
التقرير السنوي
للــنــادي الــعـــلـمــي
واألنشطة المنهجية

 ١٤٤٠هـ



بسم الله الرحمن الرحيم





شكر وعرفان

اليوم وحينما نقف أمام حصاد عام ونتاج جهد مضى، نستعرض كيف كّنا وأين وصلنا.

ال يسعنا في هذا المقام سوى أن نشكر تلك األنامل البيضاء التي كانت لنا خير سند في 

تحقيق أهداف وطموحات وكالة الشؤون الطالبية في كلية المجتمع. 

قلوب وهبت العطاء بسخاء فكانت ينبوع ال ينضب.

فشكرًا من القلب لمعالي مدير جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل حفظه الله الدكتور عبدالله الربيش

ولسعادة عميد شؤون الطالب الدكتور علي بن طراد الدوسري والشكر موصول لكل من شارك 

في أنشطة وبرامج وأندية وكالة الشؤون الطالبية من أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية بالكلية.

كما اليفوتنا الشكر لألنامل الذهبية التي ساهمت في إخراج هذا التقرير

األستاذة: نورة الجبر - شهد الجالل.





الحمدلله رب العالمين 

والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اطلعت بسرور على تقرير النادي العلمي و األنشطة المنهجية لوكالة الشؤون الطالبية 

وسرتني حداثة األنشطة والتماسها الهتمامات الفئة العمرية للطالبات، وهدفها السامي في 

توسيع مدارك الطالبات بما يهيؤهن لالنخراط في سوق العمل، كما أسعدني التميز 

في اإلخراج والعرض ومراعاة الجوانب التشويقية والجمالية.

نشكر سعادة وكيلة الكلية للشؤون الطالبية على دعمها ومتابعتها المستمرة.

والشكر والتقدير لجهود جميع العاملين إلنجاز هذا العمل ،مشرفات األندية العلمية 

وكوادر تعليمية وطالبية وإدارية على أفكارهم اإلبداعية وبرامجهم الرائعة وتنفيذهم المتميز.

نسأل الله تعالى للجميع التوفيق، ودعواتنا لمزيد من التميز.

عميدة كلية المجتمع

د. حورية بنت محمد العتيبي





وكيلة شؤون الطالبات بكلية المجتمع

د. فوزية بنت حمدان الشمري

الحمدلله الذي علم بالقلم علم األنسان مالم يعلم والصالة والسالم على سيدنا محمد

الهادي األمين وسيد المرسلين عليه أفضل الصالة والتسليم، أما بعد:

يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للنادي العلمي و لألنشطة المنهجية 

لوكالة شؤون الطالبات في كلية المجتمع، حيث نطوي به عامًا من البذل والعطاء نتمناُه 

محسوبًا لنا ونسأل الله أن ال يكون محسوبًا علينا فقد تميز هذا التقرير 

برصد الحراك في النادي العلمي واألنشطة المنهجية لوكالة شؤون الطالبات

 خالل العام الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩ هـ. وهنا الننسب النجاح إلى شخص أو فرد 

بل إلى اسرة متكاملة من إدارة وأعضاء من الهيئة التعليمية واإلدارية وعلى رأسهن 

طالبات يميزهن الترابط والتالحم وروح الفريق، فقد قدموا كل مالديهن 

من وقت وجهد في ظهور األنشطة بهذا الشكل واإلتقان.

أسعد الله أيامكم  بطاعته، واستعملنا وإياكم في رضاه.





أنشطة النادي العلمي



النشاط: مشروع رائدة الكلية 

إشراف: د.فوزية الشمري أ.أمل الفريان أ.فاطمة الهمشري

             أ.سهير الفكي أ.نوره الصالحي أ.العنود القحطاني 

 الفائزة: الطالبة. أنوار صالح عبود



السعي في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ من خالل استكشاف أفكار ومشروعات ريادية 

وابداعية لدى طالبات كلية المجتمع في فرع الدمام والقطيف.

تعزيز ودعم األفكار المبدعة والخالقة للطالبات.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

تنمية مواهب االبتكار لدى الطالبات ونشر ثقافة االبتكار.

االكتشاف المبكر للطالبات المتميزين ، ودعمهم علميا ومعنويا، وتوفير المناخ المناسب لصقل مواهبهم.



النشاط: الحاسب واإلعاقة  

إشراف: أ.العنود القحطاني أ.سهير الفكي

117عدد المستفيدات:       طالبة



توضيح وشرح إمكانيه الحاسب اآللي التي تخدم ذوي االحتياجات الخاصة.

  Microsoft office تدريبهم على استخدام

األهداف الرئيسية



النشاط:
مسابقة تصميم شعار النادي العلمي

إشراف:
د. فوزية الشمري 

أ. أمل الفريان 
أ. فاطمة الهمشري 

أ. سهير الفكي
أ. نوره الصالحي

أ.  العنود القحطاني
الفائزة:

 الطالبة. نورة طارق الجعفر

 



دعم الطالبات المبدعات في التصاميم من طالبات كلية المجتمع بالدمام والقطيف.

األهداف الرئيسية



النشاط: ورشة أهم حقوق العمل وواجباته 

إشراف: أ.نوره الصالحي

تقديم: أ. بدور الزامل

40 عدد المستفيدات:       طالبة



أن تتعرف الطالبة على حقوقها في العمل.

أن تتعرف الطالبة على انواع عقود العمل.

أن تتعرف الطالبة حقوقها باإلجازات المنصوص عليها من الخدمة المدنية.  

أن تتعرف الطالبة على واجبات العمل.

األهداف الرئيسية



أنشطة نادي إدارة األعمال





النشاط: مشاريع محاسبية

المقرر: مبادئ المحاسبة المالية

إشراف: د. ريم مطاحن  م.عهود الفيحاني

227عدد المستفيدات:       طالبة



تطبيق فهم المقرر وربطه بسوق العمل من خالل المشاريع التي تقدمها الطالبات.

تنمية مهارات المحاسبة.

التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات الحسابية المثبتة في الدفاتر ومدى االعتماد عليها.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

إكتشاف ما قد يوجد من اخطاء محاسبية بالدفاتر والسجالت.

تحديد نتيجة اعمال المنشأة من ربح وخسارة.

تحديد المركز المالي للمنشأة.

توفير المعلومات الالزمة لعمليات الرقابة على اعمال المنشأة.

اإلحتفاظ بسجالت منتظمة لجميع العلميات المالية.

تنمية مهارة روح العمل الجماعي.

تنمية مهارة اإللقاء وتقديم العروض لدى الطالبات.



النشاط: يوم التوعية القانونية التجارية

المقرر: مبادئ القانون

إشراف: م.ع مشاعل الحربي

117عدد المستفيدات:       طالبة



ربط المقرر الدراسي بالحياة العلمية للطالبة.

توعية الطالبات بأهمية البحث العلمي وتحفيزهم على المشاركة والتحليل واإلستقصاء وإبداء آرائهم.

نشر الوعي القانوني للطالبات وتنمية مهارة التحليل القانوني.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

التعرف على مجاالت تطبيق القواعد القانونية في الحياة الواقعية والدراسية.

كسب مهارة العمل الجماعي.

تنمية مهارة اإللقاء والخطابة لدى الطالبات وتحضيرهن لسوق العمل.



275

النشاط:
تصميم شركات مبنية على اسس منهجية

المقرر: 
مبادئ اإلدارة

إشراف: 
أ. أمل الفريان 
أ. إيمان بقش

أ. نجالء المقبل
عدد المستفيدات:

       طالبة



التطبيق العملي لما تم تدريسه بالمنهج.

ربط التعليم بالواقع العملي.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

تحديد الخطوات الرئيسية لبدء الشركات.

توضيح المناهج العملية بالتخطيط ووضع الخطط اإلستراتيجية واألهداف الذكية للشركة.

تنظيم الهيكلة المؤسسية الخلصة بالشركة.

تطوير القيادة الفعالة داخل الشركة.

تحديد إستراتيجيات التحكم الخاصة بالشركة.



النشاط: مقدمة تعريفية عن األسواق المالية 
            والمؤسسات

المقرر: األسواق المالية والمؤسسات

إشراف: م. سلوى شراد

220عدد المستفيدات:       طالبة



مقدمة تعريفية عن األسواق المالية والمؤسسات.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

مقدمة تعريفية عن هيكلة النظام المالي بالمملكة العربية السعودية.

عرض تعريفي عن منظمة النقد العربي السعودي مهامها.

عرض تعريفي عن سوق النقد ومختلف األدوات التي يتم تداولها به.

عرض تعريفي عن اسواق األوراق المالية ببعض دول المجلس التعاوني الخليجي.



النشاط: تصميم ملصق إلستراتيجية تسويقية 

             مبنية على المستهلك

المقرر: مبادئ إدارة التسويق

إشراف: أ.العنود المغلوث

220عدد المستفيدات:       طالبة



ربط أهداف التعليم بالواقع العملي.

التطبيق العملي إلستراتيجيات التسويق.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

.STP :تحديد الخطوات الرئيسية في تصميم إستراتيجية تسويقية مدفوعة بالمستهلك - السوق

توضيح الميزة التنافسية للعرض التسويقي وتصميم البرنامج التسويقي له.

تنمية القدرات والمهارات المعرفية و مهارات التواصل المطلوبة إلنتاج وتقديم عرض تسويقي مبتكر وخالق.



154

النشاط:
Excellence of Supply Chain Management

المقرر: 
Principles Of Supply Chain Management

إشراف: 
د. سارة آدم

عدد المستفيدات:
       طالبة



تنمية المهارات ىالمعرفية واالداركية.

تحمل المسئولية وتعزيز المعرفة واالبتكارات.

االستزاده العلمية بالرجوع الي المكتبة وقراءة المراجع واالنترنت باالضافة الي المحاضرات. 

التعود علي الخدمة المجتمعية خاصة عند الطالبات ولوجوها في سوق العمل مستقبال.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

جعل الطالبات على بينة من التفاعل بين اإلنسان والحاسب.

تجهيز الطالبات للعمل في بيئات البرمجيات.

تفعيل روح التعاون بين الطالبات.



النشاط: زيارة صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة بالدمام

المقرر: تأمين المسؤولية  

إشراف: د. نوفل محفوظ أ.نهى

30عدد المستفيدات:       طالبة



تعرف الطالبات على المؤسسات التي تساعد الخريجات لدخول سوق العمل 

عبر دور فاعل في تنمية اإلقتصاد و المجتمع.

التعرف على مؤسسة صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة و جهودها لتنمية المرأة السعودية

و اإلرتقاء بها إلى مستويات عالية في األداء بإعتبارها الركيزة األساسية لتطوير المجتمع و النهوض به 

و المساهمة في اإلقتصاد الوطني و ذلك عبر اإللمام بإحتياجاتها و العمل على تسخير الطاقات الممكنة 

للوصول بها إلى أقصى درجات النجاح و التميز.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

إعداد الطالبات إلى سوق العمل عبر التعرف على هذه المؤسسة و الخدمات التي يمكن أن يحصلن عليها الطالبات

 بعد التخرج و تحفيزهن على المساهمة في خدمة المجتمع و اإلرتقاء به عبر مشاركتهن 

في اإلستثمار و المساهمة في تدعيم دور المرأة في تطوير المجتمع و النهوض به.

تحفيز الطالبات على اإلبتكار و التميز لتكون المرأة السعودية لها دور أساسي

لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ و تحقيق األهداف اإلستراتيجية لتنمية اإلقتصاد و المجتمع.



النشاط: زيارة المركز الرئيسي لمؤسسة النقد العربي السعودي

المقرر: نقود وبنوك - مبادئ اقتصاد 

إشراف:د. مني حليم   د. والء مجدي   د. سميرة خان  

25عدد المستفيدين:       طالب/ة



ربط المقرارات الدراسية بمؤسسات الدولة العامة .

التعرف على دور ومهام مؤسسة النقد فى المملكة للتمهيد لعقد نموذج محاكاة للمؤسسة.

فرصة للتوعية والتحفيز والتأهيل وكسب المهارات للتأهل لسوق العمل.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

تطبيق الجوانب النظرية على أرض الواقع "عمليًا".

نشر ثقافة المشاركة فى نفوس الطالبات.



93

النشاط:
أبدأ مشروعك 

المقرر: 
مبادئ التأمين

إشراف: 
د. يسرية عبد الجليل

عدد المستفيدات:
       طالبة



توعية الطالبات بأهمية معرفة الجوانب القانونية الالزمة لتأسيس أي مشروع أو نشاط تجاري. 

تحفيز الطالبات للبحث في كيفية تأسيس العمل التجاري واإلجراءات والموافقات الالزمة للبدء في النشاط.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

تشجيع العمل ضمن روح الفريق الواحد وتعزيز قيمة العمل الجماعي. 

تشجيع الطالبات على البدء بتأسيس مشروعاتهم المستقبلية.



النشاط: ادخار امن "كاكيبو"

Finance & Investment Risk aualysis :المقرر

Principles Of Finance - Quantitative Method

إشراف: أ.سلوى شراد أ.امنة قزق  أ.هيفاء فراد

167عدد المستفيدات:       طالبة



نشر ثقافة االدخار بين األفراد و األسر.

توعية األفراد و األسر و المشاكل التي تنتج عن االفراط في االقتراض االستهالكي.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

المساعدة بشكل فعال في تغيير العادات االستهالكية وتحديد األولويات بشكل منطقي.

المساعدة في التخطيط المالي الجيد مزايا التمويل المسؤول.



نَها   النشاط: أمِّ

المقرر: مبادئ تأمين

إشراف:د.شمس الدين البرناط د.رجب أمين 

           د.يسرية عبد الجليل أ. نافديب

300عدد المستفيدين:       مستفيد/ة



توعية دور المواطن بأهمية التأمين بانواعه المختلفة ودوره في حماية نفسه وأسرته وعمله باختياره لنوع التأمين المناسب. 

توضيح أهمية التأمين ومميزاته و المستفدين منه وأنواع المخاطر التي يتم تغطيتها وشروطه.

توضيح التأمين الصحي وأنواعه  المختلفة وشروط التغطية  وأهمية وثيقة التأمين الصحي الموحدة. 

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

توضيح التأمين علي السيارات وأنواعه و شروطه والتأمين اإلجباري على المركبات بالمملكة 

تعريف  الطالبات وحثهم علي بأهمية المشاركة المجتمعية من خالل القيام بالخدمات المجتمعية 

وتحفيزهن على المشاركة والعمل الجماعي وتشجيعهم على تقديم خدمات مجتمعية مماثلة .



100

النشاط:
  التسويق وأثره في حياتنا اليومية  

المقرر:
Principles Of Marketing

 إشراف: 
د.منى حليم

عدد المستفيدات:
       طالبة



التعرف على اهمية التسويق ودوره وأثره على حياتنا اليومية لما له من تأثير على قرارتنا وسلوكنا 

وتواصلنا مع الغير ويساعد على فهم كيفية اتخاذ قرارتنا سواء كشركات او افراد او في المجتمع ككل. 

عرض الطالبات لمشاريعهم على كافة الطالبات بالكلية التي تظهر أهمية دراسة مقرر مبادئ التسويق

ومدى استفادتهم منه .

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

العمل الجماعي والتفاعل مع المجموعة.

تطوير مهارات الحوار والنقاش والعرض وااللقاء.

تطوير وتعلم مهارة البحث واالطالع.



النشاط: فعالية المنتجات البيولوجية في كارفور 

Procurement & Supply Chain Management :المقرر

إشراف: د. محمد طاهر حليمي د. إيمان قمش د. شمس الدين برناط

300عدد المستفيدين:        مستفيد/ة



التعريف بالمنتوجات البيولوجية.

التعريف بفوائد المنتجات البيولوجية.

التوعية بأهمية استهالك المنتجات البيولوجية.

األهداف الرئيسية



النشاط:  محاضرة بعنوان حقوق وواجبات
                العامل وفق أحكام نظام العمل السعودي  

المقرر:  نظام العمل والخدمة المجتمعية

إشراف: أ.عهود الفيحاني 

80عدد المستفيدات:       طالبة



التعريف بأهم حقوق وواجبات العامل. 

التعريف بأهم أنواع عقود العمل.

معرفة االجازات المنصوص عليها في نظام العمل.

الجزاءات التأديبية لصاحب العمل.

معرفة اآلثار المترتبة على انهاء عقد العمل.

حساب مكافأة نهاية الخدمة.

األهداف الرئيسية



120

النشاط:
زيارة المدرسة الثانوية السادسة بتاروت

المقرر: 
Finance & Investment Risk Analysis

إشراف: 
أ. فاطمة الهمشري 

أ. رجاء عويساوي
عدد المستفيدات:

       طالبة



تثقيف طالبات المرحلة الثانوية بالتخصصات اإلدارية. 

التواصل مع الطالبات من خالل وسائل التواصل االجتماعي لإلجابة على استفساراتهم.

األهداف الرئيسية



 Awareness of insurance classes in Arab region :النشاط

Principles Of Insurance :المقرر

Lect.Shireen Banu :إشراف

70عدد المستفيدات:        طالبة



To provide a students in depth understanding of insurance classes.

Toprovidestudentswithanunderstandingof differenttypesofAutocar,health&medical,

property, Aviation and homeowner renter insurance in the insurance Arab region.

To develop student's now the rules and regulation to insurance contract.

To provide students with substantive knowledge presentation how insurance works, 

its buying process.

األهداف الرئيسية



النشاط: 

المقرر:  

 Lect.Shireen Banu:إشراف

100عدد المستفيدات:       طالبة

Activity on business managerial work today's world



Role of a manager for today' world.

social responsibility ethical aspects of manager.

How go green concepts works for organization.

How the top corporate companies involves if social responsibility in their business.

األهداف الرئيسية



 13

النشاط:
weatherford زيارة شركة النفط

المقرر: 
 

إشراف: 
أ. فاطمة الهمشري 

عدد المستفيدات:
       طالبة



تعريف الطالبات بطبيعة عمل شركة ويذرفور وأقسامها كمثال على الواقع العملي,

لألمور المالية والمحاسبية.

فتح المجال للفرص التدريبية للطالبات .

بناء تعاون مستقبلي بين الكلية والشركة.

األهداف الرئيسية



النشاط:   

المقرر:  

Deepa Priyanshu :إشراف

70عدد المستفيدات:        طالبة

 Company Project Presentations

Principles Of Supply Chain Mangement



Understand the company Supply chain Operations

Awareness about Upstream and Downstream activities of the Companies.

Understanding of Suppliers of the company.

األهداف الرئيسية



أنشطة نادي الحاسب اآللي





النشاط: التطبيقات الحديثة بالتكنولوجيا ومدى تأثيرها
             على العصر الرقمي

المقرر: تكنولوجيا المعلومات

إشراف: د. نهلة الحجار

220عدد المستفيدات:       طالبة



التعريف بالتطبيقات الحديثة في الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

التوعية بالتطبيقات الحديثة المختلفة للحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات.

التوعية بأهمية امن المعلومات بالحفاظ على سريتها وذلك بمنع الكشف 

عن معلومات ألشخاص غير مصرح لهم لإلطالع عليها أو الكشف عنها.

كيفية الحفاظ على البيانات من التغيير والتعديل من األشخاص غير المخولين بالوصول إليها.

عرض بعض الطرق لعمل تشفير للمعلومات المختلفة أثناء نقلها عبر شبكة اإلنترنت.



النشاط: التطبيقات الحديثة بالتكنولوجيا ومدى تأثيرها
             على العصر الرقمي

المقرر: تكنولوجيا المعلومات

إشراف: د. نهلة الحجار

220عدد المستفيدات:       طالبة



التعريف بالتطبيقات الحديثة للتكنولوجيا ومدى تأثيرها على العصر الرقمي.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

التعريف بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والمنهجيات المناسبة الالزمة للمؤسسات 

من أجل تحقيق أهدافهم وإدارة مواردهم.

إستيعاب التطورات الجديدة في تكنولوجيا المعلومات وتقييم إحتياجات المؤسسة 

من هذا التقدم بطريقة إستباقية.

إيضاح أهمية تكنولوجيا المعلومات في تبسيط أسلوب الحياة ، توسيع أفق التفكير ، 

تسهيل عملية التواصل من اآلخر و تطوير المنظومة التعليمية 



275

النشاط:
عرض المجاالت الحديثة في الذكاء اإلصطناعي

المقرر: 
الذكاء اإلصطناعي

إشراف: 
د. هبة البيه

عدد المستفيدات:
       طالبة



عرض آخر المجاالت واألبحاث في مجال الذكاء اإلصطناعي.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

تنمية قدرة الطالبة على البحث.

تشجيع الطالبات على اإلبتكار.

اإلطالع على المستجدات في المجال.

تنمية قدرة الطالبات على العرض.



النشاط: إنشاء رابط بين االنسان والكمبيوتر

المقرر: الذكاء اإلصطناعي

إشراف: د. محمد نبيل القاوقجي

188عدد المستفيدات:       طالبة



تعميق االستفادة من مقرر الذكاء اإلصطناعي.

اإللمام بمراحل تطور أنظمة الذكاء  اإلصطناعي.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

تعليم الطالبات أساليب البحث العلمي.

تنمية فنون اإللقاء عند الطالبات.



النشاط: عرض المجاالت الحديثة في الذكاء اإلصطناعي

المقرر: تفاعل اإلنسان والحاسب

 Sajithunisa Hussain :إشراف

275عدد المستفيدات:       طالبة



تصميم واجهة مستخدم لمساعدة برنامج تصميم الويب.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

جعل الطالبات على بينة من التفاعل بين اإلنسان والحاسب.

تجهيز الطالبات للعمل في بيئات البرمجيات.

تفعيل روح التعاون بين الطالبات.



350

النشاط:
البرمجيات في مجتمع المعلومات

المقرر: 
تنظيم الحاسب

إشراف: 
أ. إخالص سعد أحمد

عدد المستفيدات:
       طالبة



تعزيز التميز واإلثراء المعرفي األكاديمي.

تنمية مهارات الطالبات العقلية والعلمية.

التعريف بأهم البرمجيات التي تخدم الطالبات خالل مرحلتهم الجامعية.

إثراء روح التنافس واإلبتكار بين الطالبات.

إثراء روح التعاون والترابط والعمل كفريق واحد بين الطالبات.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

فرصة التدريب على أهم البرمجيات في مجال البرامج.

مواكبة التطور والتعرف على ما توصلت إليه التقنيات الحديثة.

بناء الثقة في النفس والتعود على ترتيب األفكار وربطها ببعضها البعض.



النشاط: الفروقات بين أنظمة التشغيل: الويندوز والماك واللينكس 

المقرر: نظم التشغيل 

إشراف: م. نداء بقشان

167عدد المستفيدات:       طالبة



عرض وصف مختصر ألنظمة التشغيل المتداولة حاليا بين مستخدمي الحاسب.

عرض مميزات وعيوب كل نظام (الويندوز, الماك, لينكس).

مساعدة العميل في اختيار نظام التشغيل المناسب له بناء على احتياجاته الشخصية.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

أن تعرف الطالبة:ما هو نظام التشغيل، ومهام نظام التشغيل، وكيفية عمل أنظمة التشغيل المختلفة،

وأشكال واجهات نظم التشغيل المختلفة، ونظم التشغيل السائدة، والفرق بين نظم التشغيل 

ومميزاتها وفائدة التطور المستمر لهذه األنظمة .



  Computer Recourses :النشاط

المقرر: أنظمة التشغيل 

إشراف: أ. أروى القرني  

50عدد المستفيدين:       طالبة



تعّرف الطالبة على المحتويات الداخلية للقرص الصلب.

تعّرف الطالبة على وظائف المحتويات الداخلية للقرص الصلب مثل المعالج، لوحة األم ...الخ.

القدرة على التعرف على الشكل الفيزيائي للمحتويات ولمسها.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

التعرف على وظيفة المعالج.

التعرف على وظيفة لوحة األم.

التعرف على وظيفة الذاكره.

التعرف على وظيفة المروحة.

التعرف على مسارات البيانات على لوحة األم. 

التعرف على الشكل الفيزيائي للمحتويات. 



16

النشاط:
تصميم مواقع الويب

المقرر: 
تصميم صفحات الويب

إشراف: 
أ.عبير الشهري  

أ. مريم العبداللطيف 
أ. نوف الطريف

عدد المستفيدات:
       طالبة



أن تقوم الطالبات بتصميم مواقع تقدم خدمات يستفيد منها جميع أفراد المجتمع كنشاط منهجي خدمي.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

تحفيز الطالبات على المشاركة في المسؤولية المجتمعية والتي هي احد اهداف الجامعة.

ان تصمم الطالبات مواقع ويب مستندين على ما تم تدريسه لهم في مادة تصميم صفحات الويب.



النشاط: دورة صيانة الحاسب  

إشراف: أ.ريم عثمان

15عدد المستفيدات:       طالبة



.+A اعطاء نبذة عن شهادة

التعرف علي المكونات الداخلية لجهاز الحاسوب. 

فك وتركيب قطع الحاسب.

فك شاشة جهاز المحمول وتركيبه. 

األهداف الرئيسية



النشاط: شبكات الحاسب اآللي  

المقرر: شبكات الحاسب 

إشراف: أ. أمل العمري  

90عدد المستفيدين:       طالبة



التعريف بمفهوم الشبكات.

التعريف بانواع الشبكات و اهميتها.

األهداف الفرعية

األهداف الرئيسية

التعريف باالجهزة المستخدمة لربط الشبكات.

عرض طريقة انتقال البيانات و مشاركتها عبر الشبكة.



128

النشاط:
الشهادات االحترافية لسيسكو 

و مساهمتها في التوظيف
إشراف: 

د. أيمن غيالن
عدد المستفيدات:

       طالبة



عرض وصف شامل لشهائد سيسكو

عالقة محتوى برامج سيسكو بالمنهج الحالي

أهمية الحصول على شهائد احترافية من سيسكو في أكثر من مجال في الحاسب االلي 

و تعزيز فرص التوظيف للخريجين.

خصائص و مميزات اختبارات االشهاد سيسكو

األهداف الرئيسية



  D Models Of Data Structures  :النشاط

Data Structures :المقرر

إشراف: أ.روبينا خان

153عدد المستفيدات:       طالبة

3



This activity will help the students to actually see and understand the

 concept and implementation in an easier way.

These models will not only help the students of computers but it can also let 

other stream students understand how the real world objects are related to 

the concepts of computer programming.

األهداف الرئيسية



 Easy & Secure Remote Desktop Access :النشاط

 Information Security  :المقرر

إشراف: أ.أريج المالكي  

25عدد المستفيدين:       طالبة



التعريف بسطح المكتب البعيد.

استعراض برنامج TeamViewer وهو أداة مشاركة سطح المكتب البعيد سهلة االستخدام 

 .Windows Phoneو iPhoneو Androidو Macو Windows ومتاحة لنظام التشغيل

الدخول إلى أجهزة كمبيوتر أخرى أو السماح لمستخدم آخر بالدخول إلى جهازك بشكل آمن على اإلنترنت.

األهداف الرئيسية



44

النشاط:
أهمية استخدام التكنولوجيا

 المقرر: 
نظم الحاسب - نظم إدارة المعلومات

إشراف: 
أ. زينب المقبل

عدد المستفيدات:
       طالبة



التعريف بأهمية وكيفية استخدام التكنولوجيا في تحقيق اهداف المنشأة و انتشارها عالميا.

التعريف بأهمية برامج الحماية و اجراء اختبار بينها لمعرفة كيفية اختيار األفضل من بينها.

التعريف بالمعالج كجزء أساسي في الحاسوب وماهي العوامل المؤثرة على أدائه 

وكيف يتم قياس األداء وتحسينه.

التعريف بأنظمة التشغيل و العوامل المؤثرة على ادائها.

األهداف الرئيسية



  Discovering the new concepts :النشاط

Knowledge Engineering :المقرر

Sajithunisa Hussain  :إشراف

90 عدد المستفيدات:       طالبة



To make students to aware about the concepts discovered in knowledge engineering

األهداف الرئيسية



النشاط:

 

إشراف: د. زياد الفواعير  

125عدد المستفيدين:       طالبة

Oracle ١١g database & SQL Developer, 

Installation & configuration



تهدف هذه الدورة الى تدريب المشاركين على كيفية تنزيل وتهيئة برنامج قواعد البيانات 

اوراكل االصدار رقم ١١g خطوة بخطوة على االجهزة الشخصية .

التدريب على كيفية ادارة كلمات المرور في اوراكل والطريقة المثلى لتهيئة قاعدة البيانات اثناء تنزيلها على االجهزة.

. ١١g Database Oracle وربطه بقواعد البيانات مع SQL Developer التدرب على تنزيل وتهيئة

. SQL Developer من خالل بيئة SQL and PL SQL اعطاء المشاركين بالدورة امثلة تطبيقية لجمل

األهداف الرئيسية

.SQL Developer ١١ وما هوg أن تعرف الطالبة ماهو اوراكل

. SQL Developer أن تعرف الطالبة الخطوات الصحيحة لتنزيل وتهيئة قواعد البيانات اوراكل و

أن تتعرف الطالبة على واجهة SQL Developer وتنفيذ امثلة تطبيقية .

األهداف الفرعية



والحمد لله رب العالمين
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