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١٤3٨-١٤3٩هـ،  الجامعي  العام  وتميز  بنجاح  المجتمع  كلية  أنهت  وتوفيقه  الله  بحمد   
والذي كان عامًا متوازنًا في االنجاز غطى جميع أهداف الكلية التي تسعى لها.

فعلى الصعيد اإلداري حققت الكلية بحمدالله تعالى اإلندماج بين مقري الكلية بالدمام والقطيف 
بنسبة 100% وقد انضم إلى الكلية مقرًا ثالثًا في الراكة للطالب ليصبح للكلية ثالثة مقرات تقدم 

برامج دراسية للطالب بعد أن كانت البرامج مقتصرة على طالبات.

العلوم  دبلوم  لبرنامج  المدنية  الخدمة  تصنيف  على  الكلية  حصلت  األكاديمي  الصعيد  وعلى 
اإلدارية والمالية لثالثة مسارات )التمويل، االستثمار، واإلمداد(، كما خطت الكلية خطواتها األولى 
الكلية  بدأت  االحترافية. هذا وقد  الشهادات  اختبار  لدخول  الخريج مؤهاًل  ليكون  برامجها  لتطوير 
األول  االجتماع  عقد  بعد  المهنية  والسالمة  األمن  لبرامج قسم  الدراسية  الخطة  إعداد  إجراءات 
للجنة االستشارية للبرنامج. كما عقدت ورش عمل مع عدد من الجهات الحكومية واألهلية )لجنة 
التأمين في الغرفة التجارية – مدير مؤسسة النقد – معهد لوجستيات الشرق األوسط للتدريب 
– ممثل مايكروسوفت – ممثل اوراكل – مدير أكاديمية سيسكو( لمعرفة متطلبات سوق العمل 
في البرامج المزمع إنشائها، وقامت بإعداد خطة لبرنامج التأمين المطور وذلك بإبرام عقد معرفي 
المعهد العتماد  مع  عمل  ورشة  كذلك  عبدالعزيز،  الملك  بجامعة  والدراسات  البحوث  مع معهد 

.)cii( برنامج التأمين المطور من جمعية التأمين البريطانية

حققت الكلية خالل هذا العام العديد من اإلنجازات في مجاالت الجودة حيث حصلت على اعتماد 
استبانات عمادة  لتعبئة  الثالثة نسبة 100% في مدى االستجابة  للمرة  كما حققت  األيزو 9001، 

الجودة واالعتماد األكاديمي الخاصة بالطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

وعلى صعيد البحث العلمي بلغ عدد المجموعات البحثية المسجلة في كلية المجتمع )20( مجموعة 
العلمي لها في  النتاج  البحثي 100% في ثالث مجموعات تم نشر  بحثية، وبلغت نسبة االنجاز 
مجالت علمية مصنفة عالميا. وبذلك بلغ عدد األبحاث العلمية المنشورة للكلية في مجالت علمية 

عالمية خمسة أبحاث في العام 2018.

وقد تميزت الكلية خالل هذا العام بالخدمة المجتمعية حيث حصدت الموظفة مروة التيسان من 
الجامعة ألكبر عدد ساعات خدمة مجتمعية فردية، واستمر  جائزة حصاد  الطالبية  الشؤون  وكالة 
تقديم عدد من المبادرات لألنشطة الطالبية )مبادرة عنفوان لصقل السمات الشخصية، التجارة 
المستحدثة كما استمر  البرامج  العديد من  إلى  الشبابية( إضافة  المشاريع  لرفع مستوى  مهارة 
مكتب التدريب في تقديم مبادراته )متقن ومتأهب( لتأهيل الخريجات لسوق العمل، واستمرت 
تحت مسمى  للمبادرة  خامسًا  (وأضافت مشروعًا  )كالبنيان  مبادرتها  تقديم مشاريع  الكلية في 
بمشروع  خاصًا  مكتبًا  تجهيز  تم  كما  المجتمع،  فئات متعددة من  منه  استفادت  والذي  »واعي« 

العلم النافع. 

وأطلقت الكلية ثالث مبادرات لبرنامج التنمية البشرية أحد برامج رؤية المملكة 20٣0 وهي مبادرة 
منى  الدكتورة/  المجتمع  وخدمة  والتطوير  للتدريب  الكلية  وكيلة  سعادة  قدمتها  النبوغ  حاضنة 
الغامدي، ومبادرة مركز سمو األمير محمد بن سلمان للتميز التي قدمها الدكتور/ شحادة الغرايبه، 

ومبادرة مدير المستقبل قدمها الدكتور/ حسن حافظ.

وُأقيمت العديد من الورش التدريبية من قبل وحدتي الخدمات اإلرشادية والخريجات، كما قدمت 
وحدة التعليم اإللكتروني عددًا من الدورات التدريبية إضافة إلى عقد سلسلة من الدورات التدريبية 

في ريادة األعمال وعدد من المسابقات في مجال البرمجة.
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ولم تهمل الكلية الحمالت التثقيفية والخيرية فاستمر تنفيذ حملة تسجيل الطالبات على موقع 
LinkedIn، وحملة سلة الرمضانية وكسوة الشتاء.

وحرصت الكلية خالل العام الجامعي 14٣9/14٣8هـ، على إقامة العديد من المعارض التي تظهر 
وأقامت  الطالبات،  تخرج  لمشاريع  معرضًا  فأقامت  فيها،  الدارسين  وتميز  وأنشطتها  جهودها 
معارض للمساهمة في التوعية والتثقيف وخدمة المجتمع كمعرض »بيئة بال مخدرات« ومعرض 

أرب »الشراء الذكي«.

كما نال جانب األمن والسالمة نصيبًا من تلك االنجازات فتم تطبيق إخالء تجريبي للكلية وزودت 
مباني الكلية باإلرشادات الالزمة لعمليات االخالء، كما تم التأكد من سالمة التجهيزات المتوفرة 
داخل المباني، وتقديم ورشة عن إدارة األزمات لتوعية منسوبات الكلية بمقري الدمام والقطيف 
عن مفهوم األزمة وسماتها وأسبابها ومراحل تطورها وخطوات التعامل معها إضافة إلى عرض 

نماذج لألخطار.

الشعوب  فعاليات  فأقامت  الكلية  قبل  من  اهتمامًا  والترفيهي  االجتماعي  الجانب  وشهد 
األنشطة  وأقامت  الجامعة  لشاطئ  زيارات  ونفذت  والتكريم  للمعايدة  وحفالت  لمنسوباتها 

الرياضية.

وقدمت كلية المجتمع للوطن هذا العام عدد )270( خريجة حاصلة على شهادة الدبلوم المتقدم في 
علوم الحاسب اآللي، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، التأمين، اإلمداد، المالية واالستثمار 

باللغة االنجليزية.

وفي الختام أتقدم بكل الشكر والتقدير لجميع العاملين في كلية المجتمع من أعضاء هيئة تعليمية 
وإدارية ولسعادة وكيالت الكلية: الدكتورة عزة الغامدي-وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية، والدكتورة 
منى الغامدي- وكيلة الكلية للتدريب والتطوير وخدمة المجتمع ، والدكتورة/ فاطمة الرواجح- وكيلة 
الكلية، والدكتورة/ فوزية الشمري-وكيلة الكلية للشؤون الطالبية، ورئيسات األقسام: الدكتورة 
قسم  -رئيسة  البيه  هبة  والدكتورة  والمالية،  اإلدارية  العلوم  قسم  عبدالجليل-رئيسة  يسرية 

الحاسب اآللي، على عطائهم المتميز والمنقطع النظير خالل العام الجامعي.

والشكر موصول لقادة جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة 
الدكتور/ عبدالله الربيش لكل الدعم الذي حظيت به الكلية خالل العام الجامعي 14٣8-14٣9هـ.
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سارت كلية المجتمع منذ نشأتها في العام 142٣هـ، وحتى تاريخه في سلسلة من التطورات   
والتغيرات المطردة التي تحولت فيها الكلية من كلية أنشأت الستيعاب األعداد المتزايدة للقبول 
من  سلسلة  وتقدم  نوعيًا  لتتغير  فقط،  واحد  برنامج  في  الدبلوم  درجة  بتقديم  الجامعات  في 
البرامج األكاديمية المتنوعة والمالئمة الحتياجات سوق العمل لقسمي  العلوم اإلدارية والمالية 
بمساراته األربعة )التأمين، التمويل، اإلمداد، االستثمار( والحاسب اآللي بمساراته الثالث )تقنية 
اإلمكانيات  بأعلى  اإلنجليزية  باللغة  تقدم  التي  الحاسب(  وعلوم  المعلومات  نظم  المعلومات، 

البشرية والمادية، لتخرج كوادر ذات كفاءة وثقة بالنفس مدربة تدريبًا عاليًا.
   

  يدرس الطالب في كلية المجتمع ما يزيد عن اثنين وتسعين وحدة دراسية محتسبة لغرض التخرج، 
باإلضافة إلى برامج تدريبية تحقق للطالب مزية التعلم المستدام، وتعمل على صقل مهاراته، 

وترفع مستوى ثقافته المهنية.

كلية المجتمع في سطور



الرؤية والرسالة واألهداف
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الـرؤيـة 

الريادة في تقديم برامج متنوعة تلبي حاجة المجتمع.

الرسالة

تخريج كفاءات تلبي حاجة سوق العمل من خالل برامج تتفق مع معايير الجودة وتسهم في خدمة 
المجتمع.

التميز في التعلم واألداء

التفاعل البناء مع المجتمع

التكامل والتوازن في بناء شخصية الطالب

األهداف الرئيسة

.1

.2

.٣



أواًل: 
العملية التعليمية وتطويرها
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١.   الطالب.

نموذج رقم )١(
األقسام العلمية بالكلية موزعة حسب الدرجة التي تمنحها عام 14٣9/14٣8هـ

تخصصات برامج الدراسات العليا التخصصات
 بمرحلة الدبلوم 

الجامعي

التخصصات
 بمرحلة 

البكالوريوس
القسم

دبلوم ماجستير زمالة دكتوراه

ـ ـ ـ ـ
1- علوم الحاسب
2- نظم معلومات

٣- تقنية المعلومات
ـ الحاسب اآللي

ـ ـ ـ ـ

1- االستثمار
2- التمويل
٣- التأمين

4- إدارة إمداد

ـ  العلوم االدارية 
والمالية

ـ ـ ـ ـ سبعة تخصصات ـ المجموع

نموذج رقم )2(
الطلبة المستجدون )البكالوريوس / الدبلوم الجامعي( عام 14٣9/14٣8هـ

اإلجمالي
الطالبات المجموع الطلبة

 غير
سعودي سعودي  غير

سعودي سعودي  غير
سعودي سعودي

٥٨3 1٥ ٥٦8 14 49٦ 1 7٦
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نموذج رقم )3(
الطلبة المقيدون )البكالوريوس / الدبلوم الجامعي( عام 14٣9/14٣8هـ

المجموع السنة الثالثة السنة الثانية السنة التحضيرية السنة
والجنس 

 القسم
طالبات(التخصص( طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طلبة

٥01 1 ٥01 1 سعودي
التحضيرية

10 0 10 0 غير سعودي

٦٣ 1٦ 19 0 44 1٦ سعودي  علوم
الحاسب

 قسم
 الحاسب
اآللي

2 1 1 0 1 1 غير سعودي

9٣ 0 ٥2 0 41 0 سعودي  نظم
1معلومات 0 0 0 1 0 غير سعودي

82 0 ٣٥ 0 47 0 سعودي  تقنية
0معلومات 0 0 0 0 0 غير سعودي

24٣ ٣0 24٣ ٣0 سعودي  إدارة أعمال
عامة

 قسم
 العلوم
 اإلداريه
والمالية

1 0 1 0 غير سعودي

91 0 91 0 سعودي
تمويل

0 0 0 0 غير سعودي

40 0 40 0 سعودي
استثمار

0 0 0 0 غير سعودي

٣٣ 0 ٣٣ 0 سعودي
تأمين

0 0 0 0 غير سعودي

20 0 20 0 سعودي  إدارة
1اإلمداد 0 1 0 غير سعودي

١23١ ٤٧ 2٩0 0 3٧٥ ٤٦ ٥0١ ١ سعودي
المجموع

١٦ ١ 2 0 3 ١ ١0 0 غير سعودي
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نموذج رقم )٤(
الطلبة الخريجون )البكالوريوس / الدبلوم الجامعي( عام 14٣9/14٣8هـ

اإلجمالي
المجموع طالبــات طلبــة الجنس والجنسية

القسم )التخصص(
 غير

سعودي سعودي  غير
سعودي سعودي  غير

سعودي سعودي

27 0 27 0 27 - - استثمار

كلية المجتمع

 الدمام + القطيف

87 1 8٦ 1 8٦ - - التمويل

٣7 0 ٣7 0 ٣7 - - التأمين

18 0 18 0 18 - - إدارة اإلمداد

4٦ 0 4٦ 0 4٦ - - تقنية معلومات

17 0 17 0 17 - - علوم الحاسب

48 0 48 0 48 - - نظم معلومات

2٧0 ١ 2٦٩ ١ 2٦٩ - - اإلجمالي

نموذج رقم )٥(
الطلبة المستجدون بمرحلة البكالوريوس )التعليم عن بعد( عام 14٣9/14٣8 هـ

*ال ينطبق

*ال ينطبق

نموذج رقم )٦(
الطلبة المستجدون بمرحلة البكالوريوس )التعليم عن بعد( عام 14٣9/14٣8 هـ
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*ال ينطبق

نموذج رقم )٧(
الطلبة المستجدون بمرحلة البكالوريوس )التعليم عن بعد( عام 14٣9/14٣8 هـ

نموذج رقم )٨(
عدد الطالب المنسحبين والراسبين والمفصولين والمنقطعين عن الدراسة عام 14٣9/14٣8هـ

 عدد الطالب المنقطعين
عن الدراسة

خالل العام ١٤3٩/١٤3٨هـ

عدد الطالب المفصولين
خالل العام ١٤3٩/١٤3٨هـ

عدد الطالب المنسحبين
خالل العام ١٤3٩/١٤3٨هـ

عدد الطالب الراسبين
خالل العام ١٤3٩/١٤3٨هـ

 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

%9.09 1٣2 - - %2.٣4 ٣4 %9.44 1٣7 السنة التحضيرية

%1.٣0 19 %0.0٦ 1 %0.0٦ 1 %٦.47 94 السنة األولى

%0.27 4 - - - - %1.8٦ 27 السنة الثانية

%١0.٦٦ ١٥٥ %0.0٦ ١ %2.٤ 3٥ %١٧.٧٨ 2٥٨ اإلجمالي
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نموذج رقم )٩(
التدريب العملي الذي قدمته الكلية للطالب عام 14٣8هـ/14٣9هـ

 عدد الطلبة
 المستفيدين من

التدريب
مدة التدريب جهة التدريب القسم الكلية

1 شهرين العالقات العامة

العميدة

كلية المجتمع

1 ٦ شهور مديرة المكتب

2 مديرة المكتب شهرين

2 ٣ شهور
 وحدة التطوير وتنمية
 مهارات أعضاء الهيئة
التعليمية واإلدارية  وكالة التطوير والتدريب

والتعليم المستدام
1 4 شهور  مكتب التدريب والتعليم

المستدام

1 8 شهور القبول والتسجيل
وكالة الشؤون األكاديمية

1 8 شهور اإلرشاد الجامعي

1 األنشطة الالمنهجية ٦ شهور
وكالة شؤون الطالب

1 األنشطة الالمنهجية ٣ شهور ونصف

1 شهر ونصف قسم الحاسب األلي
األقسام األكاديمية

1 شهرين قسم إدارة أعمال

1  قسم اإلحصاءات شهرين
والمعلومات وكيلة الكلية

٣  وكالة الشؤون المالية ٣ أسابيع
واإلدارية

 وكالة الشؤون المالية
واإلدارية

نموذج رقم )١0(
الطلبة الدراسات العليا )مستجدون( عام 14٣9/14٣8 هـ

*ال ينطبق

*ال ينطبق

*ال ينطبق

نموذج رقم )١١(
الطلبة الدراسات العليا )مقيدون( عام 14٣9/14٣8 هـ

نموذج رقم )١2(
الطلبة الدراسات العليا )خريجون( عام 14٣9/14٣8 هـ
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 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 للكلبات 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

 دراسة السجالت األكاديمية للطالب المتوقع تخرجهم والعمل على ادراج المقررات المتبقية 	 
لهم ضمن مقررات  الجدول الدراسي لتسريع عملية التخرج. 

 عمل دراسة للمقررات التي حققت نسبة رسوب عالية والعمل على ادراجها في كل فصل 	 
دراسي .

 اتاحة بعض المقررات كونها متطلب لمقررات اخرى في كل فصل دراسي لمنع تعثر الطالب. 	 
 عقد اجتماعات دورية للمشرفات األكاديميات مع الطالبات تضمنت شرح لألنظمة االكاديمية 	 

) التعثر – الحرمان – االنقطاع- االنذارات(.  
تطبيق استراتيجية تعليم األقران للطالبات في بعض المقررات الدراسية.	 
اتاحة تسجيل متطلبات الجامعة من مقررات اإلسالمية  لطالبات السنة التحضيرية مما يساعد 	 

الطالبة على التخرج مبكرًا وايضًا تحسين معدالتهن.
 عمل فعاليات وأنشطه عن أنظمة القبول والتسجيل.	 

٣ 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 الدمام

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )١٥(

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

٥٣.٣ ٥٦.7 240 2٥٥ 1٦ 17 ٥0 GF1 1
٦٣.٣ ٥0 28٥ 22٥ 19 1٥ ٥0 GF2 2
٥٣.٣ ٥0 240 22٥ 1٦ 1٥ ٥0 GF3 ٣
7٣.٣ ٥٦.7 ٣٣0 2٥٥ 22 17 ٥0 GF4 4
٥0 ٥0 22٥ 22٥ 1٥ 1٥ ٥0 GF5 ٥
٥0 70 22٥ ٣1٥ 1٥ 21 ٥0 GF6 ٦

٥٣.٣ 70 240 ٣1٥ 1٦ 21 ٥0 GF7 7
2٣.٣ 4٦.7 10٥ 210 7 14 4٥ FF1 8
٣٦.7 ٥٣.٣ 1٦٥ 240 11 1٦ 4٥ FF2 9
٣٣.٣ 1٣.٣ 1٥0 ٦0 10 4 4٥ FF3 10
4٦.7 ٦٣.٣ 210 28٥ 14 19 4٥ FF4 11
٣٣.٣ 40 1٥0 180 10 12 ٣٦ FF5 12

0 ٦.٦7 0 ٣0 0 2 ٣٦ FF6 1٣
0 ٣.٣٣ 0 1٥ 0 1 ٣٦ FF7 14

٦.٦7 0 ٣0 0 2 0 ٣٦ FF8 1٥
٦0 10 270 4٥ 18 ٣ ٣٦ FF11 1٦

٦٦.7 4٦.7 ٣00 210 20 14 ٥0 FF12 17
٦٦.7 ٥٣.٣ ٣00 240 20 1٦ 4٥ FF13 18
٥0 ٥٦.7 22٥ 2٥٥ 1٥ 17 4٥ FF14 19

2٣.٣ 4٦.7 10٥ 210 7 14 4٥ FF15 20
٦0 ٥٦.7 270 2٥٥ 18 17 ٥0 GG1 21
70 ٥0 ٣1٥ 22٥ 21 1٥ ٥0 GG2 22
20 ٦٣.٣ 90 28٥ ٦ 19 ٥0 FG1 2٣

7٣.٣ 4٣.٣ ٣٣0 19٥ 22 1٣ ٥0 FG2 24
٣٣.٣ 4٦.7 1٥0 210 10 14 ٥0 FG3 2٥
7٦.7 ٦٣.٣ ٣4٥ 28٥ 2٣ 19 ٣0 LH.503 2٦
٣0 ٥٣.٣ 1٣٥ 240 9 1٦ ٣0 LH.504 27
40 1٣.٣ 180 ٦0 12 4 ٣0 LH.501 28

 متوسط نسبة شغل
القاعات الدراسية ٥٦١0 ٥٥٥0 3٧٤ 3٧0 ١23٥ 2٨  المجموع

الكلي
%٤٤ %٤٤.٥
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مقر القطيف

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )١٥(

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

٦٣.٣ 20 28٥ 90 19 ٦ ٣0 GF1 1
4٣.٣ ٦٣.٣ 19٥ 28٥ 1٣ 19 ٣0 GF2 2
40 ٣٦.7 180 1٦٥ 12 11 ٣0 GF3 ٣
0 20 0 90 0 ٦ ٣0 GG1 4

٣٦.7 ٣0 1٦٥ 1٣٥ 11 9 ٣0 GG2 ٥
٦٣.٣ 10 28٥ 4٥ 19 ٣ ٣0 GG3 ٦
20 ٣٦.7 90 1٦٥ ٦ 11 ٣0 N14 7
0 ٦.٦7 0 ٣0 0 2 ٣0 N15 8

٣٦.7 ٣٦.7 1٦٥ 1٦٥ 11 11 ٣0 N40 9
10 0 4٥ 0 ٣ 0 ٣0 TH4 10

 متوسط نسبة شغل
القاعات الدراسية ١٤١0 ١١٧0 ٩٤ ٧٨ 300 ١0  المجموع

الكلي
%٩.2 %١١.١
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 5/1   
عدد المختبرات والمعامل المتاحة للكلية أو الجهة، والطاقة االستيعابية لكل منها، البرامج 

العملية التي قدمت فيها

مقر الدمام

 نسبة شغل معامل
الكلية

 إجمالي عدد الساعات
 في الفصل

الدراسي )١٥) أسبوعًا

 عدد الساعات المقدمة
/ أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م
 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

٥٣.٣ ٦٦.7 240 ٣00 1٦ 20 ٣2 CL1 1
٦0 ٦٦.7 270 ٣00 18 20 ٣2 CL2 2

7٣.٣ ٦٦.7 ٣٣0 ٣00 22 20 ٣2 CL3 ٣
8٦.7 ٦٦.7 ٣90 ٣00 2٦ 20 ٣2 CL5 4
4٣.٣ ٦.٦7 19٥ ٣0 1٣ 2 ٣2 CL6 ٥
100 100 4٥0 4٥0 ٣0 ٣0 ٣2 CL7 ٦
100 100 4٥0 4٥0 ٣0 ٣0 ٣2 CL8 7
100 100 4٥0 4٥0 ٣0 ٣0 ٣2 CL9 8
100 100 4٥0 4٥0 ٣0 ٣0 ٣2 CL10 9
20 20 90 90 ٦ ٦ ٣2 4214a 10
0 ٦.٦7 0 ٣0 0 2 ٣2 4115 11

 متوسط نسبة شغل
المعامل 33١٥ 3١٥0 22١ 2١0 3٥2 ١١  المجموع

الكلي
%2٥ %2٦.3

مقر القطيف

 نسبة شغل معامل
الكلية

 إجمالي عدد الساعات
 في الفصل

الدراسي )١٥) أسبوعًا

 عدد الساعات المقدمة
/ أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م
 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

2٣.٣ ٥0 10٥ 22٥ 7 1٥ ٣0 L18 1
1٣.٣ 0 ٦0 0 4 0 ٣0 L20 2
1٣.٣ 1٣.٣ ٦0 ٦0 4 4 ٣0 L23 ٣
4٣.٣ ٥٦.7 19٥ 2٥٥ 1٣ 17 ٣0 L26 4
٦٦.7 ٥0 ٣00 22٥ 20 1٥ ٣0 L52 ٥
٥0 ٦0 22٥ 270 1٥ 18 ٣0 L54 ٦
0 ٣0 0 1٣٥ 0 9 ٣0 L55 7

٦.٦7 10 ٣0 4٥ 2 ٣ ٣0 L56 8
2٣.٣ 4٦.7 10٥ 210 7 14 ٣0 L57 9
20 20 90 90 ٦ ٦ ٣0 L58 10

 متوسط نسبة شغل
المعامل ١١٧0 ١٥١٥ ٧٨ ١0١ 300 ١0  المجموع

الكلي
%١2 %٩.2
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2.  أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

نموذج رقم )١3(
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عام 14٣9/14٣8هـ )*(

1/2 – تعبئة النماذج رقم )1٣( حتى رقم )22(

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

14 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 سعودي
حاسب اآللي
ـ القطيف ـ 

19 1 0 0 0 0 1٦ 0 ٣ 1 0 0 0 0 غير سعودي

١2 0 0 0 ٦ 0 ٦ 0 0 0 0 0 0 0 سعودي
حاسب اآللي

ـ الدمام ـ 
٨ ١ 0 0 0 0 ٥ 0 ٣ 1 0 0 0 0 غير سعودي

٩ 0 0 0 ٣ 0 ٦ 0 0 0 0 0 0 0 سعودي
 برامج العلوم

اإلدارية والمالية
20 ١١ 0 0 0 0 1٣ 0 7 11 0 0 0 0 غير سعودي

١ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 سعودي
 العلوم

المساندة
3 ١ 0 0 0 0 0 0 ٣ 1 0 0 0 0 غير سعودي

3٦ 0 0 0 ١٦ 0 20 0 0 0 0 0 0 0 سعودي

اإلجمالي
٥0 ١٤ 0 0 0 0 3٤ 0 ١٦ ١٤ 0 0 0 0 غير سعودي

)*( يجب أن يشمل هذا النموذج جميع أعداد المحاضرين والمعيدين المبتعثين إلى داخل أو خارج المملكة.
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نموذج رقم )١٤(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المتفرغين خالل العام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )١٥(
مشاركات وحضور أعضاء هيئة التدريس في الندوات أو المؤتمرات أو اللقاءات العلمية أو 

الدورات التدريبية داخل المملكة عام 14٣9/14٣8هـ )*(

مالحظات
تفرغ جزئي تفرغ تام   الدرجة 

العلمية القسم الكلية/الجهة
أنثى ذكر أنثى ذكر

0 0 0 0 أستاذ

 الحاسب
 اآللي

 كلية المجتمع
مقر الدمام

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

مبتعثات 0 0 ٥ 0 محاضر
مبتعثات 0 0 12 0 معيد

0 0 0 0 مدرس
0 0 0 0 أستاذ

 برامج
 العلوم
 اإلدارية
والمالية

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

مبتعثات 0 0 2 0 محاضر
مبتعثات 0 0 8 0 معيد

0 0 0 0 مدرس
0 0 0 0 أستاذ

 العلوم
المساندة

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

مبتعثات 0 0 1 0 محاضر
0 0 0 0 معيد
0 0 0 0 مدرس

اإلجمالي
المجموع دورات تدريبية لقاء علمي مؤتمر ندوة

نوع المشاركة  الكلية /
الجهة

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

92 - - ٥7 44 1٣ 4 4 - 4 4 - 27 19 8 حضور فقط

 كلية
المجتمع

- - - - - - - - - - - - - - -

 المشاركة ببحث
 علمي أو القاء

 محاضرة أو
 كمدرب

أو
 ...... 

٩2 - - ٥٧ ٤٤ ١3 ٤ ٤ - ٤ ٤ - 2٧ ١٩ ٨ حضور

اإلجمالي

- - - - - - - - - - - - - - -

 المشاركة ببحث
 علمي أو القاء

 محاضرة أو
 كمدرب

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

تدريبية خارج المملكة عام 14٣9/14٣8هـ

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

- - - - - - - - - - - - - - - حضور فقط

 كلية
المجتمع

٦ - - - - - 1 1 - ٥ ٣ 2 - - -

 المشاركة
 ببحث علمي

 أو القاء
 محاضرة أو

 كمدرب
أو

 ...... 

- - - - - - - - - - - - - - - حضور

اإلجمالي

- - - - - - ١ - - ٥ 3 2 - - -

 المشاركة
 ببحث علمي

 أو القاء
 محاضرة أو

 كمدرب
أو

 ...... 

نموذج رقم )١٧(
أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على اتصال علمي خالل العام 14٣9/14٣8هـ

*ال يوجد

*ال يوجد

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

14٣9/14٣8هـ
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نموذج رقم )١٩(
أعداد أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز علمية خالل عام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )20(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم تعيينهم أو التعاقد معهم خالل عام 

14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )2١(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم إعارتهم أو انتدابهم خالل عام 

14٣9/14٣8هـ

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

 لقاء جهود الدكتورة في خدمة
 المجتمع بالتدريب االحترافي

المتخصص لعدة دورات دولية
 تأليف عدد من المناهج
 الحاسوبية المتخصصة

 والمعتمدة للتدريس في عدد
من المعاهد والمراكز

ريادة األعمال  اتحاد رواد األعمال
العرب

وسام ريادة األعمال

ضمن تكريم
 أهم 100 شخصية

عربية مؤثرة بالمجتمع

 فدوى عيسى
السليم 1

مقر الدمام

اإلجمالي
المجموع مدرس لغة معيد محاضر أستاذ مساعد

الجنسية
أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

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

10 -- -- -- --- -- --- --- --- ٥ ٥ غير سعودي

مقر القطيف

ال يوجد

*ال يوجد
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نموذج رقم )22(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تركوا الخدمة خالل عام 14٣9/14٣8هـ

سبب ترك الخدمة الدرجة العلمية العدد الكلية / الجهة

محاضر استقالة نظرًا لظروف والدتها الصحية 1  كلية المجتمع
نقلمقر القطيف محاضر 1

استقالة لظروف عائلية استاذ مساعد 1  كلية المجتمع
محاضر نقلمقر الدمام 2

٥ اإلجمالي

  2/2   
ذكر الوسائل والسبل التي اتخذتها الكلية لتحقيق معدالت أستاذ / طالب المستهدفة وهي 

)5:1( للكليات الطبية، )17:1( للكليات العلمية، )22:1(.

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

قسم الحاسب اآللي

العمل البحثي  العمل اإلداري
المكلف به

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

Evaluating the 
performance level of 

the graduates’ students 
of community college 
from the view point of 

employers

 عضو مجلس قسم
 الحاسب، رئيسة معيار
 البنية التحتية، عضو
 اللجنة العلمية مسار
تقنية المعلومات

٦ 12 72 10 ٥٣  علوم
حاسب آلي

 أستاذ
مساعد سودانية

 د. أسماء
 إبراهيم

    قمرالدين
1

Quantum communication 
versus classical 
communication  

communication versus 
classical communication 

عضو مجلس قسم 
الحاسب، رئيسة اللجنة 
العلمية مسار تقنية 
المعلومات، عضو 

لجنة الخطط الدراسية، 
لجنة المشاريع

٦ 12 40 12 84  هندسة
حاسبات

 أستاذ
مساعد مصرية

 د. عال
 محمد
حجازي

2

Sentiment Analysis: 
approaches and 

applications
LRSC ٦ 1٦ 1٦0 1٦ 180  علوم

حاسب آلي محاضر هندية  م. نازيا 
أحمد ٣

- منسقة اإلرشاد 
األكاديمي بالتحضيري ٦ 1٦ 174 1٦ 200  علوم

حاسب آلي محاضر سودانية
 م. نهلة
 شريف
سعيد

4

	 CYBERSTALKING 
VICTIMIZATION 
MODEL USING 
TWO DOMAINS OF 
CRIMINOLOGICAL 
THEOR.

	 DESIGNING A 
NEW SURVEY ON 
CYBERSTALKING 
VICTIMIZATION 
MODEL USING 
ROUTINE ACTIVITIES 
AND LIFESTYLE 
EXPOSURE 
THEORIES.

	 NEW ALGORITHM 
TO NOISE 
REDUCTION USING 
MORPHOLOGICAL 
OPERATIONS.

	 AN EXTENDED 
MODEL OF UTAUT 
FOR E-COMMERCE 
RECOMMENDER 
SYSTEM.

	 EVALUATION OF 
JORDANIAN BANKS 
WEBSITES USABILITY.

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

مرشدة أكاديمية ٦ 12 21 10 2٥ محاضر حاسب آلي أردنية
 م. رباب
 علي أبو

ملوح
٥



كلية المجتمعالتقرير السنوي   ١٤٣٨-١٤٣٩ه 27

العمل البحثي  العمل اإلداري
المكلف به

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

	 Alternative exams in 
Khartoum University, 
Case study from 
College of Science.

	 A literature review 
on purchase 
intention factors in 
e-commerce.

	 Evaluation of 
Graduate Students 
Employability 
from Employer 
Perspective: Review 
of the Literature.

	 A literature review 
and classification 
of explanations in 
recommender system 
research.

	 Emerging topics in 
recommender system 
research

 User evaluation centric of
recommender system

رئيسة مكتب الجودة 
بقسم الحاسب 

عضو الدراسة الذاتية 
)معيار الرابع(، مرشدة 

أكاديمية لعدد من 
الطالبات

٦ 4 2 4 10  علوم
الحاسب محاضر سعودية  م. أمل عبد

الله الشاعر ٦

Internet of thing

نسقة التعليم 
اإللكتروني بالقطيف 

-رئيسة معياري 
)10 و11( - عضو 
في لجنة مشاريع 

التخرج -منسقة اللجنة 
العلمية لقسم تقنية 
المعلومات بالقطيف

٦ 9 8 9 1٥  علوم
حاسب آلي محاضر سودانية  م. نهلة

عثمان علي 7

 Evaluating the
 performance level of

 the graduate's students
 of community college
 from the view point of

employers

إرشاد أكاديمي، عضو 
الدراسة الذاتية، عضو 
مكتب اإلحصاء بالجودة

٦ 12 ٥9 12 2٣  علوم
الحاسب محاضر سودانية

 م. سهير
 بشير

الفلكي
8

 User evaluation centric of
recommender system

 Quality Unit Head
Assistant

 and Head for S٥  
Self Study

APR

٦ 8 2٦ 8 1٣ Computer 
Science محاضر هندية  م. ريميا

جورج 9

 Evaluation of Jordanian
Banks websites usability

عضو اللجنة التنفيذية 
لمركز الجودة وتقويم 

االختبارات،
مديرة وحدة الجودة 
وتقويم اإلختبارات 

بالكلية
رئيسة المعيار 

المؤسسي في 
الدراسة الذاتية

٦ ٦ 40 ٦ 1٥
 نظم

 المعلومات
الحاسوبية

محاضر اردنية
 م. عبير

 رافع  العبد
 الرحيم

10
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Data cloud رئيسة نادي الحاسب ٦ 7 11 9 17  علوم تقنية
المعلومات محاضر سودانية  م. ريم

عثمان 11

Security

عضو الجودة )الدراسة 
الذاتية(، إرشاد 

أكاديمي، متابعة 
استبانات الطالبات

٦ 10 78 1٦ 28  علوم
الحاسب محاضر سودانية   م. إخالص

12 سعد أحمد

مرشدة اكاديمية لعدد 
LRSC & ٣8 طالبة ٦ 14 117 1٦ 20٦

 نظم
 معلوماتية

 وإدارة
 الشبكات
 اإلعالمية

محاضر تونسية
 م. آمال
 محمد

 الساكت
1٣

Cloud scheduling
– 

 Evaluating the
 performance level of

 the graduates’ students
 of community college
 from the view point of

employers

قائمة بأعمال رئيسة 
قسم الحاسب بكلية 
المجتمع بالقطيف-
نائبة الرئيسة بلجنة 
شؤون أعضاء هيئة 
التدريس ومن في 

حكمهم -
  عضو في لجنة 
الجودة واالعتماد 

األكاديمي -
 عضو في لجنة 

البحث العلمي وخدمة 
المجتمع -

  عضو بلجنة تطوير 
الخطة الدراسية-
 منسقة لجنة 

المبتعثات بقسم 
الحاسب بكلية المجتمع 

بالقطيف- 
 منسقه المجلس 
الطالبي بقسم 

الحاسب بكلية المجتمع 
بالقطيف

٦ 2 2 2 8
 علوم

 الحاسب
اآللي

محاضر سعودية
 م. دانة
 أحمد

الدوسري
14

 Mining Students›
 experience and
 performance for

 prediction and decision
support

مساعد وكيلة قسم 
الحاسب اآللي -رئيسة 
المعيار الرابع )التعليم 

والتعلم( /الجودة - 
منسق اللجنة العلمية 
مسار نظم المعلومات 

- عضو لجنة التقرير 
السنوي - عضو 

لجنة مشاريع التخرج، 
مرشدة اكاديمية لعدد 

من الطالبات

٦ 8 9 10 28  علوم
الحاسب محاضر سودانية

 م. فوزية
 عوض
 الحسن

1٥
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 Evaluating the
 performance level of

 the graduated students
 of community college
 from the view point of

employers

عضو في اإلرشاد 
األكاديمي- عضو في 
لجنة التقرير السنوي- 

عضو في معيار 4 
الدراسة الذاتية

٦ ٣ 11 إجازة استثنائية  علوم
حاسب آلي محاضر سودانية  م. سارة

فيصل 1٦

مجموعة بحثية مع دكتورة 
هبه

منسقة اللجنة 
العلمية -

نائبة للجنة الخطط 
الدراسية -

-  عضو في لجنة 
الجودة 

4 10 ٣7  علوم إجازة وضع
الحاسب محاضر سودانية  م. أمل

حسن نوري 17

- مجموعتين بحثيتين
- رئيس مجموعه بحثية

عضو في مجموعة أخرى

عضو في مجلس 
القسم-

رئيس اللجنة العلمية 
لمسار علوم الحاسب -
رئيس لجنة االختبارات 

والتقويم -
عضو لجنة التطوير -

- عضو في لجنة تقرير 
البرنامج 

٦ 10 80 12 1٣٦  علوم
الحاسب

 أستاذ
مساعد مصري  د. محمد

قواقجي 18

- مجموعتين بحثيتين
- رئيسة مجموعة بحثية

- عضو في أخرى
رئيسة لجنة تقرير البرنامج

رئيسة اللجنة العلمية 
في قسم الحاسب -
 - رئيسة في لجنة 
تطوير البرنامج في 

قسم الحاسب
رئيسة في لجنة البحث 

العلمي في قسم 
الحاسب -

رئيسة في لجنة 
مشاريع التخرج في 

قسم الحاسب -
- رئيسة في اللجنة 
االستشارية في 
قسم الحاسب 

٦ ٣ 14 ٣ ٣4  علوم
الحاسب

 أستاذ
مساعد مصرية  د. هبة

عاطف البيه 19

- مجموعتين بحثيتين
- رئيس مجموعة

- عضو في مجموعة

عضو مجلس قسم 
الحاسب اآللي -

عضو اللجنة العلمية -
عضو لجنة التطوير 

لقسم الحاسب 
اآللي -

عضو اللجنة 
االستشارية -

عضو لجنة البحث 
العلمي -

٦ 10 ٦9 12 ٦٦  تطبيقات
الحاسب دكتوراه أردني  د. زياد

الفواعير 20
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- بحث مشترك مع د. نهلة 
و م. كريمة و م. ندى

عضو اللجنة العلمية 
تخصص نظم 

معلومات -
عضو مجلس القسم -
رئيسة لجنة المعيار 

الرابع للتعليم الذاتي 
للبرنامج -

 - عضو لجنة شؤون 
األعضاء

عضو لجنة تطوير 
البرنامج -

عضو لجنة تقرير 
البرنامج

مرشدة أكاديمية -

٦ 88 11 11 ٦  علوم
الحاسب دكتوراه تونسية  د. لبنى

العموري 21

- مجموعة بحثية مع دكتورة 
هبه

منسقة وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي 4 12 ٣7  إجازة رعاية

مولود

 تقنية
 معلومات
واتصاالت

محاضرة سعودية  م. عالية
الدوسري 22

_

عضو اللجنة العليا في 
الخطط الدراسية -

رئيسة نادي الحاسب 
) الفصل الدراسي 

الثاني( -
مرشدة أكاديمية ل 22 

طالبة -

4 49 80 12 12٣
 علوم

 الحاسب
اآللي

محاضرة سعودية  م. مالك
الخثالن 2٣

- بحث مشترك

مرشدة أكاديمية 
ف1,ف2 21-2٣ 

طالبة -
منسقة ف1 الذكاء 

اإلصطناعي -
منسقة ف1 أساسيات 

نظم المعلومات -
عضو في لجنة أساتذة 

مشاريع التخرج -

٣ 8٦ 14 1٣ 12٥  علوم
الحاسب محاضرة سعودية  م. زينب

المقبل 24

- بحث مشترك مع د. هبه 
و م. زينب

 - مرشدة أكاديمية 
لطالبتان على وشك 

التخرج
 - عضو في لجنة 
طوارئ االختبارات

٣.٥ 122 ٦9 _ _  علوم
الحاسب محاضرة سعودية  م. نداء

بقشان 2٥

- بحث فردي

عضو لجنة جودة 
وتقييم االختبارات 

ف1, ف2
 - مرشدة أكاديمية 

ف1, ف2
 - منسقة أكاديمية  
Data mining : 1ف

٦ 117 ٣7 12 1٣0
 علوم

 الحاسب
CS

ماجستير أردنية  م. فدوى
السليم 2٦
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- رئيسة مجموعة بحثية مع 
م. زينب المقبل و م. نداء 

بقشان
- بحث مشترك مع د. 

لبنى العموري و م. كريمة 
مخلوف و م. ندى شعبان

- رئيسة لجنة شؤون 
أعضاء هيئة التدريس

- عضو مجلس 
القسم

 - عضو اللجنة 
العلمية )نظم 

المعلومات(
 - رئيسة لجنة المعيار 

األول
 - رئيسة لجنة أساتذة 

المشاريع
 - رئيسة لجنة تحكيم 

مشاريع التخرج
 - عضو لجنة 

االختبارات
مرشدة أكاديمية

٦ 11 48 10 ٦2
 حاسب آلي
 تكنلوجية

المعلومات
دكتوراه مصرية  د. نهلة

الحجار 27

ـ - عضو مجلس القسم
٦ - عضو اللجنة العلمية  10 ٥1  التحقت بالكلية

الفصل 2 حاسب آلي دكتوراه أردنية  د. سناء
جوارنه 28

بحث مشترك مع د. نهلة 
الحجار و د. لبنى العموري و 

م. ندى شعبان

- وكيلة قسم 
الحاسب اآللي

- عضو في لجنة 
تقرير البرنامج 

السنوي
- عضو بلجنة 

االبتعاث
- رئيسة لجنة المعايير 

9 ,8 ,7
- مرشدة أكاديمية

٦ ٦ ٣9 ٦ ٣7
 علوم

 الحاسب
اآللي

ماجستير تونسية  م. كريمة
مخلوف 29

بحث مشترك مع د. نهلة 
الحجار و د. لبنى العموري و 

م. كريمة مخلوف

- مديرة مكتب 
ضمان الجودة بقسم 

الحاسب اآللي
- عضو في اللجنة 

االستشارية لبرنامج 
الحاسب

- عضو في اللجنة 
االستشارية إلدارة 

الخطط والبرامج 
الدراسية بالجامعة
- مرشدة أكاديمية
- عضو في لجنة 

تقرير البرنامج

٦ 4 9 ٦ 12٥ حاسب آلي ماجستير تونسية  م. ندى
شعبان ٣0

بحث مشترك مع د. نهلة 
الحجار

- عضو في لجنة 
التقرير السنوي

- مرشدة أكاديمية ل 
20 طالبة

- منسقه ل CS للجنة 
العلمية

- مسئولة في: لجنة 
الجودة، قسم علوم 

CCD ،الحاسب

٦ 9 ٥٦ 8 12٥  علوم
الكمبيوتر ماجستير هندية  م. روبينا

خان ٣1

بحث مشترك مع د. نهلة 
الحجار و م.ع. العنود 

الميمان

- رئيسة نادي 
الحاسب اآللي

- عضو في لجنة من 
لجان الجودة

٦  إجازة رعاية
مولود 12 12٥

 نظم
 معلومات

إدارية
ماجستير أردنية  م. شادن

مساعدة ٣2
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بحث مشترك مع د. نهلة 
الحجار و م. شادن مساعدة _ ٦ 12 8٥ 12 129  علوم

الحاسب بكالوريوس سعودية-
 م. ع.
 العنود
الميمان

٣٣

بحث مشترك

- مسئولة وحدة 
التعليم االلكتروني

- مسئولة وحدة 
العالقات العامة في 
معرض التخرج لقسم 

الحاسب اآللي

٣ 1٣ 9٥ 10 49  علوم
الحاسب  أردنية محاضر

 م. نور
 محمود
خفاجة

٣4

بحث مشترك
- عضو في لجنة 

الجودة
- مرشدة أكاديمية

٣ 12 42 14 8٣  حاسب آلي
وتكنولوجيا محاضر هندية  م. ساجدة

حسين ٣٥

بحث مشترك مع د. هبه 
البيه

- منسقة اللجنة 
العلمية مسار تقنية 

المعلومات في 
الدمام

- عضو في لجنة 
مشروع اآليزو

- عضو في لجنة 
الجودة

4 7 7٥ 12 77  تقنية
معلومات محاضر سعودية

 م. عبير
 علي

الشهري
٣٦

- لجنة تطوير الخطط 
إلى برامج إحترافية 4 8 18 ابتعاث  علوم

البيانات محاضر سعودية
 م. أريج
 أحمد

المالكي
٣7

-

 Self-evaluation
 of standards-
 Development

 Plan Committee
 - Key performance

 indicators )KPI(
 - APR )Annual

program report(-
Student Advisory

٣ إجازة مرضية 10 4٦  علوم
حاسب آلي محاضر هندية  م. رفعت

هجان ٣8
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ابتعاث حاسب آلي محاضر سعودية
 م. عبير
 عبدالله

السدحان
٣9

ابتعاث
 علوم

 الحاسب
اآللي

محاضر سعودية
 فاطمة
 حمدان

الغامدي
40

ابتعاث
 علوم

 الحاسب
اآللي

محاضر سعودية  م. منيرة
المشاري 41

ابتعاث
 علوم

 الحاسب
اآللي

محاضر سعودية  م. مزنة
الشمري 42

ابتعاث حاسب آلي محاضر سعودية
 م. نورة
 موسى
عسيري

4٣

ابتعاث حاسب آلي معيد سعودية
 ع. أروى
 محمد

المزروع
44

ابتعاث
 علوم

 الحاسب
اآللي

معيد سعودية
 ع. أريج

 مكى ال
عباس

4٥

ابتعاث
 علوم

 الحاسب
والمعلومات

معيد سعودية
 ع. رغد

 سليمان
الشعالن

4٦

ابتعاث حاسب آلي معيد سعودية
 ع. سارة

 عبدالرحمن
الفايز

47

ابتعاث
 نظم

 المعلومات
الحاسوبية

معيد سعودية
 ع. شادن

 صالح
الملحم

48

ابتعاث حاسب آلي معيد سعودية
 ع. عبير
 عبدالله
بوكر

49

ابتعاث
 علوم

 الحاسب
اآللي

معيد سعودية  ع. عائشة
رميح الرميح ٥0

ابتعاث
 علوم

 الحاسب
اآللي

معيد سعودية  ع. منى
الشهري ٥1

ابتعاث  تقنية
معلومات معيد سعودية  ع. شهد

الشعالن ٥2

ابتعاث  تقنية
معلومات معيد سعودية  ع. نورة

العتيبي ٥٣

ابتعاث
 علوم

 الحاسب
اآللي

معيد سعودية  ع. سارة
اليامي ٥4

ابتعاث
 نظم

 المعلومات
الحاسوبية

معيد سعودية  ع. وعد
الشعيبي ٥٥
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بحث فردي 	 
بحث فردي 	 
عضو مجموعة 	 

بحثية   

رئيس قسم المالية 	 
واإلدارية  والعلوم 

المساندة بالدمام
رئيس اللجنة العلمية	 
عضو  المجلس 	 

االستشاري للكلية 
رئيس اللجنة االستشارية 	 

لقسم برامج العلوم 
اإلدارية والمالية 

عضو مجلس الكلية	 
رئيس لجنة شؤون أعضاء 	 

هيئة التدريس ومن  في 
حكمهم- كلية

  عضو لجنة البحث 	 
العلمي- كلية

عضو لجنة الحقوق 	 
الطالبية- كلية

عضو لجنة الجودة 	 
واالعتماد األكاديمي-كلية

عضو  لجنة تطوير الخطة 	 
الدراسية -كلية

عضو  لجنة األنشطة 	 
المنهجية والنوادي 

العلمية بالقسم 
عضو لجنة التخطيط 	 

االستراتيجي للكلية
رئيس لجنة التخطيط 	 

االستراتيجي للقسم
رئيس لجنة إعداد تقرير 	 

البرنامج
 رئيس لجنة التقييم 	 

الذاتي

٣ ٣ ٣4 ٣ ٣9 قانون دكتوراه أردني  د. يسرية
عبدالجليل 1

 رئيس 	 
مجموعة بحثية

رئيس مجموعة 	 
بحثية

 بحث فردي	 

--------- ٣ 12 104 12 10٣ مالية دكتوراه أردني  د. فاروق
التهتموني 2

رئيس مجموعة بحثية
 عضو في لجنة

بحثية ثانية

عضو في لجنة اعداد 	 
ملف البرنامج

عضو في لجنة التطوير 	 
لمسار إدارة اإلمداد

عضو في لجنة البحوث 	 
في الكلية

٦ 12 9٥ 12 88 إدارة إمداد دكتوراه تونسية
 د. محمد
 الطاهر
حليمي

٣

قيد النشر 

عضو لجنة الخطة 	 
االستراتيجية 

عضو لجنة الخطة 	 
التشغيلية 

عضو لجنة االختبارات 	 
عضو المجلس 	 

االستشاري لكليات 
المجتمع 

دورة إدارة المشاريع 	 
االحترافية 

فعالية مكافحة الفساد 	 
المالي واالداري 

فعالية تأمين المركبات 	 

٦ 9 7٥  إدارة
 األعمال

 أستاذ
مشارك اردني

 د. شحادة
 مفلح

 الغرايبة
4

أبحاث جارية
 مشرف الشؤون األكاديمية

لشطر الراكة
إرشاد أكاديمي

٦ 9 ٥7 12 120 قانون دكتوراه تونسي  د. شمس
الدين برناط ٥
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العمل بالتوازي 	 
على ثالثة 

بحوث )واحدًاً 
منها جاهز(

منسق المقررات، 	 
منسق وحدة  التخطيط 
االستراتيجي، منسق 

المحور الرابع في التقرير 
الذاتي للجودة )الدراسة 

والتدريس(

- 12 84 9 10٥
 إحصاء

 واقتصاد
قياسي

دكتوراه تونسي
 د. محمد
 مكي بن
جماعة

٦

-

عضو في لجنة تطوير 	 
برنامج التأمين بالكلية

عضو باللجنة العلمية 	 
للقسم

٣ 12 1٣٦ 12 8٥ تأمين  أستاذ
مساعد مصري  د. رجب أبو

جمد أمين 7

إعطاء عدد 2 	 
دورات تدريبية 

لطالبات فرع 
الدمام

إعطاء دورة 	 
تدريبية لهيئة 

السوق المالية 
السعودية

كتابة عدد 2 	 
مقال في 

الجمعية 
العلمية 

السعودية 
لخدمة 

المجتمع 
تم نشر بحث 	 

باسم الجامعة 
العام الماضي

جاري العمل 	 
في بحث 

سيتم اإلنتهاء 
منه هذا 

الشهر

منسق أكاديمي الفصل 	 
الدراسي األول

لجنة االختبارات فرع الراكة 	 
– الفصل الدراسي األول

مستشار تدريب للكلية	 
لجنة تطوير مسار التمويل 	 

واالستثمار 
عضو في مؤشر البحث 	 

العلمي لجنة الجودة 

9 12 120 9 ٦0 تمويل دكتوراه مصري  د. حسن
محمد حافظ 8

بحث مشترك 	 
مع د. منى 

حليم
بحوث خاصة  	 

خالل الفصلين

لجنة تطوير المقررات	  ٦ 12 102 9 ٥٦
 إدارة

 سالسل
توريد

 أستاذ
مساعد مصر

 د. محمد
 محمود

ابوخشبة
9

بحث تم إنجاز ما 
يقرب من %90

اجتماعات اللجنة العلمية	 
اجتماع مجلس القسم	 
تطوير مسار سالسل 	 

اإلمداد 

٦ 9 ٥1 12 110 اقتصاد  أستاذ
مساعد مصري

 د. ممدوح
 عبدالولي
عبدالسالم

10

- لجنة االختبارات والتقييم 12 10٣ ---- ---- التسويق دكتوراه أردني
 د. حسام
 مصطفى
النعيمي

11

-
عضو لجنة البحث العلمي	 
عضو لجنة تطوير 	 

المسارات بالكلية
٦ 11 ٣2 12 79

 اقتصاد
  ومالية
دولية

دكتوراه تونسي  د. نوفل
محفوظ 12

-

منسقة شؤون االبتعاث 	 
في مقري القطيف 

والدمام.
 عضو اللجنة العلمية	 

٣ 9 ٥٣ 9 ٣٣ علوم إدارية  أستاذ
مساعد سودانية  د. سارة

حسن آدم 1٣
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 Key performance
 indicators for
 sustainability evaluation
 in Indian fertilizer
 industry. Poster
 presentation in Global
 meet on advances in
 design, materials and
 thermal engineering.
 In saraswati College of
engineering, Mumbai

عضو لجنة علمية	 
عضو مجلس قسم	 
عضو  في لجنة 	 

إعداد التقرير 
السنوي

٣ 9 11٥ 9 7٦ تسويق PhD هندية انا خان 14

	 EXPLORING 
SKUAST STU-
DENTS’ UNDER-
STANDING AND 
PRACTICES OF 
WASTE MAN-
AGEMENT IN 
KASHMIR VALLEY 
OF J&K Poster 
presentation

	 Internation-
al Journal of 
Engineering and 
management re-
search          ISSN 
)online(: 2250-
0758      ISSN 
)print( 2394-6962   
Topic: -A Study 
on Geography 
of P [pilgrimage 
Tourism and 
environment: 
A case Study       
Volume7 August 
2017

	 International Jour-
nal of Science and 
advanced research 
in technology 
! SSN )Online( 
2395:1052 
Consciousness 
students concern-
ing Approach and 
training of college 
household waste 
management   
Volume 3: issue 
11 Nov 2017

عضو لجنة علمية	 
عضو مجلس قسم	  8 1٣ ٦7 12 9٦ اقتصاد PhD هندية  د. سميرة

خان 1٥

بحث مشترك	 
بحث مشترك	 
بحث مشترك	 
بحث مشترك	 
بحث فردى	 

رئيس وحدة تطوير 	 
البرامج األكاديمية ٣ ٦ ٥4 ٦ 7٥  اقتصاد

 دولي
 أستاذ
 د. منى مصرية مساعد

1٦ حليم
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بحث بيئة األعمال 	 
وإطارها المؤسسي

بحث أثر الدخول في 	 
سالسل القيمة 

العالمية على تعزيز 
القدرة التنافسية 
للصناعة وتحقيق 

التنمية المستدامة 
في الدول النامية

 	 Symmetric and 
 Asymmetric

 Impact of Oil
 Price Shocks ON
 GOVERNMENT

 Budget: EVIDENCE
 from SAUDI

Arabia

رئيس لجنة جودة 	 
التقويم واالختبارات

  قسم برامج 	 
العلوم اإلدارية 

والمالية

٦ 10 ٦8 9 9٦ دكتوراه اقتصاد مصرية  د. والء
مجدى  رزق 17

بحث فردى	 
رئيسة مجموعة 	 

بحثية

وحدة اإلحصاء 	 
وجمع المعلومات 

رئيسة 
٣ ٦ ٣4 12 140  العلوم

االقتصادية دكتوراه تونسية  د. هيفاء
فراد 18

مشاركة في المؤتمر 	 
العلمي السادة 
لكلية االقتصاد 
/ جامعة العلوم 

التطبيقية ) األردن( 
بورقة بحثية بعنوان 

»أثر استخدام 	 
أساليب المحاسبة 

اإلدارية االستراتيجية 
والتقليدية على 

الربحية في الشركات 
الصناعية المساهمة 
العامة المدرجة في 

بورصة عمان )دراسة 
تحليلية(

عضو في اللجنة 	 
العلمية

 أمينة سر مجلس 	 
القسم 

رئيسة لجنة مكلفة 	 
بوضع خطة مسار 

المحاسبة
 لجنة سير 	 

االمتحانات 

7 12 79 -- -- دكتوراه محاسبة اردنية  د. ريم خالد
مطاحن 19

إجازة استثنائية

وكيلة قسم برامج 	 
العلوم االدارية 

والمالية – الفصل 
األول 

مسئولة شؤون  	 
االبتعاث للقسم 

٦ --- -- ٦ 128 مالية ماجستير تونسي  م. سلوى
شّراد 20

بحث فردي 	 
بحث فردي 	 
تقديم دورة تدريبية 	 

 Campaign بعنوان
Marketing

عضو مجموعة بحثية  	 

وكيلة قسم برامج 	 
العلوم اإلدارية 

والمالية-الفصل 
الثاني

منسقة اللجنة 	 
العلمية

عضو في تقرير 	 
البرنامج السنوي

عضو في محور 	 
البحث العلمي 

وخدمة المجتمع  

٦ ٦ 7٥ 9 104
 تجارة

إلكترونية/
تسويق

ماجستير تونسية  م. إيمان
قمش 21

عضو في مجموعة بحثية
منسقة 	 

بوحدة الجودة        
)الفصل األول(

٦ 9 ٦7 9 104
 تجارة

إلكترونية/
تسويق

ماجستير تونسية
 م. رجاء
 محمد

عويساوي
22
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 In progress on
 Employability skills Gap
 Analysis

 Director, Quality
 Assurance, Academic
 Advising, Member of
 Annual Program Report

٦ 0٣ ٣1 0٣ ٣2 Management MBA Indian  م. نافديب
كور 2٣

 Influence of Supply
 Chain Management in
 Human Resource – A
Hypothetical Testings

Training Coordinator 8 1٣ 119 1٥ 102 إدارة أعمال MBA Indian  م. سامرين
جافري 24

اللجنة العليا لتطوير  عضو في مجموعة بحثية
البرامج االكاديمية ٥ 12+٣ 1٣ 1٥ 1٦7 محاسبة محاضر سعودية  م. عهود

الفيحاني 2٥

إجازة استثنائية 	  --- - - - - -
 نظم

 معلومات
إدارية

ماجستير سعودية  م. امل
الفريان 2٦

تقديم دورة تدريبية في 
تسويق المشاريع الصغيرة 

باحترافية

ُمساعد إداري بمكتب 
ضمان الجودة بقسم 
برامج العلوم االدارية 

والمالية.

1٥ - - - - تسويق ماجستير سعودية  م. العنود
المغلوث 27

---

منسقة التطوير 	 
والتدريب  والتعليم  

المستدام
عضو اللجنة 	 

االستشارية إلدارة 
الخطط والبرامج  

الدراسية
عضوة في لجنة 	 

البحث العلمي

٦ ٣ 12 ٣ ٣0 محاسبة محاضر سعودية
 م. روان
 محمد

السهالوي
28

---

منسقة وحدة البحث 	 
العلمي

منسقة وحدة 	 
الخدمة المجتمعية

منسقة درة الجامعة	 
عضو في لجنة 	 

البحث العلمي 

٣ ٦ 70 - - MIS ماجستير سعودية
 م. نجالء

 أحمد
المقبل

29

مجموعة بحثية مع الدكتورة 
سارة آدم

إدارة نادي إدارة 	 
األعمال)الفصل 
الدراسي األول(

اإلرشاد األكاديمي	 
عضو في محور 	 

البحث العلمي 
وخدمة المجتمع

 خدمة مجتمع       	 
1. شركة المهيدب 

2. شركة كارفور

٦ 1٥ 1٥7 12 101
 العلوم
 المالية

والمصرفية
أردنية ماجستير  م. أمنه

قزق ٣0

بحث فردي

منسقة الجداول 	 
المركزية

منسقة اإلشراف 	 
األكاديمي

٦ ٣ 24 ٣ 17 إحصاء ماجستير sudan
 م. هند

 محمد أبو
عليوة

٣1

ال يوجد لم يتم تحديده بعد ٦ 10 - - مالية ماجستير سعودية  م. هاجر
مسفر ٣2
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بحث مشترك تمت 
الموافقة على نشره

بحث فردي قيد العمل 
مجموعة بحثية

قائمة بأعمال رئيسة 	 
القسم

عضو لجنة معادلة 	 
الشهادات

إرشاد أكاديمي	 
عضو لجنة إعداد 	 

تقرير البرنامج
منسقة شؤون 	 

المبتعثات في 
قسم برامج العلوم 

االدارية والمالية .                                               
عضو لجنة التدقيق 	 

ISO. الداخلي

٣ ٦ ٥0 9 ٥4  علوم مالية
ومصرفية محاضر أردنية

 م. مهيرة
 هاني

مقدادي
٣٣

بحوث مشتركة عدد 2 
بحث فردي جاهز للنشر 
بحث فردي قيد العمل 

عليه

رئيسة نادي إدارة 	 
األعمال   

منسقة الورش 	 
التدريبية لقسمي 
اإلدارة والحاسب 

في القطيف                 
إرشاد أكاديمي               	 

٣ 9 ٣٣ 12 78  علوم مالية
ومصرفية محاضر أردنية

 م. فاطمة
 صالح

الهمشري
٣4

بحث فردي تم نشره 
بحث فردي قيد النشر

نائبة مديرة مكتب 	 
ضمان الجودة 

بقسم إدارة األعمال                                                              
إرشاد أكاديمي                                       

مراقبة شبكة                               	 
عضو لجنة إعداد 	 

تقرير البرنامج  

٣ 9 ٣8 12 4٣ تسويق محاضر هندية  م. شيرين
بانو ٣٥

وحدة الجودة 	 
واالعتماد 

األكاديمي                  
إرشاد أكاديمي                                           	 
مراقبة شبكة	 

9 12 ٥1 ٦ 1٥ تسويق محاضر هندية  م. ديبا
برينشو ٣٦

بحث قيد النشر 
بحث قيد العمل عليه

مديرة مكتب ضمان 	 
الجودة بقسم إدارة 
األعمال                                                      

إرشاد أكاديمي                        	 
عضو لجنة اعداد 	 

تقرير البرنامج
مراقبة شبكات	 

٣ ٦ ٣8 ٦ ٣2 رياضيات محاضر سودانية  م. شيراز
هاشم ٣7

بحث فردي قيد النشر وحدة جودة التقييم 
واالختبارات ٣ ٦ ٥2 محاضر أردنية   م. عبير

رافع ٣8

تم قبول نشر بحث 
مجموعة بحثية 

 Investigating the
 factors affecting the
 profitability of Saudi

 industrial companies by
using dupont model

مساعدة وكيلة 	 
لقسم العلوم 

المالية
منسقة لجنة 	 

شؤون أعضاء هيئة 
التدريس ومن في 

حكمهم
منسقة الخدمات 	 

المجتمعية لقسم 
العلوم المالية

٣ 14 11 علوم مالية بكالوريوس سعودية  م.ع. ريوف
المطوع ٣9

عضوة في لجنة 	 
اآليزو

رئيسة نادي إدارة 	 
األعمال

عضوة في لجنة 	 
شؤون الموظفين

مرشدة أكاديمية 	 

2 ٦ 28 12 1٦0  قانون
))انظمة

بكالوريوس سعودية

 م.ع.
 مشاعل
 محمد
الحربي

40
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العمل البحثي  العمل اإلداري
المكلف به

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

منسقة وكيلة 	 
شؤون الطالبات 

منسقة مسابقة 	 
الوحيين

٣ 18 92 ٦
 نظم

 معلومات
 ادارية

بكالوريوس سعودية
 م.ع. عائشة

 ابراهيم
 المقهوي

41

ابتعاث - - - - - محاسبة بكالوريوس سعودية  م.ع. أروى
الخليفة 42

ابتعاث - - - - - محاسبة بكالوريوس سعودية
 م.ع.

 جويرية
تلمساني

4٣

ابتعاث - - - - - تسويق بكالوريوس سعودية
 م.ع.
 لولوة

التويجري
44

ابتعاث - - - - - مالية بكالوريوس سعودية
 م.ع.
 شيخة

آليوسف
4٥

قسم العلوم المساندة

العمل البحثي  العمل اإلداري
المكلف به

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

أقوم بعمل عدة أبحاث 
فردية في مجال 

تخصصي

رئيس اللجنة العلمية 
للعلوم المساندة  - إرشاد 

أكاديمي
4 14 28٣ 14 ٣00  دراسات

إسالمية
 أستاذ
مساعد مصرية

 د. أحالم
 محمد
قنديل

1

يقين القاضي الجنائي 
)الفساد في االستدالل( 2 14 1٦٥ 12 174 فقه مقارن دكتوراه سودانية

 د. لبنى
 عبدالله
المهدي

2

وكيلة لرئيسة قسم 	 
العلوم المالية 

واإلدارية )العلوم 
المساندة(

مقررة اللجنة 	 
العلمية لقسم 

العلوم المساندة

٣ 12 1٦7 8 101
 الشريعة

اإلسالمية
)فقه عام(

 أستاذ
مساعد مصرية

 د. أميرة
 منصور عبد

الخالق
٣

9 12 9٦ 14 179  الشريعة
والقانون

 أستاذ
مساعد سودانية  د . لبنى

عبدالحفيظ 4

 Drama: Applied theater
study 4 1٥ 201 1٦ 117  األدب

االنجليزي محاضر سعودية  م. نهى
سراج لبني ٥

ابتعاث - - - - -  أدب
انجليزي ماجستير سعودية  م. كوثر

العثمان ٦
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3.  االبتعاث 

نموذج رقم )23(
أعداد المبتعثين الجدد عام 14٣9/14٣8هـ

مقر الدمام

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

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

٣ ٣ - - - - - ٣ - - - - - خارجي

1 1 - - - - - 1 - - - - - داخلي

٤ ٤ - - - - - ٤ - - - - - مجموع

مقر القطيف

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

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

٣ ٣ - - - - - 2 - - - 1 - خارجي

2 2 - - - - - 2 - - - --- - داخلي

٥ ٥ - - - - - ٤ - - - ١ - مجموع
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نموذج رقم )2٤(
أعداد المبتعثين على رأس البعثة عام 14٣9/14٣8هـ )*(

نموذج رقم )2٥(
أعداد المبتعثين على رأس البعثة موزعين حسب الدولة عام 14٣9/14٣8هـ )*(

)*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة في هذا النموذج مع األعداد الواردة في النموذج رقم )2٥(.

مقر الدمام

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

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

8 8 - - - - - ٦ - - - 2 - خارجي

٣ ٣ - - - - - ٣ - - - -- - داخلي

١١ ١١ - - - - - ٩ - - - 2 - مجموع

مقر القطيف

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

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

 11  11 - - - - - ٥ - - -  ٦ - خارجي

 ٦  ٦ - - - - - ٥ - - - 1 - داخلي

١٧ ١٧ - - - - - ١0 - - - ٧ - مجموع

مقر الدمام

اإلجمالي التدريب البكالوريوس الماجستير الزمالة الدكتوراه
 الدرجة 
  العلمية

الدولة

٣ - - ٣ - 0 المملكة العربية السعودية

7 - - ٥ - 2 بريطانيا

1 - - 1 - 0 نيوزيلندا

١١ - - ٩ - 2 االجمالي
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مقر القطيف

اإلجمالي التدريب البكالوريوس الماجستير الزمالة الدكتوراه
 الدرجة 
  العلمية

الدولة

٦ - - ٥ - 1 المملكة العربية السعودية

2 - - 1 - 1 الواليات المتحدة االمريكية

8 - - ٣ - ٥  المملكة المتحدة

1 - - 1 - --- أستراليا

١٧ - - ١0 - ٧ االجمالي

)*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة في هذا النموذج مع األعداد الواردة في النموذج رقم )24(.
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نموذج رقم )2٦(
أعداد المبتعثين الخريجين خالل عام 14٣9/14٣8هـ

مقر الدمام

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

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

 ٣  ٣ - - - - -  ٣ - - - - - خارجي

 1  1 - - - - -  1 - - - - - داخلي

٤ ٤ - - - - - ٤ - - - - - مجموع

مقر القطيف

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

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

 ٣  ٣ - - - - -  ٣ - - - - - خارجي

 ---  --- - - - - -  --- - - - - - داخلي

 3  3 - - - - -  3 - - - - - مجموع
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 1/4   
ذكر اإلنجازات المتحققة فيما يخص افتتاح أقسام أو برامج دراسية أو أنماط تعليمية جديدة 

 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 

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

التعليمية الحديثة

موافقة اللجنة الدائمة للخطط والنظم الراسية على إنشاء برنامج يمنح درجة الدبلوم بمسمى 	 
األمن والسالمة 

بدء العمل لتصميم هيكل للخطة الدراسية لبرنامج األمن والسالمة المهنية وفق دليل إنشاء 	 
البرامج األكاديمية

الرفع إلنشاء قسم األمن والسالمة المهنية يندرج تحته برنامج األمن والسالمة	 

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

عقد سلسلة من الدورات التدريبية في ريادة األعمال و عدد من المسابقات في مجال البرمجة.	 

ال يوجد	 

والمراجع 	  المحتوى  تعديل  على  للعمل  األقسام  في  العلمية  للجان  دورية  اجتماعات  عقد 
بعض  في  والنظري  العملي  للجزء  الدرجات  توزيع  وإعادة  الدراسية،  المقررات  وتوصيف 

المقررات، وتوحيد توصيف المواد المشتركة ألكثر من مسار باعتماد التوصيف األفضل.
مراجعة توصيفات المقررات وتعديل مخرجات التعلم.	 
عقد سلسلة من اجتماعات للجنة تطوير البرامج األكاديمية وتحويلها من برامج أكاديمية إلى 	 

للخطط والنظم  الدائمة  للجنة  للرفع  الالزمة  التغيير  للعمل على تقديم مبررات  برامج مهنية 
الدراسية.

الرفع لتحويل مسارات  الكلية الى برامج مستقلة. 	 
التجارية 	  الغرفة  التأمين في  لجنة   ( الحكومية واألهلية  الجهات  عقد ورش عمل مع عدد من 

– مدير مؤسسة النقد – معهد لوجستيات الشرق األوسط للتدريب – ممثل مايكروسوفت – 
ممثل اوراكل – مدير أكاديمية سيسكو ( لمعرفة متطلبات سوق العمل في البرامج المزمع 

إنشائها.
بجامعة 	  والدراسات  البحوث  بعقد معرفي مع معهد  المطور  التأمين  لبرنامج  إعداد خطة  تم 

الملك عبدالعزيز.
تم عقد ورشة عمل لمدة يومين مع معهد البحوث والدراسات بجامعة الملك عبدالعزيز بشأن 	 

اعتماد برنامج التأمين المطور من جمعية التأمين البريطانية شملت التعريف بالجمعية وماهي 
معايير ومتطلبات التقديم لالعتماد، أيضا تم التدريب على كيفية إعداد توصيف المقررات بما 

يتوافق مع متطلبات االعتماد.

٤.  المناهج الدراسية وتحديثها وتطويرها 
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٥.  مكتبات الجامعة  

نموذج رقم )2٧(
عدد مقتنيات مكتبات الجامعة عام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )2٨(
عدد الكتب التي تضمها مكتبات الجامعة عام 14٣9/14٣8هـ

العدد البيان اسم المكتبة

8٥0 الكتب

 مكتبة كلية المجتمع
ـ مقر الدمام ـ

- مطبوعات حكومية

- دوريات

- مخطوطات

- قواعد معلومات إلكترونية

- رسائل جامعية مطبوعة

- رسائل جامعية على أقراص مضغوطة

- رسائل جامعية على مايكروفيتس

- )أخرى )تذكر

٨٥0 اإلجمالي

٦708 الكتب

 مكتبة كلية المجتمع
ـ مقر القطيف ـ

- مطبوعات حكومية

- دوريات

- مخطوطات

٣19 قواعد معلومات إلكترونية

- رسائل جامعية مطبوعة

- رسائل جامعية على أقراص مضغوطة

- رسائل جامعية على مايكروفيتس

- )أخرى )تذكر

٧02٧ اإلجمالي

مجموع المجلدات مجموع العناوين اسم المكتبة

- 8٥0 مكتبة كلية المجتمع بالدمام

- 2٦02 مكتبة كلية المجتمع بالقطيف

- 3٤٥2 اإلجمالي
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نموذج رقم )2٩(
عدد الكتب المعارة و عدد المستعيرين من مكتبات الجامعة عام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )30(
عدد رواد مكتبات الجامعة عام 14٣9/14٣8هــ

نموذج رقم )3١(
توزيع إجمالي عدد الكتب التي زودت بها مكتبات الجامعة عام 14٣9/14٣8ه

نموذج رقم )32(
عدد قواعد المعلومات اإللكترونية وعدد مرات الدخول عليها عام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )33(
أعداد قواعد المعلومات اإللكترونية التي تم إضافتها عام 14٣9/14٣8هـ

أعداد المستعيرين الكتب المعارة
اسم المكتبة

مجموع آخرون أساتذة طلبة مجموع أجنبي عربي

2٣ 10 1٣ - 2٣ 18 ٥ مكتبة كلية المجتمع بالدمام

79 1٣ ٣٦ ٣0 8٥ ٥8 27 مكتبة كلية المجتمع بالقطيف

عدد الرواد اسم المكتبة

440٣ مكتبة كلية المجتمع بالدمام

427 مكتبة كلية المجتمع بالقطيف

٤٨30 اإلجمالي

إجمالي كتب إنجليزية كتب عربية
اسم المكتبة

عدد الكتب عدد العناوين عدد الكتب عدد العناوين عدد الكتب عدد العناوين

8٥0 8٥0 784 784 ٦٦ ٦٦  مكتبة كلية المجتمع
بالدمام

٦708 2٦02 49٦ 222 ٦212 2٣80  مكتبة كلية المجتمع
بالقطيف

*تابع لعمادة شئون المكتبات

*تابع لعمادة شئون المكتبات
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٦.  التعاون مع المؤسسات العلمية والجهات الحكومي 

نموذج رقم )3٤(
مذكرات )اتفاقيات( التفاهم المبرمة مع الجهات العلمية عام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )3٥(
التعاون العلمي مع المؤسسات العلمية داخل وخارج المملكة عام 14٣9/14٣8هـ

 تاريخ بداية
 أو نهاية
االتفاقية

 سلبيات
االتفاقية

 إيجابيات
االتفاقية

 ما تم تنفيذه
 من بنود
االتفاقية

 بنود اتفاقية
التفاهم

 الجامعة أو
 الجهة

 التي تم إبرام
 مذكرة )اتفاقية(
التفاهم معها

 مجال مذكرة
 )اتفاقية)
التفاهم

14٣9/٣/1 
الى

 14٣9/٦/1
ال يوجد

 تبادل الخبرات
 واالستفادة
 من واحدة
 من أفضل
 الممارسات

 تم تنفيذ جميع
البنود

إنجاز الخدمات 
االستشارية لتطوير 

برنامج دبلوم التأمين 
وتشمل:

توصيف البرنامج . 1
حسب متطلبات 
الهيئة الوطنية 

للتقويم
توصيف . 2

المقررات  حسب 
متطلبات الهيئة 

الوطنية للتقويم 
استشارات . ٣

حول حصول 
البرنامج على 

االعفاء المناسب 
من المعهد 
البريطاني 

للتأمين
استشارات حول . 4

احتياجات أعضاء 
هيئة التدريس

البحوث  معهد 
 واالستشارات
الملك  بجامعة 

عبدالعزيز

 تعاون
معرفي

مجال التعاون البلد التابع لها الجهة العلمية اسم الجهة العلمية التي تم التعاون معها

السعودية  المساهمة بعدد 2 من المقاالت المجلة العلمية للجمعية السعودية لكليات المجتمع

نموذج رقم )3٦(
الجمعيات العلمية وأنشطتها خالل عام 14٣9/14٣8هـ

* ال يوجد



ثانيًا: 
البحوث والدراسات والكراسي العلمية وبراءات االختراع
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نموذج رقم )3٧(
األبحاث والدراسات العلمية المنجزة أو المنشورة أو المقبولة للنشر عام 14٣9/14٣8هـ

 اسم المجلة
 العلمية أو وعاء

النشر

 تاريخ اإلنجاز أو
aالنشر

 الكلية /
الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

Inderscience
Forthcoming 

articles
2018 كلية المجتمع Sana Ibrahim 

Jawarneh

Self-adaptive bee colony 
optimisation algorithm

for the flexible job-shop scheduling 
problem

1

International 
Journal

of Network 
Security

2018 كلية المجتمع

Osama Ahmed 
Khashan,

 Nour Mahmoud 
Khafajah

Secure Spatial Images Using 
Transparent Crypto Filter Driver 2

International 
Journal

of Engineering & 
Technology

2018 كلية المجتمع Rabab Ali 
Abumalloh

Arabic Part-of-Speech Tagger,
an Approach Based on

Neural Network Modelling
٣

International 
Journal

of Engineering & 
Technology

2018 كلية المجتمع Abeer Rafi 
Alabdulraheem

Evaluation of Jordanian Banks 
Websites Usability 4

First Internation-
al Conference, 

iCETiC 2018, Lon-
don, UK, August 

23–24, 2018

2018 كلية المجتمع Zeyad M. 
Alfawaer

A Novel supervised learning model 
for figures recognition by using 

artificial neural network.
٥

Journal of 
Optimization 
Theory and 
Application
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2018 كلية المجتمع Salwa Charrad

On the Performance of Managers 
and Controllers: A polymatrix 

Game Approach Manager- 
Controller- Board of Director›s 
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٦
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 والدراسات اإلدارية

واالقتصادية

2018 كلية المجتمع  فاطمة صالح
الهمشري
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Journal of 
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Investigating the factors affecting 
the profitability of Saudi Industrial 

Companies by using DuPont Model
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Business Research 2018 كلية المجتمع Farouq 
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Determinants of Market Value 

)Case of Jordanian Banks( 9

Journal of 
Advanced 

Research in 
Computing and 

Applications

2018 كلية المجتمع Mohamed 
Elkawkagy Akademia Baru 10

International 
Journal of 

Machine Learning 
and Computing

June 2018 كلية المجتمع Sana Jawarneh Bees Algorithm for Vehicle Routing 
Problems with Time Windows 11
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Industria Textila مقبول للنشر كلية المجتمع Mohamed Saleh 
Halimi

Optimization and valorization of 
recycled fiber in non-woven fabric 12

International 
Journal of clothing 

Science and 
Technology

مقبول للنشر كلية المجتمع Mohamed Saleh 
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Design of an intelligent support 
system for Fabric Quality Inspection 1٣

 مجلة جامعة الملك
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 محمد محمود
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 دور تخفيض زمن االنتظار و التشغيل
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4
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 دور التوجه التعاوني تجاه العمالء
 في تحقيق الميزة التنافسية لموردي

الخدمات اللوجستية
 دراسة تطبيقية على قطاع الخدمات

اللوجستية في مصر

1٥

 مجلة كلية التجارة
 للبحوث العلمية ,
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المنظمات الصناعية المصرية

1٦

Banks and bank 
systems April 2018 كلية المجتمع Hassan 

Mohamed Hafez

How country Affects the Capital 
Structure Choice

A comparative study between 
Egypt and Saudi Arabia

17

Applied 
Economics and 

finance
مقبول للنشر كلية المجتمع Mamdouh 

Abdelmoula 

Asymmetric and asymmetric impact 
of  oil price shocks on government 

budget: evidence from Saudi 
Arabia 
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 المعهد القومي
 للتخطيط

مصر
2018 كلية المجتمع منى حليم

 اثر الدخول في سالسل القيمة
 العالمية على تعزيز القدرة التنافسية

 وتحقيق التنمية المستدامة في الدول
النامية

19

 المعهد القومي
 للتخطيط

مصر
Accepted كلية المجتمع والء رزق

 اثر الدخول في سالسل القيمة
 العالمية على تعزيز القدرة التنافسية

 وتحقيق التنمية المستدامة في الدول
النامية

 الفرص والتحديات في ضوء تجارب
الدول االخرى

20

North Asian 
international 

research journal of 
social science and 

humanities

2018 كلية المجتمع Anna Khan
Iman Gmach

Awareness approach and training 
of students in community college 

Dammam and Qatif regarding 
household waste managment

21

International 
Journal of 

Engineering and 
management 

June 2018 كلية المجتمع Samira Khan
A Study on Geography of 
P[pilgrimage Tourism and 

environment: A case Study
22
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social science and 
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Pilgrimage tourism and 

environment of Kashmir Valley of 
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2٣

Skill Gap Analysis 2018 كلية المجتمع Navdeep 
Dandiwa Skill Gaps 24

Outcome Based 
Learning 2018 كلية المجتمع Navdeep 

Dandiwa Individual Research 2٥

International 
Journal on future 

revolution in 
computer science 
& communication 

Engineering

February 2018 كلية المجتمع Samreen Jafri
Influence of Supply Chain 

management in human resource-A 
Hypothetical testing

2٦

International Jour-
nal of emerging 
trends &technol-
ogy in computer 

Science

April 2018 كلية المجتمع Samreen Jafri Impact of Supply Chain 
management in human resource 27

International 
Journal of 

Mechanical 
and Production 

Engineering 
Research and 
Development

Accepted كلية المجتمع Hind Mohamed 
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Alternative exams in Khartoum 
University, Case study from College 

of Science
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IJNS-2017-05-
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2017- 2018

كلية المجتمع نور  محمود خفاجة Secure Spatial Images Using 
Transparent Crypto Filter Driver 29

Airo Publication Feb 2018 كلية المجتمع روبينا خان An Introduction to Analogy 
Formation Algorithms ٣0

International 
Journal on Future 

Revolution in 
Computer Science 

& Communica-
tion Engineering 

)IJFRCSCE
Volume 4 Issue 2

February 2018 كلية المجتمع محمد القاوقجي A New Approach to Emotional 
Intelligence Dialog Based Planning ٣1

International 
Journal of 

Clothing Science 
and Technology

Accepted كلية المجتمع زياد الفواعير Design of an intelligent support 
system for Fabric Quality Inspection ٣2

ICCTD 2018 كلية المجتمع سناء جوانة Bees Algorithm for Vehicle Routing 
Problems with Time Windows ٣٣
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IJOR 2018 كلية المجتمع سناء جوانة
Bee Colony Optimization 

Algorithm for the Flexible Job Shop 
Scheduling Problem

٣4

2nd ASIA Inter-
national Multidis-
ciplinary Confer-

ence )AIMC 2018(

12-13 
May/2018 كلية المجتمع أسماء قمر الدين Filtering Arabic Spam Based on the 

user's Perspective ٣٥

2nd ASIA Inter-
national Multidis-
ciplinary Confer-

ence )AIMC 2018(

12-13 
May/2018 كلية المجتمع أسماء قمر الدين

Evaluate the Performance Level 
of Community College Graduates 
from the View Point of Employers

٣٦

2nd ASIA Inter-
national Multidis-
ciplinary Confer-

ence )AIMC 2018(

12-13 
May/2018 كلية المجتمع أسماء قمر الدين Building an Arabic Email Corpus ٣7

 المجلة الدولية
 القتصاد وبحوث

 االعمال
2018 كلية المجتمع نوفل محفوظ

 التنمية المالية كعامل محدد للنمو
 االقتصادي : مثال بلدان الشرق

االوسط وشمال افريقي
٣8

 رؤية الغد
للمؤتمرات الدولية 2018 كلية المجتمع لبنى عبد الحفيظ  أحكام العقوبات الحدية بين الشريعة

والقانون ٣9

International 
Journal of 

Engineering and 
Technology

2018 كلية المجتمع مهيرة مقدادي
The relationship between stock 

returns and trading hours: evidence 
from Amman stock exchange

40



كلية المجتمعالتقرير السنوي   ١٤٣٨-١٤٣٩ه 54

نموذج رقم )3٨(
األبحاث العلمية الجاري إعدادها عام 14٣9/14٣8هـ

قسم الحاسب اآللي

 مستوى
اإلنجاز

 تاريخ البدء
بالبحث عنوان البحث نوع البحث

 أبحاث منشورة
 باسم

 جامعة اإلمام عبد
الرحمن بن فيصل

اسم الباحث م

10%-20% 20/3/2017
Scheduling in Cloud 

Computing
Environment

 مجموعات علمية
بحثية  Danah Ahmed نعم

Aldossary 1

50%-60% 04/13/2017
EVALUATION OF 

JORDANIAN BANKS 
WEBSITES USABILITY

بحوث مشتركة ال Abeer Rafi 
Alabdulraheem 2

30%-40% 12/20/2017

Evaluating the Perfor-
mance Level of the 

Graduate Students of 
Community Colleges 
in Saudi Arabia from 

the View Point of 
Employers

بحوث مشتركة ال Asma Ibrahim ٣

30%-40% 01/02/2017

Evaluating the Perfor-
mance Level of the 

Graduate Students of 
Community Colleges 
in Saudi Arabia from 

the View Point of 
Employers

 مجموعات علمية
بحثية ال Asma Ibrahim 4

30%-40% 01/07/2017

Evaluating the Perfor-
mance Level of the 

Graduate Students of 
Community Colleges 
in Saudi Arabia from 

the View Point of 
Employers

 مجموعات علمية
بحثية ال Asma Ibrahim ٥

10%-20% 12/01/2017 Evaluation of elearn-
ing systems

 بحوث أساسية
مستقلة ال Remya P George ٦

70%-80% 03/01/2016
Learning Analytics 

business intelligence 
framework

 بحوث أساسية
مستقلة ال Fawzia Awad 

Elhassan 7

70%-80% 10/09/2017

A literature review 
and classification 
of explanations in 

recommender system 
research

بحوث مشتركة نعم Rabab Ali 
Abumalloh 8

10%-20% 12/17/2017 Big data  بحوث أساسية
مستقلة ال Nahla Osman 

Mustafa 9
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25% 04-03-2018 Evaluation of elearn-
ing systems
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نعم مستقلة Remya P George 10

30%-40% 12/27/2017
User Centric Evalua-
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System

 مجموعات علمية
بحثية نعم Remya P George 11
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Arabic Part-of-Speech 
Tagger, An Approach 
Based on Neural Net-

work Modelling

بحوث تعاونية نعم Rabab Ali 
Abumalloh 12

90%-100% 10/06/2017 Graduation Project 
Handbook

 تأليف كتاب
)لمقرر )منهجي نعم Nahla Ahmed 

EL_Haggar 1٣

50%-60% 01/15/2018

The impact of job 
satisfaction on the 

performance of 
employees in  IMAM 
ABDULRAHMAN BIN 
FAISAL UNIVERSITY

 بحوث تطبيقية
مستقلة ال Fadwa Issa 

Ahmad Alsalim 14

100% 12/22/2017 Emotional Intelligence  بحوث أساسية
مستقلة نعم

Mohamed 
Nabil Shams 
Elkawkagy

1٥

100% 12/22/2017 Emotional Intelligence  بحوث أساسية
مستقلة نعم Heba Mohamed 

Elbeh 1٦

30%-40% 10/10/2017

Classification of 
questions into cogni-
tive and knowledge 
domains based on 

BT using fuzzy logic 
technique

بحوث مشتركة نعم Lobna Mohsen 
amouri 17

10%-20% 12/25/2017 Dialog System  بحوث تطبيقية
مستقلة نعم Heba Mohamed 

Elbeh 18

10%-20% 12/25/2017 Dialog System  بحوث تطبيقية
مستقلة نعم Mohamed Nabil 

Elkawkagy 19

90%-100% 12/01/2016

Bee Colony 
Optimization 

Algorithm for the 
Flexible Job Shop 

Scheduling Problem

بحوث مشتركة نعم Sana Ibrahim 
Jawarneh 20

10% 1/2/2018

Quantum 
Communication 

Vs Classical 
Communication

 بحوث أساسية
مستقلة نعم Ola Mohamed 

Hegazy 21

100% 14/3/2018

Bee algorithm for 
vehicle routing 

problems with time 
windows 

بحوث مشتركة نعم Sana Ibrahim Ali 
Jawarneh 22
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Classification of 
questions into cogni-
tive and knowledge 
domains based on 

BT using fuzzy logic 
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بحوث مشتركة نعم Karima Hamed 
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90%-100% 12/20/2017

Impact of 
E learning on Higher 

Education

 بحوث أساسية
مستقلة نعم Sajithunisa 

Hussain 2٥

90%-100% 16/4/2017

Optimization In 
MapReduce-based 

on query Processing 
Systems

 مجموعات علمية
بحثية نعم عبير علي الشهري 2٦

50%-60% 03/03/2016

Automatic Detection 
of breast cancer using 
Image Processing and 

Neural Networks

بحوث مشتركة  Malak نعم
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100% 10/10/2017

Classification of 
questions into cogni-
tive and knowledge 
domains based on 

BT using fuzzy logic 
technique

بحوث مشتركة نعم Nahla Ahmed 
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100% 12/25/2017 Automatic Multi Doc-
ument Summarization بحوث مشتركة نعم Nahla Ahmed 
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30%-40% 12/25/2017
Privacy concerns about 
Innovative Engineering 

Technologies
بحوث تعاونية نعم Nahla Ahmed 

EL_Haggar ٣0

10%-20% 12/25/2017 Mutli Document Sum-
marisation بحوث مشتركة ال Rubina Liyakat 
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10%-20% 1/3/2017

Toward a Workload-
Based User Interface 

development:  A 
Predicted NASA-TLX 

Workload Measure for 
Canonical Task Type

بحوث تعاونية نعم Nahla Ahmed 
EL_Haggar ٣2
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A Novel Supervised 
Learning Model For 
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Scheduling in Cloud 

Computing
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Automated Structure 
Abstract for Research 
papers Supported by 
Tabular Format Using 

NLP
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Automated Structure 
Abstract for Research 
papers Supported by 
Tabular Format Using 
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has been 
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conference 
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Representing query-
ing, and visualizing 
Health-Insurance 

Knowledge in 
Cost-Sharing estima-
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بحوث مشتركة نعم Zainab Hamzah 
Almugbel ٣8
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Classification of 
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A case Study

بحوث مشتركة ال Samira Khan 22

90%-100% 2017

Design of an intelli-
gent support system 

for Fabric Quality 
Inspection

مجموعة بحثية قبل النشر  محمد الطاهر
حليمي 2٣

90-100% 04/30/2017
 دور تخفيض زمن المهلة
 داخل سلسة التوريد في
تحسين سلسلة الطلب

 أبحاث وأوراق
 عمل مقدمة
للمؤتمرات

ال Mona Halim 24

90%-100% 11/30/2017
Asymmetric effect of 

oil price on Saudi Ara-
bia public budget

بحوث مشتركة ال
Mamdouh 

Abdelmoula 
Abdelsalam

2٥

90%-100% 12/10/2017

 أثر استخدام أساليب
 المحاسبة االدارية

 االستراتيجية والتقليدية
 على الربحية في

 الشركات الصناعية
 المساهمة العامة

 المدرجة في بورصة
)عمان - )دراسة تحليلية

بحوث تعاونية ال ريم خالد مطاحن 2٦

70%-80% 1/1/2017

 ادارة المشروعات
 الصغيرة والمتوسطة

 ودورها في فرص
العمل "دراسة

بحوث مشتركة ال Amna Jumaa 
Qazaq 27

70%-80% 04/20/2017

 دور تخفيض زمن المهلة
 داخل سلسلة التوريد

 فى تحسين أداء سلسلة
الطلب

بحوث مشتركة ال  محمد محمود
ابوخشبة 28

90%-100% 03/15/2017

Alternative exams in 
Khartoum University, 
Case study from Col-

lege of Science

بحوث مشتركة نعم Hind Mohamed 
Abueliwa 29

90%-100% 09/15/2017

A semantic study for 
understanding the 
variables affecting 
decision-making

بحوث فردية ال Imen Habib 
Gmach ٣0

70%-80% 12/20/2017

the integration of 
VaR and ES in the 

measurement of the 
performance of Islamic 

stock indexes

 بحوث أساسية
مستقلة ال هيفاء محمد فراد ٣1

70%-80% 09/25/2017 Job Skills matching of 
Graduate students

 بحوث أساسية
مستقلة ال Navdeep Kaur 

Dandiwal ٣2
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 مستوى
اإلنجاز

 تاريخ البدء
بالبحث عنوان البحث نوع البحث

 أبحاث منشورة
 باسم

 جامعة اإلمام عبد
الرحمن بن فيصل

اسم الباحث م

50%-60% 04/15/2017

 اثر بيئة االعمال وإطارها
 المؤسسي على

 االستثمارات - دراسة
 مقارنة ) السعودية -

) ماليزيا

 بحوث أساسية
مستقلة ال والء مجدى رزق ٣٣

90%-100% 06/12/2017

Financial Development 
as a Determinant of 
Economic Growth : 

Case of MENA Coun-
tries.

 بحوث تطبيقية
مستقلة ال Naoufel Omar 

Mahfoudh ٣٥

90%-100% 01/05/2017

The determinants of 
the Artistic Experi-
ences at Saudi Art 

Galleries

 بحوث تطبيقية
مستقلة ال

Alanood 
Abdullah 

Almaghlouth
٣٦

90%-100% 08/01/2017
Determinants of 

Market Value )Case of 
Jordanian Banks(

 بحوث تطبيقية
مستقلة نعم Farouq Rafiq 

Altahtamouni ٣7

90%-100% 06/12/2017

Financial Development 
as a Determinant of 
Economic Growth : 

Case of MENA Coun-
tries.

 بحوث تطبيقية
مستقلة ال  Naoufel Omar 

Mahfoudh ٣8

90%-100% 11/01/2017
Asymmetric effect of 

oil price on Saudi Ara-
bia public budget

بحوث مشتركة ال
Mamdouh 

Abdelmoula 
Abdelsalam

٣9

70%-80% 2017

Optimization and val-
orization of recycled 
fibre in non-woven 

fabric

بحوث مشتركة ال  محمد الطاهر
حليمي 40

90%-100% 03/20/2017

Alternative exams in 
Khartoum University, 
Case study from Col-

lege of Science

 مجموعات علمية
بحثية ال

Hind Mohamed 
Shehada 
Abueliwa

41

90%-100% 05/01/2017
The responsibility of fi-
nancial broker in Saudi 

Law ) case study(

 بحوث أساسية
مستقلة ال

yousria 
Mohamed abdul 
Gell Mohamed

42

90%-100% 12/27/2017

estimating Value 
at Risk of oil price 

index using the EVT 
approach

بحوث مشتركة ال  هيفاء محمد
الحبيب فراد 4٣

90%-100% 06/11/2017
The recommendation 
process in strategic 

decision-making
بحوث فردية ال imen habib 

gmach 44
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 مستوى
اإلنجاز

 تاريخ البدء
بالبحث عنوان البحث نوع البحث

 أبحاث منشورة
 باسم

 جامعة اإلمام عبد
الرحمن بن فيصل

اسم الباحث م

40%-50% 04/01/2017 Overview on legal 
Aspects of Insurance

 مجموعات علمية
بحثية ال

shemseddine 
Ethani 

Shemseddine 
Abbes BARNAT

4٥

90%-100% 12/24/2017

An Exploration of the 
Key Elements That 

Indicate Relationship 
Strength

 بحوث أساسية
مستقلة ال Husam Mustafa 

Abdallah Alnaimi 4٦

90%-100% 12/1/2018

The extent of em-
ployees perceptions 

of organizational 
citizenship behavior at 
government hospitals 

in north Jordan

بحوث مشتركة نعم  شحاده مفلح
الغرايبة 47

90%-100% 1/8/2016
 تأثير التضخم على
 العوائد والتقلبات

الشرطية
بحوث مشتركة نعم  فاطمة صالح

الهمشري 48

99% 7/2017

The Impact of In-
surance Company's 
Profitability on the 
Economic Growth

 بحوث تطبيقية
مستقلة نعم  فاطمة صالح

الهمشري 49

20% 10/2017
 دور البنوك التجارية

 األردنية في تسويق
الخدمات التأمينية

 بحوث تطبيقية
مستقلة نعم  فاطمة صالح

الهمشري ٥0

90%-100% 1/12/2017 ادارة التنمية ومعوقاتها  ورقه علمية
مستقلة

 ارسلت للنشر
 في انتظار رد لجنة

التحكيم
د. سارة ادم ٥1

90%-100% 1/2/2018
 ادارة الجودة الشاملة

 مرتكزاتها مبادئها
.ومعوقاتها

مقال
 ارسلت للنشر في
 المجلة السعودية
لكليات المجتمع

د سارة ادم ٥2

40%-50% 30/11/2017

Human Capital and 
Economic Growth: 
Approach of Panel 
data for a group of 

Countries.

 بحوث تطبيقية
مستقلة ال Naoufel Omar 

Mahfoudh ٥٣

90%-100% 6/12/2017

Etudes des effets de 
recommandation sur 
le comortement du 

manager decideur et 
de la performance 
organisationnelle

بحوث فردية ال Imen Habib 
Gmach ٥4
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 مستوى
اإلنجاز

 تاريخ البدء
بالبحث عنوان البحث نوع البحث

 أبحاث منشورة
 باسم

 جامعة اإلمام عبد
الرحمن بن فيصل

اسم الباحث م

90%-100% 5/4/2016

Awerness,Approach 
and training of 

sturents in communi-
ty college Dammam 
and Qatief regarding 

household waste man-
agement

 مجموعات علمية
بحثية نعم Imen Habib 

Gmach ٥٥

70%-80% 5/03/2018
Estimating value at 

risk of oil price index 
using the EVT aproach

 مجموعات علمية
بحثية نعم Imen  Habib 

Gmach ٥٦

90%-100% 2014

On the Performance 
of Managers and Con-
trollers: A polymatrix 

Game Approach Man-
ager- Controller- Board 
of Director's Conflicts

ورقة بحثية نعم  سلوى عبد الحميد
شراد ٥7

50%-60% 2015

On the Impact of 
Corruption on Man-
agers and Controllers 

Behavior

ورقة بحثية ال  سلوى عبد الحميد
شراد ٥8

90%-100% 08/01/2017

Investigating the 
factors affecting the 
profitability of Saudi 
Industrial Compa-

nies by using DuPont 
Model

 مجموعات علمية
بحثية نعم Farouq Rafiq 

Altahtamouni ٥9

نموذج رقم )3٩(
عدد الكتب والمخطوطات والموسوعات والمعاجم المنشورة خالل عام 14٣9/14٣8هـ

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

الموسوعة أو المعجم م
معجم موسوعة مخطوطة كتاب

√ 2018
Mahmoud El-

Khouly,
Nahla Elhagar

Internet Technology
From Networks to Streaming 

Servers
1

√

فدوى السليم
هبه برهوش
ليلى العطوي

أسماعيل أبو شخيدم

الحاسوب
)الفصل األول +الثاني(

2

√ Rubina Khan An Introduction to Analogy 
Formation Algorithms
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نموذج رقم )٤0(
أعداد األبحاث الممولة من عمادة البحث العلمي عام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )٤٤(
الكراسي العلمية خالل عام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )٤١(
أعداد األبحاث الممولة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )٤٥(
أعداد البحوث التعاقدية مع المعاهد االستشارية خالل عام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )٤2(
أعداد األبحاث الممولة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص عام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )٤3(
أعداد البحوث والدراسات والمقاالت المنشورة في المجالت العالمية المصنفة 

)ISI - SCOPUS - …..، وغيرها ( عام 14٣9/14٣8هـ

* ال يوجد

* ال يوجد

* ال يوجد

* ال يوجد

* ال يوجد

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

2018
International 

Journal
 of Network 

Security

 قسم الحاسب
بكلية المجتمع

- Osama Ahmed Khashan
- Nour Mahmoud Khafajah

Secure Spatial Images Using
 Transparent Crypto Filter Driver 1

2018
International 

Journal of 
Engineering 
&Technology

 قسم الحاسب
بكلية المجتمع

- Abeer Rafi›i -
- Rabab Abumalloh
- Waheeb AbuUlbeh

 Evaluation of Jordanian Banks 
Websites Usability 2

2018
International 

Journal of 
Engineering 
&Technology

 قسم الحاسب
بكلية المجتمع

- Rabab Abumalloh
-Hasan Al-Serhan
-Othman Bin Ibrahim
-Waheeb Abu-Ulbeh

Arabic Part-of-Speech Tagger, 
an Approach Based on Neural 

Network Modelling
٣

2018
International 

Journal of 
Engineering 
&Technology

 قسم الحاسب
بكلية المجتمع

- Asma Gamer Eldeen
-Rabab Abumalloh
-Remya George
-Danah Aldossary

 Evaluation of Graduate Students 
Employability from Employer 
Perspective: Review of the 

Literature

4

2018
International 

Journal of 
Engineering 
&Technology

 قسم العلوم
 اإلدارية
  والمالية

بكلية المجتمع

Mahera Megdadi

The Relationship between Stock 
Returns and Trading Hours: 

Evidence from Amman Stock 
Exchange

٥



ثــالثــًا: 
أنشطة وخدمات الرعاية  الطالبية
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نموذج رقم )٤٦(
األنشطة والمسابقات الدينية خالل عام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )٤٧(
المحاضرات والندوات واللقاءات الثقافية خالل عام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )٤٨(
المناسبات الوطنية والحفالت واللقاءات العامة خالل عام 14٣9/14٣8هـ

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

 42 كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب 1 باقة عنفوان التدريبية

 البرنامج التدريبي لتأهيل المقبالت على كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب  27
2 الزواج

كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب ٥0 ٣ حملة ابجديات

كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب 42 حدثني التاريخ  4

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

 42 كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب 1  مسابقة أمجاد

 2٥0 حياة جامعية إيجابية  كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب 2

كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب  ٣00 ٣ يوم إيجابي

كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب  ٣00 اليوم الوطني 4

* ال يوجد
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نموذج رقم )٥0(
الرحالت والزيارات والمعارض خالل عام 14٣9/14٣8هـ

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

1٥ كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب  مركز األمير نايف للعالج الطبيعي 
لألطفال 1

كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب 1٥ 2 استضافة دار الحضانة

كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب 12 رحلة لشاطئ نصف القمر  ٣

20  كلية المجتمع / قسم برامج العلوم المالية
واالدارية زيارة ميدانية لمؤسسة كارفور 4

1 مكتبة كلية المجتمع بالدمام  طالبات قسم المكتبات والمعلومات
٥ المستوى الرابع سنة ثانية

2  طالبات قسم المكتبات والعلومات مكتبة كلية المجتمع بالدمام
٦ المستوى الرابع السنة الثانية

نموذج رقم )٤٩(
الحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة خالل عام 14٣9/14٣8هـ )*(

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب 200 حملة تطعيمه اإلنفلونزا  1

2 ما يعرف بعدين كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب ٥0

كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب  10 ٣ الغذاء الصحي

كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب  11٦ ال تفوتك حياتك  4

كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب  4٣ يوم التوعية بالسرطان  ٥

كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب  49 لسالمتك الصحية  ٦

كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب  1٥ اإلسعافات األولية  7

كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب  11 اإلنعاش القلبي الرئوي  8

2٥ كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب  9 حملة سلة

)*( 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 )٥١(
األنشطة الفنية والرياضية خالل عام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )٥3(
أعداد الطالب والطالبات المستفيدين من خدمات صندوق الطالب والمبالغ المصروفة 

للعام 14٣9/14٣8هـ

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

12 كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالب مباراة كرة القدم  1

(المبالغ المصروفة )بالريال عدد المستفيدين نوع الخدمة

اإلعانات الشهرية

1٣000 ٥ اإلعانات المقطوعة

السلف

تدريب وتشغيل الطالب

دعم األنشطة الطالبية

اإلجمالي

نموذج رقم )٥2(
عدد الوجبات الغذائية المقدمة للطلبة والطالبات خالل العام 14٣9/14٣8هـ

* ال ينطبق

نموذج رقم )٥٤(
أعداد تذاكر السفر والعودة المصروفة لطالب وطالبات الجامعة خالل العام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )٥٥(
عدد الوحدات السكنية والطالب المستفيدين منها خالل عام 14٣9/14٣8هـ

*ال يوجد مخصصات من صندوق الطالب لكلية المجتمع في هذا البند

*ال يوجد مخصصات من صندوق الطالب لكلية المجتمع في هذا البند
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نموذج رقم )٥٦(
األندية الطالبية واألنشطة التي قدمتها خالل عام 14٣9/14٣8هـ

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

حياة جامعية إيجابية 	 
أمجاد	 
عنفوان	 
حدثني التاريخ 	 
ابجديات	 
بداية عروس	 
يوم ايجابي 	 

14٣٥  تطوعي
 كلية المجتمع
 /وكالة شؤون

 الطالبات
1 نادي وسم 

زيارة لمركز األمير نايف 	 
للعالج الطبيعي لألطفال

استضافة دار الحضانة 	 
حملة سلة 	 
رحلة لشاطئ نصف القمر 	 
مباراة كرة القدم 	 

14٣٦  خدمة مجتمعية
 كلية المجتمع
 /وكالة شؤون

الطالبات
2 نادي نبض

إدارة الذات	 
الذكاءات المتعددة 	 
 زيارة وحدة ريادة األعمال 	 
 فعالية األلوان 	 
 كيف تبدأ مشروعك 	 
 معرض أبواب االبداعي 	 

 إرشاد نفسي
14٣٦  ومجتمعي

 كلية المجتمع
 /وكالة

 الشؤون
األكاديمية

٣ نادي تفاؤل

 إدارة الذات 	 
 الذكاءات المتعددة 	 
 زيارة وحدة ريادة األعمال 	 
 فعالية األلوان 	 
 كيف تبدأ مشروعك 	 
 معرض أبواب االبداعي	 

14٣٦  إدارة أعمال
 كلية المجتمع
 /وكالة شؤون

الطالبات
4 نادي إدارة األعمال

 	 A code - ساعة برمجية 
 war for quick start to the

   Graduation
 	 Data Mining _ Lab
 	  MIS Projects
 	 New Trends in

 Technologies of
 Information security

 	 Object Oriented
 programming

 	 Software Engineering
معرض صيانة الحاسب 	 

اآللي 
 معرض مشاريع االجهزة 	 

الشبكية - معرض مشاريع 
لشبكة البيانات الالسلكية 

 نظم ادارة قواعد البيانات	 

14٣٦   حاسب ألي
 كلية المجتمع
 /وكالة شؤون

الطالبات
٥ نادي الحاسب اآللي
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األنشطة التي قدمها خالل العام مجال نشاط النادي تاريخ إنشائه الكلية / الجهة اسم النادي الطالبي م

 حملة تطعيمة اإلنفلونزا 	 
 ما يعرف بعدين 	 
 الغذاء الصحي 	 
 يوم التوعية بالسرطان 	 
 اإلسعافات األولية 	 
 اإلنعاش القلبي الرئوي	 

14٣8
 كلية المجتمع
 /وكالة شؤون

الطالبات
النادي الصحي ٦



رابــعـــًا : 
خدمة المجتمع
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نموذج رقم )٥٧(
الدورات والبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع 

عام 14٣9/14٣8هـ

 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

الكلية / الجهة  اسم الدورة
أوالبرانامج م

د.منى حليم  طالبات و
أفراد المجتمع ٣٥ مستفيدة يوم واحد

)ساعتان( 14٣9/1/1٥ه
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 كيف تبدأ
 مشروعك
الصغير

1

د.شحادة الغرايبة  طالبات و
أفراد المجتمع ٥0 مستفيدة يومان

4 ساعات 14٣9/1/22-20
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

إنشاء خطة 
عمل 2

د.حسن حافظ  طالبات و
أفراد المجتمع 47 مستفيدة يوم

٣ ساعات 14٣9/1/2٥
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 مخاطر
 اإلئتمان في

البنوك
٣

د. رجب أبو حمد  طالبات و
أفراد المجتمع 47 مستفيدة يوم واحد

ساعتان 14٣9/1/27
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 التسويق
 اإللكتروني

للتأمين
4

د.حسن حافظ  طالبات و
أفراد المجتمع 2٥ مستفيدة  يومان 4

ساعات 14٣9/2/٦-4
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

دراسة 
الجدوى 
و تقييم 

المشروعات

٥

م.فوزيه عوض  طالبات و
أفراد المجتمع 1٥ مستفيدة يومان

٦ ساعات 14٣9/2/12-٦ معمل ٦
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

مايكروسوفت 
أكسس 
للمبتدئين

٦

د.نوفل محفوظ  طالبات و
أفراد المجتمع ٣4 مستفيدة  يوم واحد

ساعتان 14٣9/2/11
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

الحصالة 7

أ.أحمد المسعري
 طالبات و

 طالب و أفراد
المجتمع

41 مستفيدة
2 مستفيد

 يوم واحد
ساعتان 14٣9/2/12 / المسرح

مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 أبتسم عند
الخسارة 8

د.منى حليم  طالبات و
أفراد المجتمع 27 مستفيدة يومان

4 ساعات 14٣9/٦/4-٣
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 دراسة
 الجدوى
 و تقييم

المشروعات

9

أ. نوف العضياني  طالبات و
أفراد المجتمع ٣8 مستفيدة  يوم واحد

ساعتان 14٣9/٦/٥
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 التسويق
الفّعال 10

 د. ممدوح
عبدالسالم

 طالبات و
أفراد المجتمع ٥ مستفيدين يومان

4 ساعات 14٣9/٥-٦/٦  كلية الشريعة
والقانون

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 دراسة
 الجدوى
 و تقييم

المشروعات

11
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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

الكلية / الجهة  اسم الدورة
أوالبرانامج م

 أ. هديل
الفرساني

 طالبات و
أفراد المجتمع 29 مستفيدة يومان

4 ساعات 14٣9/٦/12-11
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

كيف تبدئين 
مشروعك 12

د.شحادة الغرايبه  طالبات و
أفراد المجتمع 21 مستفيدة

 ٣ أيام
 في

 األسبوع
 لمدة )12(

يوم
24 ساعة

14٣9/٦/12
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

PMP 1٣

م. نهله عثمان  طالبات و
أفراد المجتمع 1٣ مستفيدة يومان

٦ ساعات 14٣9/7/8-1 معمل ٦
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 فوتوشوب
متقدم 14

م. سهير بشير  طالبات و
أفراد المجتمع 17 مستفيدة يومان

٦ ساعات 14٣9/7/19-4 معمل ٦
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

التحليل 
اإلحصائي 
باستخدام 

SPSS

1٥

 د. ممدوح
عبدالسالم

 طالبات و
أفراد المجتمع 17 مستفيدة يوم

٣ ساعات 14٣9/7/10
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

استخدام 
اإلكسل 

في التحليل 
االحصائي و 

المالي

1٦

د.حسن حافظ  طالبات و
أفراد المجتمع 1٦ مستفيد يوم

ساعتان 14٣9/7/10  كلية الشريعة
والقانون

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 المالية لغير
الماليين 17

د. شحادة الغرايبة
 طالبات و

 طالب و أفراد
المجتمع

22 مستفيد  يوم واحد
ساعتان 14٣9/2/2٥  كلية الشريعة

والقانون

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 مقدمة في
 إدارة الموارد

البشرية
18

م.نهله عثمان  طالبات و
أفراد المجتمع 11 مستفيدة يومان

٦ ساعات
14٣9/2/9
14٣9/٣/1٥

/ معمل ٥
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 فوتوشوب
للمبتدئين 19

 المهندسة. بنان
الجميعة

 طالبات و
أفراد المجتمع ٣0 مستفيدة

٥ أيام
10 

ساعات

14٣9/٣/1
الى

14٣9/٣/٥

 القاعة(
 )التعاونية

مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

Auto CAD 20

أ.فضيله الفضل  طالبات و
أفراد المجتمع ٣4 مستفيدة يومان

4 ساعات 14٣9/٣/٥-4
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 صيانة
 الحاسب
اآللي

21

د.نوفل محفوظ  طالبات و
أفراد المجتمع 20 مستفيدة  يوم واحد

ساعتان 14٣9/٣/10
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 مفهوم
 القيمة

المضافة
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

الكلية / الجهة  اسم الدورة
أوالبرانامج م

د.نوفل محفوظ  طالبات و
أفراد المجتمع 9 مستفيدين يوم واحد

ساعتان 14٣9/٣/24  كلية الشريعة
والقانون

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

الحصالة 2٣

م.فوزيه عوض  طالبات و
أفراد المجتمع ٦ مستفيدات يومان

4 ساعات 14٣9/٥/2٥-18 معمل ٦
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

أكسس 
للمبتدئين 24

م. نهله عثمان  طالبات و
أفراد المجتمع 9 متدربات يومان

٦ ساعات 14٣9/٥/29-2٥ /معمل 2٥
مقر القطيف

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 فوتوشوب
للمبتدئين 2٥

د.رجب أبو حمد  طالبات و
أفراد المجتمع 19 مستفيدة يوم واحد

ساعتان 14٣9/٥/2٦
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 تنمية مهارات
 مسوق
التأمين

2٦

أ.هيا العقيل  طالبات و
أفراد المجتمع 40 مستفيدة يوم واحد

ساعتان 14٣9/٥/28
 القاعة(

 )التعاونية
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

كيف تقنع 
المستثمر 27

م.سهير بشير  طالبات و
أفراد المجتمع 12 مستفيدة يومان

4 ساعات 14٣9/7/12-11 معمل ٦
مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

اكسل متقدم  28

 د. لبنى
عبدالحفيظ

 طالبات
 ومنسوبات

الثانوية
200 يوم  ٥ ربيع اول

14٣9

 الثانوية
 االولى براس

تنورة

 كلية المجتمع
بالقطيف العلم واالخالق 29

 د. لبنى
عبدالحفيظ

 طالبات
 ومنسوبات

الثانوية
200 يوم  10 ربيع اول

14٣9

 الثانوية
 االولى براس

تنورة

 كلية المجتمع
بالقطيف

دورة عالج 
االكتئاب 
بالطرق 
الشرعية

٣0

 األستاذة/ نجالء
السديري

 طالبات
 ومنسوبات
  المدارس

 المتوسطة
 وطالبات

 ومنسوبات
الكلية

281 يوم 9 صفر 14٣9 مسرح الكلية  كلية المجتمع/
مكتب العميدة

نصائح لسفر 
أفضل ٣1

 مصممة األزياء
 األستاذة لطيفة

العبدالقادر

 طالبات
 ومنسوبات
 المدارس
 الثانوية

 منسوبات
 مكتب التربية

 والتعليم
بشرق الدمام

2٦٥ يوم 10 صفر 14٣9 مسرح الكلية  كلية المجتمع/
مكتب العميدة

أناقتي 
عنواني ٣2
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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

الكلية / الجهة  اسم الدورة
أوالبرانامج م

د. عادل العوهلي

 طالبات
 ومنسوبات
  المدارس

 المتوسطة
 وطالبات

 ومنسوبات
الكلية

2٥٦ يوم 11 صفر 14٣9 مسرح الكلية  كلية المجتمع/
مكتب العميدة

المستهلك 
الذكي ٣٣

د. محمد المقهوي

 طالبات
 ومنسوبات
 المدارس
 الثانوية

 منسوبات
 مكتب التربية

 والتعليم
بشرق الدمام

299 يوم 12 صفر 14٣9 مسرح الكلية  كلية المجتمع/
مكتب العميدة

سيكولوجية 
المال ٣4

 األستاذ/ فيصل
السيف

 طالبات
 ومنسوبات
 المدارس
 الثانوية

 منسوبات
 مكتب التربية

 والتعليم
بشرق الدمام

2٥7 يوم 1٣  صفر 14٣9 مسرح الكلية  كلية المجتمع/
مكتب العميدة

أضف إلى 
السلة ٣٥

 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

الكلية / الجهة  اسم الدورة
أوالبرانامج م

أ. حصه القحطاني
 موظفات

 و طالبات و
أفراد المجتمع

48 مستفيدة يوم واحد
ساعتان 14٣9/7/٣

 القاعة(
 )التعاونية

مقر الدمام

 كلية المجتمع /
 مكتب التدريب

 و التعليم
المستدام

 وثيقة العمل
الحر 1

 د. لبنى
عبدالحفيظ

 طالبات
 ومنسوبات

الثانوية
200 يومان

4 ساعات
 ٥ ربيع اول

14٣9

 الثانوية
 االولى براس

تنورة

 كلية المجتمع
بالقطيف

العلم 
واالخالق 2

 د. لبنى
عبدالحفيظ

 طالبات
 ومنسوبات

الثانوية
200 يومان

4 ساعات
 10 ربيع اول

14٣9

 الثانوية
 االولى براس

تنورة

 كلية المجتمع
بالقطيف

دورة عالج 
االكتئاب 
بالطرق 
الشرعية

٣

نموذج رقم )٥٨(
الندوات والمحاضرات العامة المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع عام 14٣9/14٣8هـ
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نموذج رقم )٥٩(
االستشارات والدراسات الفنية والمهنية المقدمة لمؤسسات وهيئات المجتمع عام 14٣9/14٣8هـ

*ال يوجد



خـامــســًا : 
تنمية القوى العاملة وإدارة التشغيل
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نموذج رقم )٦0(
أ- الوظائف اإلدارية والفنية والصحية والمستخدمين والمعينون على بند أجور العمال عام 

14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )٦١(
اإلداريون والفنيون حسب المؤهل عام 14٣9/14٣8هـ )*(

المجموع  بند أجور
العمال المستخدمون  الوظائف

)*) الصحية
 الوظائف

الفنية
 الوظائف
اإلدارية الجنسية الكلية / الجهة

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

20 18 2 - - --- --- - - 1 - 17 2 سعودي  كلية المجتمع
---مقر الدمام --- --- - - --- --- - - --- - --- --- غير سعودي

41 ٣9 2 - - ---- 1 - - 1 - ٣8 1 سعودي  كلية المجتمع
----مقر القطيف ---- --- - - ---- --- - - --- - --- -- غير سعودي

٥٧ ٤ - --- ١ - 2 ٥٥ 3 المجموع

اإلجمالي أخرى  دبلوم
متوسط بكالوريوس ماجستير دكتوراه

الجنسية الكلية / الجهة

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

20 18 2 1 --- ٦ 1 11 1 --- --- --- --- سعودي  كلية المجتمع
---مقر الدمام --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- غير سعودي

41 ٣9 2 8 2 ٥ --- 2٦ --- --- --- ---- --- سعودي  كلية المجتمع
---مقر القطيف --- --- ---- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- غير سعودي

 ٦١ ٥٧ ٤ ٩ 2 ١١ ١ 3٧ ١ ---- --- --- --- المجموع

)*( الوظائف الصحية )أطباء ، ممرضون ، فنيو مختبرات ....(

)*( ال يدخل ضمن هذا النموذج أعضاء هيئة التدريس .
)*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة بهذا النموذج مع األعداد الواردة بالنموذج )٥9(.
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نموذج رقم )٦2(
اإلداريون والفنيون حسب الجنسية عام 14٣9/14٣8هـ 

اإلداريون والفنيون
الدولة المقر

مجموع أنثى ذكر

20 18 2 المملكة العربية السعودية كلية المجتمع مقر الدمام

41 ٣9 2 المملكة العربية السعودية كلية المجتمع مقر القطيف

)*( يجب أن يتطابق العدد الوارد في هذا النموذج مع األعداد الواردة بالنموذج رقم )٥9( ، )٦0(.

)*( ال يدخل ضمن هذا النموذج أعضاء هيئة التدريس

نموذج رقم )٦3(
الدورات التدريبية التي حصل عليها موظفو الجامعة داخل المملكة خالل عام 14٣9/14٣8هـ )*(

نموذج رقم )٦٤(
الدورات التدريبية التي حصل عليها موظفو الجامعة خارج المملكة خالل عام 14٣9/14٣8هـ

نموذج رقم )٦٥(
الدورات التدريبية التي حصل عليها الموظفون داخل الجامعة خالل عام 14٣9/14٣8هـ )*(

*ال يوجد

*ال يوجد

 الكلية / الجهة التابع لها
الموظف

 عدد الموظفين
 الذين تم
تدريبهم

تاريخ الدورة اسم الدورة م

كلية المجتمع 22 14٣9/٦/11هـ إدارة التغيير واإلصالح اإلداري 1

كلية المجتمع ٥0 14٣9/٦/1٦ كيف يكون حديثك مقنعًا ومؤثر 2

كلية المجتمع 20 14٣8/٦/24
 ورشة عمل مهارات متقدمة في العروض 

 التقديمية
Prezi , Keynote, Power point      

٣

  المكتبة المركزية لكليات
البنات  ـ  الريان 1 2٥-2-14٣9هـ الكتب اإللكترونية في العملية التعليمية 4

  المكتبة المركزية لكليات
البنات  ـ  الريان 1 2٦-2-14٣9هـ Browzaine ٥

  المكتبة المركزية لكليات
البنات  ـ  الريان 1 14٣9/٥/1٣ هـ االستشهاد المرجعي اإللكتروني ٦

  المكتبة المركزية لكليات
البنات  ـ  الريان 1 14٣9/٦/18هـ  كأداة scopus إستخدام قاعدة المعلومات

لالرتقاء بجودة البحث 7
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2.   إيضاح الخطوات المتخذة هذا العام لتحقيق األهداف التالية:

1/2    تقليص إجراءات سير المعامالت، والقضاء على األعمال المتكررة.
2/2   زيادة ميكنة العمل واستخدام التقنيات الحديثة في العملية اإلدارية.

3/2     تطوير األساليب التنظيمية واإلدارية.

حصلت الكلية على شهادة  ISO 9001 للجودة على جميع اإلجراءات اإلدارية والتعليمية.	 

جميع 	  وإتاحة  لحفظ  والقطيف  بالدمام  الكلية  مقري  مركزية تضم  بيانات  قاعدة  تخصيص 
 SharePoint. تقارير وإحصاءات األقسام والوكاالت بالكلية باستخدام برنامج

إنشاء وحدة اإلحصاءات وجمع المعلومات لتوفير قاعدة بيانات لكلية المجتمع. 	 

مواصلة استخدام موقع Pbworks لحفظ جميع مستندات الجودة باألقسام األكاديمية.	 

اعتماد نظام أرشفة جميع خطابات الكلية إلكترونيًا.	 

إنشاء وتحديث عدد من النماذج اإللكترونية.	 

االعتماد على تقنية التخزين السحابية لتسهيل عملية جمع البيانات للتقرير السنوي.	 

تحديث الهيكلة اإلدارية بالكلية ليكون العمل أكثر فاعلية.	 

تحديث صفحة الكلية على موقع الجامعة لتضم جميع بيانات الكلية األساسية.	 



سادســًا : 
المشروعات والمبادرات
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المحور  الجودة،  إدارة  العالم ألنظمة  انتشارًا في  األكثر  المعيار  آيزو 9001  الدولي  المعيار  يعد 
إدارة  القيادة،  مبدأ  تعزيز  على  تركيزه  بعد  خصوصًا  المؤسسات  عليه  تقوم  الذي  األساسي 
المخاطر واستمرارية األعمال ويساعد هذا المعيار المؤسسات بشكل أساسي على تلبية طلبات 

وتوقعات العمالء.

 مما يسمح للمؤسسات بمواءمة توجهاتها االستراتيجية مع نظام اإلدارة المطبق بهدف تحسين 
المؤسسات  على  األسهل  من  وسيكون  المختلفة،  اإلدارة  نظم  بين  التكامل  وتسهيل  األداء 

المطبقة لنظم الجودة، البيئة والسالمة تحقيق تكامل أكبر وأفضل في ظل هذه التغييرات.

ISO 9001  األيزو
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    اعتماد شهادة  ISO   9001   2015   العالمية

 تنظيم العمل للحفاظ على مستوى أداء مرضي للمنظمة طبقًا لمتطلبات نظام إدارة
الجودة  ومواصفات األيزو 9001 الهدف

201٦م تاريخ بداية المشروع

كلية المجتمع الدمام اسم الجهة

األلمانية TUV SUD شركة جهة االعتماد

عميدة كلية المجتمع/د. حورية العتيبي رئيس المشروع

وكيلة التطوير والتدريب والتعليم المستدام/ د. منى الغامدي نائبة رئيس المشروع

مي الكتبي/ منسقة وحدة التدريب وتنمية المهارات مديرة المشروع

المستفيدون  كلية المجتمع بمقريها القطيف والدمام

تنظيمي إداري طبيعة المشروع

 مشروع يهدف إلى توثيق اإلجراءات عن طريق إنشاء نظام إدارة جودة وتنفيذه وصيانته
,ISO9001:2015 وتحسينه بشكل مستمر مبني على قواعد نظام إدارة الجودة

ولقد أنهت الكلية أعمال التدقيق الداخلي بتاريخ 20/7/ 1439هـ  
 TUV وخضعت الكلية ألعمال الفحص والتدقيق الخارجي من قبل لجنة المراجعة من شركة

SUD
على مدى ثالثة أيام ابتداء من تاريخ 7/9/1439هـ  في مقري القطيف والدمام

وتمت التوصية في نهاية اليوم الثالث بمنح كلية المجتمع بمقريها القطيف والدمام-
 العالمية ISOشهادة 2015؛ 9001

نبذة عن المشروع
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مبادرات برنامج التنمية البشرية

   مبادرة حاضنة النبوغ

   مبادرة مركز سمو األمير محمد بن سلمان للتميز

   مبادرة مدير المستقبل

رؤيــة  بـرامج  أحد  البـشرية  التنمية  لبــرنامج  مبادرات  ثــالث  تقديــم  المجتمع في  كليــة  ســاهمت 
المملكة 20٣0. 

رؤيــة  بـرامج  أحد  البـشرية  التنمية  لبــرنامج  مبادرات  ثــالث  تقديــم  المجتمع في  كليــة  ســاهمت 
المملكة 20٣0. 

قدمها الدكتور شحادة مفلح الغرايبة عضو هيئة تدريس قسم العلوم االدارية والمالية. 

إنشاء مركز جائزة تعتمد على معايير التميز العالمية وخاصة معايير التميز حسب النموذج األوربي 
التعليمية  والمؤسسات  الوزارات  جميع  على  ورقابة  وتنمية  تطوير  أداة  لتكون   EFQM للجودة 

والقطاع الخاص.

قدمها الدكتور حسن محمد حافظ عضو هيئة تدريس قسم برامج العلوم اإلدارية والمالية.

تهدف هذه المبادرة إلى التطلع إلى ما وراء السعودة بل إعداد جيل من المديرين والقادة في 
المستقبل القريب من خالل صقلهم مهنًيا بدورات احترافية بحيث ال يستطيع أي فرد أن يتبوأ 
منصب من غير المرور على المركز وإعداد دليل إرشادي لتطبيق سياسات الحكومة على مستوى 

المملكة ومنطقة الخليج.



سابــعــًا : 
اإلنجازات والمعوقات والمقترحات
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نموذج رقم )٦٦(
اإلنجازات والمشاكل والصعوبات التي واجهت الجهة ومقترحات عالجها  في عام 14٣9/14٣8هـ

 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

نحو  الدراسية  خططها  في  الكلية  توجه 
خطوات  تقدمت  وقد  االحترافي  التحول 
الى  التأمين  مسار  تحويل  في  واسعة 
مرحلة  في  حاليًا  وهو  احترافي  برنامج 

المراجعة واالعتماد

1

وغاياتها  الكلية  ورسالة  رؤية  تحديث 
وأهدافها 2

وأهداف  وغايات  ورسالة  رؤية  تحديث 
برنامجي: الحاسب اآللي، والعلوم اإلدارية 

والمالية
٣

وضع أداة لقياس مدى تقدم األعضاء في 
استبانة  إنشاء  خالل  من  العلمي  نتاجهم 

استطالع الرأي لتقدير وقياس
هيئة  ألعضاء  دوريا  ترسل  البحثي  المنجز 

التدريس

4

لدى  المهارات  لتنمية  مسابقة  إقامة 
تحت  اإلدارية  الهيئة  موظفات   موظفي/ 
عنوان )انقل مهارة( تهدف لتبادل المعرفة 
والخبرات بين موظفي وموظفات الجامعة

٥

والمبادرات  واألنشطة  المشاريع  حصر 
كلية  في  إلقامتها  والمخطط  القائمة 
على  العمل  شأنها  من  والتي  المجتمع 
تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للجامعة، 
سعادة  إلى  حينها  في  بها  الفع  تم  وقد 
وخدمة  والدراسات  للتطوير  الجامعة  وكيل 

المجتمع

٦

والتهديدات  المخاطر  يحدد  سجل  إنشاء 
المحتملة التي قد تتعرض لها كلية المجتمع 
،مع قياس مستوى الخطر ودرجته ، ووضع 

آليات لرصده ومتابعته.

7

األطراف  ومتطلبات  احتياجات  تحديد 
 : مثل  المجتمع  بكلية  الصلة  ذات  المعنية 
وإداراتها،  الجامعة  وكاالت  التعليم،  )وزارة 
أرباب  -الخريجين،  والطالبات،  الطالب 
الخطط  ورسم  المحلي(  المجتمع  العمل، 
الستيفاء  اإلجرائية  والسياسات  التنفيذية 

هذه االحتياجات والمتطلبات

8

توصيات  من   )%   ٦0   ( نسبته  ما  تنفيذ 
مع  الطالبي   المجلس  اجتماعات  وقرارات 

إدارة الكلية
9
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 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

إشراك الخريجات في بيئة العمل في كلية 
من  المهنية  مهاراتهن  وتنمية  المجتمع 
خالل: تقديم دورات تدريبية ،أو التطوع في 
العمل، أو المشاركة في  إدارة قاعات تعلم  
األقران فضال عن االستفادة من مرئياتهن  
األقسام  في  االستشارية  اللجان  ضمن 

األكاديمية.

10

تكوين لجان من أعضاء هيئة التدريس 
على مستوى القسم والكلية لتحديث 
مخرجات التعلم وإعادة صياغتها وضبط 
عددها وفق معايير ومقاييس الجودة.

برنامجي   تحديث مخرجات تعلم 
والعلوم  اآللي،  الحاسب 
اإلدارية والمالية لضمان اتساق 
معايير  مع  وعددها  صياغتها 

الجودة واالعتماد االكاديمي  

11

واإلجراءات  الزمنية  الخطط  شمولية   -
كال  واحتياجات  لمتطلبات  التنفيذية 
االتساق   على  والعمل  الشطرين 
التعليم  مجال   في  سواء  بينهما 
والتطوير  العلمي  والبحث  والتعلم 
والتأهيل  التدريب  ببرامج  يتعلق  فيما 
والبحث  واألنشطة  العمل  لسوق 
والمجاس  التواصل  وقنوات  العلمي 

الطالبية ولجان البرامج االستشارية 

الطالب  شطر  انضمام 
يتطلبه  وما  المجتمع  لكلية 
إجراءات  من  االنضمام  هذا 
تضمن  تنفيذية  وسياسات 
شطر  حصول  في  المساواة 
عينها  الفرص  على  الطالب 
المتحققة للطالبات في الكلية 

12
لإلشراف  أكاديمي  منسق  تعيين   -
العام على شطر الطالب لضمان سير 
العملية التعليمية وفق الخطط المعدة

لضمان  إداريين  موظفين  تعيين   -
وسياسته  العمل  إجراءات  تنفيذ 
سير  ومتابعة  المحددة،  المعايير  وفق 
مع  والتواصل  التعليمية  العملية 

إدارات الكلية ووكاالتها

باالستفادة  الدائم  التواصل  تفعيل 
عدة  خالل  من  الوسائط  شبكة  من 
اب(  واتس   ( تواصلية  مجموعات 
والوكيالت  والعميدة  الطالب  تشمل 
هيئة  وأعضاء  األقسام  ورئيسات 

التدريس ذوي الصلة

المباشر  التواصل  صعوبة 
المستمر مع طالب مقر الكلية 

بالراكة
1٣

وغير  أكاديميات  منسقات  تحديد   -
األكاديمية  األقسام  في  أكاديميات 
كل  في  الطالبات  استجابة  لمتابعة 

قسم

العالية  النسبة  على  المحافظة 
من االستجابة لتعبئة استبانات 
قبل  من  سواء    Ud Quest
غرار  على  الطالب  أو  الطالبات 

السنوات الماضية 

14

بوكالة  الجودة  منسقات  استخدام   -
التواصل  لوسائل  والتدريب  التطوير 
الطالبات  المتعددة في تواصلهم مع 
مشاكلهم  على  للوقوف  والطالب  
التي حالت دون استجابتهم لالستبانات 

ورفعها مباشرة لعمادة الجودة لحلها

الطالب  شطر  موظفي  متابعة   -
الستجابة  األكاديمي  ومنسقهم 

الطالب لالستبانات
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 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

البرامج  لتطوير  وحدة  استحداث   -
واالتجاه بها نحو االحترافية تتبعها لجان 

للتطوير في األقسام األكاديمية

كلية  انفتاح  اتساق   ضمان 
المجتمع نحو البرامج االحترافية  
العمل   سوق  تنافسية  مع 
الجودة  بمعايير  وااللتزام 
واالعتماد الوطني في الوقت 

نفسه

1٥

- عقد لقاءات مع أرباب العمل للوقوف 
من  الفعلية  العمل  سوق  حاجة  على 

التخصصات والبرامج األكاديمية

- استطالع رأي أرباب العمل والخريجات 
الكلية  خطط  التي  البرامج  حول 

الستحداثها

- مراجعة توصيفات  البرامج االحترافية 
المخطط الستحداثها لضمان مسايرتها 
وتوافقها مع معايير ومقاييس الجودة 
التعديالت  وإجراء  الوطني   واالعتماد 

إذا ما لزم األمر 

بتنفيذ  المعنية  الجهة  تقوم  أن 
المطلوب بزيارة ميدانية بصفة دورية التأخير في تلبية الطلب

الكهربائية  الطاقة  دعم  مولدات  استبدال 
األول  بالمبنى  جديدة    )1٣( بعدد  القديمة 

فقط
1٦

األجهزة  هذه  لمثل  المسبق  التأمين 
لكثرة الطلب عليها 

لكنها  جديدة  ليست  المكيفات 
بحال ممتاز

استبدال عدد )2( مكيف )split( جداري قديم 
لمكتبين 17

لمنسوبات  المعرفة  واحة  مشروع  إقامة 
الكلية وهو عبارة عن مكتبة ثقافية عامة تم 

تجهيزها في استراحة األعضاء.
18

لتوعية  األزمات  إدارة  عن  ورشة  تقديم 
والقطيف  الدمام  بمقري  الكلية  منسوبات 
وأسبابها  وسماتها  األزمة  مفهوم  عن 
معها  التعامل  وخطوات  تطورها  ومراحل 

إضافة إلى عرض نماذج لألخطار

19

وكالة  لفعاليات  سنوي  تقرير  إعداد 
الشؤون الطالبية

- آلية تجميع المعلومات
- نموذج تقرير الفعالية

وضع آلية لتجميع التقارير مع إضافة بعض 
التعديالت على نموذج التقرير 20

لقسم  التخرج  مشاريع  معرض  اقامة 
من  كل  حضره  عال  مستوى  على  الحاسب 
الجامعة  ووكيل  الجامعة   مدير  معالي 
الجامعة  ووكيل  األكاديمية  للشؤون 
للدراسات والتطوير وعميد الدراسات العليا 
جمع  حضره  كما  والتسجيل  القبول  وعميد 

غفير من المجتمع

21

لم  الذين  والطالبات  الطالب  استقبال 
المسار  من  التحضيرية  السنة  يجتازوا 
الصحي والهندسي  والعلمي ليتمكنوا من 

الحصول على شهادة علمية

22

لألعوام  المجتمع  كلية  خريجات  تشجيع 
السابقة بعمل معرض لمشاريعهن 2٣
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 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

اقامة معرض بيئة بال مخدرات حضره طالب 
وطالبات كلية المجتمع 24

إقامة معرض وفعاليات برنامج أرب )الشراء 
مبادرة  ضمن  )واع(  لمشروع  التابع  الذكي( 
الكلية )كالبنيان( والذي بلغ عدد المستفيدين 
من حضور المعرض والمحاضرات المصاحبة 
فئات  من  ومستفيدة  مستفيد   )  2٥88(

متعددة من المجتمع

2٥

تطبيق استراتيجية تعلم االقران على بعض 
والطالبات  الطالب  يواجه  التي  المقررات 

صعوبة في فهمها
2٦

على  النظامي  الطالب  مسابقة  عمل 
مستوى الجامعة لتوعية الطالب والطالبات 
الدراسة في جامعة االمام  بأنظمة ولوائح 

عبدالرحمن بن فيصل

27

السعي في توظيف اكثر من 48 خريجة من 
خريجات كلية المجتمع في الجهات المختلفة 28

المدارس  طالبات  تعريف  في  المشاركة 
للمنطقة الشرقية بتخصصات كلية المجتمع 29

والتعليم  التربية  مكتب  مع  المشاركة 
بالقطيف للتعريف بكلية المجتمع ٣0

لجهات  العملي  للتدريب  الطالبات  تفويج 
التدريب ٣1

تدريب الخريجات ٣2

إصدار كتيب عن طريقة عمل مشاريع التخرج 
لقسم الحاسب ٣٣

كلية  وخريجات  طالبات  لتسجيل  حملة  عمل 
))linked in المجتمع في اللينكد ان ٣4

موهبة  برنامج  المجتمع  كلية  استضافت 
كافة  تقديم  وتم   2018 الصيفي  اإلثرائي 
كان  التي  المتميزة  والخدمات  التسهيالت 
من شأنها االسهام بشكل فعال في نجاح 

البرنامج

٣٥

الكفايات  برنامج  المجتمع  كلية  استضافت 
األساسية لألستاذ الجامعي ولمدة خمسة 
رمضان   1٦-12 بين  ما  الفترة  في  أيام 
 ٣1/٥/2018 إلى   27/٥/2018 الموافق 
بالجامعة  )النساء(  التدريس  هيئة  ألعضاء 

باللغة العربية

٣٦
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 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

المسجلة في  البحثية  المجموعات  بلغ عدد 
وبلغت  بحثية  مجموعة   20 المجتمع  كلية 
ثالث  في   %100 البحثي  االنجاز  نسبة 
لها في  العلمي  النتاج  نشر  تم  مجموعات 
بلغ  وبذلك  عالميا.  مصنفة  علمية  مجالت 
عدد األبحاث العلمية المنشورة في مجالت 
علمية عالمية خمسة أبحاث في العام 2018

٣7

على مستوى البنية التحتية لمقر القطيف:
• زيادة ماكينات البيع الذاتي 

• تجهيز استراحة للطالبات بأحدث االمكانيات
• تجهيز المبنى إلجراء اختبارات مركز القياس
• ممر مشاة امام بوابة الطالبات في مقر 

الدمام

٣8

الكلية  لمقر  التحية  البنية  مستوى  على 
بالدمام:

• استحداث قاعة مرئية بالمبنى األكاديمي 
التعليمية  العملية  سير  لتسهيل  الجديد 
ومواكبة أعداد أعضاء هيئة التدريس الرجال.
• استحداث معمل حاسب جديد في المبنى 
والكهرباء  باإلنترنت  أرضيته  وتهيئة  الثاني 
األكاديمي  العام  بداية  جاهزيته  لتكون 

بنسبة %100  .
بين  التعاونية  القاعات  وتوزيع  تنظيم   •
الوكاالت واألقسام األكاديمية لتنظيم سير 
تعارض  حدوث  عدم  وضمان  االجتماعات 

بينها .
وتعليم  الذاتي  التعلم  قاعة  استحداث   •

األقران وتزويدها بالتجهيزات الالزمة
• تجهيز مكتب لمشروع العلم النافع لتدوير 

الكتب الدراسية.

٣9

إعداد دليل لتوضيح قواعد السالمة واالمان 
داخل معامل الكلية 40

إخالء  وتنفيذ  المبنى  إخالء  خطة  تحديث 
وتم  الدمام  في  الكلية  لمبنى  تجريبي 
تزويد المباني باإلرشادات الالزمة لعمليات 

االخالء.

41

وكالة  التيسان من  الموظفة مروة  حصدت 
الشؤون الطالبية جائزة حصاد الجامعة ألكبر 

عدد ساعات خدمة مجتمعية فردية
42



ثــامنــًا : 
موضوعات أخرى
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١.  إصدار عدد من المطبوعات عبر مطابع الجامعة

الجهة المنفذة اللغة نوع المطبوعة اسم المطبوعة م

وحدة اإلرشاد  عربي  منشور  1  كفى عنفًا 

وحدة اإلرشاد  عربي  منشور  2 اآلثار الناجمة عن العنف 

وحدة اإلرشاد  عربي  منشور  التبليغ عن العنف ٣

 مكتبة كلية المجتمع 
)مقر الدمام( عربي  منشور  طريقة الوصول لبوابة المصادر اإللكترونية 4

 مكتبة كلية المجتمع 
)مقر الدمام( عربي  منشور  ضوابط اإلعارة ٥

قسم الحاسب اآللي  عربي / انجليزي  مطوية  ٦ برنامج الحاسب اآللي 

قسم العلوم اإلدارية والمالية عربي / انجليزي  مطوية  برنامج العلوم اإلدارية والمالية 7

 قسم الحاسب اآللي ووكالة 
الشؤون األكاديمية عربي / انجليزي  كتيب  مشاريع تخرج قسم الحاسب اآللي 8

 وكالة  الشؤون اإلدارية
والمالية عربي  مطوية  أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين 9

 وكالة  الشؤون اإلدارية
والمالية عربي  مطوية  عضو التدريس المتعاقد  ـ رسالة ـ 10

وكالة الشؤون األكاديمية عربي  منشور   الئحة الدراسات واالختبارات
)فعالية حلقة مفقودة( 11

عربي  وكالة الشؤون األكاديمية بطاقة  تواصل معنا   ـ فعالية حلقة مفقودة ـ

عربي  وكالة الشؤون األكاديمية مطوية  برامج كلية المجتمع  ـ فعالية اختيار التخصصات ـ 1٣

عربي  وكالة الشؤون األكاديمية بطاقة  تواصل معنا   ـ فعالية اختيار التخصصات ـ 14

وحدة العالقات العامة عربي  بطاقة   بطاقات التخصصات ومجاالت العمل
)فعالية التعريف بالكلية( 1٥
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2.  تنفيذ عدد من أعمال الترجمة خالل العام موضحة أدناه:

العدد نوع المترجم م

9 اعالن 1

1٣ بريد إلكتروني 2

9 تعميم و قرار ٣

8 خطاب 4

٣٣ مطويات ٥

2 دليل و كتيب ٦

٥ خطط 7

42 8 عروض تقديمية

٦٦ ملخصات 9

7 نموذج 10

٦ محضر اجتماع 11

2 تقرير 12

4 ترجمة فورية 1٣

1٦ منوعات   ) لقاء، دعوة، بطاقات، اجتماع، عناوين، ملصقات و غيرها( 14

3.  تم عقد عدد )١0) مجالس للكلية خالل العام الجامعي ١٤3٨-١٤3٩
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٤.  االستبانات اإللكترونية ونسبة االستجابة في كل منها

مقر القطيف مقر الدمام
اسم االستبانة  رمز

نسبة االستجابةاالستبانة نسبة االستجابة

الفصل الثاني
 %100

الفصل األول
%100

الفصل الثاني
 %100

الفصل األول
%100 Course Evaluation Survey CES

الفصل الثاني
 %100

الفصل األول
%100

الفصل الثاني
 %100

الفصل األول
%100

Students' Survey on Lecturing 
Skills SSLS

%100 %100 Final Year Student 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 Couse Evaluation Survey CES

الفصل الثاني
 %100

الفصل األول
%100

الفصل الثاني
 %100

الفصل األول
%100

Students' Survey on Lecturing 
Skills SSLS

%100 %100 Final Year Student 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



تـاسعـًا: 
الـمـلـحـقــات 
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١.  الهيــاكـل التنظيمية
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2.   مرافق الكلية

الدمام:
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القطيف:



3.  األنشطة والفعاليات

٤.  المطبوعات

٥.  شهادات الشكر والتقدير

أواًل:     اللقاءات الودية لمنسوبات الكلية

ثانيًا:     إنجازات مكتب التدريب والتعليم المستدام

ثالثًا:     فعاليات التعريف بالكلية

رابعًا:    التطوير المهني ألعضاء الهيئة االدارية والتعليمية

الدورات المقدمة من عمادات الجامعة . 1
التعليم االلكتروني. 2
اإلرشاد الجامعي. 3
المكتبة. 4

خامسًا: الورش التدريبية والبرامج الموجهة للطلبة

اإلرشاد الجامعي. 1
التعليم االلكتروني. 2
العالقات العامة. 3
شطر الطالب. 4
الخريجات. 5
المكتبة. 6

سادسًا: األنشطة المنهجية

سابعًا:  األنشطة الالمنهجية

أنشطة  وكالة الشؤون الطالبية ونواديها غير العلمية. 1
أنشطة األقسام األكاديمية. 2
األنشطة الصحية. 3

ثامنــا: خدمة المجتمع

كالبنيان - مشروع واعي - برنامج ) أرب (. 1
كالبنيان - مشروع العلم النافع . 2
مبادرة استثمر بوعي. 3

تاسعًا: حفل تخرج طالبات الكلية دفعة 1438 -1439 هـ

عاشرًا: عملية اإلخالء التجريبي
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أواًل:     اللقاءات الودية لمنسوبات الكلية

الفعاليات م

حفل المعايدة واإلنجاز لكلية المجتمع 1

2 حفل تكريم الموظفات المتعاقدات

معايدة الكلية ألعضاء الهيئة التعليمية الذكور ٣

يوم الشعوب بكلية المجتمع بالدمام والقطيف 4
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

التغطية المصورة:

14٣8/12/28هـ

وحدة العالقات العامة، وكالة الشؤون اإلدارية والمالية

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  تهنئة منسوبات الكلية بعيد األضحى المبارك

•  عرض انجازات الكلية للعام 14٣8/14٣7هـ

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، أعضاء الهيئة اإلدارية.

حفل المعايدة واإلنجاز لكلية المجتمع
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات:

14/ ٣ /2018 م

وكالة الشؤون اإلدارية والمالية

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  تهنئة وتكريم األستاذة / مكية الرهن 

•  عرض إنجازاتها

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، أعضاء الهيئة اإلدارية

حفل تكريم الموظفات المتعاقدات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣8/12/28هـ

العالقات العامة

فندق توقيع الخبر

تهنئة أعضاء الهيئة التعليمية بمناسبة عيد االضحى المبارك والعام الدراسي 

الجديد 

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

 معايدة الكلية ألعضاء الهيئة التعليمية الذكور
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة

14٣9/4/2٣هـ

وحدة العالقات العامة

 بهو الكلية بالدمام والقطيف

•  إضفاء جو من البهجة بعد االنتهاء من اختبارات الفصل الدراسي األول حيث 

بالدمام  تدريس  هيئة  بها عضو  فازت  أفضل طبق  الفعالية مسابقة  تضمنت 

وعضو هيئة إدارية بالقطيف.

•  زيادة التواصل بين منسوبات الكلية

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، أعضاء الهيئة اإلدارية

تقرير يوم الشعوب بكلية المجتمع بالدمام والقطيف
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ثـانيــًا:     إنجازات مكتب التدريب والتعليم المستدام

نبذة عن مكتب التدريب والتعليم المستدام

نعمل في مكتب التدريب والتعليم المستدام طوال العام الدراسي على طرح عدد من البرامج 
التدريبية المكثفة، 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 التهيئة 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 برامج العلوم المالية واالدارية )المستوى الخامس( في مقرر التدريب العملي

أواًل: إحصائية البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خالل العام:
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البرامج التدريبية المقدمة من مكتب التدريب والتعليم المستدام للعام الجامعي ١٤3٨-١٤3٩هـ

عدد المستفيدين اسم الدورة أو البرنامج م

مخاطر االئتمان في البنوك 47   1

كيف تبدأ مشروعك الصغير؟ ٣٥   2

  11
فوتوشوب للمبتدئين ٣

  9

الحصالة 4٣   4

  ٣0 Auto CAD ٥

  2٥
دراسة الجدوى وتقييم المشروعات عدد ٣ ٦

٣2 

20 مفهوم القيمة المضافة 7

47 التسويق اإللكتروني للتأمين 8

٥0 إنشاء خطة عمل 9

41
ابتسم عند الخسارة 10

2

19 تنمية مهارات مسوق التأمين 11

٣4 صيانة الحاسب اآللي 12

22 مقدمة في إدارة الموارد البشرية 1٣

كيف تقنع المستثمر 40 14

  29 كيف تبدئين مشروعك 1٥

17 استخدام االكسل في التحليل االحصائي والمالي 1٦

  ٣8 التسويق الفّعال 17

  12 اكسل متقدم 18

1٦ المالية لغير الماليين 19

٦ أكسس للمبتدئين 20

1٣ فوتوشوب متقدم 21

21 PMP 22

48 وثيقة العمل الحر 2٣

  17 SPSS التحليل اإلحصائي باستخدام 24

 20 السكرتارية اإلدارية 2٥

1٥ دورة صيانة الحاسب اآللي 2٦
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ثانيا: الشراكة بين كلية المجتمع ومركز التدريب وخدمة المجتمع بكلية التربية بالدمام

نبذة :

األهداف :

يوجد تعاون بين مركز التدريب وخدمة المجتمع في كلية التربية ومكتب التدريب والتعليم المستدام 
في كلية المجتمع بالدمام؛ لعقد دورات تدريبة في الكلية على فترات مختلفة خالل العام الجامعي 

في مجاالت مختلفة تنمي وتعّزز مهارات الطالبة وتأسس لها قاعدة معرفية متنوعة .

بعدة 	  الدبلوم(  مرحلة  )خريجات  بالدمام  المجتمع  كلية  من  الملتحقات  الطالبات  شهادة  دعم 
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.	 
أهمية االتصال واالحتكاك بذوي الــخبرة والتجـــربة والمـمــارسة من أعضاء هيئة التدريس الالتي 	 

لهــن ّ مساهمات ومشــاركات فعـــالة في المجاالت التدريبية.
التواصل 	  عــمــليات  خالل  من  التدريب  ومركز  الـــكلية  بين  اإليجابية  العــــالقة  وتقـوية  دعم 

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

تقديم دورات بشهادات احترافية تم دعمها من قبــــل صندوق الموارد البشريـــة )هـــــــــدف(.	 

إحصائية بأعداد الطالبـات موزعة على البرامج التدريبية

عدد المستفيدين اسم الدورة أو البرنامج م

٣0 إدارة الموارد البشرية 1

٣4 إدارة الموارد البشرية 2

20 إدارة الموارد البشرية ٣

1٥ السكرتاريا الحديثة 4

10 استخدام الحاسب في األعمال المكتبية  ٥

27 دبلوم الحاسب التطبيقي ٦

1٣ دبلوم الحاسب التطبيقي 7

20 دبلوم الحاسب التطبيقي 8

1٦ دبلوم الحاسب التطبيقي 9

19 دبلوم الحاسب التطبيقي 10

1٥ اللغة اإلنجليزية- المستوى االول 11

1٦ ورشة عمل سوق لنفسك بسيرتك الذاتية 12

٦ أساسيات الفوتوشوب 1٣

٦ مهارات استخدام الحاسب اآللي لبرنامجي معالج النصوص والجدول الحسابية 14
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ثالثًا: العمل على توفير فرص تدريبية خارجية لطالبات قسم العلوم اإلدارية والمالية 
TRA310 المستوى الخامس) في مقرر التدريب العملي(

نبذة :

األهداف :

ينص تطبيق مقرر التدريب العملي لطالبات قسم العلوم اإلدارية والمالية  )المستوى الخامس(؛ 
أثناء  عليها  ّتحصلت  التي  والمعارف  للعلوم  الفعلي  العملي  التطبيق  الطالبة  ممارسة  على 

دراستها؛ ويعتبر هذا المقرر شرط من شروط التخّرج.

إكســاب الطـالبة المهارات العملـية التي تتناسب مع متطـلبات سـوق العمل، 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.

االرتقاء 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 األفكار والنظـريات ذات العالقة والتي درستها في الكلية.

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 	 
الـتدريب، بما  التي تتم بين المشرفين األكاديميين على الطـالبات والمسؤولين في جهات 

يدعم خـدمة المجتمع للطـرفين.
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إجراءات العمـل ومراحل التنفيذ:

الجهات الخارجية الــتي دربت الطالبات:

أواًل: تحديد الفترة المناسبة للتدريب العملي، والتي تقررت أن تكون في الفترة الصيفية وذلك 
التدريب  الكلية وسعادة رئيسة القسم ومديرة مكتب  الرأي المشترك بين سعادة عميدة  حسب 

والتعليم المستدام ووكيلة التطوير والتدريب والتعليم المستدام.

ثانيًا: حصر الطالبات المقرر لهن التدريب لهذا العام والالتي وافقن شرط التدريب باجتياز ٦0 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.

سادسًا: تواصل مكتب التدريب والتعليم المستدام مع الطالبات من خالل فريق المكتب عبر:

زيارة الطالبات لمكتب التدريب والتعليم المستدام؛ ومن خالل تبادل البريد اإللكتروني والرد على 
االستفسارات. وما يميز عمل هذه العام أن أغلب المراسالت والنماذج كانت إلكترونية.

تم توزيع )١٤٨) طالبة على )٥٦) جهة خارجية.
مصرف اإلنماء. 1
صحة الشرقية  . 2
كلية المجتمع . ٣
وزارة الثقافة واإلعالم . 4
مهاراتي للخدمات المساندة. ٥
شركة مارش للتأمين  . ٦
الوسطاء السعوديون. 7
مستشفى الملك فهد التخصصي. 8
أرامكس. 9

مستشفى قوى األمن. 10
مؤسسة جنى. 11
البنك السعودي الفرنسي. 12
شركة حلول البرامج المتقدمة العالمية. 1٣
وزارة العمل والتنمية االجتماعية )اإلشراف االجتماعي النسائي(. 14
بنك البالد. 1٥
بنك الرياض. 1٦
مستشفى القوات المسلحة. 17
مصرف الراجحي. 18
جمعية واعي. 19
وزارة التجارة واالستثمار. 20
عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. 21
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مجمع الربان الطبي. 22
2٣ .MeetLife شركة
بنك العربي. 24
2٥ .Chupp   Insurance
مستشفى المواساة بالقطيف. 2٦
شركة أبراج االتصاالت. 27
أمانة المنطقة الشرقية. 28
شركة الراشد لإلطارات. 29
مدرسة نور اإلسالم. ٣0
مستشفى دار عافية. ٣1
مكتب غرب الدمام بمكتب التعليم. ٣2
الشركة المتحدة للزيوت. ٣٣
شركة عبدالله فؤاد القابضة. ٣4
معهد شبكة األعمال. ٣٥
بن دالمة للمقاوالت-رأس تنورة. ٣٦
مجمع عيادات الدمام األهلي. ٣7
٣8 .Weatherford
الدرع العربي للتأمين. ٣9
العثمان-ندى. 40
مركز طبش الطبي. 41
إدارة مراقبة المخزون بمكتب شرق الدمام بالتعليم. 42
جمعية البر بالمنطقة الشرقية. 4٣
شركة الرويعي للمقاوالت. 44
فندق الشيراتون. 4٥
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. 4٦
كلية المجتمع- وكالة التطوير والتدريب. 47
معهد بيرلتز. 48
شركة األروقة. 49
كلية المجتمع القطيف. ٥0
شركة هبه. ٥1
شركة نسما. ٥2
شركة الرويعي للمقاوالت. ٥٣
شركة السلطان للنقليات. ٥4
مؤسسة ُكن. ٥٥
معهد ريادة األعمال الوطني. ٥٦

عدد الطالبات الالتي تمّكن مكتب التدريب والتعليم المستدام من توفير قبول لهن:

١٤٨ طالبة 
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إحصائية تمثل بيانات توزيع الطالبات على جهات التدريب المختلفة:
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نموذج التعهد 
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نموذج خطاب مرسل للجهات الخارجية:
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الصعوبات والمعوقـات:

تلبية حاجات الطالبات المتعددة، كعدم الرغبة في التدريب بالجهة التي جرى ترشيحها، أو عدم 	 
الرغبة في التدريب في بيئة عمل ليست نسائية بحتة. 

رغبة الطالبة في اختيار فترة تدريب مغايرة للتي تم تحديدها.	 
عدم توافر عدد كاف من الموظفات في مكتب التدريب والتعليم المستدام.	 
الخارجية بقبول تدريب الطالبات، وكثرة عدد الطالبات وما يقابلها 	  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: تقارير الدورات التدريبية المقدمة من مكتب التدريب والتعليم المستدام

التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

دورة مخاطر االئتمان في البنوك

14٣9/1/2٥هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

د. حسن حافظ

كلية المجتمع )مقر الدمام( – القاعة التعاونية

يمثل الهدف الرئيسي للبرنامــج في التعريف بأحدث التطورات على مستوى 

االقتصاد العالمي وفي علم التمويل، ودور إدارة المخاطر في البنوك التجارية، 

مخاطر  دور  وبالتالي  التجارية.  البنوك  في  االئتمان  مخاطر  منها  ينبثق  والتي 

االئتمان في البنوك في المحافظ على استقرار البنوك في االقتصاد وبالتالي 

االستقرار المالي في أي دولة عالقة مخاطر االئتمان وتأثيرها

47 متدربة.
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

دورة كيف تبدأ مشروعك الصغير؟

14٣9/1/1٥هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

د. منى حليم

مقر كلية المجتمع بالدمام

إيمانًا بأهمية العمل الحر والمشروعات الصغيرة ومدى مساهمتها بدفع عجلة 

التنمية االقتصادية بالمملكة، تّم عقد هذه الدورة التدريبية التي تهدف إلى: 
ترسيخ فكرة العمل الحر لدى المتدربات وتحفيزهن لمواصلة أنشطتهن في 	 

لالقتصاد  المشروعات  تلك  أهمية  مدى  على  والتعرف  األعمال  مختلف 
الوطني.

التعرف على أهم سمات وصفات رواد األعمال وتحديد أهم السمات التي 	 
تتمتع بها المتدربات بالدورة من خالل استبيان عملي للوصول لجوانب القصور 
والعمل على تنمية الحس االستثماري لديهم، وتنمية مهاراتهن وتأهيلهن 

ليكونوا صاحبات ورائدات أعمال ناجحات.
تعريف المتدربات بكيفية البدء في مشاريعهن الصغيرة، وتزويدهن بالخبرات 	 

الالزمة وتعريفهن على صفات وسمات المستثمر الناجح.
الناجحة 	  االستثمارية  األفكار  وتحديد  لتوليد  األساسية  المهارات  إكسابهم 

للمشروعات.
للمشروعات 	  المتوقعة  والمخاطر  المشاكل  مواجهة  كيفية  على  التعرف 

الصغيرة والتغلب عليها. 
الستخالص 	  والعربية  الدولية  األعمال  رواد  وقصص  تجارب  على  التعرف 

الخبرات منها. 

٣٥ متدربة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات من 

داخل الكلية:

المستفيدات من 

خارج الكلية:

التغطية المصورة:

دورة الـفوتوشوب للمبتدئين   

14٣9/2/9هـ - 14٣9/٣/1٥هـ - 2٥-14٣9/٥/29هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

م. نهلة عثمان

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

التعريف بفوائد برنامج الفوتوشوب.	 

التعرف على شاشة البرنامج وأدواته بشكل عام.	 

 	.)layers( التعريف بمفهوم الطبقات

كيفية معالجة الصور وتحريرها.	 

التعريف ببرنامج الفوتوشوب واستخداماته. 	 

 	.)Image Types & Formats( شرح أنواع الصور

 	 .)Toolbox & Option Bar( استخدام شريط األدوات

19 متدربات

متدربة واحدة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

دورة الحّصالة

14٣9/2/11هـ 14٣9/٣/24هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

د. نوفل محفوظ

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

• كيفية تقسيم الراتب وتجنب المصاريف غير الضرورية.

•  نقاش حول تقسيم الراتب وأهمية االدخار.

•  كيفية توفير المال بذكاء.

٣4 متدربة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

   Auto CAD دورة الـ

14٣9/٣/1هـ - 14٣9/٣/٥ه

مكتب التدريب والتعليم المستدام

المهندسة بنان الجميعة

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

•  التعرف على واجهة البرنامج. 

•  كيفية رسم األشكال الهندسية.

•  التعرف على أدوات التحريك والتحديد.

•  تكرار األشكال ووضع األبعاد.

•  رسم وتصميم الشعارات.

•  تطبيقات عملية.

٣0 متدربة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

دورة دراسة الجدوى وتقييم المشروعات

14٣9/2/4هـ-14٣9/2/٦هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

د. حسن حافظ

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

يتمثل الهدف الرئيسي من البرنامج في التعريف بأهمية إعداد دراسة الجدوى قبل 

البدء في تنفيذ أي مشروع جديد تزامنًا مع الخطة االقتصادية للدولة والمخاطر 

المصاحبة والعوائد المرتبطة لتنفيذ المشروع. وقد تم استعراض المحاور التالية 

أثناء انعقاد الدورة: 

•  الدراسة الفنية.

•  الدراسة التسويقية وتحليل العرض، الطلب وفجوة المشروع.

•  الدراسة المالية.

•  هيكل تمويل المشروع والتكلفة المصاحبة للحصول على األموال المطلوبة.

•  نتائج المشروع وتحليل النتائج.

•  تم استعراض حاالت حقيقية من السوق السعودي.

2٥ متدربة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

دورة دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات 

٣-14٣9/٦/4هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام.

د. منى حليم

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المتدربات المشاركات بالمعرفة والمهارات األساسية 

الالزمة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية، وتعريفهم باألسس األولية في وضع 

دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات، والعمل على تأهيل الطالبات والخريجين 

والموظفين في مجال التمويل واالستثمار وصقل خبراتهم العملية في مجال 

إعداد دراسات الجدوى االقتصادية من خالل:
التعرف على ماهية الجدوى االقتصادية وأهميتها.	 
التعرف على خطوات إعداد دراسة الجدوى وأقسامها.	 
تحديد العناصر الهامة في تكوين دراسات الجدوى االقتصادية. 	 
التعرف على التحليل السوقي وطرق وكيفية إعداده.	 
التعرف على الدراسة الفنية للمشاريع.	 
التعرف على الدراسة المالية والمعايير والطرق المختلفة لتقييم المشرعات.	 
إعداد وكتابة نموذج لدراسة الجدوى تطبيقية والقدرة على تحليل النتائج واتخاذ 	 

القرار. 

٣2 متدربة 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

دورة مفهوم القيمة المضافة

14٣9/٣/10هـ 

مكتب التدريب والتعليم المستدام

د. نوفل محفوظ

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

•  تقديم مفهوم ضريبة القيمة المضافة.

•  إعطاء لمحة عامة عن نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية في 

     المملكة العربية السعودية.

•  عرض النقاط الرئيسية في الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة 

    في المملكة.

•  تقديم السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

20 متدربة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

 دورة التسويق اإللكتروني للتأمين  

14٣9/1/27هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

د. رجب أبو أحمد 

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

•  توضيح المفهوم العلمي لجوهر التأمين بين النظرية والتطبيق.

•  توضيح ماهية عناصر المزيج التسويقي الموسع بالتطبيق على صناعة التأمين.

•  ماهية التسويق اإللكتروني.

•  أهم خصائص التسويق اإللكتروني ومالئمته للُمنَتج التأميني.

•  توضيح أهم التحديات التي تواجه التسويق اإللكتروني.

•  مدى قانونية عقد التأمين اإللكتروني.

•  العالقة بين التسويق التقليدي والتسويق اإللكتروني.

•  أهم مزايا التدريب لُمسوق التأمين.

47 متدربة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

دورة إنشاء خطة عمل

14٣9/1/20هـ- 14٣9/1/22هـ 

مكتب التدريب والتعليم المستدام

د. شحادة الغرايبة 

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

.SMART يهدف البرنامج إلى إكساب المتدربة مهارة وضع األهداف  •

•   تعلم كيفية وضع استراتيجية لمؤسستك.

.SWOT كيفية استخدام أداة   •

•   ما هي أهم األخطاء عند كتابة خطة العمل؟ 

•  كيفية اختيار فكرة مشروعك.

•   كيفية كتابة خطة العمل للمشروع.

٥0 متدربة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

دورة ابتسم عند الخسارة   

14٣9/2/12هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

أ. أحمد المسعري

مقر كلية المجتمع بالدمام )المسرح(

•  نقاش حول مراحل بدء النشاط التجاري.

•  توضيح عوامل نجاح المشروع.

•  كيفية نمو وازدهار العمل التجاري.

41 متدربة - متدربان
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

دورة صيانة الحاسب اآللي

14٣9/٣/4هـ  -  14٣9/٣/٥هـ 

مكتب التدريب والتعليم المستدام

أ. فضيلة الفضل

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

•  التعريف بأهمية صيانة الكمبيوتر في حياة المستخدم.

•  توضيح أسباب بطء الجهاز.

•  التعّرف على الفايروسات وطرق مكافحتها.

•  شرح طريقة نزع هارد دسك الكمبيوتر.

٣4 متدربة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

دورة تنمية مهارات ُمسّوق التأمين

14٣9/٥/2٦هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

د. رجب أبوحمد أمين

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

توضيح ماهية الخدمة التأمينية.	 

إبراز أهم السمات الخاصة بالخدمة التأمينية.	 

أهم السمات السلوكية والشخصية لُمسوق التأمين. 	 

كيفية تنمية المهارات السلوكية لُمسوق التأمين.	 

إبراز أهم المهارات المهنية لُمسوق التأمين.	 

كيفية تنمية المهارات المهنية لُمسوق التأمين.	 

توضيح دور ُمسوق التأمين في ترويج الخدمة التأمينية.	 

 18 متدربة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات من 

داخل الكلية: 

المستفيدات من 

خارج الكلية:

التغطية المصورة:

دورة كيف تقنع المستثمر

14٣9/٥/28هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

أ. هيا العقيل 

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

•  توضيح رسائل إيصال األفكار للمستثمر.

•  عناصر عرض الفكرة ومحاورها.

•  طريقة الوصول للمستثمر.

•  التسويق اإللكتروني.

 ٣٥ متدربة

 ٥ متدربات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات من 

داخل الكلية: 

المستفيدات من 

خارج الكلية:

التغطية المصورة:

دورة كيف تبدئين مشروعك  

11-14٣9/٦/12هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

أ. هديل الفرساني

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

1.  توضيح أهداف القيام بمشروع.

2.  التعّرف على صفات الريادي الناجح.

.)4Ps( ٣.  تعريف المزيج التسويقي

 17 متدربة

 12 متدربة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات من 

داخل الكلية: 

المستفيدات من 

خارج الكلية:

دورة استخدام اإلكسل في التحليل اإلحصائي والمالي 

 14٣9/7/10هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

د. ممدوح عبد السالم

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

تدريب الطالب على استخدام برنامج االكسل فى التحليل المالي واإلحصائي 	 

باستخدام الدوال اإلحترافية. 

التدريب العملي على استخدام هذه الدوال	 

 11 متدربة 

٦ متدربات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات من 

داخل الكلية: 

المستفيدات من 

خارج الكلية:

التغطية المصورة:

دورة التسويق الفّعال

14٣9/٦/٥هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

أ. نوف العضياني

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

•  توضيح إدارة التسويق.

•  معرفة كيفية جمع المعلومات. 

•  تعريف عناصر وأدوات التسويق اإللكتروني.

19 متدربة 

 19 متدربة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات من 

داخل الكلية: 

المستفيدات من 

خارج الكلية:

 Advanced Excel دورة

14٣9/٦/٥هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

م. سهير بشير 

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

•  كيف تستفيد من برنامج مايكروسوفت اكسل في عملك.

•  استخدام Excel لتعقب البيانات وإنشاء نماذج لتحليل البيانات.

•  كتابة صيغ إلجراء عمليات حسابية على البيانات.

• إدارة البيانات بطرق مختلفة وإظهار البيانات في مخططات تظهر بشكل احترافي.

٦ متدربات 

 ٦ متدربات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات من 

داخل الكلية: 

المستفيدات من 

خارج الكلية:

دورة المالية لغير الماليين 

14٣9/7/10هـ 

مكتب التدريب والتعليم المستدام

د. حسن حافظ

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

التعريف بأهمية الوظيفة المالية لغير الماليين في المجتمع السعودي خاصة خالل 

الفترة القادمة من خالل تحقيق رؤية المملكة 20٣0 ومن خالل التطبيق الفعلي 

والواقعي لبرنامج السعودة. وتم تغطية ما يلي:

•  أهمية القوائم المالية في محيط األعمال وكيف يتم قراءة القوائم المالية.

•  ما هو التحليل المالي وكيفية إجراء التحليل المالي؟

•  التعرف على قرار التمويل األمثل. 

•  التعرف على قرار االستثمار األمثل.

•  التعرف على قرار التمويل وقرار االستثمار في ظل العالقة بين العائد والمخاطرة.

•  التعرف على التكلفة المرجحة لألموال داخل الشركات.

•  ما هو تعريف معدل العائد المطلوب على االستثمار.

•  ما هي طبيعة االستثمار في األوراق المالية. 

•  ما هي طبيعة سوق األوراق المالية في السعودية. 

•  التعرف على التوقيت السوقي واختيار الورقة المالية.

•  ما هو تعريف محفظة األوراق المالية؟

•  كيفية تكوين وتنويع محفظة األوراق المالية؟

•  ما هو التحليل األساسي والتحليل الفني لألوراق المالية؟

1٥ متدرب 

متدرب
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات من 

داخل الكلية: 

المستفيدات من 

خارج الكلية:

)Access for Beginners( دورة

14٣9/٥/18هـ- 14٣9/٥/2٥هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

م. فوزيه عوض

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

إدارة 	  البيانات ونظم  البيانات وقواعد  بين تعريف  بالفرق  المتدربات  تعريف 

قواعد البيانات.

دراسة MS-Access كمثال لنظم إدارة قواعد البيانات. 	 

التطبيق العملي على كيفية استخدام األكسس إلنشاء قاعدة بيانات متكاملة 	 

وكيفية إدخال البيانات.

 العمل على التعامل مع قاعدة البيانات من حيث االستعالمات وإنشاء التقارير 	 

وتصميم الشاشات.

4 متدربات 

متدربتان
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات من 

داخل الكلية: 

المستفيدات من 

خارج الكلية:

  Advanced Photoshop دورة 

1-8 /14٣9/7هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

م. نهله عثمان

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

التعريف بالمهام المختلفة لشريط األدوات.	 

التعرف على شريط القوائم.	 

أوامرها 	  جميع  على  والتعرف  بالملف،   )Layers( عمل  طريقة  على  التعرف 

وإضافة وتعديل التأثيرات عليها.

التعرف على كيفية معالجة الرتوش الموجودة بالصورة.	 

التعرف على كيفية عمل اإلطارات واألشكال الهندسية المختلفة حول الصورة.	 

التعرف على كيفية عمل نص مذّهب. 	 

أمثلة تطبيقية مختلفة.	 

 7 متدربات 

 ٦ متدربات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات من 

داخل الكلية: 

المستفيدات من 

خارج الكلية:

    PMPدورة مقدمة في إدارة المشاريع االحترافية

: 14٣9/٦/12هـ 

مكتب التدريب والتعليم المستدام

د. شحادة الغرايبة 

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

أ- تعريف المتدربة بعناصر ومحاور إدارة المشاريع االحترافية:

•  التعريف بالمشروع، البرنامج وعناصر المشروع. 

•  مراحل عمر المشروع.                          

•  التخطيط االستراتيجي. 

•  التخطيط للمشروع وجدولته.               

•  تنفيذ المشروع. 

•   الرقابــة على المشــروع، الرقابة على التـكلفـة، الوقت ومواصفـات المشـروع. 

•  إنهاء المشروع وتسليمه.                   

•  إدارة الموارد البشرية في المشروع. 

•  إدارة النزاعات والمخاطر في المشروع. 

•  مواصفات وشخصية مدير المشروع. 

•  مهارات االتصال والتواصل في المشروع. 

ب- إكساب المتدربة المهارات التالية:

•  التخطيط االستراتيجي وبناء الرؤية، الرسالة واألهداف. 

.AOA, AON رسم شبكات عمل المشروع من خالل كل من طريقة  •

من  كل  باستخدام  المشروع  إلنهاء  الالزم  الوقت  وإيجاد  األوقات  احتساب    •

.PERT, CPM :األساليب الكمية التالية

•  تسريع الوقت الالزم إلنهاء المشروع.  

19 متدربة 

متدربتان
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات من 

داخل الكلية: 

المستفيدات من 

خارج الكلية:

وثيقة العمل الّحر  

14٣9/7/٣هـ

الجهة المنظمة: مكتب التدريب والتعليم المستدام

مقدم الدورة: أ. حصة القحطاني 

المكـان: مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

أهداف البرنامج: 

•  التعريف بالعمل الحر.

•  توضيح أقسام بوابة العمل الحر.

•  كيفية إصدار وثيقة العمل الحر.

 ٣٦ متدربة 

 12 متدربة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات من 

داخل الكلية: 

المستفيدات من 

خارج الكلية:

  SPSS دورة التحليل اإلحصائي باستخدام الـ

4-14٣9/7/19هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

 م. سهير بشير

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

استعمال البرنامج في إدخال البيانات وإجراء مختلف أشكال التحليل اإلحصائي 	 

بطرق مبسطة. 

تعريف غير المختص على مفاهيم اإلحصاء ومدلوالته لكي يتمكن المتدرب 	 

من استعمال البرنامج بصورة جيدة.

القيام بإجراء التحاليل اإلحصائية على البيانات وفهم معناها ووصفها بطريقة 	 

إحصائية سليمة.

متدربتان 

1٥ متدربة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات من 

داخل الكلية: 

المستفيدات من 

خارج الكلية:

دورة السكرتارية اإلدارية

24 - 2٥ / 7 / 14٣9ه   -  2 / 8 / 14٣9ه

مكتب التدريب والتعليم المستدام 

أ. فضيلة الفضل

 )TH2 - TH4( القاعة التعاونية في

مقدمة عن السكرتارية الحديثة	 

كيفية أسس تنظيم االجتماعات 	 

معرفة المراسالت وتداولها بكفاءة	 

تنظيم المحفوظات	 

زيادة اإلنتاجية اإلدارية	 

14 متدربة

٦ متدربات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدات من 

داخل الكلية: 

المستفيدات من 

خارج الكلية:

دورة صيانة الحاسب  

األحد إلى الخميس / األحد – االثنين - )7( أيام    14٣9/7/1٥هـ -  14٣9/7/2٣هـ 

مكتب التدريب والتعليم المستدام- كلية المجتمع )مقر الدمام(

أ. فضيلة الفضل

القاعة التعاونية )TH2( – قاعة رقم )11(

•  طريقة اكتشاف أعطال الجهاز. 

•  معرقة أسباب بطء الجهاز. 

.BIOS نظرة على الــ  •

•  القدرة على تغيير القطع الداخلية للجهاز.

1٣ متدربة

متدربتان
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ثــالثـــًا:     فعاليات التعريف بالكلية

الفعاليات م

 تقرير برنامج اكتشف نفسك واختر تخصصك ورشة استبصار االختيار المهني لطالبات قسم برامج العلوم المالية
واالدارية 1

معرض للكليات لطالبات المرحلة الثانوية في مقر الثانوية الرابعة بالدمام 2

الركن التعريفي بكلية المجتمع ٣

فعالية التخصصات + ورشة االستبصار المهني 4

ركن الكلية في المعرض التعريفي بكليات الجامعة لطالبات المرحلة الثانوية ٥
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/7/2٦ هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام )القاعة التعاونية(

مساعدة الطالبات في اختيار تخصصهن الجامعي والذي يتوافق مع أنماطهن 

الشخصية.

طالبات قسم برامج العلوم اإلدارية المالية 

اكتشف نفسك واختر تخصصك ورشة استبصار االختيار المهني
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

      14٣9/٦/٥ 

وكالة الشؤون األكاديمية، وحدة العالقات العامة

الثانوية الرابعة بالدمام

تعريف طالبات الثانوية العامة بكلية المجتمع من حيث القبول في الكلية وماهي 

المسارات المتاحة.

200 طالبة

معرض للكليات لطالبات المرحلة الثانوية في مقر الثانوية الرابعة بالدمام
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

 14٣9/2/9 حتى 14٣9/2/1٣هـ

وحدة العالقات العامة

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  تعريف طالبات بأقسام الكلية ومساراتها.

•  تعريف الطالبات بالمسميات الوظيفية لخريجات كل مسار. 

طالبات المرحلة الثانوية

الركن التعريفي بكلية المجتمع 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

17-14٣9/07/18هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالقطيف والدمام

•  تعريف الطالبة بالتخصصات الموجودة بالكلية 

•  تعريف الطالبة بالمسارات الخاصة لتخصص )العلوم اإلدارية والمالية – والحاسب 

اآللي ( والمجاالت الوظيفية لكل تخصص   

•  التعرف على مفهوم االختيار المهني 

•  التعرف على عملية االختيار المهني

•   الوعي بمفهوم التربية المهنية

•  التعرف على أهم العوامل للتكيف مع الوظيفة

•  التعرف على نظريات النمو واالختيار المهني

•  الوعي بأثر التنشئة األسرية على القرار المهني

•  التعرف على مختلف مصادر المعلومات عن المهن

•  التعرف على دور المرشد المهني في عملية التوجيه المهني

•  سليط الضوء حول تصنيف العاملين في المهن

•  التعرف على مراحل النمو المهني. 

طالبات المرحلة الثانوية

فعالية التخصصات + ورشة االستبصار المهني 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

 27 / 2 / 2018م حتى 1 / ٣ / 2018م

وحدة العالقات العامة، وكالة الشؤون األكاديمة

مبنى كلية التصاميم بالراكة

استقطاب طالبات المرحلة الثانوية و تعريفهم بإقسام الكلية و تخصصاتها

طالبات المرحلة الثانوية

ركن الكلية في المعرض التعريفي بكليات الجامعة لطالبات المرحلة الثانوية
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رابـعــًا:     التطوير المهني ألعضاء الهيئة التعليمية 

١.    الدورات المقدمة من عمادات الجامعة

الفعاليات م

Course & Exam Blueprints Workshop 1

إدارة التغيير واالصالح اإلداري 2

استراتيجيات فعاله إلدارة الضغوط النفسية ٣
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

2017/11/9 م

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالقطيف والدمام

تعريف أعضاء هيئة التدريس بمركز جودة التقويم واالختبارات في الجامعة.	 

تعريف أعضاء هيئة التدريس على وحدة جودة التقويم واالختبارات ومهامها.	 

 	 Exam & Course Blue Prints من  كل  إعداد  أهمية  األعضاء في  مناقشة 

واالعتماد عليها في كتابة أسئلة االختبارات.

 	.Course & Exam Blue Prints شرح آلية إعداد كل من

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

Course & Exam Blueprints Workshop



كلية المجتمعالتقرير السنوي   ١٤٣٨-١٤٣٩ه 160

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

 14٣9/٦/18هـ

وكالة الشؤون اإلدارية والمالية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  تعريف األعضاء بمفهوم الضغط النفسي وأسبابه.

•  التعرف على أعراض وأثار الضغط النفسية والجسمية واالنفعالية.

•  تطبيق استراتيجيات التعامل وإدارة هذه الضغوط.

18 عضو هيئة تدريس

إدارة التغيير واالصالح اإلداري
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٦/18هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  تعريف األعضاء بمفهوم الضغط النفسي وأسبابه.

•  التعرف على أعراض وأثار الضغط النفسية والجسمية واالنفعالية.

•  تطبيق استراتيجيات التعامل وإدارة هذه الضغوط.

18 عضو هيئة تدريس

استراتيجيات فعاله إلدارة الضغوط النفسية
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2.  التعليم اإللكتروني

الفعاليات م

المجموعات وحلقات النقاش 1

ورشة إنشاء االختبارات في البالك بورد 2

ورشة الفصول االفتراضية ٣

 BB TOOLS فعالية 4

Turintin tools فعالية تسهيالت البحث العلمي على البالك بورد ٥

فعالية الجريمة اإللكترونية ٦

رابـعــًا:     التطوير المهني ألعضاء الهيئة التعليمية 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/2/2٣ هـ 

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  التعرف على أهمية نظام ادارة التعلم البالك بورد) في إدارة العملية التعليمية(.

•  التجول في النظام واستكشاف أجزائه وطريقة الدخول عليه.

•  استخدام أدوات التفاعل التي يوفرها النظام لعضو هيئة التدريس مع الطالبات.

•  تطبيق خطوات إنشاء المجموعات وحلقات النقاش.

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

المجموعات وحلقات النقاش
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٦/11هـ 

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  التعرف على الخطوات األساسية إلنشاء اختبار على البالك بورد.

•  التعرف على خطوات انشاء األسئلة بأنواعها المختلفة وتعديل الخيارات 

    المختلفة لالختبار.

•  التعرف على كيفية نسخ االختبار لمجموعة أخرى.

•  التعرف على كيفية إنشاء بنك أسئلة واختيار أسئلة االختبار من بنك األسئلة.

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

ورشة إنشاء االختبارات في البالك بورد
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/8/٣هـ 

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  التعرف على أهمية نظام الفصول االفتراضية.

•  التعرف على خطوات انشاء جلسة )فصل افتراضي(.

•  التعرف على كيفية إدارة الجلسة وكيفية تعديل االعدادات.

•  التعرف على كيفية تسجيل الجلسة والفصل االفتراضي ووضعه على البالك بورد.

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

ورشة الفصول االفتراضية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

 2017/10/2٦م

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  تعريف الهيئة التعليمية بأدوات البالك بورد.

•  استخدامات أدوات البالك بورد. 

•  تسهيالت الممكنة التي قد تقدمها هذه األدوات. 

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

BB TOOLS فعالية



كلية المجتمعالتقرير السنوي   ١٤٣٨-١٤٣٩ه 167

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

2017/12/14م

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالقطيف

. turintin assessment تعريف الهيئة التعليمية بأداة  •

•  كيف يمكن االستفادة من هذه األداة وأهميتها للطالبات واألستاذات.

•  التسهيالت الممكن أن تقدمها هذه األدوات.

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

Turintin tools فعالية تسهيالت البحث العلمي على البالك بورد
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

 2017/11/٣0م

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  تعريف بالجريمة اإللكترونية.

•  األطفال والجريمة اإللكترونية.

•  كيف نحمي أنفسنا من الجريمة اإللكترونية، الجهات االمنية المختصة في 

    الجرائم اإللكترونية. 

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

فعالية الجريمة اإللكترونية
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3.  اإلرشاد الجامعي

الفعاليات م

systematic litreature review تقرير فعالية 1

اللقاء األول بالمشرفات األكاديميات 2

اللقاء االشرافي االول بالطالبات ٣

اللقاء االشرافي الثاني بالطالبات 4

رابـعــًا:     التطوير المهني ألعضاء الهيئة التعليمية 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

 7-2017/11/1٦ م

وكالة التطوير والتدريب والتعليم المستدام

مقر كلية المجتمع بالقطيف

. systematic literature review تدريب األعضاء على مهارات إجراء بحث  •

 .Mendeley تدريب األعضاء على استخدام برنامج  •

. NVivo  تدريب األعضاء على استخدام برنامج  •

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

systematic literature review فعالية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

٦-11-2017 م

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  بيان أهمية التواصل بين المشرفات األكاديميات والطالبات.

•  تعبئة النماذج الخاصة بوحدة اإلشراف األكاديمي.

•   توزيع دليل اإلشراف األكاديمي وبيان أهمية االطالع عليه.

•  توضيح كيفية استخدام نموذج اإلحالة.

•  التأكد من ربط المشرفات األكاديميات للطالبات بنظام بيبول سوفت.

•   استضافة أ.فاطمة العواجي رئيسة وحدة االرشاد األكاديمي وبيان أهمية 

التعاون بين الوحدتين.

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

اللقاء األول بالمشرفات األكاديميات

دليل إحالة الطالبة 
ل�رشـاد النــفسي

على  الطالب  مبساعدة  املرشد  خاللها  من  يقوم  عملية  هو  ا�رشاد 
اكتشاف الذات وتطويرها وابتكار طرق جديدة � حل املشاكل. ويتم ا�رشاد 
من خالل جلسات يلتقي فيها الطالب باملرشد ملناقشة مواضيع معينة 
قد  التي  القضايا  على  ا�مثلة  ومن  الثقة.   تسوده  وجو  مريحة  بيئة   �
إدارة  مثل  ا�كادميية  باملسائل  املتعلقة  تلك  اجللسات  هذه  تتضمنها 
الوقت والتسويف واالرتقاء باملهارات الدراسية أو غ©ها من القضايا ذات 
أو  للحياة  والتخطيط  الشخصية  منط  على  كالتعرف  الذات  بتطور  الصلة 
والقلق  كاالكتئاب  العامة  النفسية  بالصحة  متعلقة  قضايا  أو  الوظيفة 

وإدارة الضغوط والعالقات الصحية و التعامل مع ا�يذاء.

أ. فـاطمـة بنت عبدا« العواجي      

مكتب (٢٠) الدور ا�ول

 ٣٨٤٤٢
faalwajy@uod.edu.sa

للتــواصل:
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

:  7-11-2017م

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  بيان أهمية التواصل بين المشرفات األكاديميات والطالبات.

•  تعبئة النماذج الخاصة بوحدة اإلشراف األكاديمي.

•  توضيح كيفية استخدام نموذج اإلحالة.

•  التأكد من ربط المشرفات األكاديميات للطالبات بنظام بيبول سوفت.

أهمية  وبيان  األكاديمي  اإلرشاد  وحدة  رئيسة  اسماعيل  أ.فاطمة  استضافة   •

التعاون بين الوحدتين.

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

 12-12-2017م

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  بيان أهمية التواصل بين المشرفات األكاديميات والطالبات.

• التأكيد على أهمية تعبئة النماذج الخاصة بوحدة اإلشراف األكاديمي.

•  توضيح آلية حرمان الطالبات وفق الالئحة.

•  التأكيد على مهام المشرفة األكاديمية.

•  مناقشة المشاكل التي واجهت المشرفات األكاديميات. 

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

اللقاء اإلشرافي األول بالطالبات

اللقاء اإلشرافي الثاني بالطالبات
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٤.  المكتبة

الفعاليات م

1 االستخدام الفعال للكتب اإللكترونية

2 النزاهة األكاديمية وكيفية تفادي االنتحال العلمي

٣ تفعيل اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

4  كيفية كتابة خطة البحث العلمي

رابـعــًا:     التطوير المهني ألعضاء الهيئة التعليمية 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

 22-2-2018م

مكتبة كلية المجتمع

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  الكتب اإللكترونية ومكتبات الجامعة.

•  أهمية الكتب اإللكترونية للطلبة والباحثين.

. ebsco ,proquest مقدمة عن موردي المعلومات  •

•  كيفية استخدام الكتب اإللكترونية لكال موردي المعلومات

•  إمكانية البحث في قواعد المعلومات المختلفة للكتب اإللكترونية.

•  تفسير نتائج البحث وإمكانية القراءة اإللكترونية.

٣7 عضو هيئة التدريس ومن في حكمهم  

االستخدام الفعال للكتب اإللكترونية 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

1-٣-2018م

مكتبة كلية المجتمع

مقر كلية المجتمع بالدمام

•   النزاهة األكاديمية.

•  شعار العمل األكاديمي.

•  عدم األمانة األكاديمية.

•  تعريف االنتحال العلمي.

•  االنتحال العلمي وثقافة الشعوب.

•  إحصاءات االنتحال العلمي.

•  مفاهيم االنتحال العلمي.

•  أسباب االنتحال العلمي.

•  أشكال االنتحال العلمي وأنواعه.

•  عقوبات االنتحال العلمي في الجامعات العالمية.

•  كيفية تفادي االنتحال العلمي.

29 عضو هيئة التدريس ومن في حكمهم  

النزاهة األكاديمية وكيفية تفادي االنتحال العلمي 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

 1-٣-2018م

مكتبة كلية المجتمع

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  إثارة انتباه الطالبات لليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

•  تفعيل اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

•  تسويق خدمات المكتبة.

•  زيادة الوعي المعلوماتي بالنقاط التالية:

   -  بماهية اليوم العالمي وحقوق المؤلف.

   -  تاريخ اليوم العالمي وحقوق المؤلف.

   -  سبب تسميته باليوم العالمي.

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  

تفعيل اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

2018/4/٥م

 مكتبة كلية المجتمع

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  أهمية وضع الطالبات خطة البحث.

•  تعريف الطالبات ما هو البحث العلمي.

•  تعريف الطالبات ما هي خطة البحث.

•  شروط خطة البحث للطالبات.

•  عناصر خطة البحث.

2٥ عضو هيئة التدريس ومن في حكمهم  

كيفية كتابة خطة البحث العلمي  
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الورش التدريبية والبرامج الموجهة للطالبات  خامــسـًا:     

١.  اإلرشاد الجامعي

الفعاليات م

1 اللقاء االشرافي األول بالطالبات

فعالية التخصصات )ورشة استبصار االختبار المهني 2172( 2

٣ ورشة االستعداد لالختبار بال قلق

الطالب المعلم 4

ورشة أساليب اإلستذكار الفعال ٥

تقرير برنامج اترك أثرا ٦

7                         ورشة حقوق وواجبات الطالب الجامعي

فعالية الشراء الذكي )ركن مستشارك( 8

9                      فعالية صحتك حياة  

فعالية كفى عنفا فعالية ال تفوتك حياتك 10

لقاء المستويات )التعلم باألقران(
طالبات المستوى الثالث والرابع والخامس مع طالبات المستوى األول 11

ورشة إدارة األزمات 12

ورشة إدارة الضغوط األكاديمية 1٣

ورشة فن إدارة الغضب 14

ورشة التسويف األكاديمي 1٥

ورشة التعامل اإليجابي مع المشكالت 1٦

17                         ورشة الدافعية نحو التعلم ضمن مقرر اإلرشاد األكاديمي للطالبات المتعثرات

ورشة الدافعية نحو التعلم 18
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١.  اإلرشاد الجامعي

الفعاليات م

19                                ورشة العزو السببي ضمن مقرر اإلرشاد األكاديمي للطالبات المتعثرات

20  ورشة أنماط الشخصية

ورشة تنمية مهارة السلوك التوكيدي 21

ورشة مهاراتي     22

ورشة مهارة التكيف مع الحياة الجامعية ضمن برنامج بداية طموح لطالبات المرحلة الجامعية 2٣

ادارة الذات 24

إدارة األزمات 2٥

إدارة الوقت 2٦

حقوقي وواجباتي 27

خدمات اإلرشاد 28

التهيئة لطالبات السنة التحضيرية 29

حلقة مفقودة ٣0

٣1  فعالية ليس منا

٣2 مسابقة الطالب النظامي بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

التخطيط الهادف ٣٣

أرجوك توقف ٣4

من أكون ٣٥

فعالية مستقبلي المهني ٣٦
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

2018/10/8م

وكالة التطوير والتدريب والتعليم المستدام

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  التواصل بين المشرفات األكاديميات والطالبات.

•  تعبئة النماذج الخاصة بوحدة اإلرشاد األكاديمي.

•  توضيح آلية الحرمان للطالبات.

•  توضيح أضرار االنسحاب من المواد للطالبات. 

 طالبات كلية المجتمع 

اللقاء اإلشرافي األول بالطالبات 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

17-14٣9/07/18هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  تعريف الطالبة بالتخصصات الموجودة بالكلية. 

•  تعريف الطالبة بالمسارات الخاصة لتخصص )إدارة االعمال – والحاسب اآللي( 

والمجاالت الوظيفية لكل تخصص.   

•  التعرف على مفهوم االختيار المهني. 

•  التعرف على عملية االختيار المهني.

•  الوعي بمفهوم التربية المهنية.

•  التعرف على أهم العوامل للتكيف مع الوظيفة.

•  التعرف على نظريات النمو واالختيار المهني.

•  الوعي بأثر التنشئة األسرية على القرار المهني.

•  التعرف على مختلف مصادر المعلومات عن المهن.

•  التعرف على دور المرشد المهني في عملية التوجيه المهني.

•  تسليط الضوء حول تصنيف العاملين في المهن.

•  التعرف على مراحل النمو المهني.

 طالبات كلية المجتمع )بعد اجتياز السنة التحضيرية(

فعالية التخصصات )ورشة استبصار االختبار المهني 2١٧2(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/٣/12هـ - 4/1/ 14٣9 هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

تم عقده مرتين 

•  تصحيح نظرة الطالبة لالختبارات.

•  تعلم استغالل القلق اإليجابي في التفوق.

•  تطبيق الوسائل المثلى لالستعداد لالختبارات.

•  التعامل اإليجابي مع القلق المصاحب لالختبارات.

•  فتح نقاش بين الطالبات لإلستفادة من بعضهن البعض.

188 طالبة

ورشة االستعداد لالختبار بال قلق 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

19-11-2017م

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  تفعيل دور الطالب في العملية التعليمية وإيجابية المتعلم.

•  العمل على استفزاز خيال الطالب ليعطي أقصى ما لديه. 

•  إشراك الطالب في العملية التعليمية داخل الصف فهو الجزء األساسي فيها 

    واالبتعاد عن تهميش دوره واعتباره مجرد آلة متلقية للمعلومات فقط.

•  حصول الطالب على قدر كافي من الفهم للمعلومة وإدراكها.

 طالبات كلية المجتمع

الطالب المعلم
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/7/24 هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  أن تدرك األمور التي تقوم بها قبل البدء بالمذاكرة وتزيد من فاعليه المذاكرة.

•  أن تنتبه للحديث الذي تجريه مع نفسك واأللفاظ التي تستخدمها.

•  أن تطبق استراتيجيات ومهارات المذاكرة الفعالة.

•  أن تشعر بالراحة والرضا وتوافر النظام عند اإلقبال على المذاكرة. 

27 طالبة

ورشة أساليب االستذكار الفعال
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٦/2٥ هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  تفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى فئة الشباب. 

•  بناء أواصر التعاون بين المتطوعين والجمعيات أو المؤسسات العاملة في 

مجال التطوع.

•  استثمار طاقات الشباب في أنشطه تطوعيه لخدمة المجتمع.

•  تعزيز انتماء الشباب لوطنهم ومشاركتهم في بناء مجتمعهم.

•  عرض تجربة فريق ودق التطوعي في التطوع من حين األنشاء وبرامج الخدمة 

المجتمعية التي تم تقديمها.

92 طالبة

برنامج اترك أثرًاً
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/1/12 هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  تحقيق مجتمع جامعي متجانس وإنماء ثقافة العدل واإلنصاف.

•  تبصير الطالبات بحقوقهن وااللتزامات عليهن.

•  تبصير الطالبة بأهمية استخدام النظام واألسلوب الالئق في المطالبة بالحقوق.

•  تبصير الطالبة بواجباتها األكاديمية وغير األكاديمية.

9٦ طالبة

ورشة حقوق وواجبات الطالب الجامعي                         
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

2_14٣9/2/1٣ هـ

مكتب العميدة

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  المساهمة في تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالشراء.

•  اإلعالن المضاد للتسويق التجاري الغير سوي.

400 طالبة

فعالية الشراء الذكي )ركن مستشارك)             
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/2/19 هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  معرفة طبيعة المرض الجسدي والصحة الجسدية.

•  معرفة طبيعة المرض النفسي والصحة النفسية.

•  توعية الطالب بأسس الصحة الجسدية والنفسية وتعزيزها لديهم.

•  العالقة بين الصحة النفسية والصحة الجسدية.

120 طالبة 

   فعالية صحتك حياة                       
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/٥/1٥ هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

توعية المجتمع الجامعي حول مخاطر العنف األسري واالنتهاكات الموجهة 	 

إلى المرأة والطفل والمسن.

تبصير الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء األمور بمفهوم العنف وأسبابه 	 

وأشكاله المختلفة.

مع 	  التعامل  في  والعالج  المنكر  التدخل  بأساليب  واألعضاء  الطالب  تزويد 

حاالت العنف.

التأكيد على ما تتضمنه تعاليم الشريعة اإلسالمية الداعية إلى تحسين التعامل 	 

مع اآلخرين بالحسنى، والتسامح والرحمة والعفو.

العمل على تغيير سلوكيات األفراد لحل نزاعاتهم باعتماد تقنيات الالعنف ) 	 

الحوار/ المنطق/ الشراكة ...(.

11٦ طالبة 

فعالية كفى عنفًاً
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

24_14٣9/٣/2٦ هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  وقاية الطالبات والمجتمع المحلي من المخدرات والمؤثرات العقلية.

•  خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية.

• تزويد الطالبات بالمهارات التي ستساعدهم على تحقيق أهدافهم بصورة فعاله

•  توفير بيئة امنه للطالب وتحقيق أمان البيئة الجامعية.

11٦ طالبة 

فعالية ال تفوتك حياتك
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/1/1٣ هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  تنمية الوعي للطالب بما يمكن أن يحدث خالل سنوات الدراسة القادمة أكاديميا 

ونفسيا.

•  نقل خبرة طالبات المستويات المتقدمة إلى طالبات المستويات األدنى.

200 طالبة 

لقاء المستويات )التعلم باألقران)
طالبات المستوى الثالث والرابع والخامس مع طالبات المستوى األول
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/2/2٥ هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  تحديد مفهوم األزمة ومفهوم إدارة األزمات.

•   إدراك أبرز سمات األزمة.

•  عرض أهم مراحل تطور األزمة.

•  تحديد أهم عوامل النجاح في التعامل مع األزمات.

•  أهم عوامل نجاح األزمة.

1٦ طالبة 

ورشة إدارة األزمات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/2/1٣ هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

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

•  أن تعي المتدربة منابع الضغوط.

•  أن تعي المتدربة أعراض الضغوط المختلفة. 

•  أن تعي المتدربة أنواع الضغوط.

•  أن تعرف المتدربة كيف تكون الدراسة مصدر ضغط.

•   أن تعرف كيفية مواجهة الضغوط )المستوى الوقائي، المستوى اإلصالحي(.

2 طالبة 

ورشة إدارة الضغوط األكاديمية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٥/27 هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  تطبيق وتمكن من إدارة الغضب بطرق سهلة ومبسطة.

•  تعلم وتطبيق فن التواصل الناجح لتجنب الغضب ومسبباته.

•  معرفة وتطبيق أحدث استراتيجيات فعالية في إدارة الغضب.

•   تقييم وتحليل الغضب في الشخص المقابل وكيفية  التعامل معه.

•  المقدرة على تعليم الغير وسائل اتصال فعالة لتجنب الغضب.

2 طالبة 

ورشة فن إدارة الغضب
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٣/10 هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  أن يعرف الطالب المقصود بالتسويف األكاديمي.

•  أن يدرك الطالب أنواع التسويف والمسوفين.

•  أن يحدد الطالب مخاطر التسويف األكاديمي.

•  تنمية الوعي لدى الطالب بأضرار التسويف.

•  أن ينفذ الطالب أساليب التغلب على التسويف.

•  أن يستشعر الطالب بالرضا عند التغلب على التسويف.

9 طالبات 

ورشة التسويف األكاديمي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/2/12 هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  التعرف على أساليب مواجهة الضغوط.

•  التعرف على األفكار الغير عقالنية.

•  ممارسة سلوكيات المواجهة اإليجابية.

•  الشعور بالراحة والرضا والتكيف مع الحياة.

 7

ورشة التعامل اإليجابي مع المشكالت
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/1/22 هـ    ،    14٣9/7/9 هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

تحقيق  والمثابرة في  باالجتهاد  إال  يتحقق  النجاح ال  أن  الطالب  يكتشف  أن    •

األهداف.

•  أن يدرك الطالب أن الحظ والظروف ال تعطل اإلنسان عن تحقيق أهدافه.

•  تنمية الوعي لدى الطالب بمسؤوليته عن النتائج المترتبة على تصرفاته

•  أن يتمكن من توظيف قدراته لتحقيق أهدافه.

•  أن يسلك الطالب سلوكيات المنجزين لتحقيق النجاح.

•  أن يستشعر الطالب شعور الراحة والرضا والطمأنينة عند إنجاز األهداف.

  141

ورشة الدافعية نحو التعلم ضمن مقرر اإلرشاد األكاديمي للطالبات المتعثرات                         
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/1/1٥ هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

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

وإمكانية  استقراره  خارجي( ومدى  أو  )داخلي  العزو  الطالبة موقع  تدرك  أن    •

السيطرة عليه.

•  التركيز على المقارنة الذاتية بداًل من المقارنة مع اآلخرين.

•  إظهار وجهة نظر واقعية للطالبة حول مكونات النجاح.

•  تطوير وسائل تساعد الطالبة في مراقبة تقدمها الذاتي.

•  دحض أفكار العزو لعوامل سلبية أو غير منطقية.

  4

ورشة العزو السببي ضمن مقرر اإلرشاد األكاديمي للطالبات المتعثرات                                
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٦/11هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  إدراك مفهوم الشخصية ومكوناتها.

•  التعرف على نماذج ألنماط الشخصية لبعض.

•  الشعور بحاجتنا لمعرفة ذواتنا بشكل أكبر.

•  الشعور بثقة أكبر عند التواصل مع اآلخرين.

•  تطبيق نموذج Myers-Briggsعلى ذواتنا وخالل تواصلنا مع اآلخرين.

  ٥

ورشة أنماط الشخصية  
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٦/11هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  تقليل القلق المرتفع لدى الطالب في مواقف التفاعل االجتماعي. 

•  تعريف الطالب بمفهوم التوكيد وتميزه عن العدوان والخضوع وتبصيره بحقوقه 

التوكيدية.

•   تعديل البنية المعرفية للطالب بالتعرف على معوقات التوكيد واألفكار غير 

المنطقية المسؤولة عن انخفاضه.

•   التدريب على التلقائية في السلوك واألفكار والمشاعر.

•  إكسابه مهارة المبادأة في عالقاته واتصاالته وتفاعالته المختلفة مع اآلخرين.

•  تدريبه على الشجاعة األدبية بمواجهة اآلخرين وتقبل النقد واالعتذار على الخطأ.

•  إكسابه الصالبة النفسية بمقاومة الضغوط والتخلص من المواقف الحرجة.

  12

ورشة تنمية مهارة السلوك التوكيدي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/2/٦ هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  أن تدرك الطالبة أهمية المهارات الدراسية في رفع جودة الجلسة الدراسية.

•  أن تستخدم طرق االستذكار الفعالة.

•  تطبق مهارة التخطيط وإدارة الوقت.

  2

ورشة مهاراتي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/7/9 هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  استخدام التفكير الناقد في تحليل الجوانب المختلفة لعملية التكيف الجامعي.

•  تأليف آليات عملية تحّسن من تكيفه الجامعي.

•  عكس خبرته باستراتيجيات التكيف على أدائه األكاديمي.

•  تمثل االتجاهات اإليجابية والواقعية نحو عملية التكيف الجامعي.

  1٣٦

ورشة مهارة التكيف مع الحياة الجامعية ضمن برنامج بداية طموح لطالبات 
المرحلة الجامعية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٣/17هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  أن تكون الطالبة قادرة على أن تفهم ذاتها وقدراتها.   

•  أن تكون الطالبة قادرة على أن تفهم اآلخرين.

•  أن تكون الطالبة قادرة على أن تضع لها أهدافا وتسعى لتحقيقها.

•  أن تكون الطالبة قادرة على أن تستخدم األساليب العلمية في حل المشكالت 

واتخاذ القرارات بشكل سليم.

•  أن تكون الطالبة قادرة على أن تعد الخطط الشخصية.

  10

إدارة الذات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٣/17هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  تحديد مفهوم األزمة.

•  تحديد مفهوم إدارة االزمات.

•  إدراك أبرز سمات األزمة.

•  تحديد أهم أسباب وقوع االزمات.

•  عرض أهم مراحل تطور األزمة.

•  تحديد أهم عوامل النجاح في التعامل مع األزمات.

•  تحديد خطوات التعامل االداري مع األزمة.

•  عرض الخطوات االجرائية للتعامــل مع االزمة.

•  عرض نماذج ألخطار الكهرباء بالتعاون مع وحدة السالمة بالكلية.

  22

إدارة األزمات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٣/٣هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  تنمية إحساس الطالبة بأهمية االستثمار األمثل للوقت.

•  تبصير الطالبة بمجاالت عوامل ضياع الوقت وكيفية تخطيط وتنظيم و إدارة 

الوقت بما يؤدي إلى زيادة فاعليتهم في الحياة .

•  توعية الطالبة بفاعلية األخرين من حولهم من خالل االستغالل األمثل للوقت.

  2٥

إدارة الوقت
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٦/2٥هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  تحديد مفهوم الحقوق.

•  تحديد مفهوم الواجبات. 

•  توضيح العالقة بين الحقوق والواجبات.

•  استعراض بعض الحقوق والواجبات للطالبة الجامعية.

  8

حقوقي وواجباتي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/2/11هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف

تعريف أعضاء هيئة التدريس بوحدة الخدمات اإلرشادية وهيكلتها والخدمات 	 

المقدمة للطالبات واألعضاء على حد سواء.

توضيح بعض المظاهر التي تستدعي إحالة الطالبة لوحدة الخدمات اإلرشادية 	 

سواء كانت مظاهر أكاديمية أو سلوكية.

توضيح آلية إحالة الطالبة إلى وحدة الخدمات اإلرشادية إلكترونيا.	 

توضيح طرق التواصل من األعضاء في الكلية مع وحدة الخدمات اإلرشادية 	 

سواء كان ذلك عن طريق اإليميل الجامعي أو السيسكو، أو عن طريق وسائل 

التواصل االجتماعي األخرى.

  17

خدمات اإلرشاد
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/1/20هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف والدمام

•  تعريف الطالبة المستجدة بالخدمات االرشادية في الكلية. 

•  تعريف الطالبة باألنظمة واللوائح الخاصة بالقبول والتسجيل. 

•  التعرف على طريقة تسجيل المواد لكل فصل دراسي.

المواد  تسجيل  أثناء  تواجهها  التي  والصعوبات  بالمشاكل  الطالبة  تعريف    •

الدراسية وكيفية حلها.

•  تعريف الطالبة المستجدة بالمرافق والخدمات المقدمة لها من قبل الكلية.

•  تعريف الطالبة بطبيعة التخصص ومتطلبات النجاح وأنظمة الحضور والغياب.

•  تعريف الطالبة المستجدة بتعليمات وأنظمة األمن والسالمة بالكلية.

جميع الطالبات المستجدات )السنة التحضيرية(

التهيئة لطالبات السنة التحضيرية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

18-14٣9/0٣/2٥ هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف والدمام

•  تعريف الطالبة المستجدة والمتخصصة بالحسابات الخاصة بوكالة الشؤون 

    األكاديمية 

•  تعريف الطالبة باألنظمة واللوائح الخاصة بالقبول والتسجيل 

•  تعريف الطالبة بالتحويل – الزيارة – االنقطاع -إعادة القيد 

•  تعريف الطالبة بالخدمات المقدمة لها من قبل الكلية.

جميع الطالبات المستجدات 

حلقة مفقودة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/08/1٥ هـ  

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف 

•   توعية طالبات كلية المجتمع إلتباع أعلى معايير السلوك األخالقي.

•  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

•  إيجاد حلول الغش. 

•  شرح العقوبات التأديبية المترتبة للغش.

جميع طالبات الكلية

 فعالية ليس منا  



كلية المجتمعالتقرير السنوي   ١٤٣٨-١٤٣٩ه 212

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/8/٦هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف 

•  تعريف الطالب بالخدمات اإلرشادية في الكلية. 

•  تعريف الطالب باألنظمة واللوائح الخاصة بالقبول والتسجيل وأيًضا شروط 

القبول. 

•  التعرف على طريقة تسجيل المواد لكل فصل دراسي.

المواد  تسجيل  أثناء  تواجهها  التي  والصعوبات  بالمشاكل  الطالب  تعريف    •

الدراسية وكيفية حلها.

•  تعريف الطالب عن شروط التحويل من خارج الجامعة وأيًضا التحويل الي أي 

كلية من داخل الجامعة والزيارة.

•  تعريف الطالب بطبيعة التخصص ومتطلبات النجاح وأنظمة الحضور والغياب.

•  تعريف الطالبة المستجدة بتعليمات وأنظمة األمن والسالمة بالكلية.

جميع طالب جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

مسابقة الطالب النظامي بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/٦/٦هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف 

•  تحديد مفهوم التخطيط وأهميته وفوائده.

•  معرفة خطوات التخطيط الناجح. 

•  توضيح أهمية الرسالة والرؤية في التخطيط المستقبلي.

•  رسم وإعداد خطة زمنية وعملية للمستقبل.

40

التخطيط الهادف
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/٦/18هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف 

•  تعريف مفهوم العنف.

•  التعرف على أنواع العنف.

•  التعرف على أسباب العنف.

•  تناول األضرار الناتجة عن العنف بجميع أنواعه.

٥1

أرجوك توقف
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/٥/21هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف 

•  تسليط الضوء على بعض المشكالت الجامعية التي تعاني منها الطالبات.

•  معرفة بعض الضغوط األكاديمية في المرحلة الجامعية.

•  معرفة درجة الذكاء العاطفي االنفعالي لدى الطالبات.

•  توعية الطالبات بجوانب الضعف والقوة لديهن عن طريق تطبيق اختبار أنماط 

الشخصية.

12

من أكون
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

4-14٣9/0٦/٥هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف، المدرسة االبتدائية الرابعة بالقطي

•  تعريف الطالبات برسالة ورؤية وأهداف كلية المجتمع.  

•  نبذة عن كلية المجتمع ونشأتها وأقسامها. 

•  تعريف الطالبات بشروط االلتحاق والقبول لكلية المجتمع. 

•  تعريف الطالبة بأقسام الكلية وبالمسارات الخاصة لكل قسم )العلوم المالية 

واإلدارية – والحاسب اآللي(. 

المجتمع ومتطلبات سوق  كلية  لخريجة  المتاحة  المهنية  بالمجاالت  التعريف    •

العمل. 

•  التعريف بتصنيف شهادة كلية المجتمع واعتمادها من قبل وزارة الخدمة المدنية.

مجموعة طالبات المرحلة الثانوية لجميع مدارس محافظة القطيف  

فعالية مستقبلي المهني
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2.  التعليم اإللكتروني

الفعاليات م

زيارة عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد 1

ورشة اساسيات البالك بورد 2

لقطات توضيحية عن البالك بورد ٣

مقررك الدراسي في جوالك 4

منتدى التعليم اإللكتروني ٥

WIKI IN BB فعالية أداة ٦

الورش التدريبية والبرامج الموجهة للطالبات  خامــسـًا:     
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/2/٦هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

وكيفية 	  اإللكتروني  التعليم  عمادة  خالل  من  المقدمة  بالخدمات  التعريف 

االستفادة من هذه الخدمات.

التعريف بعمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد. 	 

التعريف بالقاعات الموجودة داخل عمادة التعليم اإللكتروني ووظيفة تلك 	 

القاعات. 

اإللكتروني 	  التعليم  عمادة  في  المستخدمة  والمعامل  باألجهزة  التعريف 

والتعليم عن بعد ووظيفة كل جهاز.

14

زيارة عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٣/٣هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف

تعريف الطالبات بنظام إدارة التعليم.	 

التعريف بنظام البالك بورد وكيفية تسجيل الدخول والتعريف بأهمية نظام 	 

البالك بورد. 

التعريف بالمكونات األساسية للبالك بورد وكيفية التغيير في بعض إعدادات 	 

المعلومات الشخصية.

شرح أوامر قائمة التنقل العامة وقائمة المقرر وكيفية التنقل داخلها.	 

7

ورشة أساسيات البالك بورد
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٣/24هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  التعريف ببعض أدوات البالك بورد.

•   التعريف بكيفية ترتيب المقررات حسب الفصل الدراسي.

•   التعريف بكيفية ارسال رسائل. داخل المقرر في البالك بورد.

•   التعريف بالبرامج المتاحة من موقع الجامعة وكيفية تثبيتها.

40

لقطات توضيحية عن البالك بورد
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٦/2٥هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  تعريف الطالبات بأهمية استخدام تطبيق الجوال للبالك.

•  التعريف بخطوات تنزيل تطبيق Blackboard Student وتثبيته.  

•  التعرف على التطبيق والتجول داخله واستكشافه.

•  كيفية معرفة التقديرات وأيضا كيفية رفع التكليفات من التطبيق.

٣0

مقررك الدراسي في جوالك
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٦/2٥هـ

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  تعريف الطالبات بنظام سجالت الطالب الجديد. 

•  مسابقة للتعريف بخدمات نظام سجالت الطالب الجديد. 

•  مسابقة للتعريف بخدمات البالك بورد.

•   توزيع هدايا للطالبات الالتي أجبن إجابة صحيحة. 

٣0

منتدى التعليم اإللكتروني
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

2018-٣-27

وكالة الشؤون األكاديمية 

مقر كلية المجتمع بالقطيف

WIKI. تعريف بأداة  •

•  لماذا نستخدم األداة WIKI   وطريق الوصول إليها.

طالبات كلية المجتمع

WIKI IN BB فعالية أداة
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3.  العالقات العامة

الفعاليات م

تهنئة قسم برامج العلوم المالية واالدارية بالتصنيف 1

الحملة التشجيعية للمذاكرة وقت االختبارات 2

الورش التدريبية والبرامج الموجهة للطالبات  خامــسـًا:     
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

11-14٣9/٥/12هـ

وحدة العالقات العامة 

مقر كلية المجتمع 

التمويل  المالية واإلدارية بحصول مسارات  العلوم  برامج  تهنئة طالبات قسم 

واإلمداد واالستثمار على تصنيف وزارة الخدمة المدنية على المرتبة الخامسة.  

طالبات قسم برامج العلوم المالية واالدارية

تهنئة قسم برامج العلوم المالية واالدارية بالتصنيف
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

٣-14٣9/4/17هـ 

وحدة العالقات العامة 

مقر كلية المجتمع 

نشر فيديوهات لتشجيع الطالبات للمذاكرة والتفوق عبر سناب شات وتويتر 	 

وشاشات الكلية. 

نشر صور صباحية للتشجيع على المذاكرة واالجتهاد عبر سنابات. 	 

متابعين سناب شات

الحملة التشجيعية للمذاكرة وقت االختبارات
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٤. شطر الطالب

الفعاليات م

برنامج اختيار التخصصات كلية المجتمع شطر البنين 1

المالية لغير الماليين 2

دراسة الجدوى وتقييم المشروعات ٣

تقرير زيارة حاضنات ريادة االعمال 4

مقدمة في إدارة الموارد البشرية ٥

مباراة كرة القدم ٦

رحلة إلى شاطئ نصف القمر 7

الورش التدريبية والبرامج الموجهة للطلبة  خامــسـًا:     
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/7/2٦ هـ 

وكالة الشؤون األكاديمية 

 مقر كلية المجتمع 

•  التعرفة على أنماط الشخصية. 

•  دور األسرة ومدى تأثيرها في اختيار التخصصات.

•  التخصصات والمهن المستقبلية.

طالب كلية المجتمع

برنامج اختيار التخصصات كلية المجتمع شطر البنين
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/7/10هـ 

مكتب التدريب والتعليم المستدام

مقر كلية المجتمع 

التعريف بأهمية الوظيفة المالية لغير الماليين في المجتمع السعودي خاصة خالل 

الفترة القادمة من خالل تحقيق رؤية المملكة 20٣0 ومن خالل التطبيق الفعلي 

والواقعي لبرنامج السعودة. وتم تغطية ما يلي:

أهمية القوائم المالية في محيط األعمال وكيف يتم قراءة القوائم المالية.

ما هو التحليل المالي وكيفية إجراء التحليل المالي؟

التعرف على قرار التمويل األمثل.	 

 التعرف على قرار االستثمار األمثل.	 

العائد 	  بين  العالقة  ظل  في  االستثمار  وقرار  التمويل  قرار  على  التعرف 

والمخاطرة.

التعرف على التكلفة المرجحة لألموال داخل الشركات.	 

ما هو تعريف معدل العائد المطلوب على االستثمار.	 

ما هي طبيعة االستثمار في األوراق المالية.	 

ما هي طبيعة سوق األوراق المالية في السعودية.	 

التعرف على التوقيت السوقي واختيار الورقة المالية.	 

ما هو تعريف محفظة األوراق المالية؟	 

كيفية تكوين وتنويع محفظة األوراق المالية؟	 

ما هو التحليل األساسي والتحليل الفني لألوراق المالية؟	 

1٦طالب

المالية لغير الماليين
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

٥-14٣9/٦/٦ هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

مقر كلية المجتمع 

تهدف الدورة حول عمل دراسة الجدوى للمشاريع وتقييم مستوى المشروع بما 

يأهل المتدربين إلعداد دراسة الجدوى للمشروعات المختلفة سوى المشروعات 

الفردية او المشروعات االستثمارية الكبرى كما اطلع الطالب على بعض النماذج 

واألمثلة العملية إلعداد نماذج دراسات الجدوى.

٥ طالب

دراسة الجدوى وتقييم المشروعات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/٥/20هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

كلية إدارة االعمال

•  االطالع على كيفية إدارة المشاريع.

•  نصائح حول إدارة األفكار وتطويرها لتصبح مشروع على أرض الواقع.   

طالب إدارة االعمال

تقرير زيارة حاضنات ريادة األعمال
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

مقدم الدورة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/2/2٥هـ

مكتب التدريب والتعليم المستدام

د. شحادة الغرايبة

مقر كلية المجتمع بالدمام )كلية الشريعة والقانون(

1.  تعريف المتدرب بمفهوم إدارة الموارد البشرية.

2.   أهم وظائف إدارة الموارد البشرية.

٣.   عالقة إدارة الموارد البشرية بالتخطيط االستراتيجي.

4.   أهمية إدارة الموارد البشرية للمنظمة.

22 متدرب

دورة مقدمة في إدارة الموارد البشرية 



كلية المجتمعالتقرير السنوي   ١٤٣٨-١٤٣٩ه 234

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/٦/18هـ

وكالة شؤون الطالب 

مقر كلية المجتمع للطالب )كلية الشريعة والقانون(

بث روح الحماس والتنافس الشريف	 

تجديد طاقة الطالب قبل فترة اإلختبارات	 

حثهم على اإلهتمام باللياقة البدنية	 

12 طالب

مباراة كرة القدم 



كلية المجتمعالتقرير السنوي   ١٤٣٨-١٤٣٩ه 235

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

٣0 / 4 /14٣9هـ

وكالة شؤون الطالب 

شاطئ جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

رفع مستوى التآلف بين الطالب 	 

تنمية قدرات الطالب التعبيرية واكتشاف مواهبهم 	 

تحفيز الطالب وتشجيعهم للمشاركة في األنشطة	 

12 طالب

رحلة إلى شاطئ نصف القمر
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٥.  الخريجات

الفعاليات م

المشروع المهني ضمن برنامج مستقبلي المهني ضمن حزمة تأهيل الخريجات لسوق العمل 1

ورشة تقنيات ومهارات البحث عن عمل ضمن برنامج مستقبلي المهني )حزمة تأهيل الطالبات الخريجات لسوق
العمل ( . 2

٣  ورشة األنفوجرافيك

4  ورشة التوجه إلى سوق العمل

السكرتارية وإدارة المكاتب ٥

ورشة ادارة الموارد البشرية ٦

اضاءات على نظام العمل السعودي 7

Spss التحليل االحصائي باستخدام 8

ورشة التسويق الذاتي 9

10 ورشة المونتاج

sway برنامج 11

Prizi برنامج 12

ورشة خدمة العمالء 1٣

ورشة اخالقيات العمل 14

خطوات البحث عن العمل 1٥

ورشة تطبيقات الجوال 1٦

Linked in التسجيل في شبكة 17

ورشة فن اجتياز المقابالت الشخصية 18

19   معرض الخريجات

مهارات كتابة السيرة الذاتية 20

الورش التدريبية والبرامج الموجهة للطالبات  خامــسـًا:     
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/7/12هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  التعرف على مفهوم النضج المهني ومراحل النمو المهني.

•  التعرف على استراتيجية بناء المشروع المهني.

47 طالبة

المشروع المهني ضمن برنامج مستقبلي المهني 
 )حزمة تأهيل الطالبات الخريجات لسوق العمل(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/7/10 هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  التعرف على معنى العمل وأهميته.

•  التعرف على تقنيات ومهارات البحث عن عمل.

•  التعرف على المهارات التي يبحث عنها أرباب العمل.

47 طالبة

ورشة تقنيات ومهارات البحث عن عمل ضمن برنامج مستقبلي المهني
 )حزمة تأهيل الطالبات الخريجات لسوق العمل(
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

19-14٣9/7/24هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

أساسيات علم االنفوجرافك.

180

ورشة األنفوجرافيك  
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9 /٣/ 17

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  التعريف بأهم وسائل وطرق البحث عن الوظائف.

•  تطوير المهارات المطلوبة للحصول على وظيفة.

•  التعرف على اتجاهات السوق حاليًا ومستقباًل والنظر في نوعية الوظائف 

المتاحة في السوق.

2٥

ورشة التوجه إلى سوق العمل  
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/٦/18هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  مفهوم السكرتاريا وأنواعها وأهميتها واالتصال الفعال وأدوار السكرتير.

•  كيفية التعامل مع الرؤساء والجمهور.

•  إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط.

•  أساليب معالجة األعمال بالتفكير اإلبداعي. 

•  خطوات ذكية للتعامل مع المشكالت.

121

السكرتارية وإدارة المكاتب
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/٦/11هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  التعريف بالموارد البشرية.  

•  أنشطة الموارد لبشرية.

121

ورشة إدارة الموارد البشرية 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9 /٣/ 2٦

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

٣0

إضاءات على نظام العمل السعودي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٣/19

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  التعرف على البرنامج.

•  الهدف من البرنامج. 

•   عمل التحليل اإلحصائي باستخدام البرنامج.

47

Spss التحليل اإلحصائي باستخدام
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

20 /2/ 14٣9هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  مفهوم التسويق الذاتي.  

•  الطرق الفَعالة للتسويق الذاتي.

•  نماذج ناجحة في التسويق الذاتي.

٣0

ورشة التسويق الذاتي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

4-14٣9/٦/٦هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  مبادئ أساسية في المونتاج.

•  عمل مونتاج لفيلم قصير.

121

ورشة المونتاج 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

2٥صفر 14٣9

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

sway. التعرف على برنامج  •

•  التعرف على الواجهة الرئيسية إلى البرنامج. 

•  شرح أدوات البرنامج. 

•  تطبيق عملي على البرنامج.

14

Sway برنامج
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

1ربيع األول   14٣9هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  التعرف على برنامج بريزي. 

•  األهداف العامة لورشة. 

•  طريقة التسجيل بالموقع. 

•  تطبيق عملي على البرنامج.

10

Prizi  برنامج 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٦/1٣هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  التعامل مع العمالء.

•  الفاعلية في اختصار زمن انتظار المراجعين. 

•  الفعالية في العمل. 

121

ورشة خدمة العمالء
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

٣ /٣/ 14٣9هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  مفاهيم أخالقيات العمل. 

•  األخالقيات اإليجابية والسلبية في العمل.

٣0

ورشة أخالقيات العمل
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

٣/٥/ 14٣9هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  نشر السيرة الذاتية في المواقع المشهورة. 

•  العمل المناسب والمالئم للتخصص.

47

خطوات البحث عن العمل
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

8 ربيع األول 14٣9 هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

.) appypie.com ( التعرف على موقع انشاء تطبيق  •

•  خطوات إنشاء التطبيق. 

•  تطبيق عملي على الموقع.

10

 ورشة تطبيقات الجوال
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/8/1هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  التعريف بشبكة لينكدان.

•  كيفية التسجيل.

•  عمل بروفايل جاذب يبرز المهارات والخبرات.

180

Linked in التسجيل في شبكة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9 /٣/ 10

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  المبادئ العامة التي يجب على الموظف االلتزام بها. 

•  المهارات المطلوبة من الموظف. 

•  أمثلة الجتياز المقابالت الشخصية.

٣9

ورشة فن اجتياز المقابالت الشخصية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

٣/12/ 14٣9هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

•  النقاط المهمة عند كتابة السيرة الذاتية. 

•  أفضل المواقع االلكترونية لعرض السيرة الذاتية. 

•  نماذج لسيرة ذاتية نموذجية.

٣0

مهارات كتابة السيرة الذاتية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/8/٣هـ

وكالة الشؤون األكاديمية

مقر كلية المجتمع بالدمام

تعريف المجتمع المحلي وسوق العمل بكلية المجتمع ومخرجات قسم الحاسب 

اآللي عن طريق مشاريع تخرج طالبات قسم الحاسب اآللي.

20

معرض الخريجات   
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٦.  المكتبة

الفعاليات م

OPAC & Summon 1

OPAC و Summon وproquset 2

الحملة التوعوية بخدمات المكتبة ٣

الورش التدريبية والبرامج الموجهة للطالبات  خامــسـًا:     
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

تم عقدها على مدار العام  8 مرات 

مكتبة كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع 

)OPAC( الفهرس اإللكتروني المباشر

•  كيفية الوصول إلى مصادر المعلومات الورقية واإللكترونية بمكتبات جامعة 

اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

)Summon( محرك بحث  •

•  كيفية الوصول إلى مصادر المعلومات الورقية واإللكترونية بمكتبات جامعة 

اإلمام عبد الرحمن بن فيصل باإلضافة إلى المصادر العالمية المتاحة في قواعد 

البيانات المشتركة فيها الجامعة.

٣٦1

OPAC & Summon
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

2018/2/27   -    2018/2/20

مكتبة كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع 

1.  تطوير مهارات البحث العلمي.

2.  الوصول إلى المعلومات في أقل وقت وأقل جهد.

٣.  التعرف على الخدمات البحثية المتاحة على الموقع اإللكتروني لجامعة الدمام.

.Opac 4.  االستخدام األمثل ألدوات البحث المتاحة

٥.  التعرف على كيفية تصفح مصادر المعلومات اإللكترونية.

2٥

OPAC   .   Summon  .   proquset
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/٥/20هـ

مكتبة كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع 

التعريف بالخدمات اإللكترونية:

بوابة المكتبة اإللكترونية	 

محرك البحث الموحد سمون .	 

الفهرس اإللكتروني	 

المستودع الرقمي 	 

أما بالنسبة للخدمات التي تقدمها مسؤوالت المكتبة في كلية المجتمع بالدمام:

خدمات اإلعارة. 	 

خدمات اإلحاطة الجارية.	 

توفير معامل مجهزة إلكترونيا.ً	 

اإلعارة التبادلية بين الكليات.	 

طالبات وأعضاء هيئة تدريس

الحملة التوعوية بخدمات المكتبة
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سادســًا:     األنشطة المنهجية

الفعاليات م

Workshop “JavaScript Language" 1

مشاريع خدمية باستخدام قواعد البيانات 2

Network Gallery معرض شبكات الحاسب ٣

4  األنظمة والبرمجيات /معرض

معرض مشاريع التخرج ٥

How to Buy Computer ورشة ٦

ركن تعرف على التأمين 7
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٣/24هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

•  أهمية تعلم لغة الجافا سكريبت.

•  شرح وتوضيح كيفية إدراج كود الجافا سكريبت وأين يكتب في صفحة الويب.

•  كتابة كود برمجي بلغة الجافا سكريبت.

•  شرح إمكانية الجافا سكريبت في تغيير صفحات الويب.

•  إنشاء صفحة ويب تستخدم لغة الجافا سكريبت.

7

 Workshop JavaScript Language
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٣/٣0هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

•  تطبيق ما تعلمته الطالبات من مفاهيم قواعد البيانات على مشاريع خدمية. 

•  ربط الطالبات بالمجتمع.

•  التطبيق العملي لما درسوه وتجربة مشاريع تشابه مشاريع التخرج.

٣0

مشاريع خدمية باستخدام قواعد البيانات 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

10 /14٣9/٣هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

التعرف على أنواع الشبكات الالسلكية. 	 

خواص كل نوع من الشبكات الالسلكية وعمل لوحة به مع توفير أجهزة تمثل 	 

هذه التقنيات.

التعرف على أنواع التوبولوجي للشبكات مع تجربة تطبيق على جهازين ومحول 	 

وكيبالت.

طريقة توصيل كل نوع من التوبولوجي وعرض نماذج مجسمة على كل نوع 	 

مع وجود جهازين ومحول وكيبل للتوصيل الفعلي.

70

  Network Gallery معرض شبكات الحاسب
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

10 /14٣9/٣هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

تعريف بأهم البرمجيات التي تخدم الطالبات خالل مرحلتهم الجامعية بالمشاريع 	 

الفصلية ومشاريع التخرج وفي حياتهم العملية. 

إثراء روح التنافس بين الطالبات.	 

فرصة للتعرف على متطلبات سوق العمل. 	 

فرصة التدريب على أهم البرمجيات في مجال البرامج واألنظمة.	 

٣٥0

األنظمة والبرمجيات /معرض  
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

2017-12-12

قسم الحاسب اآللي

مقر كلية المجتمع 

•  تحضير الطالبات لمناقشة مشاريع التخرج.

•  عرض المشاريع بطريقة مبتكرة وتشجيع الطالبات على اإلبداع.

•  تلقي التغذية الراجعة من الحضور.

طالبات كلية المجتمع

معرض مشاريع التخرج
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

٣ /14٣9/٣هـ

قسم الحاسب اآللي

مقر كلية المجتمع 

•  التعرف على وظيفة أهم أجزاء الكمبيوتر.

•  الفرق بين العالمات التجارية.

•  الفرق بين نظام التشغيل.

•  نصائح.

٣0

How to Buy Computer ورشة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

4 / 10 / 2018م

قسم إدارة األعمال

مجمع العثيم بالدمام

توعية المواطنين بأهمية التأمين وأنواعه المختلفة .	 

التعريف بأهمية التأمين على السيارات خاصة بعد صدور مرسوم قيادة المرأة 	 

للسيارات والجوانب القانونية واإلجرائية المترتبة على ذلك .

التعريف بأهمية التأمين على الحياة والتأمين على الصحة ضمن برنامج تحسين 	 

نمط الحياة في إطار رؤية المملكة 20٣0.

التجارية 	  واألنشطة  المشروعات  على  االئتماني  التأمين  بأهمية  التعريف 

لضمان استقرار قطاع األعمال التجارية .

التعريف بشركات التأمين في المنطقة الشرقية وأحكام وشروط التغطية لكل 	 

نوع من أنواع التأمين .

دور المواطن في حماية نفسه وأسرته وعمله  باختيار ه لنوع التأمين المناسب. 	 

٥00

ركن تعرف على التأمين 
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سابـعــًا:     األنشطة الالمنهجية

١.  أنشطة وكالة شؤون الطالبات ونواديها العلمية

الفعاليات م

فعالية تحفيز 1

فعالية أنِت قدها 2

سلة رمضانية ٣

أبجديات 4

أمجاد ٥

بداية عروس ٦

حدثني التاريخ 7

عنفوان 8

فعالية يوم إيجابي 9

استضافة دار الحضانة االجتماعية 10

برنامج تدشين األندية 11

تطبيقاتي في حياتي 12

المجلس الطالبي 1٣

زيارة مركز األمير نايف للعالج الطبيعي لألطفال 14

حفل التهنئة باليوم الوطني وتدشين األنشطة واألندية الطالبية 1٥

محاضرة عادات الشخصية الناجحة 1٦
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/8/1٣هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

تشجيع الطالبات في أيام االختبارات النهائية. 

٥00 طالبة

فعالية تحفيز 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/٥/8-4

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

•  توعية الطالبات بأسباب التفوق.

•  تحفيز الطالبات على التفوق الدراسي.  

•  تكريم الطالبات المتفوقات.  

طالبات كلية المجتمع

فعالية أنِت قدها 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/8/24هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

•  رعاية األسر الفقيرة والمحتاجة واألرامل واأليتام.

•  سد حاجة األسر المحتاجة للمواد الغذائية.

•  مساعدة رب األسرة على تحمل المصروفات وأعباء المعيشة.

•  مساندة األسر الفقيرة والوقوف معها وإشعارهم  بالرحمة والتكافل.

29

سلة رمضانية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

11 -1٥/ ٥ / 14٣9 هـ 

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

•  تعزيز الهوية لدى الطالبات ووالئهن للغة العربية.

•  استبدال الكلمات العامية الشائعة بكلمات عربية فصحى مع شعورهن بالفخر 

بذلك.

•  االرتقاء باللغة العربية وإعالء شأنها.

•  بث روح الفخر واالعتزاز باللغة العربية بين أبنائها.

270

أبجديات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

٦ / 1 / 14٣9هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

•  عمل ركن تعريفي بالمسابقة في بهو الكلية.

•   االجتماع مع أعضاء الفريق ونشر فكره المسابقة بشكل أكبر.

•  توزيع اإلعالن بين قاعات الدراسة وفي الممرات.

•  استقبال المشاركات عن طريق البريد اإللكتروني.

•  فرز المشاركات والتواصل مع المشاركين.

•  تحديد يوم لعرض المشاركات.

•  توزيع المهام على أعضاء الفريق تبادل اآلراء واألفكار.

•  اختيار مؤثرات مناسبة للفعالية وإعداد أصوات.

•  االتفاق على تنسيق ديكور والضيافة.

•  تصميم اإلعالن والفيديو والمطبوعات الخاصة بالفعالية.

•  تنسيق المكان وتنظيم سير العمل أثناء الفعالية.

•  عمل مشهد مضيء صامت وتدريب الطالبات عليه.

90

أمجاد
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

1٣ / ٦ / 14٣9هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

•  يهدف إلى توعية المقبالت على الزواج من جميع النواحي.

•  يهدف إلى فهم الحياة الزوجية واإلجتماعية.

24

بداية عروس 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

22-2٦ / ٣ / 14٣9هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

•  تعزيز تاريخ األمة اإلسالمية في نفوس الطالبات.

•  توضيح حياة نساء مسلمات من التاريخ وأخذهن كنموذج يقتدى به.

٥0 طالبة،  10 عضو هيئة تدريس

حدثني التاريخ
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

2٥ صفر 14٣9هـ 

٣ ربيع أول 14٣9هـ 

10 ربيع أول 14٣9 هـ 

17 ربيع أول 14٣9 هـ

24 ربيع أول 14٣9هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

السعي إلى تحسين القدرات والمؤهالت واإلمكانيات الشخصية من مهارة 	 

تواصل ومهارة تعامل مع الذات والسمو بها.

جعل النفس أكثر مهارة وقوة الكتساب سلوك إيجابي وتعلم السيطرة على 	 

المشاعر وردود األفعال.

تحويل الذات إلى ذات أفضل وفهمها ومعرفة طرق تحسينها.	 

42

عنفوان



كلية المجتمعالتقرير السنوي   ١٤٣٨-١٤٣٩ه 280

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

27 / 1 / 14٣9هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

•  نهدف لخلق بيئة جامعية إيجابية. 

•  ترك أثر دائم بقلوب األشخاص الحاضرين وزمالئهم.

•  مساعدة على ترتيب األولويات. 

•  خلق جو من األلفة والمحبة بين الحاضرين.

•  التركيز على النظرة اإليجابية لكل شخص. 

•  استبدال المشاعر السلبية باإليجابية.

2٥0

فعالية يوم إيجابي 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/٣/10هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

إعطاء الطالبات فرصة إلبراز مواهبهن وإمكاناتهن واستغاللها بما يناسب مع 	 

الخدمة المجتمعية.

العمل بالتوجيه الرباني والنبوي في رعاية األيتام واإلنفاق عليهم قال تعالى 	 

ْقَرِبيَن واليتامى  ْن َخْيٍر َفِلْلَواِلَدْيِن َواأْلَ )َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن    ُقْل َما َأنَفْقُتم مِّ

َه ِبِه َعِليٌم )21٥(. ِبيِل    َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ اللَّ َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ

تعالى 	  قال  اليتيم  يطعمون  الذين  األبرار  من  لتكون  بالنفوس  اإلرتقاء 

ِه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا(. َعاَم على ُحبِّ )َوُيْطِعُموَن الطَّ

توجيه طاقة الطالبات لما هو خير لهم. 	 

18 طالبة و1٣ طفل من أطفال الدار  

استضافة دار الحضانة االجتماعية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

20 / 1 / 14٣9هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

•  تكوين فريق فعال ويخدم المجتمع.

•  نشر حب التطوع في نفوس الطالبات. 

  ٥00

برنامج تدشين األندية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/٣/10هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

•  عرض كل جديد ومفيد في عالم التطبيقات. 

• شرح مفصل لكيفية استخدام كل تطبيق مع ذكر مميزاته.

•  تسهيل حياة اإلنسان من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.

  ٦7

تطبيقاتي في حياتي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

20-21-14٣9/1/22 هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

ايجاد حلقة وصل بين الطالب وإدارة الكلية وإدارة الجامعة يهدف التواصل 	 

وطرح اآلراء والمقترحات العلمية التعليمية. 

تنمية قدرات الطالب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في خدمة قضايا 	 

المجتمع المحلي. 

اكتشاف قدرات الطالب ومواهبهم وتوجيهها التوجيه المناسب. 	 

في 	  والجماعية  الفردية  الطالبية  األنشطة  وتنسيق  تنظيم  في  المشاركة 

تحقيق أقصى استفادة من اإلمكانات الجامعية المتاحة. 

في 	  بها  المعمول  واللوائح  باألحكام  االلتزام  على  وحثهم  الطالب  توعية 

الجامعة وحسن األداء والتحصيل العلمي وحسن التعاون مع أعضاء الهيئة 

التدريسية وموظفي الجامعة. 

تنمية والء الطالب لوطنهم وجامعتهم وكلياتهم.	 

 4

المجلس الطالبي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/2/14هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

خوض الطالبات تجربة التعرف على أطفال وأسر ذوي اإلعاقات بأنواعها الثالث 	 

)إعاقة سمعية – إعاقة بصرية – توحد(.

المضًي في محاولة التواصل مع األطفال ومعرفة كيفية التواصل معهم. 	 

محاولة إدخال البهجة والفرح لنفوس أولئك األطفال.	 

18 طالبة و10 أطفال باإلضافة إلى أسرهم 

زيارة مركز األمير نايف للعالج الطبيعي لألطفال 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/1/7-٦

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

•  تهنئة الطالبات والموظفات باليوم الوطني. 

•  تعريف الطالبات بمسابقة أمجاد )تقديم فكرة تخدم رؤية 20٣0(.

•  تعريف الطالبات باألندية الطالبية: )النادي الصحي، نادي قسم الحاسب ، نادي 

إدارة اعمال ، نادي وسم (.

 ٦9

حفل التهنئة باليوم الوطني وتدشين األنشطة واألندية الطالبية 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٣/10هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

•  السلوكيات التي تحقق بناء التفوق والتميز والنجاح. 

•  كيفية رسم صورة مشرفة للمستقبل وتحديد األهداف لتحقيق النجاح.

•   إطالع الطالبات على عادات األشخاص الناجحين.

•  تعريف الطالبات في المبادئ الرئيسية لتحقيق النجاح. 

 22

محاضرة عادات الشخصية الناجحة
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2.  أنشطة نوادي األقسام العلمية

الفعاليات م

إدارة الذات باأللوان 1

الذكاءات المتعددة 2

رحلة إلى وحدة ريادة األعمال في كلية إدارة األعمال ٣

ورشة كيف تبدئي وتسّوقي مشروعِك الّصغير 4

واجب شكرهم ٥

سابـعــًا:     األنشطة الالمنهجية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

20 /14٣9/0٥ هـ 

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع بالقطيف

التعريف بمفهوم إدارة الذات وتوظيف مفهوم إدارة الذات من خالل استخدام 	 

األلوان.

لكل 	  المالئمة  األلوان  استخدام  الذات من خالل  الطباع وسلوكيات  مراقبة 

شخصية.

وصف ميول الطالبات وطباعهن الشخصية باأللوان.	 

تفريغ الطاقات السلبية وتشجيع الطالبات على التخلص منها.	 

22

إدارة الذات باأللوان
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

04 /14٣9/0٦ هـ 

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  التعريف بمفهوم الذكاءات المتعددة. 

•  تحفيز ذكاء الطالبات من خالل طرح بعض التساؤالت الذكية لإلجابة عليها. 

يرتبط  ذاته  وبالوقت  النظرية  بالمقررات  الجمود  يكسر  إدخال موضوع جديد    •

بالموضوعات اإلدارية.

17

الذكاءات المتعددة
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/7/٥هـ

وكالة شؤون الطالبات

وحدة ريادة األعمال في كلية إدارة األعمال في الجامعة

•  تعريف الطالبات بمهام ونشاطات وحدة ريادة األعمال.

•  الحضور واالستفادة من الورشة المقامة من مؤسسة مسك الخيرية.

•  توسيع مدارك الطالبات وإعطائهن مبادئ ريادة األعمال.

  20

رحلة إلى وحدة ريادة األعمال في كلية إدارة األعمال 
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

14٣9/٥/20هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع بالدمام

التعرف على معنى أن تكون رياديًا عن طريق عرض نماذج محلية وطنية.	 

عرض أفضل الطرق للكشف وتحديد فكرة المشروع عن طريق استخدام أداة 	 

. PESTLE

تصميم نموذج عمل مبتكر للمشروع واالستفادة من تجارب الشركات القائمة 	 

على نموذج عمل ناجح.

 	.7P’s تطوير خطة تسويق استراتيجية للمشروع باستخدام

عرض أهمية المظلة القانونية عند بدء المشروع الصغير.	 

  20

ورشة كيف تبدئي وتسّوقي مشروعِك الّصغير
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

2017-11-21

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع 

•  تقديم حقائب لعامالت النظافة بالكلية.

•  تحوي الحقائب كسوة فصل الشتاء من مالبس ونحوها.

•  تثمين العمل التطوعي لدى الطالبات.

•  شكر العامالت لدورهم الفعال بالكلية.

12

واجب شكرهم
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2.  األنشطة الصحية

الفعاليات م

حملة التوعية بأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي 1

بيئة بال مخدرات 2

مسابقة: ماراثون السكري ٣

برنامج أرب 4

سابـعــًا:     األنشطة الالمنهجية
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

27 /1/ 14٣9 هـ 

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  التوعية بسرطان الثدي وطرق االكتشاف المبكر له.

•  التعريف بأهمية الفحص الذاتي للثدي.

•  أن تنفذ الطالبة طريقة الفحص الذاتي للثدي بشكل صحيح.

 80

حملة التوعية بأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

10 /٣ /14٣9 هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  التوعية بأضرار المخدرات )الحشيش، الهيروين، الكبتاجون، الشبو(. 

•  أضرار إساءة استخدام العقاقير الطبية. 

•  تعريف باألدوية الخاضعة للرقابة الطبية والتي قد تؤدي لإلدمان )ترامادول ، 

ديازيبام ، برازوالم (. 

•  التعريف بالمخدرات الرقمية الحديثة، تداولها وآثارها. 

•  التعريف بالمركز الوطني الستشارات اإلدمان للعالج بسرية. 

 70

بيئة بال مخدرات
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التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان: 

أهداف البرنامج:

المستفيدون:

التغطية المصورة:

14٣9/2/18هـ

وكالة شؤون الطالبات

مقر كلية المجتمع بالقطيف

•  التوعية بمرض السكري.  

•  التوعية بأهمية الرياضة للصحة لمنع اإلصابة باألمراض. 

•  كيفية اختيار الحذاء المناسب للمشي أو الجري.  

•  بيان أهمية ممارسة الرياضة لتنظيم السكر.  

117

مسابقة : ماراثون السكري
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خدمة المجتمع ثامنـــًا:  

الفعاليات م

كالبنيان - مشروع واعي - برنامج أرب 1

كالبنيان - مشروع العلم النافع 2

مبادرة استثمر بوعي ٣
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فكرة البرنامج 

وأهدافه:

الفئة المستهدفة:

وصف البرنامج:

المدة الزمنية 

للبرنامج:

في ظل هوس الشراء الذي غزى المجتمع في سنواته األخيرة وثقافة التقليد 

المستشرية بين فئات الشباب وما ترتب عليها من هدر للمال بشكل غير مسبوق، 

ورغبة في المساهمة في توعية المجتمع تجاه هذا الجانب فإن كلية المجتمع 

بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل قدمت بحمد الله تعالى وتوفيقه برنامجًا 

بالشراء،  المتعلقة  الخاطئة  المفاهيم  تصحيح  المساهمة في  بهدف  توعويًا 

والقيام بدور اإلعالم المضاد للتسويق التجاري الغير سوي تحت مسمى الشراء 

الذكي »أرب« والذي كان انطالقًا لمشروع »واعي« الذي يعد المشروع الخامس 

لمبادرة كالبنيان.

طالبات وطالب المرحلة الجامعية، طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، عامة 

المجتمع.

معرض توعوي لمدة خمسة أيام تم تنفيذه داخل كلية المجتمع تخلله فيلم قصير 

شرح فكرة البرنامج وصاحبته خمس محاضرات لشخصيات مؤثرة وملهمة في 

المجتمع في مجاالت نفسية واقتصادية وتقنية.

خالل الفترة من 9-1٣ / 2/ 14٣9هـ لمدة أربع ساعات يوميًا من التاسعة صباحًا 

إلى الواحدة ظهرًا.

كالبنيان - مشروع واعي - برنامج أرب
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أركان المعرض:

المحاضرات المصاحبة:

الركن الركن م

ركن التسوق االستعداد قبل الشراء وإيجاد البدائل وكشف زيف العروض الترويجية 1

للتوعية بأفضل السبل للحصول على أفضل المواصفات واألسعار
واألجهزة المناسبة الستخدام الفرد والتحذير من الدعايات المضللة . ركن التقنية 2

 للتوعية بالزي واللون المالئم لطبيعة كل فتاه وأهمية مراعاة الذوق العام
والشرع في المالبس والتقليل من هدر المال . ركن األزياء ٣

الحصول على أفضل العروض، اختيار األوقات األكثر مالئمة وأفضل
ركن السفر األسعار . 4

التوعية بالجانب النفسي لعملية الشراء وهوس التسوق أسبابه وعالجه. )مستشارك )اإلرشاد النفسي ٥

التوعية بأهمية الوقت والمال والتحذير من عقوبة هدرها. )روح )الركن الديني ٦

مجال التوعية عنوان المحاضرة الوقت التاريخ االسم م

السفر نصائح لسفر أفضل 12-10 14٣9/2/9هـ األستاذة/ نجالء السديري 1

األزياء أناقتي عنواني 12-10 14٣9/2/10هـ  مصممة األزياء/ لطيفة محمد
العبدالقادر 2

اقتصادي المستهلك الذكي 12-10 14٣9/2/11هـ الدكتور/ عادل العوهلي ٣

سيلكولوجية المال نفسي 12-10 14٣9/2/12هـ الدكتور/ محمد المقهوي 4

أضف إلى السلة تقنية 12-10 14٣9/2/1٣هـ األستاذ/ فيصل السيف ٥
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أوال

قبل الفعالية:

ثانيا

أثناء الفعالية:

ثالثًا

 بعد انتهاء الفعالية:

التغطية اإلعالمية:

اإلعالن عن الفعالية عن طريق البريد اإللكتروني الجامعي لجميع منسوبي 

الجامعة، وعبر وسائل التواصل االجتماعي للكلية.

نقل البرنامج عبر حساب الكلية على سناب تشات والبث المباشر للمحاضرات 
عن طريق حسابات الكلية.

الكلية  حساب  على  المصاحبة  والمحاضرات  المعرض  ألركان  صور  عرض 
على تويتر مع مرئيات بعض حضور البرنامج.
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االفتتاح:

فعاليات البرنامج:

افتتح البرنامج سعادة وكيل الجامعة لشؤون الفروع الدكتور عادل العفالق، 

صباح األحد 14٣9/2/9هـ، ثم أتيح ألفراد المجتمع زيارة المعرض.
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أركان المعرض

ركن التسوق:

ركن التقنية:
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ركن األزيـاء: 

ركن السفر: 
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ركن مستشارك )ركن اإلرشاد النفسي) :

روح )الركن الديني) :
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المحاضرات المصاحبة للبرنامج

المحاضرة األولى: 

المحاضرة الثانية: 

الفعاليات م

المحاضرة األولى: نصائح لسفر أفضل 1

المحاضرة الثانية: أناقتي عنواني 2

المحاضرة الثالثة: المستهلك الذكي ٣

المحاضرة الرابعة: سيكولوجية المال 4

المحاضرة الخامسة: األستاذ/ فيصل السيف ٥

نصائح لسفر أفضل 

لألستاذة/ نجالء السديري 

االحد 9 صفر 14٣9هـ 

أناقتي عنواني  

مصممة األزياء األستاذة/ لطيفة بنت محمد العبد القادر 

االثنين 10 صفر 14٣9هـ 
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المحاضرة الثالثة: 

المحاضرة الرابعة: 

المحاضرة الخامسة: 

المستهلك الذكي 

للدكتور/ عادل العوهلي 

الثالثاء 11صفر14٣9هـ 

سيكولوجية المال 

للدكتور محمد المقهوي 

األربعاء 12 صفر 14٣9هـ 

األستاذ/ فيصل السيف 

بعنوان أضف إلى السلة 

الخميس 1٣ صفر 14٣9هـ
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أصداء البرنامج:

التواصل . 1 وسائل  عبر  المتابعة  طريق  وعن  مباشر  حضور  شخص،   )2٥88( البرنامج  حضر   

اإلجتماعي للبث المباشر للفعاليات.

مرئيات بعض الحضور .. 2

تبنى مكتب التربية والتعليم بشرق الدمام ومدارس شرق الدمام نقل الفائدة إلى المجتمع . ٣

ليعم النفع منها.
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كالبنيان - مشروع العلم النافع

التاريخ:

الجهة المنظمة:

المكـان:

أهداف البرنامج:

المستفيدات: 

حملة الفصل األول  4-14٣9/1/8هـ

حملة الفصل الثاني  11-14٣9/٥/1٥هـ

مكتب العميدة

مقر كلية المجتمع

الكلية عن طريق حفظ 	  المعلومات لتخصصات  إعارة لمصادر  إنشاء مكتبة 

الكتب الدراسية بعد اجتياز الدارسات للمقررات 

تقليل األعباء المادية للدراسة على طالبات الكلية	 

حفظ نعمة العلم باحترام الكتاب عوضًا عن التخلص منه	 

مساعدة الطالبات المحتاجات دون الشعور بالحرج لكونه يخدم جميع الطالبات.	 

طالبالت الكلية
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مبادرة استثمر بوعي

في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التعليم العالي وشركة السوق المالية السعودية 
تداول بتاريخ 14٣8/11/24 هـــ والتي تهدف إلى تفعيل التعاون بين الطرفين لنشر ورفع الثقافة 
االستثمارية ومبادئ االستثمار لدى طالب وطالبات الجامعات في المملكة باإلضافة إلى تزويدهم 
بالموارد واألدوات المالية الالزمة لتمكينهم من االستثمار بمهارة ووعى والتي تأتى تماشيا مع 
أهداف ورؤية المملكة 20٣0 من خالل تهيئة واستثمار الكفاءات البشرية بما يساهم في دفع 

عجلة التنمية وتطوير المجتمع.

عبد  اإلمام  لجامعة   Corporate Social Responsibility االجتماعية  المسئولية  تفعيل  إطار  وفي 
الرحمن بن فيصل ممثلة في كلية المجتمع بالدمام وذلك من خالل العمل المستمر على نشر 
الوعي المالي والثقافة اإلستثمارية داخل المجتمع السعودي، تم تفعيل تلك المبادرة من خالل 
إعطاء دورات تدريبية والتفاعل مع أصحاب الخبرة والمهتمين وتنظيم ورش عمل تثقيفية داخل 

مقر هيئة سوق المال السعودية بالرياض.

وعلى ذلك قام الدكتور/ حسن حافظ المستشار المالي وعضو هيئة التدريس بكلية المجتمع 
بالدمام بإعطاء ورشة عمل بمقر هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ 0٤/ ١١ / 20١٧ م تحت 
عنوان األوراق المالية وتقييم محفظة اإلستثمار، وقد حضر الدورة عدد من المستثمرين األفراد 

المهتمين باإلستثمار في سوق األوراق المالية.

وتم تصوير محتويات الدورة وعرضها على موقع اليوتيوب تحت الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=pHZGwOg6lQ8&t=152s

، كما تمت  الذكور واإلناث  ٤٥ متدربا من  الدورة ما ال يقل عن  نجاحًا وحضر  الدورة  وقد القت 
وجودة  الدورة  قوة  على  يدل  مما  مشاهد   ١٥00 عدد  اليوتيوب  موقع  على  الدورة  مشاهدة 

محتوياتها.
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حفل تخرج دفعة ١٤3٨هـ - ١٤3٩هـ تـاسعـــًا:  

تاريخ الحفل: 

موعد الحفل:

الموقع :

نبذة عن الحفل:

أعمال الحفل 

واالستعدادات 

المصاحبة:

يوم األربعاء 2٥ رجب 14٣9هـ

4:٣0 مساء 7:٣0  صباحًا

 القاعة الكبرى للمؤتمرات في المدينة الجامعية الجديدة بالراكة.

أقيم حفل تخريج طالبات كلية المجتمع بحضور عدد من قيادات الجامعة، وعميدات 

الكليات ووكيلتها وأمهات الخريجات ومنسوبات الكلية، وجرت فيه مراسم تخريج 

)2٣7( طالبة من الكلية.

تم تنظيم اللجان وتوزيع المهام على مسؤوالت اللجان وهي ) لجنة مسيرة 

الطالبات – لجنة مسيرة األعضاء – لجنة استقبال كبار الشخصيات – لجنة تقنية 

وكالة شؤون  ( من قبل  األمن  لجنة   – األمهات  لجنة استقبال   – المعلومات 

الطالبات بمجمع كليات الريان.

1.  توزيع بطاقات الدعوة:

تجهيز ركن خاص بتوزيع بطاقات الدعوة للخريجات واألمهات.	 

إعداد دعوات خاصة لمدعوات من كبار الشخصيات من قبل عميدة الكلية 	 

ووكيالت كلية المجتمع.

2.  استقبال المدعوات:

استقبال كبار الشخصيات واستقبال األمهات من قبل لجنة استقبال كبار 	 

الشخصيات واألمهات وتوجيههم إلى األماكن المخصصة لهم.

استقبال الطالبات وتوجيههم إلى أماكنهم المخصصة للقيام بالمسيرة من 	 

قبل لجنة مسيرة الطالبات.

المخصصة 	  أماكنهم  إلى  وتوجيههم  التعليمية  الهيئة  أعضاء  استقبال 

استعدادًا للمسيرة التي تولت تنظيمها لجنة مسيرة األعضاء.
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االفتتاحية.. 1فقرات الحفل:

السالم الملكي.. 2

القرآن الكريم .. ٣

المسيرة األكاديمية »مسيرة أعضاء الهيئة التعليمية«. 4

مسيرة خريجات الدبلوم المتقدم.. ٥

فديو نبذة عن بكلية المجتمع.. ٦

كلمة عميدة كلية المجتمع.. 7

كلمة خريجات الدراسات العليا.. 8

كلمة خريجات الدبلوم المتقدم.. 9

فديو يوم جامعي في رحاب كلية المجتمع.. 10

فقرة يا أغلى الناس تستاهلين األلماس.. 11

تكريم خريجات كلية المجتمع.. 12

الخاتمة.. 1٣

فقرة العد التنازلي ورمي القبعات.. 14
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عملية اإلخالء التجريبي عــاشـرًا:  

التاريخ:  

الجهة المنظمة:

المسؤول عن 

التنظيم: 

المكـان:

أهداف عملية 

اإلخالء التجريبي:

فريق السالمة 

بالكلية:

تفاصيل عملية 

االخالء:

األربعاء 14٣9/7/18هـ )مبنى ٣-1(

الخميس 14٣9/7/19هـ )مبنى 2(

وحدة األمن والسالمة- وكالة الشؤون الطالبية

رئيسة وحدة األمن أ. فاطمة الخليفة

مبنى كلية المجتمع بالدمام 

تدريب المنسوبات على االخالء السليم وتعريفهن بمخارج الطوارئ األقرب 	 

للمكاتب.

االستعداد لحاالت الطوارئ والتأكد من الجاهزية في حال حدوث طارئ ال قدر 	 

الله.

تم تشكيل فريق للسالمة في مقر الكلية بالدمام كما هو موضح أدناه:

العدد م  فريق السالمة

1   فريق األمن والسالمة  10

2  فريق الطالبات 14

 10 فريق موظفات اإلدارية   ٣

وقت انتهاء \
  االخالء

 وقت بدء تنفيذ
م  اسم المبنى  االقسام واالدارات االخالء

9:0٣
 ثالث دقائق بعد
 التشييك الكامل

  على المبنى

 9:00 صباحًا

  1/قسم الحاسب اآللي
  2/القسم اإلداري للكلية

  ٣/ وكالة الشؤون اإلدارية
  4/ وحدة الجودة والتطوير

 ٥/ جميع القاعات والمعامل
ومرافق الكلية - كافتيريا

1  مبنى  1

9:02 
 دقيقتين بعد

 التشييك الكامل
 على المبنى

  9:00 صباحًا

  1/ قسم إدارة أعمال
  2/ قسم السنة تحضيري

  ٣/قاعات ومعامل ومرافق
الكلية   ـ  قرطاسية

2  مبنى  2

 9:1:40
دقيقة  و40 ثانية
بعد التشييك 

الكامل على المبنى  

9:00 صباحًا 

1/ العيادة  
2/ المصلى  
٣/ الحضانة  

4/ استراحة الطالبات  

مبنى  ٣    ٣
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٤.  المطبوعات

مطوية تعريفية عن برنامج الحاسب اآللي	 



كلية المجتمعالتقرير السنوي   ١٤٣٨-١٤٣٩ه 318



كلية المجتمعالتقرير السنوي   ١٤٣٨-١٤٣٩ه 319

مطوية تعريفية عن برامج العلوم االدارية والمالية	 
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مطوية تعريفية بأهم االنظمة والقوانين الخاصة بالمتعاقدين من هيئة أعضاء التدريس	 
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مطوية تعريفية بطريقة الوصول لبوابة المصادر االلكترونية	 

دليل قواعد السالمة واألمان داخل معامل الحاسب اآللي	 
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دليل مشاريع التخرج لقسم الحاسب اآللي 	 
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٥.  شهادات وخطابات  الشكر والتقدير
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