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فلسفة الكلية

الموجه  ي 
المه�ن الأكاديمي  للتأهيل  ومتنوعة  شاملة  برامج  بإتاحة  المحلي  المجتمع  خدمة  عل  بالدمام  المجتمع  كلية  فلسفة  ترتكز 

تأهيال  وأك�ث  أفضل  بشكل  الجامعي  التعليم  لمواصلة  عداد  والإ المحلي  العمل  سوق  يتطلبها  ي 
ال�ت المهارات  الخريجات  لكساب  

للتحول إىل  الوطنية  اتيجية  ي وتحقيق متطلبات »الس�ت الب�ث المال  تلبية تحديات عولمة رأس  ي 
الأهم �ن ناهيك عن دورها  وفاعلية. 

القوى  مهارات  وبناء  الحياة،  مدى  التعلم  قواعد  وارساء  التعليم،  بتطوير  وعالقته  المعرفة،  اقتصاد  أهمية  يدرك   » ي
معر�ن مجتمع 

ي تغي�ي 
اتيجية �ن ي هذه الس�ت

. وتسهم من خالل تب�ن العاملة عل أسس حديثة ومستوى تعليمي رفيع ضمن منظومة التعليم العاىلي
استدامة  والجتماعي مع ضمان  القتصادي  الستقرار  ي 

�ن الثقة  وتنمية  والقتصاد،  العمل  تجاه مجتمع  الشباب(  )لسيما  الفرد  نظرة 
وتعزيز  للشباب،  عمل  فرص  وتوف�ي  ية  الب�ث التنمية  ي 

�ن الستثمار  من  العائد  ورفع  الفرد  انتاجية  زيادة  عل  بذلك  مؤثرة  التنمية، 
للجامعة. اتيجية  الس�ت الخطط  عن  المنبثقة  خططها  وفق  المهن،  ن  وتوط�ي العمل،  سوق  احتياج  سد  ي 

�ن المرأة  مشاركة 
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المحتويات

كلمة وكيلة الكلية

العملية التعليمية وتطويرها

البحوث والدراسات العلمية

خدمة المجتمع

أنشطة وخدمات الرعاية الطالبية

دارة والتنظيم تنمية القوى العاملة والإ

موضوعات أخرى

الملحقات:
داري لكلية المجتمع ـ الهيكل التنظيمي الإ

داري للقسم الأكاديمي ـ الهيكل التنظيمي الإ
ـ مرافق الكلية

ـ الأنشطة والفعاليات
ـ المطبوعات

٧

٩
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كلمة وكيلة الكلية

لقد شكل العام الجامعي ١٤٣٤هـ-١٤٣5هـ قمة التحدي لأرسة كلية المجتمع بالدمام باعتباره العام التأسيسي لها عل كافة الأصعدة 
ة تم استالم المب�ن الداري بعد تهيئة البنية التحتية وفق أحدث المواصفات العالمية للقاعات  ن ة وج�ي ي ف�ت

دارية والأكاديمية. و�ن الإ
ستخدام وتفعيل  شارة لإ ن المكتبة والم�ح ومب�ن التوسعة الحديث، مع الإ يا ومازالت هذه الجهود مستمرة لتجه�ي والمعامل والكافت�ي
الدمام. وجامعة  المجتمع  كلية  ي 

�ن الأكاديمية  البيئة  ي 
ور�ت انسانية  بمايعكس  الأكاديمية  الشؤون  مكاتب  ي 

�ن الرقمية  النتظار  أجهزة 
الستباقية  التصورات  ووضع  والجامعة  للدولة  اتيجية  الس�ت الخطط  استقراء  عل  الكلية  أرسة  عكفت  فقد  الأربع،  لقيمنا  وتحقيقاً 
وتحديد  الداري  الكلية  هيكل  واعتماد  بالدمام،  المجتمع  كلية  استحداث  بدراسة  الرفع  ي 

�ن لها  ن نخ�ت ي 
ال�ت دارية  الإ لالأعمال  التنظيمية 

ي 
�ن المشارك  الدبلوم  القبول عل مسارات  بدء  ي 

�ن متمثلة  الأكاديمية  والأعمال  الوظيفي(،  المهام  )دليل  الوظيفية من خالل  المهام 
 ، ن ي مسارات ادارة الأعمال ) الستثمار، التمويل، التأم�ي

تخصصات الحاسب )علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات( و�ن
والرشاد  التوجية  أدلة  الأكاديمي،  الرشاد  )أدلة  والأستاذ  الطالب  تهيئة  كحقيبة  اصدارات  من  ذلك  عل  ترتب  وما  المداد(  ادارة 
ي المؤتمرات 

وشورات والمطويات الداعمة لمشاركة الكلية �ن ه من ال�ب ( وغ�ي ي
و�ن الجامعي، أدلة الأنشطة الالمنهجية، أدلة التعليم اللك�ت

المهنة٢٠١٤م(.  )كملتقى  والملتقيات  الثانوية(  المرحلة  لطالبات  ي 
الثا�ن التعريفي  )كاللقاء  واللقاءات  الخامس(،  ي  الطال�ب كالمؤتمر   (

ي مسارات اكاديمية متوائمة مع متطلبات سوق العمل كـ )دبلوم ادارة الجودة، ودبلوم 
ي طور بحث جدوى التوسع �ن

ومازالت الكلية �ن
تصل  استيعابية  بطاقة  الجديد  الأكاديمي  المب�ن  تسليم  قرب  مع  تزامناً  المتعددة(  والوسائط  الرسوم  ودبلوم  ونية،  اللك�ت التجارة 
حة  المق�ت الطوارئ  لمخارج  ي  التجري�ب الخالء  خطة  تنفيذ  تم  فقد  أولوياتنا،  ضمن  والسالمة  الأمن  معاي�ي  وباعتبار  طالبة.  لـ)١٦٠٠( 
دقائق. ثالثة   )٣( الـ  ن  تج�ت لم  قياسية  ة  ف�ت ي 

�ن الكلية  طالبات  وبمشاركة  بالجامعة  والسالمة  الأمن  فريق  مع  بالتعاون  الكلية  من 

ي نحرص أنُ نجسد من خاللها فلسفة الكلية القائمة عل التعليم 
وانطالقاً من الفكر البداعي الأصيل فلقد استحوذت البيئة الأكاديمية، ال�ت

وع التحول الرقمي للكتب الدراسية والذي بدأنا أول مراحلة بمراجعة خطط  المعارص المنتهي بالتوظيف، عل جل اهتمامنا فكان م�ث
ونية بديالً عن  الأقسام بمساراتها السبع واستكمال نواقصها ضمن متطلبات الهيئة الوطنية لالعتماد الأكاديمي، ثم بإعتماد الكتب اللك�ت
ي والتعلم 

و�ن الكتب الورقية بالتعاون مع عمادة شؤون المكتبات بالجامعة. عل أنُ تستكمل مرحلته الثانية بالتعاون مع عمادة التعليم اللك�ت
ي البالك بورد بما يضمن التطوير الدائم لمخرجات التعلم، ويربط نواتج 

ا�ن عن بعد وذلك بربط الكتب والمقررات ببيئة التعليم الف�ت
ي المشاريع والمسابقات القليمية والعالمية.

التعلم النظرية بالواقع ويؤهل الكلية للحصول عل العتماد الأكاديمي ُويعدها للصدارة �ن
اكات التعليمية، و)اكساب(  ي ريادة ال�ث

( �ن ن وحرصاً عل تحقيق رؤية جامعة الدمام فقد تقدمت الكلية بثالثة مبادرات مجتمعية وهي )تمك�ي
ي والتدريب المنتهي بالتوظيف، و)إبصار( لريادة الأعمال الجتماعية والتطوعية. ناهيك عن مشاركة الكلية من خالل 

ي ريادة التدريب الجز�أ
�ن

بداع  ي لالإ
ي تحكيم الأولمبياد الوط�ن

، والمشاركة �ن ي الخامس بالتعاون مع وزارة التعليم العاىلي ي تحكيم الأبحاث للمؤتمر الطال�ب
أعضائها �ن

جمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز، ومبادرة )ترجمان( للتعليم العام. ي لل�ت
العلمي، والتقدم بتصور لرؤية وأهداف المركز السعودي الوط�ن

ي الكلية، ودعم ادارة 
ختاماً، لم يكن هذا التحدي ذا قيمة مضافة لول توفيق هللا سبحانه وتعاىل، وجهود جميع المكاتب والوحدات الدارية �ن

ي تغي�ي الفكر النوعي المرتبط بكليات المجتمع 
الجامعة متمثلة بتوجيهات معاىلي مدير الجامعة أ.د. عبدهللا الربيش وحرصة عل تسديد الكلية �ن

وخلق بيئة أكاديمية غ�ي مسبوقة تليق بتوجهات التعليم العاىلي الحديثة. وبالنيابة عن أرستنا فاننا نجزل الثناء عل وكالء الجامعة وعمدائها 
ي أنفسنا. كما نجزل الشكر لسعادة الدكتورة عب�ي 

ي كان لها أبلغ الأثر �ن
ومديروا الدارات و موظفوا الوحدات بالجامعة عل جهودهم ال�ت

ي الجامعة.
الدورسي وكيلة الكلية للجودة والتطوير وفريق عملها عل متابعتها لجمع واخراج التقرير السنوي للكلية ضمن النماذج المعتمدة �ن

وكيلة كلية المجتمع بالدمام

ة بنت بدر المهاش�ي د.من�ي
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أواًل :  العملية التعليمية وتطويرها

نموذج )1( الطلبة المستجدون )الدبلوم الجامعي(

نموذج )2( الطلبة المقيدون )الدبلوم الجامعي(

1( الطالب.

 ١/ ١- طالب المرحلة الجامعية )البكالوريوس(
ل ينطبق

١/ ٢- طالب المرحلة دون الجامعية )الدبلوم(
( ، حسب الجنس )طلبة ،  طالبات( ، والجنسية  ن ن )المستجدين ، المقيدين ، الخريج�ي ١/ ٢/ ١- توزيع أعداد الطالب المنتظم�ي

)سعودي ، غ�ي سعودي( والتخصص ، )طبقاً للنموذج المرفق رقم 1، 2، 3( 

الإجماىلي
المجموع الطالبات الطلبة

غ�ي سعودي سعودي غ�ي سعودي سعودي غ�ي سعودي سعودي

٣٠٤ ١٤ ٢٩٠ ١٤ ٢٩٠

المجموع السنة الثانية السنة الأوىل ية السنة التحض�ي السنة والجنس

القسم والجنسية

ت
لبا

طا

ق(
طب

 ين
)ل

ة 
طلب

ت
لبا

طا

ق(
طب

 ين
)ل

ة 
طلب

ت
لبا

طا

ق(
طب

 ين
)ل

ة 
طلب ت
لبا

طا

بة
طل

٢٩٠ سعودي
ية السنة التحض�ي

١٤ غ سعودي

_ _ _ سعودي
ىلي
الحاسب الآ

_ _ _ غ سعودي

_ _ _ سعودي إدارة الأعمال

_ _ _ غ سعودي

_ _ _ سعودي المجموع

_ _ _ غ سعودي
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نموذج )3( الطلبة الخريجون )الدبلوم الجامعي(

نموذج )7( عدد الطالب المنسحبين والراسبين والمنفصلين والمنقطعين عن الدراسة

الإجماىلي

المجموع طالبات طلبة
 الجنس 
 والجنسية

 القسم
غ�ي سعودي)التخصص(  سعودي غ�ي سعودي سعودي غ�ي سعودي سعودي

ـ ـ ـ ـ ـ ىلي
الحاسب الآ

ـ ـ ـ ـ ـ إدارة الأعمال

ـ ـ ـ ـ ـ الإجماىلي

١ /٢ /٢- تحديد متوسط عدد سنوات التخرج للطالب/الطالبة ، وكذا كل من نسبة الرسوب والت�ب من الفوج المتخرج.
ي العام 

نامج مع مستهل العام الجامعي القادم ١٤٣5-١٤٣٦ هـ وعليه سيكون أول تخريج �ن ل ينطبق، حيث سيبدأ ال�ب
الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧ هـ .

ن حسب الجنس  ن عن الدراسة بالكلية خالل العام الدراسي ، موزع�ي ن والمنقطع�ي ن وأيضاً المفصول�ي ١ /٢ /٣- عدد الطالب المنسحب�ي
.   )طبقاً للنموذج المرفق رقم ٧( )طلبة ، طلبات( ، والمستوى الدراسي

 عدد الطالب
ن عن الدراسة المنقطع�ي

خالل العام ١٤٣5/١٤٣٤هـ

ن عدد الطالب المفصول�ي
خالل العام ١٤٣5/١٤٣٤هـ

ن عدد الطالب المنسحب�ي
خالل العام ١٤٣5/١٤٣٤هـ

ن عدد الطالب الراسب�ي
خالل العام ١٤٣5/١٤٣٤هـ

 المستوى

الدراسي
النسبة إىل 

عدد الطلبة 
ي العام 

�ن
الدراسي )%(

عدد الطلبة

النسبة إىل 
عدد الطلبة 
ي العام 

�ن
الدراسي )%(

عدد الطلبة

النسبة إىل 
عدد الطلبة 
ي العام 

�ن
الدراسي )%(

عدد الطلبة

النسبة إىل 
عدد الطلبة 
ي العام 

�ن
الدراسي )%(

عدد الطلبة

%١٣,٨ ٤٢ ـ ـ %5,٢ ١٦ %١٣,٨ ٤٢
 السنة

ية التحض�ي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ىلي
الحاسب الآ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إدارة الأعمال

%١٣,٨ ٤٢ ـ ـ %5,٢ ١٦ %١٣,٨ ٤٢ الإجماىلي
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ي هذا العام، ومتوسط نسبة شغل القاعات الدراسية بالكلية.
ي قدمتها الكلية �ن

١ /٢ /٤- عدد الوحدات الدراسية )نظرية ، عملية( ال�ت

عدد القاعات المتاحة للكلية، والطاقة االستيعابية لكل منها  والوحدات الدراسية النظرية التي 
قدمتها الكلية 

عدد المختبرات والمعامل المتاحة للكلية ، والطاقة االستيعابية لكل منها والوحدات الدراسية 
العملية التي قدمتها الكلية

ي الفصل الدراسي
 إجماىلي عدد الساعات �ن

ـ ١5 اسبوعاً ـ
عدد الساعات المقدمة / أسبوع  الطاقة الستيعابية

ة / محارصن
قاعات الكلية

ي
الفصل الثا�ن الفصل الأول ي

الفصل الثا�ن الفصل الأول

١٦5 ١٢٠ ١١ساعات ٨ ساعات ٤٠ طالبة القاعة رقم ١

١٦5 ١٢٠ ١١ساعات ٨ ساعات ٤٠ طالبة القاعة رقم ٢

١٦5 ١٢٠ ١١ساعات ٨ ساعات ٤٠ طالبة القاعة رقم ٣

١٦5 ١٢٠ ١١ساعات ٨ ساعات ٤٠ طالبة القاعة رقم ٤

١٦5 ١٢٠ ١١ساعات ٨ ساعات ٣٠ طالبة القاعة رقم 5

١٦5 ١٢٠ ١١ساعات ٨ ساعات ٣٠ طالبة القاعة رقم ٦

١٦5 ١٢٠ ١١ساعات ٨ ساعات ٣٠ طالبة القاعة رقم ٧

١٦5 ١٢٠ ١١ساعات ٨ ساعات ٣٠ طالبة القاعة رقم ٨

ـ ١٢٠ ـ ٨ ساعات ٣٠ طالبة القاعة رقم ٩

١٣٢٠ ١٠٨٠ ٨٨ ٧٢ ٣١٠ ٩ : المجموع الكلي

ي قدمت فيها.
ات والمعامل المتاحة للكلية / المركز، والطاقة الستيعابية لكل منها ، وعدد الدروس العملية ال�ت ١ /٢ /5- عدد المخت�ب

ي الفصل الدراسي
إجماىلي عدد الساعات �ن

ـ ١5 اسبوعاً ـ 
عدد الساعات المقدمة / أسبوع  الطاقة الستيعابية /

ة محارصن
معامل الكلية

ي
الفصل الثا�ن الفصل الأول ي

الفصل الثا�ن الفصل الأول

١٨٠ ساعة ٢٤٠ ساعة ١٢ ساعة ١٦ ساعة ٣٢ طالبة معمل رقم ١

١٨٠ ساعة ٢٤٠ ساعة ١٢ ساعة ١٦ ساعة ٣٢ طالبة معمل رقم ٢

١٨٠ ساعة ٢٤٠ ساعة ٨ ساعة ١٦ ساعة ٣٢ طالبة معمل رقم ٣

5٤٠ ٧٢٠ ٣٢ ٤٨ ٩٦ ٣ : المجموع الكلي
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ات تقويم الطالب لأداء الأستاذ. ي كل تخصص علمي ، وكذا نتائج مؤرسث
ات تحليل نتائج التدريس �ن ١ /٢ /٦- تحديد مؤرسث

أ- نسبة النجاح، ونسبة الطالب إلى األستاذ

ب- نسبة النجاح ونسبة الطالب لألستاذ حسب المقرر  

أ- 1 - نسبة النجاح ، ونسبة الطالب إلى األستاذ حسب القسم األكاديمي )الفصل األول (

ب -1-  نسبة النجاح ونسبة الطالب لألستاذ حسب المقرر في السنة التحضيرية )الفصل األول(

ب -2- نسبة النجاح ونسبة الطالب لألستاذ حسب المقرر في السنة التحضيرية )الفصل الثاني(

أ - 2 - نسبة النجاح ، ونسبة الطالب الى األستاذ حسب القسم األكاديمي)الفصل الثاني(

نسبة الطالب إىل الأستاذ
النسبة معدل عدد الطالب

*القسم

الرسوب النجاح المجموع ن الراسب�ي ن الناجح�ي

٢٧ %٦ %٩٣ ٢٤٣ ١٧ ٢٢٦ ية السنة  التحض�ي

نسبة الطالب إىل الأستاذ
النسبة معدل عدد الطالب

*القسم

الرسوب النجاح المجموع ن الراسب�ي ن الناجح�ي

٣٠ %٤ %٩5 ٢٤١ ١٢ ٢٢٩ ية السنة  التحض�ي

 نسبة الطالب إىل
الأستاذ

النسبة عدد الطالب المقرر م

الرسوب النجاح المجموع ن الراسب�ي ن الناجح�ي

٢٦.٨ %١5.٣ %٨٤.٧ ٢٤٢ ٣٧ ٢٠5 ية ن لغة إنجل�ي ١
٢٧.٢ %٣.٧ %٩٦.٣ ٢٤5 ٩ ٢٣٦ إحصاء ٢
٢٧.٢ %١٧.٦ %٨٢.٤ ٢٤5 ٤٣ ٢٠٢ رياضيات -١- ٣
٢٧.٢ %٠ %١٠٠ ٢٤5 ٠ ٢٤5 مهارات حاسب آىلي ٤
٢٧.٢ %٠ %١٠٠ ٢٤5 ٠ ٢٤5 مهارات التعليم والبحث 5
٢٧ %5.٣ %٩٢.٧ ٢٤٤ ١٧ ٢٢٦ معدل الكلية للفصل الأول

 نسبة الطالب إىل
الأستاذ

النسبة عدد الطالب المقرر م

الرسوب النجاح المجموع ن الراسب�ي ن الناجح�ي

٣٠.١ %١٠.٤ %٨٩.٦ ٢٤١ ٢5 ٢١٦ ية ن لغة إنجل�ي ١
٣٠.٣ %١٢.٣ %٨٧.٧ ٢٤٣ ٣٠ ٢١٣ إحصاء ٢
٣٠.١ %٢١.٨ %٩٨.٢ ٢٤١ ٤ ٢٣٧ رياضيات -١- ٣
٣٠.٣ %١ %٩٩ ٢٤٣ ٢ ٢٤١ مهارات حاسب آىلي ٤
٣٠.١ %٠ %١٠٠ ٢٤١ ٠ ٢٤١ مهارات التعليم والبحث 5
٣٠ %5 %٩5 ٢٤١ ١٢ ٢٢٩ معدل الكلية للفصل الأول
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ج-  نسب النجاح والرسوب الخارجة عن المعدالت المعتمدة 
ج-1-    نسب النجاح األعلى من 95% في المقررات الدراسية حسب المستوى والقسم التعليمي)الفصل األول(

ج-2-    نسب النجاح األعلى من 95% في المقررات الدراسية حسب المستوى والقسم التعليمي)الفصل الثاني(

ج-3-    نسب النجاح المنخفضة األقل من 35% في المقررات الدراسية حسب المستوى والقسم التعليمي 
)الفصل األول(

ج-4    نسب النجاح المنخفضة األقل من 35% في المقررات الدراسية حسب المستوى والقسم التعليمي
 )الفصل الثاني(

النسبة المقرر *القسم

%٩٦ إحصاء

ية ١٠٠%السنة  التحض�ي ىلي
مهارات الحاسب الآ

%١٠٠ مهارات التعلم والبحث

النسبة المقرر *القسم

%٩٨ ىلي
تطبيقات الحاسب الآ

ية ٩٩%السنة  التحض�ي بية البدنية والصحية ال�ت

%١٠٠ مهارات اتصال

النسبة المقرر *القسم

ـ ـ ية السنة  التحض�ي

النسبة المقرر *القسم

ـ ـ ية السنة  التحض�ي

د -  نتائج تقويم الطالب ألداء األستاذ
د - 1   تقييم المقرر الدراسي الفصل الدراسي األول 1435/1434هـ

د - 2  تقييم المقرر الدراسي الفصل الدراسي الثاني 1435/1434هـ

 نسبة الطالب
ي الستبيان

ن �ن المشارك�ي
ي
ن �ن  عدد الطالب المشارك�ي

الستبيان

ن عدد الطالب المسجل�ي عدد المقررات *القسم م

% ٦5 ٨٨5 ١٣٦٠ 5 ية السنة  التحض�ي ١

 نسبة الطالب
ي الستبيان

ن �ن المشارك�ي
ي
ن �ن  عدد الطالب المشارك�ي

الستبيان

ن عدد الطالب المسجل�ي عدد المقررات *القسم م

% ٧١.٦ ٨٤٢ ١١٧5 5 ية السنة  التحض�ي ١
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ي هذا العام .. موضحاً فيه التخصص، وجهة ومكان التدريب، وعدد 
٧/٢/١- بيان بالتدريب العملي الذي قدمته الكلية للطالب �ن

ة التدريب. المستفيدين )طلبة- طالبات(، وف�ت

ية. الوضع القائم تابع لعمادة السنة التحض�ي

٨/٢/١- عدد ومسمى الأقسام والتخصصات العلمية ، )طبقاً للنموذج المرفق رقم ١٢(.

نموذج رقم )12( األقسام العلمية بالكلية موزعة حسب الدرجة التي تمنحها

تخصصات برامج الدراسات العليا
التخصصات

بمرحلة الدبلوم الجامعي 

التخصصات
 بمرحلة 

البكالوريوس
القسم

دبلوم عاىلي ماجست�ي زمالة دكتوراه

ـ ـ ـ ـ
١- علوم الحاسب
٢- نظم معلومات

٣- تقنية المعلومات
ـ ىلي

الحاسب الآ

ـ ـ ـ ـ

١- الستثمار
٢- التمويل
ن ٣- التأم�ي

٤- إدارة إمداد

ـ إدارة الأعمال

سبعة تخصصات المجموع

.) ٣/١- طالب مرحلة الدراسات العليا )دكتوراه ، زمالة ، ماجست�ي ، دبلوم عاىلي
ل ينطبق
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2(  أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

ن حسب القسم والتخصص والمرتبة والدرجة  ين والمعيدين ومدرسي اللغة، موزع�ي ٢ / ١- بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس والمحارصن
العلمية، والجنس )ذكور، إناث(، والجنسية )سعودي، غ�ي سعودي(، وذلك )طبقاً للنموذج المرفق رقم ١١(.

نموذج رقم )11( أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

الإجماىلي مدرس لغة معيد محارصن أستاذ مشارك مساعد أستاذ أستاذ الدرجة العلمية
والجنس 

القسم والجنسية
أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر

يتــــــبع عمادة الســــنة التحــــضيـــرية سعودي

ية السنة التحض�ي
يتــــــبع عمادة الســــنة التحــــضيـــرية غ سعودي

٣ ٣ سعودي

ىلي
*لحاسب الآ

غ سعودي

سعودي

*إدارة الأعمال
غ سعودي

٢ ١ ١ سعودي

المواد المساندة
غ سعودي

5 ١ ٤
الإجماىلي

ن حسب الجنسية مع تحديد الدولة، وحالة  ين والمعيدين ومدرسي اللغة، موزع�ي ٢ / ٢- بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس والمحارصن
، تفرغ علمي .. ( ي

التفرغ )تام، جز�أ

الإجماىلي مدرس لغة معيد محارصن أستاذ مشارك مساعد أستاذ أستاذ
الجنسية

أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر

5 ـ ـ ـ ١ ـ ٤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ السعودية

5 ـ ١ ٤ ـ ـ ـ الإجماىلي
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ي الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية المنعقدة خالل العام داخل المملكة وخارجها 
ن �ن ٣/٢- بيان بأعضاء هيئة التدريس المشارك�ي

.. موضحاً فيه اسم العضو ومسمى الندوة أو المؤتمر ...،  وتاريخ ومكان النعقاد ومدته،  وحالة المشاركة )إلقاء بحث ومسماه، أو 
ه ..(. حضور فقط أو غ�ي

ن أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها موضحاً فيه اسم العضو ،  ٤/٢- بيان بالزيارات والتصالت العلمية المتبادلة ب�ي
ي يمثلها ، ومدة الزيارة والغرض منها )ممتحن خارجي ، مشاركات علمية أو بحثية ، أساتذة زائرين ..(

الجهة ال�ت
ل يوجد

هم ، موزعة بحسب )البتعاث لأول مرة – العائدين من  ين والمعيدين وغ�ي ن داخل المملكة وخارجها من المحارصن 5/٢- بيان بالمبتعث�ي
البتعاث – عل رأس البعثة(  وموضحاً فيها ما يلي : اسم المبتعث ، الجهة التابع لها ، تاريخ البتعاث والعودة ، الدرجة العلمية ، 

التخصص ، الدولة المبتعث إليها .. الخ.
ل يوجد

نوع المشاركة المدة مكان النعقاد تاريخ النعقاد اسم المؤتمر /الندوة / اللقاء اسم العضو

تقديم تصور رؤية 
ورسالة وأهداف مركز 

جمة ال�ت
يوم واحد

دارة المك عبدالعزيز 
–مركز بحوث ودراسات 

المدينة المنورة
١٤٣5/٦/5 هـ

اللقاء التشاوري حول إنشاء مركز 
ي المملكة 

جمة �ن متخصص لل�ت
العربية السعودية ة بدر المهاش�ي د. من�ي

)وكيلة الكلية(
ي 

مشاركة الكلية �ن
التنظيم- حضور

ثالثة أيام جامعة الدمام اير٢٠١٣ ٢5 -٢٧ ف�ب
ون للجمعية  اللقاء التاسع والع�ث
ي رحاب 

السعودية لعلوم الحياة �ن
جامعة الدمام

حضور يوم واحد
الرياض- وزارة التعليم 

العاىلي
٧ / 5/ ١٤٣5 هـ

الملتقى الرابع لقيادات مؤسسات 
اكة فاعلة نحو  التعليم العاىلي »رسث
تعليم وتعلم لمستقبل مستدام 

لبنات الوطن«

د. نوال المالكي
 وكيلة الكلية للشؤون(

دارية )المالية والإ

مشاركة ببحث ثالثة أيام
جامعة الزيتونة 
الأردنية - الأردن

١٤٣٤/١٢/٢٤ هـ
ن النظريات  مؤتمر النص ب�ي
النقدية واللسانية الحديثة

ي د. حورية العتي�ب
 وكيلة الكلية للشؤون(

)الأكاديمية
حضور يوم واحد

جامعة الدمام – 
هوليدي إن

١٤٣/٦/١٠ هـ
ي عل 

ملتقى الحفاظ العمرا�ن
ق الأوسط ي ال�ث

اث �ن ال�ت

حضور يوم واحد
جامعة الدمام – كلية 

الآداب
١٤٣5/5/٢٧ هـ

برنامج تعزيز مهارات طالبات 
الدراسات العليا

حضور يوم واحد
جامعة الدمام – 

هوليدي إن
١٤٣5/٦/١٠ هـ

ي عل 
ملتقى الحفاظ العمرا�ن

ق الأوسط ي ال�ث
اث �ن ال�ت

د. عب�ي عبيد الدورسي
 وكيلة الكلية للجودة(

)والتطوير

حضور خمسة أيام Whistler, Canada March 17-21, 2014 TED Active 2014
ي
م. نهى رساج لب�ن

- قسم المواد(  محارصن
)المساندة
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

يومان عمادة التطوير الجامعي ١5-١٤٣5/١/١٦هـ Higher Order Thinking Skills

ة بدر المهاش�ي د. من�ي
)وكيلة الكلية(

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٢/٨هـ
 Essential Leadership Workshop- Conflict

Management

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٢/٩هـ
 Essential Leadership Workshop- Stress

Management

ثالثة أيام دارة - الدمام معهد الإ ١٤٣5/٤/١٧ هـ ي بيئة العمل
اع �ن ن إدارة ال�ن

يومان مركز الوثائق-جامعة الدمام ١5-١٤٣5/٢/١٦ هـ
الدورة التمهيدية للتعريف بنظام                          

e-morasalat ونية لك�ت دارية الإ التصالت الإ

يومان جامعة الدمام Jan 6-7 2014 Towards a Successful Strategic Plan

ثالثة أيام كلية العلوم ٢٤/ ١١/ ١٤٣٤ ه إدارة التغي�ي

د. نوال حسان المالكي
 وكيلة الكلية للشؤون(

دارية )المالية والإ

يوم واحد كلية العلوم ٢ / ١٢ / ١٤٣٤ هـ Endnote ي
و�ن الستشهاد المرجعي اللك�ت

يوم واحد البتدائية الخامسة بالدمام ٢/١/ ١٤٣5هـ
بداع  ي لالإ

ورشة تعريفية بتحكيم الأولمبياد الوط�ن
العلمي – مسار البحث العلمي

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ٨/ ٢/ ١٤٣5هـ اع ن القيادة الأكاديمية – إدارة ال�ن

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٦ هـ قيادة المناقشة لتنمية مهارات التفك�ي العليا

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٨ ه
ن  عرض تجارب للفائزين بجائزة جامعة الدمام للتم�ي

ي التدريس
�ن

يومان مركز الوثائق-جامعة الدمام ١5-١٤٣5/٢/١٦ هـ
الدورة التمهيدية للتعريف بنظام التصالت 

e-morasalat ونية لك�ت دارية الإ الإ

يومان جامعة الدمام Jan 6-7 2014 Towards a Successful Strategic Plan

ثالثة أيام دارة - الرياض معهد الإ ١٤٣5/١/١5 هـ إدارة الإجتماعات

يوم واحد كلية الآداب ١٩ /١٠/ ١٤٣٤ هـ ي تقويم الطالب
ورشة عمل: أساليب فّعالة �ن

د. عب�ي عبيد الدورسي
 وكيلة الكلية للجودة(

)والتطوير

يوم واحد كلية الآداب ٢٢ /١٠/ ١٤٣٤ هـ
ي 

ورشة عمل: التعليم التفاعلي ودمج الطالب �ن
التعّلم

ثالثة أيام كلية العلوم ١٨– ١٩ /١٤٣٤/١١ هـ ي ونظام البالك بورد
و�ن ورشة عمل:  التعليم اللك�ت

خمسة أيام كلية العلوم
 )١١/٢٦ – ١٢/٣(

/١٤٣٤ ه
ورشة عمل:

 Inject your classroom with Google 

يوم واحد كلية العلوم ٢ / ١٢ / ١٤٣٤ ه ي
و�ن ورشة عمل: الستشهاد المرجعي اللك�ت

يوم واحد كلية العلوم ١٧ /١٤٣٤/١٢ ه اتيجية تقويم الطالبة اس�ت

يومان عمادة التطوير الجامعي ١٧-١٤٣5/١/١٨ هـ مهارات التفك�ي العليا

ثالثة أيام دارة - الدمام معهد الإ 5-٧ / ١٤٣5/٣ هـ
حلقة تطبيقية:

 تحليل المشكالت واتخاذ القرارات

ي داخل المملكة أو خارجها .. موضحاً فيه موضوع الدورة، 
ها أعضاء هيئة التدريس سواء �ن ي ح�ن

٦/٢- بيان بالدورات التدريبية ال�ت
تاريخ بدايتها ومدتها، ومكان ودولة النعقاد .. الخ.
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

يوم واحد عمادة شؤون المكتبات
٢5 / ١١ / ١٤٣٤ ه

ي لمكتبات جامعة الدمام 
و�ن الفهرس اللك�ت

Endnote

د. منال إبراهيم العوهلي
)رئيسة قسم الحاسب(

خمسة أيام كلية العلوم
 )١١/٢٦ – ١٢/٣(

/١٤٣٤ هـ
ورشة عمل:  

Inject your classroom with Google

يوم واحد عمادة شؤون المكتبات ١٤٣٤/١٢/٢هـ ي
و�ن ورشة عمل: الستشهاد المرجعي اللك�ت

يوم واحد كلية العلوم ١٧-١٢-١٤٣٤هـ اتيجية تقويم الطالبة اس�ت

يوم واحد عمادة التطوير ١٤٣5/٣/٢٦هـ قيادة المناقشة لتنمية مهارات التفك�ي

ثالثة أيام دارة - الدمام معهد الإ 5-٧ / ١٤٣5/٣ ه
حلقة تطبيقية:

تحليل المشكالت واتخاذ القرارات

يوم كلية العلوم ١٨ – ١٩ /١٤٣٤/١١ هـ
ورشة عمل: 

ي ونظام البالك بورد
و�ن التعليم اللك�ت

م. مزنه بنت حزام الشمري
- قسم الحاسب( )محارصن

ساعة ونصف كلية العلوم ١٢/٢٩ / ١٤٣٤هـ ي التعليم العاىلي
رشاد الأكاديمي �ن الإ

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٦ هـ قيادة المناقشة لتنمية مهارات التفك�ي العليا

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٧ هـ امج والمقررات مخرجات ال�ب

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٨ هـ
ن  عرض تجارب للفائزين بجائزة جامعة الدمام للتم�ي

ي التدريس
�ن

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٩ هـ Providing a constructive feedback

ساعتان الدمام-الراكة ٢٣/ ٢ /١٤٣5هـ
ن  ن بمجال تحس�ي نموذج نظري اسالمي يوجه العامل�ي

المهارات السلوكية والدارية والرسية والجتماعية

يومان عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٧/١ هـ ين لالبتعاث   تهيئة المعيدين والمحارصن

ساعة ونصف كلية العلوم ١٢/٢٩ / ١٤٣٤هـ ي التعليم العاىلي 
رشاد الأكاديمي �ن الإ

ي
م. نهى رساج لب�ن

- قسم المواد(  محارصن
)المساندة

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٦ هـ قيادة المناقشة لتنمية مهارات التفك�ي العليا

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٧ ه امج والمقررات مخرجات ال�ب

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٨ هـ تعزيز التعلم باستخدام التكنولوجيا

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٩ ه Providing a constructive feedback

ن يوم�ي عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٧/١ هـ ي التعليم العاىلي
اتيجيات التدريس المتقدمة �ن اس�ت

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٧/١ ه ين لالبتعاث   تهيئة المعيدين والمحارصن
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

ثالثة أيام كلية العلوم ١٨ – ١٩ /١٤٣٤/١١ هـ
ورشة عمل: 

ي ونظام البالك بورد المستوى ١
و�ن التعليم اللك�ت

م. زينب بنت حمزة المقبل
- قسم الحاسب( )محارصن

ساعة ونصف كلية العلوم ١٢/٢٩ / ١٤٣٤هـ ي التعليم العاىلي 
رشاد الأكاديمي �ن الإ

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٦ هـ قيادة المناقشة لتنمية مهارات التفك�ي العليا

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٧ هـ امج والمقررات مخرجات ال�ب

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٨ هـ
ن  عرض تجارب للفائزين بجائزة جامعة الدمام للتم�ي

ي التدريس
�ن

يومان عمادة التطوير الجامعي ٢٠١٤/5/١٣-١٤
 Developing Core Competencies in Teaching

and Learning in Higher Education

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٩ ه Providing a constructive feedback

ثالثة أيام كلية العلوم ١٨ – ١٩ /١٤٣٤/١١ هـ
ورشة عمل: 

ي ونظام البالك بورد المستوى ١
و�ن التعليم اللك�ت

م. نداء بنت عبدهللا بقشان
- قسم الحاسب( )محارصن

ساعة ونصف كلية العلوم ٢٩- ١٢ – ١٤٣٤ه ي التعليم العاىلي
رشاد الأكاديمي �ن الإ

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٦ هـ قيادة المناقشة لتنمية مهارات التفك�ي العليا

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٧ ه امج والمقررات مخرجات ال�ب

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٨ هـ
ن  عرض تجارب للفائزين بجائزة جامعة الدمام للتم�ي

ي التدريس
�ن

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي
١٤٣5/٣/٢٩ هـ

Providing a constructive feedback

يومان عمادة التطوير الجامعي
١٤٣5/٧/١ هـ ي التعليم العاىلي

اتيجيات التدريس المتقدمة �ن اس�ت

يومان عمادة التطوير الجامعي ٢٠١٤/5/١٣-١٤
 Developing Core Competencies in Teaching

and Learning in Higher Education

ساعة ونصف كلية العلوم ٢٩- ١٢ – ١٤٣٤هـ ي التعليم العاىلي 
رشاد الأكاديمي �ن الإ

م.ع كوثر العثمان
- قسم الحاسب( )محارصن

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٦ هـ قيادة المناقشة لتنمية مهارات التفك�ي العليا

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٧ ه امج والمقررات مخرجات ال�ب

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٨ هـ تعزيز التعلم باستخدام التكنولوجيا

يوم واحد عمادة التطوير الجامعي ١٤٣5/٣/٢٩ ه Providing a constructive feedback

ساعتان
رشاد  مركز التوجيه والإ

الجامعي
٢٣/ ٢ /١٤٣5ه

ن  ن بمجال تحس�ي نموذج نظري اسالمي يوجه العامل�ي
المهارات السلوكية والدارية والرسية والجتماعية
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ي حكمه، بحسب مجالت عمله المختلفة )تدريس، بحوث، 
٧/٢- توزيع إجماىلي ساعات العمل الأسبوعية لعضو هيئة التدريس ومن �ن

خدمة مجتمع، إرشاد أكاديمي ... الخ(.

ي
العمل البح�ث داري المكلف به العمل الإ

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

 الفصل

ي
الثا�ن

 الفصل
الأول

التخصص
 الدرجة
العلمية

الجنسية اسم العضو

س
ري

تد
 ال

ت
عا

سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

س
ري

تد
 ال

ت
عا

سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

ـ   

عضو

استشاري

ـ وكيلة كلية المجتمع بالدمام
ـ رئيسة لجنة المفاضلة لشغل وظيفة معيد

ي ـ رئيس اللجنة الفرعية لضبط السلوك الطال�ب
ـ عضو اللجنة الدائمة لدراسة رصف مكافأة 

ىلي لأعضاء هيئة التدريس ممثالً عن 
الحاسب الآ

ي
نسا�ن المسار الإ

ية ن نجل�ي ـ عضو اللجنة العلمية لقسم اللغة الإ
ـ عضو اللجنة الستشارية بعمادة خدمة 

المجتمع والتنمية المستدامة

٤ ٢ 5٠ ٢ ٢٢
اللغة 

ية ن نجل�ي الإ
أستاذ 
مساعد

سعودية ة المهاش�ي د. من�ي

ك  اف مش�ت إرسث
عل رسالة 
ماجست�ي + 

ي
وع بح�ث م�ث

ـ وكيلة كلية المجتمع بالدمام للشؤون المالية 
دارية والإ

ـ نائبة لجنة المفاضلة لشغل وظيفة معيد

ي ـ عضو اللجنة الفرعية لضبط السلوك الطال�ب

٤ ٣ ٤٣ ٣ ٣٠ الرياضيات
أستاذ 
مساعد

سعودية د. نوال المالكي

ـ

ـ وكيلة كلية المجتمع بالدمام للشؤون 
الأكاديمية

ـ عضو لجنة المفاضلة لشغل وظيفة معيد

ي ـ نائبة اللجنة الفرعية لضبط السلوك الطال�ب

٦ ٢ ٤٢ ٦ ١٤٩
اللغة 
العربية

أستاذ 
مساعد

سعودية ي د. حورية العتي�ب

كتاب منشور 
وع  + م�ث

ي
بح�ث

ـ وكيلة كلية المجتمع بالدمام للجودة والتطوير
ـ عضو لجنة المفاضلة لشغل وظيفة معيد

ي ـ عضو اللجنة الفرعية لضبط السلوك الطال�ب
٣ ٢ ٤٨ ٣ ١٠5 الكيمياء

أستاذ 
مساعد

سعودية د. عب�ي الدورسي

ـ
ي كلية المجتمع 

ىلي �ن
ـ رئيسة قسم الحاسب الآ
بالدمام

ـ عضو لجنة المفاضلة لشغل وظيفة معيد
٤ ٧ ٧٣ ٧ ١5٠ الرياضيات

أستاذ 
مساعد

سعودية د. منال العوهلي

ـ ي
و�ن لك�ت منسقة وحدة التعليم الإ ـ ـ ـ ـ ـ

الحاسب 

ىلي
الآ

محارصن سعودية م. نداء بقشان

ـ منسقة وحدة الإحصاءات والدراسات ـ ـ ـ ـ ـ
الحاسب 

ىلي
الآ

محارصن سعودية
 م. زينب حمزة

المقبل

كتاب منشور
منسقة وحدة التدريب والتطوير

ي
و�ن منسقة وحدة الموقع اللك�ت

ـ ـ ـ ـ ـ
الحاسب 

ىلي
الآ

محارصن سعودية م. مزنه الشمري
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ي
العمل البح�ث داري المكلف به العمل الإ

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

 الفصل

ي
الثا�ن

 الفصل
الأول

التخصص
 الدرجة
العلمية

الجنسية اسم العضو

س
ري

تد
 ال

ت
عا

سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

س
ري

تد
 ال

ت
عا

سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

ـ   
منسقة وحدة الأنشطة 
المنهجية والالمنهجية
منسقة وحدة خدمة 

المجتمع

٢ ٦ ١٣٧ ـ ـ
اللغة 

ية ن نجل�ي الإ
محارصن سعودية ي

م. نهى رساج لب�ن

ـ

منسقة وحدة الجداول 
المركزية

منسقة وحدة الجودة 
والعتماد الأكاديمي

ـ ـ ـ ـ ـ
اللغة 

ية ن نجل�ي الإ
معيد سعودية م.ع كوثر العثمان

ي اتخذتها الكلية / العمادة من أجل مراجعة معدلت أداء الطالب ومستوى تحصيلهم العلمي بشكل دوري، 
٨/٢- الوسائل والسبل ال�ت

بغرض رفع المستوى الدراسي لهم.
ية. الوضع القائم تابع لعمادة السنة التحض�ي
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3( المناهج الدراسية وتحديثها وتطويرها.

ي مجال تطوير وتحديث المناهج الدراسية، بما يتالءم مع احتياجات خطط التنمية 
ي اتخذتها الكلية �ن

١/٣- ذكر الوسائل والسبل ال�ت
ي تحققت إن وجدت.

نجازات ال�ت وسوق العمل والإ

ية. أولً: الوضع القائم تابع لعمادة السنة التحض�ي
ثانياً: فيما يخص الستعدادات للعام الجامعي القادم:

امج بالتنسيق مع اللجان العلمية المكلفة بإعدادها، . ١ متابعة مراجعة خطط وتوصيفات المقررات الدراسية لل�ب
وتقديم التوصيات بشأنها.

امجية بما يتالءم مع المقررات الدراسية.. ٢ ات التقنية وال�ب ن  تهيئة المعامل بالتجه�ي
ي ونظام البالك بورد.. ٣

و�ن  تدريب كافة أعضاء الهيئة التعليمية عل تقنية التعليم اللك�ت
 تهيئة أعضاء الهيئة التعليمية للعمل الأكاديمي والتدريس بحضور عدد من ورش العمل والدورات واللقاءات . ٤

العلمية بما يطور من مهاراتهم المهنية.

٢/٣- ذكر الدراسات المنجزة حيال إحداث كليات وأقسام وبرامج دراسية جديدة، بما يتماسث مع متطلبات التنمية القتصادية 
والجتماعية.

تقديم دراسة خاصة باستحداث كلية للمجتمع بمدينة الدمام ككلية مستقلة.

نجازات المتحققة لفتح مجالت وأنماط دراسية جديدة للمرحلة الجامعية. ٣/٣- ذكر الإ
اعتماد تقنيات التعليم التفاعلي لكافة القاعات عدد )١٨( قاعة، والمعامل عدد )٦( معامل، المنفذة حالياً وكذلك . ١

المستقبلية.
٢ .. ىلي

توريد برامج حاسوبية مساندة لتدريس مقررات مسارات برنامج قسم الحاسب الآ
وع النقاط الشبكية.. ٣ نفيذ م�ث
 تخصيص قاعة للدورات التدريبية.. ٤
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4( وسائل التطوير النوعي.

ي مجالت التطوير النوعي لأنشطة الجامعة.
ي أجريت أو الجاري إعدادها �ن

الدراسات ال�ت

ن مستوى التحصيل والأداء للطالب. ي تحس�ي
١/٤- العوامل المؤثرة �ن

ما تم اتخاذه من خطوات إجرائية تخدم هذا البند: 
ي مرحلته الأوىل.

ي المدمج �ن
و�ن لك�ت وع التعليم الإ ونية، دعماً لم�ث ي صورة الك�ت

العمل عل توف�ي المراجع وكتب المقررات �ن

٢/٤- توافق خريجي الجامعة مع متطلبات سوق العمل.
ي 

ي العام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧ هـ. و�ن
نامج مع مستهل العام الجامعي القادم ١٤٣5-١٤٣٦ هـ وعليه سيكون أول تخريج �ن سيبدأ ال�ب

وع لتنفيذه مع بدء  ي تهيئة الم�ث
ي المناسب للطالبات، والبدء �ن

* الذي سيقدم التدريب المه�ن ن خطوة استباقية، تم طرح مبادرة تمك�ي
العام القادم.

ي هذا الشأن:
و�ن

ه عل زيادة الفرص الوظيفية للخريجات  ١ـ سيتم عمل دراسة جدوى التحصيل العلمي من خالل هذا النمط من التدريب، وتأث�ي
ومدى تحقق التنافسية مع مخرجات الكليات المناظرة )ضمن دراسة توافق خريجي الكلية مع متطلبات سوق العمل(.

٢ـ استحداث دراسات جدوى افتتاح أقسام حديثة لسد احتياج سوق العمل:
      ـ برنامج دبلوم إدارة الجودة.

      ـ برنامج دبلوم الرسوم والوسائط المتعددة.
ونية. لك�ت       ـ برنامج دبلوم التجارة الإ

وع ص 5١  ح تفصيلي للم�ث  *مرفق رسث

ي التعليم.
٣/٤- دراسة الستفادة من الأنماط الجديدة �ن

ي هذا الشأن ستتم 
ي قامت عليها، و�ن

ي واكتساب مهارات التعلم مدى الحياة كأحد الركائز الفلسفية ال�ت
تتب�ن الكلية مبدأ التعلم الذا�ت

دراسة أثر ذلك عل المستوى التحصيلي العام.

ن وتنمية قدراتهم العلمية. ٤/٤- رعاية الطلبة الموهوب�ي
ي العلمي الخامس*. ي فعاليات المؤتمر الطال�ب

تشجيع الطالبات عل المشاركة �ن
*مرفق تقرير  للمشاركة ص 5٣ 

بيان بمشاركات طالبات كلية المجتمع في فعاليات المؤتمر الطالبي العلمي الخامس للعام 
الجامعي 1434 _ 1435 هـ

عدد المشاركات موضوع المشاركة تخصص محور المشاركة المحور م

١ فيلم أروى - قصة إرادة الأفالم الوثائقية فيلم وثائقي ١

١ ح�ت و إن اختلفت السبل تبقى روح الفن واحدة المجالت الفنية رسم رقمي ٢

١ زخ ي ال�ب
حوار �ن المجالت الفنية رسم تشكيلي ٣
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5( مكتبات الجامعة.

جاري العمل عل  استحداث وتهيئة مكتبة كلية المجتمع بالدمام - عمادة شؤون المكتبات.
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6( التعاون مع المؤسسات العلمية والجهات الحكومية.

ي هذا العام، من خالل تعاون الجهة مع المؤسسات العلمية سواء داخل المملكة أو خارجها، وكذلك 
ي تحققت �ن

نجازات ال�ت ذكر الإ
ي مجالت الأنشطة العلمية والتعليمية.

التعاون مع الجهات الحكومية �ن

التاريخ طبيعة العمل المقدم الجهة المستفيدة التخصص المسمى الوظيفي اسم العضو م

٢٠١٣

عضو اللجنة العلمية لمركز البحر 
الأبيض٢٠١٣

 المتوسط للدراسات الجتماعية 
)MJSS( -بوية      روما وال�ت

)MJSS(

اللغة 
ية ن النجل�ي وكيلة كلية المجتمع

ة بنت بدر  د. من�ي

المهاش�ي
١

٢٠١٣
عضو هيئة التحرير الدولية لمجلة 

بوية الدولية  الدراسات ال�ت
)IES( كندا -  محكم دوىلي

)IES(

٢٠١٣
عضو هيئة التحرير الدولية للمجلة 

بوية العلمية للبحوث ال�ت
)IES( كندا -  محكم دوىلي

)IER(

٢٠١٣

عضو هيئة التحرير الدولية لمجلة 
البحر الأبيض المتوسط للدراسات 

بوية الجتماعية وال�ت
)MJSS(محكم دوىلي -روما 

)MJSS(

5-٦/ ١٤٣5/٤ هـ

ي 
ي الولمبياد الوط�ن

التحكيم �ن
بداع العلمي«إبداع ٢٠١٤ »مسار  لالإ
البحث العلمي لتصفيات المنطقة 

قية ال�ث
بية  ١-  وزارة ال�ت

والتعليم - برنامج 
موهبة

الرياضيات
وكيلة الشؤون 
دارية والمالّية الإ

 د. نوال بنت حسان

المالكي
٢

١٣-١٤/ ١٤٣5/5 ه
ي 

ي الولمبياد الوط�ن
التحكيم �ن

بداع العلمي«إبداع ٢٠١٤ »مسار  لالإ
البحث العلمي للتصفيات النهائية 

١٤٣5هـ

تحكيم مشاركات طالبات الجامعة 
ي محور العلوم الهندسية 

�ن
ي  ي اللقاء التحض�ي

والأساسية �ن
ي الخامس  للمؤتمر  العلمي الطال�ب

ي جامعة الدمام
�ن

٢-  وزارة التعليم 
العاىلي – المؤتمر 

ي الطال�ب

١٤٣5هـ
ي محور 

تحكيم أبحاث علمية �ن
العلوم الهندسية والأساسية عل 

مستوى الجامعات

١٤٣5ه

ي محور 
تحكيم أبحاث علمية �ن

العلوم الهندسية والأساسية عل 
مستوى الجامعات

وزارة التعليم العاىلي 

ي – المؤتمر الطال�ب
الكيمياء وكيلة الجودة 

والتطوير
 د. عب�ي بنت عبيد

الدورسي
٣
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ثانيًا : البحوث والدراسات العلمية

ي هذا العام .. موضحاً فيه الباحث . ١
بيان تفصيلي بالبحوث العلمية )النظرية والتطبيقية( المنجزة والمنشورة والمقبولة للن�ث �ن

، وعاء الن�ث ) مؤتمر، ندوة، مجلة .. (، جهة التمويل )الجامعة، مدينة  نجاز أو الن�ث وعنوان البحث باللغة العربية، تاريخ الإ
انية البحث. ن الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، القطاع الخاص .. (، وم�ي

انية البحث ن م�ي جهة التمويل عنوان البحث التخصص المسمى الوظيفي اسم العضو م

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١

ي هذا العام .. موضحاً فيه الباحث    . ٢
بيان تفصيلي بالدارسات العلمية المنجزة والمنشورة والمقبولة للن�ث والكتب المؤلفة �ن

وعنوان الدراسة والكتاب وجهة التمويل.

عنوان الن�ث جهة الن�ث التخصص نوع الن�ث المسمى الوظيفي اسم العضو م

ي شعر 
فكر الخطاب الإصالحي �ن

ي
دو�ن عبدهللا ال�ب

جامعة الطاهر 
مولي سعيدة - 

الجزائر
ورقة بحثية

اللغة العربية
وكيلة الشؤون 

الأكاديمية ي د. حورية العتي�ب ١

ي الشعر 
تداخل الأنواع الأدبية �ن

الرومانسي
جامعة الزيتونة 

الأردنية
ورقة بحثية

المدخل لأطياف المركبات العضوية ي مكتبة المتن�ب كتاب الكيمياء
وكيلة الجودة 

والتطوير
د. عب�ي عبيد 

الدورسي
٢

جافا لغة الع� ي مكتبة المتن�ب كتاب ىلي
الحاسب الآ محارصن

م. مزنة حزام 
الشمري

٣

بيان تفصيلي بالبحوث والدراسات العلمية الجاري إعدادها.. موضحاً فيه اسم الباحث وعنوان البحث أو الدراسة ، وتاريخ . ٣
ة تنفيذها ، وجهة التمويل. بدايتها وف�ت

انية البحث ن م�ي جهة التمويل تاريخ البدء عنوان الدراسة التخصص المسمى الوظيفي اسم الباحثة م

مئة ألف ريال جامعة الدمام
بداية العام 

الدراسي

تثبيت مادة بوىلي )كلوريد 
الفاينيل( ضد التحلل الحراري 

ي
والضو�أ

الكيمياء
وكيلة الجودة 

والتطوير
د. عب�ي عبيد 

الدورسي
١

ي أجرتها أو تجريها كليات الجامعة ومراكزها . ٤
ي تمويل الأنشطة البحثية والستشارات العلمية ال�ت

ذكر مساهمات القطاع الخاص �ن
البحثية خالل هذا العام.

       ل يوجد
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ثالثًا : خدمة المجتمع

امج التدريبية والتعليم المستمر المنعقدة خالل هذا العام وقدمت لأفراد وهيئات ومؤسسات  بيان تفصيلي بالدورات وال�ب
ة الزمنية، مكان النعقاد والجهة، عدد ونوعية المستفيدين،  نامج، تاريخ البدء أو الف�ت المجتمع.. موضحاً فيه موضوع الدورة أو ال�ب

وعدد أعضاء هيئة ال٢٠١٣

ي تقديمها.. ١
ن �ن تدريس المشارك�ي

نوع المستفيدين
 عدد

المستفيدين
تاريخ ومكان النعقاد الموضوع التخصص

 المسمى
الوظيفي

اسم العضو م

عام - سيدات ٣5

٢١-١٤٣5/٦/٢٣ هـ
ي ع�ث 

يوم المهنة الثا�ن
لكليات ومعاهد الهيئة 

الملكية بالجبيل

ورشة عمل:
كيف تختارين 

مجالك الوظيفي
ىلي
الحاسب الآ محارصن

م. مزنة حزام 
الشمري

١

الهيئة التعليمية 
ي التعليم 

�ن
العام

٧٠
١٤٣5/٦/٢٨ هـ

الجامعة – الراكة
مبادرة ترجمان ية ن نجل�ي اللغة الإ محارصن

م. نهى رساج 

ي
لب�ن

٢

ي قدمت خالل العام لمؤسسات وهيئات المجتمع .. موضحاً فيه . ٢
بيان تفصيلي بالستشارات والدراسات الفنية والمهنية ال�ت

موضوع الستشارة أو الدراسة، والجهة المستفيدة.

التاريخ طبيعة العمل المقدم الجهة المستفيدة التخصص
 المسمى
الوظيفي

اسم العضو م

١٤٣5/٦/5هـ
جمة  نشاء مركز ال�ت اللقاء التشاوري لإ

وإعداد الرؤية الخاصة به
دارة الملك عبدالعزيز

ية ن اللغة النجل�ي
وكيلة كلية 
المجتمع

ة بنت بدر  د. من�ي

المهاش�ي
١

٢٠١٤
عضو مجلس أولياء الأمور بمدارس 

البسام
مدارس البسام

٢٠١٢
قية  ي بالمنطقة ال�ث عضو النادي الأد�ب

٢٠١٢ ي النادي الأد�ب

٢٠١٢ كاتبة مقال اسبوعي بجريدة اليوم جريدة اليوم

٢٠١١ ي
�ت عضو جمعية سند بالمنطقة ال�ث جمعية سند

ي قدمت خالل العام كأنشطة خدمة مجتمع .. موضحاً فيه موضوع . ٣
ات العامة المتخصصة ال�ت بيان تفصيلي بالندوات والمحارصن

ة، تاريخ ومكان النعقاد، عدد ونوعية المستفيدين. الندوة أو المحارصن

نوع المستفيدين عدد المستفيدين تاريخ ومكان النعقاد الموضوع التخصص المسمى الوظيفي اسم العضو م

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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ي يقدمها مستشفى الملك فهد الجامعي بالخ�ب ومراكزه
ي مجال الرعاية الصحية ال�ت

٤.     تقرير تفصيلي عن أنشطة الجامعة �ن
        الصحية التابعة له.

        ل ينطبق

5.    تقرير تفصيلي عن أنشطة الجمعيات العلمية المرتبطة بالجامعة.
       ل يوجد
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رابعًا : أنشطة وخدمات الرعاية الطالبية

ي . ١
ي تم تنفيذها من خالل عمادة شؤون الطالب �ن

ي قدمتها الجامعة للطالب خالل العام الدراسي ، وال�ت
تذكر كافة الأنشطة ال�ت

مجال الأنشطة التالية )الثقافية، الجتماعية ، الفنية ، الرياضية ، الجوالة ، الأندية الطالبية ، الجهود التطوعية ..(

نموذج رقم )18( أعداد الطالب والطالبات المشاركين في األنشطة الطالبية خالل العام 
1435/1434هـ

عدد المستفيدات عنوان النشاط عدد الأنشطة نوع النشاط م

جميع الطالبات ية برنامج تهيئة طالبات السنة التحض�ي

٩ الأنشطة الثقافية ١

جميع الطالبات ي الخامس برنامج التعريف بالمؤتمر الطال�ب

جميع الطالبات رشاد الجامعي التعريف بوحدة الإ

جميع الطالبات ن الأنشطة لقاء تدش�ي

جميع الطالبات تهيئة الطالب للتكيف مع الجو الأكاديمي

جميع الطالبات ام قيمة الح�ت

جميع الطالبات قيادة التخصص الجامعي

جميع الطالبات لقاء التهيئة الأكاديمي

جميع الطالبات نادي الحاسب

جميع الطالبات لقاء ريادة الأعمال أ.م�ن الباعود
٢ أنشطة التدريب * ٢

جميع الطالبات دورة أنواع التصوير أ.تقوى باطيور

ـ ـ ٠ الأنشطة الرياضية ٣

ـ ـ ٠ الأنشطة الجتماعية ** ٤

ـ ـ ٠ الأنشطة الم�حية 5

جميع الطالبات ي
برنامج اليوم الوط�ن

٣ الأنشطة الفنية جميع الطالبات٦ Ignite Event

جميع الطالبات دورة الديكوباج

جميع الطالبات دروس المصل ١ أخرى ٧

١5 الإجماىلي

ها. ي والرسم وغ�ي *    تشمل دورات الحاسب والخط العر�ب
ها. ع بالدم والأسابيع السنوية مثل أسبوع الشجرة والمرور وغ�ي وع الت�ب **  تشمل معسكر الخدمة العامة للحج ورحلة الجوالة م�ث
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ي تم تنفيذها من خالل عمادة شؤون الطالب 
، وال�ت ي قدمتها الجامعة للطالب خالل العام الدراسي

٢.     تذكر كافة الخدمات ال�ت
بوي، صندوق الطالب، المواصالت..(. سكان الجامعي، التغذية، الرعاية الصحية، التوجيه ال�ت ي مجال الخدمات التالية: )الإ

        �ن

        نموذج رقم )١٩( عدد الوجبات الغذائية بالجامعة خالل العام ١٤٣5/١٤٣٤هـ
        ل ينطبق

نموذج رقم )20( أعداد الطالب والطالبات المستفيدين من خدمات صندوق الطالب والمبالغ 
المصروفة للعام 1435/1434هـ

المبالغ الم�وفة ـ بالريال ـ عدد المستفيدين نوع الخدمة

ـ ـ عانات الشهرية الإ

ـ ـ عانات المقطوعة الإ

ـ ـ السلف

ـ ـ تدريب وتشغيل الطالب

ـ ٣٠٤ دعم الأنشطة الطالبية

ـ ٣٠٤ الإجماىلي

نموذج رقم )21( أعداد تذاكر السفر والعودة المصروفة لطالب وطالبات الجامعة خالل العام 
1435/1434هـ

مجموع طالبة طالب نوع الخدمة

ـ ـ ـ

الرحالت العلمية

طالب المنح

)أخرى )تذكر

ـ ـ الإجماىلي
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خامسًا : تنمية القوى العاملة واإلدارة والتنظيم

، عمال( . ١ ن ن حسب مجموعة الوظائف )إدارية، فنية، صحية، مستخدم�ي  بيان بأعداد موظفي الجامعة خالل عام التقرير، موزع�ي
، بكالوريوس،  ي يعملون بها، والجنس )ذكور، إناث(، والجنسية )الدولة(، والمؤهل العلمي )دكتوراه، ماجست�ي

والجهات ال�ت
، ثانوية عامة وصناعية وتجارية، كفاءة، ابتدائية، أخرى ..(. دبلوم عاىلي

نموذج رقم )22( الوظائف اإلدارية والفنية والصحية والمستخدمين والمعينون على بند أجور 
العمال لعام 1435/1434ه

نموذج رقم )22( الوظائف اإلدارية والفنية والصحية والمستخدمين والمعينون على بند أجور 
العمال لعام 1435/1434ه

نموذج رقم )23(  اإلداريون والفنيون حسب المؤهل عام 1435/1434هـ

المجموع بند أجور العمال المستخدمون *الوظائف الصحية الوظائف الفنية دارية الوظائف الإ
الجنسية

جملة أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر

٦ ٦ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١ ـ 5 ـ سعودي

١ ١ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١ ـ غ سعودي

٧ ـ ـ ـ ١ ٦ المجموع

المجموع
 التعاقد مع كلية الدراسات
التطبيقية وخدمة المجتمع

كة دلتا رسث
كة المش�ي  رسث
ـ الأمن ـ

 التعاقد عل برنامج
التعليم الموازي الجنسية

جملة أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر

٢١ ٢١ ـ ١ ـ ١ ـ ٦ ـ ١٣ ـ سعودي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ سعودي

٢١ ١ ١ ٦ ١٣ المجموع

ات ....( )*( الوظائف الصحية )أطباء ، ممرضون ، فنيو مخت�ب

المجموع أخرى دبلوم متوسط بكالوريوس ماجست�ي دكتوراه
الجنسية الفئة

جملة أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر

٦ ٦ ـ ٢ ـ ـ ـ ٤ ـ ـ ـ ـ ـ سعودي

 الوظائف 
الحكومية

١ ١ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١ ـ ـ ـ غ سعودي

٧ ٧ ـ ٢ ـ ـ ـ 5 ـ ـ ـ ـ ـ المجموع

١٣ ١٣ ـ ١ ـ ـ ـ ١٢ ـ ـ ـ ـ ـ سعودي
 التعاقد عل

 برنامج التعليم
الموازي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ سعودي

١٣ ١٣ ـ ١ ـ ـ ـ ١٢ ـ ـ ـ ـ ـ المجموع
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المجموع أخرى دبلوم متوسط بكالوريوس ماجست�ي دكتوراه
الجنسية الفئة

جملة أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر أن�ث ذكر

٦ ٦ ـ ٤ ـ ـ ـ ٢ ـ ـ ـ ـ ـ سعودي
كة المش�ي  رسث
ــ الأمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ سعودي

٦ ٦ ـ ٤ ـ ـ ـ ٢ ـ ـ ـ ـ ـ المجموع

١ ١ ـ ١ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سعودي

كة دلتا رسث
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ سعودي

١ ١ ـ ١ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المجموع

١ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سعودي  التعاقد مع
 كلية الدراسات

 التطبيقية
 وخدمة

المجتمع

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ سعودي

١ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١ ـ ـ ـ ـ ـ المجموع

٢٨ ٨ ـ ١٩ ١ ـ المجموع الكلي

نموذج رقم )24( اإلداريون والفنيون حسب الجنسية عام 1434/1433هـ
داريون والفنيون الإ الدولة

جملة أن�ث ذكر

٦ ـ السعودية

١ ١ ـ الأردن

٧ المجموع

ن حسب وظائفهم. ن والمطوي قيدهم خالل عام التقرير، موزع�ي ن والمرق�ي ٢.     بيان بعدد الموظف�ي

ي هذا الجدول مع الجداول السابقة
*يجب أن يتطابق الإجماىلي �ن

المطوي قيدهم المرقون المعينون مسمى الوظيفة م

ـ ـ ٤ محارصن ١

ـ ـ ١ معيد ٢
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ة  ن الذين تم تدريبهم بخارج الجامعة وداخلها، موضحاً فيه: اسم المتدرب، وظيفته، جهة التدريب، ف�ت ٣.     بيان بعدد الموظف�ي
ي يعمل بها ، موضوع الدورة، مكان انعقادها.

التدريب، الجهة ال�ت

المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية الوظيفة اسم الموظفة م

يومان كلية العلوم ١5-١٤٣5/٢/١٦هـ دارية تصالت الإ ي الإ
دورة �ن

فة  م�ث
التصالت 

الدارية
 أسماء عويد

السهلي
يوم واحد١ الراكة ١٤٣5/١١/٢٤هـ eMorasalat ي نظام المراسالت

دورة �ن

ثالثة أيام كلية العلوم ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ تدريب عل السلفة

يوم واحد
مب�ن الراكة

١٤٣5/١/٢٩هـ كيفية إعداد الدروس الرشادية

مرشدة طالبية آمنة اللصاصمة ٢

يوم واحد مب�ن )١١( الراكة ١٤٣5/٢/٧هـ ي فريق العمل
ل مكان لالأنا �ن

ثالث ساعات
مركز الريان ٢٠١٣/١٢/١٧م

التدرب عل كيفية إعداد حلقات 
البحث العلمي

ساعتان
رشاد  مركز الإ

الجامعي
١٤٣٤/١٢/٢٤هـ

ن القلب  فرضية الحركة والوعي ب�ي
والدماغ

ساعتان
رشاد  مركز الإ

الجامعي
٢٠١٣/١١/5م التدرب عل نماذج جودة أداء المرشد

ثالث ساعات
رشاد  مركز الإ

الجامعي
٢٠١٣/١١/٩م

التدرب عل رصد ومسح السلوكات 
الالتوافقية

ساعتان
رشاد  مركز الإ

الجامعي
١٤٣5/١/٣هـ التدرب عل كيفية إعداد وبناء الخطة 

رشادية السنوية الإ

ساعتان
رشاد  مركز الإ

الجامعي
١٤٣5/١/٢٤ هـ

التدرب عل كيفية إعداد الدروس 
رشادية الإ

ساعتان
مركز التدريب 

ي
والتطوير المه�ن

٢٠١٣/١١/١٩م
ورشة تدريبية حول كيفية بناء فريق 

العمل

ساعة ونصف
رشاد  مركز الإ

الجامعي
٢٠١٣/١٢/٢٦م

حضور مؤتمر حالة

ساعتان
رشاد  مركز الإ

الجامعي
٢٠١٣/١٢/٢٦م

رشاد »  الحلقة النقاشية ١ لمركز الإ
ن  نموذج نظري إسالمي يوجه العامل�ي
ن المهارات السلوكية  بمجال تحس�ي
دارية والأرسية والجتماعية » والإ

ساعتان
رشاد  مركز الإ

الجامعي
١/ ٣ /١٤٣5هـ

رشاد »  الحلقة النقاشية ٢ لمركز الإ
السلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة 
ي ضوء  التوافق الجامعي:«

الدمام �ن

ساعتان
رشاد  مركز الإ

الجامعي
١٤٣5/٣/٨

رشاد« زمن  الحلقة النقاشية ٣ لمركز الإ
البنات«

دراسة وصفية تحليلية لظاهرة 
»البويات«

ي الجامعات السعودية
�ن

ساعة ونصف
رشاد  مركز الإ

الجامعي
١٤٣5/٣/٨ حضور مؤتمر حالة
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية الوظيفة اسم الموظفة م

ساعة ونصف
رشاد  مركز الإ

الجامعي
١٤٣5 /١ /٣5 حضور مؤتمر حالة

مرشدة طالبية آمنة اللصاصمة
٢

ساعتان
رشاد  مركز الإ

الجامعي
١٤٣5 /١ /٣5

رشاد  الحلقة النقاشية ٤ لمركز الإ
المصفوفة القيمية لدى طالب السنة 
ية بجامعة الدمام وعالقتها   التحض�ي

بالميول المهنية »

ساعة ونصف
رشاد  مركز الإ

الجامعي
٢٩/ ٣ /١٤٣5هـ

حضور مؤتمر حالة

ساعتان
رشاد  مركز الإ

الجامعي
٢٩/ ٣ /١٤٣5هـ

رشاد« اثر  الحلقة النقاشية 5 لمركز الإ
ي تنمية دافعية النجاز 

برنامج ارشادي �ن
ي التحصيل الدراسي لدى 

واثرة �ن
ي جامعة 

ية �ن طالبات السنة التحض�ي
الدمام

ساعتان
رشاد  مركز الإ

الجامعي
٦/ ٤ /١٤٣5هـ

رشاد«  الحلقة النقاشية ٦ لمركز الإ
ن  طالب وطالبات  دراسة مقارنة ب�ي

ي الحتياجات 
جامعة الدمام �ن

الرشادية والتدريبية

ساعتان
رشاد  مركز الإ

الجامعي
٢٠/ ٤ /١٤٣5هـ

رشاد  الحلقة النقاشية ٧ لمركز الإ
ن  ي تحس�ي

فاعلية برنامج عالجي �ن
ي مستوى السكر بالدم 

التحكم �ن
وبعض سمات الشخصية لدى عينة 

ن بالسكر من الطفال المصاب�ي

ساعتان
رشاد  مركز الإ

الجامعي
١٤٣5/٤/٢٧ هـ

رشاد  الحلقة النقاشية ٨ لمركز الإ
اتجاهات الطلبة نحو  التطوع  دراسة 

مسحية

ساعتان
رشاد  مركز الإ

الجامعي
5/ ١٤٣5/5هـ

رشاد«  الحلقة النقاشية ٩ لمركز الإ
الأساليب المعرفية لدى طلبة الجامعة 

وعالقته بدافعية النجاز بجامعة 
الدمام

ثالث ساعات
رشاد  مركز الإ

الجامعي
١٢ / 5 / ١٤٣5هـ

رشاد  الحلقة النقاشية ١٠ لمركز الإ
اتجاهات الفريق المعالج نحو دور 

ي العالج 
ي �ن ي الجتماعي الط�ب

الخصا�أ

النفسي

ساعتان
رشاد  مركز الإ

الجامعي
١٢ / 5 / ١٤٣5هـ

رشاد«  الحلقة النقاشية ١١ لمركز الإ
تحليل العاملي للسلوك الدراسي 

المرتبط بالتحصيل الكاديمي

يومان كلية العلوم ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ تدريب عل أعمال التسجيل والقبول

مسجلة قبول 
وتسجيل

ي
 الجوزاء ل�ن

المهاش�ي يوم واحد٣ كلية العلوم ١٤٣5/٢/١هـ تدريب عل أعمال وحدة الجداول

ساعتان
كلية المجتمع 

بالدمام
١٤٣5/٤/٤ هـ

حضور دورة »العمل ضمن فريق 
واحد«
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية الوظيفة اسم الموظفة م

يوم واحد الراكة ١٤٣5/١١/٢٤هـ eMorasalat ي نظام المراسالت
دورة �ن مساعد إداري الريم فيصل القو ٤

يوم واحد كلية العلوم ١٤٣٤/١١/١٢هـ تدريب عل شؤون الموظفات

مساعد إداري ي بشاير علي المغر�ب
5

ثالثة أيام كلية العلوم ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ تدريب عل السلفة

يوم واحد
قاعة العثمان 

بالراكة
١٤٣5/٢/٨ هـ ونية معرض الحكومة اللك�ت

ثالثة أيام كلية العلوم ١٤٣5/٣/٢٧هـ ي المكتبات
دورة �ن

ساعتان
كلية المجتمع 

بالدمام
١٤٣5/٤/٤ هـ

حضور دورة »العمل ضمن فريق 
واحد«

يوم واحد مب�ن )٩٠٠( بالراكة ١٤٣5/5/٣هـ
الدورة التمهيدية للتعريف بنظام 

ونية  دارية اللك�ت التصالت الإ
eMorasalat

يوم واحد مب�ن )٩٠٠( بالراكة ١٤٣5/5/٤ هـ
ي التطبيقي لستخدام  نامج التدري�ب ال�ب
ي 

و�ن دارية اللك�ت نظام التصالت الإ
eMorasalat

مساعد إداري ي رنا نايف العتي�ب ٦

يومان كلية العلوم ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ تدريب عل أعمال التسجيل والقبول

مسجلة قبول 
وتسجيل

 حنان عبدهللا
المطلق

يوم واحد٧ كلية العلوم ١٤٣5/٢/١هـ تدريب عل أعمال وحدة الجداول

ساعتان
كلية المجتمع 

بالدمام
١٤٣5/٤/٤ هـ

حضور دورة »العمل ضمن فريق 
واحد«

ثالثة أيام كلية العلوم ٢٤-٢٠١٣/٩/٢٦م
التدريب عل نظام البالك بورد 

المستوى ١

ي
الدعم الف�ن

 ضحى عفيف
ي العم�ي

ساعتان٨
كلية المجتمع 

بالدمام
١٤٣5/٤/٤ هـ

حضور دورة »العمل ضمن فريق 
واحد«

يوم واحد الراكة ١٤٣5/١١/٢٤هـ eMorasalat ي نظام المراسالت
دورة �ن

يوم واحد
كلية المجتمع 

بالدمام
١٤٣5/٢/٣هـ استخدام السبورة التفاعلية ي

الدعم الف�ن
 شفيا نارص
الغامدي

٩

٢٤ ساعة تدريبية /  
١٢ يوم

مركز جمعية 
العطاء النسائية 
ية معتمدة  الخ�ي

من المؤسسة 
العامة للتدريب 

ي
ي و المه�ن

التق�ن

١٠/١٨-١٤٣٤/١١/٢هـ ي
دورة الحساب الذه�ن

ي
الدعم الف�ن

 علياء ابراهيم
الدولة

١٠

٢٠ ساعة تدريبية / 
١٠ أيام

١٤٣٤/١١/٢٩هـ ي ١
دورة المونتاج التلفزيو�ن

يوم واحد
كلية المجتمع 

بالدمام
١٤٣5/٢/٣هـ استخدام السبورة التفاعلية

ساعتان
كلية المجتمع 

بالدمام
١٤٣5/٤/٤ هـ

حضور دورة »العمل ضمن فريق 
واحد«



37التقرير السنوي    ـ   كلية المجتمع بالدمام     ـ    ١٤٣٤-١٤٣٥ هـ

المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية الوظيفة اسم الموظفة م

يومان كلية العلوم ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ تدريب عل أعمال التسجيل والقبول

مسجلة قبول 
وتسجيل

هديل نبيل العم�ي
١١

يوم واحد كلية العلوم ١٤٣5/٢/١هـ تدريب عل أعمال وحدة الجداول

يوم واحد مب�ن )٩٠٠( بالراكة ١٤٣5/5/٤ هـ
ي التطبيقي لستخدام  نامج التدري�ب ال�ب
ي 

و�ن دارية اللك�ت نظام التصالت الإ
eMorasalat

ساعتان
كلية المجتمع 

بالدمام
١٤٣5/٤/٤ هـ

حضور دورة »العمل ضمن فريق 
واحد«

يومان كلية العلوم ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ تدريب عل أعمال التسجيل والقبول

مساعد إداري
 مروة عبدالرحمن

التيسان ١٢

يوم واحد كلية العلوم ١٤٣5/٢/١هـ تدريب عل أعمال وحدة الجداول

يوم واحد كلية العلوم
١٤٣٤/١٠/٢٨هـ

الأنشطة

ساعتان
كلية المجتمع 

بالدمام
١٤٣5/٤/٤ هـ

حضور دورة »العمل ضمن فريق 
واحد«

ثالثة أيام كلية العلوم ١٤٣5/٣/٢٧هـ ي المكتبات
دورة �ن ي مخت�ب

ف�ن
 مروة محمود

الوكيل
١٣

يومان
فندق كورال 

ي 
ناشيونال �ن ان�ت

الخ�ب
٢٧-١٤٣5/٢/٢٨ هـ ي زمن النفتاح

بية �ن ال�ت

مسئولة أمن
 وضحه نايف عليثه

ي العتي�ب
١٤

يوم واحد
مركز مستشاركم 
للتعليم والتدريب

١٤٣5/٢/٢٩ هـ اللغة البيضاء

ي عام التقرير، مع ذكر هذه 
٤.    الخريطة التنظيمية للجهة )أكاديمية، إدارية، فنية ..( وفق آخر تعديالت طرأت عليها �ن

       التعديالت إن وجدت.
       ملحق.

دارية، المالية، الفنية .. الخ.  مع توضيح عنارصها. ي الشؤون التعليمية، الإ
5.     ذكر مدى استفادة الجهة من التقنيات الحديثة �ن

ن الجهات . ١ ي المكاتبات الرسمية ب�ي
ونية المعتمد )نظام e-Morasalat( �ن لك�ت دارية الإ استخدام برنامج التصالت الإ

المختلفة داخل الجامعة وخارجها.
ونية الحديثة، ) أجهزة كمبيوتر، سبورات تفاعلية، أجهزة العرض (.. ٢ لك�ت تهيئة القاعات بالأجهزة الإ
امج التخصصية الالزمة وفقاً لحتياجات المقررات.. ٣ تهيئة المعامل بال�ب
ونية )البيبول سوفت، والبالك بورد( الخاصة بالقبول والتسجيل وإعالن النتائج.. ٤ الجاهزية لستخدام الأنظمة اللك�ت
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سادسًا : موضوعات أخرى

ي مازالت تحت التنفيذ ونسبة التنفيذ 
وعات ال�ت ي تم إنجازها وتسلمها خالل عام التقرير. وكذا الم�ث

وعات ال�ت ١.     بيان بالم�ث
وع.        لكل م�ث

مستمر تم إنجازه وع الم�ث م

√ صياغة الرؤية والرسالة والأهداف والقيم للكلية والأقسام الأكاديمية ١

√ هيكلة الكلية والأقسام الأكاديمية ٢

√ ي المب�ن الرئيسي
نت لمرافق الكلية المستخدمة �ن وع نقاط الن�ت م�ث ٣

√ ات التقنية ن ي المب�ن الرئيسي وتزويدها بالتجه�ي
دارية الرئيسية �ن تأثيث المكاتب الإ ٤

√ ات التقنية ن ي المب�ن الرئيسي وتزويدها بالتجه�ي
تأثيث غرف أعضاء هيئة التدريس �ن 5

√ ات التقنية ن ي المب�ن الرئيسي وتزويدها بالتجه�ي
تأثيث تسع قاعات دراسية �ن ٦

√ ات التقنية ن ي المب�ن الرئيسي وتزويدها بالتجه�ي
تأثيث ثالثة معامل للحاسب �ن ٧

√ يا الكلية تأثيث كافت�ي ٨

√ ات التقنية ن إنشاء قاعة لالجتماعات وتزويدها بالتجه�ي ٩

√ تهيئة م�ح الكلية بطاقة استيعابية تصل ٣٠٠ شخص ١٠

√ ونية لك�ت اتها الإ ن إنشاء المكتبة وتجه�ي ١١

√ ات التقنية ن ي التوسعة الجديدة وتزويدها بالتجه�ي
دارية �ن تأثيث المكاتب الإ ١٢

√ ات التقنية ن ي التوسعة الجديدة وتزويدها بالتجه�ي
تأثيث غرف أعضاء هيئة التدريس �ن ١٣

√ ات التقنية ن ي التوسعة الجديدة وتزويدها بالتجه�ي
تأثيث تسع قاعات دراسية �ن ١٤

√ ات التقنية ن ي المب�ن الرئيسي وتزويدها بالتجه�ي
تأثيث ثالثة معامل للحاسب �ن ١5

√ تأثيث القاعة التدريبية التفاعلية ١٦

√ ي الدور الأول
ن مقهى للطالبات �ن تجه�ي ١٧

ي واجهت الجهة خالل عام التقرير ومرئياتها حيال التغلب عليها أو تذليلها 
٢.     ذكر المشاكل والصعوبات ال�ت

        )طبقاً للنموذج المرفق رقم ٢5(.

حات المناسبة المق�ت ها المعوقات ومدى تأث�ي م

ن لأعضاء هيئة التدريس – رجال بمنافذ  الرفع بإنشاء قاعات مرئيت�ي
خارجية، وجاري التنفيذ.

ي طلبات التعاقد 
قلة أعداد المتقدمات من أعضاء هيئة التدريس �ن

الخارجية.
١

استخدام البهو الرئيسي للكلية - بالرغم من عدم مناسبته بسبب عائق 
ن جاهزية المرافق. الصدى- لح�ي

قامة فعاليات الأنشطة  عدم جاهزية المرافق الرئيسية الالزمة لإ
ه عل مستوى أداء الأنشطة  )كالم�ح وقاعة الدورات التدريبية(، وتأث�ي

والحد منها.
٢

دارية والتعليمية لتغطية الجوانب ما  تضافر الجهود لأعضاء الهيئة الإ
أمكن وتكليف الموظفات بأك�ث من وحدة.

داريات الذي ل يتناسب مع حجم العمل  قلة عدد الموظفات الإ
المطلوب تنفيذه لجهة أكاديمية مستحدثة.

٣

ي مع الستعانة  الرفع لعمادة التطوير الجامعي بالحتياج التدري�ب
ن  ، لح�ي ي التدريب التبادىلي

ات المتاحة للموظفات داخل الكلية �ن بالخ�ب
امج. توف�ي هذه ال�ب

امج تأهيلية وتدريبية  داري وحاجتهم الماسة ل�ب حداثة العمل للكادر الإ
بما يتناسب مع طبيعة العمل. ٤

دارة المشاريع لتهيئة أحد المعامل وجاري التنفيذ  تم الرفع لإ
والمتابعة.

ىلي يناسب ذوي الحتياجات الخاصة
عدم وجود معمل للحاسب الآ

5

إدراج ذلك ضمن خطة المب�ن الحديث للكلية ات ذوي الإحتياجات الخاصة ن غياب تجه�ي ٦
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٣.     ذكر أي معلومات أخرى قد ترى الجهة إضافتها للتقرير السنوي الخاص بها.

اير .. ١ ة ٢5-٢٧ ف�ب ي الف�ت
ي منطقة الخليج المنعقد �ن

ي تنظيم فعاليات لقاء البيئة والتنمية �ن
المشاركة �ن

رشاد الجامعي:. ٢ عقد ثالث ورش تدريبية موجهة لموظفات الكلية تحت مظلة الإ

رشاد الجامعي للموظفات وأعضاء هيئة التدريس للفصل  ي عقدتها وحدة التوجيه والإ
امج والورش التدريبية ال�ت بيان بال�ب

الدراسي الأول العام الجامعي ١٤٣٤ / ١٤٣5 هـ

تاريخ التنفيذ عدد الحضور اسم المحارصن ي نامج التدري�ب اسم ال�ب م

ن  ٢٠١٣/١٢/٩ الثن�ي ٨ من فئة موظفات الأمن أ. امنه اللصاصمة ورشة تدريبية لموظفات الأمن: مهامك وما تعتقدين ١

الخميس  5/٢٠١٣/١٢
الأحد   ٢٠١٣/١٢/٨

فات  جميع أعضاء هيئة التدريس والم�ث
ية ي السنة التحض�ي

الطالبيات �ن
أ. امنه اللصاصمة

جلستان حواريتان  مع أعضاء هيئة التدريس تفعيال 
وع الأستاذية الراعية لم�ث

٢

١٤٣5/٤/٤ هـ دارية جميع أعضاء الهيئة الإ أ. امنه اللصاصمة »العمل ضمن فريق واحد«. ٣
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      ٣.     إصدار عدد من المطبوعات ع�ب مطابع الجامعة:

الجهة المنفذة اللغة نوع المطبوعة اسم المطبوعة م

وكالة الجودة والتطوير ية ن نسخة عربية وأخرى إنجل�ي B5 كتيب مقاس الدليل التعريفي للكلية ١

وكالة الجودة والتطوير ية ن نسخة عربية وأخرى إنجل�ي A5 كتيب مقاس دليل المهام الوظيفي ٢

وكالة الجودة والتطوير ية ن نسخة عربية وأخرى إنجل�ي بروشور بروشور تعريفي ٣

وكالة الجودة والتطوير ية ن نسخة عربية وأخرى إنجل�ي مطوية كلية المجتمع بالدمام ٤

وكالة الجودة والتطوير ية ن نسخة عربية وأخرى إنجل�ي قاطع فلسفة الكلية 5

وكالة الجودة والتطوير العربية بروشور ن مبادرة تمك�ي ٦

وكالة الشؤون الأكاديمية العربية A5 كتيب مقاس رشاد الأكاديمي دليل الإ ٧

وكالة الشؤون الأكاديمية العربية A5 كتيب مقاس رشاد الجامعي دليل التوجيه والإ ٨

وكالة الشؤون الأكاديمية العربية مطوية رشاد الأكاديمي تعريف بالإ ٩

وكالة الشؤون الأكاديمية العربية مطوية رشاد الجامعي تعريف بالإ ١٠

وكالة الشؤون الأكاديمية ية ن نسخة عربية وأخرى إنجل�ي مطوية ىلي
تعريف بقسم الحاسب الآ ١١

وكالة الشؤون الأكاديمية العربية A5 كتيب مقاس دليل الأنشطة الصّفية والالصّفية ١٢

وكالة الشؤون الأكاديمية العربية A5 كتيب مقاس
رشاد الأكاديمي دليل الطالبة لالإ
ية( )بعد اجتياز السنة التحض�ي

١٣

وكالة الشؤون الأكاديمية العربية مطوية حالت توقف الطالبة عن الدراسة ١٤

وكالة الشؤون الأكاديمية العربية مطوية ي تسجيل المقررات
الأسئلة الأك�ث شيوعاً �ن

١5

وكالة الشؤون الأكاديمية العربية مطوية
ي تسجيل 

المشاكل الأك�ث شيوعاً �ن
المقررات

١٦

وكالة الشؤون الأكاديمية العربية A5 كتيب مقاس ي
و�ن لك�ت التحض�ي الإ ١٧

وكالة الشؤون الأكاديمية العربية A5 كتيب مقاس دليل البالك بورد أستاذ + طالب ١٨

وكالة الشؤون الأكاديمية العربية A5 كتيب مقاس متطلبات المقررات ١٩
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سابعًا : الملحقات

داري لكلية المجتمع بالدمام. ١ الهيكل التنظيمي الإ
داري للقسم الأكاديمي. ٢ الهيكل التنظيمي الإ
مرافق الكلية. ٣
الأنشطة والفعاليات. ٤
المطبوعات. 5
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كلية المجتمع بالدمام
ي ل

ي اإلدار
ظيم

ل التن
ك

1. الهي
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ي كلية المجتمع بالدمام
ي ف

م األكاديم
س

ي للق
ظيم

ل التن
ك

2. الهي
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3. مرافق الكلية  

مخطط الكلية

الدور الأول

ي
الدور الأر�ن

التوسعة
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التغطية المصّورة للمرافق والتجهيزات

البهو الرئيسي

مكاتب أعضاء هيئة التدريس

دارية المكاتب الإ
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القاعات الدراسية

معامل الحاسب

وحدة التسجيل والقبول
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يا الكفت�ي

احة الموظفات اس�ت

أروقة الكلية
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4.  األنشطة والفعاليات  

أواًل: المشاركات المجتمعية على مستوى الجامعة

ي بكليات جامعة الدمام لطالبات المرحلة الثانوية
ي اللقاء التعريفي الثا�ن

١. المشاركة �ن

ي / ١٤٣5 هـ
التاريخ:  ٧-٩ / جمادى الثا�ن

الجهة المنظمة:  وكالة عمادة شؤون الطالبات  بالريان
كة بكليات مجمع الريان المكان:  الصالة المش�ت

أهداف المعرض والفئة المستهدفة:
يستهدف المعرض طالبات الثانوية العامة لتقديم المعلومات الالزمة عن كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة لتهيئتهن للدراسة 

والحياة الجامعية.
مشاركة كلية المجتمع:

اف سعادة وكيالت الكلية وبتقديم  • قدمت الكلية ركناً تعريفياً خاصاً بها ضمن مساحة تقّدر بـ )٣ × ٣ م( ولمدة ثالثة أيام، بإرسث
داريات. عدد من موظفات الكلية الإ

افية للكلية من خالل )بوب  امج الأكاديمية، ولتوجهاتها الست�ث ي تتبناها، وال�ب
• تضمن الركن استعراضاً لرؤية ورسالة وكذلك القيم ال�ت

أب( كخلفية للركن.
امج الأكاديمية – بروشورات  • احتوى الركن عل عدد من المطبوعات التوزيعية وبلغة مزدوجة تضمنت: فلسفة الكلية - مطويات ال�ب

ي تتبناها الكلية ضمن ملف متكامل.
ن ال�ت تعريفية - بروشور لمبادرة تمك�ي

فات ومعلمات وطالبات. بية والتعليم من م�ث • استقبل الركن عددا من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ووفود وزارة ال�ت
ي تتمتع بها، وتم توديعهن بتقديم الضيافة المناسبة وعددا من 

اتها ونقاط القوة ال�ت ن • قّدم للزائرات عرضا شامال عن الكلية ومم�ي
هداءات التذكارية والورود. الإ
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التغطية المصورة
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ي ملتقى المهنة
٢.   المشاركة �ن

ي / ١٤٣5 هـ
التاريخ:  ١٠-١١ / جمادى الثا�ن

الجهة المنظمة:  جامعة الدمام
المكان:  معارض الظهران الدولية

أهداف المعرض والفئة المستهدفة:
ي إعداد وتأهيل وتدريب الكفاءات وذلك بما تقدمه من تخصصات 

ي ودورها �ن
انطالقاً من سعي جامعة الدمام للنهوض بدورها الوط�ن

ي إيجاد فرص وظيفية لطالباتها وطالبها الأعّزاء وتزويدهم بالمهارات الالزمة لسوق العمل 
علمية وعملية, واستكمالً لدورها الحيوي �ن

ي انعقاد ملتقى المهنة ٢٠١٤ هذا العام.
ن روح ريادة الأعمال لديهم يأ�ت وتحف�ي

ن إىل دعوة المنظمات المختلفة الحكومية والخاصة لعرض الفرص التدريبية والوظيفية 
ّ تسعى الجامعة من خالل هذا الحدث المتم�ي

كة أو المؤسسة وكذلك للتعرف عل تخصصات الجامعة  المتوفرة لديها لطالبات وطالب الجامعة وخريجيها ولتعريفهم بأنشطة ال�ث
بشكل أفضل.

مشاركة كلية المجتمع:
اف سعادة وكيالت الكلية وبتقديم عدد من  ، بإرسث ن قدمت الكلية ركناً تعريفياً خاصاً بها ضمن مساحة تقّدر بـ )٣ × ٣ م( ولمدة يوم�ي

ات الكلية. محارصن
افية للكلية من خالل عدد  امج الأكاديمية، ولتوجهاتها الست�ث ي تتبناها، وال�ب

• تضمن الركن استعراضاً لرؤية ورسالة وكذلك القيم ال�ت
ات التوضيحية. من الب�ن

امج الأكاديمية – بروشورات  • احتوى الركن عل عدد من المطبوعات التوزيعية وبلغة مزدوجة تضمنت: فلسفة الكلية - مطويات ال�ب
ي تتبناها الكلية ضمن ملف متكامل.

ن ال�ت تعريفية - بروشور لمبادرة تمك�ي
، واستمعت لعرض موجز عن الكلية وفرصها الوظيفية، واختتمت  ة عب�ي بنت فيصل بن تركي • حظي الركن بزيارة صاحبة السمو الأم�ي

زيارتها بتوقيع لها عل جانب إعالنات الركن.
ي الملتقى وقيادات عل مستوى المنطقة وأكاديميات وعدد كب�ي من الطالبات.

• استقبل الركن عددا من الجهات المشاركة �ن
ي تتمتع بها، وتم توديعهن بتقديم الضيافة المناسبة وعددا من 

اتها ونقاط القوة ال�ت ن • قّدم للزائرات عرضا شامال عن الكلية ومم�ي
هداءات التذكارية. الإ
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التغطية المصورة
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ن القطاع الخاص والعام وجامعة الدمام« ي » التعاون المستدام ب�ي
اك�ت ٣.    المشاركة ضمن مبادرة رسث

ن الموافق ١٢ / 5 / ٢٠١٤  من ٩,٣٠ – ٤ مساًء التاريخ:  يوم الثن�ي
الجهة المنظمة:   عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الدمام

دارات المساندة المدينة الجامعية المكان:  قاعة اجتماعات مجلس الجامعة، مب�ن الإ

الغرض من اللقاء:  
فتح الجامعة قنواٍت للتعاون المستدام مع القطاع الخاص والعام ع�ب عدد من عماداتها وكلياتها وعرضها عل نخبة من الجهات 

المهتمة بخدمة المجتمع.
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اكات التعليمية ن لل�ث ٤.  مشاركة كلية المجتمع بالدمام بمبادرة تمك�ي

التوقيت: الساعة الثانية والربع ولمدة ع�ث دقائق تضمنت العرض والمناقشة.
مادة العرض: 

: ائح للبوربوينت كمادة مساندة وجاءت عل النحو التاىلي تم عرض المبادرة مع الستعانة ب�ث
ي تأسيس كلية المجتمع ووضع لبناتها.. 

ي انتقاء هذه المبادرة هو أنه ومنذ اللحظات الأوىل �ن
ي استعراض رسيع لتوضيح السبب �ن

�ن
ي 

ي رسم وصياغة رؤية ورسالة وأهداف الكلية وُورود ذلك �ن
تبنت الكلية مبدأ التعليم النوعي المنتهي بالتوظيف ويظهر ذلك جلياً �ن

نص رسالتها بعبارة )تعارص تحديات سوق العمل( وضمن أهدافها بمفردات جاء فيها )تأهيل الطالب لبيئة العمل(، )فرص التعلم 
ها. مدى الحياة( و )بناء اقتصاد المعرفة( و غ�ي

ي تحد من الفرص 
ي تحقيق هذه الرؤية وهي تغي�ي الصورة النمطية لكليات المجتمع ال�ت

غ�ي أن هناك عقبة أو تحدي يقف أمامنا �ن
ي نلمسها واضحة وجلية من خالل استقراء الرأي العام 

الوظيفية لخريجة كليات المجتمع وصعوبة الحصول عليها أو المنافسة وال�ت
عل مختلف الأصعدة.

ي سوق العمل من حاسب آىلي )بمساراته الثالثة( وإدارة 
ي الكلية هي التخصصات الدارجة �ن

بالرغم من أن التخصصات المطروحة �ن
ن  ية كلغة تعليم رئيسية، غ�ي أن نقطة ضعفها الوحيدة كونها دبلوم ولها منافس�ي ن نجل�ي الأعمال )بمساراته الأربعة( ومدعومة باللغة الإ

من الدرجات العلمية الأعل.
 ) ن حات )إبصار، إكساب، تمك�ي ي فتحتها الجامعة بالمبادرة تجعل تحقيق الهدف ممكناً من خالل التقدم بثالثة مق�ت

إل أن النافذة ال�ت
ن بموافقة معاىلي مدير الجامعة. لتحظى منها مبادرة تمك�ي

ن إىل: تهدف مبادرة تمك�ي
كات دولية. ي برامج تدريبية ومعتمدة من جهات ورسث ّ

١. تب�ن
افية وأهمية الحصول عليها. ٢. ن�ث ثقافة الشهادات الح�ت

ي بحيازة الشهادات العالمية المعتمدة دوليا.
ا�ن ٣. إعطاء خريجات الكلية الطابع الح�ت

٤. رفع كفاءة الخريجات وفق الأسس العلمية لدى أكاديميات التدريب العالمية.
ي المجتمع.

ي الخاصة بهذه الأكاديميات ون�ث ثقافتها �ن
و�ن لك�ت 5. توف�ي برامج ومقررات التدرب الإ

ي والذي يمثل أحد الركائز القائمة عليها فلسفة الكلية.
ي تحقيق مبدأ التدريب المستمر والتدرب الذا�ت

٦. المساهمة �ن

نامج:  طالبات كلية المجتمع وخريجاتها، والمواطنات من المجتمع الخارجي. الفئات المستفيدة من ال�ب
حون: كاء المق�ت ال�ث

ح كل من سيسكو أكاديمي – مايكروسوفت أكاديمي – أوراكل وهناك قائمة أخرى مماثلة. مبدئياً نق�ت
اتهن من المجتمع الخارجي. وبإمكانها تقديم  ىلي  ونظ�ي

اح سيسكو أكاديمي يخدم طالبات وخريجات تخصص الحاسب الآ ١. اق�ت
مجيات، إدارة أنظمة الشبكات، ومنهاج تدريب  ، ال�ب ي

ي تقنية الشبكات، الدعم الف�ن
امج والمتمثلة �ن عدد من الدبلومات أو ال�ب

معهد سيسكو عل ريادة الأعمال أو ما يناسب منها.
ي مجال التخصص وبما يخدم طالبات وخريجات 

اح مايكروسوفت أكاديمي بما تقدمه من برامج متاحة �ن ي أيضا اق�ت
٢. يأ�ت

ىلي وإدارة الأعمال والمواطنات من المجتمع الخارجي.
تخصصي الحاسب الآ

ىلي عل السواء.
كة أوراكل المتنوعة ومالمستها لمخرجات إدارة الأعمال وبرامجه وتخصص الحاسب الآ ح أيضا برامج رسث ٣. نق�ت

نامج فنش�ي إىل: ة الزمنية المناسبة لتفعيل ال�ب فيما يخص الف�ت
ة المسائية من الدوام الرسمي )من الساعة الثانية إىل الخامسة مساًء(. ١. الف�ت

ة الدوام الصيفي. ٢. ف�ت
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ي طور الزيادة:
أما مرافق التدريب فتحدد الطاقة الستيعابية الإجمالية للكلية عل النحو التاىلي وهي �ن
ي الساعة التشغيلية الواحدة.

١. عدد ٩ قاعات دراسية  تستوعب  ٣١٠ مستفيدة �ن
ي الساعة التشغيلية الواحدة.

٢. عدد ٣ معامل مجهزة تستوعب  ٩٦ مستفيدة �ن
 

، واستشاري،  ي
ا�ن داري بما يشكله من جانب إرسث نامج فيتمثل بطاقم الكلية الإ ية الالزمة لتنفيذ ال�ب فيما يخص الحتياجات الب�ث

ي التدريب لطبيعة التخصصات المالمسة وكذلك بعض 
وتنظيمي. كما نش�ي إىل وجود استعداد لدى كادرنا الأكاديمي للمشاركة �ن

داريات. الإ
ي البنية التحتية المطلوبة من برامج مساندة وأجهزة وشبكات وتقنيات.

أما الحتياجات المادية فتتمثل �ن

نامج واستمراريته مدى استدامة ال�ب
ي الكلية.

وع مستمر ودائم كأحد أركان التعليم والتعلم القائمة �ن تطمح كلية المجتمع أن يكون هذا الم�ث

التعليقات:
١. بادر سعادة عميد التصالت وتقنية المعلومات الدكتور سعد العمري بالثناء عل فكرة المبادرة بإطراء ملحوظ وبلغة 

ية عالية ومشجعة. وشدد سعادته عل أهمية هذا النوع من الطرح، وأنه مالمس لالحتياجات الفعلية. وقد أبدى مشكورا  ن تحف�ي
استعداد عمادته لتقديم الدعم المناسب لهذه المبادرة بما تملكه من صالحيات وعقود. كما استأنف سعادته شكره لهذا الفكر 

ي الطرح والبعد العميق.
�ن

ي تفعيل منهاج 
شادة عل المبادرة، وعرض تجربتها �ن ٢. تفضلت سعادة وكيلة وكالة التنمية والقدرات الدكتورة بدرية الحبيب بالإ

أوراكل وأهميتها.
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ي وتهيئة 
ي تفعيل هذا الِحراك الوط�ن

ي الخامس ساهمت إدارة كلية المجتمع �ن ي المؤتمر الطال�ب
امتداداً لمشاركة جامعة الدمام �ن

: ة، وكان ذلك عل النحو التاىلي ن ة وج�ي الطالبات خالل ف�ت

عالن عن المؤتمر بوسائل متعددة ولً: الإ

عالن الحائطي ١.    الإ

ي
و�ن عالن اللك�ت ٢.    الإ

ساحة الكلية الرئيسية  -  يوم الأحد الموافق  ١٤٣٤/١٢/٣هـ

عالن عن المؤتمر للطالبات من خالل حساب  ي الإ
استخدام وسائل التواصل الجتماعي �ن

)ccdqd@( الكلية الرسمي عل توي�ت

ثانيًا: المشاركات في المؤتمر الطالبي
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عالن المتجول ٣.    الإ

وشورات ٤.    ال�ب

الوصول لأماكن تجمع الطالبات من خالل تجول فريق العمل مرتديات بطاقات الستفهام 
التعريفية  لشد انتباه الطالبات وتشويقهن لفعاليات المؤتمر و محاوره، والعرض المرتقب 

بشأنه

عالنية المجاورة للقاعات الدراسية توزيع بروشورات تعريفية  عل اللوحات الإ
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5.    الركن التفاعلي

يجابيات الإ
دارية والتعليمية. ن الطالبات والهيئة الإ ١. إضفاء جو من التواصل وتبادل الحوارات الفنية ب�ي

ي المشاركة .
٢. تفاعل الطالبات بشكل جيد وبحماس ظاهر مع إعالنات المؤتمر والرغبة الجادة �ن

٣. اكتشاف مواهب فنية متعددة لدى الطالبات بما يشجع وضع أهداف مستقبلية لتنميتها من خالل الأنشطة 
الالمنهجية.

ي العام القادم و البدء بالتخطيط لها.
ن الطالبات والعزم عل المشاركة �ن ي ب�ي

٤. التبادل المعر�ن

السلبيات
ي إجراءات المؤتمر من قبل الجهات العليا المنظمة لحداثة عهدها.

ي ضم الكلية �ن
١. التأخر �ن

عالنات مع وقت الختبارات الفصلية للطالبات. ٢. تزامن  الإ
ي والحد من عدد 

و�ن ي نظام التسجيل مما  أدى إىل تع�ث التسجيل اللك�ت
٣. عدم إدراج أقسام الكلية �ن

المشاِركات لطول النتظار.
، وتعذر تنفيذها لالأسباب المذكورة أعاله. ي

ي ترفع من مستوى الأداء الف�ن
٤. الحاجة للدورات التدريبية ال�ت

ح طريقة التسجيل  ي بهو الكلية للتعريف بمحاور المؤتمر ورسث
تنظيم ركن خاص �ن

اف أعضاء الهيئة  اطات المطلوبة عند المشاركة بإرسث بالتطبيق العملي واستعراض الش�ت
ن ١٤٣٤/١٢/٤هـ  ويوم الخميس  : يوم الثن�ي ن . لمدة يوم�ي ي دارية والتعليمية بتفاعل إيجا�ب الإ

١٤٣٤/١٢/١٩هـ

ة من ١٢/١٦ إىل ١٤٣5/١/١٠هـ ثانياً: استقبال المشاركات و إنهاء الإجراءات الالزمة و استالم مشاركتهن خالل الف�ت

ي الموعد المحدد
ي مجمع الريان �ن

ثالثاً: تسليم المشاَركات للجنة المنظمة �ن
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الإجراءات
ن اسم المنسقة. عالن بمجرد تعي�ي ي الإ

١. المبادرة �ن
عالن عن المؤتمر. ٢. تعدد طرق الإ

٣. التسجيل اليدوي للطالبات المشاركات.
٤. رسم خطة متعددة الأهداف لالأنشطة المنهجية بما يخدم محاور المؤتمر ويرفع من مستوى الأداء 

. ي
بالتدريب الف�ن

 

المشاركة - ١ -
فديو وثائقي بعنوان قصة إرادة تم تصويره بمدينة الجبيل الصناعية، يحكي عن أرسة أنجبت طفلة مصابة 

بمتالزمة داون و كيف استقبلوا الأمر منذ ولدتها ح�ت وصلوا إىل افتتاح أول مركز متخصص لأطفال متالزمة 
قية . داون بالمنطقة ال�ث

المشاركة - ٢ -

المشاركة - ٣ -

ي المؤتمر
نماذج من مشاركات الطالبات �ن

ية فقط وبعدد ل يتجاوز الثالثمائة طالبة. شارة إىل أن الكلية يدرس بها حالياً طالبات السنة التحض�ي تجدر الإ
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الدرع المقدم للكلية
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ن منسوباتها، دأبت عل عقد لقاءات دورية تتناول الوجهة الأرسية الواحدة،  إيماناً من إدارة الكلية بأهمية التواصل الجّيد والبّناء ب�ي
، ول تخلو هذه اللقاءات من تفعيل للرؤية  ي

نسا�ن بما تحمله من مشاركة وجدانية لأهم الأحداث والمناسبات عل الصعيد العملي والإ
اتيجيات المطلوب تفعيلها داخل المنظمة ، وتهيئة لالأعضاء  دارية والس�ت دارية المنشودة، من خالل عرض عدد من الأساليب الإ الإ

داري.   ي جو من التناغم الإ
ي يتم تنفيذها �ن

تجاه ما ينتظرهم من أعمال. وال�ت

: ي هذا الشأن تم عقد ثالثة لقاءات ودية عل امتداد العام الجامعي عل النحو التاىلي
و�ن

ي الكلية، كما  
داري �ن       • اللقاء الأول تناول ترحيباً من قبل وكيلة الكلية بالموظفات وعرض للسياسات والإجراءات العامة للنظام الإ

دارية المستحدثة.         تضمن تهنئة بالتكاليف الإ
دارية لمفهوم    دارية تهيئة لالأعضاء عل اختالف مواقعهم الأكاديمية والإ ي قدمت فيه وكيلة الشؤون المالية والإ

      • اللقاء الثا�ن
ه وبنوده وآلية تطبيقه.          تقييم الأداء الوظيفي الشامل وأهم معاي�ي

قبال عليه بروح المتنّعم بفضل هللا، مصحوباً        • اللقاء الثالث طرحت فيه وكيلة الجودة والتطوير مفهوم الدافعية للعمل، والإ
ي ذات الهدف، وعل جانب اللقاء كان هناك تهنئة بالمناسبات الجتماعية لبعض المنسوبات.

ي تصب �ن
        بعدد من المسابقات ال�ت

ثالثًا: اللقاءات واإلجتماعات لمنسوبات الكلية
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التغطية المصّورة

اللقاء الأول
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ي
اللقاء الثا�ن

اللقاء الثالث

بطاقات الدعوة
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مكان اللقاء وجانب من الضيافة
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التاريخ:   الأربعاء الموافق ١٤ / 5 / ٢٠١٤ م.  
دارية والمالية بـــ كلية المجتمع بالدمام -  وحدة الأمن والسالمة. الجهة المنظمة:  وكالة  الشئون الإ

اف عل الإخالء ولجانه:   رسث الإ
ة بنت بدر المهاش�ي              )وكيلة الكلية( • د. من�ي

دارية والمالية بالكلية( • د. نوال بنت حسان المالكي             )وكيلة الشؤون الإ
فة الأمن والسالمة بالكلية( • هيا بنت خميس الدورسي             )م�ث

فة الأمن والسالمة بالكلية( ي              )نائبة م�ث • وضحه بنت نايف العتي�ب

المشاركون من خارج الكلية:
• فريق السالمة من الجامعة:

ي - أنس الدورسي - طارق العيد. 
الأساتذة:  خالد بن زارب القحطا�ن

• فريق الأمن من الجامعة:
يك - عامر الغبابشة.     الأساتذة: علي أمان - خليل ال�ب

• لجنة السالمة من الجامعة:
ي - وصايف الدورسي.     الأستاذات: أحالم الكر�ب

لجان الإخالء بالكلية:
ي 

ن حافظ الموظفات: تها�ن ات: نداء بقشان - مزنة الشمري - زينب المقبل. الأستاذات: آمنه شاكا -  نش�ي د. هدى عبد الحميد. المحارصن
العويجلة -  عب�ي الفتحي - شفياء الغامدي - حمدية الزبيدي - غالية غليلي - عب�ي غالب

ي : الغرض من تطبيق خطة الإخالء التجري�ب
ي كلية المجتمع بالدمام ومدى فاعليتها وجاهزيتها, والعمل عل تطبيق معاي�ي موحدة لالأمن 

اختبار خطط الطوارئ والسالمة �ن
. ي

ي جامعة الدمام وإدارة الدفاع المد�ن
ن فرق الأمن والسالمة �ن ي الكلية وتعزيز التواصل ب�ي

والسالمة �ن

رابعًا: التطبيق العملي لخطة اإلخالء
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الفئة المستهدفة :
كات المساندة بها . دارية وال�ث جميع أفراد كلية المجتمع البالغ عددهم حواىلي ٣٤٠ من الطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والإ

برنامج تطبيق خطة الإخالء :
ي 

ي مب�ن كلية المجتمع بالدمام فقد تم التحض�ي والستعداد لتجربة خطة الخالء �ن
ن �ن نظراً لأهمية تحقيق أمن وسالمة جميع العامل�ي

حالة الطوارئ , بعمل التاىلي :
• وضع خطة إخالء كاملة .

• إقامة اجتماعات مكثفة لدراسة أفضل الطرق لتنفيذ خطة الإخالء .
• ح� أعداد منسوبات الكلية والطالبات .

اطات ومواصفات معينة كالنشاط والحيوية والنضباط بالدوام الرسمي . • تحديد أعضاء فريق الطوارئ بناء عل اش�ت
ن عل عدد الممرات ومخارج الطوارئ ومواقعها ونقاط التجمع . ك�ي • دراسة المب�ن دراسة شاملة ومكثفة وال�ت

• تُقسيم المب�ن إىل عدة أقسام حسب كروكي المب�ن وبما يتوافق مع خطة الإخالء بحيث تتناسب هذه الأقسام مع عدد مخارج 
ن . الطوارئ كما تم توزيع الفريق عل المخارج ح�ت ل يحدث ازدحام عل مخرج مع�ي

 
 
 
 
 
 
 

• عقد اجتماع مع أعضاء فرقة الطوارئ لعرض ما يلي :
١- خطة الطوارئ بشكل مفصل ودقيق.

ي حالة غيابة .
٢- تحديد المهام لكل عضو من أعضاء الفريق وتحديد النائب له �ن

٣- حفظ بيانات كل أعضاء فريق الطوارئ وأرقام التصال بهم .
٤- توزيع نماذج من الخطة عل أعضاء الفريق.

• إعداد مقطع فيديو تثقيفي بتصوير مب�ن الكلية وتوضيح المخارج وكيفية الوصول إىل منطقة التجمع، وعرضه عل فريق العمل 
ومنسوبات الكلية.

• تقديم العرض التقديمي للطالبات لتوضيح أهمية تطبيق مثل هذه الخطط وأهم الإجراءات المتبعة والتعليمات وخط س�ي الخالء 
الخاص بكل قاعة بهدف تثقيف الطالبات ورفع مستوى الوعي لديهن بأمور السالمة.

• توزيع بروشورات توضح أهمية السالمة داخل الكلية والتوجيهات المتبعة عند الطوارئ . 
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ي توضح أنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها وأرقام الطوارئ المهمة  المساعدة لــ مثل 
• استعراض بعض الأعمال الفنية ال�ت

هذه الحالت.
 
 
 
 
 

دارية . عالنات والمكاتب الإ ي جميع القاعات الدراسية ولوحات الإ
ي للكلية �ن عالن عن توقيت الإخالء التجري�ب • الإ

ي صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤ / 5 / ٢٠١٤ م   وعند الساعة ٩,١5 صباحا ً تمت تجربة خطة الإخالء لــ كلية المجتمع بالدمام 
• �ن

بحضور:
• فريق السالمة من جامعة الدمام.

• فريق الأمن من الجامعة
• فريق السالمة النسائية من الجامعة.

ي الكلية وقد قام أعضاء فريق الطوارئ بالمهام الموكلة 
نذار وإعالن حالة الطوارئ �ن حيث أطلقت أ. هيا خميس الدورسي جرس الإ

ي موقعة الخاص به، واستغرق وقت تجربة الإخالء بحمد هللا تعاىل ٣ دقائق .
إليهم كل �ن

نقاط القوة :
• سهولة و وضوح تنفيذ خطة الإخالء.

• تعاون أعضاء اللجنة فيما بينهم .
ي حالة الطوارئ وتقديمة 

• اللقاء التعريفي والعرض التقديمي الذي ُقدم إىل أعضاء اللجنة والطالبات بخصوص فيديو إخالء الكلية �ن
ن . باللغت�ي

 
نامج : ي واجهت ال�ب

الصعوبات ال�ت
• عدم صالحية مخرج )٧( من الخارج بسبب أعمال الحفر وأكوام الرمل مما يعيق س�ي إخالء الطالبات .

ي عملية الإخالء .
ا ً �ن ن مسئولت الأمن، وكان هذا سيساعد كث�ي • قلة أجهزة الالسلكي للتواصل ب�ي
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حات تطويرية : مق�ت
• زيادة عدد أعضاء لجان الإخالء وإضافة الطالبات من ضمن اللجان مستقبال ً.

ي اللجان التالية :
• توزيع عدد من المعاطف الملونة تكون خاصة �ن

فات - معاطف فسفورية لونها أصفر )هذا موجود سابقا ً( - الم�ث
ي - معاطف فسفورية لونها برتقاىلي )غ�ي موجود(

- أعضاء لجنة إخالء المبا�ن
- أعضاء لجنة نقاط التجمع - معاطف فسفورية لونها أخ�ن )غ�ي موجود(

ي يدوي .
• توف�ي ميكرفون صو�ت

• توف�ي أعالم ملونة تدل عل نقاط التجمع الآمنة وتكون بحوزة أعضاء نقاط التجمع.
 

آراء الحضور :
ي واللجنة المرافقة له إعجابهم بالخطة التجريبية ودقتها ورسعة تنفيذها، كما ذكرت بعض الطالبات عن 

أبدى الأستاذ خالد القحطا�ن
ي حال حدوث طارئ.

مدى ارتياحهن للقيام بهذه التجربة لضمان سالمتهن �ن
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5. المطبوعات

١- إصدارات الكتيبات

5٦
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٢- إصدارات المطويات
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وشورات ٣- إصدارات ال�ب
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للتواصل

المكتب

وكيلة الكلية

دارية والمالية وكيلة الشؤون الإ

وكيلة الشؤون الأكاديمية

وكيلة الجودة والتطوير

وحدة القبو والتسجيل

وحدة العالقات العامة

ي
و�ن لك�ت يد الإ ال�ب

ccd.dean@ud.edu.sa

ccd.af@ud.edu.sa

ccd,aa@ud.edu.sa

ccd.qd@ud.edu.sa

ccd.aru@ud.edu.sa

ccd.pru@ud.edu.sa

موقع الكلية

يدي العنوان ال�ب
الدمام ٣١٤٤١        ص.ب ١٩٨٢

هـ . ٨5٧٧٠٠٠
فـ . ٨5٧٨٠٤٨

ccdqd@ . توي�ت

٠٠٩٦٦١٣
٠٠٩٦٦١٣


