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كلمة عميدة الكلية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين، 
كان العام الجامعي١٤٤٢/١٤٤١هـ عام التحضير من أجل التغيير، تغيير ينتقل بالكلية من 
مرحلة التطوير إلى مرحلة التحّول، وهو تحّول مبني على رؤية واضحة المعالم تعكس 

أهداف رؤية المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٣٠ للتعليم الجامعي.

وعلى الرغم مما ألقته جائحة »كوفيدـ ١٩« من تبعات على المسيرة العلمية، إال أن الكلية 
تجاوزت هذا التحدي ولم تتوقف عن تشييد بناء التميز والتطور، فكان الجمع بين نمطي 
التعلم » المباشر« و »عن بعد« منهًجا في التغلب على هذا التحدي، إلى جانب استكمال 

متطلبات تطوير وإنشاء البرامج.

وقد قطعت الكلية التطبيقية في العام ١٤٤٢/١٤٤١هـ، شوطًا كبيرًا في تطوير برامجها الدراسية، 
المطور،  اإلمداد  سالسل  إدارة  هما:  برنامجي  بفتح  العام  هذا  البرامج  تطوير  جهود  تكللت  إذ 
والتأمين المطور فضاًل عن أن الكلية على أهبة االستعداد بإذن الله لفتح )5( برامج أخرى جديدة 
في مقبل العام القادم ١٤٤٣/١٤٤٢هـ، وهي برنامج قواعد البيانات وتطوير الويب، برنامج أمن 
برنامج  الرقمي،  التسويق  برنامج  الذكية،  األجهزة  وتطبيقات  البرمجة  برنامج  الحاسب،  وشبكات 

إدارة الموارد البشرية المطور. 

إن جهود الكلية منصبة وموجهة نحو جعل طلبتها يواجهون بثقة، ووعي التقدم األكاديمي حيث 
قدمت الكلية أكثر من ٧٠ ساعة عملية من قبل ممارسين عمليين في مجال التأمين، لربط المقررات 
بالجانب الواقعي والحياة العملية وسوق العمل، فضال عن تقديمهم لعدد من الورش والدورات 
التدريبية للطالب، ثم قدمت عددا من األنشطة المنهجية والالمنهجية المميزة بما يقرب من ١٨ 
المملكة، كما  العملي وقضايا ومشكالت  بالجانب  المقررات  ربط  نشاطا ساهمت جميعها في 
تسهم في صقل شخصية الطالب، وإثراء معارفهم منها وأثرها على االقتصاد منها مشروع 
)the line(  األخضر والتنمية المستدامة وأثر جائحة كورونا على االقتصاد السعودي، ومبادرات 

مجموعة العشرين في ظل جائحة كورونا.

ووضع  كبير  )بشكل   )FSD channel المالية  العلوم  قسم  قناة  بتفعيل  إنجازاتها  الكلية  وتابعت 
كافة الورش التدريبية، والساعات العملية والمحاضرات والتدريبات الهامة عليها لمساعدة الطالب 
وسرعة الحصول على المعلومات، كما أنهت الكلية الخطة األولية لمبررات برنامج )التقنية المالية( 
الذي يعد من البرامج المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وأهدافها ومحاورها والتطورات التي تشهدها 

في الوقت الحالي.
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وألن التنمية البشرية ركًنا أساسًيا في رؤية السعودية ٢٠٣٠ حرصت الكلية على أن تقدم للمجتمع 
واقتصاديا،  علميا،  مجتمعهم،  في  التخصصات  لقيادة  المؤهلين  الخريجين  من  أعدادا  سنويا 
واجتماعيا ومن مختلف المجاالت ذات العالقة ببرامج الكلية، وحتى تضمن الكلية جودة اتساق 
التعليم المقدم مع متطلبات المجتمع وسوق العمل فإنها سعت إلى إعداد خطة التحول إلى كلية 

تطبيقية تحت إشراف وزارة التعليم الجامعي.

واستكملت الكلية ا تنفيذ برنامج االبتكار للسنة الثانية على التوالي إذ ضم نخبة من ريادي األعمال 
والمدربين في هذا المجال تكلل بتخريج مجموعة من ريادي األعمال من طلبة وطالبات الكلية، وقد 
انتظموا داخل تجمعات وفرق عمل، وقد بلغ عدد الملتحقين ببرنامج االبتكار أكثر من )١٦٠( سواء 
من داخل الكلية وخارجها أو خارج المملكة، وقد بلغت عدد المشاريع ٢٧ مشروعا ابتكاريا حققت 
)٤( مشاريع منها في برنامج )االبتكار( مراكز متقدمة في النسخة الرابعة من المسابقة البرمجية 

الوطنية المنظمة من قبل جامعة حائل )هاكاثون حائل(

واستمرت الكلية في متابعة تنفيذ مؤشرات أداء مذكرات التفاهم التي عقدتها الكلية مع الجهات 
الخارجية وكان أبرزها وثيقة عقد تعاون معرفي مؤسسي مع معهد لوجستيات الشرق األوسط 

العالي للتدريب والشركة الدولية لالتصاالت المحدودة، وجمعية سالسل اإلمداد والمشتريات

كما خرجت الكلية هذا العام 5٩٩ خريج وخريجة على درجة الدبلوم من جميع برامجها الدراسية.

الماضية  السبع سنوات  وخالل  الصحيح،  الطريق  تسير في  كليتنا  أن  فخر  بكل  القول  أستطيع 
التعليم  تطورات  تطلعات  لنواكب  التحولية  خططنا  لتطوير  نحتاج  اليوم  لكننا  نوعيا،  التقدم  كان 
كل  في  يتطور  أصبح  بل  واحدة،  بوتيرة  يسير  يعد  لم  الذي  العمل  وسوق  المحلي  ومجتمعنا 
المجاالت وبشكل متسارع مما يضعنا أمام تحد إيجابي لتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على مجاراة 

تطلعات الوطن وتحقيق الرؤية بالتحول إلى تعليم مستدام تطبيقي.

الجامعة  رئيس  رأسهم معالي  التحديات وعلى  النجاحات وتخطي  لكل شركائنا في  جزيال  شكرا 
وسعادة نائب الرئيس وكل فرد من الزمالء والزميالت األكاديميين واإلداريين على عملهم ودعمهم 
وتشجيعهم، كما أخص بالشكر زميالتي الوكيالت ورئيسات األقسام على عطائهن الذي ال يعرف 

الكلل.

جزى الله الجميع كل خير وبارك سبحانه الجهود، و الحمد لله رب العالمين.

عميــدة الكليـــة التطبيقيــــــة
د. حورية بنت محمد العتيبي
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أواًل:
العملية التعليمية وتطويرها
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١.   األقسام العلمية:

نموذج رقم )١(
األقسام العلمية بالكلية موزعة حسب الدرجة التي تمنحها عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

نموذج رقم )2(
البرامج األكاديمية المستحدثة عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

التخصصات بمرحلة الدبلوم الجامعي القسم الكلية

مسار التمويل

العلوم المالية

كلية المجتمع

مسار التأمين

برنامج التأمين )جديد(

مسار إدارة سالسل اإلمداد

برنامج إدارة سالسل اإلمداد )جديد(العلوم اإلدارية

برنامج إدرة الموارد البشرية

مسار علوم الحاسب

مسار تقنية المعلوماتالحاسب اآللي

مسار نظم المعلومات

8 المجموع

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

دبلوم  كليه المجتمع برنامج التأمين ١

دبلوم  كليه المجتمع برنامج إدارة سالسل اإلمداد ٢

نموذج رقم )٣(
البرامج األكاديمية التي حصلت على اعتماد أكاديمي عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

جهة االعتماد الكلية  اسم البرنامج

ال يوجد
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نموذج رقم )٤(
أعداد الطلبة المستجدين )بكالوريوس - دبلوم جامعي( عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

اإلجمالي
الطالبات المجموع الطلبة

الكلية
غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي

1543 ٣٠ ١5١٣ ٢٣ ١٤٣٦ ٧ ٧٧  كلية المجتمع بالدمام 
والراكة

918 ٩ ٩٠٩ ٩ ٩٠٩ ٠ ٠ كلية المجتمع القطيف

2461 ٣٩ ٢٤٢٢ ٣٢ ٢٣٤5 ٧٧ ٧٧ المجموع

نموذج رقم )٥(
أعداد الطلبة المقيدين )بكالوريوس - دبلوم جامعي( عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

المجموع السنة الثالثة السنة الثانية السنة التحضيرية السنة
والجنس 

 القسم
)التخصص)

الكلية
طالبات طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طلبة

5٤٢ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ 5٤٢ ١ سعودي
السنة التحضيرية

 كلية
 المجتمع
 بالدمام
والراكة

١٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤ ٠ غير سعودي

١٧ ١١ ٠ ٠ ١٧ ١١ ٠ ٠ سعودي
اإلدارة العامة

١ ٣ ٠ ٠ ١ ٣ ٠ ٠ غير سعودي

١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سعودي
مسار االستثمار

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ غير سعودي

١١٨ ٣ ١١٨ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ سعودي
مسار التمويل

٤ ٠ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ غير سعودي

٢٠ ٠ ٢٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سعودي
مسار التأمين

٢ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ غير سعودي

٦٢ ٢5 ٦٢ ٢5 ٠ ٠ ٠ ٠ سعودي  مسار إدارة
١االمداد ٣ ١ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ غير سعودي

١٠٠ ٠ ١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سعودي برنامج التأمين 
١)جديد( ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ غير سعودي

٨٩ ١١ ٨٩ ١١ ٠ ٠ ٠ ٠ سعودي برنامج إدارة  
سالسل االمداد 

٠)جديد( ٢ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ غير سعودي

١٤٠ ٠ ١٤٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سعودي  برنامج إدارة
٠الموارد البشرية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ غير سعودي

١٣١ ١٣ ١٣١ ١٣ ٠ ٠ ٠ ٠ سعودي  مسار علوم
١الحاسب ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ غير سعودي

١٧١ ١٣ ١٧١ ١٣ ٠ ٠ ٠ ٠ سعودي  مسار تقنية
١المعلومات ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ غير سعودي

٠ ٠ ٩٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سعودي  مسار نظم
٠المعلومات ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ غير سعودي

١5٦٧ ٧٧ ٩٣١ ٦5 ١٧ ١١ 5٤٢ ١ سعودي
المجموع

٢٧ ٨ ١٢ 5 ١ ٣ ٠ ٠ غير سعودي

2.   الطالب:
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المجموع السنة الثالثة السنة الثانية السنة التحضيرية السنة
والجنس 

 القسم
)التخصص)

الكلية
طالبات طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طلبة

٤٧٢ - - - - - ٤٧٢ - سعودي
السنة التحضيرية

 كلية
 المجتمع
القطيف

٧ - - - - - ٧ - غير سعودي

١٤ - - - ١٤ - - - سعودي
اإلدارة العامة

١ - - - ١ - - - غير سعودي

سعودي
مسار االستثمار

غير سعودي

5٩ - 5٩ - - - - - سعودي
مسار التمويل

- - - - - - - - غير سعودي

٣5 - ٣5 - - - - - سعودي
مسار التأمين

- - - - - - - - غير سعودي

٣٦ - ٣٦ - - - - - سعودي  مسار إدارة
-االمداد - - - - - - - غير سعودي

سعودي برنامج التأمين 
غير سعودي)جديد(

سعودي برنامج إدارة  
سالسل االمداد 

غير سعودي)جديد(

سعودي  برنامج إدارة
غير سعوديالموارد البشرية

٦٢ - ٦٢ - - - - - سعودي  مسار علوم
-الحاسب - - - - - - - غير سعودي

٧١ - ٧١ - - - - - سعودي  مسار تقنية
١المعلومات - ١ - - - - - غير سعودي

٦٤ - ٦٤ - - - - - سعودي  مسار نظم
-المعلومات - - - - - - - غير سعودي

٧٦٨ - ٣٢٧ - ١٤ - ٤٢٧ - سعودي
المجموع

٩ - ١ - ١ - ٧ - غير سعودي
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نموذج رقم )٦(
أعداد الطلبة الخريجين )بكالوريوس - دبلوم جامعي( عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

اإلجمالي

المجموع طالبــات طلبــة الجنس
والجنسية

 القسم)
)التخصص

الكلية
غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي

٤٦ ١ ٤5 ١ ٤٤ ٠ ١ تقنية المعلومات

 كلية المجتمع بالدمام
والراكة

٣٩ ١ ٣٨ ٠ ٣١ ١ ٧ علوم الحاسب

٤٦ ٠ ٤٦ ٠ ٤٦ ٠ ٠ نظم المعلومات

5٢ ١ 5١ ١ ٣٩ ٠ ١٢ اداره االمداد

١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ االستثمار

١٤ ١ ١٣ ١ ١٣ ٠ ٠ التأمين

٧٨ ٣ ٧5 ٣ ٧٣ ٠ ٢ التمويل

٤٢ ٠ ٤٢ ٠ ٤٢ ٠ ٠  إدارة موارد
بشرية

318 7 311 6  289 1  22 اإلجمالي

اإلجمالي

المجموع طالبــات طلبــة الجنس
والجنسية

 القسم)
)التخصص

الكلية
غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي

١٦ ١ ١5 ١ ١5 ٠ ٠ تقنية المعلومات

 كلية المجتمع
القطيف

٢٤ ٠ ٢٤ ٠ ٢٤ ٠ ٠ علوم الحاسب

١5 ٠ ١5 ٠ ١5 ٠ ٠ نظم المعلومات

٢٠ ٠ ٢٠ ٠ ٢٠ ٠ ٠ اداره االمداد

٢٩ ٠ ٢٩ ٠ ٢٩ ٠ ٠ التأمين

٤٧ ٠ ٤٧ ٠ ٤٧ ٠ ٠ التمويل

151 1 150 1 150 0 0 اإلجمالي

نموذج رقم )٧(
أعداد الطلبة المستجدين بمرحلة البكالوريوس )تعليم عن بعد( عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

نموذج رقم )٨(
أعداد الطلبة المقيدين بمرحلة البكالوريوس )تعليم عن بعد( عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

نموذج رقم )9(
أعداد الطلبة الخريجين بمرحلة البكالوريوس )تعليم عن بعد( عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
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نموذج رقم )١0(
بمرحلتي  الدراسة  عن  والمنقطعين  والمفصولين  والراسبين  المنسحبين  الطالب  أعداد 

البكالوريوس والدبلوم الجامعي )انتظام( عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

 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

٠.٩١ ١5 ٠.٣٦ ٦ ٠.٩١ ١5 ١٠.٢٣ ١5٩  السنة
األولى

 كلية
 المجتمع
 بالدمام
١.٣5والراكة ٢١ ٠.١٩ ٣ ٠.٤5 ٧  بعد انتهاء

االختبارات
 السنة
الثانية

١.٨٤ ٢٠ ٠.٦٤ ٧ ٠.٤٦ 5 ٦.٨٣ ٦٣  السنة
األولى  كلية

 المجتمع
١.٤٠القطيف ١٣ ٠ ٠ ٠.٤٣ ٤  بعد انتهاء

االختبارات
 السنة
الثانية

5.5 69 1.19 16 2.25 31 - اإلجمالي

نموذج رقم )١١(
التدريب المهني الذي قدمته الكلية للطالب عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

 عدد الطلبة
 المستفيدين من

التدريب
مدة التدريب جهة التدريب القسم الكلية

١ ٤ أشهر كلية المجتمع قسم الموارد البشرية
 كلية المجتمع

الدمام
١ ٣ أشهر كلية المجتمع شؤون الطالبات

١  منذ ١٤٤٢/٣/٢٢ هـ
وحتى االن كلية المجتمع  وكالة التطوير و خدمة

المجتمع

التدريب المهني الذي وفرته الكلية للخريجين في جهات خارجية عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

١٦

 تم ترشيح الطالبات
 لكن تم ايقاف

 التدريب لدي الجهة
بسبب الجائحة

شركة روابي القابضة وكالة شؤون التدريب

 كلية المجتمع
الدمام

٢ شهران  عمادة االتصاالت و تقنية
المعلومات وكالة شؤون التدريب

١ ثالثة أسابيع أمانة المنطقة الشرقية وكالة شؤون التدريب
١ شهران مركز تعليم غرب الدمام وكالة شؤون التدريب

١ شهران شركة كاميرون الرشيد 
)شلمبرجير( وكالة شؤون التدريب

٢ شهران شركة )مظلة التأثير(
 وكالة الدراسات
 والتطوير وخدمة

المجتمع
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نموذج رقم )١٤(
أعداد الطالب الخريجين بمرحلة الدراسات العليا عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

ال يوجد

نموذج رقم )١2(
أعداد الطالب المستجدين بمرحلة الدراسات العليا عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

نموذج رقم )١٣(
أعداد الطالب المقيدين بمرحلة الدراسات العليا عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

ال يوجد

ال يوجد

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

عدد السنوات التي يقضيها الطالب بالجامعة حتى تخرجه. 

تقوم وكالة الشؤون االكاديمية ممثلة في وحدة اإلشراف األكاديمي بعقد لقاء مع الطالب . ١
لكل  المختلفة  بالتخصصات  التعريف  فيه  يجري  حيث  دراسية  كل سنة  بداية  والطالبات في 
الطلبة   وحث  األكاديمي،  والتقويم  واالختبارات  الدراسة  بالئحة  كذلك  والتعريف  األقسام، 

على إكمال الدراسة في الزمن المحدد قدر المستطاع.
أكاديميا . ٢ أدائهم  ومتابعة  الطالب  مع  التواصل  على  األكاديمي  المشرف  بحث  الكلية  تهتم 

من بداية الفصل الدراسي وحصر الطالب الحاصلين على تقديرات ودرجات متدنية وتقديم 
النصح واإلرشاد لهم وتنبيههم بالصعوبات التي يمكن أن تواجههم بسبب الرسوب وباألخص 

للمقررات التي تكون متطلبات سابقة لمقررات في مستويات متقدمة .
تحرص الكلية على تقديم التغذية الراجعة للطالب في الوقت المناسب.. ٣
سعت الكلية إلى تطبيق مبادرة الدعم الطالبي التي تهدف إلى رفع مستوى الطالب.. ٤
تعمل الكلية على فتح المقررات المتطلبة لمقررات اخرى في غير وقتها، وفتح مقررات صيفي . 5

األكثر صعوبة .
عمل حمالت توعوية للطلبة.. ٦
عملت الكلية على تعميم أدله و بروشورات تعريفية للطلبة.. ٧
انخرطت الكلية في االشتراك في »مبادرة دعم الطالب« لمساعدة الطالب على إنجاز المهام . ٨

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

اإلرشاد األكاديمي للطالب الختيار المواد والساعات التي تساعده على انجاز المطلوب. . ٩
تهتم الكلية بطرح المواد التي يحتاجها الطالب للتخرج في الخطة الدراسية إذا لم تكن مدرجة . ١٠

للفصل الدراسي.  
تحرص الكلية على تفعيل تقييم المحاضرات من قبل رئيس القسم بزيارة للقاعة التعليمية، . ١١

وفق  التعليمية  العملية  سير  لضمان  وذلك   ، ُمسبًقا  ُمعدّة  مصفوفة  باستخدام  والتقييم 
أهدافها الموضوعة. 

الدراسية . ١٢ المقررات  بتقييم  الخاصة  االستبانات  تقارير  مراجعة  عملية  باستمرار  الكلية  تتابع   
وتقييم األستاذ، وما تحويه من نقاط قوة تقتضي التركيز عليها، ونقاط ضعف تستوجب عمل 

خطة تصحيحية. 
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3/2   
متوسط عدد سنوات التخرج للطالب أو الطالبة.

سنتان

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

المقررات . ١ توصيفات  لمراجعة  والكلية  األقسام  مستوى  على  متخصصة  علمية  لجان  توافر 
دوريًا وتعديل ما يرونه مناسبًا لمواكبة سوق العمل واستخدام البرامج والوسائل الحديثة . 

عقد شراكات متعددة مع الجهات الخارجية لعمل دورات تدريبية للخريجات وتوظيفهم .. ٢
تحديث مهام وحدة الخريجات لمتابعة عملية توظيف الخريجات في الشركات المختلفة,. ٣
تحديث محتوى توصيفات المقررات  من حيث محتوي المقرر والمراجع الدراسية. . ٤
تحديث المحتوي التدريسي للجزء العملي من حيث استخدام لغات جديدة في البرمجة، وبرامج . 5

حديثة . 
على . ٦ فصل  كل  نهاية  في  التدريس  هيئة  أعضاء  قبل  من  بها  الموصى  التعديالت  اجراء 

المقررات الدراسية .
انخراط أعضاء هيئة التدريس في دورات وورش تعليمية في مجال تطوير طرق التدريس.. ٧
بدء الدراسة في برنامجين اكاديميين جديدين هما :. ٨

*التأمين .	 
*إدارة سالسل االمداد .	 

فتح باب القبول في برامج اكاديمية مستحدثة تواكب سوق العمل وهي : . ٩
البرمجة وتطبيقات األجهزة الذكية.	 
أمن وشبكات الحاسب .	 
قواعد البيانات و تطبيقات الويب .	 
التسويق الرقمي.	 
إدارة الموارد البشرية المطور.	 

تضمين محتوى خطط البرامج المستحدثة والمطورة متطلبات الشهادات االحترافية المهنية. . ١٠
١١ . BB Zoom   و  التعليمية مثل    المحاضرات  لتفعيل  الحديثة  التقنيات والتطبيقات  استخدام 

 . Microsoft teams و   ultra



التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه16

مقر الدمام

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15)

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

٨٢.١٤ % ٧٨.5٧ % ٣٤5 ٣٣٠ ٢٣ ٢٢ 5٠ GF1 ١
٩٦.٤٣ % ٧١.٤٣ % ٤٠5 ٣٠٠ ٢٧ ٢٠ 5٠ GF2 ٢
٦٠.٧١ % ٧5.٠٠ % ٢55 ٣١5 ١٧ ٢١ 5٠ GF3 ٣
٨5.٧١ % ٨5.٧١ % ٣٦٠ ٣٦٠ ٢٤ ٢٤ 5٠ GF4 ٤
5٧.١٤ % ٦٠.٧١ % ٢٤٠ ٢55 ١٦ ١٧ 5٠ GF5 5
٧١.٤٣ % ٦٤.٢٩ % ٣٠٠ ٢٧٠ ٢٠ ١٨ 5٠ GF6 ٦
٦٧.٨٦ % ٨٩.٢٩ % ٢٨5 ٣٧5 ١٩ ٢5 5٠ GF7 ٧
٨٢.١٤ % ٦٠.٧١ % ٣٤5 ٢55 ٢٣ ١٧ ٤5 FF1 ٨
٦٧.٨٦ % ٩٢.٨٦ % ٢٨5 ٣٩٠ ١٩ ٢٦ ٤5 FF2 ٩
٧١.٤٣ % ٦٠.٧١ % ٣٠٠ ٢55 ٢٠ ١٧ ٤5 FF3 ١٠
٩٢.٨٦ % ٦٧.٨٦ % ٣٩٠ ٢٨5 ٢٦ ١٩ ٤5 FF4 ١١
٧5.٠٠ % ٧٨.5٧ % ٣١5 ٣٣٠ ٢١ ٢٢ ٣٦ FF5 ١٢
٦٤.٢٩ % 5٣.5٧ % ٢٧٠ ٢٢5 ١٨ ١5 ٣٦ FF6 ١٣
5٠.٠٠ % 5٧.١٤ % ٢١٠ ٢٤٠ ١٤ ١٦ ٣٦ FF7 ١٤
٣٢.١٤ % ٤٦.٤٣ % ١٣5 ١٩5 ٩ ١٣ ٣٦ FF8 ١5
 ٤٦.٤٣ % ٢١.٤٣ % ١٩5 ٩٠ ١٣ ٦ ٣٦ FF9 ١٦
٦٧.٨٦ % %٧٨.5٧ ٢٨5 ٣٣٠ ١٩ ٢٢ ٣٦ FF11 ١٧
٦٠.٧١ % ٨٢.١٤ % ٣٤5 ٢55 ٢٣ ١٧ 5٠ FF12 ١٨
٧٨.5٦٧.٨٦ % ٧ % ٣٣٠ ٢٨5 ٢٢ ١٩ ٤5 FF13 ١٩
٨٩.٢٩ % ٦٤.٢٩ % ٣٧5 ٢٧٠ ٢5 ١٨ ٤5 FF14 ٢٠
٨5.٧١ % ٨٢.١٤ % ٣٦٠ ٣٤5 ٢٤ ٢٣ ٤5 FF15 ٢١
٠.٠٠ % ٧١.٤٣ % ٠ ٣٠٠ ٠ ٢٠ 5٠ FF٢٤ ٢٢
5٧.١٤ % ٣5.٧١ % ٢٤٠ ١5٠ ١٦ ١٠ 5٠ GG1 ٢٣
٤٢.٨٦ % ٣٩.٢٩ % ١٨٠ ١٦5 ١٢ ١١ 5٠ GG2 ٢٤
٣٩.٢٩ % ٤٢.٨٦ % ١٦5 ١٨٠ ١١ ١٢ 5٠ GG3 ٢5
٢١.٤٣ % ٧.١٤ % ٩٠ ٣٠ ٦ ٢ 5٠ FG1 ٢٦
٢٨.5٧ % 5٣.5٧ % ١٢٠ ٢٢5 ٨ ١5 5٠ FG2 ٢٧
٤٢.٨٦ % ٣٩.٢٩ % ١٨٠ ١٦5 ١٢ ١١ 5٠ FG3 ٢٨
٦٠.٧١ % ٠.٠٠ ٢55 ٠ ١٧ ٠ ٣٠ 1007 ٢٩
٦٤.٢٩ % ٠.٠٠ ٢٧٠ ٠ ١٨ ٠ ٣٠ 1014 ٣٠
5٠.٠٠ % ٠.٠٠ ٢١٠ ٠ ١٤ ٠ ٣٠ 1013 ٣١
٢٨.5٧ % ٠.٠٠ ١٢٠ ٠ ٨ ٠ ٣٠ 1016 ٣٢

٠.٠٠ %٦٠.٧١ ٠ ٢55 ٠ ١٧ ٣٠ 4202 ٣٣

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

شغل القاعات الدراسية بالكلية.
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مقر الدمام

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15)

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

٠.٠٠ ١٧.٨٦ % ٠ ٧5 ٠ 5 ٣٠ 4204 ٣٤

٠.٠٠ ٦٠.٧١ % ٠ ٢55 ٠ ١٧ ٣٠ 4206 ٣5

٠.٠٠ ٤٦.٤٣ % ٠ ١٩5 ٠ ١٣ ٣٠ 4207 ٣٦

٠.٠٠ 5٣.5٧ % ٠ ٢٢5 ٠ ١5 ٣٠ 4209 ٣٧

5٢.5١ % 5٢.٦١ % ٧٨٦٠ ٨١٧5 5٤٤ 5٤٢ ١55١ 40 المجموع

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

٦٠.٧١ % 5٠.٠٠ % ٢55 ٢١٠ ١٧ ١٤ ٣٠ GF1 ١

٣٩.٢٩ % 5٠.٠٠ % ١٦5 ٢١٠ ١١ ١٤ ٣٠ GF2 ٢

٦٤.٢٩ % ٠.٠٠ % ٢٧٠ ٠ ١٨ ٠ ٣٠ GF3 ٣

٣5.٧١ % ٠.٠٠ % ١5٠ ٠ ١٠ ٠ ٣٠ GG1 ٤

١٠.٧١ % ١٠.٧١ % ٤5 ٤5 ٣ ٣ ٣٠ GG2 5

١٠.٧١ % ٢١.٤٣ % ٤5 ٩٠ ٣ ٦ ٣٠ GG3 ٦

5٣.5٧ % ٦٠.٧١ % ٢٢5 ٢55 ١5 ١٧ ٣٠ N14 ٧

5٠.٠٠ % ٦٧.٨٦ % ٢١٠ ٢٨5 ١٤ ١٩ ٣٠ N15 ٨

١٤.٢٩ % ٠.٠٠ ٦٠ ٠ ٤ ٠ ٣٠ N23 ٩

٧١.٤٣ % ٧5.٠٠ % ٣٠٠ ٣١5 ٢٠ ٢١ ٣٠ N40 ١٠

٤٢.٨٦ % 5٣.5٧ % ١٨٠ ٢٢5 ١٢ ١5 ٣٠ N44 ١١

٤٦.٤٣ % 5٣.5٧ % ١٩5 ٢٢5 ١٣ ١5 ٣٠ N45 ١٢

١٧.٨٦ ٠.٠٠ % ٠ ٧5 ٠ 5 ٣٠ N46 ١٣

٣٨.٤٦ % ٣5.٤٤ % ٢١٠٠ ١٩٣5 ١٤٠ ١٢٩ ٣٩٠ 13 المجموع



التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه18

6/2   
بيان عدد المختبرات والمعامل المتاحة بالكلية أو الجهة، والطاقة االستيعابية لكل منها، والبرامج 

العملية التي تم تقديمها.

مقر الدمام 

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15)

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

5٧.١٤ % 5٧.١٤ % ٢٤٠ ٢٤٠ ١٦ ١٦ ٣٦ CL1 ١
٧١.٤٣ % ٦٤.٢٩ % ٣٠٠ ٢٧٠ ٢٠ ١٨ ٣٦ CL2 ٢
٩٢.٨٦ % ٧٨.5٧ % ٣٩٠ ٣٣٠ ٢٦ ٢٢ ٣٦ CL3 ٣
٦٤.٢٩ % ٧١.٤٣ % ٢٧٠ ٣٠٠ ١٨ ٢٠ ٣٦ CL5 ٤
5٧.١٤ % 5٧.١٤ % ٢٤٠ ٢٤٠ ١٦ ١٦ ٣٦ CL6 5
٢١.٤٣ % ٠.٠٠ % ٩٠ ٠ ٦ ٠ ٣٠ 1033 ٦
٣5.٧١ % ٠.٠٠ ١5٠ ٠ ١٠ ٠ ٣٠ 1035 ٧

٠.٠٠ ٢١.٤٣ % ٠ ٩٠ ٠ ٦ ٣٦ A 4214 ٨
٠.٠٠ 5٧.١٤ % ٠ ٢٤٠ ٠ ١٦ ٣٦ B 4214 ٩

 متوسط نسبة شغل
القاعات الدراسية ١٦٨٠ ١٧٤٠ ١١٢ ١١٤ ٣١٢ ٧ المجموع

٤٤.٤٤ % ٤5.٢٤ %

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

5٠.٠٠ % ٣5.٧١ % ٢١٠ ١5٠ ١٤ ١٠ ٣٠ L18 ١
٢٨.5٧ % ١٧.٨٦ % ١٢٠ ٧5 ٨ 5 ٣٠ L20 ٢
٢١.٤٣ % ٢١.٤٣ % ٩٠ ٩٠ ٦ ٦ ٣٠ L25 ٣
٠.٠٠ % ٤٢.٨٦ % ٠ ١٨٠ ٠ ١٢ ٣٠ L26 ٤
5٣.5٧ % ٦٧.٨٦ % ٢٢5 ٢٨5 ١5 ١٩ ٣٠ L52 5
٦٤.٢٩ % ١٤.٢٩ % ٢٧٠ ٦٠ ١٨ ٤ ٣٠ L54 ٦

٠.٠٠ ١٤.٢٩ % ٠ ٦٠ ٠ ٤ ٣٠ L55 ٧
٠.٠٠ ٧.١٤ & ٠ ٣٠ ٠ ٢ ٣٠ L56 ٨
٠.٠٠ ٣٢.١٤ % ٠ ١٣5 ٠ ٩ ٣٠ L58 ٩

٣5.٠.٠٠ % ٧١ % ١5٠ ٠ ١٠ ٠ ٣٠ L59 ١٠
١٤.٢٩ % ٣٩.٢٩ % ٦٠ ١٦5 ٤ ١١ ٣٠ L62 ١١
 متوسط نسبة شغل

القاعات الدراسية ١١٢5 ١٢٣٠ ٧5 ٨٢ ٣٣٠ ١٤ المجموع
٢٤.٣5 % ٢٦.٦٢ %
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7/2   
الوسائل والسبل التي اتخذتها الكلية في مجال رعاية الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم العلمية.

حثهم على المشاركة في المجموعات البحثية .. ١
فتح برنامج تدريبي لالبتكار وريادة األعمال، استمر عامًا كاماًل، انتهى بتكوين مشاريع ريادة . ٢

المحلي مع  السوق  إلى  الشركات  تخرج  أن  بهدف  به  الملتحقين  ، ومتابعة  ناشئة  وشركات 
مواصلة دعمها وتذليل مايواجههامن صعوبات،

تكريم الطالب المتفوقين سنويًا. . ٣
االشتراك في المسابقات التي تقيمها الجامعة، والجامعات األخرى. . ٤
تنمية المهارات وإقامة معارض للموهوبات بالكلية. . 5
دمج الموهوبين في األندية المختلفة لتنمية موهبتهم، و نقل الخبرة لطالبات أخريات .. ٦
العملية . ٧ مهاراتهم  وتنمية  الموهوبين  توجيه  في  فاعل  بدور  األكاديمية  األقسام  قامت 

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

الصناعية. 
تشجيع الطالب و الطالبات على االنخراط في المسابقات على المستوى المحلي و العربي . ٩

و حصولهم على مراكز متقدمة حيث حصلوا على ) أربع من المراكز األولى ( في مسابقة 
هاكثون جامعة حائل للبرمجة و االعمال.

توفير منح تدريب من جهات خارجية للطالب المتميزين والموهوبين.. ١٠
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٣.   أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم:

نموذج رقم )١٥(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ )*(

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

٢١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤ ٠ ٦ ٠ ١ ١ ٠ ٠ سعودي
 الحاسب
االلي

 كلية
المجتمع

١٠ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 5 ٤ ٣ ٠ ٢ ٠  غير
سعودي

١5 ١ ٠ ٠ ١٠ ١ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سعودي
  العلوم
المالية

١٢ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ٠ 5 ٣ ٠ ٠ ٠ ٠  غير
سعودي

سعودي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٨ ٠ ٦ ٠ ٠ ٠ ١5
 العلوم
االدارية

 غير ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٧ ٠ 5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ١٢
سعودي

36 2 0 0 10 1 26 0 7 0 1 1 1 0 سعودي
اإلجمالي

34 12 0 0 0 0 11 0 17 11 3 0 3 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 ١٤٤٢/١٤٤١هـ

مالحظات
تفرغ جزئي تفرغ تام 

الدرجة العلمية  القسم الكلية/الجهة
أنثى ذكر أنثى ذكر

- - - - - أستاذ

 الحاسب
 اآللي

كلية المجتمع

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

ابتعاث - - - - محاضر
- - - - - معيد
- - - - - مدرس
- - - - أستاذ -

 العلوم
المالية

- - - - - أستاذ مشارك
- - - ٣ ٦ أستاذ مساعد

١ ابتعاث - - ١٦ - محاضر
١ ابتعاث - - ٢ ١ معيد

- - - - - مدرس
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مالحظات
تفرغ جزئي تفرغ تام 

الدرجة العلمية  القسم الكلية/الجهة
أنثى ذكر أنثى ذكر

إبتعاث - - أستاذ ٤ ٨

 العلوم
اإلدارية

إبتعاث - - ١٣ - أستاذ مشارك
إبتعاث - - ٦ - أستاذ مساعد

- - - - - محاضر
- - - - - معيد
- - - - - مدرس

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

اللقاءات العلمية داخل المملكة عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ )*(

 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

 د. ماجدة
الدخالوي - June ,٢٢ 

٢٠٢٠

 عن بعد من طرف
 السوق المالية

 السعودية باألساس
 )١ و ٢( و األكاديمية

.)السعودية الرقمية )٣
الرياض

Tadawul المالية ندوة

 االستثمار
 الجريء

 والسوق
المالية

١

 د. ماجدة
الدخالوي - September 

١٣, ٢٠٢٠

 عن بعد من طرف
 السوق المالية

 السعودية باألساس
 )١ و ٢( و األكاديمية

.)السعودية الرقمية )٣
الرياض

Tadawul المالية ندوة

 االستثمار
 المالئكي
 والسوق

الموازية - نمو

٢

 د. ماجدة
الدخالوي  - December 

٩, ٢٠٢٠

 عن بعد من طرف
 السوق المالية

 السعودية باألساس
 )١ و ٢( و األكاديمية

.)السعودية الرقمية )٣
الرياض

 األكاديمية
 السعودية
الرقمية

Technology ندوة 
 معسكر )هّمه(
 إلدارة المنتجات

الرقمية
٣

 -

 د.
 صدام

دراوشة
 د. انوار
 الشّعار

٢٠٢٠  جامعة حفر  جامعة حفر الباطن
التربية  الباطن   مؤتمر 

 علم النفس
 الرياضي
 التطبيقي

 الواقع
والطموح

٤

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

 ١٤-١5 أكتوبر
٢٠٢٠ عن بعد - السعودية

 الهيئة
 القومية
للتقويم

تعليم وتربية مؤتمر

 المؤتمر
 الدولي

 لتقويم التعليم
والتدريب

5
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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

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٢-١٢-٢٠٢٠ عن بعد - السعودية

مبادرة 
فنتك 

السعودية 
)جولة 
فنتك(

مالية محاضرة

Digital 
Economics 
- Delivering 
Value@Scale

٦

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٣-١٢-٢٠٢٠ عن بعد - السعودية

مبادرة 
فنتك 

السعودية 
)جولة 
فنتك(

مالية  حلقة
نقاش

 حلقة نقاش:
 ما الذي نبحث

 عنه عند
 االستثمار

 في شركات
الفنتك؟

٧

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٣-١٢-٢٠٢٠ عن بعد - السعودية

مبادرة 
فنتك 

السعودية 
)جولة 
فنتك(

مالية  ورشة
عمل

WORKSHOP: 
Fintech 

Accelerator 
Taster - 

The Art of 
Pitching

٨

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٣-١٢-٢٠٢٠ عن بعد - السعودية

مبادرة 
فنتك 

السعودية 
)جولة 
فنتك(

مالية  ورشة
عمل

WORKSHOP: 
How to 
Develop 
a Great 

Customer 
Experience

٩

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

١١-١٢-٢٠٢٠ عن بعد - السعودية

مبادرة 
فنتك 

السعودية 
)جولة 
فنتك(

مالية محاضرة

Establishing 
a World 
Leading 

Fintech in 
Saudi

١٠

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٨-١٢-٢٠٢٠ عن بعد - السعودية

مبادرة 
فنتك 

السعودية 
)جولة 
فنتك(

مالية  ورشة
عمل

WORKSHOP: 
Legal 

Considerations 
for Fintech 
Companies

١١

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٨-١٢-٢٠٢٠ عن بعد - السعودية

مبادرة 
فنتك 

السعودية 
)جولة 
فنتك(

مالية  ورشة
عمل

WORKSHOP: 
Market 

Update from 
Fintech Hubs 
Across MENA

١٢

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

١٠-١٢-٢٠٢٠ عن بعد - السعودية

مبادرة 
فنتك 

السعودية 
)جولة 
فنتك(

مالية  ورشة
عمل

Project Aber, 
A Joint Digital 
Currency Proof 

of Concept 
Project

١٣
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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

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٧-١٢-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

مبادرة فنتك 
السعودية )جولة 

فنتك(
مالية  جلسة

تعريفية

 جلسة تعریفیة:
 التقنیة المالیة

 والذكاء
االصطناعي

١٤

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٧-١٢-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

مبادرة فنتك 
السعودية )جولة 

فنتك(
مالية  حلقة

نقاش

 حلقة نقاش:
 تجارب ٣ رائدات

 في مجال
 التقنیة المالیة

 من دول
 مجلس التعاون

الخلیجي

١5

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٩-١٢-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

مبادرة فنتك 
السعودية )جولة 

فنتك(
مالية محاضرة

PANEL: 
Perspectives 

in Islamic 
Fintech

١٦

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٩-١٢-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

مبادرة فنتك 
السعودية )جولة 

فنتك(
مالية  جلسة

تعريفية

 جلسة
 تعریفیة: األمن
 السیبراني في
التقنیة المالیة

١٧

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٢٤-١١-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

 Clarivate
Analytics

 Higher Studies
 and Scientific

Research

بحث علمي  ورشة
عمل

RESEARCH 
TECHNIQUES 
AND TOOLS 

LEVEL ١

١٨

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠١-١٢-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

 Clarivate
Analytics

 Higher Studies
 and Scientific

Research

بحث علمي  ورشة
عمل

RESEARCH 
PUBLICATION 
STRATEGIES 

LEVEL ٢

١٩

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٣-١٢-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

 Clarivate
Analytics

 Higher Studies
 and Scientific

Research

بحث علمي  ورشة
عمل

UNIVERSITY-
INDUSTRY 

PARTNERSHIP 
STRATEGIES 

LEVEL ١

٢٠

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٦-١٢-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

 Clarivate
Analytics

 Higher Studies
 and Scientific

Research

بحث علمي  ورشة
عمل

How to 
prepare for a 
conference – 

Level ١

٢١
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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

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

١٠-١٢-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

 Clarivate
Analytics

 Higher Studies
 and Scientific

Research

بحث علمي  ورشة
عمل

HOW TO 
PREPARE FOR 
A CONFER-

ENCE – LEVEL 
2

٢٢

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

١٣-١٢-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

 Clarivate
Analytics

 Higher Studies
 and Scientific

Research

بحث علمي  ورشة
عمل

RESEARCH 
TECHNIQUES 
AND TOOLS 

LEVEL 2

٢٣

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

١٧-١٢-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

 Clarivate
Analytics

 Higher Studies
 and Scientific

Research

بحث علمي  ورشة
عمل

RESEARCH 
FUNDING 
LEVEL 1

٢٤

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٢٠-١٢-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

 Clarivate
Analytics

 Higher Studies
 and Scientific

Research

بحث علمي  ورشة
عمل

RESEARCH 
FUNDING 
LEVEL 2

٢5

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٦-١٠-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

مركز االرشاد 
الجامعي  تربوي  ورشة

عمل

 مهارات
 التعامل مع

 متالزمة
 األفول

 الوظيفي
 )االحتراق
)النفسي

٢٦

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

١٣-١٠-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

وكالة الجامعة 
لالبتكار وريادة 

االعمال
تربوي  ورشة

عمل
 الذكاء

االصطناعي ٢٧

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٦-١٠-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

وكالة الجامعة 
لالبتكار وريادة 

االعمال
تربوي  ورشة

عمل الذكاء العاطفي ٢٨

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٢١-١٠-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

وكالة الجامعة 
لالبتكار وريادة 

االعمال
تربوي  ورشة

عمل
 العادات السبع
األكثر فعالية ٢٩

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٧-١٠-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

وكالة الجامعة 
لالبتكار وريادة 

االعمال
تربوي  ورشة

عمل
 مهارات سوق

العمل ٣٠
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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

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٢١-١٢-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

عمادة الجودة 
واالعتماد االكاديمي تربوي  ورشة

عمل

MODELS 
OF HIGHER 
EDUCATION 
PRACTICE FIT 
FOR A POST-
PANDEMIC 

WORLD

٣١

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٢٦-٠٨-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي تربوي  ورشة

عمل

Boosting 
Student 

Engagement 
& Interaction

٣٢

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

١٨-٠٨-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي تربوي  ورشة

عمل

Effective 
Formative 

Assessment 
in the ٢١st 
Century 

Classroom

٣٣

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٣-٠٩-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

عمادة التعليم 
االلكتروني والتعلم 

عن بعد
تربوي  ورشة

عمل

Virtual 
Classroom 

Management 
Using Zoom 
Application

٣٤

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٠٩-٠٩-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي تربوي  ورشة

عمل

High-Quality 
Assessment 
through the 

Use of Rubrics

٣5

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

١-٠٩-٢٠٢٠5  عن بعد -
السعودية

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي تربوي  ورشة

عمل

The Pursuit 
of Excellence 
in Mentoring 

in Higher 
Education

٣٦

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

٢١-٠٩-٢٠٢٠  عن بعد -
السعودية

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي تربوي  ورشة

عمل
Studies on 

Adult Learning ٣٧

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

 ١ – ٤ أكتوبر
٢٠٢٠

 عن بعد -
السعودية

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي تربوي  سلسلة

لقاءات

 لقاء أرباب
 العمل حول
 خصائص

خريجي الجامعة

٣٨

٢
 د. مني
حليم

 د. والء
رزق

 ٢٦ محرم
١٤٤٢

 عن بعد -
السعودية

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي تربوي  ورشة

عمل

 دور عضو هيئة
 التدريس في
 تطوير األداء

المهني

٣٩
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نموذج رقم )١٨(
أو  التدريبية  الدورات  أو  الندوات  أو  المؤتمرات  التدريس في  مشاركات وحضور أعضاء هيئة 

اللقاءات العلمية خارج المملكة عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

 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

 -

Dr. Imen 
GMACH, 

Dr. 
Naoufel 
MAH-

FOUDH, 
Dr. 

Samreen 
JAFRI

 and Lotfi 
KHRIFICH

4-5 Novem-
ber 2020

Granada, 
Spain

Internation-
al Business 
Information 

Management 
Association 

)IBIMA( 

Research Confer-
ence

36th Interna-
tional Business 

Information
 Management 

Association 
)IBIMA( Con-

ference

١

- 1 16 - 17 De-
cember 2020

  Malay-
sia 

)zoom( 

  Faculty of 
Business, 

Economics 
and Social 

Development 
Universiti 
Malaysia 

Terengganu

بحث   مؤتمر

 6th Interna-
tional Con-
ference on 

Accounting,
 Business and 

Economics

٢

- ١ 21/ 
نوفمبر/2020  كلية الدراسات الكويت

 ملتقى  بحث التجارية
علمي

 ملتقى كلية
 الدراسات

 التجارية العلمي
 للمال

واألعمال

٣

 عدد أعضاء هيئة
 التدريس المشاركين

أو الحاضرين  تاريخ
االنعقاد مكان االنعقاد الجهة المنظمة  المجال

العلمي

 نوع
 النشاط
 مؤتمر-)
 - ندوة
....(

 اسم المؤتمر/
 الندوة / الدورة
 حضور/ ورشة العمل

فقط مشاركة

١
 د. والء

رزق

 خالل الفصل
 الدراسي
 الثاني

٢٠٢٠-٢٠٢١

 عن بعد -
السعودية

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي

تربوي/
تعليمي

برنامج 
تدريبي
)مرشد 
جامعي(

شهادة التوجيه 
واإلرشاد 

المهني لألستاذ 
الجامعي – 

الدفعة الخامسة

٤٠

١
 د. والء

رزق

٢5 – ١٩ 
صفر ١٤٤٢

 عن بعد -
السعودية

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي

تربوي/
تعليمي

 برنامج
تدريبي

تطوير الكفايات 
األساسية 

في التعليم 
والتعلم 
لألستاذ 

الجامعي )٤٩( 

٤١

٣ ١ اإلجمالي
)*( ال يشمل هذا الجدول الدورات التدريبية أو ورش العمل المنفذة بعمادة تطوير التعليم الجامعي أو معهد اإلدارة العامة.
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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

١  5 to 7 July 
2020

Australia 
and New 
Zealand  

AFAANZ Accounting  مؤتمر

 Accounting
 and Finance

 Association of
 Australia
 and New
 Zealand

 )AFAANZ(
  Conference

٤

١ - 26 Septem-
ber 2020 Kuwait

Kuwait 
accountants 
and auditors 
association

Accounting 
and Audit مؤتمر

International 
conference on 
contemporary 

issues in 
accounting 

5

١ - 13 June 
2010

 قطر
عن بعد

 الجمعية
 العلمية

 للمحاسبة
بجامعة قطر

المحاسبة ندوة

 أثر جائحة كورونا
 على مهنة

 المحاسبة في
 الوقت الحاضر
والمستقبل

٦

١ - June 02, 
2020

Online 
)Egypt(
https://
lnkd.in/

dh-FCU5

Egyptian On-
line Seminars 
in Business, 
Accounting 

and Econom-
ics

)A group cre-
ated by Mo-

hamed Elsalkh 
– Mansoura 
University – 

Egypt( 

 Accounting Seminar

Deploying 
Critical

 Discourse 
Analysis )CDA( 
in accounting 

research 

٧

 د.ماجدة
الدخالوي - June 02, 

2020
Egypt 

)Online(

Egyptian On-
line Seminars 
in Business, 
Accounting 

and Econom-
ics

 Accounting  Seminar

 استراتيجية
 التعافي

 االقتصادي
 والمالي من

 تداعيات جائحة
-COV( كورونا

ID-19(

٨

 د.ماجدة
الدخالوي - June 11, 

2020
الكويت
)Online(

 المعهد العربي
 للتخطيط -

الكويت

 اقتصاد &
مالية ندوة

Publishing aca-
demic research 

in scholarly 
Journals

٩

 د.ماجدة
الدخالوي - June 12, 

2020
Kuwait 
)Online(

ITAR Group - 
Kuwait

Academic 
research Workshop

 تأثير كورونا على
 االقتصاد العالمي
 وتحقيق أهداف

التنمية المستدامة

١٠

 د.ماجدة
الدخالوي - June 17, 

2020
-On( مصر

line(
 المنظمة العربية
للتنمية اإلدارية اقتصاد  لقاء تفاعلي

عن ُبعد

1st International 
Conference on 
Economics and 

FinTech: the 
pre-conference

١١
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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

 د.ماجدة
الدخالوي - June 25, 

2020

Athens, 
Greece
)Online(

https://fin-
tech-ho2020.

eu/

Economics 
and 

FinTech
Conference Technology in 

Teaching 2 ١٢

 د.ماجدة
الدخالوي - September 

10, 2020
Kuwait 
)Online(

ITAR Group - 
Kuwait

Education 
& 

Technology 
Workshop

Introduction 
to FinTech and 
its applications 

in financial 
institutions

١٣

 د.ماجدة
الدخالوي - October 

30, 2020

Kuwait 
)Online(

ITAR Group - 
Kuwait Finance Workshop

Questioning 
IPSAS’ adop-

tion in emerg-
ing countries

١٤

 د.ماجدة
الدخالوي  - November 

10, 2020
Tunisia 
)Online(

Tunisian 
Accounting 
Association

Accounting Workshop

The easiest 
way to iden-
tify research 

gaps

١5

 د.ماجدة
الدخالوي - November 

28, 2020
Kuwait 
)Online(

Arab open 
University

Scientific 
research Workshop

The art of 
preparing 
scientific 
research 

from idea to 
international 
publication

١٦

 د.ماجدة
الدخالوي - December 

8, 2020
Bahrain 
)Online(

University 
of Bahrain 

- College of 
Business Ad-
ministration

Scientific 
research Workshop

 البحث
 العلمي: من
 التصميٍم إلى

التحليل

١٧

 د.ماجدة
الدخالوي - January 

11, 2021
 األردن

)Online(

 منصة الباحثين
 واألكاديميين

 - إيفاد
 والمؤسسة

 الدولية
 للتطوير

 األكاديمي
 في المملكة

المتحدة

 البحث
العلمي محاضرة

النشر العلمي 
في المجالت 

العالمية 
)تطبيقات 

عملية(

١٨

 د.ماجدة
الدخالوي - January 

24, 2021
 األردن

)Online(

 منصة الباحثين
 واألكاديميين

 - إيفاد
 والمؤسسة

 الدولية
 للتطوير

 األكاديمي
 في المملكة

المتحدة

 البحث
العلمي ورشة عمل

 المؤتمر
 الدولي

 للدراسات
 االجتماعية
 والتاريخية
والقانونية

١٩
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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 /

 حضورورشة العمل
فقط مشاركة

-

 د. لبنى
 عبدالله

 عباء
المهدي
 د. اميرة
 منصور

 عبد الخالق
 د. سناء

 سليم عبد
 الجواد

6-8 Novem-
ber  2020 تركيا  جامعة هييت

الحثيين

 الدراسات
 اإلسالمية
واالقنونية

 بحث بعنوان
 اقامة الحدود

 الشرعية وآثارها
 االيجابية في
 ضوء المؤولية
 المجتمعية في

 ضوء القرآن
والسنة النبوية

 مؤتمر بابير
 للدراسات
اإلنسانية

٢٠

-  د نبيله
العمري 29/3/2019 تركيا جامعة بابير تربوي

 درجة ممارسة
 مديري التربية

 والتعليم
 في محافظة
 إربد للتخطيط
 االستراتيجي
 من وجهة نظر

 رؤساء االقسام
االدارية والفنية

International 
Entrepre-nu-
ership Sum-
mit-2020

٢١

-  )١ Deepa 
Priyanshu(

6-7 
May,2020

India 
)online(

Institute of 
Technology 
and Science 

,India 

Opportunities 
and 

Challenges in 
VUCA world

Conference

International 
Academia Lead-
ership Program 

on Learn-
ing through 

Transitions and 
Transformation 

٢٢

- ١ )Deepa 
Priyanshu(

13-18 
July,2020

India 
)online(

JSS Acad-
emy of 

Technical 
Education 

India

 Curriculum 
and 

Assessments 

 One week  
International

Academia 
Leadership 
Program 

Academic Integ-
rity with Turnitin ٢٣

- ١ )Deepa 
Priyanshu(

June 
3,2020

India 
)online(

Tezpur 
Central 

University

Research 
Assistance Workshop Design Thinking ٢٤

- ١ Deepa 
Priyanshu

June 
10,2020

India 
)online(

Jaipuria 
Institute of 
manage-

ment

Critical 
Thinking Webinar

Symposium 
on Scientific 

Researches- 2
٢5

- ١
16 - 17 

December 
2020

  Ma-
laysia 

)zoom(

  Faculty of 
Business, 

Economics 
and Social 

Devel-
opment 
Universiti 
Malaysia 

Terengganu

بحث   مؤتمر

 6th Internation-
al Conference 

on Accounting, 
Business and 
Economics

٢٦

- 

١
Dr. Haifa 

FRAD
Dr. 

Fatemah 
Alghamdi

April 2021 Spain IBIMA Spain paper Conference 37th IBIMA 
Conference ٢٧
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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 /

 حضورورشة العمل
فقط مشاركة

٢

 د. منى
حليـــــــم

 د. والء
رزق

يوليو 2020 مصر جامعة طنطا حضور مؤتمر

 المؤتمر
 االفتراضي

 الدولي الثالث
 لجامعة طنطا
 – االقتصاد

 وجائحة كورونا
 "التحديات
 واآلفاق

"المستقبلية

٢٨

11-12 
 أغسطس

2020
أندونيسيا LAIN LHOKS- 

EUMAWE حضور مؤتمر

IAIN LHOKSE-
UMAWE Virtu-
al International 

Conference

٢٩

 د. منى
حليم

د. والء رزق

28-29 
 أغسطس

2020
ماليزيا

 المؤتمر العلمي
 الدولي األول
 للبحث العلمي

 ودوره في خدمة
المجتمع

بحث مؤتمر

 المؤتمر العلمي
 الدولي األول
 للبحث العلمي

 ودوره في خدمة
المجتمع

٣٠

٢

 د. منى
حليـــــــم

 د. والء
رزق

3 أكتوبر 
2020 مصر

 إدارة المركز(
 األكاديمي

 للمؤتمرات والنشر
)العلمي

حضور مؤتمر

 المؤتمر الدولي
 بالتعاون بين
 أكاديمية طيبة

 والجمعية العربية
 للقياس والتقويم

 " االختبارات
 االلكترونية في
 ظل التعليم عن

" بعد

٣١

13-16 
 نوفمبر
2020

ماليزيا

 المؤتمر العلمي
 الدولي األول
 للبحث العلمي

 ودوره في خدمة
المجتمع

 إدارة المركز(
 األكاديمي

 للمؤتمرات والنشر
)العلمي

حضور مؤتمر

2nd Interna-
tional Scientific 
Conference on 
Online Educa-

tion and Future 
Jobs Due to the 
Global Epidemic 

Crisis

٣٢

07-02-2021  عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية

 إدارة التغير
 باستخدام نموذج

 كوتر ألصحاب
المشاريع الصغيرة

٣٣

10-01-2021  عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية

 استراتيجيات
 التسويق

 للمشروعات
 الصغيرة

والمتوسطة

٣٤

25-11-2020  عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية  آليات تعزيز دور

االبتكار واالبداع ٣5

20-12-2020  عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية

 التخطيط المالي
 الفعال لرواد
 االعمال خالل

األزمات

٣٦
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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 /

 حضورورشة العمل
فقط مشاركة

٢

 د. منى
حليـــــــم

 د. والء
رزق

16 – 18 
 نوفمبر
2020

 عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية

 اقتصاد المعرفة
 واالقتصاد
الرقمي

٣٧

 فبراير 3 – 1
2021

 عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية

 اإلصالح اإلداري
 والمؤسسي

وقضايا التنمية
٣٨

12 – 14 
أكتوبر 2020

 عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية  التدفقات المالية

والتنمية ٣٩

 يناير 13 – 11
2021

 عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية

 تمويل
 المشروعات

 الصغيرة
والمتوسطة

٤٠

14 – 16 
 ديسمبر
2020

 عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية  سياسات التجارة

الدولية والتنمية ٤١

7 – 9 
 ديسمبر
2020

 عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية  سياسات التعليم

وسوق العمل ٤٢

 أكتوبر 7 – 5
2020

 عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية

 سياسات
 التنمية البشرية

والتشغيل
٤٣

 سبتمبر 28
 – 4 أكتوبر

2020

 عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية

 أهداف التنمية
 المستدامة
وسياساتها

٤٤

19 – 21 
أكتوبر 2020

 عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية

 سياسات
 وتدابير تعافي
 المشروعات

 الصغيرة
والمتوسطة

٤5

25 – 27 
أكتوبر 2020

 عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية

 متطلبات السياسة
 النقدية والمالية

 لمواجهة آثار جائحة
كورونا كوفيد – 19

٤٦

 نوفمبر 4 – 2
2020

 عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية

 مهارات تحليل
 مؤشرات سوق

العمل
٤٧

 يناير 20 – 18
2021

 عن بعد -
الكويت

 المعهد العربي
للتخطيط حضور دورة تدريبية  العون اإلنمائي

العربي والدولي ٤٨

13-06-2020  عن بعد -
مصر

 الجمعية المصرية
للتمويل االسالمي حضور ندوة الكترونية

 أثر جائحة كورونا علي
 االقتصاد المصري –
التحديات والفرص

٤٩

28-11-2020  عن بعد -
مصر

 الجمعية المصرية
للتمويل االسالمي حضور ندوة الكترونية

 التعريف المقاصدي
 لعلم االقتصاد

اإلسالمي
5٠

05-12-2020  عن بعد -
مصر

 الجمعية المصرية
للتمويل االسالمي حضور ندوة الكترونية

 رد االعتبار
 االقتصادي للوقف
 .. أساس االسهام

 في النهوض
الحضاري

5١

١٦ ١١ اإلجمالي
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نموذج رقم )١9(
الدورات المقدمة من عمادة تطوير التعليم الجامعي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ 

اإلجمالي
المجموع معيد محاضر  أستاذ

مساعد
 أستاذ

مشارك أستاذ
اسم الدورة م

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

٣ ٣ - ١ - - - ٢ - - - - -  االختبار كأداة للتعَلم:
1 استراتيجيات وتطبيقات تقنية

- ١ - - - - - ١ - - - - -  التدريس من خالل نظريات
2 التعَلم

- ١ - - - - - ١ - - - - -  دور عضو هيئة التدريس في
3 تطوير األداء المهني

٢ ١ ١ - - - - ١ ١ - - - -
 التدريس الجامعي في ضوء

 متطلبات التنمية وسوق
 العمل ومهارات القرن ٢١

4

٢ ٢ ١ - - - - ٢ - - - - -
High-Quality Assessment 

Through the Use of 
Rubrics 

5

- - ١ - - - - - - - - - -  استراتيجية حل المشكالت
6 بطريقة إبداعية

٣ ٣ - - - ١ - ٢ - - - - - 7 المحاضرة التفاعلية

- - - - - - - - - - - 8 إدارة التعلم الشامل

٢ ٢ - - - ١ ١ - - - - - 9 التفكير اإلبداعي

- - - - - - - - - - -  تعزيز التعلم باستخدام
10 األنشطة التعليمية

٣ ٣ - - - ١ ٢ - - - - -  تعزيز التعليم باستخدام
التكنولوجيا 11

٣ ٣ - ١ - ١ - - ١ - - - -
The pursuit of excellence 

monitoring in higher 
education 

12

١ ١ - - - ١ - - - - - - -  تعزيز مشاركة الطالب من
خالل التصميم التحفيزي 13

٢ ٢ - - - ١ ١ - - - - - الفصول المقلوبة 14

١ ١ - - - ١ - - - - - - -  استراتيجية االستقصاء في
التدريس 15

١ ١ - - - ١ - - - - - - -  مهارات الذكاء الوجداني
لألستاذ الجامعي 16

١ ١ - - - - - - ١ - - - - 17 التفكير اإليجابي

١ ١ - - - - - - ١ - - - -
Integrating Critical 

Thinking in Academic 
Curriculum

18

١ ١ - - - - - - ١ - - - - Providing Constructive 
Feedback 19

١ ١ - - - - - - ١ - - - -  أساليب فعالة في تقويم
الطلبة 20
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اإلجمالي
المجموع معيد محاضر  أستاذ

مساعد
 أستاذ

مشارك أستاذ
اسم الدورة م

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

١ ١ - - - - - ١ - - - - -  التعليم المبني على
21 المخرجات

١ ١ - - - - - ١ - - - - -  الكفايات األساسية في
التعليم الجامعي 22

١ ١ - - - - - ١ - - - - -
Development through 
Peer Observation of 

Teaching )POT(
23

١ ١ - - - - - ١ - - - - -
Enhancing Teaching 
Practice A Reflective 

Approach
24

١ ١ - - - - - ١ - - - - -
Empower Your Lecture: 

Make Your Lecture 
Planning Active

25

١ ١ - - - - - ١ - - - - -

Boosting Student 
Engagement and 

Interaction in the Online 
Classroom

26

١ ١ - - - - - ١ - - - - -
Effective Formative 

Assessment in the ٢١st 
Century Classroom

27

٣ ٣ - ١ - ٢ - - - - - - -

Promoting Deep 
Learning in you 

Classroom )SOLO 
Taxonomy(

28

١ ١ - ١ - - - - - - - - - 29 أنماط التعلم

١ ١ - ١ - - - - - - - - -  نماذج تصميم التعلم
30 للبيئات االفتراضية

41  40  3 5 -  10 - 20 6 - - - - اإلجمالي

نموذج رقم )20(
أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على اتصال علمي خالل العام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

نموذج رقم )2١(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الحائزين على جوائز علمية خالل عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

ال يوجد

ال يوجد
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نموذج رقم )22(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم تعيينهم أو التعاقد معهم خالل عام 

١٤٤٢/١٤٤١هـ

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

 ٤  ٤ - - -  ٤ - - - - - - - - - سعودي  الحاسب
- اآللي - - - - - - - - - - - - - - غير سعودي

4 4 - - - 4 - - - - - - - - - اإلجمالي

نموذج رقم )2٣(
عام  خالل  انتدابهم  أو  إعارتهم  تم  الذين  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  أعداد 

١٤٤٢/١٤٤١هـ
ال يوجد

نموذج رقم )2٤(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تركوا الخدمة خالل عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

سبب ترك الخدمة الدرجة العلمية العدد الكلية / الجهة

سن التقاعد أستاذ مساعد ٢
كلية المجتمع

محاضر استقالة ١

3 اإلجمالي

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. 

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 أستاذ لكل ٢٢  طالب بالقسم.
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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(.

قسم العلوم المالية كلية المجتمع ) الدمام والقطيف (

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

االستقطاب

١٨ ٣ ٤ ٢٧ ٣  اقتصاد دولي
/ إدارة اعمال

 أستاذ
مساعد مصرية د. منى حليم ١

عضو لجنة تطوير برنامج 
اللجنة  عضو   – المالية 

العلمية للقسم  
١٠ ٦ ١٠٩ ٩ 5٣ مالية  أستاذ

مساعد اردني  د.فاروق
التهتموني ٢

عضو لجنة تطوير برنامج 
اللجنة  عضو   – التأمين 

العلمية للقسم
١٠١ ١٠ ٦ ٦٤ ٩ تأمين  أستاذ

مساعد مصري  د. رجب أبوحمد
أمين ٣

العلمية  اللجنة  عضو 
للقسم    ٦ ٦ 5٤ ٣٠ ١٢  علوم

اقتصادية
 أستاذ
مساعد تونسي  د. نوفل

محفوظ ٤

جودة  لجنة  رئيسة 
االختبارات  وتقويم 
بالقسم   -   عضو اللجنة 

العلمية للقسم  

٦ ٤ 5٢ ٢٦ ٦ اقتصاد  أستاذ
مساعد مصرية  د.والء مجدى

إسماعيل رزق 5

عضو لجنة تطوير برنامج 
اللجنة  عضو   - المالية 
-امين  بالقسم  العلمية 
 – القسم  مجلس  سر 
عضو لجنة شؤون أعضاء 
هيئة التدريس ومن في 

حكمهم

٦ ٦ ٤5 ٤٨ ١٢  إدارة أعمال -
مالية

 أستاذ
مساعد تونسية  د.ماجده

الدخالوي ٦

العلمية  اللجنة  عضو 
للقسم    ١١٠ ١٢ ٨ ١٢ 5٩ اقتصاد  أستاذ

مساعد هندية د. سميرة خان ٧

العلمية  اللجنة  عضو 
وحدة  منسقة   - للقسم 

اإلحصاء بوكالة التطوير
٨٢ ٩ ٧ ١٢ ٦٦ أساليب كمية  أستاذ

مساعد تونسية د.هيفاء فراد ٨
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قسم العلوم المالية كلية المجتمع ) الدمام والقطيف (

 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 اللجنة العلمية 
للقسم 5 ٣٣ ٦ ١٠٣ ١١ رياضيات  أستاذ

مساعد سعودية  د.فاطمة
عبدالله الغامدي ٩

مديرة مكتب ضمان 
الجودة بقسم العلوم 

المالية
١ ٩5 ٩٤ ١١١ ١٢ رياضيات محاضر سودانية م. شيراز هاشم ١٠

وكيلة رئيسة قسم 
العلوم المالية 5 ٧٨ ٩ ٨٤ ٦ محاسبة معيد سعودية م.أروى الخليفة ١١

منسق وحدة اإلشراف 
األكاديمي لقسم 

العلوم المالية
١ ٨5 ١٣٤ ١٢٣ ١٢  علوم مالية و

مصرفية محاضر أردنية م.آمنة قزق ١٢

منسقة وحدة  الجداول ٣٨ ٦ ٤ ٢٧ ٦ إحصاء محاضر سودانية
 م.هند محمد
 شحادة أبو

عليوة
١٣

- ١١ ١٢ ٧5 ٦٠ ١١ محاسبة محاضر سعودية  م. عهود
الفيحاني ١٤

- ٦٦ ٩ ٧ ٦٣ ١٢  علوم
اقتصادية محاضر تونسية  م.رجاء

عويساوي ١5

منسقة مكتب التدريب  
بوكالة التدريب  و البحث 

العلمى
5 ٦ 5١ ٩ 5٧ مالية محاضر سعودية  م.هاجر محمد

مسفر ١٦

منسقة ضمان الجودة 
بوكالة الدراسات 
والتطوير وخدمة 

المجتمع

٢٦ ٦ ٤ ٦ 5٨  إدارة أعمال -
مالية محاضر تونسية م.سلوى شراد ١٧

منسقة التدريب 
الميدانى بالقطيف ٨٧ ٩ ٦ ٩١ ١١  علوم مالية و

مصرفية محاضر أردنية  م.فاطمة
الهمشري ١٨

منسقة قسمي العلوم 
اإلدارة والمالية في 

القطيف
٦ ٤ 5١ ٣٦ ٨ مالية محاضر أردنية  م. مهيرة هاني

مقدادي ١٩

ابتعاث محاضر محاسبة سعودية  م. روان
*السهالوي ٢٠

- 5 ٩٤ إدارة مالية معيد سعودية  م. هديل محمد
الدوسري ٢١

نائبة وكيلة رئيسة قسم 
العلوم المالية ٧٤ ٩ ٦ ٤٢ ٩  علوم مالية و

مصرفية معيد سعودية  م. عائشة
الخطيب ٢٢

- ٩ ١٢ ٨5 ٨٤ ١٢  علوم مالية و
مصرفية معيد سعودية  م. شيخة

اليوسف ٢٣

منسقة بوكالة الشؤون 
األكاديمية ٣٣ ٦ ٤ ٦٧ ٦  إدارة أعمال –

معيد محاسبة سعودية  م. جويرية
التلمساني ٢٤
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قسم العلوم المالية كلية المجتمع ) الدمام والقطيف (

 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

- ٨٨ ١٢ ٧ ٧٦ ٩ تأمين معيد سعودي  م.عبدالعزيز
الظفر ٢5

مساعد   + شبكة  مراقبة 
ضمان  مكتب  مديرة 
العلوم  بقسم  الجودة  

المالية

ابتعاث مالية معيد سعودية  م.ع. مالك
الدوسري ٢٦

٣ ٩ ٧٤  إدارة أعمال –
معيد محاسبة سعودية  م.ع.إيمان

عداوي ٢٧

٤ ٨ ٨٣  إدارة أعمال –
معيد محاسبة سعودية  م.ع.بشاير

*العيسى ٢٨

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

٢٩

٩٦ ١٢ ٣ مبتعثة مالية معيد سعودية  م.ع ريوف
*محمد المطوع ٣١

وحدة  مديرة  مساعد 
ضمان الجودة بالقسم ١ ٢٣ ٣ تأمين معيد سعودية أ.روان المالكي ٣٢

قسم العلوم اإلدارية كلية المجتمع ) الدمام والقطيف (

 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 قسم العلوم 
اإلدارية - رئيسة  اللجنة 
العلمية بالقسم- عضو  

اللجنة االستشارية 
للكلية -عضو مجلس 
الكلية - رئيسة لجنة 
شؤون أعضاء هيئة 
التدريس و من في 
حكمهم- عضو لجنة 

البحث العلمي- عضو 
لجنة الجودة  واالعتماد 
األكاديمي-عضو  لجنة 

تطوير الخطط الدراسية - 
عضو لجنة االستقطاب

٢ ٣ ١٨ ٣ ٢٧ محاسبة  أستاذ
 د.ريم خالد أردنية مساعد

مطاحن ١
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قسم العلوم اإلدارية كلية المجتمع ) الدمام والقطيف (

 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

مديرة مكتب ضمان 	 
الجودة بقسم 

العلوم اإلدارية 
أمينة سر مجلس 	 

قسم العلوم 
اإلدارية

عضو لجنة تطوير 	 
برنامج التسويق 

الرقمي 
عضو اللجنة 	 

العلمية

٢ ٩ 5٤ ٩ ٨٤  أستاذ تسويق
تونسية  مساعد  د.ايمان حبيب

علي قمش ٢

العلمية  اللجنة  عضو 
بقسم العلوم اإلدارية 

عضو لجنة تطوير البرامج 
اإلدارية لبرنامج التأمين

٢ ٩ ٦٤ ١٣ ١٨٠  قانون وعلوم
 سياسيه

 أستاذ
تونسي مساعد  د.شمس الدين

الثاني البرناط ٣

عضو لجنة ريادة األعمال 
العلمية  اللجنة  عضو 
لقسم العلوم المساندة

٢ ١٢ ١٠٨ ١٠ ١٣٤  اإلدارة
واألصول

 أستاذ
 د.صدام راتب أردني مساعد

محمود درواشه ٤

عضو لجنة 	 
جودة االختبارات 

والتقويم 
عضو لجنة تطوير 	 

برنامج التسويق 
الرقمي 

عضو اللجنة 	 
العلمية بقسم 
العلوم اإلدارية

٢ ١٢ ١١٢ ٩ ٦5 تسويق  أستاذ
مساعد أردني

 د.حسام
 مصطفى
النعيمي

5

عضو لجنة 	 
جودة االختبارات 

والتقويم 
عضو لجنة تطوير 	 

برنامج التسويق 
الرقمي 

عضو اللجنة 	 
العلمية بقسم 
العلوم اإلدارية

٢ ٦ ١٤ ٦ ٣٢  هندسة
صناعية

 أستاذ
مساعد  د.محمد طاهر تونسي

حليمي ٦

عضو لجنة البحث 	 
العلمي بقسم 
العلوم اإلدارية

عضو اللجنة 	 
العلمية بقسم 
العلوم اإلدارية

عضو مجلس 	 
القسم

٣ ٨ ٢٠٠

ضع
 و

زة
جا

ا

-  أستاذ
مساعد سعودية  د.إيمان عبدالله

الكرود ٧
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قسم العلوم اإلدارية كلية المجتمع ) الدمام والقطيف (

 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 في وكالة 	 
الدراسات والتطوير 

وخدمة المجتمع
عضو اللجنة 	 

العلمية بقسم 
العلوم اإلدارية

عضو مجلس 	 
القسم

٢ ٩ ٦٩ ٦ ٧١ إدارة تربوية  أستاذ
مساعد د.نبيلة العمري أردنية ٨

العلمية  اللجنة  رئيسة 
لقسم العلوم المساندة ٣ ١٤ ١٨٦ ١٤ ٢٤٨  الشريعه

االسالميه
 أستاذ
مساعد مصرية

 د.اميره منصور
 السيد عبد

الخالق
٩

نائبة رئيسة مجلس 	 
القسم للعلوم 

اإلدارية.
منسقة وحدة دعم 	 

وتطوير البحث 
العلمي

عضو لجنة تطوير 	 
برنامج الموارد 

البشرية
عضو اللجنة 	 

العلمية بقسم 
العلوم اإلدارية

عضو مجلس 	 
القسم

٢ ٩ ٨١ ١٠ ١١٤ حقوق  أستاذ
مساعد مصرية  د.نسرين مداح

محمد أبو ريا ١٠

منسقة شطر 	 
الطالب بالراكة

منسق في 	 
وحدة التخطيط 

االستراتيجي وإدارة 
المخاطر

- - - ٣ ٦٣ اقتصاد  أستاذ
مساعد تونسي  د.نوفل

عبدالمحفوظ ١١

- ٣ ١٢ ١٠٩ ١٤ ١٦٤ موارد بشرية محاضر هندية  م.سامرين
جافري ١٢

ابتعاث ٣

ثة
تع

مب

- ٤ ٦5 اداب محاضر سعودية  م.نهى سراج
عمر لبني ١٣

- ٣ ١٢ ٩٠ ١٣ ١٠٩
 نظم

 معلومات
إدارية

محاضر  م.نجالء احمد سعودية
محمد المقبل ١٤

وكيلة  قسم 	 
العلوم االدارية

عضو لجنة تطوير 	 
برنامج التسويق 

الرقمي
عضو لجنة اآليزو 	 

)الفصل األول(

٢ ٦ 5٤ ٦ ٦٤ محاضر تسويق سعودية
 م.العنود
 عبدالله

المغلوث
١5
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قسم العلوم اإلدارية كلية المجتمع ) الدمام والقطيف (

 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 لجنة أعضاء 	 
هيئة التدريس ومن 

في حكمهم
٣ ١5 ١١٧ ١٤ ١٣٨

 نظم
 معلومات

 إدارية
محاضر سعودية  م.امل عبد

الرزاق الفريان ١٦

عضو اللجنة 	 
العلمية - عضو 
مجلس القسم

٣ ١٢ ١٠٨ ١٤ ١٠٢ علوم اداريه  أستاذ
سودانية مساعد د.ساره ادم ١٧

عضو اللجنة 	 
العلمية - عضو 

مجلس قسم 
العلوم المساندة

٣ ١٤ ١١٤ ١٤ ١٣٦ قانون  أستاذ
مساعد مصرية د.لبنى مهدي ١٨

عضو اللجنة 	 
العلمية - عضو 

مجلس قسم 
العلوم المساندة

٣ ١٤ ١٧٧ ١٤ ١٢٣  الفقه
والتشريع

 أستاذ
مساعد أردنية  د.سناء سليم

عبد الجواد ١٩

عضو اللجنة 	 
العلمية - عضو 

مجلس قسم 
العلوم المساندة

٣ ١٤ ١١٧ ١٤ ١٦٨  شريعة
اإلسالمية

 أستاذ
سودانية مساعد

 د.لبنى
 عبدالحفيظ

محمد عثمان
٢٠

- ٣ ١٤ ٨5 ١5 ١١5 محاضر موارد بشرية هندية  م.شيرين بانو
بانو مابوب ٢١

- ٣ ١5 ٨٨ ١٢ ٨٩ محاضر تسويق هندية

 م.ديبا بري
 يانشو أوم

 بركاش اجنى
هوتري

٢٢

منسقة لوحدة 	 
اإلبتكار وريادة 

األعمال
٢ ٩ ٧٢ ١5 ١٤٠ تسويق  م.لولوة عبدالله سعودية محاضر

التويجري ٢٣

- ٣ ١٢ ١٠٨ ١٤ ١٣٢
 نظم

 معلومات
 إدارية

 م.نوف عبد الله سعودية محاضر
القرعاوي ٢٤

عضو لجنة أعضاء 	 
هيئة التدريس 

بالقسم
قائم بأعمال وكيلة 	 

قسم العلوم 
اإلدارية

٣ ١٢ ٨٩

ثة
تع

مب

- معيد قانون  م.ع.مشاعل سعودية
٢5 الحربي

- ٣ ١٢ ١٠٤

ثة
تع

مب

-
 نظم

 معلومات
إدارية

معيد  م.ع.عائشة سعودية
٢٦ المقهوي
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قسم العلوم اإلدارية كلية المجتمع ) الدمام والقطيف (

 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 وحدة العالقات
الثقافية والتعاون الدولي ٢ ١٢ ١٠٤ ٩ ٩٠ معيد إدارة إمداد  م.ع.نورة سعودية

٢٧ البوحميد

 عضو لجنة أعضاء هيئة
التدريس بالقسم -

ثة
تع

مب

-
ثة

تع
مب

-  اللغويات
األدبية محاضر سعودية م.كوثر العثمان ٢٨

 قائم بأعمال وكيلة قسم
العلوم اإلدارية -

ثة
تع

مب

-

ثة
تع

مب

-  إدارة أعمال
دولية محاضر سعودية ٢٩ م.سارة المال

ابتعاث -

ثة
تع

مب

-

ثة
تع

مب

- إدارة األعمال معيد سعودية  م.ع.نورة
٣٠ الصالحي

ابتعاث ٢ ٩ ٦٩ ٩ ٧٩ إدارة إمداد معيد سعودية  م.ع.نوف احمد
المقبل ٣١

 منسقة اإلشراف
 األكاديمي بقسم العلوم

اإلدارية
٢ ٣ ٩ - - إدارة إمداد معيد سعودية م.ع.ريم الفالح ٣٢

متعاونين من قسم المالية/الحاسب

)من قسم المالية(+ ٣ خارج 
الكلية ٣ ٤ ٢٠٠ - - محاسبة محاضر سعودية  م.بشاير

٣٣ العيسى

)من قسم المالية( ٣ ١٢ 5٤ - -  أستاذ اقتصاد
مساعد باكستانية ٣٤ د. سميرة خان

 مساعدة وكيلة الشؤون
األكاديمية

)من قسم المالية(
٢ ٦ ٤٠ ٦ ٦٦ محاسبة مالية محاضر سعودية  م.جويرية

٣5 التلمساني

)من قسم المالية( ٣ ١٢ ٨٣ ٣ ٣٦ محاسبة محاضر سعودية  م.عهود
٣٦ الفيحاني

منسقة بإدارة التدريب
)من قسم المالية( ٢ ٩ ٦٢ - - محاسبة محاضر سعودية  م.شيخة

٣٧ اليوسف

)من قسم المالية( ٣ ٩ ١٧ ٦ ٦٣ رياضيات  أستاذ
مساعد سعودية  د. فاطمة

٣٨ الغامدي

)من خارج الكلية( ٣ ٩ 5٨ ٣ ٢٨  إحصاء
تطبيقي

 أستاذ
مساعد سودانية  د. إيمان عبد

الهادي ٣٩

)من خارج الكلية( ٣ ٣ ٢٨ - -  أستاذ
مساعد باكستاني ٤٠ د. سفيان منور
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قسم العلوم اإلدارية كلية المجتمع ) الدمام والقطيف (

 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 وحدة 	 
االختبارات المركزية

منسقة وحدة جودة 	 
التقويم واالختبارات

)من قسم الحاسب(	 

٢ ٦ ٤5 - - حاسب ٤١ م.عبير رافع أردنية محاضر

)من قسم الحاسب( ٣ ١٤ ٢5 - - حاسب سعودية محاضر ٤٢ م.بشرى العويد

 قام بالنقل الي كلية إدارة
االعمال ٣ - - ٣ ١٢ حاسب آلي  أستاذ

مساعد سعودي د.فهد العنزي ٤٣

- ٣ - - ٣ ٢5 إحصاء  أستاذ
مساعد سوادني د.أمير مسمار ٤٤

- ٣ ٣ ٢٧ - - أساليب كمية  أستاذ
مساعد أردني  د.سامر

الحاتمي ٤5

 منسقة وحدة التحليل
اإلحصائي والقياس ٢ ٦ - ٩ ٦٦ إحصاء  أستاذ

مساعد تونسية د.هيفاء فراد ٤٦

 منسقة في وحدة الجودة
واالعتماد األكاديمي ٢ - - ٦ ٦5 محاسبة معيد سعودية  م.ع.إيمان

عداوي ٤٧

- ٣ ٣ ٢٨ ٦ 5٤  رياضيات
تطبيقية محاضر سوادنية م.شيراز هاشم ٤٨

- ٣ - - ٩ ٩٢ إحصاء حاسب محاضر سوادانية  م.سهير بشير
أحمد ٤٩
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قسم علوم الحاسب كلية المجتمع الدمام والقطيف

 العمل اإلداري
المكلف به

 إجمالي العبء
 التدريسي
 للوحدات
 الدراسية
المعتمدة

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية اسم العضو

رئيسه االلي،  الحاسب  قسم   رئيسه 
وعضو االلي  الحاسب  قسم   مجلس 
و الطالبي  انتخابات  على  االشراف   لجنه 
 عضو لجنه المجلس الطالبي و عضو لجنه
 الجودة واالعتماد االكاديمي و عضو لجنه
 االستقطاب و تعيين أعضاء هيئه التدريس
نائب و  الدراسية  الخطة  مراجعه  عضو   و 
 رئيس لجنه تطوير   البرامج.  عضو اللجنة

.العلمية

٢

علوم الحاسب
 الذكاء

االصطناعي
 أستاذ
مساعد  د. هبة عاطف مصرية

البيه ١

مجلس في  الطالب-عضو  شؤون   وكيل 
 القسم - عضو في اللجنة العلمية - عضو
في وعضو  الفرعية  التأديب  لجنة   في 
وعضو األكاديمي  واالعتماد  الجودة   لجنه 
ورئيس الطالبي  المجلس  لجنه   في 
لجنه في  وعضو  التخرج  مشاريع   لجنه 

االستقطاب وتعيين األعضاء الجدد

٧

حاسب الي
 المعلوماتية

 الصحية
 وتطبيقات
الحاسب

 أستاذ
مساعد سعودي  د. فهد مشهور

العنزي ٢

اللجنة  وعضو  القسم  مجلس   عضو 
 العلمية -لجنة مشاريع التخرج - لجنة تطوير
المقررات تطوير  لجنة  األكاديمية،   البرامج 

العامة الجديدة

١٢

 علوم حاسب
الي

 المواقع
االستداللية

 أستاذ
مشارك  د. هيثم توفيق مصري

الفيل ٣

في عضو   - القسم  مجلس  في   عضو 
التخطيط العلمية - عضو في لجنة   اللجنة 
االبتكار ريادة  في  وعضو   االستراتيجي 
لجنة في  وعضو  العلمي  البحث   ولجنة 
 تطوير البرامج وعضو لجنة العلمية ومنسق
 لبرامج الحاسب االلي في وكالة الدراسات
المجتمع واالشراف على  والجودة وخدمة 

 اعتماد شهادة االيزو

١٤

 تطبيقات
الحاسب

 شبكات وأمن
األنظمة

 أستاذ
مساعد أردني  د. زياد محمود

الفواعير ٤

في  عضو   - القسم  مجلس  في  عضو 
تطوير  لجنة  في  عضو   - العلمية  اللجنة 
اللجنة  رئيس  ونائب  األكاديمية  البرامج 

العلمية وعضو في لجنة البحث العلمي

١٣

علوم الحاسب
 الذكاء

االصطناعي
 أستاذ
مساعد مصري  د. محمد نبيل

القاوقجي 5

في عضو   - القسم  مجلس  في   عضو 
 اللجنة العلمية - لجنة مشاريع التخرج ولجنة
في وعضو  األكاديمية  البرامج   تطوير 

 اللجنة العلمية

١٤

 حاسب آلي
 وانظمة
االتصال

 أمن
المعلومات

 أستاذ
مساعد تونسي  د. أيمن رمضان

غيالن ٦

في عضو   - القسم  مجلس  في   عضو 
مشاريع لجنة  في  عضو   - العلمية   اللجنة 
القسم وعضو  التخرج، عضو في مجلس 
لجنة في  عضو  و  العلمية  اللجنة   في 

تطوير البرامج األكاديمية

١٤

علوم الحاسب
 تنقيب
البيانات

 أستاذ
مساعد تونسي  د. سفيان محمد

جفالي ٧
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قسم علوم الحاسب كلية المجتمع الدمام والقطيف

 العمل اإلداري
المكلف به

 إجمالي العبء
 التدريسي
 للوحدات
 الدراسية
المعتمدة

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية اسم العضو

عضو  - القسم  مجلس  في   عضو 
رئيسة نائبه   - العلمية  اللجنة   في 
التدريس هيئة  أعضاء  شؤون   لجنة 
في وعضو  القسم  مجلس   عضو 
لجنه في  عضو  العلمية   اللجنة 
برنامج وعضو  التخرج،   مشاريع 

االرشاد ألعضاء التدريس الجدد

١٠  الحاسب االلي
الصناعي

 أستاذ
مساعد تونسية  د. لبنى محسن

العموري ٨

 عضو مجلس القسم وعضو اللجنة
على االشراف  ومسؤوله   العلمية 
مسؤوله و  االحترافية   الشهادات 
والتعاون الثقافية  العالقات   شعبه 

 الدولي

١٤
علوم حاسب آلي
 أمن المعلومات
ومعالجة الصور

 أستاذ
مساعد  د. نهلة أحمد مصرية

الحجار ٩

عضو  - القسم  مجلس  في   عضو 
لجنة رئيسه   - العلمية  اللجنة   في 

 جوده االختبارات بالقسم
١٤ علوم حاسب الي

تنقيب البيانات
 أستاذ
مساعد أردنية  د. سناء إبراهيم

جوارنة ١٠

عضو  - القسم  مجلس  في   عضو 
قسم -وكيلة  العلمية  اللجنة   في 

الحاسب االلي
١٤  علوم حاسب الي،

تنقيب البيانات
 أستاذ
مساعد سعودية  د. فاطمة

حمدان الغامدي ١١

١٠
 حاسب الي، امن
 معلومات وذكاء

اصطناعى

 أستاذ
مساعد  د. عبير عبدالله سعودية

مبارك السدحان ١٢

والتخطيط االيزو  لجنة   عضو 
 االستراتيجي ولجنة شؤون األعضاء
وريادة االبتكار  شعبة   ومنسقة 

االعمال

٨
 تقنية المعلومات،
 تقنية معلومات

وأتصاالت
محاضر سعودية  م. عالية احمد

الدوسري ١٣

والتخطيط االيزو  لجنة   عضو 
 االستراتيجي ولجنة شؤون األعضاء
وريادة االبتكار  شعبة   ومنسقة 

االعمال

١٠
 علوم الحاسب
 اآللي، علوم

الحاسب اآللي
محاضر سعودية

 م. دانه احمد
 عبد الله

الدوسري
١٤

- ١5  تقنية معلومات،
علم بيانات محاضر سعودية  م. أريج أحمد

المالكي ١5

- ١٦
 علوم الحاسب
 اآللي، نظم
معلومات

محاضر سعودية  م. أروى محمد
المزروع ١٦

قسم األكاديمي  االرشاد   منسقة 
الحاسب ١٦  حاسب آلي، علم

المعلومات محاضر سعودية
 م. ساره عبد
 الرحمن محمد

الفايز
١٧

البرامج -مسئوله  عضو لجنة تطوير 
مكتب ضمان الجودة ٨  حاسب آلي، أداء

البرمجيات محاضر هندية  م. روبينا اليكات
خان ١٨

- ١٦
 علوم الحاسب
 االلي، علوم

الحاسب االلي
سعودية محاضر  م. عائشة رميح

الرميح ١٩

الثاني ترم  الحسب  قسم   وكيله 
للعام ١٤٤٢ ١٦  علم حاسوب، علم

حاسوب محاضر أردنية  م. فدوى
عيسى السليم ٢٠
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قسم علوم الحاسب كلية المجتمع الدمام والقطيف

 العمل اإلداري
المكلف به

 إجمالي العبء
 التدريسي
 للوحدات
 الدراسية
المعتمدة

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية اسم العضو

التخرج، مشاريع  لجنة  في   عضو 
الدراسية،  نائبة لجنة مراجعه الخطة 
وامن شبكات  لجنة  في   عضوه 

, الحاسب

١٦  علوم الحاسب،
علوم الحاسب محاضر سودانية  م. أمل حسن

نوري ٢١

شعبة جودة التقييم واالختبارات ٦

 نظم المعلومات
 الحاسوبية، نظم

 المعلومات
الحاسوبية

محاضر أردنية  م. عبير رافع
العبد الرحيم ٢٢

١٤ تم تقديم استقالة  تقنية المعلومات،
تقنية المعلومات سعودية محاضر  م. رغد سليمان

الشعالن ٢٣

١٤ تم تقديم استقالة  تقنية المعلومات،
تقنية المعلومات سعودية محاضر

 م. شهد
 سليمان
الشعالن

٢5

- ١٦
  علوم الحاسب،

 )امن المعلومات
)وضمانتها

 م. نور محمود أردنية محاضر
٢٦ خفاجة

)وكالة المتابعة  وحدة  في   عضو 
في عضو  االكاديمية،   الشؤون 

وحدة التعليم اإللكتروني
١١ علوم حاسب آلي محاضر سودانية  م. نهلة عثمان

علي ٢٧

رئيسة نادي الحاسب االلي بالدمام ١٨ علوم حاسب معيد سعودية
 ع. العنود
 عبدالله

القحطاني
٢٨

- ١٨  علوم هندسة
الحاسب معيد سعودية ع. دالل الشمري ٢٩

- ١١ علوم الحاسب االلي معيد سعودي  ع. عبدالله
العرفج ٣٠

الشؤون وكالة  الى  تابعة   مهام 
االكاديمية ١٢ علوم الحاسب االلي معيد سعودية  ع. نورة

الشهراني ٣١

- ١٨ علوم الحاسب االلي معيد سعودية ع. زينب المنيع ٣٢

 عضو في مجلس القسم - وعضو
في اللجنة العلمية ٧  هندسة حاسبات

والنظم
 أستاذ
مساعد مصرية   د. عال محمد

المتولي حجازي ٣٣

هيئة أعضاء  شؤون  لجنة    رئيسة 
 التدريس و من في حكمهم - عضو

في مجلس القسم
١5 علوم حاسب  أستاذ

مساعد سودانية
 د. أسماء

 إبراهيم قمر
الدين

٣٤

- ١٦

 نظم المعلومات،
 نظم معلومات
 وإدارة الشبكات

اإلعالمية

محاضر تونسية  م.آمال محمد
الساكت زهو ٣5

- ١٦ علوم حاسب محاضر سودانية  م.اخالص سعد
أحمد سعد ٣٦

قسم األكاديمي  االرشاد   منسقة 
الحاسب بالقطيف ١٣ علوم حاسب محاضر أردنية  م.رباب على

حسين ابوملوح ٣٧



التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه46

قسم علوم الحاسب كلية المجتمع الدمام والقطيف

 العمل اإلداري
المكلف به

 إجمالي العبء
 التدريسي
 للوحدات
 الدراسية
المعتمدة

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية اسم العضو

- ١5
 حاسب آلي،

 تطبيقات الحاسب
اآللي

محاضر هندية  م.رفعت جهان
محمد رجب ٣٨

االلي الحاسب  قسم   منسقة 
بالقطيف ٤ علوم حاسب محاضر سعودية  م.أمل عبدالله

الشاعر ٣٩

منسقة مكتب ضمان الجودة ١5
 حاسب آلي،

 تطبيقات الحاسب
اآللي

محاضر هندية  م.ريميا بوالن
ثيانيكال جورج ٤٠

- ١٧
 حاسب الي، حاسب

 الي وهندسة
الحاسب

محاضر هندية
 م.نازيه أحمد
 شهاب الدين

أحمد
٤١

 مشرفة على وحدة تنمية المهارات
والتعليم المستمر ١٦  علوم حاسب، ادارة

البيانات محاضر سودانية  م. فوزية عوض
حسن ٤٢

- ١٤
 علوم حاسب،

 تكنولوجيا
المعلومات

محاضر سودانية  م.ريم عثمان
حسن ٤٣

واالعتماد الجودة  لجنة  في   عضو 
لجنة في  عضو   -  االكاديمي 
لجنة في  عضو  الطالبي   المجلس 
لجنة في  -عضو  التخرج   مشاريع 
 مراجعة الخطة الدراسية -عضو في
 لجنة  شؤون أعضاء هيئة التدريس
 و من في حكمهم  -منسقة  قسم

الحاسب الدمام

١٤  حاسب الى، علوم
الحاسوب محاضر سودانية  سارة فيصل

عبدالعال بريمة ٤٤

- ١٣ علوم حاسب محاضر سودانية سهير بشير ٤5

- ١5
 تكنولوجيا الحاسب
 والمعلومات، نظم
معلومات ادارية

محاضر أردنية  م.  شادن أحمد
مساعدة ٤٦

- ١٦
 حاسب آلي

 وتكنولوجيا، علوم
حاسب

محاضر هندية  م. سجيه النساء
٤٧ حسين

- إجازة أمومة تقنية معلومات محاضر سعودية  م. عبير علي
الشهري ٤٨

- مبتعثة حاسب الي محاضر سعودية  م. زينب حمزة
مجيد المقبل ٤٩

- مبتعثة  علوم الحاسب
اآللي، أمن الحاسب محاضر سعودية  م. نداء عبدالله

بقشان 5٠

- مبتعثة  علوم حاسب، نظم
المعلومات محاضر سعودية  م. منيرة مشاري

المشاري 5١

- مبتعثة علوم حاسب محاضر سعودية  م. مالك ناصر
5٢ الخثالن
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قسم علوم الحاسب كلية المجتمع الدمام والقطيف

 العمل اإلداري
المكلف به

 إجمالي العبء
 التدريسي
 للوحدات
 الدراسية
المعتمدة

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية اسم العضو

- مبتعثة حاسب االلي محاضر سعودية  م.نوره موسى
معدى عسيري 5٣

- مبتعثة  تقنية المعلومات،
االمن االلكتروني محاضر سعودية   م .نورة سعد

محمد العتيبي 5٤

- مبتعثة علوم حاسب محاضر سعودية   م . سارةصالح
اليامي 55

- مبتعثة علوم الحاسب محاضر سعودية  م.اريج مكى
محمد ال عباس 5٦

- مبتعثة علوم حاسب سعودية محاضر  م. مزنه  حزام
5٧ الشمري

- مبتعثة  علوم حاسب وتقنية
معلومات معيد سعودية   م.ع. نوف صالح

الطريف 5٨

- مبتعثة  علوم الحاسب
وتقنية المعلومات معيد سعودية  م.ع. أروى

عبدالله القرني 5٩

- مبتعثة علوم الحاسب معيد سعودية
 م.ع. أمل
  عبدالعزيز
العمري

٦٠

- مبتعثة علوم حاسب معيد سعودية
 م.ع. منى
  عبدالرحمن
الشهري

٦١

- مبتعثة  علوم وهندسة
الحاسب االلي معيد سعودية  م.ع. العنود

فهد  الميمان ٦٢

- مبتعثة
 نظم المعلومات
 الحاسوبية، نظم

المعلومات
معيد سعودية  م.ع.شادن صالح

علي الملحم ٦٣

- مبتعثة حاسب الي معيد سعودية  م.ع.عبير عبدالله
ناصر بوكر ٦٤

- مبتعثة  هندسة الحاسب
اآللي معيد سعودية  م.ع. آالء  صالح

الردادي ٦5

- مبتعثة علوم الحاسب االلي معيد سعودية  م.ع. مريم أحمد
العبد اللطيف ٦٦

- مبتعثة  نظم المعلومات
الحاسوبية معيد سعودية

 م.ع. وعد
 عبد الرحمن
الشعيبي

٦٧
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نموذج رقم )2٥(
أعداد المبتعثين الجدد عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الدكتوراه  نوع

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

٣ ٣ - - - - - ٢ - ١ - خارجي  كلية
٢المجتمع ٢ - - - - - ١ - ١ - داخلي

5 5 - - - - - 3 - 2 - مجموع

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الدكتوراه  الدرجة

العلمية
أنثىالدولة ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

٣ - - - - - - ٢ - ١ - المملكة المتحدة

٢ - - - - - - ١ - ١ - السعودية

5 - - - - - - ٣ - 2 - اإلجمالي
 )*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة في هذا الجدول مع األعداد الواردة في الجدول رقم )25(.

نموذج رقم )2٦(
أعداد المبتعثين الجدد موزعين حسب الدولة عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ )*(

نموذج رقم )2٧(
أعداد المبتعثين على رأس البعثة عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ 

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الدكتوراه  نوع

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

١٧ - - - - - - 5 - ١٢ - خارجي  كلية
٨المجتمع - - - - - - 5 - ٣ - داخلي

25 - - - - - - 10 - 15 - مجموع

٤.   االبتعــــاث:
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اإلجمالي التدريب الماجستير الدكتوراه
 الدرجة
العلمية

الدولة
١٢ - 5 ٧ المملكة المتحدة
٣ - ١ ٢ الواليات المتحدة االمريكية
٨ - 5 ٣ المملكة العربية السعودية
١ - - ١ استراليا
١ - - ١ نيوزلندا
25 - ١١ 14 اإلجمالي

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

نموذج رقم )2٨(
أعداد المبتعثين على رأس البعثة موزعين حسب الدولة عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ )*(

نموذج رقم )29(
أعداد المبتعثين الخريجين خالل عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الدكتوراه  نوع

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

٧ ٧ - - - - - ٦ - ١ - خارجي  كلية
٧المجتمع ٧ - - - - - ٧ - - - داخلي

14 14 - - - - - 13 - 1 - مجموع

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الدكتوراه  الدرجة

العلمية
أنثىالدولة ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

٧ - - - - - - ٧ - - -  المملكة العربية
السعودية

5 - - - - - - ٤ - ١ - المملكة المتحدة

١ - - - - - - ١ - - - استراليا

١ - - - - - - ١ - - - الواليات المتحدة 
األمريكية

14 - - - - - - ١٣ - 1 - اإلجمالي
 )*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة في هذا الجدول مع األعداد الواردة في الجدول رقم )29( 

نموذج رقم )٣0(
أعداد المبتعثين الخريجين موزعين حسب الدولة عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ )*(
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٥.   مكتبات الجامعة::

نموذج رقم )٣١(
عدد مقتنيات مكتبات الجامعة عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

اإلجمالي الكتب األجنبية الكتب العربية
اسم المكتبة النوع

عناوين نسخ عناوين نسخ عناوين نسخ

٦٨٧٦٨ ٣٧٢٨٨ ٣٤٨٦١ ٢٠٣٣٦ ٣٣٩٠٧ ١٦٩5٢

Central 
Library

Books الكتب

٦٩٢ ٦٣٦ ٠ ٠ ٦٩٢ ٦٣٦ Gov Publication مطبوعات حكومية

٩٤٠٠ ٤٤٧ ٩١٤٤ ٤١٨ ٢5٦ ٢٩ )Periodicals+)back volumes دوريات

- - - مخطوطات

٣٧٢ ٣٤٧ ٢5  Databases قواعد معلومات إلكترونية

٧,5٨٤,٤٤١ ٦٦٨,٨٦٤ ١٠٤,١55   E resourceمصادر معلومات إلكترونية

٣١٣٧ ١٣5٠ ٩٤٠ 5٤٤ ٢١٩٧ ٨٠٦  Printed رسائل جامعية مطبوعة
Theses 

 رسائل علمية محفوظة بواسطة
CDs أقراص أو وسائط رقمية

Others )أخرى )تذكر

81,997 39,721 44,945 21,298 37,052 18,423 اإلجمالي

جدول )٣2(
اعداد الكتب التي تضمها مكتبات الجامعة عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

اإلجمالي الكتب األجنبية الكتب العربية
اسم المكتبة

عناوين نسخ عناوين نسخ عناوين نسخ
٣٧٨٩ ٢١٦٧ ١٢٠٠ ٦٤٤ ٢5٨٩ ١5٢٣ Central Library
١٨ ٧ ١٠ 5 ٨ ٢ College of Applied Medical Sciences - Jubail

٣٣ ٢٤ ١٠ ٢ ٢٣ ٢٢ College of Applied Studies and Community 
Services

٧ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ College of Business Administration )Female 
Section(

5 ٢ ٣ ١ ٢ ١ College of Business Administration )Male 
Section(

٣ ١ ٢ ١ ١ ٠ College of Community Library in Qateef
٤ ٣ ٣ ٢ ١ ١ College of Computer Science Male
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ College of Education Library
5٤ ٤٣ ٣5 ٣٠ ١٩ ١٣ College of Education Library in Jubail
5٠ ٢٠ ٢٢ ١٢ ٢٨ ٨ College of Engineering Library for Male
١ ١ ١ ١ ٠ ٠ College of Nursing Library
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ College of Public Health Library
٦٩ ٤٧ 5 5 ٦٤ ٤٢ College of Sharia and Law Library
٧٨ ٤٤ ٣5 ٢٢ ٤٣ ٢٢ Community College Library Dammam
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اإلجمالي الكتب األجنبية الكتب العربية
اسم المكتبة

عناوين نسخ عناوين نسخ عناوين نسخ
٧٨ ٤٤ ٣5 ٢٢ ٤٣ ٢٢ Community College Library Dammam
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ Dental Library for Boys
١٦ ١٤ ١٣ ١٢ ٣ ٢ Dental Library for Girls
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ Designs Library

٣5٢ ٢٣٨ ١٨٨ ٩5 ١٦٤ ١٤٣ Girls Central Library )Rakha Campus( 
٤٣٢٠ ١٩٢٤ ١5٤٢ 5٧٩ ٢٧٧٨ ١٣٤5 Girls Colleges Central Library - Rayan Campus
١٦٢ ١5٢ ٩٨ ٧١ ٦٤ ٨١ Hospital Library
8961 4691 3171 1484 5790 3207 Total اإلجمالي

جدول )٣٣(
أعداد الكتب المعارة وأعداد المستعيرين من مكتبات الجامعة عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

أعداد المستعيرين الكتب المعارة

مجموع آخرون أساتذة طلبة مجموع أجنبي عربي

653 138 169 346 386 titles )653 
items(

324 titles )590 
items(

62 titles
)63 items(

جدول )٣٤(
عدد رواد مكتبات الجامعة عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

عدد الرواد اسم المكتبة

5٩٣٤ CENTRAL المكتبة المركزية المقر الرئيس

١٠٧٢٧٨ CENTL_GIRL المكتبة المركزية - الريان

٤٢٨١ MAIN المكتبة المركزية - الراكة

مغلقة )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية الطب )طالبات

٢٠٧ DENTM )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية طب األسنان )طالب

٢5 DENTLIB )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية طب األسنان )طالبات

٠ NSG_DMM )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية التمريض )طالبات

٠ CAMS_JUB )قاعة البحث والتعلم الذاتي يكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل )طالبات

٢٢٧5٣ HOSPITAL مكتبة مستشفى الملك فهد التعليمي الجامعي

غير متاحة للمستفيدين COLER )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية الهندسة )طالب

٢٩٤ DESIGN )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية التصاميم )طالبات

٢٢٠ COMM_DAM )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع )طالبات

غير متاحة للمستفيدين CBUAM )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية ادارة االعمال )طالب
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عدد الرواد اسم المكتبة

١5 CBUAF )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية ادارة االعمال )طالبات

غير متاحة للمستفيدين CCSC )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية علوم الحاسب )طالب

٩١٧ CC_DAM )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية المجتمع بالدمام )طالبات

١١5 COMM_QAT )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية المجتمع بالقطيف )طالبات

٣٠5 EDU_DAM )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية التربية بالدمام )طالب

٢٩٠٧ EDU_JUB )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل )طالبات

غير متاحة للمستفيدين SHARIALL )قاعة البحث والتعلم الذاتي بكلية الشريعة والقانون )طالب

144957 اإلجمالي

جدول )٣٥(
أعداد الكتب والمراجع التي زودت بها مكتبات الجامعة عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

اإلجمالي الكتب األجنبية الكتب العربية
عدد الكتب عدد الكتب عدد العناوين عدد الكتب عدد العناوين  عدد العناوين

٣٧٨٩ ٢١٦٧ ١٢٠٠ ٦٤٤ ٢5٨٩ ١5٢٣

جدول )٣٦(
أعداد قواعد المعلومات اإللكترونية وعدد مرات الدخول عليها عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

عدد مرات الدخول خالل العام اسم قاعدة المعلومات

5٣٦ AAAS

٦,٩٣٧ Access Medicine

٨5٦ ACM

١٩ ADIS Insight

٧١,٣٦٤ Al Mandhuma Diss.

١,٨٩٢,٣٨٩ Al Manhal

٢٣,٠٠٨ ArabBase

٤٣5 ASCE

٤٨,٦٧٨ Askzad

٦,٤٠٢ BMJ

٢٠,5٩٣ BMJ Best Practice

١٢٩ Cabi

٩,٩٧٢ Cambridge New in 2021

٤٠,٢٤5 Clinicalkey

٣,5٦5 Dynamed Plus
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عدد مرات الدخول خالل العام اسم قاعدة المعلومات

20,562 EBSCO

29,432 EcoLink

92,092 EduSearch

9,673 Emerlad

587,502 Encyclopedia Britannica

84 Gale

60,492 HumanIndex

10,502 IEEE

230 IET Digital Library

5,550 IGI Global

96,482 Incites

201 Incites ESI

4,667 Incites JCR

26,509 IslamicInfo

795 Jaypee

592 Marefa

15,503 MicroMedex

11,448 Nature

192 OECD iLibrary

21,136 Ovid

1,316 Physiotools

121,766 Proquest

99,928 ProQuest E-Book Central

3,573 RSC

25,043 Sage

412 Sage Research

282,346 ScienceDirect

4,965 SciFinder

48,561 Scopus

134,541 SpringerLink

5,228 Springer Experiments

30,487 Taylor and Francis

18,773 Web of Science

4,266 Nutrtion Care Manual

2,193 NCM, Pediatric

781,240 UptoDate

123,222 Wiley
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جدول )٣٧(
أعداد قواعد المعلومات اإللكترونية التي تم إضافتها عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

Name of the database اسم قاعدة المعلومات

Coronavirus Research Database  )roQuest( 1

ProQuest Historical Newspapers: The Guardian and The Observer   )1791 - 1900( 2

ProQuest Historical Newspapers: The Guardian and The Observer   )1791 - 2003( 3

ProQuest Historical Newspapers: Los Angeles Times   )1881 - 1922( 4

ProQuest Historical Newspapers: The Wall Street Journal   )1889 - 1922( 5

ProQuest Historical Newspapers: The Washington Post   )1877 - 1922( 6

Materials Science & Engineering Collection )1965 - current( )ProQuest( 7

eBook Arabic Collection )EBSCOhost( 8

Global Health )EBSCOhost( 9

CAB Abstracts )EBSCOhost( 10

eLearning Courses )IEEEXplore( 11

Artificial Intelligence and Ethics in Design )IEEEXplore( 12

Digital Transformation Program )IEEEXplore( 13

Machine Learning Program )IEEEXplore( 14

Artech House ebooks Collection )IEEEXplore( 15

Morgan & Claypool Synthesis Digital Library eBooks Collection Eleven )IEEEXplore( 16

IET Digital Library Books 17

IET Digital Library Current Journals 18

IET Digital Library Conference Collection 19

Gale Early Arabic Printed Books from the British Library )1475-1900( 20

SAGE Knowledge Business Cases 21

SAGE Knowledge CQ Press 22

SAGE Knowledge Navigator 23

Sage Research Methods Books 24

Sage Research Methods Reference 25

Sage Research Methods Video 26

Sage Research Methods Project Planner 27

Sage Research Methods Podcasts 28

Cambridge Journals 29

Arabic Reviews of International Theses & Dissertations )eMarefa( 30

Human Sciences Periodicals )eMarefa( 31

E-Marefa Databank for Arabic Polls 32
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اسم قاعدة المعلومات

Lab Interpretation )Uptodate( 33

McGraw Hill Access Engineering 34

Jove Education 35

JoVE Encyclopedia 36

Jove Education Biology 37

Jove Education Chemistry 38

Jove Education Environmental Sciences 39

Jove Education Physics 40

Jove Education Engineering 41

Jove Education Psychology 42

Jove Education Clinical Skills 43

JoVE Core 44

JoVE Science Education 45

JoVE Lab Manual 46

Jove Education Videos mapped to your courses Syllabus mapping 47

Jove Education Textbook Mapping 48
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ثانيــًا:
البحوث والدراسات والكراسي 
العلميــــة وبــــــراءات االختــــراع 

والجمعيــــات العلميــــة
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نموذج رقم )٣9(
األبحاث والدراسات العلمية المنجزة أو المنشورة أو المقبولة للنشر عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

قسم الحاسب

 اسم المجلة العلمية أو
وعاء النشر

 تاريخ اإلنجاز
أو النشر الكلية / الجهة  اسم

الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

Management Science Letters
© 2021 by the authors; 

licensee Growing Science, 
Canada  doi: 10.5267/j.

msl.2020.12.006

12-01-2021  قسم الحاسب االلي/
كلية المجتمع

 عبير رافع
 عبدالله

العبدالرحيم

Management of Academic Advising in High-
er Educational Institutions during COVID-19 

Pandemic
1

Solid State Technology Vol-
ume: 63 Issue: 2s Publica-

tion Year: 2020
2020

Imam AbdulRahman 
bin Faisal University, 
Kingdom of Saudi 
Arabia, Dammam

 عبير رافع
 عبدالله

العبدالرحيم

Use of Social Media in The workplace Case 
Study Of Saudi Public-Sector Employees 2

International Journal of 
Electrical and Computer 
Engineering 10 )4(, 3672

2020 Computer department/ 
community college

Dr. Sana 
Jawarneh

Neighborhood search methods with Moth 
Optimization algorithm as a wrapper meth-

od for feature selection problems
3

International Journal of 
Electrical and Computer 
Engineering )IJECE( 9 )4(

2020 Computer department/ 
community college

Dr. Sana 
Jawarneh

Hybrid Feature Selection Method based on 
Particle Swarm Optimization and Adaptive 

local Search Method
4

Journal of King Saud 
University-Computer and 

Information Sciences
2020 Computer department/ 

community college

Hybrid Brain Storm Optimization algorithm 
and Late Acceptance Hill Climbing to solve 
the Flexible Job-Shop Scheduling Problem

5

Ad Hoc Networks 2020-2021 Computer Dept Nour Kha-
fajah

An Automated Lightweight Encryption 
Scheme For Secure And Energy –Efficient  

Communication  in Wireless Sensor Network 
https://www.sciencedir

ect.com/science/article/pii/
S157087052100024X

6

2020 International Con-
ference on Computing 

Networking, Telecommuni-
cations, EngineeringSciences 

Applications)CoNTESA(

2020 Computer department/ 
community college

Zeyad M. 
Alfawaer

Design a Forecasting Inventory Classification 
Model for ABC Analysis 7

Communications in 
Computer and Information 

Science
2020 Computer department/ 

community college
Dr. Soufien 

Jaffali Survey on social networks data analysis 8

Social Network Analysis and 
Mining 2020 Computer department/ 

community college
Dr. Soufien 

Jaffali
Like-tasted user groups to predict ratings in 

recommender systems 9

Technology in Society 2020 Computer department/ 
community college Rabab Ali

Loyalty of young female Arabic customers 
towards recommendation agents: A new 

model for B2C E-commerce
10

International Journal of 
Environmental Science and 

Technology
2020 Computer department/ 

community college Rabab Ali Coronavirus pandemic )COVID-19( and its 
natural environmental impacts 11

Journal of Soft Comput-
ing and Decision Support 

Systems
2020 Computer department/ 

community college RababAli Neuromarketing: a review of research and 
implications for marketing 12

Journal of Soft Comput-
ing and Decision Support 

Systems
2020 Computer department/ 

community college RababAli
Organizational Performance and Adoption 

of Green IT from the Lens of Resource Based 
View

13

Journal of Soft Comput-
ing and Decision Support 

Systems
2020 Computer department/ 

community college RababAli Disease diagnosis using machine learning 
techniques: A review and classification 14
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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

Journal of Soft Comput-
ing and Decision Support 

Systems
2020

Computer de-
partment/ com-
munity college

RababAli
Intelligent recommender systems in the 

COVID-19 outbreak: the case of wearable 
healthcare devices

15

Journal of Soft Comput-
ing and Decision Support 

Systems
2020

Computer de-
partment/ com-
munity college

Rabab Ali
Associated Advantages and Challenges of 
Augmented Reality in Educational Settings: 

A Systematic Review
16

Management Science Letters 2020
Computer de-

partment/ com-
munity college

Rabab Ali
Management of Academic Advising in High-
er Educational Institutions during COVID-19 

Pandemic
17

Technology in Society Accepted
Computer de-

partment/ com-
munity college

Rabab Ali
The Impact of Coronavirus Pandemic )COV-
ID-19( on Education: The Role of Virtual and 

Remote Laboratories in Education
18

Journal of Retailing and 
Consumer Services Accepted

Computer de-
partment/ com-
munity college

Rabab Ali
Accuracy Improvements for Recommenda-
tion Agents in Online Retailing Websites 

Using Multi-Criteria Ratings
19

In 2020 2nd International 
Conference on Computer 
and Information Sciences 

)ICCIS(, pp. 1-6. IEEE, 2020.

2020
Computer de-

partment/ com-
munity college

L.Karima 
Makhlouf
LobnaDr.  
Amouri

L.Nada Chaa-
bane

Dr. Nahla Elhag-
gar

Exam Questions Classification Based on 
Bloom’s

Taxonomy: Approaches and Techniques
20

International Journal on 
Emerging Technologies )IJET( 

11)3(: 873-880)2020(
2020

Computer de-
partment/ com-
munity college

Nahla El_Hag-
gar,  Fowzia H. 

Alshammary

Towards Creativity and Innovation by Inte-
grating Employability Competences

Into Training Programs for Promoting Gradu-
ates Employability

21

قسم العلوم المالية

 اسم المجلة العلمية أو
وعاء النشر

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

6th International Conference 
on Accounting, Business and 

Economics

December/ 
2020

Community 
Collage /Qatif

Fatima Alham-
shary

The Relationship between Some Macro-
economic Variables and the Balance of 
Payments in the Arab Financial Markets

1

Journal of Entrepreneurship 
Education

Novem-
ber/2020

Department of 
Financial Scienc-
es, Community 

College

Bashaier Ahmad 
Aleisa

THE IMPACT OF THE QUALITY OF AC-
COUNTING INFORMATION ON THE 

DECISIONS OF ENTREPRENEURS IN SAUDI 
ARABIA

       
2

IBIMA Business Review May 2020

Community 
College,

Institute of 
Higher Com-

mercial Studies 
of Carthage, 
University of 

Carthage - Tu-
nisia

DAKHLAOUI 
Mejda 
And

 FREDJ Imen

Board Attributes and Firm Performance: 
Tunisian Evidence 3

International Journal of 
Financial Research July 2020

Department of 
Financial Scienc-
es, Community 

College

Dr.Farouq 
Altahtamouni 
& Dr. Reem 

Matahen & Lec. 
Amnah 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

4
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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

Solid State Technology
Vol. 63, No. 
5, December 

2020

Financial Sciences 
Department, 
Community 

College

Dr. Naoufel 
MAHFOUDH

A Semantic Study for Understanding the 
variables affecting Decisions-Making 5

 the 37th IBIMA Conference 
in  1-2 April, 2021 Cordoba, 

Spain.

 The MENA 
Journal of 
Business 

Case Studies

Imam Abdulrah-
man Bin Faisal 

university

Dr. Haifa FRAD
Dr. Sihem Ben 

Zakour
Dr. Fatemah 
Alghamdi

Bitcoin Behavior against Gold and Dollar 
Analysis via VAR Model during Covid-19 

Period”
6

 المجلة العلمية لالقتصاد
والتجارة – جامعة عين شمس

 العدد األول –
يناير 2021

 كلية المجتمع -
الدمام

 د. منى حليم
و د. والء مجدي

 بيئة األعمال السعودية وتأثيرها علي
 االستثمارات األجنبية المباشرة واألداء
االقتصادي للمملكة وفق رؤية 2030 م

7

 مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم
 اإلدارية

جمهورية مصر العربية

 العدد الثالث –
أبريل 2021

 كلية المجتمع -
الدمام

 د. منى حليم
و د. والء مجدي

 التحول الرقمي والتعلم عن بعد بالسعودية
 في ظل جائحة كورونا باإلشارة الى تجربة جامعة

.االمام عبد الرحمن بن فيصل
8

Journal of Human Develop-
ment and Education for Spe-
cialized Research  )JHDESR(

)e-ISSN 2462-1730(

July 2021

Community 
College, Imam 

Abdulrahman Bin 
Faisal University 

- KSA 

Dr. Mona Hal-
eem & Dr. Walaa 

Magdy

Scientific Research in Saudi Universities as a 
Mechanism to Achieve the Goals of Sustain-
able Development in Light of The Kingdom's 

Vision 2030
9
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قسم العلوم اإلدارية

 اسم المجلة العلمية أو
وعاء النشر

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

Springer Nature النشر بشهر 3
2021

 قسم العلوم
 االدارية - كلية

المجتمع

 د. صدام راتب
دراوشه

The Effect of Coronavirus Disease )COV-
ID-19( on Business Intelligence 1

 مجلة جامعة االنبار للعلوم
االنسانية

2020 
العدد 2، مج 1

 قسم العلوم
 االدارية - كلية

المجتمع

 د. صدام راتب
دراوشه

 المبادئ التربوية القيمية لحقوق الطفولة دراسة
تحليلية 2
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ثالثــًا:
أنـــشطة وخدمــــات 
الرعايـــــة الطالبيـــــة
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إجمالي طالبات طالب

 ٧٠ ٧٠ -  فعالية
 وكالة عمادة شؤون
 الطالب ألنشطة

 الطالبات
موعد مع كتاب  ١

عدد الطالب المستفيدين نوع النشاط
)دورة - ورشة عمل 

(... -
الكلية / الجهة م عنوان النشاط

إجمالي طالبات طالب

٣٤٢٠ ٣٤٢٠  - ورشة عمل   وكالة عمادة شؤون الطالب
صناعة القهوة  ألنشطة الطالبات ١

١٠   -  شطر الطالب بكلية  ورشة ١٠ 
  المجتمع

 المذاكرة الممتعة وخطوات نحو
٣  التميز الجامعي

١٠ - ١٠  شطر الطالب بكلية   ورشة
 المجتمع

إدارة قلق االختبار )خطوة نحو 
النجاح(   ٤

١٠ - ١٠  شطر الطالب بكلية  ورشة 
 المجتمع

 صناعة التفاؤل في الحياة
5  الجامعية

عدد الطالب المستفيدين نوع النشاط
)حفلة - لقاء مفتوح 

- رحلة - زيارة...(
الكلية / الجهة م عنوان النشاط

إجمالي طالبات طالب

٣٠٠٠ ٣٠٠٠  - رسائل   وكالة عمادة شؤون الطالب
١ زاجل  ألنشطة الطالبات

١٠٠ فرد  وكالة عمادة شؤون الطالب حملة 
احسان  ألنشطة الطالبات ٢

جدول )٥٦(
الحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة المنفذة خالل عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ )*(

عدد الطالب المستفيدين نوع النشاط
 حملة توعوية - يوم)

)...- خدمة عامة
الكلية / الجهة م عنوان النشاط

إجمالي طالبات طالب

٤٤ ٤٤   - ١ يوم السمنة العالمي  المجتمع   حملة توعوية 

)*( تشمل أنشطة: الجوالة، التبرع بالدم، حمالت التوعية الصحية، حمالت النظافة، أسابيع وأيام الخدمة العامة، خدمة 
الحجاج،... وغيرها.
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جدول )٦0(
أعداد الطالب والطالبات المستفيدين من خدمات صندوق الطالب والمبالغ المصروفة للعام 

١٤٤٢/١٤٤١هـ

جدول )٥٧(
األنشطة الرياضية المقدمة للطالب خالل عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

جدول )٥٨(
األنشطة الفنية المنفذة خالل عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

عدد الطالب المستفيدين نوع النشاط
)مسابقة رياضية - 

دوري - ...(
الكلية / الجهة م عنوان النشاط

إجمالي طالبات طالب

٩٢ ٩٢  - ١ تحدي المشي لكلية المجتمع  وكالة شؤون الطالبات مسابقة رياضية

٣٣ ٣٣ ٢  النادي الرياضي لكلية المجتمع وكاله شؤون الطالبات مسابقة رياضية -

عدد الطالب المستفيدين نوع النشاط
)مسرحي - 

تمثيلي - تصوير 
فوتوغرافي - ...(

الكلية / الجهة م عنوان النشاط
إجمالي طالبات طالب

٢٠٠٠ ٢٠٠٠  -  وكالة عمادة شؤون الطالب ورشة عمل
تنسيق الزهور  ألنشطة الطالبات ١

جدول )٥9(
المعارض التي أقيمت خالل عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

جدول )٦١(
أعداد تذاكر السفر والعودة المصروفة لطالب وطالبات الجامعة خالل العام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

اليوجد

اليوجد

عدد الطالب المستفيدين  المبالغ المصروفة
)بالريال) نوع الخدمة م

إجمالي طالبات طالب

٦٤ ٦٤ الخزائن ٢٢٠٠ - ١

١٣ ١٣ - - ٢ اإلعانة

١٠ ١٠ - - ٣ الحضانة

٢٦٠٧ ٢٦٠٧ - ٢٠٠٠ االنشطة ونواديها ٤
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جدول )٦2(
عدد الوحدات السكنية والطالب المستفيدين منها خالل عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

جدول )٦٤(
عدد الوجبات الغذائية المقدمة للطلبة والطالبات خالل العام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

جدول )٦٥(
األندية الطالبية واألنشطة التي قدمتها خالل عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

جدول )٦٣(
أعداد الطالب المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية خالل عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

اليوجد

اليوجد

عدد الطالب المستفيدين
نوع الخدمة م

طالبات طالب

١ العيادة النفسية - ١

 ١٣5 - ٢ الخدمات العالجية

 - - ٣ أخرى

 ١٣٦  اإلجمالي -

 األنشطة التي قدمها
خالل العام

 مجال نشاط
النادي

 تاريخ إنشاء
النادي الكلية / الجهة اسم النادي الطالبي م

تنسيق الزهور
صناعة القهوة

التقويم السنوي ٢٠٢١
فن الريزن

التصوير الفوتوغرافي
الخط العربي

 وكالة عمادة شؤون الطالب ٢٠١٩ فني
أفانين  ألنشطة الطالبات 1

زاجل
يوم المعلم

اليوم الوطني
احسان
لنحييها

اجتماعي   وكالة عمادة شؤون الطالب ٢٠١٤
وسم  ألنشطة الطالبات 2

موعد مع كتاب
ناقشني

إليك كتابي
ثقافي  وكالة عمادة شؤون الطالب ٢٠١٩

نقرأ  ألنشطة الطالبات 3
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رابعــــًا:
خدمة المجتمع
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جدول )٦٦(
الدورات والبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع عام 

١٤٤٢/١٤٤١هـ

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

 د. مني حليم & د.
والء مجدي

 طالبات كلية
 المجتمع
 )تخصص
)تمويل

٤٠  ٦ أيام -
١٢ ساعة

 من ١٦
 مارس

 وحتي ٢٣
 مارس
٢٠٢١

عن بعد  كلية
المجتمع

 أساسيات
 مصرفية
األفراد

١

د. والء مجدي

 طالبات
 المرحلة
 الثانوية

 والجامعة
 عضوات

 لجنة التنمية
 االجتماعية
بالظهران

٣٠  يوم -
ساعتين

-١٦-٠٣
٢٠٢١

 بناء المسيرة
وفهم الذات ٢

د. ماجدة الدخالوي

طالب 
وطالبات 

)التحضيري, 
كلية 

المجتمع(

-خريجين

٣٦  ٦ أيام -
١٢ ساعة

٢٤-٠١-٢١
٢٦-٠١-٢١
٢٨-٠١-٢١
٣١-٠١-٢١
٠٢-٠٢-٢١
٠٤-٠٢-٢١

 الشهادة
 العامة

 للتعامل
 في األوراق
 المالية - أهم

 تشريعات
 األوراق
المالية

٣

 د/ رجب
أبوحمد أمين

 طالب
 وطالبات
  وخريجات

 كلية المجتمع

٨٨  ثالثة
 أيام

٢٠٢١/٢/٨
٢٠٢١/٢/٩
٢٠٢١/٢/١١

أساسيات 
التأمين ٤
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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

 د. شمس الدين
برناط

 خريجي و
 خريجات كلية

المجتمع
٤٩ ٢ 

ساعات
-٠٤-٠٣
٢٠٢١

عن بعد  كلية
المجتمع

 التعاون عبر
 الشبكات و
 القيادة من
 خالل التأثير

 كأحد خصائص
الخريجين

١

د. سناء الحاج عيد
 طالبات كلية

 المجتمع
ف ١

٣٠ ١٢ ساعة ٢٤/ ٤/ ١٤٤٢  احكام التالوة
والتجويد ٢

د.سناء الحاج عيد طالبات كلية 
اآلداب  ف٢ 5٤ ٤ 

ساعات ٧/١٠/ ١٤٤٢  احكام التالوة
والتجويد ٣

العنود المغلوث

 طالبات من
 داخل وخارج

 الكلية،
خريجات

١5
 ٣ ايام

٦ 
ساعات

٢-٤ 
٢٠٢٠/١١/

أساسيات 
التصميم 

الجرافيكسي 
بالفوتوشوب

٤

قسم الحاسب اآللي

 عدد أعضاء
 هيئة التدريس
 المشاركين في
 تقديم الدورة أو

البرنامج

 نوعية
المستفيدين

 عدد
المستفيدين

 مدة
 الدورة

 أو
البرنامج

 تاريخ الدورة
أو البرنامج

 مكان انعقاد
 الدورة أو
البرنامج

 الكلية /
الجهة

 اسم الدورة
أوالبرانامج م

 د. أيمن رمضان
غيالن

 طالب و
خريجين 5٠ ٢ ساعة -٢٢-٠٩

٢٠٢٠

عن بعد  كلية
المجتمع

 شهادات
 سيسكو

االحترافية
١

 د. أيمن رمضان
غيالن

 طالب و
خريجين 5٤ ٢ ساعة -٢٩-٠٩

٢٠٢٠

 شهادات
 سيسكو

االحترافية
٢

د. أمل نوري
 طالبات قسم
 الحاسب كلية

المجتمع

 طالب
 وطالبات
وخريجين

55 ٢  ساعة ٣٠-٣-٢٠٢١  Researcher
group portal ٣

د. فدوى السليم

 طالب
 وطالبات
 ومجتمع
خارجي

٢٠ ٢ ساعة ٣-١٢-٢٠٢٠ البرمجة بلغة 
html ٤
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جدول )٦٧(
الندوات والمحاضرات العامة المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

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

١٤٤٢/١٤٤١هـ

 عدد أعضاء
 هيئة التدريس
 المشاركين في
 تقديم الدورة أو

البرنامج

 نوعية
المستفيدين

 عدد
المستفيدين

 تاريخ الدورة
أو البرنامج

 مكان انعقاد
 الدورة أو
البرنامج

 الكلية /
الجهة اسم الدورة أوالبرانامج م

د.والء مجدي

 طالبات
 المرحلة
 الثانوية

والجامعة

٣٠ -١٦-٠٢
٢٠٢١

عن بعد

 لجنة
 التنمية

 االجتماعية
بالظهران

 بناء المسيرة وفهم
الذات ١

د. ماجدة الدخالوي
 طالب

الجامعة
خريجين

٣٦

٢٤-٠١-٢١
٢٦-٠١-٢١
٢٨-٠١-٢١
٣١-٠١-٢١
٠٢-٠٢-٢١
٠٤-٠٢-٢١

 كلية
المجتمع

 الشهادة العامة للتعامل
 في األوراق المالية -

 أهم تشريعات األوراق
المالية

٢

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

١٤٤٢/٦/٩
لمدة سنة

 السوق المالي السعودي والمتعاملين بسوق
األسهم

 كلية
المجتمع

Dynamic Linkages among Saudi 
Market Sectors Indices

د.فاروق التهتموني
م. شيخة اليوسف
م. هاجر المسفر

م. امنة قزق

١

جدول )٦9(
الشراكات المجتمعية التي تم إبرامها عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ   

اليوجد
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خامســــًا:
تنمية القوى العاملة 
واإلدارة والتشغيــــل
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جدول )٧0(
الوظائف اإلدارية والصحية ووظائف المستخدمين والعمال عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

جدول )٧١(
الجهاز اإلداري والفني والصحي حسب المؤهل عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ )*(

جدول )٧2(
الدورات التدريبية التي حصل عليها موظفو الجامعة داخل المملكة خالل عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ )*(

اإلجمالي العمال المستخدمون  الوظائف
)*( الصحية

 الوظائف  اإلدارية
والفنية

الجنسية الكلية / الجهة

مجموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

٦٣ 5٤ ٩ - - - - ٢ - 5٧ ٤ سعودي

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

٦٣ 5٩ ٤ 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

٦٣ 5٤ ٩  ٩ ٢  ١٠ ١  ٣٩  ١ ١ - - - سعودي
 كلية

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

سعودي

٦٣ 5٩ ٤ اإلجمالي

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

 الكلية / الجهة التابع
لها الموظف

 عدد الموظفين
الذين تم تدريبهم تاريخ الدورة مكان انعقاد 

الدورة اسم الدورة م

كلية المجتمع ٨  ربيع أول ١٤٤١هـ
٢٤

 كلية المجتمع 
بالدمام التفكير اإليجابي ١

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

جدول )٧٣(
الدورات التدريبية التي حصل عليها موظفو الجامعة خارج المملكة خالل عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ

اليوجد
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جدول )٧٤(
الدورات التدريبية التي حصل عليها الموظفون داخل الجامعة خالل عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ )*(

 الكلية / الجهة التابع
لها الموظف

 عدد الموظفين
الذين تم تدريبهم تاريخ الدورة مكان انعقاد الدورة اسم الدورة م
إناث ذكور

كلية المجتمع ٨ ١/٢٤/ ١٤٤١هـ كلية المجتمع بالدمام التفكير اإليجابي ١

٤ كلية المجتمع ٢٠٢١/٤/٢ منفذة إلكترونيًا )عن بعد(  حل المشكالت واتخاذ
القرارات ٢

كلية المجتمع ٤ ٢٠٢١/٣/١٨ منفذة إلكترونيًا )عن بعد( مهارات اإلشراف الفعال ٣

كلية المجتمع ٢ ٢٠٢١/٢/٢٤ منفذة إلكترونيًا )عن بعد( مهارات اإلقناع والتأثير ٤

كلية المجتمع ٦ ١ ٢٠٢١/٣/٢5 منفذة إلكترونيًا )عن بعد(  اإلجازات في اللوائح
التنفيذية 5

 كليه المجتمع
بالدمام ٤ ١ ٢٠٢١/٢/٢5 منفذة إلكترونيًا )عن بعد(  الترقيات في اللوائح

التنفيذية ٦

 كليه المجتمع
بالدمام ١ ٢٠٢١/٤/١5 منفذة إلكترونيًا )عن بعد(  انهاء الخدمة في اللوائح

التنفيذية ٧

 كليه المجتمع
بالدمام ٣ ٢٠٢١/٣/١٦ منفذة إلكترونيًا )عن بعد(  الثقة بالنفس والتفكير

اإليجابي ٨

 كليه المجتمع
بالدمام ٢ ٢٠٢١/٣/١٤ معهد اإلدارة -عن بعد تطوير خدمات المستفدين ٩

كلية المجتمع ١ ٢٠٢٠/٩/٢ كلية العلوم بالريان  جودة تقييم األداء الوظيفي
الجديد ١٠

كلية المجتمع ٢ ١٤٤١/٣/٢٣هـ كلية المجتمع الثورة الصناعية الرابعة ١١

كلية المجتمع ٢ ١٤٤١/٣/٢١هـ تصميم الشركات الناشئة كلية المجتمع ١٢

كليه المجتمع بالدمام ٢ ١٤٤١/٣/٢٠هـ كلية المجتمع  منظومات االبتكار ودورها
في تعزيز المشاريع ١٣

 كليه المجتمع
بالدمام ١ ٢٠٢١/٠٣/٠٤ عن بعد ادارة اإلنجازات في بالكبورد ١٤

 كليه المجتمع
بالدمام ١ ٢٠٢٠/١١/٢٣ ZOOM عن بعد  مقومات تعزيز االبتكار في

البيئة األكاديمية ١5

كليه المجتمع بالدمام ١ ٢٠٢٠/١٢/٢ عن بعد فرق العمل الفعالة ١٦

كلية المجتمع ٤ ١٤٤٢/٨/١٢هـ عمادة الموارد البشرية 
)عن ُبعد( مهارات التفويض الفعال ١٧

كلية المجتمع ٢ ١٤٤٢/٨/١٩هـ  عمادة القبول
والتسجيل إدارة الصراع في بيئة العمل ١٨

كلية المجتمع ١ ١٤٤٢/٩/٣هـ منفذة إلكترونيًا )عن 
بعد(

 مع أنماط الموظفين
المختلفة ١٩

كليه المجتمع بالدمام 5 ١٤٤٢/٩/١٦هـ منفذة إلكترونيًا )عن بعد( سمات الموظف المتميز ٢٠

 كليه المجتمع
بالدمام ١ ١٤٤١/٣/٨ منفذة إلكترونيًا )عن بعد(

 البرنامج التدريبي على
 خدمات نظام سجالت

الطالب
٢١

كليه المجتمع بالدمام ٤ ٢٠٢١/٣/٣١ منفذة إلكترونيًا )عن بعد( اعداد التقارير ٢٢

كليه المجتمع بالدمام ١ ٢٠٢٠/١١/١ عن بعد زوم مهارات السكرتارية االبداعية ٢٣

 كلية المجتمع
بالقطيف ٢ ٣٠/٠٣/١٤٣٢ الفرع النسوي 

بالرياض
 مهارات التعامل مع

المرؤوسين ٢٤

 كلية المجتمع
بالقطيف ١ ١٨/٠٦/١٤٣٢ الفرع النسوي 

بالرياض
 تحليل المشكالت وصنع

القرارات ٢5
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 الكلية / الجهة التابع
لها الموظف

 عدد الموظفين
الذين تم تدريبهم تاريخ الدورة مكان انعقاد الدورة اسم الدورة م
إناث ذكور

 كلية المجتمع
بالقطيف ١ ٠٩/٠٧/١٤٣٢ الفرع النسوي 

بالرياض االشراف االداري ٢٦

 كلية المجتمع
بالقطيف ١ ١٧/٠٤/١٤٤٢ الفرع النسوي 

بالشرقية اإلتصال الفعال في العمل ٢٧

 كلية المجتمع
بالقطيف ٢ ٢٨/٠٤/١٤٤٢ الفرع النسوي 

بالرياض الجرائم المعلوماتية ٢٨

 كلية المجتمع
بالقطيف ١ ١٧/١٠/١٤٤١ منصة اثرائي  أساسيات مكتبة البنية التحتية

ITIL لتقنية المعلومات ٢٩

 كلية المجتمع
بالقطيف ١٧/١٠/١٤٤١ منصة اثرائي تحفيز الموظفين ٣٠

 كلية المجتمع
بالقطيف ١ ١٨/١٠/١٤٤١ منصة اثرائي  إدارة المعلومات الشخصية

)Outlook( ٣١

 كلية المجتمع
بالقطيف ١ ٢٠/١٠/١٤٤١ منصة اثرائي  أساسيات االفترافكت

والموشن جرافيك ٣٢

 كلية المجتمع
بالقطيف ١ ٢٠/١٠/١٤٤١ منصة اثرائي إدارة األداء الوظيفي ٣٣

 كليه المجتمع
بالقطيف ١ ٢٠١5/١١/٢5 العلوم  االتصال االداري وفن

التعامل مع المراجعين ٣٤

 كليه المجتمع
بالقطيف ١ ٢٠١٧/١٢/١٣ العلوم  العمل الجماعي وقيادة

الفريق ٣5

 كليه المجتمع
بالقطيف ١ ١٤٤١/٣/٢٠هـ الراكه مراسالت ٣٦

 كليه المجتمع
بالقطيف ١ ١٤٤١/٧/١٦هـ كلية الهندسة )الراكة(

SISالمتاحة ضمن صالحيات 
)مكاتب التسجيل

التدريب على خدمات نظام 
سجالت الطالب

٣٧

 كليه المجتمع
بالقطيف ٢ ٢٠٢١/٠٢/١٧ منفذة إلكترونيًا )عن 

بعد( صناعة التميز اإلداري ٣٨

 كليه المجتمع
بالقطيف ٢ ٢٠٢١/٠٢/١٨  منفذة إلكترونيًا )عن

)بعد أساليب التعامل مع األخرين ٣٩

 كليه المجتمع
بالقطيف ٣ ٢٠٢١/٠٣/٢٩ منفذة إلكترونيًا )عن 

بعد( تطبيق األخالقيات الوظيفية ٤٠

 كليه المجتمع
بالقطيف ٢ ١ ٢٠٢١/٠٤/١١ منفذة إلكترونيًا )عن 

بعد( التدريب في اللوائح التنفيذية ٤١

كلية المجتمع الدمام ١ ١٨-١٤٤٢/٨/١٩هـ جامعة االمام عبد 
الرحمن بن فيصل ادارة الوقت ٤٢

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

    2/5 - إيضاح 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  -
تطوير األساليب التنظيمية واإلدارية.  -
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سابعــــًا:
المبادرات التطويــرية وشبكات 

وأنــظمة المعلومــــات

جدول )٧٥(
مشاريع تطوير الشبكات وأنظمة المعلومات

جدول )٧٦(
أبرز المبادرات والبرامج والمشاريع التطويرية عام ١٤٤٢/١٤٤١هـ   

اليوجد

اليوجد
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ثامنــــًا:
المشروعات وبرامج التشغيل 

والصيانة والنظافة

جدول )٧٧(
بيان عن وضع المشاريع والبرامج تحت التنفيذ 

اليوجد
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تاسعــــًا:
اإلنجازات والمعوقات 

والمقترحات
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جدول )٧٨(
بيان عن وضع المشاريع والبرامج تحت التنفيذ 

قسم العلوم المالية

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

 مزيد من الدورات التدريبة لألعضاء
  ألفضل ممارسات واستراتيجيات

  التعليم عن بعد

 بعض الصعوبات المتعلقة
 بالتعليم عن بعد نظرا لظروف

 جائحة كورونا

تقديم عدد من األنشطة المنهجية 
والالمنهجية المميزة بما يقرب من ١٨ نشاط 
تساهم في ربط المقررات بالجانب العملى 
وقضايا ومشكالت المملكة، وتساهم في 
صقل شخصية الطالب، وإثراء معارفهم 

منها وأثرها على االقتصاد، منها: مشروع 
)  The Line ( األخضر والتنمية المستدامة، 
وأثر جائحة كورونا على االقتصاد السعودي، 
مبادرات مجموعة العشرين في ظل جائحة 

كورونا ....الخ  

١

 تسجيل جميع المحاضرات ورفعها
.على البالكبورد

بعض المشاكل الفنية والتقينة 
ومشاكل األنترنت خالل 

دخول الطالب واألعضاء على 
محاضراتهم، وبعض مشاكل 

البالك بورد وتوقف البث.

 تقديم األعضاء بالقسم لمجموعة من
 الدورات التدريبية في عدة مجاالت مهمة
 تتعلق بسوق العمل، ومؤهلة للشهادات

 .االحترافية

٢

 استخدام بعض استراتيجيات التعلم
 النشط خالل المحاضرة للتغلب

 على مشكلة عدم تفاعل الطالب
 خالل التعليم  عن بعد

 عدم وجود بعض التسهيالت 
 المطلوبة لعدم توافر الميزانية

 الكافية

 عقد عدة لقاءات ترحيبيه وتعريفية للطالب
 خالل الفصل الدراسي الواحد بما يفتح

 الحوار والنقاش والمجال معهم للتعرف على
.مشاكلهم وإيجاد الحلول السريعة لها

٣

 استخدام المنتديات في نظام
 البالكبورد لمناقشة موضوعات

 المقرر

عدم توفر كافة الكتب 
والمصادر المطلوبة في 

المكتبة، ووجود نسخ قليلة 
منها ال تكفي األعضاء. 

عقد عدة لقاءات ترحيبية وختامية لألعضاء 
بالقسم لتوضيح متطلبات العملية التعليمية 

في بداية كل عام، وبث روح التعاون 
والمشاركة والعمل بروح الفريق الواحد، 
وكذلك لقاءات ختامية لشكرهم وتقدير 
جهودهم المبذولة لتعزيز وتجديد الهمة 

والعزيمة لديهم

٤

 دعم الكلية بالميزانية الالزمة
-  لتشجيع األعضاء

 عقد عدة لقاءات علمية ولقاءات تبادل
 معرفة بين األعضاء بالقسم لتبادل الخبرات

 والمعارف بما يسهم في رفع مستوى جميع
األعضاء بالقسم

5

 العمل على توفير الكتب، خاصة
-  اإللكترونية منها إذ أنها أقل تكلفة

 مبادرة الدعم الطالبي التي تعمل عليها
 وكالة الشئون االكاديمية والعمل على

 تحقيق متطلباتها وأهدافها المرجوة من خالل
 تشجيع الطالب على تعليم اإلقران وتفعيل

 الساعات المكتبية، وعقد اللقاءات وعدم
التوقف عن تقديم الدعم المستمر للطالب

٦

- -

 تقديم أكثر من ٧٠ ساعة عملية من قبل
 ممارسين عمليين في مجال التأمين، تربط
 المقررات بالجانب الواقعي والحياة العملية
 وسوق العمل ، فضال عن تقديمهم لعدد
.من الورش والدورات التدريبية للطالب

٧
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قسم العلوم المالية

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

- -

تفعيل قناة القسم  )FSD channel  ( بشكل 
كبير ووضع كافة الورش التدريبة   والساعات 
العملية والمحاضرات والتدريبات الهامة عليها 

لمساعدة الطالب وسرعة الحصول على 
المعلومات. 

٨

- -

العمل على التشجيع المستمر لألعضاء، 
خاصة على البحث العلمي وتطوير األداء 

التدريسي، من خالل إنشاء بريد إلكتروني، 
بإسم انجازات أعضاء القسم يرسل إليه 
االعضاء انجازاتهم العلمية والعملية في 
كافة المجاالت، في كل فصل دراسي، 

ويجري تكريمهم في نهاية الفصل الدراسي.

٩

- -
االستمرار في تطوير البرامج األكاديمية 

التعليمية من خالل تطبيق المعايير بما يتفق 
مع فلسفة ومبادئ الجودة والتميز في األداء 

١٠

- -
 التوجيه واإلرشاد ألعضاء هيئة التدريس

 في ضوء نتائج التقويم المستمر للفاعلية
 التعليمية

١١

 -  -  التواصل الدائم مع الطالبات والمعالجة 
الفورية ألي مشكالت تواجههن. ١٢

- -

الحث الدائم لألعضاء على حضور الورش 
التدريبية في مهارات التدريس المختلفة 

خاصة التعليم عن بعد واهمية التكنولوجيا 
في مجاالت التعليم المختلفة.

١٣

- -
مشاركة األعضاء العديدة في األبحاث 
العلمية والنشر في المجالت المحكمة، 

تكوين أكثر من ١٢ مجموعة بحثية. 
١٤

- -

 االنتهاء من الخطة األولية ومبررات برنامج 
)التقينه المالية( الذي يعد من البرامج 

المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وأهدافها 
ومحاورها والتطورات التي تشهدها في 

الوقت الحالي.

١5

- -

العمل على التواصل مع الجهات المختلفة 
والبحث عن فرص التعاون والشراكات بينها 

وبين كلية المجتمع بما يفتح اآلفاق المختلفة 
لكال األطراف خاصة في مجال : التدريب 
، والبحث العلمي ، وتطوير أداء األعضاء 
، ورفع مستوى مخرجات التعلم ومستوى 

الطالب 

١٦



83 التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه

 قسم العلوم اإلدارية

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

 توفير المراجع والمصادر ذات
 العالقة في مجال إدارة سالسل
اإلمداد سواء ورقية أو الكترونية

 افتقار مكتبة الجامعة للكتب
 المتخصصة في مجال

 سالسل االمداد

البدء في تدريس برنامج إدارة سالسل 
اإلمداد .   ١

 العمل على تحديث النماذج جميعها
 وبشكل نهائي إلطالق البرنامج

 تداخل استخدام نماذج ٢٠١٨
   و٢٠٢٠

 استكمال متطلبات إنشاء برنامج الموارد
٢ البشرية والتحديث على خطته

 العمل على هذه التعديالت
 إلطالق البرنامج بشكله النهائي

.في العام المقبل

 بطء لجنة الخطط الدراسية
 في مراجعة الوثائق وتداخل

 المالحظات ما بين نماذج ٢٠١٨
 و ٢٠٢٠

استكمال متطلبات إنشاء برنامج التسويق 
الرقمي من خالل لجنة التطوير   ٣

- -
تشجيع األعضاء على البحث العلمي وتطوير 

األداء التدريسي من خالل حثهم على 
حضورالورشات المتخصصة. 

٤

 عقد االجتماعات بين األطراف ذات
 العالقة لمناقشة  سبل التعاون

.وسرعة توقيع العقود

التأخر في استجابة الخبراء 	 
والممارسين للتعاون

تأخر صرف المستحقات 	 
المالية للخبراء 

والممارسين

االستعانة بالخبرا المختصين والممارسين من 
سوق العمل و الهيئات في تخصص إدارة 
سالسل االمداد ،لدعم الجانب المهاري و 

التطبيقي عند الطالب 

5

-
 عدم توفر التسهيالت

 المطلوبة لعدم وجود ميزانية
كافية للكلية

إقامة العديد من الفاعليات والزيارات لعدد 
من األماكن الهامة في المملكة  ٦

-  -  اشتراك الطالبات في المسابقات اإلقليمية 
وتمثيلهم الكلية والجامعة خير تمثيل . ٧

 قسم الحاسب

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

-  إنشغال األعضاء باألعباء
الدراسية

استكمال مراحل تطوير برامج الحاسب 
الجديدة  ١ 

 استكمال مؤشرات الخطة التشغيلية للقسم
و الكلية ٢ 

تعديل الخطه التشغيلية لمهام القسم و 
اللجان التابعة له   ٣ 

تطوير مجاالت مشاريع التخرج  ٤ 

تطور نشاط النشر العلمي للقسم ، ونشر 
العديد من االعضاء في المجالت المصنفة 

 Q٢,Q١َ
5 

حصول العديد من االعضاء علي مكافأه 
التميز للنشر العلمي  ٦ 

نشاط المجموعات البحثية بالقسم  ٧ 
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 قسم الحاسب

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

 انشغال االعضاء باالعباء
الدراسية

استمرار عملية التعليم عن بعد و اشتراك 
االعضاء في مبادره الدعم الطالبي.  ٨ 

عودة عدد من المبتعثين بعد الحصول علي 
الدكتوراة أو الماجستير    ٩ 

ابتعاث عدد من المعيدين , والمحاضرين 
للخارج إلستكمال متطلبات الدراسات العليا. ١٠ 

تقديم األعضاء للعديد من األنشطة 
المنهجية والالمنهجية والدورات.   ١١ 

مساهمه األعضاء في خدمه المجتمع و 
تسجيل نشاطاتهم في بنك المسئؤولية 

المجتمعية.  
١٢ 

اإلعداد لمعرض مشاريع التخرج  . ١٣ 

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي وشؤون التدريب

وحدة التدريب

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

 إتاحة مادة التدريب كمقرر نظري
 بدياًل عن التدريب الميداني وذلك

 لضمان تخرج الطلبة وفًقا لخططهم
الدراسية

 صعوبة إيجاد أماكن تقبل
 تدريب الطالب والطالبات

بسبب ظروف الجائحة

استمرار عملية التعليم عن بعد و اشتراك 
األعضاء في مبادره الدعم الطالبي. 

عودة عدد من المبتعثين بعد الحصول علي 
الدكتوراة أو الماجستير   

١

 عمل لقاءات للتدريب الميداني
 لشرح طريقته ومتطلباته وكذلك

 فتح قنوات أكثر للتواصل مع
الطلبة

 عدم معرفة الطالب 
 والطالبات بتفاصيل التدريب

كمقرر

 توفير واإلعالن عن فرص
 تدريبية خارج الكلية مثل آرامكو

 والمستشفيات الحكومية
والشركات الخاصة

 ضرورة تقليل أعداد المقبولين 
 للتدريب داخل الكلية لمنع

التزاحم والتجمعات

 أنشاء رابط لتسجيل الحضور على
 كوسشن برو ويتم من خالله

 التحقق في مدى أهلية المتدرب
 للشهادة

 صعوبة تسجيل حضور الطلبة
 عن بعد وذلك الختالف

المعرفات أحياًنا

 تم تأجيل جميع الدورات التدريبية
خالل فترة االختبارات الفصلية

 قلة إقبال المتدربين على 
 بعض الدورات بسبب تزامنها

مع االختبارات الفصلية

- - ابتعاث عدد من المعيدين , والمحاضرين 
للخارج إلستكمال متطلبات الدراسات العليا. ٢

- -

تقديم األعضاء للعديد من األنشطه 
المنهجيه و الالمنهجيه و الدورات.  

مساهمه األعضاء في خدمه المجتمع و 
تسجيل نشاطاتهم في بنك المسئؤولية 

المجتمعية. 

٣
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وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي وشؤون التدريب

 وحدة دعم وتطوير البحث العلمي

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

- -

حصر المجموعات البحثية ألعضاء هيئة 
التدريس ١ 

اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس لتعريفهم 
على مهام عمادة البحث العلمي وخدمات 

البحث العلمي المقدمة من العمادة
 ٢

إنشاء قاعدة بيانات لحسابات األعضاء في 
قواعد البيانات وتحديثها بشكل مستمر   ٣

حصر إجمالي عدد االستشهادات في 
المجالت العلمية مالمحكمة من األبحاث 

المنشورة ألعضاء هيئة التدريس
 ٤

حصر عدد األعضاء المنتسبين لجمعيات 
علمية داخل المملكة وخارج المملكة 5

إعداد الخطة التشغيلية لوحدة دعم وتطوير 
البحث العلمي ٦

حصر عدد المشاركات في المؤتمرات العلمية
)داخل -خارج( المملكة  ٧

حصر األبحاث العلمية المنشورة في مجالت 
)Q٢-Qمصنفة )١ ٨

SCIVAL عمل قاعدة بيانات على ٩

عمل تهنئة لألعضاء الذين نشروا في أوعية 
)Q٢-Qعلمية مصنفة )١ ١٠

متابعة عقد اللقاءات العلمية و السيمنارات 
للبحث العلمي لألقسام )الحاسب االلي - 

العلوم المالية - العلوم اإلدارية(
١١
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مكتبة كلية المجتمع بالقطيف

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

 رفع طلب توفير موظفة في مجال
 المكتبات

 عدم توفر موظفة متخصصة
 في مجال المكتبات

تم التنسيق لإلقامة ورش ألعضاء الهيئة 
التعليمية عن بعد ١

وكالة الشؤون األكاديمية

شطر الطالب في الراكة 

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

 تحفيز الطالب للحضور والمشاركة
عبر منح جوائز وهدايا تحفيزية

 تواصل الوضع االستثنائي
التنسيق إلعداد األسبوع اإلرشادي للطالب لوباء الكورونا ١

قسم وحدة الخدمات االرشادية بالقطيف

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

إقامة عدد من الفعاليات وورش التدريب وهي على النحو االتي : 

 تخصيص ساعة من بعض
المقررات إقامة الورشة

 تفعيل خاصية ارسال رسائل نصية
 من قبل العالقات العامة في

 الجامعة لإلعالن عن أي ورشة او
 فعالية تقام من قبل الوحدة في

 الكلية

 قلة عدد حضور الطالبات
 للورش التدريبية المقامة من
 قبل الوحدة في الكلية )سواء
 كانت ورش إنمائية أو وقائية
 او عالجية خاصة بالطالبات

 zoom المتعثرات(على منصة
 على الرغم من االعالن عنها ،
 في البالك بورد وتويتر الكلية

ومركز االرشاد الجامعي

فعالية )من أكون( ١

لقاء المستويات )التعلم باألقران( ٢

التخطيط الهادف ٣

التواصل الرحيم ٤

ادارة الوقت 5

المرونة النفسية ٦

تدوين المالحظات ٧

تعزيز الصحة النفسية والجسدية ٨

فعالية التنمر )أنا بالذات( ٩

االنهاك النفسي ١٠

بناء المهارات الدراسية ١١

التسويف االكاديمي ١٢

مهارة الوعي بالذات ١٣

ادارة الضغوط ١ ، ٢ ١٤

الدافعية ١5
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قسم وحدة الخدمات االرشادية بالقطيف

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

 تخصيص ساعة من بعض
المقررات إقامة الورشة

 تفعيل خاصية إرسال رسائل نصية
 من قبل العالقات العامة في

 الجامعة لإلعالن عن أي ورشة أو
 فعالية تقام من قبل الوحدة في

 الكلية

 قلة عدد حضور الطالبات
 للورش التدريبية المقامة من
 قبل الوحدة في الكلية )سواء
 كانت ورش إنمائية أو وقائية
 او عالجية خاصة بالطالبات

 zoom المتعثرات(على منصة
 على الرغم من االعالن عنها ،
 في البالك بورد وتويتر الكلية

ومركز اإلرشاد الجامعي

فعالية )من أكون( ١٦

لقاء المستويات )التعلم باألقران( ١٧

التخطيط الهادف ١٨

التواصل الرحيم ١٩

إدارة الوقت ٢٠

المرونة النفسية ٢١

تدوين المالحظات ٢٢

تعزيز الصحة النفسية والجسدية ٢٣

فعالية التنمر )أنا بالذات( ٢٤

اإلنهاك النفسي ٢5

بناء المهارات الدراسية ٢٦

 قسم وحدة الخدمات االرشادية بالدمام  )الفصل األول(

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

إقامة عدد من الفعاليات وورش التدريب وهي على النحو االتي : 

تخصيص ساعة بجدول الطلبة 	 
لتقديم ورش المهارات الحياتية 

والدراسية ألهميته
رفع طلب لتوفير خاصية الصفر 	 

بجهاز السيسكو لألهمية

ضعف اقبال الطلبة على 	 
حضور الورش التدريبية 

بالرغم من تقديم شهادات 
حضور .

عدم وجود خاصية الصفر 	 
بجهاز السيسكو للتواصل 

مع الطلبة وقت الحاجة.

لقاء التهيئة االرشادية والتعريف بخدمات 
مركز االرشاد الجامعي لطالبات المستجدات 

)المسار العلمي(
١

لقاء المستويات )التعلم باألقران( ٢

ورشة مهارات دراسية ٣

ورشة التواصل الرحيم ٤

ورشة التسويف االكاديمي 5

ورشة االنهاك النفسي ١ ٦

ورشة االنهاك النفسي٢ ٧

ورشة االنهاك النفسي٣ ٨

ورشة إدارة االزمات ٩
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 قسم وحدة الخدمات االرشادية بالدمام  )الفصل األول(

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

- - ورشة ايقظ المسؤولية الذاتية ١٠

- - لقاء عمداء ووكيالت الكلية ١١

- - ورشة قلق القاعة ١٢

- - ورشة حقوقي وواجباتي الجامعية ١٣

- - فعالية انا بالذات )ال للتنمر( ١٤

- - فعالية صحتك حياة ١5

- - ورشة التواصل الرحيم ١٦

- - ورشة الوعي بالذات ١٧

- - ورشة صناعة السعادة )التفاؤل( ١٨

- - مهاراتي ١٩

- - ١٣خرافة عن الصحة النفسية ٢٠

- - ورشة ايقظ المسؤولية الذاتية ٢١

 قسم وحدة الخدمات االرشادية بالدمام  )الفصل الثاني(

تحديث كشوف أسماء المنذرات 
أكاديميا سواء باإلنذار األول أو 

األنذار الثاني
باألسبوع الثالث كحد أقصى 

ليتسنى التعامل معهم من خالل 
مخاطبتهن لحضور الورش التدريبية 

للبرنامج العالجي األكاديمي 
المخصص لهن.

كشوف طالبات السنة 
التحضيرية الحاصالت على 

إنذار اكاديمي )أول( تضمنت 
عددًا كبيرًا من الطالبات؛ 

واغلبهن كن من غير 
المنتظمات بالدراسة

تقديم استشارت نفسية و اسرية و اكاديمية 
)عن بعد( لعدد١٠ طالبة( +١ عضو هيئة 

تدريس(
١

متابعة حاالت طالبات )العدد ٧( متابعة 
ارشادية نفسية واكاديمية و اسرية – حضوريا 

إجمالي عدد جلسات فردية)٣5 جلسة(
٢

تنفيذ عدد )٧( ورش تدريبية  لطالبات الكلية 
+)٢( ورشة تدريبية لألعضاء بإجمالي عدد 

حضور ١٢٨ فرد.
٣

متابعة تنفيذ فاعليات مركز االرشاد:
١ – فاعلية ) تعرفنا؟ (

٢ -  فاعلية التنمر
٣ – فاعلية صحتك حياة

٤

المذاكرة الممتعة 5

عودة نفسية آمنة ٦
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قسم النادي العلمي

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

تقديم عدد من ورش العمل والفعاليات وهي على النحو اآلتي:

- - دورة مايكروسوفت إكسل ١

- - ورشة بعنوان
Quick Books ٢

- - االستثمار في المملكة العربية السعودية ٣

- - Solving Arduino Problems in Graduation 
Project )Lecture Series( ٤

- - About pc expansion cards 5

- - social engineering ٦

- - Introduction to HTML ٧

- - Voice control Car through Arduino ٨

- - HTML برمجة بلغة ٩

- -  Marketing seminar presented by the
founders of Nouveauwaffle ١٠

- - Data Structure in real life ١١

- - حلقة نقاشية عن اإلدارة العامة ١٢

- - سفير مناعة المجتمع ١٣

- - How to program a robot ١٤

- - زيارة شركة أمانتيت ١5

- - زيارة مستشفى الملك فهد ١٦

- - "  Presentations Skills " ورشة عمل بعنوان ١٧

- - تبادل الخبرات والتجارب بين طالب التدريب ١٨

- - الذكاء االصطناعي ١٩

- - لقاء الخبرات لطالب التدريب الميداني ٢٠

- - RESEARCH GROUP PORTAL ٢١

- - The three-minute Lecture ٢٢



التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه90

قسم النادي العلمي

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

- - مشروع المالحة الداخلية لكلية المجتمع 
بالدمام ٢٤

- - PRESENTATIONS ٢5

- - مهارة إدارة التنمية المجتمعية المالية ٢٦

- -  Arduino and its Application and Solving
Arduino problems in Graduation project ٢٧

- - الروبورت والذكاء االصطناعي ٢٨

- -  The Chartered Institiute of Logistics and
Transport ٢٩

- - مسابقة علمية لمقرر مبادئ االقتصاد ٣٠

- - مبادرات مجموعة العشرين G٢٠ ودور 
المملكة في ضل جائحة كورونا ٣١

- - جائحة كورونا واالقتصاد السعودي التحديات 
والفرص( ٣٢

- - مهارة إدارة التمنية المجتمعية والمالية ٣٣

- - لقاءات الخبراء لطالب التدريب الميداني ٣٤

- - تبادل الخبرات والتجارب بين طالب التدريب ٣5

- -
طريقة البدء بالتداول في سوق األسهم 

السعودي ) تجربة على منصة تداول 
االفتراضية (

٣٦

قسم وحدة الخريجين

التحديث المستمر لبيانات الخريجين والخريجات 

إقامة عدد من الورشات وهي على النحو اآلتي : 

وضع مواقيت محددة لتحديث 
البيانات عدم استجابة بعض الخريجين

How to program a robot ١

زيارة شركة أمانتيت ٢

زيارة مستشفى الملك فهد ٣

"  Presentations Skills " ورشة عمل بعنوان ٤

تبادل الخبرات والتجارب بين طالب التدريب 5

الذكاء االصطناعي ٦

المرونة والقدرة على ادارة االولويات كأحد 
خصائص الخريجين ٧
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قسم وحدة الخريجين

وضع مواقيت محددة لتحديث 
البيانات عدم استجابة بعض الخريجين

كتابة السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف ٨

استخدام التكنولوجيا في البحث عن وظيفة ٩

الطريق للعمل الحر ١٠

مهارات اإلبداع كأحد خصائص الخريجين 
مهارات إدارة الوقت كأحد خصائص الخريجين ١١

قسم التعليم اإللكتروني

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

إقامة عدد من الورش التدريبية :

إعداد إستبانة لقياس مدى فهم 
الحضور لمحتوى الدورة بعد انتهائها 

طلب تكرار الشرح اثناء التدريب 
لكون المحتوى جديد

 prezi ١ ورشة تدريبية عن برنامج

٢ ورشه االختبار الكتروني من بنك االسئله 

ورشة تدريبية عن االختبارات وكيفية تحميل 
اسئلة من ملف  خارج البالك بورد  ٣

 قياس مدى رضا المستفيدين من الورش 
التدريبية  ٤

5 حل المشاكل التي تواجه األعضاء والطالب 

 عمل استبانة للطلبة للتطوير وطرح أسئلة 
وأخذ رأيهم فيما يخص التعليم اإللكتروني  ٦

One Drive استخدام ٧

قسم وحدة جودة التقويم واالختبارات

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

شرح مستجدات سياسات واجراءات التقويم 
واالختبارات لألعضاء ١

إعداد خطة الطوارئ أثناء االختبارات ٢

إنشاء اإلصدار الثاني من دليل تقويم 
الطالب. ٣

دراسة أفضل الممارسات الخاصة بجودة 
التقويم واالختبارات على مستوى الكلية ٤

وضع خطة تنفيذيةAchon Plan  لمعالجة 
العقبات للتغلب عليها للفصل الدراسي 

القادم
5

المشاركه في شهادة تقييم الطالب 
وحصول ٣ من اعضاء الكلية. ٦
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وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

شعبة تطوير األداء والتميز الوظيفي

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

- - اإلشراف على ترشيح المستحقين لجائزة 
التميز في كلية المجتمع. ١ 

- - استحداث وترميز اكثر من ٣٠ نموذج للكلية  ٢

- - التعديل على دليل المهام الوظيفي لكلية 
المجتمع   ٣

شعبة تنمية المهارات والتعليم المستمر ألعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية

ال يوجد ال يوجد
عمل أكثر من ٢٠ اعالن للبرامج االثرائية 
المقدمة من عمادة التطوير والتعليم 

الجامعي
١

 ارسال تقرير بالحضور بعد نهاية كل
صعوبة حصر حضور االعضاء ورشة متابعة حضور أعضاء الهيئة التعليمية ونقل 

استفساراتهم إلى العمادة ٢

شعبة خدمة المجتمع

- - اكمال نموذج الخطة التشغيلية ١

- - اكمال نموذج حصر المشاركة في بنك 
المسؤولية المجتمعية ٢

- - اكمال نموذج حصر بيانات األعضاء المشاركين 
في الجمعيات ٣

- - اكمال نموذج حصر بيانات تقديم خدمات 
استشارية لجهات خارج الكلية ٤

- - فتح حساب في منصة العمل التطوعي 5

شعبة ضبط الجودة واالعتماد األكاديمي

مخاطبة منسق عمادة الجودة 	 
مخاطبة عماده نظام تسجيل 	 

الطالب

مشكلة تضمين برامج كلية 
المجتمع كمسارات داخل برنامج 

واحد.
وذلك ينعكس سلبيا على:

١-  التقارير السنوية للبرامج 
االكاديمية

٢-  استحاله الحصول على 
مؤشرات أداء صحيحة لكل 

برنامج
٣-  عدم دقة نتائج االستبانات 

UDQuest الناتجة من
ال يوجد سبيل لتنفيذ الخطط 
 UDQuest   التحسينية المبنية
على نتائج   على برنامج معين 
وانما تطبق على جميع البرامج

إتمام العمل على التقارير السنوية 	 
لبرامج الكلية

تجهيز الخطط التحسينية لجميع استبانات  	 
UDQuest

 	KPI تجميع بيانات

١

 المتابعة المستمرة لتسليم 
الطالب التأخير في التسليم متابعة انشاء أدلة الكلية ٢
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شعبة التخطيط االستراتيجي وإدارة المخاطر

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

- -
تحديث سجل إدارة المخاطر وإعادة تصنيف 
المخاطر حسب التصنيف المعتمد بجامعة 

االمام عبدالرحمن بن فيصل 
١ 

- - توزيع الخطة االستراتيجية على األقسام 
والوكاالت واضافة التعديالت المطلوبة   ٢

- -

عقد اجتماعات مع الموظفات المسؤوالت 
بالوكاالت واألقسام وذلك بتوزيع المهام 
المتعلقة بحديث الوثائق الخاصة باأليزو 

بالنسبة لدليل الجودة والمهام الوظيفية )من 
اجل التدقيق الداخلي(

 ٣

- - المشاركة في اعداد تقرير الخطة االستراتيجية    ٤

- -
التنسيق مع منسق ادارة المخاطر في 
الجامعة إلعطاء ورشة تدريبية عن إدارة 

المخاطر باللغة العربية 
5

- -
اجراء مقارنة بين الدليل االرشادي ودليل 

سجل المخاطر والعمل على تعديل اإلجراءات 
الالزمة

٦

- -

عمل مقارنة بين المسميات الوظيفية 
الموجودة في الدليل الوظيفي ومدى 

مطابقتها مع المسميات الهيكل التنظيمي  
بالكلية 

٧

- -
جمع وحصر األدلة الخاصة بوكالة التدريس 
والتطوير والتعليم المستدام واالقسام 

االكاديمية 
٨

شعبة تطوير البرامج والمواءمة مع سوق العمل

- -
اعداد خطة تحول الكلية إلى كلية تطبيقية

)١(  الخطــــــــــة األولية
)٢(  الخطة التفصيلية

١

د التغييرات بالنماذج

مراجعة الوثائق النهائية للبرامج المطورة 
والمستحدثة:

-  التأمين
-  إدارة سالسل االمداد
-  إدارة الموارد البشرية

-  التسويق الرقمي
-  أمن وشبكات الحاسب

-  البرمجة وتطبيقات األجهزة الذكية
-  قواعد البيانات وتطوير الويب

٢
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جدول )٧9(
معلومات التواصل مع مسئولي إعداد التقرير

البريد اإللكتروني رقم الجوال الوظيفة االسم م

hmhfrad@iau.edu.sa 0580109397 أستاذ مساعد د. هيفاء فراد ١

شعبة االبتكار وريادة األعمال

 اإلجراءات المقترحة لعالج
 المشكالت والتغلب على

الصعوبات

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

- -

اإلشراف التنفيذي على برنامج )االبتكار( 
الذي  الثاني  الدراسي  الفصل  في 
المجتمع  كلية  طالب  تحويل  إلى  يهدف 
ومبتكرين  رواد  إلى  العام(  هذا  )خريجي 
إشراف  تحت  ناشئة  شركات  ومؤسسي 
المهندس عبدالله سحاب المتخصص في 
الناشئة  الشركات  إنشاء  على  اإلشراف 
استمر مدة فصل  األعمال، وقد  وريادي 
دراسي كامل جرى خالله التواصل مع أكثر 
وحكومي(  خاص  )قطاع  جهات   )١٠( من 
مشاريع،  إلى  وتحويلها  التحديات  لحصر 

منهم:
-  ندلب

-  السياحة
-  ادارة تطوير كرة القدم

-  بنك التنمية االجتماعية
-  وزارة الموارد البشرية

-  امارة المنطقة الشرقية
-  سبكيم

-  اصالح ذات البين

وكان عدد الملتحقين بالبرنامج:
 ١٦0 طالب وطالبة وموظفين على رأس 

العمل من داخل المملكة وخارجها
١٣٩ من داخل كلية المجتمع

١٩ من خارج الكلية 
٢ من خارج المملكة

عدد المشاريع 2٧ مشروع ابتكاري 

المخصصة  والمحاضرات  اللقاءات  عدد 
online لبرنامج االبتكار الـ

22 محاضرة أون الين
١0 لقاءات إضافية 

١ 
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عـــــاشرًا:
الفعــالـيــــــــــــات
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سلسلة ورش االبتكار وريادة األعمال

 كل يوماليوم
ابتداء من ١٤٤٢/٣/٢٤هـالتاريخ  خميس

إلى ١٤٤٢/١٠/١٣هـ
ساعتينعدد ساعات البرنامج١٢ مإلى: ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

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

 وكالة الدراسات والتطوير	
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
 العلمي /المنسقات

وحدة االبتكار وريادة األعمال 
م.دانه الدوسري، أ.شروق الشمراني، 

أ.موضي الخليفه
أ. تهاني الشمري

د.منى الغامديإشراف

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى	
١٦٠ مستفيد من داخل وخارج الكلية وخارج المملكةعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

١

داخل  االعمال من  ورائدات  ورواد  والطالبات  الطالب  مدارك  و  مهارات  تنمية  إلى  االبتكار  برنامج  عمل  تهدف ورش 
ودورهما  األعمال(  وريادة  بمفهومي)االبتكار  التعريف  خالل  من  األعمال  وريادة  االبتكار  مجال  في  وخارجها  المملكة 
في خلق فرص عمل ومشاريع ريادية، و كيفية اقتناص الفرص والمشاكل والبحث عن احتياج العميل لخلق مشاريع 
إبداعية وإعداد حلول ومقترحات للتحديات التي زودتنا بها قطاعات الدولة وبرامج الرؤية، 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

عقد اجتماع تعريفي بالبرنامج لطالب وطالبات الكلية في مقر مسرح الكلية جرى من خالله شرح الهدف من البرنامج.١

تسهيل سبل التواصل مع ملتحقي البرنامج من خالل إنشاء مجموعات للتواصل عن طريق برنامج الواتس اب.٢

حصر اصحاب المشاريع الراغبين بعرض مشاريعهم للمستثمرين ٣
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األسبوع العالمي لريادة األعمال

٢٠٢٠/١١/١٧مالتاريخالثالثاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج١٢ مإلى: ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

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

 وكالة الدراسات والتطوير	
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافوحدة االبتكار وريادة األعمال  العلمي /المنسقات

د.منى الغامدي
م.دانه الدوسري

أ.شروق الشمراني
أ.موضي الخليفه

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
٢١١ مستفيد من داخل وخارج الكليةعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

١
يهدف هذا البرنامج للتعريف باالسبوع العالمي لريادة األعمال ، عرض دور المملكة العربية السعودية في  مجال االبتار 
وريادة األعمال مع تسليط الضوء على إسهامات كلية المجتمع في هذا المجال. إيضاح أهمية االبتكار وريادة األعمال 

في تعزيز اقتصاد المملكة العربية السعودية.

 * وصف الفعالية

التحدث عن تجربة كلية المجتكع في مجال االبتكار وريادة األعمال١

لفاء مع المهندس عبدالله سحاب للتحدث عن االبتكار وريادة األعمال٢

لقاء مع الطالبات الناجحات و المتميزات في برنامج االبتكار )١(٣
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مشروع )  ذا الين ( وأثره على االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية 

 ٨ أبريل ٢٠٢١التاريخ الخميساليوم
٢عدد ساعات البرنامج٨ مإلى: ٦ مالتوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

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

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

د. مني حليم إشراف العلمي /المنسقات
د. والء مجدي 

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
٧٠ عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تعريف الطالبات بأهمية مشروع  )  The line(  وآثاره علي االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة بالمملكة. ١

تشجيع الطالبات وتحفيزهن علي مهارات البحث والعرض وااللقاء. ٢

 * وصف الفعالية

١
جرى عمل مجموعات عمل، كل مجموعة قامت بالبحث وتقديم مشروع باسم الفاعلية و ربط المشروع بمقرر أساليب 

كمية “جزء تطبيقي” من خالل فيديو مسجل بأصوات الطالبات وفي نهاية عرض مجموعات كل شعبة جرى 
التصويت على اختيار أفضل مشروع . 
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كافية المعرفة : تبادل الخبرات والتجارب بين طالب التدريب  

 ٣ أبريل ٢٠٢١التاريخ  االحداليوم
٢عدد ساعات البرنامج ٢ مإلى:  ١٢ ظالتوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

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

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

 العلمي /المنسقات
د. مني حليم 

د. عزة الغامدى  إشرافم. اروى الخليفة 
د. منى حليم   

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
٢5 عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف بجهات سوق العمل ومتطلباتها١

نشر ثقافة تبادل الخبرات بين الطالب فيما يخص متطلبات التدريب٢

تنمية روح التعاون و المثابرة و الجدية في العمل عند الطالب٣

 * وصف الفعالية

تسليط الضوء على متطلبات سوق العمل وانماط العمل داخل بيئة من خالل تجارب يرويها عدد من الطالبات اللواتي ١
تدربن في جهات مختلفة.
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ورشة منصة تداول االفتراضية
كيف تبدأ بالتداول في سوق األسهم السعودي

مقدمة من قبل:    فاطمة العلي
متداول على سوق األسهم السعودي.

 ٧/ ٤ /٢٠٢١ التاريخ األربعاءاليوم
٢عدد ساعات البرنامج ٩:٠٠إلى: ٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

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

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
 العلمي /المنسقات

قسم المالية 
ريوف المطوع 
شيخة اليوسف 

إشراف
قسم المالية 
ريوف المطوع 
شيخة اليوسف 

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٢٣  عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

شرح طريقة التداول على منصة تداول االفتراضية التابعة لسوق األسهم السعودي  ١

اثراء الطالبات بأساليب التداول واختيار األسهم واتخاذ القرار االستثماري ٢

نقل الخبرة والمعرفة المكتسبة من التداول للطالبات ٣

التطبيق الفعلي على أرض الواقع لما جرى دراسته في مقرر تحليل القوائم المالية و المحافظ المالية . ٤

 * وصف الفعالية

مقدمة عامة عن االستثمار في سوق األسهم ١

مواصفات األسهم الجذابة ٢

طريقة البحث عن األسهم الجذابة في السوق السعودي واختيار أفضلها ٣

التحليل المالي ٤

التحليل الفني 5

استراتيجيات المحفظة وقرارات الشراء والبيع ٦

حسابات ثرية ومهمة في أسواق المال ٧

تنبيهات ونصائح عامة ٨
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 )INSU & FIN3( مسابقة علمية في مقرر أساليب كمية  – بين شعبتي

٧ أبريل ٢٠٢١ التاريخ األربعاءاليوم
٢عدد ساعات البرنامج ٨ مإلى: ٦ مالتوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

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

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

د. مني حليم & د. والء مجدي إشراف العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
5٢ طالبة   عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تحفيز الطالبات علي المذاكرة والتحدي. ١

تنمية مهارات التفكير واالبداع لدي الطالبات. ٢

 * وصف الفعالية

تم عمل مسابقات داخل كل شعبة )FIN3&INSU( بين عدد من المجموعات داخل كل شعبة، والمجموعة الفائزة تتأهل ١
إلى المرحلة النهائية )التصفيات (.
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االستثمار في المملكة العربية السعودية 

 األربعاءاليوم
٣١ مارس ٢٠٢١ التاريخ والخميس

٠١ أفريل ٢٠٢١ 
 ٤عدد ساعات البرنامجاألربعاء ) ٩-١١(    -   الخميس  )١-٣(التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

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

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.ماجدة الدخالوي  إشراف العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٦٢ عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تنمية القدرة على البحث والمعلومة.١

التعرف على بيئة االستثمار في المملكة ٢

القدرة على العمل بفعالية في شكل مجموعات ٣

اظهار مهارات االتصال الكتابي واللفظي واالستخدام الفعال للتكنولوجيا ٤

 * وصف الفعالية

بحث جماعي حول االستثمار في المملكة العربية السعودية ١

استعراض كل مجموعة لمنجزها في مجال البحث. ٢
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ملتقى االبتعاث - مرحلة ما بعد االبتعاث

5\٤\٢٠٢١ التاريخ االثنيناليوم
 ساعةعدد ساعات البرنامج ٨ مإلى: ٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

 العلمي /المنسقات
وكالة الشؤون التدريب 

وكالة الشؤون التدريب إشرافوالدراسات العليا والبحث العلمي 
والدراسات العليا والبحث العلمي 

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
١٢ عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

شرح إجراءات المباشرة بالعمل بعد ابتعاث المعيدين والمحاضرين   ١

إجراءات الترقية واستكمال الملف  ٢

نقل الخبرة والمعرفة المكتسبة في االبتعاث للمساهمة بتطوير الجامعة  ٣

االندماج باللجان والتحدث عن تجربة االبتعاث  ٤

 * وصف الفعالية

عقد ملتقى مع المعيدين والمحاضرين١

شرح بعض اإلجراءات واألنظمة المتعلقة باالبتعاث فيما يخص اعداد ملف الترقية واستقبال االستفسارات٢
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)لقاء الخبراء لطالب التدريب( عن التأمين وسوق العمل السعودي في مجال التأمين  

٢ نوفمبر ٢٠٢٠ م التاريخ  االثنيناليوم
  ٣ ساعاتعدد ساعات البرنامج ١٠:٠٠ مإلى: ٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافد. منى حليم   العلمي /المنسقات

د. فوزية الشمرى 
د. عزة الغامدى 
د. منى حليم  

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
١٢٦   عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعرف علي قطاع التأمين بالمملكة    ١

إلقاء الضوء على أهم فرص العمل في مجال التأمين   ٢

التعرف على طريقة االستعداد للعمل في قطاع الـامين بالمملكة   ٣

 * وصف الفعالية

لقاء الخبراء في مجال الـتأمين طالب التدريب للتعرف على فرص العمل المتاحة لهم بالمملكة وطريقة االستعداد ١
لها، وأهم الشهادات االحترافية المطلوبة    
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)لقاء الخبراء لطالب التدريب( عن التأمين وسوق العمل السعودي في مجال التأمين  

٣١ مارس ٢٠٢١م التاريخ  األربعاءاليوم
  ٣ ساعاتعدد ساعات البرنامج ١٠:٠٠ مإلى: ٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

 وكالة الدراسات والتطوير	
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافد. منى حليم   العلمي /المنسقات

د. فوزية الشمرى 
د. عزة الغامدى 
د. منى حليم  

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
١٢٠     عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعرف علي قطاع التأمين بالمملكة    ١

إلقاء الضوء على أهم فرص العمل   ٢

التعرف على أهم الشهادات االحترافية في تخصص التأمين    ٣

 * وصف الفعالية

لقاء خبراء التأمين مع طالب التدريب الميداني للتعرف على دليل واسس التـأمين بالمملكة وأهم فرص العمل ١
والشهادات االحترافية.
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لقاء الخبراء لطالب التدريب عن التقنية المالية ومستقبلها بالمملكة  

٢١ فبراير ٢٠٢١ التاريخ  األحداليوم
 ساعتانعدد ساعات البرنامج ٨:٠٠ مإلى: ٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديمية	قسم العلوم المالية

 وكالة الدراسات والتطوير	
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

د. فوزية الشمرى   إشرافد. منى حليم   العلمي /المنسقات
د. منى حليم  

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
١٣٠       عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعرف على التقنية المالية ومستقبلها بالمملكة   ١

إلقاء الضوء على أهمية التقنية المالية وأهم الشركات الواعدة في هذا المجال ٢

 * وصف الفعالية

لقاء الخبراء في مجال التقنية المالية من مبادرة فنتك السعودية مع طالب وطالبات تخصص المالية لتعريفهم على ١
مجال التقنية المالية ومستقبلها بالمملكة العربية السعودية. 
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لقاء الخبراء لطالب التدريب عن أجزاء ووثائق التأمين وتطبيقاتها )وثيقة تأمين المركبات( 

  األحداليوم
١5نوفمبر ٢٠٢٠ م  التاريخ    االثنين

 ١٦نوفمبر ٢٠٢٠ م 
 ساعتانعدد ساعات البرنامج ٨:٠٠ مإلى: ٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيف	 )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديمية	قسم العلوم المالية

 وكالة الدراسات والتطوير	
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

د. فوزية الشمرى إشرافد. منى حليم   العلمي /المنسقات
د. منى حليم  

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
١٣٠       عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعرف علي وثائق التأمين ونماذجه. ١

شرح أهم تطبيقات وثائق التأمين . ٢

استعراض وثائق تأمين المركبات واجزائها   ٣

 * وصف الفعالية

لقاء الخبراء في مجال الـتأمين مع طالب وطالبات برنامج التأمين لتعريفهم على الوثائق الخاصة بالتأمين وتطبيقاته ١
خاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات.
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لقاء الخبراء لطالب التدريب عن التقنية المالية  

١٨ نوفمبر ٢٠٢٠ م التاريخ األربعاءاليوم
 ساعتانعدد ساعات البرنامج ٩:٠٠ مإلى: ٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيف	 )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديمية	قسم العلوم المالية

 وكالة الدراسات والتطوير	
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

د. فوزية الشمرى   إشرافد. منى حليم   العلمي /المنسقات
د. منى حليم  

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
١٣٠       عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعرف علي التقنية المالية وأهميتها   ١

إلقاء الضوء على أهم الشركات بالمملكة في مجال التقنية المالية   ٢

التعرف على التكنولوجيا المستخدمة في القطاع المالي  ٣

 * وصف الفعالية

لقاء الخبراء في مجال التقنية المالية من مبادرة فنتك السعودية مع طالب وطالبات تخصص المالية لتعريفهم على ١
أهم التحويالت في تكنولوجيا المالية .   
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مبادرات مجموعة العشرين G20 ودور المملكة في ظل جائحة كورونا 

٢5 نوفمبر ٢٠٢٠ م التاريخ األربعاءاليوم
 ساعتانعدد ساعات البرنامج ٨:٠٠ مإلى: ٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

 العلمي /المنسقات
د. مني حليم 
د. عزة الغامدى  إشرافد. والء مجدي 

د. منى حليم  

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامة	أعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
٧5        عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعرف علي مجموعة العشرين.  ١

إلقاء الضوء علي أهم مبادرات مجموعة العشرين لمواجهة جائحة كورونا.  ٢

الدور القيادي للمملكة في تحقيق استقرار االقتصاد العالمي وانعقاد القمة بالمملكة لهذا العام. ٣

 * وصف الفعالية

١
استعراض طالبات )مقرر مبادئ االقتصاد( لمبادرات مجموعة العشرين G20 تجاه جائحة كورونا، وتوضيح دور المملكة 

العربية السعودية القيادي في هذه المجموعة، من خالل ما قدمته الطالبات من عروض أمام الهيئة التعليمية 
 .Zoom واإلدارية وطالبات الكلية عبر برنامج
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جائحة كورونا واالقتصاد السعودي. )التحديات والفرص ( 

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ م التاريخ  الخميساليوم
 ساعتانعدد ساعات البرنامج ٨:٠٠ مإلى: ٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيف	 )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

 العلمي /المنسقات
د. مني حليم 
د. عزة الغامدى  إشرافد. والء مجدي 

د. منى حليم  

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامة	أعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
٧5        عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعرف علي تبعات أزمة كورونا وأثرها علي االقتصاد السعودي.  ١

إلقاء الضوء علي أهم الجهود التي بذلتها المملكة لمواجهة هذه األزمة.  ٢

تشجيع الطالب علي مهارات البحث والعرض واإللقاء. ٣

 * وصف الفعالية

 استعراض طالبات )مقرر مبادئ االقتصاد( لتبعات أزمة كورونا وكيف تأثر بها االقتصاد السعودي، من خالل عروض ١
 .Zoom رائعة قدمتها الطالبات أمام الهيئة التعليمية واإلدارية وطالبات الكلية عبر برنامج
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 ) M2 & M1 & INSU1 مسابقة علمية في )مقرر مبادئ االقتصاد( بين  ) شعب

 األربعاء ،اليوم
٢ ، ٣ ديسمبر ٢٠٢٠ م التاريخ الخميس

 ساعتانعدد ساعات البرنامج ١٢:٠٠ مإلى: ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

 العلمي /المنسقات
د. مني حليم 
د. عزة الغامدى  إشرافد. والء مجدي 

د. منى حليم  

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامة	أعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
5٠         عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تنمية مهارات التفكير واإلبداع لدي الطالب.  ١

تشجيع الطالبات علي المذاكرة والتحدي.  ٢

بث روح التعاون والمنافسة بين الطالب. ٣

 * وصف الفعالية

١ INSU1 & M1 & M2 بين طالبات شعب ECON 201 مسابقة علمية في مقرر مبادئ االقتصاد
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دورة تأهيلية للشهادة المهنية ألساسيات مصرفية األفراد 

١٦ مارس ٢٠٢١ م  التاريخ الثالثاءاليوم
 ١٢ ساعةعدد ساعات البرنامج ٨.٠٠ مإلى: ٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

 أخرى )وكالة شؤون التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي( 	
 الوحدة اإلدارية /النادي

د. مني حليم إشراف العلمي /المنسقات
د. والء مجدي 

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامة	أعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
٨٠ عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

رفع مستوي المعرفة ومهارات المشاركين في المجال البنكي.  ١

التعرف علي األنظمة والقوانين الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية لألفراد.  ٢

إكساب المشاركين المعرفة ذات الصلة بالمهام المقدمة للعمالء باحترافية. ٣

تأهيل المشاركين الجتياز االختبار للحصول علي الشهادة. ٤

 * وصف الفعالية

دورة تدريبية لتأهيل الطلبة والطالبات للحصول علي الشهادة المهنية ألساسيات مصرفية االفراد. ١
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ورشة عمل مهارة إدارة التنمية المجتمعية والمالية

١٦ مارس ٢٠٢١ التاريخالثالثاءاليوم
 ساعتينعدد ساعات البرنامج ١٢:٣٠إلى:  ١٠:٣٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

د. عزة الغامدى  إشرافد. ماجدة الدخالوى العلمي /المنسقات
د. منى حليم   

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
٨5 عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف ببنك التنمية االجتماعية                             ١

شرح مهارة إدارة التنمية المجتمعية و المالية  ٢

 * وصف الفعالية

ورشة عمل للتعريف بمهارة إدارة التنمية المجتمعية والمالية مع تقديم أمثله المشاريع الممولة من قبل بنك التنمية ١
بالدمام 
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محاضرة الثالث دقائق  

٢٠٢١/٠٣/٢5  التاريخ الخميساليوم
  ساعةعدد ساعات البرنامج ١٢:٠٠إلى: ١١:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيف	 )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

 العلمي /المنسقات
قسم العلوم المالية/نادي القسم/ 

د. عزة الغامدى  إشرافأ. شيراز هاشم 
د. منى حليم  

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
5٠ عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تعليم الطالبات طريقة االستفادة من برنامج االكسل لحل المشكالت بمقرر األساليب الكمية  ١

اكساب الطالبات مهارة التعامل مع دوال األكسل  ٢

تعزيز قدرة الطالبات على حل المشكالت ٣

اكتساب الطالبات مهارة فهم الحالة وشرحها ذات الصلة بمقرر األساليب الكمية ٤

 * وصف الفعالية

ورشة عمل تستهدف طالبات مقرر األساليب الكمية لتنمية مهارتهن في األكسل وطريقة دراسة الحالة .  ١



133 التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه



التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه134

                     ورشة عمل التخطيط المالي الشخصي/ الدكتور فاروق التهتموني

١١-٣-٢٠٢١  التاريخ الخميساليوم
   ٢ ساعةعدد ساعات البرنامج ٩ مإلى: ٧ مالتوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيف	 )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

د. عزة الغامدى  إشرافمركز الخريجين  العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٨٠  عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف بالتخطيط المالي الشخصي  ١

شرح خطوات التخطيط المالي الشخصي  ٢

تحديد أدوات التخطيط المالي الشخصي ٣

 * وصف الفعالية

فعالية قدمت لمركز الخريجين وكانت الفئة المستهدفة هم الطلبة الخريجين باإلضافة الى الطلبة الذين ما زالوا على ١
مقاعد الدراسة 

شرح المفاهيم األساسية للتخطيط المالي الشخصي ومدى ارتباط تلك المفاهم برؤية المملكة ٢٠٢٠ ٢

تدريب الطلبة على األدوات االساسية للتخطيط المالي .٣
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Retail Supply Chain Management: Case of Carrefour Saudi Arabia 

٣٠ مارس ٢٠٢١  التاريخ الخميساليوم
ساعةعدد ساعات البرنامج  ٠٧:٠٠إلى:  ٠٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيف	 )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

د. محمد الطاهر حليمي إشرافالنادي العلمي   العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٧٤عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

إطالع طلبة و طالبات و خريجي برنامج اإلمداد على مراحل اإلمداد في شركة كارفور السعودية  ١

مناقشة مؤشرات قياس األداء بالشركة و وآلية العمل على تطبيقها و تطويرها  ٢

مناقشة التفاصيل العملية ذات الصلة بإجرات البيع بالتجزئة ٣

اإلطالع على شروط الشركة و متطلبات العمل معها كمورد  ٤

 * وصف الفعالية

١ Retail  : من طرف السيد المدير العام لشركة كارفور فرع ووست افونو  مول بعنوان zoom قدمت الورشة عبر نظام
 supply chain management: case of Carrefour Saudi Arabia

قام المدير العام بعرض بطاقة تعريف للشركة بداية بتاريخ الشركة و موقعها بالنسبة للمنتجات و المنافسين . ٢

عرض كل مراحل سلسلة اإلمداد الخاصة بالشركة من تفاصيل تقنية مفيدة للطلبة و شرح متطلبات كل مرحلة و طرق ٣
قياس فعالية أدائها 

فتح نقاش متعدد الجوانب يتضمن: شروط و متطلبات قبول مزودين في الشركة، نظم المعلومات المستعملة في ٤
الشركة، إحتياطات السالمة .... 
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   ملتقى االبتعاث / ما قبل االبتعاث

٢٣ / ٣  /٢٠٢١  التاريخالثالثاءاليوم
ساعةعدد ساعات البرنامج٨:٠٠  مإلى:  ٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

 أخرى 	

 الوحدة اإلدارية /النادي
 العلمي /المنسقات

وكالة شؤون التدريب والدراسات العليا 
إشرافوالبحث العلمي

وكالة شؤون التدريب و الدراسات العليا 
و البحث العلمي  

تقديم: عائشة المقهوي  

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
٢٣عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

شرح آلية اختبار التخصص والجامعة ١

استعراض نماذج االبتعاث ٢

توضيح اإلجراءات اإلدارية التي تسبق صدور القرار٣

تدعم الجانب النظري لحديث المبتعثات عن تجاربهن الشخصية ٤

ملتقى يلقى الضوء على أهم بنود الئمة االبتعاث واإلجراءات ذات الصلة5

 * وصف الفعالية

اختيار التخصص و الجامعة  ١

نماذج االبتعاث  ٢

االجراءات االدارية التي تسبق صدور القرار  ٣

تسليم العهدات و الكتب المستعارة و االعداد للسفر  ٤

التحدث عن التجربة الشخصية  5
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INSU208 Insurance liability and Property      

اليوم
Thursday  

curriculam 
activity   

٢٠٢١/٤/٨  التاريخ

 ٢عدد ساعات البرنامج  ٢:٠٠إلى:  ١٢:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيف	 )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االدارية	وخدمة المجتمع

o أخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

م.شيرين بانو محبوبإشرافالنادي العلمي للشؤون االكاديمية العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
٣٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

١  Students will understand the basic types of insurance and terms associated

٢  Students Experience how insurance coverage and real-life  impact their financial security by property &
.liabilityinsurance

٣ Students Understand the different factors ranks see the insurance compay determine that cost of
insurance and  premiums Students will get this knowledge  practical information insurance sectors

 * وصف الفعالية

١ Various videos shows to the students in related Property insurance can cover the buildings that you own
.and/or business property and inventory against physical loss or damage

٢ Various videos shows to the students in related Liability insurance is designed to protect the business
against losses even if they are negligent or liable for damage, injury or loss to another’s property

٣ How diduticlble works, endorsement s students can easily understand concepts  videos shows to the
students in related
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ورشة نظرة عامة عن الموارد البشرية

٢٤-٣-٢٠٢١ التاريخاألربعاءاليوم
 ١عدد ساعات البرنامج  ٨:٠٠إلى:  ٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االدارية	وخدمة المجتمع

 أخرى 	
 الوحدة اإلدارية /النادي

 العلمي /المنسقات
قسم العلوم اإلدارية، بإشراف من 

د. ريم مطاحنإشرافوحدة تنمية المهارات والتعليم المستمر
د. نسرين أبورايا

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٢5عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف بأساسيات إدارة الموارد البشرية، وشرح المهارات الالزمة لها. ١

شرح نشأة وتطور إدارة الموارد البشرية ٢

التعريف بأهمية إدارة الموارد البشرية وصفات العاملين٣

تحديد أهداف ووظائف الموارد البشرية٤

شرح فلسفة إدارة الموارد البشرية بالمملكة وأهم توجهاتها في عام ٢٠٢١م 5

 * وصف الفعالية

ورشة عمل تهتم بتوضيح تخصص إدارة المواد البشرية و المهارات الالزمة له١
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  حلقة نقاشية عن التسويق مع مؤسسين محل نوفو وافل

٢٠-١١-٢٠٢٠ التاريخاألربعاءاليوم
 ١عدد ساعات البرنامج  ٦:٠٠إلى:  5:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االدارية	وخدمة المجتمع

o أخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

وكالة الشؤون االكاديمية : لولوة إشرافقسم العلوم االدارية العلمي /المنسقات
التويجري

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
١٤٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

١ 

”Marketing strartegy ”
*Choose the target segment

* Value prpoposition
*Branding

*Collaboration
*Integrated Marketing Communication

*Societal marketing

٢ Pricing strategy

٣)Marketing channels )supply chain

 * وصف الفعالية

حلقة نقاشية أدارتها االستاذة مع رواد أعمال مؤسيين لمحل نوفو وافل بالخبر والجبيل حول النقاط المذكورة مسبقا ١
والمتعلقة بمادة التسويق لتتمكن الطالبات من الربط بين الواقع العملي وما تم دراسته

تم تفاعل الطالبات بشكل كبير ومشاركتهن من خالل كتابه استفساراتهن وأي أسئلة متعلقة بالموضوع على برنامج ٢
الزوم واالجابه على معظم االستفسارات من قبل رواد االعمال

أبدت الطالبات اعجابهن بأهمية ما تعلمنه من مادة التسويق ومعرفة كيفية تطبيق هذه االستراتيجيات بسوق العمل ٣
الفعلي
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   دورة فن االدارة والقيادة

٢٠-١١-٢٠٢٠ التاريخاألربعاءاليوم
 ٣عدد ساعات البرنامج  ٩:٠٠إلى:  ٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االدارية	وخدمة المجتمع

o أخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

د,صدام الدراوشةإشرافالنادي العلمي العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
5٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف بمفهوم االدارة والقيادة   ١

شرح مهارات القيادة الناجحة   ٢

توضيح أهم المبادئ االدارية وتطبيقاتها  ٣

تحديد أنماط العالقة بين الفكر اإلداري و الفكر القيادي والربط بين االدارة والقيادة  ٤

 * وصف الفعالية

ان يكتسب الطالب اهم المهارات القيادية التي تؤهله لسوق العمل ١

ان يقوم الطالب بالتخطيط والتنظيم في الحياة الجامعية وما بعد التخرج ٢
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  دورة التفكير االبتكاري واتخاذ القرار

١١-١٠-٢٠٢٠ التاريخاألربعاءاليوم
 ٣عدد ساعات البرنامج  ٩:٠٠إلى:  ٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.صدام الدرواشةإشرافوكالة الشؤون االكاديمية العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٧٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تحديد مهارات التفكير العليا  ١

التعرف بأهم المبادئ االدارية   ٢

والربط بين التفكير االبتكاري واتخاذ القرار  ٣

 * وصف الفعالية

ان يتعلم الطالب كيفية التفكير بإيجابية وممارسة ذلك في الحياة الجامعية والعملية ١

تهيئة الطالب لسوق العمل وفق رؤية ٢٢٠٣٠
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   دورة إدارة الوقت بفعالية للخريجين

١٤٤٢/٢/١٢هـ التاريخاألربعاءاليوم
 ٣عدد ساعات البرنامج  ٩:٠٠إلى:  ٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب والدراسات العليا
oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

 العلمي /المنسقات
 وكالة الشؤون األكاديمية د.صدام

د.صدام الدرواشةإشرافدراوشه

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٧٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعرف على مفهوم ادارة الوقت   ١

تطبيق مبدا ايزينهاور إلدارة الوقت   ٢

تطبيق ادارة الوقت بفعالية   ٣

 * وصف الفعالية

تعليم الطالب كيفية التعامل مع إدارة الوقت في جوانب الحياة العلمية والعملية١

ممارسة ذلك في الحياة الجامعية وما بعد التخرج ٢
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 ورشه عمل ) حفز جمهورك الداخلي(

٢٢-٣-٢٠٢١ التاريخ االثنيناليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج  ١٢:٠٠إلى:  ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ

oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة

 أخرى مدرسة التربية االهلية	
بالدمام

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االداريةoوخدمة المجتمع

 أخرى 	
 الوحدة اإلدارية /النادي

د نبيله العمري  إشراف النادي العلمي العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى  طالبات الصف الثالث ثانوي 	
٤٠ عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

توضيح الحوافز الداخلية الختيار تخصص معين  ١

المقارنة بين الحوافز والدوافع  ٢

تحديد العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على الحوافز٣

 * وصف الفعالية

ورشة عمل تهدف إلى توضيح مفهوم الحافز ،وما يتعلق به من آثار في تحديد التخصص العلمي وجهد المهارات ١
والكفاءات
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Presentation Skills

١٦-٣-٢٠٢٠ التاريخالثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج  ١٢:٠٠إلى:  ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االدارية	وخدمة المجتمع

o أخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

 العلمي /المنسقات
 د. فاروق التهتموني ،م.

د.إيمان الكرودإشرافبشايرالعيسى

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٣٠٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تنمية مهارات اإللقاء  ١

تنمية الثقة بالذات  ٢

تعلم عمل العروض ٣

 * وصف الفعالية

تقدم المحاضرة عرضًا  لمهارات اإللقاء وكيفية عمل العروض ،ويلقي المحاضرة األستاذة ميسار نمر الرويلي, ١
ماجستير إدارة أعمال ، موظفة في شركة أرامكو سابقا.
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   محاضرة حول التأمين و سوق العمل السعودي في التأمين

٢/ ١١/ ٢٠٢٠ التاريخاالثنيناليوم
 ٣ ساعاتعدد ساعات البرنامج  ١٠:٠٠إلى:  ٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم االدارية	وخدمة المجتمع

o أخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

د.سارة ادمإشرافالعلوم االدارية العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
١5٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف بقطاع التأمين بشكل عام من حيث مكوناته ونشاطاته ومختلف هياكله ١

توضيح الفرص الوظيفية في القطاع   ٢

فتح نقاش مفتوح مع الطالبات حول التأمين بشكل عام ٣

 * وصف الفعالية

١
قام المدرب الدولي في التأمين: األستاذ أحمد بو صالح بتقديم لقاء مع طالبات التأمين عن طريق منصة زوم تناولت 

موضوع الـتامين بشكل عام كما جرى من خالله التطرق إلى تعريف الطالبات الجدد بقطاع التأمين ومختلف هياكله 
ومكوناته ، ومايرتبط به من وظائف.
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 التعاون عبر الشبكات و القيادة من خالل التأثير كأحد خصائص الخريجين.

٤/ ٣/ ٢٠٢١ التاريخالثالثاءاليوم
 ٣ ساعاتعدد ساعات البرنامج  ٩:٠٠إلى:  ٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلدارية	وخدمة المجتمع

o أخرى 
 الوحدة اإلدارية /النادي

 العلمي /المنسقات
 قسم العلوم اإلدارية – األنشطة

العنود المغلوث إشراف المنهجية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٦٩عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

توعية الخريجين بأهمية النشاط ضمن الشبكات.  ١

شرح أدوات القيادة للخريجين.   ٢

تدريب الخريجين على أهمية التأثير  في اآلخرين عبر الشبكات.  ٣

 * وصف الفعالية

دورة تدريبية في التعاون عبر الشبكات وآلية قيادة الفريق عبر استخدام أساليب التأثير.١
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ورشة الطريق للعمل الحر والمهارات المطلوبة لتبدأ مشروعك الصغير

١٨/ ٣ / ١٤٤٢هـ التاريخاالربعاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ٠٧:٠٠إلى:  ٠5:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافد.نوفل عمر محفوظ العلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
د.هيثم الفيل 

أ.خلود الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى  	
٧٩عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

معرفة أساليب العمل الحر و المهارات المطلوبة للبدء بمشروع مشروعك ١

 * وصف الفعالية

تقديم عرض بوربوينت في ورشة يوضح الآلساليب و المهارات المطلوبة لتبدء مشروع تجاري١
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مهارات التعامل مع اللينكد ان

١٨/ ٣ / ١٤٤٢هـ التاريخالخميساليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ٠٩:٠٠إلى:  ٠٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافد.هيثم الفيل العلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
د.هيثم الفيل 

أ.خلود الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى  	
5٩عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

معرفة تفاصيل عن موقع اللينكد إن ١

 * وصف الفعالية

تقديم عرض بوربوينت يوضح تفاصيل موقع اللينكد إن١
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  مهارات اإلبداع كأحد خصائص الخريجيين

٢٠/ ٢ / ١٤٤٢هـ التاريخ االربعاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ٠٧:٠٠إلى:  ٠5:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافد.أسماء إبراهيم قمر العلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
د.هيثم الفيل 

أ.خلود الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى  	
5عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف بمعنى اإلبداع ١

شرح مصادر اإلبداع والهامها٢

توضيح أهم مهارات اإلبداع و أنماطة٣

 * وصف الفعالية

تقديم عرض بوربوينت في ورشة يوضح أساليب مهارات اإلبداع وطرق اإلبتكار و أنماطه١
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ورشة التخطيط المالي الشخصي

٢٧/ ٧ / ١٤٤٢هـ التاريخ الخميساليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ٠٩:٠٠إلى:  ٠٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافد.فاروق التهتموني العلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
د.هيثم الفيل 

أ.خلود الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى  	
٨٨عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تعرف على أهم األساليب التخطيط المالي ١

 * وصف الفعالية

تم تقديم عرض بوربوينت يوضح األساليب وطرق التخطيط المالي١
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ورشة مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت كأحد خصائص الخريجيين

٦/ ٧ / ١٤٤٢هـ التاريخ الخميساليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ١٢:٠٠إلى:  ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافد. عال حجازي العلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
د.هيثم الفيل 

أ.خلود الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى  	
٤٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تحديد أهم مهارات  التفكير الناقد وحل المشكالت ١

 * وصف الفعالية

 تقديم عرض بوربوينت يوضح أهميه المهارات وطرق حل المشكالت١
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 ورشة كتابة السير الذاتية و اجتياز مقابلة التوظيف

١٦/ ٤ / ١٤٤٢هـ التاريخالثالثاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ٠٩:٠٠إلى:  ٠٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافد.أسامة علوان العلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
د.هيثم الفيل 

أ.خلود الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى  	
٤٧عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

معرفة كيفية كتابة السير الذاتية و اجتياز مقابلة التوظيف ١

 * وصف الفعالية

يوضح آلية كتابة سيرة ذاتية بمواصفات من قبل جهة التوظيف مع التركيز كذلك على وصف المقابلة الوظيفية ١
المثالية 
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التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه168

مهارات إدارة الوقت كأحد خصائص الخريجيين

١٢/ ٢ / ١٤٤٢هـ التاريخالثالثاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ٠٧:٠٠إلى:  ٠5:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافد.صدام درواشه العلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
د.هيثم الفيل 

أ.خلود الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى  	
٤٣عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

شرح أهم وأبرز مهارات إدارة الوقت ١

 * وصف الفعالية

تقديم عرض بوربوينت يوضح أهمية استخدام مهارات إدارة الوقت واألثر المترتب على االلتزام بها١
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التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه170

 ورشة مهارات التواصل وبناء عالقات العمل كأحد خصائص الخريجيين

٣/ ٤ / ١٤٤٢هـ التاريخ األربعاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ٠٩:٠٠إلى:  ٠٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافد.أسماء إبراهيم قمر العلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
د.هيثم الفيل 

أ.خلود الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى  	
٨٦عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

توضيح طرق بناء عالقات العمل ومهارات التواصل المطلوبة ١

 * وصف الفعالية

تقديم عرض بوربوينت في ورشة تدريب يوضح أساليب بناء عالقات العمل ومهارات التواصل وشرح لآلثار المترتبة ١
عليها في محيط العمل 
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التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه172

 ورشة المرونة و القدرة على إدارة األولويات كأحد خصائص الخريجيين

٢٩/ ٦ / ١٤٤٢هـ التاريخ الخميساليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ١٢:٠٠إلى:  ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافد.أسماء قمر الدين العلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
د.هيثم الفيل 

أ.خلود الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى  	
١عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تحديد آساليب إدارة األولويات ١

 * وصف الفعالية

تقديم عرض بوربوينت يتضمن شرح لألساليب والطرق الالزمة إلدارة األولويات.١
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التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه174

  ورشة مهارة اإلقناع كأحد خصائص الخريجيين

٢/ ٨ / ١٤٤٢هـ التاريخ الخميساليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ٦:٠٠إلى:  ٤:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافد.عال حجازي العلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
د.هيثم الفيل 

أ.خلود الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى  	
٢٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تحديد مهارات اإلقناع وأثرها في إقناع المستفيد ١

 * وصف الفعالية

تقديم عرض بوربوينت يوضح طريقة إقناع المستفيد ببعض األفكار و المقترحات١
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التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه176

ورشة استخدام التكنولوجيا في البحث عن وظيفة

١١/ ١١ / ٢٠٢٠ التاريخ االربعاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ٠٩:٠٠إلى:  ٠٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافد.عال حجازي العلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
د.هيثم الفيل 

أ.خلود الشهراني

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى  	
١١5عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

شرح استخدام التكنولوجيا في البحث عن وظيفة ١

أهمية مسايرة الثورة التطنولوجية في حياتنا٢

 * وصف الفعالية

تم تقديم عرض بوربوينت يوضح أهميه استخدام التكنولوجيا في البحث عن وظيفة ومتطلبات بعض الوسائط ١
التقنية
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التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه178

  حلقة نقاشية عن المفاهيم الحديثة في اإلدارة العامة

١٧/ ١١/ ٢٠٢٠ التاريخالثالثاءاليوم
١عدد ساعات البرنامج  ١١:٠٠إلى:  ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلدارية	وخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
 العلمي /المنسقات

 قسم العلوم اإلدارية – األنشطة
العنود المغلوث إشراف المنهجية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

o  أخرى
٦٩عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعرف على اإلتجاهات الحديثة في اإلدارة العامة ) إدارة االزمات ، إدارة التغيير ، التخطيط اإلستراتيجي(  ١

١٩ ٢-covid التعرف على دور معهد اإلدارة العامة في إدارة األزمات في ظل جائحة

أثر تفعيل تقنية اإلتصاالت والمعلومات بمعهد اإلدارة العامة. ٣

 * وصف الفعالية

حلقة نقاشية قامت بها المتحدثة بشرح المفاهيم األساسية عن إدارة األزمات والتغيير والتخطيط اإلستراتيجي. ١

إشراك الطالبات عن طريق طرح األمثلة والوقائع  ٢

ربط المفاهيم العلمية بالواقع الحالي. ٣
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التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه180

 دورة أساسيات التصميم الجرافيكسي بالفوتوشوب

اليوم
 االثنين

-الثالثاء-
االربعاء

٢-٣-٤/ ١١/ ٢٠٢٠ التاريخ

٦عدد ساعات البرنامج  ٨:٠٠إلى:  ٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
 العلمي /المنسقات

 قسم العلوم اإلدارية – األنشطة 
العنود المغلوث إشرافالمنهجية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

o  أخرى
١5عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

شرح عام ألساسيات برنامج الفوتوشوب.  ١

تعلم استخدام األدوات والتقنيات والتأثيرات الفنية للحصول على تصاميم فنية إبداعية. ٢

تعلم المهارات األساسية والتأثيرات المتنوعة. ٣

تطبيق عدد من وسائط التصميم مثل جيوفلتر للسنابشات، بطاقة إهداء، تحسينات على الصور الفوتوغرافية ٤
وبطاقة أعمال. 

 * وصف الفعالية

دورة أساسيات الفتوتوشوب يتعلم فيه المشتركون أهم المهارات واألدوات والتقنيات الخاصة بالبرنامج وتطبيقاته ١
المتعددة.  
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التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه182

محاضرة )اآلثار االقتصادية واالجتماعية الندماج الشركات في الفقه اإلسالمي والقانون على ضوء جائحة كوفيد 19(

٢/ ٣/ ٢٠٢١ التاريخاالحداليوم
٢عدد ساعات البرنامج  ٨:٠٠إلى:  ٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

 أخرى 	

 الوحدة اإلدارية /النادي
د/لبنى المهدي  إشراف  قسم العلوم المساندة العلمي /المنسقات

د/أميرة عبد الخالق 

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٢٠٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

توضيح األضرار العامة و المادة و االقتصادية لفيروس كرونا  ١

شرح اآلثار االقتصادية لفيروس كرونا اندماج الشركات٢

توضيح أهمية الفكر اإلسالمي المتطور المرن المنسق مع تطورات العصر وتحدياته٣

 * وصف الفعالية

محاضرة تدريبيه توضيح االثار االقتصادية واالجتماعية الندماج الشركات.١
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لقاء تعريفي يتخصص اإلمداد

اليوم
 السبت

 – االثنين -
االربعاء

١٤/ ٦/ ٢٠٢٠ التاريخ

١عدد ساعات البرنامج  ٩:٠٠إلى:  ٨:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلدارية	وخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
العنود المغلوثإشراف  قسم العلوم المساندة العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٣٠٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف بالتخصص األكاديمي سالسل االمداد ١

توضيح أهمية تخصص سالسل االمداد وموقعه في سوق العمل ورؤية ٢٢٠٣٠

شرح للحظة الدراسية لبرنامج سالسل االمداد٣
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 SCM 309 تميز  قياس وتحكم االداء

اليوم
 الثالثاء

 – األربعاء -
الخميس

٢٣-٢٤-٢5/ ٣/ ٢٠٢١ التاريخ

٦عدد ساعات البرنامج  ١:٠٠إلى:  ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلدارية	وخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
د. سارة آدمإشراف النادي العلمي العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
5٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تنمية المهارات المعرفية االدراكية والحركية.  ١

البحث في المكتبات واالنترنت واتاحة الفرصة لتعلم اكثر توضيح آلية٢

تطوير المواهب وبناء الشخصية الجامعية٣

 * وصف الفعالية

قامت الطالبات في المستوى السادس من قسم اإلدارة بإعداد المرضى وإقامة أنشطة تحفيز على الريادة و التميز ١
و النجاح في شكل مجموعة تعاونية

تم االطالع علي المراجع والدوريات واالنترنت علي الموضوعات ذات الصلة ٢
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  دورة التالوة والتجويد

اليوم
 السبت

 – االثنين -
االربعاء

١-٢٨/ ١١/ ٢٠٢١ التاريخ

١٢عدد ساعات البرنامج  5:٠٠إلى:  ٤:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلدارية	وخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
 العلمي /المنسقات

 قسم العلوم االدارية – األنشطة
د.سناء الحاج عيد إشراف المنهجية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٤٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تنمية مهارات تطبيق أحكام التالوة والتجويد  ١

القدرة على تحسين التالوة  ٢

التعرف على المفهوم النظري ألحكام التالوة وأنواعه وأقسامه ٣

 * وصف الفعالية

االلتقاء بالطالبات عبر تطبيق زوم وشرح أحكام التالوة والتجويد في بداية كل لقاء بصورة نظرية التطبيق لتلك األحكام ١
أثناء التالوة
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  دورة التالوة والتجويد

 الخميس-اليوم
١٠-١٢/ ٧/ ٢٠٢١ التاريخ السبت

٤عدد ساعات البرنامج  ٨:٠٠إلى:  ٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

 أخرى 	

 الوحدة اإلدارية /النادي
 العلمي /المنسقات

 قسم العلوم االدارية – األنشطة
د.سناء الحاج عيد إشراف المنهجية

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
5٤عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تنمية مهارات تطبيق أحكام التالوة والتجويد  ١

القدرة على تحسين التالوة  ٢

التعرف على المفهوم النظري ألحكام التالوة وأنواعه وأقسامه ٣

 * وصف الفعالية

االلتقاء بالطالبات عبر تطبيق زوم وشرح أحكام التالوة والتجويد في بداية كل لقاء بصورة نظرية التطبيق لتلك األحكام ١
أثناء التالوة
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 معالجة الشريعة اإلسالمية لجائحة كورونا

٣/ ٨/ ٢٠٢٠ التاريخالثالثاءاليوم
٢عدد ساعات البرنامج  ٨:٠٠إلى:  ٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

 أخرى 	

 الوحدة اإلدارية /النادي
د  سارة ادم إشراف العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٢5عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

توضيح االحكام الشرعية المترتبة على آثار جائحة كورونا   ١

تداعيات جائجة كورونا ورأي علماء الشريعة ٢

اإلجراءات االحترازية ووالوقائية وحكم الشريعة اإلسالمية  ٣

 * وصف الفعالية

محاضرة تثقيفية حول ما هية االحكام الشرعية المترتبة على آثار  جائحة كورونا ١

تقديم عرض حول تداعيات الجائحة وما هو رأي علماء الشريعة في ذلك ٢

مناقشة وأخذ رأي الحضور باإلجراءات االحترازية والوقائية من فايروس كورونا ، وما هو حكم الشريعة اإلسالمية حول ٣
عدم اتخاذ اإلجراءات االحترازية. 
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Retail Supply Chain Management: Case of Carrefour Suadi Arabia

٣٠ مارس ٢٠٢١ التاريخالثالثاءاليوم
ساعةعدد ساعات البرنامج  ٧:٠٠إلى:  ٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة الشؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
د.محمد طاهر حليميإشرافالنادي العلمي العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٧٤عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

إطالع طلبة و طالبات و خريجي برنامج اإلمداد على مراحل اإلمداد في شركة كارفور السعودية ١

تحديد و مناقشة مؤشرات قياس األداء بالشركة و كيفية العمل على تطبيقها و تطويرها٢

مناقشة التفاصيل العملية المهمة الخاصة بغجراءات البيع بالتجزءة٣

اإلطالع على شروط الشركة و متطلبات العمل معها كمورد ٤

 * وصف الفعالية

قدمت الورشة أون الين عبر نظام زوم من طرف السيد المدير العام لشركة كارفور فرع ووست افونو  مول بعنوان :  ١
Retail supply chain management: case of Carrefour Saudi Arabia

قام السيد المدير العام بعرض بطاقة تعريف للشركة بداية بتاريخ الشركة و موقعها إلى المنتجات و المنافسين .٢

تم عرض كل مراحل سلسلة اإلمداد الخاصة بالشركة من تفاصيل تقنية مفيدة للطلبة و شرح متطلبات كل مرحلة و ٣
طرق قياس فعالية أداءها

تم فتح نقاش متعدد الجوانب: شروط و متطلبات قبول مزودين في الشركة, نظم المعلومات المستعملة في ٤
الشركة, إحتياطات السالمة 
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Recommendation agents and information sharing through social media for  coronavirus outbreak

٢/ 5/ ٢٠٢١ التاريخاالحداليوم
 ٣٠ دعدد ساعات البرنامج٣إلى:٢:٣٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
 العلمي /المنسقات

 وكالة الشؤون التدريب و الدراسات
وكالة الشؤون التدريب و الدراسات إشرافالعليا والبحث العلمي

العليا والبحث العلمي

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
١٢ عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

١ 

To present a new framework for the recommendation agents through topic modeling to uncover the most 
important dimensions of COVID-19 reviews in the Netherland forums in TripAdvisor. This study demon-
strates how social networking websites and online reviews can be effective in unexpected events for travel-
ers’ decision-making. We conclude with the implications of our study for future research and practice

 * وصف الفعالية

١Presenting a new methodology  for researchers

٢Presenting the problem statement

٣Evaluation of the new methodology
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Blockchain based Applications محاضره بعنوان 

٣٠-١١-٢٠٢٠ التاريخاالثنيناليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج ٩ مساءإلى: ٧ مالتوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشراف ا.د. هاني اليماني العلمي /المنسقات

د. فوزيه الشمري
)وكيلة الكلية للدريب والبحث العلمي( 
د. هبه البية )رئيسة قسم الحاسب( 

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٢٢ عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

 Blockchain التعريف ب ١

   التعريف علي المميزات و العيوب٢

  التعرف علي مجاالت تطبيقه في مجال االعمال٣

 blockchain التعرف علي التحديات و نقاط البحثية التي يمكن تناولها في مجال٤

 * وصف الفعالية

١  .zoom و تطبيقاته في مجال االعمال عبر برنامج  Blockchain محاضره عن
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VOSviewer: Text Mining and Bibliometric   Analysis Tool 

٢٠٢١/٣/٢١ التاريخاالحداليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج٨إلى:٦التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ.رباب علي أبو ملوحإشراف العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
Faculty membersعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

١ To introduce the attendances with the basics of bibliometric analysis

٢Present an introduction VOSviewer Software

٣Present an introduction of how to use the VOSviewer in writing research papers

 * وصف الفعالية

١.Simple analysis using electronic resources

٢Literature Review and bibliometric analysis

٣VOSviewer tool for research synthesis
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  ورشة )التواصل الرحيم ( بكلية المجتمع مقر القطيف

١٢/ ٢/ ١٤٤٢هـ التاريخالثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج١٢:٠٠إلى:١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة حسن إسماعيل إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٦  طالباتعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

 . اكساب المتدربة مهارة الوعي لما نتخيله ونرغب به ١

 .القدرة على تحديد السلوكيات والظروف التي تؤثر علينا٢

  .القدرة على التواصل بشكل فعلي وملموس مع ما نريده ونحتاجه٣

 .القدرة على االستماع والتواصل مع اآلخرين٤

 * وصف الفعالية

االعالن عن الورشة عن طريق الشاشات االلكترونية والبالك بورد وتويتر. ١

٢ .zoom اقامة البرنامج عن طريق



التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه200

  ورشة )التخطيط الهادف( بكلية المجتمع مقر القطيف

١٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ التاريخالخميساليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج١٢:٠٠إلى:١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة حسن إسماعيل إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
١5  طالبةعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تحديد مفهوم التخطيط وأهميته وفوائده ١

معرفة خطوات التخطيط الناجح٢

توضيح أهمية الرسالة والرؤية في التخطيط المستقبلي ٣

رسم وإعداد خطة زمنية وعملية للمستقبل ٤

 * وصف الفعالية

االعالن عن الورشة عن طريق الشاشات االلكترونية والبالك بورد وتويتر. ١

اقامة البرنامج عن طريق منصة الزوم. ٢



201 التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه

  فعالية )من أكون( بكلية المجتمع مقر القطيف

٣/١٧/ ١٤٤٢هـ التاريخالثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج١٢:٠٠إلى:١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة حسن إسماعيل إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
١٢  طالبةعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تسليط الضوء على بعض المشكالت الجامعية التي تعاني منها الطالبات.  ١

تحديد مستوى درجة  الذكاء العاطفي االنفعالي لدى الطالبات . ٢

توعية الطالبات بجوانب الضعف والقوة لديهن عن طريق تطبيق اختبار انماط الشخصية ٣

 * وصف الفعالية

االعالن عن الورشة عن طريق الشاشات االلكترونية والبالك بورد وتويتر. ١

اقامة البرنامج عن طريق منصة الزوم. ٢



التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه202

  ورشة )ادارة الوقت ( بكلية المجتمع مقر القطيف

٣/١٠/ ١٤٤٢هـ التاريخالثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج١٢:٠٠إلى:١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة حسن إسماعيل إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
١5  طالبةعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تنمية إحساس الطالبة بأهمية االستثمار األمثل للوقت.  ١

تبصير الطالبة بمجاالت عوامل ضياع الوقت وكيفية إدارة الوقت . ٢

تنمية إحساس الطالبة بأهمية االستثمار األمثل للوقت. ٣

 * وصف الفعالية

االعالن عن الورشة عن طريق الشاشات االلكترونية والبالك بورد وتويتر. ١

إقامة البرنامج عن طريق منصة الزوم. ٢



203 التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه

  برنامج )لقاء المستويات لتبادل الخبرات( بكلية المجتمع مقر القطيف

٢/5/ ١٤٤٢هـ التاريخالخميساليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج١٢:٠٠إلى:١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة حسن إسماعيل إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى )طالبات كلية المجتمع المستجدات )سنة تحضيرية( وطالبات تخصص من قسمي حاسب آلي وادارة أعمال( 	
٣٧  طالبةعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تعريف الطالبة المستجدة بالتخصصات الموجودة بعد السنة التحضيرية.  ١

تبصير الطالبة بذاتها وقدرتها ورغباتها. ٢

توعية الطالبات ببعض المعوقات التي قد تواجههن أثناء دراستهن عن طريق التجارب السابقة. ٣

توعية الطالبة بالمجاالت التي تستطيع استثمار دراستها فيه. ٤

 * وصف الفعالية

االعالن عن الورشة عن طريق الشاشات االلكترونية والبالك بورد وتويتر. ١

اقامة البرنامج عن طريق منصة الزوم. ٢



التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه204

  ورشة )نحو حياة زوجية ناجحة( بكلية المجتمع مقر القطيف

٨/١٠/ ١٤٤٢هـ التاريخالثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج١٢:٠٠إلى:١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة حسن إسماعيل إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٦  طالباتعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعرف على الحياة الزوجية )حقوق + واجبات(  ١

اكساب المتدربة )فن( التعامل في رحلة النجاح المشتركة بين الزوجين إلدارة حياتهم الزوجية. ٢

تنمية )اإلدارة المشتركة( بين الزوجين وتعزيز تكامل األدوار واألداء للوصول لحياة زوجية ناجحة ٣

)تأهيل المقبالت على الزواج( وتنمية وعيهن لنجاح حياتهن الزوجية المقبلة. ٤

 * وصف الفعالية

االعالن عن الورشة عن طريق الشاشات االلكترونية والبالك بورد وتويتر. ١

اقامة البرنامج عن طريق منصة الزوم. ٢



205 التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه

  ورشة ) تعزيز الصحة النفسية ( بكلية المجتمع مقر القطيف

٦/٢٧/ ١٤٤٢هـ التاريخالثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج١٢:٠٠إلى:١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة حسن إسماعيل إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
١٣ طالبةعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

ادراك الطالبة لمفهوم الصحة النفسية والتمييز بين مؤشرات ومظاهر الصحة النفسية ١

التمييز بين معايير الصحة النفسية السوية وغير السوية ٢

ادراك أسباب عدم تحقق الصحة النفسية ٣

التعرف على الضغوط المهددة للصحة النفسية وكيفية التعامل معها٤

 * وصف الفعالية

االعالن عن الورشة عن طريق الشاشات االلكترونية والبالك بورد وتويتر. ١

اقامة البرنامج عن طريق منصة الزوم. ٢



التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه206

  ورشة )المرونة النفسية( بكلية المجتمع مقر القطيف

٦/١٣/ ١٤٤٢هـ التاريخالثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج١:٠٠إلى:١١:٣٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة حسن إسماعيل إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٨ طالباتعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تحديد مفهوم المرونة النفسية.  ١

 التعرف على خطوات بناء المرونة النفسية. ٢

تحديد سمات الشخصية المرنة نفسيًا.٣

 * وصف الفعالية

االعالن عن الورشة عن طريق الشاشات االلكترونية والبالك بورد وتويتر. ١

٢ .zoom اقامة البرنامج عن طريق



207 التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه

  ورشة )مهارة الوعي بالذات ( بكلية المجتمع مقر القطيف

٧/٢5/ ١٤٤٢هـ التاريخالثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج١٢:٠٠إلى:١٠:٣٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة حسن إسماعيل إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٢عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعرف على مفهوم الوعي بالذات.  ١

شرح تأثير الوعي بالذات على النجاح المهني. ٢

توضيح استراتيجيات تنمية مهارات التعبير عن المشاعر والوعي بالذات  ٣

 * وصف الفعالية

االعالن عن الورشة عن طريق الشاشات االلكترونية والبالك بورد وتويتر. ١

٢ zoom اقامة البرنامج عن طريق منصة



التقريــر السنـــوي    ـ    كليــة المجتــمـع    ـ   ١٤٤١-١٤٤٢ه208

  ورشة )بناء المهارات الدراسية( بكلية المجتمع مقر القطيف

٧/١١/ ١٤٤٢هـ التاريخالثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج١٢:٠٠إلى:١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة حسن إسماعيل إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
١٠  طالباتعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعرف باإلجراءات التي يتبعها الطالب قبل المذاكرة .  ١

معرفة أثر الحديث الذاتي مع النفس .٢

شرح طريقة تطبيق استراتيجيات ومهارات المذاكرة الفعالة .٣

 * وصف الفعالية

االعالن عن الورشة عن طريق الشاشات االلكترونية والبالك بورد وتويتر. ١

٢ .zoom اقامة البرنامج عن طريق منصة
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                    ورشة التواصل الرحيم )الالعنيف( 

٣/٢٩/ ١٤٤٢هـ التاريخاالحداليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج٩:٠٠إلى:٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة العواجي إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٢٠ عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

شرح آلية التواصل الرحيم )تحويل لغة الحكم واالنتقاد إلى الفهم والتواصل الفعال مع اآلخر(  ١

 * وصف الفعالية

ورشة تدريبية مع بعض األنشطة والتمارين ١
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ورشة مهارات دراسية

٤/١/ ١٤٤٢هـ التاريخاالثنيناليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج٩:٠٠إلى:٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة العواجي إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٣٧ عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف بأهمية الحذر و التنبه في الحديث مع النفس . ١

تطبيق مهارات المذاكرة الفعالة وطريقة استخدام تقنيات التعلم عن بعد .٢

توطين الشعور الراحة و الرضا عند االقبال على المذاكرة وتقنيات التعلم عن بعد . ٣

 * وصف الفعالية

ورشة تدريبية مع بعض األنشطة .١
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ورشة االحتراق النفسي

٢/٢٦/ ١٤٤٢هـ التاريخالثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج٩:٠٠إلى:٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة العواجي إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
١٣ عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف بمفهوم اإلنهاك النفسي وتوضيح مستوياته. ١

تحديد مظاهر وأعراض اإلنهاك النفسي وشرح خطوات مواجهته ووصف اآلثار الناتجة عنه.٢

تطبيق طريقة مواجهة اإلنهاك النفسي.٣

 * وصف الفعالية

ورشة تدريبية مع بعض أنشطة تدريبية.١
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ورشة االنهاك النفسي 

١١/٢/ ٢٠٢٠ التاريخاالثنيناليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج٩:٠٠إلى:٧:٠٠مالتوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة العواجي إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٣٣ عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف بمفهوم اإلنهاك النفسي. ١

توضيح مستويات اإلنهاك النفسي. ٢

تحديد مظاهر وأعراض اإلنهاك النفسي.٣

شرح خطوات مواجهة اإلنهاك النفسي.٤

وصف اآلثار الناتجة اإلنهاك النفسي.5

تطبيق طريقة مواجهة اإلنهاك النفسي.٦

 * وصف الفعالية

ورشة تدريبية مع بعض األنشطة للطالبات .١
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ورشة االحتراق النفسي )إعادة(

١١/٣/ ٢٠٢٠ التاريخاالثنيناليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج٩:٠٠إلى:٧:٠٠مالتوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة العواجي إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
١٦عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف بمفهوم اإلنهاك النفسي. ١

توضيح مستويات اإلنهاك النفسي. ٢

تحديد مظاهر وأعراض اإلنهاك النفسي.٣

شرح خطوات مواجهة اإلنهاك النفسي.٤

وصف اآلثار الناتجة اإلنهاك النفسي.5

تطبيق طريقة مواجهة اإلنهاك النفسي.٦

 * وصف الفعالية

ورشة تدريبية مع بعض األنشطة للطالبات .١
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ورشة التسويف األكاديمي 

٣/٢٤/ ١٤٤٢هـ التاريخاالثنيناليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج٩:٠٠إلى:٧:٠٠مالتوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة العواجي إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
١١٦عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

ان يعرف الطالب المقصود بالتسويف األكاديمي. ١

أن يدرك الطالب أنواع التسويف والمسوفين ٢

أن يحدد الطالب مخاطر التسويف األكاديمي. ٣

تنمية الوعي لدى الطالب بأضرار التسويف. ٤

 * وصف الفعالية

ورشة تدريبة مع بعض األنشطة والتمارين.١
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لقاء مع سعادة عميدة الكلية والوكيالت لعرض دور مركز اإلرشاد ووحداته في ضوء جائحة كورونا 

٩/٢٢/ ٢٠٢٠ التاريخالثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج١٢:٣٠إلى:١١:٣٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة العواجي إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى ) عميدة الكلية و الوكيالت ( .	
٣عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

الحديث عن طبيعة عمل مركز اإلرشاد الجامعي االفتراضي خالل جائحة كورونا وتغطية الحاالت المحولة كاستشارات  ١
افتراضية عن بعد او ورش

توضيح طبيعة عمل العيادة االفتراضية ٢

شرح طبيعة عمل خطة البرنامج: النمائي + العالجي + الوقائي والجهود المشتركة بين الجهتين ٣

شرح آلية تطويع الورش لتتالءم مع ظروف جائحة كورونا واستحداث ورش جديدة . ٤

 * وصف الفعالية

لقاء مع العميدة والوكيالت بالكلية لتوضيح دور مركز اإلرشاد ووحداته اإلرشادية في ضوء جائحة كورونا .١
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ورشة )أيقظ  المسؤولية الذاتية (

١٠/٢٧/ ٢٠٢٠ التاريخالثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج٩:٠٠إلى:٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة العواجي إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
٤٦عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

شرح معنى ان أكون مسؤوال. ١

توضيح فوائد تحمل المسـؤولية الذاتية وتحديد المكونات والعناصر األساسية لها. ٢

إيقاظ المسؤولية من خالل تحفيز النفس ٣

شرح تحمل المسؤولية من خالل ضبط الذات والعزو الداخلي ٤

 * وصف الفعالية

ورشة تدريبة مع بعض األنشطة.١
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ورشة إدارة االزمات 

٤/٨/ ٢٠٢٠ التاريخاالثنيناليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج٩:٠٠إلى:٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة العواجي إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o  أخرى
١٣عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تحديد مفهوم األزمة ومفهوم إدارة األزمات. ١

إدراك أبرز سمات األزمة٢

عرض أهم مراحل تطور األزمة٣

تحديد أهم عوامل النجاح في التعامل مع األزمات. ٤

 * وصف الفعالية

ورشة تدريبة باإلضافة إلى مجموعة من االنشطة١
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                برنامج لقاء المستويات لطالبات السنة التحضيرية

٩/٢٩/ ٢٠٢٠ التاريخالثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج١:٠٠إلى:١١:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة العواجي إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى )طالبات السنة التحضيرية(   	
٣٨5عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

نقل تجرية طالبات المستويات المتقدمة دراسيًا )نفسيُا و أكاديميًا ( لطالبات السنة التحضيرية . ١

 * وصف الفعالية

لقاء بين طالبات المستوى الرابع و الخامس مع طالبات السنة التحضيرية لنقل التجربة األكاديمية وتبعاتها النفسية ١
مع ترك مجال للنقاش و الحوار .
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برنامج لقاء التهيئة اإلرشادية والتعريف بخدمات مركز اإلرشاد

٩/١5/ ٢٠٢٠ التاريخالثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج١:٠٠إلى:١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ. فاطمة العواجي إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى )طالبات السنة التحضيرية(   	
٢٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تعريف الطالبات بخدمات مركز اإلرشاد الجامعي ووحداته اإلرشادية   ١

تعريف الطالبات بآلية التواصل مع المرشدة الطالبية  ٢

 * وصف الفعالية

هو لقاء افتراضي يقدم فيه عرض تقديمي يوضح الخدمات النفسية واألكاديمية واالجتماعية التي تقدم للطلبة ١
 ZOOM بالجامعة مع شرح لوسائل  التواصل مع المرشدة الطالبية  عبر تطبيق
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ورشة ) قلق القاعة (

١٠/٢٧/ ٢٠٢٠ التاريخ األربعاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج٩:٠٠ مإلى:٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
مركز اإلرشاد الجامعي إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

وكالة الشؤون األكاديمية 

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى )طالبات المسار العلمي(	
١٨عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تصحيح نظرة الطالبة لالختبارات  ١

التعامل االيجابي مع القلق المصاحب لالختبارات ٢

تعلم استغالل القلق اإليجابي في التفوق ٣

تطبيق الوسائل المثلى لالستعداد لالختبارات ٤

 * وصف الفعالية

ورشة تدريبية مع بعض األنشطة ١
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مايكروسوفت اكسل 

١٤/ ٠٤ / ٢٠٢١ التاريخ الثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج  ٠١:٠٠إلى:  ١١:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافالنادي العلمي العلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
د.فدوى تيالن 
أ.نورة الشهراني

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

o أخرى
٨5عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

شرح انشاء ملفات االكسل  ١

توضيح انشاء األوراق االلكترونية٢

تطبيق المعادالت والدوال ٣

شرح تحرير المخططات االلكترونية٤

 * وصف الفعالية

تكثيف اإلعالن عن الورشة لتتمكن الطالبات من التسجيل والحضور ١
قدمت الورشة الدكتورة فدوى تيالن 
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Solving Arduino Problems in Graduation Project )Lecture Series(  

٢٣/ ٠٣ / ٢٠٢١ التاريخ الثالثاءاليوم
 ٢عدد ساعات البرنامج  ٠٧:٠٠إلى:  ٠5:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافالنادي العلمي العلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
د.روبينا 

أ.نورة الشهراني

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

o أخرى
٨5عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

١   Solving Arduino Problems in Graduation Project

٢ .To guide the students in order to complete the project on time 

 * وصف الفعالية

تم اإلعالن عن الورشة لتتمكن الطالبات من التسجيل ١

Dr. Danish Atharقدمت الورشة من قبل الدكتور  ٢

٣ Danish Athar  تم فتح مجال األسئلة واالجابة عنها من قبل الدكتور
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QuickBook 

٠١/ ٠٤ / ٢٠٢١ التاريخ الخميساليوم
ساعةعدد ساعات البرنامج  ٠٧:٠٠إلى:  ٠٦:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
إشرافقسم العلوم المالية العلمي /المنسقات

د.عزة الغامدي
د.روبينا 

أ.نورة الشهراني

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

o أخرى
٣عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

١   quickbook تعريف الطالبات ببرنامج محاسبي اسمهه

مراجعة القوائم المالية للطالبات وأهم الحسابات التي تستخدم في البرنامج ٢

عرض طريقة تسجيل القيود الحسابية باستخدام البرنامج ٣

 * وصف الفعالية

تمت الفعالية في وقتها المحدد عبر برنامج زووم وبحضور مجموعة من الطالبات المهتمات ، تم تعريفهن بالربنامج ١
المحاسبي موضوع الفعالية وكيفية استخدامه ، باإلضافة الى أهميته في إضافة خبرة الى سيرتهن الذاتية . 
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College Map 

٠٦/ ٠٤ / ٢٠٢١ التاريخ الثالثاءاليوم
ساعةعدد ساعات البرنامج  ٠٨:٠٠إلى:  ٠٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
أ.نور خفاجةإشرافقسم العلوم المالية العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

o أخرى
١٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف بمشروع التخرج ) خريطة الكلية  ( ١

شرح طريقة استخدام هذا التطبيق في المستقبل  ٢

عرض الفئات المستفيدة من هذا المشروع  ٣

 * وصف الفعالية

تمت الفعالية في وقتها المحدد عبر برنامج زووم وبحضور مجموعة من الطالبات المهتمات ١

 عرض الواجهات االساسية التى من خاللها يمكن استخدام هذا التطبيق  ٢

التعريف بالفئات المستفيدة وطريقة االستفادة من هذا التطبيق  ٣
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College Map 

١٧/ ٠٨  التاريخ الثالثاءاليوم
ساعةعدد ساعات البرنامج  ٠٨:٠٠إلى:  ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلدارية	وخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
د.أمين غيالنإشرافقسم الحاسب االلي العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

o أخرى
55عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تعريف بكل مايخص الذكاء االصطناعي ١

اإلطالع على ماسيبدوا عليه الذكاء االصطناعي في المملكة٢٠٣٠ ٢

معرفة مدى انتشار الذكاء االصطناعي في الفترة األخيرة ٣

 * وصف الفعالية

تمت الفعالية في وقتها المحدد عبر برنامج زووم وبحضور مجموعة من الطالبات المهتمات ، تم تعريفهن بالربنامج ١
خريطه الطلية موضوع الفعالية وكيفية استخدامه ، باإلضافة الى أهميته في إضافة خبرة الى سيرتهن الذاتية . 

تم عرض الواجهات االساسية التى من خاللها يمكن استخدام هذا التطبيق  ٢

التعريف في الفيئات المستفيده و كيف ممكن االستفادة من هذا التطبيق  ٣
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About pc expansion cards 

١٠/ ٠٨  التاريخ الثالثاءاليوم
نصف ساعةعدد ساعات البرنامج  ١٢:٠٠إلى:  ١١:٣٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلدارية	وخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
د.أمين غيالنإشرافقسم الحاسب االلي العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o أخرى
٢5عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

شرح مفهوم بطاقات التوسعة   ١
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 االستثمار في المملكة العربية السعودية

 األربعاءاليوم
٣١/ مارس / ٢٠٢١ التاريخ الخميس

١ / ابريل / ٢٠٢١
 ٤:٢٠عدد ساعات البرنامج  ١٢:٢٠إلى:  ٠٨:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم المالية	وكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
د.أمين غيالنإشرافقسم الحاسب االلي العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o أخرى
٦٢عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تنمية القدرة على البحث ١

التعرف على بيئة االستثمار في المملكة ٢

توضيح أهمية العمل بفعالية في شكل مجموعات ٣

تحديد مهارات التواصل اللفظي و الشفهي وما تتطلبه من وسائل تكنولوجية ٤

 * وصف الفعالية

بحث جماعي حول االستثمار في المملكة العربية السعودية١

عرض و تقديم لكل مجموعة لموضوع البحث٢
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Voice control Car through Arduino 

٣١٢١ مارس / ٢٠٢١ التاريخاالحداليوم
 ساعةعدد ساعات البرنامج  ٠5:٠٠إلى:  ٠٤:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والمالية	قسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
د.روبيناإشرافقسم الحاسب االلي العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o أخرى
5٢عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

١  To make the students aware about the trending technology

٢ To demonstrate how it works

٣ To explain the relevance of the topic with the Graduation Project

 * وصف الفعالية

١The workshop explained the Arduino pin diagram, the programming IDE, and alao the block program-
ming used to create the mobile application.

٢The communication used in the programming was Bluetooth and through an IC HC-05.

٣
The voice command was given through mobile phone and was transferred to HC٠5- through bluetooth 

of phone. And from HC٠5- it was given to Arduino UNO and it made the motors of the robot car go 
forward, backward, right, left or stop
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  اللقاء الثاني لإلشراف االكاديمي

٢٧ / ٦ / ١٤٤٢ هـ التاريخالثالثاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ١:٠٠إلى:  ١١:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
حنان الشهريإشراف وحدة االشراف االكاديمي العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	
طالبات كلية المجتمعo ) منسقات وحدة االشراف االكاديمي(

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o أخرى
جميع أعضاء هيئة التدريسعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تعريف المنسقين األكاديميين باألقسام بمهام المشرف األكاديمي وبدورهم شرحها للمشرفين األكاديميين.   ١

تعريف منسقين وحدة اإلشراف األكاديمي باألقسام بكيفية االستفادة من خدمات مركز المرشدين في نظام ٢
سجالت الطالب 

حث المنسقين األكاديميين على عقد اجتماع مع المشرفين األكاديميين وتخصيص ساعتين في الجدول لإلشراف ٣
األكاديمي 

عرض بعض النقاط المهمة التي يجب على المنسقين مناقشتها مع المشرفين األكاديميين مثل ما يتعلق بالتعثر ٤
واالنسحاب والحرمان والئحة االختبارات 

توجيه المنسقين األكاديميين باألقسام على عمل حصر لمقررات المرغوبة بالفصل الصيفي. 5

جمع رغبات الطالب للمقررات المراد فتحها في الفصل الصيفي ٦

 * وصف الفعالية

١

تم عقد لقاء مع المشرفين األكاديمين والتوضيح لهم بمهام المشرف األكاديمي والخدمات الموجودة في نظام 
سجالت الطالب لإلشراف األكاديمي ومناقشة بعض الصالحيات الخاصة بالنظام مثل / اإلنسحاب والحرمان ..الخ 
وتوجيههم بضرورة اإلطالع على اللوائح واألدلة كما تم توجيه المشرفين األكاديمين لحصر المقررات المرغوبة من 

الطلبة بالفصل الصيفي.
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  اللقاء االول لإلشراف االكاديمي

١٠ / ٣ / ١٤٤٢ هـ التاريخالثالثاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ١٢:٠٠إلى:  ١١:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
حنان الشهريإشراف وحدة االشراف االكاديمي العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o أخرى
جميع أعضاء هيئة التدريسعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف بمهام المشرف األكاديمي  ١

تعريف االعضاء الجدد بكيفية االستفادة من خدمات مركز المرشدين في نظام سجالت الطالب ٢

حث األعضاء على عقد اجتماع مع الطالبات ومناقشة تقدمهم األكاديمي وتخصيص ساعتين في الجدول لإلشراف ٣
االكاديمي 

عرض بعض النقاط المهمة التي يجب على المشرفين مناقشتها مع الطالبات مثل ما يتعلق بالتعثر واالنسحاب ٤
والحرمان والئحة االختبارات 

جمع رغبات الطالب للمقررات المراد فتحها في الفصل الثاني  5

جمع رغبات الطالب للمقررات المراد فتحها في الفصل الصيفي ٦

 * وصف الفعالية

١

تم عقد لقاء مع المشرفين األكاديمين والتوضيح لهم بمهام المشرف األكاديمي والخدمات الموجودة في نظام 
سجالت الطالب لإلشراف األكاديمي ومناقشة بعض الصالحيات الخاصة بالنظام مثل / اإلنسحاب والحرمان ..الخ 
وتوجيههم بضرورة اإلطالع على اللوائح واألدلة كما تم توجيه المشرفين األكاديمين لحصر المقررات المرغوبة من 

الطلبة بالفصل الثاني.
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ورشة صناعة السعادة )التفاؤل(

٢ / ٢ / ١٤٤٢ هـ التاريخالثالثاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ١٢:٠٠إلى:  ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
مركز االرشاد الجامعي  إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية العلمي /المنسقات

وكالة الشؤون األكاديمية 

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

o أخرى
٦عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

اكساب المتدربة مهارة  التفاؤل و التفكير اإليجابي ١

شرح القدرة على مراقبة األفكار و وتحويل السلبية منها الى إيجابية .٢

توضيح مدى القدرة على تنمية التفاؤل  وحسم األفكار التشائمية ٣

تنمية مهارات التحدث اإليجابي مع الذات٤

 * وصف الفعالية

ورشة تدريبيه تتضمن بعض األنشطه والتمارين ذات الصلة بنشر روح السعادة والتفاؤل.١
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ورشة الوعي الذاتي

١٧ / ٧ / ١٤٤٢ هـ التاريخالثالثاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ١٢:٠٠إلى:  ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى 

 الوحدة اإلدارية /النادي
مركز االرشاد الجامعي  إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية العلمي /المنسقات

وكالة الشؤون األكاديمية 

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى ) طالبات المسار العلمي (  	
١٢عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعرف على مفهوم الوعي بالذات .  ١

التعرف على أهمية الوعي الذاتي في حياتهم ٢

شرح تأثير الوعي بالذات على النجاح المهني ٣

توضيح آليه استخدام استراتيجيات تنمية مهارات التعبير عن المشاعر والوعي بالذات ٤

 * وصف الفعالية

ورشة تدريبيه مع بعض األنشطة.١
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                           صحتك حياة )بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السمنة(

٢٠ / ٧ / ١٤٤٢ هـ التاريخالخميساليوم
٦ ساعاتعدد ساعات البرنامج٠٢:٠٠  مإلى:  ٠٨:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
مركز االرشاد الجامعي  إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

وكالة الشؤون األكاديمية 

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى )طالبات جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل ومنسوبيها 	
جميع طلبة الجامعة ومنسوبيها عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

رفع الوعي الصحي بأهمية اتباع نمط حياة صحي وخفض نسبة انتشارها  ١

أهمية اتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة السمنة ٢

 * وصف الفعالية

فعالية اشتملت على حملة بمواقع التواصل االجتماعي لمدة أسبوعين إضافة الى ندوه بعنوان التدخالت النفسية ١
والصحية لذوي السمنة أثناء جائحة كورونا.
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انا بالذات )ال للتنمر( بمناسبة اليوم العالمي للتنمر 

٢٩ / ٦ / ١٤٤٢ هـ التاريخالخميساليوم
٦ ساعاتعدد ساعات البرنامج٠٢:٠٠  مإلى:  ٠٨:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

أخرى	

 الوحدة اإلدارية /النادي
مركز االرشاد الجامعي  إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

وكالة الشؤون األكاديمية 

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

أخرى )طالبات جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل ومنسوبيها 	
جميع طلبة الجامعة ومنسوبيها عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

رفع الوعي بين الطلبة بمشكلة التنمر وتأثيراتها وسبل التصدي لها  ١

رفع الوعي لدي منسوبي الجامعة بمشكلة التنمر وطريقة التعامل معها في ظل اللوائح السلوكية٢

 * وصف الفعالية

فعالية اشتملت على ورش تدريبيه توعويه للطلبة ومنسوبي الجامعة ١

نشر مجموعة من المنشورات التوعوية ذات الصلة بالفعالية عبر مواقع التواصل االجتماعي 
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ورشة التواصل الرحيم 

٣٠ / ٣ / ١٤٤٢ هـ التاريخالثالثاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ١٢:٠٠إلى:  ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
مركز االرشاد الجامعي  إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

وكالة الشؤون األكاديمية 

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٩عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تحويل لغة الحكم واالنتقاد إلى الفهم والتواصل الفعال مع اآلخر ١

 * وصف الفعالية

ورشة تدريبية مع بعض االنشطة والتمارين التي شرحت أنماط وطرق التواصل الرحيم ١
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  ورشة  حقوقي وواجباتي الجامعية

١٦ / ٢ / ١٤٤٢ هـ التاريخالثالثاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ١٢:٠٠إلى:  ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
قسم العلوم الماليةoوكالة الشؤون األكاديمية	

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o) أخرى ) مرشدات كلية المجتمع

 الوحدة اإلدارية /النادي
مركز االرشاد الجامعي  إشرافوحدة الخدمات اإلرشادية – مقر الدمام العلمي /المنسقات

وكالة الشؤون األكاديمية 

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
١٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تحقيق مجتمع جامعي متجانس وتنمية ثقافة العدل واالنصاف وتبصير الطالبات بحقوقهن وااللتزامات عليهن ١

 تبصير الطالبة بأهمية استخدام النظام واألسلوب الالئق في المطالبة بالحقوق ٢

تعريف الطالبة بواجباتها االكاديمية وغير االكاديمية ٣

 * وصف الفعالية

ورشة تدريبه إضافة الى مجموعه من األنشطة والتمارين التي ساهمت في ترسيخ معرفة أهم الحقوق و الواجبات.١
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سيمنار علمي بعنوان ) كيفية اختيار المجلة العلمية المناسبة للنشر وتجنب المجالت المفترسة(

٢٠٢١/٣/٩ التاريخالثالثاءاليوم

 ٦:٠٠التوقيت من:
ساعتينعدد ساعات البرنامج٨:٠٠ مإلى:م

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديمية	قسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
د.فوزية الشمريإشراف د.منى حليم العلمي /المنسقات

د.منى حليم 

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٢٢عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

شرح طريقة البحث عن تخصص المجلة المناسب ١

تحديد آلية التعرف القيمة العلمية وقوة المجلة٢

توضيح طريقة مواجهة التكاليف العالية للنشر٣

 استعراض طريقة تحديد المدة التي تستغرقها المجلة لقبول ونشر البحث٤

5

تدريب علمي على:
البحث داخل سكوبس

Master Journal list  البحث داخل
البحث داخل مواقع دوار النشر العالمية 

DOAJ البحث داخل موقع
الكشف عن مجلة وتحديد إذا ما كانت دولية او محلية 

 * وصف الفعالية

سيمنار بحث علمى بعنوان طريقة اختيار المجلة العلمية المناسبة للنشر و تجنب المجالت المفترسه يهدف الى اثراء ١
الجوانب البحثية والمعرفية  لدى األعضاء بكلية المجتمع  .
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التطوير المالي والنمو االقتصادي: اختبار تجريبي لبلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

١٧ /    ٨  /١٤٤٢هـ  التاريخالثالثاءاليوم
ساعة ونصفعدد ساعات البرنامج٨:٠٠ مإلى:  ٦:٣٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديمية	قسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
د.فوزية الشمريإشرافتقديم / د. نوفل محفوظ العلمي /المنسقات

د.منى حليم 

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٨عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تبحث هذه الورقة في العالقة بين النمو االقتصادي والنظام المالي كما تناقش التنمية المالية على النمو في  ١
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، مع محاولة معرفة كيف يتجلى هذا التأثير وتحت أي ظروف سيكون إيجابًيا.

بناء مؤشر التنمية المالية٢

تقدير العالقة بين التنمية المالية والنمو االقتصادي بناًء على مجموعة من دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ٣
خالل الفترة ١٩٩٠-٢٠١٤

 * وصف الفعالية

فعالية تهتم بمناقشة قضية تأثير التنمية المالية .١

يخصص القسم األول لمراجعة العالقة بين التنمية المالية والنمو االقتصادي.٢

القسم الثاني سيتعرض منهجية لبناء مؤشر التنمية المالية للبلدان في العينة )دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا( ٣
التي سيتم استخدامها في نموذج تجريبي

في القسم الثالث يقدم النموذج المستخدم والنتائج وتفسير الدراسة التجريبية.٤
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مناقشة بحث بعنوان دور اإلدارة المدرسية في رعاية الطالبات الموهوبات من وجهة نظر معلمات منطقة الدمام 
الشرقية بالسعودية

١٩ /  ٢٠٢٠/١١  التاريخالخميساليوم
٤5 دقيقةعدد ساعات البرنامج  ٧:٤5إلى:  ٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلدارية	وخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
د ريم مطاحنإشرافقسم العلوم االدارية العلمي /المنسقات

د. فوزية الشمري

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
٨عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

الكشف عن دور المدرسة في رعاية الطالبات الموهوبات في منطقه الدمام   ١

كشف الفروق في درجة دور اإلدارة المدرسية  في رعاية الطالبات الموهوبات من وجهة نظر معلمات مدينة الدمام ٢
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Q1-Q2  سمينار علمي بعنوان خطوات النشر في المجالت العلمية المحكمة

١٠ /    ٢  /١٤٤٢هـ  التاريخاالربعاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ٩:٠٠إلى:  ٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديمية	قسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
 العلمي /المنسقات

وكالة الشؤون التدريب
 د .منى حليمإشرافوالدراسات العليا والبحث العلمي

د. فوزية الشمري

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٣٢ عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

اثراء البحث العلمى بالكلية  ١

٢Q٢,Qالتعرف على خطوات النشر في المجالت العلمية المحكمة ١

نشر الوعى لدى األعضاء بأهمية النشر في المجالت العلمية ذات التنصيف العالى ٣

 * وصف الفعالية

سمينار علمى بعنوان النشر في المجالت العلمية المحكمة  Q1,Q2 مقدمة من أحد أعضاء قسم العلوم المالية ١
بكلية المجتمع
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سمينار بحث علمى
لمناقشة بحث بعنوان

 The mediating Role of the Capital Structure, Growth Rate , and Dividend Policy in the Relationship
Between Return on Equity and Market to Book Value

٢٢ /  ١٤٤٢/٣هـ  التاريخاالحداليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ٩:٠٠إلى:  ٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديمية	قسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
 د .منى حليمإشرافقسم العلوم المالية العلمي /المنسقات

د. فوزية الشمري

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
١٩ عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

إثراء البحث العلمي وتطويره بأحدث الموضوعات وطرق البحث المستخدمة ١

التأكيد على أهمية المجموعات البحثية٢

اكتساب العديد من الخبرات النظرية و العملية و العلمية٣

 * وصف الفعالية

سمينار بحث علمي ألحد الموضوعات الهامة التي تهدف الى اثراء الجوانب البحثية و المعرفية لدى األعضاء بكلية ١
المجتمع 
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 )Blockchain based Applications( محاضرة بعنوان

٣٠ /  ١١  /٢٠٢٠  التاريخ االثنيناليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ٩:٠٠إلى:  ٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والمالية	قسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
 العلمي /المنسقات

ا.د. هاني اليماني
 أستاذ هندسة البرمجيات – جامعة

فانشو - كندا
إشراف

د. فوزيه الشمري )وكيلة الكلية للدريب 
و البحث العلمي(

د. هبه البية )رئيسة قسم الحاسب(

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٢٢  عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف ب Blockchain وسماته وعيوبه  ١

التعرف علي مجاالت تطبيقه في مجال االعمال ٢

٣blockchain التعرف على التحديات واألفكار البحثية التي يمكن تناولها في مجال

 * وصف الفعالية

محاضره عن Blockchain  و تطبيقاته في مجال األعمال عبر برنامج زووم. ١
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     SCIVAL    الخدمات المقدمة من عمادة البحث العلمي

٣ /    ٣  /١٤٤٢هـ  التاريخالثالثاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ١٢:٠٠إلى:  ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
د. فوزيه الشمريإشرافوحدة البحث العلمي   أ. ريم القرعاوي العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمعoأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٧٢   عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعرف على SCIVAL   وكيفية التسجيل فيه وما يقدمه من خدمات للمستفيدين من األعضاء   ١

التعرف على الخدمات المقدمة من قبل عمادة البحث العلمي ٢

بناء ثقافة البحث العلمي ونشرها في الكلية٣

 * وصف الفعالية

محاضره عن Blockchain  و تطبيقاته في مجال األعمال عبر برنامج زووم. ١
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تلوين األفالم القديمة بين الحاضر و الماضي

5 /    ٧  /١٤٤٢هـ  التاريخاالربعاءاليوم
ساعتينعدد ساعات البرنامج  ١٢:٠٠إلى:  ٧:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
oمقر كلية المجتمع بالدمام

مقر كلية المجتمع بالقطيفo )عن بعد(القاعة
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدة	وكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والمالية	قسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
أستاذ مشارك كليه الحاسبات جامعه إشراف  د. نورا السمري العلمي /المنسقات

جدة.

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
٢٨    عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تعريف المجتمع و الباحثين بتقنيات تلوين الصور و األفالم القديمة و حفظ التراث  ١

 * وصف الفعالية

توضيح الفرق بين الصور الملونة والغير ملونة١

التعريف بمشكلة التلوين٢

شرح أهم تقنيات التلوين قديما و حديثا٣
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احسان

طوال العام الدراسي التاريخ االحداليوم
-عدد ساعات البرنامج  ٠٠:٠٠إلى:  ٠٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
نورة الجبر - رنا السريع إشرافنادي وسم – العالقات العامة العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
٢٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

نشر معنى االحسان والعمل به داخل الكلية وخارجها ١

 * وصف الفعالية

تم توزيع ١٤ سلة غذائية على العامالت في الكلية ١

تم توزيع 5٤ كسوة شتاء على عامالت وعمال الكلية ٢

تم توزيع ٣٠ وجبة خفيفة مع مشروب الشاي على الُعمال خارج الكلية ٣

تم توزيع ٢٢ وجبة فطور في رمضان على الُعمال خارج الكلية ٤
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مفكرة رمضان اليومية 

١٣/ ٤/ ٢٠٢١ التاريخ االحداليوم
-عدد ساعات البرنامج  ٠٠:٠٠إلى:  ٠٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

القاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
أخرى	

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
نورة الجبر - رنا السريع إشرافنادي وسم – العالقات العامة العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامة	أعضاء الهيئة اإلدارية	

أخرى	
اليوجد حتى اآلن رقم مشاهدات ثابت عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

نشر األجواء الروحانية في شهر رمضان المبارك ١

 * وصف الفعالية

سلسلة من األدعية يتم نشرها بشكل يومي طيلة شهر رمضان المبارك ترسل عبر البريد اإللكتروني للعالقات ١
العامة مع نشرها عبر مواقع الكلية االجتماعية في تويتر وسناب شات و الواتس اب 
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القهوة المختصة 

١٢ /    ١١  /٢٠٢٠  التاريخالخميساليوم

  ١٠:٠٠التوقيت من:
 ١١ ساعةعدد ساعات البرنامج١٠:١١  مإلى:ص

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
نورة الجبرإشراف  نادي أفانين العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
٢5٦٠ مشاهدة عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

معرفة طرق تحضير القهوة وانواعها  ١

 * وصف الفعالية

فيديو يشرح طريقة تحضير القهوة والتعرف على أنواعها ١
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تنسيق الزهور 

٢٩ /    ٩  /٢٠٢٠  التاريخالثالثاءاليوم

  ١٠:٠٠التوقيت من:
 5 دقيقةعدد ساعات البرنامج١٠:5  مإلى:ص

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

القاعة مقر كلية المجتمع بالقطيف	
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
نورة الجبرإشراف  نادي أفانين العلمي /المنسقات

عهود الخالدي

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
٢٤٣٨ مشاهدة عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

التعريف بطرق تنسيق الزهور ١

شرح عن الزهور وأنواعها ٢

تلخيص أدبيات الزهور وما ارتباط بها من أفكار ومعاٍن ٣

 * وصف الفعالية

فيديو قصير لتنسيق بوكيه من الزهور باإلضافة إلى معلومات عن الزهور . ١
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فعالية اليوم الوطني

٢٧ /    ٩  /٢٠٢٠  التاريخ االحداليوم

  ١٠:٠٠التوقيت من:
ساعتينعدد ساعات البرنامج١٢:٠٠  مإلى:ص

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

 بهو الكليةالقاعة
مقر كلية المجتمع بالقطيفo مبنى ١

oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
 العلمي /المنسقات

األندية الطالبية الالمنهجية
نورة الجبرإشراف ) وسم – أفانين – نقرأ (

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
٢٠٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

االحتفاء باليوم الوطني ١

استعراض أمجاد و أنجازات المملكة في السنوات االخيرة٢

زيادة االنتماء و الوالء للوطن٣

نشر أجواء السعادة و الفرح في المناسبة الوطنية ٤

 * وصف الفعالية

تم وضع توزيعات عبارة عن ) بروش العلم السعودي ( و شوكوالتة بثيم الهوية السعودية لالحتفال ١
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يوم األم العالمي

٨ /    ٣  /٢٠٢١  التاريخ االحداليوم

  ١١:١5التوقيت من:
-عدد ساعات البرنامج-إلى:ص

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
 العلمي /المنسقات

األندية الطالبية الالمنهجية
نورة الجبرإشراف )  وسم – أفانين (

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

oأعضاء الهيئة اإلدارية	الدعوة عامة

oأخرى
١٦٧٨عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

االحتفاء بمناسبة يوم األم العالمي ١

التذكير بعظم دور األم في االسالم٢

المشاركة الفعالة مع الطالبات في هذه المناسبة ٣

 * وصف الفعالية

االحتفاء بيوم االم العالمي عن طريق تغريدة في تويتر األنشطة ١
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يوم المرأة العالمي 

٨ /    ٣  /٢٠٢١  التاريخ االحداليوم

  ١١:٣٠التوقيت من:
-عدد ساعات البرنامج-إلى:ص

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
 العلمي /المنسقات

األندية الطالبية الالمنهجية
نورة الجبرإشراف )  وسم – أفانين (

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامة	أعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
5١٣ مشاهدةعدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

المشاركة في المناسبة العالمية ١

 تسليط الضوء على الدور الذي تمارسة المرأة في الحياة٢

توضيح حقوق وواجبات المرأة٣

 * وصف الفعالية

االحتفاء بيوم االم العالمي عن طريق تغريدة في تويتر األنشطة ١
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يوم المعلم 

١١ /    ١٠  /٢٠٢١  التاريخ االحداليوم
٢عدد ساعات البرنامج ١٢:٠٠إلى: ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o) أخرى ) مرشدات كلية المجتمع

 الوحدة اإلدارية /النادي
نورة الجبرإشراف نادي أفانين العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
5٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

االحتفاء بيوم المعلم  ١

تسليط األضواء على الدور التنموي الذي يمارسة العلم ٢

توضيح حقوق وواجبات المعلم٣

 * وصف الفعالية

المشاركة في اليوم العالمي للمعلم بتوضيح آثره على المجتمع كما تم توزع ) عالق للباب بعبارة يرجى عدم االزعاج ١
لدي محاضرة اآلن ( 
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موعد مع كتاب 

١٩ / ١١  /٢٠٢٠  التاريخ االحداليوم
٢عدد ساعات البرنامج ١٢:٠٠إلى: ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

 بهو الكليةالقاعة
مقر كلية المجتمع بالقطيفo مبنى2

oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
نورة الجبرإشراف نادي نقرأ العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

طالبات كلية المجتمع	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
٣5عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تعزيز روح القراءة واقتناء الكتب   ١

 * وصف الفعالية

تنظيم فعالية قائمة على اقتناء كتاب دون معرفة اسمه ويتم االختيار بناء على الجملة الخارجية المدونة على التغليف ١
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يوم الموظف 

١ / ٣  /٢٠٢١  التاريخاالثنيناليوم
٢عدد ساعات البرنامج ١٢:٠٠إلى: ١٠:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
مقر كلية المجتمع بالدمام	

القاعة oمقر كلية المجتمع بالقطيف
oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

oأخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
نورة الجبرإشرافنادي وسم العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم	طالبات كلية المجتمع

الدعوة عامةoأعضاء الهيئة اإلدارية	

oأخرى
٢٠٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

االحتفاء بيوم الموظف العالمي   ١

 * وصف الفعالية

تم االحتفاء بيوم الموظف العالمي والمصادف تاريخ ١ مارس ١
وذلك لشكرهم على مجهوداتهم واالحتفاء بمنجزاتهم
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 ضمن فعاليات األسبوع اإلرشادي األول - ورشة تفاعلية بعنوان ) المذاكرة الممتعة و خطوات نحو التميز الجامعي(

١٦ /    ٧  /١٤٤٢هـ  التاريخاألحداليوم
 ساعةعدد ساعات البرنامج ٣:٠٠إلى: ٢:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
	

 مقر كلية المجتمع بالدمام –
شطر الطالب بالراكة

 )عن بعد(القاعة )بنين فقط (
zoom oمقر كلية المجتمع بالقطيف

oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
 د. نوفل عمر محفوظإشرافشطر الطالب بالراكة العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
١٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تهدف الورشة التفاعلية إلى تعزيز دافعية الطالب الجامعيين بالكلية نحو المذاكرة  ١

 * وصف الفعالية

 كان هناك خالل اللقاء حوار و نقاش مع الطالب وليس فقط إستعراض معلومات ١
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 ضمن فعاليات األسبوع اإلرشادي الثاني - ورشة تفاعلية بعنوان )ٕادارة قلق االختبار. خطوة نحو النجاح (

٢5 /    ٧ /١٤٤٢هـ  التاريخالثالثاءاليوم
 ساعةعدد ساعات البرنامج ٣:٠٠إلى: ٢:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
	

 مقر كلية المجتمع بالدمام –
شطر الطالب بالراكة

 )عن بعد(القاعة )بنين فقط (
zoom oمقر كلية المجتمع بالقطيف

oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
 د. نوفل عمر محفوظإشرافشطر الطالب بالراكة العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
١٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

 تهدف الورشة التفاعلية إلى تعريف الطالب بمفهوم قلق االختبار وآليات التعامل معه  ١

 * وصف الفعالية

  كانت الورشة التفاعلية فرصة إلرشاد الطالب إلى أنماط نفسية إيجابية للتعامل مع القلق وتحسين اآلداء ١
األكاديمي في الحياة الجامعية 
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 ضمن فعاليات األسبوع اإلرشادي الثالث - ورشة تفاعلية بعنوان )صناعة التفأول في الحياة الجامعية (

٨ /    ٨  /١٤٤٢هـ  التاريخاألحداليوم
 ساعةعدد ساعات البرنامج ٣:٠٠إلى: ٢:٠٠التوقيت من:

مقر التنفيذ
	

 مقر كلية المجتمع بالدمام –
شطر الطالب بالراكة

 )عن بعد(القاعة )بنين فقط (
zoom oمقر كلية المجتمع بالقطيف

oأخرى

الجهة المنظمة/ المنّفذة

oمكتب العميدةoوكالة شؤون التدريب 
 والدراسات العليا والبحث العلمي

oوكالة الشؤون اإلدارية والماليةoقسم الحاسب اآللي
oوكالة الشؤون األكاديميةoقسم العلوم المالية

oوكالة الدراسات والتطوير 
قسم العلوم اإلداريةoوخدمة المجتمع

o أخرى

 الوحدة اإلدارية /النادي
 د. نوفل عمر محفوظإشرافشطر الطالب بالراكة العلمي /المنسقات

الفئات المستهدفة

oأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمoطالبات كلية المجتمع

oأعضاء الهيئة اإلداريةoالدعوة عامة

oأخرى
١٠عدد المستفيداتم

 أهداف البرنامج

تهدف الورشة إلى بث روح التفاؤل اإليجابي للطالب بالكلية لمزيد البذل و العطاء لتحقيق النجاح و التميز ١

 * وصف الفعالية

 كانت الورشة فرصة للحوار و النقاش مع الطالب عن صناعة التفاؤل في الحياة الجامعية كشرط أساسي للنجاح و ١
التميز
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خطابـــات
الشكــــــر والتقديـــــــر
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ـ ِبحمـــِد الّله َوتوِفيــِقه َتمَّ






