغياب .
١٨- جمع نماذج االستئذان للموظفات بعد اعتماده الكترونيًا .

١٩- رفع التقارير الخاصة بالمتابعة كل شهر إلى إدارة المتابعة.
٢٠- متابعة مهام الموظفات واعتماده الكترونيًا.

٢١- اعداد كشوف الحضور واالنصراف اليومي .
٢٢- ارسال واستقبال معامالت إدارة المتابعة وشؤون أعضاء هيئة التدريس ومتابعتها .

٢٣- إنشاء قاعدة بيانات خاصة لمنسوبات الكلية من اإلداريات مع التحديث المستمر.
٢٤- فرز وتنظيم وتحديث ملفات منسوبات الكلية .

٢٥- تحديث بيانات الموظفات من اإلداريات.
٢٦- جمع وارسال استمارات التحديث واستمارات الترشيح لبرامج معهد اإلدارة العامة.

٢٧- انشاء قاعدة بيانات للبرامج التدريبية المزودة من قبل منسوبات الكلية .
٢٨- تقديم الخدمات الداخلية بشأن معلومات الموظفات اإلداريات إلى الوحدات عند الطلب.

٢٩- تزويد المنسوبات بالنماذج اإلدارية حسب الحاجة.

التقرير أدناه يغطي إنجازات الوحدة  حتى تاريخ ١٠-٧-١٤٤٢هـ 

ج- االنجازات 

 انجازات تخص المتابعة

العددالعنوانم

٢إنشاء قاعدة بيانات خاصة لمنسوبات الكلية من اإلداريات مع التحديث المستمر١

٢ انشاء قاعدة بيانات للبرامج التدريبية المزودة من قبل منسوبات الكلية٢

١٥١خدمات مقدمة عن طريق االيميالت٣

١٥٥٠ خدمات مقدمة عن طريق الواتساب٤

١١ ارسال واستقبال معامالت إدارة المتابعة وشؤون أعضاء هيئة التدريس ومتابعتها٥

١٣١ يوم عمل ادخال حضور وانصراف الموظفات بالنظام٦

٣٤ادخال مهام الموظفات في النظام٧

١٤رفع االستئذان الكترونيًا للموظفات واعتماده٨

 انجازات تخص أعضاء هيئة التدريس والموظفين

العددالعنوانم

١
إنشاء قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس للفصل الدراسي األول والثاني من العام الجامعي 

١٤٤١-١٤٤٢هـ .

٢
إعداد إحصائية بأعداد أعضاء هيئة التدريس للفصل الدراسي األول والثاني من العام الجامعي

 ١٤٤١-١٤٤٢هـ .

٣
إعداد نماذج الخدمات المقدمة للمستفيدين من منسوبات الكلية عن طريق رسائل 

البريد األلكتروني 
٢٥٠

١٠٩ خدمات مقدمة عن طريق الواتساب٤

إعداد الدليل التنظيمي للفصل الدراسي األول والثاني من العام الجامعي ١٤٤١-١٤٤٢هـ .٥

٦
تحديث البطاقة اإلرشادية الخاصة بالموظف الجديد أو المنقول من جهة أخرى )أكاديمي أو إداري( 

حسب االختصاص؛ لمعرفة ماله وما عليه من حقوق وواجبات في الكلية.

تدقيق تقييم األداء الوظيفي لموظفات الكادر اإلداري بالكلية للعام ٢٠٢٠م .٧

الفترة األولى
 )٩٢( نموذج

الفترة التصحيحية 
)٧٤( نموذج

الفترة النهائية 
)١٣٨( نموذج

الفترة األولىتدقيق  ميثاق األداء الوظيفي لموظفات الكادر اإلداري بالكلية للعام ٢٠٢١م .٨
 )٤٥( نموذج

٣متابعة المعامالت اإلدارية  الخاصة بأعضاء هيئة التدريس٩

١٠
تنظيم عملية توقيع عدد )٨( عقود تعاون ألعضاء هيئة التدريس للفصل الدراسي األول وعدد )١( عقد 

تعاون لعضو هيئة التدريس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٤١-١٤٤٢هـ .

إعداد وتنظيم عدد )٩( ملفات ألعضاء هيئة التدريس الجديدات للفصل الدراسي األول وعدد )١( ملف ١١
لعضو هيئة التدريس  للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٤١-١٤٤٢هـ  )ألكتروني – ورقي ( 
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

 البرامج التدريبية واللقاءات المقدمة من الوحدة

عدد تاريخ التنفيذعنوان اللقاء/ ورشة العملم
نبذة عامةآلية التنفيذالمستفيدين

اجتماع بشأن آلية تقييم األداء ١
الوظيفي للعام ٢٠٢٠م.

٣٨ موظفة٢٦ - ٣- ١٤٤٢هـ

قاعة 
التدريب

 مبنى٧٥

األداء  تقييــم  آليــة  شــرح 
إحتســاب  وكيفيــة  الوظيفــي 
األهــداف والجــدارات والتقديــر 
علــى  والــرد  للموظــف  العــام 
إستفســارات الموظفــات بهــذا 

. الشــأن 

لقاء  قصير بشأن جودة تحرير ٢
٢٠ موظفة٢٦ - ٦- ١٤٤٢هـميثاق األداء للعام ٢٠٢١م .

برنامج 
االتصال 
المرئي 
Zoom

األهــداف  صياغــة  آليــة  شــرح 
الذكيــة لميثــاق األداء الوظيفــي 
علــى  والــرد   ، ٢٠٢١م   للعــام 
إستفســارات الموظفــات بهــذا 

الشــأن .

د- إحصائيات وأرقام

أعضاء هيئة التدريس بالكلية

أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية واألقسام األكاديمية
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ودائًما األفضل لم يأتي بعد


