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كلمة وكيلة الكلية

عام السمو واملنجزات

ي 
ي مطالبنا وأحالمنا، وأظن أن المبالغة �ف

أظن أننا أنهكنا هذا العام أو أظنه هو من أنهكنا، وأظننا بالغنا �ف
ي كلية المجتمع بالدمام، 

ي ثمارها. لم يكن العام الجامعي الحالي عاماً عادياً �ف
محلها وأن الأحالم بدأت تؤ�ت

بل عام التحدي بكل ما تعنية الكلمة أمام حداثة الكلية وافتتاح سبع مسارات أكاديمية دفعة واحدة )مسار 
مسار  الستثمار،  مسار  المالية،  مسار  المعلومات،  نظم  مسار  المعلومات،  تقنية  مسار  الحاسب،  علوم 
هيئة  أعضاء  من  ي  الب�ش الكادر  ونقص  التحتية  البنية  منغصات  ومقاومة  مداد(  الإ ادارة  ومسار  ف  التأم�ي
ي التقريب 

ي أن تكون للكلية بصمة فارقة �ف
ي حكمهم والكادر الداري. النقص الذي لم يؤثر �ف

التدريس ومن �ف
نامج ادارة  والتسديد ع�ب )اللجنة المشكلة من قبل وكالة الجامعة لشؤون الفروع لصياغة الخطط الدراسية ل�ب
ي وضع قسم ادرة الأعمال عىل خارطة الطريق الحقيقية 

عتماد الأكاديمي(، لتسهم �ف الأعمال وفق معاي�ي الإ
عليها  ف  ت�ش ي 

ال�ت الجامعة  مكتبات  فروع  أحد  ي هي 
وال�ت بالدمام  المجتمع  كلية  مكتبة  افتتاح  والنظامية. 

ي ماهو 
عمادة المكتبات ورفدها بالكتب المرجعية، لم يكن كافياً أمام طموح قيادات الكلية واقسامها لتب�ف

لي  والذي تحصل عىل موافقة اللجنة 
( بقسم الحاسب الآ ي

و�ف لك�ت وع الكتاب الإ أفضل لطالباتها فكان )م�ش
وع أكاديمي  الدائمة للخطط برقم ٦٠٩٠١ وسيبدأ العمل به اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل باعتباره أول م�ش
ي العام المقبل بتحكيم مسودة 

ونية مجانية، ولنتدرج �ف مؤسسي لتحويل 55% من كتب الطالبات لكتب الك�ت
ح مماثل لقسم ادراة الأعمال. وأمام تحدي اللغة وحسن التعامل الحضاري المؤسسي تأسست  مكتملة لمق�ت
تهيئة  )دليل  التدريس ضمن  مايحتاجه عضو هيئة  الوكالت لحرص جميع  وتكاتفت  بالكلية  جمة  ال�ت وحدة 
، ليكون رافداً مهماً يكفل  ف ( والجاري اتاحته من خالل موقع الكلية باللغت�ي ي

و�ف لك�ت أعضاء هيئة التدريس الإ
دارية،  ي حكمهم لتمكينه من فهم )الأنظمة واللوائح الإ

تهيئة  كل مستجد من أعضاء هيئة التدريس ومن �ف
ونية،  والشؤون الأكاديمية التعليمية والرشادية الأكاديمية والرشادية النفسية الجامعية، والتعليمية اللك�ت
ف العربية  ناهيك عما يخص الجودة( ضمن مايفوق 2٩ كتيب مفصل وملخص ونماذج، وبواجهة تدعم اللغت�ي
امن مع توصية الهيئة الوطنية لالعتماد  ف ية، وآلية معتمدة للتوعية مع بداية كل عام جامعي، بال�ت ف والنجل�ي
ف الجدد  المؤسسي رقم )2١( »بأهمية وجود آلية واضحة ومعروفة لتهيئة أعضاء هيئة التدريس والموظف�ي
ي كلية المجتمع بالدمام( الكلية 

ي �ف
و�ف لك�ت وع تطوير بيئة التعليم الإ عىل مستوى الجامعة«. وقد وضع )م�ش

ونية  لك�ت ي مسار التحدي الحقيقي لتطوير جميع مقررات الفصل الدراسي الحالي ضمن قوالب الجودة الإ
�ف

وع تطوير المتحوى  وع التنفيذي المستمر م�ش ي ليكون بوابة للم�ش
و�ف المعتمدة لدى عمادة التعليم اللك�ت

وع  الرقمي وليتم تدريب ٩5.7% من أعضاء هيئة التدريس عىل القوالب المطورة من البالك بورد وليثمر الم�ش
ي 

و�ف لك�ت الإ التعليم  رائدات  وع  )م�ش من خالل  الكلية  ولتستمر   .) )أساسي نموذجي  مقرر   ١4 استحداث  عن 
ي 

ي والتعليم عن بعد التابع لوزارة التعليم �ف
و�ف ي للتعلم اللك�ت

)المسار القيادي(( والذي يديره المركز الوط�ف
ي 

ي ورش متخصصة لمدة عام وتطبيقات �ف
ي العالمية والنخراط �ف

و�ف لك�ت اف أفضل ممارسات التعلم الإ است�ش
ي نيوهامبش�ي ومعهد ماساتشوستس بالوليات المتحدة الأمريكية.

جامع�ت
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اتيجية  تفاقية مذكرة التفاهم الس�ت وع تطوير مخرجات كليات المجتمع( هو أحد المشاريع الداعمة لإ )م�ش
وع اقتصادي وتعليمي ضخم لضمان موائمة مخرجات المسار  ف جامعة الدمام وأرامكو السعودية  وهو م�ش ب�ي
ي الداخىلي والخارجي، 

امجي المه�ف ي سلسلة العتماد ال�ب
ي بالجامعة لسوق العمل السعودي وأول درجة �ف

المه�ف
كة أرامكو السعودية، تطوير  ي �ش

امج التعليمية للعمل �ف وع لتقييم مدى مناسبة ال�ب لسيما وتضمن الم�ش
الخريجات  موائمة  لضمان  التعليمية  والأساليب  الأدوات  تطوير  الأكاديمية،  امج  لل�ب المقررات  واستحداث 
التدريب  اكات  وتفعيل �ش اتاحة  للطالبات،  والتدريب  والتدريب  القبول  معاي�ي  استحداث  العمل،  لسوق 
ي صيف هذا العام 

ي �ف
. وقد اتيح بفضل من هللا التدريب التعاو�ف ي

ي المسار المه�ف
ي للطالبات �ف

العمىلي التعاو�ف
كة  نامج باعتبار قرصه مسبقاً من قبل ال�ش ي تاريخ ال�ب

لي لأول مرة �ف
2٠١5م لبعض طالبات قسم الحاسب الآ

عىل الطالب الذكور.

وع الدراسة المسحية لمركز الملك  ي المشاركة ضمن )م�ش
كما أسهمت الكلية ضمن برامج خدمتها المجتمعية �ف

باستضافة  المستدامة، والمساهمة  المجتمع والتنمية  ف عليه عمادة خدمة  ( والذي ت�ش ي
الثقا�ف عبدالعزيز 

مرافقها  وبعض  الكلية  سكن  باتاحة  بالدمام  العلوم  كلية  عليه  ف  ت�ش والذي  موهبة(  وع  )م�ش طالبات 
ي اتاحة أصول الجامعة المادية 

ي �ف
وتخصيص عدد من قاعتها والذي نراه تأصيالً  للفكر المؤسسي التعاو�ف

ية لالستخدام الأمثل بما يعزز قيم المواطنة والنتماء. والب�ش

 كما تقدمت الكلية بعدد من الدراسات  والمبادرات كمبادرة )المدارس الآمنة( ضمن الملتقى التثقيفي بمركز 
ف مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل( برقم )2/3٠١٦(،  ، والدراسة الخاصة بـ )الموائمة ب�ي ف جونز هوبك�ف
اتيجية التحول لقتصاد  ي محاكاة لس�ت

والدراسة الخاصة )بـتطوير كليات المجتمع بالجامعات السعودية �ف
المعرفة  لمجتمع  للتحول  الوطنية  اتيجية  الس�ت من  الثانية  المرحلة  بتفعيل  البدء  عىل  والمستند  ي 

معر�ف
ة التغي�ي والقيام باصالحات هيكلية( برقم )١8٦3٩( وتمت المشاركة بها ضمن ملتقى  الموسومة بال�اع بوت�ي
ة نورة باعتبار كلية المجتمع بالدمام أحد النماذج الرائدة لكليات المجتمع بالمملكة، والدراسة  جامعة الأم�ي
استيعاب 25% من  ي 

ي �ف
التق�ف التعليم  ( ومراجعة دور  ي

ي والمه�ف
التق�ف القبول  ي 

التوسع �ف )تعزيز  بـ  الخاصة 
القبول الجامعي وغ�ي ذلك من السهامات المجتمعية التنموية.

عمادات  بقية  مع  والتعاون  والمنجزات  للسمو  عاماً  كان  ولكنه  عادياً  عاماً  الحالي  الجامعي  العام  يكن  لم 
ية والعلوم المساندة وكلية الحاسب وتقنية المعلومات  وكليات الجامعة برفد كل من عمادة السنة التحض�ي
و كلية التصاميم  بأدلة واصدارات الكلية بناء عىل طلبهم كمثال لستقاء الممارسات وتأصيلها وتوحيدها 

اعتداداً بقيم الجامعة )النتماء، التقان، روح الفريق، الشفافية، التنوع، البداع، المسئولية المجتمعية(.

مع  تزامنت  ي 
ال�ت ومشاريعنا  أحالمنا  لبعض  ي 

�ف يحرصف ما  ال�يع  الستعراض  هذا  خالل   من  لكم  ذكرت 
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ي 
ال�ت الوكالت والأقسام  يومية من كل  اهتمام ومتابعة  المجتمع وما تحتاجة الدارة من  كلية  ادارة شؤون 

والمالية  الدارية  للشؤون  الكلية  وكالة  ي 
�ف تعمل  وكوادر  بوكيالت  متمثلة  لحقائق  المشاريع  لتحيل  تفانت 

ومن  التدريس  هيئة  وأعضاء  العلمية  اللجان  وأعضاء  الأقسام  ورئيسات  الأكاديمية  للشؤون  الكلية  ووكالة 
ف والمخطط الفذ لتجويد أعمال الكلية بوكالة  ي حكمهم، ونخص بالشكر والذكر معدة هذا التقرير المم�ي

�ف
الكلية للجودة والتطوير سعادة الدكتورة عب�ي الدو�ي وكادر الجودة. وأمام عطاء اللجان العلمية والكوادر 
ي بالجميع تكريس ثقافة عطاء استحقته  از ونح�ي ف الدراية والأقسام والوكالت فإننا نقف موقف الفخر والع�ت
جامعة الدمام بما قدمته لنا من توجيه ودعم مادي ومعنوي متمثالً بمعالي الأستاذ الدكتور عبدهللا الربيش 
، والستشعار الدائم لحسن استخدام مقدرات الدولة  ف ي الجميع السعي الحثيث للسمو والتم�ي

الذي حرك �ف
ة خطط التعليم والعمل التنموية وتذليل جميع العوائق لضمان نجاح خطط الكلية  ي دعم مس�ي

الرشيدة �ف
اتيجية، والمتوج بتحصل جامعة الدمام عىل العتماد المؤسسي الكامل  وبرامجها ضمن خطط الجامعة الس�ت

)2٠22م( ولوكالء الجامعة الكرام وعمداء العمادات المساندة منا أجزل التقدير وأكمله.

وكيـلة كليـة اجملتـمع بالدمام
د. منيـرة بـنت بـدر املهـاشيـر
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كلية المجتمع بالدمام هي امتداد لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، تـلتـحق بها خريجات المرحـلة 
ايد عىل  ف ي المنطقة، ولتلبية الطلب الم�ت

الـثانـوية بـفروعها. وقد تأسست لتغطية حاجة المدن الرئيسية �ف
ية المؤهلة. ي التـخصصـات المهنية بما يخدم احتياج سوق العمل للكوادر الب�ش

التعليم العالي �ف

وتـقدم الكلـية بصـورة عامة برامـج تعليمية مهنيـة باللغـة النجليـزية وبدرجـة الدبـلوم المشارك، تتصف 
لي الذي ينقسم إل ثالثة مسارات: تقنية المعلومات، نظم 

ي تخصصات الحاسب الآ
بالشمول والمرونة، �ف

، إدارة إمداد،  ف المعلومات، علــوم الحاسب، وبرنامج إدارة الأعمال بأربعة مسارات: استثمار، تمويل، تأم�ي
اتيجية واحتياجات القوى العاملة. امج المهنية وفقاً للخطط الس�ت ي هندسة واستحداث ال�ب

وستستمر �ف

للتأهيل  ومتنوعة  شاملة  برامج  بإتاحة  المحىلي  المجتمع  خدمة  عىل  بالدمام  المجتمع  كلية  فلسفة  ترتكز 
عداد لمواصلة التعليم  ي يتطلبها سوق العمل المحىلي والإ

ي الموجه لكتساب المهارات ال�ت
الأكاديمي المه�ف

ي تلبية تحديات عولمة رأس المال 
الجامعي بشكل أفضل وأك�ش تأهيال وفاعلية. ناهيك عن دورها الأهم �ف

« يدرك أهمية اقتصاد المعرفة،  ي
اتيجية الوطنية للتحول إل مجتمع معر�ف ي وتحقيق متطلبات »الس�ت الب�ش

وعالقته بتطوير التعليم، وارساء قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارات القوى العاملة عىل أسس حديثة 
ي تغي�ي نظرة 

اتيجية �ف ي هذه الس�ت
. وتسهم من خالل تب�ف ومستوى تعليمي رفيع ضمن منظومة التعليم العالي

ي الستقرار القتصادي والجتماعي مع 
الفرد )لسيما الشباب( تجاه مجتمع العمل والقتصاد، وتنمية الثقة �ف

ية  ي التنمية الب�ش
ضمان استدامة التنمية، مؤثرة بذلك عىل زيادة انتاجية الفرد ورفع العائد من الستثمار �ف

ف المهن، وفق خططها  ي سد احتياج سوق العمل، وتوط�ي
وتوف�ي فرص عمل للشباب، وتعزيز مشاركة المرأة �ف

اتيجية للجامعة.  المنبثقة عن الخطط الس�ت

كليـة اجملتـمع فـي سطـور
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الـــرؤيـــــة 
ي مجالت التقنية وإدارة الأعمال.

ف كمؤسسة تعليمية مهنية رائدة �ف بداع والتم�ي الإ

الرسـالــة
تقديم براج مهنية تتفق مع معاي�ي الجودة وتنمي مهارات التعلم مدى الحياة تعارص تحديات سوق العمل.

القيــــم
انطالقاً من قيم ديننا الحنيف وتعاليمه السمحة نؤمن بالقيم التالية:

اهة والكفاءة المهنية ف ، ال�ف ف بداع والتم�ي الجودة والتعلم مدى الحياة، تنمية الفرد وخدم المجتمع، الإ

الجودة  معاي�ي  وفق  الحديثة  العلمية  للمستجدات  مواكبة  نوعي  طابع  ذات  أكاديمية  برامج  تقديم 
والعتماد الأكاديمي.

، وتطبق معارف جديدة من خالل التعليم، التعلم،  خلق بيئة تعليمية تفاعلية مستدامة تكتشف، تن�ش
، النشاط البداعي، والمشاركة المجتمعية. البحث، التفك�ي النقدي والتأمىلي

بقاء عىل إمكانية إكمال التعليم الجامعي بعد التخرج   إعداد وتأهيل الطالب لبيئة سوق العمل مع الإ
بما يحقق فرص التعليم مدى الحياة.

العلمية  المجالت  مختلف  ي 
�ف حكمهم  ي 

�ف ومن  التدريس  هيئة  لأعضاء  البحثية  السهامات  تشجيع 
ي بناء اقتصاد لمعرفة.

والمجتمعية بما يسهم �ف
ي المجالت التقنية ودارة الأعمال.

رفد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة �ف
اكات مع قطاع الأعمال والمجتمع. تعزيز ال�ش

األهـداف
.١

.2

.3

.4

.5

.٦

كلية اجملتمع بالدمام .. الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم
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أواًل :  العملية التعليمية وتطويرها

١.   الطالب.

١/١- تعبئة النماذج من رقم )١( ح�ت رقم )١2( 

نموذج رقم )١(
ي تمنحها عام ١43٦/١435هـ

الأقسام العلمية بالكلية موزعة حسب الدرجة ال�ت

نموذج رقم )2(
الطلبة المستجدون )الدبلوم الجامعي ( عام ١43٦/١435هـ

تخصصات برامج الدراسات العليا التخصصات
بمرحلة الدبلوم الجامعي 

التخصصات
 بمرحلة 

البكالوريوس
القسم

دبلوم عالي ماجست�ي زمالة دكتوراه

ـ ـ ـ ـ
١- علوم الحاسب
2- نظم معلومات

3- تقنية المعلومات
ـ لي

الحاسب الآ

ـ ـ ـ ـ

١- الستثمار
2- التمويل
ف 3- التأم�ي

4- إدارة إمداد

ـ إدارة الأعمال

سبعة تخصصات المجموع

* الأعداد مع الزائرات

الإجمالي

الطالبات المجموع الطلبة الجنس

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

الدراسي
 المستوى

الدراسي

285 8 277 8 277 ـ ـ الأول
 السنة

ية التحض�ي
- - - - - ـ ـ ي

الثا�ف

١7٩ ١ ١78 ١ ١78 ـ ـ الأول

المتخصصات

- - - - - ـ ـ ي
الثا�ف
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

نموذج رقم )3(
الطلبة المقيدون )الدبلوم الجامعي ( عام ١43٦/١435هـ

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

القسم )التخصص(
والجنسية

طالبات طلبة

237 ـ سعودي  الفصل
الأول

ية التحض�ي
8 ـ غ�ي سعودي

242 ـ سعودي  الفصل

ي
8الثا�ف ـ غ�ي سعودي

١7 ـ ـ ـ ١7 ـ سعودي  الفصل
الأول

 علوم
حاسب

٠ ـ ـ ـ ٠ ـ غ�ي سعودي

١8 ـ ـ ـ ١8 ـ سعودي  الفصل

ي
٠الثا�ف ـ ـ ـ ٠ ـ غ�ي سعودي

٩ ـ ـ ـ ٩ ـ سعودي  الفصل
الأول

 تقنية
المعلومات

٠ ـ ـ ـ ٠ ـ غ�ي سعودي

٩ ـ ـ ـ ٩ ـ سعودي  الفصل

ي
٠الثا�ف ـ ـ ـ ٠ ـ غ�ي سعودي

3٠ ـ ـ ـ 3٠ ـ سعودي  الفصل
الأول

 نظم
المعلومات

١ ـ ـ ـ ١ ـ غ�ي سعودي

3٠ ـ ـ ـ 3٠ ـ سعودي  الفصل

ي
١الثا�ف ـ ـ ـ ١ ـ غ�ي سعودي

١٠5 ـ ـ ـ ١٠5 ـ سعودي  الفصل
الأول

 إدارة
العمال

٠ ـ ـ ـ ٠ ـ غ�ي سعودي

١١٠ ـ ـ ـ ١١٠ ـ سعودي  الفصل

ي
٠الثا�ف ـ ـ ـ ٠ ـ غ�ي سعودي

4٠7 - - - ١٦2 - 245 - سعودي
 الفصل
الأول

المجموع

4١8 - - - ١٦8 - 25٠ -
 غ�ي

سعودي
 الفصل

ي
الثا�ف

*تم استبعاد المؤجالت والمعتذرات والمنسحبات والمنقطعات بالنسبة للطالبات المتخصصات

ية *تم استبعاد المنسحبات والمنقطعات بالنسبة لطالبات السنة التحض�ي



14

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

نموذج رقم )4(
الطلبة الخريجون )الدبلوم الجامعي( عام ١435/١43٦هـ

نموذج رقم )5( 
الطلبة المستجدون بمرحلة البكالوريوس ) التعليم عن بعد ( عام ١43٦/١435هـ

نموذج رقم )٦( 
الطلبة المقيدون بمرحلة البكالوريوس ) التعليم عن بعد ( عام ١43٦/١435هـ

نموذج رقم )7( 
الطلبة الخريجون بمرحلة البكالوريوس ) التعليم عن بعد ( عام ١43٦/١435هـ

ي العام الجامعي ١437 – ١438 هـ
* سيكون أول تخريج �ف

* ل ينطبق

* ل ينطبق

* ل ينطبق
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

نموذج رقم )8(
ف عن الدراسة عام ١43٦/١435هـ ف والمنقطع�ي ف والمفصول�ي ف والراسب�ي عدد الطالب المنسحب�ي

ف  عدد الطالب المنقطع�ي
عن الدراسة

خالل العام ١43٦/١435هـ

ف عدد الطالب المفصول�ي
خالل العام ١43٦/١435هـ

ف عدد الطالب المنسحب�ي
خالل العام ١43٦/١435هـ

ف عدد الطالب الراسب�ي
خالل العام ١43٦/١435هـ

 الفصل

الدراسي المستوى الدراسي
النسبة إل عدد 
ي العام 

الطلبة �ف
الدراسي )%(

عدد 
الطلبة

النسبة إل عدد 
ي العام 

الطلبة �ف
الدراسي )%(

عدد 
الطلبة

النسبة إل عدد 
ي العام 

الطلبة �ف
الدراسي )%(

عدد 
الطلبة

النسبة إل عدد 
ي العام 

الطلبة �ف
الدراسي )%(

عدد 
الطلبة

%7.3 ١٩ %8.٠7 2١ %١8.84 4٩ الأول
ية السنة التحض�ي

%2 5 %2,4 ٦ %23.٦ 5٩ ي
الثا�ف

%3.35 ٦ %١.٦7 3 %22.٩5 3٩ الأول
السنة الأول

%2.84 5 %٠.5٩ ١ %١٠.١١ ١7 ي
الثا�ف

%4.١ 35 %3.٦5 3١ %١٩.3٦ ١٦4 الإجمالي

ي لم يسجلن مقررات شامل الزائرات
*المنقطعات الال�ت
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

نموذج رقم )٩(
التدريب العمىلي الذي قدمته الكلية للطالب عام ١43٦/١435هـ

عدد الطلبة المستفيدين من التدريب مدة التدريب جهة التدريب القسم

١44 ثمان ساعات تدريبية لي
نادي الحاسب الآ لي

قسم الحاسب الآ

3٠٠ ساعة نادي ادارة الأعمال قسم إدارة الأعمال

327 وحدة الرشاد الجامعي ١8 ساعة تدريبية

272وكالة الشؤون الأكاديمية ثمان ساعات تدريبية وحدة الرشاد الأكاديمي

١77 ١١ ساعة تدريبية ي
و�ف وحدة التعليم اللك�ت

ي يقضيها الطالب بالجامعة ح�ت 
ي اتخذتها الكلية لخفض متوسط عدد السنوات ال�ت

2/١ - ايضاح الجراءات والوسائل ال�ت
ي تتطلب 

ي تتطلب )4( سنوات للتخرج، )5.5( سنة للكليات ال�ت
يتخرج من رحلة البكالوريوس إل )4.5( سنة للكليات ال�ت

ي تتطلب )٦( سنوات للتخرج.
)5( سنوات للتخرج، )٦.5( سنة للكليات ال�ت

ل ينطبق.

3/١- تحديد متوسط عدد سنوات التخرج للطالب/الطالبة 
ي العام الجامعي ١438/١437 هـ

نامج مع مستهل العام الجامعي ١435-١43٦ هـ وعليه سيكون أول تخريج �ف بدأ ال�ب

ي هذا العام، ومتوسط نسبة شغل القاعات 
ي قدمتها الكلية �ف

4/١- عدد الوحدات الدراسية )نظرية ، عملية( ال�ت
الدراسية بالكلية

نموذج رقم )١٠( 
طلبة الدراسات العليا )مستجدون( عام ١43٦/١435هـ

نموذج رقم )١١( 
طلبة الدراسات العليا )مقيدون( عام ١43٦/١435هـ

نموذج رقم )١2( 
طلبة الدراسات العليا )خريجون( عام ١43٦/١435هـ

* ل ينطبق

* ل ينطبق

* ل ينطبق
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

ي هذا العام، ومتوسط نسبة شغل القاعات الدراسية بالكلية
ي قدمتها الكلية �ف

4/١- عدد الوحدات الدراسية )نظرية ، عملية( ال�ت

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

ي
 إجمالي عدد الساعات �ف

 الفصل
الدراسي )١5( أسبوعاً

 عدد الساعات المقدمة
/ أسبوع  الطاقة الستيعابية /

ة محارصف
قاعات الكلية م

 الفصل

ي
الثا�ف

 الفصل
الأول

 الفصل

ي
الثا�ف

 الفصل
الأول

 الفصل

ي
الثا�ف

 الفصل
الأول

%٩٠ %٩3 4٠5 42٠ 27 28 45 طالبة القاعة رقم )١( ١
%٩٠ %٩3 4٠5 42٠ 27 28 45 طالبة القاعة رقم )2( 2
%٩٠ %٩3 4٠5 42٠ 27 28 45 طالبة القاعة رقم )3( 3
%٩٠ %٩3 4٠5 42٠ 27 28 45 طالبة القاعة رقم )4( 4
%٩٠ %٩3 4٠5 42٠ 27 28 3٠  طالبة القاعة رقم )5( 5
%٩٠ %٩3 4٠5 42٠ 27 28 3٠  طالبة القاعة رقم )٦( ٦
%٩٠ %٩3 4٠5 42٠ 27 28 3٠  طالبة القاعة رقم )7( 7
%٩٠ %٩3 4٠5 42٠ 27 28 3٠  طالبة القاعة رقم )8( 8
%33 %33 ١5٠ ١5٠ ١٠ ١٠ 3٠  طالبة القاعة رقم )٩( ٩
%33 %5٠ ١5٠ 225 ١٠ ١5 4٠ طالبة القاعة رقم )١٠( ١٠
%27 %53 ١2٠ 24٠ 8 ١٦ 4٠ طالبة القاعة رقم )١١( ١١
%57 %5٠ 255 225 ١7 ١5 4٠ طالبة القاعة رقم )١2( ١2
%٦3 %57 285 255 ١٩ ١7 4٠ طالبة القاعة رقم )١3( ١3
%57 %5٠ 255 225 ١7 ١5 4٠ طالبة القاعة رقم )١4( ١4
%٦٠ %٦7 27٠ 3٠٠ ١8 2٠ 4٠ طالبة القاعة رقم )١5( ١5
%7 %43 3٠ ١٩5 2 ١3 3٠ طالبة القاعة رقم )١٦( ١٦

%23 %4٠ ١٠5 ١8٠ 7 ١2 48 طالبة ي
القاعة رقم )١7( مر�أ ١7

%33 %١٠ ١5٠ 45 ١٠ 3 44 طالبة ي
القاعة رقم )١8( مر�أ ١8

متوسط نسبة شغل 
القاعات الدراسية 5٠١٠ 54٠٠ 334 3٦٠ ٦٩2 ١8 قاعة

المجموع 

الكىلي
%٦2 %٦7
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

ي قدمت فيها
امج العملية ال�ت ات والمعامل المتاحة للكلية أو الجهة، والطاقة الستيعابية لكل منها، ال�ب 5/١- عدد المخت�ب

ي الفصل
 إجمالي عدد الساعات �ف

الدراسي )١5( أسبوعاً
ي الفصل

 إجمالي عدد الساعات �ف
الدراسي )١5( أسبوعاً

عدد الساعات المقدمة / أسبوع  الطاقة
 الستيعابية /

ة محارصف
قاعات الكلية م

ي
الفصل الثا�ف الفصل الأول ي

الفصل الثا�ف الفصل الأول ي
الفصل الثا�ف الفصل الأول

%27 %27 ١2٠ ١2٠ 8 8 32 طالبة معمل رقم )١( ١

%53 %4٠ 24٠ ١8٠ ١٦ ١2 32 طالبة معمل رقم )2( 2

%27 %4٠ ١2٠ ١8٠ 8 ١2 32  طالبة معمل رقم )3( 3

%١3 %٦٠ ٦٠ 27٠ 4 ١8 32 طالبة معمل رقم )4( 4

%47 %33 2١٠ ١5٠ ١4 ١٠ 32 طالبة معمل رقم )5( 5

%47 %2٠ 2١٠ ٩٠ ١4 ٦ 32 طالبة معمل رقم )٦( ٦

متوسط نسبة شغل المعامل
٩٦٠ ٩٩٠ ٦4 ٦٦ ٦ معامل ١٩2 طالبة

المجموع 

3٦%الكىلي %37
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

ات تقويم الطالب لأداء الأستاذ ي كل تخصص علمي ، وكذا نتائج مؤ�ش
ات تحليل نتائج التدريس �ف تحديد مؤ�ش

أ – نسبة النجاح، ونسبة الطالب إل الستاذ
أ/١/ نسبة النجاح، ونسبة الطالب إل الستاذ حسب القسم الأكاديمي )الفصل الأول(

) ي
أ/2/ نسبة النجاح، ونسبة الطالب إل الأستاذ حسب القسم الأكاديمي )الفصل الثا�ف

نسبة الطالب 
إل الستاذ

النسبة معدل عدد الطالب
القسم

الرسوب النجاح المجموع ف الراسب�ي ف الناجح�ي

2٩ %4 %٩٦ 255 ١٠ 245 ية السنة التحض�ي

١8 %٦ %٩4 ١8 ١ ١7 علوم الحاسب
الحاسب 

لي
الآ

١4 %١١ %8٩ 27 3 24 نظم المعلومات

١٠ %١٦ %84 ١٠ 2 8 تقنية المعلومات

2١ %٦ %٩4 ١٠5 ٦ ٩٩ إدارة الأعمال

نسبة الطالب 
إل الستاذ

النسبة معدل عدد الطالب
القسم

الرسوب النجاح المجموع ف الراسب�ي ف الناجح�ي

2٩ %3 %٩7 254 8 24٦ ية السنة التحض�ي

١7 %2 %٩8 ١7 ٠ ١7 علوم الحاسب
الحاسب 

لي
الآ

2٦ %5 %٩5 2٦ ١ 25 نظم المعلومات

8 %١2 %88 8 ١ 7 تقنية المعلومات

25 %١ %٩٩ ١٠١ ١ ١٠٠ إدارة الأعمال
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

نسبة الطالب 
إل الستاذ

النسبة عدد الطالب
المقرر م

الرسوب النجاح المجموع ف الراسب�ي ف الناجح�ي
3١ %8 %٩2 285 22 2٦3 ية ف لغة انجل�ي ١

28 %4 %٩٦ 25٦ ١٠ 24٦ إحصاء 2

28 %٦ %٩4 255 ١٦ 23٩ رياضيات /١/ 3

28 %٠.5 % ٩٩.5 222 ١ 22١ مهارات حاسب آلي 4

28 ٠ %١٠٠ 255 ٠ 255 مهارات التعليم والبحث 5

28 %4 %٩٦ 255 ١٠ 245 المعدل العام للفصل الأول

ب/ نسبة النجاح ونسبة الطالب لالأستاذ حسب المقرر
ب/١/ نسبة النجاح ونسبة الطالب لالأستاذ حسب المقرر )الفصل الأول(

ية ب/١/١ السنة التحض�ي
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

لي )علوم الحاسب(
ب/2/١/ قسم الحاسب الآ

لي )نظم معلومات(
ب/2/١/ قسم الحاسب الآ

نسبة الطالب 
إل الستاذ

النسبة عدد الطالب
المقرر م

الرسوب النجاح المجموع ف الراسب�ي ف الناجح�ي
١8 %٦ %٩4 ١8 ١ ١7 مجة أساسيات ال�ب ١

١8 %٠ %١٠٠ ١8 ٠ ١8 تفاعل النسان والحاسب 2

١8 %١١ %8٩ ١8 2 ١٦ تنظيم الحاسب 3

١8 %٠ %١٠٠ ١8 ٠ ١8 شبكات الحاسب 4

١8 %١7 %83 ١8 3 ١5 مفاهيم قواعد البيانات 5

١7 %٠ %١٠٠ ١7 ٠ ١7 العقيدة السالمية ٦

١8 %٦ %٩4 ١8 ١ ١7 معدل القسم للفصل الأول

نسبة الطالب 
إل الستاذ

النسبة عدد الطالب
المقرر م

الرسوب النجاح المجموع ف الراسب�ي ف الناجح�ي
١4 %١5 %85 27 4 23 مجة أساسيات ال�ب ١

١4 %7 %٩3 27 2 25 اساسيات نظم المعلومات 2

١3 %١5 %85 2٦ 4 22 شبكات الحاسب 3

١4 %١4 %8٦ 28 4 24 مفاهيم قواعد البيانات 4

١5 %3 %٩7 2٩ ١ 28 العقيدة السالمية 5

١4 %١١ %8٩ 27 3 24 معدل القسم للفصل الأول
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

لي )تقنية المعلومات(
ب/2/١/ قسم الحاسب الآ

نسبة الطالب 
إل الستاذ

النسبة عدد الطالب
المقرر م

الرسوب النجاح المجموع ف الراسب�ي ف الناجح�ي
١٠ %3٠ %7٠ ١٠ 3 7 مجة اساسيات ال�ب ١

١١ %١8 %82 ١١ 2 ٩ تفاعل النسان والحاسب 2

١٠ %3٠ %7٠ ١٠ 3 7 اساسيات تقنية المعلومات 3

7 %٠ %١٠٠ 7 ٠ 7 ونية تقنية التجارة اللك�ت 4

٩ %١١ %8٩ ٩ ١ 8 تنظيم الحاسب 5

١١ %٩ %٩١ ١١ ١ ١٠ العقيدة السالمية ٦

١٠ %١٦ %84 ١٠ 2 8 معدل القسم للفصل الأول
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

ب/3/١/ قسم إدارة الأعمال

نسبة الطالب 
إل الستاذ

النسبة عدد الطالب
المقرر م

الرسوب النجاح المجموع ف الراسب�ي ف الناجح�ي
22 %4 %٩٦ ١١٠ 4 ١٠٦ مبادئ المحاسبة المالية ١

24 %2 %٩8 ١١8 2 ١١٦ مبادئ الدارة 2

2١ %١ %٩٩ ١٠٦ ١ ١٠5 مبادئ القتصاد 3

2١ %١4 %8٦ ١٠5 ١5 ٩٠ مبادئ الرياضيات 4

2٠ %١5 %85 ٩٩ ١5 84 مبادئ القانون التجاري 5

١8 %٠ %١٠٠ ٩١ ٠ ٩١ العقيدة السالمية ٦

2١ %٦ %٩4 ١٠5 ٦ ٩٩ معدل القسم للفصل الأول

نسبة الطالب 
إل الستاذ

النسبة عدد الطالب
المقرر م

الرسوب النجاح المجموع ف الراسب�ي ف الناجح�ي

3١ %4 %٩٦ 2٦١ ١١ 25٠
ية  2 ف لغة انجل�ي

ية أكاديمية  ف لغة انجل�ي
وتخصصية

١

2٩ %١١ %8٩ 257 2٩ 228 رياضيات 2 2

28 %٠.4 %٩٩.٦ 25١ ١ 25٠ لي
تطبيقات الحاسب الآ 3

27 %٠ %١٠٠ 247 ٠ 247 مهارات التصال 4

28 %٠ %١٠٠ 25٦ ٠ 25٦ بية البدنية والصحية ال�ت 5

2٩ %3 %٩7 254 8 24٦ ي
معدل القسم للفصل الثا�ف

) ي
ب/2/ نسبة النجاح ونسبة الطالب لالأستاذ حسب المقرر )الفصل الثا�ف

ية ب/١/2 السنة التحض�ي
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لي )علوم الحاسب(
ب/2/2/ قسم الحاسب الآ

نسبة الطالب 
إل الستاذ

النسبة عدد الطالب
المقرر م

الرسوب النجاح المجموع ف الراسب�ي ف الناجح�ي
١7 %٠ %١٠٠ ١7 ٠ ١7 مجيات )١( هندسة ال�ب ١

١7 %٦ %٩4 ١7 ١ ١٦ مجة الموجهة للكائنات ال�ب 2

١8 %٠ %١٠٠ ١8 ٠ ١8 أمن المعلومات 3

١5 %7 %٩3 ١5 ١ ١4 نظم إدارة قواعد البيانات 4

١7 %٠ %١٠٠ ١7 ٠ ١7 هياكل البيانات 5

١8 %٠ %١٠٠ ١8 ٠ ١8
ي 

النظام الجتماعي �ف
سالم الإ

٦

١7 %2 %٩8 ١7 ٠ ١7 ي
معدل القسم للفصل الثا�ف
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لي )نظم معلومات(
ب/2/2/ قسم الحاسب الآ

لي )تقنية المعلومات(
ب/2/2/ قسم الحاسب الآ

نسبة الطالب 
إل الستاذ

النسبة عدد الطالب
المقرر م

الرسوب النجاح المجموع ف الراسب�ي ف الناجح�ي

25 %4 %٩٦ 25 ١ 24 تحليل وتصميم النظم )١( ١

24 %١3 %88 24 3 2١ نظم ادارة قواعد البيانات 2

23 %٩ %٩١ 23 2 2١ هياكل البيانات 3

23 %٠ %١٠٠ 23 ٠ 23 مجيات هندسة ال�ب 4

3٠ %7 %٩3 3٠ 2 28 أنظمة التشغيل 5

3٠ %٠ %١٠٠ 3٠ ٠ 3٠
ي 

النظام الجتماعي �ف
سالم الإ

٦

2٦ %5 %٩5 2٦ ١ 25 ي
معدل القسم للفصل الثا�ف

نسبة الطالب 
إل الستاذ

النسبة عدد الطالب
المقرر م

الرسوب النجاح المجموع ف الراسب�ي ف الناجح�ي

٩ %١١ %8٩ ٩ ١ 8 شبكات الحاسب ١

٩ %22 %78 ٩ 2 7 مفاهيم قواعد البيانات 2

7 %١4 %8٦ 7 ١ ٦ تحليل وتصميم النظم 3

7 %١4 %8٦ 7 ١ ٦ تصميم صفحات الويب 4

8 %١3 %88 8 ١ 7 صيانة الحاسب 5

7 %٠ %١٠٠ 7 ٠ 7
ي 

النظام الجتماعي �ف
السالم

٦

8 %١2 %88 8 ١ 7 ي
معدل القسم للفصل الثا�ف
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ب/3/2/ قسم إدارة الأعمال

نسبة الطالب 
إل الستاذ

النسبة عدد الطالب
المقرر م

الرسوب النجاح المجموع ف الراسب�ي ف الناجح�ي

2٦ %٠ %١٠٠ ١٠2 ٠ ١٠2 مبادئ ادارة سلسلة التوريد ١

25 %١ %٩٩ ١٠٠ ١ ٩٩
مبادئ نظم معلومات 

إدارية
2

25 %٠ %١٠٠ ٩٩ ٠ ٩٩ مبادئ التسويق 3

25 %١ %٩٩ ١٠٠ ١ ٩٩ ف مبادئ التأم�ي 4

25 %3 %٩7 ١٠١ 3 ٩8 مبادئ المالية والستثمار 5

2٦ %١ %٩٩ ١٠2 ١ ١٠١
ي 

النظام الجتماعي �ف
سالم الإ

٦

25 %١ %٩٩ ١٠١ ١ ١٠٠ ي
معدل القسم للفصل الثا�ف
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ج /  نسب النجاح والرسوب الخارجة عن المعدلت المعتمدة
ي المقررات الدراسية حسب المستوى والقسم التعليمي

ج/١/ نسب النجاح الأعىل من ٩5% �ف
)الفصل الأول(

ي المقررات الدراسية حسب المستوى والقسم التعليمي 
ج/2/ نسب النجاح الأعىل من ٩5% �ف

) ي
)الفصل الثا�ف

النسبة المقرر القسم

%٩7 إحصاء

ية ٩4%السنة التحض�ي رياضيات - ١-

%١٠٠ مهارات حاسب آلي

%١٠٠ تفاعل النسان والحاسب

علوم الحاسب
الحاسب 

لي
الآ

%١٠٠ شبكات الحاسب

%١٠٠ العقيدة السالمية

%٩7 العقيدة السالمية نظم المعلومات

%١٠٠ ونية تقنية التجارة اللك�ت تقنية المعلومات

%٩٦ مبادئ المحاسبة المالية

إدارة الأعمال
%٩8 مبادئ الدارة

%٩٩ مبادئ القتصاد

%١٠٠ العقيدة السالمية

النسبة المقرر القسم

%١٠٠ لي
تطبيقات الحاسب الآ

ية ١٠٠%السنة التحض�ي مهارات التصال

%١٠٠ بية البدنية والصحية ال�ت

%١٠٠ مجيات )١( هندسة ال�ب

علوم الحاسب

الحاسب 

لي
الآ

%١٠٠ أمن المعلومات

%١٠٠ هياكل البيانات

%١٠٠ سالم ي الإ
النظام الجتماعي �ف

%٩٦ تحليل وتصميم النظم )١(

١٠٠%نظم المعلومات مجيات هندسة ال�ب

%١٠٠ سالم ي الإ
النظام الجتماعي �ف

%١٠٠ ي السالم
النظام الجتماعي �ف تقنية المعلومات

%١٠٠ مبادئ ادارة سلسلة التوريد

إدارة الأعمال

%٩٩ مبادئ نظم معلومات إدارية

%١٠٠ مبادئ التسويق

%٩٩ ف مبادئ التأم�ي

%٩7 مبادئ المالية والستثمار

%٩٩ سالم ي الإ
النظام الجتماعي �ف
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ي المقررات الدراسية حسب المستوى والقسم التعليمي 
ج/3/ نسب النجاح المنخفضة الأقل من 35% �ف

)الفصل الأول(

ي المقررات الدراسية حسب المستوى والقسم التعليمي 
ج/4/ نسب النجاح المنخفضة الأقل من 35% �ف

) ي
)الفصل الثا�ف

النسبة المقرر القسم

ل يوجد ية السنة التحض�ي

ل يوجد علوم الحاسب
الحاسب 

لي
الآ

ل يوجد نظم المعلومات

ل يوجد تقنية المعلومات

ل يوجد إدارة الأعمال

النسبة المقرر القسم

ل يوجد ية السنة التحض�ي

ل يوجد علوم الحاسب
الحاسب 

لي
الآ

ل يوجد نظم المعلومات

ل يوجد تقنية المعلومات

ل يوجد إدارة الأعمال
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د/ نتائج تقييم الطلبة للمقررات الدراسية
د/١/ تقييم المقرر الدراسي الفصل الدراسي الأول ١435 – ١43٦ هـ

ية د/١/١ السنة التحض�ي

لي )علوم الحاسب(
د/2/١/ قسم الحاسب الآ

ي الستبيان
ف �ف نسبة المشارك�ي ي الستبيان

ف �ف عدد الطالب المشارك�ي ف عدد الطالب المسجل�ي المقرر م

%87 252 2٩١ ية ف لغة انجل�ي ١

%88 248 283 إحصاء 2

%88 248 283 رياضيات -١- 3

%88 247 28١ مهارات حاسب آلي 4

%88 24٦ 28١ مهارات التعليم والبحث 5

ي الستبيان
ف �ف نسبة المشارك�ي ي الستبيان

ف �ف عدد الطالب المشارك�ي ف عدد الطالب المسجل�ي المقرر م

%٩5 ١8 ١٩ مجة أساسيات ال�ب ١

%٩4 ١7 ١8 تفاعل النسان والحاسب 2

%٩5 ١8 ١٩ تنظيم الحاسب 3

%٩5 ١8 ١٩ شبكات الحاسب 4

%٩5 ١8 ١٩ مفاهيم قواعد البيانات 5

%٩5 ١8 ١٩ العقيدة السالمية ٦
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لي )نظم معلومات(
د/2/١/ قسم الحاسب الآ

ي الستبيان
ف �ف نسبة المشارك�ي ي الستبيان

ف �ف عدد الطالب المشارك�ي ف عدد الطالب المسجل�ي المقرر م

%٩٦ 24 25 مجة أساسيات ال�ب ١

%٩٦ 24 25 اساسيات نظم المعلومات 2

%١٠٠ 24 24 شبكات الحاسب 3

%١٠٠ 25 25 مفاهيم قواعد البيانات 4

%٩٦ 2٦ 27 العقيدة السالمية 5
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لي )تقنية المعلومات(
د/2/١/ قسم الحاسب الآ

د/3/١/ قسم إدارة الأعمال

ي الستبيان
ف �ف نسبة المشارك�ي ي الستبيان

ف �ف عدد الطالب المشارك�ي ف عدد الطالب المسجل�ي المقرر م

%١٠٠ ٩ ٩ مجة اساسيات ال�ب ١

%١٠٠ ٩ ٩ تفاعل النسان والحاسب 2

%١٠٠ ٩ ٩ اساسيات تقنية المعلومات 3

%١٠٠ 7 7 ونية تقنية التجارة اللك�ت 4

%١٠٠ 8 8 تنظيم الحاسب 5

%١٠٠ ٩ ٩ العقيدة السالمية ٦

ي الستبيان
ف �ف نسبة المشارك�ي ي الستبيان

ف �ف عدد الطالب المشارك�ي ف عدد الطالب المسجل�ي المقرر م

%٩7 ١٠7 ١١٠ مبادئ المحاسبة المالية ١

%٩7 ١٠7 ١١٠ مبادئ الدارة 2

%٩7 ١٠4 ١٠7 مبادئ القتصاد 3

%٩8 ١٠3 ١٠5 مبادئ الرياضيات 4

%٩7 ١٠2 ١٠5 مبادئ القانون التجاري 5

%٩8 8٦ 88 العقيدة السالمية ٦
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ي ١435 – ١43٦ هـ
د/2/ تقييم المقرر الدراسي الفصل الدراسي الثا�ف

ية د/١/2 السنة التحض�ي

ي الستبيان
ف �ف نسبة المشارك�ي ي الستبيان

ف �ف عدد الطالب المشارك�ي ف عدد الطالب المسجل�ي المقرر م

%٩2 ١2 ١3 رياضيات ١ ١

%٩3 237 254
ية أكاديمية  ف لغة انجل�ي

وتخصصية
2

%٩3 22٦ 242 رياضيات 2 3

%٩4 234 248 لي
تطبيقات الحاسب الآ 4

%٩4 23٠ 244 مهارات التصال 5

%٩3 22٩ 244 بية البدنية والصحية ال�ت ٦
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لي )علوم الحاسب(
د/2/2/ قسم الحاسب الآ

لي )نظم معلومات(
د/2/2/ قسم الحاسب الآ

ي الستبيان
ف �ف نسبة المشارك�ي ي الستبيان

ف �ف عدد الطالب المشارك�ي ف عدد الطالب المسجل�ي المقرر م

%١٠٠ ١7 ١7 مجيات )١( هندسة ال�ب ١

%١٠٠ ١7 ١7 مجة الموجهة للكائنات ال�ب 2

%١٠٠ ١8 ١8 أمن المعلومات 3

%١٠٠ ١5 ١5 نظم إدارة قواعد البيانات 4

%١٠٠ ١7 ١7 هياكل البيانات 5

%١٠٠ ١8 ١8 سالم ي الإ
النظام الجتماعي �ف ٦

%١٠٠ 3 3 قواعد البيانات 7

%١٠٠ ١ ١ مجة اساسيات ال�ب 8

ي الستبيان
ف �ف نسبة المشارك�ي ي الستبيان

ف �ف عدد الطالب المشارك�ي ف عدد الطالب المسجل�ي المقرر م

%١٠٠ 23 23 تحليل وتصميم النظم )١( ١

%١٠٠ 22 22 نظم ادارة قواعد البيانات 2

%١٠٠ 2١ 2١ هياكل البيانات 3

%١٠٠ 2١ 2١ مجيات هندسة ال�ب 4

%١٠٠ 28 28 أنظمة التشغيل 5

%١٠٠ 2٩ 2٩ سالم ي الإ
النظام الجتماعي �ف ٦

%١٠٠ 5 5 مفاهيم قواعد البيانات 7

%١٠٠ 7 7 مجة اساسيات ال�ب 8
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لي )تقنية المعلومات(
د/2/2/ قسم الحاسب الآ

ي الستبيان
ف �ف نسبة المشارك�ي ي الستبيان

ف �ف عدد الطالب المشارك�ي ف عدد الطالب المسجل�ي المقرر م

%١٠٠ ٩ ٩ شبكات الحاسب ١

%١٠٠ ٩ ٩ مفاهيم قواعد البيانات 2

%١٠٠ 7 7 تحليل وتصميم النظم 3

%١٠٠ 7 7 تصميم صفحات الويب 4

%١٠٠ 8 8 صيانة الحاسب 5

%١٠٠ 7 7 ي السالم
النظام الجتماعي �ف ٦

%١٠٠ 2 2 مجة اساسيات ال�ب 7
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د/3/2/ قسم إدارة الأعمال

ي الستبيان
ف �ف نسبة المشارك�ي ي الستبيان

ف �ف عدد الطالب المشارك�ي ف عدد الطالب المسجل�ي المقرر م

%١٠٠ ١٠١ ١٠١ مبادئ ادارة سلسلة التوريد ١

%١٠٠ ١٠١ ١٠١ مبادئ نظم معلومات إدارية 2

%١٠٠ ٩8 ٩8 مبادئ التسويق 3

%١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ف مبادئ التأم�ي 4

%١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ مبادئ المالية والستثمار 5

%١٠٠ ١٠١ ١٠١ سالم ي الإ
النظام الجتماعي �ف ٦
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٢.    أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم.

١/2 – تعبئة النماذج من رقم )١3( ح�ت رقم )22(

نموذج رقم )١3( 
ي حكمهم عام ١43٦/١435هـ )*(

أعضاء هيئة التدريس ومن �ف

الإجمالي مدرس لغة معيد محارصف
أستاذ 
مساعد

أستاذ 
مشارك

أستاذ
السنة
والجنس 

القسم
 )التخصص(

والجنسية
أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر

ية  يتبع عمادة السنة التحض�ي سعودي
 السنة

ية التحض�ي
ية  يتبع عمادة السنة التحض�ي غ�ي سعودي

٩ - - - 4 - 5 - - - - - - - سعودي

لي
الحاسب الآ

4 3 - - - - 3 - ١ 2 - ١ - - غ�ي سعودي

٦ - - - ٦ - - - - - - - - - سعودي
إدارة الأعمال

٦ - - - - - 4 - 2 - - - - - غ�ي سعودي

2 - - - ١ - ١ - - - - - - - سعودي
 المواد

المساندة
3 - - - - - ١ - 2 - - - - - غ�ي سعودي

١7 - - - ١١ - ٦ - - - - - - - سعودي

الإجمالي
١3 3 - - - - 8 - 5 2 - ١ - - غ�ي سعودي

33 - ١١ ١4 7 ١ - الإجمالي

ف إل داخل أو خارج المملكة  ين والمعيدين المبتعث�ي )*( يجب أن يشمل هذا النموذج أعداد جميع المحارصف
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نموذج رقم )١4(
ف خالل العام ١43٦/١435هـ ي حكمهم المتفرغ�ي

أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن �ف

* ل يوجد
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نموذج رقم )١5(
وا ندوات أو مؤتمرات أو لقاءات علمية أو دورات تدريبية داخل المملكة عام ١43٦/١435هـ )*( أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين حرصف

الإجمالي

المجموع دورات تدريبية لقاء علمي مؤتمر ندوة
نوع 

المشاركة
الجهة / القسم

أن�ش ذكر المجموع أن�ش ذكر المجموع أن�ش ذكر المجموع أن�ش ذكر المجموع أن�ش ذكر

١2 ١2 ٠ 5 5 3 3 4 4 ٠
حضور 

فقط

سعادة الوكيالت 
ورئيسات 
3الأقسام 3 ٠ ٠  3 3 ٠  ٠

المشاركة 
ببحث 
علمي 

أو القاء 
ة  محارصف

أو كمدرب 
أو ......

١8 ١4 4 ١٦ ١3 3 ٠  2 ١ ١ ٠
حضور 

فقط

أعضاء هيئة 
تدريس قسم 
لي 

الحاسب الآ
ي حكمهم

ومن �ف
5 3 2 4 3 ١ ٠  ١  ١ ٠

المشاركة 
ببحث 
علمي 

أو القاء 
ة  محارصف

أو كمدرب 
أو ......

١4 ١4 ٠ ١2 ١2 ٠  2 2 ٠
حضور 

فقط

أعضاء هيئة 
تدريس قسم 
ادارة الأعمال 
ي حكمهم

ومن �ف
١ ١ ٠ ١ ١ ٠  ٠  ٠

المشاركة 
ببحث 
علمي 

أو القاء 
ة  محارصف

أو كمدرب 
أو ......

7 7 ٠ ٦ ٦ ٠  ١ ١ ٠
حضور 

فقط

أعضاء هيئة 
تدريس قسم 

المواد المساندة 
ي حكمهم

ومن �ف
٠ ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠

المشاركة 
ببحث 
علمي 

أو القاء 
ة  محارصف

أو كمدرب 
أو ......

5١ 47 4 3٩ 3٦ 3 3 3 ٠ ٩ 8 ١ ٠ ٠ ٠
حضور 

فقط

الإجمالي
٩ 7 2 5 4 ١ 3 3 ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠

المشاركة 
ببحث 
علمي 

أو القاء 
ة  محارصف

أو كمدرب 
أو ......

دارة العامة  )*( يشمل هذا النموذج جميع الدورات التدريبية عدا الدورات المنفذة بمعهد الإ

ي الملحقات
مرفق التفاصيل �ف
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نموذج رقم )١٦(
وا ندوات أو مؤتمرات أو لقاءات علمية أو دورات تدريبية خارج المملكة عام ١43٦/١435هـ أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين حرصف

الإجمالي

المجموع دورات تدريبية لقاء علمي مؤتمر ندوة
نوع 

المشاركة
الجهة / القسم

أن�ش ذكر المجموع أن�ش ذكر المجموع أن�ش ذكر المجموع أن�ش ذكر المجموع أن�ش ذكر

2 2 ٠ ٠  ١ ١ ١ ١ ٠
حضور 

فقط

سعادة الوكيالت 
ورئيسات 
١الأقسام ١ ٠ ٠  ١ ١ ٠  ٠

المشاركة 
ببحث 
علمي 

أو القاء 
ة  محارصف

أو كمدرب 
أو ......

2 ١ ١ ١  ١ ٠  ١ ١ ٠
حضور 

فقط

أعضاء هيئة 
تدريس قسم 
لي 

الحاسب الآ
ي حكمهم

ومن �ف
٠ ٠ ٠ ٠   ٠  ٠  ٠

المشاركة 
ببحث 
علمي 

أو القاء 
ة  محارصف

أو كمدرب 
أو ......

٠ ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠
حضور 

فقط

أعضاء هيئة 
تدريس قسم 
ادارة الأعمال 
ي حكمهم

ومن �ف
٠ ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠

المشاركة 
ببحث 
علمي 

أو القاء 
ة  محارصف

أو كمدرب 
أو ......

١ ١ ٠ ١ ١ ٠  ٠  ٠
حضور 

فقط

أعضاء هيئة 
تدريس قسم 

المواد المساندة 
ي حكمهم

ومن �ف
٠ ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٠

المشاركة 
ببحث 
علمي 

أو القاء 
ة  محارصف

أو كمدرب 
أو ......

5 4 ١ 2 ١ ١ ١ ١ ٠ 2 2 ٠ ٠ ٠ ٠
حضور 

فقط

الإجمالي
١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

المشاركة 
ببحث 
علمي 

أو القاء 
ة  محارصف

أو كمدرب 
أو ......

ي الملحقات 
)*( مرفق التفاصيل �ف
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ي الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية المنعقدة خالل العام داخل المملكة 
ف �ف بيان بأعضاء هيئة التدريس المشارك�ي

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

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

اعداد ورقة العمل 
والمشاركة بالورقة ضمن 

ة  ملتقى جامعة الأم�ي
نورة كأحد النماذج 

الرائدة لكليات المجتمع 
بالمملكة

يوم 
واحد

ة نورة  جامعة الأم�ي
بنت عبدالرحمن

١43٦/3/8هـ  

اعداد ورقة عمل   »تطوير كليات المجتمع 
اتيجية  ي محاكاة لس�ت

بالجامعات السعودية �ف
ي » المستند عىل البدء 

التحول لقتصاد معر�ف
اتيجية  بتفعيل المرحلة الثانية من الس�ت

الوطنية للتحول لمجتمع المعرفة الموسومة 
ة التغي�ي والقيام بإصالحات  بـ) ال�اع بوت�ي

هيكلية رئيسية ١447/١43٦هـ(  

ة بدر المهاش�ي د. من�ي
)وكيلة الكلية(

حضور
أربعة 
أيام

الرياض ١١-١43٦/5/١4هـ
ي 

و�ف المؤتمر الدولي الرابع للتعلم اللك�ت
والتعليم عن بعد

)تعلم مبتكر  لمستقبل واعد(

اعداد والقاء ورقة عمل 
بعنوان

مبادرة )المدارس الآمنة( 
ي مجتمع 

»العنف �ف
التعليم العام«

يوم الخ�ب  ١43٦/4/4هـ
الملتقى التثقيفي العنف الأ�ي لمركز جونز 

ف ارامكوا  هوبك�ف

حضور
يوم 
واحد

جامعة الدمام ١43٦ هـ يوم المهنة

حضور المؤتمر وورش 
العمل المصاحبة

اسبوع
بورتالند -أوريغون 
الوليات المتحدة 

الأمريكية
١435/١2/2٠هـ

ي 
ف الستدامة المــهنية �ف ملـــتقى )تمكــ�ي

التعلــيم العـــالي (

حضور
يوم 
واحد

جامعة الدمام ١43٦ هـ يوم المهنة

د. نوال حسان المالكي
)وكيلة الكلية للشؤون 

دارية( المالية والإ

تحكيم مشاركات  يومان 
جامعة الدمام  كلية 

العلوم
١٩-4/2٠/ ١43٦هـ

ي  ي للمؤتمر العلمي الطال�ب اللقاء التحض�ي
السادس 

حضور  يوم
جامعة الدمام  كلية 

الآداب
١43٦/4/23هـ

ف المجتمعات المحلية  برنامج تمك�ي
ي (  )السياحة ت�ش

حضور يوم الرياض 25/ ١/ ١43٦هـ
ي 

لقاء رؤساء لجان تحكيم لالأولمبياد الوط�ف
بداع العلمي " ابداع 2٠١5"  ١435/ ١43٦هـ لالإ

حضور  يوم
جامعة الدمام  كلية 

الآداب
١43٦/4/23هـ

ف المجتمعات المحلية  برنامج تمك�ي
ي (  )السياحة ت�ش

ي د. حورية العتي�ب
)وكيلة الكلية للشؤون 

الأكاديمية(

طبيعة الملتقى تشاورية يومان
جامعة الدول العربية 

)القاهرة(
5-١43٦/١/٦ هـ الملتقى التشاوري للنهوض باللغة العربية

حضور 3 أيام
جامعة نايف للعلوم 

الأمنية)الرياض(
١4-١435/١١/١٦هـ

ي أمن اللغة 
عالم والتعليم �ف مؤتمر دور الإ

العربية

حضور 3 أيام
جامعة عجلون 
الوطنية )الأردن(

٩-١435/١٠/١١هـ
ي الحديث ومواكبة  مؤتمر النص الأد�ب

الأحداث

حضور يوم
فندق ومركز مؤتمرات 

اتون / الدمام ش�ي
١43٦/5/7هـ

الملتقى السابع لوكالء الجامعات ومدراء 
المكاتب التنفيذية … آفاق

د. عب�ي عبيد الدو�ي
)وكيلة الكلية للجودة 

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

حضور  ف  يوم�ي
اتون  فندق الش�ي

بالدمام
23/22 أبريل 

2٠١5
ي 

ية �ف ي الأول للسنة التحض�ي
المؤتمر الوط�ف

الجامعات السعودية

د. زياد محمود 

الفواع�ي
)استاذ مساعد – قسم 

) لي
الحاسب الآ

محكم 4 أيام مدينة جدة
١43٦/٦/١٠ هـ إل 

١43٦/٦/١3 هـ
ي السادس المؤتمر الطال�ب ي د. أحمد الحر�ب

)استاذ مساعد – قسم 
) لي

محكمالحاسب الآ ف يوم�ي جامعة الدمام ١١-١435/2/١2 هـ
المؤتمر العلمي الخامس لطالب وطالبات 

التعليم العالي بالمملكة

حضور
 7

ساعات
Saad Hospital 2٠١4/١2/١3 م

 Creating Global Students in the EFL"
Classroom

م. شبانا تباسم
)محارصف – قسم 
المواد المساندة(

حضور  ف  يوم�ي
اتون  فندق الش�ي

بالدمام
22-23 أبريل 

2٠١5
ي 

ية �ف ي الأول للسنة التحض�ي
المؤتمر الوط�ف

الجامعات السعودية

م.ع. جويرية خالد 

ي
تلمسا�ف

)معيدة – قسم ادارة 
الأعمال(

حضور 3 أيام ف كارلتون, الرياض ري�ت ١43٦/5/١٠
ي 

و�ف لك�ت المؤتمر الدولي الرابع للتعليم الإ
والتعلم عن بعد

م.ع. هاجر مسفر
)معيدة – قسم ادارة 

الأعمال(

حضور 4 أيام الرياض 2٠١5/4/١5 م المؤتمر الدولي للتعليم العالي ه مشاري  م.ع. من�ي
المشاري

)معيدة – قسم 
) لي

حضورالحاسب الآ يومان ي د�ب ١43٦/7/3 هـ
ي مجال الحوسبة 

مؤتمر البحوث الطالبية �ف
التطبيقية



44

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

ي داخل المملكة أو خارجها .. موضحاً فيه موضوع 
ها أعضاء هيئة التدريس سواء �ف ي حرصف

بيان بالدورات التدريبية ال�ت
الدورة، تاريخ بدايتها ومدتها، ومكان ودولة النعقاد .. الخ

المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

اسبوع USA online 3/١4-2٠١5/8/2١ م
ي ) المسار القيادي(

و�ف ورش رائدات التعليم اللك�ت
 New to Online: The Essentials )Leadership(
Elearning Pioneers Online Teaching Certificate

ة بدر  د. من�ي

المهاش�ي
)وكيلة الكلية(

١

شهر USA online 5/١7-2٠١5/٦/١3 م ي ) المسار القيادي(
و�ف ورش رائدات التعليم اللك�ت

)Leadership In Online Learning Mastery Series(

يوم  Deanship of eLearning and
Distance Learning 2٠١5/5/3 م

 UoD Learning Analytics and Students
Success

يومان
 Academic Leadership

 Deveopment
Ministry of Education

27-2٠١5/4/28 م
 Achieving Excellence in Graduate Education

Workshop

يوم

 The National Center for
 eLearning and Distance

Learning
الرياض

١43٦/5/١١ هـ
 Mobile LMS and Pedagogical Uses for Social

Media

يوم

 The Association for
 the Advancement of

 Sustainability in Higher
Education AASHE

Portland USA

2٦ /2٠١4/١٠ م
 Developing a Campus Living Lab:

Community College and University Solutions

يوم

 The Association for
 the Advancement of

 Sustainability in Higher
Education AASHE

Portland USA

2٠١4/١٠/2٩ م
 Sustainability Officers’ Workshop: Essential

 Facilitation Tools & Tech to Advance
Communication

يوم عمادة التطوير الجامعي - جامعة الدمام 7/ 8/ ١43٦ هـ  Situation Analysis and Orientation

د. نوال حسان 

المالكي
)وكيلة الكلية 

للشؤون المالية 
دارية( والإ

2

الرياض ١43٦ هـ
ي 

ورشة تعريفية برؤساء التحكيم الولمبياد الوط�ف
بداع العلمي لالإ

يوم جامعة الدمام – المدينة الجامعية ١7/ 5/ ١43٦ هـ الطريق ال جودة البحوث

3 ايام جدة 2٠-22 / 4/ ١43٦ هـ الحلقة التطبيقية " الدارة  تحت ضغوط العمل "

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/22 هـ استخدام الأنظمة الذكية لتطوير العملية التعليمية

يوم جامعة الدمام - كلية العلوم ١7/ 2/ ١43٦ هـ Google Scholar“ " آلية استخدام

يوم
جامعة الدمام – المدينة 

الجامعية
2/25/ ١43٦ هـ

 Optimizing the use of web Science’s services
””Learn How To Use EndNote

ف يوم�ي
جامعة الدمام – المدينة 

الجامعية
2٦-27/ ١/ ١43٦ هـ Teaching for Creativity and Innovation

يوم جامعة الدمام - كلية العلوم ١/23/ ١43٦ هـ
الدورة التعريفية لستخدام قاعدة المعلومات " 

معرفة " الرقمية

يوم
جامعة الدمام - المكتبة 

المركزية
١2/27/ ١435 هـ

 Taylor and Francis ”Publishing in Academic
”Journals

أوالً: سعادة الوكيالت ورئيسات الأقسام
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

3 أيام دارة )الرياض( معهد الإ 27-١43٦/4/2٩هـ إدارة التغي�ي

ي د. حورية العتي�ب
)وكيلة الكلية 

للشؤون 
الأكاديمية(

3

يوم جامعة الدمام )الراكة( ١43٦/4/23هـ ي السياحة ت�ش

يوم جامعة الدمام )الراكة( ١43٦/4/٦هـ التعليم التكامىلي

يوم جامعة الدمام )الراكة( ١43٦/3/١٠هـ ة الن�ش العلمي محارصف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ تحليل الختبارات والستفادة من قراءة نتائجها

يوم كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

يوم عمادة التطوير الجامعي - جامعة الدمام 7/ 8/ ١43٦ هـ  Situation Analysis and Orientation

د. عب�ي عبيد 
الدو�ي

)وكيلة الكلية 
للجودة والتطوير(

4

معهد الدارة – الخ�ب 3 أيام ١43٦/5/5 هـ ادارة الجودة الشاملة

١43٦/3/١7 هـ كلية المجتمع بالدمام يوم
ورشة عمل:

 Program Specification )Deanship of Quality
)and Accreditation

١43٦/3/١٠ هـ كلية المجتمع بالدمام يوم
ورشة عمل:

 UDQuest workshop )Deanship of Quality
)and Accreditation

١43٦/3/7 هـ كلية المجتمع بالدمام يوم
ورشة عمل: 

 Key performance indicators )Deanship of
)Quality and Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ تحليل الختبارات والستفادة من قراءة نتائجها

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان
عمادة التطوير الجامعي - 

جامعة الدمام
١43٦/3/7 هـ ي التعلم

دافعية الطالب �ف

ساعتان
عمادة التطوير الجامعي/جامعة 

الدمام
١43٦/2/25 هـ

صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس مهارات 
التفك�ي العليا

ف يوم�ي
جامعة الدمام – المدينة 

الجامعية
١7-2٠١4/١١/2٠ م بداع والبتكار التدريس لالإ

3 أيام وكالة التطوير الداري 27-١43٦/4/3٠ هـ
دارية والقيادية لرؤساء القسام  المهارات الإ

ف الأكاديمي�ي

د. منال ابراهيم 

العوهىلي
)رئيسة قسم 
) لي

الحاسب الآ
)رئيسة قسم 
إدارة الأعمال(

5

يوم عمادة تطوير التعليم الجامعي ١43٦/4/٦ هـ التدريس من خالل فرق التعلم

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

يوم كلية العلوم ١43٦/١/23 هـ
الدورة التعريفية لستخدام قاعدة بيانات "معرفة" 

الرقمية

ف يوم�ي
جامعة الدمام – المدينة 

الجامعية
١7-2٠١4/١١/2٠ م بداع والبتكار التدريس لالإ

يوم
كة عالم المعرفة للمحتوى  �ش

الرقمي
١43/١/23 هـ استخدام قاعدة بيانات )معرفة( الرقمية
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/3/١7 م
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

د. جمال محمد 
ي بح�ي

)استاذ مشارك – 
قسم الحاسب(

١

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/2/24 م Program Specification

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/2/22 م Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/2/١8 م Avoiding Common Teaching Mistakes

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/١/١ م  Key performance indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١4/١2/2٩ م
 Using Easy Interactive Tools to   Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ تحليل الختبارات والستفادة من قراءة نتائجها

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/22 هـ استخدام الأنظمة الذكية لتطوير العملية التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

د. أحمد أحمد 

ي الحر�ب
)استاذ مساعد – 
قسم الحاسب(

2

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/4/١٦ م  USING TECHNOLOGY IN EDUCATION

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/3/١7 م
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/2/24 م Program Specification

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/2/22 م Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/2/١8 م Avoiding Common Teaching Mistakes

٦ ساعات جامعة الدمام الراكة  ١5-2٠١5/2/١٦ م
 PROMOTING INNOVATION IN HIGHER

EDUCATION

3 ساعات  عمادة تطوير التعليم الجامعي 2٠١5/١/2٩ م Innovative Thinking

3 ساعات  عمادة تطوير التعليم الجامعي 2٠١5/١/28 م
 Alignment of learning outcomes and
assessment to increase validity of test

3 ساعات  عمادة تطوير التعليم الجامعي 2٠١5/١/27 م
 The Importance of Evaluation in teaching &

how to build standardized Test

3 ساعات  عمادة تطوير التعليم الجامعي 2٠١5/١/25 م Using Social Media Channels in Teaching

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١4 هـ
 The use of intelligent system in the

development of the educational process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ تحليل الختبارات والستفادة من قراءة نتائجها

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١4/١2/١7 م Analyzing and Reading Test’s Results

ي حكمهم
لي ومن �ف

ثانياً: أعضاء هيئة تدريس قسم الحاسب الآ
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

د. زياد الفواع�ي
)استاذ مساعد - 
قسم الحاسب 

) لي
الآ

3

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/4/١٦ م  USING TECHNOLOGY IN EDUCATION

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/3/١7 م
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

يومان
 AMA International
University - Bahrain

2٠١4/٩/27 م
 Quality Assurance )QA( workshop on SO

Evaluation

يومان
 AMA International
University - Bahrain

١٦-2٠١4/٩/١7 م Seminar on ABET Accreditation Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

د. لب�ف محسن 
العموري

)استاذ مساعد – 
قسم الحاسب(

4

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/4/2٩ م  Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/2/2٦ م Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/2/24 م Program Specification

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة 2٠١5/١/28 م Advancing differentiated Instruction

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١5/١/١ م  Key performance indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio/Faculty

Portfolio

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ تحليل الختبارات والستفادة من قراءة نتائجها

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١4/١١/25 م
 Blackboard Training )Building supportive

)2 course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١4/١١/١8 م
 Blackboard Training )Building supportive

)١ course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 2٠١4/١٠/2٩ م )Blackboard Training )Grade Center

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

م. روبينا خان
)محارصف – قسم 

الحاسب(
5

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

م. زينب حمزة 
مجيد المقبل

)محارصف – قسم 
الحاسب(

٦

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/١٩ هـ ين دافعية طالباتك نحو التعلم كيف تستث�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ
 The Seven skills for the distinguished

Employee

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/8 هـ Communication Skills

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/7 هـ Classroom Management

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٦ هـ Integrated Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/22 هـ استخدام الأنظمة الذكية لتطوير العملية التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

م. عالية أحمد 
الدو�ي

)محارصف – قسم 
الحاسب(

7

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ
 The Seven skills for the distinguished

Employee

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/5 هـ Program Specification

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٦ هـ Integrated Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ UD Quest Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/22 هـ استخدام الأنظمة الذكية لتطوير العملية التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

مقر عمادة تطوير التعليم الجامعي 8 ساعات ١43٦/2/١١ هـ ين لالبتعاث ورشة عمل تهيئة المعيدين والمحارصف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية العلوم ١43٦/١/١2 هـ Interactive Lecture

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١2/28 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

) ي
)الجزء الثا�ف

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١١/2١ هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الأول(

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey
م. كريمة حامد 

مخلوف
)محارصف – قسم 

الحاسب(

8

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/١٩ هـ ين دافعية طالباتك نحو التعلم كيف تستث�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ
 The Seven skills for the distinguished

Employee

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/8 هـ Advancing differentiated Instruction

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/22 هـ استخدام الأنظمة الذكية لتطوير العملية التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

م. مزنة حزام محمد 
الشمري

)محارصف – قسم 
الحاسب(

٩

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٩ هـ Constructive Feedback

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/8 هـ Advancing differentiated Instruction

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/7 هـ Classroom Management

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٦ هـ Integrated Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/22 هـ استخدام الأنظمة الذكية لتطوير العملية التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

8 ساعات
مقر عمادة تطوير التعليم 

الجامعي
١43٦/2/١١ هـ ين لالبتعاث ورشة عمل تهيئة المعيدين والمحارصف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية العلوم ١43٦/١/١2 هـ Interactive Lecture

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١2/28 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

) ي
)الجزء الثا�ف

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

م. مالك نارص 
الخثالن

)محارصف – قسم 
الحاسب(

١٠

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٦ هـ Integrated Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/22 هـ استخدام الأنظمة الذكية لتطوير العملية التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

8 ساعات مقر عمادة تطوير التعليم الجامعي ١43٦/2/١١ هـ ين لالبتعاث ورشة عمل تهيئة المعيدين والمحارصف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

3 ساعات قاعة العثمان بالراكة ١43٦/١/2٦ هـ ي أنا ايجا�ب



52

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١2/28 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

) ي
)الجزء الثا�ف

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

م. نداء عبدهللا عمر 
بقشان

)محارصف – قسم 
الحاسب(

١١

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ
 The Seven skills for the distinguished

Employee

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/8 هـ Advancing differentiated Instruction

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/7 هـ Classroom Management

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٦ هـ Integrated Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/22 هـ استخدام الأنظمة الذكية لتطوير العملية التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

م. ندى زه�ي شعبان
)محارصف – قسم 

الحاسب(
١2

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/١٩ هـ ين دافعية طالباتك نحو التعلم كيف تستث�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/5 هـ Program Specification

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/8 هـ Advancing differentiated Instruction

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ UD Quest Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process



53
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/22 هـ استخدام الأنظمة الذكية لتطوير العملية التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

يوم واحد
القاعة التدريبية الراكة جامعة 

الدمام
2٠١4/8/28 م

 Interpreting Test Scores Statistically
Workshop/Dammam

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

م.ع. العنود فهد 
الميمان

)معيد – قسم 
الحاسب(

١3

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

م.ع. شهد سليمان 
الشعالن

)معيد – قسم 
الحاسب(

١4

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/8 هـ Advancing differentiated Instruction

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

8 ساعات مقر عمادة تطوير التعليم الجامعي ١43٦/2/١١ هـ ين لالبتعاث ورشة عمل تهيئة المعيدين والمحارصف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

م.ع. م�ف 
عبدالرحمن الشهري

)معيد – قسم 
الحاسب(

١5

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/١٩ هـ ين دافعية طالباتك نحو التعلم كيف تستث�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١2/28 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

) ي
)الجزء الثا�ف

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١١/2١ هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الأول(

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

ة مشاري  م.ع. من�ي
المشاري

)معيد – قسم 
الحاسب(

١٦

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٩ هـ Constructive Feedback

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/8 هـ Communication Skills

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/7 هـ Classroom Management

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٦ هـ Integrated Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ UD Quest Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/22 هـ استخدام الأنظمة الذكية لتطوير العملية التعليمية
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8 ساعات
مقر عمادة تطوير التعليم 

الجامعي
١43٦/2/١١ هـ ين لالبتعاث ورشة عمل تهيئة المعيدين والمحارصف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١2/28 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

) ي
)الجزء الثا�ف

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١١/2١ هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الأول(
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3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٩ هـ Constructive Feedback

د. ي�ية محمد 
عبدالجليل

)استاذ مشارك 
–)متعاقدة عىل 
نظام المكافأة 

ة( بالمحارصف

١

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

3 ساعات قاعة العثمان بالراكة ١43٦/١/2٦ هـ ي أنا ايجا�ب

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعة كلية العلوم ١43٦/١/23 هـ
ورشة عمل عن كيفية استخدام قاعدة المعلومات 

)E/ Marefa(

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١2/28 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

) ي
)الجزء الثا�ف

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١١/2١ هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الأول(

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

م. ايمان قمش
)محارصف / قسم ادارة 

الأعمال(
2

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/١٩ هـ ين دافعية طالباتك نحو التعلم كيف تستث�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ
 The Seven skills for the distinguished

Employee

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/5 هـ Program Specification

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٦ هـ Integrated Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ي حكمهم
ثالثاً: أعضاء هيئة تدريس قسم إدارة الأعمال ومن �ف
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

3 ساعات قاعة العثمان بالراكة ١43٦/١/2٦ هـ ي أنا ايجا�ب

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية العلوم ١43٦/١/١2 هـ Interactive Lecture

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

م. سامرين جافري
)محارصف / قسم ادارة 

الأعمال(
3

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

م. عهود يوسف 
ي 

الفيحا�ف
)محارصف / قسم ادارة 

الأعمال(
)متعاقدة عىل نظام 
ة( المكافأة بالمحارصف

3

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

3 ساعات قاعة العثمان بالراكة ١43٦/١/2٦ هـ ي أنا ايجا�ب

ساعتان كلية العلوم ١43٦/١/١2 هـ Interactive Lecture

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية
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ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

م. مريم شاهد
)محارصف / قسم ادارة 

الأعمال(
5

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعتان الراكة ١43٦/5/١7 هـ
 Pathway to Quality Assured Research

))Thomson Reuters

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/5 هـ Program Specification

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

ساعتان ١١ Building ١43٦/2/4 هـ How to publish your research

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

3 ساعات قاعة العثمان بالراكة ١43٦/١/2٦ هـ ي أنا ايجا�ب

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١2/28 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

) ي
)الجزء الثا�ف

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

م. نافديب
)محارصف / قسم ادارة 

الأعمال(
٦

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

م.ع. العنود 
المغلوث

)معيد / قسم ادارة 
الأعمال(

7

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/22 هـ استخدام الأنظمة الذكية لتطوير العملية التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

8 ساعات مقر عمادة تطوير التعليم الجامعي ١43٦/2/١١ هـ ين لالبتعاث ورشة عمل تهيئة المعيدين والمحارصف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

3 ساعات قاعة العثمان بالراكة ١43٦/١/2٦ هـ ي أنا ايجا�ب

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية العلوم ١43٦/١/١2 هـ Interactive Lecture

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١2/28 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

) ي
)الجزء الثا�ف

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١١/2١ هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الأول(

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey
م.ع. أروى محمد 

الخليفة
)معيد – قسم ادارة 

الأعمال(

8

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٩ هـ Constructive Feedback

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/8 هـ Communication Skills

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/7 هـ Classroom Management

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ UD Quest Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

8 ساعات
مقر عمادة تطوير التعليم 

الجامعي
١43٦/2/١١ هـ ين لالبتعاث ورشة عمل تهيئة المعيدين والمحارصف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

3 ساعات قاعة العثمان بالراكة ١43٦/١/2٦ هـ ي أنا ايجا�ب

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية العلوم ١43٦/١/١2 هـ Interactive Lecture

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١2/28 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

) ي
)الجزء الثا�ف

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١١/2١ هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الأول(

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٦ هـ Integrated Education

م.ع. أمل عبدالرزاق 
الفريان

)معيد – قسم ادارة 
الأعمال(

٩ 

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

8 ساعات مقر عمادة تطوير التعليم الجامعي ١43٦/2/١١ هـ ين لالبتعاث ورشة عمل تهيئة المعيدين والمحارصف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية العلوم ١43٦/١/١2 هـ Interactive Lecture
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ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١2/28 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

) ي
)الجزء الثا�ف

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١١/2١ هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الأول(

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

م.ع. جويرية خالد 

ي
تلمسا�ف

)معيد – قسم ادارة 
الأعمال(

١٠

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/١٠ هـ Course Master Development

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٩ هـ Constructive Feedback

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/8 هـ Communication Skills

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/7 هـ Classroom Management

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٦ هـ Integrated Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/22 هـ استخدام الأنظمة الذكية لتطوير العملية التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

8 ساعات
مقر عمادة تطوير التعليم 

الجامعي
١43٦/2/١١ هـ ين لالبتعاث ورشة عمل تهيئة المعيدين والمحارصف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية العلوم ١43٦/١/١2 هـ Interactive Lecture

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية
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ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١2/28 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

) ي
)الجزء الثا�ف

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١١/2١ هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الأول(

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

م.ع. لولوه عبدهللا 
التويجري

)معيد – قسم ادارة 
الأعمال(

١١

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٩ هـ Constructive Feedback

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة  ١43٦/4/7 هـ Classroom Management

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة   ١43٦/4/٦ هـ Integrated Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ
 Using Easy Interactive Tools to Develop

 Educational Process

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/22 هـ استخدام الأنظمة الذكية لتطوير العملية التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

8 ساعات مقر عمادة تطوير التعليم الجامعي ١43٦/2/١١ هـ ين لالبتعاث ورشة عمل تهيئة المعيدين والمحارصف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

3 ساعات قاعة العثمان بالراكة ١43٦/١/2٦ هـ ي أنا ايجا�ب

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ
 Checklist of Activities towards NCAAA

Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/7/25 هـ
 Explaining the results of the curriculum

evaluation survey

م.ع. هاجر مسفر
)معيد / قسم ادارة 

الأعمال(
١2

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ  Questioning Strategies and Leading
Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative & Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ  Blackboard Training )Building supportive
)Course Application



63

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ
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ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/٩ هـ Constructive Feedback

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة ١43٦/4/8 هـ Communication Skills

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة  ١43٦/4/7 هـ Classroom Management

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

8 ساعات
مقر عمادة تطوير التعليم 

الجامعي
١43٦/2/١١ هـ ين لالبتعاث ورشة عمل تهيئة المعيدين والمحارصف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

3 ساعات قاعة العثمان بالراكة ١43٦/١/2٦ هـ ي أنا ايجا�ب

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية العلوم ١43٦/١/١2 هـ Interactive Lecture

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١٠ هـ
 Blackboard Training )Introduction to the

)2 Blackboard

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١2/28 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

) ي
)الجزء الثا�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١١/2١ هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الأول(
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/27 هـ Using Technology in Education ه منصور د. أم�ي
)استاذ مساعد 
/ قسم المواد 

المساندة(

١
ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١٠ هـ
 Blackboard Training )Introduction to the

)2 Blackboard

د. انجىلي هانز
)استاذ مساعد 
/ قسم المواد 

المساندة(

2

ساعتان المكتبة المركزية ١43٦/8/١5 هـ EndNote Online

م. شبانا تباسم
)محارصف – قسم 
المواد المساندة(

3

ساعتان المكتبة المركزية ١43٦/8/١٠ هـ
 Advanced Googling of the Web and
”Summoning the E/resource Portal

ساعتان جامعة الدمام 2٠١5/4 م
 Enhancing learning through the use of

technology

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان KSAALT 2٠١5/١١/١4 م Activities that Encourage English Writing

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١٠ هـ
 Blackboard Training )Introduction to the

)2 Blackboard

ساعتان KSAALT 2٠١4/١٠/١7 م Teaching Pronunciation
ف أسبوع�ي Dubai, UAE 2١/ 2٩ شعبان ١43٦ هـ    GRE Preparation , Kaplan

ي
م. نهى �اج لب�ف

)محارصف / قسم 
المواد المساندة(

4

ساعتان المكتبة المركزية ١43٦/8/١5 هـ EndNote Online

ساعتان المكتبة المركزية ١43٦/8/١٠ هـ
 Advanced Googling of the Web and
”Summoning the E/resource Portal

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٦ هـ
 Questioning Strategies and Leading

Discussion in Classroom

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/7 هـ Alternative &Effective Assessment Methods

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/٦ هـ  Blackboard Training )Building supportive
)Course Application

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/4/2٩ هـ Avoiding Common Teaching Mistakes

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة  ١43٦/4/8 هـ Communication Skills

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة  ١43٦/4/7 هـ Classroom Management

3 ساعات  جامعة الدمام الراكة  ١43٦/4/٦ هـ Integrated Education

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/١٠ هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ  Using Easy Interactive Tools to Develop
 Educational Process

ي حكمهم
رابعاً: أعضاء هيئة تدريس قسم المواد المساندة ومن �ف



65
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ Analyzing and Reading Test’s Results

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/١٩ هـ Mentoring Relationship

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/5 هـ ي التعلم
دافعية الطالب �ف

ساعتان ١١ Building ١43٦/2/4 هـ How to publish your research

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/3 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)2 Course

3 ساعات قاعة العثمان بالراكة ١43٦/١/2٦ هـ ي أنا ايجا�ب

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/25 هـ
 Blackboard Training )Building supportive

)١ Course

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١٠ هـ
 Blackboard Training )Introduction to the

)2 Blackboard

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية

ساعتان New Central Library ١435/١2/27 هـ Taylor and Francis Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف
مهارات التفك�ي العليا

م. خديجة بنت 
أحمد الجريد

)محارصف / قسم 
المواد المساندة(

)متعاقدة عىل نظام 
ة( المكافأة بالمحارصف

5

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ تحليل الختبارات والستفادة من قراءة نتائجها

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١١/2١ هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الأول(

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١2/28 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

) ي
)الجزء الثا�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

كلية المجتمع بالدمام ساعة ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/4 هـ
ة صياغة أسئلة الختيار من متعدد لقياس  محارصف

مهارات التفك�ي العليا

م. حسنية راشد 
شهوان

)محارصف / قسم 
المواد المساندة(

)متعاقدة عىل نظام 
ة( المكافأة بالمحارصف

٦

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/25 هـ ي عىل المخرجات
التعليم المب�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/7 هـ تحليل الختبارات والستفادة من قراءة نتائجها

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/2 هـ Course Portfolio Workshop

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١١/2١ هـ تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 
)الجزء الأول(

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١435/١2/28 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

) ي
)الجزء الثا�ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/5 هـ
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل البالك بورد 

)الجزء الثالث(

ثالث 
ساعات

مقر عمادة الجودة والتطوير ١435/١2/2٠ هـ  Checklist of Activities towards NCAAA
Accreditation

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/2/22 هـ استخدام الأنظمة الذكية لتطوير العملية التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/٩ هـ
 Course Report - Course Portfolio - Faculty

Portfolio

ساعة كلية المجتمع بالدمام ١43٦/١/١ هـ الأستاذية الراعية
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نموذج رقم )١7(
أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا عىل اتصال علمي خالل العام ١43٦/١435هـ

نموذج رقم )١8(
اع لهم خالل عام ١43٦/١435هـ ف الذين تم تسجيل براءات اخ�ت أعداد أعضاء هيئة التدريس والباحث�ي

نموذج رقم )١٩(
أعداد أعضاء هيئة التدريس الحائزين عىل جوائز علمية خالل عام ١43٦/١435هـ

* ل يوجد

* ل يوجد

ي استحق عليها الجائزة
الأعمال ال�ت مجال الجائزة

الجهة المانحة 
للجائزة

اسم الجائزة اسم الفائز بالجائزة م

ن�ش بحث
 Third Order Differential Equations 
With Integral Boundary Conditions

ي مجلة
�ف

 Non Linear Analysis Theory: 
Methods And Application

بتاريخ ١43٦/3/٩ هـ

البحث العمىلي جامعة الدمام
ف للبحث  مكافأة التم�ي

العمىلي

د. نوال المالكي
)وكيلة الكلية للشؤون 

الدارية والمالية(
١

 Arded For Achieving Highest )Gpa(
In Mphil )Ms( Degree Program

 Academic
 Achievement

 Babria University
2٠١5 Karachi

الميدالية الذهبية
م. مريم شاهد

)محارصف -  قسم ادارة 
الأعمال(

2

نموذج رقم )2٠(
ي حكمهم الذين تم تعيينهم خالل عام ١43٦/١435هـ

إعداد أعضاء هيئة التدريس ومن �ف

الإجمالي

مدرس 
لغة

مدرس لغة معيد محارصف
أستاذ 
مساعد الجنسية

أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر

١2 ١٠ 2 سعودي

٩ 5 ١ 3 غ�ي سعودي
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نموذج رقم )2١(
ي حكمهم الذين تم إعارتهم أو انتدابهم خالل عام ١43٦/١435هـ

أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن �ف

الجهة المعار أو المنتدب إليها الدرجة العلمية العدد
 ) ي

ية ) الفصل الدراسي الثا�ف كلية العلوم الفصل الدراسي الأول – السنه التحض�ي استاذ مساعد ١

) ي
ية ) الفصل الدراسي الثا�ف كلية العلوم الفصل الدراسي الأول – السنه التحض�ي محارصف ١

) ي
ية ) الفصل الدراسي الثا�ف السنه التحض�ي محارصف ١

نموذج رقم )22(
ي حكمهم الذين تركوا الخدمة خالل عام ١43٦/١435هـ

أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن �ف

ي اتخذتها الكلية لتحقيق معدلت استاذ / طالب المستهدفة وهي، )5:١( للكليات الطبية،
2/2       ذكر الوسائل والسبل ال�ت

            )١7:١( للكليات العلمية، )22:١( للكليات النظرية.

* ل يوجد

* ل ينطبق
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ي حكمه، بحسب مجالت عمله المختلفة 
3/2       بيان التوزيع الإجمالي لساعات العمل السبوعية لعضو هيئة التدريس ومن �ف

            )تدريس، بحوث، خدمة مجتمع، ارشاد أكاديمي ..... الخ(

أوالً: سعادة الوكيالت ورئيسات الأقسام

العمل 
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وكيلة كلية المجتمع بالدمام بصالحيات . ١
واختصاصات العمداء الواردة بالقرار 

داري رقم )٩٠/42( وتاريخ ١432/١/2١ هـ الإ
رئيسة اللجنة العامة للجودة – كلية المجتمع . 2

بالدمام
 رئاسة لجان كلية المجتمع بالدمام . 3
 عضو اللجنة العلمية بقسم اللغة . 4

ية بالآداب ف النجل�ي
عضو لجنة الدراسات العليا بقسم اللغة . 5

ية بكلية الآداب ف النجل�ي
عضو الفريق الستشاري بعمادة خدمة . ٦

المجتمع والتنمية المستدامة
ي . 7

داري والمه�ف رئيسة برنامج التطوير الإ
ف جامعة  اتيجية ب�ي بمذكرة التفاهم الس�ت

كة أرامكو السعودية  الدمام و�ش
ي . 8

و�ف عضو برنامج )رائدات التعلم اللك�ت
ي الجامعات السعودية لعام ١43٦ 

�ف
هـ )المرحلة الأول – المسار القيادي(                

 Female E-Learning Pioneers in Saudi
 First( 2٠١5 Universities for the Year

)Stage - Leadership Track
وع                            . ٩ رئيسة لجنة م�ش

 CCD e-Learning Plan for Ecosystem
 Development ”eCourse Design and

”Delivery
اكات كليات . ١٠ وع برنامج �ش رئيسة لجنة م�ش

المجتمع بجامعة الدمام
ي . ١١

ي �ف
و�ف وع الكتاب اللك�ت رئيسة لجنة م�ش

كلية المجتمع بالدمام
نامج . ١2 رئيسة لجنة صياغة الخطط الدراسية ل�ب

الدبلوم المشارك – ادارة الأعمال – كلية 
المجتمع بالدمام

ي كلية . ١3
ي �ف رئيسة لجنة ضبط السلوك الطال�ب

المجتمع بالدمام
ف المعيدات . ١4 رئيسة لجنة المفاضلة عىل تعي�ي

ات بكلية المجتمع بالدمام والمحارصف

4 2 42 2 ٦3
اللغة 

ية ف نجل�ي الإ
أستاذ 
مساعد

سعودية

ة بدر  د. من�ي

المهاش�ي
)وكيلة الكلية(
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وع الدراسة المسحية لمركز  ١5.   مدير م�ش
ي العالمي )جامعة 

       الملك عبدالعزيز الثقا�ف
       الدمام وارامكو السعودية(

١٦.   عضو لجنة استكمال متطلبات العتماد 
       الأكاديمي المؤسسي بالجامعة حسب المعيار 

ي
       الأول والثا�ف

١7.   عضو اللجنة الدائمة لدراسة اسلوب رصف      
لي لأعضاء هيئة التدريس 

       مكافأة الحاسب الآ
ي حكمهم بالجامعة – 

ف ومن �ف        السعودي�ي
ي بكليات الجامعة

نسا�ف        ممثالً عن المسار الإ

اف  ا�ش
عىل رسالة 

ماجست�ي

وكيلة الشؤون المالية والدارية - كلية . ١
المجتمع بالدمام 

رئيسة قسم المواد المساندة - كلية . 2
المجتمع بالدمام

وع                             . 3 عضو لجنة م�ش
 CCD E-Learning Plan for Ecosystem

Development
ي. 4

و�ف وع الكتاب اللك�ت نائب لجنة م�ش
اكات كليات . 5 وع برنامج �ش عضو لجنة م�ش

المجتمع بجامعة الدمام
عضو لجنة الرشاد الكاديمي )قسم . ٦

الرياضيات – كلية العلوم(
عضو لجنة المعادلت )قسم الرياضيات – . 7

كلية العلوم(
عضو لجنة تطوير مقررات مرحلة الماجست�ي . 8

)قسم الرياضيات – كلية العلوم(
ي . ٩

رئيسة لجنة تحكيم الولمبياد الوط�ف
بداع العلمي لالإ

ي بكلية . ١٠ عضو لجنة ضبط السلوك الطال�ب
المجتمع بالدمام

ي – كلية . ١١ عضو المجلس الستشاري الطال�ب
المجتمع بالدمام

ف المعيدات . ١2 نائبة لجنة المفاضلة عىل تعي�ي
ات بكلية المجتمع بالدمام والمحارصف

عضو اللجنة العامة للجودة بكلية المجتمع . ١3
بالدمام

4 3 3٦ 3 ٦3 رياضيات 
أستاذ 
مساعد

سعودية

د. نوال حسان 

المالكي
)وكيلة الكلية 

للشؤون المالية 
دارية( والإ
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التشكيل 
ي 

اللغوي �ف
شعر عروة 

بن حزام

وكيلة الشؤون الأكاديمية. ١
2 . CCD E-Learning Plan وع عضو لجنة م�ش

for Ecosystem Development
ي. 3

و�ف وع الكتاب اللك�ت عضو لجنة م�ش
اكات كليات . 4 وع برنامج �ش عضو لجنة م�ش

المجتمع بجامعة الدمام
ي السادس)كلية . 5 منسقة المؤتمر الطال�ب

المجتمع بالدمام(
عضو لجنة الدراسات العليا )قسم اللغة . ٦

العربية – كلية الآداب(
عضو اللجنة العلمية )الأدب والنقد( )قسم . 7

اللغة العربية – كلية الآداب(
عضو لجنة وضع اسئلة اختبار المتقدمات . 8

نامج الدراسات العليا )قسم اللغة  ل�ب
العربية – كلية الآداب(

ي – كلية . ٩ رئيسة المجلس الستشاري الطال�ب
المجتمع بالدمام

ف المعيدات . ١٠ عضو لجنة المفاضلة عىل تعي�ي
ات – كلية المجتمع بالدمام والمحارصف

عضو اللجنة العامة للجودة – كلية المجتمع . ١١
بالدمام

ي – كلية . ١2 نائبة لجنة ضبط السلوك الطال�ب
المجتمع بالدمام

2 2 42 2 45 أدب ونقد 
أستاذ 
مساعد

سعودية

د. حورية 

ي العتي�ب
)وكيلة الكلية 

للشؤون 
الأكاديمية(

وكيلة كلية المجتمع بالدمام للجودة . ١
والتطوير

2 . CCD E-Learning Plan  وع نائب لجنة م�ش
for Ecosystem Development

ي. 3
و�ف وع الكتاب اللك�ت عضو لجنة م�ش

اكات كليات . 4 وع برنامج �ش عضو لجنة م�ش
المجتمع بجامعة الدمام

عضو لجان تهيئة برنامج قسم الكيمياء . 5
امجي2٠١5 – 2٠١٦ )كلية العلوم( لالعتماد ال�ب

نامج . ٦ عضو لجنة صياغة الخطط الدراسية ل�ب
الدبلوم المشارك – ادارة الأعمال

ي – كلية . 7 عضو لجنة ضبط السلوك الطال�ب
المجتمع بالدمام

ف المعيدات . 8 عضو لجنة المفاضلة عىل تعي�ي
ات – كلية المجتمع بالدمام والمحارصف

ي خطة . ٩
رئيس لجنة استكمال النقص �ف

لي – كلية المجتمع بالدمام
الحاسب الآ

ف اللجنة العامة للجودة – كلية المجتمع . ١٠ أم�ي
بالدمام

2 2 43 3 8٠ الكيمياء 
أستاذ 
مساعد

سعودية

د. عب�ي عبيد 
الدو�ي

)وكيلة الكلية 
للجودة 
والتطوير(
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لي. ١
رئيسة قسم الحاسب الآ

رئيسة قسم ادارة الأعمال. 2
3 . CCD E-Learning  وع  عضو لجنة م�ش

Plan for Ecosystem Development
ي. 4

و�ف وع الكتاب اللك�ت عضو لجنة م�ش
اكات كليات . 5 وع برنامج �ش عضو لجنة م�ش

المجتمع بجامعة الدمام
ي خطة قسم . ٦

منسقة لجنة استكمال النقص �ف

لي
الحاسب الآ

وع . 7 عضو ممثل عن قسم الحصاء لم�ش
تطوير برامج البكالوريوس )كلية العلوم(

عضو لجنة تطوير برامج الماجست�ي . 8
)تخصص الحصاء( )كلية العلوم(

ي )قسم الرياضيات – . ٩ منسقة المؤتمر الطال�ب
كلية العلوم(

نامج . ١٠ عضو لجنة صياغة الخطط الدراسية ل�ب
الدبلوم المشارك – ادارة الأعمال

ي – كلية . ١١ عضو المجلس الستشاري الطال�ب
المجتمع بالدمام

ف المعيدات . ١2 عضو لجنة المفاضلة عىل تعي�ي
ات – كلية المجتمع بالدمام والمحارصف

عضو اللجنة العامة للجودة – كلية المجتمع . ١3
بالدمام

2 ٩ 3١ ٦ 54 الرياضيات
أستاذ 
مساعد

سعودية

د. منال ابراهيم 

العوهىلي
)رئيسة قسمي 

لي و 
الحاسب الآ

إدارة الأعمال(
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نظام تعرف 
أتوماتيك عىل 
لوحة السيارة 

لتسجيل السيارات 
الداخلة للحرم 

الجامعي والخارجة 
منها

ي القسم. ١
عضو اللجنة العلمية �ف

ي خطة  . 2
عضو لجنة استكمال النقص �ف

لي
قسم الحاسب الآ

ي القسم. 3
 عضو لجان الجودة �ف

وع الكتاب الرقمي. 4 عضو لجنة م�ش

٦ ٩ ٩٦ 7 5١
علوم 
حاسب

أستاذ 
مشارك

مرصي
د. جمال محمد 

ي بح�ي

نظام تعرف 
أتوماتيك عىل 
لوحة السيارة 

لتسجيل السيارات 
الداخلة للحرم 

الجامعي والخارجة 
منها

ي القسم. ١
عضو اللجنة العلمية  �ف

ي خطة  . 2
عضو لجنة استكمال النقص �ف

لي
قسم الحاسب الآ

ي القسم. 3
 عضو لجان الجودة �ف

وع الكتاب الرقمي. 4 عضو لجنة م�ش

5 ٩ 52 8 ٦7
علوم 
حاسب

أستاذ 
مساعد

مرصي
د. أحمد أحمد 

ي الحر�ب

 A novel
 supervised

 learning model
 for figures

 recognition by
 using neural

network

ي القسم. ١
عضو اللجنة العلمية  �ف

وع الكتاب الرقمي. 2 عضو لجنة م�ش
اكات . 3 وع برنامج �ش عضو لجنة م�ش

كليات المجتمع بجامعة الدمام

٦ ٩ 78
تطبيقات 
الحاسب

أستاذ 
مساعد ي

ارد�ف د. زياد الفواع�ي

 An effective
 DVZ-fuzzy

 logic pilot for
 a mobile robot
 using generic

architecture

ي القسم. ١
عضو اللجنة العلمية  �ف

ي القسم. 2
عضو لجان الجودة �ف

وع الكتاب الرقمي. 3 عضو لجنة م�ش
4 ٩ ١4٠ ٦ 35

الحاسب 
لي 

الآ
الصناعي

أستاذ 
مساعد

تونسية
د. لب�ف محسن 

العموري

 A comparative
 Analysis on the
 Improvement of
 Google›s web
 Page Ranking

Algorithms

رشاد الأكاديمي بالقسم. ١ منسقة الإ
ي القسم. 2

عضو لجان الجودة �ف
مساعدة ادارية لوكيلة القسم. 3

4 3 57 حاسب آلي محارصف هندية م. روبينا خان

ي حكمهم
لي ومن �ف

ثانياً: أعضاء هيئة تدريس قسم الحاسب الآ
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مرشدة أكاديمية. ١
ي القسم. 2

 عضو لجان الجودة �ف
ي . 3

ي �ف
منسقة لجنة البحث المعلوما�ت

القسم

2 2 3٩ 8 5٦ حاسب آلي محارصف سعودية
م. زينب حمزة 

مجيد المقبل

منسقة وحدة الحصاءات والدراسات. ١
منسقة وحدة العتماد الأكاديمي. 2
مرشدة أكاديمية. 3
ي القسم. 4

 عضو لجان الجودة �ف
منسقة لمسابقة درة الجامعة. 5

4 3 ١٠ ٦ 37
تقنية 

المعلومات
محارصف سعودية

م. عالية أحمد 
الدو�ي

لي. ١
وكيلة قسم الحاسب الآ

ي القسم. 2
عضو لجان الجودة �ف

مرشدة أكاديمية. 3
اكات . 4 وع برنامج �ش عضو لجنة م�ش

كليات المجتمع بجامعة الدمام

4 ٦ ٦3 ٦ 3٠ حاسب آلي محارصف تونسية
م. كريمة حامد 

مخلوف

ي القسم. ١
عضو لجان الجودة �ف

مرشدة أكاديمية. 2
ي . 3

عضو لجنة البحث المعلومات �ف
القسم

4 3 4٠ 8 74
علوم 

حاسب آلي
محارصف سعودية

م. مزنة حزام 
محمد الشمري

منسقة مكتب التدريب والتعليم . ١
المستمر

لي. 2
رئيسة نادي الحاسب الآ

مرشدة أكاديمية. 3
اكات . 4 وع برنامج �ش عضو لجنة م�ش

كليات المجتمع بجامعة الدمام
ي القسم. 5

عضو لجان الجودة �ف
منسقة وحدة خدمة المجتمع. ٦

4 3 8 ٦ 34 حاسب آلي محارصف سعودية
م. مالك نارص 

الخثالن

منسقة وحدة تقنيات التعليم. ١
مرشدة أكاديمية. 2
ي القسم. 3

عضو لجان الجودة �ف
ي. 4

و�ف وع الكتاب اللك�ت عضو لجنة م�ش
5 . CCD e-Learning وع عضو لجنة م�ش

Plan for Ecosystem Development

4 2 ١٦ 8 54
علوم 

حاسب آلي
محارصف سعودية

م. نداء عبدهللا 
عمر بقشان
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ي
العمل البح�ش داري المكلف به العمل الإ

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

الفصل 

ي
الثا�ف

الفصل 
الأول

التخصص
الدرجة 
العلمية

الجنسية اسم العضو

س
ري
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 ال

ت
عا

سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

س
ري

تد
 ال

ت
عا

سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

منسقة مكتب ادارة ضمان الجودة . ١
لي وإدارة الأعمال

بقسم الحاسب الآ
مرشدة أكاديمية. 2

4 3 ١7 8 4٦ حاسب آلي محارصف تونسية
م. ندى زه�ي 

شعبان

منسقة وحدة الختبارات المركزية. ١
مرشدة أكاديمية. 2

4 8 5٦
علوم 

حاسب آلي
معيد سعودية

م.ع. العنود 
فهد الميمان

منسقة وحدة الجداول المركزية. ١
لي. 2

نائبة رئيسة نادي الحاسب الآ
مرشدة أكاديمية. 3
ي القسم. 4

عضو لجان الجودة �ف

4 3 57 8 48
تقنية 

معلومات
معيد سعودية

م.ع. شهد 
سليمان 
الشعالن

ي وكالة الجودة. ١
مساعدة ادارية �ف

مرشدة أكاديمية. 2
ي القسم. 3

عضو لجان الجودة �ف
لي. 4

ي قسم الحاسب الآ
مساعد اداري �ف

4 ٦ 58
علوم 

حاسب آلي
معيد سعودية

م.ع. م�ف 
عبدالرحمن 

الشهري

ي مكتب ادارة ضمان . ١
مساعد اداري �ف

ي القسم
الجودة والتطوير �ف

مرشدة أكاديمية. 2
ي القسم. 3

عضو لجان الجودة �ف

4 4 7٩ ٦ 35 حاسب آلي معيد سعودية
ة  م.ع. من�ي

مشاري المشاري



75

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

ي
العمل البح�ش داري المكلف به العمل الإ

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

الفصل 

ي
الثا�ف

الفصل 
الأول

التخصص
الدرجة 
العلمية

الجنسية اسم العضو

س
ري

تد
 ال

ت
عا

سا

ت
لبا

طا
 ال
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ع

س
ري

تد
 ال

ت
عا

سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

ي القسم. ١
عضو اللجنة العلمية �ف 2 ٦ 54 ١5 ١٠7

قانون 
تجاري

أستاذ 
مشارك

اردنية

د. ي�ية محمد 
عبدالجليل
)متعاقدة 

بنظام المكافأة 
ة( بالمحارصف

 Towards an
 approach of
 trust-based

 recommendation
system

ي القسم. ١
عضو لجان الجودة �ف

ي القسم. 2
عضواللجنة العلمية �ف

عضو لجنة صياغة الخطط الدراسية . 3
نامج الدبلوم المشارك – ادارة  ل�ب

الأعمال

4 ١2 ١٠3 ١5 ١١2

نظم 
معلومات 
– تسويق 

تجارة 
ونية الك�ت

محارصف تونسية م. ايمان قمش

 Impact of
 Organizational

 Change
 Management On

 the Success of
Organization

ي القسم. ١
عضو لجان الجودة �ف

ي – . 2
منسقة لجنة البحث المعلوما�ت

قسم ادارة الأعمال

3 ١5 ١22
موارد 
ية ب�ش

محارصف هندية
م. سامرين 

جافري

5 ١5 ١١٠
ادارة أعمال 
– محاسبة

محارصف سعودية

م. عهود يوسف 

ي
الفيحا�ف

)متعاقدة عىل 
نظام المكافأة 

ة( بالمحارصف

ي القسم. ١
عضو اللجنة العلمية �ف

ي القسم . 2
 عضو لجان الجودة �ف

اكات . 3 وع برنامج �ش عضو لجنة م�ش
كليات المجتمع بجامعة الدمام

عضو لجنة صياغة الخطط الدراسية . 4
نامج الدبلوم المشارك – ادارة  ل�ب

الأعمال

4 ١2 ١٠2 ١5 ١٠8 مالية محارصف باكستانية م. مريم شاهد

 Service Quality in
Higher Education

ي القسم. ١
عضو لجان الجودة �ف

منسقة الرشاد الأكاديمي بالقسم. 2
3 ١5 ١2٩ تسويق محارصف هندية م. نافديب كور

ي حكمهم
ثالثاً: أعضاء هيئة تدريس قسم إدارة الأعمال ومن �ف
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ي
العمل البح�ش داري المكلف به العمل الإ

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

الفصل 

ي
الثا�ف

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

مساعد اداري لقسم ادارة الأعمال. ١
ي القسم. 2

عضو النادي العلمي �ف
مرشدة أكاديمية. 3
ي القسم. 4

عضو لجان الجودة �ف

5 ٦ ٩3 4 74

ادارة 
أعمال – 
تسويق

معيد سعودية

م.ع. العنود 
عبدهللا 
المغلوث

ي مكتب الجودة . ١
مساعد اداري �ف

والعتماد الكاديمي للقسم
مرشدة أكاديمية. 2
ي القسم. 3

ي النادي العلمي �ف
عضو �ف

ي القسم. 4
عضو لجان الجودة �ف

دارة . 5 ي لإ ي المجلس الطال�ب
عضو �ف

الأعمال

5 ٦ ٩٦ 4 ١٠4

ادارة 
أعمال – 
محاسبة

معيد سعودية
م.ع. أروى 

محمد الخليفة

ي قسم شؤون . ١
مساعد اداري �ف

الموظفات
ي القسم. 2

عضو لجان الجودة �ف
ي القسم. 3

رئيسة النادي العلمي �ف

4 8٦
نظم 

معلومات 
ادارية

معيد سعودية

م.ع. أمل 
عبدالرزاق 

الفريان

رشاد الأكاديمي. ١ منسقة وحدة الإ
ي القسم. 2

عضو لجان الجودة �ف
ي القسم. 3

عضو النادي العلمي �ف
2 ٦ ١١١ 4 8١

ادارة أعمال 
– محاسبة

معيد سعودية
م.ع. جويرية 

ي
خالد تلمسا�ف

وكيلة قسم ادارة الأعمال. ١
مرشدة أكاديمية. 2
ي القسم. 3

عضو لجان الجودة �ف
ي القسم. 4

عضو النادي العمىلي �ف

٦ ٦ ١١٠ 3 84

ادارة 
أعمال – 
تسويق

معيد سعودية

م.ع. لولوه 
عبدهللا 
التويجري

ي. ١
و�ف منسقة وحدة التعليم اللك�ت

ي القسم . 2
عضو لجان الجودة �ف

مرشدة أكاديمية. 3
4 . CCD  وع عضو لجنة م�ش

 E-Learning Plan for Ecosystem
Development

2 ٦ ١١١ 4 88

تسويق 
ادارة أعمال 

– مالية
معيد سعودية

م.ع. هاجر 
محمد مسفر
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ي
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ي
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الأول
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الدرجة 
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ت
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دد
ع

ـ ٦ ١٠ ١57
دراسات 
اسالمية

استاذ 
مساعد

مرصيه

ه منصور د. أم�ي
)متعاقدة عىل 
نظام المكافأة 

ة( بالمحارصف

ي إدارة مكتبة الكلية
عضو �ف

)الفصل الدراسي الأول(
4 ١8 87 ١2 ١١١

لغة 
ية ف انجل�ي

استاذ 
مساعد

هندية د. انجىلي هانز

Pursuing PhD
Aristotle as a Critic-

 Psychological-
 aspects of Language

acquisition

جمة عضو وحدة ال�ت ١2 8 ٦5 ٦ ٦2
لغة 

ية ف انجل�ي
محارصف هندية م. شبانا تباسم

جمة عضو وحدة ال�ت ٦ 5 35

الأدب 
ي  ف نجل�ي الإ
المقارن 
)شعر(

محارصف سعودية
م. نهى �اج 

ي
لب�ف

ـ 4 ١5 ١١٠
علوم 

رياضيات
محارصف سعودية

م. خديجة بنت 
أحمد الجريد
)محارصف – 

قسم المواد 
المساندة(

)متعاقدة عىل 
نظام المكافأة 

ة( بالمحارصف

ـ 4 ١8 ١4٠
دراسات 
اسالمية

محارصف اردنية

م. حسنية راشد 
شهوان

)محارصف – 
قسم المواد 

المساندة(
)متعاقدة عىل 
نظام المكافأة 

ة( بالمحارصف

ي حكمهم
رابعاً: أعضاء هيئة تدريس قسم المواد المساندة ومن �ف
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٣.    االبــتـــعاث

نموذج رقم )23( 
ف الجدد عام ١43٦/١435هـ أعداد المبتعث�ي

نموذج رقم )24( 
ف عىل رأس البعثة عام ١43٦/١435هـ )*( أعداد المبتعث�ي

نموذج رقم )25(
ف حسب الدولة عام ١43٦/١435هـ )*( ف عىل رأس البعثة موزع�ي أعداد المبتعث�ي

نموذج رقم )2٦( 
ف خالل عام ١43٦/١435هـ ف الخريج�ي أعداد المبتعث�ي

الإجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجست�ي الزمالة الدكتوراه نوع 

أن�شالبتعاث ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر

١ ١ - - - - - ١ - - - - - خارجي

- - - - - - - - - - - - - داخىلي

١ ١ - - - - - ١ - - - - - مجموع

* ل يوجد
ي النموذج رقم )25(

ي هذا النموذج  مع الأعداد الواردة �ف
)*( يجب أن تتطابق الأعداد الواردة �ف

* ل يوجد
ي النموذج رقم )24(

ي هذا النموذج  مع الأعداد الواردة �ف
)*( يجب أن تتطابق الأعداد الواردة �ف

* ل يوجد
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٤.    املناهج الدراسية وحتديثها وتطويرها.

1/4      ذكر االنجازات المتحققة فيما يخص افتتاح أقسام أو برامج دراسية أو أنماط تعليمية جديدة

أوالً:

ثانياً: 

نجازات المتحققة فيما يخص تطوير وتحديث المناهج الدراسية واستخدام الوسائل التعليمية الحديثة 2/4      ذكر االإ

ي قامت عليها
ي واكتساب مهارات التعلم مدى الحياة كأحد الركائز الفلسفية ال�ت

تتب�ف الكلية مبدأ التعلم الذا�ت

أوالً:

ثانياً:

ثالثاً:

رابعاً:

نامج الدبلوم المشارك – ادارة الأعمال – كلية المجتمع بالدمام برقم قيد 4٦55١  صياغة الخطط الدراسية ل�ب
وتاريخ ١43٦/٦/27 هـ.

مة للتعاون  كة ارامكو السعودية ضمن مذكرة التفاهم الم�ب ي جامعة الدمام مع �ش
اكات كلية المجتمع �ف برامج �ش

، ريادة  ي
ي خمسة مجالت تشمل التعليم والتعلم، البحوث والدراسات الأكاديمية والتطبيقية، التطوير المه�ف

�ف
الأعمال، البتكار، والمشاركة المجتمعية:

•  تطوير الأدوات والأساليب التعليمية لطالبات كلية المجتمع بالدمام لضمان مواءمة الخريجات لسوق العمل 
   – أرامكو 

امج الأكاديمية •  تطوير واستحداث المقررات لل�ب

ي
ي المسار المه�ف

ي للطالبات �ف
اكات التدريب العمىلي التعاو�ف •  إتاحة وتفعيل �ش

اكات كليات المجتمع بجامعة الدمام وع برنامج �ش م�ش
كة أرامكو السعودية ي �ش

امج التعليمية للعمل �ف •  تقييم مدى مناسبة ال�ب

ي والتعلم عن بعد،
و�ف ي للتعليم اللك�ت

اف المركز الوط�ف ي بإ�ش
و�ف وع رائدات التعليم اللك�ت م�ش

  )First Stage – Leading Track( – 2٠١5 Female E-Learning Pioneers in Saudi University for the Year 
ي رقم القيد )2852١( تاريخ: ١43٦/4/١5 هـ

ه بنت بدر المهاش�ي �ف مشاركة د. من�ي

2٠١5 e-Learning Ecosystem Project  ي كلية المجتمع بالدمام
ي �ف

و�ف وع تطوير بيئة التعليم اللك�ت م�ش

وعي: ي تفعيل م�ش
ونية والبنية التحتية المتاحة �ف الستفادة من البيئة اللك�ت

وع الكتاب الرقمي  القرار الداري ٦2/ق/م3٦ بتاريخ ١43٦/5/24هـ  •  م�ش
وع  CCD E-learning Plan for Ecosystem Development ”eCourse Design and Delivery” بالقرار  •  م�ش

داري رقم 2/4٩4ص.ق تاريخ ١43٦/5/24 هـ الإ
ي تفعيل التقنية الذكية:

•  عقد ورش عمل متنوعة �ف
ي تطوير العملية التعليمية 

                       •  استخدام الأنظمة الذكية �ف
The Use of intelligent Systems in the Development of the Educational Process  •                       

•  تدريب أعضاء هيئة التدريس والطالبات عىل البالك بورد
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ن وتنمية قدراتهم العلمية ي مجال رعاية الطلبة الموهوب�ي
ي اتخذتها الكلية �ن

3/4     ذكر الوسائل والسبل ال�ت

أوالً:

ثانياً: 

ثالثاً:

رابعاً:

استحداث الأندية العلمية:
لي 

   •  نادي الحاسب الآ
   •  نادي إدارة الأعمال 

داري رقم 2/4٩4ص.ق تاريخ ١43٦/8/١5 هـ ي بالقرار الإ استحداث المجلس الطال�ب

تفعيل مسابقة الدرة

ي العلمي السادس ي فعاليات المؤتمر الطال�ب
تشجيع الطالبات عىل المشاركة �ف
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٥.    مكتـبـــات اجلــامعة.

نموذج رقم )27(
عدد مقتنيات مكتبات الجامعة عام ١43٦/١435هـ

العدد البيان اسم المكتبة

575 الكتب

مكتبة كلية المجتمع بالدمام

- مطبوعات حكومية

١4 دوريات

- مخطوطات

2١7 ونية قواعد معلومات إلك�ت

- رسائل جامعية مطبوعة

- رسائل جامعية عىل أقراص

- رسائل جامعية عىل مايكروفيتس

- أخرى )تذكر(

8٠٦ الإجمالي
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نموذج رقم )28(
ي تضمها مكتبات الجامعة عام ١43٦/١435هـ

عدد الكتب ال�ت

نموذج رقم )2٩(
ين من مكتبات الجامعة عام ١43٦/١435هـ أعداد الكتب المعارة وأعداد المستع�ي

مجموع المجلدات مجموع العناوين اسم المكتبة

575 377 مكتبة كلية المجتمع بالدمام

575 377 الإجمالي

ين أعداد المستع�ي الكتب المعارة اسم المكتبة

مجموع آخرون أساتذة طلبة مجموع ي أجن�ب ي عر�ب
مكتبة كلية المجتمع بالدمام

٩4 ١٠ 42 42 ٩5 8٩ ٦
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نموذج رقم )3٠(
عدد رواد مكتبات الجامعة عام ١43٦/١435هـ

نموذج رقم )3١(
ي زودت بها مكتبات الجامعة عام ١43٦/١435هـ

توزيع إجمالي أعداد الكتب ال�ت

عدد الرواد اسم المكتبة

447٦ مكتبة كلية المجتمع بالدمام

447٦ الإجمالي

إجمالي ية ف كتب إنجل�ي كتب عربية اسم المكتبة

عدد 
الكتب

عدد 
العناوين

عدد 
الكتب

عدد 
العناوين

عدد 
الكتب

عدد 
العناوين مكتبة كلية المجتمع بالدمام

575 377 5٠4 345 7١ 32
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نموذج رقم )32(
ونية وعدد مرات الدخول عليها عام ١43٦/١435هـ لك�ت أعداد قواعد المعلومات الإ

نموذج رقم )33(
ي تم إضافتها عام ١43٦/١435هـ

ونية ال�ت لك�ت أعداد قواعد المعلومات الإ

تابع لعمادة شؤون المكتبات

تابع لعمادة شؤون المكتبات
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٦.    التعاون مع املؤسسات العلمية واجلهات احلكومية

نموذج رقم )34(
مة مع الجهات العلمية عام ١43٦/١435هـ مذكرات (اتفاقيات )التفاهم الم�ب

تاريخ بداية 
أو نهاية 
التفاقية

سلبيات 
التفاقية

إيجابيات 
التفاقية

ما تم تنفيذه من بنود 
التفاقية

بنود اتفاقية التفاهم

الجامعة أو الجهة 
ي تم إبرام 

ال�ت
مذكرة )اتفاقية( 
التفاهم معها

مجال مذكرة 
)اتفاقية( التفاهم

2٠١5/3/5
2٠١5/4/5

ي صدد رفع 
قيد التنفيذ و�ف

التوصيات

امج  ١-تقييم مدى مناسبة ال�ب
كة ارامكو  ي �ش

التعليمية للعمل �ف
السعودية

كة ارامكو  �ش
السعودية

2٠١5/4/١2
2٠١5/8/١5

قيد التنفيذ
2-تطوير واستحداث المقررات 

امج الأكاديمية لل�ب

2٠١5/4/١
2٠١5/٦/3٠

قيد التنفيذ
3-تطوير الأدوات والأساليب 

التعليمية لضمان موائمة 
الخريجات لسوق العمل

2٠١5/٩/١
2٠١5/٦/3٠

تم البدء بالتدريب 
لطالبات قسم الحاسب 
ي برنامج ارامكو 

لي �ف
الآ

ي
الصيفي للتدريب التعاو�ف

4-استحداث معاي�ي القبول 
والتدريب والتوظيف للطالبات:

A: VCGNEP EXPANSION
B: SPONSORSHIP PROGRAM

C: SUMMER PROGRAM

2٠١5/3/١
2٠١5/١٠/3١

جاري العمل
اكات التدريب  5-اتاحة وتفعيل �ش

ي 
ي للطالبات �ف

العمىلي التعاو�ف

ي
المسار المه�ف

مفتوحة جاري العمل
ات العملية المهنية  ٦-تبادل الخ�ب
من خالل الدورات وورش العمل 

والمؤتمرات
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نموذج رقم )35(
التعاون العلمي مع المؤسسات العلمية داخل وخارج المملكة عام ١43٦/١435هـ

مجال التعاون
البلد التابع لها 
الجهة العلمية

ي تم التعاون معها
اسم الجهة العلمية ال�ت م

عضو
2٠١3

روما

 Scientific Committee of The Mediterranean Center of Social and
Educational Research

)MCSER (
ه المهاش�ي )وكيلة كلية المجتمع بالدمام( د. من�ي

١

عضو
2٠١3

روما
 Editorial Board of The Mediterranean Center of Social and

)Educational Research )MCSER
ه المهاش�ي )وكيلة كلية المجتمع بالدمام( د. من�ي

2

عضو
 2٠١3

كندا
 Editorial Board of International Education Research, )IER( Science

)and Education Centre of North America )SECNA
ه المهاش�ي )وكيلة كلية المجتمع بالدمام( د. من�ي

3

عضو
2٠١2/٦

المملكة العربية 
السعودية

 Committee of Developing Graduate Studies, Department of English
)Language )MA( – )Course of: Modern British and American Poetry

ه المهاش�ي )وكيلة كلية المجتمع بالدمام( د. من�ي
4

عضو
2٠١2 م – قائم

المملكة العربية 
السعودية

قية ي بالمنطقة ال�ش النادي الأد�ب
ه المهاش�ي )وكيلة كلية المجتمع بالدمام( د. من�ي

5

2٠١2 م – قائم
المملكة العربية 

السعودية
كاتبة مقال اسبوعي بجريدة اليوم

ه المهاش�ي )وكيلة كلية المجتمع بالدمام( د. من�ي
٦

عضو
2٠١١ م  قائم

المملكة العربية 
السعودية

قية جمعية سند بالمنطقة ال�ش
ه المهاش�ي )وكيلة كلية المجتمع بالدمام( د. من�ي

7

ف مجاز جم مح�ت م�ت
2٠٠3 م – قائم

وت ب�ي
 ) ف ف�ي ف المح�ت جم�ي ي للم�ت ف مجاز )المجمع العر�ب جم مح�ت م�ت

ه المهاش�ي )وكيلة كلية المجتمع بالدمام( د. من�ي
8

رئاسة تحكيم   »مسار ابتكار«  تصفية 
بية والتعليم لالأولمبياد  ادارات ال�ت

بداع العلمي« ابداع 2٠١5«  ي لالإ
الوط�ف

١435- ١43٦ هـ
١١-١2 / 2/ ١43٦هـ

المملكة العربية 
السعودية

بية والتعليم وزارة ال�ت
ف مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوب�ي

مشاركة: د. نوال بنت حسن المالكي )وكيلة كلية المجتمع للشؤون المالية 
والدارية( 

٩

تحكيم مشاريع : ابداع2٠١5«  مسار 
ي المهرجان السعودي 

البحث العلمي  �ف
ي نسخته الول

للعلوم والبداع �ف
١٦- ١7/ 4/ ١43٦هـ

المملكة العربية 
السعودية

بية والتعليم وزارة ال�ت
ف مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوب�ي

مشاركة: د. نوال بنت حسن المالكي )وكيلة كلية المجتمع للشؤون المالية 
والدارية( 

١٠

ي  ي تحكيم المؤتمر الطال�ب
المشاركة �ف

ي 
السادس من أعضاء هيئة التدريس و�ف

ي للمؤتمر اللقاء التحض�ي

المملكة العربية 
السعودية

ي السادس المؤتمر الطال�ب
مشاركة: د. نوال بنت حسن المالكي )وكيلة كلية المجتمع للشؤون المالية 

والدارية(
١١
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مجال التعاون
البلد التابع لها 
الجهة العلمية

ي تم التعاون معها
اسم الجهة العلمية ال�ت م

محكم
2٠١٠/٦/2١ وح�ت الآن

أمريكا
)Pattern Analyses and Application )Springer Journal

ي د. أحمد الحر�ب
١7

ICDL ي
تقديم دورة تدريبية �ف

2٠١4/١2
المملكة العربية 

السعودية
مركز التدريب و خدمة المجتمع

م. كريمة مخلوف
١8

نموذج رقم )3٦(
الجمعيات العلمية وأنشطتها خالل عام ١43٦/١435هـ

* ل يوجد
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ثانيًا : البحوث والدراسات العلمية

نموذج رقم )37(
الأبحاث والدراسات العلمية المنجزة أو المنشورة أو المقبولة للن�ش عام ١43٦/١435هـ

اسم المجلة العلمية أو 
وعاء الن�ش

نجاز أو  تاريخ الإ
a الن�ش

اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

Boundary Value Problems
Springer open Journal

2٠١4

د نوال حسان المالكي
عضو هيئة تدريس

وكيلة كلية المجتمع للشؤون المالية 
والدارية

 Third order problems with nonlocal
conditions of integral type

١

 AMA international
University - Bahrain

2٠١4
د. زياد محمود الفواع�ي

)استاذ مساعد – قسم الحاسب 
) لي

الآ

 An Enhanced Approach to Routing
 Protocols Using Multipath Strategy in

Mobile Ad hoc Networks
2

 International Journal
 Vehicle Autonomous

System
2٠١4

د. لب�ف العموري
)استاذ مساعد – قسم الحاسب 

) لي
الآ

 An effective DVZ-fuzzy logic pilot for a
mobile robot using generic architecture

3

 SIIE 2٠١5
م. ايمان قمش

)محارصف – قسم ادارة الأعمال(
 Towards an approach of trust-based

recommendation system
4

 Global Business and
 Technology Association

 Sixteenth Annual
International Conference

2٠١4
م. ايمان قمش

)محارصف – قسم ادارة الأعمال(

 Operating Dialectic between information
 search and filtering approach : State of

 the art
5

_ 2٠١5/5
م. نافديب كور

)محارصف – قسم ادارة الأعمال(
Service Quality in Higher Education ٦

 International Journal of
 Information Technology

and Management
2٠١4/١١

م. روبينا خان
) لي

)محارصف – قسم الحاسب الآ

 A comparative Analysis on the
 Improvement of Google's web Page

Ranking Algorithms
7

 An Internationally Indexed
 Peer Reviewed Refereed

 Journal
2٠١5/2

م. سامرين جافري
)محارصف – قسم ادارة الأعمال(

 Impact of Organizational Change
 Management On the Success of

Organization
8

_ 2٠١5
م. شبانا تباسم

)محارصف – قسم المواد المساندة(
Aristotle as a critic ٩

Ignite minds journals 2٠١5
م. شبانا تباسم

)محارصف – قسم المواد المساندة(
 Psychological Aspects of Language

acquisition
١٠
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نموذج رقم )38(
الأبحاث العلمية الجاري إعدادها عام ١43٦/١435هـ

التاريخ المتوقع لالنتهاء 
من البحث أو الدراسة

تاريخ بدء البحث 
أو الدراسة

اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

١43٦/٩ هـ ١435هـ
ي د. حورية محمد العتي�ب

وكيلة كلية المجتمع للشؤون 
الأكاديمية 

ي شعر عروة بن حزام
التشكيل اللغوي �ف ١

2٠١5/٦ ١435/4/27 هـ

ي د. جمال بح�ي
)استاذ مشارك – قسم الحاسب 

) لي
الآ

و

ي د. أحمد الحر�ب
)استاذ مساعد – قسم الحاسب 

) لي
الآ

نظام تعرف أتوماتيك عىل لوحة السيارة لتسجيل 
السيارات الداخلة للحرم الجامعي والخارجة منها

2

2٠١5/7 2٠١4/٩/١ م
د. زياد محمود الفواع�ي

)استاذ مساعد – قسم الحاسب 
) لي

الآ

 A novel supervised learning model for
 figures recognition by using neural

network
3

2٠١5/١١ ١435/١٠/١ هـ
ي د. أحمد الحر�ب

)استاذ مساعد – قسم الحاسب 
) لي

الآ

An Automatic System for Qur'an Part-of-
Speech Tagging

4

2٠١5/7 ١43٦/١/١ هـ
ي د. أحمد الحر�ب

)استاذ مساعد – قسم الحاسب 
) لي

الآ

 Robust Face Recognition Using Boosted
Parameter-Based Combined Classifier

5

نموذج رقم )3٩(
أعداد الكتب والمخطوطات والموسوعات والمعاجم المنشورة خالل عام ١43٦/١435هـ

* ل يوجد
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نموذج رقم )4٠(
أعداد الأبحاث الممولة من عمادة البحث العلمي عام ١43٦/١435هـ

مدة البحث مبلغ التمويل الكلية / الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

١٦ شهراً 524٠٠ ريال جامعة الدمام

ي د. جمال بح�ي
) لي

)استاذ مشارك – قسم الحاسب الآ
و

ي د. أحمد الحر�ب
) لي

)استاذ مساعد – قسم الحاسب الآ

نظام تعرف أتوماتيك عىل لوحة 
السيارة لتسجيل السيارات الداخلة 

للحرم الجامعي والخارجة منها
١

نموذج رقم )4١(
أعداد الأبحاث الممولة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عام ١43٦/١435هـ

نموذج رقم )42(
كات ومؤسسات القطاع الخاص عام ١43٦/١435هـ أعداد الأبحاث الممولة من �ش

نموذج رقم )43(
ها ( عام ١43٦/١435هـ ي المجالت العالمية المصنفة )ISI - SCOPUS - ….. , وغ�ي

أعداد البحوث والدراسات والمقالت المنشورة �ف

نموذج رقم )44(
أعداد البحوث التعاقدية مع المعاهد الستشارية خالل عام ١43٦/١435هـ

* ل يوجد

* ل يوجد

* ل يوجد

* ل يوجد
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نموذج رقم )45(
الأنشطة والمسابقات الدينية خالل عام ١43٦/١435هـ

نموذج رقم )4٦(
ات والندوات واللقاءات الثقافية خالل عام ١43٦/١435هـ المحارصف  

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

١١ طالبة
كلية المجتمع بالدمام - وحدة 

الأنشطة الالمنهجية
دروس المصىل ١

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

١5٠ طالبة كلية المجتمع بالدمام - وحدة الرشاد الجامعي " ي
برنامج المذاكرة الفعالة "طريقي تفو�ت ١

١١ طالبة كلية المجتمع بالدمام - وحدة الرشاد الجامعي ورشة عمل "فن ادارة الوقت" 2

8٠ طالبة كلية المجتمع بالدمام - وحدة الرشاد الجامعي برنامج أنا من أكون؟؟ 3

١٦٠ طالبة كلية المجتمع بالدمام - وحدة الرشاد الجامعي ي متعة
اختبارا�ت 4

١8 طالبة كلية المجتمع بالدمام - وحدة الرشاد الجامعي ام" ورشة عمل "قيمة الح�ت 5

3١ طالبة كلية المجتمع بالدمام - وحدة الرشاد الجامعي ة ثقافة العتذار محارصف ٦

١5 طالبة كلية المجتمع بالدمام - وحدة الرشاد الجامعي ورشة عمل "فن ادارة الأزمات" 7

١3 طالبة كلية المجتمع بالدمام ي مع المشكالت التعامل اليجا�ب 8

١58 طالبة كلية المجتمع بالدمام- وحدة الرشاد الأكاديمي اللقاء الرشادي الأكاديمي للطالبات ٩

١٠5 طالبة كلية المجتمع بالدمام - وحدة الرشاد الأكاديمي رشاد الأكاديمي فعالية ركن الإ ١٠

١73 طالبة ي
و�ف كلية المجتمع بالدمام - وحدة التعليم اللك�ت ي

و�ف يد اللك�ت فعالية ال�ب ١١

١2 طالبة كلية المجتمع بالدمام - وحدة الرشاد الجامعي
برنامج صحتك حياة  "ورشة عمل عززي 

صحتك النفسية والجسدية"
١2

جميع الطالبات كلية المجتمع بالدمام - وحد خدمة المجتمع  ضع كتاباً وخذ آخر ١3

١4 طالبة كلية المجتمع بالدمام - وحدة الأنشطة الالمنهجية
ي مؤتمر البحث 

دورة تأهيلية للمشاركة �ف
العلمي

١4

ي الملحق
ح تفصيىلي �ف •  مرفق �ش

ثالثًا : أنشطة وخدمات الرعاية الطالبية
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نموذج رقم )47(
المناسبات الوطنية والحفالت واللقاءات العامة خالل عام ١43٦/١435هـ

نموذج رقم )4٩(
الرحالت والزيارات والمعارض خالل عام ١43٦/١435هـ

نموذج رقم )48(
الحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة خالل عام ١43٦/١435هـ )*(  

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

جميع الطالبات كلية المجتمع بالدمام - جميع الوكالت ي
فعاليات اليوم الوط�ف ١

3١2 طالبة كلية المجتمع بالدمام - وحدة الأنشطة الالمنهجية فعاليات الجنادرية 2

42١ طالبة كلية المجتمع بالدمام - وحدة الأنشطة الطالبية البازار 3

ي الملحق
ح تفصيىلي �ف •  مرفق �ش

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

4 طالبات كلية المجتمع بالدمام - وحدة الأنشطة الالمنهجية الرحلة لمعرض قيم ١

المشاركات: 4 طالبات
المستفيدات: زائرات المعرض

كلية المجتمع بالدمام - وحدة الأنشطة الالمنهجية ملتقى المهنة 2

المشاركات: 4 طالبات
المستفيدات: طالبات المرحلة 

الثانوية
كلية المجتمع بالدمام - وحدة الأنشطة الالمنهجية

المعرض التعريفي الثالث بجامعة 
الدمام لطالبات المرحلة الثانوية 
قية "اختيارك قرارك" بالمنطقة ال�ش

3

ي الملحق
ح تفصيىلي �ف •  مرفق �ش

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

جميع الطالبات
كلية المجتمع بالدمام - وكالة الشؤون الدارية والمالية  

ووحدة الأمن والسالمة
الركن التعريفي بأدوات الأمن 

والسالمة
١

42١ طالبة
كلية المجتمع بالدمام - وكالة الشؤون الدارية والمالية 

ووحدة الأمن والسالمة
خطة الإخالء 2

١3 طالبة
عاقة  كلية المجتمع بالدمام - الجمعية السعودية لالإ

السمعية
كيفية التعامل مع الصم أثناء 

الكوارث
3

١٠٠ طالبة كلية المجتمع بالدمام - وحدة الرشاد الجامعي يذاء الحماية من الإ 4

ها، .... وهكذا ع بالدم، أسابيع الخدمة العامة مثل أسبوع الشجرة والمرور وغ�ي وع الت�ب )*( تشمل معسكرات الخدمة العامة للحج ، أنشطة الجوالة،  م�ش

ي الملحق
ح تفصيىلي �ف •  مرفق �ش
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نموذج رقم )5٠(
الأنشطة الفنية والرياضية خالل عام ١43٦/١435هـ

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

١52 طالبة كلية المجتمع بالدمام - وحدة الأنشطة الالمنهجية مسابقة ابتكار ١

3٠٠ طالبة كلية المجتمع بالدمام - وكالة الجودة والتطوير مسابقة الدرة 2

جميع الطالبات كلية المجتمع بالدمام - وحدة الأنشطة الالمنهجية ملتقى التواصل 3

ي الملحق
ح تفصيىلي �ف •  مرفق �ش

نموذج رقم )5١(
عدد الوجبات الغذائية المقدمة للطلبة والطالبات خالل العام ١43٦/١435هـ

نموذج رقم )52(
أعداد الطالب والطالبات المستفيدين من خدمات صندوق الطالب والمبالغ المرصوفة للعام ١43٦/١435هـ

نموذج رقم )53(
أعداد تذاكر السفر والعودة المرصوفة لطالب وطالبات الجامعة خالل العام ١43٦/١435هـ

* ل ينطبق

المبالغ المرصوفة )بالريال( عدد المستفيدين نوع الخدمة

- - عانات الشهرية الإ

- - عانات المقطوعة الإ

- - السلف

- - تدريب وتشغيل الطالب

- - دعم الأنشطة الطالبية

- - الإجمالي

• ل توجد مخصصات لطالبات كلية المجتمع من صندوق الطالب

مجموع طالبة طالب البيان

- - - الرحالت العلمية

- - - طالب المنح

- - - أخرى )تذكر(

- - - المجموع

• ل توجد مخصصات لطالبات كلية المجتمع من صندوق الطالب
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نموذج رقم )54(
عدد الوحدات السكنية والطالب المستفيدين منها خالل عام ١43٦/١435هـ

نموذج رقم )55(
ي قدمتها خالل عام ١43٦/١435هـ

الأندية الطالبية والأنشطة ال�ت

* ل ينطبق

ي قدمها خالل العام
الأنشطة ال�ت مجال نشاط النادي تاريخ إنشائه ي اسم النادي الطال�ب م

١- اللقاء التعريفي بالنادي
.Programming Languages -2

.Database -3
Web design -4
 Technology -5

٦- الحفل الختامي

ي علمي تابع لقسم 
ي تق�ف نادي طال�ب

لي بكلية المجتمع بالدمام ، 
الحاسب الآ

يع�ف بعلوم الحاسب
لي وفروعه

الآ

١43٦/2/2٦ هـ لي
نادي الحاسب الآ ١

وع انهض ١- م�ش

ي اداري تابع لقسم ادارة  نادي طال�ب
الأعمال بكلية المجتمع بالدمام، يهتم 
ي تخصصات ادارة 

بتطوير الطالبات �ف
الأعمال 

١43٦/٦/24 هـ نادي ادارة الأعمال 2
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رابــعًا : خـدمـة اجملتــمع

نموذج رقم )5٦(
امج التدريبية وبرامج التعليم المستمر المقدمة لأفراد ومؤسسات المجتمع عام ١43٦/١435هـ الدورات وال�ب

عدد أعضاء هيئة 
ف  التدريس المشارك�ي
ي تقديم الدورة أو 

�ف
نامج ال�ب

نوعية 
المستفيدين

عدد 
المستفيدين

مدة الدورة 
نامج أو ال�ب

تاريخ الدورة 
نامج أو ال�ب

مكان انعقاد 
الدورة أو 

نامج ال�ب

اسم الدورة 
انامج أوال�ب

م

د. زياد الفواع�ي
أعضاء هيئة 

تدريس
8 4 ساعات 2٠١4/8

 AMA
 International
 University –

Bahrain

 Improvement
 Plan for
 Research

Output

١

م. مزنه الشمري
معيدات 
ات ومحارصف

معيدات 
ات  ومحارصف

جامعة الدمام
8 ساعات 2٠١4/١2/3

عمادة تطوير 
التعليم الجامعي

تهيئة المعيدين 
ين  والمحارصف

لالبتعاث
2

م. كريمة مخلوف موظفات  ١7 ١2٠ ساعة 2٠١4/١2
بمركز التدريب 
وخدمة المجتمع

ICDL Training 3

نموذج رقم )57(
ات العامة المقدمة لأفراد ومؤسسات المجتمع عام ١43٦/١435هـ الندوات والمحارصف

نموذج رقم )58(
الستشارات والدراسات الفنية والمهنية المقدمة لمؤسسات وهيئات المجتمع عام ١43٦/١435هـ

* ل يوجد

التاريخ
الجهة المستفيدة من 
الستشارة أو الدراسة

الستشارة أو الدراسة المقدمة م

١43٦/4/4 هـ
ف أرامكو  مركز جونز هوبك�ف

ي الط�ب
ي –  ف ارامكو الط�ب مبادرة )المدارس الآمنة( كمشاركة ضمن الملتقى التثقيفي بمركز جونز هوبك�ف

ة المهاش�ي - رقم القيد: )١١٠٦3( وتاريخ ١43٦/2/5 هـ د. من�ي
١

١43٦/5/١٠ هـ
ي 

مركز الملك عبد العزيز الثقا�ف
العالمي

الدراسة المسـحية عىل مستوى المملـكة الـعربية السعودية لستطالع آراء المجتمع 
ي العالمي.

وتطلعاتهم من مركز الملك عبد العزيز الثقا�ف
ة المهاش�ي - وفق قرار التكليف برقم القيد: )42/٦2٠( د. من�ي

2

١43٦/5/7هـ وزارة التعليم
ف مخرجات التعليم ومتطلبات  المبادرة الخاصة بورقة العمل المقدمة بعنوان )المواءمة ب�ي

سوق العمل(
قية رقم )2/3٠١٦(  ة المهاش�ي - وزارة التعليم ب�ب د. من�ي

3
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التاريخ
الجهة المستفيدة من 
الستشارة أو الدراسة

الستشارة أو الدراسة المقدمة م

١43٦/3/8 هـ

١- برقية إل وزارة التعليم 
برقم ١5٩3

2-  المشاركة بالورقة ضمن 
ة نورة  ملتقى جامعة الأم�ي

كأحد النماذج الرائدة لكليات 
المجتمع بالمملكة

اتيجية التحول لقتصاد  ي محاكاة لس�ت
مبادرة تطوير كليات المجتمع بالجامعات السعودية �ف

اتيجية الوطنية للتحول لمجتمع  ي المستند عىل البدء بتفعيل المرحلة الثانية من الس�ت
معر�ف

ة التغي�ي والقيام باصطالحات هيكلية رئيسية ١43٦ – ١447  المعرفة الموسومة ب)ال�اع بوت�ي
هـ(

ة المهاش�ي ورقة عمل مقدمة من وكيلة الكلية د. من�ي
رقم القيد ١7482 وتاريخ ١43٦/2/3٠ هـ

4

١43٦/3/8 هـ
برقية إل وزارة التعليم برقم 

١5٩3

ي استيعاب )25%( من 
ي �ف

( ومراجعة دور التعليم التق�ف ي
ي والمه�ف

ي القبول التق�ف
تعزيز )التوسع �ف

ي أدت لعدم تحقيق المستويات 
ات الأداء وتحديد المعوقات ال�ت القبول الجامعي وفق مؤ�ش

المستهدفة وتطوير التوجهات والخطط وتذليل المعوقات بما يمكن وزارة التعليم العالي من 
نتاج المعرفة وحاجة سوق العمل  ي القبول بالتوائم مع المتطلبات المستقبلية لإ

تلبية التوسع �ف
وتنمية المجتمع.

ة المهاش�ي و وكيلة الجودة والتطوير د. عب�ي  ورقة عمل مقدمة من وكيلة الكلية د. من�ي
الدو�ي:

رقم القيد ١8٦3٩ وتاريخ ١43٦/3/3 هـ.

5

2٠١4/١١/١ م
 AMA International
University – Bahrain

مراجعة الخطة الدراسية لتخصص علم الحاسب وعمل تحسينات للحصول عىل العتماد 
ABET العالمي

د. زياد الفواع�ي
7

2٠١4 وزارة التعليم
ات الذي نظمته وحدة تطوير المدارس  ي ملتقى تبادل الخ�ب

المشاركة بورقة عمل )لقاء ترجمان( �ف
بية والتعليم تحت عنوان )المدرسة المتعلمة الأسس والمرتكزات( بوزارة ال�ت

. ي
مشاركة: م. نهى لب�ف

8
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خامسًا : تنمية القوى العاملة واإلدارة التشغيل

نموذج رقم )5٩(
ف والمعينون عىل بند أجور العمال عام ١43٦/١435هـ دارية والفنية والصحية والمستخدم�ي ١- الوظائف الإ

المجموع
بند أجور 

العمال
المستخدمون

الوظائف 
الصحية )*(

الوظائف الفنية
الوظائف 
دارية الإ الجنسية

مجموع أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر

٩ ٩ ١ 8 سعودي

١ ١ ١ غ�ي سعودي

١٠ ١٠ ١ ٩ المجموع

ات ....( )*( الوظائف الصحية )أطباء ، ممرضون ، فنيو مخت�ب
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كة  كة المش�ي »الأمن« – �ش ب- التعاقد عىل برنامج التعليم الموازي - التعاقد مع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع - �ش
كة �اكو »الخدمات والصيانة » لعام ١43٦/١435هـ «  - �ش ي

الرميح » الدعم الف�ف

المجموع
كة المش�ي �ش
)الأمن(

الخدمات 
والصيانة
)�اكو(

ي
الدعم الف�ف
)الرميح(

التعاقد مع 
كلية الدراسات 

التطبيقية 
وخدمة 
المجتمع

التعاقد عىل 
برنامج التعليم 

الموازي الجنسية

مجموع أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر

3٠ 3٠ ٦ 3 2 5 ١4 سعودي

غ�ي سعودي

3٠ 3٠ ٦ 3 2 5 ١4 المجموع
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نموذج رقم )٦٠(
داريون والفنيون حسب المؤهل عام ١43٦/١435هـ )*( الإ

المجموع أخرى
دبلوم 
متوسط

بكالوريوس ماجست�ي دكتوراه
الجنسية الفئة

مجموع أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر أن�ش ذكر

١٠ ٩ ١ ١ 7 سعودي الوظائف الحكومية
داريون  )الإ
والفنيون(

أ
١ ١ غ�ي سعودي

١4 ١4 ١ ١2 ١ سعودي التعاقد عىل برنامج 
التعليم الموازي

ب

غ�ي سعودي

٦ ٦ ٦ سعودي كة المش�ي �ش
غ�ي سعودي-الأمن-

2 2 ١ ١ سعودي
ي
الدعم الف�ف
غ�ي سعودي)الرميح(

3 3 3 سعودي الخدمات والصيانة
غ�ي سعودي)�اكو(

5 5 3 2 سعودي التعاقد مع كلية 
الدراسات التطبيقية 

غ�ي سعوديوخدمة المجتمع

4٠ 4٠ ١١ 3 22 4 المجموع

)*( ل يدخل ضمن هذا النموذج أعضاء هيئة التدريس  

)*( يجب أن تتطابق الأعداد الواردة بهذا النموذج مع الأعداد الواردة بالنموذج )5٩(
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نموذج رقم )٦١(
داريون والفنيون حسب الجنسية عام ١43٦/١435هـ )*( الإ

نموذج رقم )٦2(
ي حصل عليها موظفو الجامعة داخل المملكة خالل عام ١43٦/١435هـ )*(

الدورات التدريبية ال�ت

داريون والفنيون الإ
الدولة

مجموع أن�ش ذكر

٩ ٩ المملكة العربية السعودية

١ ١ الأردن

١٠ ١٠ المجموع

ي هذا النموذج مع الأعداد الواردة بالنموذج رقم )5٩( ، )٦٠(
)*( يجب أن يتطابق العدد الوارد �ف

ف الذين تم  عدد الموظف�ي
تدريبهم

تاريخ الدورة مكان انعقاد الدورة اسم الدورة م

١ ٩-2٠١4/٩/١3 م الرياض أساسيات قواعد البيانات ١

١ ١43٦/8/2٠ هـ الرياض أساسيات أمن المعلومات 2

١ 2٠ - ١43٦/8/22 هـ الرياض الإجازات 3

١ 2٠ - ١43٦/8/22 هـ الرياض مبادئ المحاسبة المالية 4

)*( ل يدخل ضمن هذا النموذج أعضاء هيئة التدريس

نموذج رقم )٦3(
ي حصل عليها موظفو الجامعة خارج المملكة خالل عام ١43٦/١435هـ

الدورات التدريبية ال�ت

* ل يوجد
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نموذج رقم )٦4(
ي حصل عليها الموظفون داخل الجامعة خالل عام ١43٦/١435هـ )*(

الدورات التدريبية ال�ت

دارية ها أعضاء الهيئة الإ ي حرصف
بيان بالدورات التدريبية ال�ت

ف الذين تم  عدد الموظف�ي
تدريبهم

تاريخ الدورة اسم الدورة م

١ 2٠١5/4/٦ م داري تنمية مهارات التطوير الإ ١

3 2٠١5/4/2٦ م ونية لك�ت سلوكيات الوظيفة العامة الإ 2

١ 2٠١4/١2/٩ م نظام المراسالت 3

١4 2٠١5/3/١١ ثقافة العتذار 4

7 2٠١5/١/١5 م ي تطوير العملية التعليمية
استخدام الأنظمة الذكية �ف 5

١٩ ١5-2٠١5/3/١٦ م ة ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي ٦

23 ١2-2٠١5/4/١3 م ونية الأرشفة اللك�ت 7

١٦ ١2-2٠١5/4/١3 م كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث 8

2 2٠١5/4/١2 م   Enhancing Learning through the Use of Technology ٩

١ 2٠١5/5/3 م ورشة تحليالت التعلم ١٠

)*( ل يدخل ضمن هذا النموذج أعضاء هيئة التدريس 

المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

أعضاء مكتب وكيلة الكلية

ساعتان Online ١43٦/7/7 هـ ونية  لك�ت سلوكيات الوظيفة العامة الإ

الريم القو ١

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٠ هـ ثقافة العتذار

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث

إقبال الرابح 2

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٠ هـ ثقافة العتذار

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/24 هـ
ي تطوير العملية 

استخدام الأنظمة الذكية �ف
التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث
لطيفة العريفي 3

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث
لمى الصالحي 4

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

أعضاء مكتب وكيلة الكلية

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

مروى الوكيل 5

4 ساعات Online ١43٦/٦/١٦ هـ داري  تنمية مهارات التطوير الإ

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/24 هـ
ي تطوير العملية 

استخدام الأنظمة الذكية �ف
التعليمية

4 ساعات الراكة ١43٦/2/١٦ هـ نظام مراسالت

25 ساعة الرياض ١4-١435/١١/١8 هـ أساسيات قواعد البيانات

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ي
ناهد الزهرا�ف ٦

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ثقافة العتذار

25 ساعة الرياض 24-١43٦/5/25 هـ أساسيات قواعد البيانات

أعضاء وكالة الشؤون الدارية والمالية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث

رقية الدولة ١

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٠ هـ ثقافة العتذار

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/24 هـ
ي تطوير العملية 

استخدام الأنظمة الذكية �ف
التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث

ي سارة المط�ي 4 ساعات2 كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ساعتان Online ١43٦/7/7 هـ ونية  لك�ت سلوكيات الوظيفة العامة الإ

ي ضحى العم�ي 3
4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٠ هـ ثقافة العتذار

3 أيام الرياض ١43٦/8/2٠ هـ أساسيات أمن المعلومات

علياء الدولة 4 ساعات4 كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

3 أيام الرياض 2٠ / ١43٦/8/22 هـ مبادئ المحاسبة المالية

فاطمة الغنام 5

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٠ هـ ثقافة العتذار

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/24 هـ
ي تطوير العملية 

استخدام الأنظمة الذكية �ف
التعليمية

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ ة العثمان من�ي ٦

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ
ي
مها العليا�ف 7

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

أعضاء وكالة الشؤون الدارية والمالية

ساعتان Online ١43٦/7/7 هـ ونية  لك�ت سلوكيات الوظيفة العامة الإ

ندى الشهري 8
4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٠ هـ ثقافة العتذار

3 أيام الرياض 2٠ - ١43٦/8/22 هـ الجازات

نهى النويرص ٩

ساعتان Online ١43٦/7/7 هـ ونية  لك�ت سلوكيات الوظيفة العامة الإ

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٠ هـ ثقافة العتذار

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/24 هـ
ي تطوير العملية 

استخدام الأنظمة الذكية �ف
التعليمية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث
هند العيس ١٠

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

أعضاء وكالة الشؤون الأكاديمية 

ساعتان Online ١43٦/7/7 هـ ونية  لك�ت سلوكيات الوظيفة العامة الإ

الجوزاء المهاش�ي ١

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٠ هـ ثقافة العتذار

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي
آمنة اللصاصمة 2

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٠ هـ ثقافة العتذار

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث

حنان المطلق 3
4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٠ هـ ثقافة العتذار

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

دلل الصالح 8 ساعات4 كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٠ هـ ثقافة العتذار

٦ ساعات مب�ف ٩٠٠ ١43٦/7/١4 هـ ورشة تحليالت التعلم

م�ف العمر ساعتان5 كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/22 هـ
 Enhancing Learning through the Use of

Technology  Dr.Ali Bawaneh

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي
هديل العم�ي ٦

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٠ هـ ثقافة العتذار
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المدة المكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو م

أعضاء وكالة الكلية للجودة والتطوير

ساعتان كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث

ي رنا العتي�ب ١
4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/24 هـ ي تطوير العملية التعليمية
استخدام الأنظمة الذكية �ف

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/22 هـ
 Enhancing Learning through the Use of

Technology  Dr.Ali Bawaneh

ي مي الكت�ب 2
ساعتان كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/3/24 هـ ي تطوير العملية التعليمية
استخدام الأنظمة الذكية �ف

أعضاء الأقسام الأكاديمية

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

نورا الضوي 8 ساعات١ كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/5/2٠ هـ ثقافة العتذار

أعضاء الشؤون الطالبية

ساعتان كلية المجتمع بالدمام ١43٦/٦/23/22 هـ كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث
سه�ي السليمان ١

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

8 ساعات كلية المجتمع بالدمام 24-١43٦/5/25 هـ ة  ف المهارات السبع للموظفة المتم�ي

هيا الدو�ي ساعتان2 كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث

4 ساعات كلية المجتمع بالدمام 22-١43٦/٦/23 هـ ونية لك�ت الأرشفة الإ

ايضاح اخلطوات املتخذة هذا العام لتحقيق األهداف التالية:

أ.      تقليص اجراءات س�ي المعامالت، والقضاء عىل الأعمال المتكررة
دارية ي العملية الإ

ب.    زيادة ميكنة العمل واستخدام التقنيات الحديثة �ف
دارية ج.    تطوير الأساليب التنظيمية والإ

ي - ] البندان أ َو ج[  
ي المخاطبات بما يتوافق مع بنود مقاييس التقويم الذا�ت

ف �ف م�ي ١.   استحداث نظام ال�ت
ي لتهيئة أعضاء هيئة التدريس - ]البندان ب َو ج[

و�ف وع اللك�ت 2.   الم�ش
ي تنظيم إجراءات تسليم مستندات الجودة - ]البندان أ َو ب[

ي �ف
و�ف 3.   اعتماد نظام PBworks اللك�ت

4.    إصدار عدد من الأدلة - ]البند ج[ : 

وع بطاقات الوصف الوظيفية ]البند ج[ 5.   م�ش

•  دليل المهام الوظيفية
داري •  دليل الموظف الإ

•  دليل أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين
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سادسًا : املشروعات

زالت تحت  ما  ي 
ال�ت وعات  الم�ش التقرير. وكذا  انجازها وتسليمها خالل عام  ي تم 

ال�ت عات  بالم�ش بيان  ارفاق 
وع التنفيذ ونسبة التنفيذ لكل م�ش

وع االأول الم�ش
ي الجامعات السعودية لعام ١43٦هـ - المرحلة الأول« 

ي �ف
و�ف » رائدات التعلم اللك�ت

 )المسار القيادي(
»First Stage - 2٠١5 Female e-Learning Pioneers in Saudi Universities for The Year «

)Leading Track( 

اكة مع جهات  ي والتعليم عن بعد  بال�ش
و�ف لك�ت ي للتعلم الإ

نامج وزارة التعليم العالي / المركز الوط�ف تنظم هذا ال�ب
نامج رائدات  ة المهاش�ي لاللتحاق ب�ب ي والتعليم عن بعد.  وتم ترشيح الدكتورة من�ي

و�ف ي مجال التعلم اللك�ت
رائدة �ف

وتاريخ  37/2 ص.و  رقم  الدمام   جامعة  مدير  معالي  عىل خطاب  عطفاً  القيادي  المسار  ي ضمن 
و�ف اللك�ت التعلم 

ي عىل برقية معالي وزير التعليم العالي رقم ١2835 وتاريخ ١434/2/3هـ ومدته عام كامل ومنتهي 
١434/2/٩هــ المب�ف

. ي
و�ف ي التعليم اللك�ت

ف �ف التحصل عىل شهادة التم�ي

ي )المسار القيادي(:
و�ن رائدات التعلم االلك�ت

اتيجي  ، ويشمل ذلك التخطيط الس�ت ي
و�ف ف عىل الجوانب القيادية والدارية للتعلم اللك�ت ك�ي ي هذا المسار سيتم ال�ت

و�ف
المكلفات  التدريس  هيئة  لعضوات  مناسب  المسار  هذا  الجامعات.  ي 

�ف ي 
و�ف اللك�ت التعلم  لتطبيق  الجودة  وضمان 

ي الجامعة.
ي �ف

و�ف بمهام ادارية متعلقة بتطبيق التعلم اللك�ت
ي المسار القيادي ستكون  قادرة عىل:

والمشاركة  �ف
ي جامعتها أو قسمها.

ي �ف
و�ف اتيجية لتطبيق التعلم اللك�ت •  تطوير الخطط الس�ت

. ي
و�ف اتيجية لتطبيق التعلم اللك�ت •  القيادة والدارة  لتطبيق الخطط الس�ت

ي الجامعة.
ي �ف

و�ف •  التطوير وضمان الجودة عند تطبيق التعلم اللك�ت
•  مراحل التنفيذ والنجاز  
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ي 
نامج �ف .  سيبدأ تقديم ال�ب ف ف مختلفت�ي ي ستنتهي بشهادت�ي

نامج سلسلة من الأنشطة التفاعلية المكثفة وال�ت سيتضمن ال�ب
اير، 2٠١5م.  ة من  5-7 جمادي الأول، ١43٦هـ الموافق لـ 24-2٦ ف�ب ي الف�ت

ي مدينة الرياض �ف
مرحلته الأول –باذن هللا- �ف

نامج من أربعة أجزاء رئيسية. ويتكون ال�ب

اير،  2015م(  تم انجازة  ي الرياض  )ف�ب
نامج  �ن أوالً: مقدمة تعريفية عن ال�ب

أيام   3 لمدة  عمل  ورشة  تقديم  سيتم   . 2٠١5م  اير،  ف�ب  24 الثالثاء  يوم  الرياض  مدينة  ي 
�ف ستكون  نامج  ال�ب بداية 

نامج. بعد ذلك يمكن للمشاركات حضور المؤتمر الدولي الرابع للتعلم  متضمنًة عرض مقدمة عن المحتوى العلمي لل�ب
ي 2-5 مارس 2٠١5م. 

ي والتعلم عن بعد  �ف
و�ف ي للتعلم اللك�ت

ي والتعليم عن بعد والذي ينظمه المركز الوط�ف
و�ف لك�ت الإ

ثانياً: برنامج شهادة التدريس للتعلم المزيج )Blende Learning( ) مارس- يونيو، 2015م( )قيد التنفيذ(
شهادة التدريس للتعلم المزيج  مقدمة من: ) Online Learning Consortium OLC(،  وسيتم تقديم هذه الشهادة  

بالطريقة التالية: 
. صممت هذه •   )Online( نت  الن�ت عن طريق  تعلم  ادارة  نظام  من خالل  للشهادة  التدريب  كامل  تقديم 

  OLC ي عىل أسس
ي وتطبيقاته. المحتوى مب�ف

و�ف ف لفهم مماراسات التعلم اللك�ت الشهادة لتقدم أساس مت�ي
لجودة التعلم المبا�ش )Online Learning(، وهي: رضا الطالب، وسهولة الوصول، وفعالية التعلم، ورضا 
اف وتوجيه من المدربات،  أعضاء هيئة التدريس، و فعالية التكاليف. سيتم تقديم المحتوى بمتابعة وا�ش
ات عن بعد تزامنية و/أو غ�ي تزامنية وسيتخللها أنشطة وأعمال يتم تقديمها من  حيث سيتم تقديم محارصف

خالل النظام. مدة التدريب للشهادة 3 شهور تقريباً. )قيد التنفيذ(
ي الوليات المتحدة الأمريكية، حيث سيكون اللقاء من ضمن فعاليات التدريب • 

نامج الشهادة �ف لقاء ختامي ل�ب
ي الوليات المتحدة الأمريكية )الجزء الرابع(. 

�ف

ي الواليات المتحدة االمريكية  )يوليو أو أغسطس 2015 م( 
ثالثاً: ورش متخصصة وتدريب عملي �ن

وفقا  الأمريكية  المتحدة  الوليات  ي 
�ف العالي  التعليم  احدى مؤسسات  ي 

�ف العمىلي  للتدرب  الفرصة  للمشاركات  ستتاح 
ف خاللها بأعضاء  ي المؤسسة التعليمية  يلتق�ي

ي المشاركات ثالثة أيام �ف
لمسار المشاركة )قيادي، تدريس(. حيث ستق�ف

ف بتقنيات التعليم لالطالع عىل كيفية  تكامل التعلم  ، والمتخصص�ي ف ف التعليم�ي ، والمصمم�ي ف داري�ي هيئة التدريس، والإ
ف حيث ستقوم المشاركات  ي مع المنهج التعليمي للمؤسسة.  ومن ثم سيتم تقديم ورش عمل لمدة يوم�ي

و�ف لك�ت الإ
ي نهاية الورش سيتم تقديم شهادات OLC  للمشاركات. 

نامج. و�ف ة ال�ب ي عملن عليها خالل ف�ت
باستعراض مشاريعهن ال�ت

 
 - )سبتم�ب  ي 

و�ن االلك�ت للتعلم  مؤتمر دولي  ي وحضور 
و�ن االلك�ت التعلم  ي 

�ن الممارسات  أفضل  االطالع عل  رابعاً: 
ديسم�ب 2015م(

، وذلك من خالل عدد من  ي
و�ف نامج استكشاف متعمق لأفضل المماراسات للتعلم اللك�ت سيتضمن هذا الجزء من ال�ب

ي ستناقشها المشاركات  مع مرشداتهن من خالل مكالمات جماعية شهرية. اضافة ال ذلك، فعىل 
القراءات المختارة وال�ت

ي دولي وستعمل المشاركات مع المرشدات  إل وضع خطة لتحقيق أق� قدر 
و�ف المشاركات حضور مؤتمر تعلم الك�ت

ي المؤتمر. 
اء �ف ف والخ�ب ممكن من فرص التعلم والتواصل مع المهتم�ي

ي حفل ختامي خاص 
نامج وتوزيع الشهادات �ف ي بداية العام الميالدي  2٠١٦، وسيتم اختتام ال�ب

نامج ستكون �ف نهاية ال�ب
ي مدينة الرياض. 

�ف
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ي
وع الثا�ن الم�ش

ي
و�ف وع تطوير بيئة التعلم اللك�ت م�ش

eLearning Ecosystem Development Project -PDP

ي تفعيل وسائله 
إن النظرة الحديثة لمجتمعات المعرفة تتطلب السعي إل تطوير المحتوى الرقمي التعليمي والبحث �ف

المجال وذلك ل  ي هذا 
الأمثل �ف التعليم والتعلم، والعمل عىل الستثمار  ي 

�ف إبداعية  اتيجيات  ي اس�ت
المتنوعة،  وتب�ف

ونية المساندة لسياسات وإجراءات  يتحقق إل بإيجاد بيئة ابداعية بما استدعى استحداث عدد من المشاريع الليك�ت
. ي

و�ف التعلم اللك�ت

ونية( وع تطوير بيئة التعلم االلك�ت 1.  )م�ش
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( بالتعاون مع عمادة  ي )المستوى االأساسي
و�ن ليك�ت وع تطوير تصميم محتوى مقررات التعليم االإ 2.  م�ش

ي والتعلم عن بعد بجامعة الدمام
و�ن التعليم االلك�ت

ي والذي  يربط  المتعلم بالمادة 
و�ف ان من أهم جوانب مجتمعات المعرفة الناجحة هو جودة محتوى  التعليم الليك�ت

المهارات  لمختلف  اكا  وا�ش ابداعاً  الأك�ش  الطرق  إل  التقليدية  التعليمية  الطرق  من  نوعية  نقلة  يشكل  و  التعليمية، 
مجتمعات  من  المراد  الهدف  يتحقق  بذلك  و  أعىل  ادراكية  و  نفسية  بمستويات  المتعلم  لربط  والفكرية.   الحسية 
ي 

ي الكلية لتطوير مقررات الفصل الدراسي الثا�ف
اك وتدريب أعضاء هيئة التدريس �ف وع ا�ش المعرفة. وتضمن هذا الم�ش

ي معيارية تصميمة لمتطلبات Quality Matters Program  بالوليات المتحدة الأمريكية. 
ضمن قالب معتمد ويخضع �ف

وقد تضمن الهدف تطوير ع�ش مقررات كمقررات نموذجية وعكست النتائج تطوراً فاق الهدف المنشود بتطوير ١4 
اجمالي  من  والعداد  التدريب  مقومات  اجتاز  من  نسبة  وبلغت   ، الأساسي المستوى  متطلبات  نموذجي ضمن  مقرر 
وع لستكمال تطوير جميع مقررات الفصول الدراسية  ات نجاح الم�ش أعضاء هيئة التدريس ٩5.7%، بما يعزز مؤ�ش
المقبلة لجاهزية الأعضاء، وامكانية انتقال الأعضاء لمستويات متطورة من التعليم المدمج بعد اقرار الأنظمة واللوائح 

الأكاديمية ذات العالقة.
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ي لطالبات كليات المجتمع لعدم تحصلهن 
ونية بدأ كفكرة حضارية انسانية هدفها الدعم النسا�ف لك�ت وع الكتب الإ م�ش

ي 
فهو معر�ف الآخر  بعدها  أما  الورقية،  الكتب  أسعار  ارتفاع  ي ظل 

�ف الجامعات  ببقية طلبة  أسوة  مادية  مكافآت  عىل 
ي آن واحد عىل 

ف الطالب والأساتذة �ف ي يع�ي
و�ف اضية )البالك بورد( بمحتوى رقمي اليك�ت تعليمي بحت لربط البيئة الف�ت

كة مع جامعة الدمام. وبعد مرور  الستفادة من مدخرات المكتبة الرقمية السعودية وقواعد البحث العالمية المش�ت
 3١٠ يتجاوز  قد  والذي  ونيا  اليك�ت المتاح  وقلة  ين  النا�ش اطات  اش�ت ة  لك�ش موجع  ارث  إل  ف  الم�ش الحلم  تحول  ة  ف�ت
المتقدمة مقارنة بمستوى طالب مراحل  العلمي  البحث  ألف كتاب رقمي لكن غلب عىل معظمها مناسبتها لمراحل 
عادت  أن  ومالبثت  المرجعية.   الكتب  من  أك�ش  والتمارين  النصوص  لكتب  ين  الآخ�ي وحاجة  والدبلوم  البكالوريوس 
ي خطة دبلوم الحاسب باعتبار عدم توافق المحتوى 

ت المالحظات عىل الكتب الواردة �ف ف ك�ش الفكرة للتذك�ي بنفسها ح�ي
العلمي مع توصيف المواد بنسبة 73 %. ولأننا حريصون تمام الحرص عىل اذكاء دور الأقسام واللجان العلمية فقد 
ف لجامعة  المستقطب�ي ة  بالدمام وهم من خ�ي المجتمع  بكلية  لي 

الآ الحاسب  للجنة علمية بقسم  الحلم  أسند  هذا 
ة دقيقة وفق احصاءات علمية  ي المرحلة الأول والثانية من فل�ت

الدمام بدرجة الأستاذ المشارك والمساعد ومشاركتهم �ف
ي المكتبة الرقمية السعودية لتكون النتيجة أن المتاح من 

ونياً وورقياً �ف ومراجعات واجتماعات لبحث ما هو متاح اليك�ت
ي ل ترتقي لما يدرس عالمياً لطالب المرحلة  هو 23%فقط. وبعد أن فقدنا الأمل والحلم 

ي الخطة وال�ت
الكتب الواردة �ف

ي كفة والشعور بالمسئولية الوطنية والنظرة 
معاً بدأنا المرحلة الثالثة كفريق واحد يضع العلم والحضارة والنسانية �ف

ووقع   . ي
و�ف اللك�ت بالمستقبل  والدفع  الخطة  ي 

�ف العلمي  القصور  لمعالجة  أخرى  كفة  ي 
�ف المعرفة  اقتصاد  لمجتمع 

ي مسارات 
ي الجامعات العالمية حسب التخصصات والمستويات �ف

الختيار عىل بدائل الكتب المعتمدة وفق مايدرس �ف
ي مكتبة الجامعة والمكتبة 

، وتقنية المعلومات ونظم المعلومات( لتصل نسبة  ماهو متاح منه حالياً �ف لي
)الحاسب الآ

ي الجامعة %7٦.
السعودية ما نسبتة 55%، وماهو متاح منها ورقياً �ف

ي
و�ن وع الكتاب االلك�ت 3.  م�ش
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وع الثالث الم�ش
ي لتفاقية مذكرة التفاهم 

داري المه�ف نامج الإ اكات كليات المجتمع بجامعة الدمام ضمن ال�ب وع �ش م�ش
كة ارامكو السعودية   اتيجية مع �ش الس�ت

ي خمسة مجالت تشمل التعليم والتعلم، والبحوث 
ي مذكرة تفاهم »أرامكو السعودية« مع جامعة الدمام للتعاون �ف

تأ�ت
، ريادة الأعمال، والبتكار، والمشاركة المجتمعية.  ي

والدراسات الأكاديمية والتطبيقية، إضافة إل التطوير المه�ف
ي القتصاد السعودي، حيث ستسعى إل تزويد طلبة 

وترتكز هذه المذكرة عىل تعزيز مشاركة الجامعة كعنرص فاعل �ف
ي مجال البحث العلمي، 

ي يحتاج إليها سوق العمل. كذلك يدرس الجانبان، �ف
ات المهنية ال�ت الجامعة بالمهارات والخ�ب

اف الفرص المتاحة لتعزيز نقل  ي المجالت الحيوية المختلفة، واست�ش
إمكانية إطالق برامج للبحث والتطوير العلمي �ف

ف  ى. كما سيكون هناك تعاون ب�ي اكات مع مؤسسات أكاديمية وصناعية ك�ب المعرفة والتقنية والتطوير والتدريب ع�ب �ش
ي مجال ريادة الأعمال ع�ب إقامة برامج حاضنة لمشاريع الطالب والطالبات وتأهيلهم 

ف من خالل هذه المذكرة �ف الجانب�ي
إل إطالق  ي والمجتمعي، حيث ستسعى 

نسا�ف الإ البعد  أيضا  المذكرة  متنوعة. وستغطي محاور  تدريبية  أنشطة  ع�ب 
ي المجتمع تجسيداً لقيمة المواطنة بالمع�ف الشامل لها. 

ي �ف يجا�ب برامج تتسم بالستمرارية والقدرة عىل التأث�ي الإ

ف جامعة الدمام  اتيجية ب�ي ي بمذكرة التفاهم الس�ت
داري والمه�ف ي رئاسة برنامج التطوير الإ

ويتمثل دور كلية المجتمع �ف
ي نموذج 34 - ضمن خطة زمنية مدروسة وتمحورت 

كة أرامكو السعودية من خالل ستة مراحل - جاء ذكر تفصيلها �ف و�ش
ي النقاط التالية:

�ف
كة ارامكو السعودية ي �ش

امج التعليمية للعمل �ف تقييم مدى مناسبة ال�ب  .١
امج الأكاديمية تطوير واستحداث المقررات لل�ب  .2

تطوير الأدوات والأساليب التعليمية لضمان موائمة الخريجات لسوق العمل  .3
استحداث معاي�ي القبول والتدريب والتوظيف للطالبات:  .4

A: VCGNEP EXPANSION
B: SPONSORSHIP PROGRAM

C: SUMMER PROGRAM

ي
ي المسار المه�ف

ي للطالبات �ف
اكات التدريب العمىلي التعاو�ف إتاحة وتفعيل �ش  .5

ات العملية المهنية من خالل الدورات وورش العمل والمؤتمرات تبادل الخ�ب  .٦

البدء  المتحققة  البنود  قائمة  عىل  ي 
ويأ�ت بشأنها،  التوصيات  رفع  ي صدد 

و�ف بنودها  من  عدد  تنفيذ  تحقق  وقد  هذا 
ي 

�ف المعلومات  وتقنية  المعلومات  نظم  الحاسب،  علوم  الثالثة:  بمساراته  لي 
الآ الحاسب  قسم  لطالبات  بالتدريب 

اتهم الجامعية من  ي خ�ب
ثراء الطالبات �ف ي والذي يتيح من خالله الفرص الفنية لإ

برنامج ارامكو الصيفي للتدريب التعاو�ف
ي مجال تخصصه عىل 

ف الدراسات الأكاديمية والأوضاع العملية الفعلية. وتقييم اهتماماتهم المهنية �ف خالل الربط ب�ي
ف الكلية من التقييم الأكاديمي للمخرجات. ي تمك�ي

السواء. كما تلعب دوراً فاعالً �ف
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يعت�ب مشاركة  والذي   )SA-RSI( ي 
ثرا�أ الإ الصيفي  نامج  ال�ب فعاليات  الدمام مؤخرا  بجامعة  العلوم  كلية  من  انطلقت 

ي التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة للموهبة 
ف �ف كاء وهم جامعة الدمام ومعهد التم�ي ف أربعة �ش ضخمة ب�ي

قاعة  الذي تم إطالقه من  نامج  بال�ب المشاركات  الطالبات  السعودية، وبلغ عدد  أرامكو  كة  بداع، تحت مظلة �ش والإ
ة جواهر بنت نايف بمن�ب كلية العلوم بالريان )3٩( طالبة من المرحلة الثانوية من مناطق المملكة المختلفة. الأم�ي

ي جامعات المملكة لطالب وطالبات المرحلة 
رساء منهج البحث العلمي �ف نامج له طبيعة علمية خاصة ويعت�ب ثروة لإ ال�ب

ي المنهج العلمي 
ف الطالبات من تب�ف ي المقام الأول وتمك�ي

ي �ف
نامج إل تحويل المملكة لمجتمع معر�ف الثانوية، ويهدف ال�ب

ي المجال العلمي ولتحديد 
ف علماء ورواد المستقبل �ف ات لتجه�ي ي المخت�ب

ي �ف
ف الدرس النظري والعمل البح�ش بالجمع ب�ي

ي مراحل مبكرة.
هويتهن العلمية �ف

، ومروراً  نامج بدءاً من السكن الداخىلي ات المكانية لل�ب ف ي إتاحة المرافق والتجه�ي
ي مساهمة كلية المجتمع بالدمام �ف

تأ�ت
بالقاعات والم�ح الأكاديمي.

وع الرابع الم�ش
SA-RSI ي الصيفي

ثرا�أ نامج الإ ال�ب
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بمساراتها  الدمام  بجامعة  المجتمع  لكليات  الأعمال  إدارة  خطة  استكمال  ي 
يأ�ت المنجزة  الأكاديمية  المشاريع  ضمن 

ي حظيت بالعناية والهتمام 
الأربعة وفقاً لنماذج الهيئة الوطنية لالعتماد الأكاديمي، وجاءت عىل قائمة المشاريع ال�ت

ي صورة تكاملية وقد استوفت أركانها وفصولها، واستصدارها أيضاً عىل هيئة مجلد 
ي تضافرت فيها الجهود لتخرج �ف

ال�ت
قائم بتفاصيل هذه الخطة. 

وع الخامس الم�ش
امج دبلوم إدارة الأعمال - كليات المجتمع بجامعة الدمام  الخطط الدراسية ل�ب



115

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

وع كحقيبة  ي هذا الم�ش
ي حكمهم، يأ�ت

ضمن جملة استعدادات إدارة الكلية لتهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد ومن �ف
بأخالقيات  والتوعية   ، المؤسسي الولء  وتعزيز  وأهدافها،  ورسالتها  بالكلية  التعريف  عملية  تكفل  داعمة،  ونية  الك�ت
دارية  المهنة، إضافة إل تعريف الموظف بحقوقه وواجباته حسب اللوائح والأنظمة، مع باقة من الملفات والنماذج الإ
ف إحداهما  مجة وبواجهت�ي والأكاديمية تم جمعها بعناية ليتم تقديمها للعضو الجديد عىل هيئة قرص مرن بنظام ال�ب

ف التبويبات المختلفة والتحميل منها عىل السواء.  ية تمكن المتصّفح من النتقال ب�ي ف عربية والأخرى باللغة النجل�ي

وع السادس الم�ش
ي حكمهم

ي لتهيئة أعضاء هيئة التدريس ومن �ف
و�ف لك�ت وع الإ الم�ش
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وع بطاقات الوصف الوظيفي صّمم لتحديد معالم كل وظيفة من الوظائف الموجودة �ف نطاق العمل الأكاديمي  م�ش
ي شاغليها. وهو أساس لوضع نظام 

تتوافر �ف ال�ت يجب أن  وط  الواجبات والمسئوليات والمتطلبات وال�ش من حيث 
ية الحالية والمتوقعة. ف الأفراد وتحديد الحتياجات الدقيقة من الموارد الب�ش يستند عليه عند اختيار وتعي�ي

وع امتداداً للنجاح الذي حققه دليل المهام الوظيفي المقّدم خالل العام الجامعي المنرصم، ومن  ي هذا الم�ش
يأ�ت

ي رُسم بها الهيكل التنظيمي للكلية. 
خاللهما تتكامل الصورة الشاملة ال�ت

دارية والتعليمية عىل اختالف اتجاهاتها، ويتم  وع بالتفعيل والتطبيق العمىلي لكافة أعمال الهيئة الإ حظي هذا الم�ش
استصدار الالزم منها تباعاً لستيفاء الأعمال المستحدثة بما يتوافق مع الحتياجات وطبيعتها. 

القوة  نقاط  الضوء عىل  تجويده وتسليط  نحو  إيجابية  المستفيدين كخطوة  رأي  أخذ  النوعي  العمل  يستوجب هذا 
وع بعد انتهاء  لتعزيزها ولتفادي ثغراته عىل الجانب الآخر واستكماله، وهذا حتماً ما ستمثله المرحلة الثانية من الم�ش

دورته التجريبية الأول.

وع السابع الم�ش
وع بطاقات الوصف الوظيفية م�ش
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مشاريع البنية التحتية

مستمر تم إنجازه وع الم�ش م

√ اعتماد المب�ف الأكاديمي كمب�ف صديق للبيئة ١

√ ي المب�ف الرئيسي
نت لمرافق الكلية المستخدمة �ف وع نقاط الن�ت م�ش 2

√ ات التقنية  ف ي المب�ف الرئيسي وتزويدها بالتجه�ي
دارية الرئيسية �ف تأثيث المكاتب الإ 3

√ ات التقنية ف ي المب�ف الرئيسي وتزويدها بالتجه�ي
تأثيث غرف أعضاء هيئة التدريس �ف 4

√ يا الكلية تأثيث كافت�ي 5

√ تهيئة م�ح الكلية بطاقة استيعابية تصل 3٠٠ شخص ٦

√ ونية لك�ت اتها الإ ف إنشاء المكتبة وتجه�ي 7

√ ات التقنية  ف ي التوسعة الجديدة وتزويدها بالتجه�ي
دارية �ف تأثيث المكاتب الإ 8

√ ات التقنية ف ي  التوسعة الجديدة وتزويدها بالتجه�ي
تأثيث غرف أعضاء هيئة التدريس �ف ٩

√ ات التقنية  ف ي التوسعة الجديدة وتزويدها بالتجه�ي
تأثيث تسع قاعات دراسية �ف ١٠

√ ات التقنية ف ي المب�ف الرئيسي وتزويدها بالتجه�ي
تأثيث ثالثة معامل للحاسب �ف ١١

√ تأثيث القاعة التدريبية التفاعلية ١2

√ ي الدور الأول
ف مقهى للطالبات �ف تجه�ي ١3

√ دارة والطالبات من الخارج تطوير مدخل الإ ١4

√ ونية الأقفال اللك�ت ١5

√ توف�ي خزائن للطالبات ١٦

√ ها بفيديو كونفرنس وبرط البث بغرفة الأعضاء )رجال( ف ف الورشة التدريبية وتمي�ي اكتمال تجه�ي ١7

√ اكتمال تأثيث مدخل الدارة ١8



119

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

سابعًا: اإلجنازات واملعوقات واملقرتحات

نموذج رقم )٦5(
ي عام ١43٦/١435هـ

حات عالجها  �ف ي واجهت الجهة ومق�ت
نجازات والمشاكل والصعوبات ال�ت الإ

حة لعالج المشكالت والتغلب  الإجراءات المق�ت
عىل الصعوبات

ي 
المشاكل والصعوبات ال�ت

واجهتها الجهة خالل العام
نجازات المتحققة خالل العام الإ م

• تفعيل نظام الأجر بالساعة
ات من خريجات برنامج خادم  ف • الستعانة بالمم�ي

ف لالبتعاث الخارجي يف�ي ف ال�ش الحرم�ي

كاديمية  أوالًً: الجوانب االأ
• قلة أعداد المتعاقدين من أعضاء 

هيئة التدريس

افتتاح سبعة مسارات أكاديمية دفعة 
واحدة )مسار علوم الحاسب، مسار تقنية 
المعلومات، مسار نظم المعلومات، مسار 

ف ومسار  المالية، مسار الستثمارـ مسار التأم�ي
مداد( إدارة الإ

١

تشكيل لجنة استكمال صياغة الخطط الدراسية 
نامج الدبلوم المشارك – إدارة الأعمال وتم  ل�ب

إتمامها فعلياً

• عدم اكتمال توصيف الدبلوم 
المشارك لقسم إدارة الأعمال

• الرفع لعمادة التصالت 
• توجيه الأقسام للبحث عن بدائل 

• عدم توفر بعض برامج الحاسب 
ي خطط الأقسام 

لي الواردة �ف
الآ

ي الكلية ضمن المب�ف 
ف مب�ف التوسعة �ف • استكمال تجه�ي

داري الإ
•  متابعة النجاز بشكل دائم  مع وضع حلول بديلة 

ي الموعد المأمول
ي حال  عدم استالمه �ف

�ف

ثانياً: جوانب البنية التحتية 
»القاعات الدراسية«

عدم  جاهزية  المب�ف الأكاديمي حالياً  
لستيعاب الأعداد المتوقعة  للسنة 

القادمة

ف  دارة المشاريع والعمل عىل جعل نافذت�ي تم الرفع لإ
ي كل قاعة ومعمل و مكتب إداري 

قابلة للفتح �ف
والنتهاء منه فعلياَ، استكمالً لدوافع الأمن والسالمة

داري مع  ي المب�ف الإ
انعدام التهوية �ف

عدم قابلية نوافذ القاعات الدراسية 
والمعامل والمكاتب الدارية  للفتح 
امن مع  وقوع بعض حالت  ف والم�ت

غماء الإ

ة  ف ف أحد المعامل بهذه الم�ي تم الرفع بذلك وتجه�ي
فعلياً

عدم وجود معمل  يخدم ذوي 
ف  الحتياجات الخاصة  المستخدم�ي

للكراسي المتحركة 

تم الرفع بذلك عدة مرات ورغم محاولت الصيانة 
لحلها إل أن  المشكلة ماتزال قائمة 

ي 
وجود مشكلة عدم موازنة التكييف �ف

داري المب�ف الإ

ونية وتنفيذه فعلياً تم الرفع باستبدالها بأقفال الك�ت

تكرار مشاكل أقفال أبواب القاعات 
لي 

الدراسية ومعامل  الحاسب الآ
ي حجز الطالبات داخل 

وتسببها �ف
القاعات

ات الصوت والسماعات المتحركة لكل قاعة  توف�ي مك�ب
مرئية

ي القاعات 
عدم وضوح صوت الأستاذ �ف

المرئية

تم الرفع بذلك عدة مرات ورغم محاولت الصيانة 
لحلها إل أن  المشكلة ماتزال قائمة 

عارة  قلة الكتب الورقية المتاحة لالإ
ي 

ي مكتبة الكلية، وارتفاع أسعارها �ف
�ف

المكتبات التجارية

افتتاح مكتبة كلية المجتمع كأحد فروع 
ف عليها عمادة  ي ت�ش

مكتبات الجامعة ال�ت
المكتبات ورفدها بالكتب المرجعية

2

ي 
عارة �ف •  الرفع لعمادة شؤون المكتبات لزيادة نسخ الإ

مكتبة الكلية 

وع الكتاب الرقمي لطالبات قسم  •  البدء بم�ش
لي بنسبة 55% من إجمالي الكتب والتدرج 

الحاسب الآ
وع ي الم�ش

ف قسم إدارة الأعمال �ف مستقبالً لتضم�ي

ي بوابة المكتبة 
عدم توفر عداد �ف

بنظام حماية من ال�قة. كذلك عدم 
استكمال أثاث المكتبة.

تم الرفع بذلك و بانتظار التوريد  
ي 

تم الرفع وبانتظار توف�ي موظفة  متخصصة �ف
المكتبات 

عدم وجود  أمينة مكتبة   متخصصة  
ي مكتبة الكلية 

�ف
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حة لعالج المشكالت والتغلب  الإجراءات المق�ت
عىل الصعوبات

ي 
المشاكل والصعوبات ال�ت

واجهتها الجهة خالل العام
نجازات المتحققة خالل العام الإ م

تم الرفع لعمادة المكتبات  لتوف�ي آلة تصوير ولتأخر 
التوف�ي تم الرفع بطلب برنامج يحمل عىل آلة التصوير  

موجودة  بالكلية  لتعمل كآلة تصوير بنظام البطاقة 
ف توف�ي الة التصوير المخصصة للمكتبة  وتم  لح�ي

ي انتظار التحميل 
توريد الجهاز وهلل الحمد  و�ف

عدم توفر آلة تصوير بالمكتبة  
والتطلع لأن يكون تكون  بنظام 

البطاقة 

ي لقسم 
و�ف وع الكتاب اللك�ت تشكيل لجنة م�ش

ة  لي  برئاسة سعادة الدكتورة من�ي
الحاسب الآ

المهاش�ي لستعجال بحث أفضل مصادر التعلم 
ي الجامعات العالمية  

البديلة وفق معاي�ي التدريس �ف
المناظرة

•  استبدال الكتب والستعانة بمصادر المكتبة 
ي 

و�ف الرقمية السعودية الضخمة 3١٠ ألف كتاب اليك�ت
ي لكل مقرر 

تها مع البقاء عىل التوصيف المعر�ف وفل�ت
ي ل 

مجة ال�ت وتغي�ي بعض توصيفات مقررات ال�ب
ي الحديث

تناسب التطور المعلوما�ت
وع والرفع به لستكمال الجراءات  •  استكمال الم�ش

الرسمية من خالل اللجنة الدائمة للخطط والتحصل 
وع رائدات  عىل الموافقة برقم 5/١٠٩٠٦  كجزء من م�ش

وع تطوير البيئة التعليمية  ي وم�ش
و�ف التعليم اللك�ت

ونية بكلية المجتمع بالدمام  اللك�ت

•  ارتفاع أسعار الكتب الورقية
ي 

•  عدم مناسبة الكتب الواردة �ف
الخطة الدراسية بقسم الحاسب 
ي 

ي المعلوما�ت
ل�عة التطور التق�ف

ين عن اعادة طباعة  واحجام النا�ش
ي تجاوز تاريخ اصدار 

الكتب وال�ت
بعضها الأربعة ع�ش عاماً 

ي بقسم الحاسب 
و�ف وع الكتاب اللك�ت م�ش

لي  والذي تحصل عىل موافقة اللجنة 
الآ

الدائمة للخطط برقم ٦٠٩٠١ وسيبدأ العمل به 
اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل باعتباره 

وع أكاديمي مؤسسي لتحويل 55% من  أول م�ش
ونية مجانية كتب الطالبات لكتب الك�ت

3

جمة وتشكيل فريق عمل من أعضاء  •  إنشاء وحدة لل�ت
هيئة التدريس المتخصصات كخطوة أولية

جمة عىل وظيفة إدارية •  استقطاب م�ت

الحاجة إل تحويل النماذج 
والخطابات والأدلة والأصول إل 

نصوص ثنائية اللغة

حرص جميع ما يحتاجه عضو هيئة التدريس 
ضمن دليل تهيئة أعضاء هيئة التدريس 

ي والجاري إتاحته من خالل موقع 
و�ف اللك�ت

، ضمن ما يفوق 2٩ كتيب  ف الكلية باللغت�ي
مفصل وملخص ونموذج، وبواجهة تدعم 

ية  ف ف العربية والنجل�ي اللغت�ي

4

لي
ي الحاسب الآ

داري المتخصص �ف الستعانة بالكادر الإ ونية للمحتويات  مجة اللك�ت ال�ب

ي مجال 
•  تنظيم سلسلة من الورش التدريبية المكثفة  �ف

ي ومجال التطوير الجامعي و مجالت 
و�ف التعليم اللك�ت

الجودة والعتماد الأكاديمي
•  استحداث اجتماعات دورية مع أعضاء هيئة 

ة المهاش�ي ومتابعة  اف الدكتورة من�ي التدريس با�ش
وع  فريق العمل بالم�ش

ي التابعة لوكالة 
و�ف •  استحداث وحدة التعليم اللك�ت

الشؤون الأكاديمية
ي الحاسب 

•  استقطاب عضو إداري بمؤهل الماجست�ي �ف

لي
الآ

وع كأحد متطلبات  •  استحداث الم�ش
ي 

و�ف وع رائدات التعليم اللك�ت م�ش
دون استعداد أو تنسيق مسبق مع 
ي والتعلم 

و�ف عمادة التعليم الك�ت
عن بعد

•  حداثة أعضاء هيئة التدريس 
ي جانب التعليم 

وانخفاض المعرفة �ف
ي بداية الأمر

ي �ف
و�ف اللك�ت

•  الحاجة إل عضو متخصص ومتفّرغ 
يتول عملية المتابعة

ي 
و�ف وع تطوير بيئة التعليم اللك�ت م�ش

ي مسار 
ي كلية المجتمع بالدمام الكلية �ف

�ف
التحدي الحقيقي لتطوير جميع مقررات 

الفصل الدراسي الحالي ضمن قوالب الجودة 
ونية المعتمدة لدى عمادة التعليم  اللك�ت
ي وما أتبعه من تطوير المحتوى 

و�ف اللك�ت
الرقمي وتدريب ٩5.7% من أعضاء هيئة 

التدريس عىل القوالب المطورة من البالك 
وع عن استحداث ١4 مقرر  بورد وليثمر الم�ش

) نموذجي )أساسي

5
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حة لعالج المشكالت والتغلب  الإجراءات المق�ت
عىل الصعوبات

ي 
المشاكل والصعوبات ال�ت

واجهتها الجهة خالل العام
نجازات المتحققة خالل العام الإ م

كة ارامكو السعودية بالخطط الدراسية  تم رفد �ش
والكتب المرجعية مع استمرار التنسيق للتحصل عىل 
امج التعليمية لسوق العمل  نتائج تقييم مناسبة ال�ب

امجي، والبدء  وعالقة ذلك بالتحصل عىل العتماد ال�ب
ي المستمرة استعداداً 

لتنسيق عمليات التدريب التعاو�ف
اكات  كاء و�ش لالنتقال لمراحل متقدمة بتسمية �ش

ات المهنية. وتبادل الخ�ب

الصورة الذهنية لمخرجات 
كليات المجتمع بالمملكة العربية 

السعودية

وع تطوير مخرجات كليات المجتمع  •  م�ش
وهو أحد المشاريع المنبثقة من اتفاقية 
ف جامعة  اتيجية ب�ي مذكرة التفاهم الس�ت

الدمام وأرامكو السعودية  وتضمينه 
امج التعليمية  تقييم مدى مناسبة ال�ب

كة أرامكو السعودية، تطوير  ي �ش
للعمل �ف

امج الأكاديمية،  واستحداث المقررات لل�ب
تطوير الأدوات والأساليب التعليمية لضمان 
مواءمة الخريجات لسوق العمل، استحداث 

معاي�ي القبول والتدريب
اكات التدريب العمىلي  •  إتاحة وتفعيل �ش

. ي
ي المسار المه�ف

ي للطالبات �ف
التعاو�ف

٦

وع  لعمادة خدمة المجتمع  ك تفاصيل الم�ش ت�ت
والتنمية المستدامة

ي الكلية والحاجة 
قلة الكادر الداري �ف

لبدء العمل عىل التوظيف المبا�ش 

حسب الحتياج التخص�ي

وع الدراسة المسحية  المشاركة ضمن م�ش
ي والذي 

لمركز الملك عبدالعزيز الثقا�ف
ف عليه عمادة خدمة المجتمع والتنمية  ت�ش

المستدامة

7

١- استحداث وحدة لدعم البحوث المجتمعية 
والتنموية  بالجامعة

ي البحوث المجتمعية 
ف �ف 2-  دعم الأعضاء المشارك�ي

بحوافز ومكافآت مادية ومهنية وجوائز أسوة بجائزة 
ف بالتدريس التم�ي

3-  تخفيف الأعباء التدريسية

١-  عدم وجود وحدة بحثية مساندة
2-  قلة اقبال أعضاء هيئة التدريس 

عىل البحوث المجتمعية التنموية 
قية  اطات ال�ت لعدم ارتباطها باش�ت

الأكاديمية لالأستاذ المشارك والأستاذ
3-  ضيق الوقت

ي عدد من الدراسات العلمية 
المساهمة �ف

وأوراق العمل والمبادرات 
١- )مبادرة المدارس الآمنة( ضمن الملتقى 

ف التثقيفي بمركز جونز هوبك�ف
ف مخرجات   2- الدراسة الخاصة بـ )الموائمة ب�ي

التعليم ومتطلبات سوق العمل( برقم 
)3٠١٦/2(

 3- الدراسة الخاصة )بـتطوير كليات المجتمع 
اتيجية  ي محاكاة لس�ت

بالجامعات السعودية �ف
ي والمستند عىل البدء 

التحول لقتصاد معر�ف
اتيجية  بتفعيل المرحلة الثانية من الس�ت

الوطنية للتحول لمجتمع المعرفة الموسومة 
ة التغي�ي والقيام باصالحات  بال�اع بوت�ي
هيكلية( برقم )١8٦3٩( وتمت المشاركة بها 

ة نورة باعتبار كلية  ضمن ملتقى جامعة الأم�ي
المجتمع بالدمام أحد النماذج الرائدة لكليات 

المجتمع بالمملكة.
ي 

4-الدراسة الخاصة بـ )تعزيز التوسع �ف
( ومراجعة دور التعليم  ي

ي والمه�ف
القبول التق�ف

ي استيعاب 25% من القبول الجامعي 
ي �ف

التق�ف
وغ�ي ذلك من السهامات المجتمعية التنموية

8

وع )كلية  فة عىل الم�ش ك التفاصيل للجهة الم�ش ت�ت
العلوم بالدمام(

جاهزية السكن
وع موهبة  المساهمة باستضافة طالبات م�ش

ف عليه كلية العلوم بالدمام والذي ت�ش
٩
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حة لعالج المشكالت والتغلب  الإجراءات المق�ت
عىل الصعوبات

ي 
المشاكل والصعوبات ال�ت

واجهتها الجهة خالل العام
نجازات المتحققة خالل العام الإ م

ف  قاعة التدريب التعاونية بكامل  تم الرفع لتجه�ي
المستلزمات التقنية، والنتهاء من تنفيذها واستخدامها

استكمال احتياجات البنية التحتية 
دارية  لمرافق الكلية والمكاتب الإ

ومتابعة الرعاية الصحية والغذائية:
قامة  عدم وجود قاعة مناسبة لإ

الدورات
 و ورش العمل.

جوانب أخرى  .. ١٠

ي انتظار التوف�ي .
ها و�ف تم الرفع بطلب توف�ي

عدم  وجود أجهزة هاتف سيسكو  
لجميع منسوبات الكلية  من عمادة 

التصالت وتقنية المعلومات

تم الرفع بذلك وبانتظار التوريد
ي 

عدم توفر نظام الدعم الف�ف
الموحد )الهلب ديسك( من عمادة 

التصالت وتقنية المعلومات

وع  ي م�ش
تم الرفع لعمادة التصالت وإدراج الكلية �ف

ي انتظار التنفيذ
البنية التحتية الرابعة و�ف

ي الكلية
عدم توفر شبكة لسلكية �ف

تم الرفع لعمادة التصالت والمشاريع وحل مشكلة 
نت فقد تم  الكهرباء بتوف�ي نظام بديل. أما الن�ت

وع البنية التحتية الرابعة وبانتظار  إضافة الكلية لم�ش
التنفيذ

ي مب�ف الكلية  
نت وانقطاعه �ف بطء الن�ت

امن أحيانا مع انقطاع الكهرباء ف والم�ت

ي انتظار  ربطها بشبكة 
تم توف�ي شاشات إعالنية و�ف

الجامعة
عدم توفر شاشات إعالنية مربوطة 

بالجامعة .

•  استخدام بهو الكلية الرئيسي
•  متابعة تسليم الم�ح واستكمال التأثيث وافتتاحه 

فعليا

قامة  عدم وجود مكان مناسب لإ
فعاليات  الكلية

ها من السلفة المالية تم توف�ي
ات كافية لإجراء  عدم وجود بروجك�ت

كة الفعاليات المش�ت

تم الرفع بذلك وحل المشكلة
ي بعض 

وجود بعض العيوب الفنية �ف
الأثاث المورد  للكلية

دارة المشاريع تم تطوير المدخل بعد الرفع لإ
عدم مناسبة مدخل الكلية الرئيسي   

وانعدام خصوصية المتواجدين 
داخل المب�ف

دارة المشاريع و تم استبدالها تم الرفع لإ
عدم مالءمة أبواب المخارج لعملية 

الإخالء

تم الرفع بها للمشاريع ومعالجتها
الشكوى من استمرار الروائح المزعجة 

الصادرة من  بعض دورات المياه

ي انتظار  زيادة العدد 
تم الرفع لوكيل الجامعة و�ف

المخصص للكلية
داري  قلة موظفات الأمن بالمب�ف الإ

خاصة مع توسع الكلية

ي 
دراج �ف ي انتظار الإ

تم رفع الحتياج الوظيفي و�ف
المفاضالت الوظيفية المقبلة

ي 
داري  بصفة عامة �ف قلة الكادر الإ

الكلية
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حة لعالج المشكالت والتغلب  الإجراءات المق�ت
عىل الصعوبات

ي 
المشاكل والصعوبات ال�ت

واجهتها الجهة خالل العام
نجازات المتحققة خالل العام الإ م

نتطلع مع النتقال ال المب�ف الجديد ان يحل هذا 
العجز.

عدم  وجود مكاتب ادارية كافية 
لحتياج الكلية

ي 
عدم وجود   مستودعات كافية �ف

ي الحالية
المبا�ف

جوانب أخرى  .. ١٠

تم الرفع بها ولم يتم توظيف أو تدوير أي أخصائية 
ح�ت تاريخه

عدم توفر أخصائية تغذية

ي المب�ف الجديد
ها �ف تم الرفع بها وسيتم توف�ي عدم توفر عيادة طبية بالكلية

يا الناعورة مع توف�ي مقهى  الستبدال المتعهد بكاف�ت
ي كخيار آخر للطالبات

دولسش
ي واحد هو نوريات 

وجود متعهد غذا�أ
وشكوى الطالبات المتكرر منه

تم رفع عدة خطابات لتوف�ي أخصائية تغذية  و 
ف . اما فيما يخص مخالفة تاريخ  ي انتظار التعي�ي

�ف
الصالحية فقد تم الرفع  بذلك ورصد غرامات مالية 

ف عىل المخالف�ي

ام  المتعهدين  ببعض  ف عدم ال�ت
المعاي�ي   الصحية و أهمها تاريخ 

الصالحية

تم الرفع بذلك
ام المتعهدين بالأسعار   ف عدم ال�ت

المتفق عليها

ي انتظار التوريد
تم الرفع بذلك و�ف

ي كافية 
عدم توفر آلت بيع ذا�ت

للطالبات وعزوف متعهدي الآلت عن 
ها توف�ي

تم الرفع ولم تتم الموافقة
عدم توفر برادات مياه للطالبات 
ومخالفة ذلك لبنود هيئة الرقابة 

والتحقيق

ونية تمكن وحدة القبول والتسجيل   تفعيل استبانة إلك�ت
من تحديد الأعداد

مشكلة التقدير الفعىلي للشعب 
الدراسية وتحديد السعة لها

الرفع لسعادة عميد القبول والتسجيل لبحث آلية 
توجيه الطالبات للجهة المخولة منها لالزدواجية وتفادياً 

لتعلق الحالت

إحالة الطلبات الأكاديمية الخاصة 
ية إل  بحالت طالبات السنة التحض�ي

حساب وكلية الشؤون الأكاديمية
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ثامنًا : موضوعات أخرى

إصدار عدد من المطبوعات ع�ب مطابع الجامعة:

الجهة المنفذة اللغة نوع المطبوعة اسم المطبوعة م

وكالة الجودة والتطوير ية ف نسخة عربية وأخرى انجل�ي بروشور بروشور كلية المجتمع ١

وكالة الجودة والتطوير ية ف نسخة عربية وأخرى انجل�ي كتيب ي التدريس
ف �ف جائزة جامعة الدمام للتم�ي 2

وكالة الجودة والتطوير ية ف نسخة عربية وأخرى انجل�ي كتيب كتيب كلية المجتمع بالدمام 3

وكالة الجودة والتطوير ية ف نسخة عربية وأخرى انجل�ي قاطع فلسفة الكلية 5

وكالة الجودة والتطوير ية ف نسخة عربية وأخرى انجل�ي بروشور
ي للمستندات 

و�ف بروشور آلية التسليم اللك�ت
ي الأقسام 

المتعلقة بالمقررات الدراسية �ف
الأكاديمية

٦

وكالة الجودة والتطوير ية ف نسخة عربية وأخرى انجل�ي بروشور مهام منسق المقرر الدراسي 7

وكالة الجودة والتطوير ي عر�ب بروشور مهام مساعد الستاذ 8

وكالة الجودة والتطوير ي عر�ب بروشور بروشور رؤية واهداف ورسالة الجامعة ٩

وكالة الشؤون الأكاديمية ية ف نسخة عربية وأخرى انجل�ي بروشور بروشور أسئلة الختبارات اعدادها وضوابطها ١٠

وكالة الشؤون الأكاديمية ي عر�ب كتيب رشاد الجامعي دليل الطالبة للتوجيه والإ ١١

وكالة الشؤون الأكاديمية ي عر�ب كتيب رشاد الأكاديمي دليل الطالبة للتوجيه والإ ١2

وكالة الشؤون الأكاديمية ي عر�ب بروشور بروشور تسجيل المقررات ١3

وكالة الشؤون الأكاديمية ي عر�ب بروشور بروشور وحدة القبول والتسجيل ١4

وكالة الشؤون الأكاديمية ي عر�ب بروشور بروشور وحدة الختبارات المركزية ١5

وكالة الشؤون الأكاديمية ي عر�ب بروشور رشاد الأكاديمي بروشور وحدة الإ ١٦

وكالة الشؤون الأكاديمية ي عر�ب بروشور ي
و�ف لك�ت بروشور وحدة التعليم الإ ١7

وكالة الشؤون الأكاديمية ي عر�ب بروشور رشاد الجامعي بروشور وحدة التوجيه والإ ١8

وكالة الشؤون الأكاديمية ي عر�ب بروشور بروشور وحدة الجداول المركزية ١٩

وكالة الشؤون الأكاديمية ي عر�ب بروشور بروشور كيف تذاكرين جيداً 2٠

وكالة الشؤون الأكاديمية ي عر�ب بروشور ي
بروشور طموحي تفو�ت 2١

وكالة الشؤون الأكاديمية ي عر�ب بروشور ي ضغوطاتك النفسية بروشور تجن�ب 22

وكالة الشؤون الدارية والمالية ي عر�ب بروشور
بروشور طريقة الوصول لبوابة المصادر 

ونية لجامعة الدمام لك�ت الإ
23
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الجهة المنفذة اللغة نوع المطبوعة اسم المطبوعة م

وكالة الشؤون الدارية والمالية ي عر�ب كتيب داري دليل الموظف الإ 24

وكالة الشؤون الدارية والمالية ية ف نسخة عربية وأخرى انجل�ي بروشور عضو التدريس المتعاقد 25

لي
قسم الحاسب الآ ية ف نسخة عربية وأخرى انجل�ي بروشور لي

بروشور برنامج الحاسب الآ 2٦

قسم ادارة الأعمال ية ف نسخة عربية وأخرى انجل�ي بروشور بروشور برنامج ادارة الأعمال 27
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تاسعًا : امللحقات

1. الهياكل التنظيمية 
داري للكلية ١- الهيكل التنظيمي الإ

داري للقسم الأكاديمي 2-  الهيكل التنظيمي الإ
دارة الجودة 3- الهيكل التنظيمي لإ

نات 2. مرافق الكلية والتجه�ي

3. االأنشطة والفعاليات
أولً :اللقاءات الودية لمنسوبات الكلية

ثانياً: انشطة التعليم المستدام وخدمة المجتمع
ثالثاً: فعاليات التعريف بالكلية

رابعاً: الفعاليات الأمنية
دارية والتعليمية ي لأعضاء الهيئة الإ

خامساً: التطوير المه�ف
التعليم الجامعي  .١

ي
و�ف التعليم اللك�ت  .2

الجودة والعتماد الأكاديمي  .3
الرشاد الجامعي   .4
الرشاد الكاديمي  .5
التطوير الداري  .٦

متقنيات التعليم  .7
امج  الموجهة للطالبات سادساً: الورش التدريبية وال�ب

الجودة والعتماد الأكاديمي  .١
الرشاد الجامعي   .2
الرشاد الكاديمي  .3

ي
و�ف التعليم اللك�ت  .4
سابعاً: أنشطة الأندية العلمية

ثامناً: فعاليات الأنشطة الالمنهجية 

4. المطبوعات

5. خطابات الشكر والتقدير
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١. الهياكل التنظيمية
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٢.  مرافق الكلية 

مخطط الكلية

الدور الأول

ي 
الدور الأر�ف
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نات التغطية المصّورة للمرافق والتجه�ي

البهو الرئيسي
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دارية المكاتب الإ
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مكاتب أعضاء هيئة التدريس



134

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

القاعات الدراسية 
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ي
القاعات الدراسية  - النظام المر�أ
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معامل الحاسب
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يا الكفت�ي
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المكتبة
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ممرات الكلية 
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عالنية شاشات البالزما الإ
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ي
و�ف نظام النتظار اللك�ت
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احة الموظفات  اس�ت
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الم�ح
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الخزائن الطالبية
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ورشة التدريب الطالبية
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٣.  األنشطة والفعاليات  

أوالً : اللقاءات الودية لمنسوبات الكلية:

اللقاء م

حفل استقبال أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الجامعي ١435-١43٦ هـ ١

ي
دارية الجدد للفصل الدراسي الثا�ف حفل استقبال الهيئة التدريسية والإ 2
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف اللقاء:

المستفيدات:

الخميس  ١٦ ذو القعدة ١435 هـ

وحدة العالقات العامة.

دارية والتعليمية  احة أعضاء الهيئة الإ اس�ت

حيب بأعضاء هيئة التدريس الجدد. ١- ال�ت

دارية، وتوزيع الحقيبة التعريفية 2- تهيئة الأعضاء الجدد بالتعريف بهيكلة الكلية و الأنظمة الإ

ي إنجازات الكلية 
ف �ف دارية والتعليمية  المساهم�ي 3- تكريم أعضاء الهيئة الإ

دارية       أعضاء الهيئة الإ

أعضاء الهيئة التعليمية  

ي أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الجديد 1.  حفل استقبال منسو�ب



148

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

التغطية المصورة:

بطاقة الدعوة وفقرات الحفل

حقيبة تهيئة عضو هيئة التدريس ومحتوياتها

جانب الضيافة
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف اللقاء:

المستفيدات:

ي   ١43٦ هـ
الخميس  3٠ ربيع الثا�ف

دارية والمالية وكالة الشؤون الإ

دارية  والتعليمية احة أعضاء الهيئة الإ اس�ت

ف رؤية ورسالة الجامعة عالن عن تدش�ي ١. الإ

دارية والتعليمية الجدد حيب بأعضاء الهيئة الإ 2. ال�ت

دارية 3.  التعريف بالوكالت والوحدات الإ

4. التعريف بقيم كلية المجتمع بالدمام

دارية والتعليمية والتعريف بالتقويم  5. التهيئة لعملية تقويم الأداء الوظيفي لأعضاء الهيئة الإ

ي للعضو وأهميته
الذا�ت

ي كل من
٦. المشاركة الجماعية �ف

• تهنئة المحارصف مريم شاهد لحصولها عىل الميدالية الذهبية عن أبحاث الماجست�ي من جامعة 

ي باكستان
BABRIA UNIVERSITY KARACHI  �ف

• التهنئة بقدوم المواليد الجدد لبعض منسوبات الكلية 

ع بما قدمته منسوبات الكلية  يف؛ والت�ب ي وفاة الطالبة أث�ي محمد ال�ش
• تقديم واجب العزاء �ف

. ي برنامج قطاف الخ�ي
للندوة العالمية للشباب السالمي �ف

ي تناول الغداء 
7.  استضافة الجميع �ف

دارية والتعليمية أعضاء الهيئة الإ

ي
دارية الجدد للفصل الدراسي الثا�ن 2. حفل استقبال الهيئة التدريسية واالإ
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التغطية المصورة:





152

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

ثانياً: انشطة التعليم المستدام وخدمة المجتمع

النشاط أو الفالية م

ف – برنامج الدعم الوظيفي وع تمك�ي التعريف بم�ش ١

كة أرامكو ي �ش
ي جامعة الدمام وإدارة التدريب والتطوير �ف

ف كليات المجتمع �ف ي ب�ي
ي المسار المه�ف

ك �ف لقاء التعاون العلمي المش�ت 2
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان:

الغرض من الركن: 

 

الفئات المستهدفة:

الخميس - الثالثاء  23-28 ذو القعدة ١435 هـ

 وكالة الجودة والتطوير

البهو الرئيسي للكلية 

ي 
ة الجامعة �ف ي كجزء من مس�ي

يأ�ت ف – برنامج الدعم الوظيفي الذي  وع تمك�ي التعريف بم�ش  .١

الشهادات  من  عدد  عىل  الحصول  بتسهيل  مهنياً  وتمكينهم  طالبها  مستقبل  ف  لتأم�ي سعيها 

افية. الح�ت

أركان  كأحد  دائماً  وعاً  المجتمع إل أن يكون م�ش كلية  وع وتوّجه  الم�ش عالن عن أهداف  الإ  .2

ي الكلية.
التعليم والتعلم القائمة �ف

3. توعية الطالبات حول أهمية حيازة الشهادات العالمية المعتمدة دولياًً

وع 4. إجراء الستبانات الرقمية واستطالع رأي الطالبات تجاه الم�ش

لي وقسم إدارة الأعمال
ية، قسم الحاسب الآ طالبات كلية المجتمع: طالبات السنة التحرصف

ن – برنامج الدعم الوظيفي وع تمك�ي 1.  التعريف بم�ش

رغبة  لديك  فهل  الكلية،  داخل  التدريب  أتيح  إذا 
افية؟ ي الحصول عىل هذه الشهادات الح�ت

جادة �ف
اهتمام  تعكس  ف  تمك�ي وع  م�ش فكرة  أن  ترين  هل 
وأنها  خاصة  المجتمع،  كلية  بطالبات  الجامعة 

داخل الكلية نفسها
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التغطية المصورة:
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان:

المشاركون:

التعريف باللقاء:

 

أهداف اللقاء:

الأحد ١2 ربيع الأول  ١43٦ هـ

وكالة الجودة والتطوير

ي
قاعة التدريب التعاو�ف

كة أرامكو السعودية ي جامعة الدمام، و�ش الأطراف  القيادية عىل جان�ب

كة أرامكو السعودية ضمن مذكرة  ي جامعة الدمام مع �ش
اكات كليات المجتمع �ف أحد برامج �ش

والدراسات  والبحوث  والتعلم،  التعليم  تشمل  مجالت  ي خمسة 
�ف للتعاون  مة  الم�ب التفاهم 

والمشاركة  والبتكار،  الأعمال،  ريادة   ، ي
المه�ف التطوير  إل  إضافة  والتطبيقية،  الأكاديمية 

المجتمعية.

١. استعراض شامل لخطط كلية المجتمع وبياناتها لتشمل:

الرؤية والرسلة والأهداف  •

امج الدراسية ال�ب  •

الفرص الوظيفية  •

ي كلية المجتمع بالدمام
مكتب التدريب والتعليم المستدام �ف  •

التوجهات المستقبلية  •

ف ف الجهت�ي 2. مناقشة أوجه التعاون الممكنة ب�ي

كة جاء ذكرها ضمن الجدول رقم )34(  صفحة رقم 84    3. الخروج بسلسلة من الأعمال المش�ت

التدريب  وإدارة  الدمام  جامعة  ي 
�ن المجتمع  كليات  ن  ب�ي ي 

المه�ن المسار  ي 
�ن ك  المش�ت العلمي  التعاون  لقاء    .2

كة أرامكو ي �ش
والتطوير �ن
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التغطية المصورة:
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ثالثاً: فعاليات التعريف بالكلية

النشاط أو الفالية م

ملتقى المهنة 2٠١5  ١

اللقاء التعريفي لطالبات المرحلة الثانوية 2
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف المعرض 

والفئة المستهدفة: 

مشاركـة كليـة 

المـجتـمع: 

 

١8 -2١  جمادى الأول  ١43٦ هـ

جامعة الدمام

 معارض الظهران الدولية

إعداد وتأهيل وتدريب  ي 
ي ودورها �ف

الوط�ف للنهوض بدورها  الدمام  من سعي جامعة  انطالقاً 

ي إيجاد 
الكفاءات وذلك بما تقدمه من تخصصات علمية وعملية, واستكمالً لدورها الحيوي �ف

ف  العمل وتحف�ي الالزمة لسوق  بالمهارات  الأعّزاء وتزويدهم  فرص وظيفية لطالباتها و طالبها 

ي انعقاد ملتقى المهنة 2٠١5 هذا العام.
روح ريادة الأعمال لديهم يأ�ت

ف إل دعوة المنظمات المختلفة الحكومية والخاصة 
ّ تسعى الجامعة من خالل هذا الحدث المتم�ي

وخريجيها  الجامعة  وطالب  لطالبات  لديها  المتوفرة  والوظيفية  التدريبية  الفرص  لعرض 

كة أو المؤسسة وكذلك للتعرف عىل تخصصات الجامعة بشكل أفضل. ولتعريفهم بأنشطة ال�ش

من  عدد  بحضور  الجامعة  تمثيل  ي 
�ف الجامعة  كليات  منظومة  ضمن  المجتمع  كلية  شاركت   •

ات الكلية. أعضاء هيئة التدريس وسف�ي

• تم توزيع عدد من المطبوعات التوزيعية وبلغة مزدوجة تضمنت: فلسفة الكلية - مطويات 

امج الأكاديمية  وكتيباتها ال�ب

ي الملتقى وقيادات عىل مستوى المنطقة وأكاديميات 
• تم استقبال عدٍد من الجهات المشاركة �ف

وعدد كب�ي من الطالبات.

ي تتمتع بها.
اتها ونقاط القوة ال�ت ف • قّدم للزائرات عرضا شامال عن الكلية ومم�ي

ي ملتقى المهنة 2015
1.  المشاركة �ن
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التغطية المصورة:
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف المعرض 

والفئة المستهدفة:

مشاركـة كليـة 

المـجتـمع: 

 

ي  ١43٦ هـ
23-2٦   جمادى الثا�ف

وكالة عمادة شؤون الطالبات  بالريان

كة بكليات مجمع الريان الصالة المش�ت

الجامعة  كليات  عن  الالزمة  المعلومات  لتقديم  العامة  الثانوية  طالبات  المعرض  يستهدف 

وتخصصاتها المختلفة لتهيئتهن للدراسة والحياة الجامعية.

بها ضمن مساحة تقّدر بـ )3 × 3 م( ولمدة ثالثة أيام،  تعريفياً خاصاً  •  قدمت الكلية ركناً 

داريات وطالبات الكلية. بمشاركة عدد من موظفات الكلية الإ

الأكاديمية،  امج  وال�ب تتبناها،  ي 
ال�ت القيم  وكذلك  ورسالة  لرؤية  استعراضاً  الركن  تضمن    •

افية للكلية. ولتوجهاتها الست�ش

 - الكلية  فلسفة  تضمنت:  مزدوجة  وبلغة  التوزيعية  المطبوعات  من  عدد  عىل  الركن  احتوى 

امج الأكاديمية – بروشورات تعريفية  وكتيباتها مطويات ال�ب

بية والتعليم  •  استقبل الركن عددا من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ووفود وزارة ال�ت

فات ومعلمات وطالبات. من م�ش

ي تتمتع بها، وتم توديعهن 
اتها ونقاط القوة ال�ت ف •  قّدم للزائرات عرضا شامال عن الكلية ومم�ي

هداءات التذكارية والورود. بتقديم الضيافة المناسبة وعددا من الإ

2.  اللقاء التعريفي لطالبات المرحلة الثانوية
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التغطية المصورة:
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رابعاً: الفعاليات االأمنية

النشاط أو الفالية م

الركن التعريفي بأدوات الأمن والسالمة ١

خطة الخالء 2

كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث 3
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف المعرض 

والفئة المستهدفة:

برنامج الركن 

التعريفي: 

المستفيدات:

الثالثاء  2١ ربيع الأول ١43٦ هـ

دارية والمالية  وكالة الشؤون الإ  .١

الشؤون الطالبية   .2

الأمن والسالمة بجامعة الدمام     .3

وحدة الأمن والسالمة بكلية المجتمع بالدمام.  .4

البهو الرئيسي للكلية 

ي تعتمد عليها  وطريقة عملها و أنواعها المختلفة 
التعريف بأهمية طفايات الحريق والفكرة ال�ت

ح لأدوات السالمة والسعافات الأولية . والمواد المستخدمة لإخماد الحرائق , و�ش

الأمن  بأدوات  الجامعة  ومنسوبات  التدريس  هيئة  أعضاء  و  الطالبات  تعريف  لأهمية  نظراً 

: ي
والسالمة فقد تم التحض�ي و الستعداد للركن التعريفي  بعمل الآ�ت

ف الركن التعريفي بأدوات السالمة والسعافات الأولية  • تجه�ي

• استعراض الأنواع المختلفة لطفايات الحريق

• التعريف بطريقة استخدام طفايات الحريق

• التعريف بمواقع مخارج الطوارئ بالكلية

- كيف نحقق الوقاية من الحريق- ي
ي الدفاع المد�ف

• توزيع منشورات عن )مفاهيم تهمك عن �ف

لية ضد الحرائق(. ف ي السالمة الم�ف
الجراءات والتداب�ي الوقائية �ف

كات المساندة . طالبات كلية المجتمع بالدمام وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبات الكلية وال�ش

1.  الركن التعريفي بأدوات االأمن والسالمة
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التغطية المصورة:
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الجهة المنظمة:

المكان:

التعريف بخطة 

االإخالء :

الهدف من الخطة:

ي خطة 
تم العمل �ن

ي  االإخالء التجري�ب

عل:

الفئات المستهدفة 

وأعدادهم :

دارية والمالية  وكالة الشؤون الإ

فة الشؤون الطالبية   م�ش

وحدة الأمن والسالمة بكلية المجتمع بالدمام.

البهو الرئيسي للكلية 

هي عبارة عن مواجهة الحالت الطارئة سواء بالستعداد لها أو توقعها و التعامل معها ، و ذلك 

لضمان توف�ي الحماية الشاملة الآمنة و لهذا كان لزاما وضع خطة وقائية  لإخالء مب�ف الكلية 

احتياطا لتكون عونا عند وقوع الحوادث و الأزمات ل قدر هللا .

ي كلية المجتمع بالدمام ومدى فاعليتها وجاهزيتها, والعمل 
اختبار خطط الطوارئ والسالمة �ف

ف فريق الأمن والسالمة  ي الكلية وتعزيز التواصل ب�ي
عىل تطبيق معاي�ي  موحدة لالأمن والسالمة �ف

 . ي
ي جامعة الدمام وادارة الدفاع المد�ف

�ف

تحدث  قد  ي 
ال�ت الأزمات  مواجهة  ي 

�ف الطالبات  و  الكلية  منسوبات  قدرات  و  بمهارات  الرتقاء 

ي المواجهة بأنواعها المختلفة .
ي تستخدم �ف

الهتمام باستكمال و تطوير الأجهزة و المعدات ال�ت

١-  تشكيل و تدريب فريق الأمن و السالمة بكل مب�ف و تحديد الواجبات و المهام المكلفة بكل 

منها.

التجمع  نقاط  إل  وتوجيههم  الحريق  إنذار  جرس  سماع  فور  شاغليها  من  ي 
المبا�ف إخالء    -2

المحددة سلفا خارج المب�ف .

3-  تم تنفيذ عملية الإخالء التجريبية، واستهدفت الأعداد الموضحة ادناه.

الطالبات )42١( منسوبات الكلية من وكيالت )5( إداريات )28( أعضاء هيئة التدريس)33(

ية )2٦( فات الخدمات )3( العامالت)١٠( موظفات السنة التحض�ي  م�ش

تنفيذاً لمبدأ السالمة للجميع وعمالً بثقافة التوعية الوقائية قامت كلية المجتمع بالدمام بتنفيذ خطة إخالء وهمية 

ي ١43٦ هـ.
وذلك يوم الأربعاء تاريخ ١2 جماد الثا�ف

2.  خطة االإخالء
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التغطية المصورة:
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كروكي خطة الخالء بكلية المجتمع بالدمام

مخرج )١( الدور الأول
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مخرج )2( الدور الأول

مخرج )3( الدور الأول

مخرج )4( الدور الأول
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان:

نامج: أهداف ال�ب

نامج:  نبذة عن ال�ب

المستفيدات:

ي ١43٦ هـ
23 – 24 جماد الثا�ف

عاقة السمعية الجمعية السعودية لالإ

. ي
قاعة التدريب التعاو�ف

عاقة السمعية  . ي هذا المجال بالإ
•  توعية المجتمع �ف

•  القدرة عىل التواصل اليدوي مع فئة الصم .

•  كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث. 

التدريب عىل:

كيفية التعامل مع الصم اثناء الكوارث متضمناً: 

شارة وأقسامها ) الحروف – الأرقام ( لغة الإ  •

اشارات التواصل مع الصم   •

ف الكلمات  اشارات الربط ب�ي  •

اشارات الأ�ة   •

اشارات الحوادث   •

شارة تكوين جملة بلغة الإ  •

دارية   )33( أعضاء الهيئة الإ

أعضاء الهيئة التعليمية )٦(

الطالبات )١3( 

ي كيفية التعامل مع الصم أثناء الكوارث نامج التدري�ب 3.  ال�ب

امج  ال�ب كأحد  الكوارث،  أثناء  الصم  مع  التعامل  برنامج  جاء  الجامعة،  به  تؤمن  الذي  المجتمعي  الواجب  اطار  ي 
�ف

الموجهة، تدعو من خاللها إل أهمية العناية بفئة غالية عىل المجتمع، وهي فئة الصم. فالأشخاص الذين يعانون من 
العاقة هم الأك�ش تعرضاً ً للمحن عند وقوع الكوارث.
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التغطية المصورة:
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دارية والتعليمية ي الأعضاء الهيئة االإ
خامساً: التطوير المه�ن

التعليم الجامعي. ١

ي. 2
و�ف التعليم اللك�ت

الجودة والعتماد الأكاديمي. 3

الرشاد الجامعي . 4

الرشاد الكاديمي. 5

التطوير الداري. ٦

تقنيات التعليم. 7
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1.  التعليم الجامعي – وحدة التدريب والتطوير

الورش التدريبية للفصل الدراسي االأول

ي
الورش التدريبية للفصل الدراسي الثا�ن
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ي
و�ن 2.  وحدة التعليم االلك�ت

الورش التدريبية 
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كاديمي 3.  وحدة الجودة واالعتماد االأ

الورش التدريبية 
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داري – وحدة التدريب والتطوير 4.  التطوير االإ

الورش التدريبية 
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5.  وحدة االرشاد الجامعي

الورش التدريبية 
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كاديمي 6.  وحدة االرشاد االأ

الورش التدريبية 
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٧.  وحدة تقنيات التعليم

الدورة أو ورشة العمل م

لي
التصحيح الآ ١

الأجهزة الذكية 2
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

جهة التدريب :

المكان:

أهداف  الورشة: 

 

االأدوات المستخدمة:

الفئة المستهدفة:

الخميس: 2٦ صفر  ١43٦ هـ  -  الخميس 3 ربيع الأول ١43٦ هـ    

دارية و المالية بكلية المجتمع بالدمام,  وكالة الشؤون الإ

كة البسام الدولية  �ش

. لي
وحدة التصحيح الآ

التدريب عىل:

كيفية تشغيل الجهاز و عمله.  .١

تعريف الجهاز عىل نموذج ورقة الإجابة   .2

لي . 
ي عملية التصحيح الآ

مجية المستخدمة  �ف التعرف عىل الأداة ال�ب  .3

كيفية التعامل مع الجهاز و حل أهم مشاكله.  .4

. ))2.٠ .ABI Exam Center Ver لي
برنامج التصحيح الآ  .١

.)8 ®OPSCAN( لي
جهاز التصحيح الآ  .2

نموذج ورقة إجابة خاص بكلية المجتمع بالدمام.  .3

موظفات إداريات   •

ي
موظفات الدعم الف�ف  •

موظفات وحدة تقنيات التعليم  •

ي حكمهم
ف من هيئة التدريس و من �ف بعض الأعضاء المكلف�ي  •

التدريب عل جهاز التصحيح االآلي
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التاريخ:  

المكان:

الفئة المستهدفة:

الجهة المنظمة:

جهة التدريب :

نامج:  أهداف  ال�ب

 

الأحد   ١5  صفر    ١43٦ هـ 

قاعة رقم ١8

موظفات كلية المجتمع بالدمام .

دارية و المالية بكلية المجتمع بالدمام,  وكالة الشؤون الإ

ي كة محمد العجو -  المهندس: عبدهللا الحرصف �ش

مستشار الجامعة لالأنظمة الذاتية والتقنية -  المهندس: ابراهيم محمد ابراهيم.

١ .. ف بمفهوم السبورة الذكية وجهاز العرض التفاعىلي تعريف المشارك�ي

امج التفاعلية.. 2 التعرف عىل كيفية التعامل مع بعض ال�ب

امج التفاعلية.. 3 ف المهارات الالزمة لستخدام أدوات ال�ب إكساب المشارك�ي

أحدث . 4 استخدام  من خالل  التعليمية  العملية  تطوير  التدريس عىل  هيئة  أعضاء  ف  تحف�ي

وسائل التقنية الحديثة .

ي تطوير العملية التعليمية 
 استخدام االأنظمة الذكية �ن

ايدا  ف م�ت اهتماما  التعليمية  المؤسسات  أْولت  وقد  المجالت,  ي ش�ت 
�ف مذهلة  بصورة  الحالي  ي عرصنا 

�ف التقنية  تتطور 
ي الرتقاء بمستوى العملية التعليمية ومواكبة المستجدات 

ي والملموس الذي تقوم به �ف يجا�ب ي الدور الإ
للتقنية؛ ثقًة منها �ف

ي العملية 
ي مجال توظيف تقنيات التعلم الحديثة �ف

العالمية, و من هذا المنطلق جاءت فكرة إنشاء وحدة متخصصة �ف
التعليمية بهدف تطوير العملية التعليمية ومساعدة عضو هيئة التدريس للتعامل معها بكل كفاءة واقتدار.
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امج  الموجهة للطالبات سادساً: الورش التدريبية وال�ب

الجودة والعتماد الأكاديمي  .١

الرشاد الجامعي   .2

الرشاد الكاديمي  .3

ي
و�ف التعليم اللك�ت  .4

ي المجلس الطال�ب  .5
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كاديمي  1.  الجودة واالعتماد االأ

فعالية التعريف باالعتماد المؤسسي
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2.  وحدة االرشاد الجامعي

أوال: الورش التدريبية
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ثانياً: الفعاليات والحمالت

ي متعة
اختبارا�ت

التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان: 

نامج: نبذة عن ال�ب

نامج:  أهداف  ال�ب

 أعداد المستفيدات:

١3 – 23 ربيع الأول ١43٦ هـ 

رشاد الجامعي ووحدة الختبارات المركزية ي  الإ
وحد�ت

المكان: قاعات الختبارات – شاشات البالزما 

نامج يسعى إل التخفيف من قلق الطالبات وتعريفهن بطرق وأساليب ومهارات  الستعداد  ال�ب

لالختبارات

التخفيف عىل الطالبات من حدة  الختبارات والقلق لديهن . . ١

ي تعيقهن إن وجدت. . 2
متابعة  الطالبات أثناء الختبارات بصفة مستمرة وحل المشاكل ال�ت

الطالبات: ١8٠
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يذاء  حملة الحماية من االإ

التاريخ:  

المكان: 

الجهة المنظمة:

نامج: نبذة عن ال�ب

نامج:  أهداف  ال�ب

الفئة المستهدفة:

١-3 رجب ١43٦ هـ

م�ح كلية المجتمع

رشاد الجامعي وكالة الشؤون الأكاديمية – وحدة الإ

رشاد الجامعي: د. نورة المهنا – د. رحمة عبادي  مركز الإ

نامج إل توعية المجتمع المحىلي ومنسوبات كلية المجتمع بالدمام بكيفية التصدي  يسعى  ال�ب

ي البيت والجامعة. 
بوية المناسبة والآمنه للطالبات �ف يذاء وتهيئة البيئة ال�ت لالإ

يذاء ومخاطره . ١-  التوعية بأهمية  التصدي لالإ

يذاء. بوية المالئمة للتعامل مع حالت الإ 2-  التبص�ي بالأساليب ال�ت

سالمية الداعية إل حسن المعاملة. يعة الإ 3-  التأكيد عىل ماتضمنته ال�ش

بوية والأ�ية المناسبة للطالبات. 4-  العمل عىل تهيئة البيئة ال�ت

١-  المجتمع المحىلي )الأمهات(

2-  الطالبات

دارية 3- أعضاء الهيئة التعليمية و الإ



200

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ



201

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

كاديمي رشاد االأ 3.  االإ

كاديمية أوال: اللقاءات االأ
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ثانياً: الفعاليات 

التاريخ:  

الجهة المنظمة: 

المكان: 

نامج:  أهداف  ال�ب

أعداد المستفيدات:

ي  ١43٦ هـ. 
١2جماد الثا�ف

وحدة الرشاد الأكاديمي

واجهة الأقسام الأكاديمية  

رشاد الأكاديمي داخل الكلية.. ١ ن�ش ثقافة الإ

و . 2 الدراسية  المقررات  و  بالخطة  الأعمال  إدارة  و  لي 
الآ الحاسب  قسمي  طالبات  تعريف 

المتطلبات للمراحل القادمة.

وط اختيار التخصص.. 3 تعريف طالبات قسم إدارة الأعمال ب�ش

لي و إدارة العمال بالفرص الوظيفية لما بعد التخرج.. 4
تعريف طالبات قسمي الحاسب الآ

3٠ : لي
قسم الحاسب الآ

قسم ادارة الأعمال: 75
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ي
و�ن 4.  التعليم االلك�ت

ي
و�ن لك�ت يد االإ توعية الطالبات باستخدام ال�ب

التاريخ:  

الجهة المنظمة: 

المكان: 

نامج:  أهداف  ال�ب

أعداد المستفيدات:

ي  ١43٦ هـ
2٩-3٠ ربيع الثا�ف

ي
و�ف وكالة  الشؤون الأكاديمية - وحدة التعليم اللك�ت

واجهة الأقسام الأكاديمية  

ي الجامعي.. ١
و�ف لك�ت يد الإ توعية الطالبات بأهمية ال�ب

طريقة . 2 و  الجامعي  و  الشخ�ي  ي 
و�ف لك�ت الإ يد  ال�ب ف  ب�ي الكب�ي  الفرق  الطالبة  تعرف  أن 

استخدامهما.

بالإضافة إل . 3 بالطلبة  الخاصة  ي 
و�ف لك�ت الإ يد  ال�ب الطالبة كيف تصل إل صفحة  أن تعرف 

طريقة الدخول إل حسابها.

ي التواصل مع الأساتذة . 4
ي الجامعي هو وسيلة الطالبة الرسمية �ف

و�ف لك�ت يد الإ أن يكون ال�ب

دارة و الإ

أن يكون إيميل الطالبة الجامعي نشطاً غ�ي مجمد.. 5

 5٩ : لي
قسم الحاسب الآ

قسم ادارة الأعمال: ١١8 
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ي 5.  أنشطة المجلس الطال�ب

ي تعريف المجلس الطال�ب
التعليمية  العملية  لتطوير  الجامعي  القرار  ي 

�ف الفعلية  الطالبية  المشاركة  تحقيق  إل  تهدف  استشارية  هيئة  هو 
الطالبات حيال مايقدم لهن من أنشطة تعليمية ولصفية وخدمية للوصول إل  والأكاديمية، وتلمس وجهات نظر 

مجتمع المعرفة والعلم.

االأهداف
ف الكلية و طالباتها ، وربطهم بها تجسيدا لروح النتماء إل الكلية. التواصل الدائم ب�ي  •

ن�ش ثقافة الحوار والنقد البناء.  •
جذب واستثمار الأراء الطالبية النافعة.  •

إثراء الطالبات وتثقيفهن باللوائح والأنظمة.  •
وة لهن. تقديم النصح والم�ش  •
التعرف عىل آرائهن ورغباتهن.  •

إيصال صوت الطالبة إل مراكز اتخاذ القرار.  •
الحد من أخذ القرارات المعنية بالطالبات دون الستنارة بآرائهن.  •

ي أنشطة المجلس الطال�ب
ي , تفعيل استبانة المرحلة الول.. ١ الأسبوع الول ركن تعريفي بالمجلس الستشاري الطال�ب
شيح للمرحلة الثانية, توزيع استبانة المرحلة . 2 ي عرض الطالبات المرشحات للمنتاج التسويقي لل�ت

الأسبوع الثا�ف
الثانية)التصويت(.

البدء بمقابالت الطالبات من قبل اللجنة المكلفة.. 3
ي لكل مسار.. 4 عالن عن مرشحات المجلس الطال�ب الإ
الإجتماع مع عضوات المجلس لكل مسار نهاية الفصل الدراسي للعمل عىل تخطيط الخطة التشغيلية للفصل . 5

ة الصيف. ي و توزيع المهام خالل ف�ت
الدراسي الثا�ف



208

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

التغطية المصورة:

المرحلة االأول: جانب من الركن التعريفي للمجلس الستشاري
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ونية والعرض المصاحب تفعيل الستبانات اللك�ت
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ي شيح للمجلس الطال�ب ي ال�ت
المرحلة الثانية: جانب من مشاركة الطالبات �ف
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سابعاً: أنشطة االأندية العلمية

النشاط م

لي
نادي الحاسب الآ ١

نادي ادارة الأعمال 2
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أنشطة نادي الحاسب االآلي

بعلوم  يع�ف   ، بالدمام  المجتمع  بكلية  لي 
الآ الحاسب  لقسم  تابع  علمي  ي 

تق�ف ي  نادي طال�ب لي هو 
الآ الحاسب  نادي 

ي مجال 
ي تأهيل عضواته وتطوير مهاراتهن وقدراتهن �ف

ي يقدمها �ف
امج ال�ت لي وفروعه. يساهم ومن خالل ال�ب

الحاسب الآ
ي خدمة المجتمع.

ها �ف ي وتمكينهم منه والعمل عىل تسخ�ي
ثراء التق�ف لي وذلك من أجل الإ

الحاسب الآ

تاريخ االنشاء:   العام الجامعي ١435-١43٦ هـ

ن عل النادي القائم�ي
ف العام •  د. منال العوهىلي - الم�ش

•  م. مالك الخثالن - رئيسة النادي
•  م.ع شهد الشعالن - نائبة

ن النادي تدش�ي
لي يوم الخميس بتاريخ ١43٦/2/2٦ هـ  بحضور سعادة وكيالت الكلية . ١

تم عقد  لقاء تعريفي بنادي الحاسب الآ
من  لعدد  استعراضاً  تضّمن  وقد  ي حكمهم 

�ف ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  من  وعدد  الأكاديمية  الأقسام  ورئيسة 
المحاور الرئيسية المتعلقة بتأسيس النادي:

ي . 2
�ف والتسجيل  لي 

الآ الحاسب  نادي  ي 
�ف المشاركات  استقبال  بدء  عن  بالكلية  العرض  ي شاشات 

�ف للطالبات  عالن  الإ
العضوية.

إرسال . 3 ي 
�ف النادي  أعضاء  مع  للتواصل  وذلك  وتفعيله،   MailChimp يدية  ال�ب القوائم  خدمة  مقدم  استخدام 

عالنات والفعاليات المختلفة. الإ

أنشطة النادي المقدمة: 
ف . ١ اشتملت أنشطة النادي عىل أربعة فعاليات مختلفة تم تنفيذها من قبل أعضاء القسم، بالإضافة إل لقاء التدش�ي

واللقاء الختامي.
ي المعرض الختامي للنادي.. 2

لي  وذلك للمشاركة �ف
 تم حرص عدد سبعة مشاريع تابعة لمقررات الحاسب الآ

. لي
المستفيدات:    3٦ طالبة من طالبات قسم الحاسب الأ

: الرؤية والرسالة والأهداف.•  لي
التعريف بنادي الحاسب الآ

آلية التصويت عىل رئاسة النادي.• 
هيكلة النادي ووصف مخترص لمهام كل عضو.• 
والندوات  •  ات  والمحارصف الدورات  محتويات  والمصادقة عىل  التدقيق  ي 

�ف ومهامها  العلمية  باللجنة  التعريف 
المقدمة من قبل النادي بالإضافة لعرض ضوابط العضوية والمشاركة.

ي الكلية.• 
لي �ف

عرض عالقة النادي بالتخصصات الحاسب الآ
ي للعام ١435 – ١43٦ هـ.• 

الخطة الزمنية لفعاليات النادي للفصل الدراسي الثا�ف
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االأنشطة والفعاليات
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نامج فقرات ال�ب
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مشاريع الطالبات
ي الحفل الختامي

صورة مصغرة لمشاريع الطالبات المشاركات �ف

جانب مصور من مشاريع الطالبات:
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ي فعاليات النادي
ن �ن جانب من التكريم للمشارك�ي
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أنشطة نادي إدارة االأعمال

ي يهدف إل إعداد برامج وأنشطة ادارية علمية وثقافية و اجتماعية تتيح للطالبات  نادي إدارة الأعمال هو نادي طال�ب
ف طالبات الكلية مما يؤدي ال  اكتشاف قدراتهن و بناء العالقات داخل الكلية و خارجها ون�ش ثقافة إدارة الأعمال ب�ي

تنمية و تطوير المواهب لدى الطالبات. وتعزيز الأفكار المبدعة والخالقة ووضعها موضع التنفيذ.

تاريخ االنشاء:   العام الجامعي ١435-١43٦ هـ

ن عل النادي القائم�ي
ف العام •  د. منال العوهىلي - الم�ش

•  م.ع أروى الخليفة 
•   م.ع العنود المغلوث

•   م.ع لولوه التويجري 

أهداف النادي
ي مجال ادارة الأعمال و تطويره.• 

ي تنمية الفكر العلمي �ف
اكتشاف المواهب الطالبية و المساهمة �ف

ات فيما بينهم و العمل عىل تشجيعهم و •  تهيئة البيئة المالئمة للطالب لتنمية قدراتهم و مهارتهم و تبادل الخ�ب
دعمهم و تكريمهم.

ات و اكساب الطالبات المهارات القيادية.•  ي الفعاليات و النشطة المختلفة داخليا و خارجيا لتبادل الخ�ب
المشاركة �ف

ي الطالبات.• 
تشجيع العمل التطوعي و تعزيز روح العمل الجماعي �ف

أنشطة النادي المقدمة: 
ي تاريخ 24 جمادى الآخرة ١43٦هـ وفيه تم:• 

افتتاح النادي والتعريف به �ف
توزيع منشورات تعريفية عن النادي.• 
ي العضوية.• 

تسجيل الراغبات �ف
وع ) انهــض ( •  اطالق م�ش
ي والجرافولوجي.•  ورشة الخط العر�ب
ي تاريخ 2٦ جمادى الآخرة ١43٦هـ• 

افتتاح معرض )انهـض( �ف
جولة ميدانية لمساندة الطالبات قبل الختبارات النهائية• 

المستفيدات:    طالبات قسم إدارة الأعمال
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التغطية المصورة
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وع انهض – نادي إدارة االأعمال م�ش

وع  فكرة الم�ش
وع يستكشف المواهب الشبابية السعودية ويحفزها للنهوض بأفكارها إل مشاريع ملموسة وذلك عن طريق طرح  م�ش
ي مجال إدارة العمال وتهيئتهم لسوق العمل بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم وطرح أفكارهم 

نماذج ناجحة �ف
ومشاريعهم وتطويرها.

وع أهداف الم�ش
وع انهض. ١ تعريف الطالبات بم�ش
ي مشاريع ملموسه . 2

كشف مواهب الطالبات واستثمارها �ف
ف الطالبات عىل إقامة مشاريعهن ودعمها . 3 تحف�ي
مساعدة الشباب عىل تخطي اليأس والثقة بالنفس للنهوض بأفكارهم. 4

ف ليستفيدوا من تجاربهم. 5 تعريف الطالبات ببعض من رائدات و رواد الأعمال السعودي�ي

وع افتتاح الم�ش
ي 2٦ جمادى الآخرة ١43٦هـ

وع �ف ف للم�ش تم التدش�ي

ن فقرات التدش�ي
التقديم . ١
وق . 2 عرض فيديو عن انجازات لشخصيات سعودية بدأت من الصفر ووصلت ال اعىل المناصب ، اعدته الطالبة �ش

. ي العتي�ب
ي مجال العمال. 3

وعها الخاص وما حققته �ف حديث لإحدى رائدات الأعمال عن م�ش
ي ريادة العمال . 4

ف ابدعوا �ف ف سعودي�ي عرض فيديو لشاب�ي
وع . 5 استعراض نتائج استبانة  الم�ش
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التغطية المصورة

عالن المصاحب وبطاقات الدعوة  الإ
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ثامناً: فعاليات االأنشطة الالمنهجية 

النادي م

اليوم التعريفي بالأنشطة والمؤتمر العلمي السادس
دورة البحث العلمي
دورة خدمة المجتمع

ريادة الأعمال

١

دروس المصىل 2

ي
فعاليات اليوم الوط�ف 3

الرحلة لمعرض قيم 4

مسابقة ابتكار 5

فعاليات الجنادرية ٦

مسابقة الدرة 7

البازار 8

ملتقى التواصل ٩
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان: 

نامج:  فكرة ال�ب

أهداف  الفعالية: 

 

عدد المستفيدات:

الفعاليات الخاصة 

: ي بالمؤتمر الطال�ب

22 ذو القعدة ١435هـ

وكالة الشؤون الأكاديمية  –  وحدة الأنشطة الالمنهجية

بهو الكلية. 

برنامج تهيئة للطالبات يعرفهن بالأنشطة ومدى أهميتها 

١-  تعريف الطالبات بخطة الأنشطة الالمنهجية .

2-  إضافة أجواء  ترفيهية للطالبات بجانب الجو التعليمي.

3-  تعريف الطالبات بالمؤتمر العلمي وحثهم عىل المشاركة به.

دارية: ١4 أعضاء الهيئة الإ

أعضاء الهيئة التعليمية : 2

الطالبات: 84

١-  دورة البحث العلمي

2-  دورة خدمة المجتمع

3-  ريادة الأعمال

اليوم التعريفي باالأنشطة والمؤتمر العلمي السادس
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التغطية المصورة:
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ي  عالن عن المؤتمر الطال�ب االإ
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المدربة:

المكان: 

أهداف الدورة: 

 

نبذة الدورة:

المستفيدات:

2٩ ذوالقعدة ١435 هـ

وكالة الشؤون الأكاديمية – وحدة الأنشطة الالمنهجية

د. ي�ية عبدالجليل

قاعة الورش التدريبية 

• إذكاء روح الحماس للمشاركة بالفعاليات الجامعية عىل مستوى المملكة

• إثراء الساحة الأكاديمية

. • تطوير مخرجات التعليم العالي

تثقيف الطالبات بآلية المشاركة بالمؤتمر العلمي وطريقة تقديم بحث

دارية   )١( أعضاء الهيئة الإ

الطالبات )١4(

دورة البحث العلمي

ي المؤتمر العلمي السادس
دورة تأهيلية للمشاركة �ف
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التغطية المصورة:
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المدربة:

المكان: 

أهداف الدورة: 

 

نبذة الدورة:

الفئة المستهدفة:

28 ذو الحجة ١435هـ

وكالة الشؤون الأكاديمية – وحدة الأنشطة الالمنهجية

أ. رند العيس

قاعة الورش التدريبية 

•  إذكاء روح الحماس للمشاركة بالفعاليات الجامعية عىل مستوى المملكة

•  إثراء الساحة الأكاديمية

. •  تطوير مخرجات التعليم العالي

وع والدخول بسوق العمل  تثقيف الطالبات بآلية المشاركة بالمؤتمر العلمي و كيفية بداية الم�ش

الطالبات 

دورة ريادة االأعمال

ي المؤتمر العلمي السادس
دورة تأهيلية للمشاركة �ف
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المدربة:

المكان: 

أهداف الدورة: 

 

نبذة الدورة:

الفئة المستهدفة:

2٩ ذو القعدة ١435 هـ

وكالة الشؤون الأكاديمية – وحدة الأنشطة الالمنهجية

 أ. حنان الأحمد

قاعة الورش التدريبية 

•  إذكاء روح الحماس للمشاركة بالفعاليات الجامعية عىل مستوى المملكة

•  إثراء الساحة الأكاديمية

. •  تطوير مخرجات التعليم العالي

ف العمل التطوعي والخدمة المجتمعية  تثقيف الطالبات بآلية المشاركة بالمؤتمر العلمي والفرق ب�ي

الطالبات 

دورة خدمة المجتمع

ي المؤتمر العلمي السادس
دورة تأهيلية للمشاركة �ف
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

القائمة عل الحلق:  

المكان: 

أهداف الفعالية: 

 

الفئة المستهدفة:

من ١٩ذو الحجة  ١435هـ  إل  ٩ صفر  ١43٦هـ

وكالة الشؤون الأكاديمية – وحدة الأنشطة الالمنهجية

سالمية-  ي العقيدة الإ
م. حسنية شهوان - بكالوريوس أصول الدين -الجامعة الأردنية - ماجست�ي �ف

التخصص الدقيق : مقارنة الأديان- الجامعة الأردنية

مصىل الكلية 

١-  ترسيخ القيم الدينية السليمة والمبادئ السامية.

2-  تشجيع الطالبات عىل العناية بالقرآن والسنة.

يمانية وأهل الذكر. ي اللقاءات الإ
غيب �ف 3-  ال�ت

ي الحياة.
ي أسماء هللا الحس�ف �ف

ي بتفعيل معا�ف
يما�ف 4-  تعزيز الجانب الإ

5-  التمكن من إدارة الوقت من خالل التخطيط للعبادات.

دارية والتعليمية الطالبات  - أعضاء الهيئة الإ

فعاليات دروس المصل – حلقات الحفظ
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان: 

أهداف الفعالية: 

 

فقرات الفعالية: 

27 ذو القعدة   ١435 هـ

دارية – الأقسام الأكاديمية  العالقات العامة – الوكالت والمكاتب الإ

بهو الكلية.  

الوحدة  وتنمية  بالوطن  الطالبات  ربط  هدفها  الكلية،  إدارة  نظمتها  اجتماعية  وطنية  مناسبة 

ي يجمع طالبات ومنسوبات من 
ي صورة احتفال وط�ف

الوطنية ، وترسيخ مع�ف النتماء لديهن ، �ف

داري والتعليمي . الكادر الإ

ي الكلية ليعود ريعه لصالح جمعية جود النسائية • 
ي: نظمته العالقات العامة �ف البازار الخ�ي

ف العلم  ية بلون�ي ية بمشاركة منسوبات وطالبات الكلية من خالل تقديم أطباق خ�ي الخ�ي

الأخرصف والأبيض، وقد تم العالن عن المسابقة. وتضمن البازار  مشاركة الأ� المنتجة من 

ية جمعية جود النسائية الخ�ي

دارية•  ي  -  وكالة الشؤون المالية والإ
مسابقة أنا وط�ف

، ومعرض صور الشخصيات البارزة -  وكالة الشؤون الأكاديمية •  ي
سينما اليوم الوط�ف

للمستقبل، •  والعمل  والنماء،  البناء  لأهمية  فكريا  تعزيزا  الجميع  فيه  تناول  ف  تمك�ي مبادرة 

ومواجهة لتحديات العرص -  وكالة الجودة والتطوير 

لي• 
غرد للوطن -  قسم الحاسب الآ

ي -  قسم ادارة الأعمال•  أوعدك يا وطن، ركن الخط العر�ب

امن مع الحتفالية  •  ف ي بال�ت
افتتاح مقهى دولتسش

ي
فعالية اليوم الوط�ن
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التغطية المصورة:



239

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ



240

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ



241

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان: 

نبذة عن الرحلة: 

 

أهداف الرحلة 

والفئة المستهدفة:  

عدد المستفيدات:

٦ محرم  ١43٦ هـ

وكالة الشؤون الأكاديمية – وحدة الأنشطة الالمنهجية

مجمع كليات البنات حي الريان 

ي عن حملة قيم الأخالقية ومدتها 
ي القمم وهو عبارة عن معرض إعال�ف

رحلة إل معرض قيم �ف

ي كل فصل دراسي قيمة ع�ب برامج أسبوعية جاذبة ومؤثرة 
أربع سنوات متتالية بحيث تعرض �ف

ومناسبة مع واقعهم اليومي بأسلوب مبدع ومبتكر، ليسهل عىل الطالبات ممارستها عمليا.

١-  توعية الطالبات بثقافة العمل التطوعي ضمن أنشطة الجامعة

2-  تطوير مهارات العطاء من خالل التغذية المرجعية لآلية إقامة الفعاليات

ي المعرض 
3-  استفادة الطالبات من المادة المقدمة �ف

عىل  أقترصت  الرحلة  أن  حيث  الكلية  أنشطة  مع  للتفاعل  الكلية  لطالبات  جذب  أسلوب    -4

طالبات النشاط

الطالبات: 4

أعضاء الهيئة الدارية: ١

الرحلة لمعرض قيم
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التغطية المصورة:
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان: 

فكرة المسابقة:

 

أهداف المسابقة:  

عدد المستفيدات:

١٩ محرم  ١43٦ هـ.

وكالة الشؤون الأكاديمية – وحدة الأنشطة الالمنهجية

بهو الكلية.  

التفك�ي و الصفاء  الفتيات أساسيات  ابتكار وهي مسابقة تهدف إل تعليم  إعالن عن مسابقة 

ي فرق العمل و إدارة الجتماعات.
ي وكيفية النخراط �ف

الذه�ف

تعريف الطالبات بمسابقة ابتكار.. ١

الفكرية . 2 الأسس  لكتساب  الشخصية  والمهارات  والمعارف  الأكاديمية  التنمية  تطوير 

ي المجتمع العالمي.
والثقافية والأخالقية والوعي الالزم ليصبحن مبتكرات �ف

ي الأفكار المبدعة وتحويلها ال منتج يستثمر.. 3
ي منتج وتب�ف

ي بناء مجتمع معر�ف
سهام �ف الإ

إخراج . 4 سبيل  ي 
�ف ة  ف المم�ي المشاريع  تحتضن  ي 

ال�ت الجهات  من  ببعض  الطالبات  تعريف 

منتجات سعودية بأيادي عاملة سعودية.

دارية : ١4 أعضاء الهيئة الإ

أعضاء الهيئة التعليمية : 5

الطالبات : ١52

مسابقة ابتكار
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التغطية المصورة:
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان: 

نبذة:

 

نامج:   أهداف ال�ب

عدد المستفيدات:

 3-4 صفر ١43٦ هـ   

وكالة الشؤون الأكاديمية – وحدة الأنشطة الالمنهجية 

بهو الكلية

ي تمتد جذورها من أعماق التاريخ، وذلك من خالل 
التأكيد عىل القيم الدينية والجتماعية ال�ت

ي الأزمان الماضية.
تنسيق معرض يصور الحياة السعودية �ف

ي لمناطق المملكة. اث الشع�ب ١-  تثقيف الطالبات بال�ت

ي وبلورته بالصياغة الأدبية والفنية. اث الشع�ب 2-  تشجيع استكشاف ال�ت

ي والنجازات الحضارية. ف الموروث الشع�ب 3-  ايجاد صيغة تالحم ب�ي

دارية : 2٠ أعضاء الهيئة الإ

أعضاء الهيئة التعليمية: ١5 

الطالبات: 3١2

فعاليات الجنادرية



246

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٥ ــ ١٤٣٦ هـ

التغطية المصورة:

جانب الضيافة والقهوة
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جانب االأدوات الشعبية
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جانب االألعاب الشعبية
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان: 

نامج: نبذة عن ال�ب

 

نامج:   أهداف ال�ب

الفئة المستهدفة:

2١ ربيع الأول ١43٦ هـ

وكالة الشؤون الأكاديمية

مدخل القاعات الدراسية

تحت مظلة  الدمام  لطالبات جامعة  . وهي مسابقة سنوية  الجامعة  درة  إعالن عن مسابقة 

الطالبات  ف  المنافسة ب�ي إذكاء روح  الأساسي  الدمام. هدفها  ي جامعو 
عمادة شؤون الطالب �ف

ي الفعاليات 
ي التحصيل العلمي والمشاركة �ف

ف �ف عىل الصعيد العلمي والجتماعي من خالل التم�ي

ي المحافل الخارجية.
ي تمثيل الجامعة �ف

المجتمعة والمشاركة �ف

١- تعريف الطالبات بمسابقة درة الجامعة.

2- توثيق التنمية الأكاديمية والمعارف والمهارات الشخصية والمواهب ليصبحن درر للجامعة.

يفة عىل اللقب. 3- إثارة دافعية الطالبات  للمنافسة ال�ش

4- تحقيق مفهوم المثالية لدى الطالبات.

ية لالستعداد لهذه المسابقة السنوية. ف طالبات السنة التحض�ي 5- تحف�ي

ي الأنشطة المنهجية أو الالمنهجية
٦- حث الطالبات عىل خدمه المجتمع و المشاركة الفعالة �ف

7- صقل مواهب الطالبات واكتشافها.

طالبات كلية المجتمع 

مسابقة الدرة
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان: 

أهداف الفعالية:  

الفئة المستهدفة:

الأربعا ء ١٠ رجب ١43٦هـ

الشؤون الطالبية - وحدة الأنشطة الطالبية

بهو الكلية.  

ي البيع حيث تم عمل ركن للخدمة الذاتية 
اء و المانة �ف ١. تعريف الطالبة بأصول البيع وال�ش

والدفع بدون كاش�ي

2. تقديم ما لدى الطالبات من إبداعات ل سيما أنهن ل يجدن متنفًسا لعرضها 

ة لعرض إنتاجهن وتعزيز روح العمل وعات الصغ�ي 3. تشجع صاحبات الم�ش

ف 4. تغ�ي للروت�ي

دارية       عضاء الهيئة الإ

أعضاء الهيئة التعليمية 

الطالبات

فعالية البازار
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التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المكان: 

نبذة عن الفعالية:  

أهداف الفعالية:  

الفئة المستهدفة:

الربعاء ٦ رجب ١43٦ هـ

الشؤون الطالبية - وحدة الأنشطة الطالبية

بهو الكلية.  

نامج يعرض أفكار ومواهب الطالبات المتنوعة و يسعى ال تعزيزها و تنميتها مع الوعي  هذا ال�ب

ام واستيعاب  فهم و تشجيعهم لح�ت بأهمية الزيادة المعرفية و الثقافية لديهم من أجل تحف�ي

الثقافات الخرى.

ام. ١.  غرس قيمة الح�ت

ات الوطن فيهم . ي نفوس الطالبات و استشعار قيمة خ�ي
2.  تنمية حب الوطن �ف

ي أنفسهم وأهمية اكتشاف مواهبهم و تحقيق ذواتهم .
3.  تعزيز ثقة الطالب �ف

4.  تنمية الذوق العام و الجانب البداعي لدى الطالبة .

ويح عن النفس، و تجديد النشاط ، وإشباع الميول المختلفة والرغبات المتنوعة لدى  5.  ال�ت

الطالبات .

امها.  ٦.  توصيل الثقافات العالمية الشعبية لالطالع عليها واح�ت

دارية       عضاء الهيئة الإ

أعضاء الهيئة التعليمية 

الطالبات

فعالية ملتقى تواصل
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٤.  املطبوعات
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٥.  خطابات الشكر والدروع
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