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هدفي األوُل أن تكوَن بالُدنا نموذًجا ورائًدا في العالِم على كافِة 
األصعدِة، وسأعمُل معكم على تحقيق ِ ذلك



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
)حفظه الله(



المرأة مكون أساسي من المجتمع السعودي ولها دور هام في 
تحقيق هذه الرؤية



صاحب السمو الملكي األمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
)حفظه الله(



88
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كـلمة مـدير الـجـامعة

عكفــت سياســة جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل منــذ 
نشــأتها علــى كل مــا مــن شــأنه خدمــة شــطريها مــن منســوبي 

ومنســوبات الجامعــة.
ــات  ــات وأقســام الطالب ــر فــي كلي ــن شــهدنا التوســع الكبي وحي
والتزايــد الواضــح فــي عــدد منســوبيها كان مــن الضــروري وجــود 
وكالــة للجامعــة تخــدم شــطر الطالبــات  ، فــكان القــرار بإنشــاء 
ــات ومهــام  ــات مدعمــة بصالحي ــة الجامعــة لشــؤون الطالب وكال
مخولــة بهــا تمكنهــا مــن أداء دورهــا علــى المســتوى التعليمــي 
واإلداري المطلــوب تحــت ظــل الرؤيــة الرشــيدة التــي جعلــت 
للمــرأة الحــق فــي المناصــب القياديــة العليــا ،  وأن لهــا مــن 
القــدرة واالمكانيــات مايجعلهــا تســتطيع أن تصــل بالصالحيــات 

المفوضــة لهــا الــى ســقف النجــاح .
هــام  تخــدم شــطر  التــي  الوكالــة  هــذه  ندعــم  بدورنــا  ونحــن 
اللــه  مــن  آمليــن  الرئيســة  أركانهــا  مــن  ركــن  بالجامعــة وتعــد 
لهــذه  واحــدة  يــدا  للعمــل  أن يوفقنــا جميعــا  القديــر  العلــي 

الرائــدة. التعليميــة  الملحمــة 

مدير جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
د. عبدالله بن محمد الربيش



كـلمة وكـيلة الـجامعة لشؤون الطالبات 

ــات فــي عامهــا الثانــي  ــة الجامعــة لشــؤون الطالب واصلــت وكال
خطواتهــا نحــو تحقيــق رؤيتهــا فــي بنــاء بيئــة جامعيــة رائــدة، 
ــًا، ومــن خــالل  ــًا وعالمي ــزة محلي ــكار ومتمي ــداع واالبت محفــزة لإلب
القيــام برســالتها فــي تمكيــن منســوبات الجامعــة وطالباتهــا مــن 
الريــادة العلميــة والمهنيــة والمســاهمة فــي التنميــة المجتمعية 
فــي إطــار مــن قيــم الجامعــة : االنتمــاء، االتقــان، روح الفريــق، 

ــة. ــداع، المســؤولية االجتماعي ــوع، االب الشــفافية، التن

الجامعــة األخــرى فــي تحقيــق أهــداف  وتكاملــت مــع وكاالت 
الهــدف  خــالل  مــن  للجامعــة، ال ســيما  االســتراتيجية  الخطــة 
األول: تقديــم خدمــات معرفيــة وتعليميــة عالية الخبــرة ، والهدف 
الرابــع: ترســيخ قيــم الجامعــة وتنميــة قــدرات منســوبيها، وذلــك  
مــن خــالل تنفيــذ عــدد مــن المبادرات واألنشــطة المختلفــة  التي 

تحقــق أهــداف الجامعــة وتســهم فــي تقــدم مؤشــراتها.

وال يسعني أخيرا إال أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لمعالي 
رئيــس الجامعــة الدكتــور عبــد اللــه بــن محمــد الربيــش علــى دعمــه 
الــال محــدود والــذي ســاهم فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات، والشــكر 
التميمــي وكيلــة  الدكتــورة دالل  موصــول لســعادة األســتاذة 
الجامعــة لشــؤون الطالبــات -ســابقا- وفريقهــا علــى الجهــود 
المتميــزة  التــي بذلــت  خــالل هــذا العــام و ســاهمت فــي تحقيق 

األهــداف وتحقيــق الــرؤى.
وفق الله الجهود وسدد الخطى

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات
د. أميرة بنت أحمد الجعفري

التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها
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نماذج التقرير السنوي للعام الجامعي 1441/1440هـ

)وكالة الجامعة لشؤون الطالبات(

جدول )53(

األنشطة الثقافية المقدمة خالل عام 1441/1440هـ

15

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

مكتب الوكيلة

إدارة التواصل 
والتنمية

عمادة الدراسات 
الجامعية

اللجان وفرق
 العمل المهنية*

إدارة األمن 
بأقسام الطالبات

إدارة السالمة 
بأقسام الطالبات

إدارة إسكان الطالبات 
بالركة

كلية اآلداب

كلية العلوم

كلية المجتمع

كلية العلوم 
والدراسات اإلنسانية 

بالجبيل

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية بالجبيل

كلية العلوم اإلدارية 
بالقطيف

قسم الشؤون قسم إدارة المعرفة
اإلدارية

قسم خدمة 
المنسوبات

قسم الشؤون 
المالية

قسم الثقافة 
والترفيه

قسم الشؤون 
الفنية

قسم المبادرات 
التنموية

قسم الشكاوي و 
التظلمات

قسم التواصل 
الرقمي

قسم دعم القيادات

قسم دعم النجاح

مكتب المجلس 
األعلى للطالبات

قسم متابعة سير 
العملية التعليمية

إدارة الشؤون 
األكاديمية

إدارة الشؤون
 اإلدارية والمالية

* 1-لجنة التفكير والتخطيط االستراتيجي،     2-لجنة تنظيم األنشطة ودعم الطالبات      3-اللجنة االستشارية،
4-اللجنة التأسيسية لألدارة المعرفية      5-اللجنة الفرعية لضبط السلوك الطالبي بكليات المدينة الجامعية بحي 

الراكة 6-فريق عمل إلدارة دوري النوادي الرياضية
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نماذج التقرير السنوي للعام الجامعي 

1441/1440هـ

)وكالة الجامعة لشؤون الطالبات(
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التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

جدول )53( | األنشطة الثقافية المقدمة خالل عام 1441/1440هـ

الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد المستفيدات

1
ساعتين ساهمت 

في تطوير

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي تطوير(
)100( طالبة محاضرة

حلق ربيع قلب2
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة الطالبات 
)نادي ربيع القلب(

مسابقة 
دينية

 )113( طالبة

سراًجا منيًرا3
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة الطالبات 
)نادي ربيع القلب(

مسابقة 
علمية

) 80( طالبة

4
روٌح وريحان – 
ملتقى الجنة

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي ربيع القلب(

محاضرة 
دينية

) 100( طالبة 

تاج ربيع قلب5
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة الطالبات 
)نادي ربيع القلب(

مسابقة 
دينية

) 80( طالبة

6
رحلة مطور 

تطبيقات

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي تيلي التقني(
)55 ( طالبةمحاضرة

7
تأثير التقنية على 

حياتنا

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي تيلي التقني(
) 30( طالبةمحاضرة

8
األمان في 

مواقع التواصل 
االجتماعي

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي تيلي التقني(

محاضرة 
بحساب 

النادي عبر 
مواقع 

التواصل 
االجتماعي

-
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الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد المستفيدات

برنامج تجربتي9
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة الطالبات 
)نادي ريادة(

)123 ( طالبةمحاضرة

10
محاضرة خطى 

ريادية

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي ريادة(
) 211( طالبةمحاضرة

أنا عون11
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة الطالبات 
)نادي عون(

)70 ( طالبةمحاضرة

كتاب وأثر12
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة الطالبات 
)نادي أوراق(

حلقة 
نقاش

) 19( طالبة

13
مناقشة كتاب 

هارون أخي

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي أوراق(

حلقة 
نقاش

)8 ( طالبة

14
مناقشة كتاب 

خرائط التيه

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي أوراق(

حلقة 
نقاش

) 17( طالبة

ركن حبك أحياني15
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة الطالبات 
)نادي غيم(

أركان 
ثقافية

) 200( طالبة

16
درس تفسير 
سورة البقرة 
)يتدارسونه(

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي غيم(
) 30( طالبةمحاضرة

حلق القرآن17
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة الطالبات 
)نادي غيم(

) 100( طالبةمسابقة
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التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد المستفيدات

شعوب وثقافات18
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة الطالبات 
)نادي اصنع ثقافة(

أركان 
ثقافية

)1000 ( طالبة

19
معرض مبدعات 

الخط العربي

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي اصنع ثقافة(
) 500( طالبةمعرض

20

معرض صحة 
المرأة بين 
الماضي 
والحاضر

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)النادي الصحي(
)200 ( طالبةمعرض

وهبت21
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة الطالبات 
)نادي رؤية(

) 400( طالبةمعرض

22
رحلة في عالم 

التخدير

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي رؤية(
) 400( طالبةمعرض

23
االلكترونيات 

لخدمة اإلنسان 
والبيئة

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية بالجبيل

) 400( طالبةمحاضرة

24
الكيمياء 

البيولوجية 
الطبية

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية بالجبيل

)400 ( طالبةمعرض

25
صحة العقل 

اإليجابية
كلية العلوم الطبية 

التطبيقية بالجبيل
)400 ( طالبةمعرض

26
حملة قيم في 

 القمم
)رحلة 360(

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي النورين(

أركان 
تثقيفية

) 760( طالبة



25

2020 - 2019 | 1441 - 1440

الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد المستفيدات

27
حملة قيم في 
القمم ) لباب (

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي النورين(

محاضرة 
دينية

)450 ( طالبة

28
مسابقة الوحيين 

السنوية

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي النورين(

مسابقة 
دينية

)521 ( طالبة

29
سوق عكاظ 

األدبي

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة الطالبات 

)نادي الخطابة(

مسابقة 
خطابية

) 500( طالبة

30

محاضرة 
“السالمة من 

الحرائق والكهرباء 
وكيفية اإلخالء “

بكلية العلوم 
الطبية التطبيقية
وكلية الدراسات 

التطبيقية وخدمة 
المجتمع

وكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات

“ إدارة السالمة  “
محاضرة

)50( من الطالبات 
و الهيئة اإلدارية

31

محاضرة 
“السالمة من 

الحرائق والكهرباء 
وكيفية اإلخالء “ 

بكلية الصيدلة 
االكلينيكية و 
كلية الصحة 

العامة

وكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات

“ إدارة السالمة  “
محاضرة

)25( من الهيئة 
اإلدارية
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جدول )54( | األنشطة التدريبية المقدمة للطالبات خالل عام 1441/1440هـ 

الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

1

“برنامج )دعم األقران(”
أطلقت إدارة الشؤون األكاديمية 

برنامج )دعم األقران( في 
مرحلته األولى بكلية التمريض 
و الذي يهدف إلى إنشاء حلقة 

وصل بين الطالبات مما ينتج 
عنه تيسير التحصيل األكاديمي 

للطالبات.

وكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات

“إدارة الشؤون 
األكاديمية “

برنامج 
تعليمي

)9( طالبات

2

)ورشة عمل االدخار المالي 
الشخصي لمستقبل أفضل(

تهدف إلى نشر ثقافة االدخار 
والتوعية المالية وتم تنفيذها 

بأقسام الطالبات بالحرم 
الجامعية بالراكة والريان والجبيل 

بالتعاون مع بنك التنمية 
االجتماعي

وكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات

“ إدارة التواصل 
والتنمية “

ورشة 
عمل

)450( طالبة 
وموظفة

ورشة التدوين البصري3

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي 
تطوير(

ورشة 
عمل

)25 ( طالبة

4
قهوة الحروف – دورة في 

الكتابة اإلبداعية

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي 
تطوير(

ورش 
عمل

) 20( طالبة

5TOT دورة تدريب المدربين

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي 
تطوير(

)27 ( طالبةدورة
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الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

ورشة تصوير6

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي 
تطوير(

ورشة 
عمل

) 15( طالبة

التقنية في حياتنا الجامعية7

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي تيلي 
التقني(

ورشة 
عمل

) 29( طالبة

ورشة ساعة برمجية8

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي تيلي 
التقني(

ورشة 
عمل

)15 ( طالبة

9
استخدام التقنية في العمل 

الجماعي

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي تيلي 
التقني(

ورشة 
عمل

)17 ( طالبة

العقلية الريادية10

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي ريادة(
ورشة 

عمل
) 40( طالبة

11
التسويق االلكتروني بأسلوب 

مقهى المعرفة

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي ريادة(

ورشة 
عمل

)64 ( طالبة

انفع بعلمك12
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي عون(

ورش 
عمل

) 160( طالبة

فن الكورشيه13
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي عون(

ورشة 
عمل

)40 ( طالبة
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التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

َدّورها – الحفاظ على البيئة14
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي عون(

ورشة 
عمل

) 40( طالبة

أساسيات البرمجة15
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي عون(

ورشة 
عمل

) 40( طالبة

ُصنع بيدي16
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي عون(

ورشة 
عمل

)40 ( طالبة

إعادة تدوير17
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي عون(

ورشة 
عمل

)20 ( طالبة

ورشة عمل الصابون18
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي صّناع(

ورشة 
عمل

)15 ( طالبة

فن التطريز19
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي صّناع(

ورشة 
عمل

)15 ( طالبة

تنسيق الزهور20
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي صّناع(

ورشة 
عمل

) 15( طالبة

ورشة الرسم على الحرير21
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي صّناع(

ورشة 
عمل

) 15( طالبة
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الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

ورشة الفخار22

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي صّناع(
ورشة 

عمل
) 15( طالبة

دورة تعلم وتدبر سورة الفاتحة23
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي غيم(

) 45( طالبةدورة

دورة القاعدة النورانية24
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي غيم(

) 50( طالبةدورة

دورة هندسة العالقات25
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي غيم(

) 40( طالبةدورة

كيف تنظر إلى نفسك26
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي غيم(

)40 ( طالبةدورة

“ أنِت طويق ٢٠٢٠”27
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي غيم(

)40 ( طالبةدورة

ورشة احترم تحترم28
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي تفاءل(

ورشة 
عمل

) 75( طالبة

اكتب قصة حياتك29
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي ديم (

ورشة 
عمل

) 40( طالبة
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التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

من دائرة التفكير إلى دائرة التأثير30

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

) 40( طالبةدورةالطالبات )نادي ديم (

القيادة في الحياة31
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي ديم (

)40 ( طالبةدورة

32
سبر األغوار)كيف نعيش بسالم 

في العوالم االفتراضية(

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي ديم (
)40 ( طالبةدورة

كيف أسّوق لذاتي33
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي ديم (

)40 ( طالبةدورة

دورة فن اإللقاء بثقة34

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 
الطالبات ) نادي 

الخطابة واإللقاء (

)15 ( طالبةدورة

35
سلسلة دورات اإلسعافات 

األولّية

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 
الطالبات ) النادي 

الصحي (

) 276( طالبةدورة

36
دورات العناية بصحة الشعر 

والبشرة واألسنان

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 
الطالبات ) النادي 

الصحي (

)106 ( طالبةدورة
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الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

37
دورات تمارين الدفاع عن النفس 

والتمرينات الرياضية الهوائية 
بأنواعها

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 
الطالبات ) النادي 

الصحي (

)95 ( طالبةدورة

38
أساسيات التصوير باألجهزة 

الذكية

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 
الطالبات ) النادي 

الرقمي (

ورشة 
عمل

) 26( طالبة

فن التصميم39

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 
الطالبات ) النادي 

الرقمي (

ورشة 
عمل

)26 ( طالبة

البحوث ومصادر المعلومات40

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 
الطالبات ) النادي 

الرقمي (

ورشة 
عمل

) 26( طالبة

صناعة اإلنفوجرافيك41

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 
الطالبات ) النادي 

الرقمي (

ورشة 
عمل

)26 ( طالبة

42
نظم المعلومات الجغرافية وبرنامج 

Arcmap 

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 
الطالبات ) النادي 

الرقمي(

ورشة 
عمل

) 26( طالبة

ورشة الكروشيه43

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي أنامل(
ورشة 

عمل
) 33( طالبة
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التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

دورة التطريز على الطارة44
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي أنامل(

) 33( طالبةدورة

45
دورة أساسيات استخدام ماكينة 

الخياطة

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي أنامل(
) 32( طالبةدورة

دورة االكسسوارات46
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي أنامل(

) 32( طالبةدورة

دورة التصوير بالجوال47
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي فنن (

) 32( طالبةدورة

48
ورشة أساسيات التلوين 

باأللوان المائية

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي فنن (

ورشة 
عمل

) 32( طالبة

مساحة حرة49
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي فنن (

ورشة 
عمل

) 32( طالبة

ورشة األلوان الزيتية50
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي فنن (

ورشة 
عمل

)32 ( طالبة

دورة السكب51
وكالة عمادة شؤون 

الطالب ألنشطة 
الطالبات )نادي فنن (

) 32( طالبةدورة
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الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

52
دورة تعلم أساسيات التظليل 

بالقلم الرصاص

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي 
أفانين(

ورشة 
عمل

) 20( طالبة

دورة المكياج السنيمائي53

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي 
أفانين(

)16 ( طالبةدروة

دورة الريزون الفنية بسكب األلوان54

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي 
أفانين(

) 95( طالبةدورة

55

خطة االخالء التدريبية
بأقسام الطالبات بالراكة ومجمع 

كليات الريان
وكليات المجتمع ) الدمام – 

القطيف (
تدريب تطبيقي لشرح وتنفيذ 
خطة االخالء في حالة الطوارئ

وكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات

“ إدارة السالمة  “
تدريب 

تطبيقي
)150( طالبة

56

ورشة عمل ) السالمة هدف 
واألمن حياة (

بكلية مجتمع )القطيف(
للتعريف بأهمية االلتزام 

باشتراطات السالمة وطرق 
الوقاية من الحوادث

وكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات

“ إدارة السالمة  “
ورشة 

عمل
)100( طالبة
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الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

57

ورشة عمل )إدارة األزمات( بكلية 
مجتمع )القطيف(

للتدريب على مواجهة االزمات 
الطارئة وتوضيح الطرق الصحيحة 

لمواجهتها

وكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات

“ إدارة السالمة  “
ورشة 

عمل
)100( طالبة

58

دورة )أنواع طفايات الحريق 
وطرق استخدامها( بكلية اآلداب 

– كلية التربية
للتدريب على استخدام 

طفايات الحريق وأنواعها وطرق 
استخدامها

وكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات

“ إدارة السالمة  “
دورة

)39( من 
الهيئة 

اإلدارية 
والتعليمية
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جدول )55( | األنشطة االجتماعية المقدمة للطالبات خالل عام 1441/1440هـ

الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

1

جائزة )إحسان(
أطلقت إدارة الشؤون 
األكاديمية جائزة  لدعم 

نجاح الطالبات بعنوان جائزة 
)إحسان(، حيث تم تكريم 

الطالبات الالتي  مثلن 
الجامعة في محافل خارجية 

من خالل مشاركات بحثية أو 
براءة إختراع، وفق معاير محددة 

مسبقًا و ذلك ضمن فقرات 
حفل التفوق.

وكالة الجامعة 
لشؤون 
الطالبات

“إدارة الشؤون 
األكاديمية”

حفل 
تكريم

)13( طالبة

2

“ حفل المعايدة “ 
حفل المعايدة السنوي 

لألضحى المبارك الذي تلتقي 
فيه وكيلة الجامعة لشؤون 

الطالبات بمنسوبات الجامعة 
في حفل ودي.

وكالة الجامعة 
لشؤون 
الطالبات

“ إدارة التواصل 
والتنمية “

حفل 
اجتماعي

)450( من 
قيادات و 

إداريات وأعضاء 
هيئة التدريس 
بجامعة االمام 
عبدالرحمن بن 

فيصل

3

» اوتوجراف السعادة« 
مبادرة الكترونية ولقاء لنشر  

روح السعادة والمحبة بين 
الموظفات وتعزيز التواصل 

فيما بينهم.

وكالة الجامعة 
لشؤون 
الطالبات

“ إدارة التواصل 
والتنمية “

مبادرة 
الكترونية 

ولقاء

) 23( من 
اإلداريات 

بجامعة االمام 
عبدالرحمن بن 

فيصل

4

“ أسعد تسعد “
لقاء إلدخال البهجة والسعادة 
في نفوس المنسوبات وبث 

الطاقة اإليجابية مع بداية 
األسبوع وذلك من خالل 

استقبالهم ليكون دافع للعمل 
بنشاط وتقليل ضغوط العمل 

ونشر اإليجابية

وكالة الجامعة 
لشؤون 
الطالبات

“ إدارة التواصل 
والتنمية “

لقاء 
لتعزيز 

التواصل

)55( من 
اإلداريات 

بجامعة االمام 
عبدالرحمن بن 

فيصل
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الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

5
“ رحلة بحرية “

تهدف إلى مشاركات 
المنسوبات في رحلة ترفيهية

وكالة الجامعة 
لشؤون 
الطالبات

“ إدارة التواصل 
والتنمية “

رحلة

)70(  من 
إداريات واعضاء 
هيئة التدريس 

بالجامعة

االحتفاء باليوم الوطني 689
وكالة عمادة 

شؤون الطالب 
ألنشطة الطالبات

محفل 
اجتماعي

) 1500( من 
الطالبات 

واإلداريات واعضاء 
هيئة التدريس

حفل المتفوقات العاشر7
وكالة عمادة 

شؤون الطالب 
ألنشطة الطالبات

)3030 ( طالبةمحفل

حفل الدرة السنوي لعام 1441هـ 8
وكالة عمادة 

شؤون الطالب 
ألنشطة الطالبات

)12 ( طالبةمحفل

 ختام أنشطة نادي تيلي9

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
)نادي تيلي 

التقني(

لقاء مفتوح 
عن طريق 

 zoom
) 24( طالبة

 تدشين نادي عون10

 وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
)نادي عون(

) 200( طالبةلقاء مفتوح

مـوسم تفـاءل 11

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
)نادي تفاءل(

) 2000( طالبةلقاء مفتوح 

مدفونة 12

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
)نادي تفاءل(

) 1500( طالبةلقاء مفتوح 
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الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

13Nosaned’s Spring فعالية 

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
)نادي نساند( 

) 1000( طالبةلقاء مفتوح 

14)Escape The Room( فعالية

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
)نادي ليدر شيب 

ماسترز( 

) 2000( طالبةلقاء مفتوح 

15)Overseas journey( فعالية

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
)نادي ليدر شيب 

ماسترز( 

) 1800( طالبةلقاء مفتوح 

يوم التهيئة 161

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
)وحدة األنشطة 

الطالبية( 

) 400( طالبةلقاء مفتوح 

17
كلية العلوم الطبية #الوطن_ِعلم_وَعلم

التطبيقية بالجبيل
) 400( طالبةحفلة

الرحلة البحرية 181

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
)نادي رؤية( 

) 60( طالبةرحلة

يوم التهيئة 192

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
)وحدة األنشطة 

الطالبية( 

)400 ( طالبةلقاء مفتوح 

الرحلة البحرية 202

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
)نادي رؤية( 

) 90( طالبةرحلة
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الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

21
يوم السعادة العالمي ألبناء 

الجنود المرابطين بقاعدة الملك 
عبد العزيز الجوية

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
) النادي الصحي( 

)1000( مستفيدحفلة

الرحلة البحرية ) النادي العلمي ( 22

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
)النادي العلمي 

بكلية العلوم( 

) 400( طالبةرحلة

23
الرحلة البحرية ) النادي العلمي 

بكلية المجتمع ( 

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
)النادي العلمي 
بكلية المجتمع(

 

)100( طالبةرحلة

الرحلة البحرية ) النادي األدبي ( 24

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة الطالبات 
)النادي األدبي( 

) 100( طالبةرحلة

فعالية متنفس25
كلية المجتمع

لقاء مفتوح
)600( طالبة

زاجل26
كلية المجتمع

زاجل 
مفتوح

)600( طالبة
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جدول )56( | الحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة المنفذة خالل عام 1441/1440هـ 

الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

“حملة يدًا بيد”1
تم يوم الثالثاء الموافق 

3 ديسمبر  الموافق 
1441/4/6هـ إطالق حملة

)يدًا بيد( بمجمع الريان، لتوعية 
الطالبات ببعض األمراض 
و كيفية التعامل معها من 

خالل مشاركة عدد من األطباء 
المختصين. و تم ذلك بعد 

حصر األمراض األكثر شيوعًا 
في المجتمع الجامعي .

وكالة الجامعة 
لشؤون الطالبات
“إدارة الشؤون 

األكاديمية”

حملة 
توعوية

 )150( من 
الطالبات 

والمنسوبات 
من أعضاء 

هيئة 
التدريس 

واإلداريات

حملة » التطعيم لالنفلونزا 2
الموسمية«

ضمن الحملة السنوية التي 
تقوم بها وزارة الصحة للتلقيح 

ضد اإلنفلونزا الموسمية 
تم التنسيق مع مكتب الطب 

الوقائي بالدمام والخبر 
وبرنامج الخدمات الصحية 

بالهيئة الملكية بالجبيل لتوفير 
اللقاح للمنسوبات في الحرم 

الجامعي بالراكة والريان 
والجبيل وتحديد جدولة األيام 

لكل كلية وذلك لتحديد مقرات 
توزيع التطعيم.

وكالة الجامعة 
لشؤون الطالبات
“ إدارة التواصل 

والتنمية “

حملة 
توعوية

 )2500(
موظفات 

وأعضاء 
هيئة تدريس 

وطالبات

وكالة عمادة شؤون حملة جمع المصاحف3
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي غيم(

)1000( حملة
مستفيد
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الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

وكالة عمادة شؤون حملة جمع المصاحف4
الطالب ألنشطة 
الطالبات – الريان

)1000( حملة
مستفيد

وكالة عمادة شؤون الكتاب الجامعي المستعمل5
الطالب ألنشطة 
الطالبات – الريان

خدمة 
عامة

 )5000 (
طالبة

حملة عالم غيم “ أوقد 6
فانوسك”

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي غيم(

) 1200( حملة
طالبة

وكالة عمادة شؤون ركن سوبر منقذة7
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي غيم(

)400 ( طالبةحملة

وكالة عمادة شؤون االتجاه يمينا8
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي غيم(

) 1000( حملة
طالبة

وكالة عمادة شؤون حملة بيئة صحية9
الطالب ألنشطة 
الطالبات )النادي 

الصحي(

) 400( طالبةحملة

حملة توعية من السرطان “ 10
#ال_تقول_بعدين “

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 
الطالبات )النادي 

الصحي(

) 250( طالبةحملة

مشروع أسبوع الرعاية 11
التنفسية

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية بالجبيل

األسبوع 
العالمي

)400 ( طالبة

كلية العلوم الطبية اليوم العالمي للتخدير12
التطبيقية بالجبيل

اليوم 
العالمي

 )1000(
مستفيد
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الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

أسبوع الرعاية التنفسية 13
العالمي

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية بالجبيل

األسبوع 
العالمي

 )1000(
مستفيد

الملتقى السنوي السعودي 14
األول لتخطيط الدماغ

مستشفى الملك 
فهد التخصصي 

بالدمام

)1000( ملتقى
مستفيد

مؤتمر الرعاية التنفسية 15
العلمي الثامن

الجمعية السعودية 
للرعاية التنفسية 

بالتعاون مع قسم 
الرعاية التنفسية 

بالجامعة

)1000( مؤتمر
مستفيد

وكالة عمادة شؤون حملة دعم التطوعية16
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي ديم 
للتدريب والتطوع(

)1500 ( حملة
طالبة

حملة ) فلك ( لفهم العالقات 17
االجتماعية

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )ديم 
للتدريب والتطوع(

)500 ( طالبةحملة

حملة ) مكنون ( لمعرفة 18
األنماط الشخصيات

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )ديم 
للتدريب والتطوع(

)500 ( طالبةحملة

وكالة عمادة شؤون حملة ) سرطان الثدي (19
الطالب ألنشطة 
الطالبات  )النادي 

الصحي(

) 1466( حملة
طالبة
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الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

وكالة عمادة شؤون حملة ) الصحة النفسية (20
الطالب ألنشطة 
الطالبات  )النادي 

الصحي(

) 1100( حملة
طالبة

وكالة عمادة شؤون حملة ) كوني صحية (21
الطالب ألنشطة 
الطالبات  )النادي 

الصحي(

) 1600( حملة
طالبة

الحمالت التوعوية للعناية 22
بصحة الفم واألسنان لطالب 

المدارس

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 
الطالبات  )النادي 

الصحي(

)1000( حملة
مستفيد

حملة ) كوني واعية ( 23
بفايروس كورونا

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 
الطالبات  )النادي 

الصحي(

)٢٥٠( طالبة حملة

وكالة عمادة شؤون حملة ) التبرع بالخاليا الجذعية (24
الطالب ألنشطة 

الطالبات

) 142( طالبةحملة

»يوم التهيئة لطالبات السنة 25
التحضيرية  “

نشاط توعوي لتعريف 
الطالبات بوحدة السالمة  وما 

تقدمه من خدمات في 
الجامعة وآلية التواصل في 

الحاالت الطارئة

وكالة الجامعة 
لشؤون الطالبات

“ إدارة السالمة  “

نشاط 
توعوي

)1500( طالبة
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الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

حملة )وعيك حياة (26
حمله توعوية لتعريف 

منسوبات الجامعة بطرق 
وأهداف )خطة االخالء 

التدريبية (في حالة حدوث أي 
طارئ

وكالة الجامعة 
لشؤون الطالبات

“ إدارة السالمة  “

حملة 
توعوية

)3000( من 
الطالبات 

والموظفات

فعالية )ركن السالمة (27
نشاط توعوي لتعريف 

المنسوبات بأهمية  االلتزام 
باشتراطات السالمة في 

الجامعة وأنواع طفايات الحريق 
وطرق استخدامها

وكالة الجامعة 
لشؤون الطالبات

“ إدارة السالمة  “

نشاط 
توعوي

)3000( من 
الطالبات 

والموظفات

»النشرات التثقيفية«28
إرسال النشرات التثقيفية 

عن طريق البريد االلكتروني، 
وهي رسائل توعوية عن 

السالمة وطرق االخالء في 
الحاالت الطارئة ، وأرقام 

التواصل في الحاالت الطارئة

وكالة الجامعة 
لشؤون الطالبات
»إدارة السالمة«

رسائل 
توعوية

)2000( من 
الطالبات 

والموظفات

“يوم القهوة العالمي “29
تم تفعيل يوم القهوة 
العالمي وعرض جميع 

المبادرات لزراعة القهوة في 
وطننا الغالي وكذلك عرض 
البحث عن القهوة المقدمة 
من طالبة الدراسات العليا 

بكلية العلوم.

وكالة الجامعة 
لشؤون الطالبات
»إدارة التواصل 

والتنمية«

يوم 
عالمي

)5000( من 
الطالبات 

والموظفات
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جدول )57( | األنشطة الرياضية المقدمة خالل عام 1441/1440هـ 

الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

» تحدي المشي »1
نشر ثقافة المشي بين 

منسوبي ومنسوبات 
الجامعة؛ لنكون مجتمع حيوي 
وصحي )رؤية 2030( بصورة 

مستدامة.

وكالة الجامعة 
لشؤون 
الطالبات

“ إدارة التواصل 
والتنمية “

مسابقة 
رياضية

 )3212(
منسوبي 

ومنسوبات 
الجامعة

2

دوري كرة السلة 2 

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

)204( طالبةدوري

3

دوري كرة الطاولة

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

)51( طالبةدوري

4

دوري الكارتية

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

)80( طالبةدوري

5

دوري كرة قدم الصاالت

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

)170( طالبةدوري

6

دوري ألعاب القوى

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

)48( طالبة دوري
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جدول )58( | األنشطة الفنية المنفذة خالل عام 1441/1440هـ

الكلية / الجهةعنوان النشاطم
نوع 

النشاط
عدد 

المستفيدات

ورشة تصوير1

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي تطوير(  
ورشة 

عمل
) 15( طالبة

دورة التصوير بالجوال 2

وكالة عمادة شؤون 
الطالب ألنشطة 

الطالبات )نادي فنن(
)32 ( طالبةدورة

جدول )62( | عدد الوحدات السكنية للطالبات المستفيدات منها خالل عام 1441/1440هـ

عدد الوحدات السكنيةنوع السكن
أعداد الطالبات المستفيدات

اإلجمالي
المجموعغير سعوديةسعودية

380189898مملوك

-----مستأجر

-----اإلجمالي
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جدول )65( | األندية الطالبية واألنشطة التي قدمتها خالل عام 1441/1440هـ

م
اسم 
النادي 
الطالبي

الكلية / الجهة
تاريخ 
إنشاء 
النادي

مجال 
نشاط 
النادي

 األنشطة التي قدمها
خالل العام

1
نادي 

النورين

وكالة عمادة 
شؤون 

الطالبات - 
الريان

1431ه
على 

مستوى 
الجامعة

َروح.
قيم في القمم.

ُلباب.
مسابقة الوحيين الخامسة.

نادي ديم2

وكالة عمادة 
شؤون 

الطالبات - 
الريان

1431ه
على 

مستوى 
الجامعة

حملة دعم 15-14.
باقة دورات تدريبية.

حملة فلك.
حملة مكنون.

3
نادي 

الخطابة 
واإللقاء

وكالة عمادة 
شؤون 

الطالبات - 
الريان

1431ه
على 

مستوى 
الجامعة

دورة فن اإللقاء.
مسابقة المنصة.

سوق عكاظ األدبي الحادي 
عشر.

4
النادي 

الصحي

وكالة عمادة 
شؤون 

الطالبات - 
الريان

1431ه
على 

مستوى 
الجامعة

سلسة دورات االسعافات 
األولية.

مشاركات النادي في تفعيل 
حملة التوعية بسرطان الثدي.

حملة كوني صحية.
دورات العناية بصحة الشعر 

والبشرة واألسنان.
الحمالت التثقيفية للعناية 

بالفم واألسنان لطالبات 
المدارس.

فعاليات يوم السعادة 
العالمي.

دورات تمارين الدفاع عن 
النفس والتمرينات الرياضية 

الهوائية بأنواعها.
تحدي المشي بالتعاون مع 

كلية العلوم.
حملة كوني واعية.
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م
اسم 
النادي 
الطالبي

الكلية / الجهة
تاريخ 
إنشاء 
النادي

مجال 
نشاط 
النادي

 األنشطة التي قدمها
خالل العام

5
نادي 

المسرح

وكالة عمادة 
شؤون 

الطالبات - 
الريان

1437ه

مجمع 
الريان

فعالية لغة الرموز .

6
النادي 

الرقمي

وكالة عمادة 
شؤون 

الطالبات - 
الريان

1436ه
مجمع 
الريان

دورات التصاميم .
ورش تطبيقية لبعض البرامج 

المطلوبة في التخصصات 
االكاديمية.

األمن السيبراني .

7
نادي 
أنامل

وكالة عمادة 
شؤون 

الطالبات - 
الريان

1437ه
مجمع 
الريان

الدورات التدريبية :) ورشة 
كورشيه – دورة التطريز على 

الطارة – دورة أساسيات 
استخدام ماكينة الخياطة – 

دورة اإلكسسوارات   ( .

نادي فنن8

وكالة عمادة 
شؤون 

الطالبات - 
الريان

1431ه
مجمع 
الريان

الدورات التدريبية ) دورة 
التصوير بالجوال – ورشة 

أساسيات والتلوين باأللوان 
المائية – مساحة حرة – 

ورشة األلوان الزيتية – دورة 
السكب( .

9
نادي 

أفانين

وكالة عمادة 
شؤون 

الطالبات – كلية 
المجتمع

1435ه
كلية 

المجتمع

دورة التظليل .
دورة المكياج السنمائي .

دورة الريزون الفنية بسكب 
األلوان .

10
نادي 
وسم

وكالة عمادة 
شؤون 

الطالبات – كلية 
المجتمع

1435ه
كلية 

المجتمع
فعالية متنفس .

حملة زاجل .
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م
اسم 
النادي 
الطالبي

الكلية / الجهة
تاريخ 
إنشاء 
النادي

مجال 
نشاط 
النادي

 األنشطة التي قدمها
خالل العام

تطوير11

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

1434ه
التدريب 
والتطوير

ساعتين ساهمت في تطوير 
- ورشة التدوين البصري - 
قهوة الحروف )دورة في 
الكتابة اإلبداعية( - دورة 

تدريب المدربين TOT - ورشة 
تصوير.

ربيع قلب12

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

ديني1433ه

حلق ربيع قلب - مسابقة 
سراًجا منيًرا - روح وريحان 

)ملتقى الجنة( - مسابقة تاج 
ربيع قلب.

13
تيلي 

التقني

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

تقني1436ه

التقنية في حياتنا الجامعية 
-رحلة مطور تطبيقات - ورشة 

ساعة برمجية - تأثير التقنية 
على حياتنا - استخدام التقنية 

في العمل الجماعي - 
األمان في مواقع التواصل 

االجتماعي.

ريادة14

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

1434ه
ريادة 
أعمال

العقلية الريادية - برنامج 
تجربتي2 - التسويق 

االلكتروني بأسلوب مقهى 
المعرفة - محاضرة خطى 

ريادية.

عون15

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

تطوعي1432ه

ركن تدشين األنشطة -  انفع 
بعلمك -  ورشة دورها - 
ورشة أساسيات البرمجة 

- ورشة صنع بيدي - أنا عون 
- ورشة إعادة التدوير.
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م
اسم 
النادي 
الطالبي

الكلية / الجهة
تاريخ 
إنشاء 
النادي

مجال 
نشاط 
النادي

 األنشطة التي قدمها
خالل العام

أوراق16

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

كتاب وأثر - مناقشة كتب.ثقافي1432ه

صناع17

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

فني1439ه

ورشة عمل الصابون - ورشة 
الرسم على الحرير - ورشة 

التطريز - ورشة فن تنسيق 
الزهور - ورشة الفخار.

غيم18

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

ديني2008م

حملة جمع المصاحف - حملة 
عالم غيم )أوقد فانوسك( 
- ركن حبك أحياني - دورة 

تعلم وتدبر سورة الفاتحة - 
درس تفسير سورة البقرة 
)يتدارسونه( - حلق القرآن 

- دورة القاعدة النورانية - ركن 
سوبر منقذ - دورة هندسة 
العالقات - االتجاه يمينًا - 

كيف تنظر إلى نفسك - أنِت 
طويق 2020.

تفاءل19

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

 2015م
موسم تفاءل -  ورشة احترم 

تحترم  - مدفونة.

20
اصنع 
ثقافة

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

ثقافي2015م
شعوب وثقافات - معرض 

مبدعات الخط العربي.
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التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

م
اسم 
النادي 
الطالبي

الكلية / الجهة
تاريخ 
إنشاء 
النادي

مجال 
نشاط 
النادي

 األنشطة التي قدمها
خالل العام

الصحي21

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

صحي2020م

حملة بيئة صحية - حملة 
توعية من السرطان )ال تقول 
بعدين( - معرض صحة المرأة 

بين الماضي والحاضر.

نساند22

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

Nosaned’s Springثقافي2020م

23
ليدرشب 

ماسترز

وكالة عمادة 
شؤون الطالب 

ألنشطة 
الطالبات

ثقافي2015م
 Escape The Room -

overseas journey

رؤية24
وكالة عمادة 

شؤون الطالب 
لألنشطة 

ثقافي2020م
رحلة بحرية 1 - رحلة بحرية 2 - 

وهبت.
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جدول )76( | أبرز المبادرات والبرامج والمشاريع التطويرية خالل عام 1441/1440هـ 

م
اسم ) المبادرة / 

البرنامج / المشروع(
وصف مختصر عن 

األهداف
الفئة 

المستهدفة

نسبة 
المتحقق 
خالل العام

عدد 
المستفيدين

مبادرة 1
»الملتقى 

األول للقيادات 
األكاديمية النسائية 

في الجامعات 
السعودية« 

بالتعاون مع جامعة 
الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية

خالل الفترة 12-11 
جمادى الثاني 

1441هـ

تعزيز التحول إلى 
نظام الجامعات 

الجديد لتحقيق رؤية 
.2030

إبراز المفاهيم 
المشتركة لتمكين 

القيادات األكاديمية.
تأكيد أثر قيادة 

التغيير ودورها في 
بناء رؤية منظمة 

ذات قيادة إلهامية.
التبادل المعرفي 

وفتح قنوات 
التواصل لطرح 
أنماط القيادة 

المثلى.

القيادات 
األكاديمية 

النسائية في 
الجامعات 
السعودية

)199( من 100%
القيادات 

األكاديمية 
بالجامعات 
السعودية 
باإلضافة 

إلى مشاركة 
الطالبات 

واإلداريات 
بالجامعة
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التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

م
اسم ) المبادرة / 

البرنامج / المشروع(
وصف مختصر عن 

األهداف
الفئة 

المستهدفة

نسبة 
المتحقق 
خالل العام

عدد 
المستفيدين

مبادرة 2
»لقاء )قائدة(«
نظمت وكالة 

الجامعة لشؤون 
الطالبات، ممثلة 

في إدارة الشؤون 
األكاديمية  لقاء  

)قائدة( والذي 
يهدف إلى التباحث 

فيما يتعلق 
بالفرص والتحديات 

التي تواجهها 
القيادات األكاديمية 

النسائية في 
الجامعة وذلك  يوم 

االثنين 9 ديسمبر 
2019م بمبنى 

.)80(

يهدف إلى التباحث 
فيما يتعلق بالفرص 

و التحديات التي 
تواجهها القيادات 

األكاديمية النسائية 
في الجامعة وذلك 

 يوم االثنين
9 ديسمبر 2019م 

بمبنى )80(.

القيادات 
األكاديمية 

النسائية في 
الجامعة

50%)50(
من القيادات 
األكاديمية 
بالكليات 

والعمادات 
ومراكز الجامعة
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م
اسم ) المبادرة / 

البرنامج / المشروع(
وصف مختصر عن 

األهداف
الفئة 

المستهدفة

نسبة 
المتحقق 
خالل العام

عدد 
المستفيدين

مبادرة إدارة 3
المعرفة

»كافيه المعرفة«
نظمت وكالة 

الجامعة لشؤون 
الطالبات، ممثلة 

في إدارة الشؤون 
األكاديمية عدة 

لقاءات مع 
منسوبات الجامعة 
من الهيئة اإلدارية 

بالكليات في 
الفترة ما بين 

 - 2019/11/11(
)2019/12/10

العمل على إدارة 
وإثراء مخزون 

المعرفة بشكل 
منهجي وفعال

خلق ثقافة مبنية 
على المعرفة

تقديم منتجات، 
وخدمات، وحلول 

مبنية على المعرفة
تحقيق أقصى قدر 

من رأس المال 
الفكري

خلق بيئة لمشاركة 
المعرفة

صنع بيئة عمل تحفز 
التعلم

تحويل المعرفة 
إلى قيم تستفيد 

منها القطاعات ذات 
الصلة

جميع 
منسوبات 
العمادات 
و الكليات 
واإلدارات
والجهات 

ذات الصلة 
بالجامعة

عدد الحضور 55%
)550( من  

الهيئة اإلدارية 
بالكليات

مبادرة »تنظيم 4
العمل المكتبي«

مبادرة ثقافية 
تهدف الى اطالع 
المنسوبات على 
أفضل األساليب 

لتنظيم العمل 
المكتبي

 منسوبات 
الجامعة

جميع منسوبات 100%
الجامعة
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التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

م
اسم ) المبادرة / 

البرنامج / المشروع(
وصف مختصر عن 

األهداف
الفئة 

المستهدفة

نسبة 
المتحقق 
خالل العام

عدد 
المستفيدين

مبادرة ثقافية وطنية مبادرة  »تستاهل«5
تهدف الى إبراز 

النماذج المشرفة 
من منسوباتنا 
الالتي قدمن 
إنجازات لخدمة 

الوطن.

الطالبات 
وأعضاء هيئة 

التدريس

 )105( طالبات 100%
وأعضاء هيئة 

تدريس وطالبات

مبادرة »االبداع في 6
العمل عن بعد«

مبادرة الكترونية 
تثقيفية تهدف الى 
التثقيف عن ماهية 

العمل عن بعد، 
لماذا؟ وكيف يكون؟ 

ونصائح ونماذج 
للعاملين عن بعد - 
ليس فقط للتكيف 

مع هذا الواقع 
االستثنائي؛ بل 

لإلبداع فيه.

منسوبي 
ومنسوبات 

الجامعة

جميع منسوبي 100%
ومنسوبات 

الجامعة

»مبادرة المبنى 7
الصحي«

نشر ثقافة المشي 
بين منسوبي 

ومنسوبات الجامعة 
لنكون مجتمع 

حيوي  وصحي 
)رؤية 2030( بصورة 
مستدامةوالوصول 

لنسبة 20% 
من األشخاص 

الممارسين لرياضة 
المشي خالل فترة 

التحدي لكل مبنى

الكليات 
واإلدارات

حصول عدد 5%
)4( من مباني 

الكليات لـشهادة 
مبنى معزز 

للصحة
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م
اسم ) المبادرة / 

البرنامج / المشروع(
وصف مختصر عن 

األهداف
الفئة 

المستهدفة

نسبة 
المتحقق 
خالل العام

عدد 
المستفيدين

مبادرات »تمكين 8
المرأة« وتطوير 

المهارات القيادية 

تهدف المبادرة 
إلى تمكين وتطوير 
المرأة من خالل عدد 

من االستراتيجيات 
على النحو التالي:

- االستراتيجية 
األولى: التمكين 

من خالل المنظومة 
اإلدارية بالجامعة، 

بإنشاء عدد من 
األقسام اإلدارية 

التي تسعى لتنفيذ 
توجهات الجامعة 
في مجال تطوير 

وتمكين المرأة، 
وهي: 

-1 قسم دعم 
القيادات 

-2 قسم إدارة 
المعرفة 

-3 قسم دعم النجاح
- االستراتيجية 

الثانية: التدريب 
والتطوير ، وتمثلت 

في إقامة عدد 
من الملتقيات  

والدورات وورش 
العمل المنهجية 

والمخطط لها 
للوصول لألهداف.

منسوبات 
الجامعة 

منسوبات 15% 
الجامعة



56

التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

م
اسم ) المبادرة / 

البرنامج / المشروع(
وصف مختصر عن 

األهداف
الفئة 

المستهدفة

نسبة 
المتحقق 
خالل العام

عدد 
المستفيدين

مبادرة9
مركز ثقافي 

ترفيهي
)متحف تربوي 

ومسرح(

تعزيز الهوية ضمن 
شراكة مجتمعية 

فعالة
انشاء مسارات 

جديدة للتراث 
واالرشاد السياحي

تفعيل التربية 
المتحفية واتاحة 
الفرصة للجميع 

وخاصة منسوبي 
الجامعة في تنمية 
تفكيرهم العلمي 

واإلبداعي
تعميم الفائدة على 

منسوبي الجامعة 
وإتاحة الفرصة لكافة 

شرائح المجتمع 
لزيارة المتحف
تطوير وتعزيز 
دور المتحف 

كمؤسسة عامة 
وتعزيز قدرة الزوار 

على فهم تقدير 
المتحف

دعم الموهوبين من 
الكّتاب والمؤلفين 

والمخرجين
إيجاد خيارات ثقافية 

وترفيهية متنّوعة 
تتناسب مع األذواق 

والفئات كاّفة
توفير العديد من 

فرص العمل

منسوبي 
الجامعة 
وإتاحة 

الفرصة 
لكافة شرائح 

المجتمع 
لزيارة المتحف

40%-
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م
اسم ) المبادرة / 

البرنامج / المشروع(
وصف مختصر عن 

األهداف
الفئة 

المستهدفة

نسبة 
المتحقق 
خالل العام

عدد 
المستفيدين

مبادرة10
بيئة جامعية خضراء

االسهام في 
المحافظة على 
البيئة بالتخلص 

من النفايات 
البالستيكية 

بطريقة آمنة وإعادة 
استخدامها

توفير فرص 
وظيفية للطالبات

الحرم 
الجامعي 

بالراكة

جميع منسوبي قيد التنفيذ
الجامعة

مبادرة11
»جربها«

توفير فرص تدريبية 
لطالبات مرحلة ما 

قبل التخرج من 
خالل خوض التجربة 

العملية
عقد شراكات 

مجتمعية مع جهات 
العمل المختلفة 

لكافة التخصصات

الحرم 
الجامعي 

بالراكه والريان

جميع طالبات قيد التنفيذ
الجامعة
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التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

م
اسم ) المبادرة / 

البرنامج / المشروع(
وصف مختصر عن 

األهداف
الفئة 

المستهدفة

نسبة 
المتحقق 
خالل العام

عدد 
المستفيدين

مبادرة12
»المسح الميداني 
ألقسام الطالبات«

االحتياجات 
واإلمكانات المتاحة

العمل على توفير 
بيئة تعليمية 

متكاملة ومثالية 
وصحية للطالبات، 

وخلق صورة 
بصرية محفزة 

لهن ولألساتذة 
والمنسوبات في 

مباني ومرافق 
أقسام الطالبات من 

خالل ابتكار كل ما 
هو جديد ومتابعته 

والمحافظة على كل 
ما هو قائم، وكذلك 

دعم المشاريع 
والمرافق بما 

يضمن تحقيق رؤية 
الجامعة ورسالتها 

وتشجيع الشراكات 
المجتمعية لتقدم 

فرص لمرافق 
جديدة  وخدمات 
نوعية منافسة 
محليًا وإقليميًا 

ودوليًا.

أقسام 
الطالبات 
بالجامعة

كافة طالبات قيد التنفيذ
ومنسوبات 

الجامعة
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م
اسم ) المبادرة / 

البرنامج / المشروع(
وصف مختصر عن 

األهداف
الفئة 

المستهدفة

نسبة 
المتحقق 
خالل العام

عدد 
المستفيدين

»مشاريع تطويرية«13
ناتجة عن الجوالت 

التفقدية الحتياجات 
للكليات

تحديد احتياجات 	 
الكليات بشطر 

الطالبات
الرقي بالخدمات 	 

المقدمة في 
شطر الطالبات 

وتطوير المباني

جميع 
العمادات 
و الكليات 
واإلدارات

والجهات ذات 
الصلة
بوكالة 

الجامعة 
لشؤون 
الطالبات

كافة منسوبات قيد التنفيذ 
الجامعة 

مبادرة إعداد دليل 14
اإلجراءات للعمليات 

الخاصة بوكالة 
الجامعة لشؤون 
الطالبات 2020م

هو مرجع 	 
ومستند يوضح 

سلسلة األعمال 
والخطوات 

والمراحل التي 
يجب اتباعها 

لتنفيذ عمل ما 
بخطوات تفصيلية 

تمر بها المعاملة 
من البداية إلى 

النهاية.
والهدف منه 	 

سرعة إنجاز 
المعامالت، 

تحسين الخدمات 
المقدمة 

للمستفيدين، 
توحيد األعمال 

المكتبية.

موظفات 
الوكالة

كافة منسوبات قيد التنفيذ
الجامعة
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التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

م
اسم ) المبادرة / 

البرنامج / المشروع(
وصف مختصر عن 

األهداف
الفئة 

المستهدفة

نسبة 
المتحقق 
خالل العام

عدد 
المستفيدين

مبادرة إعداد دليل 15
لخدمات وكالة 

الجامعة لشؤون 
الطالبات 2020م

دليل لتعريف 
الخدمات التي 
تقدمها وكالة 

الجامعة لشؤون 
الطالبات وتوثيق 

إجراءاتها.
والعمل على 

تحديث دليل خدمات 
جامعة االمام عبد 
الرحمن بن فيصل 

2017

منسوبات 
الجامعة

كافة منسوبات قيد التنفيذ
الجامعة
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جدول )78( | اإلنجازات والمشاكل والصعوبات التي واجهت الجهة ومقترحات عالجها في
عام 1441/1440هـ 

االنجازات المتحققة خالل العام
المشاكل والصعوبات 
التي واجهتها الجهة 

خالل العام

االجراءات المقترحة لعالج 
المشكالت والتغلب عليها

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات” إدارة الشؤون األكاديمية “

الملتقى األول للقيادات األكاديمية 
النسائية في الجامعات السعودية

نقص الميزانية. 1
نقص  الموارد . 2

البشرية

تخصيص ميزانية . 1
إلدارة الشؤون 

األكاديمية لدعم 
تنفيذ الخطط.

توظيف عدد مالئم . 2
الحتياجات األقسام 

الخمسة التابعة إلدارة 
الشؤون األكاديمية.

حملة يدًا بيد

برنامج دعم االقران

بدء العمل على بوابة إدارة المعرفة

إتمام المرحلة الثالثة من )كافيه 
المعرفة(

جائزة دعم النجاح

لقاء ) قائدة (

إنشاء قاعدة بيانات للعائدات من 
االبتعاث

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات” إدارة التواصل والتنمية “

--اطالق عدد )2( دليل خدمات

عمل عدد ) 1 ( دليل ارشادي لإلبداع 
في العمل عن بعد

توظيف عدد )1( مصممة -
لتنفيذ التصاميم تكون 

تابعة للوكالة

--تخطيط و تنظيم عدد )14 ( فعالية

اطالق عدد من المبادرات :
مبادرة »تنظيم العمل المكتبي«	 
مبادرة »تستاهل«	 
مبادرة االبداع في العمل عن بعد	 
مبادرة المبنى الصحي	 

--
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االنجازات المتحققة خالل العام
المشاكل والصعوبات 
التي واجهتها الجهة 

خالل العام

االجراءات المقترحة لعالج 
المشكالت والتغلب عليها

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات “ إدارة الشؤون اإلدارية والمالية “

إعداد دليل اإلجراءات للعمليات 
الخاصة بوكالة الجامعة لشؤون 

الطالبات 2020م

عدم توفر سيارة للعمل 
على إنهاء اإلجراءات

توفير سيارة خاصة بوكالة 
الجامعة لشؤون الطالبات

إعداد دليل لخدمات وكالة الجامعة 
لشؤون الطالبات 2020م

بعض أجهزة الحاسب 
االلي قديمة

توفير أجهزة حاسب آلي 
جديدة وذات مواصفات 

عالية

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات “ منسقات الكليات و وكالة عمادة شؤون الطالب لدعم 
الطالبات”

إطالق عدد من  المشاريع . 1
التطويرية الناتجة عن الجوالت 

التفقدية الحتياجات الكليات

تعليق الحضور لمقرات 
العمل بسبب جائحة 

كورونا

استمرار العمل على 
التخطيط والتنفيذ 

للمشاريع

تم تطبيق أنظمة مكتب العمل . 2
في سعودة الوظائف وتصحيح 

رخص العمل.

وجود مشاكل في 
الخزائن ذات األقفال 

)احتياج صيانة – اعوجاج 
بعض أبوابها –ووجود 

صدأ(

توفير خزائن جديدة وتكون 
بأقفال مناسبة .

توفير كوادر متخصصة في . 3
التغذية ساعد على تطبيق 

المستثمرين معايير الجودة 
فيها.

وجود مستثمرين في 
مواقع غير مناسبة 

للخدمة المطلوبة

معاينة المواقع قبل 
استئجارها والتأكد من عدم 

وجود أي أضرار بالمباني 
المحيطة ونقل أي موقع 

يقوم بالطبخ إلى داخل 
مراكز التغذية.

توفير وجبات صحية من خالل . 4
رفع أسماء شركات مكائن دفع 

ذاتي )سلطات- عصيرات( 
وتعاقد إدارة صندوق الطالب 

معهم في عدد من الكليات.

عدم التزام بعض 
المتعهدين باشتراطات 

السالمة.
-
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االنجازات المتحققة خالل العام
المشاكل والصعوبات 
التي واجهتها الجهة 

خالل العام

االجراءات المقترحة لعالج 
المشكالت والتغلب عليها

تفعيل التشغيل الطالبي . 5
بمراكز الطباعة والنسخ 

الطالبي.

ارتفاع إيجارات المواقع 
الخدمية الغذائية أدى 

إلى ارتفاع أسعار 
الخدمات المقدمة.

دراسة العادة النظر في 
إيجارات المواقع مقابل 

تقديم خدمات بأسعار 
تناسب جميع الطالبات.

تفعيل خدمة »ألننا نهتم« . 6
ونشرها بوسائل التواصل 

المختلفة

--



64

التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

االنجازات المتحققة خالل العام
المشاكل والصعوبات 
التي واجهتها الجهة 

خالل العام

االجراءات المقترحة لعالج 
المشكالت والتغلب عليها

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات “ إدارة األمن”

المشاركة في عدد)10( من  أنشطة 
الجامعة ومحافلها المختلفة.

تنفيذ حملة البطاقات الجامعية من  
3/20 حتى 1441/4/1ه، وتم خاللها 

إصدار )435( بطاقة.
المشاركة في استقبال وتوعية 
طالبات الجامعة مع بداية العام 

الدراسي الجديد، وتعريفهن 
بالخدمات التي تقدمها إدارة األمن 

لمنسوبات الجامعة.
التعاون مع إدارة السالمة في 

عمليات االخالء.
إعداد وتقديم عدد من الدراسات 

التطويرية:) متعلقة بإصدار 
البطاقات الجامعية للطالبات 

المستجدات. ودراسة إحصائية 
لتعدد البوابات بالحرم الجامعي 

والحلول المقترحة لذلك(

النقص الشديد في . 1
عدد مراقبات األمن

توفير عدد )12( من 
مراقبات األمن لتغطية 

جميع المواقع

-

تكدس الطالبات . 2
الراغبات في الخروج 

قبل الساعة 10 
صباحا، مما يترتب 
عليه االزدحام عند 
البوابات ويعيق  
عملية التأكد من 

هوية الراغبين 
بالدخول للحرم 

الجامعي.

نوصي بالتوقف عن 
تسجيل أسماء وبيانات 
الطالبات الراغبات في 

الخروج والتركيز على 
ضرورة حمل البطاقة 

الجامعية عند دخول 
الطالبة للحرم الجامعي.

توفير نظام حاسوبي 
خاص باألمن للتأكد من 

هوية الطالبات.

تأخر توفير احتياجات . 3-
البطاقات الجامعية 

من أحبار أو بطاقات 
أو أجهزة

سرعة توفيره من الجهة 
المختصة وبكميات كافية
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االنجازات المتحققة خالل العام
المشاكل والصعوبات 
التي واجهتها الجهة 

خالل العام

االجراءات المقترحة لعالج 
المشكالت والتغلب عليها

االحتياج لتغطية أمنية . 4-
شامله لجميع أرجاء 
الجامعة لتوثيق كل 
ما يتعلق باألحداث 

األمنية

نوصي بتركيب كاميرات 
مراقبة لحفظ العملية 

األمنية بصفة مستمرة

-
عدم استجابة . 5

مركز طب  األسرة 
والمجتمع بشكل 
فعال  عند وجود 

الحاالت الطارئة

توفير طبيبة وممرضة 
في شطر الطالبات

-
عدم  وجود عدد كاف . 6

من  أجهزة االتصاالت 
عند  البوابات األمنية

توفير عدد)90(  لتسهيل 
التواصل بين موظفات 
األمن واإلدارة في حال 

الطوارئ والمناوبات 
المسائية

االحتياج لدورات . 7-
تدريبية تطويرية 

تخصصية في المجال 
األمني

توفير عدد مناسب  
من الدورات التدريبية 

التخصصية في المجال 
األمني للرفع من كفاءة 

موظفات األمن
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االنجازات المتحققة خالل العام
المشاكل والصعوبات 
التي واجهتها الجهة 

خالل العام

االجراءات المقترحة لعالج 
المشكالت والتغلب عليها

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات »إدارة السالمة«

تم تدريب موظفة في كل كلية . 1
ببرنامج دافع الوطني  في أقسام 

الطالبات بالراكة.
تطبيق خطة اإلخالء التدريبية . 2

السنوية بأقسام الطالبات بالراكة 
ومجمع كليات الريان وكليات 
المجتمع )الدمام - القطيف(

توفير أنظمة ومستلزمات السالمة . 3
ومتابعتها من حيث صالحية 

استخدامها : )جرس اإلنذار اليدوي 
- وصناديق خراطيم المياه - 

وطفايات الحريق - مخارج الطوارئ 
- المستلزمات الطبية - أسطل 

رمل - صناديق اسعافية - كراسي 
إسعافية - بطانيات حريق (

رفع تقارير شهرية إلدارة السالمة . 4
تتضمن: مخرجات المتابعة 

واإلشراف ومتابعة جميع الحاالت 
التي تخص السالمة ومتابعتها 

)التسريبات - كل ما يخص  
التوصيالت الكهرباء - ومتابعة 

المعامل - ومخارج الطوارئ - تعطيل 
مصاعد(

متابعة السالمة في عدد )15(. 5
نشاط  من األنشطة المقامة 

في الجامعة والتأكد من االلتزام 
بضوابط السالمة.

عمل دراسة بيئية شاملة لمرافق . 6
أقسام الطالبات بالراكة ومجمع 

كليات الريان وكليات المجتمع 
)الدمام - القطيف (

المشاركة في اإلجراءات االحترازية . 7
لجائحة كورونا )نعود بحذر(

نقص في عدد . 1
مراقبات  السالمة

زيادة عدد )3(موظفة
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االنجازات المتحققة خالل العام
المشاكل والصعوبات 
التي واجهتها الجهة 

خالل العام

االجراءات المقترحة لعالج 
المشكالت والتغلب عليها

نقص المهارات . 2-
التدريبية لدى 

الموظفات.

إعداد  خطة تدريبية 
لرفع كفاءة مسؤوالت 

السالمة.

عدم تطبيق خطة . 3-
االخالء التدريبية 

في بعض الكليات 
وذلك لعدم جاهزية 

بعض المباني

استكمال جاهزية المباني 
وجدولة المواقع للعام 

الجديد ضمن خطة اإلخالء

تسريب المياه . 4-
بسبب األمطار 

في مرافق بعض 
الكليات.

التوصية بعمليات عزل 
قوية للمرافق المتضررة 

من األمطار.

توقف الكهرباء . 5-
بشكل مستمر على 

مراكز التغذية في 
مجمع الريان بسبب 

ضغط األجهزة.

زيادة أحمال الكهرباء في 
مواقع المراكز الغذائية
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ابرز مبادرات وإنجازات وأنشطة وكالة 

الجامعة لشؤون الطالبات

أواًل | المبادرات
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 الملتقى األول للقيادات األكاديمية1 | 
النسائية في الجامعات السعودية

"الملتقى األول للقيادات األكاديمية النسائية في الجامعات السعودية "
بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية, خـــالل الفــترة 12-11 

جمادى الثاني 1441هـ  الموافق 5-6 فبراير 2020م.

2020 - 2019 | 1441 - 1440

70
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 الملتقى األول للقيادات األكاديمية
النسائية في الجامعات السعودية

نبذة عن الملتقى |

إن رؤيــة 2030 والتــي أسســت ركيزتهــا بطمــوح عــال وســقف متيــن فــي مجــال ينشــد مــن خاللــه 
ــة والحــظ األوفــر فــي منظومــة  ــى فــي هــذه الرؤي ــر األعل ــم المنب ــت للتعلي ــالد جعل نهضــة الب
أهدافهــا وعمــدت الــى جعــل المــرأة ذات ســيادة وقيــادة فــي كثيــر مــن المجــاالت والتهــا أهميــة 

كبيــرة لتديــر وتنيــر.
ولكــن حتــى يؤتــي هــذا التوجــه ثمــاره ويحظــى بنتــاج عــال المســتوى كان والبــد مــن أن تتــاح 
للمــرأة فاعليــة العمــل علــى أرض الواقــع وأن تمكــن مــن أداء مهامهــا ، وهــذا مــا يؤكــد المفهــوم 
الســليم فــي تعزيــز وتمكيــن دور المــرأة فــي نظــام الجامعــات الجديــد ويبــرز المعنــى لمفهــوم 

تمكــن المــرأة مــن تمكينهــا. 
ــز  ــع القــرار وإدارة الهــرم الوظيفــي وتعزي ــة بالغــة فــي مراكــز صن ــدور المــرأة أهمي ــه فــإن ل وعلي
إســهاماتها فــي تنميــة المجتمــع واالقتصــاد ممــا يجعلهــا تتحمــل مســؤولية العمــل علــى ذاتهــا 

بصقــل قدراتهــا ومهاراتهــا لتكــون ذات أثــر صائــب وأحــد روافــد هــذه الرؤيــة.

أهداف الملتقى |

تعزيز التحول إلى نظام الجامعات الجديد لتحقيق رؤية 2030.	 
إبراز المفاهيم المشتركة لتمكين القيادات األكاديمية.	 
تأكيد أثر قيادة التغيير ودورها في بناء رؤية منظمة ذات قيادة إلهامية.	 
التبادل المعرفي وفتح قنوات التواصل لطرح أنماط القيادة المثلى.	 

محاور وموضوعات الملتقى |

مفهوم تمكين القيادات األكاديميات.	 
القيادة التحولية وإدارة التغيير.	 
نموذج القدوة القيادية األمثل بعد استنطاق أفكار القياديات.	 

الفئة المستهدفة |

ســعادة وكيــالت الجامعــات الســعودية، والعميــدات، ووكيــالت العميــدات، وعضــوات هيئــة 
التدريــس بالجامعــات الســعودية الآلتــي مارســن اإلدارة.

وقــد تضمــن الملتقــى عــدد مــن المحاضــرات وورش العمــل وحلقــات النقــاش علــى يوميــن 
متتالييــن، وبلــغ عــدد حضــور الملتقــى )199( مــن القيــادات األكاديميــة مــن الجامعــات الســعودية 

باإلضافــة إلــى مشــاركة الطالبــات واإلداريــات بالجامعــة.
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إعالن لحركة نقل المشاركات في الملتقى.
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مختارات من تغطية تويتر

مختارات من تغطية تويتر
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مختارات من تغطية انستقرام

ــب  ائ ن ــورة نجــاح عشــري - ال عمــل لقــاء خــاص مــع الدكت
ــي  ــدم الوطن ــة للتق ــس الجامع ــى لرئي والمشــارك األعل
ــوم  للعل ــه  ل عبدال ــك  المل جامعــة  مــن  االســتراتيجي 
ــن فــي الملتقــى، حــول رأيهــا  ــة - أحــد المتحدثي والتقني
ــي  ــره ف ــن، ونش ــق عي ــع فري ــاون م ــى بالتع ــي الملتق ف

شــبكات التواصــل االجتماعــي.

-أســتاذ  العنــزي  رســيس  الدكتــورة  مــع  خــاص  لقــاء  عمــل 
ــوف الملتقــى  ــد ضي ــورة- أح ــرة ن ــة األمي مســاعد فــي جامع
المشــاركون، حــول رأيهــا فــي الملتقــى بالتعــاون مــع فريــق 

عيــن، ونشــره فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي.
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نشــر فيديــو عــن فعاليــات الملتقــى مــن إعــداد »القنــاة 
الســعودية اإلخباريــة« فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي.

نشر خبر حول فعاليات الملتقى من »صحيفة اليوم« في 
شبكات التواصل االجتماعي.



76

التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

نشر مجموعة من اقتباسات الضيوف والمشاركون والمتحدثين في الملتقى، في شبكات التواصل 
االجتماعي.
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ملتقى قائدة2 | 

77

التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

إدارة  فــي  ممثلــة  الطالبــات،  لشــؤون  الجامعــة  وكالــة  نظمــت 
الشــؤون األكاديميــة لقــاء  )قائــدة ( و الــذي يهــدف إلــى التباحــث 
القيــادات  تواجههــا  التــي  التحديــات  و  بالفــرص  يتعلــق  فيمــا 
 9 االثنيــن  يــوم  ذلــك   و  الجامعــة  فــي  النســائية  األكاديميــة 
ديســمبر 2019م بمبنــى )80( ، وبلــغ عــدد الحضــور )50(  مــن 
الجامعــة. مراكــز  و  العمــادات  و  بالكليــات  األكاديميــة  القيــادات 
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ملتقيات كافيه المعرفة 3 | 

نظمــــت وكالــة الجامعــــة لشـــــؤون الطالبــات، ممثلــة فــي إدارة 
مــع  لقــاءات  عــدة  المهنــي،  التمكيــن  و  األكاديميــة  الشــؤون 
منســوبات الجامعــة مــن الهيئــة اإلداريــة بالكليــات فــي الفتــرة مــا 

.)2019/12/10  -  2019/11/11( بيــن 
حيــث تهــدف اللقــاءات إلــى تعريــف الهيئــة االداريــة بفعاليــات 
إدارة المعرفــة و المشــاريع المســتقبلية والعمــل علــى بنــاء قاعــدة 
بيانــات بالخبــرات الموجــودة بالجامعــة. وقــد بلــغ عــدد الحضــور 

)550( مــن  الهيئــة اإلداريــة بالكليــات. 
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مبادرة تنظيم العمل المكتبي 4 | 

مبــادرة ثقافيــة تهــدف إلــى اطــالع المنســوبات علــى أفضــل 
األســاليب لتنظيــم العمــل المكتبــي، حيــث تــم تفعيــل الهــدف 
بوســتات  خــالل  مــن  االجتماعــي  التواصــل  برامــج  طريــق  عــن 

وفيديوهــات 

79
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تــم التعــاون مــع عمــادة التعلــم االلكترونــي والتعلــم عــن بعــد لتصويــر فيلــم التجربــة اليابانيــة فــي 
التنظيــم المكتبــي فــي محتــوى فيديــو وترجمتــه باللغــة اإلنجليزيــة
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مبادرة تستاهل 5 | 

 الهدف |

إبراز النماذج المشرفة من منسوباتنا الالتي قدمـن إنجازات لخدمة 
الوطن في عام 1439 1440-هـ.
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أقسامها |

ــادرات أكاديميــة، تشــمل: )بحــث أكاديمــي نشــر فــي مجلــة علميــة عالميــة – مشــروع حصــل  مب
ــراع(. ــراءة االخت ــكارات واختراعــات مســجلة ضمــن ب ــة – ابت ــز عالمي علــى جوائ

مبادرات تطوعية )تمثيل المملكة في محافل إقليمية أو عالمية(.
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قائمة المكرمات |

الكليةمصدر نشرهمسمى البحثاسم الباحث

بشاير غازي الدحالن

حملة وقائية لصحة الفم 
واالسنان

الجمعية 
الخليجية لطب 

االسنان مع 
GDSA منظمة

طب 
االسنان

رنيم صالح بو صالح

فدك حسين آل مرار

فاطمة مؤيد المحسن

التطوع في الحج
البرنامج الصحي 

التطوعي بالحج

نسيبة حمزة مغربي

نورة هادي القحطاني

هديل خالد اللبلي

هند وليد الباللي
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الكليةمصدر نشرهمسمى البحثاسم الباحث

مشروع مسابقة محلية تقوم نوف القرعاوي
على منافسة في حل المشكالت 

بطريقة إبداعية

شركة أرامكو 
السعودية

الدراسات 
التطبيقية 

وخدمة
المجتمع

شروق العتيبي

رنا الزميع
نشر ورقة بحثية في إحدى 

المجالت العلمية

نشر ورقة بحثية في إحدى رحمة الشيخ
المجالت العلمية العالمية 

المحكمة.
بعنوان

 Developing And
 Implementing A Barcode

 Based Student Attendance
System

ورقة علمية 
في مجلة 

علمية محكمة

رغد العاصمي

منتهى السحيباني

مريم الحربي

سارة الدوسري
نشر ورقة بحثية في احدى 
المجالت العلمية العالمية 

المحكمة.
بعنوان

 ANALYZING<DESIGNINGAND
 IMPLMENTING A WED-BASE
COMMAND CENTER SYSTEM

ورقة علمية 
في مجلة 

علمية محكمة

الدراسات 
التطبيقية 

وخدمة
المجتمع

شيماء الذاودي

مها المطيري

نشر ورقة بحثية في احدى أنغام آل عباس
المجالت العلمية العالمية 

المحكمة.
بعنوان

 Analyzing and
 Implementing a System For

 Reporting  Follow Up and
Resolving of COMPLAINTS

ورقة علمية 
في مجلة 

علمية محكمة

الدراسات 
التطبيقية 

وخدمة
المجتمع

خديجة الزاير

الريم الخالدي
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الكليةمصدر نشرهمسمى البحثاسم الباحث

نشر ورقة بحثية في احدى إيمان العمري
المجالت العلمية العالمية 

المحكمة.
بعنوان

 Analyzing  Designing and
 Implementing a  Consulting
 COMPANY for Management

Information systems

ورقة علمية 
في مجلة 

علمية محكمة

الدراسات 
التطبيقية 

وخدمة
المجتمع

منيره الشمري

ساره الهامل

نشر ورقة بحثية في احدى رهف الحافي
المجالت العلمية العالمية 

المحكمة.
بعنوان

 E-payment and Transactions
using QRcodes

ورقة علمية 
في مجلة 

علمية محكمة

الدراسات 
التطبيقية 

وخدمة
المجتمع

نوره السلطان

شوق المطيري

نشر ورقة بحثية في احدى شوق الحربي
المجالت العلمية العالمية 

المحكمة.
بعنوان

 Analyzing and
 Implementing AmOBILE

 Reminder System for
Alzheimers PATIENTS

نشر ورقة 
علمية في 

مجلة علمية 
محكمة

الدراسات 
التطبيقية 

وخدمة
المجتمع

عائشة التميمي

فدوى القحطاني

بشاير الجوفي
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الكليةمصدر نشرهمسمى البحثاسم الباحث

نشر ورقة بحثية في احدى أماني الغامدي
المجالت العلمية العالمية 

المحكمة.
بعنوان

 Developing ahd
 Implementing a Web-Based

 Platform for skills and
Knowledge Exchange

نشر ورقة 
علمية في 

مجلة علمية 
محكمة

الدراسات 
التطبيقية 

وخدمة
المجتمع

البندري الهاجري

نسيبه العرفج

دالل الحربي

نشر ورقة بحثية في احدى دالل العميري
المجالت العلمية العالمية 

المحكمة.
بعنوان

 Developing and
 implementing Aweb -Based

 RECYCLING SYSTEM FOR
 Protecting the green

environment

نشر ورقة 
علمية في 

مجلة علمية 
محكمة

وعد القرني

وجدان الناشري
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الكليةمصدر نشرهمسمى البحثاسم الباحث

مبادرة نتعافى بالفنبسمة الصقعبي

شراكة بين 
جامعة اإلمام 

ومؤسسة 
الملك عبدالعزيز

إدارة 
االعمال

نورة السليم

تحليل بيانات مواقع التواصل 
االجتماعي باستخدام أدوات 

تحليل البيانات لمساعدة الشركات 
للوصول الى اشخاص محددين 

بناء على سلوكهم

بحث نشر في 
مجلة علمية

نورة الخلف

مشاعل الغامدي

رغد العولقي

لمى العجمي
بحث اكاديمي

Anovel cybersecurtity
بحث نشر في 

مجلة علمية

إدارة 
االعمال

هديل الضبيبان
بحث اكاديمي

Anovel cybersecurtity
بحث نشر في 

مجلة علمية

رهف ناصر الحميد
تمثيل المملكة في والية 

واشنطن ومناقشة المشاريع 
ذات األثر اإليجابي على المجتمع

مثلت المملكة 
العربية 

السعودية 
في الواليات 

المتحدة 
األمريكية

غادة البوشي
ورش تدريبية على المنصات 

التفاعلية والجمعيات 
والمؤسسات الخيرية

استهداف 
القيادات 
وطالب 

الدراسات العليا 
والفتيات فوق 
سن العشرين

التربية
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الكليةمصدر نشرهمسمى البحثاسم الباحث

خلود العجاجي
المركز األول في مسابقة تحدي 

األمن السيبراني القائمة في 
مؤتمر األمن السيبراني بأرامكو

علوم 
الحاسب 
وتقنية 

المعلومات

إسراء باز
وعد عسيري

المركز الثاني في هاكاثون واعد 
على مستوى المملكة عام 2018

لمياء السليم
سارة القحطاني

مالك الدخيل
ديمة العتيبي

المركز الثاني في مسابقة أفضل 
ملصق علمي بجامعة الملك 

عبدالله للعلوم والتقنية

أمل الهاجري
وعد عسيري

إسراء باز
أسماء يماني
رزان ال زمانان

المركز الثاني على مستوى 
المملكة في مسابقة هاكاثون 

التعلم االلكتروني والمقامة في 
جامعة األميرة نورة بالرياض

شهد الشهيل
رؤى السبيعي

أماني العلياني
وجدان أباحسين

المركز األول على مستوى 
المملكة في مسابقة الملصقات 

العلمية المقامة بجامعة األميرة 
نورة بالرياض

أثير الشهري
سارة العيسى
سارة الشهري

نبراس الغامدي

المركز الثاني على مستوى 
المملكة في مسابقة الملصقات 

العلمية والمقامة في جامعة 
األميرة نورة بالرياض

هديل العمير
شمسة العتيبي

الفوز بجائزة أفضل ورقة علمية 
في المؤتمر الدولي لعلوم 

الحاسب والمعلومات في الجوف

ابتسام القحطاني
غيداء الكحيلي
نوف الغامدي

براءة اختراع لمشروع تخرجهم 
VECSAT
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الكليةمصدر نشرهمسمى البحثاسم الباحث

رغد بوقري
فتون القحطاني

رزان آل زمانان
ندى الكعبور

حققن المرتبة 13 من أصل 60 
فريق مشارك بمناسبة البرمجة 

الوطنية في أبها

علوم 
الحاسب 
وتقنية 

المعلومات

ديما الحارث
المرتبة 17 من أصل 60 بمناسبة 

البرمجة الوطنية في أبها

لمياء السليم
فاطمة العمودي

سارة الحربي
منال العبدلي

المركز الثالث في مسابقة ألتقط 
العلم المنظمة من قبل شركة 

TrendMicroوالمقامة في 
المؤتمر السعودي الدولي ل ’’ 

’’lot انترنت األشياء

رغد بوقري
رزان آل زمانان

ندى الكعبور

حققن المرتبة 20 من أصل  60 
فريق مشارك بالمسابقة الخليجية 

المقامة في مسقط

مشاعل آل خالص
ضحى المبيض

حققن المركز السادس في 
مسابقة هاكاثون

Cyber Talent

حنان بالحمر
نورة الشهراني
ضحى المبيض

مشعل آل خالص
غدير العزمان

حققن المركز العاشر في 
منافسات هاكاثون

Cyber Saber

سارة الحربي
رزان إبراهيم

الهنوف الحربي
أصايل العبداللطيف

حققن المركز الخامس مكرر في 
منافسات هاكاثون

Cyber Saber



91

2020 - 2019 | 1441 - 1440

الكليةمصدر نشرهمسمى البحثاسم الباحث

سارة القحطاني
لمياء السليم
ديمة العتيبي

فاطمة العمودي
مالك الدخيل

المركز الرابع في منافسات 
هاكاثون

Cyber Saber علوم
الحاسب 
وتقنية 

المعلومات لمياء السليم
فاطمة العمودي

سارة الحربي
منال العبدلي

المركز الثالث في مسابقة 
هاكاثون

Cyber Talent
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بطاقة الدعوة لحضور حفل الحتفاء باليوم الوطني 89 |

r
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قالوا عن »تستاهل«.. |
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قالوا عن »تستاهل«.. |
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فعالية إلكترونية مصاحبة لمبادرة »تستاهل« |
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مبادرة البداع في العمل عن بعد 6 | 

»فرضــت أزمــة كورونــا نفســها علــى العالــم أجمــع، ولــم تقتصــر تداعياتــه علــى الجوانــب الصحيــة، 
وإنمــا انتقلــت إلــى الجوانــب المهنيــة؛ فقــد قامــت معظــم دول العالــم بتعليــق العمــل فــي 
مقــرات األجهــزة الحكوميــة والخاصــة وأفســحت المجــال واســعًا للعمــل عــن بعــد الــذي يعــد أحــد 
ــة التــي ســتخرج بهــا الشــركات ومختلــف المؤسســات مــن هــذه األزمــة. وقــد  الجوانــب اإليجابي
كانــت االســتجابة الســعودية ســريعة فــي التعاطــي لهــذه األزمــة؛ حتــى ال تؤثــر على ســير العمل.
فأصــدرت حكومــة المملكــة قــرارًا بتعليــق العمــل فــي مقــرات الجهــات الحكوميــة وإتاحــة العمــل 

عــن بعــد«.
ومــن هنــا كانــت مبــادرة عــن ماهيــة العمــل عــن بعــد، لمــاذا؟ وكيــف يكــون؟ ونصائــح ونمــاذج 
ــداع  ــل لإلب ــن عــن بعــد - ليــس فقــط للتكيــف مــع هــذا الواقــع االســتثنائي؛ ب جمعناهــا للعاملي

فيــه! - فـــ )كلنــا مســؤول(.
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مبادرة المبنى الصحي  7 | 

 أهداف المبادرة |
 

نشر ثقافة المشي بين منسوبي ومنسوبات الجامعة لنكون مجتمع 	 
حيوي وصحي )رؤية 2030( بصورة مستدامة.

الوصول لنسبة %20 من األشخاص الممارسين لرياضة المشي 	 
خالل فترة التحدي في كل مبنى.
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قالوا عن »تستاهل«.. |
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نموذج المبنى الصحي |

تم عمل نموذج للمبنى الصحي في الدور األول لمبنى 10
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الجهات التي حققت المعاييرالجهات التي نفذت المبادرة

 كلية الطب

√كلية طب األسنان

 كلية التمريض

 كلية العلوم

√كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالجبيل

√كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

√كلية التصاميم

 عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عدد الجهات التي وقعت التفاقية |

مبادرة المبنى الصحي:
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مشاريع تطويرية لحتياجات الكلية8 | 

قامــت ســعادة وكيلــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات بعمــل العديــد مــن 
االجتماعــات مــع عميــدات ووكيــالت الكليــات لرصــد احتياجــات الكليــات، 
كمــا عملــت جولــة تفقديــة علــى جميــع الكليــات ومرافــق شــطر الطالبــات 
للوقــوف علــى المشــكالت ولتلبيــة االحتياجــات وتطويــر المبانــي ، ونتــج 

عــن ذلــك العديــد مــن المشــاريع التنمويــة لتطويــر المبانــي .
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 مبادرة إعداد أدلة لوكالة الجامعة9 | 

لشؤون الطالبات 2020م

أبــرز اإلنجــازات اإلداريــة بوكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات متمثلــة فــي إدارة الشــؤون اإلداريــة 
والماليــة كالتالــي:

إعداد دليل اإلجراءات للعمليات الخاصة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات 2020م.. 1
إعداد دليل لخدمات وكالة الجامعة لشؤون الطالبات 2020م.. 2

إعداد دليل اإلجراءات للعمليات الخاصة بوكالة الجامعة لشؤون . 1
 الطالبات 2020م

هو مرجع ومستند يوضح سلسلة األعمال والخطوات والمراحل 
التي يجب اتباعها لتنفيذ عمل ما بخطوات تفصيلية تمر بها 

 المعاملة من البداية إلى النهاية.
والهدف منه سرعة إنجاز المعامالت، تحسين الخدمات المقدمة 

للمستفيدين، توحيد األعمال المكتبية.

 إعداد دليل لخدمات وكالة الجامعة لشؤون الطالبات 2020م. 2
دليل لتعريف الخدمات التي تقدمها وكالة الجامعة لشؤون 

الطالبات وتوثيق إجراءاتها وللعمل على تحديث دليل خدمات 
جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل 2017.
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الجهات التي حققت المعاييرالجهات التي نفذت المبادرة

 كلية الطب

√كلية طب األسنان

 كلية التمريض

 كلية العلوم

√كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالجبيل

√كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

√كلية التصاميم

 عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عدد الجهات التي وّقعت التفاقية |

مبادرة المبنى الصحي:

مبادرة إعداد وتعميم لئحة الزي للطالبات10 | 

المشاركة بتصميم وإعداد الئحة الزي وتعميمها على أقسام الطالبات
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أبرز مبادرات وإنجازات وأنشطة وكالة 

الجامعة لشؤون الطالبات

ثانيًا | األنشطة التدريبية
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 البرامج التدريبية |. 1

أ | برنامج دعم القران

أطلقــت إدارة الشــؤون األكاديميــة بوكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات » برنامــج تعليمــي » وهــو 
برنامــج )دعــم األقــران( فــي مرحلتــه األولــى بكليــة التمريــض و الــذي يهــدف إلــى إنشــاء حلقــة 
ــغ العــدد )9(  ــات، وبل ــل األكاديمــي للطالب ــا ينتــج عنــه تيســير التحصي ــات مم ــن الطالب وصــل بي

طالبــات.

ورش العمل والدورات التدريبية |. 2

أ | ورشة عمل الدخار المالي الشخصي لمستقبل أفضل

تهــدف إلــى نشــر ثقافــة االدخــار والتوعيــة الماليــة وتــم تنفيذهــا بأقســام الطالبــات بالحــرم 
ــغ عــدد الحضــور:  ــة االجتماعــي وبل ــك التنمي ــل بالتعــاون مــع بن ــان والجبي ــة والري ــة بالراك الجامعي

)45( طالبــة.

اإلعالن |
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مقتطفات من الورشة |
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ب - دورة لغة الجسد |

قامــت ادارة االمــن بوكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات بتنفيــذ دورة ) فــن التعامــل مــع الجمهــور 
شــعبان /عائشــة  االســتاذة  والقتهــا   ١٤٤١/  ٢/  ١٨-  ١٧ بتاريــخ  يوميــن  علــى  االتصــال(   وفــن 
بحضــور موظفــات امــن مــن جميــع فــروع الجامعــة : الحــرم الجامعــي بالراكــة ، مجمــع الكليــات 
بالريــان، كليــة المجتمــع بالدمــام، كليــة المجتمــع بالقطيــف، كليــة الجبيــل للعلــوم اإلنســانية.
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أبرز مبادرات وإنجازات وأنشطة وكالة 

الجامعة لشؤون الطالبات

ثالثًا | األنشطة  االجتماعية 
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اللقاءات والحفالت. 1

أ - حفل معايدة األضحى

ــارك التقــت  ــدة الســنوي لألضحــى المب حفــل المعاي
دالل  أ.د.  الطالبــات  لشــؤون  الجامعــة  وكيلــة  فيــه 
ودي  حفــل  فــي  الجامعــة  بمنســوبات  التميمــي 

ســعيد.

الفئة المستهدفة |
 منسوبات جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل 

اليوم |
يوم األحد الموافق 144/12/24هـ

المكان |
البهــو الواقــع بيــن مبنــى 80 ومبنــى كليــة التصاميــم 

ومبنى 80

تصاميم الحفل :
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صور من الحفل |
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ب- جائزة احسان 

أطلقــت إدارة الشــؤون األكاديميــة جائــزة لدعــم نجــاح الطالبــات بعنــوان جائــزة )إحســان(، حيــث تــم 
تكريــم الطالبــات الالتــي  مثلــن الجامعــة فــي محافــل خارجيــة مــن خــالل مشــاركات بحثيــة أو بــراءة 
ــم  )13(  ــم تكري ــك ضمــن فقــرات حفــل التفــوق ، و ت ــر محــددة مســبقًا و ذل ــراع، وفــق معاي اخت

طالبــة بالجائــزة.
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ج- لقاء أسعد تسعد 

الهدف، اعمل بسعادة

مــن خــالل إدخــال البهجــة والســعادة فــي نفــوس المنســوبات وبــث الطاقــة اإليجابيــة مــع بدايــة 
االســبوع وذلــك مــن خــالل اســتقبالهم باالبتســامة والتصبيــح عليهــم بفنجــان مــن القهــوه العربيــة 
و الحلويــات فكانــت دافــع للعمــل بنشــاط وتقليــل ضغــوط العمــل ونشــر اإليجابيــة باالبتســامة 
لقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم ) تبســمك فــي وجــه أخيــك صدقــة(،،، كــن ســعيدًا لتســعد غيــرك 

فتربــح دنيــاك واخرتــك.

نوع المبادرة |
 ترفيهية

المكان |
 الدور األول من مبنى 10 عند جهاز البصمة

الزمان |
 يوم األحد 13 ربيع األول 1441 هجري الموافق 10 نوفمبر 2019م.
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د- اتوجراف السعادة

الذكريــات تبقــى محفــوره داخلنــا، تذهــب بنــا لعالــم جميــل نتذكــر فيــه أجمــل اللحظــات ومــن منــا 
ــر الموظفــات بالماضــي  ــا تذكي ــة لذلــك قررن ــة الجميل ــر الذكريــات أيــام الطفول لــم يســتخدم دفت

الجميــل ونشــر روح الســعادة والمحبــة بيــن الموظفــات وتعزيــز التواصــل فيمــا بينهــم 

التصميم |
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الرحالت :. 1

أ- رحلة بحرية 

رحلة بحرية في أجواء ربيعية :
تهــدف الــى مشــاركات المنســوبات فــي رحلــة ترفيهيــة و وممارســة  الضحــك بطريقــة صحيــة عــن 

طريــق حضــور لقــاء للممارســة يوجــا الضحــك.

إعالن الرحلة |



124

التقرير السنوي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والجهات المرتبطة بها

مقتطفات من الرحلة |
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أبرز مبادرات وإنجازات وأنشطة وكالة 

الجامعة لشؤون الطالبات

رابعًا | الحمالت التوعوية
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حملة » يدًا بيد«. 1

اطلقــت ادارة الشــؤون األكاديميــة بوكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات » حملــة )يــدًا بيــد( بمجمــع 
الريــان، فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 3 ديســمبر  الموافــق 1441/4/6هـــ لتوعيــة الطالبــات ببعــض 
األمــراض و كيفيــة التعامــل معهــا مــن خــالل مشــاركة عــدد مــن األطبــاء المختصيــن. و تــم ذلــك 
بعــد حصــر األمــراض األكثــر شــيوعًا فــي المجتمــع الجامعــي مــن خــالل رابــط تــم إرســاله برســالة 

نصيــة لطالبــات الجامعــة، وحيــث تــم إرســال رســالة عبــر الجــوال لعــدد 21771  طالبــة.
ووصل عدد الحضور )150( من الطالبات والمنسوبات من أعضاء هيئة التدريس واإلداريات.
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حملة تطعيم اإلنفلونزا الموسمية 2019 م   .2

المرحلة األولى |
ضمــن الحملــة الســنوية التــي تقــوم بهــا وزارة الصحــة للتلقيــح ضــد اإلنفلونــزا الموســمية تــم 
التواصــل والتنســيق مــع مكتــب الطــب الوقائــي بالدمــام والخبــر وبرنامــج الخدمــات الصحيــة 
بالهيئــة الملكيــة بالجبيــل لتوفيــر اللقــاح للمنســوبات فــي الحــرم الجامعــي بالراكة والريــان والجبيل 
وتحديــد جدولــة األيــام لــكل كليــة وذلــك بالتنســيق مــع الكليــات لتحديــد مقــرات توزيــع التطعيــم.

المرحلة الثانية | 
تصميم اإلعالن الخاص بالحملة بالتعاون مع قسم التواصل الرقمي. 

المرحلة الثالثة |
نشــر اإلعــالن عــن الحملــة عبــر البريــد اإللكترونــي وحســابات الوكالــة فــي وســائل التواصــل 

االجتماعــي وعبــر شاشــات الكليــات.

المرحلة الرابعة التنفيذ وفق المواقع واأليام |
ــة  ــر 2019 )المواقــع: بهــو كلي ــى 4 نوفمب ــرة مــن 3 ال ــة: خــالل الفت أواًل: الحــرم الجامعــي بالراك
الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع، بهــو مبنــى 200، بهــو كليــة التمريــض، عيــادة كليــة طــب 

األســنان( 

ثانيــًا: الحــرم الجامعــي بالريــان: خــالل الفتــرة مــن  3-5 نوفمبــر 2019 )الموقــع: القاعــة الزجاجيــة 
ــة  ــر 2019 )الموقــع منطقــة االســتقبال فــي صال ــرة مــن 6-7 نوفمب ــة اآلداب( وخــالل الفت بكلي

كليــة العلــوم( 

ثالثــًا: الجبيــل: خــالل الفتــرة مــن 10 - 11  نوفمبــر 2019 )الموقــع عيــادة كليــة العلــوم والدراســات 
اإلنســانية، وعيــادة كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة( 

عــدد المنســوبات مــن الطالبــات وأعضــاء هيئــة التدريــس وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة المســتفيدين 
مــن الحملــة: 2500.
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إعالنات الحملة |
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صور من الحملة |
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يوم القهوة العالمي  .3

تــم تفعيــل يــوم القهــوة العالمــي وعــرض جميــع المبــادرات لزراعــة القهــوة فــي وطننــا الغالــي 
وكذلــك عــرض البحــث عــن القهــوة المقدمــة مــن طالبــة الدراســات العليــا بكليــة العلــوم.
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أبرز مبادرات وإنجازات وأنشطة وكالة 

الجامعة لشؤون الطالبات

خامسًا | االنشطة الرياضية 
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تحدي المشي. 1

الهدف العام |
نشر ثقافة المشي بين منسوبي ومنسوبات الجامعة؛ لنكون مجتمع حيوي وصحي )رؤية 

2030( بصورة مستدامة.

األهداف التفصيلية |
رفع المستوى الصحي لمنسوبي ومنسوبات الجامعة.

توفير بيئة مالئمة لممارسة رياضة المشي.	 
تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية.	 
التنافس على مستوى الكليات والعمادات والوكاالت والمستشفى	 

الفئة المستهدفة |
منسوبي ومنسوبات الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية والفنية والطالب 

والطالبات.

مدة التحدي |
من 26 يناير إلى 19 فبراير 2020

الشروط العامة للدخول في المنافسة |
أن يكون المشارك أحد منسوبي/ منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية أو اإلدارية 	 

أو الفنية أو الصحية أو الطالب أو الطالبات.
أن يكون الئق صحيًا.	 
االلتزام باالستخدام الشخصي للبرنامج وعدم إعارته لشخص آخر.	 
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إعالن تحدي المشي مع شعارات الرعاة

عدد المشاركين |   3212
وقــد تمــت المتابعــة الطبيــة للمشــاركين الذيــن لديهــم أمــراض مزمنــة لمــدة ثالثــة أشــهر مــن 

قبــل مركــز طــب االســرة والمجتمــع الجامعــي
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الموقع اللكتروني لتحدي المشي |

https://elweb.iau.edu.sa/walking_challenge

وتتضمن الصفحة التبويبات التالية |
- الرئيســية - عــن التحــدي - الشــروط - معلومــات صحيــة - مســارات المشــي - كيفيــة االنضمــام 

English - المبنــى الصحــي - التحديــات - الرعــاة - تواصــل معنــا -

الجهات المشاركة في التنظيم |
وكالة الجامعة لشؤون الطالبات	 
عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد	 
مركز طب األسرة والمجتمع الجامعي	 
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منسقين تحدي المشي |
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التسويق اللكتروني لتحدي المشي |

البوستات التشويقية:

الفيديوهات :
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التسويق اللكتروني لتحدي المشي |

البوستات التشويقية:

الفيديوهات :

فعاليات تحدي المشي |

المشي الجماعي:
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فعاليات تحدي المشي |

المشي الجماعي:

محاضرة المشي من إلى:

أسبوع أفضل فكرة:
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محاضرة المشي من إلى:

النتائج :

أعلى معدل مشي: كلية الطب	 
أفضل جهة مبادرة: كلية العوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل	 
أفضل مبنى صحي: كلية العلوم الطبية التطبيقة بالجبيل	 

مقتطفات من الحفل الختامي:
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وضوح اإلعالن وموقع التسجيل في التحدي

%34.33 | مميز

7.09% 4.48%

39.93% 14.18%

 الهوية البصرية - اإلعالنات التشويقية
للتحدي

| جيد

المدة الزمنية للتسجيل في التحدي

| ممتاز

فيديوهات اإلستعداد للتحدي

| مرضي

توقيت التحدي

َ|  جيد جدَا
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l: 
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8
نتائج استبانة المشاركة في تحدي المشي

أوًل: عن تحدي المشي:

 

وضوح اإلعالن وموقع التسجيل في التحدي:
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المدة الزمنية للتسجيل في التحدي:

توقيت التحدي:
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الهوية البصرية / اإلعالنات التشويقية للتحدي

فيديوهات اإلستعداد للتحدي:
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نتائج استبانة المشاركة في تحدي المشي

ثانيًا: الفعاليات المصاحبة لتحدي المشي

 

مستوى تفعيل المشي الجماعي وقدرته على تحفيز المشاركين:
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| مميز 29.10% 30.97% 22.76%

| جيد 10.07%

| ممتاز

| مرضي 7.09%

| جيد جدَاَ
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مدى الفائد المكتسبة من محاضرة المشي من إلى للدكتور صالح األنصاري:

أهمية جمع أفضل األفكار لتعزيز استدامة المشي:
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السحوبات والجوائز األسبوعية والختامية لمن يحقق هدف التحدي:
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| مميز 24.25% 23.13% 13.81%

| جيد 11.94%

 | ممتاز

| مرضي 26.87%

| جيد جدَاَ
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نتائج استبانة المشاركة في تحدي المشي

ثالثًا: مبادرة المبنى الصحي

 

فكرة تفعيل مبادرة المبنى الصحي على مستوى مباني الجامعة:
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| مميز 40.30% 30.97% 15.67%

| جيد 4.48%

| ممتاز

| مرضي 8.58%

| جيد جدَاَ



153

2020 - 2019 | 1441 - 1440

وضوح معايير المبادرة:

قدرتها في تحفيز المشاركين على ممارسة المشي بصورة مستدامة:
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| مميز 29.85% 31.34% 17.54%

| جيد 8.58% | مرضي 12.69%

 | ممتاز | جيد جدَاَ

| مميز 32.84% 31.34% 14.18%

| جيد 7.84%

| ممتاز

| مرضي 13.81%

| جيد جدَاَ
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نتائج استبانة المشاركة في تحدي المشي

رابعًا: الحفل الختامي لتحدي المشي
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| مميز 26.12% 34.33% 17.16%

| جيد 8.96%

| ممتاز

| مرضي 13.43%

| جيد جدَاَ
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توقيت الحفل:

مكان الحفل:
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| مميز 14.55% 19.78% 23.13%

| جيد 11.57% | مرضي 30.97%

 | ممتاز | جيد جدَاَ

| مميز 23.88% 30.60% 17.16%

| جيد 8.58%

| ممتاز

| مرضي 19.78%

| جيد جدَاَ
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االستقبال والنظام:

الضيافة:
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| مميز 25.00% 33.58% 16.79%

| جيد 8.96%

| ممتاز

| مرضي 15.67%

| جيد جدَاَ

| مميز 22.76% 32.46% 18.28%

| جيد 9.70%

| ممتاز

| مرضي 16.79%

| جيد جدَاَ
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فقرات الحفل:

السحوبات والجوائز:
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| مميز 20.52% 33.21% 19.40%

| جيد 10.45% | مرضي 16.42%

| مميز 23.51% 24.63% 14.18%

| جيد 9.33%

| ممتاز

| مرضي 28.36%

| جيد جدَاَ

 | ممتاز | جيد جدَاَ
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أبرز مبادرات وإنجازات وأنشطة وكالة 

الجامعة لشؤون الطالبات

سادسًا | دور وكالة الجامعة لشؤون الطالبات في مواجهة جائحة
 Covid19 فيروس كورونا
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خادم الحرمين الشريفين في كلمته للمواطنين والمقيمين بالمملكة
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161

»إننــا نعيــش مرحلــة صعبــة فــي تاريــخ العالــم، ولكننــا نــدرك تمامــًا أنهــا مرحلــة ســتمر 
وتمضــي رغــم قســوتها ومرارتهــا وصعوبتهــا، مؤمنيــن بقــول اللــه تعالــى )فــإّن 
مــع العســر يســرًا * إّن مــع العســر يســرًا( وســتتحول هــذه األزمــة إلــى تاريــخ يثبــت 

مواجهــة اإلنســان، واحــدة مــن الشــدائد التــي تمــر بهــا البشــرية«.
»أعلــم أننــا ســنواجه الصعــاب بإيماننــا باللــه وتوكلنــا عليــه، وعملنــا باألســباب، وبذلنــا 
ــر كل أســباب  ــي والنفيــس للمحافظــة علــى صحــة اإلنســان وســالمته، وتوفي الغال
ــو إحساســكم  ــه، مســتندين علــى صالبتكــم وقــوة عزيمتكــم، وعل العيــش الكريــم ل

بالمســؤولية الجماعيــة، أدام اللــه علينــا توفيقــه وســددنا لــكل خيــر«.
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فــي هــذا التقريــر ســعينا لجمــع وتوثيــق إحصائيــة عمــل قســم التواصــل الرقمــي 
فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي لحســاب وكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبات على 
منصــة تويتــر للتوعيــة حــول كل مــا يســتجد لمكافحــة فيــروس كورونــا covid19 فـــ 

)كلنــا مســؤول(.
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ابتــدأ العمــل يــوم الثالثــاء 3 مــارس 2020م فــي حســاب الوكالة 
علــى منصــة تويتــر @vpfa_iau، مرتكــزًا علــى النقــاط الرئيســية 

التالية:

كورونــا 	  فيــروس  عــن  للتوعويــة  افتتاحيــة  صــورة  تصميــم 
الوكالــة. هويــة  مــع  منســجم   covid19

التذكير بأدعية شرعية للوقاية من األمراض.	 
بــث الرســائل التوعويــة وكل مــا يســتجد لمكافحــة فيــروس 	 

كورونــا.
إعــادة تغريــد الكثيــر مــن رســائل وفيديوهــات حســاب وزارة 	 

وحســاب  الجامعــي،  فهــد  الملــك  ومستشــفى  الصحــة، 
المســاندة. والعمــادات  والكليــات  الجامعــة، 

)كلنــا 	  بهويــة  واســتبدالها  الوكالــة  حســاب  هويــة  تغييــر 
. مســؤول(

ــة 	  ــن حــروف مســمى الحســاب ليكــون )وكال ــرك مســافة بي ت
ــات(، وذلــك مــن بــاب التذكير  ــبــ  ــطـ الــــ  الجامعــة لـــ شـــ ؤون الــــ 
ــن للحــد مــن إنتشــار  ــة مــع اآلخري ــرك مســافة كافي ــة ت بأهمي

المــرض.
توثيــق تجهيــز مســتلزمات الوقايــة )مثــل أجهــزة التعقيــم( 	 

بدايــة  مــع  المبنــى،  فــي  الوكالــة  لمنســوبات  وتوفيرهــا 
لألزمــة. األول  األســبوع 

المنشــورات 	  لجمــع  الصحــة  وزارة  مــع  المباشــر  التواصــل 
نشــرها. وإعــادة  لغــات،  بعــدة  االلكترونيــة  التوعويــة 

شــكر 	  بتصميــم  وذلــك  العالمــي«  الصحــة  »يــوم  تفعيــل 
لجميــع أبطــال الصحــة مــن منســوبي مستشــفى الملــك 
فهــد الجامعــي، ومركــز طــب األســرة والمجتمــع الجامعــي، 
كل  فــي  والمتطوعــون  المشــاركون  والطالبــات  والطــالب 

مــكان حــول العالــم.
)كلنــا 	  تحــت شــعار  المنــزل  فــي  البقــاء  علــى  الجميــع  حــث 

مســؤول(، واســتغالل هــذه الفتــرة بالتعلــم أو العمــل عــن بعــد.
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إحصاءات لما تم نشره خالل الفترة من 3 مارس وحتى 14 ابريل 2020م، على منصة تويتر
@vpfa_iau

العددنوع المنشورم

1
المركز الوطني للوقاية من األمراض 

saudiCDC@ ومكافحتها

8انفوجرافيك

1فيديو

3دليل إرشادي

وزارة الصحة2

12انفوجرافيك

6فيديو

6صور

1دليل توعوي

2فيديومعالي الدكتور توفيق الربيعة3

صحة الشرقية4

2انفوجرافيك

1فيديو

3صور

5
التجمع الصحي األول بالمنطقة 

الشرقية
1فيديو

مستشفى الملك فهد الجامعي6

1انفوجرافيك

3فيديو

3صور

مركز طب األسرة والمجتمع الجامعي7
6صور

3انفوجرافيك

واس األخبار الملكية8
11رسائل

1انفوجرافيك

3انفوجرافيكالتواصل الحكومي9
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العددنوع المنشورم

1فيديوقناة اإلخبارية10

1انفوجرافيكوزارة التعليم - عام11

وزارة التعليم - جامعي12

11رسائل

4انفوجرافيك

3صور

1فيديو

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل13
16رسائل

1انفوجرافيك

14
عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن 

بعد

10انفوجرافيك

9صور

عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات15
2انفوجرافيك

8صور

5صورعمادة شؤون المكتبات16

2صورعمادة القبول والتسجيل17

1فيديوعمادة البحث العلمي18

19
عمادة خدمة المجتمع والتنمية 

المستدامة
6صور

20
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث 

العلمي
4صور

21
وكالة عمادة شؤون الطالب لدعم 

الطالبات
2رسائل
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العددنوع المنشورم

كلية التمريض22
2صور

1فيديو

7انفوجرافيككلية الصحة العامة23

كلية طب األسنان24
10صور

1انفوجرافيك

2صورمركز التعليم المستمر25

1صورمركز الخريجين26

188المجموع
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رسم بياني لتوضيح مجموع إعادة نشر التغريدات على منصة تويتر:
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نماذج من التغريدات التي تم نشرها في الحساب:
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يتبع نماذج من التغريدات التي تم نشرها في الحساب..
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كمــا تــم التواصــل المباشــر مــع المنســوبات والــرد علــى استفســاراتهم التــي تصــل علــى منصــة 
تويتــر مــن خــالل Direct Messages ، وتوجيههــا فــي حــال اللــزوم إلــى إيميــل مكتــب وكيلــة 

الجامعــة لشــؤون الطالبــات لمتابعتهــا مــن قبــل ســعادة الدكتــورة أميــرة الجعفــري.
تم الرد على عدد 49 استفسار في الفترة من 3 مارس وحتى 19 ابريل 2020م.

نماذج منها:
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ختامًا..
#دعوناـ نتكاتف، ونحن نتذكر رسالة وزير الصحة معالي الدكتور توفيق الربيعة لنا جميعًا: 

»تضعف األزمات الكبيرة بالتكاتف بعد مشيئة الله«.

نسأل الله السالمة والعافية للجميع.
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