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ثالثًا : أنشطة وخدمات الرعاية الطالبية
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د. حورية بنت محمد العتيبي
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بحمد الله وتوفيقه أنهينا بنجاح وتميز العام الجامعي 1437-1438هـ، الذي كان عامًا مليئًا   
باإلنجازات في جميع األصعدة.

فعلى الصعيد اإلداري حققت الكلية بحمد الله تعالى االندماج بين مقري الكلية بالدمام   
من  الصادرة  الخطابات  لجميع  االلكترونية  األرشفة  من  االنتهاء  تم  كما   .%97 بنسبة  والقطيف 
جمع  المركزية في  اعتماد  إلى  إضافة  والقطيف،  الدمام  المجتمع مقري  كلية  وأقسام  وكاالت 

بيانات مؤشرات األداء واستحداث نماذج مرنة لرصد المعلومات.

دبلوم  لبرنامج  المدنية  الخدمة  تصنيف  على  الكلية  حصلت  األكاديمي  الصعيد  وعلى   
الحاسب اآللي بمساراته الثالثة، كما خطت الكلية خطواتها األولى لتحويل برامجها إلى المهنية. 
هذا وقد بدأت الكلية اجراءات افتتاح برنامج دراسي جديد على درجة الدبلوم في تخصص »األمن 
الرسمية  الموافقة  على  وحصلت  البرنامج  الفتتاح  الجدوى  دراسة  وأنهت  المهنية«  والسالمة 

لالفتتاح واعتمدت تشكيل اللجان االستشارية لوضع اللبنة األساسية للبرنامج.

كما حققت الكلية خالل هذا العام العديد من االنجازات في مجاالت الجودة حيث تم االنتهاء   
من إعداد ملفات الدراسة الذاتية األولية مع خططها التحسينية لبرامج الكلية، وأتممنا بحمد الله 
المراحل )السبع األولى( من مشروع األيزو 9001 المتعلقة بتوثيق اإلجراءات وتوصيف المهام 
بكلية المجتمع، وتسليم ملفات المشروع إلى عمادة التطوير اإلداري بالجامعة، كما حققت الكلية 
للمرة الثانية نسبة 100% في مدى االستجابة لتعبئة استبانات عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي 

الخاصة بالطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

للخطة  الرئيسة  األهداف  ووضع  الكلية  ورسالة  رؤية  تحديث  تم  العام  هذا  وخالل   
االستراتيجية لكلية المجتمع وتشكيـل اللجان االستشاريــة الخارجيــة للكليــة، وعقد االجتـماع األول 

للجان االستشارية الخارجية لبرامج كلية المجتمع لقسمي الحاسب اآللي وإدارة األعمال.

كما قدمت الكلية أربعة تقارير برامج تمثل األقسام األكاديمية بكلية المجتمع، وهي التقارير   
األولى للبرامج التي تصدر عن كلية المجتمع بمقريها الدمام والقطيف.

وعلى صعيد البحث العلمي فقد تم إنشاء )19( مجموعة بحثية )بينية / متخصصة(، تتكون   
كل مجموعة  من باحث رئيس ومشارك وأعضاء هيئة تدريس من أساتذة مساعدين، ومحاضرين 
ومعيدين باإلضافة إلى عدد من الطالبات، كما تم إعداد كتيب المجموعات البحثية إلرساء معايير 

إنشاء المجموعات البحثية في كلية المجتمع وشروطها وآلية متابعة اإلنجاز. 

ولقد تميزت الكلية خالل هذا العام بالخدمة المجتمعية حيث أطلقت الكلية مبادرة »كالبنيان«   
بأربعة مشاريع تخدم فئات عدة في المجتمع كما تم تقديم عدد من المبادرات لألنشطة الطالبية 
)مبادرة عنفوان( التي تهدف إلى صقل السمات الشخصية، )التجارة مهارة( التي تسعى إلى رفع 
مستوى المشاريع الشبابية وقدم مكتب التدريب مبادرتين )متقن ومتأهب( لرفع مستوى مهارات 

البحث العلمي ولتأهيل الخريجات لسوق العمل.

هذا وقد ُأقيمت العديد من الورش التدريبية من قبل وحدتي الخدمات اإلرشادية وتنمية   
الخريجات كما قدمت وحدة التعليم اإللكتروني عدد من الدورات التدريبية.
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للغش«  »ال  حملة  فانطلقت  الكلية  في  والخيرية  التثقيفية  الحمالت  الكلية  تهمل  ولم   
للحد من ظاهرة الغش في االختبارات، وحملة تسجيل الطالبات على موقع LinkedIn، والحملة 
المصاحبة لمشروع العلم النافع للتبرع بالكتب الدراسية وحملة التبرع بكسوة الشتاء وحملة سلة 

الرمضانية وتكافل للتبرعات العينية.

ولم تنَس كلية المجتمع خريجاتها لألعوام الماضية فأقامت لقاء لخريجات الكلية من العام   
1424هـ، إلى العام 1437هـ، استضافت فيه المسؤولين في مركز الخريجين بالجامعة، كما تم فيها 
تقديم محاضرة عن التسويق للذات وفي نهاية اللقاء أطلقت  الكلية حزمة من البرامج التدريبية 

المتخصصة الموجهة للخريجات لتساعدهن بمشيئة الله تعالى على إيجاد وظائف مالئمة.

العام عدد )306( خريجة حاصلة على أعلى تدريب  المجتمع للوطن هذا  وقد قدمت كلية   
أكاديمي ومهني بمقري الكلية بالدمام والقطيف.

هذا وأتقدم بكل الشكر والتقدير لجميع العاملين في كلية المجتمع من أعضاء هيئة تعليمية   
جامعة  في  للمسؤولين  موصول  والشكر  الجامعي  العام  خالل  المتميز  عطائهم  على  وإدارية 
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل لكل الدعم الذي حظيت به الكلية خالل العام الجامعي 1437-1438هـ.
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من  سلسلة  في  تاريخه  وحتى  1423هـ،  العام  في  نشأتها  منذ  المجتمع  كلية  سارت   
األعداد  الستيعاب  أنشأت  كلية  من  الكلية  فيها  تحولت  التي  المطردة  والتغيرات  التطورات 
المتزايدة للقبول في الجامعات بتقديم  درجة الدبلوم في برنامج واحد فقط، لتتغير نوعيًا وتقديم 
سلسلة من البرامج المهنية المتنوعة والمالئمة الحتياجات سوق العمل لقسمي إدارة األعمال 
بمساراته األربعة )التأمين، التمويل، اإلمداد، االستثمار( والحاسب اآللي بمساراته الثالثة )تقنية 
المعلومات، نظم المعلومـات وعلـوم الحاسب( التــي تقـدم باللغة االنجليــزية بأعلى اإلمكانــات 

البشريــة والمادية، لتخرج كوادر نسائية ذوات كفاءة وثقة بالنفس مدربات تدريبًا مهنيًا عاليًا.

تــدرس الطالبــة فـي كليــة المجتمع مـا يزيد عن اثنتيــن وتسعيـن وحدة دراسيــة محتـسبـة   
لغرض التخرج، باإلضافة إلى برامج تدريبية تحقق للطالبة مزية التعلم المستدام، وتعمل على 
صقل مهاراتها، وترفع مستوى ثقافتها المهنية. فرسالة كلية المجتمع تتبلور في رفد المجتمع 

بالتخصصات المهنية بما يتواءم مع حاجة سوق العمل.

كلية المجتمع في سطور



الرؤية والرسالة واألهداف
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الـرؤيـة 

الريادة والتفاعل المجتمعي والتميز في تقديم برامج مهنية متنوعة.

الرسالة

 ، الوطنية  الجودة  معايير  مع  تتفق  برامج  خالل  من  العمل  احتياجات سوق  تلبي  كفاءات  تخريج 
والمساهمة في خدمة المجتمع المحلي.

تقديم برامج مهنية متميزة ومتنوعة تلبي احتياجات سوق العمل.

استمرار التطبيق لمعايير ضمان الجودة.

إعداد كفاءات وتأهيلها لتكون قادرة على العمل بفاعلية.

تطوير العالقة مع المجتمع المحلي إليجاد دعم مادي يقلل من االعتماد على مصدر واحد 
للتمويل.

األهداف الرئيسة

.1

.2

.3

.4



أواًل: 
العملية التعليمية وتطويرها
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١.   الطالب.

نموذج رقم )١(
األقسام العلمية بالكلية موزعة حسب الدرجة التي تمنحها عام 1438/1437هـ

تخصصات برامج الدراسات العليا التخصصات
 بمرحلة الدبلوم 

الجامعي

التخصصات
 بمرحلة 

البكالوريوس
القسم

دبلوم عالي ماجستير زمالة دكتوراه

ـ ـ ـ ـ
1- علوم الحاسب
2- نظم معلومات

3- تقنية المعلومات
ـ الحاسب اآللي

ـ ـ ـ ـ

1- االستثمار
2- التمويل
3- التأمين

4- إدارة إمداد

ـ إدارة األعمال

ـ ـ ـ ـ سبعة تخصصات ـ المجموع

نموذج رقم )٢(
الطلبة المستجدون )الدبلوم الجامعي( عام 1438/1437هـ

مقر القطيف

اإلجمالي
الطالبات المجموع الطلبة الجنس

غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي  الفصل
الدراسي

 المستوى
الدراسي

361 0 361 0 361 - - األول
 السنة

التحضيرية
- - - - - - - الثاني

182 0 182 0 182 - - األول
المتخصصات

- - - - - - - الثاني



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

13

اإلجمالي
الطالبات المجموع الطلبة الجنس

غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي  الفصل
الدراسي

 المستوى
الدراسي

673 5 668 5 668 ـ ـ األول
 السنة

التحضيرية
- - - - - ـ ـ الثاني

521 5 516 5 516 ـ ـ األول
المتخصصات

- - - - - ـ ـ الثاني

* األعداد مع الزائرات

مقر الدمام



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

14

المجموع السنة الثانية السنة األولى السنة التحضيرية السنة
والجنس 

القسم )التخصص(
والجنسية

طالبات  طلبة
)ال ينطبق) طالبات  طلبة

)ال ينطبق) طالبات  طلبة
)ال ينطبق) طالبات طلبة

361

ـ - ـ - ـ

361 ـ سعودي  الفصل
األول

التحضيرية
0 ـ غير سعودي

295
295 ـ سعودي  الفصل

0الثاني ـ غير سعودي

0
ـ 0 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

األول  علوم
الحاسب

 قسم
 الحاسب
اآللي

ـ - ـ - ـ غير سعودي

0
ـ 0 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

ـالثاني - ـ - ـ غير سعودي

51
ـ 24 ـ 27 ـ سعودي  الفصل

األول  تقنية
المعلومات

ـ 0 ـ 0 ـ غير سعودي

43
ـ 31 ـ 12 ـ سعودي  الفصل

ـالثاني 0 ـ 0 ـ غير سعودي

42
ـ 23 ـ 19 ـ سعودي  الفصل

األول  نظم
المعلومات

ـ 0 ـ 0 ـ غير سعودي

30
ـ 20 ـ 10 ـ سعودي  الفصل

ـالثاني 0 ـ 0 ـ غير سعودي

29
ـ 1 ـ 28 ـ سعودي  الفصل

األول  السنة
األولى

 قسم
 إدارة

االعمال

ـ 0 ـ 0 ـ غير سعودي

29
ـ 0 ـ 29 ـ سعودي  الفصل

ـالثاني - ـ - ـ غير سعودي

2
ـ 2 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

األول
االستثمار

ـ 0 ـ 0 ـ غير سعودي

2
ـ 2 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

ـالثاني 0 ـ 0 ـ غير سعودي

22
ـ 16 ـ 6 ـ سعودي  الفصل

األول
التمويل

ـ 0 ـ 0 ـ غير سعودي

22
ـ 22 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

ـالثاني 0 ـ 0 ـ غير سعودي

20
ـ 15 ـ 5 ـ سعودي  الفصل

األول
التأمين

ـ 0 ـ 0 ـ غير سعودي

17
ـ 17 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

ـالثاني 0 ـ 0 ـ غير سعودي

16
ـ 14 ـ 2 ـ سعودي  الفصل

األول  إدارة
اإلمداد

ـ 0 ـ 0 ـ غير سعودي

9
ـ 9 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

0الثاني ـ 0 ـ غير سعودي

970
- 95 - 87 - 361 الفصل األول

المجموع
- 101 - 51 - 295 الفصل الثاني

نموذج رقم )3(
الطلبة المقيدون )الدبلوم الجامعي ( عام 1438/1437هـ 

مقر القطيف
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المجموع السنة الثانية السنة األولى السنة التحضيرية السنة
والجنس 

القسم )التخصص(
والجنسية

طالبات  طلبة
)ال ينطبق) طالبات  طلبة

)ال ينطبق) طالبات  طلبة
)ال ينطبق) طالبات طلبة

549

ـ - ـ - ـ

544 ـ سعودي  الفصل
األول

التحضيرية
5 ـ غير سعودي

520
514 ـ سعودي  الفصل

6الثاني ـ غير سعودي

39
ـ 14 ـ 24 ـ سعودي  الفصل

األول  علوم
الحاسب

 قسم
 الحاسب
اآللي

ـ 0 ـ 1 ـ غير سعودي

39
ـ 16 ـ 21 ـ سعودي  الفصل

ـالثاني - ـ 2 ـ غير سعودي

65
ـ 20 ـ 44 ـ سعودي  الفصل

األول  تقنية
المعلومات

ـ 0 ـ 1 ـ غير سعودي

63
ـ 26 ـ 37 ـ سعودي  الفصل

ـالثاني 0 ـ 0 ـ غير سعودي

102
ـ 33 ـ 69 ـ سعودي  الفصل

األول  نظم
المعلومات

ـ 0 ـ 0 ـ غير سعودي

100
ـ 55 ـ 45 ـ سعودي  الفصل

ـالثاني 0 ـ 0 ـ غير سعودي

169
ـ - ـ 168 ـ سعودي  الفصل

األول  السنة
األولى

 قسم
 إدارة

االعمال

ـ - ـ 1 ـ غير سعودي

168
ـ - ـ 167 ـ سعودي  الفصل

ـالثاني - ـ 1 ـ غير سعودي

50
ـ 49 ـ - ـ سعودي  الفصل

األول
االستثمار

ـ 1 ـ - ـ غير سعودي

45
ـ 45 ـ - ـ سعودي  الفصل

ـالثاني - ـ - ـ غير سعودي

47
ـ 46 ـ - ـ سعودي  الفصل

األول
التمويل

ـ 1 ـ - ـ غير سعودي

44
ـ 44 ـ - ـ سعودي  الفصل

ـالثاني 0 ـ - ـ غير سعودي

11
ـ 11 ـ - ـ سعودي  الفصل

األول
التأمين

ـ 0 ـ - ـ غير سعودي

11
ـ 10 ـ - ـ سعودي  الفصل

ـالثاني 1 ـ - ـ غير سعودي

14
ـ 14 ـ - ـ سعودي  الفصل

األول  إدارة
اإلمداد

ـ 0 ـ - ـ غير سعودي

16
ـ 16 ـ - ـ سعودي  الفصل

0الثاني ـ - ـ غير سعودي

2052
- 189 - 308 - 549 الفصل األول

المجموع
213 - 273 - 520 الفصل الثاني

*تم استبعاد المؤجالت والمعتذرات والمنسحبات والمنقطعات بالنسبة للطالبات المتخصصات
*تم استبعاد المنسحبات والمنقطعات بالنسبة لطالبات السنة التحضيرية

مقر الدمام
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نموذج رقم )٤( 
الطلبة الخريجون )البكالوريوس / الدبلوم الجامعي ( عام 1438/1437هـ 

اإلجمالي
المجموع طالبــات طلبــة الجنس والجنسية

 غيرالقسم )التخصص)
سعودي سعودي  غير

سعودي سعودي  غير
سعودي سعودي

0 - 0 - 0 - - علوم الحاسب

 قسم الحاسب
اآللي

11 - 11 - 11 - -  نظم
المعلومات

15 - 15 - 15 - -  تقنية
المعلومات

6 - 6 - 6 - - االستثمار

 قسم إدارة
األعمال

15 - 15 - 15 - - التمويل

2 - 2 - 2 - - التأمين

4 - 4 - 4 - - إدارة اإلمداد

53 - 53 - 53 - - اإلجمالي

اإلجمالي
المجموع طالبــات طلبــة الجنس والجنسية

 غيرالقسم )التخصص)
سعودي سعودي  غير

سعودي سعودي  غير
سعودي سعودي

10 - 10 - 10 - - علوم الحاسب

 قسم الحاسب
اآللي

31 - 31 - 31 - -  نظم
المعلومات

17 - 17 - 17 - -  تقنية
المعلومات

17 - 17 - 17 - - االستثمار

 قسم إدارة
األعمال

37 - 37 - 37 - - التمويل

9 1 8 1 8 - - التأمين

15 - 15 - 15 - - إدارة اإلمداد

136 1 135 1 135 - - اإلجمالي

مقر القطيف

مقر الدمام
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نموذج رقم )5( 
الطلبة المستجدون بمرحلة البكالوريوس )التعليم عن بعد( عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )6( 
الطلبة المقيدون بمرحلة البكالوريوس )التعليم عن بعد( عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )7( 
الطلبة الخريجون بمرحلة البكالوريوس )التعليم عن بعد( عام 1438/1437هـ

* ال ينطبق

* ال ينطبق

* ال ينطبق



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

18

نموذج رقم )٨(
عدد الطالب المنسحبين والراسبين والمفصولين والمنقطعين عن الدراسة عام 1438/1437هـ

 عدد الطالب المنقطعين
 عن الدراسة خالل العام

1438/1437هـ

عدد الطالب المفصولين
خالل العام 1438/1437هـ

عدد الطالب المنسحبين
خالل العام 1438/1437هـ

عدد الطالب الراسبين
خالل العام 1438/1437هـ

 الفصل
الدراسي

 المستوى
 النسبة إلىالدراسي

 عدد الطلبة في
 العام الدراسي

)%(

 عدد
الطلبة

 النسبة إلى
 عدد الطلبة في
 العام الدراسي

)%(

 عدد
الطلبة

 النسبة إلى عدد
 الطلبة في العام

)%( الدراسي

 عدد
الطلبة

 النسبة إلى
 عدد الطلبة في
 العام الدراسي

)%(

 عدد
الطلبة

%16.6 60 %1.66 6 0 0 %0.8 3 األول  السنة
13،5%التحضيرية 40 %1،66 6 %6.37 23 0 0 الثاني

%2.2 2 %18.39 16 0 0 %54.32 49 األول
السنة األولى

%15،86 8 0 0 %3.38 2 %31.73 16 الثاني
0 0 0 0 0 0 %14.73 14 األول

السنة األولى
0 0 0 0 0 0 %31.68 32 الثاني

%18.8 62 %20.05 22 - 0 %69.13 66 إجمالي الفصل األول
%29.36 48 1،66 % 6 %9.75 25 %63.41 48 إجمالي الفصل الثاني

 عدد الطالب المنقطعين
 عن الدراسة خالل العام

1438/1437هـ

عدد الطالب المفصولين
خالل العام 1438/1437هـ

عدد الطالب المنسحبين
خالل العام 1438/1437هـ

عدد الطالب الراسبين
خالل العام 1438/1437هـ

 الفصل
الدراسي

 المستوى
 النسبة إلىالدراسي

 عدد الطلبة في
 العام الدراسي

)%(

 عدد
الطلبة

 النسبة إلى
 عدد الطلبة في
 العام الدراسي

)%(

 عدد
الطلبة

 النسبة إلى عدد
 الطلبة في العام

)%( الدراسي

 عدد
الطلبة

 النسبة إلى
 عدد الطلبة في
 العام الدراسي

)%(

 عدد
الطلبة

%15.5 104 %0.14 1 %5.0 34 %13.15 73 األول  السنة
3.84%التحضيرية 41 %0.37 4 %1.31 14 %36.34 189 الثاني

%4.79 14 %0 0 %1.71 5 %16.0 47 األول
السنة األولى

%1.12 12 - 0 - 0 %3.56 38 الثاني
%2.4 5 %0 0 %0 0 %4.41 9 األول

السنة األولى
%0.18 2 - 0 %0.09 1 %2.81 30 الثاني
%22.69 123 %0.14 1 %6.71 39 %33.55 129 إجمالي الفصل األول
%5.14 55 %0.37 4 %1.4 15 %42.71 257 إجمالي الفصل الثاني

*المنقطعات الالتي لم يسجلن مقررات شامل الزائرات

مقر القطيف

مقر الدمام
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نموذج رقم )٩(
التدريب العملي الذي قدمته الكلية للطالب عام 1438/1437هـ

 عدد الطلبة
 المستفيدين من

التدريب
مدة التدريب جهة التدريب القسم الكلية

150 طالبة 20 ساعة تدريبية نادي الحاسب اآللي قسم الحاسب اآللي

كلية المجتمع

143 طالبة 3 اسابيع مقرر التدريب العملي
قسم إدارة األعمال

150 طالبة 20 ساعة تدريبية نادي إدارة األعمال

155 طالبة المكتبة 8 ساعات تدريبية  وكالة الشؤون االدارية
والمالية

536 متدربة    مكتب التدريب والتعليم 51 ساعة تدريبية
 وكالة التطوير والتدريب المستدام

والتعليم المستدام
48 طالبة 11 ساعة تدريبية وحدة البحث العلمي

200 طالبة 36 وحدة االرشاد الجامعي
وكالة الشؤون األكاديمية

175 طالبة 6 وحدة التعليم االلكتروني

نموذج رقم )١٠( 
طلبة الدراسات العليا )مستجدون( عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )١١( 
طلبة الدراسات العليا )مقيدون( عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )١٢( 
طلبة الدراسات العليا )خريجون( عام 1438/1437هـ

* ال ينطبق

* ال ينطبق

* ال ينطبق
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1/1 - ايضاح اإلجراءات والوسائل التي اتخذتها الكلية لزيادة الكفاءة الداخلية للعملية التعليمية، 
ولخفض متوسط عدد السنوات التي يقضيها الطالب بالجامعة. 

2/1 - ايضاح اإلجراءات والوسائل التي اتخذتها الكلية لخفض متوسط عدد السنوات التي 
يقضيها الطالب بالجامعة حتى يتخرج من مرحلة البكالوريوس إلى )4.5( سنة للكليات التي 
تتطلب )4( سنوات للتخرج، )5.5( سنة للكليات التي تتطلب )5( سنوات للتخرج، )6.5( سنة 

للكليات التي تتطلب )6( سنوات للتخرج.

3/1  -  تحديد متوسط عدد سنوات التخرج للطالب/الطالبة 

اضافة ساعات للتقوية لالستفادة منها في وضع دروس للمقررات وفق احتياج الطالبات. 	 
ودراسة ملفات 	  تحسين  لها في  المستمرة  واالجتماعات  القسم  داخل  العلمية  اللجان  عمل 

المقررات.
حضور األعضاء للورش والدورات التدريبية .	 
تشكيل لجنة تطوير الخطة الدراسية التي تعمل على تحسين وتطوير المقررات الدراسية.	 
تم فتح عدد من مقررات التعثر، وذلك لخفض متوسط سنوات الدراسة.	 

فتح عدد من مقررات التعثر .	 
الموافقة على تجاوز متطلب من وكالة الشؤون األكاديمية.	 
إتاحة نظام الزيارات بين كليات الجامعة .	 

3 سنوات. 
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4/1 - عدد الوحدات الدراسية )نظرية ، عملية( التي قدمتها الكلية في هذا العام، ومتوسط 
نسبة شغل القاعات الدراسية بالكلية

مقر القطيف

مقر الدمام

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15)

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

0 %30 0 135 - 9 30 CCQ2_FF4 1
%47 %90 210 405 14 27 30 CCQ1_N40 2
%20 %63 90 285 6 19 30 CCQ15_2 3
%50 %97 225 435 15 29 30 CCQ2_GF1 4
%53 %73 240 330 16 22 30 CCQ2_GF2 5
%57 %73 255 330 17 22 30 CCQ2_GF3 6
%7 %0 30 - 2 - 30 CCQ2_GG3 7
%40 %0 180 - 12 - 30 CCQ2_GG4 8

 متوسط نسبة شغل
القاعات الدراسية 1230 1920 82 128 240 8  المجموع

الكلي
%34 %53

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15)

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

%67 %87 300 390 20 0 45 FF1 1
%87 %60 390 270 26 0 45 FF2 2
%60 %47 270 210 18 16 45 FF3 3
%47 %20 210 90 14 28 45 FF4 4
%53 %40 240 180 16 20 36 FF5 5
%33 %7 150 30 10 30 36 FF6 6
%27 %7 120 30 8 24 36 FF7 7
%27 %0 120 0 8 24 36 FF8 8
%7 %0 30 0 2 24 36 FF9 9
%80 %53 360 240 24 14 40 FG1 10
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 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15)

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

%100 %93 450 420 30 6 50 FG2 11
%80 %67 360 300 24 6 50 FG3 12
%67 %100 300 450 20 28 50 GF1 13
%67 %80 300 360 20 28 50 GF2 14
%87 %80 390 360 26 328 50 GF3 15
%50 %80 225 360 15 50 GF4 16

%67 %47 300 210 20 28 50 GF5 17

%37 %20 165 90 11 27 50 GF6 18

%0 %20 0 90 0 27 50 GF7 19

%100 %93 480 420 30 27 50 GG1 20

%83 %93 375 420 25 27 50 GG2 21

 متوسط نسبة شغل
القاعات الدراسية 5535 4920 367 466 950 21  المجموع

الكلي
%58 %52
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5/1- عدد المختبرات والمعامل المتاحة للكلية أو الجهة، والطاقة االستيعابية لكل منها، البرامج 
العملية التي قدمت فيها

مقر القطيف

 نسبة شغل معامل
الكلية

 إجمالي عدد الساعات
 في الفصل

الدراسي )15( أسبوعًا

 عدد الساعات المقدمة
/ أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م
 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

- %27 - 120 - 8 30 CCQ1_L20 1

- %20 - 90 - 6 30 CCQ1_L22 2

- %20 - 90 - 6 30 CCQ1_L58 3

- %23 - 105 - 7 30 CCQ1_L25 4

- %10 - 45 - 3 30 CCQ1_L59 5

- %13 - 60 - 4 30 CCQ1_L61 6

- %13 - 60 - 4 30 CCQ1_L62 7

%37 %37 165 165 11 11 30 CCQ1_L18 8

%40 %37 180 165 12 11 30 CCQ1_L20 9

%13 %20 60 90 4 6 30 CCQ1_L26 10

%33 %47 150 210 10 14 30 CCQ1_L52 11

%13 %13 60 60 4 4 30 CCQ1_L54 12

%23 %40 105 180 7 12 30 CCQ1_L55 13

%13 %10 60 45 4 3 30 CCQ1_L56 14

%27 %47 120 210 8 14 30 CCQ1_L57 15

%13 - 60 - 4 - 30 CCQ1_N23 16

 متوسط نسبة شغل
المعامل 960 1695 64 113 480 16  المجموع

الكلي
%13 %24
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مقر الدمام

 نسبة شغل معامل
الكلية

 إجمالي عدد الساعات
 في الفصل

الدراسي )15( أسبوعًا

 عدد الساعات المقدمة
/ أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م
 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

%47 %7 215 30 14 2 32 CL1 1

%33 %13 150 60 10 4 32 CL2 2

%67 %60 300 270 20 18 32 CL3 3

%67 %60 300 270 20 18 32 CL5 4

%53 %80 240 360 16 24 32 CL6 5

 متوسط نسبة شغل
المعامل 1205 990 80 66 160 5  المجموع

الكلي
%53 %44
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٢(   أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

1/2 – تعبئة النماذج من رقم )13( حتى رقم )22)

نموذج رقم )١3( 
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عام 1438/1437هـ  )*(

مقر القطيف

اإلجمالي مدرس لغة معيد محاضر  أستاذ
مساعد

 أستاذ
مشارك أستاذ السنة

والجنس 
القسم

)التخصص( 
أنثىوالجنسية ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

سعودي يتبع عمادة السنة التحضيرية
 السنة

التحضيرية
 غير يتبع عمادة السنة التحضيرية

سعودي

14 0 0 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 سعودي
 الحاسب
اآللي

22 1 0 0 0 0 17 0 3 1 0 0 0 0  غير
سعودي

9 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 سعودي
 إدارة

األعمال
10 1 0 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0  غير

سعودي

2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 سعودي
 المواد

المساندة
5 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0  غير

سعودي

25 0 0 0 16 0 9 0 0 0 0 0 0 0 سعودي
اإلجمالي

33 2 0 0 0 0 28 0 5 2 0 0 0 0  غير
سعودي

60 - 16 37 7 - - اإلجمالي
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مقر الدمام

اإلجمالي مدرس لغة معيد محاضر  أستاذ
مساعد

 أستاذ
مشارك أستاذ السنة

والجنس 
القسم

)التخصص( 
أنثىوالجنسية ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

سعودي يتبع عمادة السنة التحضيرية
 السنة

التحضيرية
 غير يتبع عمادة السنة التحضيرية

سعودي

12 0 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 سعودي
 الحاسب
اآللي

8 2 0 0 0 0 6 0 1 2 0 0 1 0  غير
سعودي

8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سعودي
 إدارة

األعمال
7 6 0 0 0 0 4 0 2 6 0 0 1 0  غير

سعودي

2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 سعودي
 المواد

المساندة
5 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0  غير

سعودي

22 0 0 0 15 0 7 0 0 0 0 0 0 0 سعودي
اإلجمالي

20 8 0 0 0 0 11 0 5 8 1 0 3 0  غير
سعودي

50 - 15 18 13 1 3 اإلجمالي

)*( يجب أن يشمل هذا النموذج أعداد جميع المحاضرين والمعيدين المبتعثين إلى داخل أو خارج المملكة



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

27

نموذج رقم )١٤( 
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المتفرغين خالل العام 1438/1437هـ 

مقر القطيف

مقر الدمام

مالحظات
تفرغ جزئي تفرغ تام 

الدرجة العلمية  القسم الكلية/الجهة
أنثى ذكر أنثى ذكر

0 0 0 0 أستاذ

 قسم
 الحاسب
اآللي

 كلية
 المجتمع مقر

القطيف

0 0 0 0 أستاذ مشارك
مبتعثات 0 0 5 0 أستاذ مساعد
مبتعثات 0 0 5 0 محاضر

0 0 0 0 معيد
0 0 0 0 مدرس
0 0 0 0 أستاذ

 قسم
 إدارة

األعمال

0 0 0 0 أستاذ مشارك
0 0 0 0 أستاذ مساعد

مبتعثات 0 0 2 0 محاضر
مبتعثات 0 0 3 0 معيد

0 0 0 0 مدرس

مالحظات
تفرغ جزئي تفرغ تام 

الدرجة العلمية  القسم الكلية/الجهة
أنثى ذكر أنثى ذكر

0 0 0 0 أستاذ

 قسم
 الحاسب
اآللي

 كلية المجتمع
مقر الدمام

0 0 0 0 أستاذ مشارك
0 0 0 0 أستاذ مساعد

 مبتعثه/ إجازة وضع / رعاية
مولود 2 0 1 0 محاضر

مبتعثه/ إجازة رعاية مولود 1 0 1 0 معيد
0 0 0 0 مدرس
0 0 0 0 أستاذ

 قسم
 إدارة

األعمال

0 0 0 0 أستاذ مشارك
0 0 0 0 أستاذ مساعد
0 0 0 0 محاضر

مبتعثات 0 0 5 0 معيد
0 0 0 0 مدرس
0 0 0 0 أستاذ

 قسم
 العلوم

المساندة

0 0 0 0 أستاذ مشارك
0 0 0 0 أستاذ مساعد

 مبتعثة/ إجازة وضع / رعاية
مولود 2 0 1 0 محاضر

مبتعثة/ إجازة رعاية مولود 1 0 1 0 معيد
0 0 0 0 مدرس
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نموذج رقم )١٥( 
أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين حضروا ندوات أو مؤتمرات أو لقاءات علمية أو دورات تدريبية 

داخل المملكة عام 1438/1437هـ )*(

اإلجمالي
المجموع دورات تدريبية لقاء علمي مؤتمر ندوة

نوع المشاركة  الجهة /
القسم

أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر

56 46 10 56 46 10 - - - - - - - - - حضور فقط

 كلية
 المجتمع

 مقر
31الدمام 21 10 31 21 10 - - - 2 - 2 - - -

 المشاركة
 ببحث علمي

 أو القاء
 محاضرة أو

 كمدرب
أو

 ...... 

47 45 2 47 45 2 - - - 1 1 - - - - حضور

 كلية
 المجتمع

 مقر
25القطيف 23 2 25 23 2 - - - 6 6 - - - -

 المشاركة
 ببحث علمي

 أو القاء
 محاضرة أو

 كمدرب
أو

 ......

103 91 12 103 91 12 - - - 1 1 - - - - حضور

اإلجمالي

56 44 12 56 44 12 - - - 6 6 2 - - -

 المشاركة
 ببحث علمي

 أو القاء
 محاضرة أو

 كمدرب
أو

 ...... 

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



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

29

نموذج رقم )١٦( 
أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين حضروا ندوات أو مؤتمرات أو لقاءات علمية أو دورات تدريبية 

خارج المملكة عام 1438/1437هـ

اإلجمالي
المجموع دورات تدريبية لقاء علمي مؤتمر ندوة

نوع المشاركة  الجهة /
القسم

أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر

1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - حضور فقط

 كلية
 المجتمع

 مقر
3الدمام - 3 - - - - - - 3 - 3 - - -

 المشاركة
 ببحث علمي

 أو القاء
 محاضرة أو

 كمدرب
أو

 ...... 

1 1 - - - - - - - 1 1 - - - - حضور

 كلية
 المجتمع

 مقر
6القطيف 6 - - - - - - - 6 6 - - - -

 المشاركة
 ببحث علمي

 أو القاء
 محاضرة أو

 كمدرب
أو

 ......

2 2 - 1 1 - - - - 1 1 - - - - حضور

اإلجمالي

9 6 3 - - - - - - 9 6 3 - - -

 المشاركة
 ببحث علمي

 أو القاء
 محاضرة أو

 كمدرب
أو

 ...... 
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المنعقدة  العلمية  واللقاءات  والمؤتمرات  الندوات  المشاركين في  التدريس  هيئة  بأعضاء  بيان 
خالل العام داخل المملكة وخارجها .. موضحًا فيه اسم العضو ومسمى الندوة أو المؤتمر ...،  

وتاريخ ومكان االنعقاد ومدته،  وحالة المشاركة )إلقاء بحث ومسماه، أو حضور فقط أو غيره ..(

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

حضور ومناقشة 4 
ساعات

 عمادة تطوير التعليم
 الجامعي، جامعة

 اإلمام عبدالرحمن بن
فيصل

1438/4/26هـ  منتدى عمادة تطوير التعليم
الجامعي

د. حورية العتيبي

حضور ومناقشة 4 
ساعات

 قاعة المؤتمرات-
 جامعة اإلمام

.عبدالرحمن بن فيصل
1438/7/23هـ ُملتقى المهنة

حضور يومان الرياض 1438/7/15هـ
 المعرض و المؤتمر الدولي

 للتعليم العالي )الدورة
)السابعة

د. فاطمة الرواجح

حضور ومناقشة 4 
ساعات

 عمادة تطوير التعليم
 الجامعي، جامعة

 اإلمام عبدالرحمن بن
فيصل

1438/4/26هـ  منتدى عمادة تطوير التعليم
الجامعي

د. منى الغامدي

حضور ومناقشة 4 
ساعات

 قاعة المؤتمرات-
 جامعة اإلمام

.عبدالرحمن بن فيصل
1438/7/23هـ ُملتقى المهنة

بحث 3 أيام
 جامعة ام القرى-

 مكة المملكة العربية
السعودية

-21
1438/7/23هـ

 الملتقى العلمي الثاني
 والثالثون للجمعية السعودية

لعلوم الحياة

د. عزة الغامدي

بحث ملصق 3 أيام
  جامعة الملك خالد ،
 ابها المملكة العربية

السعودية

-27
1438/5/29هـ

 المؤتمر السعودي  االول
للبيئة

بحث يوم  جامعة الدمام المملكة
العربية السعودية

 1/مايو/2016
م

 المشاركة في المؤتمر
الطالبي السابع

حضور 3 أيام

 جامعة الملك فهد
 للبترول والمعادن
 المملكة العربية

السعودية

26-24 
/1438/1هـ

 المؤتمر السعودي الدولي
 الرابع للتقنية المتناهية الصغر

2016

 تدريب مدرب
 واستالم الحقيبة

التدريبية
يومين  عمادة التعليم

اإللكتروني 6-7 /1438/2هـ
 لقاء نبض وطن

 تدريب مدرب للحوار(
)المجتمعي

 د. سارة حسن
ادم
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نوع المشاركة المدة مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد اسم المؤتمر /الندوة / اللقاء اسم العضو

القاء بحث
“Analysis 

and Design 
Datacenters 

Virtualization 
Compression 

Technique

3 ايام المنامة، البحرين 11-13 ابريل
2017 م 

Creativity and Entrepre-
neurship for Business 

Sustainability Conference 
proceedings (Mutah Uni-

versity )

د. زياد الفواعير

القاء بحث
“An enhanced 

Multipath 
Strategy in 
Mobile Ad 

hoc Routing 
Protocols

5 ايام

IEEE Saudi 
Arabia Section in 
coordination with 

IEEE Bahrain Section.

 7-11 مايو
2017 م 9th IEEE–GCC, 2017

القاء بحث
“A Novel 

Supervised 
Learning Model 

For Figures 
Recognition 

By Using 
Artificial Neural 

Network”

يومان

ASIA International 
Multidisciplinary 

Conference )AIMC-
2017(
ماليزيا

 1-2 مايو
2017 م

ASIA International Multi-
disciplinary Conference

 (AIMC-2017)

 بحث بعنوان
"Risk sharing 

vs. Risk bearing 
and shifting: 

Evidence from 
Conventional 

& Islamic Banks 
of MENA 

Region using 
Metafrontier 
Directional 
Distance 

Functions  "

يومان  مكة المكرمة، جامعة
أم القرى

 6-7 مارس
2017 م

1st International Confer-
ence on Islamic Banking 

and Finance
 د. فاروق

التهتموني

Poster يومان  جامعة ماليزيا
)UTM( للتكنولوجيا

 1-2 مايو
2017 م

ASIA International Multi-
disciplinary Conference 

(AIMC-2017)
 م. مهيرة هاني

مقدادي

Poster يومان  جامعة ماليزيا
)UTM( للتكنولوجيا

 1-2 مايو
2017 م

ASIA International Multi-
disciplinary Conference 

(AIMC-2017)
 م. هند محمد

شحادة أبوعليوة

Guest speaker 3 ايام تونس  26 يناير 2017
م

A Workshop on the Labo-
ratoire d’Economie et de 

Gestion Industrielle, LEGI.
 د. محمد المكي

بن جماعة

القاء بحث يومان UTM ماليزيا- جامعة  1-2 مايو
2017 م

ASIA International Multi-
disciplinary Conference 

(AIMC 2017)
 د. أسماء إبراهيم
قمرالدين محمد

القاء بحث يومان  جامعة ماليزيا
)UTM( للتكنولوجيا 2017/5/1 م

ASIA International Multi-
disciplinary Conference 

(AIMC 2017)
 م. دانه

.الدوسري
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نوع المشاركة المدة مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد اسم المؤتمر /الندوة / اللقاء اسم العضو

 القاء بحث عدة
بحوث

1. Arabic Part-
of  Speech 
Tagger, An 
Approach 
Based on 
Neural 
Network 
Modelling

2. A literature 
review on 
purchase 
intention 
factors in 
e-com-
merce

3.  Study of 
substitute 
examina-
tions at 
Sudanese 
universities

4.  EVALUA-
TION OF 
JORDANI-
AN BANKS 
WEBSITES 
USABILITY

5.  Evaluation 
of Graduate 
Students 
Employa-
bility from 
Employer 
Perspec-
tive: Review 
of the Liter-
ature

يومان  جامعة ماليزيا
)UTM( للتكنولوجيا

 1-2 مايو
 2017م

ASIA International Multi-
disciplinary Conference 

(AIMC 2017)
م. رباب أبوملوح

بحث بعنوان
“Jordanian 

Banks Websites 
Evaluation”

يوم  جامعة ماليزيا
)UTM( للتكنولوجيا 2017/4/30 م AIMC 2017  م. عبير

العبدالرحيم

مقدم يومان الهند  سيعقد 8-7
يوليو 2017 م ICICIT (IEEE) م. نازيه احمد
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نموذج رقم )١٧( 
أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على اتصال علمي خالل العام 1438/1437هـ

نموذج رقم )١٨( 
أعداد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين تم تسجيل براءات اختراع لهم خالل عام 1438/1437هـ

* ال يوجد

نموذج رقم )١٩( 
أعداد أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز علمية خالل عام 1438/1437هـ

مالحظات

نوع االتصال العلمي
 مكان

 االتصال
العلمي

أخرى  )تذكرالجهة عضو زائر ممتحن خارجي  مشاركة علمية أو
بحثية

انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

- - - - - - - - 1  داخل
المملكة  كلية المجتمع

 مقري الدمام
-والقطيف - - - - - 1 2 -  خارج

المملكة

 األعمال التي استحق
عليها الجائزة مجال الجائزة الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة اسم الفائز بالجائزة م

Presenting a paper 
in a conference Computer Science 

ASIA International 
Multidisciplinary 

Conference
Best Presenters  م. رباب علي أبو

ملوح 1
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نموذج رقم )٢٠( 
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم تعيينهم خالل عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )٢١( 
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم إعارتهم أو انتدابهم خالل عام 

1438/1437هـ

مقر القطيف

مقر القطيف

مقر الدمام

مقر الدمام

اإلجمالي
المجموع مدرس لغة معيد محاضر أستاذ مساعد

الجنسية
أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

0 -- --- --- -- -- --- --- --- -- --- سعودي

4 3 1 -- --- -- --- --- --- 3 1 غير سعودي

اإلجمالي
المجموع مدرس لغة معيد محاضر أستاذ مساعد

الجنسية
أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

1 1 --- --- -- -- --- 1 --- -- --- سعودي

4 1 3 -- --- -- --- --- --- 1 3 غير سعودي

مالحظات الجهة المعار أو المنتدب إليها الدرجة العلمية العدد

- محاضر كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 1

- كلية اآلداب محاضر 2

- السنة التحضيرية بكلية المجتمع بمقر الدمام محاضر 4

- السنة التحضيرية بكلية المجتمع بمقر القطيف محاضر 4

مالحظات الجهة المعار أو المنتدب إليها الدرجة العلمية العدد

- السنه التحضيرية /كلية العلوم دكتوراه 1

- السنه التحضيرية محاضر 1
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نموذج رقم )٢٢( 
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تركوا الخدمة خالل عام 1438/1437هـ

مقر القطيف

مقر الدمام

سبب ترك الخدمة الدرجة العلمية العدد

طي قيد استقالة تقديرًا لظروفها العائلية محاضر 1

طي قيد عدم عودتها من اجازتها وانقطاعاتها عن العمل محاضر 1

طي قيد محاضر 1

سبب ترك الخدمة الدرجة العلمية العدد

ظروف عائلية دكتوراه 2

نقل إلى جهة أخرى محاضر 2

أنهت تعاقدها بناء على طلبها محاضر 1

2/2 – ذكر الوسائل والسبل التي اتخذتها الكلية لتحقيق معدالت استاذ / طالب المستهدفة 
وهي، )5:1( للكليات الطبية، )17:1( للكليات العلمية، )22:1( للكليات النظرية.

* ال ينطبق
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3/2 – بيان التوزيع اإلجمالي لساعات العمل االسبوعية لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه، 
بحسب مجاالت عمله المختلفة )تدريس، بحوث، خدمة مجتمع، ارشاد أكاديمي ..... الخ(

التوزيع اإلجمالي لساعات العمل االسبوعية سعادة عميدة الكلية والوكيالت

 العمل اإلداري
المكلف به

ي
يم

اد
 أك

اد
ش

إر

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو
بة

اق
مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

عميدة كلية المجتمع  -- - - - - 2 45 - - - - 2 41  اللغة
العربية

 أستاذ
مساعد سعودية

 د. حورية
 محمد

العتيبي

مشرفة على 	 
الوحدة المساندة 

لخدمة المجتمع 
)الفصل األول( 

وكيلة كلية 	 
المجتمع )الفصل 

الثاني(

2 8 - 5 - - 4 45 3 5 - 2 6 95

 رياضيات
تطبيقية
 تحليل(
)عددي

 أستاذ
مساعد سعودية

 د. فاطمة
 عبدالرحمن

الرواجح

 وكيلة التطوير
 والتدريب والتعليم

 المستدام بكلية
المجتمع

- 3 - 4 5 - 2 45 - 4 5 - 2 40

 اللغة
العربية
 أدب(
)ونقد

 أستاذ
مساعد سعودية

 د. منى
 محمد

الغامدي

وكيلة الكلية 	 
للشؤون 

األكاديمية بكلية 
المجتمع

 رئيسة قسم 	 
الحاسب اآللي 

بالقطيف

- 4 - 4 5 1 2 12 - 4 5 1 2 39
االحياء
 االحياء(

)الدقيقة

 أستاذ
مساعد سعودية

 د.عزة
 ابراهيم
الغامدي

 وكيلة شؤون الطالبات
بكلية المجتمع - - - 3 - 1 2 33 - 3 - 1 1,5 53

 نبات
 وأحياء
 دقيقة-

بيئة نباتية

 استاذ
مساعد سعودية

 د. فوزية
 حميدان
الشمري

وكيلة الشؤون االدارية 
والمالية بكلية المجتمع - 2 - 4 5 - 3 5 - 4 5 - 3 26  علوم

ادارية
 أستاذ
مساعد سودانية  د. ساره

حسن ادم
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التوزيع اإلجمالي لساعات العمل االسبوعية لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه قسم إدارة األعمال مقر القطيف

 العمل اإلداري
المكلف به

ي
يم

اد
 أك

اد
ش

إر

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

رئيسة قسم 	 
إدارة األعمال 

و العلوم 
المساندة

رئيسة لجنة 	 
األنشطة 

المنهجية و 
النوادي العلمية

رئيس لجنة 	 
الشؤون 
الطالبية 

واألكاديمية
عضو لجنة 	 

الجودة واالعتماد 
األكاديمي

عضو لجنة تطوير 	 
الخطة الدراسية

نائبة رئيس لجنة 	 
شؤون أعضاء 
هيئة التدريس

عضو لجنة  	 
البحث العلمي 
وخدمة المجتمع

عضو اللجنة 	 
العلمية

عضو لجنة 	 
الحقوق الطالبية

- 2 - - 5 - 3 14 - 4 5 - 3 15 مالية  استاذ
مساعد تونسية

 د. سوسن
 حسن

العثماني

عضو اللجنة 	 
العلمية

عضو لجنة 	 
التدريب وتنمية 

المهارات
عضو لجنة  	 

البحث العلمي 
وخدمة المجتمع

- 3 - 4 5 - 12 43 - - 5 - 12 45  علوم
اقتصادية

 أستاذ
مساعد تونسي  د.نوفل عمر

محفوظ

وكيلة قسم 	 
إدارة األعمال

عضو لجنة  	 
البحث العلمي 
وخدمة المجتمع

عضو لجنة 	 
معادلة 

الشهادات

- 3 - 4 5 - 5 24 - - 5 - 9 21
 علوم

 مالية و
مصرفية

محاضر أردنية
 مهيرة
 هاني

مقدادي

مديرة مكتب 	 
ضمان الجودة 

و االعتماد 
األكاديمي

عضو في لجنة 	 
تقرير البرنامج 

السنوي

- 2 - 4 5 - 3 7 - - 5 - 9 32 رياضيات محاضر سودانية  شيراز
هاشم

نائبة  مديرة 	 
مكتب ضمان 

الجودة واالعتماد 
األكاديمي

عضو في لجنة 	 
تقرير البرنامج 

السنوي

- 3 - 4 5 - 9 46 - 4 5 - 12 44 تسويق محاضر هندية  شيرين
بانو
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التوزيع اإلجمالي لساعات العمل االسبوعية لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه قسم إدارة األعمال مقر القطيف

 العمل اإلداري
المكلف به

ي
يم

اد
 أك

اد
ش

إر

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

منسقة 	 
وحدة التطوير 

والتدريب 
والتعليم 
المستدام

عضو اللجنة 	 
االستشارية 

الخارجية
عضو لجنة  	 

البحث العلمي 
وخدمة المجتمع

- 3 - - 5 - 3 6 - - 5 - 6 20  محاسبة
مالية محاضر سعودية  روان

السهالوي

عضو لجنة 	 
التقرير السنوي

منسقة بوحدة 	 
الجودة واالعتماد 

األكاديمي

- 3 - 4 5 - 6 15 - - 5 - 12 44 تسويق محاضر هندية  ديبا
بريانشو

وحدة الجداول 	 
المركزية - 3 - 4 5 - 9 44 - - - - 9 57 إحصاء محاضر سودانية  هند أبو

عليوه

عضو لجنة 	 
المكتبة

عضو لجنة 	 
األنشطة 
المنهجية 
والنوادي 

العلمية
رئيسة نادي إدارة 	 

األعمال

- 3 - - 5 - 9 43 - 4 5 - 9 29
 علوم

 مالية و
مصرفية

محاضر أردنية  فاطمة
الهمشري

اللجنة العلمية	  - 3 4 5 14 161 - 4 5 - 14 74  الفقه و
التشريع

 أستاذ
مساعد أردنية  سناء

سليم

- - 3 - 5 - 14 126 - 4 5 - 12 52
 الشريعة

 و
القانون

محاضر سودانية  لبنى
عثمان

- - - - - - - - - - - - - - -
 نظم

 معلومات
إدارية

معيدة سعودية  عائشة
المقهوي

- - - - - - - - - - 4 5 - 9 38
 علوم

 مالية و
مصرفية

معيدة سعودية  هديل
الدوسري

- - - - - - - - - 3 - 5 - - -  محاسبة
مالية معيدة سعودية  بشائر

العيسى

- - - - - - - - - 3 4 - - - - قانون معيدة سعودية  مشاعل
الحربي

- - - - - - - - - 3 4 5 - - -
 علوم

 مالية و
مصرفية

معيدة سعودية  عائشة
الخطيب

- - - - - - - - - 3 4 - - 3 14
 نظم

 معلومات
إدارية

معيدة سعودية  نوف
القرعاوي
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رئيسة قسم 	 
الحاسب اآللي 
بالقطيف سابقًا

عضو في اللجان 	 
العلمية ومجلس 

القسم ولجان 
الجودة

0 3 0 4 0 1 2 14 0 4 0 1 2 13  هندسة
الحاسب دكتوراه مصرية عال حجازي

عضو في اللجنة 	 
العلمية

عضو لجنة علوم 	 
الحاسب

رئيسة معيار 	 
التعليم والتعلم 

في الجودة

2 3 0 4 5 0 10 98 0 0 0 0 4 30  علوم
الحاسب دكتوراه مصرية هبه البيه

رئيسة لجنة 	 
محاور البنية 

التحتية للتقييم 
الذاتي

نائبة رئيسة 	 
لجنة التعليم 

االلكتروني

2 3 0 3 4 0 9 41 0 4 5 4 7 15  علوم
الحاسب دكتوراه سودانية  أسماء

إبراهيم

عضو اللجنة 	 
العلمية

عضو لجنة علوم 	 
الحاسب

عضو في لجنة 	 
معيار التعليم 
والتعلم في 

الجودة

0 3 0 4 5 0 9 116 - - - - - -  علوم
الحاسب دكتوراه مصري  محمد

نبيل

رئيسة مكتب 	 
ضمان الجودة 

بقسم الحاسب 
بالقطيف

2 3 0 4 0 4 1 7 - - - - - -  علوم
الحاسب ماجستير سعوديه  أمل

الشاعر

عضو في لجنة 	 
الخطة واللجان 

العلمية
2 3 0 4 5 0 7 54 0 0 0 0 3 6

 علوم
 الحاسب

والمعلومات
ماجستير سودانية امل نوري

منسقة جمع 	 
المعلومات

عضو في 	 
الجودة معيار 

التعليم والتعلم

2 3 2 4 0 0 8 59 0 2 5 0 8 70
 النظم

 المعلوماتية
 وإدارة

 الشبكات
االعالمية

ماجستير تونسية  آمال
الساكات

- 2 6 0 2 0 0 16 228 0 3 0 7 8 45  علوم
الحاسب

ماجستير سودانية  اخالص
سعد

وكيلة قسم 	 
الحاسب اآللي 2 3 0 4 5 2 2 19 0 2 4 2 6 52  علوم

الحاسب
ماجستير سعودية  دانة

الدوسري

عضو في لجنة 	 
معايير الجودة 
معيار 1، 2، 3

2 3 0 2 5 10 1 39 0 0 0 6 2 25  علوم
الحاسب

ماجستير سعودية  عبير
الشهري
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رئيسة وحدة 	 
االختبارات 

المركزية
رئيسة محور في 	 

أعمال الجودة 
التابعة للقسم

2 6 0 4 5 0 9 66 0 0 0 0 7 31
 نظم

 معلومات
حاسوبية

ماجستير اردنية عبير رافع

عضو في لجنة 	 
هيئة اعضاء 

التدريس
رئيسة االرشاد 	 

االكاديمي
عضو في لجان 	 

الجودة

0 3 0 4 5 4 4 20 0 4 5 4 3 33  حاسب
اآللي ماجستير اردنية  رباب ابو

ملوح

مسؤولة نادي 	 
الحاسب اآللي

عضو في لجان 	 
الجودة

2 3 0 3 5 0 8 60 0 3 4 0 6 25
 علوم

 وتقنية
المعلومات

ماجستير سودانية  ريم
عثمان

عضو في لجان 	 
الجودة

مسؤولة 	 
وحدة التعليم 

االلكتروني

2 3 − 4 5 1 6 47 - - - - - -
 امن

 المعلومات
وموثوقيتها

ماجستير اردنية نور خفاجة

مساعدة وكيلة 	 
رئيسة القسم 2 3 0 4 5 6 2 52 0 4 5 0 6 16  علوم

الحاسب ماجستير سودانية  فوزية
عوض

- - - - - - - - - 0 4 0 4 5 51  علوم
الحاسب ماجستير سودانية  نهلة

شريف

منسقة خدمة 	 
المجتمع بقسم 

الحاسب اآللي
2 3 0 4 0 0 12 108 0 5 3 4 3 16  علوم

الحاسب ماجستير سودانية  نهلة
عثمان

منسقة مقرر 	 
وعضو لجنة 

االختبارات
2 3 0 4 0 0 12 128 0 4 0 0 16 162

 علوم
الحاسب

ماجستير سودانية  سهير
بشير

منسقة في وحدة 
التخطيط االستراتيجي 

سابقًا
2 6 0 2 0 0 16 231 0 2 2 4 2 22

 علوم
الحاسب

ماجستير سودانية  ساره
فيصل

عضو في لجان 	 
الجودة 0 3 0 4 0 2 4 20 0 0 2 0 16 141  تطبيقات

الحاسب ماجستير هندية  رفعت
جيهان

مساعدة مديرة 	 
مكتب ضمان 

الجودة 
2 3 0 4 5 4 2 17 0 0 3 0 7 28  علوم

الحاسب ماجستير هندية  ريميا
جورج

- 2 3 0 4 4 0 12 115 - - - - - -  تقنية
الحاسب ماجستير هندية نازيا أحمد

منسقة 	 
التعليم عن 

بعد ومنسقة 
الجودة للسنة 

التحضيرية

0 2 0 0 2 0 18 82 0 0 2 0 8 55
 لغة

إنجليزية
ماجستير هندية  سناء

علي
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ـ 2 3 0 4 2 0 16 161 0 0 0 0 16 167  علوم
الحاسب ماجستير هندية  ساجدة

حسين

وحدة النشاط 	 
الالمنهجي 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 57  علوم

الحاسب معيدة سعودية  عائشة
الرميح

عضو في لجنة 	 
معيار التعليم 

والتعلم
0 0 9 0 5 0 0 0 0 0 5 6 0 30  علوم

الحاسب معيدة سعودية  شادن
الملحم

عضو في لجنة 	 
شؤون أعضاء 
هيئة التدريس 

ومنسقة البحث 
العلمي

2 3 0 3 4 10 0 95 0 0 0 6 0 21
 علوم

الحاسب
معيدة سعودية  رغد

الشعالن
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رئيسة قسم 	 
إدارة األعمال 

بالدمام  والعلوم 
المساندة

عضو في لجنة 	 
تطوير الخطط 

الدراسية
عضو في لجنة 	 

شؤون أعضاء 
هيئة التدريس

عضو في 	 
المجلس 

االستشاري 
الطالبي  

عضو في اللجنة 	 
االستشارية 

الخارجية
عضو في لجنة 	 

الجودة واالعتماد 
االكاديمي

عضو في لجنة 	 
الدراسة الذاتية 

األولية لالعتماد 
االكاديمي

عضو في 	 
لجنة التخطيط 
االستراتيجي

- 6 - 4 2 - 3 30 - 4 2 - 3 35  قانون
خاص دكتوراه أردنية

 يسرية
 محمد
 عبد

 الجليل
محمد

ـ - 3 - 3 3 2 9 59 - - - - - - تأمين  استاذ
مساعد مصري

 رجب
 أبوحمد
امين

ـ - 6 - 4 4 - 12 68 - 2 2 - 12 141 قانون دكتوراه تونسية

 د.
 شمس
 الدين
 الثاني
البرناط

ـ 0 8 0 3 4 2 12 107 0 3 4 0 15 164  إدارة
مالية دكتوراه اردني

 فاروق
 رفيق
 اسعد

التهتموني

منسق وحدة 	 
التخطيط 

االستراتيجي 
بالكلية

- 6 - 3 5 9 67 - 2 5 - 12 138  أساليب
كمية دكتوراه تونسية

 محمد
 المكي

بن جماعة

عضو لجنة 	 
التخطيط 

االستراتيجي
- 6 - 3 5 0 12 104 0 2 4 0 12 81  إدارة

امداد دكتوراه تونسية
 محمد
 الطاهر
حليمي

 عضو لجنة التخطيط
االستراتيجي 0 6 0 4 3 0 9 58 - - - 0 15 159

 إدارة
اعمال

دكتوراه اردني
 شحاده
 مفلح

الغرايبه
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- - 3 - 3 2 - 12 81 - - - - - -
 إدارة
امداد

دكتوراه مصري  محمد ابو
خشبة

- 0 3 0 0 5 0 12 72 - - - - - - مالية دكتوراه مصري  حسن
حافظ

منسقة تدريب	 
 	 Self - عضو

Evaluation KPI
عضو اللجنة 	 

العلمية
عضو لجنة تقييم 	 

أسئلة االختبار 
على مستوى 

الكلية
رئيس لجنة تقيم 	 

أسئلة االختبار 
على مستوى 

القسم
لجن تقرير 	 

البرنامج
عضو نادى إدارة 	 

األعمال الترم 
االول

اشراف اكاديمي	 

3 3 - - - - - 110 - - - - - 80
 التسويق

 )إدارة
)األعمال

دكتوراه هندية آنا خان

عضو اللجنة 	 
العلمية

عضو مجلس 	 
قسم إدارة 

األعمال
مشرف أكاديمي 	 

للتدريب

4 6 - 2 5 2 10 75 - - 5 - 12 96 اقتصاد دكتوراه هندية  سميرة
خان

عضو اللجنة 	 
العلمية  - عضو 

لجنة تقييم 
أسئلة االختبار

عضو مجلس 	 
قسم إدارة 

األعمال - رئيس 
لجنة تقيم أسئلة 

االختبار على 
مستوى القسم

مشرف أكاديمي 	 
للتدريب

 	 Self - عضو
Evaluation KPI

2 3 0 4 5 4 - 26 - - - - - - اقتصاد دكتوراه مصرية  والء
مجدي

نائب وكيلة 	 
الكلية للتطوير 

والتدريب 
والتعليم 
المستدام

- 3 4 5 - 6 18 - - - - - - اقتصاد  أستاذ
مساعد مصرية  د. منى

حليم

وكيلة قسم 	 
إدارة األعمال

منسقة لجنة 	 
االبتعاث لقسم 

إدارة األعمال

4 6 - 2 3 - 6 37 - - 3 - 6 46  إدارة
أعمال ماجستير تونسية  سلوى

شراد
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منسقة اللجنة 	 
العلمية

رئيسة  محور 	 
البحث العلمي 
وخدمة المجتمع

عضو في لجنة 	 
تطوير البرامج

4 6 - 4 5 - 9 74 - 4 5 - 12 132
 تجارة

الكترونية/
تسويق

محاضرة تونسية  ايمان
قمش

مديرة مكتب 	 
ضمان الجودة

عضو في اللجنة 	 
االستشارية 

الخارجية
عضو في لجنة 	 

تطوير الخطط 
الدراسية

عضو في لجنة 	 
تقرير البرنامج

4 6 - 1 4 - 3 10 3 3 4 - 6 10 Management 
, Marketing MBA Indian Navdeep 

Kaur

 	 Self - عضو
 Evaluation

- KPI
عضو في لجنة 	 

تطوير الخطط 
الدراسية

عضو نادى إدارة 	 
األعمال الترم 

االول
منسقة اختبارات	 

4 6 - 1 4 6 6 64 - - 3 - 15 86  إدارة
أعمال ماجستير هندية  سامرين

جفرى

رئيسة نادي إدارة 	 
األعمال

عضو لجنة 	 
التقييم الذاتي

عضو اللجنة 	 
العلمية)مسار 

التمويل(
عضو في 	 

لجنة البحث 
العلمي للكليات 

السعودية

4 6 - 2 2 3 9 101 - 3 5 - 15 101
 علوم
 مالية

ومصرفية
ماجستير أردنية آمنة قزق

وحدة الجودة 	 
واالعتماد 
االكاديمي

لجنة التدريب 	 
وتنمية المهارات

لجنة البحث 	 
العلمي وخدمة 

المجتمع

2 3 - 4 1 - 6 46 - - - - - - محاسبة ماجستير سعودية
 عهود

 يوسف
الفيحاني

منسقة وحدة 	 
الجودة - 3 18 4 5 - 6 22 - - - - - - اقتصاد ماجستير تونسية  رجاء محمد

عويساوي

منسقة وحدة 	 
االشراف 
األكاديمي

6 6 9 5 - - 79 9 - - - - 337 محاسبة بكالوريوس سعودية
 جويرية

 خالد محمد
التلمساني
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التوزيع اإلجمالي لساعات العمل االسبوعية لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه قسم إدارة األعمال مقر الدمام

 العمل اإلداري
المكلف به

ي
يم

اد
 أك

اد
ش

إر

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

نائبة مكتب 	 
ضمان الجودة 

واالعتماد 
األكاديمي 

لقسم إدارة 
األعمال

لجنة التقييم 	 
الذاتي واالعتماد 

األكاديمي
لجنة الشؤون 	 

الطالبية 
واألكاديمية

4 6 9 3 3 4 - 203 15 3 5 - - 154 علوم مالية بكالوريوس سعودية
 شيخه

 عمر صالح
اليوسف

مساعدة وكيلة 	 
قسم إدارة 

األعمال
منسقة خدمة 	 

المجتمع لقسم 
إدارة األعمال

عضو لجنة 	 
شؤون أعضاء 
هيئة التدريس 

ومن في 
حكمهم

 	KPI

4 6 12 3 4 - - 141 12 3 4 - - 92 علوم مالية بكالوريوس سعودية  ريوف
المطوع
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التوزيع اإلجمالي لساعات العمل االسبوعية لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه قسم العلوم المساندة مقر الدمام

 العمل اإلداري
المكلف به

ي
يم

اد
 أك

اد
ش

إر

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

وكيلة لرئيسة 	 
قسم العلوم 

المساندة
4 6 0 2 3 0 10 93 0 2 2 0 12 160  شريعة

إسالمية
 أستاذ
مساعد مصرية

 أميرة
 منصور
 السيد
 عبد

الخالق

منسق 	 
مقرر النظام 

االجتماعي في 
اإلسالم

منسق مقرر 	 
العقيدة 

اإلسالمية
رئيس اللجنة 	 

العلمية للعلوم 
المساندة

4 6 0 2 5 0 12 154 0 3 5 0 14 180  دراسات
إسالمية

 أستاذ
مساعد مصرية

 أحالم
 محمد
 قنديل
سيد

عضو اللجنة 	 
العلمية 4 6 0 2 5 14 188 2 3 12 191  فقه

مقارن دكتوراه سودانية

 لبني
 عبد الله
 عباس

المهدي

ـ - 4 - - - - 13 - - - - - - - انجليزي دكتوراه Indian  انجلي
هانز

ـ 2 3 - - 5 2 14 106 - - 5 0 20 117 انجليزي ماجستير سعودية

 كوثر
 ياسر
 ناصر

العثمان

ـ 2 3 - - 5 2 14 97 - - 5 2 18 117 إنجليزي ماجستير هندية  شابنا
تبسم

ـ 2 3 - 2 3 - 16 - - - - - - - انجليزي ماجستير سعودية
 نهى
 سراج
لبني
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التوزيع اإلجمالي لساعات العمل االسبوعية لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه قسم الحاسب اآللي مقر الدمام

 العمل اإلداري
المكلف به

ي
يم

اد
 أك

اد
ش

إر

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

رئيسة قسم 	 
الحاسب اآللي 

عضوة في لجنة 	 
الحقوق الطالبية  

)المجلس 
االستشاري 

الطالبي (
عضوة في لجنة 	 

الجودة واالعتماد 
األكاديمي

رئيسة اللجنة 	 
العلمية بقسم 
الحاسب اآللي

عضوة في لجنة  	 
البحث العلمي 

وخدمة المجتمع 
عضوة في لجنة 	 

تطوير الخطة 
الدراسية

عضوة في 	 
لجنة  األنشطة 

المنهجية 
والنوادي 

العلمية  - رئيسة 
لجنة الشؤون 

الطالبية 
واألكاديمية 

واإلرشاد 
األكاديمي

0 3 0 1 2 0 3 17 0 1 5 0 3 14
 هندسة
 الحاسب
اآللي

 أستاذ
مساعد فرنسية

 إيناس
 جميل
بوفتح

عضو في  	 
اللجنة العلمية 

لقسم الحاسب 
اآللي

عضو في لجنة 	 
تقييم أسئلة 

االختبار
عضو في لجنة 	 

البحث العلمي 
وخدمة المجتمع

رئيس لجنة 	 
بلجان الجودة 

و االعتماد 
األكاديمي

0 3 0 2 5 2 8 59 0 0 5 0 14 113

 معالجة
 الصور
 والذكاء

اصطناعي

 أستاذ
مساعد مصري  أحمد

الحربي

عضو في اللجنة 	 
العلمية لقسم 
الحاسب اآللي

مستشار مكتب 	 
التدريب والتعليم  

المستدام
عضو في لجنة 	 

تقييم أسئلة  
االختبار  - عضو 

في لجنة 
التدريب وتنمية 

المهارات
عضو في لجنة 	 

البحث العلمي 
وخدمة المجتمع

عضو في 	 
لجان الجودة 

و االعتماد 
األكاديمي

0 3 0 4 5 2 8 58 0 0 5 0 12 76
 شبكات
 و أمن

األنظمة

 أستاذ
مساعد أردني  زياد

الفواعير
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التوزيع اإلجمالي لساعات العمل االسبوعية لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه قسم إدارة األعمال مقر الدمام

 العمل اإلداري
المكلف به

ي
يم

اد
 أك

اد
ش

إر

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

عضو في اللجنة 	 
العلمية لقسم 

الحاسب اآللي  - 
عضوة في لجنة 

تطوير الخطة 
الدراسية

عضو وأمينة 	 
السر في 

مجلس قسم 
الحاسب اآللي

عضو في لجنة 	 
شؤون أعضاء 
هيئة التدريس 

ومن في 
حكمهم

عضو في لجنة 	 
الجودة واالعتماد 

األكاديمي

2 3 0 0 4 2 6 51 - 4 5 2 9 72
 الحاسب
 اآللي

الصناعي

 أستاذ
مساعد تونسية  لبنى

عموري

منسقة مشاريع 	 
التخرج  بقسم 
الحاسي اآللي

عضوة في 	 
اللجنة العلمية 

لقسم الحاسب 
اآللي

رئيسة  لجنة 	 
شؤون أعضاء 
هيئة التدريس 

ومن في 
حكمهم

عضو في لجنة 	 
تطوير الخطة 

الدراسية  

0 3 0 4 2 2 6 39 - 0 0 0 0 0
 علوم
 حاسب
آلي

 أستاذ
مساعد مصرية نهله حجار

وكيلة قسم 	 
الحاسب اآللي

رئيس لجنة 	 
بلجان الجودة 

و االعتماد 
األكاديمي

2 3 0 2 3 2 4 36 - - - - - -  تقنية
معلومات محاضر تونسية  كريمه

مخلوف

مديرة مكتب 	 
ضمان الجودة 

واالعتماد 
األكاديمي 

بقسم الحاسب 
اآللي

عضو باللجنة 	 
االستشارية 

الخارجية  بقسم 
الحاسب اآللي

عضو بلجنة 	 
الخطط بالجامعة

عضو بلجنة 	 
اإلرشاد 

األكاديمي 
بقسم الحاسب 

اآللي

2 3 0 1 2 0 3 50 - 1 5 - 6 50
 علوم
 حاسب
آلي

محاضر تونسية ندى شعبان
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التوزيع اإلجمالي لساعات العمل االسبوعية لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه قسم إدارة األعمال مقر الدمام

 العمل اإلداري
المكلف به

ي
يم

اد
 أك

اد
ش

إر

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

نائبة مكتب 	 
ضمان الجودة 

واالعتماد 
األكاديمي

رئيس لجنة 	 
بلجان الجودة 

و االعتماد 
األكاديمي

2 3 0 3 3 2 7 48 0 1 3 0 10 62  ذكاء
اصطناعي محاضر هندية  روبينا

خان

عضو لجنة 	 
بلجان الجودة 

و االعتماد 
األكاديمي

2 3 0 4 5 6 10 107 0 4 5 2 9 156
 علوم
 حاسب
آلي

محاضره أردنية  فدوى
السليم

عضو لجنة 	 
بلجان الجودة 

و االعتماد 
األكاديمي

2 3 0 4 5 6 9 98 3 4 5 4 11 75
 نظم

 معلومات
حاسوبية

محاضره أردنية  لينا
الصرايرة

رئيسة نادي 	 
الحاسب  اآللي

عضوة في 	 
لجنة األنشطة 

المنهجية 
والنوادي 

العلمية
رئيس لجنة 	 

بلجان الجودة 
و االعتماد 
األكاديمي

2 3 0 4 2 2 8 9 70 4 5 2 9 105
 نظم

 معلومات
إدارية

محاضر أردنية  شادن
المساعدة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 6 98
 علوم
 حاسب
آلي

محاضرة سعودية  مالك
الخثالن

عضو لجان 	 
الجودة و 
االعتماد 

األكاديمي
2 3 0 2 2 6 10 135 2 0 4 4 8 101

 علوم
 حاسب
آلي

محاضره سعودية  زينب
المقبل

منسقة 	 
وحدة الجودة 

و االعتماد 
األكاديمي

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 106  تقنية
معلومات محاضرة سعودية  عالية

الدوسري

مبتعثة	  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 علوم
 حاسب
آلي

محاضرة سعودية  مزنة
الشمري

عضو في 	 
لجة الشؤون 

الطالبية 
واألكاديمية 

واإلرشاد 
الجامعي

عضو لجان 	 
الجودة و 
االعتماد 

األكاديمي

2 3 0 1 2 6 6 88 0 0 5 8 8 136
 أمن

الحاسب محاضر سعودية  نداء
بقشان
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التوزيع اإلجمالي لساعات العمل االسبوعية لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه قسم إدارة األعمال مقر الدمام

 العمل اإلداري
المكلف به

ي
يم

اد
 أك

اد
ش

إر

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

بة
اق

مر
*

مع
جت

 م
مة

خد

ي
لم

 ع
ث

بح

ت
عا

سا
 

س
دري

الت

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

ي
مل

ع

ي
ظر

ن

مساعدة وكيلة 	 
قسم الحاسي 

اآللي
عضو لجنة 	 

بلجان الجودة 
و االعتماد 
األكاديمي

2 3 0 2 3 4 2 32 0 0 0 0 0 0
 علوم
 حاسب
آلي

معيدة سعودية  منيرة
المشاري

مبتعثة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 علوم
 حاسب
آلي

معيدة سعودية  منى
الشهري

عضو في 	 
لجنة التعليم 

اإللكتروني
منسقة 	 

وحدة التعليم 
اإللكتروني

عضو لجنة 	 
بلجان الجودة 

و االعتماد 
األكاديمي

0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 5 8 0 102
 علوم
 حاسب
آلي

معيدة سعودية  العنود
الميمان

مساعدة وكيلة 	 
قسم الحاسي 

اآللي
عضو لجان 	 

الجودة و 
االعتماد 

األكاديمي

2 3 0 3 4 8 0 62 0 4 2 6 0 101  تقنية
معلومات معيدة سعودية  نوره

العتيبي

منسقة وحدة 	 
االختبارات 

المركزية
عضو لجنتين 	 

بلجان الجودة 
و االعتماد 
األكاديمي

2 3 0 2 4 10 0 88 3 1 0 6 0 68  تقنية
معلومات معيدة سعودية  شهد

الشعالن

منسقة وحدة 	 
البحث العلمي 

بوكالة الكلية 
للتدريب 
والتطوير

منسقة وحدة 	 
االحصاءات 

والمعلومات 
بوكالة الكلية 

للتدريب 
والتطوير

عضو في لجنة 	 
البحث العلمي 
وخدمة المجتمع

عضو لجنة 	 
بلجان الجودة 

و االعتماد 
األكاديمي

2 3 0 2 2 4 0 50 0 4 0 6 0 69
 علوم
 حاسب
آلي

معيدة سعودية  ساره
اليامي

اجازة استثنائية ووضع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 علوم
 حاسب
آلي

معيدة سعودية  وعد
الشعيبي
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3(   االبتعاث

نموذج رقم )٢3(
أعداد المبتعثين الجدد عام 1438/1437هـ

مقر القطيف

مقر الدمام

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

أنثىاالبتعاث ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

1 1 - - - - - 1 - - - - - خارجي

- - - - - - - - - - - - - داخلي
1 1 - - - - - 1 - - - - - مجموع

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

أنثىاالبتعاث ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

3 3 - - - - - 3 - - - - - خارجي

- - - - - - - - - - - - - داخلي

3 3 - - - - - 3 - - - - - مجموع
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نموذج رقم )٢٤( 
أعداد المبتعثين على رأس البعثة عام 1438/1437هـ )*(

مقر القطيف

مقر الدمام

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

أنثىاالبتعاث ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

10 10 - - - - - 5 - - - 5 - خارجي

1 1 - - - - -  1 - - -  - - داخلي
 11  11 - - - - - 6 - - - 5 - مجموع

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

أنثىاالبتعاث ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

8 8 - - - - - 7 - - - 1 - خارجي

- - - - - - - - - - - - - داخلي

8 8 - - - - - 7 - - -  1 - مجموع
)*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة في هذا النموذج  مع األعداد الواردة في النموذج رقم )25(
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نموذج رقم )٢٥(
أعداد المبتعثين على رأس البعثة موزعين حسب الدولة عام 1438/1437هـ )*(

مقر القطيف

مقر الدمام

اإلجمالي التدريب البكالوريوس الماجستير الزمالة الدكتوراه الدرجة العلمية 
الدولة

1 - - 1 - - المملكة العربية السعودية

2 - - 1 - 1 امريكا

7 - - 3 - 4 بريطانيا

1 - - 1 - - استراليا

11 - - 6 - 5 االجمالي

اإلجمالي التدريب البكالوريوس الماجستير الزمالة الدكتوراه الدرجة العلمية 
الدولة

2 - - 2 - - المملكة المتحدة

2 - - 2 - - نيوزيالندا

4 - - 3 - 1 بريطانيا

8 - - 7 - 1 االجمالي

)*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة في هذا النموذج  مع األعداد الواردة في النموذج رقم )24(
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نموذج رقم )٢٦( 
أعداد المبتعثين الخريجين خالل عام 1438/1437هـ

مقر القطيف

مقر الدمام

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

أنثىاالبتعاث ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

2 2 - - - - - 2 - - - - - خارجي

- - - - - - - - - - - - - داخلي
2 2 - - - - - 2 - - - - - مجموع

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

أنثىاالبتعاث ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

1 1 - - - - - 1 - - - - - خارجي

- - - - - - - - - - - - - داخلي

1 1 - - - - - 1 - - - - - مجموع
)*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة في هذا النموذج  مع األعداد الواردة في النموذج رقم )25(
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٤(   المناهج الدراسية وتحديثها وتطويرها

1/4- ذكر اإلنجازات المتحققة فيما يخص افتتاح أقسام أو برامج دراسية أو أنماط تعليمية جديدة.

 2/4- ذكر اإلنجازات المتحققة فيما يخص تطوير وتحديث المناهج الدراسية واستخدام الوسائل 
التعليمية الحديثة

3/4- ذكر الوسائل والسبل التي اتخذتها الكلية في مجال رعاية الطلبة الموهوبين وتنمية 
قدراتهم العلمية

4/4- ذكر األقسام العلمية التي حصلت على االعتماد األكاديمي من الهيئة الوطنية للتقويم 
واالعتماد األكاديمي

انهاء المرحلة األولى الفتتاح برنامج دبلوم األمن والسالمة المهنية )إعداد دراسة جدوى إنشاء 	 
البرنامج والحصول على الموافقة النهائية الفتتاح البرنامج(.

ـ 	  المهنية  والسالمة  األمن  ـ  الجديد  البرنامج  افتتاح  آلية  من  الثانية  المرحلة  على  العمل  بدء 
)تشكيل اللجان االستشارية للبرنامج واعتمادها من مجلس الكلية(.

برامج 	  إلى  أكاديمية  برامج  األكاديمية وتحويلها من  البرامج  للجنة تطوير  االجتماع األول  عقد 
مهنية للعمل على تقديم مبررات  التغيير الالزمة للرفع للجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية.

افتتاح مساري التمويل واالستثمار في قسم إدارة األعمال مقر القطيف.	 

الدرجات 	  توزيع  وإعادة  الدراسية،  المقررات  والمراجع وتوصيف  المحتوى  تعديل  العمل على 
من  ألكثر  المشتركة  المواد  توصيف  وتوحيد  المقررات،  بعض  في  والنظري  العملي  للجزء 

مسار باعتماد التوصيف األفضل.
تقديم محاضرات مجتمعية مرتبطة باألنشطة المنهجية، وتقديم خدمات للمجتمع حول الكلية 	 

وإقامة المعارض، وتلقي األسئلة والمناقشات مع الزوار، مما كان له كبير األثر في تعزيز ثقة 
الطالبة بنفسها وعطائها، وزيادة رضا الطالبات وتطوير معرفتهن ومهاراتهن الشخصية.

تحديد موضوعات مشاريع تخرج الطالبات بحيث تخدم جهات مجتمعية؛ مما أدى لربط الطالبات 	 
بسوق العمل واطالعهن على المهارات المهنية، وكان أيضًا بمثابة تدريب لهن؛ عزز من ربط 

المناهج التعليمية بالتطوع والتدريب وخدمة المجتمع.

تم دعم الطالبات الموهوبات بتنظيم زيارة لهن للمدارس لتطبيق خبراتهم في مجال الحاسب 	 
اآللي وعمل صيانه لألجهزة, أيضا عمل معرض لمشاريعهم.

ال يوجد 	 
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٥(   مكتبات الجامعة

نموذج رقم )٢٧( 
عدد مقتنيات مكتبات الجامعة عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )٢٨( 
عدد الكتب التي تضمها مكتبات الجامعة عام 1438/1437هـ

العدد البيان اسم المكتبة

749 الكتب

مكتبة كلية المجتمع بالدمام

- مطبوعات حكومية

20 دوريات

- مخطوطات

323 قواعد معلومات إلكترونية

- رسائل جامعية مطبوعة

- رسائل جامعية على أقراص مضغوطة

- رسائل جامعية على مايكروفيتس

- )أخرى )تذكر

1092 اإلجمالي

6862 الكتب

 مكتبة كلية المجتمع
بالقطيف

- مطبوعات حكومية

- دوريات

- مخطوطات

323 قواعد معلومات إلكترونية

- رسائل جامعية مطبوعة

- رسائل جامعية على أقراص مضغوطة

- رسائل جامعية على مايكروفيتس

- )أخرى )تذكر

7185 اإلجمالي

مجموع المجلدات مجموع العناوين اسم المكتبة

749 455 مكتبة كلية المجتمع بالدمام

94 202 مكتبة كلية المجتمع بالقطيف

843 657 اإلجمالي
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أعداد المستعيرين الكتب المعارة اسم المكتبة

مجموع آخرون أساتذة طلبة مجموع أجنبي عربي
مكتبة كلية المجتمع بالدمام

164 0 99 65 221 221 -

مجموع آخرون أساتذة طلبة مجموع أجنبي عربي
مكتبة كلية المجتمع بالقطيف

43 2 19 22 72 72 -

نموذج رقم )٢٩( 
أعداد الكتب المعارة وأعداد المستعيرين من مكتبات الجامعة عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )3٠( 
عدد رواد مكتبات الجامعة عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )3١( 
توزيع إجمالي أعداد الكتب التي زودت بها مكتبات الجامعة عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )3٢( 
أعداد قواعد المعلومات اإللكترونية وعدد مرات الدخول عليها عام 1438/1437هـ

تابع لعمادة شؤون المكتبات

تابع لعمادة شؤون المكتبات

نموذج رقم )33( 
أعداد قواعد المعلومات اإللكترونية التي تم إضافتها عام 1438/1437هـ

عدد الرواد اسم المكتبة

6876 مكتبة كلية المجتمع بالدمام

1178 مكتبة كلية المجتمع بالقطيف

8054 اإلجمالي

إجمالي كتب إنجليزية كتب عربية اسم المكتبة

عدد الكتب عدد العناوين عدد الكتب عدد العناوين عدد الكتب عدد العناوين  مكتبة كلية المجتمع
116بالدمام 455 116 455 - -

عدد الكتب عدد العناوين عدد الكتب عدد العناوين عدد الكتب عدد العناوين  مكتبة كلية المجتمع
94بالقطيف 202 94 202 - -
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٦(   التعاون مع المؤسسات العلمية والجهات الحكومية

* ال يوجد

عقد تـقديم خدمـة علميـة استـشارية مع بيت الخبـرة بكلـية المجتـمع بجـامعة 	 
الملك عبدالعزيز.

* ال يوجد

نموذج رقم )3٤( 
مذكرات )اتفاقيات( التفاهم المبرمة مع الجهات العلمية عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )3٥( 
التعاون العلمي مع المؤسسات العلمية داخل وخارج المملكة عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )3٦( 
الجمعيات العلمية وأنشطتها خالل عام 1438/1437هـ



ثانيـًا: 
البحوث والدراسات العلمية
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نموذج رقم )3٧( 
األبحاث والدراسات العلمية المنجزة أو المنشورة أو المقبولة للنشر عام 1438/1437هـ

 اسم المجلة العلمية أو وعاء
النشر

 تاريخ اإلنجاز أو
aالنشر اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

 مجلة كلية اآلداب، جامعة
الملك سعود د. حورية العتيبي 2018  التشكيل اللغوي في شعر عروة بن

حزام 1

 مجلة كلية اآلداب، جامعة
الملك سعود 1437/11/29هـ

د. منى الغامدي

وظائف )العنونة( في ديوان األطفال
كلمات خضر( للشعار سليمان العيسى( 2

 مجلة جامعة الطائف )العلوم
)اإلنسانية 1438/5/12هـ  تقنية اإلسترجاع وأثرها في البنية

»الزمنية »رواية نزوح مريم أنموذجًا 3

 مجلة الجامعة اإلسالمية
بالمدينة المنورة 1438/6/27هـ  قدسية المكان في ديوان شعر

األطفال السعودي؛ دراسة نقدية 4

تم الحصول على براءة اختراع 1438-1437 د.عزة الغامدي
د.ايناس حمامي

Evaluation of antibacterial activity 
of Argula )Eruca sativa( leaf extract 5

 وجاري العمل على نشره في
مجله 1438-1437

Ibitsam Ababutain; 
Magda El-Bendary; 
Amira Al-Abdalall; 

Azah Alghamdi

Petroleum oil biodegradation 
potential of some isolated bacteria 

from Saudi Arabia
6

Environmental Science 
and Pollution Research 1438-1437 د.عزة الغامدي

د.ابتسام ابابطين

Phytochemical analysis and 
antibacterial activity of Vitex agnus-
castus leaves extract against clinical 

isolates

7

Jurnal Teknologi (UTM 
Journal) 20-4-2017م

د. اسماء قمرالدين
م. ريميا جورج

م. دانه الدوسري

Evaluation of Graduate Students 
Employability from Employer 
Perspective: Literature Review

8

American Journal of 
Applied Sciences 2017, 

Vol. 477-469 :(4) 14
12-4-2017م د. احمد الحربي

Automatic Recognition System 
of Vehicle Plate for Recording 

Incoming Vehicles to the University 
Campus and the Outgoing

9

Indian Journal of Science 
and Technology 22-12-2016م رباب علي ابو ملوح Building Arabic Corpus Applied to 

Part-of-Speech Tagging 10

Journal of Governance 
and Regulation 2016 د. حسن محمد حافظ

Corporate Social Responsibility 
and Firm Financial Performance 
and Valuation: A Case Study of 

Emerging Markets.

11

International Journal of 
Artificial Intelligence 2016  Improving the performance of  د. محمد نبيل

hybrid planning 12

Indian Journal on Waste 
Management: Volume 1 2017

د. سميرة خان

Conceptual Model of Trade Off 
between Tourism and environment. 13

Indian Journal on Waste 
Management: Volume 1 2017

Awareness, attitude and practice 
of University students towards 

household waste management in 
Kashmir

14
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 اسم المجلة العلمية أو وعاء
النشر

 تاريخ اإلنجاز أو
aالنشر اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

Indian Journal on Waste 
Management: Volume 1 2017

د. سميرة خان

Awareness, attitude and practice 
of University students towards 

household waste management in 
Kashmir

15

     International Journal 
of Innovation (2017), 
Volume 7, Issue 1, 

Page(s):7-1
2017

A Study on opinion of girl students 
Of Kashmir valley towards 

participation in sports.
16

International Journal of 
Applied Business and 
Economic Research 

Vol2017(15(

ابريل 2017 Shireen Banu
Proscribe on Currency )Bad 
Economics ( crash on Indian 

Business
17

Journal of Quality 2017-2016

Deepa Priyanshu

Impact of ISO 9000 on the 
marketing practices of the 

companies in India
18

International Journal of 
Consumer Behavior 2017-2016

The marked effect of advertisement 
on purchasing behavior of 
Expatriates in Saudi Arabia

19

India - Author 23-6-2017م
International Seminar on Human 

Resource Management and 
Development in Digital age

20

ASIA International 
Multidisciplinary 

Conference (AIMC2017-)
2017 م. مهيرة هاني مقدادي

Relationship Between Return of 
stocks listed in Amman Stock 
Exchange and Trading Hours

21

ASIA International 
Multidisciplinary 

Conference (AIMC2017-)
2017  م. هند محمد شحادة

أبوعليوة
Study of substitute examinations at 

Sudanese universities 22

 جامعة القدس المفتوحة
 لألبحاث والدراسات اإلدارية

واالقتصادية المحكمة
2017/4/8 م. فاطمة الهمشري

م. وسام الزبون

 تأثير التضخم على العوائد والتقلبات
الشرطية ألسواق األوراق المالية

 دليل تطبيقي من المملكة األردنية(
)الهاشمية: خالل الفترة 1998- 2015

23

Creativity and 
Entrepreneurship for 

Business Sustainability 
Conference proceedings 

(Mutah University )

ابريل 2017

د. زياد الفواعير

“Analysis and Design Datacenters 
Virtualization Compression 

Technique”
24

9th IEEE–GCC, 2017 
proceeding. مايو 2017

“An enhanced Multipath Strategy 
in Mobile Ad hoc Routing 

Protocols”
25

ASIA International 
Multidisciplinary 

Conference (AIMC-
2017).

To publish articles in 
reputable ISI Thomson 
Reuter and SCOPUS 

indexed Journals 
according to the scope 
of paper and author’s 

choice

مايو 2017
“A Novel Supervised Learning 

Model For Figures Recognition By 
Using Artificial Neural Network”

26
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 التاريخ المتوقع لالنتهاء
من البحث أو الدراسة

 تاريخ بدء البحث
أو الدراسة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

1439 1438 د. حورية العتيبي  االقتراب التداولي في توقيعات هارون
الرشيد 1

1439/5/1هـ 1438/9/25هـ د. منى الغامدي  أدب األطفال ودوره في صناعة فكرة
الطفولة في ضوء رؤية 2030 2

1439 1438 د.عزة الغامدي
د.ايناس حمامي

Evaluation of antimicrobial activity 
of some plant extract and study of 

phytotoxicty
3

جاهز للنشر 2016-10-10

د. أسماء قمرالدين

Building an Arabic Email Corpus 4

جاهز للنشر 2017-1-12 A Personalized Arabic Spam Detection 
Model 5

2017-12-1 2017-1-1

م. رباب أبو الملوح

CYBERSTALKING VICTIMIZATION 
MODEL USING TWO DOMAINS OF 

CRIMINOLOGICAL THEORY
6

2017-12-1 2017-1-1

DESIGNING A NEW SURVEY ON 
CYBERSTALKING VICTIMIZATION MODEL 

USING ROUTINE ACTIVITIES AND 
LIFESTYLE EXPOSURE THEORIES

7

2017-12-1 2017-1-1
NEW ALGORITHM TO NOISE 

REDUCTION USING MORPHOLOGICAL 
OPERATIONS

8

2017-12-1 2017-1-1 AN EXTENDED MODEL OF UTAUT FOR 
E-COMMERCE RECOMMENDER SYSTEM 9

تشرين أول 2017 يوليو 2017 م. نازية أحمد
د. اكشي كومار

Recommender system on
e-learning 10

نهاية الفصل الصيفي  الفصل الثاني
2017 م. فدوى السليم

 أثر القيادة التحويلية المدركة في فاعلية
 عملية اتخاذ القرار: دراسة تطبيقية على

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
11

20 /9/ 1438هـ 20/ 3/ 1438هـ د. سناء سليم
م .حسان نبيل

 أثر السياسة المالية على قطاع االتصاالت
في األردن من سنة )2015-2011 12

2018 2017 د. ساره ادم  اعداد بحث مصغر عن كايزن وتقديمه في
محاضرة لألعضاء 13

2018 2017

د. نوفل محفوظ

 تطوير النظام المالي والنمو االقتصادي:
 دراسة قياسية لبلدان منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا
14

2018 2017
 أثر االنفتاح التجاري على نقل التكنولوجيا

 والنمو االقتصادي: دراسة قياسية لمجموعة
من البلدان

15

نموذج رقم )3٨( 
األبحاث العلمية الجاري إعدادها عام 1438/1437هـ
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 التاريخ المتوقع لالنتهاء
من البحث أو الدراسة

 تاريخ بدء البحث
أو الدراسة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

2018 2017 د. نوفل محفوظ  رأس المال البشري والنمو االقتصادي:
دراسة قياسية لمجموعة من البلدان 16

أكتوبر/ 2017 إبريل/ 2017

م. فاطمة الهمشري

 أثر السياسة النقدية والمالية على عوائد
أسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان 17

أيلول/ 2017 إبريل/ 2017  دور البنوك التجارية السعودية في تسويق
الخدمات التأمينية 18

أكتوبر/ 2017 إبريل/ 2017 The Impact of Insurance Company's 
Profitability on the Economic Growth 19

2018 2017 م. شيراز هاشم Mix Column operation in AES Algorithm 20

2 2017 م. شيرين بانو A study on DAGMAR marketing 21

2018 2017  م. لبنى عبد الحفيظ
محمد عثمان

  مدى التزام النظام اإلجرائي السوداني
بتطبيق العقوبات الحدية

 دراسة تحليليه في قانون اإلجراءات الجنائية
السوداني

22

1439-9-1 1438-8-1
د . يسرية عبد الجليل

The responsibility of financial broker in 
Saudi Law ) case study( 23

1439-9-1 1438-8-1 Protect small investors in investment 
funds in Saudi Law 24

2018 2017

د. فاروق التهتموني
م.ع. ريوف المطوع
م.ع. شيخة اليوسف
الطالبة وهج العنزي

الطالبة حذام الرقيطي

Investigation the factors affecting 
the profitability of Saudi Industrial 

Companies by using DuPont Model
25

سبتمبر 2017 مارس 2017

د. والء مجدى
د. سوسن العثمانى

م. رجاء عويساوى
 م.ع. جويرية
التلمسانى

الطالبة زينب سعيد
الطالبة عهود على

 بيئة األعمال وإطارها المؤسسي وتأثيرها
) على االستثمارات ) مصر – السعودية 26

أكتوبر 2017 مارس 2017 د. والء مجدى  دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
) النمو االقتصادي ) مصر – السعودية 27

2018 2017

 د. شمس الدين
البرناط

م. ايمان قمش
م.ع. شيخة اليوسف

الطالبة منى سكر
الطالبة داليا عبدالله

 الحوسبة السحابية: التحديات القانونية و
األمنية التقنية 28

2018 2017

د. زياد الفواعير
 د. محمد الطاهر

حليمي
م.  لينا الصرايره

م.ع.  نوره العتيبي
م.ع.  ريوف المطوع

الطالبة إيمان الغامدي
الطالبة آالء الغامدي

 محاكاة لتحسين جدولة اإلنتاج في حال حدوث
تعطيل محتمل 29
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 التاريخ المتوقع لالنتهاء
من البحث أو الدراسة

 تاريخ بدء البحث
أو الدراسة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

2018 2017

د. زياد الفواعير
د. ايناس بوفاتح
د. لبنى عموري

أ. روبينا خان
الطالبة مريم الدعجاني
الطالبة ندى المسعد

Simulation for Optimizing Patient Flow 
and Staffing Level : The Case Study of 

King Fahd University Hospital
30

2018 2017

د. هبه البيه
د. محمد القاوقجي

م. عبير الشهري
م. امل نوري

م.ع. رغد الشعالن
الطالبة اسراء الشيخ

الطالبة إكرام ال طالق

Optimization In MapReduce-based on 
query Processing Systems 31

2018 2017

د. محمد نبيل
القاوقجي

د. هبه البيه
م. دانه الدوسري

م. ريم عثمان
م. نور خفاجه

م.ع. شادن الملحم
الطالبة مريم اليحيى

 الطالبة زهراء
الموسى

Scheduling in Cloud Computing
Environment 32

2018 2017

د. أحمد الحربي
د. إيناس بوفتح
د. نهلة الحجار

م. مالك الخثالن
الطالبة روان قصير
الطالبة ريم مشوح

Automatic Detection of Breast Cancer 
using Image Processing:  The Case Study 

of King Fahd University Hospital
33

2018 2017

د. لبنى العموري
م. منيرة المشاري
م. كريمة مخلوف
م. مالك الخثالن

م.ع. شهد الشعالن
م.ع. سارة اليامي

الطالبة روان القرني
الطالبة وجدان البقمي

Learning Analysis and Evaluation in 
Blackboard : The Case of University 

Students
34

2018 2017

د. سوسن العثماني
م. روان السهالوي

م.ع. عايشة الخطيب
الطالبة ليلى آل كرم

الطالبة دالية المطيري

Behavioral finance in MENA area 35
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 التاريخ المتوقع لالنتهاء
من البحث أو الدراسة

 تاريخ بدء البحث
أو الدراسة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

2018 2017
د. نوفل محفوظ

م. فاطمة الهمشري
م.ع بشائر العيسى

 االنفتاح التجاري و النمو االقتصادي: دراسة
 قياسية لدول الشرق األوسط و شمال

أفريقيا
36

2018 2017
م. ايمان قمش

د. انا خان
م.ع. ريوف المطوع

Towards unified recommender systems 37

2018 2017

د. انا خان
د. يسرية عبدالجليل
م. سامرين جفري
م. نافديب كور

م.ع. جويرية تلمساني
الطالبة ساره محمد

 الطالبة اميره
العامودي

الطالبة داليا السيد

Job Matching skills with Learning 
outcomes of the Business Program. 38

2018 2017

د. ساره أدم
م. مهيرة مقدادي

م. امنه قزق
م. هديل الدوسري

الطالبة علوية حسين
الطالبة فاطمة محمد

 إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 "دراسة تطبيقية علي الخريجات والقطاع

"الخاص
39

2018 2017

د. لبنى المهدي
د. امير السيد

د. احالم قنديل
 الطالبة فاطمة آل

محيف
الطالبة روان الزهراني

 المسؤولية المدنية عن العقود االلكترونية
في ضوء السنة النبوية 40

2018 2017

د. محمد ابو خشبة
د. منى حليم

م. رجاء عويساوي
م. عائشة الخطيب

الطالبة زهراء حسين
الطالبة زهراء عبد الله

 دور تخفيض زمن االنتظار و التشغيل داخل
 سلسلة التوريد في تحسين أداء سلسلة

الطلب
41

2018 2017 د. حسن حافظ
م. عهود الفيحاني

Corporate Governance and Capital 
Structure: A Case study on Saudi Arabia 42
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نموذج رقم )3٩( 
أعداد الكتب والمخطوطات والموسوعات والمعاجم المنشورة خالل عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )٤٠( 
أعداد األبحاث الممولة من عمادة البحث العلمي عام 1438/1437هـ

تصنيف المادة العلمية المنشورة  تاريخ
النشر اسم الباحث  عنوان الكتاب أو المخطوطة أو

الموسوعة أو المعجم م
معجم موسوعة مخطوطة كتاب

√ 2017 م. كوثر العثمان

Self and the Other
Reading Aboulela›s The Trans-
lator and Soueif›s The Map of 

Love in A Feminist, Postcolonial, 
Narratological Context

1

√ 2017 1.Nazia Ahmad
2.Mohit Dave Dhanpat Rai Publications 2

√ 2016

 فدوى عيس
تليالن السليم
هبه برهوش
ليلى العطوي
 اسماعيل أبو

شخيدم

الحاسوب –الجزء الثاني 3

مدة البحث مبلغ التمويل الكلية / الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

18 شهرًا غير محدد كلية المجتمع
د. أحمد الحربي

 استاذ مساعد – قسم الحاسب(
)اآللي

Automatic Detection of 
Breast Cancer using Image 
Processing: The Case Study 

of King Fahd University 
Hospital

1
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نموذج رقم )٤١( 
أعداد األبحاث الممولة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عام 1438/1437هـ

مدة البحث مبلغ التمويل الكلية / الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

سنة غير محدد
Community 
college in 
Dammam

Zeyad M. Alfawaer, 
Mohamad Taher

Simulation for optimizing 
production scheduling with 

uncertain disruption
1

سنة غير محدد

Deanship 
of Scientific 
Research, 

University Of 
Dammam

Zeyad M. Alfawaer, Inas 
Boufateh, Lobna Amouri

Simulation for Optimizing 
Patient Flow and Staffing 

Level : The Case Study 
of King Fahd University 

Hospital

2

سنة غير محدد

Deanship 
of Scientific 
Research, 

University Of 
Dammam

Zeyad M. Alfawaer, Ahmed 
elharby

Design and implementation 
of forecasting Inventory 

control Model
3

سنة غير محدد

Deanship 
of Scientific 
Research, 

University Of 
Dammam

Ahmed elharby, 
Zeyad M. Alfawaer

Automatic Extraction of 
motorways and change 
detection from Remotely 
Sensed Images in Saudi 

Arabia

4

سنة غير محدد

Deanship 
of Scientific 
Research, 

University Of 
Dammam

Mohamad Taher , Zeyad M. 
Alfawaer

Design of an intelligent 
support system for Quality 

Inspection In industries
5

سنة غير محدد
Community 
college in 
Dammam

Mohamad Taher , Zeyad M. 
Alfawaer

The use of optimization 
techniques in quality 

control
6

* ال يوجد

نموذج رقم )٤٢( 
أعداد األبحاث الممولة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص عام 1438/1437هـ
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نموذج رقم )٤3( 
 ISI - SCOPUS( أعداد البحوث والدراسات والمقاالت المنشورة في المجالت العالمية المصنفة

- ….. , وغيرها ( عام 1438/1437هـ

تاريخ النشر جهة النشر الكلية / الجهة اسم الباحث  مسمى البحث أو الدراسة أو
المقالة م

April 2017 Vol2017 15 كلية المجتمع Shireen Banu
Proscribe on Currency 

)Bad Economics ( crash on 
Indian Business

1

2016/12/22

Indian 
Journal of 

Science and 
Technology

كلية المجتمع رباب علي أبو ملوح
Building Arabic Corpus 

Applied to Part-of-Speech 
Tagging 

2

* ال يوجد

نموذج رقم )٤٤( 
أعداد البحوث التعاقدية مع المعاهد االستشارية خالل عام 1438/1437هـ



ثـالثـًا: 
أنشطة وخدمات الرعاية الطالبية
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نموذج رقم )٤٥( 
األنشطة والمسابقات الدينية خالل عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )٤٦( 
المحاضرات والندوات واللقاءات الثقافية خالل عام  1438/1437هـ  

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

- - - -

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

106 كلية المجتمع "مسابقة " أمجاد عقول نخدم المجتمع 1

27 كلية المجتمع "ورشة عمل " االبتكار بالعمل 2

56 كلية المجتمع فعالية )صحتك حياة( 3

104 كلية المجتمع ألجل قلبي وعقلي
) الغذاء الصحي ، إدارة الوقت ، الرياضة والنوم السليم ( 4

11 كلية المجتمع تقرير ورشة إدارة الوقت 5

12 كلية المجتمع االستذكار الفعال 6

160 كلية المجتمع برنامج عنفوان التدريبي 7

500 كلية المجتمع حملة )الوقت ال ينتظر( 8

200 كلية المجتمع ورشة التكيف مع الحياة الجامعية 9

80 كلية المجتمع ورشة الدافعية 10

72 كلية المجتمع برنامج تطوع وطنك بحاجة اليك 11

10 كلية المجتمع ورشة إدارة االزمات 12

8 كلية المجتمع ورشة إدارة الذات 13

4 كلية المجتمع ورشة إدارة الضغوط 14

31 كلية المجتمع ورشة الدافعية نحو التعليم 15

23 كلية المجتمع ورشة حياة بال ضغوط 16

23 كلية المجتمع ورشة قلق االختبار
)ضمن حملة الوقت ال ينتظر(  17

25 كلية المجتمع ورشة تعزيز الصحة النفسية و الجسدية 18

- كلية المجتمع أمن معلوماتنا مسؤوليتنا 19

45 كلية المجتمع Financial Day  فعالية اليوم المالي 20

800 كلية المجتمع  كيف نحقق استعمال آمن لإلنترنت:
.المخاطر القانونية واألمنية 21

200 كلية المجتمع الترشيد في استخدام الماء و الكهرباء 22

20 كلية المجتمع  محاضرة بعنوان كايزن- مدخل التطوير
المستمر 23

40 كلية المجتمع اليوم العالمي للكتاب 24

49 كلية المجتمع محاضرة العناية بصحة الفم واألسنان 25
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نموذج رقم )٤٧( 
المناسبات الوطنية والحفالت واللقاءات العامة خالل عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )٤٨( 
الحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة خالل عام 1438/1437هـ )*(  

 عدد الطلبة
المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

100 كلية المجتمع حفل المعايدة 1

1500 كلية المجتمع بازار المجتمع 2

328 كلية المجتمع 3 حفل لقاء الخريجات

306 كلية المجتمع حفل تخرج طالبات دفعة 1437- 1438 هـ 4

 عدد الطلبة
المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

200 كلية المجتمع  التعريف بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
وكلية المجتمع 1

200 كلية المجتمع تفعيل األيام العالمية 2

53 كلية المجتمع التوعية بسرطان الثدي 3

200 كلية المجتمع التوعية بمرض السكري 4

200 كلية المجتمع حملة التطعيم ضد االنفلونزا 5

)*( تشمل معسكرات الخدمة العامة للحج ، أنشطة الجوالة،  مشروع التبرع بالدم، أسابيع الخدمة العامة مثل أسبوع الشجرة 
والمرور وغيرها، .... وهكذا
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نموذج رقم )٤٨( 
الرحالت والزيارات والمعارض خالل عام 1438/1437هـ

نموذج رقم )٥٠( 
األنشطة الفنية والرياضية خالل عام 1438/1437هـ

 عدد الطلبة
المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

- كلية المجتمع
الملتقى الرابع للجمعيات العلمية

 بمركز الملك فهد الثقافي بالتعاون مع جمعية
)كليات المجتمع )الرياض

1

- كلية المجتمع ملتقى المهنة  2017 2

 طالبات قسم
كلية المجتمع الحاسب  المشاركة في مسابقة قمة الحاسب بالهيئة

الملكية بالجبيل 3

طالبات كلية المجتمع كلية المجتمع زيارة مستشفى الظهران العام 4

طالبات كلية المجتمع كلية المجتمع زيارة دار الرعاية للتأهيل الشامل لإلناث 5

49 كلية المجتمع زيارة مدرسة الثانوية األولى بسيهات 6

50 كلية المجتمع 7 زيارة مدرسة الكثبان األهلية العالمية

 طالبات قسم
الحاسب اآللي كلية المجتمع 8 زيارة مدرسة سناء الجعفري الثانوية

70 كلية المجتمع 9 زيارة مدرسة روضة الفالح

 عدد الطلبة
المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

- - - -

* ال ينطبق

نموذج رقم )٥١( 
عدد الوجبات الغذائية المقدمة للطلبة والطالبات خالل العام 1438/1437هـ
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نموذج رقم )٥٢( 
أعداد الطالب والطالبات المستفيدين من خدمات صندوق الطالب والمبالغ المصروفة للعام 

1438/1437هـ

نموذج رقم )٥3( 
أعداد تذاكر السفر والعودة المصروفة لطالب وطالبات الجامعة خالل العام 1438/1437هـ

نموذج رقم )٥٤( 
عدد الوحدات السكنية والطالب المستفيدين منها خالل عام 1438/1437هـ

)المبالغ المصروفة )بالريال عدد المستفيدين نوع الخدمة

- - اإلعانات الشهرية

- - اإلعانات المقطوعة

- - السلف

- - تدريب وتشغيل الطالب

- - دعم األنشطة الطالبية
- - اإلجمالي

• ال توجد مخصصات لطالبات كلية المجتمع من صندوق الطالب

مجموع طالبة طالب البيان

- - - الرحالت العلمية

- - - طالب المنح

- - - )أخرى )تذكر

- - - المجموع

• ال توجد مخصصات لطالبات كلية المجتمع من صندوق الطالب

* ال ينطبق
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نموذج رقم )٥٥( 
األندية الطالبية واألنشطة التي قدمتها خالل عام 1438/1437هـ

األنشطة التي قدمها خالل العام مجال نشاط النادي تاريخ إنشائه اسم النادي الطالبي م

فعالية اليوم التعريفي بنادي 	 
الحاسب اآللي.

فعالية مارثون البرمجة.	 
المشاركة في مسابقة قمة 	 

الحاسب بكلية الجبيل الجامعية - 
الهيئة الملكية. 

محاضرة عن هندسة البرمجيات 	 
لطالبات المرحلة الثانوية. 

محاضرة عن أهمية قواعد 	 
البيانات .

فعالية عن أحدث الروبوت 	 
واستخداماتها.

محاضرة عن استخدام برنامج 	 
صانع األفالم .

 طالبي تقني علمي تابع لقسم
 الحاسب اآللي بكلية المجتمع
 ، يعنى بعلوم الحاسب اآللي

وفروعه

1436/2/26 هـ نادي الحاسب اآللي 1

البازار 	 
التفكير االيجابي	 
دورة تنسيق الزهور للمبتدئين	 
 	Welcoming day
 	 MOTHERHOOD
 	Let›s Play
 	survey
 	Time management
 	Investment Project
 	The Speed .
 	Books Corner

 نادي طالبي إداري تابع لقسم
 إدارة األعمال بكلية المجتمع
 ، يهتم بتطوير الطالبات في

تخصصات إدارة األعمال

1436/6/24 هـ نادي إدارة األعمال 2



رابــعـًا: 
خدمة المجتمع



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

76

نموذج رقم )٥٦( 
الدورات والبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع عام 

1438/1437هـ

 عدد أعضاء
 هيئة التدريس
 المشاركين في
 تقديم الدورة أو

البرنامج

 نوعية
المستفيدين

 عدد
المستفيدين

 مدة
 الدورة أو
البرنامج

 تاريخ الدورة
أو البرنامج

 مكان انعقاد
 الدورة أو
البرنامج

اسم الدورة أوالبرانامج م

1 المحتاجين - اسبوعان 3-1437/9/18هـ  كلية المجتمع
بالدمام

 مشروع تكافل
 المجتمعي )جمع

)تبرعات
1

1  الطالبات
الجامعيات - اسبوعان 1438/4/7هـ  كلية المجتمع

بالدمام مبادرة »العلم النافع« 2

3
 األيتام من
 جمعية بناء

لرعاية األيتام
46 يوم 1438/7/7هـ  كلية المجتمع

بالدمام اليوم الترفيهي 3

1  جمعية بناء
لرعاية األيتام 10 ساعتان 7-1438/7/9هـ  كلية المجتمع

بالدمام ركن فن الصلصال 4

1

 األيتام من
 جمعية بناء

 لرعاية األيتام
وجمعية جود

17 ساعتان 1438/7/23هـ  كلية المجتمع
بالدمام دورة »اتخاذ القرار« 5

1
 األيتام من
 جمعية بناء

لرعاية األيتام
12 ساعتان 1438/7/22هـ  كلية المجتمع

بالدمام
دورة »قبعات التفكير 

الست« 6

1

 األيتام من
 جمعية بناء

 لرعاية األيتام
وجمعية جود

12 ساعتان 1438/8/1هـ  كلية المجتمع
بالدمام

 دورة كيف تبدأ
مشروعك 7

1
 األيتام من
 جمعية بناء

لرعاية األيتام
6 ساعتان 1438/7/23هـ  كلية المجتمع

بالدمام دورة االنفوجرافيك 8

1
 األيتام من
 جمعية بناء

لرعاية األيتام
17 ساعتان 29/ 6 /1438 هـ  كلية المجتمع

بالدمام

دورة »تصميم 
األنيميشن باستخدام 
»GoAnimate برنامج

9

1 الدعوة عامة 31 يومين 7 /15،16 
/1438 هـ

 كلية المجتمع
بالدمام

دورة »تقييم و تحليل 
محفظة األوراق 

المالية«
10

1 الدعوة عامة 70 يوم 25/ 4 /1438 هـ  كلية المجتمع
بالدمام

 محاضرة إدارة اإلمداد
 التحديات و تنافسية

المؤسسة
11

1 الدعوة عامة 20 ساعتين 5/ 4 /1438 هـ  كلية المجتمع
بالقطيف

 محاضرة كايزن مدخل
التطوير المستمر 12
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 عدد أعضاء
 هيئة التدريس
 المشاركين في
 تقديم الدورة أو

البرنامج

 نوعية
المستفيدين

 عدد
المستفيدين

 مدة
 الدورة أو
البرنامج

 تاريخ الدورة
أو البرنامج

 مكان انعقاد
 الدورة أو
البرنامج

اسم الدورة أوالبرانامج م

2 الدعوة عامة 50 ساعتين 28/ 3 /1438 هـ  كلية المجتمع
بالقطيف

 محاضرة عن
 المشروعات الصغيرة

 من الناحية المالية
والقانونية

13

2

 الدعوة
 عامة-طالبات

 وموظفات في
 قطاع خاص
وجمعيات

37 يومين-
4ساعات 28/ 3 /1438 هـ  كلية المجتمع

-الدمام

 دورة المالية الشخصية
 وأساسيات قراءة
القوائم المالية

14

1 الدعوة عامة 50 ساعتان 27/ 4 /1438 هـ  كلية المجتمع
بالقطيف

  محاضرة الحصالة
المالية 15

1 الدعوة عامة الدعوة عامة ساعتان 2016/ 12 /20 
م

 كلية المجتمع
بالقطيف

 محاضرة التوعية
بالقانون التجاري 16

1

 الطالبات
 وأعضاء

 الهيئة اإلدارية
 والتعليمية

 بكلية المجتمع
والكليات األخرى

18  يومان- 4
ساعات

/ 1 / 24 
 1438هـ     1 /
2  /1438 هـ

 كلية المجتمع
– الدمام

 دورة مايكروسوفت
اكسس 17

1

 أعضاء الهيئة
 اإلدارية

 والتعليمية
 بكلية المجتمع

 والكليات األخرى
 والمجتمع
المحلي

11 ساعتان 06/02 /1438هـ  كلية المجتمع
– القطيف

 دورة تصميم
 االستبانات بواسطة

الورد
18

1

 أعضاء الهيئة
 اإلدارية

 والتعليمية
 بكلية المجتمع

 والكليات األخرى
 والمجتمع
المحلي

11    يومان-
4 ساعات 7-8/2 /1438 هـ  كلية المجتمع

– القطيف
 دورة أساسيات
الفوتوشوب 19

1

 أعضاء الهيئة
 اإلدارية

 والتعليمية
 بكلية المجتمع

 والكليات األخرى
 والمجتمع
المحلي

17 3 ساعات 07/03 /1438هـ  كلية المجتمع
– الدمام

 دورة إنشاء االستبانات
من الصفر 20

1

 الطالبات
 وأعضاء

 الهيئة اإلدارية
 والتعليمية

 بكلية المجتمع
والكليات األخرى

30  يومان 4
ساعات

1438/ 4 /7-6 
هـ

 كلية المجتمع
– الدمام

 دورة مايكروسوفت
اكسل 21

2
 مدرسة سناء

 الجعفري
الثانوية

 طالبات
المدرسة ساعتان 17/ 5 /1438هـ

 مدرسة سناء
 الجعفري
الثانوية

 دورة كيفية إنشاء
شبكة محلية صغيرة 22
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 عدد أعضاء
 هيئة التدريس
 المشاركين في
 تقديم الدورة أو

البرنامج

 نوعية
المستفيدين

 عدد
المستفيدين

 مدة
 الدورة أو
البرنامج

 تاريخ الدورة
أو البرنامج

 مكان انعقاد
 الدورة أو
البرنامج

اسم الدورة أوالبرانامج م

4

 طالبات
 ومعيدات

 وعضوات من
المجتمع

48 5 أيام 29/ 5 /1438هـ  كلية المجتمع
– الدمام

 برنامج متقن لتنمية
مهارات البحث العلمي 23

1  زوار
المستشفى 800 يوم 8/ 6 /1438هـ

 المستشفى
 التعليمي

 الملك فهد
بالخبر

إحياء اليوم العالمي 
لألنترنت اآلمن

)Safer Internet Day( 
24

1

 أعضاء هيئة
 التدريس

 والهيئة اإلدارية
 بقسم السنة

 التحضيرية
  بالدمام

والكليات األخرى

11 ساعتان 1438/ 6 /8 
هـ

 كلية المجتمع
– الدمام

 دورة استخدام برنامج
 العروض التقديمية

)Prezi(
25

1
 طالبات كلية
 المجتمع-

الدعوة عامة
- ساعتان 6 /20 

/1438هـ
 كلية المجتمع

– الدمام
 دورة برمجة تطبيقات
الجوال المستعمل 26

1

 أعضاء هيئة
 التدريس

 والهيئة اإلدارية
 بقسم السنة

 التحضيرية
  بالدمام

والكليات األخرى

11 ساعتان 6 /24 
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– الدمام

 ورشة االستبانات
اإللكترونية 27

4
 جميع منسوبي

 الجامعة
والمجتمع عامة

440 10 
ساعات

17 , 15, 8 
/23 ,22 , 
1438/ 6 

 هـ - 14/ 7
/1438 هـ

 كلية المجتمع
 – القطيف
والدمام

برنامج التجارة مهارة 28

1  جمعية مضر
الخيرية 15 ساعتان 1438/ 7 /8 

هـ
 جمعية مضر

الخيرية صيانة الحاسب 29

3
 اعضاء هيئة

 التدريس
والطالبات

20 ساعتان 7 /19 
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– الدمام Genetic Algorithm 30

2
 اعضاء هيئة

 التدريس
والطالبات

20 ساعتان 7 /19 
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– الدمام

Seminar 1 
:Optimization in 

MapReduce-based 
on query Processing 

Systems

31

1

 طالبات كلية
 المجتمع

 وأعضاء هيئة
 التدريس ومن
في حكمهم

31 ساعتان 7 /19 
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– القطيف

Introduction to 
MOOC Courses 32
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 عدد أعضاء
 هيئة التدريس
 المشاركين في
 تقديم الدورة أو

البرنامج

 نوعية
المستفيدين

 عدد
المستفيدين

 مدة
 الدورة أو
البرنامج

 تاريخ الدورة
أو البرنامج

 مكان انعقاد
 الدورة أو
البرنامج

اسم الدورة أوالبرانامج م

1

 أعضاء هيئة
  التدريس

 واالداريين
بروضة الفالح

15 4 ساعات 7 /21 
/1438 هـ روضة الفالح

 محاضرة وتطبيق
 عملي عن صيانة
الحاسب اآللي

33

1

 أعضاء هيئة
 التدريس

 والهيئة اإلدارية
 بقسم السنة

 التحضيرية
  بالدمام

والكليات األخرى

7 ساعتان 7 /21 
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– الدمام

How to make the 
Lectures attractive, 
Using Power Point 

2016

34

1

 ـ  طالبات
 المدرسة
 الثانوية
العاشرة

 ـ  طالبات 
 المدرسة
 الثانوية
السابعة

80 3 ساعات
1438/ 7 /21 

 هـ  26/ 7
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– الدمام

 محاضرة عن هندسة
البرمجيات 35

5
 طالبات كلية
 المجتمع –

الدعوة عامة
70  ساعتان

ونصف
7 /23 

/1438 هـ
 كلية المجتمع

– الدمام Programming day 36

1

 أعضاء هيئة
 التدريس
  والطالبات
 والشركات

وكليات الجامعة

30 ساعتان 7 /23 
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– الدمام محاضرة الوكيل الذكي 37

1

 أعضاء الهيئة
 اإلدارية

 والتعليمية
 بكلية المجتمع

 والكليات األخرى
 والمجتمع
المحلي

- 5 ساعات 7 /27 
/1438 هـ

 كلية الجبيل
الجامعية مسابقة قمة الحاسب 38

1

 الطالبات
 وأعضاء هيئة

 التدريس
 وأعضاء الهيئة
 اإلدارية في
 كلية المجتمع

 والمجتمع
المحلي

أكثر من 100 ساعتان 7 /28 
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– القطيف معرض الصيانة 39
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 عدد أعضاء
 هيئة التدريس
 المشاركين في
 تقديم الدورة أو

البرنامج

 نوعية
المستفيدين

 عدد
المستفيدين

 مدة
 الدورة أو
البرنامج

 تاريخ الدورة
أو البرنامج

 مكان انعقاد
 الدورة أو
البرنامج

اسم الدورة أوالبرانامج م

1
 طالبات الكلية

 و المجتمع
المحلي

25 ساعتان 7 /28 
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– الدمام

 تطبيقات قواعد
البيانات في التعليم 40

1

 طالبات كلية
 المجتمع
 والمجتمع
المحلي

 مستخدمي
 مواقع

 التواصل
االجتماعي

 ساعة كل
أسبوع

1438/ 5 /24 
 هـ - 5/ 8
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– القطيف

 محاضرة أمن
معلوماتنا مسؤوليتنا 41

1  مركز سكاي كلب
النسائي

 إدارة المركز
النسائي

90 
 ساعة )3
 ساعات

)أسبوعيا

01 /01 
 /1438 هـ
08 /05 - 
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– القطيف

 تصميم نظام لمركز
Sky Club42 النسائي

1  زوار مجمع ابن
خلدون التجاري

 جميع زوار
 مجمع بن
 خلدون
التجاري

90 
 ساعة )3
 ساعات

)أسبوعيا

01 /01 
 /1438 هـ
08 /05 - 
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– القطيف

 دليل جغرافي لمجمع
ابن خلدون 43

1

 إدارة جمعية
جودة

 جميع زوار
 الموقع من
 متبرعين او

 متطوعين او
محتاجين

 جميع زوار
 الموقع من
 متبرعين او

 متطوعين او
محتاجين

90 
 ساعة )3
 ساعات

)أسبوعيا

01 /01 
 /1438 هـ
08 /05 - 
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– القطيف

 تطوير وتصميم موقع
لجمعية جود الخيرية 44

1
 جميع كليات

 المجتمع
بالمملكة

 طالبات
 كليات

المجتمع

90 
 ساعة )3
 ساعات

)أسبوعيا

01 /01 
 /1438 هـ
08 /05 - 
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– القطيف

 بحث علمي بعنوان
 "تقييم مستوى أداء

 خريجات كليات المجتمع
 في المملكة العربية
 السعودية من وجهة
"نظر أصحاب العمل

45

1
 طالبات كلية
 المجتمع –

الدعوة عامة
- ساعتان 1438/ 8 /4 

هـ
 كلية المجتمع

– الدمام
Machine Replacing 

Humans Robot 46

1

 طالبات من
 مختلف الكليات
طالبات ايتام-
 -الدعوة عامة

10 4 ساعات 1438/ 8 /8 
هـ

 كلية المجتمع
– الدمام دورة صانع األفالم 47

1

 أعضاء هيئة
 التدريس

 والهيئة اإلدارية
 بقسم السنة

 التحضيرية
  بالدمام

والكليات األخرى

8 ساعتان 1438/ 7 /1 
هـ

 كلية المجتمع
– الدمام

 دورة استخدام مهارات
 الحاسب في طباعة

البحوث
48

1

 أعضاء هيئة
 التدريس

 والهيئة اإلدارية
 بقسم السنة

 التحضيرية
  بالدمام

والكليات األخرى

15 ساعتان 4 /24 
/1438 هـ

 كلية المجتمع
– الدمام

Operating Data on 
Microsoft Excel 49
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نموذج رقم )٥٧( 
الندوات والمحاضرات العامة المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع عام 1438/1437هـ

 عدد أعضاء
 هيئة التدريس
 المشاركين في
 تقديم الندوة أو

المحاضرة

نوعية المستفيدين  عدد
المستفيدين

 تاريخ الدورة
 تاريخ الندوة
أو المحاضرة

 مكان انعقاد
 الندوة أو
المحاضرة

 اسم الندوة أو
المحاضرة م

1  اطفال دار الحضانة
االجتماعية 11 3/23/ 1438هـ  كلية المجتمع،

مقر الدمام
 استضافة اطفال دار
الحضانة االجتماعية 1

1
 المرضى المقعدين
 جراء الشلل الرباعي
والشلل النصفي

20 3/14/ 1438هـ  مستشفى
الظهران العام

 زيارة مستشفى
الظهران العام 2

1

 بعض األسر
.المحتاجة

 مسؤوالت النظافة 
.في الجامعة

- 3/7/ 2017 م
  كلية المجتمع
 مقري الدمام

والقطيف
حملة لمسة دفء 3

1 المسنات 21 10/14/ 1437هـ
 دار الرعاية
 االجتماعية

بالدمام

 زيارة دار الرعاية
االجتماعية

)دار المسنين(
4

1 طلبات 200 طالبة 3/19/ 1438هـ
 الثانوية
 األولى

بسيهات

 زيارة المدرسة الثانوية
 األولى بسيهات

 بهدف خدمة المجتمع
 وتوعيتهم في اختيار
 التخصص وتعريف

بكلية المجتمع

5

1 الدعوة عامة 50 مستفيد 1/28/ 1438هـ
 مدرسة
 الكثبان
العالمية

 تقديم استشارات
مهنية 6

1  طالبات من عمر 8 -10
سنة 200 7/28/ 1438هـ  كلية المجتمع

بالقطيف
 ورشة عمل أمن

الحرائق 7

1 الجاليات 100 6/29/ 1438هـ
 مكتب توعية

 الجاليات
براس تنورة

دعوة وارشاد 8

2
 جميع منسوبي

 الجامعة والمجتمع
عامة

-
7/ 1438هـ/

-
8/22/ 1438هـ

 كلية المجتمع
بالدمام حملة سلة 9

1
 جميع منسوبي

 الجامعة والمجتمع
عامة

53 1438/2/29 هـ  كلية المجتمع
بالقطيف التوعية بسرطان الثدي 10

1
 جميع منسوبي

 الجامعة والمجتمع
عامة

53 1438/3/14 هـ  كلية المجتمع
بالقطيف التوعية بمرض السكري 11

1
 جميع منسوبي

 الجامعة والمجتمع
عامة

56 1438/3/21 هـ  كلية المجتمع
بالقطيف فعالية )صحتك حياة( 12

1
 جميع منسوبي

 الجامعة والمجتمع
عامة

104  
مستفيد 22/ 6 /1438 هـ  كلية المجتمع

بالقطيف

فعالية 
»أجل قلبي وعقلي«
) الغذاء الصحي ، 

إدارة الوقت ، الرياضة 
والنوم السليم (

13

1
 جميع منسوبي

 الجامعة والمجتمع
عامة

154مستفيد 1438/1/24 هـ  كلية المجتمع
بالقطيف فعالية الطبق الصحي 14



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

82

نموذج رقم )٥٨( 
االستشارات والدراسات الفنية والمهنية المقدمة لمؤسسات وهيئات المجتمع عام 

1438/1437هـ

التاريخ  الجهة المستفيدة من
االستشارة أو الدراسة االستشارة أو الدراسة المقدمة م

1438/1/1 هـ جمعية جود الخيرية تصميم وتطوير موقع الكتروني لجمعية جود الخيرية 1

1438 مدرسة الثانوية الرابعة  تصميم هوية وشعار لمدرسة الثانوية الرابعة 2

1438/1/1 هـ النسائي Sky Clubنادي  تصميم وتطوير موقع الكتروني لنادي )Sky Club( النسائي 3

1438 تصميم دليل جغرافي إلكتروني لمجمع ابن خلدون التجاري مجمع ابن خلدون التجاري 4

1438/7/21 هـ مدرسة روضة الفالح  5 عمل صيانة ألجهزة مدرسة روضة الفالح 



خامسـًا: 
تنمية القوى العاملة وإدارة التشغيل
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نموذج رقم )٥٩( 
أ-  الوظائف اإلدارية والفنية والصحية والمستخدمين والمعينون على بند أجور العمال عام 

1438/1437هـ

مقر القطيف

مقر الدمام

المجموع  بند أجور
العمال المستخدمون  الوظائف

)*( الصحية
 الوظائف

الفنية
 الوظائف
اإلدارية الجنسية

مجموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

31 28 3 - - - 1 - - 1 - 27 2 سعودي

- - - - - - - - - - - - - غير سعودي

31 28 3 - 1 - 1 29 المجموع

المجموع  بند أجور
العمال المستخدمون  الوظائف

)*( الصحية
 الوظائف

الفنية
 الوظائف
اإلدارية الجنسية

مجموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

25 25 - - - - - 1 - 1 - 23 - سعودي

- - - - - - - - - - - - - غير سعودي

25 25 - - - 1 1 23 المجموع

)*( الوظائف الصحية )أطباء ، ممرضون ، فنيو مختبرات ....(
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ب-  التعاقد لعام 1438/1437هـ

مقر القطيف

مقر الدمام

المجموع  صندوق
الطالب

 موظفات
 مؤسسة

 استراتيجية
البناء

 مكتب
 التدريب
 والتعليم
المستدام

 شركة
اليوسف
)األمن)

 الخدمات
والصيانة
)سراكو)

 الدعم
الفني
)الرميح)

 التعاقد
 مع كلية

 الدراسات
 التطبيقية

 وخدمة
المجتمع

 التعاقد
 على

 برنامج
 التعليم
الموازي

الجنسية

مجموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

3 3 - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - سعودي

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  غير
سعودي

3 3 1 - - 1 1 - - - المجموع

المجموع  صندوق
الطالب

 موظفات
 مؤسسة

 استراتيجية
البناء

 مكتب
 التدريب
 والتعليم
المستدام

 شركة
اليوسف
)األمن)

 الخدمات
والصيانة
)سراكو)

 الدعم
الفني
)الرميح)

 التعاقد
 مع كلية

 الدراسات
 التطبيقية

 وخدمة
المجتمع

 التعاقد
 على

 برنامج
 التعليم
الموازي

الجنسية

مجموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

35 35 - 2 - 1 - 2 - 9 - 3 - 2 - 5 - 11 - سعودي

16 16 - - - - - - - - - 16 - - - - - - -  غير
سعودي

51 51 2 1 2 9 19 2 5 11 المجموع
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نموذج رقم )٦٠( 
اإلداريون والفنيون حسب المؤهل عام 1438/1437هـ )*(

مقر القطيف

المجموع أخرى  دبلوم
متوسط بكالوريوس ماجستير دكتوراه

الجنسية الفئة
مجموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

31
28 3 9 3 2 - 17 - - - - - سعودي  الوظائف

الحكومية
 اإلداريون(
)والفنيون

أ
- - - - - - - - - - - -  غير

سعودي

-
- - - - - - - - - - - - سعودي  التعاقد على

 برنامج التعليم
الموازي

ب

- - - - - - - - - - - -  غير
سعودي

1
1 - - - 1 - - - - - - - سعودي  شركة عبد الله

اليوسف
--األمن- - - - - - - - - - - -  غير

سعودي

-
- - - - - - - - - - - - سعودي

الدعم الفني
-)الرميح( - - - - - - - - - - -  غير

سعودي

13
1 - 1 - - - - - - - - - سعودي  الخدمات

والصيانة
12)سراكو( - 12 - - - - - - - - -  غير

سعودي

-
- - - - - - - - - - - - سعودي  التعاقد مع

 كلية الدراسات
 التطبيقية

-وخدمة المجتمع - - - - - - - - - - -  غير
سعودي

-
- - - - - - - - - - - - سعودي  مكتب التدريب

 والتعليم
-المستدام - - - - - - - - - - -  غير

سعودي

-
- - - - - - - - - - - - سعودي  موظفات

 مؤسسة
-استراتجية البناء - - - - - - - - - - -  غير

سعودي

1
1 - - - - - 1 - - - - - سعودي

صندوق الطالب
- - - - - - - - - - - -  غير

سعودي
46 43 3 10 3 3 - 18 - - - - - المجموع
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مقر الدمام

المجموع أخرى  دبلوم
متوسط بكالوريوس ماجستير دكتوراه

الجنسية الفئة
مجموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

25
25 - 3 - 6 - 16 - - - - - سعودي  الوظائف

الحكومية
 اإلداريون(
)والفنيون

أ
- - - - - - - - - - - -  غير

سعودي

11
11 - - - 1 - 9 - 1 - - - سعودي  التعاقد على

 برنامج التعليم
الموازي

ب

- - - - - - - - - - - -  غير
سعودي

9
9 - 7 - - - 2 - - - - - سعودي  شركة عبد الله

اليوسف
--األمن- - - - - - - - - - - -  غير

سعودي

2
2 - 2 - - - - - - - - - سعودي

الدعم الفني
-)الرميح( - - - - - - - - - - -  غير

سعودي

19
3 - 3 - - - - - - - - - سعودي  الخدمات

والصيانة
16)سراكو( - 16 - - - - - - - - -  غير

سعودي

5
5 - - - - - 4 - 1 - - - سعودي  التعاقد مع

 كلية الدراسات
 التطبيقية

-وخدمة المجتمع - - - - - - - - - - -  غير
سعودي

2
2 - - - - - 2 - - - - - سعودي  مكتب التدريب

 والتعليم
-المستدام - - - - - - - - - - -  غير

سعودي

1
1 - - - - - 1 - - - - - سعودي  موظفات

 مؤسسة
-استراتجية البناء - - - - - - - - - - -  غير

سعودي

2
2 - - - 2 - - - - - - - سعودي

صندوق الطالب
- - - - - - - - - - - -  غير

سعودي

76 76 - 31 - 9 - 34 - 2 - - - المجموع

)*( ال يدخل ضمن هذا النموذج أعضاء هيئة التدريس  
)*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة بهذا النموذج مع األعداد الواردة بالنموذج )59(
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نموذج رقم )٦١( 
اإلداريون والفنيون حسب الجنسية عام 1438/1437هـ )*(

مقر القطيف

مقر الدمام

اإلداريون والفنيون
الدولة

مجموع أنثى ذكر
34 31 3 المملكة العربية السعودية
1 1 - الهند
4 4 - نيبال
7 7 - بنجالديش
46 43 3 المجموع

اإلداريون والفنيون
الدولة

مجموع أنثى ذكر
60 60 - المملكة العربية السعودية
5 5 - الفلبين
4 4 - الهند
1 1 - نيبال
6 6 - بنجالدش
76 76 - المجموع

)*( يجب أن يتطابق العدد الوارد في هذا النموذج مع األعداد الواردة بالنموذج رقم )59( ، )60(

نموذج رقم )٦٢( 
الدورات التدريبية التي حصل عليها موظفو الجامعة داخل المملكة خالل عام 1438/1437هـ )*(

نموذج رقم )٦3( 
الدورات التدريبية التي حصل عليها موظفو الجامعة خارج المملكة خالل عام 1438/1437هـ

* ال يوجد

* ال يوجد
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نموذج رقم )٦٤( 
الدورات التدريبية التي حصل عليها الموظفون داخل الجامعة خالل عام 1438/1437هـ )*(

 الكلية / الجهة التابع لها
الموظف

 عدد الموظفين
 الذين تم
تدريبهم

تاريخ الدورة اسم الدورة م

كلية المجتمع 36 1438/1/24ھ برنامج مقياس هيرمان وتطبيقاته للتواصل 
الفعال في بيئة العمل )مقر الدمام( 1

كلية المجتمع 24 1438/2/1ھ برنامج مقياس هيرمان وتطبيقاته للتواصل 
الفعال في بيئة العمل )مقر القطيف( 2

كلية المجتمع 3 1438/2/10ھ Prezi  العروض التقديمية بإستخدام 3

كلية المجتمع 27 1438/3/20ھ 4 ورشة عمل اإلبتكار بالعمل

كلية المجتمع 2 1438/6/17ھ دورة الديكوباج 5

كلية المجتمع 3 1438/6/17ھ دورة تنسيق الورود 6

كلية المجتمع 1 1438/6/24ھ دورة أساسيات المكياج 7

كلية المجتمع 2 1438/6/24ھ دورة تصوير المنتجات 8

كلية المجتمع 6 1438/6/22ھ دورة تصميم هوية المشروع 9

كلية المجتمع 2 دورة فن  الديكوباج المكثفة 5- 1438/7/9هـ 10

كلية المجتمع 8 1438/6/24ھ  Prezi, Keynote & مهارات متقدمه في
Powerpoint 11

كلية المجتمع 2 8-1438/6/9ھ  IOT إنترنت األشياء 12

كلية المجتمع 2 8-1438/6/9ھ معك للخدمات المكتبية المتنقلة 13

كلية المجتمع 3 8-1438/6/9ھ أوفيس 365 14

كلية المجتمع 2 8-1438/6/9ھ السحابة الجامعية الخاصة بك 15

كلية المجتمع 2 8-1438/6/9ھ اإلجتماعات الرقمية 16

كلية المجتمع 1 1438/7/27ھ 17 أولويات اإلختيار

كلية المجتمع 1 1438/8/8ھ صانع األفالم 18

كلية المجتمع 2 1438/3/14ھ 19 أخالقيات المهنة

كلية المجتمع 2 1438/3/22ھ 20 مهارات متقدمة في الجداول اإللكترونية

كلية المجتمع 2 1438/8/15ھ التفكير اإليجابي 21

كلية المجتمع 2 1438/4/5ھ 22 كايزن

كلية المجتمع 1 1438/7/23ھ أساسيات الفوتوشوب 23

كلية المجتمع 1 5-1438/1/12ھ 24 الحوسبة السحابية في التعليم

كلية المجتمع 1 1438/3/9ھ كيف تجتازين المقابلة الشخصية 25

كلية المجتمع 1 13-1438/2/20ھ دورة السكرتارية واإلدارة المكتبية 26

كلية المجتمع 1 1438/5/19ھ 27 استخدام طفايات الحريق

كلية المجتمع 44 1438/9/6ھ الطاقة السلبية في العمل 28

)*( ال يدخل ضمن هذا النموذج أعضاء هيئة التدريس
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ايضاح الخطوات المتخذة هذا العام لتحقيق األهداف التالية:

أ.     تقليص اجراءات سير المعامالت، والقضاء على األعمال المتكررة
ب.   زيادة ميكنة العمل واستخدام التقنيات الحديثة في العملية اإلدارية

ج.     تطوير األساليب التنظيمية واإلدارية

العمل على تطبيق معايير ISO 9001 للجودة على جميع اجراءات الكلية. 	 
تخصيص قاعدة بيانات مركزية تضم مقري الكلية بالدمام والقطيف لحفظ واتاحة جميع تقارير 	 

.SharePoint واحصاءات األقسام والوكاالت بالكلية باستخدام برنامج
مواصلة استخدام موقع pbworks لحفظ جميع مستندات الجودة باألقسام األكاديمية.	 
مواصلة العمل على أرشفة جميع خطابات الكلية الكترونيًا.	 
إنشاء وتحديث عدد من النماذج االلكترونية. 	 
االعتماد على تقنية التخزين السحابية.	 
تحديث الهيكلة اإلدارية بالكلية ليكون العمل أكثر فاعلية.	 
حضور منسوبي الكلية لعدد مكثف من ورش العمل والدروات لغرض تطوير المهارات االدارية 	 

والتنظيمية.  
تحديث صفحة الكلية على موقع الجامعة لتضم جميع بيانات الكلية األساسية.	 
تفعيل حسابات الكلية على مواقع التواصل االجتماعي. 	 
التحول إلى المركزية في جمع مؤشرات األداء.	 



سادسـًا: 
المـشـروعـات
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أواًل- مشروع األيزو ٩٠٠١

  تنظيم العمل للحفاظ على مستوى أداء مرضي  طبقا لمتطلبات نظام إدارة الجودة،
ومواصفات األيزو 9001 الهدف

كلية المجتمع /أعضاء الهيئة اإلدارية والتعليمية المستفيدون

تنظيمي إداري طبيعة المشروع

تم االنتهاء من مرحلة التوصيف الوظيفي،  الذي شمل كافة األقسام اإلدارية بالكلية ، 	 
حيث تم إصدار كتيب الهيكل التنظيمي الخاص بالكلية ووحداتها اإلدارية.

تم االنتهاء من  وصف العمليات اإلدارية ، وتنفيذ خارطة التدفق الخاصة بها لألقسام 	 
اإلدارية كافة.

تمت مراجعة واعتماد كافة الملفات من قبل وكالة التطوير والتدريب والتعليم 	 
المستدام.

مستوى اإلنجاز

مستوى اإلنجاز الجهة المسؤولة مراحل تنفيذ المشروع م

تم بحمد الله وتوفيقه إنهاء كافة مراحل 
المشروع في كلية المجتمع.

انتهى اعتماد الهيكل التنظيمي 1

انتهى تحديد المهام 2

انتهى التمكين، التعريف، التدريب 3

انتهى البدء في تحليل المهام 4

انتهى المراجعة 5

انتهى استكمال التحليل 6

انتهى المراجعة 7

وكالة التطوير اإلداري بالجامعة

لم ينفذ االعتماد 8

لم ينفذ تدريب المدققين الداخليين 9

لم ينفذ التدقيق الداخلي 10

لم ينفذ مراجعة اإلدارة 11

لم ينفذ تطبيق النظام في المنشأة 12

لم ينفذ التسجيل للتدقيق الخارجي 13

لم ينفذ التدقيق الداخلي 14
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ثانيًا- متابعة مشروع الترميز واألرشفة اإللكترونية

إعداد آلية تنظم عملية استخدام الخطابات كمؤشرات لتطبيق مقاييس  التقويم الذاتي لبرامج 
التعليم العالي، وتخزينها إلكترونيًا على الكمبيوتر. الهدف

كلية المجتمع مقري الدمام والقطيف. المستفيدون

تم وضع خطة لترميز وارشفة جميع خطابات كلية المجتمع مقر القطيف	 
تم شرح آلية الترميز واألرشفة االلكترونية لمنسوبات كلية المجتمع مقر القطيف	 
تم تخصيص موظفة في كل وكالة أو قسم، تكون مسؤولة عن ترميز خطابات الصادر 	 

الداخلي والخارجي الخاص بالوكالة أو القسم )سكرتيرة القسم أو المكتب(.
تتم عملية الترميز بناًء على مدى إمكانية استخدام الخطاب أو التقرير أو الدراسة كمؤشر 	 

لمقاييس التقويم الذاتي لبرامج التعليم العالي.
يمكن أن يكون الخطاب أو التقرير أو الدراسة مؤشر ألكثر من مقياس )معيار( ويمكن 	 

كذلك أال يحقق أي معيار.
يكون ترميز الخطاب وفقًا لرمز الممارسات المرتبطة بالمعايير الموضحة في مذكرة 	 

مقاييس التقويم الذاتي لبرامج التعليم العالي.
تتم فهرسة الخطابات المرمزة )التي تحقق المعايير( في ملفات )أكسل( مصنفة حسب 	 

المعايير األساسية، وهي موجودة في Share Point  في مجلد باسم )مقاييس 
التقويم الذاتي لبرامج التعليم العالي(. 

يتم عمل مسح ضوئي )سكان( لجميع خطابات الصادر للوكاالت.	 
ُتحفظ الخطابات حسب تاريخها في مجلدات مفرعة حسب ترتيب شهور السنة الهجرية.	 

طبيعة المشروع

االنتهاء من عملية الترميز واألرشفة اإللكترونية لجميع الخطابات الصادرة من الكلية 	 
بمقريها الدمام والقطيف  . مستوى اإلنجاز

ثالثًا- مشروع »دعم

 إنشاء ورشة نسائية متخصصة بصيانة أجهزة الحاسب اآللي وهواتف الجوال.	 
تدريب عدد من طالبات الكلية الخريجات والموظفات على مهارات الصيانة من قبل جهة 	 

متخصصة.
فتح مجاالت عمل جديدة للفتيات وإقامة مركز متخصص للتدريب على صيانة األجهزة 	 

االلكترونية في كلية المجتمع بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.
رفد سوق العمل بكوادر نسائية مدربة تدريب عاٍل على أعمال الصيانة لألجهزة 	 

االلكترونية.

الهدف

)تدريب عدد )20( )طالبات، خريجات، موظفات، أيتام. المستفيدون

مشروع مجتمعي مستدام. طبيعة المشروع

تم االنتهاء من المرحلة األولية للمشروع وهي:

تكوين الفكرة.	 
تفعيل لجان العمل.	 
إيجاد الرعاة.	 
اختيار الطالبات المتدربات.	 
سيتم بإذن الله خالل العام 1438-1439ه البدء بمرحلة التدريب لمدة شهر كامل.	 

مستوى اإلنجاز
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سابعـًا: 
اإلنجازات والمعوقات والمقترحات
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نموذج رقم )٦٥( 
اإلنجازات والمشاكل والصعوبات التي واجهت الجهة ومقترحات عالجها  في عام 1438/1437هـ
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واجهتها الجهة خالل العام اإلنجازات المتحققة خالل العام م

استحداث رؤية ورسالة وأهداف 
لكلية المجتمع )موحدة( تجمع ما بين 
ين, وبناء الخطة االستراتيجية  المقرَّ

على أساس منها, واستكمال معظم 
إجراءات تحديد رؤية ورسالة البرامج 

ين. المشتركة بين المقرَّ

أ- اختالف الرؤى واألهداف بين 
المقرين: القطيف والدمام.

المجتمع  كلية  مقري  بين  االندماج  تحقيق 
بالقطيف والدمام بنسبة %97. 1

استحداث لجنة للخطط الدراسية 	 
على مستوى الكلية مشتركة 

ين تعمل على توحيد  بين المقرَّ
االختالف.

توحيد اللجان العلمية المختصة 	 
ين, وتحديد مهامها من  بين المقرَّ

مراجعة ومتابعة وتقييم للعمل 
األداء والتقارير في المقرين معًا.

ب- عدم اتساق الخطط 
الدراسية ووصف المقررات 

في بعض البرامج بين 
ين. المقرَّ

إعادة بناء الهيكلة اإلدارية للكلية 	 
مع تحديد مهام كل إدارة ووحدة 

ووضع توصيفاتها الوظيفية.
تحديد اإلجراءات والمهام 	 

ووضع النماذج المنظمة للعمل 
ين  وتعميمها على كال المقرَّ

ومتابعة العمل واألداء.
عقد االجتماعات الدورية 	 

المشتركة لشرح مستجات 
العمل ومتطلباته و آلية التنفيذ, 

ومعالجة المشاكل.

ج- التباين في التنظيم اإلداري 
ين واإلجراءات  بين المقرَّ

الداخلية واختالف المستوى 
المهني في العمل واألداء 

واإلنجاز.

د- التداخل في المهام 
ين. والمسؤوليات بين المقرَّ

التنسيق بعقد االجتماعات )بالتناوب( 
ين, واالعتماد على الوسائط  بين المقرَّ

التقنية الحديثة, وبرامج الفيديو 
المباشرة في عقد االجتماعات 

اليومية, في حال تعذر عقدها وجهًا 
لوجه.

هـ-  التباعد الجغرافي بين 
ين, وصعوبة ديمومة  المقرَّ

التواصل المباشر اليومي.

توحيد الجداول الدراسية 	 
واالمتحانات ومنسقي المقررات 

ين. بين المقرَّ
تفعيل حركة التدوير الوظيفي 	 

بين أعضاء هيئة التدريس 
والطاقم اإلداري بين المقرين.

االشراف المباشر من العميدة 	 
والوكيالت على سير العمل في 

ين. المقرَّ
تعيين مشرفات ومنسقات 	 

ذوات صالحية في كل مقر 
لمتابعة الوضع عن كثب, وحل 

المشاكل ورفع التقارير اليومية.

و- سد العجز العددي 
والتخصصي واإلشرافي الناتج 
عن اتساع الطاقة البشرية على 

مستوى الطالبات وأعضاء 
الهيئة التعليمية واإلدارية.
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وضع لجان مختصة مشتركة تعمل 
على متابعة جودة العملية التعليمية, 
وتتابع تطوير الحراك البحثي في كلية 

ين معًا. المجتمع في المقرَّ

ز- المحافظة على سير العملية 
التعليمية, والوفاء بمتطلباتها 

وتطوير حركة البحث العلمي 
وااللتزام بالمهنية العالية في 

أثناء فترة االندماج والتغيير.

عقد ورش عمل ودورات تدريبية 	 
ين, بناًء  على حدة في كال المقرَّ

على تحديد مسبق لحاجة كل مقرٍّ 
من الدورات وورش العمل.

تشجيع أعضاء الهيئة التعليمية 	 
واإلدارية على نقل المعارف 

والمهارات فيما بينهم في كال 
ين من خالل اشتراكهم في  المقرَّ

إعداد حقائب تدريبية وتقديمها 
عبر مكتب التدريب والتعليم 
ين. المستدام في كال المقرَّ

ح- االزدياد الطردي في الحاجة 
إلى التنمية المهارية التدريبية 
للطاقمين التعليمي واإلداري 

لتحقيق االنسجام المهني, 
ورفع الكفاءة.

المرونة في إعداد النماذج 	 
وتغييرها وتطويرها لتحقيق 

شروط الشمولية والخصوصية 
في الوقت نفسه.

االستفادة من تجارب الكليات 	 
األخرى, وتطويرها لتتناسب مع 

طبيعة كلية المجتمع.

ط- عدم وضوح الرؤية بشأن 
اإلعداد المشترك من قبل 
ين لتقارير ومؤشرات  المقرَّ

أداء تلتزم بالشمولية ومراعاة 
الفروق البيئية في الوقت 

نفسه.

ين 	  تكثيف الدورات في المقرَّ
وتخصيص جزء منها لالستثمار.

إقامة أنشطة ذات دخل ربحي 	 
محدود ُيصرف لخدمة البحث 

العلمي في الكلية.

ي- مصادر تمويل واستثمار 
ين,  تفي بحاجة المقرَّ

واالحتياجات التعليمية 
ومتطلبات االندماج والتطوير 

والبحث العلمي.

المتابعة المستمرة لمعالجة تصنيف 
البرنامج في وزارة الخدمة المدنية 

في أسرع وقت.

تأخير تصنيف برنامج إدارة 
األعمال بمساراته, ضمن دليل 

الوظائف في وزارة الخدمة 
المدنية.

اآللي  الحاسب  دبلوم  برنامج  تصنيف 
بمسارته الثالثة ضمن دليل الوظائف في 

وزارة الخدمة المدنية.
2

متابعة المشرفات على المحاور 
)الوكيالت( لعمل كل مقرٍّ ومراجعته 

على حده وفق ظروفه و طبيعته 
الزمنية والبيئية.

تباين األدلة والمؤشرات في 
ين نظرًا لرجوع كل مقرٍّ  المقرَّ

في فترة الدراسة الذاتية إلدارة 
مختلفة.

الذاتية  الدراسة  ملفات  إعداد  من  االنتهاء 
خططها  مع  1417هـ  عام  من  األولية 
وتسليمها  المجتمع  كلية  لبرامج  التحسينية 
األكاديمي  واالعتماد  الجودة  لعمادة 

بالجامعة.

3

التواصل مع الجهات الخارجية والبدء 
في عقد اتفاقيات تعاون.

عدم توافر جهة متابعة للعمل 
ذات خبرة ودراية داخل الجامعة.

مراحل  من  األولى(  )السبع  المراحل  إتمام 
المتعلقة  اإلنجاز على مشروع األيزو 9001 
بكلية  المهام  وتوصيف  اإلجراءات  بتوثيق 
الى  المشروع  ملفات  وتسليم  المجتمع، 

عمادة التطوير اإلداري بالجامعة.

4

التخاطب مع الجهات المسؤولة في 
الجامعة لتحقيق الفصل في احتساب 

االستجابة.

احتساب نسبة استجابة السنة 
التحضيرية ضمن نسبة كلية 

المجتمع.

مدى  في   %100 نسبة  بتحقيق  التميز 
الجودة  عمادة  استبانات  لتعبئة  االستجابة 
بالطالبات  الخاصة  األكاديمي  واالعتماد 

وأعضاء هيئة التدريس.

5



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

98

 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

 المشاكل والصعوبات التي
واجهتها الجهة خالل العام اإلنجازات المتحققة خالل العام م

اجتماعات دورية, لتحديد الرؤى ووضع 
األهداف.

الوصول إلى رؤية شاملة 
ين. توحد أهداف ورسالة المقرَّ

تحديث رؤية ورسالة الكلية ووضع األهداف 
الرئيسية للخطة االستراتيجية لكلية المجتمع. 6

- - استحداث وحدة للبحث العلمي تابعة لوكالة 
التطوير ةالتدريب والتعليم المستدام. 7

- -

استحداث لجان على مستوى الكلية ليبلغ 
عدد اللجان )15( لتكون على النحو اآلتي:

1-    لجنة االستثمار والموارد الذاتية.
2-    لجنة االشراف على الموقع 

       اإللكتروني والمطبوعات.
3-    لجنة التدريب وتنمية المهارات.

4-    لجنة البحث العلمي وخدمة المجتمع.
5-    لجنة التعليم اإللكتروني.

6-    لجنة تطوير الخطة الدراسية.
7-    لجنة تعيين المعيدين والمحاضرين.

8-    لجنة دراسة حاجة سوق العمل.
9-    لجنة التأديب الفرعية.

10-  لجنة التواصل مع الخريجات.
11-  لجنة الحقوق الطالبية.

12-  لجنة المكتبة.
13-  لجنة المعادالت.

14-  لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي.
15-  لجنة تقييم أسئلة االختبارات.

8

- -

عمدت كلية المجتمع إلى إشراك جميع 
أعضاء الهيئة التعليمية في )الجمعية 

السعودية لكليات المجتمع( وتكفلت بدفع 
رسوم العضوية عنهم جميعًا.

9

اقتراح أعضاء آخرين أكثر فاعلية. اعتذار بعض أعضاء اللجان عن 
الحضور.

عقد االجتماع األول للجان االستشارية 
الخارجية لبرامج كلية المجتمع ، لقسمي 

الحاسب اآللي 
)بتاريخ 5/19/ 1438 هـ الموافق 2/16/ 

2017م( وإدارة األعمال )بتاريخ 5/24/ 1438 
هـ الموافق 2017/2/21 م(

10

تبادل المعرفة ونقلها بين 	 
األعضاء.

مراجعة التقارير وإعدادها مرات 	 
عدة للوصول بها إلى مرحلة 

الجودة واإلتقان.

عدم اإللمام الكافي بطريقة 
إعداد التقارير السنوية, وقصور 
الدورات عن استيفاء المطلوب 

وشرحه بشكل واضح.

رفع أربعة تقارير برامج تمثل األقسام 
األكاديمية بكلية المجتمع، وهي تقارير 

البرامج األولى التي تصدر عن كلية 
المجتمع بمقريها الدمام والقطيف

11

عقد اجتماعات عدة لشرح طريقة 
و آلية الترميز, ومتابعة الوكيالت 
للوحدات التابعة لهن في الترميز 

واألرشفة واإلشراف عليها.

عدم الدقة في األرشفة 
والترميز والتداخل في تصنيف 

الخطابات.

االنتهاء من األرشفة اإللكترونية لجميع 
خطابات الصادرة من وكاالت وأقسام كلية 

المجتمع بمقّري الدمام والقطيف.
12

اقتراح ترشيح عضو هيئة تدريس 
يتولى اإلشراف على جمع البيانات 

وتحليلها.
عدم الدقة في جمع البيانات.

اعتماد المركزية في جمع بيانات مؤشرات 
األداء واستحداث نماذج مرنة لرصد 

المعلومات.
13
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إعداد برنامج )متَقن( المكون من 
عدة ورش تدريب لرفع مستوى 

مهارات البحث العلمي عند الطالبات 
والمعيدات, وتخصيص مكافأة 

للطالبات الملتحقات به.

عدم تأهيل الطالبات تأهياًل 
كافية لالتحاق بالمجموعات 

البحثية, وعدم وجود مقررات 
في برامج الدبلوم تستوفي 

متطلبات إعداد البحث العلمي.

إنشاء )19( مجموعة بحثية )بينية / 
متخصصة(، تتكون كل مجموعة  من باحث 
رئيس ومشارك وأعضاء هيئة تدريس من 
أساتذة مساعدين، ومحاضرين ومعيدين 

باإلضافة طالبات.

14

- -
إعداد كتيب المجموعات البحثية إلرساء 

معايير إنشاء المجموعات البحثية في كلية 
المجتمع وشروطها وآلية متابعة اإلنجاز.

15

- -

إعداد وكالة التطوير والتدريب والتعليم 
المستدام عدة نماذج لتسهيل إجراءات 

العمل, منها:
 بطاقة تسجيل مجموعة بحثية.	 
نموذج متابعة اإلنتاج العلمي الفردي 	 

والثنائي لرصد مؤشرات تقدم البحث 
العلمي في كلية المجتمع .

نموذج تقرير المشرف األكاديمي 	 
لمتابعة إنجاز أعضاء المجموعة البحثية.

نموذج ارشادي لطريقة احتساب 	 
ساعات خدمة المجتمع لعضو هيئة 

التدريس.
 نموذج إرشادي لطريقة احتساب 	 

ساعات البحث العلمي لعضو هيئة 
التدريس.

نموذج طلب )حضور / مشاركة( في 	 
مؤتمر علمي.

نموذج تقرير فعالية 	 

16

- -
تفعيل مبادرة برنامج )ُمتَقن( في عامها 

األول لتنمية مهارات البحث العلمي لدى 
الطالبات والمعيدات لمدة أسبوع.

17

- -

تفعيل مبادرة )متأهب( في عامها األول 
التي تهدف إلى تأهيل الطالبات المقبالت 

على التخرج والخريجات لجعلهن متأهبات 
ومستعدات لالنخراط في سوق العمل 

وذلك لمدة أسبوع.

18

- -

توقيع شراكة تدريبية بين مكتب التدريب 
والتعليم المستدام ومركز دانة التدريب 

التخصص في مجال صيانة الحاسب اآللي 
والجواالت تطبيقًا لمفهوم توطين المهن.

19

- -

إنهاء المرحلة األولى الفتتاح برنامج دبلوم 
األمن والسالمة المهنية )إعداد دراسة 

جدوى إنشاء البرنامج والحصول على 
الموافقة النهائية الفتتاح البرنامج(.

20

- -

تنفيذ مكتب التدريب والتعليم المستدام 
)22( برنامج تدريبي، استفادت منه )536( 
متدربة من داخل الكلية، و)107( من خارج 

الكلية.

21
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- -

انطالق مبادرة »كالبنيان« المجتمعية، 
المكونة من عدة مشاريع مجتمعية:

-  »تكافل« لحفظ للنعم المادية
-  »العلم النافع«  لحفظ لنعمة الكتاب 

والمحافظة على البيئة.
-  »نحو القمة« حفظ لنعمة العلم 

ونشرها.
-  »دعم« لحفظ للنعمة االلكترونية وتوفير 

مجاالت عمل جديدة للفتيات.

22

- -

تقديم وكالة شؤون الطالبات عدد من 
األنشطة الطالبية مثل )مبادرة عنفوان 

التي تهدف إلى صقل السمات 
الشخصية، التجارة مهارة التي تسعى إلى 

و رفع مستوى المشاريع الشبابية(.
إعطاء الطالبات درجات إضافية 	 23

في حال حضورها الورش 
التدريبية.

تخصيص قاعة محددة ومجهزة 	 
مخصصة فقط للدروات التدريبية 

وقريبة من منطقة تواجد 
الطالبات.

تخصيص ميزانية ثابتة 	 
لمستلزمات الفعاليات والبرامج. 

أ- قلة حضور الطالبات للورش 
التدريبية.

تقديم وحدة الخدمات اإلرشادية عدد كبير 
من الورش التدريبية اإلرشادية.

ب- وجود قاعة الورش بمكان 
بعيد عن الطالبات.

ج- صعوبة تأمين مستلزمات 
البرامج والفعاليات. 24

- - تقديم وحدة الخريجات بكلية المجتمع لعدد 
من الورش التدريبية للخريجات. 25

نشر رابط تسجيل الخريجات عبر مواقع 
التواصل اإلجتماعي.

صعوبة التواصل مع خريجات 
األعوام السابقة.

عقد لقاء خريجات الكلية من عام 1424 – 
1438 هـ. 26

- - تقديم وحدة التعليم اإللكتروني بكلية 
المجتمع لعدد من الدورات التعليمية. 27

- -
تقديم خدمات اإلشراف األكاديمي 

للطالبات وترشيح الطالبات للمشرفة 
المتميزة. 

28

- - تفعيل حملة تسجيل الطالبات على موقع 
LinkedIn 29

- - شن حملة "ليس منا" للحد من ظاهرة 
الغش في االختبارات. 30

- -
تصميم وسائط تقنية )فيلم( عن أمجاد 
الوطن واإلشتراك به في فعالية أمجاد 

المصاحبة لالحتفال باليوم الوطني.
31

- -
توفير خدمة الخط الساخن لوكالة 

الشؤون الطالبية الستقبال المقترحات 
واالستفسارات والشكاوى.

32

البحث عن مصادر تمويل ذاتي, 
واستثمارات خارجية.

محدودية ميزانية الكلية, مما 
يؤدي إلى تعثر إنجاز بعض 

المشاريع وخطط التطوير.
- 33



ثـامنــًا: 
موضوعات أخرى
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ذكر أي معلومات أخرى قد ترى الجهة إضافتها للتقرير السنوي الخاص بها

1-  إصدار عدد من المطبوعات عبر مطابع الجامعة:

2-  تنفيذ عدد من أعمال الترجمة خالل العام كما هو موضح أدناه:

الجهة المنفذة اللغة نوع المطبوعة اسم المطبوعة م

وحدة اإلرشاد  عربي  مطوية   مفاهيم خاطئة للمرض والعالج 
النفسي 1

وحدة اإلرشاد  عربي مطوية  ماهي الصحة النفسية  2

وحدة اإلرشاد  عربي  مطوية  كيف تعزز صحتك النفسية  3

وحدة اإلرشاد  عربي  مطوية  دليل إحالة الطالبة لإلرشاد النفسي  4

وحدة اإلرشاد  عربي  منشور  أنا طالب لدي واجبات  5

وحدة اإلرشاد  عربي  منشور  أنا طالب لدي حقوق  6

وحدة اإلرشاد  عربي  منشور  التطوع 7

وحدة اإلرشاد  عربي  منشور  رسالة وأهداف التطوع 8

وحدة اإلرشاد  عربي  منشور  من هو المتطوع 9

قسم الحاسب اآللي  عربي  كتيب  مشروع التخرج  10

قسم إدارة األعمال عربي  مطوية  نادي إدارة األعمال 11

 وكالة الشؤون اإلدارية 
والمالية عربي  منشور  ضوابط استخدام المعمل 12

وحدة العالقات العامة عربي  منشور  اتصل بنا 13

العدد نوع المترجم م

16 اعالن 1

22 بريد اليكتروني 2

14 تعميم وقرار 3

12 خطاب 4

10 دليل وكتيب 5

3 مطوية 6

47 نموذج 7

4 تقرير 8

9 ترجمة فورية 9

1 موقع 10

56 منوعات
)محضر اجتماع، قوائم، لوح مكاتب ،استبيانات...و غيرها ( 11
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3-  تم عقد عدد  )8(  مجالس للكلية خالل العام الجامعي 1437 - 1438 هـ

4-  االستبانات االلكترونية ونسبة االستجابة في كل منها.

مقر القطيف مقر الدمام
اسم االستبانة  رمز

االستبانة القسم
نسبة االستجابة نسبة االستجابة

الفصل الثاني
 %100

الفصل األول
%100

الفصل الثاني
 %100

الفصل األول
%100 Course Evaluation Survey CES

 حاسب
آلي

الفصل الثاني
 %100

الفصل األول
%100

الفصل الثاني
 %100

الفصل األول
%100

Students’ Survey on 
Lecturing Skills SSLS

%100 %100 Final Year Students 
Survey FYSS

%100 %100 Students’ Experience 
Survey SES

%100 %100 Program Evaluation 
survey PES

 أعضاء هيئة
التدريس
 %100

الطالبات
%100

 أعضاء هيئة
التدريس
 %100

الطالبات
%100

Vision ,Mission & value 
survey VMV

 أعضاء هيئة
التدريس
 %100

الطالبات
%100

 أعضاء هيئة
التدريس
 %100

الطالبات
%100

Library user Satisfaction 
Survey LUS

%100 %100 Student Affairs Survey SAS

%100 %100 Academic Job 
Satisfaction Survey AJS

الفصل الثاني
 %100

الفصل األول
%100

الفصل الثاني
 %100

الفصل األول
%100 Course Evaluation Survey CES

 إدارة
األعمال

الفصل الثاني
 %100

الفصل األول
%100

الفصل الثاني
 %100

الفصل األول
%100

Students’ Survey on 
Lecturing Skills SSLS

%100 %100 Final Year Students 
Survey FYSS

%100 %100 Students’ Experience 
Survey SES

%100 %100 Program evaluation 
survey PES

 أعضاء هيئة
التدريس
 %100

الطالبات
%100

 أعضاء هيئة
التدريس
 %100

الطالبات
%100

Vision ,Mission & value 
survey VMV

 أعضاء هيئة
التدريس
 %100

الطالبات
%100

 أعضاء هيئة
التدريس
 %100

الطالبات
%100

Library user Satisfaction 
Survey LUS

%100 %100 Student Affairs Survey SAS

%100 %100 Academic Job 
Satisfaction Survey AJS



تـاسعــًا: 
الملحقـات
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الهياكل التنظيمية. ١

مرافق الكلية والتجهيزات. ٢

األنشطة والفعاليات. 3

٤. المطبوعات

٥. شهادات الشكر والتقدير

أواًل:     اللقاءات الودية لمنسوبات الكلية

ثانيًا:     إنجازات مكتب التدريب والتعليم المستدام

ثالثًا:     فعاليات التعريف بالكلية

رابعًا:    الفعاليات األمنية

خامسًا: التطوير المهني ألعضاء الهيئة االدارية والتعليمية

الدورات المقدمة من عمادات الجامعة . 1
التعليم االلكتروني. 2
االرشاد الجامعي. 3
اإلشراف االكاديمي. 4
المكتبة. 5
وحدة العالقات العامة. 6

سادسًا: الورش التدريبية والبرامج الموجهة للطالبات

االرشاد الجامعي. 1
اإلشراف األكاديمي. 2
التعليم االلكتروني. 3
البحث العلمي. 4
المكتبة. 5

سابعًا: األنشطة المنهجية

أنشطة األقسام األكاديمية. 1
أنشطة النوادي العلمية. 2

ثامنا:  األنشطة الالمنهجية

أنشطة  وكالة شؤون الطالبات ونواديها غير العلمية. 1
أنشطة األقسام األكاديمية. 2
أنشطة النوادي العلمية. 3
أنشطة وحدة العالقات العامة. 4

تاسعا: مبادرة »كالبنيان« المجتمعية

عاشرًا: حفل تخرج طالبات الكلية دفعة 1437- 1438 هـ
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١.   الهياكل التنظيمية
ف

طي
ي لكلية المجتمع  بفرعيها الدمام والق

الدار
ي ا

ظيم
ل التن

الهيك
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٢.  مرافق الكلية والتجهيزات

مقر القطيف
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مقر الدمام
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3.  األنشطة والفعاليات

أواًل:     اللقاءات الودية لمنسوبات الكلية

ثانيًا:     إنجازات مكتب التدريب والتعليم المستدام

ثالثًا:     فعاليات التعريف بالكلية

رابعًا:    الفعاليات األمنية

خامسًا: التطوير المهني ألعضاء الهيئة االدارية والتعليمية

الدورات المقدمة من عمادات الجامعة . 1
التعليم االلكتروني. 2
االرشاد الجامعي. 3
اإلشراف االكاديمي. 4
المكتبة. 5
وحدة العالقات العامة. 6

سادسًا: الورش التدريبية والبرامج الموجهة للطالبات

اإلرشاد الجامعي. 1
اإلشراف األكاديمي. 2
التعليم االلكتروني. 3
البحث العلمي. 4
المكتبة. 5

سابعًا: األنشطة المنهجية

أنشطة األقسام األكاديمية. 1
أنشطة النوادي العلمية. 2

ثامنا:  األنشطة الالمنهجية

أنشطة  وكالة شؤون الطالبات ونواديها غير العلمية. 1
أنشطة األقسام األكاديمية. 2
أنشطة النوادي العلمية. 3
أنشطة وحدة العالقات العامة. 4

تاسعا: مبادرة »كالبنيان« المجتمعية

عاشرًا: حفل تخرج طالبات الكلية دفعة 1437- 1438 هـ
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف الحملة:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1437/12/20هـ

العالقات العامة   

كلية المجتمع مقر الدمام

التواصل والتعارف بين منسوبات مقري الكلية بالدمام والقطيف.	 

تأكيد االنتماء لكلية واحدة	 

التعرف على هيكلة الكلية ولجانها والمهام الوظيفية .	 

منسوبات كلية المجتمع ، عدد  )205( 

حفل المعايدة والتعارف

أواًل: اللقاءات الودية لمنسوبات الكلية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف الحملة:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/4/27هـ

العالقات العامة   

المركز الترفيهي بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

تم تنفيذ فعالية رحلة شتوية بالمركز الترفيهي لجامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل 

الفصل  النتهاء  ذلك  و  والقطيف  بالدمام  المجتمع  كليتي  منسوبات  لجميع 

الدراسي االول  لعام 1438هـ بهدف الترفيه للموظفات لما بذلوه من مجهود 

الكلية وأقسامها.  الدراسي االول وتعميق األواصر بين وكاالت  خالل الفصل 

منسوبات كلية المجتمع  بمقري الدمام والقطيف، عدد )70( موظفة

رحلة  شتوية للمركز الترفيهي بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل )شاطئ الجامعة(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف الحملة:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/8/8هـ

وكالة الشؤون األكاديمية   

كلية المجتمع مقر الدمام

تقوية وتعميق التواصل مع الخريجات 	 

عرض خدمات كلية المجتمع للخريجات. 	 

تهيئة الخريجة للمستقبل الوظيفي عن طريق تقديم الورش التدريبية 	 

تعريف الخريجة بالفرص الوظيفية المتاحة عن طريق استضافة جهات مختصة 	 

بالتوظيف والتدريب

)328( خريجة،  )خريجات مقر القطيف :130(، )خريجات مقر الدمام :198(

لقاء خريجات كلية المجتمع من عام ١٤٢٤هـ إلى عام ١٤3٨هـ 
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نبذة عن مكتب التدريب والتعليم المستدام 

    نعمل في مكتب التدريب والتعليم المستدام طوال العام الدراسي على طرح عدد من البرامج 
التدريبية المكّثفة، تستهدف طالبات الكلية والجامعة على حد سواء وكذلك المجتمع الخارجي في 
مجالي الحاسب اآللي واإلدارة؛ نهدف من خاللها إلى إكساب المتدربات شهادات تجعلهن على 

قدر من التهيئ والمنافسة في سوق العمل.  
كذلك نعمل على تحقيق شراكات متميزة مع معاهد ومراكز تدريبية معتمدة من قبل المؤسسة 
العامة للتدريب التقني والمهني، ومن ضمن مهام عملنا: توفير جهات تدريب خارجية لطالبات 

.TRA310 قسم إدارة األعمال )المستوى الخامس( في مقرر التدريب العملي

أواًل: إحصائية البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خالل العام:

تم تنفيذ )22( برنامج تدريبي، استفادت منه )536( متدربة، )107( من خارج الكلية.

ثانيًا: إنجازات مكتب التدريب والتعليم المستدام
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ثانيًا: الشراكات التدريبية الخارجية:

تم توقيع عقد شراكة تدريبية مع مركز دانة التدريب النسائي، المتخصص في مجال صيانة 	 
الحاسب والجواالت؛ تطبيقًا لمفهوم توطين المهن وتغطية لمختلف مجاالت اإلدارة التدريبية، 

باإلضافة إلى دورات مختصة بتطوير الذات.
جاٍر العمل حاليًا على عقد شراكة تدريبية مع مركز ينابيع النجاح للتدريب النسائي.	 

 البرامج التدريبية المقدمة من مكتب التدريب والتعليم المستدام للعام الجامعي 1437-1438هـ

 المستفيدات من خارج
الكلية

 المستفيدات من داخل
الكلية البرنامج التدريبي العدد

3 31 الحوسبة السحابية في التعليم 1
17 32 Prezi العروض التقديمية باستخدام 2
14 18 Microsoft Access 3
2 25 مهارات استرجاع المعلومات في البيئة الرقمية 4
0 12 أساسيات الفوتوشوب 5
13 17 إنشاء اإلستبانات الرقمية 6
0 29 كيف تجتازين المقابلة الشخصية؟ 7
0 37 المالية الشخصية وقراءة القوائم المالية 8
0 15 المونتاج للمبتدئين 9
6 18 مايكروسوفت أكسل 10
0 19 متأهب )قصة نجاح( 11
0 40 متأهب )حلم حياتك( 12
10 31 متأهب )العمل التطوعي من التخطيط إلى التطوير( 13
10 37 متأهب )خارطة النجاح وبناء الثقة بالنفس( 14
2 18 إدارة اإلمداد 15
0 4 تطوير مهارات منتجي التأمين 16
12 44 إدارة الموارد البشرية 17
0 4 تطوير تطبيقات األندرويد 18
0 8 التخطيط وإدارة األزمات 19
0 29 تقييم وتحليل محفظة األوراق المالية 20
10 38 إدارة الجودة الشاملة 21
8 30 الوكيل الذكي 22

107 536 المجموع

وثيقة عقد تعاون معرفي مؤسسي بين

جـامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيـصل

ومركز دانة التدريب
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الشراكة بين كلية المجتمع  ومركز التدريب وخدمة المجتمع بكلية التربية بالدمام

نبذة : 
تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب وخدمة المجتمع في كلية التربية ومكتب التدريب والتعليم 
المستدام في كلية المجتمع بالدمام ؛ لعقد دورات تدربية في الكلية على فترات مختلفة خالل 
معرفية  قاعدة  لها  وتأسس  الطالبة  مهارات  وتعّزز  تنمي  مختلفة  مجاالت  الجامعي في  العام 

متنوعة .

األهداف : 
دعم شهادة الطالبات الملتحقات من كلية المجتمع بالدمام ))خريجات مرحلة الدبلوم (( بعدة 	 

شهادات لدورات تدريبية مختلفة .
تــزويـــد الطالبة بالمعلــومات الجديدة في مجال تخصصها .	 
تطــوير قدرات الطالبة وصقـــل مهاراتها التطبيقية .	 
إكســــاب المتدربة المهارات العملــــــية التي تتناسب مع متطـــــــلبات ســـــوق العمل .	 
التدريس 	  هيئة  أعضاء  من  والمـمــارسة  والتجـــربة  الــخبرة   بذوي  واالحتكاك  االتصال  أهمية 

الالتي لهــّن مساهمات ومشــاركات فّعـــالة في المجــاالت التدريبية .
التواصل 	  عــمــليات  خالل  من  التدريب  ومركز  الـــكلية  بين  اإليجابية  العــــالقة  وتقـوية  دعم 

المستمرة التي تتم بين المنسقات لمركز التدريب والطالبات في كلية المجتمع ، بما يدعم 
خــــدمة المجتمـــــع للطـــــرفين.

تقديم دورات بشهادات احترافية تم دعمها من قبــــل صندوق الموارد البشريـــة  »هـــــــــدف«.	 

إحصائية تمثل أعداد الطالبـات موزعة على البرامج التدريبية
إجمالي عدد الملتحقات في البرامج هو : )194( متدربة .

العدد أسم البرنامج م

25 شهادة كامبردج الدولية 1 1

30 شهادة كامبردج الدولية 2 2

30 شهادة كامبردج الدولية 3 3

30 دبلوم الحاسب التطبيقي 1 4

28 دبلوم الحاسب التطبيقي 2 5

30 دبلوم الحاسب التطبيقي 3 6

21
دبلوم الحاسب التطبيقي 4 7

استخدامات الحاسب في األعمال المكتبية 8

194 إجمالي عدد المستفيدات في كافة البرامج التدريبية
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ثالثًا: العمل على توفير فرص تدريبية خارجية لطالبات قسم إدارة األعمال )المستوى الخامس( 
TRA310 في مقرر التدريب العملي

نبذة : 
ينص تطبيق مقرر التدريب العملي لطالبات قسم إدارة األعمال )المستوى الخامس( حال اجتيازهن 
التي  والمعارف  للعلوم  الفعلي  العملي  التطبيق  الطالبة  ممارسة  على  دراسية؛  ساعة   )60(

ّتحصلت عليها أثناء دراستها؛ ويعتبر هذا المقرر شرط من شروط التخّرج.

األهداف : 
إكســاب الطـالبة المهارات العملـية التي تتناسب مع متطـلبات سـوق العمل، وذلك من خالل 	 

االنخراط في بيئة عمل فعلية.
العمل، والتعّرف على بعض األدوات 	  الوظيــفية في جهة  المهـام  لبعـض  الطالبة  ممارسة 

واآلليات المستخدمة ضمن العملية اإلدارية )كالسياسات، القواعد، اإلجراءات، نماذج العمل، 
البرامج، الموازنات، الهياكل التنظيمية وأدوات الرقابة والتقييم(.

القدرة 	  وإكسابها  والكتابي،  الشفوي  باالتصال  المتعلقة  الطالبـة  مهارات  بمستوى  االرتقاء 
على التعامل بشـكل أفضل مع اآلخرين في إطـار بيئة عمـل واقعية.

االرتقـاء بمستوى الطالبة المتعلـق ببحث وتحليـل بعـض الموضوعات أو المشكالت الواقعية 	 
في بيئة العمل التي لها ارتبـاط بتخصــصها، بحـيث تصبح قادرة على الوصف والتحليل والربط 

بينها وبين األفـــكار والنظـريات التي درستها ذات العالقة.
تنمية مهـارات الطالبة في مجال كتابة التقارير.	 
زيـادة فـرص حصــول الطالبة على وظـيفة مناسـبة داخل الجهة التي تـدربت فيها، من خالل 	 

عكس صورة حسنة ومميزة عن مخرجات الكلية.
دعـم وتقوية العالقة اإليجابية بين الـكلية وجهـات التدريب من خالل عـمليات التواصل المستمرة 	 

التي تتم بين المشرفين األكاديمـيين على الطـالبات والمسؤولين في جهات الـتدريب، بما 
يدعم خـدمة المجتمع للطـرفين.

إجراءات العمـل ومراحل التنفيذ:
أواًل. تحديد الفترة المناسبة للتدريب العملي، والتي تقررت أن تكون في الفترة من 1438/4/24هـ 
وحتى 1438/5/12هـ الموافق لـ 2017/1/22م-2017/2/9م. وذلك حسب الرأي المشترك بين سعادة 
د. عميدة الكلية وسعادة د. رئيسة قسم إدارة األعمال, ومديرة مكتب التدريب والتعليم المستدام 

ووكيلة التطوير والتدريب والتعليم المستدام.
ثانيًا. حصر الطالبات المقرر لهن التدريب لهذا العام والالتي وافقن شرط التدريب باجتياز 60 ساعة 

دراسية، ومن ثم فرزهن حسب المسارات والمعدالت واألحياء السكنية.
ثالثًا. تحديث قائمة التواصل مع الجهات الخارجية.

رابعًا. توزيع مهام التواصل مع الجهات الخارجية على أعضاء المكتب، وكذلك عمل زيارات ميدانية 
لبعض الجهات للبحث عن إمكانية تدريب الطالبات لديهم.

مكتب  فريق  من  الميدانية  الزيارات  طريق:  عن  الخارجية  الجهات  مع  الفعلي  التواصل  خامسًا. 
التدريب والتعليم المستدام، البريد اإللكتروني، المكالمات الهاتفية؛ للبحث عن شواغر لطالبات 

التدريب في األقسام النسائية قدر اإلمكان.
عبر:  المكتب  فريق  الطالبات من خالل  مع  المستدام  والتعليم  التدريب  مكتب  تواصل  سادسًا. 
زيارة الطالبات لمكتب التدريب والتعليم المستدام؛ ومن خالل تبادل البريد اإللكتروني والرد على 

االستفسارات.
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الجهات الخارجية الــتي دربت الطالبات:

تم توزيع )143( طالبة على )33( جهة خارجية.

شركة أرامكو السعودية.. 1
2 ..DHL شركة
شركة أرباح المالية لالستثمار.. 3
شركة الصقر للتأمين التعاوني.. 4
شركة مهاراتي للخدمات المساندة.. 5
شركة الرقمية لإللكترونيات المحدودة.. 6
شركة الوسطاء السعوديون للتأمين.. 7
شركة االستثمار المبارك المحدودة.. 8
شركة أنظمة األعمال المتحدة.. 9

شركة النصار للمقاوالت.. 10
بن دالمة للمقاوالت.. 11
وزارة الثقافة واإلعالم.. 12
غرفة الشرقية.. 13
مؤسسة ديمة لالستشارات التربوية والتعليمية.. 14
إدارة التخطيط والتطوير في إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية.. 15
مكتب الشؤون المالية بكلية العلوم التابعة لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.. 16
كلية المجتمع )قسم المالية(.. 17
المحافظة الجنوبية بمملكة البحرين.. 18
مدرسة رياض اإلحسان األهلية.. 19
بنك اإلنماء.. 20
بنك الرياض.. 21
بنك الراجحي.. 22
بنك البالد.. 23
البنك العربي الوطني.. 24
البنك السعودي الفرنسي.. 25
البنك األول.. 26
مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.. 27
مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية.. 28
مستشفى اليوسف للخدمات الطبية.. 29
مجمع طبش الطبي.. 30
صحة الشرقية.. 31
جمعية واعي.. 32
جمعية وئام.. 33
جمعية العطاء بالقطيف.. 34
مدرسة رياض اإلحسان األهلية.. 35
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عدد الطالبات المؤهالت للدخول في مقرر التدريب العملي:
144 طالبة في أربعة مسارات: مسار التمويل، مسار التأمين، مسار اإلمداد، مسار االستثمار.

عدد الطالبات الالتي تمّكن مكتب التدريب والتعليم المستدام من توفير قبول لهن:
143 طالبة، واعتذار طالبة واحدة عن التدريب.

إحصائية تمّثل بيانات توزيع الطالبات على جهات التدريب المختلفة:
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نموذج قالب السيرة الذاتية 
المعتمد إرساله للجهات:

نموذج خطاب مرسل 
للجهات الخارجية:
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مثال لخطاب الموافقة على التدريب من قبل الجهات الخارجية:
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:TRA 310 نموذج طلب التحاق الطالبة لجهة التدريب في مقرر التدريب العملي

الصعوبات والمعّوقـات:
تلبية حاجات الطالبات المتعددة. كعدم الرغبة في التدريب بالجهة التي جرى ترشيحها، أو عدم . 1

الرغبة في التدريب في بيئة عمل ليست نسائية بحتة.
رغبة الطالبة في اختيار فترة تدريب مغايرة للتي تم تحديدها.. 2
عدم توافر عدد كاف من الموظفات  في مكتب التدريب والتعليم المستدام.. 3
الخارجية بقبول تدريب الطالبات، وكثرة عدد الطالبات وما يقابلها . 4 عدم تعاون بعض الجهات 

من قلة في جهات التدريب التي قبلت بالتعاون, مما أدى إلى تدريب بعضهن في المكاتب 
اإلدارية بكلية المجتمع.
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رابـعـًا: مبادرة »متأّهب«

تم تفعيل هذه المبادرة في عامها األول وتهدف إلى مد الطالبات المقبالت على التخرج والخريجات 
وتأهيلهن بمهارات وخبرات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مما يجعلهن )متأهبات( لخوض 
عمار العمل الفعلي،  وقد قدم برنامج المبادرة أربعُة مدربين من ذوي االختصاص هم على النحو 

اآلتي: 
المتحدث األول: 

أ. رياض الطيب- أحد مؤسسي شركة إنوسوفت ومدير االستثمار والموارد البشرية.
المتحدث الثاني: 

سيدة األعمال رشا التويجري.
المتحدث الثالث: 

وطالبات  لطالب  الثالث  العلمي  المؤتمر  الذهبية في  الريشة  على  حاصلة  النعيمي-  جمانة  أ. 
التعليم العالي في المملكة )فرع ريادة األعمال(.

المتحدث الرابع: 
أ. صباح بوقسمي- مدربة ومستشارة في التطوير القيادي والتدريب الشخصي.

وإعدادها من قبل  إنشاءها  تم  التي  الحّرة  األعمال  بعنوان »متأّهب« ضّم  كذلك معرض  أقيم 
خريجات الكلية والجامعة أيضًا.



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

131



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

132

البرنامج األول لمبادرة »متأهب« )حلمك_حياتك(

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

خامسـًا: الدورات التدريبية المقدمة من مكتب التدريب والتعليم المستدام

 1438/5/22هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

أ. رياض الطيب

كلية المجتمع )مقر الدمام(

النقاش حول أحالم المرء وطموحاته.	 

كيفية تحويل الحلم إلى واقع.	 

تدريب عملي.	 

40 متدربة.
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 البرنامج الثاني لمبادرة متأهب )قصة نجاح(

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/5/23هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

أ. رشا التويجري

كلية المجتمع )مقر الدمام(

لقاء مفتوح بين )خريجات الكلية وعدد من خريجات الجامعة ( مع سيدة األعمال )رشا 

التويجري(.

19 متدربة.
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البرنامج الثالث لمبادرة »متأهب« )مشروعك التطوعي من التخطيط إلى التأثير(

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/5/24هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

أ. جمانة النعيمي 

كلية المجتمع )مقر الدمام(

التعريف بمفهوم التطوع؟. 1
التطوع ورؤية 2030.. 2
دوافع التطوع.. 3
منافع التطوع.. 4
أنواع التطوع.. 5
عرض نماذج لمشاريع تطوعية ناجحة.. 6
ما المقصود بـ )ثالثية النجاح(  للمشروع التطوعي.. 7
لماذا يتطوع الفرد؟. 8

31  متدربة.
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البرنامج الرابع لمبادرة »متأهب« )خارطة النجاح وبناء الثقة بالنفس(

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

 1438/5/26هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

أ. صباح بوقسمي 

كلية المجتمع )مقر الدمام(

ما هو النجاح؟	 

طرق النجاح في الحياة.	 

نماذج ناجحة في الحياة.	 

الثقة بالنفس والنجاح.	 

37  متدربة.
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دورة أساسيات الفوتوشوب

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/2/7هـ – 1438/2/8هـ 

مكتب التدريب والتعليم المستدام

م. نهله عثمان

كلية المجتمع )مقر القطيف(

التعريف ببرنامج )الفوتوشوب( وهدفه.	 

التعرف على األدوات وكيفية استخدامها.	 

معالجة الصور وتحريرها.	 

12  متدربة.
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دورة الحوسبة الّسحابية في التعليم

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/1/5هـ - 1438/1/12هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

أ. ضحى العميري

كلية المجتمع )مقر الدمام(

التمكن من مفهوم الحوسبة السحابية . . 1

التعرف على خدمات التخزين السحابية.. 2

تطبيق خدمات التخزين السحابية في التعليم.. 3

30  متدربة.
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برنامج التخطيط وإدارة األزمات

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/6/16هـ – 1438/6/17هـ 

وكالة التطوير والتدريب والتعليم المستدام 

د. والء مجدي

كلية المجتمع )مقر الدمام(

التعرف على مفهوم التخطيط وأهميته وأساليبه.	 

التعرف على مفهوم التخطيط االستراتيجي.	 

اكتساب مهارة التعامل مع األزمات.	 

اكتساب مهارة اتخاذ القرار األمثل عند وقوع األزمات.	 

التدرب على إعداد الخطط بطريقة علمية في حال وقوع األزمات سواء في 	 

مجال الحياة الشخصية أو في مجال العمل.

8  متدربات.
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دورة إدارة الجودة الشاملة

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/7/21هـ -1438/7/23هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

د. شحاتة الغرايبة

كلية المجتمع )مقر الدمام(

ما هي إدارة الجودة الشاملة؟	 

وجهات النظر حول الجودة.	 

التاريخ المعاصر إلدارة الجودة.	 

معلمو الجودة.	 

بعض من فلسفة معلمي الجودة.	 

التعريف بأبعاد الجودة.	 

معايير الجودة.	 

ما هو الـ Benchmarking؟	 

 	.Benchmarking خطوات معالجة الـ

جوائز إدارة الجودة.	 

38 متدربة
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دورة إدارة الموارد البشرية

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/6/15هـ -1438/6/17هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام 

 د. شحاتة الغرايبة

كلية المجتمع )مقر الدمام( 

•  توضيح مفهوم إدارة الموارد البشرية.

•  تعريف المتدربين بالمهام والوظائف الرئيسة إلدارة الموارد البشرية.

•  تقديم أمثلة للطالبات على أنماط األسئلة التي تأتي بمقابالت التوظيف.

44 متدربة
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 دورة إدارة اإلمداد

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

 1438/6/6،7هـ 

مكتب التدريب والتعليم المستدام 

د. محمد أبو خشبة

كلية المجتمع )مقر الدمام(

تزويد المتدربات بالمفاهيم والمهارات األساسية لوظائف إدارة اإلمداد التي 	 

تشمل الشراء، النقل، التخزين والرقابة على المخزون.

تهيئة المتدربات للدخول إلى سوق العمل في مجال إدارة اإلمداد.	 

الشراء 	  بعمليات  يتعلق  فيما  المتدربات  لدى  واالبتكار  التحليل  زيادة قدرات 

والتخزين والنقل والتوزيع والتعامل مع الموردين والعمالء.

18 متدربة
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Prezi دورة العروض التقديمية باستخدام

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/2/10هـ

الجهة المنظمة: مكتب التدريب والتعليم المستدام

 أ. مي الكتبي

كلية المجتمع )مقر الدمام(

اختيار القالب المناسب للعرض التقديمي كي يظهر بطريقة أكثر احترافية.	 

تجويد محتوى العرض من خالل إدراج ملف فيديو أو صورة أو ملف صوتي.	 

تعلم كيفية إضافة التأثيرات إلكساب العرض خصوصية، وجعلة أكثر تشويقًا 	 

وتأثيرًا.

9 متدربات
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دورة المالية الشخصية وأساسيات قراءة القوائم المالية 

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/3/23هـ _ 1438/3/28هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

 أ. ريوف المطوع، أ. شيخة اليوسف.

كلية المجتمع مقر الدمام  

تعريف بمجاالت المالية ورفع التوعية المالية الشخصية للمشاركين من خالل 	 

توضيح أهمية مفهوم االدخار واالستثمار والطرق المناسبة لها وفقَا ألهداف 

كل شخص وتوجهاته.

توضيح دور المالية بمجاالتها المختلفة ومدى تأثيرها على حياة الفرد.	 

تعريف المشاركين على طريقة قراءة المعلومات والبيانات المحاسبية واتخاذ 	 

القرارات المالية.

تطبيق استخدام المؤشرات المالية على شركة مساهمة سعودية.	 

37 متدربة
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دورة إنشاء االستبانات من الصفر

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/3/7هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام 

م. نهلة عثمان

كلية المجتمع )مقر الدمام(

التعّرف على طريقة إنشاء استبيان في برنامج مايكروسوفت وورد.	 

طريقة التعديل على االستبيان.	 

التعّرف على كيفية حفظ االستبيان وإرساله للغير. 	 

 17 متدربة
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دورة إنشاء االستبانات من الصفر

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

13-14-1438/6/15هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

 د. رجب أمين

كلية المجتمع )مقر الدمام(

توضيح المفهوم الصحيح لجوهر صناعة التأمين.	 

تطوير المتطلبات السلوكية لمنتج التأمين.	 

تطوير وإكتساب المهارات المهنية لمنتج التأمين.	 

توضيح كيفية تسويق التأمين بشكل فعال.	 

4 متدربات.
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دورة تقييم وتحليل محفظة األوراق المالية 

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/7/15هـ - 1438/7/16هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

 د. محمد حسن حافظ

 كلية المجتمع )مقر الدمام( 

تعريف الطالبات بأساسيات االستثمار في األوراق المالية ومحافظ األوراق 	 

المالية.

التعريف بأساليب تقييم األوراق المالية )األسهم والسندات( بغرض تحديد 	 

القيمة العادلة.

التعريف بهيئة السوق المالية السعودية واألدوات المالية المتداولة.	 

التعريف بمسميات التقييم المختلفة.	 

29 متدربة. 



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

147

دورة تقييم وتحليل محفظة األوراق المالية 

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

 1438/1/24هـ – 1438/2/1هـ 

مكتب التدريب والتعليم المستدام

م. فدوى سليم

كلية المجتمع )مقر الدمام(

تعّلم كيفية إنشاء قاعدة بيانات جديدة.	 

الربط بين قواعد البيانات.	 

التعديل على قاعدة البيانات.	 

18 متدربة. 
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دورة مهارات استرجاع المعلومات في البيئة الرقمية

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/2/3هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

أ. عبير العمري

كلية المجتمع )مقر الدمام(

تعلم طريقة صياغة استفسار يزيد من احتمالية استدعاء نتائج المعلومات في 	 

البيئة الرقمية.

التعرف على المهارات والتقنيات وأدوات البحث التي تسهل عملية البحث 	 

في البيئة الرقمية )االنترنت(.

وقواعد 	   )Google( في  البحثية  والمهارات  اإلمكانيات  أبرز  على  التعرف 

بن  الرحمن  عبد  اإلمام  بها من قبل جامعة  تم االشتراك  التي  المعلومات 

فيصل.

التطرق إلى بعض استراتيجيات البحث المتبعة.	 

25 متدربة.
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دورة مايكروسوفت اكسل

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/4/7هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

 م. فدوى سليم

كلية المجتمع )مقر الدمام(

التعريف بالبرنامج والهدف من استخدامه.	 

تعلم طريقة إنشاء جدول.	 

التدرب على القيام بعمليات حسابية.	 

تطبيق عملي.	 

 18 متدربة.
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محاضرة كيف تجتازين المقابلة الشخصية؟

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/3/9هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

م. صالح مهدي الفوز

كلية المجتمع )مقر الدمام(

ما هي المقابالت الشخصية وما سبب أهميتها؟	 

لماذا تمر عملية التوظيف في عدة مراحل؟	 

أنواع المقابالت الشخصية.	 

ما هي أبرز أسئلة المقابالت ولماذا يتم سؤالك كل سؤال بالتحديد؟	 

على ماذا يركز مدراء الوظيف؟	 

ماهي أهم المهارات والكفاءات المشتركة المطلوبة؟	 

كيف تنجح في الحصول على وظيفة في ظل عدم وجود أي خبرة عملية؟	 

أبرز األخطاء الشائعة من قبل المتقدمين للوظائف.	 

نقاط مهمة في أول وظيفة بعد التخرج.	 

نقاط مهمة حسب نظام العمل- القطاع الخاص.	 

29 متدربة.
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ورشة عمل المونتاج للمبتدئين

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/3/29هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام 

أ. مارية الموسى

كلية المجتمع )مقر الدمام(

التعريف بالمونتاج.. 1

أهمية المونتاج.. 2

اهم البرامج المستخدمة للمونتاج.. 3

4 ..adobe premiere pro cc 2017 تطبيق عملي على برنامج

15 متدربة
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دورة الوكيل الذكي

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/7/23هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

د. هبه البيه

كلية المجتمع )مقر الدمام(.

1.  تقديم الموضوعات واألبحاث الجديدة في مجال الذكاء االصطناعي.

2.  عرض أهمية تطبيقات الموضوع المقدم في خدمة الحياة المجتمعية.   

3.  تشجيع المشاركات على البحث العلمي في الموضوع المقدم. 

30 متدربة.
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دورة تطوير تطبيقات األندرويد

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة: 

المكـان: 

أهداف البرنامج:   

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/6/17هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

أ. روبينا خان, شهد الشعالن.

كلية المجتمع )مقر الدمام(

األندرويد . 1 نظام  ببيئة  المتعلقة  األساسية  بالمفاهيم  المتدربة  تعريف 

وتطبيقاته، وكيفية عملها وبنيتها الداخلية.

تزويد المتدربة بخطوات تطوير تطبيقات األندرويد. . 2

تزويد المتدربة بمقدمة عملية في تصميم تطبيقات هواتف بسيطة لنظام . 3

األندرويد.

4 متدربات
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ثالثًا: فعاليات التعريف بالكلية

الفعاليات م

خارج الكلية

االشتراك  في ملتقى المهنة 2017 1

ملتقى الجمعيات العلمية الرابع في مركز الملك فهد الثقافي 2

داخل الكلية

بازار المجتمع 1

زيارة المدارس 2



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

155

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

18-1438/7/22هـ

العالقات العامة   

معرض الظهران الدولي 

•  إقامة ركن لكلية المجتمع للتعريف بها وبتخصصاتها.

•  اتاحة عدد من ورش العمل في الملتقى.

•  تمثيل خريجات و طالبات الكلية في ملتقى المهنة.

•  التعرف على الجهات الخارجية المشاركة في الملتقى والفرص المهنية 

    والتدريبية التي تقدمها. 

زوار المعرض بركن »كلية المجتمع«

االشتراك  في ملتقى المهنة ٢٠١٧
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/5/18هـ

العالقات العامة   

مركز الملك فهد الثقافي

التعرف على الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجمعيات العلمية مثل: 

1.   كتب ومجالت علمية وتسجيل عضويات للجمعيات.

2.  خدمات طبية بالمجان.

3.  معلومات مفيدة لكل باحث عن المعرفة.

4.  آخر  االبتكارات و االكتشافات العلمية.

زوار المعرض

ملتقى الجمعيات العلمية الرابع في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

16- 19/  1438/5هـ

وحدة العالقات العامة

مقر كلية المجتمع بالدمام

عكس صورة مشرفة للكلية أمام طالبات المرحلة الثانوية العامة )الحكومية 	 

والخاصة(.

التعريف بالجامعة و كلياتها والتركيز على ميزات كلية المجتمع.	 

دعم األسر المنتجة بالتسويق لهم داخل الكلية وعبر برامج التواصل اإلجتماعي.	 

أعضاء الهيئة اإلدارية، المدارس، الدعوة عامة

بازار المجتمع
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16- 19/  1438/5هـ

وحدة العالقات العامة

مقر كلية المجتمع بالدمام

التعريف بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.	 

التعريف بكلية المجتمع وأقسامها ومميزاتها.	 

أعضاء الهيئة اإلدارية، المدارس

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

زيارة المدارس
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رابعًا: الفعاليات األمنية

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/2/8هـ 

وكالة شؤون الطالبات

مسرح كلية المجتمع بالدمام 

تقديم برنامج تعريفي عن »دافع« الستقطاب عدد من المتطوعين و تأهيلهم 	 

إلى التمكن من وسائل السالمة في الحاالت الطارئة .

التعريف ببرنامج »دافع« الوطني للسالمة من الكوارث .	 

تأهيل المجتمع للتصرف السليم و التعامل مع الحاالت الطارئة .	 

المقدمة من عمادة خدمة 	  المجتمع من خالل حضور دورات »دافع«  توعية 

المجتمع و التنمية المستدامة.

-  منسوبات وموظفات كلية المجتمع، 25 موظفة .

-  طالبات كلية المجتمع، 90 طالبة.

-  مشرفات على طالبات المرحلة الثانوية، 4 مشرفات.

-  طالبات المرحلة الثانوية ، 17 طالبة.

االشتراك والمساهمة في فعالية »دافع« الوطني للسالمة من الكوارث
مقدم من عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. 
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خامسًا: التطوير المهني ألعضاء الهيئة التعليمية    

1- الدورات المقدمة من عمادات الجامعة

 عمادة شؤون
الطالبات

 عمادة شؤون
المكتبات

 عمادة البحث
العلمي

 عمادة الجودة
 واالعتماد
األكاديمي

عمادة التطوير الجامعي م

 خدمات اإلرشاد
الجامعي

OPACE & E- 
Books

Topic Selection 
, Definition 

&Performance 
Evaluation

Key 
Performance 

Indicators

Questioning Strategies 
that Promote Higher-Order 

thinking and Discussion in the 
Classroom

1

 صعوبات التعلم
 لدى الطالب
الجامعيين

OPACE & 
SAMMUN

Research 
Methodology

Annual 
Program 
project

Design Education in 
Accordance with the )ADDIE( 

Model
2

Research Gate 
& Browzaine

How to 
prepare for a 
Conference

Initial Self 
Evaluation 

Scale

Providing a Constructive 
Feedback 3

Writing self-
study report

Interactive Teaching and 
Students Engagement 4

Integrating Voting in Higher 
Education: Kahoot, and 

Clickers workshop
5

Assessing Projects & Labs 6

Emotional Intelligence 7

Analysis of the test results 8

Developing Critical Thinking Skills 9

Using  technology in 
education 10

Teaching your Subject 
in English:   Making it 

Understandable
11

 استراتيجيات التدريس االبداعي
والممتع 12

 استخدام مواقع التواصل
االجتماعي في التعليم 13

 أساليب فعالة في تقويم
الطالب 14

صياغة أسئلة اإلختبارات النهائية 15

 استخدام التقويم في عملية
 التدريس وكيفية بناء جدول

مواصفات االختبار
16

 تطوير الكفايات األساسية في
 التعليم والتعلم في التعليم

العالي
17
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 عمادة شؤون
الطالبات

 عمادة شؤون
المكتبات

 عمادة البحث
العلمي

 عمادة الجودة
 واالعتماد
األكاديمي

عمادة التطوير الجامعي م

Get ready the first day of class 18

التدريس الفعال في المختبر 19

Creative and Active Teaching 
Strategies 20

Attract Students With Your 
Power Point 21

تهيئة بيئة ايجابية للتعلم 22

اإلدارة الصفية 23

التعلم التعاوني 24

كاريزما عضو هيئة التدريس 25

Classroom Management 26

Make Lecture Planning Active 27

Alternative Assessment 28

 الفهم الجيد لطالب السنة
29 التحضيرية

Open Educational Resources 30

Micro- Teaching 31

Open Educational Resources 32

21st  Century Skills in the 
Classroom 33
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2-  التعليم اإللكتروني

الفعاليات م

Course Contents and Assessments ورشة التعليم اإللكتروني 1

)الجزء الثاني(  Course Contents and Assessments ورشة التعليم اإللكتروني 2
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الورشة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

2/29/ 1438هـ

وحدة التعليم اإللكتروني 

أ. نوف القرعاوي، أ. نوره عسيري. 

كلية المجتمع مقر القطيف

الوصول 	  وطرق  الدخول،  تسجيل  البالكبورد,  نظام   واجهة  على:   التعرف 

للبالكبورد.

التعرف على فوائد استخدام البالكبورد في العملية التعليمية والتواصل مع 	 

الطلبة.

التدريب على كيفية بناء محتوى في البالكبورد.	 

معرفة طريقة انشاء التقييم االلكتروني في نظام البالك بورد.	 

أعضاء الهيئة التعليمية ، )21( عضو.

Course Contents and Assessments ورشة التعليم اإللكتروني
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الورشة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

3/14/ 1438هـ

وحدة التعليم اإللكتروني 

أ. نوف القرعاوي، أ. نوره عسيري. 

كلية المجتمع مقر القطيف

تدريب أعضاء الهيئة التعليمية على إنشاء  Assignment , وأنواعه.	 

تدريب أعضاء الهيئة التعليمية على إنشاء استبيان.	 

تعريف أعضاء الهيئة التعليمية على أدوات البالكبورد.	 

تعريف أعضاء الهيئة التعليمية على موقع iThenticate.com واستخداماته.	 

أعضاء الهيئة التعليمية ، )7( أعضاء.

ورشة التعليم اإللكتروني Course Contents and Assessments )الجزء الثاني(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

2/29/ 1438هـ

وحدة اإلرشاد الجامعي، أ. فاطمة العواجي.  

كلية المجتمع مقر الدمام

تعريف أعضاء هيئة التدريس والمشرفات االكاديميات على:

1.  مركز اإلرشاد الجامعي ووحداته والخدمات التي يقدمها.

2.  مهام كل من المشرف األكاديمي والمرشد األكاديمي.

3.  أنواع اإلحاالت لحالت الطالبات.

4.  العالقة بين المرشد االكاديمي والمشرف االكاديمي.

5.  أهمية تكوين عالقة إيجابية مع الطالبة وأثرها على تحصيلها الدراسي 

     ومؤشرات التدخل النفسي.

أعضاء الهيئة التعليمية ، )17( عضو.

اللقاء اإلرشادي بأعضاء هيئة التدريس )نلتقي لنرتقي(

3 -  اإلرشاد الجامعي
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4-  اإلشراف األكاديمي

الفعاليات م

ورشة عمل استخدام مركز المرشدين و التحضير اإللكتروني في نظام سجالت الطالب 1

اللقاء األول للمرشدات األكاديميات في قسمي الحاسب و إدارة األعمال 2

اللقاء الثاني للمرشدات األكاديميات في قسمي الحاسب و إدارة األعمال 3
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الورشة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

1/3/ 1438هـ

وحدة اإلشراف األكاديمي

م. رباب أبو الملوح.

كلية المجتمع مقر القطيف

سجالت 	  نظام  على  اإللكترونية  الخدمات  استخدام  كيفية   توضيح  و  شرح 

الطالب و المتعلقة باإلرشاد األكاديمي متمثال بمركز المرشدين.

للطالبات على نظام سجالت 	  اإللكتروني  التحضير  شرح و توضيح خطوات 

الطالب.

أعضاء الهيئة التعليمية ، )20( عضو

ورشة عمل استخدام مركز المرشدين و التحضير اإللكتروني في نظام سجالت 
الطالب 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

1/3/ 1438هـ

وحدة اإلشراف األكاديمي 

كلية المجتمع 

باللغتين 	  األكاديمية  األقسام  األكاديمية في  المرشدة  مهام  نموذج  توزيع 
العربية و االنجليزية.

توضيح مهام و عمل المرشدة األكاديمية في األقسام األكاديمية.	 
التأكيد على أهمية دور المرشدة األكاديمية وطبيعة عملها.	 
ضرورة التواصل المستمر مع الطالبات و تحديد ساعات لإلرشاد األكاديمي .	 
التأكيد على أهمية اتباع الطالبة للجدول الدراسي الخاص بها، و اندراج اسمها 	 

و رقمها األكاديمي ضمن سجالت الحضور و الغياب لدى أستاذ المقرر .
تثقيف الطالبات بطريقة طباعة الجدول الدراسي الخاص بها عن طريق نظام 	 

سجالت الطالب.
أهمية التخطي و النجاح في المقررات الدراسية و خصوصا المتطلبات السابقة 	 

لما فيه من أثر على برنامج الطالبة الدراسي.
تأثير عدم تجاوز المتطلب السابق على البرنامج الدراسي للطالبة.	 
تأثير االنسحاب من مقرر على برنامج الطالبة الدراسي.	 
توضيح آلية الحرمان.	 
أهمية سرعة تقديم أعذار الغياب.	 
متابعة و الحرص على رفع المعدالت التراكمية المتدنية للطالبات.	 
أهمية رصد المعدل التراكمي للطالبات للفصول الدراسية السابقة.	 
ارتباط عدد الوحدات الدراسية التي يسمح النظام بتسجيلها بالمعدل التراكمي 	 

للطالبة.
توضيح طريقة الوصول للبيانات األكاديمية و الشخصية للطالبات عن طريق 	 

نظام سجالت الطالب.
ضرورة استخدام القنوات الرسمية للتواصل مع الطالبات ) البريد الجامعي 	 

للمرشدات والطالبات(.

أهمية تحديث بيانات الطالبات على نظام سجالت الطالب.	 

أعضاء الهيئة التعليمية بكلية المجتمع

 اللقاء األول للمرشدات األكاديميات في قسمي الحاسب و إدارة األعمال
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

3/14/ 1438هـ

وحدة اإلشراف األكاديمي 

كلية المجتمع 

حث المشرفات االكاديميات على:

1.  استمرار التواصل بينهن وبين الطالبات.

2.  التأكيد على الطالبات بأهمية االستعداد لالختبارات .

3.  توضيح آلية الحرمان للطالبات.

4.  التأكيد على الطالبات بأهمية سرعة تقديم أعذار الغياب.

5.  التأكيد على الطالبات بتعبئة استبيان وحدة اإلشراف األكاديمي واستبيان 

     المشرفات األكاديميات.

أعضاء الهيئة التعليمية بكلية المجتمع خصوصًا المشرفات األكاديميات.

اللقاء الثاني للمرشدات األكاديميات في قسمي الحاسب و إدارة األعمال
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5 -  المكتبة

الفعاليات م

)research gate, browzine( دورة االستخدام األمثل للمكتبة في البحث العلمي 1
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

12/22/ 1438هـ

مكتبة كلية المجتمع مقر الدمام 

د. أمل وجيه

كلية المجتمع  مقر الدمام

 	research gate , browzine  التعريف بمواقع

كيفية إنشاء حساب في كل منهم	 

التعريف بالطريقة المثلى لالستفادة منهم	 

أعضاء الهيئة التعليمية بكلية المجتمع، عدد )12( عضو

(research gate, browzine( أواًل: دورة االستخدام األمثل للمكتبة في البحث العلمي



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

172

6-  وحدة العالقات العامة

الفعاليات م

ورشة اإلبتكار بالعمل 1
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20/ 3 / 1438هـ

وحدة العالقات العامة

القاعة التعاونية بكلية المجتمع بالدمام

رفع المستوى المهاري واإلبتكاري لدى الموظف اإلداري	 

زرع الثقة بالنفس والقدرة على اإلنجاز عند الموظف اإلداري	 

الدعوة إلى التطوير واإلبتكار بالعمل	 

إداريات كلية المجتمع

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

ورشة عمل االبتكار بالعمل 
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سادسًا: الورش التدريبية والبرامج الموجهة للطالبات    

1-  اإلرشاد الجامعي

الفعاليات م
تقرير برنامج لقاء المستويات لتبادل الخبرات. 1

تقرير ورشة إدارة الوقت. 2

االستذكار الفعال. 3

تقرير برنامج التهيئة لطالبات التخصص )المستوى الثالث(. 4

تقرير برنامج رعاية الطالبات المتعثرات. 5

تقرير برنامج صحتك حياة . 6

برنامج إحصاء عدد الطالبات ذوي االحتياجات الخاصة بالكلية. 7

وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي. 8

حملة الوقت ال ينتظر. 9

ورشة التكيف مع الحياة الجامعية. 10

ورشة الدافعية. 11

برنامج )تطوع وطنك بحاجة اليك(. 12

تقرير فعالية )نهل(. 13

الحملة التسويقية لوحدة الخدمات االرشادية. 14

ورشة إدارة األزمات. 15

ورشة إدارة الذات. 16

ورشة إدارة الضغوط. 17

ورشة حياة بال ضغوط. 18

ورشة قلق االختبار )ضمن حملة الوقت ال ينتظر(. 19

ورشة تعزيز الصحة النفسية و الجسدية. 20

فعالية ليس منا. 21
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1/23/ 1438هـ 

وحدة الخدمات اإلرشادية

مقر كلية المجتمع بالدمام

تعزيز الثقة والطموح في نفوس الطالبات من خالل نقل التجربة من المستوى . 1

الشخصي الى المستوى العام.

نقل الخبرات األكاديمية والنفسية من المستويات المتقدمة إلى المستويات . 2

األدنى.

طالبات المستوى الثالث والسنة التحضيرية , العدد )26( طالبة .

اللقاء االرشادي بأعضاء هيئة التدريس )نلتقي لنرتقي(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

2016 /12/29

وحدة الخدمات اإلرشادية  

كلية المجتمع مقر الدمام

أن تتعرف الطالبة على مفهوم إدارة الوقت.. 1

أن تتعرف الطالبة على أهمية الوقت في حياته.. 2

أن تتعرف الطالبة على خصائص الوقت.. 3

أن تتعرف الطالبة على فوائد إدارة الوقت.. 4

أن تكون لدى الطالبة القدرة على تنظيم وقته.. 5

أن تكون لدى الطالبة القدرة على تنفيذ خطوات تنظيم الوقت.. 6

زرع القيم الحميدة عند الطالبة والمستمدة من الشريعة اإلسالمية .. 7

طالبات كلية المجتمع , العدد 11 .

تقرير ورشة إدارة الوقت
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

 4/5/ 1438هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية  

مقر كلية المجتمع بالدمام 

1-  استنتاج مفهوم االستذكار، وخصائصه الفعالة.

2-  تطبيق أساليب االستذكار الفعال.

3-  تجنب معوقات االستذكار.

4-  التعرف على األساليب الفنية في التعامل مع توتر وقلق االختبار.

طالبات كلية المجتمع، العدد 12 .

ورشة عمل االستذكار الفعال
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1/3/ 1438هـ

وحدة األنشطة الالمنهجية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

1-  التعريف بأنظمة ولوائح الكلية.

2-  التعريف باألقسام بالكلية ورؤساء األقسام.

3-  التعريف بأستاذات المواد وبأعضاء الهيئة اإلدارية والتي لها عالقة بالطالبات.

4-  التعريف بالخدمات التي تقدمها وحدة الخدمات اإلرشادية وأهمية اإلرشاد 

      بالنسبة لطالبات الجامعة والتعريف بدور المرشدة الطالبية.

طالبات التخصص المستوى الثالث , العدد 150

 برنامج التهيئة لطالبات التخصص )المستوى الثالث(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

1438/1/2،4،5هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية. 

مقر كلية المجتمع بالدمام

أن تكتشف الطالبة أن النجاح ال يتحقق إال باالجتهاد والمثابرة وتحقيق األهداف.. 1

أن تؤمن الطالبة بأن الحظ والظروف ال تعطل اإلنسان عن تحقيق أهدافه.. 2

أن تتمكن الطالبة من تحديد توقعاتها حول أدائها وإدراكها الذاتي لقدراتها . 3

والنتائج المترتبة عليها.

أن تستشعر الطالبة أهمية التفاؤل واالقدام واإليجابية لتذليل الصعوبات . 4

وعدم انكسارها.

أن تدرك الطالبة العوامل التي تعزو نجاحها وفشلها األكاديمي إليها.. 5

ان تتعرف الطالبة على موقع العزو )داخلي، خارجي( ومدى استقراره ومدى . 6

السيطرة عليه.

توجيه الطالبة إلى التركيز على المقارنة الذاتية بدال من المقارنة مع اآلخرين.. 7

الطالبات المتعثرات, العدد 7 .

 برنامج رعاية الطالبات المتعثرات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/3/14هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية، أخصائية التغذية

مقر كلية المجتمع بالدمام

معرفة طبيعة المرض الجسدي والصحة الجسدية .. 1

معرفة طبيعة المرض النفسي والصحة النفسية.. 2

توعية الطالب بأسس الصحة الجسدية والنفسية وتعزيزها لديهم والعالقة . 3

بينهما.

التعريف بطبيعة الخدمات الصحية والتربية الصحية للطالب )األفكار والمشاعر . 4

والسلوك(.

طالبات المرحلة الثانوية, العدد 56 .

برنامج صحتك حياة 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

1-1/3/ 1438هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية

مقر كلية المجتمع بالدمام

الجامعية . 1 البيئة  تهيئة  على  والموظفين  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  التعاون 

وفاعل في  كامل  بشكٍل  دورهم  أداء  من  يتمكنوا  حتى  مكوناتها  بمختلف 

الجامعة.

ذوي . 2 والطالبات  للطالب  الشخصية  المسؤولية  مستوى  وتشجيع  تعزيز 

االحتياجات الخاصة.

توفير البيئة المناسبة للطالب والطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة إلتاحة . 3

الفرصة لهم لاللتحاق ببرامج الكلية التعليمية واالجتماعية.

توفير مستوى مناسب من الوعي باإلعاقة لتعزيز فكرة المجتمع الجامعي . 4

الشامل.

االهتمام بتوفير التجهيزات التعليمية المناسبة لكل طالبة من ذوي االحتياجات . 5

الخاصة حسب نوع اعاقتها لمساعدتهن على مواصلة تعليميهن الجامعي.

خالل . 6 الخاصة من  االحتياجات  ذوي  الطالبات  لدعم  اإلدارات  وتحفيز  تشجيع 

تقديم الخدمات المناسبة.

جميع الطالبات، عدد )450( طالبة . 

برنامج إحصاء عدد الطالبات ذوي االحتياجات الخاصة بالكلية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/2/22هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية  

مقر كلية المجتمع بالدمام 

 تحقيق مبدأ )المجتمع الجامعي المتجانس(، وإنماء ثقافة العدل واالنصاف.. 1

 تبصير الطالبات بحقوقهن وااللتزامات عليهن.. 2

المطالبة . 3 في  الالئق  واألسلوب  النظام  استخدام  بأهمية  الطالبة  تبصير 

بالحقوق.

تعريف الطالبة بواجباتها االكاديمية وغير األكاديمية.. 4

الطالبات , عدد )13(  

وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

 3/30/ 1438 - 4/29/ 1438هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

1.  بث روح الحماس في نفوس الطالبات.

2.  تشجيع الطالبات على  تنظيم الوقت واستثماره.

3.  تحفيز الطالبات لالستعداد لالختبار.

4.  تزويد الطالبات ببعض المهارات الدراسية من خالل بعض الورش التدريبية.

طالبات الكلية , عدد )500( طالبة. 

 حملة الوقت ال ينتظر
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/1/17هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية

مقر كلية المجتمع بالدمام 

تعريف الطالبة المستجدة على:

1.   طبيعة الحياة في الجامعة. 

2.  األعراض المصاحبة لعدم التكيف الجامعي.

3.  العالقة بين التكيف في الحياة الجامعية واألداء الدراسي.

4.  الوسائل المساعدة في التكيف والتأقلم مع الحياة الجامعية.

طالبات السنة التحضيرية , عدد )162( طالبة. 

ورشة التكيف مع الحياة الجامعية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

الفصل األول 1438/2/2هـ  ، الفصل الثاني 1438/6/20هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية

كلية المجتمع مقر الدمام  

أن تكتشف الطالبة أن النجاح ال يتحقق إال باالجتهاد و المثابرة في تحقيق 	 

األهداف.

تنمية الوعى لدى الطالبة بمسؤوليتها عن النتائج المترتبة على تصرفاتها.	 

أن تتوقع الطالبة أداءها وادراكها الذاتي لقدراتها و النتائج المترتبة عليها.	 

أن تتمكن الطالبة من توظيف قدراتها لتحقيق أهدافها.	 

أن تسلك الطالبة سلوكيات المنجزين لتحقيق النجاح.	 

أن تستشعر الطالبة شعور الراحة و الرضا و الطمأنينة عند أنجاز االهداف.	 

الفصل الدراسي األول: 31 طالبة ، الفصل الدراسي الثاني: 80 طالبة

ورشة الدافعية نحو التعليم 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/6/23هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية

مسرح الكلية

تفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى فئة الشباب.	 

بناء أواصر التعاون بين المتطوعين والجمعيات والمؤسسات العاملة في 	 

مجال التطوع.

استثمار طاقات الشباب في أنشطه تطوعية لخدمة المجتمع.	 

تعزيز انتماء الشباب لوطنهم ومشاركتهم في بناء مجتمعهم.	 

72 طالبة

برنامج )تطوع وطنك بحاجة اليك(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/6/1هـ

وحدات مركز اإلرشاد الجامعي

الساحة الخارجية بمجمع الريان

•  التعرف على رؤية ورسالة وقيم وأهداف المركز.

•  التعرف على الخدمات التي يقدمها مركز االرشاد الجامعي ووحداته.

•  التعرف على المرشدات وعلى الوحدات.

500 طالبة

فعالية )نهل(



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

188

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/1/10هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية

كلية المجتمع مقر الدمام

•  التعريف برؤية ورسالة وقيم وأهداف المركز.

•  شرح الخدمات التي تقدمها الوحدة ويقدمها المركز الجامعي.

•  التأكيد على دور المرشدة الطالبية وتوضيح دورها والتعرف على طبيعة مهامها. 

120 طالبة

الحملة التسويقية لوحدة الخدمات االرشادية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/3/15هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية

كلية المجتمع مقر الدمام

•  تحديد مفهوم األزمة ومفهوم إدارة األزمات وأبرز سماتها

•  عرض أهم مراحل تطور األزمة.

•  عرض ابرز مظاهر الشعور باألزمة. 

•  تحديد أهم عوامل النجاح في التعامل مع األزمات. 

•  تحديد خطوات التعامل اإلداري مع األزمة. 

•  عرض الخطوات اإلجرائية للتعامــل مع األزمة

10  طالبات

ورشة إدارة األزمات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/3/23هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية

كلية المجتمع مقر الدمام

•  تعريف الطالبة بمفهوم إدارة الذات.

•  إكساب الطالبة  المعرفة بنمط شخصيتها ودور الشخصية في تحقيق أهدافها. 

•  إكساب الطالبة المعرفة بفهم ذاتها وفهم اآلخرين.

•  تدريب الطالبة على تحديد األهداف العامة والخاصة وترتيب أولوياتها.

 8  طالبات

ورشة إدارة الذات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

1438/6/10هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية

كلية المجتمع مقر الدمام

•  تعريف الطالبة بمفهوم إدارة الذات، وكيفية التعامل مع الضغوط.

•  تدريب الطالبة على النمط السليم في حل مشاكلها وصنع قرارها. 

•  اكساب الطالبة الثقة بنفسها والقدرة على تجاوز الضغوط. 

 4  طالبات

ورشة إدارة الضغوط 



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

192

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/6/17هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية

كلية المجتمع مقر الدمام

•  أن تعي المتدربة ماهي الضغوط )النفسية عموما واألكاديمية خصوصا(.

•  أن تعي المتدربة منابع الضغوط, وأعراضه, وأنواعه.

•  أن تعرف المتدربة كيف تكون الدراسة مصدر ضغط.

•  أن تتمكن المتدربة من مواجهة الضغوط )المستوى الوقائي، المستوى 

    االصالحي(.

 23  طالبة

ورشة حياة بال ضغوط
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

1438/3/21هـ

كلية المجتمع 

كلية المجتمع مقر الدمام

•  التعرف على مفهوم قلق االمتحان .

•  معرفة مصادر قلق االمتحان وأعراضه.

•  إكساب مهارة المراجعة وتنمية الدافعية لالمتحان 

•  إكساب مهارة االستعداد لالمتحان ومهارة اإلجابة .

•  إكساب مهارة خفض القلق أثناء ليلية االمتحان وما بعد االمتحان.

•  التفرقة بين القلق الميسر والقلق المعسر لالمتحان.

23  طالبة

ورشة قلق االختبار )ضمن حملة الوقت ال ينتظر(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

1438/3/9هـ

وحدة الخدمات اإلرشادية

كلية المجتمع مقر الدمام

•  توعية الطالبات بأسس الصحة الجسدية والنفسية والعالقة المتالزمة بينهما.

•  التعرف على طبيعة الخدمات الصحية التي من الممكن أن تقدمها الوحدة في 

    هذا المجال. 

•  رفع الوعي بأهمية التربية الصحية والنفسية عند الطالبات.

25 طالبة

ورشة تعزيز الصحة النفسية و الجسدية
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2-   اإلشراف األكاديمي

الفعاليات م
اللقاء االرشادي األول  بالطالبات 1

اللقاء االرشادي الثاني  بالطالبات 2

ترشيح المشرفة المتعاونة 3
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

3/21/ 1438هـ

وحدة اإلشراف األكاديمي 

كلية المجتمع 

•  التواصل بين المشرفات األكاديميات والطالبات.

•  التأكيد على الطالبات بأهمية االستعداد لالختبارات .

•  توضيح آلية الحرمان للطالبات.

•  التأكيد على أهمية سرعة تقديم أعذار الغياب.

•  التأكيد على الطالبات بضرورة تعبئة استبيان وحدة االشراف االكاديمي واستبيان 

   المشرفات االكاديميات.

جميع طالبات كلية المجتمع 

1/10/ 1438هـ

وحدة اإلشراف األكاديمي 

كلية المجتمع 

•  التواصل بين المشرفات االكاديميات والطالبات.

•  تعبئة النماذج الخاصة بوحدة اإلشراف االكاديمي.

•  توضيح آلية الحرمان للطالبات.

•  توضيح أضرار االنسحاب من المواد للطالبات

•  مناقشة أهم المشاكل التي تواجها الطالبات وُسبل حلها.  

جميع طالبات كلية المجتمع .

اللقاء االرشادي الثاني بالطالبات

اللقاء االرشادي األول بالطالبات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

3/7/ 1438هـ

وحدة اإلشراف األكاديمي 

كلية المجتمع مقر القطيف

•  نشر الوعي بين الطالبات بمهام المشرفة االكاديمية.

•  تكوين حلقة وصل بين الطالبات والمشرفات االكاديميات.

•  تفعيل مهام اإلشراف االكاديمي بشكل اكبر عن طريق مشاركة الطالبات.. 

جميع طالبات كلية المجتمع بالقطيف

ترشيح المشرفة المتعاونة
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3-  التعليم اإللكتروني

الفعاليات م
فعالية ) البريد االلكتروني الجامعي وأهميته( 1

ورشة عمل )تدريب الطالبات على أساسيات البالك بورد( 2

دورة استخدام البريد الجامعي اإللكتروني وتطبيق البالك بورد. 3
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

3/21/ 1438هـ

وحدة التعليم اإللكتروني

كلية المجتمع مقر الدمام

توعية الطالبة بأهمية البريد اإللكتروني الجامعي في التواصل.	 

تعريف الطالبة بكيفية الوصول الي صفحة البريد اإللكتروني الخاصة بالطالبة 	 

باإلضافة الي طريقة الدخول الي حسابها.

توعية الطالبة بالفرق بين البريد اإللكتروني والبريد الجامعي.	 

توعية الطالبة بأن البريد اإللكتروني الجامعي هو وسيلة الطالبة الرسمية في 	 

التواصل مع األساتذة واإلدارة.

. جميع طالبات السنة التحضيرية والمستويات المتقدمة 

فعالية ) البريد االلكتروني الجامعي وأهميته(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الورشة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

3/14/ 1438هـ

وحدة التعليم اإللكتروني 

أ. العنود الميمان

كلية المجتمع مقر الدمام

تعريف الطالبة على نظام البالك بورد وأهميته.	 

تدريب الطالبة على تنزيل ملفات المقررات المسجلة بها وتسليم واجباتها 	 

وأداء االختبارات.

ان تكون الطالبة قادرة على متابعة أدائها في مقرر ما عن طريق مركز التقديرات.	 

ان تكون الطالبة قادرة على الدخول الى لوحة النقاش والرد على المواضيع 	 

المطروحة من قبل أستاذ المقرر.

طالبات كلية المجتمع، )35( طالبة

ورشة عمل )تدريب الطالبات على أساسيات البالك بورد(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

3/30/ 1438هـ

وحدة التعليم اإللكتروني

أ. نوف القرعاوي، أ. نورة عسيري. 

كلية المجتمع مقر القطيف 

•  أن تتعرف الطالبات على البريد اإللكتروني وأهميته في التواصل.

•  أن تتعرف الطالبات على القوائم البريدية.

•  أن تتعرف الطالبات على الفرق ما بين البريد الشخصي والبريد الجامعي.

•  أن تتعرف الطالبات على كيفية تحميل البريد الجامعي على األجهزة والجوال.

•  أن تتعرف الطالبات على تطبيق البالك بورد وكيفية تحميله على األجهزة 

    وطريقة استخدامه.

طالبات كلية المجتمع، )35( طالبة

دورة استخدام البريد الجامعي اإللكتروني وتطبيق البالك بورد.
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4- البحث العلمي

الفعاليات م
برنامج »متقن« لتنمية مهارات البحث العلمي 1
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

مقدمي الدورات: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

5/29/ 1438هـ

وكالة التطوير والتدريب والتعليم المستدام، وحدة البحث العلمي

كلية المجتمع مقر الدمام

 أ.د. ابتسام السحيمي، أ.د. منيرة األزرقي، د. محمد مكي، د. زياد الفواعير.

البحث 	  مهارات  المستفيدات  إلكساب  أيام   )5( لمدة  محاضرات   )4( تقديم 

العلمي األساسية.

تنمية مهارات البحث العلمي للمعيدات والطالبات بالجامعة تمهيدًا النخراطهن 	 

بالمجموعات البحثية في الكلية.

تقديم خدمة مجتمعية ألعضاء المجتمع المهتمين بالبحث العلمي.	 

طالبات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،أعضاء من المجتمع، طالبات الدراسات 

العليا بالمنطقة الشرقية ، عدد )48( مستفيدة.

برنامج »متقن« لتنمية مهارات البحث العلمي
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5-  المكتبة

الفعاليات م
الحملة التوعوية بخدمات المكتبة 1

االستخدام األمثل للمكتبة 2

تفعيل اليوم العالمي للكتاب و حقوق المؤلف 3
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

5/24/ 1438هـ

مكتبة كلية المجتمع مقر الدمام

كلية المجتمع مقر الدمام

التعريف بأهم خدمات المكتبة من مثل:

خدمات اإلعارة .	 

خدمات التصوير والمسح اإللكتروني للمصادر.	 

خدمات إعارة الحاسبات المحمولة واألجهزة المنتقلة األخرى بالمكتبات المركزية.	 

بوابة المكتبة اإللكترونية .	 

 	. Summon محرك البحث الموحد

الفهرس اإللكتروني .	 

المستودع الرقمي .	 

الطالبات وأعضاء هيئة التدريس بكلية المجتمع.

الحملة التوعوية بخدمات المكتبة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

2/1/ 1438هـ

مكتبة كلية المجتمع مقر الدمام

 أ. هبه الحلو

كلية المجتمع مقر الدمام

•  تمكين الطالبات من استخدام المكتبة االستخدام األمثل .

•  التعريف بكيفية الدخول على مصادر المعلومات اإللكترونية والبحث من خاللها 

 طالبات الكلية، عدد )86( طالبة

االستخدام األمثل للمكتبة 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

7/28/ 1438هـ

مكتبة كلية المجتمع مقر الدمام

كلية المجتمع مقر الدمام

•  إثارة انتباه الطالبات  لليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف .

•  تفعيل اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف .

•  تسويق خدمات المكتبة .

•  زيادة الوعي المعلوماتي بالنقاط اآلتية :

-  بماهية اليوم العالمي وحقوق المؤلف .

-  تاريخ اليوم العالمي وحقوق المؤلف .

-  سبب تسميته باليوم العالمي .

 الطالبات وأعضاء هيئة التدريس بكلية المجتمع.

تفعيل اليوم العالمي للكتاب و حقوق المؤلف 
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سابعًا: األنشطة المنهجية     

1-  أنشطة األقسام األكاديمية:

قسم الحاسب اآللي

الفعاليات م
مقر الدمام

تطبيقات قواعد البيانات في التعليم 1

محاضرة عن هندسة البرمجيات 2

Programming day 3

طريقة إنشاء شبكة محلية صغيرة 4

مقر القطيف

محاضرة عن صيانة الحاسب اآللي  1

أمن معلوماتنا مسؤوليتنا 2

تطوير موقع لجمعية جود الخيري 3

تطبيقات شبكة البيانات الالسلكية 4

Sky club تصميم نظام لنادي 5

تصميم دليل جغرافي لمجمع ابن خلدون التجاري 6
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدروة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

6-7/8/ 1438هـ 

قسم الحاسب اآللي مقر الدمام

م. زينب المقبل، م. نداء بقشان

جمعية )مضر( الخيرية

تعريف المتدربات بأساسيات الشبكات، والفرق بينها وبين شبكات التواصل.	 

تعريف المتدربات على كيفية حظر المواقع غير المرغوب فيها، سواء كانت 	 

مشفرة أم غير مشفرة.

تعريف المتدربات على طريقة مشاهدة األفالم المحفوظة على جهاز الحاسب 	 

من خالل الجوال.

أعضاء جمعية )مضر( الخيرية ، )7( مستفيدات

طريقة إنشاء شبكة محلية صغيرة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدروة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

8/20/ 1438هـ 

قسم الحاسب اآللي

م. نور خفاجة

كلية المجتمع- مقر القطيف

•  العمل على نشر مفاهيم أمن المعلومات.

•  تغطية القضايا األمنية المعلوماتية.

•  الجهات الحكومية المسؤولة عن القضايا األمنية المعلوماتية.

•  كيف نحمي أنفسنا من الجريمة اإللكترونية.

 المطلعون على حسابات الكلية على مواقع التواصل االجتماعي.

أمن معلوماتنا مسؤوليتنا
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدروة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1/1/ 1438هـ 

قسم الحاسب اآللي

 د. أسماء ابراهيم

كلية المجتمع- مقر القطيف

•  بناء نظام إلدارة العلميات الداخلية بالمركز.

•  سهولة الحصول المعلومة.

•  حفظ المعلومات من التلف والضياع.

•  كسب الوقت وسرعة إنجاز األعمال.

•  توفير إمكانية البحث عن أي معلومة خاصة بالمركز.

•  إمكانية إضافة أو تعديل أو حذف أي معلومات.

نادي sky club النسائي

تصميم نظام لنادي Sky club  النسائي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدروة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1/1/ 1438هـ 

قسم الحاسب اآللي

 د. أسماء إبراهيم

كلية المجتمع- مقر القطيف

•  بناء موقع على الشبكة العالمية إلدارة األعمال بجمعية جود.

•  توفير إمكانية الحصول على االحتياجات المتوفرة من قبل المتبرعين.

•  توفير إمكانية تقديم المساعدة للفئات المحتاجة في المجتمع.

•  إتاحة الفرصة للتقدم للتطوع لمن لديه الرغبة في العمل التطوعي.

•  خدمة أكبر عدد من زوار الموقع.

جمعية جود الخيرية

تصميم موقع لجمعية جود الخيرية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدروة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

3/7/ 1438هـ 

قسم الحاسب اآللي

م. ريم عثمان 

كلية المجتمع- مقر القطيف

•  منح الطالبات فرصة عرض مشاريع متعلقة بالمواد التدريسية.

•  تبادل الخبرات بين الحضور.

•  إثراء تجربة الطالبات في طريقة إعداد المعارض .

•  تعريف منسوبات الكلية من: طالبات، وأعضاء تدريس، وهيئة إدارية 

      بالمصطلحات والمفاهيم المتعلقة بأنواع الشبكات وتطبيقاتها. 

 طالبات ومنسوبات كلية المجتمع ، )250( مستفيدة

معرض تطبيقات الحاسب الالسلكية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدروة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1/1/ 1438هـ 

قسم الحاسب اآللي

 د. أسماء إبراهيم

كلية المجتمع- مقر القطيف

•  بناء نظام جغرافي يسهل الوصول إلى المحالت بالمجمع.

•  تطبيق التقنيات البرمجية الحديثة.

•  خدمة أكبر عدد من زوار المجمع.

•  تسهيل الحركة والتنقل في المجمع.

مجمع ابن خلدون

تصميم دليل جغرافي لمجمع ابن خلدون التجاري
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قسم إدارة األعمال 

الفعاليات م
مقر الدمام

Financial Day  فعالية اليوم المالي 1

2 تنظيم و رشة عمل تحت عنوان: إدارة اإلمداد : التحديات و تنافسية المؤسسة

دورة تقييم و تحليل محفظة األوراق المالية  3

كيف نحقق استعمال آمن لإلنترنت: المخاطر القانونية واألمنية 4

محاضرة توعوية بعنوان : ) شاركي في إرشاد مجتمعك إلي فعل الخير والتكافل االجتماعي ( ، رعاية اليتيم نموذجًا 
لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي ودعوة المجتمع لفعل الخير 5

 SPSS التحليل اإلحصائي باستخدام نموذج 6

مقر القطيف

تنسيق الزهور للمبتدئين 1

الركن التعريفي بالمسارات 2

Awareness presentation On Business Law 3

التمويل باختصار 4

المشروعات الصغيرة من الناحية المالية و القانونية 5

محاضرة بعنوان كايزن- مدخل التطوير المستمر 6

فعالية ترشيد استهالك الماء والكهرباء )ال تسرفوا( 7

فعالية "الحصالة" 8

اليوم العالمي للكتاب 9

عولمة السوق :  أثر العولمة على السوق العالمي 10

مبادرة "بقربهم" 11

محاضرة حول تأمين النقل 12

ملتقي علمي بعنوان " نظريات اإلدارة" 13

آفاق للتأمين 14

مشروع "دكاني" 15
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدروة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/8/11هـ 

قسم إدارة األعمال 

 د. والء مجدي، د. سميرة خان، م. سلوى شراد

كلية المجتمع مقر الدمام

•  تطوير مهارات التفاوض والحوار للطالبات .

•  تعلم مهارة البحث واإلطالع وتطويرها .

•  تنمية أسلوب التحليل والمقارنة وإبداء الرأي .

•  العمل الجماعي والتفاعل مع المجموعة .

•  االستفادة من المواد الدراسية في مقررات التمويل واالستثمار وتطبيقها 

      على أرض الواقع من خالل استعراض النظام المالي واالستثماري واالقتصادي 

    في أكثر من دولة عربية .

طالبات كلية المجتمع، عدد )45( طالبة 

  Financial Day اليوم المالي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمي الورشة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/7/28هـ

قسم إدارة األعمال

 د. محمد حليمي، أ. سامح سليمان

كلية المجتمع، مقر الدمام

 Carrefour الشاملة  للمتاجر  السعودية  للشركة  اإلمداد  الورشة مراحل  تناقش 

وكيفية إدارتها 

و تتضمن الورشة مناقشة المحاور اآلتية:

-   المراحل األساسية لسياسة اإلمداد.

-  التحديات المستجدة في هذا المجال.

-  االستفادة من التكنولوجيات الحديثة في سلسلة اإلمداد.

-  سياسة اإلمداد و مدى تأثيرها على تنافسية المؤسسة.

طالبات كلية المجتمع، عدد )70( طالبة 

ورشة عمل إدارة اإلمداد : التحديات و تنافسية المؤسسة.
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمي الورشة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/6/8هـ

قسم إدارة األعمال

 د. شمس الدين برناط

مستشفى الملك فهد التعليمي بالخبر

تتمثل الفكرة في إحياء اليوم العالمي لألنترنت اآلمن Safer Internet Day، وهذه 

الفعالية يتم إحياؤها سنويًا في أغلب دول العالم للتوعية بمخاطر األنترنت و 

السبل المثلى الستعماله بعيدا عن المخاطر والتجاوزات القانونية.

الدعوة عامة، عدد )800( مستفيد تقريبًا. 

 Safer Internet Day اليوم العالمي لألنترنت اآلمن
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

7/13/ 1438هـ 

قسم إدارة األعمال 

د. احالم سعد، د. لبنى مهدي

كلية المجتمع مقر الدمام

التأكيد على أهمية المشاركة في إرشاد المجتمع بدعوته إلى: فعل الخير، 	 

وبذل النصح، وتقديم يد العون والمساعدة لآلخرين.

التركيز على مبدأ من أهم مبادئ التكافل االجتماعي وهو : رعاية اليتيم وكفالته 	 

ماديًا ونفسيًا وتعليميًا وتأديبيًا.

طالبات ومنسوبات كلية المجتمع ، )70( مستفيدة

فعالية ) شاركي في إرشاد مجتمعك إلي فعل الخير والتكافل االجتماعي 
“رعاية اليتيم” أنموذجًا(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/6/2هـ

قسم إدارة األعمال بالتعاون مع وكالة التطوير والتدريب والتعليم المستدام 

 د. محمد مكي

كلية المجتمع مقر الدمام

برنامج  ضمن  العلمية  للبحوث  االحصائي  التحليل  مهارات  الطالبات  إكساب 

»متقن« لتنمية مهارات البحث العلمي. 

طالبات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،طالبات دراسات عليا من خارج الجامعة، 

عدد )48( مستفيدة 

SPSS محاضرة التحليل االحصائي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/7/21هـ

قسم إدارة األعمال

 م. فاطمة الهمشري، أ.رقية الدخيل، أ.زهرة الحجري

كلية المجتمع – مقر القطيف

تدريب الطالبات على طريقة تنسيق الزهور بأفكار مختلفة.	 

إتاحة فرصة للطالبة للعمل المستقبلي في تنسيق الزهور كجانب استثماري 	 

إضافي بعد تخرجها.

الطالبة حين 	  تجنيه  أن  الممكن  الذي من  المالي اإلضافي  المردود  توضيح 

مزاولتها لهذا العمل في منزلها.

 40 مستفيدة

دورة تنسيق الزهور للمبتدئين
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

1438/1/19هـ

قسم إدارة األعمال

 م. آمنة قزق  

كلية المجتمع – مقر القطيف

•  مساعدة الطالبة في اختيار المسار الذي يتوافق مع قدراتها وميولها.

•  تقديم معلومات عن كل مسار تتعلق بأهدافه ومجاالته واحتياجه في سوق 

    العمل.

طالبات كلية المجتمع

الركن التعريفي للمسارات

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

1438/3/20هـ

قسم إدارة األعمال

م. شيرين بانو  

كلية المجتمع بالقطيف

توعية الطالبات بـ: تاريخ القانون التجاري، فروع القانون، مصادر القانون ، طبيعة 

قانون العقود والعناصر األساسية للعقد.

 4 طالبات

Awareness Presentation on Business Law
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/3/28هـ

قسم إدارة األعمال

 د. ساره آدم 

كلية المجتمع- مقر القطيف

ترسيخ مبدأ أن التطوير ضرورة وليس ترفًا، ولهذا البد من وضع نظام يدفع 	 

األجهزة والمؤسسات بالتطوير وفق مدد زمنية محددة لمواكبة التقدم العلمي 

والتكنولوجي .

توضيح أن منهجية كايزن KAIZEN   من وسائل التغيير، وهي فلسفة أبتكرها 	 

تايشي أوهونو )TAICHI OHON(  لقيادة المؤسسات .

20 طالبة

محاضرة بعنوان كايزن
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/8/1هـ

قسم إدارة األعمال

د. نوفل محفوظ

كلية المجتمع- مقر القطيف

•  كيفية تقسيم الراتب و تجنب المصاريف غير الضرورية.

•  إدارة الدخل ال ترتبط بمقدار الدخل و إنما بطريقة إنفاقه.

•  أفكار إلدارة األموال  قاعدة 50/30/20 .

•  كيف تتعامل مع انخفاض دخلك؟

60 مستفيدة

فعالية “الحصالة”
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/7/28هـ

قسم إدارة األعمال

م. فاطمة الهمشري، أ. مي العمر

كلية المجتمع- مقر القطيف

•  تفعيل اليوم العالمي للكتاب .

•  بيان أهمية القراءة في حياتنا وأهمية حماية حقوق المؤلف .

•  تشجيع الطالبات وتحفيزهن على القراءة .

•  تقديم أحدث إصدارات الكتب العربية في مختلف المجاالت مع التركيز على 

    المواضيع اإلدارية.

 40 مستفيدة

اليوم العالمي للكتاب
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

6/15/ 1438هـ

قسم إدارة األعمال

م. شيرين بانو

كلية المجتمع- مقر القطيف

توضيح أثر عولمة التجارة و الشركات المرتبطة بأكثر من سوق عالمي و اإلنتاج 

العالمي على ثقافات بعض الدول .

جميع طالبات قسم إدارة األعمال بكلية المجتمع

عولمة السوق: أثر العولمة على السوق العالمي

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

1438/6/15هـ

قسم إدارة األعمال

 أ. فاطمة الهمشري

كلية المجتمع- مقر القطيف

•  التعريف بمفهوم بوليصة التأمين. 

•  التعريف بمفهوم التأمين البحري وبيان أنواعه.

•  التعريف بمفهوم تأمين المركبات وبيان أنواعه.

•  التعريف بمفهوم المخاطرة في التأمين.

22 مستفيدة

 Insurance Transportation محاضرة حول تأمين النقل
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/3/28هـ

قسم إدارة األعمال

د. ساره آدم

كلية المجتمع- مقر القطيف

تنمية المهارات اإلدراكية )بما في ذلك التفكير اإلبداعي وحل المشكالت(.	 

ومهارات 	  األخالقي  السلوك  ذلك  في  )بما  االجتماعية  المهارات  تنمية 

االتصال(.

تنمية المهارات الحسابية )أي القدرة على استخدام األرقام واللغة والحاسب 	 

اآللي(.

)50( طالبة 

ملتقى علمي بعنوان “ نظريات اإلدارة “
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/3/5هـ

قسم إدارة األعمال

 م. آمنة قزق

كلية المجتمع- مقر القطيف

إتاحة فرصة للطالبات للتعبير عن مدى استفادتهن من دراستهن لمقرر التأمين 

وذلك في شكل مجموعات، تقوم كل مجموعة بتسليط الضوء على أبرز المفاهيم 

والمبادئ ذات العالقة بموضوعات المقرر.

طالبات قسم إدارة األعمال، )50( طالبة

آفاق للتأمين
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة المشروع:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/1/23 هـ – 1438/2/28 هـ

قسم إدارة األعمال

م. مهيره مقدادي

كلية المجتمع- مقر القطيف

تشجيع الطالبات وتحفيزهن للبدء بالمشاريع الصغيرة والمبادرة لالنخراط في عالم 

األعمال الحقيقي, عبر تجهيز وإعداد ركن  إلقامة مشروع صغير، لمدة معينة و 

لها مطلق الحرية في اختيار نوع المجال الذي تحب أن تختبر مهاراتها اإلدارية فيه. 

طالبات كلية المجتمع

مشروع دكاني
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2-  أنشطة النوادي العلمية:

الفعاليات م
التمويل باختصار. 1

فعالية ترشيد استهالك الماء والكهرباء )ال تسرفوا( 2

ُمبادرة بقربهم – زيارة مستشفى الظهران العام 3

المشروعات الصغيرة من الناحية المالية و القانونية 4
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة النشاط:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1437/3/30هـ

نادي إدارة األعمال

 أ. هديل الدوسري

كلية المجتمع مقر القطيف

تم اطالق وسم على موقع التواصل االجتماعي ) تويتر ( يحمل عنوان #التمويل_

باختصار يهدف - باختصار-  إلى نشر ثقافة التمويل بعبارات وجمل قصيرة ألنواع 

التمويل، وطرق توزيع السيولة لتقليل مخاطر اإلفالس، و العديد من التغريدات 

المفيدة  في مجال التمويل واالستثمار، وقد أنشئ الوسم من قبل المعيدة 

/ هديل محمد الدوسري، وتمت المشاركة من قبل طالبات مادة مبادئ التمويل 

واالستثمار وبلغ عددهم 18 طالبة، ليـكون الوسـم مرجع للمجتمع عامة، وطالبات 

كلية المجتمع خاصة في مجال التمويل و االستثمار.

المطلعون على حساب الكلية في برنامج تويتر.

#التمويل_باختصار
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة النشاط:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/3/28هـ

نادي إدارة األعمال

د. سوسن العثماني، أ. هديل الدوسري.

كلية المجتمع مقر القطيف

تعزيز المبادئ والقيم التي جاء بها الدين اإلسالمي لدى أفراد المجتمع والعمل 	 

على جعلها سلوكًا في حياتنا

المشاركة في دعم الجهود الوطنية نحو الحفاظ على موارد الطاقة البيئية.	 

التعامل مع 	  الخاطئة في  والتبذير  تجاه سلوكيات اإلسراف  المجتمع  توعية 

مصادر الطاقة.

منسوبات وطالبات كلية المجتمع مقر القطيف. 

فعالية ترشيد استهالك الماء والكهرباء )ال تسرفوا(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة النشاط:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1437/3/14 هـ

نادي إدارة األعمال

 د. ساره آدم

مستشفى الظهران العام

إحياء الهدي النبوي في زيارة المريض. 	 

المبادرة إلى رفع معنويات المرضى من خالل تذكيرهم بأجر المرض وجزائه  	 

وعظمه في حال االحتساب.

زرع االبتسامة ورفع معنويات المرضى.	 

مساعدة المرضى على التخلص من المخاوف والقلق والضغوط الناجمة عن 	 

المرض.

المرضى في مستشفى الظهران العام.

ُمبادرة بقربهم – زيارة مستشفى الظهران العام



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

234

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/3/28هـ

نادي إدارة األعمال

أ. عائشة الخطيب، أ. مشاعل الحربي

كلية المجتمع مقر القطيف

توضيح مفهوم فكرة المشاريع الصغيرة وكيفية البدء بها.	 

شرح الطرق اإلدارية الناجحة في إدارة الميزانية المالية للمشروعات الصغيرة.	 

نشر الوعي القانوني باإلجراءات المتبعة عند البدء بالمشاريع التجارية.	 

التعريف بالجهات المنظمة للمشاريع، واالجراءات التي يجب تجنبها لتفادي 	 

العقوبات التجارية عند القيام بمشاريع تجارية.

طالبات كلية المجتمع مقر القطيف 

المشروعات الصغيرة من الناحية المالية والقانونية
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ثامنًا: األنشطة الالمنهجية     

1-   أنشطة وكالة شؤون الطالبات ونواديها العلمية:

الفعاليات م

برنامج عنفوان التدريبي. .1

مسابقة أمجاد عقول تخدم المجتمع. .2

استضافة أطفال دار الحضانة االجتماعية. .3

زيارة دار الرعاية للتأهيل الشامل لإلناث. .4

التوعية بسرطان الثدي )افحصي وطمنينا(. .5

فعالية التوعية بمرض السكري. .6

فعالية الطبق الصحي. .7

فعالية ألجل قلبي وعقلي ) الغذاء الصحي ، إدارة الوقت ،الرياضة ، النوم(. .8

حملة التطعيم ضد االنفلونزا. .9

دورة االسعافات األولية. .10

محاضرة العناية بصحة الفم واألسنان )ابتسامتي سر نجاحي ). .11

دورة إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة ضمن برنامج "التجارة مهارة". .12

دورة المالية الشخصية وأساسيات قراءة القوائم المالية. .13
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/3/7هـ 

وكالة شؤون الطالبات

مسرح كلية المجتمع بالدمام

الشخصية من: مهارة 	  وإمكانياتهن  المتدربات  تحسين قدرات  إلى  السعي 

تواصل، ومهارة تعامل مع الذات، والسمو بها.

جعل المتدربة أكثر مهارة وقوة الكتساب سلوك إيجابي وتعلم السيطرة على 	 

المشاعر، و ردود األفعال.

االرتقاء بالذات إلى مستوى أفضل ومعرفة طرق التعامل مع الذات وتطويرها.	 

منسوبات كلية المجتمع بالدمام، الدعوة عامة لجميع فئات المجتمع، عدد )160( 

مستفيدة. 

برنامج عنفوان التدريبي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/2/22هـ 

وحدة األنشطة الالمنهجية، نادي وسم

مسرح كلية المجتمع بالدمام

تحقيق الهدف العام من إقامة محفل اليوم الوطني على مستوى المملكة 	 

من تخليٍد لذكرى توحيد البالد. 

توضيح مفهوم المواطنة الحقة وتأكيد الوالء واإلنماء الوطني.	 

االنطالق من رؤية المملكة 2030 في المسابقة.	 

الدعوة عامة لجميع فئات المجتمع، عدد )306( مستفيدة 

مسابقة أمجاد عقول تخدم المجتمع 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

3/23/ 1438هـ

وحدة األنشطة الالمنهجية، نادي وسم

مسرح كلية المجتمع بالدمام

تقوم فكرة البرنامج على استضافة أطفال دار الحضانة االجتماعية، وعمل عدٍد من 

األركان الصحية والترفيهية لهم، يهدف البرنامج إلى:

إعطاء الطالبات فرصة إلبراز مواهبهن وإمكاناتهن، واستغاللها بما يناسب 	 

الخدمة المجتمعية .

ترسيخ قيم الدين اإلسالمي االجتماعية وتذكير الطالبات بأهميتها .	 

ترسيخ ثقافة التطوع ورد الجميل للوطن .	 

تذكير الطالبات بأهمية الحس االجتماعي والتكافل االجتماعي .	 

تلبية االحتياجات النفسية االجتماعية للطالب من خالل العمل التطوعي كتقدير 	 

الذات والثقة والشعور بالرضا وغيرها.

العمل 	  خالل  من  وترسيخها  الطالبات  لدى  االجتماعية  القيم  بعض  تطبيق 

التطوعي الميداني كزيارة المرضى .

رفع معايير مهارات طالبة الجامعة الفكرية والفنية والعلمية .	 

والمطويات 	  اإلعالنات  طريق  عن  االجتماعية  القيم  بأهمية  الطالبات  تذكير 

ونحوها .

ربط الجامعة ومخرجاتها  التعليمية باحتياجات المجتمع ومشكالته .	 

تعزيز الوعي بالمشاركة المجتمعية الفعالة.  	 

أطفال دار الحضانة االجتماعية ، عدد )11( طفل 

استضافة أطفال دار الحضانة االجتماعية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/6/1هـ 

وكالة شؤون الطالبات

دار الرعاية للتأهيل الشامل لإلناث 

إدخال الفرح والسرور على المسنات .	 

تقديم هدايا عينية للمسنات. 	 

إدراك نعمة مرحلة الشباب والقوة والتذكير بمرحلة كبر السن  وكيفية التعامل 	 

مع كبيرات السن بالرحمة .

معرفة أسباب تواجد كبيرات السن في دار الرعاية منها: عدم وجود األهل, أو 	 

المرض، ولم تواجهنا حالة من العقوق كما هو متوقع.

التقدير للنعم والعطايا التي مَن الله بها علينا.	 

عدد )20( مستفيدة 

زيارة دار الرعاية للتأهيل الشامل لإلناث
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/2/29هـ 

وكالة شؤون الطالبات

كلية المجتمع مقر القطيف

•  التوعية بسرطان الثدي وأهمية االكتشاف المبكر له.

•  التعريف بأهمية الفحص الذاتي للثدي.

•  تدريب الطالبة على أن تنفذ طريقة الفحص الذاتي للثدي بشكل صحيح.

 الدعوة عامة، اكثر من 53 مستفيدة.  

التوعية بسرطان الثدي )افحصي وطمنينا(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/3/16هـ 

وكالة شؤون الطالبات

كلية المجتمع مقري الدمام والقطيف

•  التوعية بمرض السكري و طرق الوقاية منه .

•  التعريف بعوامل الخطورة المؤدية لإلصابة بالسكري .

•  أهمية فحص سكر الدم لالكتشاف المبكر لحاالت السكري.

طالبات كلية المجتمع. 

فعالية التوعية بمرض السكري
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/1/24هـ 

وكالة شؤون الطالبات

كلية المجتمع مقر القطيف

•  التعريف  بأهمية إعداد الطبق الصحي. 

•  تفصيل مكونات الهرم الغذائي وعدد العناصر لكل مجموعة.

•  تعريف الحصة الغذائية و طريقة حسابها وتوزيعها.

•  بيان أهمية المجموعات الغذائية األساسية .

•  بيان أهمية الماء.

•  بيان أهمية المكسرات.

الدعوة عامة ، )154( مستفيدة 

فعالية الطبق الصحي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/6/22هـ 

وكالة شؤون الطالبات

كلية المجتمع، مقر القطيف.

•  تحديد السلوكيات اإليجابية. 

•  بيان أهمية الغذاء الصحي للقلب والعقل.

•  بيان أضرار سوء التغذية. 

•  حساب كتلة الجسم للكشف عن السمنة .

•  تحديد نمط النوم السليم.  

•  بيان أهمية ممارسة الرياضة .

•  النظرة اإليجابية لجميع األمور وتأثيرها على نظرة الشخص.

•  استعراض بعض العادات اإليجابية والعادات السلبية.

•  توعية الطالبات بأسس الصحة الجسدية والنفسية وتعزيزها لديهن.

•  التركيز على كيفية بناء عادات إيجابية مع توفير بدائل للعادات السلبية في حال 

    الرغبة بالتغيير.

•  طبيعة الخدمات الصحية.

•  العالقة بين  إدارة الوقت بفاعلية وتحقيق االهداف.

•  التربية الصحية للطالبات )األفكار، والمشاعر، والسلوك(.

طالبات المدرسة الثانوية الرابعة بالقطيف، )104( مستفيدة 

فعالية ألجل قلبي وعقلي  ) الغذاء الصحي ، إدارة الوقت ،الرياضة ، النوم(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/2/29هـ 

وكالة شؤون الطالبات

كلية المجتمع مقر الدمام

•  وقاية طالبات كلية المجتمع من األمراض ومنها األنفلونزا.

•  تحسين ما تقدمه وكالة الشؤون الطالبية لطالباتها .

•  تقديم الوقاية لطالبات كلية المجتمع .

•  التعاون مع وزارة الصحة من حيث البرامج التثقيفية والصحية .

 عدد )110( مستفيدة 

حملة التطعيم ضد األنفلونزا 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/2/22هـ 

وكالة شؤون الطالبات

كلية المجتمع مقر الدمام

التعريف باإلسعافات االولية لـ )االصابات ، الجروح ، الحروق ،الكسور ، الصرع 	 

  ، ،الربو  العين  ، اصابات  االنف  نزيف   ، النزيف   ، السكري  وارتفاع  ، هبوط 

واالغماء(.

التعريف برقم طلب اإلسعاف ) 997(.	 

توضيح مبادئ اإلسعافات )الحماية ، طلب المساعدة ،تقديم االسعاف الالزم 	 

للمصاب (.

التعريف بمكونات حقيبة اإلسعافات األولية .	 

الدعوة عامة، عدد )35( مستفيد 

دورة اإلسعافات االولية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة المحاضرة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1437/7/21هـ 

وكالة شؤون الطالبات

 د. بسمة ملص

كلية المجتمع مقر القطيف

•  التوعية بأهمية العناية بصحة الفم واألسنان.

•  التعريف بفوبيا الخوف من عالج األسنان 

•  معرفة وقت مرجعة طبيب األسنان.

•  التعريف بكل من:

الدعوة عامة، عدد )49( مستفيدة 

- طب األسنان التجميلي .

- وقاية األسنان) الفلورايد(.

- تنظيف األسنان اآللي وتلميعه.

- تبييض األسنان بالليزر.

- الحشوات التجميلية.

- عمليات تجميل اللثة.

- التقويم.

- األطقم المتحركة الجزئية و الكاملة.

- رائحة الفم الكريهة .

- عادات سيئة مضرة باألسنان.

- زراعة األسنان.

محاضرة العناية بصحة الفم واألسنان )ابتسامتي سر نجاحي (
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/6/15هـ 

وكالة شؤون الطالبات 

 أ. ريوف المطوع، أ. شيخة اليوسف

كلية المجتمع 

التعريف بالمشاريع الصغيرة ومراحلها وكيفية التخطيط لها. 	 

التوعية بعوامل نجاح وفشل المشاريع الصغيرة.	 

مقدمة عن ماهية دراسات الجدوى أهميتها والقائمين بها وكيفية إعدادها 	 

والعناصر التي تتضمنها .

التعريف بالخدمات المتاحة من قبل وزارة التجارة واالستثمار في السعودية 	 

فيما يخص المشاريع.

تطبيق عملي على فكرة مشروع جديدة .	 

الدعوة عامة، عدد )35( مستفيدة 

دورة إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة ضمن برنامج “التجارة مهارة” 
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2-   أنشطة األقسام األكاديمية

الفعاليات م

.Prezi دورة العروض التقديمية باستخدام .1

زيارة المدرسة الثانوية األولى بسيهات .2

Workshop on “Mechanics of choosing a happy and successful career .3

حملة "لمسة دفء" .4

دورة أساسيات الفوتوشوب  .5
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/7/15هـ

قسم الحاسب اآللي بالقطيف

 أ. زهراء الحجري

كلية المجتمع بالقطيف

•  تطوير مهارات الطالبة بإكسابها مهارة جديدة في طريقة إنشاء العروض .

•  إنشاء عروض بشكل مختلف عن العروض التقليدية .

طالبات كلية المجتمع مقر القطيف 

 Prezi دورة العروض التقديمية باستخدام
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة النشاط:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1437/7/21هـ 

قسم إدارة األعمال مقر الدمام 

 د. يسيرية عبدالجليل

الثانوية االولى بسيهات 

•  زيادة معرفة طالبات الثانوية األولى بسيهات عن كلية المجتمع.

•  توعية طالبات الثانوية األولى بسيهات بقسم إدارة األعمال بشكل خاص.

•  مساعدة الطالبة على اختيار التخصص المستقبلي .

•  تشجيع الطالبة على التمسك بكل أحالمها و طموحاتها.

الدعوة عامة، عدد )49( مستفيدة 

زيارة المدرسة الثانوية األولى بسيهات 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

منسقة النشاط:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/4/29هـ

قسم إدارة األعمال - مقر الدمام 

د. آنا خان

مدرسة الكثبان األهلية العالمية 

•  التعريف بأهمية اختيار المهنة المناسبة للطالب والطالبات.

•  تقديم استشارات عن المهن المختلفة ومدى تناسبها مع 

   ميولهم وقدراتهم.

طالب وطالبات مدرسة الكثبان األهلية العالمية  Dunes، عددهم )50( 

Workshop on ”Mechanics of choosing a happy and successful career
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة النشاط:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/6/8هـ

قسم إدارة األعمال

م. آمنة قزق

كلية المجتمع مقر الدمام

جمع التبرعات وتوزيعها على األسر المحتاجة.	 

المساهمة في إعانة األسر المحتاجة على مواجهة برد الشتاء، وتسعى إلى 	 

سد حاجة هذه األسر.

رفع مستوى الوعي والتعاون لدى المشاركات للمساهمة في بناء مجتمع 	 

وبيئة أفضل.

 األسر المحتاجة

حملة “لمسة دفء”
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/7/23 هـ

قسم الحاسب اآللي

 أ. رقيه عبدالله

كلية المجتمع بالقطيف

•  شرح أساسيات برنامج الفوتوشوب.

•  شرح طريقة عمل التأثيرات على الصورة بشكل احترافي.

•  التدريب على إنشاء صور أو إضافة  التأثيرات على صور خارجية من قبل الطالبة.

طالبات كلية المجتمع مقر القطيف 

دورة أساسيات الفوتوشوب 
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3-  أنشطة النوادي العلمية

الفعاليات م

الروبوت. .1

اللقاء التعريفي بنادي الحاسب اآللي .2

Welcoming Day .3

Traditional Open Concept .4

 Let’s Play .5

Motherhood .6

Investment Project .7

Survey .8

Time Management .9

Book Corner .10

Speeding .11

Positive Thinking .12

البازار .13

ماراثون البرمجة .14

المشاركة بمسابقة قمة الحاسب .15

محاضرة عن هندسة البرمجيات لطالبات المرحلة الثانوية .16

Access دورة قواعد البيانات .17

معرض نادي الحاسب اآللي .18

تقديم محاضرة صيانة الحاسب لمنسوبات مدرسة روضة الفالح .19

محاضرة تعليمية لبرنامج صانع األفالم  .20
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدمة الدورة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/8/3هـ

نادي الحاسب اآللي

 م. روبينا خان

كلية المجتمع- مقر الدمام

عرض الطالبات بوسترات عن الروبوتات وخواصها؛ لتعريف الطالبات بهذه التقنية 

وآخر ما وصلت إليه من تطور.

طالبات كلية المجتمع مقر الدمام 

الروبوت 



التقرير السنوي  ـ  كلية المجتمع  ـ  ١٤٣٨/١٤٣٧ه

256

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/5/26 هـ

نادي الحاسب اآللي مقر الدمام

كلية المجتمع مقر الدمام

•  تعريف الطالبات بنادي الحاسب اآللي ودوره ومهامه في الكلية .

•  حث الطالبات على االشتراك كأعضاء في النادي.   

•  توضيح أهمية النشاطات والمشاركة فيها في حياة الطالبات.

طالبات كلية المجتمع 

اللقاء التعريفي بنادي الحاسب اآللي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

5/24/ 1438هـ

نادي إدارة األعمال

كلية المجتمع مقر الدمام

ونوع  وأهدافه،  إنشائه  من  والغرض  األعمال،  إدارة  بنادي  الطالبات  تعريف 

األنشطة التي يقدمها. 

الطالبات وأعضاء هيئة التدريس بكلية المجتمع. 

Welcoming Day
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

6/1/ 1438هـ

نادي إدارة األعمال

كلية المجتمع مقر الدمام

استعراض أثر التكنولوجيا على الحياة االقتصادية بين الماضي والحاضر، من خالل 

التعرف على أساليب التواصل القديمة والحديثة في شكل نشاط تفاعلي.

طالبات كلية المجتمع من قسم إدارة األعمال 

Traditional Open Concept
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

6/15/ 1438هـ 

نادي إدارة األعمال

كلية المجتمع مقر الدمام

إدراك 	  مدى  من  للتأكد  التدريسية  العملية  تعكس  ترفيهية  عمل مسابقات 

الطالبات للمواد العلمية.

التواصل مع طالبات القسم وتقديم أفكار ومسابقات ونشاطات تحفيزية 	 

تدعم العملية التدريسية عبر إفساح مساحة كافية من النقاش التفاعلي.  

جعل المواد التدريسية أكثر متعة للطالبات.	 

طالبات الكلية من قسم إدارة األعمال 

Let’s Play
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

6/24/ 1438هـ

نادي إدارة األعمال

كلية المجتمع مقر الدمام

تقديم نوع من الكوكيز والحلويات تقديرًا من طالبات نادي قسم إدارة األعمال 

لموظفات الكلية ولوجودهن الفاعل، مرفقًا به عبارات شكر وثناء.

موظفات كلية المجتمع. 

Motherhood
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

6/29/ 1438هـ

نادي إدارة األعمال

كلية المجتمع مقر الدمام

بناء 	  على  الطالبات  لتشجيع  استثمارية؛  أفكار  تعرض  مختلفة  أركان  تنظيم 

مشروعات استثمارية يتم االستفادة منها بعد التخرج. 

توعية الطالبات بأهمية المشاريع المنتجة.	 

الفاعلة 	  البيئة  إليجاد  ومواهبهم  قدراتهم  توظيف  في  الطالبات  مساعدة 

والمناسبة للعمل.

طالبات الكلية من قسم إدارة األعمال، 10 طالبات 

Investment Project
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

7/14/ 1438هـ

نادي إدارة األعمال

كلية المجتمع مقر الدمام

توعية الطالبات بأهمية التقييم، وما يعكسه من أثر إيجابي في ضبط جودة 	 

التعلم.

التشجيع على تحسين األداء وإتقان العمل واالرتقاء به إلى أفضل المراتب.	 

طالبات الكلية من قسم إدارة األعمال 

Survey
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

6/24/ 1438هـ

نادي إدارة األعمال

كلية المجتمع مقر الدمام

توجيه الطالبة للتعرف على روابط عدة تساعدها على إدراك أثر الوقت في 	 

انجاز واجباتها وتحسين تحصيلها األكاديمي.

تبسيط فكرة إدارة الوقت وطريقة تطبيقها.	 

المساعدة على توفير الوقت الكافي للتطوير الذاتي والمهني.	 

 طالبات كلية المجتمع 

Time Management
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

7/28/ 1438هـ

نادي إدارة األعمال

كلية المجتمع مقر الدمام

المساعدة على رفع مستوى الوعي الثقافي من خالل القراءة.

طالبات الكلية من قسم إدارة األعمال، 50 طالبة

Book Corner
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

5/ 8 / 1438هـ

نادي إدارة األعمال

كلية المجتمع مقر الدمام

التوعية بإضرار السرعة في القيادة وعواقبها وعالقتها بحوادث السيارات في 	 

المملكة العربية السعودية.

اإلسهام في نشر ثقافة األمن والسالمة بالمجتمع. 	 

التقليل من نسبة الحوادث واألضرار في الشوارع.	 

طالبات الكلية من قسم إدارة األعمال، 28 طالبة

Speeding
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

3/13/ 1438هـ

نادي إدارة األعمال

كلية المجتمع مقر الدمام

توعية الطالبات بأهمية التفكير اإليجابي وأثره على الذات. 

طالبات الكلية من قسم إدارة األعمال

Positive Thinking
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

1/17/ 1438هـ

نادي إدارة األعمال

كلية المجتمع مقر الدمام

إتاحة الفرصة للطالبات لتجربة عرض وبيع منتجاتهم. 

طالبات الكلية من قسم إدارة األعمال

البازار
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/7/23 هـ

نادي الحاسب اآللي مقر الدمام

كلية المجتمع مقر الدمام

عقد مسابقة برمجية لطالبات الكلية الختبار قدراتهم وسرعتهم في البرمجة.	 

زيادة قدرة الطالبات على حل المشكالت التقنية.	 

تحسين قدرة الطالبات على العمل ضمن روح الفريق والتواصل فيما بينهم.	 

طالبات كلية المجتمع مقر الدمام ، عدد )70( مستفيدة

مارثون البرمجة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/7/15 هـ

نادي الحاسب اآللي مقر الدمام

كلية الجبيل الجامعية

تمكين الطالبات من المشاركة بالفعاليات على نطاق واسع يمتد خارج الجامعة.   	 

توعية الطالبات بأهمية التواصل واالنفتاح على االخرين.   	 

زيادة ثقافة الطالبات في مجال الحاسب وعلومه .	 

طالبات كلية المجتمع مقر الدمام 

المشاركة بمسابقة قمة الحاسب 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

21، 1438/07/26 هـ

قسم الحاسب اآللي مقر الدمام

مدرسة سناء الجعفري الثانوية

•  التعريف بكلية المجتمع: الرؤية و الرسالة و األهداف و التخصصات.

•  تعريف الطالبات بأساسيات هندسة البرمجيات.

•  تعريف الطالبات بمراحل تطوير البرنامج االلكتروني كلها.

طالبات مدرسة سناء الجعفري الثانوية

محاضرة عن هندسة البرمجيات لطالبات المرحلة الثانوية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/1/24 هـ ،  1438/2/1 هـ

قسم الحاسب اآللي مقر الدمام

كلية المجتمع مقر الدمام

التعريف بأساسيات تصميم قواعد البيانات) إنشاء قاعدة بيانات(: )إنشاء الجداول، 

ربط العالقات، تصميم النماذج والتقارير(.

الدعوة عامة، )18( مستفيدة 

Access دورة قواعد البيانات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/7/28 هـ 

قسم الحاسب اآللي مقر القطيف

كلية المجتمع مقر القطيف

•  تحفيز الطالبات علي اإلبداع واالبتكار.

•  تنمية مهارة التطوير والبحث واالكتشاف لدى الطالبات.

•  أثراء معلومات الطالبات وتقوية مهارة التواصل مع المجتمع والشجاعة االدبية

•  تقديم الخدمات لطالبات كلية المجتمع، وللمجتمع بشكل عام.

الدعوة عامة، )70( مستفيدة 

معرض نادي الحاسب 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/7/21 هـ

نادي الحاسب اآللي مقر الدمام

مدرسة روضة الفالح

تعريف المدرسات واإلداريات بروضة الفالح بأهمية صيانة الحاسب الدورية.	 

التي 	  )الفيروسات وأنواعها والملفات  الحاسب اآللي  توضيح أهم مشاكل 

تصيبها، بطء االجهزة، البرامج المقرصنة، اهمية التحديث الخ...(

التدريب على كيفية حماية جهاز الكمبيوتر من المخاطر التي يمكن ان يتعرض 	 

لها .

الدعوة عامة، )70( مستفيدة 

تقديم محاضرة صيانة الحاسب لمنسوبات مدرسة روضة الفالح
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

1438/8/7 هـ

نادي الحاسب اآللي مقر الدمام

الطالبة هند الكعبي

كلية المجتمع مقر الدمام

•  تعريف الحضور ببرامج صناعة األفالم ومونتاجها.  

•  توعية الحضور بأهمية هذه البرامج  .

•  شرح طريقة تحميل واستخدام البرنامج  مع إمكانية التطبيق .

طالبات كلية المجتمع مقر الدمام 

محاضرة تعليمية لبرنامج صانع األفالم 
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4-   أنشطة وحدة العالقات العامة

الفعاليات م

اليوم العالمي للمرأة  .1
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1438/6/9هـ - 1438/6/18هـ

وحدة العالقات العامة

مقر كلية المجتمع بالدمام

تفعيل األيام العالمية ومنها يوم المرأة.	 

تقدير المرأة إلنجازاتها	 

توزيع هدايا لمنسوبات الكلية.	 

التعبير عن شكر األم بتقديم الهدايا لها	 

طالبات كلية المجتمع

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

اليوم العالمي للمرأة 
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تاسعًا: مبادرة »كالبنيان«     

المؤمُن للمؤمِن كالُبنياِن . يُشدُّ بعُضه بعًضا – رواه أبو موسى األشعري-صحيح مسلم

نبينا  وصف  يحقق  المجتمع،  من  متعددة  فئات  لخدمة  ومستدام  متكامل  مشروع  هو  كالبنيان 
صلى الله عليه وسلم ألمته بالبنيان في التعاون والتكاتف بكل ما يملك المرء من مال أو علم أو 
أي شكل من أشكال النفع، فهو يهدف إلى االقتداء بالهدي النبوي في التعامل مع النعم التي 
أنعم الله بها علينا في جميع نواحي الحياة، وقد ورد في الحديث النبوي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه، قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم-إذ جاءه رجل على 
راحلة فجعل يضرب يمينًا وشمااًل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من كان معه فضل 
ظهر، فليعد به على من ال ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من ال زاد له« قال: فذكر 

من أصناف المال حتى رأينا أنه الحق ألحد منا في فضل«          رواه مسلم.

من هذا المنطلق فإن كالبنيان مبادرة تستهدف العديد من الفئات بدءًا من طالبات الكلية مرورًا 
باأليتام وأسر السجناء وانتهاء باألسر الفقيرة في المنطقة الشرقية، ويتم تنفيذه بالتعاون مع 

عدد من  الجمعيات الخيرية والمؤسسات االجتماعية، وهي:
-  جمعية دار الخير.

-  الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية )بناء(.
-  جمعية تراحم لرعاية أسر السجناء )تراحم(.

-  جمعية ارتقاء الخيرية.
-  لجنة على ناصية حلم.

شملت المبادرة عند انطالقها أربعة مشاريع هي:

المشروع األول: تكافل المجتمعي وهي حفظ للنعم المادية
المشروع الثاني: العلم النافع وهو حفظ لنعمة الكتاب والمحافظة على البيئة.

المشروع الثالث: نحو القمة حفظ لنعمة العلم ونشرها.
المشروع الرابع: دعم وهو حفظ للنعمة االلكترونية وتوفير مجاالت عمل جديدة للفتيات.
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أواًل- مشروع تكافل المجتمعي

الهدف من المشروع: 
االقتداء بالهدى النبوي في التعامل مع الفائض عن الحاجة من جميع المستلزمات المادية، والحد 
آثار داء الشراء الذي طرأ على المجتمع في سنواته األخيرة، وأحال العديد من المنازل إلى  من 
مخازن لتكديس السلع التي ال ُتستخدم، ويكون ذلك عن طريق التبرع لألسر المحتاجة بالتجهيزات 
واألدوات الشخصية الزائدة عن الحاجة التي ال تشمل حمالت التبرع في العادة بعض أصنافها، 

وذلك بالتعاون مع جمعية دار الخير بالدمام.

أوجه التبرعات التي يشملها المشروع:
اإلكسسوارات، الساعات، الحقائب، األحذية، العطور، ألعاب األطفال، مواد التجميل، اكسسوارات 

المنزل، أدوات المطبخ، األجهزة الكهربائية، األجهزة اإللكترونية، المواد الغذائية.

مراحل المشروع: 
التحسين،  ونقاط  المشروع،  مميزات  لدراسة  بالدمام؛  المجتمع  كلية  شملت  األولى:  المرحلة 

ونتائج المشروع، ومستوى نجاحه.
المرحلة الثانية: تنظيم فعالية سنوية بالتعاون مع جمعية دار الخير، وإتاحتها للتنفيذ لجميع الكليات 

التي ترغب في تنفيذها.

تقرير تنفيذ المرحلة األولى من مشروع )تكافل المجتمعي(

تاريخ الحملة: 3-1437/9/18هـ
ساعات استقبال التبرعات: من الساعة 11 صباحًا إلى 2 ظهرًا

وسائل اإلعالن: الحساب الرسمي للكلية على تويتر + البريد االلكتروني الداخلي للكلية + رسائل 
.)Snapchat-WhatsApp( برامج التواصل االجتماعي

ما تم جمعه خالل الحملة: عدد 48 صندوق متنوع تشمل البنود اآلتية:

عدد الصناديق لكل صنف الصنف م

 7 حقائب 1

 12 أحذية 2

 9 العاب أطفال 3

1 أدوات منزل 4

 6 أدوات مطبخ 5

2 خاص )تجهيزات عرائس( 6

 3 أجهزة 7

 4 اكسسوارات منزل 8

1 اكسسوارات  شخصية 9
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مهام كلية المجتمع في المشروع:
1.  اإلعالن عن الحملة والتشجيع على المساهمة.

2.  استالم التبرعات وفرزها.
3.  تسليم التبرعات لجمعية دار الخير مع بيانات بما تم تسليمه.

مهام دار الخير في المشروع:
1.  توفير سيارات وسائقين الستالم التبرعات من كلية المجتمع بالدمام.

2.  تسليم التبرعات لمحتاجيها.
3.  تسليم الكلية كشف بما تم استالمه.

مراحل تسليم التبرعات لدار الخير
تم تسليم التبرعات على دفعتين

الدفعة األولى الخميس 1437/9/18هـ
الدفعة الثانية: األربعاء 1437/9/24هـ

إيجابيات المشروع:
1.  القبول الذي لقيه البرنامج من المجتمع.
2.  جودة كثير من التبرعات التي تم جمعها.

3.  مشاركة متطوعين من خارج الكلية في العمل.

الصعوبات التي واجهها المشروع:
في . 1 بالعمل  للمتطوعات  كبير  حد  إلى  مجهد  رمضان  خالل شهر  المشروع  على  العمل  كان 

المشروع، نظرًا لكون البرنامج يتم تنفيذه خالل ساعات الدوام الرسمي، فكان العمل في الفرز 
والتنظيم يحدث على فترات متقطعة حسب حجم العمل الرسمي للكلية.

صعوبة مشاركة بعض الموظفين الراغبين في التبرع ألن الحملة أثناء أوقات عملهم.. 2
تأجيل المتبرعين لتقديم تبرعاتهم إلى نهاية الحملة مما أدى إلى ضغط كبير على العاملين في . 3

االستقبال والفرز.
انشغال جمعية دار الخير خالل األيام األخيرة من رمضان في توزيع زكاة الفطر للمحتاجين أدى . 4

إلى استعجالهم في استالم التبرعات مما كان سببًا في زيادة الضغط إلنهاء الفرز والتغليف 
أثناء العمل في الحملة.

مقترحات التحسين للمراحل القادمة:
زيادة األعضاء المتطوعين من خارج الكلية.. 1
تمديد ساعات استقبال التبرعات لمدة ساعتين خارج وقت الدوام الرسمي.. 2
تنفيذ الحملة في شهر شعبان من كل عام.. 3
تحديد مقر دائم وثابت للمشروع.. 4
تكثيف التوعية بأهمية اإلحسان في العمل.. 5
تنفيذ حملة إعالنية قبل بدء المشروع بشهر على األقل لتشمل جميع وسائل اإلعالن )موقع . 6

الجامعة، حسابات تويتر، بانرات  رسائل بريد الكتروني لجميع منسوبي الجامعة(.
تحديد اللجان سنويًا )االستقبال، النقل، الفرز، اإلحصاء، التغليف، إعداد التقرير(.. 7
إشراك الطالب والطالبات في لجان المشروع.. 8
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صور من الحملة

إعالن الحملة:

صور لبعض التبرعات قبل الفرز:
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فرز التبرعات:

تجهيز الحاويات للتسليم:
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تقرير تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع )تكافل المجتمعي(

بداية استقبال التبرعات: 1438/7/26هـ
نهاية استقبال التبرعات: 1438/8/1هـ
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ثانيًا- مشروع العلم النافع

لمصادر  علمية  مكتبة  إنشاء  إلى  يهدف  كالبنيان،  مبادرة  مشاريع  أحد  وهو  مستدام  مشروع 
للمقررات؛  الدارسات  اجتياز  بعد  الدراسية  الكتب  حفظ  طريق  عن  الكلية  لتخصصات  المعلومات 
لتقليل األعباء المادية للدراسة على طالبات الكلية، إضافة إلى حفظ نعمة العلم باحترام الكتاب 
عوضًا عن التخلص منه، كما سيحقق المشروع الفائدة للطالبات المحتاجات دون الشعور بالحرج 

لكونه يخدم جميع الطالبات.

طريقة التنفيذ: 
اإلعالن عن المشروع للطالبات.. 1
توعية الطالبات بضرورة المحافظة على الكتب بحالة جيدة ليتسنى لهن التبرع بها للمشروع.. 2
تحديد موعد استالم الكتب بعد صدور النتائج لكل فصل دراسي.. 3
إنشاء ركن للحملة.. 4
استالم الكتب من الطالبات.. 5
إعداد السجالت الالزمة لإلعارة للطالبات المستفيدات.. 6
إنشاء قاعدة بيانات الكترونية تحوي أسماء وأعداد الكتب الدراسية المتوفرة في الكلية.. 7
تسليم المستفيدات الكتب بعد توقيعهن بالتعهد على المحافظة على سالمة الكتب.. 8
استالم الكتب من المستفيدات بعد اجتياز الطالبات لكل مقرر. . 9

التنفيذ:
اإلعالن: 1438/4/4هـ

تجهيز ركن التبرعات: 1438/4/7هـ
مدة تنفيذ الحملة:  اسبوعين 

البيانات التي تم إعدادها :      -  نموذج إعارة - نموذج تعهد
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ثالثًا- مشروع نحو القمة

هذا المشروع أحد مشاريع مبادرة كالبنيان، ويستهدف المشروع تقديم البرامج التدريبية المتنوعة 
لفئات األيتام بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لرعاية االيتام بالمنطقة الشرقية )بناء( )وجود( وألبناء 
المساجين بالتعاون مع جمعية )تراحم( بحيث تعزز تلك البرامج الجوانب النفسية واالجتماعية لتلك 
الفئات، وتكسبهم المهارات التي يحتاجونها لالعتماد على أنفسهم، وإتاحة الفرصة لهم لالنخراط 

في سوق العمل.

طريقة التنفيذ: 
التواصل مع جمعيات بناء وجود وتراحم لطرح المبادرة.. 1
تحديد البرامج التدريبية ومواعيدها.. 2
تحديد إمكانيات الكلية في تقديم تلك البرامج واالستعانة بمتطوعين من خارج الكلية للمساهمة . 3

في تقديم البرامج التي يتعذر على الكلية تنفيذها.
الرسمية . 4 التواصل  وعبر وسائل  وتراحم  وجود  بناء  جمعيتي  عن طريق  البرامج  لتلك  اإلعالن 

للكلية.
تنفيذ البرامج للفئات المستهدفة.. 5
استطالع آراء المستفيدين من البرامج ومعرفة احتياجهم المستقبلي من البرامج.. 6

بدء التنفيذ:

التعميم على أعضاء الكلية للمشاركة: 1438/4/3هـ

الدورات التدريبية التي تم تنفيذها للبرنامج للعام الجامعي 1438/1437هـ:
أواًل- تطوير الذات: ) إدارة الضغوط، أنماط الشخصية، اتخاذ القرار، أولويات االختيار، استمتعي 

بالتركيز، قبعات التفكير الستة(
ثانيًا- دورات تدريبية: )انفوجرافيك، انيميشن، برامج أوفيس، فيجوال بيسك، كيف تبدأ مشروعك، 

صانع األفالم(.
ثالثًا- مهارات حرفية: )تزيين الكيك، فن الصلصال(.

تاريخ أول دورة تدريبية في البرنامج للعام الحالي: 1438/6/29هـ
تاريخ آخر دورة تدريبية للبرنامج للعام الحالي: 1438/8/8هـ.
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البرامج التي تم تنفيذها:

:go animate دورة االنيميشن

التاريخ: 

عدد المستفيدات:

المحاضرة: 

اليوم الترفيهي: 

التاريخ: 

عدد المستفيدات:

1438/6/29هـ

 )17( مستفيدة

أ. ساره اليامي

 1438/7/7هـ

 )46( طفل
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دورة أولويات االختيار:

التاريخ: 

عدد المستفيدات:

المحاضرة: 

27 / 7 / 1438هـ

22 مستفيدة

أ. لمياء الجعفري

دورة اتخاذ القرار:

التاريخ: 

عدد المستفيدات:

المحاضرة: 

 23 / 7 / 1438هـ

17 مستفيدة

م. نهى سراج لبني

فن الصلصال:

التاريخ: 

عدد المستفيدات:

محاضرة استمتعي بالتركيز:

التاريخ: 

عدد المستفيدات:

المحاضرة: 

دورة مايكروسوفت اوفيس:

التاريخ: 

عدد المستفيدات:

المحاضرة: 

 7-9/ 7 / 1438هـ

10 من األطفال

13/ 7 / 1438هـ

12مستفيدة

أ. لمياء الجعفري

12-16 / 7 / 1438هـ

5 مستفيدة

أ. ضحى العميري
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أنماط الشخصية:

التاريخ: 

عدد المستفيدات:

المحاضرة: 

 19/ 7 / 1438هـ

19 مستفيدة

د. ايمان سعيد

صانع األفالم:

التاريخ: 

عدد المستفيدات:

المحاضرة: 

 8/ 8 / 1438هـ

10 مستفيدات

م. شادن مساعدة، الطالبة هند الكعبي

دورة قبعات التفكير الست:

التاريخ: 

عدد المستفيدات:

المحاضرة: 

كيف تبدأ مشروعك:

التاريخ: 

عدد المستفيدات:

المحاضرة: 

االنفوجرافيك:

التاريخ: 

عدد المستفيدات:

المحاضرة: 

 22 / 7 / 1438هـ

12 مستفيدة

أ. مي الكتبي

1 / 8 / 1438هـ

12 مستفيدة

أ. عائشة الملحم

23 / 7 / 1438هـ

6 مستفيدات

أ. نورة العتيبي
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رابعًا-   مشروع دعم

دعم هو أحد مشاريع مبادرة كالبنيان، وهو مشروع تنموي للدعم الفني النسائي ألجهزة الحاسب 
اآللي والجوال يسعى إلى إقامة ورش صيانة نسائية محترفة لألجهزة االلكترونية؛ لتكون كلية 
المجتمع هي مركز للتدريب المجتمعي للصيانة داخل الكلية، وينفذ عن طريق إقامة برنامج تدريبي 
احترافي، بالتعاون مع مدربين أكفاء لتدريب فريق دعم نسائي، مكون من طالبات وأعضاء هيئة 
تعليمية من داخل الكلية والراغبات في التدريب من خارج الكلية، وتدريبهن على أعلى مستوى، 
وإقامة مركز تدريب دائم يعتمد بعد تدريب الدفعة األولى من المتدربات عليهن في استمرارية 
للتبرع  سنوية  حملة  المشروع  يتخلل  المستدامة،  المجتمعية  الخدمة  وتحقيق  ونجاحه  البرنامج 
باألجهزة، يتم عمل الصيانة الالزمة لها من قبل الفريق تحت التدريب؛ إلكساب المتدربات مهارات 
حرفية، وتأمين فرصة عمل لخريجات الكلية المتدربات على المشروع، وتحقيق الخدمة المجتمعية 
المستدامة بقيام الدارسات في البرنامج بتشغيل مركز التدريب الدائم للبرنامج، والمساهمة في 
الحفاظ على البيئة بإعادة التدوير، ودعم المحتاجات بأجهزة الحاسب اآللي التي تم عمل الصيانة 

الالزمة لها من قبل المتدربات.

أهداف  مشروع دعم:

إنشاء مركز للتدريب المهني في الكلية لطالبات قسم الحاسب اآللي، والراغبين من المجتمع . 1
المحلي إلتقان عمليات الصيانة ألجهزة الحاسب اآللي وأجهزة الجوال واكسابهن الخبرة في 

هذا المجال.
المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول إلى المهنية.. 2
المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على البيئة بإعادة التدوير بالتعاون مع . 3

جمعية ارتقاء الخيرية.
استفادة الطالبات المحتاجات ألجهزة حاسب آلي من األجهزة القابلة لالستعمال التي تم عمل . 4

الصيانة الالزمة لها من قبل المتدربات.
حفظ النعمة اإللكترونية . . 5
فتح مجاالت عمل جديدة للمواطنات.. 6
دعم المتدربات ذوات الكفاءة بإنشاء ورشة نسائية لصيانة أجهزة الحاسب اآللي  والجوال بعد . 7

التخرج من المشروع.
إكساب المواطنات حس المسؤولية، وإشراكهن في الخدمة المجتمعية.. 8
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طريقة التنفيذ:

إيجاد جهة داعمة لتقديم دورات تدريبية متخصصة.	 
اإلعالن عن المشروع.	 
تشكيل فريق الدعم من الطالبات واألعضاء.	 
بتدريب 	  الكلية  داخل  التدريب  ورشة  وتشغيل  المجتمع  خدمة  باستمرارية  الدعم  فريق  تعهد 

الفرق القادمة بعد  اكتمال حصولهن على التدريب.
تدريب فريق الدعم.	 
تجهيز ورشة الصيانة داخل الكلية.	 
تنفيذ حملة للتبرع باألجهزة:	 

نوع 	  الهاتف،  رقم  الهوية،  رقم  المتبرع،  )اسم  تشمل  للتبرعات  الالزمة  البيانات  إعداد 
الجهاز( وبيانات المستفيدين التي تشمل بيانات المستفيد.

اقامة ركن للحملة  في الوقت المحدد.	 
استالم األجهزة من المتبرعين وتدوين بياناتهم.	 
تسليم األجهزة لفريق الدعم.	 
إتاحة األجهزة الصالحة لالستخدام للراغبات باالستفادة منها في وحدة اإلرشاد الطالبي 	 

لضمان المحافظة على خصوصية المستفيدين ومراعاة لمشاعرهم.
إعادة تدوير األجهزة التالفة بالتعاون مع جمعية ارتقاء.	 

تجهيز وافتتاح ورشة الصيانة النسائية بالتعاون مع الجهة الداعمة على تكلفتها، واتاحتها لخريجات 	 
المشروع المتدربات لمدة عام؛ يتم تشغيل الورشة خاللها من قبل الخريجات والمتدربات من 

المجتمع؛ بريع عائد لهن، ويتحملن التكلفة المادية للورشة مستقباًل.

بدء التنفيذ: 

الجهة الداعمة:  تبنت لجنة »على ناصية حلم« المشروع.
تشكيل فريق العمل:

اختيار رئيسة الفريق: تولت رئاسة المشروع المعيدة بقسم الحاسب اآللي بكلية المجتمع المعيدة/ 
نورة العتيبي.

اإلشراف على التدريب: مديرة مكتب التدريب األستاذة/ الريم القو
بدء تسجيل األعضاء المتطوعين في البرنامج: 1438/4/3هـ.

بدء تسجيل المتدربات: 1438/6/21هـ.
االجتماع مع ممثلة )على ناصية حلم( لمناقشة تفاصيل المشروع ووقت التنفيذ: 1438/7/9هـ

وقت بدء التدريب: : خالل العام الجامعي 1438- 1439ه
افتتاح الورشة النسائية: بعد تخريج أول دفعة من البرنامج.
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عاشرًا: حفل تخرج دفعة ١٤3٧هـ - ١٤3٨هـ     

تاريخ الحفل: يوم الخميس 6 رمضان 1438هـ 
موعد الحفل: 9:30 مساء – 12:00 صباحًا

الموقع: القاعة الكبرى للمؤتمرات في المدينة الجامعية الجديدة بالراكة.
نبذة عن الحفل: أقيم حفل تخريج طالبات كلية المجتمع بحضور عدد من قيادات الجامعة، وعميدات 
الكليات ووكيالتها وأمهات الخريجات ومنسوبات الكلية، وجرت فيه مراسم تخريج )306( طالبة من 

الكلية.

أعمال الحفل و االستعدادات المصاحبة: 
لجنة . 1  – الطالبات  لجنة مسيرة   ( وهي  اللجان  على مسؤوالت  المهام  وتوزيع  اللجان  تنظيم 

مسيرة األعضاء – لجنة استقبال كبار الشخصيات – لجنة تقنية المعلومات – لجنة استقبال 
األمهات – لجنة األمن (.

توزيع بطاقات الدعوة:. 2
. تجهيز ركن خاص بتوزيع بطاقات الدعوة للخريجات و األمهات .

كلية  ووكيالت  الكلية  عميدة  قبل  من  الشخصيات  كبار  من  لمدعوات  خاصة  دعوات  إعداد   .
المجتمع .

استقبال المدعوات:. 3
الشخصيات  كبار  استقبال  لجنة  قبل  من  األمهات  واستقبال  الشخصيات  كبار  استقبال   .

واألمهات وتوجيههم إلى األماكن المخصصة لهم.
. استقبال الطالبات و توجيههم إلى أماكنهم المخصصة للقيام بالمسيرة من قبل لجنة مسيرة 

الطالبات.
للمسيرة  استعدادًا  المخصصة  أماكنهم  إلى  وتوجيههم  التعليمية  الهيئة  أعضاء  استقبال   .

التي تولت تنظيمها لجنة مسيرة األعضاء.

فقرات الحفل:
االفتتاحية.. 1
مسيرة أعضاء هيئة تدريس كلية التربية ثم  مسيرة أعضاء كلية المجتمع.. 2
مسيرة طالبات كلية التربية ثم مسيرة طالبات كلية المجتمع.. 3
السالم الملكي.. 4
القرآن الكريم.. 5
فيديو نبذة عن كلية التربية.. 6
كلمة وكيلة كلية التربية.. 7
فيديو انفو غرافيك نبذة عن كلية المجتمع.. 8
كلمة عميدة كلية المجتمع.. 9

كلمة الخريجات من كلية التربية.. 10
كلمة الخريجات من كلية المجتمع.. 11
عرض وكالة شؤون الطالبات بالجامعة .. 12
مسيرة طالبات كلية التربية مع قراءة األسماء.. 13
مسيرة طالبات كلية المجتمع مع قراءة األسماء.. 14
فقرة العد التنازلي مع القبعات.. 15
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التغطية اإلعالمية:
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٤- المطبوعات 
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٥- خطابات الشكر
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