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ثانيًا : أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

ثامنًا : المبادرات التطويرية وشبكات وأنظمة المعلومات

عاشرًا : اإلنجــازات والمعوقــات والمقترحات

تاسعا: المشروعات وبرامج التشغيل والصيانة والنظافة

الملحقات

الرؤية، الرسالة ،األهداف

سادسًا : خدمة المجتمع

رابعًا : البحوث والدراسات العلمية
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كلية المجتمع في سطور

كلمة عميدة الكلية

خامسًا : أنشطة وخدمات الرعاية الطالبية

ثالثًا : اإلبتعاث

أواًل :  العملية التعليمية وتطويرها

سابعًا: تنمية القوى العاملة و إدارة التشغيل



كلمة عميدة الكلية:
د. حوريــــة بنت محمــــد العتيبـــي
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اجتازت الكلية بفضل الله تعالى ثم جهود جميع العاملين فيها عامًا من أصعب األعوام التي مرت 
عليها وعلى بالدنا الغالية، إال أن هذه التحديات لم تؤثر على مستوى االنجازات المتميزة للكلية، 

كما أن جائحة )كوفيد-19( لم تكن ذات تأثير كبير على سير العملية التعليمية واإلدارية بالكلية.
قطعت كلية المجتمع في العام 1441/1440هـ، شوطًا كبيرًا في تطوير برامجها الدراسية، إذ تكللت 
جهود تطوير البرامج هذا العام باستعداد الكلية وتأهبها لفتح برنامجين هما إدارة سالسل اإلمداد 
المطور، والتأمين المطور بدًءا من العام الجامعي 1441-1442هـ، فضاًل عن أن الكلية على أهبة 
1443/1442هـ، وهي  القادم  العام  جديدة في مقبل  أخرى  برامج   )5( لفتح  الله  بإذن  االستعداد 
برنامج قواعد البيانات وتطوير الويب، برنامج أمن وشبكات الحاسب، برنامج البرمجة وتطبيقات 

األجهزة الذكية، برنامج التسويق الرقمي، برنامج إدارة الموارد البشرية المطور. 
وسعيًا لتطوير العملية التعليمية طبقت الكلية استراتيجية )تمحور العملية التعليمية حول الطالب( 
بجعله مرتكزها وأساسها، وأسفر تطبيق هذه االستراتيجية عن تطور ملحوظ في قدرات الطالب 

البحثية والتحليلية والتطبيقية مما انعكس ايجابًيا على مستوى معدالتهم الدراسية.
ريادي  من  نخبة  ضم  إذ  الثاني  الدراسي  الفصل  في  االبتكار  برنامج  بتنفيذ  الكلية  تميزت  كما 
األعمال والمدربين في هذا المجال تكلل بتخريج مجموعة من ريادي األعمال من طلبة وطالبات 
الكلية، وقد انتظموا داخل تجمعات ومعسكرات تدريبية )عن بعد( سواء داخل الكلية او خارجها لدى 

جهات حكومية مثل )منشآت(.
وعقدت الكلية مذكرتي تفاهم مع جهتين علمية هما جمعية سالسل اإلمداد ومعهد لوجستيات 

الشرق األوسط، خالل العام 1441/1440هـ
ونشر أعضاء هيئة التدريس بالكلية )13( بحثًا علميًا في مجالت عالمية مصنفة، كما تم  االنتهاء 

من  )32( بحث منجز ومقبول للنشر.

فازت كلية المجتمع بالمركز الثالث لمحور البحث العلمي اإلنساني في الملتقى الطالبي اإلبداعي 
الحادي والعشرين ببحث بعنوان »دور ريادة األعمال واإلبداع العلمي لدى طلبة الجامعات العربية 
- متطوع  - مليون  الثالث بمسابقة هاكاثون  بالمركز  الوطني«، كما فازت  في نهضة االقتصاد 
لمشروعها  بدعم  الكلية  طالبات  من  طالبة  وفازت  الشرقية،  أمانة  من   volunteer app بتطبيق 

الريادي من إحدى الجهات خارج الكلية.
واستمر اعتماد شهادة اآليزو للكلية لمدة عامين، وتم االنتهاء من إعداد الخطة االستراتيجية للكلية 

والخطة التنفيذية الزمنية وما يتعلق بهما من مؤشرات أداء.
 استمرت وكاالت الكلية وأقسامها بتقديم برامجها وأنشطتها السنوية بتميز، وقدمت )15( نشاًطا 
للمستثمرين  موجهه  مجتمعية  وأبحاث  عامة  ومحاضرات  تدريبية  برامج  بين  ما  المجتمع  لخدمة 
)تراحم  جمعية  مع  مجتمعية  شراكة  عقد  بشأن  التفاهم  عن  فضاًل  السعودي،  المالي  بالسوق 

الشرقية(. 

نفذت الكلية )4( أنشطة رياضية ونشاط فني، وقد حصلت األندية الرياضية للكلية في البطوالت 
الرياضية للجامعة على المركز األول لفريق تنس الطاولة، والمركز الثالث لفريق الكاراتيه الجماعي 
والفردي والمركز الثالث لفريق كرة السلة والمركز الخامس لفريق الجري، إضافة إلى تنفيذ عدد من 

البرامج والرحالت الترفيهية.

خرجت الكلية هذا العام 529 خريج وخريجة على درجة الدبلوم من جميع برامجها الدراسية.

فللجهود الجبارة لجميع العاملين في الكلية من وكالء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة تدريس وهيئة 
إدارية كل الشكر والتقدير، وإنما الكلية بكم ولكم

تقبل الله جهودكم
والتحية والتقدير لقيادة الجامعة على تقديم الدعم والمشورة والمتابعة.
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كلية المجتمع في سطور
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سارت كلية المجتمع منذ نشأتها في العام 1423هـ، في مراحل من التطورات والتغيرات   
المطردة التي تحولت فيها من كلية أنشئت الستيعاب األعداد المتزايدة للقبول في الجامعات 
بتقديم درجة الدبلوم في برنامج واحد فقط، لتتغير نوعيًا وتقدم سلسلة من البرامج المتنوعة 
والمالئمة الحتياجات سوق العمل المعاصر التي تخدم الرؤية االقتصادية للمملكة 2030، وهي 

تندرج تحت ثالثة أقسام:

قسم الحاسب اآللي ويشمل ثالثة مسارات تخصصية، وهي:
علوم الحاسب	 
نظم المعلومات	 
تقنية المعلومات	 

قسم العلوم اإلدارية ويشمل مسارين  تخصصين وهما:
اإلمداد	 
الموارد البشرية	 

قسم العلوم المالية ويشمل ثالثة مسارات تخصصية، وهي:
االستثمار	 
التمويل	 
التأمين	 

لغة  االنجليزية  اللغة  اعتمدت  كما  المادية،  واإلمكانات  البشرية  بالطاقات  األقسام  دت  زوِّ وقد 
المحلي  العمل  سوق  متطلبات  مع  تتوافق  مدربة  كفاءة  ذات  وطنية  كوادر  لتخريج  التدريس 

واإلقليمي.

تدرس الطالبة في كلية المجتمع ما يزيد عن اثنين وتسعين وحدة دراسية محتسبة لغرض التخرج، 
باإلضافة إلى برامج تدريبية يقدمها مكتب التدريب والتعليم المستدام تحقق للطالبة مزية التعلم 
المستدام، وتعمل على صقل مهاراتها، وترفع مستوى ثقافتها المهنية، فرسالة كلية المجتمع 
الجودة  اشتراطات  وفق  العمل  سوق  حاجة  مع  تتوافق  بتخصصات  المجتمع  رفد  في  تتبلور 

ومعاييرها.



الرؤية والرسالة واألهـداف
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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.

األهداف الرئيسة

التميز في التعلم واألداء. 1

التفاعل البناء مع المجتمع. 2

التكامل والتوازن في بناء شخصية الطالب. 3



أواًل:
العملية التعليمية وتطويرها
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١.   األقسام العلمية:

نموذج رقم )١(
األقسام العلمية بالكلية موزعة حسب الدرجة التي تمنحها عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )3(
البرامج األكاديمية التي حصلت على اعتماد أكاديمي عام 1441/1440هـ

التخصصات بمرحلة الدبلوم الجامعي القسم الكلية

االستثمار

العلوم المالية

كلية المجتمع بالدمام

التمويل

التأمين

إدارة االمداد
العلوم اإلدارية

إدرة الموارد البشرية

علوم الحاسب

تقنية المعلوماتالحاسب اآللي

نظم المعلومات

8 المجموع

 )دبلوم / بكالوريوس / 
ماجستير / دكتوراه / زمالة(  وضعه الكلية البرنامج األكاديمي المستحدث م

دبلوم  جار فتحه كليه المجتمع إدارة الموارد البشرية 1

دبلوم  جار فتحه كليه المجتمع إدارة سالسل اإلمداد 2

دبلوم  جار فتحه كليه المجتمع 3 التأمين

دبلوم  في المرحلة األخيرة كليه المجتمع التسويق الرقمي 4

دبلوم   في المرحلة األخيرة كليه المجتمع البرمجة وتطبيقات األجهزة 5

دبلوم   في المرحلة األخيرة كليه المجتمع 6 قواعد البيانات وتطوير الويب

دبلوم   في المرحلة األخيرة كليه المجتمع أمن وشبكات الحاسب 7

دبلوم تحت اإلنشاء كلية المجتمع األنظمة المؤتمتة ٨

دبلوم تحت اإلنشاء كلية المجتمع العلوم المالية التقنية )الفنتك( 9

جهة االعتماد الكلية  اسم البرنامج

ال يوجد
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الطالب:  .٢

نموذج رقم )٤(
أعداد الطلبة المستجدين )بكالوريوس - دبلوم جامعي( عام 1441/1440هـ

اإلجمالي
الطالبات المجموع الطلبة

الكلية
 غير

سعودي سعودي  غير
سعودي سعودي  غير

سعودي سعودي

487 6 4٨1 6 4٨1 0 0  كلية المجتمع بالدمام 
والراكة

314 1 313 1 313 . . كلية المجتمع القطيف

نموذج رقم )٥(
أعداد الطلبة المقيدين )بكالوريوس - دبلوم جامعي( عام 1441/1440هـ

المجموع السنة الثالثة السنة الثانية السنة التحضيرية السنة
والجنس 

 القسم
)التخصص(

الكلية
طالبات طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طلبة

4٨1 - - - - - 4٨1 - سعودي
السنة التحضيرية

 كلية
 المجتمع
 بالدمام
والراكة

6 - - - - - 6 - غير سعودي

166 3٨ - - 166 3٨ - - سعودي
اإلدارة العامة

6 4 - - 6 4 - - غير سعودي

12 - 12 - - - - - سعودي
االستثمار

- - - - - - - - غير سعودي

132 - 132 - - - - - سعودي
التمويل

2 - 2 - - - - - غير سعودي

34 - 34 - - - - - سعودي
التأمين

1 - 1 - - - - - غير سعودي

7٨ 10 7٨ 10 - - - - سعودي
إدارة االمداد

3 1 3 1 - - - - غير سعودي

٨7 - 16 - 71 - - - سعودي  إدارة الموارد
-البشرية - - - - - - - غير سعودي

٨1 17 33 6 4٨ 11 - - سعودي
علوم الحاسب

2 1 1 - 1 1 - - غير سعودي

95 - 40 - 55 - - - سعودي
تقنية المعلومات

1 - - - - - - - غير سعودي

٨9 - 35 - 54 - - - سعودي
نظم المعلومات

- - - - - - - - غير سعودي

1255 65 3٨0 16 394 49 4٨1 - سعودي
المجموع

20 6 7 1 7 5 6 - غير سعودي
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المجموع السنة الثالثة السنة الثانية السنة التحضيرية السنة
والجنس 

 القسم
)التخصص(

الكلية
طالبات طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طلبة

313 - - - - - 313 - سعودي
السنة التحضيرية

 كلية
 المجتمع
بالقطيف

1 - - - - - 1 - غير سعودي

121 - - - 121 - - - سعودي
اإلدارة العامة

- - - - - - - - غير سعودي

35 - 35 - - - - - سعودي
التمويل

1 - 1 - - - - - غير سعودي

19 - 19 - - - - - سعودي
التأمين

- - - - - - - - غير سعودي

45 - 45 - - - - - سعودي
إدارة االمداد

- - - - - - - - غير سعودي

34 - 4 - 30 - - - سعودي
علوم الحاسب

- - - - - - - - غير سعودي

39 - 9 - 30 - - - سعودي
تقنية المعلومات

- - - - - - - - غير سعودي

3٨ - 1٨ - 20 - - - سعودي
نظم المعلومات

- - - - - - - - غير سعودي

644 - 130 -  201 -  313 - سعودي
المجموع

2 - 1 -  - - 1 - غير سعودي

نموذج رقم )٦(
أعداد الطلبة الخريجين )بكالوريوس - دبلوم جامعي( عام 1441/1440هـ

اإلجمالي

المجموع طالبــات طلبــة الجنس
والجنسية

 القسم(
)التخصص

الكلية
غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي

125 3 122 3 122 - - CFNFD

 كلية المجتمع بالدمام
والراكة

4٨ - 4٨ - 4٨ - - CINFD

4٨ - 4٨ - 4٨ - - CITFD

7 - 7 - - - 7 CSN1D

42 2 40 2 40 - - CSNFD

32 1 31 1 31 - - INSFD

10 - 10 - 10 - - INVFD

75 1 74 1 74 - - SCMFD

9 2 7 - - 2 7 SCMMD

16 - 16 - 16 - - HRMFD

 412  ٩  4٠3 7  38٩  2 اإلجمالي 14
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اإلجمالي

المجموع طالبــات طلبــة الجنس
والجنسية

 القسم(
)التخصص

الكلية
غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي

19 - 19 - 19 - - CFNFD

 كلية المجتمع
بالقطيف

7 - 7 - 7 - - CINFD

10 - 10 - 10 - - CITFD

31 - 31 - 31 - - CSN1D

13 - 13 - 13 - - CSNFD

37 - 37 - 37 - - INSFD

117 -  117 - 117  - اإلجمالي -

نموذج رقم )٧(
أعداد الطلبة المستجدين بمرحلة البكالوريوس )تعليم عن بعد( عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٨(
أعداد الطلبة المقيدين بمرحلة البكالوريوس )تعليم عن بعد( عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )9(
أعداد الطلبة الخريجين بمرحلة البكالوريوس )تعليم عن بعد( عام 1441/1440هـ

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

نموذج رقم )١٠(
بمرحلتي  الدراسة  عن  والمنقطعين  والمفصولين  والراسبين  المنسحبين  الطالب  أعداد 

البكالوريوس والدبلوم الجامعي )انتظام( عام 1441/1440هـ

 عدد الطالب المنقطعين
عن الدراسة عدد الطالب المفصولين عدد الطالب المنسحبين عدد الطالب الراسبين

 المستوى
الدراسي  النسبة إلىالكلية

 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

%5.9 63 - 3 %1.2 13 - - السنة األولى  كلية
 المجتمع
 بالدمام
1.6%والراكة 15 - صفر - 2 - - السنة الثانية

- 78 - 3 - 15 - - اإلجمالي
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 عدد الطالب المنقطعين
عن الدراسة عدد الطالب المفصولين عدد الطالب المنسحبين عدد الطالب الراسبين

 المستوى
الدراسي  النسبة إلىالكلية

 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

%3.7 16 - صفر - صفر - - السنة األولى  كلية
 المجتمع
2.7%بالقطيف 5 - 1 - 1 - - السنة الثانية

23 21 - 1 - 1 - - اإلجمالي

نموذج رقم )١١(
التدريب المهني الذي قدمته الكلية للطالب عام 1441/1440هـ

 عدد الطلبة
 المستفيدين من

التدريب
مدة التدريب جهة التدريب القسم الكلية

14

شهرين
على
األقل

الحاسب االلي

وكالة التدريب كلية المجتمع

7 إدارة العلوم المالية
3 إدارة العلوم االدارية
1 شؤون الموظفات
1 المكتبــــــة
3 األمن والسالمة
٨ الشؤون األكاديمية
2 معامل كلية المجتمع
1  الدعم الفني
3  وكالة الدراسات والتطوير
1  وكالة األنشطة
4  العالقات العامة
2  وحدة الخريجين
٨ وكالة التدريب

3 الموارد البشرية الموارد البشرية  جامعة اإلمام
 عبد الرحمن بن

3 فيصل مركز التعليم المستمر مركز التعليم المستمر

64  المجموع

نموذج رقم )١٢(
أعداد الطالب المستجدين بمرحلة الدراسات العليا عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )١3(
أعداد الطالب المقيدين بمرحلة الدراسات العليا عام 1441/1440هـ

ال يوجد

ال يوجد
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نموذج رقم )١٤(
أعداد الطالب الخريجين بمرحلة الدراسات العليا عام 1441/1440هـ

ال يوجد

 2/2   
اإلجراءات والوسائل التي اتخذتها الكلية لزيادة كفاءة العملية التعليمية، وخفض متوسط عدد 

السنوات التي يقضيها الطالب بالجامعة حتى تخرجه. 

3/2   
متوسط عدد سنوات التخرج للطالب أو الطالبة.

تقوم وكالة الشؤون األكاديمية ممثلة في وحدة االشراف األكاديمي بعقد لقاء مع الطالب . 1
لكل  المختلفة  بالتخصصات  التعريف  فيه  يتم  حيث  دراسية  سنة  كل  بداية  في  والطالبات 
األقسام، ويتم فيه أيضا التعريف بالئحة الدراسة واالختبارات  والتقويم األكاديمي كما يجري 

في اللقاء حث الطلبة  على إكمال الدراسة في الزمن المحدد قدر المستطاع.
حث المشرف األكاديمي على التواصل مع الطالب ومتابعة أدائهم أكاديميًا منذ بداية الفصل . 2

النصح واإلرشاد  تقديرات ودرجات متدنية وتقديم  الحاصلين على  الطالب  الدراسي وحصر 
لهم وتنبيههم بالصعوبات التي يمكن أن تواجههم بسبب الرسوب، خصوصا في المقررات 

التي تكون متطلبات سابقة لمقررات في مستويات متقدمة .
تقديم التغذية الراجعة للطالب في الوقت المناسب.. 3
تطبيق مبادرة الدعم الطالبي التي تهدف إلى رفع مستوى الطالب.. 4
فتح المقررات المتطلبة لمقررات أخرى في غير وقتها، وفتح المقررات الصيفية األكثر صعوبة . 5

.
عمل حمالت توعوية للطلبة.. 6
تعميم أدله و بروشورات تعريفية للطلبة.. 7
االشتراك في »مبادرة دعم الطالب« لمساعدة الطالب على إنجاز المهام الدراسية وتحقيق . ٨

الدروس  األكاديمي–  اإلرشاد  األقران–  تعليم  )تفعيل  المبادرة:  وتشمل  مرتفعة،  معدالت 
اإلضافية – المحاضرات اإللكترونية(. 

اإلرشاد األكاديمي للطالب الختيار المقررات والساعات التي تساعده على إنجاز المطلوب منه. . 9
طرح المواد التي يحتاجها الطالب للتخرج في الخطة الدراسية إذا لم تكن مدرجة ضمن الخطة . 10

الدراسية في الفصل الدراسي نفسه.
 تفعيل تقييم المحاضرات من قبل رئيس القسم بزيارة للقاعة التعليمية، والتقييم باستخدام . 11

مصفوفة ُمعدّة ُمسبًقا ، وذلك لضمان سير العملية التعليمية وفق أهدافها الموضوعة. 
 مراجعة تقارير االستبانات الخاصة بتقييم المقررات الدراسية وتقييم األستاذ، وما تحويه من . 12

نقاط قوة تقتضي التركيز عليها، ونقاط ضعف تستوجب عمل خطة تصحيحية. 

سنتان
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4/2   
اإلنجازات المتحققة في تطوير المناهج الدراسية، واستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.

المقررات . 1 توصيفات  لمراجعة  والكلية  األقسام  مستوى  على  متخصصة  علمية  لجان  توافر 
دوريًا وتعديل ما يرونه مناسبًا ولمواكبة متطلبات سوق العمل واستخدام البرامج والوسائل 

الحديثة. 
الوقوف على رأي ومقترحات سوق العمل والقطاع الحكومي والجمعيات والهيئات التخصصية . 2

واللجان االستشارية للكلية وللبرامج في التأكد من مواكبة البرامج ومحتواها للتطور اإلقتصادي 
الحاصل في المملكة وتوجهات سوق العمل.

عقد شراكة متعددة مع الجهات الخارجية لعمل دورات تدريبية للخريجات وتوظيفهم .. 3
تحديث مهام وحدة الخريجات لمتابعة عملية توظيف الخريجات في الشركات المختلفة,. 4
مراجعة محتوى توصيفات المقررات وتحديثه وفق اللوائح. . 5
المستجد . 6 لمواكبة  المقررات  في  والتطبيقي  العملي  للجزء  التدريسي  المحتوي  تحديث 

والمتطور من المعارف والعلوم والبرامج العالمية. 
استحداث برامج  أكاديمية مواكبة للعصر، وتغطي حاجة سوق العمل المحلي ، وهي :. 7

الموارد البشرية	 
البرمجة وتطبيقات األجهزة الذكية.	 
قواعد البيانات وتطبيقات الويب.	 
أمن وشبكات الحاسب.	 
األنظمة المؤتمته )الروبوت، درونز(.	 
المالية الرقمية »فنتك«.	 
التسويق الرقمي.	 

تطوير البرامج الحالية وتحويلها من مسار إلى برنامج ،وهي:. ٨
إدارة سالسل اإلمداد	 
التأمين	 
الموارد البشرية	 

تضمين محتوى خطط البرامج المستحدثة والمطورة متطلبات الشهادات االحترافية المهنية. . 9
10 . BB Zoom   و  التعليمية مثل    المحاضرات  لتفعيل  الحديثة  التقنيات والتطبيقات  استخدام 

 . Microsoft teams و   ultra
على . 11 وأدواتها  أساليبها  وتعميم  الطالب(  على  التعليمية  العملية  )ارتكاز  استراتيجية  تطبيق 

المقررات الدراسية.
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مقر الدمام + الراكة

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15(

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

٨2.14 7٨.57 345 330 23 22 50 GF1 1
96.43 71.43 405 300 27 20 50 GF2 2
60.71 75.00 255 315 17 21 50 GF3 3
٨5.71 ٨5.71 360 360 24 24 50 GF4 4
57.14 60.71 240 255 16 17 50 GF5 5
71.43 64.29 300 270 20 1٨ 50 GF6 6
67.٨6 ٨9.29 2٨5 375 19 25 50 GF7 7
٨2.14 60.71 345 255 23 17 45 FF1 ٨
67.٨6 92.٨6 2٨5 390 19 26 45 FF2 9
71.43 60.71 300 255 20 17 45 FF3 10
92.٨6 67.٨6 390 2٨5 26 19 45 FF4 11
75.00 7٨.57 315 330 21 22 36 FF5 12
64.29 53.57 270 225 1٨ 15 36 FF6 13
50.00 57.14 210 240 14 16 36 FF7 14
32.14 46.43 135 195 9 13 36 FF8 15
46.43 21.43 195 90 13 6 36 FF9 16
67.٨6 7٨.57 2٨5 330 19 22 36 FF11 17
٨2.14 60.71 345 255 23 17 50 FF12 1٨
7٨.57 67.٨6 330 2٨5 22 19 45 FF13 19
٨9.29 64.29 375 270 25 1٨ 45 FF14 20
٨5.71 ٨2.14 360 345 24 23 45 FF15 21
0.00 71.43 0 300 0 20 50 FF24 23
57.14 35.71 240 150 16 10 50 GG1 24
42.٨6 39.29 1٨0 165 12 11 50 GG2 25
39.29 42.٨6 165 1٨0 11 12 50 GG3 26
21.43 7.14 90 30 6 2 50 FG1 27
2٨.57 53.57 120 225 ٨ 15 50 FG2 2٨
42.٨6 39.29 1٨0 165 12 11 50 FG3 29
60.71 0.00 255 0 17 0 30 1007 30
64.29 0.00 270 0 1٨ 0 30 1014 31
50.00 0.00 210 0 14 0 30 1013 34
2٨.57 0.00 120 0 ٨ 0 30 1016 35

0.00 60.71 0 255 0 17 30 4202 36

5/2   
نسبة  العام، ومتوسط  الكلية في هذا  التي قدمتها  عملية(   / )نظرية  الدراسية  الوحدات  عدد 

شغل القاعات الدراسية بالكلية.



٢١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

مقر الدمام + الراكة

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15(

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

0.00 17.٨6 0 75 0 5 30 4204 37
0.00 60.71 0 255 0 17 30 4206 3٨
0.00 46.43 0 195 0 13 30 4207 39
0.00 53.57 0 225 0 15 30 4209 40

 متوسط نسبة شغل
القاعات الدراسية ٨160 ٨175 544 545 1691 40 المجموع
52.51 52.61

مقر القطيف

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15(

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

60.71 50.00 255 210 17 14 30 GF1 1
39.29 50.00 165 210 11 14 30 GF2 2
64.29 0.00 270 0 1٨ 0 30 GF3 3
35.71 0.00 150 0 10 0 30 GG1 4
10.71 10.71 45 45 3 3 30 GG2 5
10.71 21.43 45 90 3 6 30 GG3 6
53.57 60.71 225 255 15 17 30 N14 7
50.00 67.٨6 210 2٨5 14 19 30 N15 ٨
14.29 0.00 60 0 4 0 30 N23 9
71.43 75.00 300 315 20 21 30 N40 10
42.٨6 53.57 1٨0 225 12 15 30 N44 11
46.43 53.57 195 225 13 15 30 N45 12
0.00 17.٨6 0 75 0 5 30 N46 13

 متوسط نسبة شغل
القاعات الدراسية 2100 1935 140 129 390 13 المجموع
3٨.46 35.44
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٦/2   
بيان عدد المختبرات والمعامل المتاحة بالكلية أو الجهة، والطاقة االستيعابية لكل منها، والبرامج 

العملية التي تم تقديمها.

مقر الدمام + الراكة

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15(

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

57.14 57.14 240 240 16 16 36 CL1 1
71.43 64.29 300 270 20 1٨ 36 CL2 2
92.٨6 7٨.57 390 330 26 22 36 CL3 3
64.29 71.43 270 300 1٨ 20 36 CL5 4
57.14 57.14 240 240 16 16 36 CL6 5
21.43 0.00 90 0 6 0 30 1033 32
35.71 0.00 150 0 10 0 30 1035 33
0.00 21.43 0 90 0 6 36 A 4214 6
0.00 57.14 0 240 0 16 36 B 4214 7

 متوسط نسبة شغل
القاعات الدراسية 16٨0 1710 112 114 46٨ 7 المجموع
44.44 45.24

مقر القطيف

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15(

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

50.00 35.71 210 150 14 10 30 L18 1
2٨.57 17.٨6 120 75 ٨ 5 30 L20 2
21.43 21.43 90 90 6 6 30 L25 5
0.00 42.٨6 0 1٨0 0 12 30 L26 6
53.57 67.٨6 225 2٨5 15 19 30 L52 7
64.29 14.29 270 60 1٨ 4 30 L54 ٨
0.00 14.29 0 60 0 4 30 L55 9
0.00 7.14 0 30 0 2 30 L56 10
0.00 32.14 0 135 0 9 30 L58 12
35.71 0.00 150 0 10 0 30 L59 13
14.29 39.29 60 165 4 11 30 L62 14

 متوسط نسبة شغل
القاعات الدراسية 1125 1230 75 ٨2 330 14 المجموع
24.35 26.62



٢3 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

7/2   
الوسائل والسبل التي اتخذتها الكلية في مجال رعاية الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم العلمية.

حثهم على المشاركة في المجموعات البحثية .. 1
تكريم الطالب المتفوقين سنويًا.. 2
االشتراك في المسابقات التي تقيمها الجامعة. . 3
تنمية المهارات وإقامة معارض للموهوبات بالكلية. . 4
دمج الموهوبين في األندية المختلفة لتنمية موهبتهم، و نقل الخبرة لطالبات أخريات .. 5
تقديم برنامج وورش االبتكار لرعاية الطالب الموهوبين في مجال ريادة االعمال، ودعم فكر . 6

وثقافة العمل الحر لديهم بما يخدم أهداف ورؤية المملكة . 
قيام األقسام األكاديمية ووكاالت الكلية بدور فاعل في توجيه الموهوبين وتنمية مهاراتهم . 7

العملية والعلمية.
الجبيل . ٨ بمدينة  اإلمداد  سالسل  مؤتمر  لحضور  المتميزات  الطالبات  من  عدد  ترشيح  جرى 

الصناعية. 



ثانيـًا:
أعضاء هيئة التدريس 

ومن في حكمهم
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نموذج رقم )١٥(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عام 1441/1440هـ )*(

اإلجمالي  مدرس
لغة معيد محاضر  أستاذ

مساعد
 أستاذ

مشارك أستاذ
السنة
والجنس 

القسم
)التخصص( 

والجنسية

الكلية
أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

41 2 - - 14 1 22 - 1 1 - - - - سعودي
 الحاسب
االلي

 كلية
المجتمع

36 5 - - - -  20 - 6 4 - 1 - -  غير
سعودي

16 1 - - 10 1 3 - 1 - - - - - سعودي
  العلوم
المالية

1٨ 3 - - - - 7 - 5 3 - - - -  غير
سعودي

10 - - - 3 - 6 - 1 - - - - - سعودي
 العلوم
االدارية

20 4 - - - - 4 - ٨ 4 - - - -  غير
سعودي

٦7 3 ٠ ٠ 27 2 31 ٠ 3 1 ٠ - ٠ ٠ سعودي
اإلجمالي

74 12 - - 31 1٩ 11 1  غير
سعودي

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

نموذج رقم )١٦(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المتفرغين خالل العام 1441/1440هـ

مالحظات
تفرغ جزئي تفرغ تام 

الدرجة العلمية  القسم الكلية/الجهة
أنثى ذكر أنثى ذكر

- - - - - أستاذ

 الحاسب
 اآللي

كلية المجتمع

- - - - - أستاذ مشارك
- - - - - أستاذ مساعد

ابتعاث - - 11 - محاضر
- ابتعاث - 7 - معيد

- - - - - مدرس
- - - - - أستاذ

 العلوم
المالية

- - - - - أستاذ مشارك
- - - - - أستاذ مساعد

- ابتعاث - 1 - محاضر
- ابتعاث - 3 - معيد

- - - - - مدرس
- - - - - أستاذ

 العلوم
اإلدارية

- - - - - أستاذ مشارك
- - - - - أستاذ مساعد

ابتعاث - - 2 - محاضر
ابتعاث - - 3 - معيد

- - - - - مدرس
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نموذج رقم )١٧(
مشاركات وحضور أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات أو الندوات أو الدورات التدريبية أو 

اللقاءات العلمية داخل المملكة عام 1441/1440هـ )*(

 عدد أعضاء هيئة
 التدريس المشاركين أو

الحاضرين  تاريخ
االنعقاد

 مكان
االنعقاد الجهة المنظمة  المجال

العلمي

 نوع النشاط
 مؤتمر-(

).... - ندوة

 اسم المؤتمر/
 الندوة / الدورة /

ورشة العمل
 حضور
فقط مشاركة

√ -  2 ديسمبر
2019 م

 عمادة
 التعليم

 االلكتروني
 والتعلم عن

 بعد

 عمادة التعليم 
 االلكتروني
 والتعلم عن

بعد

 التعلم 
االلكتروني

 برنامج 
تدريبي

 توجهات حديثة
 في التعلم
االلكتروني

1

√ -
25-24 

 ذو الحجة
1440 هـ

 وكالة
 الجامعة
 لالبتكار
 وريادة

األعمال

 وكالة الجامعة
 لالبتكار وريادة

األعمال
االبتكار   ماراثون التفكير دورة تدربيه

التصميمي 2

√ -  9 أبريل
2020

 ورشة عمل
 علي الخط
المباشر

 عمادة شؤون
المكتبات

 المكتبات
 والبحث
العلمي

 Endnote دورة تدربيه
Desktop 3

√ -  9 أبريل
2020

 ورشة عمل
الخط المباشر

 عمادة شؤون
المكتبات

 المكتبات
 والبحث
العلمي

 Summon Web دورة تدربيه
Discovery Tool 4

√ -  14 أبريل
2020

 ورشة عمل
 علي الخط
 المباشر
ZOOM

 عمادة شؤون
المكتبات

 وحدة مصادر
 التعلم والبحث

العلمي

 المكتبات
 والبحث
العلمي

 دورة تدربيه

 محرك البحث
 الموحد لجميع

 قواعد معلومات
 مكتبات الجامعة

SUMMON

5

√ -  ٨ ابريل
2020

 ورشة عمل
 علي الخط
 المباشر
ZOOM

كلية العلوم  تطوير األداء
الوظيفى  ذوقيات العمل دورة تدربيه

عن بعد 6

-

√
 تم قبول
 الورقة

 لكن تأجل
 المؤتمر
 نسبة

 لالحترازات
 الصحية

15 
1441/7/ H

12-10 
2020/3/

الرياض-
 قاعة الملك

 فيصل
-للمؤتمرات

 الجمعية
 السعودية

للذوق العام
اإلدارة   مؤتمر 

 المؤتمر 
 والمعرض

 التقني
 السعودي
 -مستقبل

 التدريب نحو
 اقتصاد معرفي
  لتنمية مستدامة

7

- √
5 ،4 

 ديسمبر
2019

 السعودية 
 – جامعة حفر

 الباطن

 المعهد 
 التقني

السعودي

 علم النفس 
 الرياضي
 التطبيقي

  مؤتمر

 المؤتمر الدولي 
 االول : علم

 النفس الرياضي
 التطبيقي :

الواقع والطموح

٨

√  قاعة  2020/1/22
 الندوات

 جامعة حفر 
9  حياة االبتكار ندوة  ريادة األعمال  الباطن

7 2 اإلجمالي
)*( ال يشمل هذا الجدول الدورات التدريبية أو ورش العمل المنفذة بعمادة تطوير التعليم الجامعي أو معهد اإلدارة العامة.
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نموذج رقم )١٨(
مشاركات وحضور أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات أو الندوات أو الدورات التدريبية أو 

اللقاءات العلمية خارج المملكة عام 1441/1440هـ

 عدد أعضاء
 هيئة التدريس
 المشاركين أو

الحاضرين
 تاريخ

االنعقاد
 مكان

االنعقاد الجهة المنظمة  المجال
العلمي

 نوع النشاط
 مؤتمر- ندوة(

- ....(

 اسم المؤتمر/
 الندوة / الدورة /

ورشة العمل
 حضور
فقط مشاركة

√
27-28 
June 
2019

Canada

IASTEM
International 

Academy 
of Science, 
Technology, 
Engineering 

and Manage-
ment

Economics 
and Business 
Administration 

Conference 

Internation-
al Academy 
of Science, 
Technology, 
Engineering 

and Manage-
ment

International 
Conference 

on Economics 
and Business 
Management 

)ICEBM( held in 
Ottawa, Can-
ada on 27th – 
28th July 2019

1

√
)Virtual
presen
-tation(

Nov
 13-14, 
2019

Madrid, 
Spain 

Internation-
al Business 
Information 

Management 
Association

Scientific 
Research in 
business, 

management
Conference 

34th Interna-
tional Business 

Information 
Management 
Conference 

)IBIMA-2019(

2

√

June 11, 
2019

to
June 15, 

2019

 Carthage, 
Tunisia

HEC doctoral 
School

Institute 
of Higher 

Commercial 
Studies of 
Carthage – 

Tunisia

Management 
sciences

 Academic 
& scientific 
workshops

 HEC doctori-
ales

)8th edition( 
3

√
31 – 27 
 أكتوبر

2019 م

جامعة العين
 االمارات
 العربية
المتحدة

 المجلس
 العربي للتدريب

 واالبداع
الطالبي

جامعة العين
 االمارات

العربية المتحدة

 العلوم
االنسانية مؤتمر

المشاركة والفوز 
في » الملتقي 

الطالبي 
اإلبداعي الحادي 
والعشرين لعام 

.« 2019

4

√ 2020/5/3 عن بعد

 الجمعية
 المصرية
 للتمويل

 اإلسالمي

 المالية
 ندوة والبنوك

 دور المصارف
 في إدارة مخاطر

 ازمة كورونا
5

√ 2019/7/6 مانشستر 

 االكاديمية
 االوربية

 بالتعاون مع
جامعة ليدز

 دراسات 
قرآنية  مؤتمر

 مؤتمر الدراسات
 القرآنية

 لألكاديمية
األوروبية

6
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 عدد أعضاء هيئة
 التدريس المشاركين

أو الحاضرين  تاريخ
االنعقاد

 مكان
االنعقاد الجهة المنظمة  المجال

العلمي

 نوع النشاط
 مؤتمر-(

).... - ندوة

 اسم المؤتمر/
 الندوة / الدورة /

ورشة العمل
 حضور
فقط مشاركة

√ 2020/1/9 الخرطوم 

 جامعة أم 
 القرى بالتعاون

 مع جامعة
أفريقيا العالمية

 دراسات 
قرآنية  مؤتمر كرسي   مؤتمر 

الهدايات 7

√ 4-2 
الهند /2020/7 ComPE-2020 اإلدارة   مؤتمر

The Interna-
tional Con-
ference on 

Computational 
Performance 
Evaluation 

)ComPE-2020( 

٨

√
17-16 
 يوليو
2019 

 Springer    لندن / أنجلترا
)SAI(  

 شبكات 
 مؤتمر  الحاسب

  Computing 
Conference 

2019, London, 
UK 

9

√  5-6 مارس
2020 

 سان 
 فرانسيسكو
 / الواليات
 المتحدة

  Springer 
)SAI(   

 تطبيقات 
 مؤتمر  الحاسب

Future of 
Information and 
Communication 

Conference 
)FICC(

San Francisco, 
USA 

10

عن بعد  دورة   اإلنترنت إدراك  األردن  2020/4/4
11 انترنت األشياء  تدريبية

4 7 اإلجمالي
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نموذج رقم )١9(
الدورات المقدمة من عمادة تطوير التعليم الجامعي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٢٠(
أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على اتصال علمي خالل العام 1441/1440هـ

اإلجمالي
المجموع معيد محاضر  أستاذ

مساعد
 أستاذ

مشارك أستاذ
اسم الدورة م

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

41 31 10 5 -  19 - 6 9 كاريزما عضو هيئة التدريس - - 1 - 1

 21  20 1 4 -  7 -  9  1 - - - - 
Promoting Deep Learning 
in your Classroom )SOLO 

Taxonomy(
2

 24  16 ٨ 2 - 4 -  10  ٨ - - - - 
 استخدام أنظمة التصويت
 واالستجابة الجماعية في

التدريس
3

11  7  4 - - - -  7  4 - - - - 
 األستاذ الجامعي في القرن
 الحادي والعشرين من منظور

 "TPACK Model " تيباك
4

13 10 3 - - 3 - 7 3 - - - - التفكير اإليجابي
)مفتاح التميز( 5

41 29 12 4 - 10 - 15 11 - 1 - - التعلم القائم على المشاريع ٦

15 14 1 - - 5 - 9 1 - - - - التقويم البديل 7

9 ٨ 1 2 - 3 - 3 1 - - - -  التدريس من خالل نظريات
8 التعلم

 14 11  3 1 -  4 - 6  3 - - - -   Students Learning Styles ٩

 مالحظات

نوع االتصال العلمي

مكان االتصال العلمي أخرى )تذكر(الكلية / الجهة عضو زائر  ممتحن
خارجي

 مشاركة
 علمية أو

بحثية
أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

_ _ _ _ _ _ _ _ _ داخل المملكة
كلية المجتمع

_ 3 _ _ _ _ _ _ _ خارج المملكة
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نموذج رقم )٢١(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الحائزين على جوائز علمية خالل عام 1441/1440هـ

 األعمال التي
استحق عليها الجائزة مجال الجائزة  الجهة المانحة

للجائزة اسم الجائزة الكلية / الجهة  اسم الفائز
بالجائزة

 إعداد بحث خاص
بالملتقى العلوم االنسانية

 المجلس العربي
 للتدريب واالبداع

الطالبي

 جائزة الملتقي
 الطالبي الحادي

والعشرين

 كلية المجتمع
بالدمام د. والء مجدى

نموذج رقم )٢٢(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم تعيينهم أو التعاقد معهم خالل عام 

1441/1440هـ

نموذج رقم )٢3(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم إعارتهم أو انتدابهم خالل عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٢٤(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تركوا الخدمة خالل عام 1441/1440هـ

اإلجمالي
المجموع  مدرس

لغة معيد محاضر  أستاذ
مساعد

 أستاذ
مشارك أستاذ

الجنسية  الكلية /
الجهة

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

٨ - - - - 6 2 - - - - - - - - سعودي  الحاسب
1 اآللي - - - - - - - 1 - - - - - - غير سعودي

٩ - - - - ٦ 2 - 1 - - - - - - اإلجمالي

الجهة المعار أو المنتدب إليها الدرجة العلمية العدد الكلية / الجهة

كلية العلوم أستاذ مساعد 1
كلية المجتمع

إدارة الجامعة أستاذ مشارك 1

2 اإلجمالي

سبب ترك الخدمة الدرجة العلمية العدد الكلية / الجهة

ظروف عائلية أستاذ مساعد 1 كلية المجتمع

1 اإلجمالي



3١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

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

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

3/3   
بيان التوزيع اإلجمالي لعدد ساعات العمل األسبوعية الفعلية لعضو هيئة التدريس ومن في 

حكمه، بحسب مجاالت عمله المختلفة )تدريس، بحوث، خدمة مجتمع، إرشاد أكاديمي ... الخ(.

إشراك المعيدات في مهام التدريس في األقسام األكاديمية وفق اللوائح واألنظمة.	 
إدارة األعمال لتغطية جميع 	  التربية وكلية  كلية  انتداب أعضاء هيئة تدريس بصفة دورية من 

المواد بمعدل 22 طالب لكل أستاذ. 

قسم العلوم المالية كلية المجتمع دمام وقطيف

 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

بة
طل

 ال
دد

ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

بة
طل

 ال
دد

ع

العلوم  قسم  رئيس 
اللجنة  رئيس   ، المالية 
عضو  بالقسم،  العلمية 
اللجنة االستشارية للكلية 
الكلية،   مجلس  عضو   ،
رئيس لجنة شؤون أعضاء 
هيئة التدريس ومن في 
لجنة  عضو  حكمهم، 
عضو  العلمي،  البحث 
واالعتماد  الجودة  لجنة 
لجنة  عضو  األكاديمي، 
الدراسية،  الخطط  تطوير 

عضو لجنة االستقطاب

3 2 9 3 11
 اقتصاد دولي
إدارة اعمال /  أستاذ

مساعد مصرية د. منى حليم 1

عضو لجنة تطوير برنامج 
اللجنة  عضو   ، المالية 

العلمية للقسم  
4 12 107 12 111 مالية  أستاذ

مساعد اردني  د.فاروق
التهتموني 2

عضو لجنة تطوير برنامج 
اللجنة  عضو   ، التأمين 

العلمية للقسم
3 9 72 15 69 تأمين  أستاذ

مساعد مصري  د. رجب أبوحمد
أمين 3

رئيس لجنة جودة وتقويم 
االختبارات بالقسم 2 6 42 11 ٨9 اقتصاد  أستاذ

مساعد مصرية  د.والء مجدى
إسماعيل رزق 4

عضو لجنة تطوير برنامج 
اللجنة  عضو   ، المالية 
أمين   ، بالقسم  العلمية 
 ، القسم  مجلس  سر 
عضو لجنة شؤون أعضاء 
هيئة التدريس ومن في 

حكمهم

4 12 99 12 110  إدارة أعمال -
مالية

 أستاذ
مساعد تونسية  د.ماجدة

الدخالوي 5
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قسم العلوم المالية كلية المجتمع دمام وقطيف

 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

بة
طل

 ال
دد

ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

بة
طل

 ال
دد

ع

مجلس  في  عضو 
في  عضو  القسم, 
للقسم,  العلمية  اللجنة 
مبادىء  مقرر  منسق 
اإلقتصاد و منسق مقرر 
مرشد  وبنوك,  نقود 
في  عضو  أكاديمي, 
المقارنات  إعداد  لجنة 
المرجعية لمكتب التدريب 
المستمر  والتعليم 
المجتمع,  الكلية  في 
إعداد  لجنة  في  عضو 
المقررات  توصيفات 
الشاملة لبرنامج سالسل 
العلوم  بقسم  اإلمداد 
في  عضو  اإلدارية, 
خطة  بين  المواءمة  لجنة 
اآللي,  الحاسب  كلية 
إدارة األعمال وكلية  كلية 
المجتمع, عضو في لجنة 
اإلستراتيجي  التخطيط 
وعضو  المخاطر  وإدارة 
لجنة إعداد تقرير البرنامج 

السنوي بكلية المجتمع.

4 11 ٨1 15 12٨  علوم
اقتصادية

 أستاذ
مساعد تونسي  د. نوفل

محفوظ 6

العلمية  اللجنة  عضو 
للقسم    4 12 ٨٨ 12 121 اقتصاد  أستاذ

مساعد هندية د. سميرة خان 7

العلمية  اللجنة  عضو 
منسقة   ، للقسم 
بوكالة  اإلحصاء  وحدة 

الدراسات والتطوير

3 9 77 12 109 أساليب كمية  أستاذ
مساعد تونسية د.هيفاء فراد ٨

إجازة وضع 13 95 رياضيات  أستاذ
مساعد سعودية  د.فاطمة

عبدالله الغامدي 9

ضمان  مكتب  مديرة 
العلوم  بقسم  الجودة 

المالية
3 9 77 9 121 رياضيات محاضر سودانية م. شيراز هاشم 10

قسم  رئيسة  وكيلة 
العلوم المالية 3 6 50 6 54 محاسبة معيد سعودية م.أروى الخليفة 11

- 5 12 109 15 17٨  علوم مالية و
مصرفية محاضر أردنية م.آمنة قزق 12

منسقة وحدة الجداول 2 6 2٨ 10 7٨ إحصاء محاضر سودانية
 م.هند محمد
 شحادة أبو

عليوة
13

- 5 12 134 14 133 محاسبة محاضر سعودية  م. عهود
الفيحاني 14

- 4 12 127 15 217  علوم
اقتصادية محاضر تونسية  م.رجاء

عويساوي 15
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قسم العلوم المالية كلية المجتمع دمام وقطيف

 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

بة
طل

 ال
دد

ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

بة
طل

 ال
دد

ع

منسقة مكتب التدريب  
بوكالة التدريب  و البحث 

العلمي
3 9 60 9 72 مالية محاضر سعودية  م.هاجر محمد

مسفر 16

منسقة ضمان الجودة 
وعضو لجنة التطوير 

بوكالة الدراسات 
والتطوير وخدمة 

المجتمع

2 6 40 3 17  إدارة أعمال -
مالية محاضر تونسية م.سلوى شراد 17

منسقة التدريب 
الميداني بالقطيف 6 15 179 11 110  علوم مالية و

مصرفية محاضر أردنية  م.فاطمة
الهمشري 1٨

العلوم  منسقة قسمي 
في  والمالية  اإلدارة 

القطيف
4 15 137 12 160 مالية محاضر أردنية  م. مهيرة هاني

مقدادي 19

- 4 14 ٨1 14 152 إدارة مالية معيد سعودية  م. هديل محمد
الدوسري 20

نائبة وكيلة رئيسة قسم 
العلوم المالية 3 9 104 مبتعثة  علوم مالية

ومصرفية معيد سعودية  م. عائشة
الخطيب 21

- 4 12 112 مبتعثة  علوم مالية
ومصرفية معيد سعودية  م. شيخة

اليوسف 22

الشؤون  بوكالة  منسقة 
األكاديمية 2 7 26 مبتعثة  إدارة أعمال –

معيد محاسبة سعودية  م. جويرية
التلمساني 23

- 4 12 119 _ _ تأمين معيد سعودي  م.ع. عبدالعزيز
الظفر 24

،  مساعد  مراقبة شبكة 
ضمان  مكتب  مديرة 
العلوم  بقسم  الجودة  

المالية

_ _ _ _ _ مالية معيد سعودية  م.ع. مالك
الدوسري 25

إجازة وضع _ _  إدارة أعمال –
معيد محاسبة سعودية  م.ع.إيمان

عداوي 26

مبتعثة  إدارة أعمال –
معيد محاسبة سعودية  م.ع.بشاير

*العيسى 27

مبتعثة معيد إدارة أعمال سعودية
 م.ع. مريم
 عبدالحليم
*المبارك

2٨

مبتعثة مالية معيد سعودية  م.ع ريوف
*محمد المطوع 29

مبتعثة محاضر محاسبة سعودية  م. روان
*السهالوي 30
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قسم العلوم اإلدارية كلية المجتمع دمام وقطيف

 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

بة
طل

 ال
دد

ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

بة
طل

 ال
دد

ع

العلوم  قسم  رئيسة 
اللجنة  رئيس    - اإلدارية 
عضو   بالقسم-  العلمية 
اللجنة االستشارية للكلية 
 - الكلية  مجلس  عضو   -
رئيس لجنة شؤون أعضاء 
هيئة التدريس ومن في 
لجنة  عضو   - حكمهم 
عضو  العلمي-  البحث 
واالعتماد  الجودة   لجنة 
لجنة  عضو   - االكاديمي 
الدراسية  الخطط  تطوير 
- عضو لجنة االستقطاب

3 2 32 3 30 محاسبة  أستاذ
مساعد ريم خالد مطاحن أردنية 1

ضمان  مكتب  مديرة 
العلوم  بقسم  الجودة 
سر  أمينة   - اإلدارية 
العلوم  قسم  مجلس 
لجنة  عضو  اإلدارية 
التسويق  برنامج  تطوير 
اللجنة  عضو   - الرقمي 

العلمية

3 9 99 12 113  أستاذ تسويق
مساعد تونسية  إيمان حبيب

علي قمش 2

العلمية  اللجنة  عضو 
بقسم العلوم اإلدارية - 
برامج   تطوير  لجنة  عضو 

التأمين

3 9 92 14 99  قانون وعلوم
 سياسيه

 أستاذ
مساعد تونسي  شمس الدين

الثاني البرناط 3

عضو لجنة ريادة األعمال 
العلمية  اللجنة  عضو   -
لقسم العلوم المساندة

3 12* 12٨ 11 ٨7  اإلدارة
واألصول

 أستاذ
 صدام راتب أردني مساعد

محمود درواشه 4

جودة  لجنة  عضو 
 - والتقويم  االختبارات 
عضو لجنة تطوير برنامج 
 - الرقمي  التسويق 
العلمية  اللجنة  عضو 

بقسم العلوم اإلدارية

3 12 126 12 46 تسويق  أستاذ
مساعد أردني

 حسام
 مصطفى
النعيمي

5

تقييم  شعبة  منسق 
األكاديمي  األداء 
عضو    - واإلداري  
واالعتماد  الجودة  لجنة 
لجنة  عضو   - األكاديمي 
برنامج  خطة  تطوير 

اإلمداد

3 6 43 6 112  هندسة
صناعية

 أستاذ
مساعد  محمد طاهر تونسي

حليمي 6

الشؤون  وكيلة  مساعدة 
األكاديمية 3 ٨ 62 9 -  اللغة

االنجليزية
 أستاذ
مساعد سعودية

 إيمان
 عبدالرحمن

الكرود
7
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قسم العلوم اإلدارية كلية المجتمع دمام وقطيف

 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

بة
طل

 ال
دد

ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

بة
طل

 ال
دد

ع

العلمية  اللجنة  رئيسة 
لقسم العلوم المساندة 3 14* 20٨ 14 77  دراسات

اسالميه
 أستاذ
مساعد  أحالم محمد مصرية

قنديل سيد ٨

العلمية  اللجنة  عضو 
لقسم العلوم المساندة 3 14* 123 14 2٨7  الشريعه

االسالميه
 أستاذ
مساعد مصرية

 أميره منصور
 السيد عبد

الخالق
9

عضو لجنة شؤون أعضاء 
بقسم  التدريس  هيئة 
نائبة  العلوم اإلدارية     
القسم  مجلس  رئيس 
للعلوم اإلدارية - منسقة 

وحدة البحث العلمي 

3 12 96 12 124 حقوق  أستاذ
مساعد مصرية  نسرين مداح

محمد أبو ريا 10

منسقة التدريب العملي 
لقسم العلوم اإلدارية 3 14* 116 15 17٨ موارد بشرية محاضر هندية سامرين جافري 12

تطوير  شعبة  منسقة 
الوظيفي  والتميز  األداء 
سوق  شعبة  منسقة   -

العمل

3 ٨ 47
٨
+ 
4 

تحضيري

19 اداب محاضر سعودية  نهى سراج عمر
لبني 13

تقويم  وحدة  منسقة 
جودة االختبارات 3 12 116 14 11٨

 نظم
 معلومات

إدارية
محاضر  نجالء احمد سعودية

محمد المقبل 14

العلوم  قسم  وكيلة  
لجنة  عضو   - اإلدارية 
التسويق  برنامج  تطوير 
لجنة  عضو   - الرقمي 

اآليزو )الفصل األول(

3 6* 70 ٨ 39 محاضر تسويق سعودية  العنود عبدالله
المغلوث 15

هيئة  أعضاء  لجنة  عضو 
في  ومن  التدريس 

حكمهم
3 15 165 12 105

 نظم
 معلومات

 إدارية
محاضر سعودية  امل عبد الرزاق

الفريان 16

 - العلمية  اللجنة  عضو 
عضو مجلس القسم 3 9* ٨1 12 139 علوم اداريه  أستاذ

سودانية مساعد ساره ادم 17

العلمية  اللجنة  عضو 
قسم  مجلس  عضو   -

العلوم المساندة
3 14* 1٨4 14 ٨2 قانون  أستاذ

مساعد مصرية لبنى مهدي 1٨

العلمية  اللجنة  عضو 
قسم  مجلس  عضو   -

العلوم المساندة
3 14* 2٨0 14 230  الفقه

والتشريع
 أستاذ
مساعد أردنية  سناء سليم عبد

الجواد 19
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قسم العلوم اإلدارية كلية المجتمع دمام وقطيف

 العمل اإلداري
المكلف به

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية اسم العضو
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دري
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ت 

عا
سا

بة
طل

 ال
دد

ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

بة
طل

 ال
دد

ع

العلمية  اللجنة  عضو 
قسم  مجلس  عضو   -

العلوم المساندة
3 14* 295 14 -  شريعة

اإلسالمية
 أستاذ
سودانية مساعد  لبنى عبدالحفيظ

محمد عثمان 20

- 3 12 13٨ 15 2٨4 محاضر موارد بشرية هندية  شيرين بانو بانو
مابوب 21

- 3 12 122 15 174 محاضر تسويق هندية
 ديبا بري يانشو

 أوم بركاش
اجنى هوتري

22

منسقة في وكالة 
التدريب 3 10 3٨ مبتعثة تسويق  لولوة عبدالله سعودية محاضر

التويجري 23

- 3 14 174 12 125
 نظم

 معلومات
 إدارية

 نوف عبد الله سعودية محاضر
القرعاوي 24

- 3 مبتعثة معيد قانون 25 مشاعل الحربي سعودية

- 3 مبتعثة
 نظم

 معلومات
إدارية

معيد  عائشة سعودية
26 المقهوي

- 3
11

مراقبة
شبكة

- - - معيد إدارة إمداد 27 نورة البوحميد سعودية

- 3 6 - - رياضيات محاضر أردنية براء الربابعة 2٨

- 3 3 - -  أستاذ
مساعد سعودي  د. ماجد

الجويعدي 29
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قسم العلوم الحاسب كلية المجتمع دمام وقطيف

 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

بة
طل

 ال
دد

ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

بة
طل

 ال
دد

ع

رئيسه مجلس قسم   
الحاسب االلي، 

عضو بمجلس الكلية، 
وعضو لجنة المجلس 

الطالبي،  وعضو 
لجنة الجودة واالعتماد 

األكاديمي، وعضو لجنة 
االستقطاب وتعيين 

أعضاء هيئه التدريس، 
وعضو لجنة الخطة 

الدراسية ، ورئيس لجنة 
تطوير البرامج بالقسم، 

رئيس لجنة شئون 
االعضاء، رئيس اللجنة 
العلمية، رئيسة اللجنة 
االستشارية للقسم.  

3 2 23 2 25
علوم الحاسب 

)الذكاء 
االصطناعي(

 أستاذ
مساعد مصرية  د. هبة عاطف

البيه 1

عضو في مجلس 
القسم، وعضو اللجنة 

العلمية للقسم ، عضو 
بلجنة مشاريع التخرج، 

منسق مقرر نظم إدارة 
قواعد البيانات، عضو 

بلجنة تطوير برنامج 
قواعد البيانات وتطوير 

الويب

3 ٨ 43 11 3٨

علوم حاسب 
الي 

)المواقع 
االستداللية(

 أستاذ
مشارك مصري  د. هيثم توفيق

الفيل 2

وكيل الكلية لشطر 
الطالب، عضو بمجلس 
الكلية، وعضو بمجلس 
القسم وعضو باللجنة 

العلمية للقسم

3 3 35 7 36

حاسب الي 
)المعلوماتية 

الصحية 
وتطبيقات 

الحاسب(

 أستاذ
مساعد  د. فهد مشهور سعودي

العنيزي 3

عضو في مجلس 
القسم، عضو في 

اللجنة العلمية للقسم، 
وكيلة قسم الحاسب 

اآللي،  أمينة سر 
مجلس القسم، مرشده 

أكاديمية، منسقة 
االرشاد األكاديمي 

للمبتعثات بالقسم، 
عضو في لجنة تطوير 
برنامج الروبوت، عضو 

في لجنه تصميم 
المناهج والخطط 

الدراسية

3 4 5٨ 12 91
علو حاسب 

آلي
)تعلم اآللة(

 أستاذ
مساعد سعودية  د. فاطمة

حمدان الغامدي 4
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قسم العلوم الحاسب كلية المجتمع دمام وقطيف

 العمل اإلداري
المكلف به

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا
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 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

التخصص  الدرجة
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ت 

عا
سا

بة
طل

 ال
دد

ع

 عضو بمجلس قسم 
الحاسب اآللي،  عضو 

لجنة التطوير لبرنامج 
الشبكات وأمن 

المعلومات،  عضو في 
لجنة االشراف على 

مشاريع التخرج، مرشد 
أكاديميي، منسق 

مقرر أمن المعلومات 
المستوى الرابع

3 10 69 10 62

حاسب آلي 
وانظمة 
االتصال 

)أمن 
المعلومات(

 أستاذ
مساعد تونس  د. أيمن رمضان

غيالن 5

عضو في مجلس 
القسم، عضو في اللجنة 
العلمية للقسم، منسق 
مقرر هندسة المعرفة، 
مرشد أكاديمي، عضو 
في لجنة تطوير برنامج 

أمن وشبكات الحاسب، 
وعضو في شعبه تطوير 

البرامج والمواءمة مع 
سوق العمل، وعضو 

في شعبه االبتكار وريادة 
األعمال وعضو في شعبة 

التخطيط االستراتيجي.

3 6 12 6 36

تطبيقات 
الحاسب

 )شبكات 
وأمن 

األنظمة(

 أستاذ
مساعد أردني  د. زياد محمود

الفواعير 6

عضو في مجلس 
القسم، عضو في 

اللجنة العلمية للقسم، 
منسق مقرر هندسه 

البرمجيات 1 واساسيات 
البرمجة والبرمجة الموجهة 
للكائنات، مرشد أكاديمي، 

وعضو في لجنة تطوير 
برنامج البرمجة وتطبيقات 

األجهزة الذكية وبرنامج 
الروبوت، عضو في لجنة 

تطوير البرامج في مركز 
التعليم المستمر

3 7 1٨ 10 44
علوم الحاسب 

 )الذكاء 
االصطناعي(

 أستاذ
مساعد مصري  د. محمد نبيل

القاوقجي 7

عضو بمجلس قسم 
الحاسب اآللي، عضو 

في اللجنة العلمية 
للقسم،  عضو في 

لجنة تطوير برنامج قواعد 
البيانات وتطبيقات 

الويب  وعضو في لجنة 
تطوير برنامج الروبوت، 

عضو في لجنة االشراف 
على مشاريع التخرج ، 

مرشد أكاديميي، منسق 
مقرر تنقيب البيانات 
المستوى السادس

3 ٨ 47 10 54

علوم الحاسب 
)تنقيب 
البيانات 
والذكاء 

االصطناعي(

 أستاذ
مساعد  د. سفيان محمد تونسي

جفالي ٨
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قسم العلوم الحاسب كلية المجتمع دمام وقطيف

 العمل اإلداري
المكلف به

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

التخصص  الدرجة
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ت 

عا
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بة
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 ال
دد

ع

عضو بمجلس القسم، 
عضو باللجنة العلمية 

للقسم ،  نائبة رئيسة 
لجنة شؤون أعضاء 

هيئة التدريس ومن 
في حكمهم، مرشد 

أكاديمي،  منسق مقرر 
أداء ونمذجة الحاسب.  

3 12 ٨7 10 23

علوم حاسب 
آلي

)علوم حاسب 
آلي(

 أستاذ
مساعد سودانية

 د. أسماء
 إبراهيم

  قمرالدين
9

عضو في مجلس 
القسم ، عضو في 

اللجنة العلمية للقسم، 
رئيس لجنه مشاريع 

التخرج، عضو في لجنه 
تطوير البرامج األكاديمية 

لبرنامج البرمجة 
وتطبيقات األجهزة 

الذكية وبرنامج الروبوت،  
عضو في لجنة تقرير 

البرنامج، مرشد أكاديمي

3 ٨ 104 10 51

الحاسب 
االلي 

الصناعي
 )الحاسب 

االلي 
الصناعي(

 أستاذ
مساعد تونسية  د. لبنى محسن

العموري 10

عضو في مجلس 
القسم،   عضو باللجنة 

العلمية للقسم، 
منسقه مقرر امن 

المعلومات المستوي 
السادس، مرشد 

أكاديمي، عضو في 
لجنة تطوير البرامج في 

مركز التعليم المستمر

3 9 43 3 12

علوم حاسب 
آلي

)أمن 
المعلومات 
ومعالجة 
الصور(

 أستاذ
مساعد مصرية  د. نهلة أحمد

الحجار 11

عضو في مجلس 
القسم، عضو في 

اللجنة العلمية، رئيسة 
لجنة جودة االختبارات 

بالقسم

3 9 55 11 40

علوم حاسب 
الي 

)تنقيب 
البيانات(

 أستاذ
مساعد اردنية  د. سناء إبراهيم

12 جوارنة

عضو باللجنة العلمية 
لقسم الحاسب اآللي،  

عضو بمجلس قسم 
الحاسب اآللي، منسقه 
مقرر النمذجة والمحاكاة 

ومرشدة أكاديمية.

3 13 45 11 49

هندسة 
كهربائية

هندسة 
حاسبات

 أستاذ
مساعد مصرية  د. عال محمد

حجازي 13

3  انتداب من كلية اآلداب 12 56 - -

نظم 
معلومات 
)أنظمة 

المعلومات
والتكنولوجيـ
ـات الحديثة(

 أستاذ
مساعد تونسية د. وئام خليفة 14



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٤٠

قسم العلوم الحاسب كلية المجتمع دمام وقطيف

 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

بة
طل

 ال
دد

ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

بة
طل

 ال
دد

ع

مرشدة أكاديمية 3 15 ٨0 16 104 علم حاسوب  محاضر اردنية  م. فدوى 
عيسى السليم 15

منسقة االشراف 
األكاديمي  3 7 12 11 63 تقنية 

معلومات محاضر سعودية  م. عبير علي
الشهري 16

مبتعثة 16 99 حاسب ألي  محاضر سعودية  م. زينب حمزة
17 المقبل

منسقة الجودة 
واالعتماد األكاديمي 

بوكالة الدراسات 
والتطوير.

3 10 3٨  إجازة
 أمومة

تقنية 
المعلومات محاضر سعودية  م. عالية احمد

الدوسري 1٨

عضو شعبة التخطيط 
االستراتيجي، منسقة 

شعبة االبتكار وريادة 
االعمال

3 4 51 ٨ 106 علوم الحاسب 
اآللي محاضر سعودية  م. دانه احمد

الدوسري 19

عضو في لجنة تقرير 
البرنامج، ومرشدة 

أكاديمية
3 13 ٨2 15 107 حاسب آلي 

وتكنولوجيا محاضر هندية  م. ساجدة
20 حسين خاطر

عضو لجنة تطوير 
البرامج، مديرة مكتب 

ضمان الجودة ،  مرشدة 
أكاديمية

3 9 70 12 63  أداء 
البرمجيات محاضر هندية  م. روبينا اليكات

خان 21

مرشدة اكاديمية 3 13 77 16 94

علوم الحاسب 
اآللي
)نظم 

معلومات(

محاضر سعودية  م. أروى محمد
المزروع 22

                         
مرشدة اكاديمية 3 14 ٨٨ 16 45

تكنولوجيا 
الحاسب 

والمعلومات
)نظم 

معلومات 
ادارية(

محاضر أردنية  م.  شادن أحمد
مساعدة 23

عضو في شعبة 
تقييم األداء األكاديمي 

واإلداري ،  وشعبة 
التخطيط االستراتيجي

3 ٨ 30 مبتعثة

علوم الحاسب 
االلي

علوم الحاسب 
االلي(

محاضر سعودية  م. سارة صالح
اليامي 24

منسقة شعبة تنمية 
المهارات والتعليم 

المستمر.
3 12 ٨1 10 54 علوم حاسب

)ادارة البيانات( محاضر سودانية  م. فوزية عوض
25 حسن

عضو في لجنة تطوير 
البرامج األكاديمية 

، عضو في شعبة 
التخطيط االستراتيجي، 

وعضو في شعبة 
ضبط الجودة واالعتماد 

األكاديمي

3 4 46 4 55 الحاسب 
االلي محاضر تونسية  م. ندى زهير

شعبان 26
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قسم العلوم الحاسب كلية المجتمع دمام وقطيف

 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

بة
طل

 ال
دد

ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

بة
طل

 ال
دد

ع

عضو في لجنة مشاريع 
التخرج، مرشدة أكاديمية، 

عضو في لجنه تنسق 
مشاريع التخرج 

3 ٨ 35 13 4٨ علوم الحاسب محاضر سودانية  م. أمل حسن
نوري 27

رئيسة وحدة جودة 
التقويم واالختبارات 

في الكلية، رئيسة وحدة 
االختبارات المركزية في 
الكلية، مسؤولة محور 

الدروس اإلضافية في 
مبادرة الدعم الطالبي 

، عضو اللجنة التنفيذية 
لمركز جودة التقويم 

واالختبارات.

3 3 31 6 62

علوم الحاسب 
نظم 

المعلومات 
الحاسوبية(

محاضر أردنية  م. عبير رافع عبد
الله العبدالرحيم 2٨

منسقة شعبة المتابعة 
األكاديمية، ومرشدة 
اكاديمية ، ومنسقة  
مقرر صيانة الحاسب

3 9 64 - - علوم حاسب 
آلي محاضر سودانية  م. نهلة عثمان

علي 29

عضو في لجنة جودة 
التقويم واالختبارات،   

مرشدة أكاديمية، 
منسقة مقرر هندسة 

البرمجيات2

3 16 99  إجازة
 أمومة

علوم الحاسب
 )امن 

المعلومات 
وضمانتها

محاضر  م. نور محمود أردنية
30 خفاجه

مرشدة اكاديمية 3 14 67 مبتعثة تقنية 
المعلومات محاضر سعودية  م. رغد سليمان

الشعالن 31

مرشدة أكاديمية 3 12 50 مبتعثة تقنية 
المعلومات محاضر سعودية

 م. شهد
 سليمان
الشعالن

32

مرشدة أكاديمية، 
منسقة شعبة االشراف 

على الشهادات 
االحترافية

3 ٨ ٨6 مبتعثة علوم الحاسب 
االلي محاضر سعودية  م. عائشة رميح

الرميح 33

منسقة الجودة بقسم 
الحاسب بالقطيف 3 10 70  إجازة

علوم الحاسب  أمومة محاضر سعودية م. أمل الشاعر 34

مرشدة أكاديمية 3 12 56 12 116 علوم حاسب 
آلي محاضر هندية م. رفعت هجان 35

مرشدة اكاديمية 3 15 129 12 42 علوم حاسب 
آلي  محاضر هندية م. نازيا أحمد 36

مرشدة اكاديمية 3 12 27 15 9٨ علم 
المعلومات محاضر سعودية م. سارة الفايز 37

رئيسة نادي الحاسب 
االلي، عضو في 

لجنة شؤون االعضاء، 
عضو في لجنة التقرير 

السنوي،  عضو في 
االرشاد األكاديمي

3 10 26 11 1٨ علوم الحاسب محاضر سودانية  م. سهير بشير
الفلكي 3٨



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٤٢

قسم العلوم الحاسب كلية المجتمع دمام وقطيف

 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

بة
طل

 ال
دد

ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

بة
طل

 ال
دد

ع

رئيسة االشراف 
األكاديمي 3 12 39 11 69 حاسب الي  محاضر أردنية  م. رباب علي

ابو ملوح 39

عضو في لجنة مشروع 
التخرج،  عضو في 
المجلس الطالبي، 

عضو في لجنة شؤون 
االعضاء، منسقة لقسم 

الحاسب األلى بكلية 
المجتمع بالقطيف

3 4 25 4 47 علوم حاسب 
آلي محاضر سودانية م. سارة فيصل 40

عضو لجنة الجودة ، 
منسقة لجنة مشاريع 

التخرج بالقطيف، 
منسقة المعيار الخامس 

والدراسة الذاتية في 
التقرير السنوي ،  

مرشدة أكاديمية

3 13 45 12 13 علوم الحاسب محاضر هندية م. ريميا جورج 41

مرشدة اكاديمية 3 12 26 16 126 تقنية 
معلومات محاضر سعودية م. اريج المالكي 42

مسؤولة النادي العلمي 
واألنشطة المنهجية 3 ٨ - - علوم الحاسب 

االلي معيد سعودية  م ع. نورة
الشهراني 43

مرشدة اكاديمية 3 10 117 - - علوم الحاسب 
اآللي  م ع. زينب سعودية

المنيع 44

مرشدة اكاديمية 3 16 120 - - علوم هندسة 
الحاسب معيد سعودية  م ع. دالل

الشمري 45

مرشد اكاديمي - - علوم الحاسب 
االلي معيد سعودي  م ع. عبد الله

العرفج 46

3  مرشدة اكاديمية 16 1٨5 16 172 علوم الحاسب 
االلي معيد سعودية  م ع مريم أحمد

العبد اللطيف 47

مرشدة أكاديمية 3 16 157 16 203 علوم الحاسب 
االلي معيد سعودية

 م ع. وعد
 عبد الرحمن
الشعيبي

4٨

- 3 16 تحضيري 12 52 علوم الحاسب محاضر سودانية م. اخالص سعد 49

- 3 16 تحضيري 11 66

نظم 
معلوماتية 

وإدارة 
الشبكات 
اإلعالمية

محاضر تونسية م. امال الساكت 50

- 3 16 تحضيري علوم الحاسب  سودانية محاضر 51 ريم عثمان

- 3 16 تحضيري محاضر سودانية  م. نهلة شريف
52 صالح

- 3 16 تحضيري 12 160 تقنيه 
معلومات   م ع العنود  سعودية معيدة

53 القحطاني
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قسم العلوم الحاسب كلية المجتمع دمام وقطيف

 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

بة
طل

 ال
دد

ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

بة
طل

 ال
دد

ع

- - - - - - علوم حاسب 
آلي معيدة  م ع. أروى معاذ سعودية

54 الخنيني

مبتعثة علوم الحاسب 
اآللي محاضر سعودية  م. نداء عبد الله

بقشان 55

مبتعثة علوم حاسب معيدة سعودية  م ع. بشرى
العويد 56

مبتعثة هندسة 
الحاسب معيدة سعودية  م ع. آالء

الردادي 57

مبتعثة علوم الحاسب معيدة سعودية  م ع. نوف
الطريف 5٨

مبتعثة علوم الحاسب معيدة سعودية  م ع. أروى
القرني 59

مبتعثة علوم الحاسب معيدة سعودية  م ع. أمل
العمري 60

مبتعثة علوم الحاسب محاضر سعودية  م. منيرة
المشاري 61

مبتعثة حاسب آلي محاضر سعودية  م. مالك
الخثالن 62

مبتعثة حاسب آلي محاضر سعودية  م. عبير عبد الله
مبارك السدحان 63

مبتعثة حاسب آلي محاضر سعودية  م. نوره موسى
معدي عسيري 64

مبتعثة تقنية 
المعلومات معيد سعودية  م ع. نورة

العتيبي 65

مبتعثة علم حاسوب معيد سعودية  م ع. منى
الشهري 66

مبتعثة علوم حاسب 
آلي معيد سعودية  م ع. العنود

الميمان 67

مبتعثة علوم الحاسب 
اآللي معيد سعودية  م ع. اريج مكي

محمد ال عباس 6٨

مبتعثة
نظم 

المعلومات 
الحاسوبية

معيد سعودية
 م ع. شادن
 صالح علي

الملحم
69

مبتعثة علوم الحاسب 
اآللي محاضر سعودية  م. مزنه حزام

الشمري 70

مبتعثة حاسب آلي معيد سعودية  م.ع عبير عبدالله
ناصر بوكر 71



ثالثــًا:
االبتــــــــــــــعاث



٤٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

نموذج رقم )٢٥(
أعداد المبتعثين الجدد عام 1441/1440هـ

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الدكتوراه  نوع

االبتعاث
 الكلية /
أنثىالجهة ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

1٨ 1٨ - - - - -  ٨ - 10 - خارجي  كلية
- ٨ ٨المجتمع - - - -  6 - 2 - داخلي

2٦ 2٦ - - - - - 14 - 12 - مجموع

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الدكتوراه  الدرجة

العلمية
أنثىالدولة ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

٨ ٨ - - - - - 6 - 2 - السعودية

12 12 - - - - - 4 - ٨ - المملكة المتحدة

3 3 - - - - - 2 - 1 -  الواليات المتحدة
االمريكية

2 2 - - - - - 1 - 1 - استراليا

1 1 - - - - - 1 - - - نيوزلندا

2٦ 2٦ - - - - - 14 - 12 - اإلجمالي
 )*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة في هذا الجدول مع األعداد الواردة في الجدول رقم )25(.

نموذج رقم )٢٦(
أعداد المبتعثين الجدد موزعين حسب الدولة عام 1441/1440هـ )*(



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٤٦

اإلجمالي التدريب الماجستير الدكتوراه
 الدرجة
العلمية

الدولة
11 - 4 ٨ المملكة المتحدة
3 - 2 1 الواليات المتحدة االمريكية
٨ - 6 2 المملكة العربية السعودية
1 - 1 - استراليا
1 - 1 - نيوزلندا
25 - 14 11 اإلجمالي

 )*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة في هذا الجدول مع األعداد الواردة في الجدول رقم )27(.

نموذج رقم )٢٨(
أعداد المبتعثين على رأس البعثة موزعين حسب الدولة عام 1441/1440هـ )*(

نموذج رقم )٢٧(
أعداد المبتعثين على رأس البعثة عام 1441/1440هـ 

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الدكتوراه  نوع

االبتعاث
 الكلية /
أنثىالجهة ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

9  9 - - - - - 7 - 2 - خارجي  كلية
6 المجتمع 6 - - - - - 6 -  - - داخلي

15 - - - - - -  13 -  2 - مجموع



٤٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

نموذج رقم )٢9(
أعداد المبتعثين الخريجين خالل عام 1441/1440هـ

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الدكتوراه  نوع

االبتعاث
 الكلية /
أنثىالجهة ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

16 16 - - - - -   14 - 2 - خارجي  كلية
٨ المجتمع  ٨ - - - - - ٨ - - - داخلي

24 24 - - - - -  22 -  2 - مجموع

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الدكتوراه  الدرجة

العلمية
أنثىالدولة ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

6 6 - - - - - 6 - - - السعودية

2 2 - - - - - 1 - 1 -  الواليات المتحدة
االمريكية

7 7 - - - - - 6 - 1 - المملكة المتحدة

15 15 - - - - - 13 - 2 - اإلجمالي
 )*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة في هذا الجدول مع األعداد الواردة في الجدول رقم )29( 

نموذج رقم )3٠(
أعداد المبتعثين الخريجين موزعين حسب الدولة عام 1441/1440هـ )*(



رابعـًا:
البحوث والدراسات 

العلمية
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نموذج رقم )39(
األبحاث والدراسات العلمية المنجزة أو المنشورة أو المقبولة للنشر عام 1441/1440هـ

قسم الحاسب

 اسم المجلة العلمية
أو وعاء النشر

 تاريخ اإلنجاز أو
النشر

 الكلية /
الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

Growing Science
Management Science 

Letters

 17/2/2020
Submission ID: 

2162
CDD Dr. Fadwa

Alsalim

The Importance of Information 
Technology Management in 

Supporting Managerial Innovation: 
Case Study of Jordanian E-Government

1

Springer Nature

Indexed in:
ISI Proceedings, 

EI-Compendex, DBLP, 
SCOPUS, Google 

Scholar and Spring-
erlink

 23/6/2019
Doi:10.1007/978-

3-030-22871-
2_11

CDD

Dr. Ola Hegazy

A Comparative Study for QSDC
Protocols with a Customized Best Solution 

Approach
2

Springer Nature

Indexed in:
ISI Proceedings, 

EI-Compendex, DBLP, 
SCOPUS, Google 

Scholar and Spring-
erlink

27/2/2020
Doi:10.1007/978-

3-030-39445-
5_16

CDD  Online Sports Activities Travel Guide )SATG( 3

 Springer / Communi-
cations in Computer 

and Information 
Science

Published: 
12/01/2020 Doi: 
10.1007/978-3-

030-37484-6

CDD  Survey on social networks data analysis 4

Springer / Social 
Network Analysis and 

Mining

Submitted : 
29/102019 

Revisions needed : 
27/02/2020

CDD Dr. Soufien Laffali Like-Tasted User Groups to Predict Ratings in 
Recommender Systems 5

Science Publication
Journal of Computer 

Science

Accepted )under 
press( CDD

L. Karima Makhlouf
Dr. Lobna Amouri
L. Nada Chaabane

 Application of NLP in Exam Question
 Classification : a Literature Review 6

Journal of Automation, 
Mobile Robotics & 
Intelligent Systems

November 2019 CDD Dr. Lobna Amouri
Evaluation of User Interface Performing a 
DVZ-Fuzzy Logic Pilot For Powered Wheel-

chair
7

Journal of Soft Com-
puting and Decision 

Support Systems
Feb 2020 CDD

Rabab Ali

Organizational Performance and Adoption 
of Green IT from the Lens of Resource Based 

View
8

Technology in society Accepted -under 
press CDD Loyalty of Young Female Arabic Customers 

Towards :Recommendation Agents: 9

Journal of Soft Com-
puting and Decision 

Support Systems
FEB 2020 CDD Neuromarketing: A Review of Research and 

Implications for Marketing 10

International Journal of 
Psychosocial Rehabil-

itation 
2020 CDD

Alternative exams in Khartoum 
University, Case study from College 

of Science
11
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قسم الحاسب

 اسم المجلة العلمية
أو وعاء النشر

 تاريخ اإلنجاز أو
النشر

 الكلية /
الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

International Journal 
of Electrical and 

Computer Engineering

Accepted on 
Sptember 2019. 
Will be published 

June 2020

CDD

Dr. Sana Jawarneh

Neighborhood search methods with Moth 
Optimization algorithm as a wrapper 

method for feature selection problems
12

International Journal of 
Operational Research,

Accepted but not 
published , it will 

be online on 2021
CDD

Self-adaptive bee colony optimisation 
algorithm for the flexible job-shop 

scheduling problem
13

Publisher : Nova 
Science Publishers
Book : Horizons in 
Computer Science 

Research

Accepted on 
Sptember 2019. 
Will be published 

June 2020

CDD Dr. Aymen GHILEN Quantum Key Distribution: Towards 
unconditional security 14

Journal of Innovative 
Technology and Explor-
ing Engineering )IJITEE(

Volume-9 Issue-4, 
February 2020, Page 

No. 615-618
)SCOPUS

Published Feb 
2020 CDD

Dr. Mohamed 
Elkawkagy

Dr. Heba Elbeh
Improving AI Planning using Map Reduce 15

International Journal of 
Innovative Technology 
and Exploring Engi-
neering )IJITEE( ISSN: 

2278-3075, Volume-8 
Issue-12, October, 

2019 DOI: 10.35940/
ijitee.K1290.1081219

Oct. 2019 CDD
Nahla El-Haggar, 

Nesrine Mezhoudi,, 
Fatimah Alrawjihe

The Impact of Co-curricular Activities 
Supported by Generic Skills on Students' 

Performance at University Level
16

)IJACSA( International 
Journal of Advanced 

Computer Science and 
Applications, Vol. 10, 

No.2, )2019(

Mar. 2019 CDD
Zainab Almugbel, 

Dr.Nahla El_Haggar, 
Neda Bugshan

 Automatic Structured Abstract for Research
 papers Supported by Tabular Format Using

NLP
17

https://ieeexplore.ieee.
org/abstract/docu-

ment/8648613/

Date Added to 
IEEE Xplore: 25 
February 2019

CDD Dr. Fawzia Awad Dr. 
Fanny Klett

Learning Analytics in Higher Education — 
The Path Toward Educational Management 

Intelligent Systems
18
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قسم العلوم المالية

 اسم المجلة العلمية
أو وعاء النشر

 تاريخ اإلنجاز أو
النشر

 الكلية /
الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

UTM Conference 2019  كلية المجتمع
القطيف

Dr. Siti Nurain 
Muhmad,

Wesam Salameh 
Alzboon

Fatima Alhamshary

The Impact of Insurance Company›s 
Profitability on

the Economic Growth: Case Study in
Amman Stock Exchange

1

Journal of the Acad-
emy of Marketing 

Science
يناير 2019  كلية المجتمع

بالدمام

د. سميرة خان
د. آنا خان

د. والء مجدي
د. ريم مطاحن

Conceptual model for Contact making 
attitude of users in Social Networking Sites: 

A case study of Facebook users«
2

Int. J. of Business Infor-
mation Systems مقبول للنشر

 كلية المجتمع
الدمام

 الجامعة االهلية
البحرين

Dr. Haifa FRAD
Dr. Ahmed Jedidi

Fintech Up-coming in Saudi Arabia: Study, 
analysis and recommendations 3

 مجلة كلية التجارة
 للبحوث العلمية، جامعة

 األسكندرية، العدد األول-
 يناير 2019م- المجلد )65(

الجزء الثانى

مارس 2020  كلية المجتمع
بالدمام د/رجب أبوحمد أمين

 األهمية النسبية للتأمين التكافلى مقارنة
بالتأمين التجارى

- دراسة تطبيقية –
4

قسم العلوم اإلدارية

 اسم المجلة العلمية
أو وعاء النشر

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

International journal of 
Financial Research Feb/2020 CCD

Dr. Farouq 
Altahtamouni, Dr. 
Reem Matahen, 
ms. Amna Qazaq

The mediating role of the capital structure, 
growth rate, and dividend policy in the 

relationship between return on equity and 
market to book value

1

International Journal of 
Research and Analyti-

cal Reviews
E -ISSN : 2348-1269

ISSN: 23495138
Volume 6 Issue 1
February-2019

Feb 2019
Qatif 

Community 
College

Deepa 
Priyanshu

Outcome Based Education Measurement 
in Business Management Diploma at 
Community College- A Case Study

2

 مجلة الجمعية السعودية
 لكليات المجتمع جامعة

الملك سعود
May -2019

Community 
College - 
Dammam

Dr. Sara Adam الجودة الشاملة -المرتكزات -المبادئ - المعوقات 3

 مجلة الجمعية السعودية
 لكليات المجتمع جامعة

الملك سعود
2019

Community 
College - 
Dammam

Dr. Sara Adam التخطيط االستراتيجي ورؤية المملكة 2030م 4

International Business 
Information Manage-

ment Association
IBIMA 2019

13-14, November

Imam 
Abdurahmen 

University,
dammam

Dr.Imen Gmach,
Dr.Lotfi Khrifich

Towards an approach
Of recommender system

Based on opinion
mining

5

Information Systems 
and Economic Intelli-

gence SIIE.2020

February 6-7-8, 
2020

Imam 
Abdurahmen 

University,
dammam

Dr.Imen Gmach,
Dr.Lotfi Khrifich

Vers une nouvelle
approche de processus

de systèmes de
recommandation

6
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نموذج رقم )٤٠(
أعداد البحوث والدراسات والمقاالت المنشورة في المجالت العالمية المصنفة

) ISI-SCOPUS(  عام 1441/1440هـ

قسم الحاسب

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

November 2019

Journal of Auto-
mation, Mobile 

Robotics & Intelli-
gent Systems

Community College, 
Imam Abdulrahman 
Bin Faisal University

Dr. Lobna Amouri
Evaluation of User Interface Performing 

a DVZ-Fuzzy Logic Pilot For Powered 
Wheelchair

1

Accepted )under press( Technology in 
society

Community College, 
Imam Abdulrahman 
Bin Faisal University

Rabab Ali

Loyalty of Young Female Arabic 
Customers Towards Recommendation 

Agents: A New Model for B2C 
E-Commerce.

2

Not yet )Accepted with 
revisions( 

notification date: 
27/02/2020

Social Network 
Analysis and 

Mining

Community College, 
Imam Abdulrahman 
Bin Faisal University

Dr. Soufien Jaffali Like-Tasted User Groups to Predict 
Ratings in Recommender Systems 3

 Accepted and Pub-
lished 29th March 

2019

 International 
Journal Infor-
mation and 

Communication 
Technology

  Community 
College, Imam 

Abdulrahman Bin 
Faisal University

 Dr. Aymen GHILEN
 Integration of a quantum scheme for 

key distribution and authentication 
within EAP-TLS protocol

4

Published on Novem-
ber 2019

 International 
Journal of Recent 
technology and 

Engineering

  Community 
College, Imam 

Abdulrahman Bin 
Faisal University

Sajithunisa Hussain , 
Rubina Khan

The impact and issues of E-learning 
with saudi arabian universities 

and schools a systematic literature 
evaluation

5

Published Feb 2020

International Jour-
nal of Innovative 
Technology and 
Exploring Engi-
neering )IJITEE(

Volume-9 Issue-4, 
February 2020, 

Page No. 615-618
)SCOPUS

Community College
 , Imam 

Abdulrahman Bin 
Faisal University

Dr. Mohamed 
Elkawkagy

Dr. Heba Elbeh

Improving AI Planning using Map 
Reduce 6
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قسم العلوم المالية

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

2019 Volume 14, issue 2, Banks 
and Bank Systems

Community College 
DAMMAM

Dr. Mona Halim. & 
Dr Hassan Hafez 

The Efficiency of Islamic Banks versus 
conventional Banks:

An empirical Study of an emerging 
Economy

1

2019
Journal of Theoretical 

and Applied Information 
Technology

Community College 
Qatif

Shiraz Hashim
And

Abdelrahman 
Altigani

OPTIMIZED HYBRID APPROACH TO 
SECURE

TRANSMITTED MESSAGES USING THE 
ADVANCED ENCRYPTION STANDARD 

AND THE WORD SHIFT
CODING PROTOCOL

2

2019

Published in Conference 
Proceedings

34th International Business 
Information Management 
Conference )IBIMA-2019(, 
November 13-14, 2019, 

Madrid, Spain.

Community College 
DAMMAM

Dr. Mejda 
DAKHLAOUI M. and 

Imen Fradj

Board Effectiveness and Firm 
Performance in Emerging Markets: 

Evidence from Tunisia
3

2019

International Conference 
on Economics and Business 

Management )ICEBM( 
27th-28th July, 2019, 

Ottawa, Canada

Community College 
DAMMAM

Dr. Mona Halim&
Dr. Walaa Magdy

Towards a supportive Ecosystem for 
entrepreneurship in Egypt &Saudi 

Arabia focusing on Women's 
entrepreneurship

4

2020

International Journal of 
Business Governance and 

Ethics, 2020, Vol. 14, N° 1, 
pp. 96-121.

Community College 
DAMMAM

Mejda DAKHLAOUI 
M. and GANA M. R

Ownership Structure and Cost of 
Equity Capital: Tunisian Evidence 5

قسم العلوم اإلدارية

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

17th March 
2019

International Conference on 
Advent Trends in Engineer-
ing, Science and Manage-

ment )ICATESM-2019(
International Journal of Engi-

neering & Technology
www.sciencepubco.com/

index.php/IJET

Qatif Community 
College Deepa Priyanshu

Service Learning and Community 
Engagement in community Colleges in 

Saudi Arabia – A Literature Review.
1

3/7/2020  االكاديمية األوروبية للدراسات
 القرانية /بالتعاون مع جامعة ليدز

/مانشستر

القطيف لبنى عبد الحفيظ جوانب بناء االنسان في القران الكريم 2
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نموذج رقم )٤١(
أعداد الكتب والمخطوطات والموسوعات والمعاجم المنشورة خالل عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٤٥(
أعداد األبحاث الممولة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٤3(
أعداد األبحاث الممولة من عمادة البحث العلمي عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٤٧(
أعداد البحوث التعاقدية مع المعاهد االستشارية خالل عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٤٢(
اإلصدارات العلمية المترجمة إلى اللغة العربية خالل العام الدراسي 1441/1440هـ

نموذج رقم )٤٦(
الكراسي العلمية خالل عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٤٤(
أعداد األبحاث الممولة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٤٨(
براءات االختراع المسجلة ألعضاء هيئة التدريس والباحثين والطالب خالل عام 1441/1440هـ

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
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 تاريخ
 بداية

 ونهاية
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

 من
 1رجب

1441هـ
 ولمدة
سنتين

معرفة الطالب 	 
والطالبات بآخر 

المستجدات 
وكذلك العقبات 

التي تواجه 
اإلمداد وذلك 

عن طريق حضور 
المؤتمرات 
والفعاليات 

التي تقوم بها 
الجمعية.

تسهيل عمل 	 
الباحثين في 

تخصص اإلمداد 
من منسوبي 
جامعة اإلمام 

عبد الرحمن بن 
فيصل.

دمج الخبرات 	 
األكاديمية 

بالخبرات المهنية.

تم التنسيق لرفع 	 
أسماء الطلبة 

الراغبين بحضور 
مؤتمر االمداد 

االلكتروني 
في جون )تأثير 

فايروس كورونا 
المستجد كوفيد 

-19 على االمداد( 
تم التنسيق لرفع 	 

أسماء الطلبة 
الراغبين للمشاركة 

بابتكاراتهم 
ومشاريعهم في 

المؤتمر.
تم إرسال عدد ٨3 	 

سيرة ذاتية من 
خريجي وخريجات 

اإلمداد.
 تم إرسال الخطة 	 

الدراسية للجمعية 
لتزويدنا بأسماء 

أساتذة للتدريس.
تم تزويد وكالة 	 

الدراسات 
والتطوير و 

خدمة المجتمع 
بأسماء األساتذة 

للمشاركة في 
إعداد التوصيفات 

الشاملة.

المشاركة 	 
بالندوات 

والفعاليات 
والتدريب لتنمية 

المهارات لدى 
الطرفين.

تقديم ما يلزم 	 
من تعاون تقني 

ومعلوماتي 
من دراسات 

وإحصاءات في 
تخصص الجمعية 

لجامعة اإلمام 
عبد الرحمن بن 

فيصل.
تسهيل مشاركة 	 

خبراء الطرفين 
في االجتماعات 

والبحوث 
والدراسات 
واستخدام 
اإلمكانيات 

المتاحة لدى 
الطرفين لدعم 

تقدم االتفاقية 
وتعزيز المصلحة 

المشتركة. 

 جمعية
 سالسل
 اإلمداد

والمشتريات
التعاون 

في 
المجاالت 

األكاديمية 
والعلمية 
والبحثية 

والتدريبية 
والثقافية 

والتطويرية 
وإجراء 

مشاريع 
األبحاث 

المشتركة 
وتنظيم 
الندوات 

والتدريب 
وخدمة 

المجتمع.

1 ذو 
القعدة 
1441 هـ
ولمدة 

عام قابل 
للتجديد. 

تعريف الطالب 	 
والطالبات 

بأهمية 
الشهادات 

االحترافية في 
مجال اإلمداد 
بسوق العمل.

تسهيل حصول 	 
الطالب 

والطالبات على 
الشهادات 

المهنية ذات 
العالقة 

بالتخصص.
دمج الخبرات 	 

األكاديمية 
بالخبرات المهنية.

تم التنسيق مع 	 
المعهد في 
إقامة ندوة 

تعريفية عن بعد 
بعنوان الشهادات 
المهنية االحترافية 

وأهميتها في 
سوق العمل 

مقدمة من قبل 
مدير معهد 

لوجستيات الشرق 
األوسط العالي.

إقامة تعاون 	 
مشترك بين 
الجهـتين في 

تطوير محتوى 
الدبلوم الحالي 

في الكلية.
عقد برامج قصيرة 	 

تساهم في 
صقل مهارات 

الطالب وتقديم 
برامج دولية لهم.

 معهد
 لوجستيات

 الشرق
 األوسط
العالي

نموذج رقم )٤9(
مذكرات )اتفاقيات( التفاهم المبرمة مع الجهات العلمية عام 1441/1440هـ
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 تاريخ بداية
 ونهاية

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

 االتفاقية
 سارية

 المفعول
 بدءا من

1441/2/29  
 ولمدة
 سنتين
 قابلة

للتجديد

اإلستفادة من 	 
خبرات القائمين 

في الشركة في 
تطوير البرامج 

واستحداث برامج 
أخرى تتواكب مع 

الثورة التكنولوجيا 
الرابعة.

ضم القائم على 	 
الشركة للجنة 

االستشارية للكلية 
لالستفادة من 

خبرته في مجال 
التقنية وسوق 

العمل.
تنفيذ برنامج 	 

االبتكار لطالب 
وطالبات كلية 

المجتمع وكان من 
نتائجه:

- 192 فكرة 
مبتكرة.

162 دراسة   -
جدوى.

- 136 اعداد 
نمذجة.

- 123 عرض 
نهائي.

- 130 طالب 
سيعرضون أكثر 
من 45 مشروعا 

رائدا
- تسهيل وصول 

رواد األعمال 
إلى الجهات 
االستثمارية.

اشتراك الجهة 	 
في تطوير 

برامج الكلية.
تم إشراف 	 

الشركة 
على تنفيذ 

مقرر اإلبتكار 
في الكلية 

وفق الخطة 
المرسومة له.

لم يتم إنجاز 	 
)4( بنود من 

االتفاقية 
بسبب جائحة 

كرونا.

تجهيز معمل 	 
ربوت وفق 
مواصفات 

محددة 
مع برامج 
التشغيل 
والكروت 

والضمانات 
والمادة 
العلمية 
الالزمة.

تدريب عدد 	 
)10( طالب 

في مقر 
الشركة.

ابتعاث 	 
طالبين سنويا 
للتدريب في 
مقر الشركة  

Megam لمدة 
٨ أسابيع.

اإلشراف على 	 
تنفيذ مقرر 

االبتكار لمدة 
فصل دراسي 

واحد.

 الشركة
 الدولية

 لالتصاالت
المحدودة

ITCL

تعاون 
معرفي 
يشمل 

دعم الكلية 
في المجال 

المعرفي 
واالكاديمي 
في تطوير 

البرامج 
وتوفير 
معامل 

متطورة 
وتدريب 
الطالب 

واألعضاء 
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نموذج رقم )٥٠(
التعاون العلمي مع المؤسسات العلمية داخل وخارج المملكة عام 1441/1440هـ

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

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

بحث علمي 
 المجلس العربي للتدريب
 واإلبداع الطالبي مشترك

بين الدول العربية
جامعة العين-االمارات العربية المتحدة

نموذج رقم )٥١(
المجالت العلمية الُمَحَكمة الصادرة بالجامعة خالل عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٥٢(
الجمعيات العلمية وأنشطتها خالل عام 1441/1440هـ

ال يوجد

ال يوجد



خامسـًا:
أنــشطة وخدمـــــات 

الرعاية الطالبيــة



٥9 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

نموذج رقم )٥3(
المحاضرات والندوات واللقاءات الثقافية خالل عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٥٤(
األنشطة التدريبية المقدمة للطالب خالل عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٥٥(
األنشطة االجتماعية المقدمة للطالب خالل عام 1441/1440هـ

عدد الطالب المستفيدين
نوع النشاط

)... محاضرة - ندوة - مسابقة( الكلية / الجهة م عنوان النشاط
إجمالي طالبات طالب

 كلية المجتمع شطر   مسابقة  15 -  15
1 ثقافي الطالب

عدد الطالب المستفيدين
نوع النشاط

)... محاضرة - ندوة - مسابقة( الكلية / الجهة م عنوان النشاط
إجمالي طالبات طالب

20 20 ورشة  - فن التظليل  المجتمع 1

50 50  - ورشة  فن الريزن  المجتمع 2

5  -   5  كلية المجتمع شطر  دورة تدريبية 
HTML  3  الطالب

75 70 5 اإلجمالي

عدد الطالب المستفيدين
نوع النشاط

)... محاضرة - ندوة - مسابقة( الكلية / الجهة م عنوان النشاط
إجمالي طالبات طالب

1000 1000 - 

 جلسة ترفية يتخللها ممارسة 
 بعض أنواع اللهو واللعب

 الترويحي تم تنسيقها من قبل
الطالبات

متنفس  المجتمع 1

٨00 ٨00  - زاجل  المجتمع رسائل وهدايا للطالبات 2

25 -   25  كلية المجتمع شطر  حفل
3  حفل المجلس الطالبي   الطالب

30 -   30  كلية المجتمع  شطر   حفل
 الطالب

 ختام األنشطة 
4 الالمنهجية

1٨55 1٨00 55 اإلجمالي



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٦٠

نموذج رقم )٥٦(
الحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة المنفذة خالل عام 1441/1440هـ 

نموذج رقم )٥9(
المعارض التي أقيمت خالل عام 1441/1440هـ

ال يوجد

ال يوجد

نموذج رقم )٥٧(
األنشطة الرياضية المقدمة للطالب خالل عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٥٨(
األنشطة الفنية المنفذة خالل عام 1441/1440هـ

عدد الطالب المستفيدين
نوع النشاط

)... محاضرة - ندوة - مسابقة( الكلية / الجهة م عنوان النشاط
إجمالي طالبات طالب

92 92  تحدي المشي لكلية  وكالة شؤون الطالبات مسابقة رياضية -
1 المجتمع

33 33 -  النادي الرياضي لكلية وكاله شؤون الطالبات مسابقة رياضية
2  المجتمع

15 - 15  كلية المجتمع شطر مسابقة رياضية 
3 بطولة لودو  الطالب

 كلية المجتمع شطر مسابقة رياضية  20 - 20
4   بطولة البلوت  الطالب

160 125 35 اإلجمالي

عدد الطالب المستفيدين
نوع النشاط

)... محاضرة - ندوة - مسابقة( الكلية / الجهة م عنوان النشاط
إجمالي طالبات طالب

15 - 15  كلية المجتمع شطر   تصوير فوتوغرافي
 الطالب

 أجمل صورة ) الفن 
الجميل ( 1



٦١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

نموذج رقم )٦٠(
أعداد الطالب والطالبات المستفيدين من خدمات صندوق الطالب والمبالغ المصروفة للعام 

1441/1440هـ

عدد الطالب المستفيدين  المبالغ المصروفة
)بالريال( نوع الخدمة م

إجمالي طالبات طالب

- - اإلعانات الشهرية - - 1

5 5 - 5500 ريال  اإلعانات المقطوعة 2

- - - السلف - 3

- - -  - تدريب وتشغيل الطالب 4

وحدة الخزائن وإحتياجاتها دعم األنشطة الطالبية 500 ريال للخزائن 5

- - - اإلجمالي

نموذج رقم )٦١(
أعداد تذاكر السفر والعودة المصروفة لطالب وطالبات الجامعة خالل العام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٦٥(
األندية الطالبية واألنشطة التي قدمتها خالل عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٦3(
أعداد الطالب المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية خالل عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٦٢(
عدد الوحدات السكنية والطالب المستفيدين منها خالل عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٦٤(
عدد الوجبات الغذائية المقدمة للطلبة والطالبات خالل العام 1441/1440هـ

ال يوجد مخصصات من صندوق الطالب لكلية المجتمع في هذا البند

ال يوجد

ال ينطبق

ال يوجد مخصصات من صندوق الطالب لكلية المجتمع في هذا البند

ال ينطبق



سادسـًا:
خدمــة المجتـــمع



٦3 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

نموذج رقم )٦٦(
الدورات والبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع عام 

1441/1440هـ

قسم العلوم المالية

 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

 عضو هيئة تدريس
واحد

د. منى حليم

 طلبة
وخريجين 10 ساعتان  كلية ٨/2019/10

المجتمع

 كلية
 المجتمع
 – مركز

 الخريجين
 والتنمية
المهنية

 كيف تبدأ
 مشروعك
الصغير

1

 عضو هيئة تدريس
واحد

د. منى حليم

 طلبة
وخريجين 23 ساعتان 2019/10/1

 كلية
 المجتمع
 – مركز

 الخريجين
 والتنمية
المهنية

 كلية
المجتمع

 التسويق
2 الذاتي

 عضو هيئة تدريس
واحد

د. منى حليم

 طلبة
 وخريجين

 وأعضاء من
 خارج الجامعة

24 6 
 ساعات

 ،7 ، 5
 2019/11/10

 كلية
 المجتمع
 – وكالة
التدريب

 كلية
المجتمع

 دراسة الجدوى
 وتقييم

المشروعات
3

 عضو هيئة تدريس
واحد

د. والء مجدي

 طلبة
وخريجين 50 ساعتان

2019/11/5
 فصل ثانى

2/1٨
2020

 كلية
 المجتمع
 – مركز

 الخريجين
 والتنمية
المهنية

 كلية
المجتمع

كيفية كتابة  
السيرة الذاتية 
واجتياز مقابلة 

التوظيف

4

 عضو هيئة تدريس
واحد

 م. شيراز

 طالبات 
 المستوى

الثالث
 45 ساعتان   

2019\11\05

 كلية
 المجتمع
بالقطيف

 القاعة 
 متعددة
االغراض

 الرياضيات 
التجارية 5

 عضو هيئة تدريس
واحد

 د. رجب أبوحمد 
أمين

 طالبات 
47  وخريجات

6 
ساعات
) 3أيام( 

 ,16 ,11 ,9
2020

 كلية
المجتمع

 كلية 
المجتمع

 أساسيات
6  التأمين

 عضو هيئة تدريس
واحد

مهيرة مقدادي
طالبات   40 6 

ساعات  2020-2019  كلية
المجتمع القطيف   مبادئ 

المحاسبة 7

 عضو هيئة تدريس
واحد

 د. ماجدة الدخالوى

-طالبات 
خريجات - 9 ٨ 

ساعات

-02-09
2020

-02-11
2020

-02-16
2020

-02-1٨
2020

 كلية
 المجتمع -
القطيف

 كلية
 المجتمع -

الدمام

 دورة الشهادة
 العامة

 للتعامل
 في األوراق

المالية

٨



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٦٤

قسم العلوم اإلدارية

 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

 عضو هيئة تدريس
واحد

م.العنود المغلوث

 طالبات
 من الكلية
وخارجها

7 3 أيام -19-11
2019/11/26

 كلية
المتجمع المتجمع

 التصميم
 باستخدام

 برنامج
الفوتوشوب

1

 عضو هيئة تدريس
واحد

د.صدام الدراوشة

 منسوبي
 كلية المجتمع

 وأفراد
المجتمع

20  يوم/
ساعاتان

1441/3/1 
هـ

 كلية
المجتمع  المجتمع

 التفكير 
 اإلبتكاري

  وإتخاذ القرار
2

 عضو هيئة تدريس
واحد

د. صدام الدراوشة

 طالبات
 من الكلية
وخارجها

50-40  يوم/
ساعتين

الفصل 
الثاني

 كلية
المجتمع المجتمع

 مهارات 
 التواصل في
سوق العمل

3

 عضو هيئة تدريس
واحد

د.صدام الدراوشة

 طالبات
 من الكلية
وخارجها

12
 3 أيام

6 
ساعات

24,29 
 اكتوبر و
 5 نوفمبر

2019

 كلية
المجتمع المجتمع تسويق الذات 4

قسم الحاسب

 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

عضو هيئة تدريس.
سناء جورانة طالبات 22

3 أيام
 

6ساعات
2019-9-27  كلية

المجتمع
 كلية

المجتمع

 صيانة
 الحاسب
 اآللي

والجوال

1

 عضو هيئة تدريس
واحد

د. فدوى السليم

 طالبات
 ومجتمع
محلي

20 4 
ساعات 2020-4-9 online

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 سفير مناعة
المجتمع 2

 عضو هيئة تدريس
واحد

د. سفيان جفالي

 طالب
وخريجين 5

4  أيام

٨ساعات

 17/15/10/٨
مارس 
2020

 كلية
 المجتمع

الراكة

 كلية
 المجتمع
بالدمام

HTML5: 
 أساسيات

 تطوير
التطبيقات

3

 عضو هيئة تدريس
واحد

م/أمل نوري

 طالب
 واعضاء هيئة

التدريس
30 ساعتين -11-19

2019 بهو الكلية
 كلية

 المجتمع
بالدمام

مشروع بوابة 
الياحثين في 
جامعة االمام 
عبد الرحمن 
بن فيصل

4

 عضو هيئة تدريس
واحد

د.فدوى السليم

مجتمع
محلي 20 4 

ساعات

14&13 
 رمضان
1441

online  التعليم
المستمر

Microsoft
Access 5

 عضو هيئة تدريس
واحد

د.فدوى السليم

مجتمع
محلي 20 4 

ساعات
شوال 
1441 online  التعليم

المستمر
Microsoft

Excel 6

 عضو هيئة تدريس
واحد

د.نهلة الحجار

 طلبة
 وأعضاء عيئة

التدريس
355  3 أيام

6ساعات

2٨ ،12
 نوفمبر
2019

المسرح
 كلية

 المجتمع
بالدمام

Cyber 
Security 7



٦٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

نموذج رقم )٦٧(
الندوات والمحاضرات العامة المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٦٨(
االستشارات والدراسات الفنية والمهنية المقدمة لمؤسسات وهيئات المجتمع عام 

1441/1440هـ

نموذج رقم )٦9(
الشراكات المجتمعية التي تم إبرامها عام 1441/1440هـ   

 عدد أعضاء
 هيئة التدريس
 المشاركين في
 تقديم الدورة أو

البرنامج

نوع المستفيدين  عدد
المستفيدين

 تاريخ
 الندوة أو
المحاضرة

 مكان انعقاد
 الندوة أو
المحاضرة

 الكلية /
الجهة

 اسم الندوة أو
المحاضرة م

عضو تدريس )1(
د. أحالم قنديل

 منسوبي الكلية من 
 هيئة تعليمية وإدارية

 وطالبات والدعوة
عامة للمجتمع

100  1441/2/2٨  مسرح كلية 
المجتمع

 مبادرة
بيان

 الطب الوقائي 
1 في اإلسالم

عضو تدريس )1(
د. لبنى مهدي

 منسوبي الكلية من 
 هيئة تعليمية وإدارية

 وطالبات والدعوة
عامة للمجتمع

77  1441/2/2٨  مسرح كلية 
المجتمع

 مبادرة
بيان

 المنهج النبوي 
 في االصالح
 االجتماعي

2

عضو تدريس )1(
د. سناء سليم

 منسوبي الكلية من 
 هيئة تعليمية وإدارية

 وطالبات والدعوة
عامة للمجتمع

50  مسرح كلية  1441/3/23 
المجتمع

 مبادرة
بيان

 المعامالت 
 المصرفية
االسالمية

3

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

1442-1441

 المستثمرون بالسوق المالي
 السعودي
)تداول( كلية المجتمع

The investigation of forecasting 
market index by sectoral indices

بحث مجتمعي
الدكتور فاروق التهتموني

االستاذة امنة قزق
االستاذة شيخة اليوسف

1

 الفئات
المستفيدة نبذة مختصرة عن مجال الشراكة  الجهة المبرم

معها الشراكة

نوع الشراكة
)محلية / 

دولية(

 مسمى الشراكة
المجتمعية م

نزالء السجون   االستشارات القانونية، التدريب، 
المشاريع الصغيرة جمعية تراحم   محلية

 شراكة بخصوص مبادرة 
إصالح

)تحت اإلعداد(
1



سابعـًا:
تنمية القوى العاملة 

واإلدارة والتشغيل



٦٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

نموذج رقم )٧٠(
الوظائف اإلدارية والصحية ووظائف المستخدمين والعمال عام 1441/1440هـ

نموذج رقم )٧١(
الجهاز اإلداري والفني والصحي حسب المؤهل عام 1441/1440هـ )*(

اإلجمالي العمال المستخدمون  الوظائف
)*( الصحية

 الوظائف  اإلدارية
والفنية

الجنسية الكلية / الجهة

مجموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

37 33 4 - - - - 1 - 32 4 سعودي

كلية المجتمع
- - - - - - - - - - - غير سعودي

37 33 4 اإلجمالي

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

اإلجمالي أخرى  دبلوم
متوسط بكالوريوس ماجستير دكتوراه

الجنسية  الكلية /
الجهة

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

37 33 4 6 2 6 1 20 1 1 - - - سعودي
 كلية

المجتمع
- - - - - - - - - - - - -  غير

سعودي

37 33 4 اإلجمالي

)*( ال يدخل ضمن هذا الجدول أعضاء هيئة التدريس.
)*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة بهذا الجدول مع األعداد الواردة بالجدول )70(.



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٦٨

نموذج رقم )٧٤(
الدورات التدريبية التي حصل عليها الموظفون داخل الجامعة خالل عام 1441/1440هـ )*(

 الكلية / الجهة التابع
لها الموظف

 عدد الموظفين
الذين تم تدريبهم تاريخ الدورة مكان انعقاد 

الدورة اسم الدورة م

إناث ذكور

كلية المجتمع  ٨ 1  ربيع أول 1441هـ 
24

 كلية المجتمع 
بالدمام التفكير اإليجابي  1

كلية المجتمع 3 2

 الفصل الدراسي
 الثاني للعام

الجامعي
1440-1441ه 

 كلية المجتمع
بالدمام برنامج ابتكر 2

)*( ال يدخل ضمن هذا الجدول أعضاء هيئة التدريس.

نموذج رقم )٧٢(
الدورات التدريبية التي حصل عليها موظفو الجامعة داخل المملكة خالل عام 1441/1440هـ )*(

 الكلية / الجهة التابع
لها الموظف

 عدد الموظفين
الذين تم تدريبهم تاريخ الدورة مكان انعقاد 

الدورة اسم الدورة م

كلية المجتمع  9  ربيع أول 1441هـ 
24

 كلية المجتمع 
بالدمام التفكير اإليجابي  1

كلية المجتمع 5

 الفصل الدراسي
 الثاني للعام

الجامعي
1440-1441ه 

 كلية المجتمع
بالدمام برنامج ابتكر 2

)*( ال يدخل ضمن هذا الجدول أعضاء هيئة التدريس.

نموذج رقم )٧3(
الدورات التدريبية التي حصل عليها موظفو الجامعة خارج المملكة خالل عام 1441/1440هـ

ال يوجد
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    2/5 - الخطوات المتخذة هذا العام لتحقيق األهداف التالية:

تقليص إجراءات سير المعامالت، والقضاء على األعمال المتكررة.	 
إعادة الهيكلة للكلية واعتمادها من مجلس الكلية  -

اصدار تعاميم لتوضيح المهام  -

زيادة ميكنة العمل واستخدام التقنيات الحديثة في العملية اإلدارية.	 
استخدام التوقيع االلكتروني النهاء المعامالت الكترونيًا  -
عقد االجتماعات عن بعد من خالل التطبيقات المتعددة  -

اعتماد حزمة من المؤشرات األداء وربطها باالهداف االستراتيجية للكلية  -
عقد عدد من االجتماعات الممهدة لتنفيذ توصيات اعتماد شهادة االيزو  -

التواصل مع المستفيدين وحل مشاكلهم الكترونيا عن بعد  -

تطوير األساليب التنظيمية واإلدارية.	 
 )ISO 2015, 9001( المضي قدمًا في االلتزام بمعايير وسياسات إدارة نظام الجودة  -

    وتحديث النماذج واألكواد واإلجراءات وفق المستجدات ووفق لوائح ومتطلبات شهادة 
    اآليزو.



ثامنــًا:
المبادرات التطويرية وشبكات 

وأنظمة المعلومات
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نموذج رقم )٧٥(
الدورات التدريبية التي حصل عليها موظفو الجامعة داخل المملكة خالل عام 1441/1440هـ )*(

الفئات المستهدفة من المشروع نسبة اإلنجاز وصف مختصر للمشروع اسم المشروع م

 \Customer with following 
diseases : Diabetes, Collesterol, 

Pressur
 %100 

Website that provide appropriate 
meals depending on the diseases 

and budget of the customer   
Smart Restaurant  1 

 People 
Food trucks %100   Application for management the 

delivery from food trucks  Mini Food Trucks 2 

People   %75  Application for management 
rental of equipment  

  Equipment rental 
site 3 

Patients of critical and special 
diseases %٨0 

Application for reserving places 
in special hospitals for critical 

diseases 
Healing  4 

Unemployed talented people 
and the society   %70 

Application for connecting 
unemployed talented people with 
the society to invest their talents 

to earn for living 

Talented 5 

The security department in IAU 
and all employers and students %100 

Application to full automate the 
jobs of the security department in 

our university 
Security 6

All students, faculties and stuff 
working in CCD %70 website that help find missing 

items inside college buildings  
Lost and found 

system 7

Any person wants to sell a 
product  %90 website that sell a second hand 

Cosmetics products
Cosmetics reuse 

system ٨

All students, faculties and stuff 
working in IAU %90 

It aims to bring researchers & 
students closer together, 

encourage 
interdisciplinary research in IAU 

Research portal  9

All students, faculties and stuff 
working in IAU %90  

It is a website to fill gaps between 
the graduates and jobs, we made 
it easier to find the available jobs 
as soon as they graduate in IAU 

Pathway To a job  10

Any person want to visit KSA %90 

website which includes the 
historical places of Saudi Arabia, 
which shows the ancient places 

from many years ago 

Ancient collections 
of Saudi Arabia 11

Jobless 
Patients  %99 

Application belongs to the 
ministry of health, specifically to 
help the non-staff doctors and 

nurses also the patients who can’t 
go to the hospital 

We care 12

Busy women 
 People looking for comfort in 

driving  
%٨0 

It is a website that facilitate the 
ability of ordering cars services to 
people who are unable to visit car 

workshop 

Online Car Services 13

Sports clubs 
Sports coach 

People looking for health and 
fitness 

%100 

Application that serves the 
community in terms of sports as it 
brings together sports clubs and 

personal trainers 

My Fitness 14
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نموذج رقم )٧٦(
أبرز المبادرات والبرامج والمشاريع التطويرية عام 1441/1440هـ  

 أبرز المنجزات
 نسبة

 المتحقق
خالل العام

 الفئة
اسم )المبادرة /  وصف مختصر عن األهداف المستهدفة

البرنامج / المشروع(  م

 ارتفاع مستوى الطالب
 في التحصيل الدراسي
  الحد المقررات الصعبة
 عندما تم إتاحته على

 شكل فيديوهات على
القناة

%60
 الطالب

 واألعضاء
بالقسم

رفع مستوي التحصيل الدراسي 	 
والتوعية لدى الطلبة والطالبات

زيادة معدالت الطلبة والطالبات 	 
مستوي  وانخفاض  دراسيًا 
الشرح  اتاحة  خالل  من  التعثر 
للمحاضرات وحل تطبيقات في 

إي وقت لهم.
مع 	  واألعضاء  الطالب  تفاعل 

يشارك  حيث  البعض  بعضهم 
اثراء  في  والطالبات  األعضاء 
خالل  من  سواء  القناة  محتوى 
قبل  من  محاضرات  تقديم 
الطالبات  خالل  من  او  األعضاء 

المتميزات كتعليم األقران. 
وسريعة 	  سهلة  وسيلة  توفير 

الحصول  من  تمكنهم  للطالب 
أي  في  المعلومات  على 
للدروس  مراجعة  سواء  وقت 
االخبار  اهم  على  التعرف  او 
األنشطة   – التدريبية  والدورات 
المقدمة – التقويم الدراسي – 
وملتقيات   – االختبارات  مواعيد 
التوظف وما الى ذلك من اخبار 

المهمة 	  باألحداث  التوعية 
والكلية  القسم  في  تقع  التي 
بصفة  المملكة  أو  والجامعة 
عامة بما يخدم العملية التعليمية 

وتطورها. 

 تدشين قناة
 تعليمية واخبارية
 وتوعوية لقسم
 العلوم المالية
 يشارك فيها

 األعضاء والطالب
 بالقسم

1 

تشكيل لجنة العمل
تصميم الشعار

 إعداد فيديو توعية
للحملة

وضع خطة التنفيذ

%20  جميع فئات
المجتمع حملة لشكر النعم	   كالبنيان-واعي-

لتدوم 2

تم إنجازه كاماًل %100

 منسوبات
 الكلية من
 طالبات

وموظفات

الكتب 	  لوقف  دائم  مشروع 
وإعادة  اإلعارة  يتيح  العلمية 

تدوير الكتب

 كالبنيان-العلم 
النافع 3

تم تنفيذه كاماًل لطالبات 
وطالب المستوى 

الخامس لجميع 
تخصصات الكلية خالل 
الفصل األول من العام 

الجامعي الحالي

%100

 طالب
 وطالبات
 مستوى
 خامس

للعملية 	  محور  الطالب  جعل 
التلقين  عن  بإبعاده  التعليمية 
وحثه على البحث ودراسة الحالة

 استراتيجية جعل 
 الطالب محور

العملية التعليمية
4
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 أبرز المنجزات
 نسبة

 المتحقق
خالل العام

 الفئة
اسم )المبادرة /  وصف مختصر عن األهداف المستهدفة

البرنامج / المشروع(  م

أبرز المنجزات :
عمل عدد )3( . 1

ورش تعريفية 
عن مبادرة دعم 

الطالبي
تطبيق االشراف . 2

االلكتروني 
والذي سهل 

عملية التواصل 
بين المشرف 

والطالب 
إنخفاض عدد . 3

المتعثرين
إنخفا ض عدد . 4

الموشكين 
على التعثر في 
المقررات الكثر 

صعويه عن العام 
الماضي

زيادة عدد . 5
األنشطه 

الطالبيه المرغوبه 
لدى الطالب 

مقارنة بالعام 
الماضي

زيادة الدروس . 6
االضافيه ودروس 

تعليم االقران 

%100 الطلبة

الطالبي 	  للدعم  متكامل  برنامج 
اإلشراف   : مجاالت  يشمل 

األكاديمي،
 واإلرشاد النفسي واالجتماعي، 	 

والدروس اإلضافية، واألنشطة 
الطالبية

الهدف خفض نسبة التعثر	 
ورفع المعدل التراكمي 	 

 مبادرة تطوير الدعم
الطالبي 5



تاسعــًا:
المشروعات وبرامج التشغيل 

والصيانة والنظافة
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نموذج رقم )٧٧(
بيان عن وضع المشاريع والبرامج تحت التنفيذ في تاريخ ...........

ال يوجد



عاشرًا:
اإلنجــازات والمعوقــات 

والمقترحات
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نموذج رقم )٧٨(
اإلنجازات والمشاكل والصعوبات التي واجهت الجهة ومقترحات عالجها في عام 1441/1440هـ

نوع النشاط
)... محاضرة - ندوة - مسابقة(

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

تم حلها بعقد عدد من االجتماعات التوضيحية 
مع األعضاء والطالب وبظهور نتائج الفصل 

الدراسي األول.

صعوبة تقبل الطالب 	 
والطالبات واألعضاء 

للتغيير
تفاوت استيعاب الفكرة 	 

بين االعضاء

تطبيق استراتيجية جعل الطالب 
محور العملية التعليمية 1

قسم العلوم المالية

 عدم توفر التسهيالت 
 المطلوبة لعدم وجود ميزانية

كافية للكلية

  تشجيع األعضاء على البحث 
العلمي و تطوير اآلداء التدريس 

من خالل إنشاء بريد إلكتروني 
باسم إنجازات أعضاء القسم 
يرسل إليه األعضاء انجازاتهم 
العلمية و العملية في كافة 

المجاالت في كل فصل دراسي 
و يجري تقييمها و تكريمهم في 

نهاية الفصل الدراسي.

2

 عدم توفر كافة الكتب 
 والمصادر المطلوبة في

المكتبة

تطوير البرامج األكاديمية 
التعليمية من خالل تطبيق 

المعايير بما يتفق مع فلسفة 
ومبادئ الجودة والتميز في األداء 

3

التوجيه واإلرشاد ألعضاء هيئة 
التدريس في ضوء نتائج التقويم 

المستمر للفاعلية التعليمية.
4

 عدم التزام كافة الطالبات
 بحضور االجتماعات

التواصل الدائم مع الطالبات 
والمعالجة الفورية ألى مشكالت 

يوجهونها 
5

 عدم توفر التسهيالت 
 المطلوبة لعدم وجود ميزانية

 كافية للكلية

إقامة العيد من الفاعليات 
والزيارات لعدد من األماكن 

الهامة في المملكة 
6

-
 اشتراك الطالبات في 

المسابقات اإلقليمية وتمثيل 
الكلية تمثيل مشرف بالفوز 

7

قسم العلوم اإلدارية

 بدء العمل على فصل المسارات والمقررات 
 وأعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع وكالة

.الشؤون األكاديمية

 الفصل بين قسمي العلوم 
 اإلدارية والعلوم المالية

 تأسيس قسم جديد
)قسم العلوم اإلدارية ( ٨

 بدء العمل على استقطاب أعضاء هيئة 
.تدريس تخصص الموارد البشرية

 افتقاد القسم ألعضاء
 متخصصين في الموارد

  البشرية

 العمل على تطوير برنامج 
الموارد البشرية والتحديث على 

خطته الدراسية.
9

 العمل على هذه التعديالت إلطالق البرنامج
 بشكله النهائي

 الفترة الزمنية الطويلة التي
 تستغرقها لجنة الخطط

 الدراسية في مراجعة الوثائق
 وتداخل المالحظات ما بين

نماذج 2017 و 201٨

 العمل على إنشاء برنامج 
التسويق الرقمي من خالل لجنة 

التطوير
10
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نوع النشاط
)... محاضرة - ندوة - مسابقة(

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

 قسم الحاسب

الفوز بالمركز الثالث بمسابقة 
هاكاثون -مليون -متطوع بتطبيق 

volunteer app من أمانة 
الشرقية

11

 عدم موافقه الجامعة في 
 البداية علي اعتماد فتح
 البرنامج لعدم مالءمته

لمستوى الدبلوم

موافقه الجامعة علي فتح برنامج 
الروبوت . 12

 انشغال األعضاء بالعبء
 التدريسي

استكمال خطوات انشاء البرامج 
االكاديميه و استكمال العمل في 

تطوير البرامج االكاديميه للعمل 
بها العام القادم باذن الله 

12

 انشغال األعضاء بالعبء
 التدريسي

تقديم عدة دورات تدربية 
للشهادات االحترافية 13

التنسيق بين األعضاء النجاز األبحاث المشتركه  انشغال األعضاء بالعبء
  التدريسي

نشاط البحث العلمي لدي 
األعضاء   14

اشتراك الطالب في المؤتمرات 
بأبحاث  و بوسترات 15

استكمال العمل في تطوير 
البرامج االكاديميه للعمل بها 

العام القادم باذن الله
16

الشؤون األكادمية

اللقاء االول للمشرفين 
والمشرفات االكاديميات 

2019-09-30
17

اللقاء الثاني للمشرفين 
والمشرفات االكاديميات

2019-12-4
1٨

اللقاء الثالث للمشرفين 
والمشرفات االكاديميات 

2020-2-
19

اليوم التسويقي لمركز االرشاد 
الجامعي ووحداته 20

لقاء المستويات )التعلم باألقران( 21

فعالية التكيف مع الحياة الجامعية 22
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نوع النشاط
)... محاضرة - ندوة - مسابقة(

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

الشؤون األكاديمية

تخصيص ساعه بجدول الطالبات لتقديم ورش 
المهارات الحياتية والمهارات الدراسية

 ضعف  اقبال الطلبة  على
 حضور الورش التدريبية بالرغم

 من تقديم شهادات حضور
للتعزيز

ورشة االستاذية الراعية 23

ورشة ادارة االزمات 24

ورشة المرونة النفسية 25

برنامج مد يدك واصنع الفرق 26

ورشة إ دارة الضغوط 27

ورشة التواصل الرحيم 2٨

فعالية )معني( 29

ورشة االستعداد لالختبار 30

ورشة حقوقي وواجباتي 31

ورشة ادارة الغضب 32

تخصيص ميزانية لفعاليات الوحدة  ضعف الميزانيات إلقامة
الفعاليات 33 ورشة ادارة الضغوط

توفير طابعة ملونة خاصة للوحدة  عدم وجود طابعة ملونه خاصة
بالوحدة

ورشة االستذكار الفعال  لطالبات 
السنه التحضيرية 34

 توفير شريحة جوال للتواصل مع الطلبة وقت
الحاجة

 عدم وجود خاصية الصفر
 بجهاز السيسكو للتواصل مع

الطالبات وقت الحاجة

ورشة اساليب التعامل مع العنف 
االسري- اليوم االول 35

ورشة أساليب  التعامل مع 
العنف االسري- اليوم الثاني 36

فعالية من اكون ؟ يوم القياس 
النفسي 37

تكريم طالبات صديقات االرشاد 3٨
المشاركة في تنفيذ مبادرة 

الدعم الطالبي )المحور النفسي 
االجتماعي(

39

تقديم الورش التالية لطالبات 
االنذار االول 

)بالفصل االول والثاني(
الدافعية – العزو – التسويف 

االكاديمي- تدوين المالحظات 
–ادارة الضغوط –االستعداد 

لالختبار
تقديم الورش التالية لطالبات 
االنذار الثاني)بالفصل االول 

والثاني(
ادارة الضغوط – التعامل 

االيجابي مع المشكالت –مهارات 
التفكير – االستعداد لالختبار

40

لقاء المستويات)التعلم باألقران( 41
التكيف مع الحياة الجامعية 42

بالهمة نحو القمة 43
ادارة االزمات 44

ادارة الضغوط 45
فعالية )معني( 46
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نوع النشاط
)... محاضرة - ندوة - مسابقة(

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

الشؤون األكادمية

المرونة النفسية 47

ادارة الذات 4٨

التواصل مع منسقة السنة التحضيرية 
واالتفاق مع أحدى االستاذات في مقرر معين 
لمدة ساعة واعطاء ورش المركز بناء على توزيع 

الشعب.

قلة عدد حضور الطالبات 
الورش التدريبية المقامة من 
قبل الوحدة في الكلية، على 
الرغم من االعالن عنها في 

عدة اماكن.

حقوقي وواجباتي الجامعية 49

التواصل الرحيم 50

فعالية )من اكون( 51

الدافعية 52

التسويف األكاديمي 53

المذاكرة الفعالة 54

تدوين المالحظات 55

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
 تحسين البيئة التدريبية وتحسين الضيافة 

واختيار وقت يناسب الجميع خالف نهاية الدوام 
ونهاية األسبوع

56 زيادة عدد الكورسات التدريبية عدد الحضور ضعيف

تجهيز قاعة بالمبنى الجديد تحتوي على 
مساحات ومقاعد أكثر وتأمين دخول العنصر 

الرجالي لها
-الصيانة الدورية وتجديد أجهزة التحكم  

والميكروفونات 

ضيق القاعة واالعطال الفنية 
الخاصة بأجهزة التحكم واألجهزة 

الصوتية 

استحداث استبانات ما بعد الدورة 
التدريبية خاصة بالوحدة  57

توزيع نموذج القياس من بداية الفصل على 
األعضاء وتذكيرهم بتعبئته كل فترة 

عزوف األعضاء عن تعبئة 
نموذج قياس األثر 

استحداث نموذج قياس األثر 
لمتابعة تطبيق المعرفة المكتسبة 

من الدورات المقدمة 
5٨

تخصيص مكافآت للمدربين من خارج الجامعة  
من ميزانية الكلية.

ال يوجد مكافآت للمدربين 
بجانب شهادة الشكر

التعامل مع مدربين أكفاء من 
خارج وداخل الجامعة باإلضافة 

الى مدربي عمادة التطوير 
59

- -

استقبال مراجعي اعتماد شهادة 
االيزو )ISO 9001:2015( وإعالن 
استمرار اعتماد الشهادة للكلية 

مدة عامين.

60

االبقاء على المؤشرات الرئيسية ذات الصلة 
الرئيسية بالخطة االستراتيجية.

-دمج بعض المؤشرات.

كثرة مؤشرات األداء المرتبطة 
بأعمال ومهام في الكلية.

االنتهاء من إعداد الخطة 
االستراتيجية للكلية والخطة 

التنفيذية الزمنية.
61

-  إعداد هيكلة لتطوير البرامج على مستوى 
الكلية واألقسام.

-عقد االجتماعات التنسيقية المتعددة بين وكالة 
الدراسات والتطوير ولجان التطوير من جهة 

وأعضاء لجنة الخطط الدراسية بوكالة الشؤون 
األكاديمية الجامعية من جهة أخرى.

ضغط العمل على األعضاء 
جراء تأخر اللجنة الدائمة في 
الرد على المالحظات و أعباء 

العملية التعليمية وإنجاز مهام 
تطوير البرامج.

وصول البرامج األكاديمية 
والمستحدثة المرحلة النهائية 

من اإلنجاز والتهيؤ لفتحها العام 
المقبل وهي:

1-  برنامج التأمين 
2-  برنامج ادارة سالسل االمداد

3-  برنامج الموارد البشرية
4-  برنامج التسويق الرقمي

5-  برنامج أمن وشبكات الحاسب 
6-  برنامج البرمجة وتطبيقات 

     االجهزة الذكية.
7- برنامج قواعد البيانات وتطوير   

    الويب.

62
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نوع النشاط
)... محاضرة - ندوة - مسابقة(

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

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

- التداخل بين برنامج الربوت 
واألنظمة المؤقته

البدء في الخطوات األولى 
إلنشاء برامج تتواكب مع الثورة 

الصناعية الرابعة، من مثل :
   - برنامج دبلوم الربوتات.

   - برنامج دبلوم ) الفنتك( المالية 
     الرقمية.

  - برنامج درونز.

63

- -

تنفيذ برنامج تدريبي عن )االبتكار( 
في الفصل الدراسي األول لمدة 

أسبوع بأسم )ابتكر(، ضم نخبة 
من ريادي األعمال والمدربين في 

هذا المجال في المملكة
منهم:

 االستاذة/ مروة عبيد
المهندس/ عبدالله سحاب
المهندس/ ياسر الفرحان

المهندس/ مهند النابلسي 

64

تحديد مشرفين ومنسقين للحضور ولغياب من 
أعضاء الهيئة التعليمية من األقسام.

- بط تكليفات البرنامج ببعض القدرات 
الدراسية.

- تأجيل موعد تسليم بعض التكليفات.
- االنتقال إلى تنفيذ الورش إلى الوسائط و 

التطبيقات اإللكترونية واالشراف على الحصول 
على الحضور والغياب والمدخالت.

-فتح )بثوث( مساندة خارج وقت المحاضرات 
والورش لتتلقى االستشارات واالجابة عليها.

- االستعانة بتطبيق )واتس أب( ألنشاء 
)11( مجموعة واتس أب لتسهيل التواصل 
مع الطالبات وحل المشاكل واالجابة على 

استفساراتهم.

-صعوبة تنظيم حضور الطالب 
والطالبات للورش حيث بلغ 
عددهم)600( طالبًا وطالبة.

-عدم تجاوب الطالبات لتسليم 
األعمال في الوقت المحدد.
-تداخل التكليفات المتعلقة 

بالبرنامج مع مواعيد امتحانات 
الطالبات.

-جائحة كورونا التي حالت 
دون التنفيذ المباشر للورش 
المباشرة على مسرح الكلية.
-صعوبة استيعاب الطالبات 

لبعض المصطلحات ومتطلبات 
البرنامج.

االشراف التنفيذي على برنامج 
)االبتكار( في الفصل الدراسي 
الثاني الذي يهدف إلى تحويل 

طالب كلية المجتع )خريجي 
هذا العام( إلى رواد ومبتكرين 

ومؤسسي شركات ناشئة تحت 
إشراف المهندس عبدالله سحاب  

المتخصص في اإلشراف على 
إنشاء الشركات الناشئة وريادي 

األعمال، وقد استمر مدة فصل 
دراسي كامل انتهى بتقديم 

الطالب:
)192( فكرة مبتكرة.

 )162مشروع( أتمت دراسة 
الجدوى.

)136 مشروع( أعدت النمذجة.
)123 مشروع( أعدت العرض 

النهائي. 

65

- -

استكمال االجتماع مع أرباب 
العمل لتطوير البرامج ومناقشة 
التحديات التي تناسب أن تكون 
بذرة لمشاريع ريادية ، من مثل:

-  شركة ناقل
-  الجوازات

-  الحرس الوطني
-  مستشفى الملك فهد 

التخصصي
-  نادي االتفاق

-  شركة بوبا
-  شركة زين

-  فندق موفنبيك
-  مطار الملك فهد

-  شركة the space لتشغيل 
الحاضنات

-   شركة سحاب هوب
-  أمانة المنطقة الشرقية

66
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نوع النشاط
)... محاضرة - ندوة - مسابقة(

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

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

وضع خطط زمنية لإلنجاز على االتجاهين 
وتحديد منسقين في كل.

ضغط العمل بين تطوير 
البرامج، وضمان جودة البرامج، 

وضمان جودة البرامج الحالية.

استكمال ملفات ووثائق ضمان 
الجودة للبرامج الحالية في الكلية 67

-
النقاش واالتفاق على 

التحديات الرئيسية وابتكار حلول 
مناسبة ومعقولة.

إعداد آلية وخطة طارئة لقياس 
نواتج التعلم لمقررات الفصل 

الدراسي األول من العام 
الجامعي 1440-1441هـ. 

6٨

التواصل مع المرشحين وحثهم على التقديم 
من جديد.

تقليص عدد المرشحين بسبب 
عدم استكمالهم لملفاتهم.

اإلشراف على ترشيح 
المستحقين لجائزة التميز في 

كلية المجتمع.
69

- -
اإلشراف على تنفيذ توصيات 

اجتماع  اللجنة االستشارية للكلية 
للعام الجامعي 2019-201٨

70

- - تحديث أعضاء اللجنة االستشارية 
للكلية. 71

- -
عقد لقاءات مع مركز ذكاء في 

منشآت لمناقشة المشاريع 
الواعدة.

72

نموذج رقم )٧9(
معلومات التواصل مع مسئولي إعداد التقرير

البريد اإللكتروني رقم الجوال رقم الهاتف الوظيفة االسم

hmhfrad@iau.edu.sa  05٨0109397 ------
  أستاذ مساعد  في االساليب
 الكمية منسقة وحدة التحليل
اإلحصائي والقياس بالكلية

 د. هيفاء فراد

mmalghamdi@iau.
edu.sa ------ ------  وكيلة الكلية للدراسات والتطوير

وخدمة المجتمع د. منى محمد الغامدي

laalarifi@iau.edu.sa ------ ------  مصممة بوحدة التصاميم
والمطبوعات بكلية المجتمع أ. لطيفة العريفي 



الملحقـــــــات



الهيكل التنظيمي
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فعاليـات:
األقســام العلمية

ووكالة الشؤون األكاديمية
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الملتقى الطالبي اإلبداعي الحادي والعشرين

 األحد -اليوم
27-2019/10/30مالتاريخاألربعاء

عدد ساعات البرنامجإلى:التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

جامعة العينالقاعة
االمارات العربية المتحدة oمقر كلية المجتمع بالقطيف

أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديمية	قسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

 أخرى )المجلس العربي للتدريب واإلبداع الطالبي(	

د. والء مجدي- د. أسماء قمر الدينإشرافسارة البنيان- ابتسام الشمري الطالبات المشاركات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
2 طالبةعدد المستفيداتم

نبذة عن الملتقى

1

ملتقى علمي سنوي لألبحاث العلمية لطالب الجامعات العربية، يتضمن عدد من محاور البحث وقد فازت الطالبة 
سارة البنيان، من كلية المجتمع بالمركز الثالث  لمحور البحث العلمي اإلنساني في الملتقى الطالبي اإلبداعي 

الحادي والعشرين ببحث بعنوان “دور ريادة األعمال واإلبداع العلمي لدى طلبة الجامعات العربية في نهضة االقتصاد 
الوطني”.
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زيارة صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة بالدمام.

1144/3/1 هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12إلى:10التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

 مركز صندوق األمير سلطان بن عبدالقاعة
العزيز oمقر كلية المجتمع بالقطيف

أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديمية	قسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د. نوفل محفوظإشرافنادي قسم الماليةالعلمي /المنسقات
األستاذة نهى لبني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
16 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تعريف الطالبات على المؤسسات التي تساعد الخريجات لدخول سوق العمل.1

تعريف الطالبات بأنشطة ومجاالت صندوق األمير سلطان لتنمية المرأة.2

تهيئة الطالبات لسوق العمل وتحفيزهن على المساهمة في خدمة المجتمع3

تحفيز الطالبات على االبتكار والتميز4

وصف الفعالية

استقبال و تعارف1

ورشة تفاعلية في مهارات القيادة.2

جولة في مركز بيادر لخدمات األعمال ورواق بيادر.3

شارك في الزيارة 14 طالبة.4
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التهيئة لطالبات السنة التحضيرية في الفصل األول

1441/06/17 هـالتاريخالثالثاءاليوم
1:30عدد ساعات البرنامج11:30 صإلى:10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

ساحة متعددة األغراض مبنى 2القاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى ) عمادة السنة التحضيرية (	

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافوكالة الشؤون األكاديميةالعلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
ا.غرام الخالدي
ا.ايمان اليامي

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع ) تحضيري ( 	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
جميع طالبات السنة التحضيريةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تعريف الطالبات بالتخصصات الموجودة بالكلية1

تعريف الطالبات بالمسارات الخاصة لتخصص )إدارة االعمال – والحاسب اآللي( والمجاالت الوظيفية لكل تخصص2

شرح محتوى الئحة الدراسات واالختبارات بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل3

وصف الفعالية

تضمنت الفعالية عددًا من الموضوعات وهي:) كلمة منسقة السنة التحضيرية – كلمة منسقة القبول والتسجيل 1
بالكلية والتعريف بتخصصات الكلية ومساراتها واإلجابة عن استفسار الطالبات(

تسليم الطالبات جميع المطويات الخاصة بالتخصصات والمجاالت الوظيفية بكل تخصص.2

تسليم الطالبات الكرت الخاص بآلية التواصل مع وكالة الشؤون األكاديمية.3
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الدور الريادي للملكة في مجموعة العشرين  G20  وأثره علي رؤية ٢٠3٠

1441/3/27هـالتاريخاألحداليوم
2عدد ساعات البرنامج12.00:إلى10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو مبني 2القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

العلمي /المنسقات
د. مني حليم
د.عزة الغامديإشرافد. والء مجدي

ا.ايالف الهالل

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
100عدد المستفيداتم

أهداف الفعالية
التعرف علي مجموعة العشرين.1

لماذا السعودية الدولة العربية الوحيدة المنضمة للمجموعة ؟2

مدى استفادة المملكة من العضوية والدور الريادي الذي تقوم به وأهم االتفاقيات في المجاالت القتصادية 3
واالستثمارية.

وصف الفعالية

1
تعريف طالبات مقرر تحليل االستثمار )شعبة االستثمار( وطالبات مقرر مبادئ االقتصاد )شعبة الموارد البشرية( على 
مجموعة العشرين وأهمية انضمام المملكة لها واألثر العائد على رئاستها للمجموعة خالل عام 2020 ، وارتباط  ذلك 

برؤية 2030 االقتصادية، من خالل عروض قدمتها الطالبات أمام الهيئة التعليمية واإلدارية وطالبات الكلية.



9١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه9٢

زيارة طالبات من كلية المجتمع تخصص )تمويل( لبنك التنمية االجتماعية بالدمام

1441/3/29هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:30:إلى10:30التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

قاعة االجتماعات بمقر البنك بالدمامالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديمية	قسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.عزة الغامديإشرافد. ماجدة الدخالوي، م. هاجر مسفرالعلمي /المنسقات
أ.إيالف الهالل

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
19 طالبة و 3 من خارج الكليةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية
معرفة الخدمات المقدمة من بنك حكومي مثل بنك التنمية االجتماعية.1

وصف الفعالية

االطالع على الخدمات والبرامج المقدمة من قبل البنك وكذلك التعرف على أسماء وتجارب ناجحة رعاها البنك.1

التعرف على ثقافة العمل الحر و أهمية االبتكار في المشاريع و ريادة األعمال.2



93 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه9٤

زيارة الشركة العربية للمعدات والحفر

1440/7/5هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:30:إلى10:30التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

الشركة نفسهاالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االدارية	والتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.عزة الغامديإشرافأ. فاطمة الهمشريالعلمي /المنسقات
أ.إيالف الهالل

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
13 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تعريف الطالبات بطبيعة عمل الشركة العربية للمعدات والحفر وأقسامها كمثال على الواقع العملي لألمور المالية 1
والمحاسبية

مناقشة الفرص التدريبية للطالبات في مقر الشركة2

بناء تعاون مستقبلي بين الكلية والشركة3

وصف الفعالية

جرى التنقل مع الطالبات بين أقسام الشركة.1

تم عقد ورش تدريبية للطالبات عن أعمال الشركة والفرص التدريبية المتوفرة من قبل مدير الموارد البشرية 2
ومسؤولي األقسام المحاسبية والمالية

قدمت الشركة شهادات حضور الدورة مع الهدايا للطالبات والمشرفة عليهن3



9٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه9٦

تقرير فعالية مشاهدة فيلم وثائقي في مقرر حاالت عملية في إدارة الموارد البشرية

1441/6/30هـالتاريخاإلثنيناليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مبنى 2القاعة
TH8 قاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف

oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.عزة الغامديإشرافم. جويرية خالد التلمسانيالعلمي /المنسقات
أ.إيالف الهالل

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
1٨ طالب وطالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

الربط بين الجانب النظري والجانب العملي للمادة العلمية )حاالت عملية في إدارة الموارد البشرية(1

تنمية قدرات الطالب على المشاركة والنقاش والتواصل والمالحظة.2



9٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه9٨

زيارة مؤسسة النقد العربي السعودي بالدمام

1441/3/29هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:30:إلى10:30التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

 مؤسسة النقد العربي السعوديالقاعة
بالدمام oمقر كلية المجتمع بالقطيف

أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

العلمي /المنسقات
د. مني حليم
د. والء مجدي

د. ماجدة الدخالوي
إشراف

د.عزة الغامدي
أ.إيالف الهالل

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
20 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

استكشاف الواقع العملي للمؤسسات االقتصادية بالمملكة وما تحققه من إنجازات ومبادرات مواكبة لرؤية 2030 1
وما تواجهه من صعوبات

التعرف على النظام النقدي والسياسة النقدية واالستثمارية بالمملكة.2

تطبيق الجوانب النظرية على أرض الواقع "عمليًا".3

وصف الفعالية

1

بالتنسيق مع قسم العلوم المالية تم اختيار عدد 20 طالبة من طالبات شعبة تمويل واستثمار وموارد بشرية للقيام 
بزيارة المؤسسة وإتاحة الفرصة للطالبات لالطالع على مهام وأعمال المؤسسة عن كثب، وقد استمتعت الطالبات 

بالتطبيق العملي للعمليات المالية واإلدارية التي تجريها المؤسسة، وشاركن في مناقشة إلنجازات والصعوبات 
التي تواجه المنشأة.



99 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٠٠

مسابقة البرمجة

1441/4/٨هـالتاريخالثالثاءاليوم
3عدد ساعات البرنامج2:00:إلى11:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

Th2القاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.عزة الغامديإشرافالنادي العلميالعلمي /المنسقات
أ.إيالف الهالل

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
130عدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

1.motivate and sustain students' for developing their programming skills

2.Developing KPI's for measuring students' understanding and self-learning skills

3Encourage students to be more innovative

وصف الفعالية

1A competition between male and female students in programming



١٠١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٠٢

مسابقة مقرر مبادئ اقتصاد لطالبات شعبة الموارد البشرية

1441/4/7هـالتاريخاألربعاءاليوم
1عدد ساعات البرنامج10.00:إلى9:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH8القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االدارية	والتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.عزة الغامديإشرافد. والء مجديالعلمي /المنسقات
أ.إيالف الهالل

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
20 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تنمية مهارة التفكير واالبداع لدي الطالبات.1

تشجيع الطالبات علي المذاكرة والتحدي والمنافسة العلمية.2

وصف الفعالية

1
بعد االنتهاء من المقرر الدراسي مبادئ اقتصاد لشعبة الموارد البشرية ، تم عمل مسابقة علمية لمقرر االقتصاد، 

وتم تحديد موعد للتصفية النهائية بين المجموعة الفائزة بـ HR1 والمجموعة الفائزة بـ HR2 وذلك يوم األربعاء 
.HR2 الموافق 4 ديسمبر 2019 بحضور سعادة وكيلة الكلية للشئون االكاديمية ، ونتج عن المسابقة فوز فريق



١٠3 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٠٤

معرض البرمجيات

1441/3/22هـالتاريخالثالثاءاليوم
1:30عدد ساعات البرنامج12:00:إلى10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو الكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.عزة الغامديإشرافوحدة النادي العلميالعلمي /المنسقات
أ.إيالف الهالل

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
100 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

التعريف بأهم البرمجيات التي تخدم الطالبات خالل مرحلتهم الجامعية.1

إثراء روح التعاون والترابط والعمل كفريق واحد.2

تنمية مهارات الطالبات العقلية والعلمية.3

شرح أهمية التطبيقات في العصر الحالي والمجاالت التي يسهم فيها الذكاء االصطناعي.4

التعريف بأحدث التطبيقات في مجال قواعد البيانات5

وصف الفعالية

معرض يحتوي على مجموعات مقسمة من الطالبات لعرض البرمجيات1



١٠٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٠٦

canva ورشة

1441/7/٨هـالتاريخالثالثاءاليوم
1:30عدد ساعات البرنامج1:00:إلى11:30التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

قاعة الورشةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.عزة الغامديإشرافالعلمي /المنسقات
أ.نورة الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
22 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

شرح عرض البيانات وتمثيلها تمثياًل جمياًل .1

توضيح إمكانية مشاركة المشاريع مع األصدقاء فيصبح عماًل تشاركيًا.2

وصف الفعالية

اإلعالن عن الورشة لتتمكن الطالبات من التسجيل والحضور واطالق رابط التسجيل1
 https://t.co/zgu2vhSJfX?amp=1

إعداد أكثر من تصميم كمخرج للدورة مرفق بالنماذج.2



١٠٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

مخرجات الورشة



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٠٨

google site ورشة

1441/7/٨هـالتاريخالثالثاءاليوم
1:30عدد ساعات البرنامج1:00:إلى11:30التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

معمل 1القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.عزة الغامديإشرافالنادي العلميالعلمي /المنسقات
أ.نورة الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٨عدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تمكين المتدربة من بناء وتصميم المواقع بدون استخدام لغات البرمجة.1

شرح طريقة تكوين موقع والتعديل عليه بأبسط األدوات.2

وصف الفعالية

تم اإلعالن عن الورشة لتتمكن الطالبات من التسجيل والحضور واطالق رابط التسجيل :1
 https://t.co/jVZ8EOlK7e?amp=1

 حضرت الطالبات وتدربن على طريقة بناء المواقع وتصميمها2



١٠9 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١١٠

حملة جامعتي بيئتي ) إعادة التدوير (

1441/6/10هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

معمل 1القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.عزة الغامديإشرافالنادي العلميالعلمي /المنسقات
أ.نورة الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
70عدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

زيادة الوعي لدى افراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة المحيطة والعمل باألسباب لتفادي أي تهديد خطر قد 1
يفسد هذه البيئة .

ترسيخ أهمية أن تكون مشاريع التخرج أكثر واقعية وعالقة بالمجتمع وسوق العمل حيث أن هذه الحملة انطلقت من 2
خالل تطبيق أحد مشاريع تخرج قسم الحاسب اآللي.

وصف الفعالية

تم توفير حاويات مخصصة إلعادة التدوير ومقسمة إلى اقسام.1

تجميع عدد من المصنوعات اليدوية لتوضيح فكرة االستفادة من إعادة التدوير.2

تم تصميم بروشور للفعالية مرفق بالرابط أدناه :3
 https://gofile.io/?c=fVOaqg



١١١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١١٢

زيارة إدارة الهوية – العمادات المساندة

1441/9/24هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

العمادات المساندهالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.عزة الغامديإشرافالنادي العلميالعلمي /المنسقات
أ.نورة الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
7 مستفيداتعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

الرد على تساؤالت الطالبات ومساعدتهم في توضيح فكرة مشروع التخرج .1

االطالع على أعمال أعضاء إدارة الهوية2

وصف الفعالية

زيارة مجموعة من طالبات مشروع التخرج بقسم الحاسب للفريق البرمجي في إدارة الهوية.1



١١3 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١١٤

معرض الفنون

1441/6/24هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو مبنى 1القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

العلمي /المنسقات
 النادي العلمي

د.عزة الغامديإشرافو المتدربة : رزان القحطاني
أ.نورة الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
100عدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تعريف الطالبات بالمواهب المتعددة عن بعضهن.1

تطوير مهارات الطالبات واالرتقاء بها.2

احتضان مواهب الطالبات وإبداعاتهن وتشجيعيهن على اإللقاء والتعريف بها.3

وصف الفعالية

تم اطالق رابط للتسجيل للفعالية وفرز المتقدمات .1
 https://questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=03KwoWB3fH4%3D…

عرض حي قامت به الطالبات باستعراض رسوماتهن بشكل تنافسي.2

حسم النتيجة وفرز األصوات، واالعالن عن الفائزة.3



١١٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١١٦

اليوم التسويقي لمركز االرشاد الجامعي ووحداته

1441/1/1٨هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو الكلية -المبنى الثانيالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم اإلداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز اإلرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون االكاديمية

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
115 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

التعريف بمركز اإلرشاد الجامعي ووحداته اإلرشادية1

التعريف بنادي صديقات اإلرشاد وأهدافه وفتح التسجيل للطالبات الراغبات باالنضمام لصديقات االرشاد2

وصف الفعالية

فعالية أقيمت في مكان مفتوح للطالبات من خالل ركن خاص تم تنسيقه وإعداده مسبقًا1



١١٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١١٨

ورشة االستاذية الراعية

1441/2/7هـالتاريخاالحداليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH8 قاعةالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم اإلداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز االرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون االكاديمية

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
11 مستفيدةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

توطيد العالقة بين األستاذة والطالبة1

تحديد أهم السمات التي تطمح االستاذة أن تكون متوافرة لدى الطالبات2

توضيح النموذج المأمول لألستاذ عند الطالب3

وصف الفعالية

ورشة تدريبية للطالبات لتحويل المفاهيم إلى واقع تطبيقي يسلط الضوء على نمط العالقة بين األستاذة والطالبة 1
وُسبل االرتقاء بها.



١١9 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٢٠

فعالية التكيف مع الحياة الجامعية

1441/2/2هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو المسار العلميالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم اإلداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز االرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون االكاديمية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى »طالبات المسار العلمي«	
135 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

توضيح ما قد يمر به الطالب من أوضاع نفسية اجتماعية عند بداية حياته الجامعية.1

أن تعرف الطالبة كيف يؤثر التكيف الجامعي على النجاح األكاديمي.2

أن تفهم الطالبة االستراتيجيات المعينة على التكيف مع الحياة الجامعية.3

وصف الفعالية

1

الفعالية هي عبارة عن مجموعة من األركان:
 ركن: توعوي لمجموعة من البروشورات التوعوية

ركن: يخص المقاييس واالختبارات النفسية.
 باإلضافة إلى طرح عدة محاور يتم مناقشتها مع زائرات األركان بشأن عنوان الفعالية.



١٢١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٢٢

برنامج لقاء المستويات وتبادل الخبرات )تعليم األقران(

1441/2/4هـالتاريخالخميساليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مسرح الكليةالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز االرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون االكاديمية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى »طالبات المسار العلمي«	
41 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تنمية وعي الطالبات بما يمكن ان يحدث خالل سنوات الدراسة القادمة أكاديميًا ونفسيًا1

نقل خبرة طالبات المستويات المتقدمة إلى طالبات المستويات األدنى2

وصف الفعالية

 هو برنامج لقاء مباشر بين طالبات المستويات المتقدمة المميزات والمتفوقات مع طالبات المستويات األدنى لنقل1
خبراتهم الدراسية للمستويات األدنى من خالل عدة محاور جرى استعراضها في العرض التقديمي



١٢3 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٢٤

مد يدك واصنع الفرق

 1441/3/15هـالتاريخالثالثاءاليوم
3عدد ساعات البرنامج1:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو الكلية – المبنى االولالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم اإلداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز اإلرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون االكاديمية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٨6 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى فئة الشباب1

تقوية أواصر التعاون بين المتطوعين والجمعيات او المؤسسات العاملة في مجال التطوع2

استثمار طاقات الشباب في انشطة تطوعية لخدمة المجتمع3

تعزيز انتماء الشباب لوطنهم ومشاركتهم في بناء مجتمعهم4

وصف الفعالية

ركن يحوي العديد من المنشورات باإلضافة إلى ما تخلل الفعالية من حوار مع زائرات الركن حول بعض محاور التطوع1



١٢٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٢٦

فعالية معنى

1441/2/25هـالتاريخالخميساليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو المبنى االولالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم اإلداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز اإلرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون األكاديمية

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
145 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

التوعية بمفهوم جودة الحياة وتنميتها1

نشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المجتمع على مستوى الفرد والمجتمع2

وصف الفعالية

1
 فعالية نفذت على مستوى كليات جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية وتدور
 فكرة الفعالية حول التوعية بمفهوم جودة الحياة وتنميتها لدى الطالبات من خالل أربعة اركان، وهي :  الركن النفسي

-الركن االجتماعي- الركن األكاديمي -الركن الصحي



١٢٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٢٨

ورشة إدارة االزمات

1441/3/٨هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

Th8القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم اإلداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز اإلرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون األكاديمية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
21عدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تحديد مفهوم األزمة ومفهوم إدارة األزمات1

التعرف على أبرز سمات األزمة.2

عرض أهم مراحل تطور األزمة.3

تحديد أهم عوامل النجاح في التعامل مع األزمات.4

وصف الفعالية

ورشة تدريبية تضمنت مجموعة من األنشطة الفاعلة.1



١٢9 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

ورشة إدارة الضغوط

1441/1/27هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مسرح الكليةالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم أنoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز اإلرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون األكاديمية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى: طالبات المسار العلمي	
2٨0 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

أن تتعرف الطالبة على مفهوم الضغوط1

أن تعرف الطالبة أنواع الضغوط ومنابعها2

أن تتعلم الطالبة استراتيجيات مواجهة الضغوط على المستوى الوقائي والعالجي3

وصف الفعالية

ورشة تدريبية مع بعض األنشطة للطالبات1



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١3٠

ورشة االستعداد لالختبار بال قلق

1441/2/9هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH1القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز اإلرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون األكاديمية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٨ طالباتعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تصحيح نظرة الطالبة لالختبارات1

التعامل االيجابي مع القلق المصاحب لالختبارات2

تعلم استغالل القلق االيجابي في التفوق3

تطبيق الوسائل المثلى لالستعداد لالختبارات4

وصف الفعالية

ورشة تدريبية مع بعض األنشطة1



١3١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

ورشة التواصل الرحيم

1441/3/1هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH8القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز اإلرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون األكاديمية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
15 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

أهداف التواصل الرحيم )تحويل لغة الحكم واالنتقاد إلى الفهم والتواصل الفعال مع اآلخر(1

وصف الفعالية

ورشة تدريبية مع بعض األنشطة والتمارين1



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١3٢

برنامج )التكيف مع الحياة الجامعية( بكلية المجتمع مقر القطيف

1441/1/25هـالتاريخالثالثاءاليوم
1عدد ساعات البرنامج12:إلى11التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

 القاعة المتعددة بمبنى السنةالقاعة
التحضيرية مقر كلية المجتمع بالقطيف	

oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ/ فاطمة حسن إسماعيلإشرافوحدة الخدمات اإلرشاديةالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى طالبات كلية المجتمع المستجدات )سنة تحضيرية(.	
32 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تعريف الطالبة المستجدة في الجامعة بطبيعة الحياة في المرحلة الجامعية.1

شرح األعراض المصاحبة لعدم التكيف الجامعي.2

توضيح العالقة بين التكيف في الحياة الجامعية واألداء الدراسي.3

إطالع الطالبات على الوسائل المساعدة في التكيف والتأقلم مع الحياة الجامعية.4

وصف الفعالية

ورشة مدعمة بعرض بوربوينت ونماذج من أحد الكتب، وحوار مفتوح.1



١33 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١3٤

 برنامج )لقاء المستويات – التعلم باألقران( بكلية المجتمع مقر القطيف

1441/1/1٨هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

ورشة التدريب بالكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ/ فاطمة حسن إسماعيلإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى: طالبات كلية المجتمع المستجدات )سنة تحضيرية( وطالبات التخصص من قسمي الحاسب اآللي وإدارة أعمال.	
22 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تعريف الطالبة المستجدة بالتخصصات الموجودة بعد نهاية السنة التحضيرية.1

تبصير الطالبة بذاتها عن طريق تعريفها بأهدافها ورغباتها وواجباتها.2

توعية الطالبات ببعض العثرات والمعوقات التي قد تواجههن أثناء دراستهن عن طريق عرض تجارب من سبقوها 3
في تلك المرحلة وكيفية تجاوز هذه العثرات.

توعية الطالبة بالمجاالت التي تستطيع استثمار دراستها فيه.4

وصف الفعالية

تجهيز بروشور خاص بموضوع الورشة.1

االعالن عن الفعالية عن طريق الشاشات اإللكترونية.2

3- تجهيز الورشة إلقامة البرنامج وتشمل ) عرض بوربوينت – بيان بأسماء الطالبات – ستاند لوضع البروشورات – 3
بعض العبارات التحفيزية – نماذج من كتاب )أمور تمنيت لو عرفتها قبل دخولي الجامعة(.

4- التواصل مع قسمي الحاسب اآللي وإدارة االعمال بخصوص ترشيح أسماء طالبات من مستويات متقدمة في 4
التخصص ذوات معدالت مرتفعة.

إقامة البرنامج في ورشة الكلية لجميع طالبات الكلية.5



١3٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١3٦

ورشة )إدارة االزمات( بكلية المجتمع مقر القطيف

1441/2/٨هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

ورشة الكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ/ فاطمة حسن إسماعيلإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
أ/  نوف الفرد

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
32 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تحديد مفهوم األزمة.1

تحديد مفهوم إدارة االزمات.2

توضيح أبرز سمات األزمة.3

توضيح أهم أسباب وقوع األزمات، وعرض أهم مراحل تطور األزمة.4

عرض أنواع الحرائق وطرق مكافحتها.5

عرض ألجهزة اإلنذار واإلطفاء.6

شرح أنواع طفايات الحريق وطريقة استخدامها7

شرح خطة اإلخالء وتحديد أماكن التجمع اآلمنة.٨

وصف الفعالية

1
إقامة ورشة متكاملة تشرح الغرض من الفعالية وتشمل )عرض بوربوينت – بيان بأسماء الطالبات –– طاولة تشمل 

) توزيعات عليها شعار يخص السالمة –نموذج توزيعات اسعافات اولية  مطبوعات تشمل )رقم الدفاع المدني – 
إطارات خاصة بصور تخص األمن والسالمة(.



١3٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١3٨

ورشة )بالهمة نحو القمة( بكلية المجتمع مقر القطيف

1441/2/2هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

ورشة الكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ/ فاطمة حسن إسماعيلإشرافوحدة الخدمات اإلرشاديةالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
25  طالبةعدد المستفيداتم

وصف الفعالية

إقامة ورشة متكاملة تتضمن )بيان بأسماء الطالبات – ستاند يحمل ومضات تخص التخطيط الهادف – بروشورات (.1



١39 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٤٠

برنامج )إدارة الذات( بكلية المجتمع مقر القطيف

1441/3/15هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

ورشة التدريب بالكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ/ فاطمة حسن إسماعيلإشرافوحدة الخدمات اإلرشاديةالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
11طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

أن تكون الطالبة قادرة على أن تفهم ذاتها وقدراتها واآلخرين.1

أن تكون الطالبة قادرة على أن تضع أهدافًا وتسعى لتحقيقها2

أن تكون الطالبة قادرة على أن تستخدم األساليب العلمية في حل المشكالت واتخاذ القرارات بشكل سليم.3

أن تكون الطالبة قادرة على أن تعد الخطط الشخصية.4

وصف الفعالية

إقامة الفعالية في ورشة الكلية وقد تضمنت: عرض بوربوينت، بيان بأسماء الطالبات، منشورات حول موضوع 1
الملل، وماذا أفعل؟، ونقاش مفتوح.



١٤١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٤٢

ورشة )إدارة الضغوط( بكلية المجتمع مقر القطيف

1441/2/16هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

ورشة الكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ/ فاطمة حسن إسماعيلإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
16  طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

أن تعرف الطالبة المقصود بالضغوط1

أن تعرف الطالبة أنواع الضغوط ومنابعها2

أن تتعلم الطالبة استراتيجيات مواجهة الضغوط على المستوى الوقائي والعالجي3

وصف الفعالية

إقامة الفعالية في هيئة ورشة تضمنت: بيان ورقي بأسماء الطالبات – عرض تقديمي خاص بالفعالية نقاش 1
تفاعلي مع الطالبات



١٤3 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٤٤

ورشة )المرونة النفسية( بكلية المجتمع مقر القطيف

1441/3/1هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

ورشة الكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ/ فاطمة حسن إسماعيلإشرافوحدة الخدمات اإلرشاديةالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
10 طالباتعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تحديد مفهوم المرونة النفسية.1

تحديد تأثير المرونة على الصحة النفسية.2

التعرف على خطوات بناء المرونة النفسية.3

التعرف على صفات الشخص الذي يتمتع بمرونة نفسية.4



١٤٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٤٦

فعالية  )معنى ( بكلية المجتمع مقر القطيف

1441/2/24هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج1:إلى12التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

بهو الكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
العلمي /المنسقات

وحدة الخدمات اإلرشادية
وحدة العيادة بالكلية

وحدة الخدمات الطالبية
إشراف

أ/ فاطمة حسن إسماعيل
أ/ روزين محاسنه - د/ راقية الدويك

أ/سارة الربح - أ/عهود الخالدي

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
122 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

معرفة طبيعة المرض الجسدي والصحة الجسدية.1

معرفة طبيعة المرض النفسي والصحة النفسية.2

توعية الطالبات بأسس الصحة الجسدية والنفسية وتعزيزها لديهم.3

طبيعة الخدمات الصحية.4

العالقة بين الصحة النفسية والصحة الجسدية.5

التربية الصحية للطالبات )األفكار والمشاعر والسلوك(.6

وصف الفعالية

االعالن عن الفعالية عن طريق الشاشات االلكترونية ولوحة االعالنات بالكلية . 1

2

تجهيز أركان خاصة في ورشة الكلية إلقامة الفعالية وتشمل )إعالن على الشاشة اإللكترونية – بيان بأسماء الطالبات 
– بعض التوزيعات تخص الصحة النفسية في الجانب األكاديمي/اإلجتماعي / الجسدي/النفسي( بروشورات توعوية 

عن الفعالية تشمل )الجانب الدراسي والجانب االسري والجانب الديني - سلة فواكه كبيرة – ماء وحليب وكورن 
فليكس يوزع على الطالبات (.

إقامة الفعالية في )ورشة الكلية( لجميع طالبات الكلية بالتعاون مع وحدة العيادة وأعضاء من مركز اإلرشاد الجامعي 3
بالريان.



١٤٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٤٨

ورشة )حقوقي وواجباتي( بكلية المجتمع مقر القطيف

1441/6/17هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

ورشة الكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ/ فاطمة حسن إسماعيلإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
5  طالباتعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تحديد مفهوم الواجبات والحقوق.1

توضيح العالقة بين الحقوق والواجبات.2

استعراض بعض الحقوق والواجبات للطالبة الجامعية.3

وصف الفعالية

ورشة تدريبية تضمنت مجموعة من األنشطة والتمارين والمناقشات التفاعلية1



١٤9 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٥٠

ورشة )ادارة الضغوط( بكلية المجتمع مقر القطيف

1441/7/٨هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

ورشة الكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ/ فاطمة حسن إسماعيلإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
5  طالباتعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

أن تتعرف الطالبة على مفهوم الضغوط.1

أن تدرك الطالبة أن لديها القدرة على مواجهة الضغوط باختالفها.2

أن تعي الطالبة اإلشارات التي يرسلها الجسم واالستجابة لها بشكل إيجابي.3

أن تطبق الطالبة استراتيجيات مواجهة الضغوط.4

وصف الفعالية

ورشة تدريبية مع بعض األنشطة للطالبات1



١٥١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٥٢

ورشة)التواصل الرحيم( بكلية المجتمع مقر القطيف

1441/6/24هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

ورشة التدريب بالكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ/ فاطمة حسن إسماعيلإشرافوحدة الخدمات اإلرشاديةالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
6طالباتعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

اكساب المتدربة مهارة الوعي لما تتخيله وترغب به.1

القدرة على تحديد السلوكيات والظروف التي تؤثر علينا.2

القدرة على التواصل بشكل فعلي وملموس مع ما نريده ونحتاجه.3

القدرة على االستماع والتواصل مع اآلخرين.4

وصف الفعالية

إقامة ورشة تدريبية تضمنت العديد من األنشطة للطالبات.1



١٥3 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

فعالية )من أكون( بكلية المجتمع مقر القطيف

1441/7/1هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

ورشة الكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ/ فاطمة حسن إسماعيلإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
12  طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تسليط الضوء على بعض المشكالت الجامعية التي تعاني منها الطالبات.1

تعريف الطالبات على بعض الضغوط األكاديمية في المرحلة الجامعية.2

تحديد درجة الذكاء العاطفي االنفعالي لدى الطالبات.3

توعية الطالبات بجوانب الضعف والقوة لديهن عن طريق تطبيق اختبار أنماط الشخصية4

وصف الفعالية

إقامة ورشة تفاعلية تضمنت مناقشات مع الطالبات وتعليقات عدة لتقييم الورشة1



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٥٤

حفل تكريم طالبات صديقات االرشاد

1441/6/25هـالتاريخاألربعاءاليوم
٨عدد ساعات البرنامج5:إلى9التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

شاطئ الجامعةالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى : مركز االرشاد الجامعي	
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز اإلرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون األكاديمية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
1٨ طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تشجيع الطالبات على المشاركات الفاعلة1

تعزيز الثقة والقيم اإلنسانية لدى الطالبات2

نشر قيم: التعاون والعطاء وتقدير الجهود بين الطالبات3

وصف الفعالية

رحلة ترفيهية لشاطئ الجامعة وتكريم لجميع طالبات صديقات االرشاد بوحدات المركز   وتناول وجبة الغداء وتوزيع 1
هدايا رمزية وشهادات تكريم من المركز.



١٥٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

ورشة حقوقي وواجباتي الجامعية

1441/6/24هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH8القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى مركز االرشاد الجامعي	
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز االرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون األكاديمية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
6 طالباتعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تحقيق مجتمع جامعي متجانس تنتشر فيه ثقافة العدل واإلنصاف.1

توعية الطالبات بحقوقهن وااللتزامات المطالبات بها.2

تعريف الطالبة بأهمية استخدام النظام واألسلوب الالئق في المطالبة بالحقوق.3

إطالع الطالبة على واجباتها األكاديمية وغير األكاديمية.4

وصف الفعالية

ورشة تدريبية تضمنت مجموعة من األنشطة والتمارين والمناقشات التفاعلية.1



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٥٦

فعالية من أكون ؟؟ )يوم القياس النفسي(

1441/6/24هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو المبنى الثانيالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى مركز االرشاد الجامعي	
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز االرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات اإلرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون األكاديمية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
50  طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

نشر ثقافة القياس النفسي1

التسويق لخدمات اإلرشاد النفسي2

فرز الطالب المتعثرين والموهوبين والمتفوقين3

وصف الفعالية

ركن توعوي وتثقيفي عن مفهوم القياس وأهميته واستخداماته في المجاالت النفسية وإجراء بعض المقاييس 1
النفسية للطالبات.



١٥٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

ورشة إدارة الضغوط

1441/7/1هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH8القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى مركز االرشاد الجامعي	
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز االرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات اإلرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون األكاديمية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
6 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

أن تعرف الطالبة مفهوم الضغوط.1

أن تطلع الطالبة على أنواع الضغوط ومنابعها.2

أن تتعلم الطالبة استراتيجيات مواجهة الضغوط على المستوى الوقائي والعالجي.3

وصف الفعالية

ورشة تدريبية مع بعض األنشطة للطالبات تخللتها بعض النقاشات الفاعلة1



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٥٨

ورشة إدرة الغضب

1441/6/10هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:إلى10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH8القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى مركز االرشاد الجامعي	
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز اإلرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات اإلرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون األكاديمية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
7 طالباتعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

شرح طريقة تطبيق إدارة الغضب بطرق سهلة ومبسطة.1

توضيح طريقة تطبيق فن التواصل الناجح لتجنب الغضب ومسبباته2

التعرف على أحدث استراتيجيات إدارة الغضب وتطبيقها.3

تقييم وتحليل الغضب في الشخص المقابل وطريقة التعامل معه.4

وصف الفعالية

ورشة تدريبية باإلضافة إلى مجموعة من التدريبات.1



١٥9 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

ورشة أساليب التعامل مع العنف األسري

٨-1441/6/9هـالتاريخاالحد + االثنيناليوم
7عدد ساعات البرنامج11:30إلى:٨التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

F107القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب والتعليم 
قسم العلوم االداريةoالمستدام

أخرى: كلية المجتمع والدراسات التطبيقية	
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز االرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون األكاديمية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى أمهات االيتام ضمن مبادرة تمكين	
1٨ مستفيدة من األمهاتعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تحديد مفهوم العنف األسري.1

التعرف على أسباب العنف االسري.2

توضيح مظاهر العنف األسري المتعددة3

شرح اآلثار الناجمة عن العنف األسري4

التعرف على حجم ظاهرة العنف األسري بالمملكة.5

مناقشة دور الفرد في مكافحة العنف األسري.6

التعرف على موقف الشريعة االسالمية من العنف األسري.7

وصف الفعالية

برنامج تدريبي يقدم ألمهات األيتام على مدى يومين ضمن شراكة التعاون بين كلية الدراسات التطبيقية وجمعية بناء.1



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٦٠

ورشة االستذكار الفّعال طريق النجاح )لطالبات السنة التحضيرية(

1441/6/17هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12إلى:10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مسرح الكليةالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى مركز االرشاد الجامعي	
 الوحدة اإلدارية /النادي

مركز االرشاد الجامعيإشرافوحدة الخدمات االرشاديةالعلمي /المنسقات
وكالة الشؤون األكاديمية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
132 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تحديد مفهوم االستذكار1

استنتاج خصائص االستذكار الفّعال2

تطبيق أساليب االستذكار الفّعال3

التعرف على األساليب الفنية في التعامل مع توتر وقلق االختبار4

وصف الفعالية

ورشة تدريبية تضمنت بعض األنشطة والتمارين1



١٦١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٦٢

تقرير فعالية أسبوع هدية خريج

 األحد إلىاليوم
6-1441/7/10هـالتاريخالخميس

30 ساعةعدد ساعات البرنامج2إلى:٨التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو مبنى 3القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى مركز االرشاد الجامعي	

 الوحدة اإلدارية /النادي
العلمي /المنسقات

م. جويرية خالد التلمساني
سعاد الغامدي سكرتير

فاطمة العمري مدير مكتب
المتدربات:

موضي العتيبي
رزان القحطاني

نوف العيد
وضحى الهاجري

مركز اإلرشاد الجامعيإشراف
وكالة الشؤون األكاديمية

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
700خريج طالب وطالبةعدد المستفيداتم

باإلضافة إلى جميع طالب كلية المجتمع بمختلف 
المقرات الدمام/القطيف/الراكة

أهداف الفعالية

االحتفاء بخريجات وخريجي كلية المجتمع للعام الجامعي 1441/1440هـ  1

توطيد التواصل االجتماعي بين الكلية وخريجيها2

توزيع هدية خريج )عبارة عن بطاقة خصم بالتعاون مع أكثر من 50 جهة (3

وصف الفعالية

تشكيل فريق عمل الفعالية.1

العمل على بطاقة هدية خريج.2

التواصل مع أكثر من 100 جهة في المنطقة الشرقية لبحث التعاون بشأن تقديم خصم للخريجين من طالب وطالبات 3
كلية المجتمع للعام الجامعي 1441ّ/1440هـ.

حصر الجهات المتعاونة.4

العمل على تصميم البطاقة )بطاقة هدية خريج(.5

التواصل والتعاون مع مطبعة الجامعة لطباعة البطاقات.6

العمل على تصميم عدد 3 من البنرات تخدم الفعالية.7



١٦3 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

وصف الفعالية

العمل على تصميم صفحة الويب )باركود موضح في البطاقة( لبيان الجهات المتعاونة )اسم الجهة/مقدار الخصم/٨
الفترة/الموقع(.

العمل على التخطيط للفعالية )أسبوع هدية الخريج(.9

التعاون مع 4 جهات لتقديم خدمات داخل مقر الكلية المجتمع بالدمام: )قهوة ومحمصة شرق – صالون بوليش – 10
استوديو العدسة الذهبية للتصوير – مركز انسياب لليوقا(

11

العمل على تحديد آلية توزيع بطاقة هدية خريج على النحو اآلتي:
حصر أسماء الخريجين للعام الجامعي 1441/1440هـ )الفصل األول/الفصل الثاني/الفصل الصيفي(	 
طباعة القوائم يدويًا.	 
العمل على تصميم صفحة ويب ورفع بيانات القوائم للخريجين، وذلك للتسجيل اإللكتروني عند استالم البطاقة 	 

خالل الفعالية للتأكد من أحقية الطالب الخريج للبطاقة وعدم تكرار عملية التسليم.

بدء العمل على حملة تشويقية للطالبات عن طريق تصميم اإلعالنات ونشرها عبر تويتر/ البالك بورد/ شاشات الكلية.12

انطالق الفعالية لمدة أسبوع من األحد إلى الخميس 1-5 مارس 2020 مع تخصيص يوم األحد للخريجين وباقي األيام 13
)الدعوة عامة(.

اإلشراف على الجهات المشاركة، والتأكد من اتباع اإلجراءات واألنظمة، واحتياطات السالمة.14

تصميم شهادات شكر وتقدير للجهات المشاركة في فعالية أسبوع الخريج وشهادات شكر وتقدير للجهات المتعاونة 15
في هدية بطاقة خريج. 



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٦٤



١٦٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٦٦

فعالية أسبوع التهيئة لطالبات السنة التحضيرية

1440/12/26 هـالتاريخالثالثاءاليوم
1:30عدد ساعات البرنامج3 مساءإلى:12التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

الساحة المتعددة األغراض مبنى 2القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
 أخرى )مقر الريان(	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى ) عمادة السنة التحضيرية (	
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.عزة الغامديإشرافوكالة الشؤون األكاديميةالعلمي /المنسقات
ا.فاطمة العواجي

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع ) تحضيري ( 	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
جميع طالبات السنة التحضيريةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تعريف الطالبات بالتخصصات الموجودة بالكلية1

تعريف الطالبات بالمسارات الخاصة لتخصص )إدارة األعمال – والحاسب اآللي( والمجاالت الوظيفية لكل تخصص2

شرح محتوى الئحة الدراسات واالختبارات بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل3

وصف الفعالية

نقاش مفتوح مع الطالبات.1

توضيح التخصصات األكاديمية وشروط االلتحاق بها.2

مناقشة اللوائح واألنظمة.3



١٦٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

leading today - leading tomorrow

1441/7/٨هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مسرح الكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ.إيالف الهاللإشرافالمجلس الطالبيالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع 

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
65 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تعلم اللغة االنجليزية بطرق ميسرة وممتعة1

تطوير وتوسيع نطاق الوعي بأهمية استخدام اللغة االنجليزية الصحيحة في جميع ما يتالءم مع رؤية المملكة 22030

وصف الفعالية

مشاركة المركز الكندي للغات في تطوير اللغة االنجليزية عند طالبات الكلية في شكل مسابقات1



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٦٨

اليوم العالمي للمعلم

1441/2/7هـالتاريخاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو الكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ.إيالف الهاللإشرافالمجلس الطالبيالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٨0 من أعضاء هيئة التدريسعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تكريم أعضاء هيئة التدريس وشكرهم على عطائهم المستمر1

تقدير الجهود التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس بالكلية2

إضفاء جو من األلفة والتقدير في الكلية3

وصف الفعالية

توزيع ورود بعبارة شكر من طالبات المجلس الطالبي ألعضاء هيئة التدريس1



١٦9 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

اليوم الوطني السعودي

1441/1/27هـالتاريخاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو الكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ.إيالف الهاللإشرافالمجلس الطالبيالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع 

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
200 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

االحتفال باليوم الوطني السعودي1

ترسيخ الوالء واالنتماء للوطن الغالي2

إتاحة الفرصة للطالبات للتعبير عن مشاعر الحب واالنتماء للوطن3

إلقاء الضوء على أهم المنجزات الوطنية التي نفخر بها.4

وصف الفعالية

تخلل االحتفال توزيع هدايا تذكارية باليوم الوطني وقامت الطالبات بترديد النشيد الوطني1



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٧٠

تشكيل المجلس االستشاري الطالبي لكلية المجتمع للعام الجامعي 1441هـ

 األحد –اليوم
1441/2/7هـالتاريخالخميس

52 ساعةعدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مكتب وكيلة الشؤون األكاديميةالقاعة
بهو الكلية  - مقر كلية المجتمع بالقطيف	

oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

وكالة الشؤون األكاديميةإشرافأعضاء اللجنة االنتخابيةالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع 

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
97 طالب وطالبة عدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

إيجاد حلقة وصل بين الطالب وإدارة الكلية وإدارة الجامعة1

تعزيز المشاركة والتعاون بين الطالب واإلدارة وأعضاء هيئة التدريس2

اكتشاف وتنمية قدرات الطالب ومواهبهم وتشجيعهم على المشاركة الفًعالة في خدمة قضايا المجتمع3

تنمية مهارات القيادة واالتصال والمسؤولية لدى الطالب مما يسهم في بناء مجتمع طالبي قادر على المنافسة 4
عالميًا

المشاركة في تنظيم وتنسيق األنشطة الطالبية وتحقيق أقصى استفادة من اإلمكانات الجامعية المتاحة5

توعية الطالب وحثهم على االلتزام بأحكام ولوائح الجامعة6

تنمية والء الطالب لوطنهم وجامعتهم وكلياتهم7

وصف الفعالية

تم اإلعالن في مواقع التواصل االجتماعي للتسجيل في المجلس االستشاري الطالبي عبر الرابط وتم تفعيل ركن 1
لتعريف الطالبات والطالب بأهداف ومميزات المجلس الطالبي.

2

تم التواصل مع الطالبات والطالب المرشحين عبر اإليميل وتحديد يوم األحد تاريخ 28/2/1441هـ موعد للمقابلة 
الشخصية في مقر الدمام ويوم األربعاء تاريخ 1/3/1441هـ في مقر القطيف ويوم األربعاء 9/3/1441هـ في مقر 

الراكة.  
وتم تشكيل اللجنة االنتخابية في مقر الدمام على النحو اآلتي: 

•  وكيلة الشؤون األكاديمية د. عزة الغامدي 
•  رئيسة المجلس الطالبي أ. إيالف الهالل 

•  عضوين من أعضاء هيئة التدريس: د. إيمان كرود و أ. عبير رافع 
•  وطالبتين من الطالب غير مرشحين للمجلس: صيته العنزي وعائشة الخطيب 



١٧١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

وصف الفعالية

وفي مقر القطيف على النحو اآلتي:
•  وكيلة الشؤون األكاديمية د. عزة الغامدي 
•  رئيسة المجلس الطالبي أ. إيالف الهالل 

•  عضوين من أعضاء هيئة التدريس: د. عال حجازي و أ. نهلة عثمان 
•  وطالبتين من الطالب غير مرشحين للمجلس: وعد الخليفة وهناء المرزوق

وفي مقر الراكة على النحو اآلتي:
•  وكيل شؤون الطالب د. فهد العنزي 

•  رئيس المجلس الطالبي أ. أنور الناصر  
•  عضوين من أعضاء هيئة التدريس: د.هيثم الفيل ود.زياد الفواعير ود.فاروق التهتموني 

•  واثنين من الطالب غير مرشحين للمجلس: مشاري التركي وكميل الخنيزي 

3

بعد االنتهاء من المقابالت الشخصية تمت الخطوات اآلتية:
•  اإلعالن عن أسماء المرشحين وموعد انتخابات المجلس االستشاري الطالبي. 

•  تم تفعيل األركان االنتخابية في يومي األحد تاريخ 1441/3/6هـ واالثنين 1441/3/7هـ لمقر الدمام والقطيف والراكة.
•   تم اإلعالن عن نتائج انتخابات المرشحين للمجلس الطالبي يوم األحد 1441/3/13هـ.

•   تم عقد اللقاء األول ألعضاء المجلس االستشاري الطالبي في مقر الدمام والقطيف يوم األحد تاريخ 
1441/3/20هـ، وبحضور كل من عميدة الكلية والوكيالت ورئيسات األقسام ومنسقات الوحدات بالكلية.

•   تم عقد اللقاء األول للمجلس االستشاري الطالبي في مقر الراكة يوم األحد تاريخ 1441/3/20هـ بحضور كل من 
عميدة الكلية د. حورية العتيبي ووكيل شؤون الطالب د. فهد العنزي ووكيلة الشؤون األكاديمية د. عزة الغامدي.



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٧٢

إعالن التسجيل في المجلس الطالبي

المقابالت الشخصية للمرشحات المجلس الطالبي

إعالن أسماء المرشحين وموعد االنتخابات



١٧3 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

األركان االنتخابية

إعالن نتائج المرشحين للمجلس االستشاري الطالبي

توزيع هدايا رمزية للفائزين في المجلس االستشاري الطالبي



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٧٤

ورشة اإلشراف األكاديمي

1441/4/6هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH8القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ.إيالف الهاللإشرافاإلشراف االكاديميالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع 

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
20 طالبة عدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

التعرف على معوقات التسجيل واإلجابة على استفسارات الطالبات1

وصف الفعالية

تعريف الطالبات بمشاكل تسجيل المقررات في النظام المتعلقة بالمرشد األكاديمي، والتقويم األكاديمي، والبريد 1
الجامعي واإلنذارات، وطلبات التسجيل، والتخصيص.



١٧٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

التهيئة لالختبارات النهائية

1441/4/15هـالتاريخالثالثاءاليوم
1:30عدد ساعات البرنامج9:00إلى:٨:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو الكليةالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ.إيالف الهاللإشرافالمجلس الطالبيالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع 

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
2000 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تهيئة الطالب قبل الدخول لالختبار1

تقديم نصائح يستفيد منها الطالب في فترة االختبارات2

وصف الفعالية

توزيع االحتياجات التي يحتاجها الطالب أو طالبة قبل االختبار من: ) قلم رصاص – قهوة – وجبات طعام خفيفة – 1
مناديل ... الخ (

تعليق عبارات وأدعية ونصائح تحفيزية تهيئ الطالب لدخول االختبار.2



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٧٦

حلقة النقاش لطالبات السنة التحضيرية

1441/6/17هـالتاريخالثالثاءاليوم
1:30عدد ساعات البرنامج11:30 صإلى:10التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مسرح الكلية بالدمامالقاعة
ساحة متعددة األغراض مبنى 2

مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى ) عمادة السنة التحضيرية (	

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافوكالة الشؤون األكاديميةالعلمي /المنسقات

ا.جويريه تلمساني
ا.غرام الخالدي
ا.والء المدن

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع ) تحضيري (

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
جميع طالبات السنة التحضيريةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تعريف الطالبة بالتخصصات الموجودة بالكلية 1

تعريف الطالبة بالمسارات الفرعية لتخصص )إدارة االعمال – والحاسب اآللي( والمجاالت الوظيفية لكل تخصص   2

شرح الئحة الدراسات واالختبارات بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 3

وصف الفعالية

تجهيز المطبوعات الخاصة بالكلية وتشمل )تعريف بتخصصات الكلية ومساراتها والمجاالت الوظيفية (.1

افتتح البرنامج من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر ونصف.2

تضمنت الفعالية ) كلمة منسقة السنة التحضيرية – كلمة منسقة القبول والتسجيل بالكلية والتعريف بتخصصات 3
الكلية ومساراتها واإلجابة عن استفسار الطالبات(

تسليم الطالبات جميع المطويات الخاصة بالتخصصات والمجاالت الوظيفية بكل تخصص.4

تسليم الطالبات الكرت الخاص بآلية التواصل مع وكالة الشؤون األكاديمية.5

نقاش مفتوح مع الطالبات.6



١٧٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٧٨

فعالية معرض االرشاد التعليمي والمهني )بمهنتي ابني مستقبلي ومستقبل وطني(

1441/5/27 هـالتاريخاالربعاءاليوم
4 ساعاتعدد ساعات البرنامج12:00إلى:٨التوقيت من:

مقر التنفيذ

oمقر كلية المجتمع بالدمام

المسرحالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف

 أخرى )االبتدائية الرابعة 	
بالقطيف(

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى )قسم التوجيه واالرشاد بالقطيف(	
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ .  غرام الخالديإشرافوكالة الشؤون األكاديميةالعلمي /المنسقات
ب .  بدور الشمري

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى )طالبات الثانوية(	
مجموعة من طالبات مدارس الثانوية بالقطيفعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تعريف الطالبات بالتخصصات الموجودة بالكلية1

تعريف الطالبات بالمسارات الخاصة لتخصص )إدارة االعمال – والحاسب اآللي( والمجاالت الوظيفية لكل تخصص2

وصف الفعالية

تجهيز المطبوعات الخاصة بالكلية وتشمل )تعريف بتخصصات الكلية ومساراتها(.1

افتتح البرنامج من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية عشر.2

تضمنت الفعالية: ) القرآن الكريم  – كلمة مشرفة قسم اإلرشاد و التوجيه – تعريف بكلية المجتمع  واإلجابة عن 3
استفسار الطالبات (

نقاش مفتوح مع الطالبات.4



١٧9 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

الورشة التعريفية بمبادرة الدعم الطالبي 1

1441/1/30هـالتاريخاالحداليوم
ساعةعدد ساعات البرنامج11:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مسرح الكليةالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ. عبير رافعإشرافمسؤولي محاور مبادرة الدعم الطالبيالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
50 من أعضاء هيئة التدريسعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تعريف المدعوين بمبادرة الدعم الطالبي ومحاورها1

مناقشة محاور المبادرة ومخرجات كل محور2

توضيح دور األعضاء وتشجيعهم على االلتزام بالمبادرة3

وصف الفعالية

ارسال دعوة للورشة ألعضاء الكلية من الهيئة التعليمية واإلدارية من خالل البريد االلكتروني و تويتر1

إعداد عرض تقديمي للورشة واستقبال استفسارات األعضاء والرد عليها.2



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٨٠

الورشة التعريفية بمبادرة الدعم الطالبي 2

1441/6/3هـالتاريخاالحداليوم
ساعتانعدد ساعات البرنامج11:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مسرح الكليةالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ. عبير رافعإشرافمسؤولي محاور مبادرة الدعم الطالبيالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
50 من أعضاء هيئة التدريسعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

إعادة تعريف وتذكير المدعوين بمبادرة الدعم الطالبي ومحاورها1

مناقشة محاور المبادرة ومخرجات كل محور2

مناقشة ما تم إنجازه في الفصل الدراسي األول والتعديالت في االجراءات3

وصف الفعالية

إرسال دعوة للورشة ألعضاء الكلية من الهيئة التعليمية واإلدارية من خالل البريد اإللكتروني وتويتر1

إعداد عرض تقديمي للورشة  واستقبال استفسارات أعضاء هيئة التدريس والرد عليها.2



١٨١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

ورشة جودة االختبارات النهائية اإللكترونية باللغة اإلنجليزية

1441/٨/20هـالتاريخاالثنيناليوم
ساعتانعدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

اونالين عبر البالك بورد باستخدامالقاعة
Blackboard Collaborate Ultra oمقر كلية المجتمع بالقطيف

 أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

العلمي /المنسقات
وحدة جودة التقويم واالختبارات

أ. عبير رافعإشرافوحدة التعليم االلكتروني
أ. نهلة عثمان

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
27 من أعضاء هيئة التدريسعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تهيئة أعضاء هيئة التدريس من غير الناطقين باللغة العربية لتنفيذ سياسات وإجراءات جودة االختبار النهائي اإللكتروني1

تدريب أعضاء هيئة التدريس من غير الناطقين باللغة العربية على استخدام اإلعدادات الخاصة باالختبارات النهائية 2
اإللكترونية على بالك بورد وفقًا للسياسات واالجراءات

وصف الفعالية

تم تقديم شرح واٍف للخطوات المتبعة لبناء االختبارات النهائية يضمن تطبيق سياسات وإجراءات جودة االختبارات 1
Blackboard Collaborate Ultra النهائية اإللكترونية من خالل جلسة أونالين باستخدام

شرح وتوضيح طريقة ضبط اإلعدادات أثناء بناء االختبارات النهائية االلكترونية على بالك بورد بما يضمن تطبيق سياسات 2
Blackboard Collaborate Ultra وإجراءات جودة االختبارات النهائية اإللكترونية من خالل جلسة أونالين باستخدام



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٨٢

ورشة جودة االختبارات النهائية االلكترونية باللغة العربية

1441/٨/19هـالتاريخاالحداليوم
3عدد ساعات البرنامج3:00إلى:12:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

عبر البالك بورد باستخدام onlineالقاعة
Blackboard Collaborate Ultra oمقر كلية المجتمع بالقطيف

 أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

العلمي /المنسقات
وحدة جودة التقويم واالختبارات

أ. عبير رافعإشرافوحدة التعليم االلكتروني
أ. نهلة عثمان

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
119 من أعضاء هيئة التدريسعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تهيئة أعضاء التدريس لتنفيذ سياسات وإجراءات جودة االختبار النهائي اإللكتروني1

تدريب أعضاء التدريس على استخدام اإلعدادات الخاصة باالختبارات النهائية االلكترونية على بالك بورد وفقا 2
للسياسات واالجراءات

وصف الفعالية

تم تقديم شرح واٍف للخطوات المتبعة لبناء االختبارات النهائية يضمن تطبيق سياسات وإجراءات جودة االختبارات 1
Blackboard Collaborate Ultra النهائية اإللكترونية من خالل جلسة أونالين باستخدام

2
شرح وتوضيح طريقة ضبط اإلعدادات أثناء بناء االختبارات النهائية االلكترونية على بالك بورد بما يضمن تطبيق 

 Blackboard Collaborate سياسات وإجراءات جودة االختبارات النهائية اإللكترونية من خالل جلسة أونالين باستخدام
Ultra



١٨3 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٨٤

التفكير االبتكاري واتخاذ القرار

1-3-1441هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:30إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

المسرحالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د. عزة الغامديإشرافد. صدام دراوشهالعلمي /المنسقات
أ. ليلى حمادة

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
20 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تعريف الطالبات بأساسيات اتخاذ القرار1

توضيح مفهوم التفكير االبتكاري وطرقه2

وصف الفعالية

عقد ورشة حول التفكير االبتكاري تضمنت عرض بوربوينت للنقاط الرئيسية في الموضوع، وقد تخلل الورشة نقاش 1
تفاعلي مع الطالبات



١٨٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

كيف تبدأ مشروعك

9-2-1441هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH8 قاعةالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د. عزة الغامديإشرافد. منى حليمالعلمي /المنسقات
أ. ليلى حمادة

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
30 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

معرفة أساسيات كيفية بدأ المشروع1

وصف الفعالية

عقد ورشة تفاعلية تضمنت تقديم عرض بوربوينت يوضح النقاط الرئيسية.1



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٨٦

خدمة خريج

1441/3/13 هـالتاريخاالحداليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو مبنى2القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.عزة الغامديإشرافليلى الحمادهالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
25  طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

التعريف بالخدمات التي تقدمها الكلية للخرجين والخريجات1

وصف الفعالية

تضمنت الفعالية وصفًا مسهبًا للخدمات والبرامج المقدمة من قبل الكلية وطريقة التسجيل فيها كما جرى تفاعل 1
نشط بين الطالبات والمشرفات حول هذه الخدمات واستمراريتها للخريجين.



١٨٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١٨٨

Linked in

1441/1/30 هـ - 1441/2/1 هـالتاريخاالحد، االثنيناليوم
3عدد ساعات البرنامج1:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو مبنى 2القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.عزة الغامديإشرافليلى الحمادهالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
150   طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تعريف الطالبات بموقع linkedin ، وطريقة التعامل معه.1

وصف الفعالية

تضمنت الفعالية تعريف بالخدمات التي يقدمها الموقع اإللكتروني وطريقة النشر واالعالن والتسويق من خالله، 1
وتضمنت الفعالية حوارات مع الطالبات والرد على استفساراتهن.



١٨9 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

كتابة السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف

3/٨/ 1441هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

قاعةTH8القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى

د. عزة الغامديإشرافد. والء مجديمقدم الورشة
أ. ليلى الحماده

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
20 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

معرفة طريقة كتابة السيرة الذاتية وأهم نقاط اجتياز المقابلة التوظيف1

وصف الفعالية

تضمنت الفعالية تقديم عرض بور بوينت يوضح الحوار الذي دار بالورشة1



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١9٠

مهارات إدارة الوقت

1/1٨/ 1441 هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

المسرحالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى

د. عزة الغامديإشرافد. هيثم الفيلمقدم الورشة
أ. ليلى الحماده

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
20 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

معرفه أهمية الوقت وكيفية إدارته1

وصف الفعالية

تضمنت الفعالية تقديم عرض بوربوينت فيه أهم طرق إدارة الوقت باإلضافة إلى النقاش التفاعلي1



١9١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

مهارات التواصل وبناء عالقات العمل

1441/3/٨ هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH8القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى

د. عزة الغامديإشرافد. والء مجديمقدم الورشة
أ. ليلى الحماده

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
20 طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

التعريف بأبرز نقاط التواصل1

شرح طريقة بناء عملية التواصل والعالقات العامة في العمل2

وصف الفعالية

تضمنت الفعالية عرض بوربوينت يوضح طريقة بناء العالقات في العمل1



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١9٢

استخدام التكنولوجيا في البحث عن وظيفة

1/25/ 1441 هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

المسرحالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى

د. عزة الغامديإشرافد .آمال يأسينمقدم الورشة
أ. ليلى الحماده

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
35  طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

شرح طريقة استخدام التكنولوجيا في البحث عن وظيفة1

وصف الفعالية

ورشة تفاعلية تم فيها تقديم عرض بوربوينت يوضح أهمية استخدام التكنولوجيا في البحث عن وظيفة1



١93 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

ورشة التسويق الذاتي

1441/2/2هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH8القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى

د. عزة الغامديإشرافد. منى حليممقدم الورشة
أ. ليلى الحماده

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
37  طالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تحديد مفهوم التسويق الذاتي و شرح طرقه في مجال العمل وأهم وسائله.1

تنمية الثقة في نفوس الطالبات.2

وصف الفعالية

 تقديم عرض بوربوينت يوضح أساليب التسويق الذاتي، وتخصيص وقت كاًف للنقاش والحوار والرد على االستفسارات.1



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١9٤

الذكاء االصطناعي والمدن الذكية

1441/٨/15هـالتاريخاالربعاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج6:00إلى:4:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

بث مباشر من خالل برنامجالقاعة
Zoom oمقر كلية المجتمع بالقطيف

 أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي

وكالة الشؤون األكاديمية	
قسم العلوم الماليةo)مركز الخريجين(

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى

د.عزة الغامديإشرافد .أحمد الطيب الجديديمقدم الورشة
د.هيثم الفيل

الفئات المستهدفة

طالب وطالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى )الخريجين(	
1٨0 طالب وطالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

التعرف على معنى الذكاء االصطناعي ومكوناته1

2Embedded Systems التعرف على

توضيح مفهوم إنترنت األشياء وأهميته3

شرح تطبيقات إنترنت األشياء في المدن الذكية4

وصف بيئة األردوينو وطريقة استخدامها وتوظيفها.5

وصف الفعالية

تضمنت الورشة عرض بوربوينت يوضح أهمية الذكاء االصطناعي وانترنت األشياء و طريقة تطبيقه في المدن 1
الذكية مع إجراء تجارب على بيئة األردوينو.



١9٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١9٦

كيف تنجح في المقابلة الشخصية

1441/٨/15هـالتاريخاالربعاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج6:00إلى:4:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

بث مباشر من خالل برنامجالقاعة
Zoom oمقر كلية المجتمع بالقطيف

 أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي

وكالة الشؤون األكاديمية	
قسم العلوم الماليةo)مركز الخريجين(

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى

د.عزة الغامديإشرافد .أسامه علوانمقدم الورشة
د.هيثم الفيل

الفئات المستهدفة

طالب وطالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى )الخريجين(	
100طالب وطالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تحديد أنواع المقابالت الشخصية1

التعرف على المفاجآت التي من الممكن أن تقابل المتقدم للمقابلة الشخصية2

شرح الخطوات الالزمة الجتياز المقابلة الشخصية3

وصف الفعالية

تضمنت الورشة عرض بوربوينت يوضح أهمية المقابالت الشخصية وأنواعها عند التقدم لوظيفة، وانتهت بنقاش 1
تفاعلي



١9٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه١9٨

كيفية الحصول على تمويل لمشروعات ريادة األعمال

1441/٨/16هـالتاريخالخميساليوم
2عدد ساعات البرنامج6:00إلى:4:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

بث مباشر من خالل برنامجالقاعة
Zoom oمقر كلية المجتمع بالقطيف

 أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي

وكالة الشؤون األكاديمية	
قسم العلوم الماليةo)مركز الخريجين(

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى

د.عزة الغامديإشرافد .عمر شكري صقرمقدم الورشة
د.هيثم الفيل

الفئات المستهدفة

طالب وطالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى )الخريجين(	
145 طالب وطالبةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

توضيح الجانب العملي في ريادة األعمال1

شرح الفرق بين ريادة األعمال وأنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة2

التعرف بأنواع الممولين لمشروعات ريادة األعمال3

وصف طريقة الحصول على تمويل لمشروعات ريادة األعمال والخطوات الواجب اتخاذها حيال ذلك األمر4

وصف الفعالية

ركزت الورشة على أهمية ريادة االعمال خصوصًا في ظل التطور مع تلخيص ألهم النقاط الرئيسية في شكل عرض 1
بوربوينت انتهى بحوار تفاعلي.



١99 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢٠٠

4-1441/3/15هـالتاريخالثالثاءاليوم
5-1441/3/22هـ

2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

متعددة األغراضالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
o          أخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالب - الراكة
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االدارية 	والتعليم المستدام

o أخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

د سارة حسن موسي ادمإشرافالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة
طالب كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	
الدعوة عامة	أعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
300عدد المستفيدينم

أهداف الفعالية

1" Social Responsibility and ethic" خدمة مجتمعية منهجية "في ثنايا المنهج

تنمية روح البحث العلمي والتوسع في المادة باستخدام المراجع المختلفة واألنترنت.2

تحمل المسئولية للطالبات تماشيا مع رؤية 2030م3

مد الطالبة يدها للمجتمع في سوق العمل مستقبال وتعويد الطالبة علي ذلك منذ االن وتدريبها على خدمة 4
المجتمع.

وصف الفعالية

تفعيل إدارة الجودة الشاملة بغرض التحسين المستمر1

تعريف الحضور بشهادات األيزو والتحسين المستمر ومنهجية كايزن ودورها في تحسين األداء2

تقديم عروض عن القيادة وفرق العمل3

4ISO –Six Sigma Lean Management –Kaizen Smart Objective تقديم عروض عن األيزو

قامت الطالبات بتقديم فيديوهات وكتيبات ونشرات وبروشورات للتعريف بالجودة الشاملة " طالبات المستوى 5
الخامس "

قامت الطالبات بتقديم فيديوهات ونشرات ومجسمات ومسابقات وجوائز خاصة بعلماء اإلدارة واتخاذ القرار اإلداري 6
والتخطيط والتنظيم والتوجيه واإلدارة اإلستراتيجية "طالبات المستوي الثالث"

حضور أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية وطالبات كلية المجتمع من األقسام المختلفة والسنة التحضيرية7

تم تقسيم الطالبات إلى مجموعات وقدموا تقارير متكاملة عن الفعالية٨

1- Effective Management   2- Total Quality Management Day



٢٠١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢٠٢

المعامالت المصرفية اإلسالمية

23/ 3/ 1441هـالتاريخاألربعاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

الساحة الداخلية في مبنى الحاسبالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
o          أخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالب - الراكة
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
 قسم العلوم االدارية والعلوم	والتعليم المستدام

المساندة
o أخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
منسقات النادي العلميإشرافالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالب كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
200عدد المستفيدينم

أهداف الفعالية

التعريف بالمعامالت اإلسالمية التي تتميز بها البنوك اإلسالمية عن غيرها من البنوك1

شرح لبعض المعامالت بصورة مبسطة باستخدام الصور والبطاقات والحاسب2

وصف الفعالية

شاركت الطالبات بعمل عروض على أجهزة الحاسب، إضافة إلى عمل المطويات وعرض نماذج من العقود التي تظهر 1
المعامالت المصرفية بصورة تطبيقية، وتبسيط الطريقة التي تتعامل بها البنوك بهذه المعامالت اإلسالمية.

كما استخدمت الطالبات وسائل مبسطة لتوضيح أحكام التكافل االجتماعي في اإلسالم، وكانت العروض في 2
الساحة العامة لقسم الحاسب ليتسنى ألكبر عدد من الحضور االطالع على هذه الفعالية.



٢٠3 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢٠٤

مبادرة ) بيان ( محاضرة بعنوان : الطب الوقائي في اإلسالم

2٨/ 2 / 1441هـالتاريخ األحداليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

المسرحالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
o          أخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالب - الراكة
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
 قسم العلوم االدارية والعلوم	والتعليم المستدام

المساندة
o أخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالب كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
100عدد المستفيدينم

أهداف الفعالية

بيان مدى عناية اإلسالم بالصحة عناية كبيرة فكما جاء إلصالح األرواح وتهذيب النفوس بالعقائد والعبادات جاء أيضًا 1
إلصالح البدن بالنظافة والرياضة والتزام قواعد الصحة في الطعام والشراب.

بيان كيف اعتبر اإلسالم العافية والخلو من األمراض من نعم الله الجليلة التي تستوجب شكرها والذي يكون بحفظها 2
من اآلفات وصيانتها من العلل التي ربما تعرقل مسيرة الحياة

وصف الفعالية

تمت الفعالية بنجاح – بفضل الله تعالى – في الموعد المحدد لها وحققت أهدافها المرجوة1



٢٠٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

أحكام الطهارة في الفقه اإلسالمي

1441/3/27هـالتاريخاألحداليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مسرح الكليةالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
o          أخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالب - الراكة
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
 قسم العلوم االدارية والعلوم 	والتعليم المستدام

المساندة
o أخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
م/ نهى سراج لبنيإشرافقسم العلوم المساندةالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة
oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالب كلية المجتمع
oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
150عدد المستفيدينم

أهداف الفعالية

التعرف على الطهارة باعتبار أنها من أهم الموضوعات الفقهية في حياة الفرد والمجتمع1

الحديث عن الوضوء وكيفيته وكيفية الطهارة من الحدث األكبر واألصغر2

التعرف على أهمية الغسل ووجوبه  ومعرفة موجباته3

وصف الفعالية

االستعانة بالطالبات في عمل الفعالية ومشاركتهم فيها1

عمل محاضرة عن طريق البوربوينت في مسرح الكلية2

مشاركة الطالبات بعمل منشورات ومطويات يتكلمن فيها عن موضوع المحاضرة بطريقه مختصرة ومفيدة وتوزيعها 3
على طالبات الكلية



فعاليـات:
وكالة الدراسات والتطوير 

وخدمة المجتمع



٢٠٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

Jozef Duyobec اجتماع لجان تطوير البرامج مع مستشار الذكاء االصطناعي

2٨/ 1441/3هـالتاريخاالثنيناليوم
3عدد ساعات البرنامج03:00إلى:12:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مسرح الكليةالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

 وكالة التطوير والتدريب	
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

العلمي /المنسقات
وحدة تطوير البرامج ومواءمتها لسوق 

د. منى الغامديإشرافالعمل

الفئات المستهدفة

طالب وطالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
25 من أعضاء هيئة التدريسعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تحقيق التبادل المعرفي بين الخبرات المحلية والعالمية.1

التعرف على مستجدات الذكاء االصطناعي وتجاربه التطبيقية ومخترعاته.2

تطوير الخطة الدراسية لبرامج الحاسب اآللي.3

مناقشة عقد اتفاقيات مع جهات عالمية تدعم برامج الكلية.4

وصف الفعالية

1
جرى اجتماع بين أعضاء هيئة التدريس ولجان تطوير برامج قسم الحاسب اآللي من جهة وسيد جوزيف خبير الذكاء 
االصطناعي وذلك لمناقشة مستجدات تطوير برامج قسم الحاسب اآللي ووضع الخطة الدراسية لتتناسب مع 

متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢٠٨

ISO9001:2015 االجتماع مع مراجعي نظام إدارة الجودة

اليوم
 الثالثاء
  األربعاء
الخميس

1-2-1441/3/3هـالتاريخ

3 أيامعدد ساعات البرنامج2:00إلى:٨:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

-القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

 وكالة التطوير والتدريب	
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
العلمي /المنسقات

التخطيط االستراتيجي
د. محمد حليمي، د. هيفاء فراد
م. سلوى شراد، م. ندى شعبان

د. منى الغامديإشراف

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالب وطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

	)ISO9001:2015 أخرى )مراجعي نظام إدارة الجودة
2عدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

التأكد من تنفيذ توصيات مراجعي األيزو1

مراجعة اإلجراءات والسياسات المتبعة في الكلية2

إجراء المقابالت والتقييمات مع المسؤولين والمسؤوالت3

تقييم وضع ومستوى كلية المجتمع في إدارتها لنظام الجودة4

وصف الفعالية

1

على مدى )3( أيام تقابل مراجعو إدارة نظام الجودة ISO 9001:2015  مع مسؤولي ومسؤوالت الكلية للنقاش 
حول طريقة إدارة النظام ومدى فاعلية إجراءاته وتطبيقها الفعلي في أقسام الكلية اإلدارية واألكاديمية، وانتهت 

االجتماعات بتأكيد استمرار التزام الكلية بإدارة نظام الجودة وتطبيقها آللياته واجراءاته بالشكل الصحيح وفق بنود 
ISO9001:2015 شهادة



٢٠9 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢١٠

)ITCL( احتفالية اتفاقية الشراكة المعرفية مع شركة االتصاالت الدولية المحدودة

1441/6/24هـالتاريخاألربعاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

قاعة فندق انتركونتنتالالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
 أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

 وكالة التطوير والتدريب	
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

العلمي /المنسقات
م. دانة الدوسري ، م. ساره اليامي
د. منى الغامديإشرافأ. شروق الشمراني، أ. رنا السريع

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالب وطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
30عدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

1ITCL االحتفال بتدشين عقد اتفاقية الشراكة المعرفية بين كلية المجتمع وشركة االتصاالت المحدودة

وصف الفعالية

بدأ الحفل بإلقاء كلمة كلية المجتمع من قبل سعادة وكيلة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع  د. منى الغامدي ، ثم 1
كلمة الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت المحدودة ITCL  المهندس/ عبدالله سحاب.

جرت مراسم توقيع االتفاقية من قبل ممثلة كلية المجتمع وهي سعادة عميدة الكلية د. حورية العتيبي، وممثل 2
شركة ITCL المهندس/ عبدالله سحاب

ُختم الحفل باالجتماع على مأدبة غداء عمل3



٢١١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢١٢

TPACK ورشة : األستاذ الجامعي في القرن الحادي والعشرين من منظور

10 /1441/3هـالتاريخالخميساليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH2القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

 وكالة التطوير والتدريب	
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
العلمي /المنسقات

عمادة التطوير الجامعي/ وحدة تنمية 
المهارات والتعليم المستمر

د. فوزية عوض
د. منى الغامديإشراف

الفئات المستهدفة

طالب وطالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
23 عضو من أعضاء هيئة التدريسعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

توضيح نموذج تيباك1

استنتاج أهم مهارات األستاذ في القرن الحادي والعشرين2

تطبيق نموذج تيباك على أحد المقررات للمشاركين3

توضيح مفهوم )تصميم التعليم( وتقنياته4

وصف الفعالية

تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام نموذج )تيباك( في تنمية المعرفة لدى الطالب1

تطبيق مفاهيم جديدة وأساليب مستحدثة في التدريس وتنمية المهارات2



٢١3 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢١٤

ورشة: التعلم القائم على المشاريع

1441/5/4هـالتاريخاألثنيناليوم
2عدد ساعات البرنامج02:00إلى:12:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH2القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

 وكالة التطوير والتدريب	
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

العلمي /المنسقات
عمادة التطوير الجامعي

د. منى الغامديإشرافمنسقة الكلية/ د. فوزية عوض

الفئات المستهدفة

طالب وطالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
42 عضو من أعضاء هيئة التدريسعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تحديد مفهوم التدريس باستراتيجية المشروعات وتحديد األسس التي يقوم عليها.1

توضيح مكونات التعلم عن طريق المشاريع ومراحلها2

تصميم درس نموذجي كلُّ حسب تخصصه وفق استراتيجية المشروعات.3

مناقشة معوقات التعلم باستراتيجية المشروعات واقتراح الحلول المناسبة.4

وصف الفعالية

مناقشة التدريس باستراتيجية المشروعات وتحديد األسس التي يقوم عليها.1

تقديم درس نموذجي كل حسب تخصصه وفق استراتيجية المشروعات وكيفية تقيمه.2



٢١٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢١٦

ورشة: هندسة الذاكرة

1441/5/6هـالتاريخالثالثاءاليوم
3عدد ساعات البرنامج3:00إلى:12:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH2القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

 وكالة التطوير والتدريب	
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

العلمي /المنسقات
عمادة التطوير الجامعي

د. منى الغامديإشرافمنسقة الكلية/ د. فوزية عوض

الفئات المستهدفة

طالب وطالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
21 عضو من أعضاء هيئة التدريسعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

استخالص ماهية نظام معالجة المعلومات1

تحديد األدوار المتوقعة من عضو هيئة التدريس تجاه الطلبة بناء على خصائص أنواع الذاكرة2

استنتاج دور عضو هيئة التدريس في مساعدة الطلبة في كل عملية من عمليات معالجة المعلومات3

توظيف مساعدات التذكر في العملية التعليمية4

وصف الفعالية

شرح طريقة عمل المخ في معالجة المعلومات1

تقديم امثلة على آلية توصيل المعلم للمعلومات بناء على تصنيف الدماغ2

توضيح امثلة على معينات التذكر والخرائط الذهنية وأدوات تصميمها3



٢١٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢١٨

ورشة: التفكير اإليجابي

1441/3/24هـالتاريخالخميساليوم
2عدد ساعات البرنامج2:00إلى:12:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH2القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

 وكالة التطوير والتدريب	
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
العلمي /المنسقات

عمادة التطوير الجامعي/ وحدة تنمية 
المهارات والتعليم المستمر

د. فوزية عوض
د. منى الغامديإشراف

الفئات المستهدفة

طالب وطالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
21عدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

استنتاج مهارات التفكير اإليجابي.1

العمل على السيطرة على التفكير السلبي.2

ممارسة آليات تحقيق األهداف.3

تطبيق طريقة تجعل تفكيرك إيجابيًا.4

وصف الفعالية

مناقشة مستفيضة في طريقة جعل تفكيرنا ايجابيًا1

تقديم المتدربين )من إداريين وأعضاء( لمواقف من حياتهم تجسد التفكير اإليجابي2

توضيح أمثلة تعين على التفكير اإليجابي وتسيطر على التفكير السلبي3
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united brian classroom :ورشة

20-1441/4/27هـالتاريخالثالثاءاليوم
4عدد ساعات البرنامج2:00إلى:12:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

TH2القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

 وكالة التطوير والتدريب	
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

العلمي /المنسقات
وحدة تنمية المهارات والتعليم المستمر

د. منى الغامديإشرافد. فوزية عوض / م. نهى لبني

الفئات المستهدفة

طالب وطالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
52  عضو من أعضاء هيئة التدريسعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

تدريب األعضاء على طريقة تساعد الطالب على االنخراط بشكل أفضل في أي موضوع من خالل استغالل 1
دوافعهم االجتماعية وإدارة مخاوفهم

توضيح طريقة تقديم األفكار أمام اآلخرين بالشكل المرغوب فيه بدون خوف2

شرح عملية شد انتباه الطالب أطول فترة ممكنة وزيادة استيعابهم3

وصف الفعالية

استمرت الفعالية مدة يومين بالتعاون مع د. بيتر من جامعة البترول1

تم عرض نماذج متعددة باإلضافة إلى تطبيق حي لما تم تعلمه من طرق دمج الطالب في الفصل لزيادة استيعابهم2
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اللقاء التعريفي بالخطة االستراتيجية للجامعة

1441/2/25هـالتاريخالخميساليوم
4عدد ساعات البرنامج11:00إلى:٨:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مسرح الكليةالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

 وكالة التطوير والتدريب	
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

العلمي /المنسقات
شروق الشمراني
د. منى الغامديإشرافموضي الخليفة

الفئات المستهدفة

طالب وطالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
60 من أعضاء الهيئة التعليمية واإلداريةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

التعريف بالخطة االستراتيجية للجامعة وسبل موائمتها مع أهداف الكلية ومبادراتها.1

وصف الفعالية

1
ألقى سعادة وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع كلمة االفتتاحية للتعريف بالوكالة وخططها 

المستقبلية وخطة الجامعة االستراتيجية والجهود المبذولة في سبيل المواءمة بين رؤية المملكة 2030 وأهداف 
الجامعة االستراتيجية وأهداف الكليات.

قام رؤساء الوحدات من وكالة الجامعة للدراسات والتطوير بشرح مسهب عن وحدات الوكالة ومهامها وما تقدمه من 2
خدمات للجامعة واألعضاء والطالب.

تم تحديد جدول زمني بين الوكالة والكلية إلنجاز المهام المتعلقة بخطة الكلية االستراتيجية ومبادراتها ومؤشرات 3
األداء.
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سلسلة ورش عمل مقرر االبتكار وريادة األعمال

اليوم

 كل يوم
 خميس على

 مدى 12
اسبوع

ابتداء من تاريخ 1441هـالتاريخ
وحتى 1441/٨/23هـ

التوقيت من:

 الفترة األولى )خاصة بطالبات الكلية
 بمقر الدمام( من ٨ صباحًا   وحتى 10

صباحًا

عدد ساعات البرنامج
 ساعتان لكل

 ورشة عمل على
مدى 12 اسبوع

 الفترة الثانية )خاصة بطالبات الكلية مقر
 القطيف وطالب مقر الراكة وخريجي

 الكلية وأي زوار( من 10 صباحًا وحتى 12
ظهرًا

 بسبب ظروف جائحة كورونا، اصبحت
 الورش ُتعقد عن بعد الساعة 9 صباحا

وحتى الساعة 12 ظهرًا

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مسرح كلية المجتمع بالدمامالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

 وكالة التطوير والتدريب	
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
العلمي /المنسقات

وحدة االبتكار وريادة األعمال
م.دانه الدوسري - م.ساره اليامي

أ.شروق الشمراني - أ.موضي الخليفه
د.منى الغامديإشراف

الفئات المستهدفة

طالب وطالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
59٨ مستفيد من داخل وخارج الكليةعدد المستفيداتم

أهداف الفعالية

1

تهدف فعالية ابتكر إلى تنمية مهارات و مدارك الطالب والطالبات وخريجي جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  في 
األعمال( ودورهما في خلق فرص عمل  وريادة  )االبتكار  التعريف بمفهومي  األعمال من خالل  وريادة  االبتكار  مجال 
ومشاريع ريادية، و كيفية اقتناص الفرص والمشاكل والبحث عن احتياج العميل لخلق مشاريع إبداعية، و بلورة هذه 
األفكار والمشاريع وتنقيحها بعمل مسح سوقي ودراسة جدوى،  ومن ثم تصميم النموذج النهائي للفكرة وصوال إلى 
عرض األفكار على المستثمرين وتصميم الشركات الناشئة، مما يسهم في إنشاء جيل  واعي باالبتكار ورياده أعمال.

وصف الفعالية

إنشاء استبانة الكترونية من خالل برنامج QuestionPro إلتاحة التسجيل في برنامج االبتكار ثم نشرها من خالل نظام 1
Twitter البالك بورد ومن خالل حساب كلية المجتمع في

ارسال بريد الكتروني للمسجلين لتأكيد تسجليهم في البرنامج واعالن وقت وتاريخ الورش المقامة.2

عقد اجتماع تعريفي بالبرنامج لطالب وطالبات الكلية في مقر مسرح الكلية تم من خالله شرح الهدف من البرنامج.3

تسهيل سبل التواصل مع ملتحقي البرنامج من خالل إنشاء مجموعات للتواصل عن طريق برنامج الواتس اب.4
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وصف الفعالية

5
تجهيز المسرح كل يوم خميس الستقبال الطلبة على فترتين، فترة أولى من الساعة ٨-10 صباحا وفترة ثانية 12-10 

ظهرًا. كما جرى التنسيق مع كل من العالقات العامة، األمن، الخدمات والصيانة، الدعم التقني ليتم عقد الورش 
بشكل سلس.

رصد الحضور والغياب الكترونيًا عن طريق QR code موضح في نهاية العرض التقديمي في كل ورشة عمل.6

تكليف عدد من المنسقات في األقسام األكاديمية لمتابعة مهام رصد الحضور والغياب وإرسال تقرير بشكل 7
أسبوعي.

٨

عقد اجتماع كل يوم خميس بعد الساعة 12 ظهرًا مع األستاذ عبدالله سحاب وعدد من الجهات الخارجية لبحث سبل 
التعاون الممكنة ومناقشة التحديات التي تواجههم ليتم حصرها وتقديمها للطالب كأفكار لمشاريع وحلول ريادية، 

حيث تم االجتماع مع )9( جهات خارجية وهي: أمانة المنطقة الشرقية، اإلدارة التقنية بالحرس الوطني، شركة ناقل، 
مدير قصر العزيزية، إدارة نادي االتفاق السعودي، إدارة الجوازات، إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي، التأمينات 

االجتماعية، شركة بوبا للتأمين.

9 . Zoom بسبب الظروف الناشئة من جائحة كورونا تم استكمال بقية الورش )عدد 6( عن بعد وذلك عن طريق برنامج
حيث تم بث المحاضرات بشكل مباشر كذلك تسجيل المحاضرات واتاحتها للطالب.

متابعة تسليم التكليفات المطلوبة إلكترونيًا وعددها )4( وهي: )اقتراح الفكرة المبتكرة، عمل دراسة الجدوى، تصميم 10
النموذج األولي، تقديم العرض النهائي(.

االستعانة بالمحامية جود الدلبحي لتقديم االستشارات القانونية لملتحقي برنامج ابتكر، كذلك مساعدة اصحاب 11
المشاريع إلبرام عقد تأسيس للشركات الناشئة

إنشاء قاعدة بيانات لملتحقي برنامج االبتكار رصد الدرجات النهائية للتكليفات وتسلميها للشؤون االكاديمية.12

حصر اصحاب المشاريع الراغبين بعرض مشاريعهم للمستثمرين والبالغ عددهم حتى تاريخ كتابة التقرير )64 مشروع 13
ريادي(.

احصائيات عامة

192عدد المشاريع المقبولة

11٨عدد المشاريع المرفوضة

162عدد المشاريع التي اعدت دراسة الجدوى

136عدد المشاريع التي اعدت النمذجة

123عدد المشاريع التي اعدت العرض النهائي

64)عدد المشاريع التي سيتم عرضها على المستثمرين )حتى اآلن

527عدد طالب وطالبات كلية المجتمع الذين شاركوا في االبتكار

71عدد المشاركين من خارج الكلية

5عدد المحاضرات في مقر كلية المجتمع

6عدد المحاضرات التي عقدت عن بعد

٨عدد اللقاءات اون الين لمناقشة استفسارات الطلبة

65.3٨%نسبة الطالب والطالبات الذين اكلموا جميع مراحل البرنامج بقسم الحاسب اآللي

75.90%نسبة الطالب والطالبات الذين اكلموا جميع مراحل البرنامج بقسم العلوم المالية

64.71%نسبة الطالب والطالبات الذين اكلموا جميع مراحل البرنامج بقسم العلوم االدارية
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فعالية برنامج ابتكر

 األحد –اليوم
20-1441/3/24هـالتاريخالخميس

15عدد ساعات البرنامج12:30إلى:9:30التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مسرح الكليةالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى 

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالبات
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

 وكالة التطوير والتدريب	
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
العلمي /المنسقات

شعبة االبتكار وريادة األعمال
م. دانه الدوسري

أ. شروق الشمراني
أ. موضي الخليفه

د. منى الغامديإشراف

الفئات المستهدفة

طالب وطالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى

أعداد المستفيدين

إناثذكوراإلجماليالتاريخاليوم
 المستفيدين

 من خارج
الجامعة

 المستفيدين
 من جامعة

 اإلمام
 عبدالرحمن
 بن فيصل
 )من كليات

)اخرى

 المستفيدين
 من كلية
 المجتمع

 )بالدمام و
 القطيف
)والراكه

2019/11/1726٨24244215251األحد

2019/11/1٨302272755142٨3االثنين

2019/11/1927724253720250الثالثاء

2019/11/202903٨25261626٨األربعاء

2019/11/21269202491013246الخميس

أهداف الفعالية

1

بشكل عام، تهدف فعالية ابتكر التي تم عقدها لمدة خمسة أيام ما بين 2019/11/17 و 2019/11/21 إلى تنمية مهارات 
ومدارك الطالب والطالبات في مجال االبتكار و ريادة األعمال من خالل التعريف بمفهومي )االبتكار وريادة األعمال( 
ودورهما في خلق فرص عمل ومشاريع ريادية، والعمل على بلورة األفكار من خالل تقنية  البحث السوقي،  وآلية 

تصميم الشركات الناشئة، ودور الثورة الصناعية الرابعة في تغيير هوية األعمال مما يسهم في إيجاد تخصصات 
جامعية وأعمال ريادية جديدة، واختتمت الفعالية بالحديث عن التقنيات المالية الجديدة وكيفية إدارة فن التقايض 

والمساومة إلكترونيًا وما يرتبط بهذه التقنيات من مشاريع مبتكرة. وفيما يلي األهداف التفصيلية لكل دورة
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وصف الفعالية

أهدافهامحاورهاعنوان المحاضرةاليوم /المتحدث

األحد
1441/3/20هـ 

أ. ياسر فرحان

منظومات إدارة 
االبتكار ودورها 

في تعزيز فرص 
نجاح المشاريع 

والشركات الناشئة

التعريف بريادة األعمال	 
التعريف بإدارة االبتكار	 
مثلث نجاح المشاريع المبتكرة	 
أمثلة وقصص نجاح مبهرة	 
الختام	 

التعريف بمنصات إدارة االبتكار	 
توضيح أسباب نجاح وإخفاق 	 

األفكار المبتكرة في التحول إلى 
مشاريع ريادة.

األحد
1441/3/20هـ 

أ. ياسر فرحان

تصميم الشركات 
الناشئة المبتكرة

االبتكار وأهميته في دعم رؤية 	 
2030

عقلية رائد األعمال المبتكر	 
التصميم واالبتكار وعالقتهما 	 

بمنهجية »لين« لتأسيس 
المشاريع

فهم سلوك العمالء وتصميم 	 
القيمة المقدمة للمشروع 

”Value Proposition“

تطوير عقلية ومهارات رواد 	 
األعمال

تصميم شركات ناشئة مبتكرة 	 
تخدم رؤية 2030

فهم سلوك العمالء وتصميم 	 
القيمة المقدمة للمشروع 

”Value Proposition“

الثالثاء
1441/3/22هـ 

أ. مهند النابلسي

البحث السوقي 
Market(

)Research

البحث السوقي و أنواعه	 
اختبر فكرتك، وتأكد من صحتها	 
تطبيق عملي: اصنع النموذج 	 

األولي لفكرتك
الختام	 

التعريف بالبحث السوقي 	 
وأنواعه

توضيح طريقة اختبار الفكرة 	 
وقياس حاجة السوق لها

تطبيق نموذج أولي لفكره مبتكرة	 

األربعاء
1441/3/23هـ

 أ. عبدالله سحاب

الثورة الصناعية 
الرابعة

)Industry 4.0(

الثورة الصناعية الرابعة وأهميتها 	 
في دعم رؤية 2030

استخدامات الثورة الصناعية 	 
الرابعة

التخصصات الجامعية التي تخدم 	 
الثورة الصناعية الرابعة

التهيؤ للثورة الصناعية الرابعة 	 
من خالل نشر ثقافة ريادة 

االعمال المتالئمة مع الثورة
توضيح األسباب التي جعلت 	 

المنطقة الشرقية النموذج 
األمثل لتطبيق الثورة الصناعية 

الرابعة

الخميس
1441/3/24هـ

أ. عبدالله سحاب

التقنيات المالية
)FinTech(

العمالت التقليدية والعمالت 	 
الرقمية والفرق بينهما

أهم تطبيقات التقنيات المالية.	 
المقايضة وفنون إدارتها تقنيًا.	 
التسويات بين المنظمات 	 

والبنوك وطرق عملها

التعرف على التقنيات المالية 	 
وأمثلة عليها

التعرف على حاجة السوق 	 
والمستخدم فيما يتعلق 

بالعمالت والتقنيات الرقمية
أمثلة واقعية مستخدمة للتقنيات 	 

المالية
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فعاليـات:
مكتب العميدة

ووحدة العالقات العامة
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IBM برنامج تدريب شركة

21-2019/7/25التاريخاليوم
عدد ساعات البرنامجإلى:التوقيت من:

مقر التنفيذ

oمقر كلية المجتمع بالدمام
القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف

oمقر كلية المجتمع بالراكة
أخرى )معهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية في جمهورية مصر العربية.(	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

وكالة شؤون الطالب - الراكةoمكتب العميدة	
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

o     أخرى

سعود المشاري، إبراهيم الشوق، عصام العبيدي، حنان الدبيكل، مريم البشير، في العثمان، الطالب المشاركين
حوراء الدبيس، باسمة البسام، أمل المعيرك

الفئات المستهدفة
oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالب كلية المجتمع
oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
9 طالب وطالبات عدد المستفيدينم

نبذة عن البرنامج

برامج تدريبية متنوعة تقدمها شركة IBM لتدريب طالب تخصصات الحاسب اآللي في الجامعات إلكسابهم مهارات 1
متقدمة في استخدام الحاسب وتزويدهم بشهادات احترافية دولية تزيد فرصهم في الحصول على وظائف.

وصف الفعالية
اإلعالن عن البرنامج وإتاحة القبول لطالب وطالبات تخصصات الحاسب اآللي1
2IBM رفع األسماء لشركة

عقد اجتماع تعريفي للطالب عن البرنامج من قبل المشرف األكاديمي للبرنامج الدكتور هيثم الفيل بتاريخ 3
1440/9/21هـ، الموافق 2019/5/26م.

إنشاء مجموعة )وتس أب( لتواصل المشرف مع الطالب ومناقشات الطالب.4
استالم أكواد المتدربين من الشركة وتسليمها للطالب لتحميل المادة العلمية.5
توفير عروض فنادق للطالب والطالبات في أماكن قريبة من جهة التدريب.6
إرسال اشتراطات البرنامج للطالب.7
متابعة التدريب من قبل المشرف وزيارة مقر التدريب أثناء فترة تدريب الطالب.٨
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تعريف بالبرنامج:
برنامج سنوي ينظمه اتحاد جامعات الدول العربية يعطي فرص تبادل تدريب الطالب بين الجامعات العربية 

لتوثيق أواصر التعاون العلمي بين الطالب من جهة وأساتذة الجامعات العربية من جهة أخرى.

اللجنة المنظمة:
رئيسة اللجنة-عميدة الكلية: د. حورية العتيبي	 
وكيلة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع ووكيلة التدريب: د. منى الغامدي	 
رئيسة قسم اإلدارة: دكتورة منى حليم	 
رئيسة قسم الحاسب: دكتورة هبه البيه	 
منسق أكاديمي: دكتور هيثم الفيل	 
منسق إداري: أ. آمال بالعبيد	 

اختيار الطالب:

أواًل-معايير اختيار الطالب المتدرب:
1.  المعدل التراكمي.

2.  األولوية لطالب وطالبات المجلس الطالبي ثم طالب األنشطة والنوادي.

ثانيًا-شروط التقديم للتدريب:
1.  أن يكون الطالب الئق صحيًا، يوقع نموذج التعهد من قبل ولي األمر.

2.  التقديم لطالب المستوى الثالث والرابع والخامس.
3.  موافقة ولي األمر للطالبات.

جامعات التدريب:
1.  جامعة الزيتونة في المملكة األردنية الهاشمية

2.  جامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية
3.  جامعة المنوفية في جمهورية مصر العربية

4.  جامعة أسيوط في جمهورية مصر العربية

الطالب المتدربين:

برنامج تبادل تدريب طالب جامعات الدول العربية

الطالب

التخصصاالسمم

علوم ماليةسعد عبدالعزيز الفتحي1

علوم ماليةخالد سعيد الزهراني2

علوم ماليةعلي سليمان السحيباني3

علوم ماليةطالل عدنان الزهراني4

حاسب آليأمين حسن النمر5

حاسب آليياسر عمار العمار6

حاسب آلي كميل عبدالعزيز الخنيزي7
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الطالب

التخصصاالسمم

علوم مالية انوار جاسم الجبر1

علوم ماليةسدين احمد الحسون2

علوم مالية الهنوف فهد الدوسري3

علوم مالية زينب طاهر الجاسم4

علوم ماليةهناء محمد الزغيبي5

علوم مالية رحمه سلمان المذلوح6

علوم ماليةشيخه محمود الغرير7

علوم ماليةرهف صقر اليامي٨

علوم ماليةزينب سعيد المعاتيق9

حاسب آلي ساره علي بامسعود10

حاسب آلي منيره عادل بن عشور11

حاسب آلي ابتسام عواد الشمري12

حاسب آليمريم عبدالله العماري13

فترة التدريب: 
1-7/30/ 2019م

نبذة عن التدريب:
شمل التدريب محاضرات نظرية وتدريب عملي وورش عمل وزيارات لبعض الشركات والبنوك والمصانع 

وتخلل البرنامج رحالت ترفيهية.

مميزات التدريب:
1.  التدريب العملي في مجال التخصص.

2.  القدرة على الطرح الجيد والمناقشة.
3.  االطالع على ثقافات الدول العربية.

4.  أثرت التجربة الطالب والطالبات بخبرات حياة واعتماد على النفس.

إجراءات العمل:
في . 1 المنعقد  العربية  الجامعات  طالب  تدريب  عروض  لتبادل  والعشرين  الخامس  الملتقى  حضور 

جمهورية مصر العربية خالل الفترة 5-6 ديسمبر، والحصول على عروض الجامعات.
تشكيل لجنة التدريب.. 2
إعالن البرنامج عبر جميع وسائل التواصل للكلية. 3
عقد )4( اجتماعات للجنة وضع فيها آلية الترشيح واختيار الجامعات المرشحة ثم المفاضلة بين الطالب.. 4
استالم بيانات المتقدمين وفرز المرشحين بناء على آلية الترشيح المحددة من قبل اللجنة.. 5
التدريب، . 6 ببرنامج  الخاصة  النماذج  خالل  من  المستضيفة  للجامعات  المرشحين  الطالب  بيانات  رفع 

ومتابعة اإلجراءات والتنسيق.
عقد اجتماع ألولياء األمور للتعريف بالبرنامج وأهدافه ومناقشة إجراءات السفر.. 7
المرافق . ٨ اإلشراف  مع  الطالبات  وضع  لمتابعة  الطالبات  أمور  ألولياء  اب(  )وتس  مجموعات  عمل 

للطالبات أثناء فترة التدريب.
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عمل مجموعات )وتس اب( للطالب مع اإلشراف )عن بعد(.. 9
تنسيق زيارة من قبل عميدة الكلية لجامعات التدريب خالل الفترة التدريبية لالطمئنان على الطالب . 10

والطالبات وعلى سير عملية التدريب.

الصعوبات والمعوقات:
تفاوت المستوى المعيشي واالقتصادي بين الدول.. 1
عدم التنظيم الداخلي في بعض الجامعات حيث لم يتم التنسيق الجيد بين اإلدارات العليا في تلك . 2

الجامعات مع الكليات التي ستقوم بالتدريب.
المبالغ المصروفة لإلعاشة قليلة ال توفر وجبات صحية للطالب.. 3

مقترحات للمشاركات القادمة:
التعاون مع الجامعات الحكومية فقط.. 1
استالم برنامج التدريب قبل السفر.. 2
إمكانية سفر . 3 إتاحة  أو  تخصص(  لكل  )مشرفة  الطالبات  تدريب من  لكل مجموعة  مرافقة مشرفتين 

الطالبة مع ولي أمرها بدون إشراف من الكلية.
النظر في إمكانية مشاركة جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل في البرنامج باستضافة طالب للتدريب.. 4
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 أسبوع جيتكس العالمي للتقنية

 األحد إلىاليوم
6-2019/10/10مالتاريخاألربعاء

عدد ساعات البرنامجإلى:التوقيت من:

مقر التنفيذ

oمقر كلية المجتمع بالدمام
القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف

oمقر كلية المجتمع بالراكة
أخرى )مركز التجارة العالمي في دبي(	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالب - الراكة
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

o     أخرى

كميل الخنيزي- عبداللطيف الغامدي، الطالب المشاركين
إشرافرضا آل اوحيد

الفئات المستهدفة
oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالب كلية المجتمع
oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
3 عدد المستفيدينم

نبذة عن الفعالية

1

يعد أسبوع جيتكس العالمي للتقنية األهم في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم، ويستضيف كوكبة من رواد 
التكنولوجيا والشركات والمؤسسات الناشئة من جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على مستقبل كافة األعمال 

والصناعات، وفي هذا العام تم طرح مواضيع متعلقة بتقنية الجيل الخامس، مستقبل التنقل، الذكاء االصطناعي، 
التكنولوجيا المتعلقة بأنماط الحياة من جيتكس، المدن الذكية، العقل والتكنولوجيا.

انطباع الطالب عن الفعالية

من أفضل المعارض التي حضرها الطالب، تميز فيها جانب الذكاء االصطناعي حيث تم تقديم أبرز ما توصل إليه هذا 1
الجانب في عالم التقنية.
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روبوت اســتخدمته هيئة المياه والكهرباء في دبي 
لتســهيل الخدمــات للمواطنيــن والمقيميــن، يوفــر 
الجهــد والوقــت ويتجــاوب مــع العمــالء ويتعــرف 

عليهــم مــن خــالل كاميــرا موجــودة فــي رأســه.

فيهــا  تتوفــر  التــي  الذكيــة  الســيارات  إحــدى 
أمنــًا أكثــر  لقيــادة  ومتعــددة  كثيــرة  حساســات 

أحد الطالب يقوم بتجربة بعض األلعاب.

روبــوت شــبيه بشــكل البشــر يقــوم بمصافحــة 
اآلخريــن والجــواب حــول بعــض األســئلة الموجهة 
الكبيــر  العالــم  شــخصية  يحاكــي  وهــو  إليــه 

الخوارزمــي.

عــن  بــداًل  الطعــام  بعمــل  يقــوم  آخــر  روبــوت 
للزبائــن. بتقديمــه  ويقــوم  البشــري  الموظــف 

فتاة تلعب مع روبوت لعبة الشطرنج.

يظهــر فــي الصــورة مختــرع لجهــاز يســاعد مــن 
لديــه إعاقــة فــي يديــه باســتخدام يديــن آليتيــن 
تقومــان بإمســاك األشــياء وتقــوم بالمصافحــة 

أيضــًا.

علــى  واإلجابــة  قليــاًل  الحــوار  يســتطيع  روبــوت 
بعض األســئلة كما أنه قادر على التحرك والســير.

كثافة الحضور لمعرض جيتكس في ثالث أيامه.
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استقبال وتهنئة المعيدين الجدد

 طوال أياماليوم
من 1441/6/22هـ الى 1441/6/26هـالتاريخاألسبوع

ساعة كل يومعدد ساعات البرنامج11:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

القاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
مقر كلية المجتمع بالراكة	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالب - الراكة
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى      )العالقات العامة(	
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ.رنا السريعإشرافمكتب العميدةالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة
طالب كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	
oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
10عدد المستفيدينم

أهداف الفعالية

استقبال المعيدين الجدد.1

وصف الفعالية

تقديم أكواب قهوة بشعار الجامعة.1



٢٤١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

مشروع مستدام إلنشاء مكتبة علمية لمصادر المعلومات لتخصصات الكلية عن طريق حفظ الكتب الدراسية 
بعد اجتياز دراسة المقررات لتقليل األعباء المادية للدراسة على الطالبات المحتاجات دون الشعور بالحرج 
لكونه يخدم جميع الطالبات، كما يسعى المشروع لحفظ نعمة العلم باحترام الكتاب عوضا عن التخلص 
منه، ويخدم المشروع الطالبات للعام الرابع على التوالي. وهو منفذ طوال العام، وقد تم نقل المكتبة 

إلى قاعة تعليم االقران لتكون مقرًا دائمًا لها.

حملة لتدوم
تقام  دوامها،  على  وأثرها  النعم  عن شكر  المجتمع  لتوعية  وتهدف  واعي  لمشروع  الثالثة  الحملة  هي 
توعية وأركان  العام 1442هـ. وتتضمن فيديوهات  نهاية  إلى  بدءًا من رجب 1441هـ  لمدة عامين  الحملة 

تفاعلية وتوعية الكترونية باستخدام هاشتاق الحملة #لتدوم.

المسؤولون عن الحملة:
مديرة مكتب العميدة/ أ. آمال بالعبيد

عضو هيئة التدريس: م. أروى المزروع
بمشاركة عدد من الطالبات.

أواًل- العلم النافع

ثانيًا- واعي



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢٤٢

ركن األلعاب التفاعلية

من 1441/5/10هـ الى 1441/5/21هـالتاريخاسبوعيناليوم
2عدد ساعات البرنامج12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

بهو الكلية– مقر الدمامالقاعة
بهو الكلية – مقر القطيف مقر كلية المجتمع بالقطيف	

oمقر كلية المجتمع بالراكة

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالب - الراكة
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى      )العالقات العامة(	

 الوحدة اإلدارية /النادي
العلمي /المنسقات

مكتب العميدة بالتعاون مع االنشطة 
الطالبية

أ.نورة الجبر – أ.عهود الخالدي
أ.رنا السريعإشراف

الفئات المستهدفة
oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالب كلية المجتمع
الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
25عدد المستفيدينم

أهداف الفعالية

إضافة أجواء المرح وروح المنافسة1

توطيد العالقات بين الموظفات2

وصف الفعالية

4 ألعاب تفاعلية: )لودو ستار ، كيرم ، لعبة X O ، لعبة الورق(1



٢٤3 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

فعالية طلعة شتوية

1441/5/7هـالتاريخالخميساليوم
6 ساعاتعدد ساعات البرنامج2:00إلى:٨:00التوقيت من:

مقر التنفيذ

oمقر كلية المجتمع بالدمام

المركز الترفيهي )شاطئ الجامعة(القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف

أخرى: المركز الترفيهي )شاطئ 	
الجامعة(

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالب - الراكة
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى      )العالقات العامة(	
 الوحدة اإلدارية /النادي

العلمي /المنسقات
ميعاد العلي- عبير الدوسري – نوف 

أ.رنا السريعإشرافالفرد

الفئات المستهدفة
طالب كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	
الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
50عدد المستفيدينم

أهداف الفعالية

رحلة ترفيهية للمنسوبين بعد انتهاء الفصل الدراسي األول.1

وصف الفعالية

تنظيم زيارة لمنسوبي الكلية إلى شاطئ الجامعة.1



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢٤٤

ضيافة سير االختبارات

 طوال فترةاليوم
من 1441/4/1٨هـ الى 1441/4/29هـالتاريخاالختبارات

3 ساعات وربععدد ساعات البرنامج12:00إلى:٨:45التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

قاعة السير في جميع المقراتالقاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
مقر كلية المجتمع بالراكة	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالب - الراكة
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى      )العالقات العامة(	
 الوحدة اإلدارية /النادي

أ.رنا السريعإشرافمكتب العميدةالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة
طالب كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	
الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
70عدد المستفيدينم

أهداف الفعالية

ضيافة بسيطة لمراقبات االختبارات قبل بداية مراقبة االختبارات وبعد االنتهاء.1

وصف الفعالية

ركن لتقديم المشروبات الساخنة.1



٢٤٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

الحفل الختامي للعام الجامعي 1440-1441هـ

1441/9/20هـالتاريخالخميساليوم
ساعةعدد ساعات البرنامج11:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

عن بعدالقاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
	ZOMM          أخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

وكالة شؤون الطالب - الراكةoمكتب العميدة	
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى      )وحدة العالقات العامة، وحدة التصميم(	
 الوحدة اإلدارية /النادي

العلمي /المنسقات
جميع الوكاالت واألقسام بالكلية 

لطيفة العريفيإشرافشاركت بإنجازها السنوي
رنا السريع

الفئات المستهدفة
طالب كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	
الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
150عدد المستفيدينم

أهداف الفعالية

اجتماع شكر وتقدير لجميع المنسوبين على االنجاز في العام الجامعي 1440-1441هـ1

اإلعالن عن الفائزين بجائزة التميز للعام الجامعي 1440-1441هـ2

وصف الفعالية

1ZOOM حضور جميع المنسوبين لالجتماع عن بعد عن طريق برنامج



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢٤٦



الفعاليات
واألنشطة الالمنهجية



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢٤٨

مسابقة ثقافية

1441/4/٨هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج 12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

قاعة المناسبات 1007القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
مقر كلية المجتمع بالراكة	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون الطالب - الراكة
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أنور حسين الناصرإشرافالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة
oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالب كلية المجتمع
oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
15عدد المستفيدينم

أهداف الفعالية

بث روح التنافس والمثابرة بين الطالب في تحصيل العلم1

تنمية القدرات العلمية والفكرية للطالب2

وصف الفعالية

أسماء الفائزين:  1.  آبي بشناق    2. يوسف العامودي1



٢٤9 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢٥٠

بطولة لودو

1441/6/17هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج 12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

قاعة المناسبات 1007القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
مقر كلية المجتمع بالراكة	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون الطالب - الراكة
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أنور حسين الناصرإشرافالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة
oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالب كلية المجتمع
oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
25عدد المستفيدينم

أهداف الفعالية

خلق روح التنافس والتحدي بين الطالب1

تعزيز عالقة الطالب ببعضهم البعض2

وصف الفعالية

أسماء الفائزين:  1. محمد شيبان القحطاني   2. عالء خالد آل فخر1



٢٥١ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢٥٢

حفل ختام األنشطة

1441/4/15هـالتاريخالثالثاءاليوم
2عدد ساعات البرنامج 12:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

قاعة المناسبات 1007القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
مقر كلية المجتمع بالراكة	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون الطالب - الراكة
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

oأخرى
 الوحدة اإلدارية /النادي

أنور حسين الناصرإشرافالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة
oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالب كلية المجتمع
oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
25عدد المستفيدينم

أهداف الفعالية

عمل مسابقة للمشاركين وتوزيع جوائز1



٢٥3 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢٥٤

دورة فـــن التظليــــل

1441/1/20هـتاريخ الفعالية

هي دورة ُأقمت لمدة يوم واحد لتعلم أساس التظليل بالقلم الرصاصنبذة عن الفعالية
حيث تم تبادل فنون التظليل فيها بين الطالبات

تعلم أساسيات التظليلأهداف الفعالية

10 بالدمام – 10 بالقطيفعدد المستفيدات

صور للفعالية )مقر القطيف(

صور للفعالية )مقر الدمام(



٢٥٥ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

دورة المكياج السنمائي

1441/2/29هـتاريخ الفعالية

 هي دورة ُأقمت لمدة يوم واحد لتعلم طريقة المكياج السينمائي الدموي وكيفية عملنبذة عن الفعالية
التأثيرات بأبسط صورة وبالمواد المتوفرة بالمنزل

تعلم أساسيات المكياج السينمائي )الدموي(أهداف الفعالية

16 بالدمامعدد المستفيدات



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢٥٦

فعالية متنفس

1441/3/29هـتاريخ الفعالية

نبذة عن الفعالية
 هي فعالية أقيمت لمدة شهر كامل تحتوي على جلسات والعاب بالهواء الطلق وهي من صنع
 الطالبات حيث تم إعادة تدوير بعض األشياء لالستفادة منها والبعض االخر تم صنعة يدويًا من

قبلهم

إخراج الطاقة السلبية من الطالباتأهداف الفعالية
إنشاء جلسة في الهواء الطلق لتكون متنفس للطالبات من المذاكرة

جميع طالبات كلية المجتمع ) الدمام – القطيف (عدد المستفيدات

صور للفعالية )مقر القطيف(



٢٥٧ التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

صور للفعالية )مقر الدمام(



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢٥٨

فعالية دوري بالي ستيشن

1441/6/25هـتاريخ الفعالية
1441/6/26هـ

هي دوري كرة قدم الكتروني أقيمت بين الطالباتنبذة عن الفعالية

ترفيه الطالبات بعد انتهاء اختبارات نصف السنةأهداف الفعالية

30 طالبة من كلية المجتمععدد المستفيدات



٢٥9 التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه

فعالية زاجل

1441/4/22هـتاريخ الفعالية

 حملة أقيمت لمدة شهرين تم من خاللها إرسال رسائل إيجابية ومحفزة للطالبات بشكلنبذة عن الفعالية
عشوائي وتم توزيع أكثر من 70 زاجل

هي رسائل دعم معنوي ونفسي إلضفاء البهجة في نفس الطالبةأهداف الفعالية

طالبات كلية المجتمع ) الدمام – القطيف (عدد المستفيدات



التقريــر السنـــوي   ـ   كليــة المجتــمـع   ـ  ١٤٤٠ - ١٤٤١ه٢٦٠

ورشة فن الريزن

1441/6/24هـتاريخ الفعالية
1441/7/3هـ

هي ورشة فنية لشرح طريقة صناعة األشياء بواسطة مادة الريزننبذة عن الفعالية

تعلم مهارات جديدةأهداف الفعالية

عدد المستفيدات
42 طالبة من كلية المجتمع

5 طالبات من خارج الكلية
3 موظفات من كلية المجتمع
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النادي الرياضي

  1441/3/13هـ  إلى  1441/6/17هـالتاريخاألحد اليوم
سنويعدد ساعات البرنامج 2:00إلى:10:00التوقيت من:

مقر التنفيذ

مقر كلية المجتمع بالدمام	

القاعة
كلية المجتمع	 
صاله الفهد بالراكه	 
كلية اآلداب 	 

oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oمقر كلية المجتمع بالراكة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالب - الراكة
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى ) وكالة الجامعة لشؤون الطالبات (	
 الوحدة اإلدارية /النادي

العلمي /المنسقات
عبير الدوسري 

ميعاد العليإشرافالمتدربات )هيا الجدعان – اسرار الفرعي(

الفئات المستهدفة
oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع
oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
33عدد المستفيدينم

أهداف الفعالية

يهدف إلى تعزيز وتحسين القوة الجسدية والحركية والمرونة  العالية .1

يهدف إلى الحفاظ على وزن صحي  .2

يهدف إلى تعزيز الطاقة .3

وصف الفعالية

مرحلة التسجيل : تم عمل اعالن في جميع وسائل االعالم في كلية المجتمع  لتحفيز الطالبات للمشاركة باألندية 1
الرياضية .

مرحلة اختيار الطالبات بشروط معينة 2

مرحلة تأسيس كل فريق ووضع قائد لكل فريق 3

مرحلة التدريب وتكون عن طريق توفير مواصالت للطالبة للتدريب بصاله الفهد او كليات الريان 4

تسجيل الطالبات الجامعة باالتحاد السعودي للرياضة 5

كلية المجتمع تم توفير مرمى كرة السله وتم تثبيته بالساحة الخارجية لمبنى 62

مرحلة الدوري النهائي: تم عمل الدوري النهائي الرياضي بين كليات جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل  من قبل 7
وكالة شؤون الطالبات وكانت النتائج مرضية 

٨

نتائج كلية المجتمع : 
-   المركز االول لفريق تنس الطاولة 

-  المركز الثالث لفريق الكاراتيه الجماعي والفردي 
-  المركز الثالث لفريق كرة السلة 

-  المركز الخامس لفريق الجري 
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وصف الفعالية

9

مرحلة االحتفال : 
تم عمل الحفل الختامي لجميع المشاركات بالنادي ببهو كلية المجتمع بالدمام وبذلك تم توزيع جوائز للطالبات :	 
تم إهداء جائزه قيمه للفائزه  بالمركز األول لفريق تنس الطاولة مقدمة من وكالة شؤون التدريب والبحث 	 

العلمي.
تم تقديم شهادة شكر ألفضل قائدة فريق السلة. 	 
تم تقديم شهادات شكر لجميع المشاركات بالنادي الرياضي 	 
كوبونات رحلة بحرية مقدمة من األنشطة الطالبية .	 
كوبون دعوه لوجبة إفطار خارج الكلية مقدمه من وكالة شؤون التدريب والبحث العلمي .	 
كوبون منحه )3( درجات  لجميع المشاركات مقدمه من وكالة الشؤون األكاديمية 	 
تقديم كيكة  مقدمة من وكالة شؤون التدريب والبحث العلمي .	 

10
مرحله المنتخب : 

تم فرز واختيار افضل الطالبات النادي الرياضي للفرق وتدريبهم بشكل مكثف ودخولهم لمنتخب جامعة االمام 
عبدالرحمن بن فيصل 

استضافه وكالة شؤون الطالبات دوري الرياضي بين جامعات السعودية بالراكه لعام 1441هـ 11

تم توفير مواصالت لنقل الطالبات إلى كليات الريان وكليات الراكه .12
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 مسابقة تحدي المشي

  1441/6/1هـ  إلى  1441/6/25هـالتاريخاألحد اليوم
25 يومعدد ساعات البرنامج 12:00إلى:٨:00التوقيت من:

مقر التنفيذ

مقر كلية المجتمع بالدمام	

القاعة
oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oمقر كلية المجتمع بالراكة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون الطالب - الراكة
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة التطوير والتدريب 
قسم العلوم االداريةoوالتعليم المستدام

أخرى ) وكالة الجامعة لشؤون الطالبات (	
 الوحدة اإلدارية /النادي

ميعاد العليإشرافميعاد العليالعلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة
oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع
oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
92عدد المستفيدينم

أهداف الفعالية

يهدف إلى تعزيز ثقافة المشي وجعله جزء من حياة الطالبات  .1

يهدف إلى تعزيز الجانب الصحي لدى الطالبات  . 2

وصف الفعالية

تم عمل مجموعة لتجميع الطالبات لرفع الحماس والتحدي بينهم ومشاركة خطواتهم .1

2

تم عمل فقرات يومية مكونة من :
 فوائد صحية.	 
 المشي الجماعي .	 
 حصص لياقة يومية .	 
تم عمل تحدي اسبوعي للطالبات يشمل ) تقليل السكر – ترتيب األكل - زيادة شرب الماء (	 
فعاليات ومسابقات لـ أعلى خطوات و تم توزيع 16 جائزة مقدمة من : 	 

-  كوبونات رحلة بحرية مقدمة من األنشطة الطالبية .
-  تذاكر دخول )sky zone(  مقدمة من مكتب شؤون التدريب والبحث العلمي.

-  دورة مقدمة من مكتب شؤون التدريب والبحث العلمي.
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خطابـــــات
الشكـــــر والتقديـــــر 
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ـ ِبحمـــِد الّله َوتوِفيــِقه َتمَّ






