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في البداية
 لــم يعــد التقريــر الســنوي مجــرد أوراق جافــة ُتــدون فيهــا وبطريقــة روتينيــة األنشــطة
 واالنجــازات التــي شــهدتها المؤسســة علــى مــدار عــام كامــل، لكنــه مــادة وفكــر
 وروح، مــادة تعــرض إنجــازات ماديــة ملموســة وموثقــة، وفكــر يتضــح فــي توجهــات
 ومخرجــات العمــل،  وروح عمــل جماعــي يمكــن إكتشــافها فــي زوايــا وثنايــا التقريــر.
ــم أداء الوحــدات وفــرق العمــل داخــل ــر  الســنوي دور هــام فــي تقي ــح للتقري  أصب
 المؤسســة، وكذلــك يمــارس التقريــر الســنوي دور تســويقي مؤثــر فــي تســويق
 المؤسســة وأنشــطتها وتطويــر صورتهــا الذهنيــة لــدى جمهورهــا المســتهدف.
 وفــي ظــل تطــور صناعــة المحتــوى التســويقي المعبــر عــن المؤسســات يأتــي
 التقريــر الســنوي ليشــكل أحــد مخرجــات هــذه الصناعــة. ويأتــي هــذا التقريــر ليعبــر
 عــن أداء ومخرجــات كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع بجامعــة االمــام عبــد
 الرحمــن بــن فيصــل للعــام الدراســي  1440هـــ /1441هـــ عــام دراســي إســتثنائي
ــق عمــل ــر عــن جهــد فري ــى أن يكــون إســتثنائًيا ويعب ــر ســنوي نتمن ــه تقري ــر عن  يعب

   متكامــل يــدرك دائًمــا أن األفضــل لــم يأتــي بعــد

اَس ا َما َينَفُع النَّ َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّ ا الزَّ }َفَأمَّ
ْرض{الرعد: ١٧ َفَيْمُكُث ِفــــي اأْلَ
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كلمة العميد

بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف المرسلين وبعد،،

 تشــرفت وعلــى مــدار عاميــن دراســيين وحتــى اآلن بقيــادة فريــق مــن األكاديمييــن  
العــام لكــن  المجتمــع،  التطبيقيــة وخدمــة  الدراســات  المحترفيــن بكليــة   والمهنييــن 
 الدراســي المنقضــي 1440/1441هـــ كان عاًمــا مختلًفــا، عــام شــهد أحــد أكبــر التحديــات
الماضيــة، العقــود  خــالل  المملكــة  فــي  التعليميــة  المؤسســات  واجهتهــا   التــي 
 جــاءت جائحــة كورونــا لتضعنــا جميًعــا أمــام مواجهــات يوميــة وعلــى مــدار الســاعة
ــا بالتعامــل معهــا بتخطيــط وتنظيــم وســرعة فــي ــا وألزمتن  مــع أوضــاع فرضتهــا علين
 إتخــاذ قــرارات حاســمة، وألزمتنــا أيًضــا بالتوافــق مــع توجهــات إدارة الجامعــة فــي إدارة
 األزمــة ودعمهــا فــي مواصلــة تحقيــق نجاحهــا المشــهود فــي الظــروف العاديــة أو
 االســتثنائية علــى حــد ســواء. والحمدللــه وبفضــل اللــه ســبحانه وتعالــى ثــم بفضــل
 دعــم إدارة الجامعــة وبفضــل جهــود كبيــرة وفاعلــة لفريــق العمل بالكليــة، وكالء وأعضاء
 هيئــة تدريــس وإدارييــن وموظفيــن فــي قســمي الطــالب والطالبــات. الجميــع توحــد
 ومــازال متوحــًدا فــي مواجهــة التحــدي وحققنــا وللــه الحمــد نجاحــات كبيــرة وأرقاًمــا
 ســنظل نفتخــر بهــا لســنوات كثيــرة قادمــة. وإذا كانــت جائحــة كورونــا بــدأت تنســج
 خيوطهــا وتفــرز توابعهــا بدايــة مــن منتصــف الفصــل الدراســي الثانــي إال أن مســيرة
 العمــل واالنجــازات إمتــدت علــى مــدار عــام دراســي بأكملــه، مســيرة تضافــرت فيهــا
ــر عــن مواردهــا البشــرية والفنيــة والتنظيميــة وتفــي  الجهــود لتقــدم الكليــة أداًءا يعب
 بتوقعــات إدارة الجامعــة ويســهم فــي إداء رســالتها فــي خدمــة مجتمعهــا بمخرجــات
 ذت كفــاءة وتحقــق األهــداف المرجــوة منهــا. وســعًيا لتوثيــق نجاحــات الكليــة ومنجزاتهــا
 يأتــي التقريــر الســنوي للعــام الدراســي 1440/1441هـــ ليقــدم لــكل األطــراف المعنيــة
 بــأداء الكليــة ومخرجاتهــا كثيــر مــن التفاصيــل التــي تمكنهــم مــن معرفــة ماتــم فــي
ــه وشــكره ــم يأتــي بعــد.  وبعــد حمــد الل ــا ل ــة يؤمــن منســوبيها أن األفضــل دائًم  كلي
 علــى توفيقــه، فــإن الكليــة تتقــدم بأســمى آيــات العرفــان واإلمتنــان لمعالــي رئيــس
 الجامعــة األســتاذ الدكتــور/ عبــد اللــه بــن محمــد الربيــش لدعمــه ومســاندته للكليــة
 للنهــوض بمهامهــا. كمــا تتقــدم ألصحــاب الســعادة وكالء الجامعــة علــى إهتمامهــم
 ومتابعتهــم ومســاندتهم ألنشــطة الكليــة وإنجازاتهــا. والشــكر العميــق ألســرة الكليــة

 ألدائهــم الجماعــي الراقــي وســلوكهم
اإلحترافي المتميز، متمنًيا لهم مزيد من التقدم واإلنجاز

والله من وراء القصد
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د.عادل بن عبدالمحسن الضويحي
وكيل الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

الحمد لله والصالة على رسول الله وبعد:
 فــي ظــل تحديــات كبيــرة وطموحــات واعــدة تواصــل كليــة الدراســات التطببيقيــة وخدمــة
 المجتمــع مســيرتها نحــو المســاهمة فــي أداء رســالتها وتطويــر مخرجاتهــا، والتوافــق مــع
ــذات ــى تحــدي ال ــع  عل ــد إتفــق الجمي ــام دراســي جدي ــرات المحيطــة بهــا، وفــي ع  المتغي
ــه ــق الل ــذي ســبقه، وهــذا ماحــدث بالفعــل بتوفي ــم أداء أفضــل مــن أداء العــام ال  وتقدي
 ســبحانه وتعالــى وبتضافــر الجهــود وبالعمــل الجماعــي الموحــد وبوجــود رغبــة صادقــة
 فــي التطويــر، وهنــا نضــع بيــن يــدي القــاريء الكريــم التقريــر الســنوي للعــام 1441هـــ
 لكليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع، والــذي يتضمــن الجهــود التــي ُبذلــت خــالل
 عــام دراســي كامــل مــن جميــع منســوبي الكليــة ولجانهــا العاملــة، بمــا فــي ذلــك البرامــج
 التــي قدمتهــا شــعبة خدمــة المجتمــع والتنميــة المســتدامة، والمســاهمة فــي األعمــال
 التطوعيــة وبنــك المســؤولية االجتماعيــة. وفــي إطــار ضمــان الجودة واالعتمــاد األكاديمي
 تــم تقديــم العديــد مــن الفعاليــات التدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس لتحقيــق الجــودة
ــر الجــودة ــر األداء الجامعــي بشــكل عــام، وتطبيــق معايي ــة وتطوي ــة التعليمي  فــي العملي
 واالعتمــاد األكاديمــي فــي البرامــج المقدمــة فــي أقســام الكليــة، وكذلــك صياغــة الخطــة
 اإلســتراتيجية للخمــس ســنوات القادمــة، وتطبيــق أدوات التقييــم األكاديمــي واإلداري
 وختامــًا، أشــكر لجنــة التقريــر الســنوي علــى عملهــم فــي تجميــع وإبــراز محتــوى هــذا
التقريــر رغــم المصاعــب والتحديــات التــي واجهــت الجميــع خــالل هــذا العــام االســتثنائي
  

د.سحر بنت أحمد فالته
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات

بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمداللــه الــذي جعــل العلــم أساًســا لرقــّي األمــم وســمّو الحضــارات وحــّث علــى الســعي
 لــه ببــذِل الطاقــات والقــدرات، وصلــّى اللــه علــى نبّيــه محمــد أرشــد اإلنســانية ودعــا
 للتعّلــم ونبــذ األمّيــة بدأنــا العــام الجامعــي )١٤٤٠-١٤٤١هـــ( بأهــداف ســامية، و همــُم
 عاليــة، و طموحـــــــات كبيــــرة ،  وألجــِل ذلــك كان البــذُل والعمــل، حيــث شــهدنا طــوال العــام
 جهــود منســوبات ومنســوبي كليــة الدراســات التطـــــبيقية وخدمــة المجتمــع مـــن الهيئتيــن
 التعليميــة واإلداريــة كجوهــٍر ُمتألــق أساســُه االخــالص وحــّب العمـــــل و وقــودُه الدائــم

ــات والطــالب ــزُه الحقيقــي الطالب ــة فــي الجــود والعطــاء وكن الرغب
 وقــد حرصنــا أن يتجّلــى فــي التقريــر الســنوي لهــذا العــام أبــرز اإلنجــازات التــي تميــزت بهــا
 الكليــة و التــي تعــد واحــدة مــن أهــم البيئــات التعليميــة األكثــر إنتاجًيــة و يتمّثــل ذلــــــك فــي
ــاتها االكاديميــة و مــدى مناســبتها لســوق العمــل و النشــاطات البحثيــة المســتمرة  مخرجـــ
 و المتميــزة ، و الــدور الــذي تلعبــه فــي تعزيــز المشــاركة الطالبيــة داخليــا و خارجيــا و مــا
 يكتســب مــن مهــارات شــخصية تدعــم ثقــة الطلبــة و تمكنهــم مــن تحمــل المســؤولية
 و غــرس روح التعــاون و العمــل ضمــن الفريــق ، كمــا تبــرز مســاهماتها فــي المبــادرات
 المجتمعيــة التــي تشــكل الضلــع الثالــث مــن أضــالع الرســالة األساســية لجامــــعة  اإلمــام
 عبدالرحمـــــن بــن فيـــــصل و تحقــق جانــــــب مــن رؤيــة المـــــملكة )٢٠٣٠( عبــر برامجها المختلفة
 هــذا و يســاهم مــا تقدمــه الكليــة عبــر أســاليب  مناســبة و منهجيــة واضحــة فــي تحقيــق
 األهــداف المنشــودة و تطبيــق أعلــى معاييــر الجــودة و االعتمــاد األكاديمــي ، ُمعززيــن
 بذلــك قيــــم جامعتنــا المــــــتمثلة فــي االنتمــاء ، اإلتقــان، روح الفريــق ، الشــفافية، التنــوع
ــا أن نفخــر بأســرة الكليــة و نشــيد  ، اإلبــداع و المســؤولية المجتمعيــة، ممــا يدعونــا حقًّ
 بجهودهــم الملحوظــة و عملهــم االحترافــي المميــز بجزيــل التقديــر و االمتنــان متمنيــن
 لهــم مزيــًدا مــن التقــدم و اإلنجــاز، و فقنــا اللــه و إياكــم لــكّل مــا فيــه خيــر ومصلحــة لبنــات

ــا الغالــي  و أبنــاء وطنن
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د.مبارك بن عايض القحطاني
وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمــد للــه رب العالميــن، والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا
 محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد، فــي عــام دراســي كانــت التحديــات هــي
 عنوانــه ومضمونــه، واصلــت وكالــة الكليــة للشــؤون األكاديميــة نشــاطها لتفعيــل
 رؤيتهــا وتحقيــق أهدافهــا المتوافقــة مــع رؤيــة الكليــة وأهدافهــا ورؤيــة الجامعــة
 وأهدافهــا والتــي تتوافــق مــع رؤيــة المملكــة الطموحــة )2030( التــي تقــود وطــن
 عظيــم يســتحق مــن الجميــع االخــالص والعمــل واالنجــاز. ووكالــة الكليــة للشــؤون
 األكاديميــة تقــوم وتشــرف علــى أنشــطة متعــددة تتعلــق بــإدارة وتطويــر العمليــة
ــات تقــدم ــة وثيقــة مــع الطــالب والطالب ــة، ومــن خــالل عالقــة إيجابي ــة بالكلي  التعلمي
 لهــم الوكالــة كل أوجــه الدعــم لتمكينهــم مــن اســتثمار مــوارد الكليــة البشــرية والفنيــة
 والتنظيميــة فــي تحصيــل المعرفــة فــي تخصصاتهــم المختلفــة، وتقديــم كل أوجــه
 المســاندة فــي عمليــات التســجيل والدراســة واالختبــارات والعمــل المســتمر علــى
ــة ــن أســاتذتهم، ودعــم أعضــاء هيئ ــة ومثمــرة بينهــم وبي ــة فعال  إدارة عالقــة أكاديمي

.التدريــس فــي أداء رســالتهم وأداء أعمالهــم التدريســية التوجيهيــة
األنشــطة مــن  مجموعــة  تطويــر  تــم  االســتثنائي  الدراســي  العــام  هــذا   وفــي 
 والعمليــات الفنيــة للتعامــل مــع معطيــات جائحــة كورونــا، وعلــى مســتوى التعليــم
 المنتظــم والتعليــم عــن بعــد تــم تقديــم دعــم فنــي كبيــر ومتنــوع يشــكل مصــدر فخــر
 واعتــزاز للوكالــة وذلــك بدعــم كبيــر مــن إدارة الكليــة وتفاعــل وإيجابيــة مــن الجميــع
وموظفــات وموظفيــن  وإداريــات  وإدارييــن  التدريــس  هيئــة  وعضــوات   أعضــاء 
 وطــالب وطالبــات. الجميــع تحمــل مســؤولياته ممــا ســاهم فــي نجــاح وكالــة الشــؤون
 األكاديميــة ووكالــة التعليــم عــن بعــد فــي االدارة الفعالــة للتعامــل مــع هــذه الجائحــة

بشــكل يدعــو للفخــر واالعتــزاز

د. عبدالله بن محمد الغامدي
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 الحمــد للــه رب العالميــن، والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا
محمــد وعلــى آلــة وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد

 منــذ تأسســت وكالــة كليــة الدراســات التطبيقيــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي عام
ــن، ــم تشــكيل أربعــة شــعب )شــعبة االبتعــاث والمعيدي  )1441( بقــرار )42/10531( ت
 شــعبة الشــؤون العلمية والدراســات العليا، شــعبة الدراســات والبحث العلمية، شــعبة
ــة ــم ورفــع مســتوى الجــودة لتكــون الوكال ــم تنظي ــث يت ــادة األعمــال(، بحي ــكار وري  االبت
 فــي طليعــة الجهــات المســئولة بالكليــة لالرتقــاء بمســتوى أعضــاء هيئــة التدريــس
 فيمــا يتعلــق بالبحــث العلمــي، ومتابعــة شــؤون االبتعــاث وفــق سياســة الجامعــة فيما
 يخــص الدراســات العليــا واالبتعــاث. كمــا عملــت الوكالــة علــى إيجــاد خطــوات جــادة فــي
 ســبيل وضــع خطــة عمليــة فــي تأســيس برامــج دراســات عليــا لتواكــب متطلبــات ســوق
 العمــل، وتتوافــق مــع رؤيــة 2030 إلعــداد الكفــاءات المتخصصة في مجــاالت المعرفة
 المختلفــة. كمــا قامــت شــعبة الدراســات والبحــث العلمــي بالعمــل علــى متابعة وتحفيز
ــة واالستشــارية ــة مــن خــالل البرامــج التدريبي ــع منســوبي الكلي النشــر العلمــي لجمي
 ولالهتمــام بالطلبــة تــم العمــل ايضــًا علــى تطويــر )شــعبة التدريــب الميدانــي( لصقــل
 مهــارات المنســوبين مــن خــالل التعــاون مــع جهــات تدريبيــة مختلفــة لتدريــب الطلبــة
ــًا وذلــك مــن خــالل ربــط المعلومــات المكتســبة فــي المحاضــرات النظريــة، مــع  عملي
الواقــع العملــي لبنــاء قاعــدة علميــة ومعرفيــة للطلبة تتفق مع متطلبات ســوق العمل
 وللموهبــة واالبتــكار والتميــز نصيــب مــن أعمــال الوكالــة، حيــث مــن هــذا المنطلــق
الموهوبيــن لتشــجيع   )1441( عــام  األعمــال(  وريــادة  االبتــكار  )شــعبة  تأســيس   تــم 
لتدريبهــم وتأهيليهــم التدريــس والطلبــة   المبتكريــن والمبدعيــن مــن أعضــاء هيئــة 
 ليكونــوا نــواة لتحقيــق أهــداف الجامعــة وأهدافهــم المســتقبلية وتشــجيعهم فــي
المجــاالت التخصصيــة للمشــاركة فــي المســابقات واألنشــطة التــي تمثــل الجامعــة
علــى أعمالنــا  ألداء  والســداد  التوفيــق  تعالــى  اللــه  نســأل  الختــام   وفــي 
والجامعــة الكليــة  خدمــة  فيــه  لمــا  الجميــع  جهــود  فــي  يبــارك  وأن  وجــه  أكمــل 
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الرؤية
كلية رائدة تحقق التميز محليًا وإقليميًا وعالمًيا.

الرسالة
إعــداد كــوادر إداريــة متميــزة مــن خــالل تقديــم برامــج أكاديميــة وبحثيــة نوعيــة تتوافــق مــع معاييــر الجــودة 
واالعتماد لتلبية متطلبات سوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

الغايات
٤-١ تقديم برامج أكاديمية متميزة تواكب تطلعات سوق العمل بخريجين ذوي معارف ومهارات إدارية متقدمة. 

٤-٢ انتاج بحث علمي متميز.
٤-٣ تعزيز الشراكات المجتمعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة .

٤-٤ تطوير الموارد البشرية .
٤-٥ المحافظة على جاهزية واستدامة المرافق والتجهيزات بالكلية.

٤-٦ تطوير األداء اإلداري والتنظيمي للكلية.
٤-٧ المساهمة في تحقيق االستدامة المالية للجامعة

٤-٨ تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات.

ماهية الكـــــــلـــــــيــــــة

تأسســت كلية الدراســات التطبيقية وخدمة المجتمع بموجب قرار مجلس التعليم العالي بجلســته التاســعة عشــر 
المعقــودة بتاريــخ ١٤٢١/١١/١٠ هـــ القاضــي بتعديــل اســم )المركــز الجامعــي لخدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر 
بجامعــة الملــك فيصــل( الــى كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع. وقــد تــوج هــذا القــرار بموافقــة المقام 
الســامي رئيــس مجلــس التعليــم العالــي والجامعــات بالتوجيــه البرقــي الكريــم رقــم ٨٦/م بتاريــخ ١٤٢٢/٢/٢٦ هـــ , 
وقــد كان المقــر الرئيســي للكليــة هــو االحســاء ولهــا فــرع فــي الدمــام , وقــد تحــول الفــرع الــى كليــة تمثــل احــدى 
كليــات جامعــة الدمــام ) جامعــة االمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل حاليــا ( بعــد تحويــل فــرع جامعــة الملــك فيصــل 
بالدمــام الــى جامعــة الدمــام بتاريــخ ١٤٣١/٧/٢٣هـــ وبنــاء علــى القــرار رقــم ٤٩٩/أ والمؤرخ فــي ١٤٣٢/٣/٣هـ أصبحت 
كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع تمنــح درجــة البكالوريــوس فــي التخصصــات المعتمــدة فــي الكليــة.

عمداء الكلية
أ. د.صالــــــــــــــح بن سليــــــــمان الرشيد )١٤٣٢-١٤٣٦هـ(
أ. د.سامي بنت  عبدالله الباحســــــين )١٤٣٦-١٤٤٠هـ(

د.خـــــالد بن حـــــــسن الشــــــــهــــــــري  )١٤٤٠هـ - حتى تاريخه(

التأســــــيـــــــس

القيم
االنتماء –اإلتقان – روح الفريق – الشفافية – التنوع- اإلبداع – المسؤولية المجتمعية.
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١٤٤٠-١٤٤١هـ 

الوكيلالوكالة

وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
د. مبارك عايض القحطاني

وكالة الكلية للتعليم عن بعد

د. عادل عبدالمحسن الضويحيوكالة الكلية للتطوير وخدمة المجتمع

د. عبدالله محمد الغامديوكالة الكلية للبحث العلمي والدراسات العليا

د. سحر أحمد فالتهوكالة الكلية لشطر الطالبات 

وكاالت الكلية

المشرف على القسمالدرجة العلميةالقسم

د. وهيب قدوربكالوريوس محاسبهقسم المحاسبة

د. صالح شحاتةبكالوريوس علوم ماليةقسم اإلدارة المالية

د. محمد عبداللطيفبكالوريوس تسويققسم التسويق

د. عثمان شظوانبكالوريوس إدارة األعمالقسم إدارة األعمال

د. فهد الغامديبكالوريوس نظم المعلومات اإلداريةقسم نظم المعلومات اإلدارية

أ.د. محمود تونيغير مانحقسم المقررات المساندة

األقسام األكاديمية
تتضمن الكلية خمس أقسام أكاديمية تقدم برامج دراسية متعددة لنيل درجات البكالوريوس في تخصصات مختلفة: 

17
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التقرير السنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

األقسام العلمية
د.أسامة بدوي

وكيل الكلية للدراسات 
العليا والبحث العلمي

د.عبدالله الغامدي

وكــــــيــــل الكـــليــــــة 
للشؤون األكاديمية
د.مبارك القحطاني

مدير إدارة الشؤون
االداريــة والـــماليـــة  
أ.عبدالهادي الجاسم

وحدة الحاسوب والدعم الفني

وحدة الصــــــيانة والخــــــــــدمات

وحدة شـــــــــؤون المـــوظفـيــن

وحدة األمــــــن و الـــــــسـالمــــة

قســـــــم المــــــــحاسبــــة

قســــــم المـــــــالـــــــــيــــــة

قسم نظم المعلومات

قســـــم التــــــســـويــــــق

قســـــــم إدارة األعــمال

قسم المقررات العامة

شعبة الجداول واالختبارات

شعبة االرشـــــــاد الطالبـي

شعبة القبول والتســـــجيل

شعبة تطـــــــوير البــــــــرامـج

شعبــة شــــــــؤون الطــالب

شعبة اإلرشاد األكاديمي

شعـــــــبــة الدراســــــــات 
والبــــــــحوث العــــــــلمية

شعــــــــبـــــة االبتـــــــعــاث
والـــمــــــعــــــــــيــــــــــديـــــن

شعبة الشؤون العلمية 
والدراســــــات العـــــليـــــــا

شـــــــعـــــــبة االبـــــــتـــــــكار 
و ريـــــــادة األعـــــــــــــــمال

هيكل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
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١٤٤٠-١٤٤١هـ 

مكتب العميد

مكتبة الكلية

لجنة االستقطاب

المجلس االستشاري

  عميـــــــد  الكـــــــلية
  د.خـــــالــــــــد  الشــــــــــهري  

العالقات العامة 
واالتصاالت اإلدارية

مجلس الكلية

لجنة اعداد ومتابعة 
الخطة االستراتيجية

شؤون الخريجين

لجنة مراجعة
 التوصيف الوظيفي

وكيل الكلية للتدريب
د.عبدالله الغامدي

وكــــــالة الكليـــة 
للتعلم عن بعد

د.مبارك القحطاني

وكيل الكلية للــــدراســــات 
والتطوير وخدمة المجتمع

د.عادل الضويحي

 وكـــــيلة الكـــــلية
 لشطر الطالبات
د. سحر فالته

شعبة تنمية المهارات 
والتعــــليم المستـــــــمر

شعبة ضــــبط الجــودة 
و االعتماد االكاديمـي

شعبة تقـــيـــــــيم األداء
 األكاديمـــي و اإلداري

شعبــــــة التـــــــوعـــــــيــــة
وخدمـــــــة المجتـــــمــــــع

شعــــــبة التـــــحلـــــــيـــــل
اإلحصائي والقـــــياس

شعبة تطـــويـــر األداء 
والتميز الـــــوظيـفـــــي

وحـــــــدة الـــــتـــــــدريـــــبشعبة التدريب الميداني

الـــعـــــــالقات العامــــــة
و االتـــصاالت اإلدارية

السكرتاريه

منسقـــــــة الشـــــــؤون
 األكــــــاديـــــــــــمــــــيـــــــــة

منســـــــقة التـــــــــطويـر 
والجـــــــودة وخــــــدمــــــة 

المجتمع

منـــــــسقة الدراســــات 
العليا والبحث العلمي

منــــــــسقـة الشــــــؤون 
اإلداريـــــــة و الماليــــــــة



الفصل الثاني
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 الوحدات التابعة لعميد 

 كلية الدراسات التطبيقيـــــة  وخدمة المجتمع     
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أعمال مكتب عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
 في أرقام خالل العام الجامعي ١٤٤٠-١٤٤١هـ

أ- تشكيل مكتب العميد
أ.محمد علي السبيعي ، مدير مكتب العميد.

أ.عبدالجـــــــــليل الهـــــدلق .
أ.جعفر صالح آل يوسف.

ب- احصائيات األعمال 

١٩٥٤ معاملة

٩٧٩
معاملة صادرة من مكتب العميد

منها

٩٧٥
معاملة واردة إلى مكتب العميد

٩١٨ بريد الكتروني

٤٥٩
بريد الكتروني صادر من مكتب 

العميد

منها

٤٥٩
بريد الكتروني وارد إلى مكتب 

العميد
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مجلس كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

الوظيفةالجهةاالسمم 

رئيس المجلسعميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعد.خالد حسن الشهري١ 

د.سحر أحمد فالتة٢ 
وكيلة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع لقسم 

الطالبات
عضو

)أمين المجلس(

د.مبارك عايض القحطاني٣

وكيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع للشؤون 
األكاديمية

وكيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع للتعليم عن 
بعد

عضو

د. عادل عبدالمحسن الضويحي٤ 
وكيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع للدراسات و 

التطوير و خدمة المجتمع
عضو

د.عبدالله محمد الغامدي٥
وكيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع للدراسات 

عضوالعليا و البحث العلمي

د.فهد علي الغامدي٦
رئيس قسم نظم المعلومات اإلدارية بكلية الدراسات 

التطبيقية وخدمة المجتمع
عضو

عضوالمشرف العام على األقسام العلميةد.اسامة عبدالرؤوف بدوي٧

عضوعضو هيئة التدريس بقسم نظم المعلومات اإلداريةد.معتصم خليل الصمادي٨

د.صالح علي الراشد٩
عضو هيئة التدريس بقسم نظم المعلومات اإلدارية )وكيل 

الجامعة(
عضو

عضوعضو هيئة التدريس بكلية الصحة العامةد.نوف فائز األنصاري١٠
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مكتبة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

أ- تشكيل الوحدة
د.نجوى البدالي
آ.مها الدغــــــيش

تقتنــي مكتبــة الكليــة مجموعــة متميــزة ومتنوعــة مــن مصــادر المعلومــات ســواء أكانــت مطبوعــة أو إلكترونيــة و التــي تخــدم االحتياجــات 
المعلوماتيــة لكافــة منســوبي الجامعــة مــن طــالب وطالبــات المرحلــة الجامعيــة وباحثــي الدراســات العليــا باإلضافــة إلــى أعضــاء هيئــة 
التدريــس والباحثيــن وفقــا لسياســة تنميــة مقتنيــات مكتبــات الجامعــة والتــي تنطلــق أهدافهــا مــن رؤيــة ورســالة عمــادة شــؤون المكتبــات

ب- احصائيات 

عدد مقتنيات مكتبة الكلية

العددالبيان

٢٨٥.٨١٣الكتب االلكترونية

١٩٦٧المطبوعات الحكومية

١٥٨٢٩٥دوريات

٣٤٢قواعد معلومات إلكترونية

عدد الكتب و عدد الرواد لمكتبة الكلية

عدد الروادمجموع المجلداتمجموع العناويناسم المكتبة

مكتبة كلية الدراسات 
٤١٦٥٦٥١٦٤١٩٨التطبيقية وخدمة المجتمع

أعداد الكتب المعارة  في مكتبة الكلية

الكتب المعارة

مجموعأجنبيعربي

٢١٣----٢١٣

مكتبة الكلية - شطر الطالبات.
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الوحدات اإلدارية

 وحدة الشؤون اإلدارية والمالية
والموارد البشرية
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اواًل: وحدة الشؤون اإلدارية )الخدمات العامة( 
    بما يتعلق بمباني الكلية )٥٥٠( و )A٧٧( وصيانتها

١-متابعة توفير المستلزمات التعليمية الالزمة لجميع األقسام العلمية والتنسيق في  ذلك مع إدارة المستودعات
 ٢-اإلشراف المباشر على توفير الخدمات الالزمة لسير العملية التعليمية ومتابعة الجهات المختصة في تنفيذ أعمال الصيانة الالزمة

للفصول الدراسية ومواقع الخدمات العامة داخل مباني الكلية ومتابعة ذلك مع المسئولين في الجهات ذات العالقة
 ٣-اإلشراف على مستودعات الكلية وعهدتها من األعيان والصرف منها حسب األنظمة

 ٤-المحافظة على ممتلكات الكلية من أثاث وأجهزة ومعدات وخالفه واإلشراف على توزيعها داخل الكلية وترشيد استخدامها ، متابعة
 تأمين األجهزة واألدوات المطلوبة من الكلية مع الجهات المختصة في الجامعة ومتابعة التعاميد الصادرة إلى الشركات لتأمين ما يخص

الكلية لضمان التأمين في الوقت المحدد وقبل نهاية العام المالي
٥-اإلشراف على جميع اآلالت وأجهزة النسخ والتصوير الموجودة بالكلية ووضع النظام الالزم لحسن استخدامها وصيانتها

٦-التأكد من ترشيد استخدام الماء والكهرباء داخل الكلية والمرافق التابعة لها 
 ٧- العمل على توفير وسائل األمن والسالمة التي تحتاجها الكلية مع وضع النظام الخاص باألمن والسالمة داخل الكلية بالصورة التي 

، تتماشى مع طبيعة العمل بالكلية ومميزاتها على أال يتعارض ذلك مع خطة األمن والسالمة بالجامعة واإلشراف المباشر على ذلك
 و تشكيل لجان من الفنيين والموظفين داخل الكلية لتولي مسؤولية المتابعة واإلبالغ لعميد الكلية وإدارة األمن والسالمة عن أي 

مالحظات
 ٨-اإلشراف على إعداد القاعات الدراسية وتكليف مسؤول لمتابعة ذلك من حيث تزويد هذه القاعات باألعداد الكافية من الكراسي

واألدوات التدريسية األخرى والتأكد من أعمال النظافة اليومية لهذه القاعات
 ٩-اإلشراف على تهيئة القاعات الدراسية وترتيبها قبل وقت اإلختبارات النهائية للطالب المنتظمين بالفترة الصباحية وطالب التعليم عن

بعد في الفترة المسائية
١٠-الرفع إلى إدارة المشاريع بمالحظات المبنى عن األعمال اإلنشائية والكهربائية والتكييف إن وجدت

 ١١-توجيه خطابات عن إصابات العمال المصابين )إصابة عمل( إلى إدارة المشاريع وإلى الوحدات الطبية بالجامعة لعمل الكشف الطبي
١٢-تنفيذ خطة الكلية المعتمدة والمنبثقة من خطة الجامعة

١٣-متابعة إصالح جميع األجهزة واآلالت المختلفة بالكلية
 ١٤-متابعة أعمال النظافة والصيانة لمبنى الكلية ومالحقه من غرف ومختبرات ، ومرافق أخرى والتبليغ بهذا الخصوص للجهة المختصة عن

أي قصور

المقدمة

تشكيل الوحدة

يكمــن قســم الشــؤون اإلداريــة والماليــة بعــدة وحــدات تابعــة للقســم وهــي )وحــدة الشــؤون اإلداريــة والمــوارد البشــرية ووحــدة الصيانــة 
والخدمــات العامــة ووحــدة الدعــم الفنــي( بتلبيــة أحتياجــات الكليــة فيمــا يتعلــق بالمعامــالت اإلداريــة ســؤاًء مــن داخــل الكليــة وحلقــة 
الوصــل مــع مــن اإلدارات األخــرى خــارج الكليــة بالنســبة  لـــ لوحــدة الشــؤون اإلداريــة والماليــة تتعلــق ) أعمــال الســكرتارية وإســتقبال 
المعامــالت الــواردة مــن اإلدارات األخــرى والمســتودعات عــن طريــق نظــام مراســالت وأيضــًا مســتحقات وأمــور ماليــة – ســلف – طلبــات 
ــة وترســل  ــات والمعامــالت مــن الكلي ــاث وأجهــزة( وتقــوم وحــدة المــوار البشــرية بإرســال وإســتقبال الخطاب ــة أث المســتودعات المتنوع
ــخ ( والمــوارد البشــرية بأنهــا  ــة التدريــس ... إل ــة وأعضــاء هيئ ــن الكلي ــى إدارة المــوارد البشــرية بالجامعــة معامــالت متعلقــة بموظفي إل
ــواردة اإلداريــة أو مايتعلــق بمعامــالت وخطابــات منســوبي الكليــة مــن أعضــاء هيئــة تدريــس  المكملــة لألعمــال اإلداريــة للمعامــالت ال
وموظفيــن الكليــة، ونحــن نتطلــع دائمــًا  لتحقيــق أهــداف ومعاييــر األداء الوظيفــي اإلشــرافية وغيــر اإلشــرافية بمــا يتناســب بــه مــن أدوات 
متوفــرة وذلــك مــن خــالل مــا يتوافــر مــن الطاقــات البشــرية ذات المعرفــة المتخصصــة و الخبــرة المهنيــة لزيــادة الكفــاءة المهنيــة، ورفــع 
الفاعليــة فــي الكليــة، ويســعى قســم الشــؤون اإلداريــة والماليــة إلــى تقديــم أفضــل مــا لديــه مــن خدمــات وتوفيــر بيئــة عمــل صحيــة 
ومناســبة لمنســوبيها لتســاعدهم علــى تحقيــق أعمالهــم وأهدافهــم ليتــم إنجــاز العمــل بــكل أريحيــة وعلــى أكمــل وجــه ، مراعيــًا فــي ذلــك 
احتــرام القوانيــن الخاصــة بأنظمــة العمــل ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ، واللوائــح المعمــول بهــا داخليــًا فــي الجامعــة.

أ.عبدالهادي حسين الجاسم، رئيًسا. 
أ.يوسف صالح الراجح.
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ثانًيا :وحدة الشؤون اإلدارية  فيما يخص 
       منسوبي الكلية 

  ١- إبالغ إدارة شئون الموظفين عن مباشرة العمل لجميع منسوبي الكلية وكذلك اإلبالغ عن تركهم العمل بدون عذر وصورة من 
ذلك إلدارة المتابعة بعد إعتماد ذلك من عميد الكلية المعني

 ٢-ترشيح الطالب الذين يمكن االستفادة منهم في أعمال الكلية والرفع عنهم للجهات المختصة بالجامعة وتوزيعهم على مختلف 
الوحدات وفقًا الحتياجات العمل ، وذلك بالتنسيق مع عمادة شئون الطالب وفي حدود المبالغ المخصصة للكلية

 ٣-االشتراك في لجنة مقابلة المتقدمين للعمل بالكلية من اإلداريين 
 ٤-إعتماد شهادات التعريف لإلداريين والفنيين بالكلية وفقًا للنظام 
٥-الرفع للعميد بإحالة موظفي الجهة للتحقيق معهم فيما ينسب إليهم من مخالفات 
   ٦-إقتراح خطط تدريب منسوبي الكلية من اإلداريين والفنيين وإعتمادها من عميد الكلية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ضمن 

 خطة الجامعة للتدريب
 ٧-التنسيق مع األقسام األكاديمية في إعداد برنامج نقل الطالب للدروس العلمية إلى الجامعة وغيرها من المرافق المتعلقة 

بذلك و الزيارات  العلمية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير وسائل النقل بالتنسيق مع إدارة الحركة مسبقًا
٨-التوصية بالموافقة على منح االجازات االضطرارية واالعتيادية لمنسوبي الكلية من الموظفين اإلداريين والفنيين 

ثالًثا :وحدة الشؤون المالية

 ١-االشتراك في جرد الصندوق والمستودعات التابعة للكلية
٢-إعتماد محاضر االستالم ومذكرات اإلدخال واإلخراج

 ٣-التعميد بالشراء من السلفة المستديمة للكلية بالنسبة لالحتياجات العاجلة بما  ال يزيد عن ٢٠٠٠ ريال )ألفان ريال( لكل تعميد وفي
حدود المبالغ المعتمدة للكلية

 ٤-االشتراك في إعداد مقترحات الميزانية السنوية لكلية خاصة فيما يتعلق بالشئون اإلدارية ومتطلبات الكلية للتدريس واالمتحانات
 وغيرها والتنسيق في ذلك مع عميد الكلية أو من ينوب عنه

٥-تأمين المستلزمات الضرورية بالشراء المباشر من السلفة المخصصة للكلية
 ٦-التنسيق مع مكتب عميد الكلية فما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين من خارج الجامعة وذلك بتعبئة الجداول المطلوبة

 بالتنسيق مع رئيس قسم الجداول ومن ثم إرسال المعاملة إلى وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية ومتابعتها إلى أن يتم إعتمادها
وتحويلها إلى اإلدارة المالية بالجامعة

  ٧-إعداد تقرير دوري في نهاية كل فصل دراسي عن حسن سير العمل وعن العوائق التي تعترض العمل واالقتراحات الخاصة بالتطوير
 ورفعه لعميد الكلية ، وكذا إعداد الجوانب المتعلقة بالعمل اإلداري في التقرير السنوي للكلية والتنسيق فيما يخص ذلك مع عميد الكية

٨- تهيئة وإصالح أجهزة الحاسب اآللي المحمولة لبعض الموظفين وأعضاء هيئة التدريس
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رابًعا :وحدة الدعم الفني

١.تم بحمد الله تبديل عدد ٤٩ جهاز حاسب آلي قديم بأجهزة جديد وتم تبديل حوالي ٧٥ % من األجهزة وتحضير األجهزة القديمة كأجهزة 
رجيع.

٢.تم توفير جهاز VDI   بالمكتبة بناء على حاجة الطالبات إلنجاز بعض المهام المتعلقة بتلك المقررات التي تعطى في معامل 
الحاسب وجاري زيادة العدد بإذن الله. 

٣.تم تغطية النقص بأجهزة المعامل للطالبات عن طريق تبديل أجهزة االستاذات بأجهزة عادية وتجهيزيها لتعمل بنفس 
.VDI بيئة أجهزة

٤.تم تشغيل الشاشات الجانبية بالقاعة الكبرى وشاشة اإلعالنات بمبنى ١٠٠.
٥.تم استبدال األنظمة الصوتية بالقاعة الكبرى وقاعة التدريب بالتنسيق مع الشؤون اإلدارية.

٦.تم إعادة توزيع طابعات الكلية وطلب طابعات جديدة لسد الخلل الذي طرأ من الغاء ميزة مشاركة الطابعات من قبل العمادة.
٧.تم تنفيذ عدد ٣٠ طلب جديد وارد للوحدة من خالل البريد الرسمي للوحدة توزعت بين تبديل احبار وتثبيت برامج.

٨.تم تنفيذ عدد ٦٥ طلب حل مشكلة وارد للوحدة من خالل البريد الرسمي للوحدة.
٩.تم تهيئة جميع أجهزة قاعات الكلية وضبط اإلعدادات بها بحيث تمنع تسجيل الدخول لغير أعضاء هيئة التدريس.

١٠.تم إعادة توزيع وتدوير أجهزة هواتف السيسكو بين منسوبات الكلية بحيث تم تغطية جميع الموظفات االداريات وبعض أعضاء 
هيئة التدريس المناط لهم مهام إدارية.

١١.تم انشاء وصيانة عدد من نقاط الشبكة بمختلف مباني الكلية بالتعاون مع عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات.
١٢.صيانة آالت التصوير بالتنسيق مع الخدمات العامة والدعم الخاص باآلالت 

١٣.تعريف آالت التصوير لبعض موظفي وأعضاء هيئة التدريس عن طريق الشبكة التصوير.
١٤.صيانة عدد من نقاط الشبكة والرفع لـ تفعيل بعض النقاط.

١٥.نقل وفك وتركيب أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها لبعض موظفي وأعضاء هيئة التدريس من مكتب آلخر.
١٦.عمل رجيع لكل األجهزة التالفة بأنواعها وبعض قطع األثاث التالفة.

١٧.تم الرفع والتنسيق واالشراف على حل بعض المشاكل المتعلقة ب أجهزة البوديم لـ إدارة التجهيزات بالجامعة.
١٨.تعبئة طلب احتياجات الكلية من قرطاسية ومن ثما صرفها للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

١٩.حل كل مشاكل الموظفين وأعضاء هيئة التدريس المتعلقة بأجهزة الحاسب اآللي او أحد ملحقاتها.
٢٠.تهيئة وإصالح أجهزة الحاسب اآللي المحمولة لبعض الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

٢١.صيانة وتبديل عدد من أجهزة البروجكتور وملحقاتها بعدد من القاعات الدراسية.
٢٢.الصيانة الدورية الدائمة للقاعات الدراسية وتثبيت ما يتم طلبه من برامج من قبل أعضاء هيئة التدريس.

٢٣.تبديل االحبار الناقصة لمجموعة من أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية بالكلية.
٢٤.صيانة أجهزة التصحيح اآللي وتحديثها لتعمل بالصورة المطلوبة.

٢٥.تجهيز جميع قاعات مبنى ٤٥ بالفيديوهات واإلعدادات الخاصة الختبارات قياس.
٢٦.متابعة عمل شاشات اإلعالنات بشكل دوري وترتيب اإلعالنات وحذف اإلعالنات المنتهي وقتها.

٢٧.تحديث قواعد البيانات الخاصة بالوحدة وجرد المستودع وتنظيمه بشكل مستمر.
٢٨.تصوير االختبارات الفصلية والنهائية ألعضاء هيئة التدريس.

٢٩.تعبئة طلب احتياجات الكلية من قرطاسية ومن ثما صرفها للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
٣٠.واخيرًا تم بحمد الله عرض شرح مفصل عن أجهزة معامل الحاسب وطريقة عملها وطريقة تسليم االختبار العملي بها لكل شعب 

. OneDrive المواد العملية وكذلك تم إعطاء دورة خاصة للموظفات وأعضاء هيئة التدريس عن السحابة اإللكترونية
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خامًسا :وحدة الموارد البشرية فيما يخص
        منسوبي الكلية :

١- اإلشراف على موظفي الكلية من اإلداريين والمستخدمين و يقوم بتوزيع العمل على جميع منسوبي الكلية من اإلداريين 
والمستخدمين وعقد اجتماعات دورية بغرض التعرف على المشاكل التي تعترض العمل والرفع بالحلول والمقترحات الهادفة إلى 

حسن األداء وتحقيق األهداف .
٢- فتح ملفات لجميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وفنيين وإداريين ومستخدمين واإلشراف على حفظ 

هذه الملفات ، بحيث يتضمن كل ملف ما يلي :-
قرار التعيين ، صورة من بطاقة األحوال المدنية أو السجل المدني بالنسبة للسعوديين ، وصورة من جواز السفر واإلقامة 
وصورة من العقد بالنسبة للمتعاقدين وصورة من قرارات اإلجازات وتقاويم األداء الوظيفي وقرارات الترقيات وصورة من 

المعامالت المتعلقة بصاحب الملف .
٣- المتابعة والتعقيب على كل األمور اإلدارية والمالية المتعلقة بحسن سير العمل بالكلية واإلبالغ أواًل بأول عن أية عوائق 

تعترض ذلك وأن يكون حلقة وصل بين الكلية واإلدارات المعنية بالجامعة فيما يخص متابعة األعمال اإلدارية والمالية المتعلقة 
بكليته.

٤- مخاطبة اإلدارات المعنية بالجامعة مباشرة فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية والمالية الخاصة بكليته وبمنسوبيها .

٥- رفع طلبات اإلجازات االضطرارية واالعتيادية بعد موافقة عميد الكلية مع حفظ صورًا منها في ملف المعني .
٦- رفع طلبات تجزئة اإلجازات االعتيادية بالنسبة لمنسوبي الكلية السعوديين والمتعاقدين ، بعد توصية عميد الكلية إلى وكيل 

الجامعة المختص .
٧- متابعة كشوف الحضور واإلنصراف يوميًا والرفع إلدارة المتابعة في المواعيد المحددة لذلك ، وإبالغ المتابعة بحاالت الغياب 

أو التأخير وترك العمل إلجراء الالزم نظامًا .
٨- القيام بموافاة إدارة المتابعة بتقرير أسبوعي يتضمن أسماء المحاضرين والمعيدين الذين تخلفوا عن الحضور في أوقات 

الدوام الرسمية وكذلك الذين غادروا مقر الكلية قبل إنتهاء مواعيد الدوام الرسمية دون إذن مسبق أو عذر مقبول ، والذين لم 
يلتزموا بما جاء بالجدول الذي يحدد طبيعة عملهم .

٩- إعداد تقاويم األداء الوظيفي لمنسوبي الكلية من اإلداريين ورفعها لصاحب العتمادها واالحتفاظ بصورة من هذه التقاويم 
في ملفات المقيمين.
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أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام ١٤٤١هـ - ذكور

الكلية
المرتبة العلمية

أستاذ أستاذ
مشارك

أستاذ 
مدرس معيدمحاضرمساعد

لغة القسم والجنسية

كلية 
الدراسات 
التطبيقية 
وخدمة 
المجتمع

قسم التسويق
-٢----سعودي

--١٤٢-غير سعودي

قسم إدارة األعمال
-١----سعودي

---٣٦-غير سعودي

قسم المحاسبة
-٣----سعودي

--٦٣--غير سعودي

قسم نظم 
المعلومات اإلدارية

---٢--سعودي

--٢٥٤-غير سعودي

قسم العلوم 
المالية

-١----سعودي

---٧--غير سعودي

قسم المقررات 
العامة

--١---سعودي

١-١١١٣٦غير سعودي

المجموع
-٢١٧--سعودي

١-١٧٤١١٦غير سعودي

٧٦اإلجمالي )سعوي-غير سعودي(

أ- إعداد اإلحصائيات وقواعد البيانات.
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أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المتفرغين  لعام ١٤٤١هـ - ذكور

مالحظاتتفرغ جزئيتفرغ تامالدرجة العلميةالقسمالكلية

كلية 
الدراسات 
التطبيقية 
وخدمة 
المجتمع

قسم التسويق

---أستاذ
--١أستاذ مشارك
--٤أستاذ مساعد

--٢محاضر 
--٢معيد

---مدرس 

قسم إدارة األعمال

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

--١محاضر 
--١معيد

---مدرس 

قسم المحاسبة

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

--٣محاضر 
--٣معيد

---مدرس 

قسم نظم المعلومات اإلدارية

---أستاذ
--٢أستاذ مشارك
--٧أستاذ مساعد

--٤محاضر 
---معيد

---مدرس 

قسم العلوم المالية

---أستاذ
---أستاذ مشارك
--٧أستاذ مساعد

---محاضر 
--١معيد

---مدرس 

قسم المقررات العامة

--١أستاذ
--١أستاذ مشارك
--١٣أستاذ مساعد

--٧محاضر 
---معيد

--١مدرس 
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الوظائف اإلدارية والفنية والمستخدمون والعمال لعام ١٤٤١هـ 

عددالدرجة

-األولى / وظيفة إدارية 

-الثانية / وظيفة إدارية 

-الرابعة / وظيفة إدارية

٢الخامسة/ وظيفة إدارية

٤السادسة/ وظيفة إدارية

٤السابعة/ وظيفة إدارية

-الثامنة/ وظيفة إدارية

-التاسعة/ وظيفة إدارية

١العاشرة/ وظيفة إدارية

-الدرجة ٣٣ /وظائف المستخدمين

١١اإلجمالي

المؤهالت العلمية للكادر اإلداري لعام ١٤٤١هـ

اإلجماليدبلوم متوسطبكالوريوس

٩٢١١

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

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

 البرامج التدريبية التي حصل عليها الموظفين داخل الجامعة

عدد األيامتاريخ البرنامجعدد اسم البرنامج التدريبيم
عدد 

الساعات 
التدريبية

مكان االنعقاد

مراحل إعداد الجدوى االقتصادية ١
٠٧١-٠٨-١٤٤١هـ١لمشروع صغير

-

online دورة تدريبية

مركز التعليم المستمر٠٧٣-٠٣-١٤٤١هـ٣الجداول اإللكترونية )١(٢

مراحل إعداد الجدوى االقتصادية ٣
دورة تدريبية ٠٧١online-٠٨-١٤٤١هـ١لمشروع صغير

كلية التربية بالدمام١٠٣-٠٣-١٤٤١هـ١تحرير الخطابات الرسمية٤
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لـــــجـــنــــــة

إعداد و متابعة الخطة االستراتيجية

العالم يفسح الطريق لمن يعرف 
الى ايـــــن هــــو ذاهـــــب.
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اواًل: مهام اللجنة 

١.صياغة رؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية وتحديثها بناًء على المستجدات.
٢.وضع الخطة االستراتيجية للكلية وتحديثها، بما في ذلك السياسات والبرامج ومؤشرات

أدائها بما يحقق رؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية .
٣.متابعة تحقيق مؤشرات األداء الرئيسية للمشاريع التطويرية.

٤.إعداد تقارير متابعة تنفيذ األهداف االستراتيجية وارسالها إلى عمادة التطوير بالجامعة.

المقدمة

ثانًيا : اإلنجازات

١.إعادة تقييم رؤية ورسالة الكلية وذلك في ضوء المستجدات الحالية بالنسبة للكلية والجامعة.
٢.المراجعة اللغوية للخطة االستراتيجية للكلية.

٣.إعداد المرحلة األولى من الخطة التشغيلية للخطة االستراتيجية للكلية، والتي تضمنت ما يلي:
-توزيع األهداف االستراتيجية والتفصيلية للخطة على نماذج الخطة التشغيلية .

-تحديد الجهة المسئولة في الكلية عن تحقيق كل هدف تفصيلي في الخطة التشغيلية .
-ربط المشروعات التي تحقق كل هدف تفصيلي في الخطة التشغيلية بالجهات التي ستقوم بتنفيذها .

-تحديد مؤشرات األداء الخاصة بكل مشروع من المشروعات .
-تحديد وحدة القياس الخاصة بكل مؤشر من بمؤشرات األداء .

-توصيف كل مؤشر من مؤشرات األداء .
-صياغة المعادلة الخاصة بحساب كل مؤشر من مؤشرات األداء .

وقد بلغ عدد نماذج الخطة التشغيلية التي تم استيفائها على هذا النحو ١٤٣ نموذج تمثل الخطة التشغيلية للكلية.

تشكيل اللجنة
د. ياســــــــر صابر محمد ،رئيًسا.

د. أحمد محـــــمد فـــرحان
د.تامر هـــاشـــــــــــم فــــرج
د. مكرم محمـــد الزايـــدي
د. أميرة الــــشـــــوربــجــي
د. والء عــــبـد الســـــــالم
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يعرض الشكل التالي لمراحل العمل التي تمت والمراحل المستقبلية بإذن الله

لقاء التعريف بالخطة االستراتيجية
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شـــعبــــــة

شؤون الخريجين والتنمية المهنية

إن النجــــاح في عصــــر اقتـــصاد الــمعرفــة يتحـــقق 
لألشخاص اللذين يعرفون ذاتهم ، مصادر قوتهـم  

وكيف يؤدون األعمال بأفضل حال.
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المقدمة

أواًل : األنشطة

تم حضور كل االجتماعات التي عقدها المركز وهي بخصوص تحديث بيانات الخريجين والرابع اجتماع عن بعد )٢٠٢٠/٣/٢٤م( وتم تنفيذ 
معظم القرارات والتوصيات ويجري العمل على تنفيذ القرارات والتوصيات المستمرة الخاصة بها ومن أهمها مواصلة تحديث بيانات 

الخريجين. 

أ- أنشطة مرتبطة بمركز الخريجين والتنمية المهنية بالجامعة متمثلة في اجتماعات المركز: 

ورش عمل المركز
قدم   عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ورش عمل   لقاءات لصالح مركز الخريجين والتنمية المهنية التي تم تنفيذها في كليات 

مختلفة بالجامعة و  على برنامج )zoom( وشملت:

تاريخ عقد موضوع   الورشة القسماالسمم
مكان عقد الورشة  الورشة

المقررات العامةأ.د.محمود عبدالعزيز توني١
مراحل اعداد الجدوى 
االقتصادية لمشروع 

صغير 
٧/ ٨ /١٤٤١Zoom

التسويقد. سيد حسن سيد محمد عبدالمجيد٢
سوق منتجاتك ببساطة  

التسويق عبر وسائل 
التواصل االجتماعي 

١٤٤١/٣/٢٣Zoom

١٤٤١/١١/١٩Zoomمهارات تسويق الذاتالتسويقد. عبدالله ظهري٣ 

تشكيل الوحدة
د. كمال الدين حسن الضو ، رئيًسا.

د. محمود محمد العــيص.

د.خالد يوســـف صـــــــــــالح.

م. نور محمد الـــــــــــعرجـي.

م.ع سارة متعب الشهري.
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ب- أنشطة وبرامج وحدة الخريجين والتنمية المهنية بالكلية:: 
ورش ومحاضرات الوحدة داخل الكلية: والتي تشمل )١٠( بين محاضرات/ ورش عمل للفصلين الدراسيين االول والثاني 
١٤٤١/١٤٤٠ ه  الموافق   )٢٠٢٠/٢٠١٩م( بقسمي الطالب والطالبات وقد استفاد منها عدد )٦٤( طالبة و )٢٢٨( طـــــــــالبًا 

 كما يرد تفصيله في الجدول التالي:

عدد الحضورالمدرب تاريخ انعقاد الورشةعنوان ورشة العملم

٣٣د. عبدالله ظهري١٤٤١/٣/٢٢هـالسنة االولى في الدوام ١

٣٧د. محمد ربيع١٤٤١/٤/٦هـمصطلحات تسويقية باللغة االنجليزية٢

٣Excel ٣٨أ. عبدالله عمار هنداوي١٤٤١/٤/١٣هـتطبيقات محاسبية باستخدام الحاسب

٣٧د. عبدالله ظهري١٤٤١/٤/١٤هـعلم وفن تسويق الذات٤

٢٤د. محمد أمين١٤٤١/٦/١٠كيف تبدأ مشروعك٥

 ٦Excel ٣٣د. عالء عبدالجواد١٤٤١/٦/١٧هـمقدمة في التطبيقات المالية باستخدام

٢٦د. عمرو نزيه١٤٤١/٧/١هـمصطلحات محاسبية باللغة االنجليزية٧

٣٢أ. هند الحميدان١٤٤١/٢/١٦هـكتابة السيرة الذاتية و اجتياز مقابلة التوظيف٨

٢٠أ. سارة الشهري١٤٤١/٦/١٧هـطريقك المختصر للوظيفة٩

١٢أ.لينا حسن القحطاني١٤٤١/٦/٢٤هـمكافحة الجرائم المعلوماتية١٠
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ت- االستشارات واالرشاد المهني بالكلية:
تم تنظيم ساعات لالستشارات واالرشاد المهني لعدد   )٩( استشارات مهنية من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالكلية 
في االسبوع الثالث عشر للفصل الدراسي االول بتاريخ ٤/١٤/ ١٤٤١ هـ. حسب الجدول التالي لشطري الطالب والطالبات:

عدد الحضورعنوان االستشارة المهنيةم

١٢استشارة مهنية لخريجي قسم المحاسبة١

١٦استشارة مهنية لخريجي قسم العلوم المالية٢

٨استشارة مهنية لخريجي قسم إدارة األعمال٣ 

١٤استشارة مهنية لخريجي قسم التسويق٤

٢٠استشارة مهنية لخريجات قسم المحاسبة٥

١٨استشارة مهنية لخريجات قسم العلوم المالية٦

١٧استشارة مهنية لخريجات قسم التسويق٧

٢٢استشارة مهنية لخريجات قسم نظم المعلومات االدارية٨

٢٢استشارة مهنية لخريجات قسم إدارة األعمال٩

ث- لقاء خريجي كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع )تالقي( :
أقــام مركــز الخريجيــن والتنميــة المهنيــة بالجامعــة بمعاونــة وحــدة الخريجيــن والتنميــة المهنيــة بكليــة الدراســات التطبيقيــة 
و خدمــة المجتمــع لقــاء مــع خريجــي و خريجــات الكليــة منــذ نشــأتها وكان اللقــاء فــي يــوم األحــد ٢٦ يوليــو ٢٠٢٠ واســتغرق 
أكثــر مــن ٥ ســاعات، حضــر اللقــاء ســعادة االســتاذ الدكتــور عبداللــه القاضــي وكيــل الجامعــة للدراســات و التطويــر وخدمــة 
المجتمــع و ســعادة الدكتــور خالــد بــن حســن الشــهري عميــد الكليــة و ســعادة الدكتــورة امانــي البحــر مديــرة مركــز الخريجيــن 
والتنميــة المهنيــة وســعادة الدكتــور مبــارك القحطانــي وكيــل الكليــة للشــؤون األكاديميــة و ســعادة الدكتــورة ســحر فالتــه وكيلــة 
الكليــة لشــؤون الطالبــات  ومايقــارب ٢٥ عضــو مــن الهيئتيــن التعليميــة واإلداريــة، ســجل فــي لقــاء تالقــي أكثــر مــن ١٢٠٠ 
خريــج وخريجــة و حضــره فعليــا أكثــر ٥٠٠ وتــم تبــادل الموضوعــات و األفــكار التــي مــن شــأنها ربــط الخريجيــن بالكليــة و الجامعــة.

ج- األنشطة األخرى :

١-  المشاركة بالتحضير للقاء وورشة العمل: التعريف بالخطة االستراتيجية والتعريف ببعــــــــض مرتكزاتها التي تم تقديمها 
بواسطة وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع بإشراف سعادة الدكتور / عادل الضويحي – وكيل الكلية للدراسات 

والتطوير وخدمة المجتمع 

٢-  المشاركة في حفل تخرج الطالب المنعقد بتاريخ ١٤٤١/٣/١ هـ  الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩ م.
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صور متنوعة ألنشطة الوحدة
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 المجلس الطالبي

شطر الــــــطـــــــــــالب

أنت جزء أساسي في رؤية وطنك 
عبر عن نفسك وتحمل مسؤوليتك
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د.سيد حسن عبدالمجيد         المنسق
اإلسمالمهمةم

أحمد محمد حصريمرئيس المجلس١

يوسف عبدالله السلومنائب رئيس المجلس٢

عبدالعزيز سعد الدوسريأمين المجلس٣ 

أحمد عبدالمنعم الهارونمشرف األنشطة الطالبية٤ 

نايف محمد الشهريالمسؤول اإلعالمي٥ 

عبدالرحمن أحمد الحميدانعضو٦

محمد عبدالله العزازعضو٧

عبدالملك علي الهنديعضو٨

عبدالعزيز الدوسريعضو٩

عبداللطيف عيسى المبرزيعضو١٠

حمد أحمد الحميدعضو١١

علي عمر الشهريعضو١٢

بدر أحمد الشرهانعضو١٣

أنس عبدالله األحمريعضو١٤

عبدالعزيز محمد القرنيعضو١٥

عيسى سلمان الدوسريعضو١٦

حسين عدنان البقشيعضو١٧

سعيد بن أحمد األحمرىعضو١٨

أواًل: تشكيل أعضاء المجلس الطالبي

إن عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع وبناًءا على الصالحيات المخولة له نظاًما 
بموجب القرار اإلداري رقم ٩٨٧٩٩/٤٢ بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٨ـ تم تشكيل المجلس الطالبي بالكلية للعام 

الجامعي ١٤٤٠-١٤٤١هـ وبتاريخ ١٤٤١/٦/٩هـ كالتالي:
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ثانًيا: أعمال المجلس الطالبي

األنشطة التي تم إنجازها

اسم النشاطم
حملة حدد تخصصك١
ورشة عمل طريقة المذاكرة واالستعداد  لالختبارات٢

دوري البلوت٣ 
االرشاد االكاديمي - أداة فعالة لدى كل طالب٤ 
البرنامج التدريبي لتنمية المهارات البحثية لدى طالب الكلية٥ 
ورشة عمل استخدام فعال للبالكبورد والخدمات اإللكترونية٦
زيارة المؤسسة العامة للبريد السعودي٧

لقاءات األقسام٨

منصة وصل٩

تكريم الطالب المشاركين داخليًا و خارجيًا١٠

لقاء العميد مع الطالب١١

ورش عمل تخصصية١٢

معالجة أكثر من ٥٠ شكوى للطالب١٣
التوصية بمعالجة مكافأة طالب التأهيلي١٤
اللقاء الطالبي لطالب قسم التسويق١٥
اللقاء الطالبي لطالب قسم إدارة األعمال١٦
مبادرة كتابي ثروتي التابعة للجنة البرامج المستدامة١٧
المشاركة في لقاء التدريب الميداني األول١٨
المشاركة في لقاء المشاريع متناهية الصغير١٩
المشاركة في لقاء برامج التنمية المستدامة٢٠
التوصية باعتماد فصل صيفي بالكلية٢١
إنشاء منصة تواصل للشكاوى واالقتراحات مع الطالب٢٢
انشاء لجنة المبادرات المستدامة٢٣
المشاركة في حملة الصحة واللياقة أسلوب حياة٢٤
المشاركة في ورشة عمل مهارات اساسية في رياضيات األعمال د- محمد تركي٢٥
الرفع بتوصية إلدارة الكلية لتأجيل اإلختبارات الفصلية أو عقدها عن بعد قبل قرار تعليق الدراسة حتى إشعار آخر.٢٦
الرفع بتوصية إلدارة الكلية عقد نشاطات بديلة )إختبارات قصيرة، واجبات، دراسة حالة( بديلة لإلختبار الفصلي.٢٧
مشاركة أكثر من ٦٠٠ طالب وطالبة في نموذج المجلس)قياس العملية التعليمية عن بعد( والرفع بتقارير دورية إلدارة الكلية.٢٨
مشاركة أكثر من ١٢٠٠ طالب وطالبة في نموذج المجلس) اختبارات QM( والرفع بالنتائج.٢٩
معالجة أكثر من ١٠٠ مالحظة واردة للمجلس خالل فترة تعليق الدراسة.٣٠

عقد االجتماع األول مع سعادة وكيل الكلية للشؤون األكاديمية عن بعد عبر برنامج الزوم.٣١

الرفع بتوصية لرؤساء األقسام بالكلية لمعالجة مالحظات الطالب.٣٢

المشاركة في حملة كلنا مسؤول للتوعية بفايروس كورونا.٣٣

تعريف الطالب عن الية رفع الواجبات عبر نظام البالك بورد.٣٤

الرد على استفسارات الطالب الواردة عبر حساب المجلس الطالبي بتويتر.٣٥
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األقسام العلمية

المحاسبة

األرقام فقط ستظل قابلة للقياس
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الرؤية
تحقيق الريادة في التعليم المحاسبي، وتطوير األداء المهني وصواًل إلى االعتراف الدولي ببرامج 

المحاسبة.

الرسالة
يسعى قسم المحاسبة إلى إعداد خريج متميز يجمع بين الجوانب المعرفية الحديثة والخبرات 

المهنية الالزمة لتلبية احتياجات المجتمع، من خالل التركيز على معايير التعليم المستمر، والتأكيد 
المستمر على المسئولية المهنية، وترسيخ القيم األخالقية اإليجابية؛ لضمان فرص التفوق والنجاح 

المستمر لخريجينا.

األهداف
١.التطوير المستمر للبرامج المحاسبية التعليمية بما يتالءم مع التطور العلمي ومتطلبات المجتمع.

٢.إكساب الطالب مهارات تتعلق بالجوانب المعرفية والمهارات التحليلية الخاصة بالبيانات المالية كمتطلب 
أساسي للنجاح العملي.

٣.زيادة االهتمام بتنمية التفكير االستداللي، ومهارات االتصال، والتعليم المستمر.
٤. تحقيق التفاعل بين طالب وحدة المحاسبة والمجتمع المهني، سواء مكاتب المحاسبة والمراجعة أم 

رجال األعمال.

أواًل : رؤية و رسالة و أهداف قسم المحاسبة

ثانًيا : االتفــــاقــيــــات

أ-مذكرة التعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
بــدأ التواصــل علــى مســتوى القســم مــع منســوبي الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن منــذ منتصــف العــام ٢٠١٨م 
المحاســبين  منتــدى  فعاليــات  خــالل  والهيئــة  الجامعــة  مســتوى  علــى  عليهــا  التوقيــع  تــم  أن  إلــى  االتفاقيــة،  بخصــوص 
رئيــس  معالــي  عــن  بالنيابــة  وقــع  وقــد  الــوزراء،  مــن  عــدد  بحضــور   ،٢٠٢٠ ينايــر   ٢٧ بالريــاض  الهيئــة  أقامتــه  الــذي  الدولــي 
الجامعــة ســعادة الدكتــور صالــح الراشــد وكيــل الجامعــة، فــي حضــور ســعادة عميــد الكليــة الدكتــور خالــد بــن حســن الشــهري.

وتتمثل أهم أوجه التعاون التي تقدمها الهيئة )الطرف الثاني( في اآلتي:
١- التعاون في تطوير برنامج المحاسبة بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بما يوائم مع متطلبات سوق العمل السعودي 

واالشتراطات المهنية للطرف الثاني والمساعدة في تطوير المقررات المحاسبية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 
في المملكة العربية السعودية، ووفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

٢- دراسة مدى مواءمة البرامج األكاديمية والتدريبية التي يقدمها الطرف األول الحتياجات سوق العمل واقتراح سبل تعديلها 
بما يكفل تحقيق االستفادة منها.

٣- التعاون في كل ما من شأنه تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية ورفع المستوى المعرفي 
والفني والمهني للمنتسبين إلى المهنة في ظل األنظمة والقوانين التي تحكم عمل كل من الطرفين، على سبيل المثال 

التعاون المشترك في مجال التعليم والتدريب والبحث والتأليف والترجمة وتبادل المعلومات حول اإلمكانات والخطط 
والمشاريع.

٤- أن يقدم الطرف الثاني االستشارات والتوجيه المهني لمساعدة الطرف األول في إعداد برامج تدريبية مهنية )شهادات 
مهنية( تستهدف منسوبي مهنة المحاسبة والمراجعة في القطاعات المختلفة بمدينة الدمام

٥- تنظيم فعاليات مشتركة كالندوات وورش العمل والمعارض والمسابقات التي تخدم مجاالت المذكرة، وتتم برعاية الطرفين.
٦- التعاون في إعداد البحوث والدراسات وكافة مجاالت البحث العلمي واالستفادة من البيانات المتاحة لدى الطرفين لخدمة 

تلك الدراسات، مع التأكيد على الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات.
٧- يشارك الطرف الثاني في تسويق البرامج األكاديمية والتدريبية التي يقدمها الطرف األول لخدمة منسوبي مهنة المحاسبة 

والمراجعة وفق قواعد يتم اعتمادها من الطرفين.
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٨- تنظيم أيام للمهنة وملتقيات دورية للتوظيف برعاية الطرفين.
٩- تبادل الزيارات للوفود االقتصادية والعلمية.

١٠- تبادل المساحات اإلعالنية بالموقع اإللكتروني الخاص بالطرفين ووسائل الدعاية األخرى للتسويق لبرامج وفعاليات الطرفين. 
١١- الدعم العلمي في المنتديات والملتقيات والندوات التي يقيمها الطرفين.

١٢- التنسيق لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات المصالح المشتركة خالل المنتديات المحلية والدولية التي يكون أحد الطرفان 
عضوا فيها.

١٣- التعاون في مجال رعاية المبدعين والموهوبين، ويبحث الطرفان وضع آليات لتوفير فرص بسوق العمل لتوظيف تلك 
المواهب ودعمها لضمان تعظيم استفادة المجتمع منها. 

١٤- أي مجاالت أخرى يتفق عليها الطرفان.

ب-االتفاقية مع شركة المتكامل العالمي للتجارة والمقاوالت
تم التواصل مع شركة المتكامل العالمي للتجارة والمقاوالت المالكة لبرنامج Resort المحاسبي المعروف، وذلك بغرض االستفادة 
من البرنامج، وتعزيز كفاءة الجانب التدريبي لطالبنا وطالباتنا في قســم المحاســبة، وقد أثمر هذا التواصل عن إبرام اتفاقية تعاون 
مع المدير التنفيذي للشــركة ســعادة األســتاذ عبد المحســن درباع. وقد جرى التوقيع يوم ١ مارس ٢٠٢٠م بمكتب ســعادة عميد الكلية 
الدكتــور خالــد بــن حســن الشــهري الــذي وقــع عــن كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع بحضــور وكالء الكليــة ســعادة الدكتــور عبــد 
اللــه الغامــدي، ســعادة الدكتــور مبــارك القحطانــي، ســعادة الدكتــور عــادل الضويحــي ومشــرف القســم ســعادة الدكتــور وهيــب حســن 
قدور. ومســؤول التدريب ســعادة األســتاذ ســمير جرادات وقد تضمنت االتفاقية العديد من البنود ذات الفائدة الكبيرة لطلبة الكلية 
ســواء كان ذلــك مــن خــالل تقديــم البرنامــج بكافــة موديوالتــه Modules  الخاصــة بالمحاســبة وغيرهــا مــن التطبيقــات اإلداريــة األخــرى.

وتتمثل أهم بنود التعاون المقدمة من الشركة والمضمنة في االتفاقية في:
١- تقوم شركة المتكامل بتركيب النسخة التعليمية لبرنامج ال ERP )المالذ Resort( بكافة النماذج Modules( ( ذات الصلة بالخطط 

الدراسية للبرامج بالكلية، ليكون برنامج Resort أحد المصادر التدريبية التطبيقية للبرامج بالكلية. 
٢- تقوم شركة المتكامل بتقديم التدريب الالزم ألعضاء هيئة التدريس المعنيين بتدريس المقررات التي تتصل بالنماذج.

٣- تقوم شركة المتكامل بتقديم برنامج تدريبي أكثر تفصياًل وتخصصًا والذي تقدمه بمعهدها التدريبي )منارات المداد(، ألفضل 
١٠ طالب وطالبات مجانًا بصورة فصلية، على أن تقوم الكلية بترشيح هؤالء الطالب والطالبات وفق معاييرها المناسبة، على أن 

تكون الرسوم رمزية لبقية الطالب الراغبين في الحصول على دورة في ذلك البرنامج.
٤- تقوم شركة المتكامل باستيعاب دفعة سنوية من طلبة الكلية ال يقل عن عدد ١٥ طالب للتدريب الميداني، سواًء لدى الشركة 

أو بالتوصية للشركات )العمالء( التي تستخدم برامج الشركة.
٥- تقوم شركة المتكامل بالتوصية لطالب وطالبات الكلية المتوقع تخرجهم لدى الشركات الراغبة في التوظيف، والتي تستخدم 

برامج الشركة.
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األقسام العلمية

التسويق

المعاناة الحقيقية هي البحث عن نشاط إنساني 
يحدث على وجه األرض ويخلو من التــــســــويــق 

59



التقرير السنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

60

الرؤية
أن يكون قسًما رائًدا في مجاالت التسويق محليًا وإقليميًا خالل العشر سنوات القادمة.

الرسالة
إعداد كوادر تسويقية متميزة لتلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية 

المستدامة للمجتمع في إطار األخالقيات العامة.

األهداف
١- تأهيل خريجين بمواصفات تلبي احتياجات سوق العمل.

٢- تنمية االنتاج العلمي الجيد من البحوث والكتب في مجاالت التسويق.
٣- تطبيق وتعزيز معايير وممارسات الجودة.

٤- عمل مشاركات مجتمعية مع منظمات األعمال لربط المعرفة النظرية بالجوانب التطبيقية.

أواًل : رؤية و رسالة و أهداف قسم التسويق
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األقسام العلمية

نظم المعلومات اإلدارية

يعتمد نجاح القرار على أمرين :
المعلومات المتوفرة ، و العقل الذي يصنع القرار
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الرؤية
تخريج طالب وطالبات يحملون درجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية، قادرين على تلبية احتياجات سوق 

العمل السعودي والعربي، وإثبات كفاءتهم في ميادين العمل. وأن يكون البرنامج من أفضل البرامج على المستوى 
العالمي في مجاالت جودة الخريجين وكفاءتهم، ورفعة البحث العلمي، والخدمات المقدمة للمجتمع المحلي

الرسالة
يسعى برنامج نظم المعلومات االدارية إلى تقديم خدمات علمية وبحثية وتطبيقية ذات جودة عالية 

وذلك من خالل االستغالل األمثل لمهارات تكنولوجيا المعلومات، وتخريج طالب مؤهل ومتميز 
علميًا في مجاالت نظم المعلومات التطبيقية المختلفة بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي 

واالقليمي وخدمة المجتمع 

األهداف
١-إكساب الطالب المعارف النظرية والمهارات التطبيقية واالدارية في نظم المعلومات بما يلبي 

احتياجات سوق العمل
٢-تنمية قدرات الطالب وتفكيره اإلبداعي في حل المشكالت التي تواجهها منظمات األعمال

٣-اكساب الطالب المعرفة والمهارات الالزمة للبحث العلمي
٤-القدرة على التواصل بشكل فعال مع مجموعة متنوعة من االفراد في فرق العمل

أواًل : رؤية و رسالة و أهداف قسم نظم
        المعلومات اإلدارية
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األقسام العلمية

إدارة األعمال

 في النجاح أو الفشل إبحث عن االدارة
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الرؤية
الريادة في تقديم برامج أكاديمية و بحوث علمية في مجاالت اإلدارة المتنوعة التي تسهم في خدمة المجتمع وتلبي 

احتياجات سوق العمل.

الرسالة
نلتــزم فــي قســم إدارة األعمــال بكليــة الدراســات التطبيقيــة، وخدمــة المجتمــع جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل أن 
يكتســب خريجونــا المتطلبــات المهنيــة الحديثــة لمختلــف وظائــف األعمال في مختلف القطاعات، ويكــون لديهم القدرة على 
التحليــل واالســتنتاج، وتشــخيص المشــكالت اإلداريــة وإيجــاد الحلــول لهــا، والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات واالبتــكار واإلبــداع.

األهداف
١.إكساب الطالب المعارف النظرية والمهارات في مجال إدارة األعمال بما يلبي احتياجات سوق العمل.

٢.تنمية قدرات الطالب وتفكيره اإلبداعي في حل المشكالت التي تواجهها منظمات األعمال. 
٣.تنمية مهارات الطالب البحثية ليكونوا قادرين على خدمة مجتمعهم من خالل القدرة على البحث والتحليل والتوصل لنتائج 

تسهم في حل مختلف مشاكل المجتمع المرتبطة بالتخصص.
٤.تنمية مهارات الطالب القيادية وقدرتهم على التواصل الفعال الذي يسهم في حل المشاكل بشكل جماعي مما يعكس روح 

التعاون والتكاتف بين افراد الفريق الواحد. 

أواًل : رؤية و رسالة و أهداف قسم إدارة األعمال
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األقسام العلمية

العلوم المالية

 الــمال هو عــــصب الحــــياة لكــــن ليــــس مهـــمًا 
 ماتملك من مال .. المهم طريقة إدارتك للمال
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الرؤية
أن يكون القسم رائدًا في مجال العلوم المالية، ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية 

بل على مستوى الوطن العربي.

الرسالة
تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلًة في مجال العلوم المالية 

األهداف
١.التطوير المستمر للعملية التعليمية بشكل يتالءم مع التطور العلمي ومتطلبات سوق العمل.
٢.إكساب الطالب مهارات تتعلق بالجوانب المعرفية، والمهارات التحليلية، والتفاعلية، واإلدراكية.

٣.زيادة االهتمام بتنمية روح المبادرة والتفكير اإلبداعي لدى الطالب.
٤.زيادة االهتمام بإعداد شخصية إيجابية تتمتع بالمهارات الالزمة لتلبية متطلبات سوق العمل بكفاءة.

أواًل : رؤية و رسالة و أهداف قسم العلوم المالية
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األنشطة والفعاليات

المرتبطة باألندية العلمية

العلوم المختلفة سمتها التكامل وليس التعارض
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Image Caption<<o intersecting linn<

أ-أنشطة و برامج نادي المحاسبة

الوصفالتاريخالمحاضراسم النشاط/الورشة

رحلة األعضاء إلى مكتب 
Ernst & Young

مجموعة مراجعين في مكتب 
EY الخبر، بقيادة مدير قسم 

المراجعة األستاذ حسن 
حسين.

١ ربيع األول ١٤٤١هـ

رحلة خاصة بأعضاء النادي، بناء على بند 
تطوير األعضاء في دليل النادي.

وكانت محاور الورشة المقدمة كاآلتي:
EY نظرة حول شركة-

-مهنة المراجعة وأهم المستجدات
-التحول الرقمي في المراجعة

-الضرائب في المملكة
-أهم الشهادات المهنية

-فقرة األسئلة واألجوبة على استفسارات 
األعضاء

محاضرة الوعاء الزكوي 
في المنشآت التجارية

أ.علي الناصر                                    
 محاسب قانوني، زميل 

الهيئة للمحاسبين القانونيين، 
متخصص في مجال الزكاة 

والضريبة

١٥ ربيع األول ١٤٤١هــ

محاضرة لمدة ساعتين لقسمي الطالب 
والطالبات، تتناول الفكرة العامة لحساب 

الزكاة، وحساب الزكاة وفقا لالئحة الجديدة 
الصادرة في 2019م وأبرز االختالفات 

فيها.

طالبات شعبة 721 من مقرر معرض 50%+
١٢ ربيع اآلخر ١٤٤١هـمحاسبة مالية متقدمة.

معرض بقيادة األستاذة أماني إبراهيم 
مقدمة مقرر محاسبة مالية متقدمة.

تشكل الفعالية معرضا حول الشركات 
القابضة في المملكة بتنسيق وتنظيم 

نادي المحاسبة، يتكون من ثمان مجموعات 
لثمان شركات قابضة من تقديم وعرض 

طالبات المقرر.

ورشة أساسيات 
التدقيق الداخلي

مركز نهج القادة للتدريب 
١٢-١٥ شعبان ١٤٤١هـاألستاذ محمد التويجري.

ورشة تدريبية على برنامج زووم مقدمة 
لطالب وطالبات المحاسبة، وقد استفاد 

منها 98 طالبًا وطالبة.

محاضرة شغف 
المحاسبة

د.خالد الفلقي                                        
 أستاذ المحاسبة المساعد 

بكلية إدارة األعمال، دكتوراه 
في المحاسبة من جامعة دندي 

ببريطانيا، عميد سابق لكلية 
إدارة األعمال ووكيل سابق 

للشؤون األكاديمية.

١٣ ربيع األول ١٤٤٠هـ

محاضرة لمدة ساعتين لقسمي الطالب 
والطالبات، أقيمت في اليوم العالمي 

للمحاسبين بتاريخ 10 نوفمبر. 
تتناول الشغف وعالقته بالمحاسبة، 

وكيفية الوصول إلى الشغف بالمحاسبة 
واالستفادة منه لحصاد ثمره في  

المستقبل المهني.



77

١٤٤٠-١٤٤١هـ 

ب-أنشطة و برامج نادي العلوم المالية

الوصفالتاريخالمحاضراسم النشاط/الورشة

جلسة حوارية بعنوان 
الهندسة المالية

د.لقمان معزوز
عضو هيئة تدريس بقسم 

علوم مالية بكلية الدراسات 
التطبيقية وخدمة المجتمع.

١٣ ربيع ثاني ١٤٤١هـ

جلسة حوارية لمدة ساعتين لقسم 
الطالبات فقط، انقسمت الجلسة لقسمين 

،القسم األول، مع د.لقمان معزوز 
والقسم الثاني ،مع المشاركات بالجلسة 

،بدأت الجلسة مع د.لقمان عن أهم أسباب 
ابتكار الهندسة المالية،ومفهومها،وتحديات 

ومعوقات الهندسة المالية.

ورشة االستثمار الجريء 
وريادة االعمال

د.فيصل القاضي
دكتوراه في ريادة االعمال

مبادر
مستثمر
أكاديمي

٢٤ جماد ثاني١٤٤١هـ

ورشة لمدة ساعتين لقسمي الطالب 
والطالبات.

مشاركة ونقل المعرفة العلمية في مجال 
االستثمار الجريء وريادة االعمال وأهم 

مخاطرها.

جلسة حوارية عن صناعة 
المستقبل

استضافة خريجات متميزات 
بقسم علوم المالية،لمشاركة 

تجربتهم لطالبات القسم:
مجال ريادة االعمال:

-مالك الغامدي.
-منار بالحارث.

مجال المسار الوظيفي:
-مياس الورد.

مجال الشهادات المهنية:
-هند القحطاني.

٢٩ جماد ثاني ١٤٤١هـ

جلسة حوارية لمدة ساعة ونصف لقسم 
الطالبات فقط.

تناولت الجلسة أهم الفرص والمخاطر لكل 
مجال.
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وكالة الكلية

للــــــشؤون األكاديمية

وكالة  الكلية

للشــــؤون    األكاديمية
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ماهية الوكالة 

١- اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة الجامعية.
٢- اإلشراف على الوحدات التابعة للشؤون األكاديمية.

٣- اإلشراف على إعداد الجدول الدراسي للطالب والمدرسين.
٤- اإلشراف على أعمال التسجيل ومكتب التسجيل.

٥- اإلشراف على الخطط الدراسية في الكلية وتحديثها.
٦- اإلشراف على األنشطة الطالبية الثقافية، واالجتماعية، والرياضية.

٧- اإلشراف على التدريب الميداني.
٨- اإلشراف على اإلرشاد األكاديمي.
٩- دراسة ومتابعة القضايا الطالبية.

المهام

متميــزة  تعليميــة  مخرجــات  لضمــان  ومحفــزة  مناســبة  أكاديميــة  بيئــة  توفيــر  الــى  االكاديميــة  الشــؤون  وكالــة  تســعى 
والدوليــة،  المحليــة  والجــودة  االعتمــاد  مؤشــرات  وفــق  التعليميــة  الخدمــة  الوكالــة  تقــدم  الكليــة،  ورســالة  رؤيــة  مــع  تتوافــق 
العالميــة. الجامعــات  بيــن  التنافســية  معاييــر  فــي  متقدمــة  مراكــز  وتحقيــق  األداء  مســتوى  رفــع  فــي  تســهم  التــي 
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الـــــشــــــعـــــــب

شعبة جودة و تقويم االختبارات

إّن ما تحصل عليه من دون جهد أو ثمن ليس له قيمة

83



التقرير السنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

84

تشكيل الشعبة
د.تامر هاشم فرج ، رئيًسا.
د.إســـــــماعيل عبد عواوده.
د.خــالد الســــــعيد قــــــــمــــر.
د.أحمد عثمان إبراهــــــــــيـم.
د.عــمـــــــــرو نزيـــــــــــــــه عزت.
د.لقــــــــمـــــــــــان معــــــــــــزوز.
د.والء عبدالمحسن حسن

يعــد التقويــم مكونــا اساســيا فــي عمليــة التعليــم، حيــث يســتخدم لقيــاس مــدى تحقــق نواتــج التعلــم المســتهدفة، و تعــد اليــات 
للحكــم علــى مــدى تحقيــق الطــالب لألهــداف التعلميــة, لذلــك يجــب ان تصمــم بدقــة و ان تخضــع لمبــادئ و سياســات جــودة التقويــم 
و االختبــارات  الخاصــة بالجامعــة, و يعــد مخالفــة تلــك السياســات هــو خــروج عــن تبعيــة إدارة الجامعــة و العبــث بالعمليــة التعلميــة

١- التعاون مع مركز جودة التقويم واالختبارات التابع لوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية.
٢- اإلشراف على عمل لجنة جودة التقويم واالختبارات بكل برنامج أكاديمي في الكلية.

٣- ضمان جودة عملية تقويم الطالب واالختبارات بالكلية.
٤- متابعة تنفيذ سياسات التقويم واالختبارات بالجامعة في جميع برامج الكلية.

٥- وضع اآلليات المناسبة للتأكد من جودة بناء وصياغة أسئلة االختبار.
٦- اإلشراف على بناء بنوك األسئلة للمقررات بالكلية.

٧- تحليل نتائج االختبارات تحليال إحصائيا.
٨- التنسيق مع مركز جودة التقويم واالختبارات وجهات التدريب المختصة بالجامعة لتدريب أعضاء هيئة التدريس 

على: كيفية صياغة المفردات االختبارية بطريقة صحيحة، كيفية استخدام طرق وأدوات التقويم، كيفية بناء 
االختبارات التحصيلية بصورة جيدة، بناء جدول مواصفات االختبار كيفية بناء بنوك األسئلة للمقررات. )تم عمل 

ورشتين عمل في السنة الدراسية(
٩- المهام والتكليفات األخرى، التي يحددها مركز جودة التقويم واالختبارات بالجامعة

المقدمة

اواًل: المهام

األسبابنسبة اإلنجازالنشاط/ المهمةم

تعديل توزيع الدرجات في المقررات لتتناسب مع ١
١٠٠ %ماورد في دليل السياسات ص ١٦.

تطبيق مخطط االختبار على مستوى المقرر ٢
١٠٠%واالختبار التحريري )نماذج ١-٢-٣(.

 ٣
يلتزم كل برنامج بإجراءات إعداد ورقة أسئلة االختبار 

تماشيًا مع الفقرة ) ٤ – ٥( من دليل السياسات 
)نموذج ٤(.

%١٠٠

 ٤
االلتزام بما ورد في السياسات بأال تزيد الدرجات 

المخصصة ألسئلة االختيار من متعدد عن ٦٠% من 
درجة االختبار النهائي.

% ٩٨
تم استثناء عدد مقررين 

بموافقة قسم المقررات 
العامة.

 ٥
إعطاء تغذية راجعة للطالب عن أدائهم في 

االختبارات الفصلية خالل أسبوع من تاريخ اعالن 
الدرجات.

%١٠٠

١٠٠ %وضع إجراءات الطوارئ أثناء االختبارات.٦

نشر خطة الطوارئ أثناء االختبارات بين ٧
١٠٠%المستفيدين بكافة الوسائل

٨
وضع معايير التقدير اللفظية Rubrics االختبارات 

األداء واألسئلة المقالية والشفوية والبحوث 
والمشاريع والتكليفات.

% ١٠٠

٩
يضع كل برنامج نظام جزائي للحسم من الدرجات 
في تأخر الطالب عن تقديم الواجبات والتكليفات 

المطلوبة.
%١٠٠

١٠٠%تطبيق التحليل اإلحصائي للمفردات االختبارية١٠

تطبيق آلية إعادة توزيع الدرجات بناء على نتائج ١١
١٠٠%التحليل اإلحصائي

تضع كل كلية األليات الخاصة بها لالحتفاظ بأوراق ١٢
١٠٠%االختبارات.

١٠٠%نشر دليل تقويم الطالب بكافة الوسائل المتاحة١٣

١٠٠%تطبيق اليات مراجعة االختبارات االلكترونية النهائية١٤

١٥
عمل تقرير يومي بحاالت التعثر في االختبارات 

االلكترونية النهائية و نسب إتمام االختبارات 
االلكترونية النهائية دون تعثر

%١٠٠
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ثانًيا: االنجازات

األسبابنسبة اإلنجازالنشاط/ المهمةم

تعديل توزيع الدرجات في المقررات لتتناسب مع ١
١٠٠ %ماورد في دليل السياسات ص ١٦.

تطبيق مخطط االختبار على مستوى المقرر ٢
١٠٠%واالختبار التحريري )نماذج ١-٢-٣(.

 ٣
يلتزم كل برنامج بإجراءات إعداد ورقة أسئلة االختبار 

تماشيًا مع الفقرة ) ٤ – ٥( من دليل السياسات 
)نموذج ٤(.

%١٠٠

 ٤
االلتزام بما ورد في السياسات بأال تزيد الدرجات 

المخصصة ألسئلة االختيار من متعدد عن ٦٠% من 
درجة االختبار النهائي.

% ٩٨
تم استثناء عدد مقررين 

بموافقة قسم المقررات 
العامة.

 ٥
إعطاء تغذية راجعة للطالب عن أدائهم في 

االختبارات الفصلية خالل أسبوع من تاريخ اعالن 
الدرجات.

%١٠٠

١٠٠ %وضع إجراءات الطوارئ أثناء االختبارات.٦

نشر خطة الطوارئ أثناء االختبارات بين ٧
١٠٠%المستفيدين بكافة الوسائل

٨
وضع معايير التقدير اللفظية Rubrics االختبارات 

األداء واألسئلة المقالية والشفوية والبحوث 
والمشاريع والتكليفات.

% ١٠٠

٩
يضع كل برنامج نظام جزائي للحسم من الدرجات 
في تأخر الطالب عن تقديم الواجبات والتكليفات 

المطلوبة.
%١٠٠

١٠٠%تطبيق التحليل اإلحصائي للمفردات االختبارية١٠

تطبيق آلية إعادة توزيع الدرجات بناء على نتائج ١١
١٠٠%التحليل اإلحصائي

تضع كل كلية األليات الخاصة بها لالحتفاظ بأوراق ١٢
١٠٠%االختبارات.

١٠٠%نشر دليل تقويم الطالب بكافة الوسائل المتاحة١٣

١٠٠%تطبيق اليات مراجعة االختبارات االلكترونية النهائية١٤

١٥
عمل تقرير يومي بحاالت التعثر في االختبارات 

االلكترونية النهائية و نسب إتمام االختبارات 
االلكترونية النهائية دون تعثر

%١٠٠
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شعبة الخدمات اإلرشادية

هناك وسيلتان لمواجهة الصعاب إما ان
تغيرها وإما تغير نفســك في مواجهتها
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أن نقدم للمجتمع الجامعي خدمة شاملة رفيعة المستوى لتطوير القدرات وتنمية مهارات تعلم دائمة بكفاءة عالية الجودة 
تحقق التميز محليا وإقليميا وعالميا.

أ- الرؤية

١.أن نقدم لجميع طلبة الكلية والعاملين بها، والمجتمع المحيط خدمة شاملة رفيعة المستوى من أجل أن نطور قدراتهم وننمي 
لديهم مهارات تعلم دائمة. 

٢.أن نؤدي دورا وقائيا في مساعدة الطالب على تحديد وتعلم المهارات التي ستساعدهم على تحقيق أهدافهم التعليمية 
والحياتية بصورة فعالة.

٣.أن ندعم ونحسن النمو والتطور الصحي للطالب من خالل تقديم االستشارات لهم، إلى جانب توعية المجتمع الجامعي.
٤.أن نوفر بيئة آمنة للطالب ونقوم بدور يسهم في تحقيق أمان البيئة الجامعية.

ت- األهداف

أواًل : ماهية الشعبة

الطــالب  اهتمامــات  تدعــم  المســتوى  رفيعــة  نفســية  صحــة  خدمــات  لتقديــم  االرشــادية  الخدمــات  وحــدة  تســعى 
الفــردي،  اإلرشــاد  خدمــات  االرشــاد  وحــدة  تقــدم  ذلــك  لتحقيــق  واالجتماعيــة.  والشــخصية  والنفســية  والنمائيــة  األكاديميــة 
وبرامــج  األزمــات،  وقــت  والتدخــل  الطــوارئ  وخدمــات  المهنــي،  واإلرشــاد  األكاديمــي،  واإلرشــاد  الجمعــي،  واإلرشــاد 
ممارســة  طــرق  بأحــدث  مســتمر  اطــالع  علــى  العمــل  فريــق  النفســية.  واالستشــارات  النفســي،  والتقييــم  التوعيــة، 
الجامعيــة.  البيئــة  تحســين  فــي  تســهم  بحثيــة  أعمــاال  ويقدمــون  اإلرشــادي،  المجــال  فــي  البحــوث  ونتائــج  اإلرشــاد 

ب- الرسالة

تقدم وحدة الخدمات االرشادية خدماتها لجميع طالب الجامعة والعاملين بها. وتوفر وحدة الخدمات االرشادية اإلرشاد الفردي، 
والجمعي، والتقييم النفسي، وخدمات العالج النفسي. وحين يقتضي األمر، يتم تحويل العمالء إلى مركز االرشاد الجامعي 

وان اقتضى االمر يتم التحويل الى مستشفى الملك فهد. 

ث- نطاق الخدمات

الحاالت الفردية واالستشارات السريعة التي تم التعامل معها

تصنيف الحاالتعدد الحاالت#

إرشاد أكاديمي٨عدد الحاالت

إرشاد أكاديمي٢٢االستشارات السريعة
 إرشاد مهني

الورش التدريبية

عدد المستفيدينالعدد اإلجمالي للورشم

١٢٣٣٥٥

المقدمة

 تشكيل الشعبة
أ.سليمان ناجي المصاروه ، مرشد طالبي.
أ.لينا فالــــــــح طــاهــــــــات ، مرشدة طالبية.
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الورش التدريبية المنفذة خالل العام

عدد الحضورعدد تنفيذ الورشةعنوان الورشةم

١٢١إدارة الوقت١

٣٢٢التعامل اإليجابي مع المشكالت٢

٤٥٥قلق االختبار ٣

٢١٢العزو٤

٦٩١االستعداد لالختبار٥

٥٢٥تدوين المالحظات٦

٥١٢٩التهيئة والتكيف مع الحياة الجامعية٧

٢٦٣٥٥المجموع٨

جلسات اإلرشاد الجامعي

عدد المستفيدينعدد الجلساتعنوان الجلسة

١٢٣اإلقالع عن التدخين

الفعاليات التي تم تنفيذها والمشاركة فيها

الفعاليةم

فعالية معنى١

التوعية بأضرار التدخين٢

التهيئة لطلبة الكلية في بداية العام الدراسي٣
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١- المتابعة مع الطلبة المتعثرين والمنذرين في الكلية بخصوص التسجيل ومتابعة الدراسة ومتابعتهم من خالل برنامج اإلرشاد 
األكاديمي.

٢- التواصل مع الشؤون االكاديمية في الكلية بخصوص الطلبة المتعثرين.
٣- عقد لقاءات تعريفية للطلبة الجدد في الكلية وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الوحدة.

٤- اشراك وحدة الخدمات االرشادية خالل فترة االختبارات لتقديم الدعم النفسي للطلبة خالل فترة االختبارات.
٥- تم التواصل والتعامل مع الطلبة المتعثرين من خالل االتصال هاتفيا او التحويل من قبل الشؤون االكاديمية للتعامل مع 
الطلبة وتقديم االرشاد لهم من خالل اجراء دراسات الحالة وتقديم األساليب العالجية للتخلص من المشكلة االكاديمية التي 

تواجههم باإلضافة الى تقديم برنامج يتكون من مجموعه من الورش التدريبية التي قدمت لهم.
٦- حصر طلبة بطارية الفرز المرسلة من المركز والتواصل مع الطلبة بعد فرزهم المتواجدين بالكلية والوقوف على المشكالت 

والتعامل معها.
٧- التواصل مع الطلبة المنقطعين بالكلية والوقوف على أسباب اإلنقطاع وتزويد الكلية بذلك.

٨- تفعيل لجنة أصدقاء االرشاد في الكلية.
٩- تفعيل التعاون مع وكالة الكلية للشؤون االكاديمية من الوكيل وأعضاء هيئة التدريس لمتابعة الطلبة بشكل مستمر وتزويد 

الوحدة في حال وجود أية مالحظات من أعضاء هيئة التدريس.
١٠- التواصل والتفاعل مع قسم الشؤون االكاديمية في الكلية في كل ما يخص الطلبة.

١١- التواصل والتفاعل مع األقسام العلمية في الكلية وإبراز دور الوحدة وأهمية التواصل في حال وجد أية مالحظات فيما يخص 
الطلبة

صور متنوعة ألنشطة الشعبة

ثالًثا :اإلنجازات



91

١٤٤٠-١٤٤١هـ 



92



الـــــشــــــعـــــــب

شعبة القبول والتسجيل

النجاح رحـــــــلــــــة وليس مـــــــحـــطة
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المستوى الدراسي

المجموع الثامن السابع السادسالخامسالرابع الثالثالثانياألول التخصص

البرنامج التأهيلي 
٣١١٢٥١٢٨٦١٩١٠٠٠٠١٠٣٩طالبات

البرنامج التأهيلي 
٢٢٧٥٤١١٩٩٢٠٠٠٠٤٩٢طالب

٠٠٠٣١٤١٣٧٥٦١٦٥ علوم ماليه طالبات

٠٠٠٠٢٦٢١٣١٣٤١١٢علوم ماليه طالب

٠٠٠٠٧١٦٢٤٢٥١٢٢٦محاسبه طالبات

٠٠٠٠٢٣٢٠٣٢٣٧١١٢محاسبه طالب

٠٠٠٠٤٥٤١٦٨٧٨٢٣٢اداره اعمال طالبات

٠٠٠٠٣٤٢٥٥١٨٢١٩٢اداره اعمال طالب

نظم معلومات 
٠٧٠٧٤٧١٦٧٢٨٢ ٠٠٠٠طالبات

٠٠٠٠٢٧١٥٢٠٤٤نظم معلومات طالب

٠٠٠٠٥١٣٠٤٥٥٠١٧٦تسويق طالبات

٠٠٠٠٢٦٢٢١٥٤٦٧تسويق طالب

٢١٢٠اجمالي عدد الطالبات 

١٠١٩اجمالي عدد الطالب 

أواًل : احصائيه اعداد الطلبه  للفصل الدراسي األول
1441-1440هـ حسب البرامج األكاديميه بالكليه 

المقدمة

 تشكيل الشعبة 
                                                    "طالبات"

                                                                          أ.منال بنت عبدالرحمن الملحم ، منسقة القبول والتسجيل.
                                                                          أ.هنـــــاء بـنت حــــمد الحمــــيــــــد.
                                                                          أ.اريج بنت منـــصر الخـــــــضــــره.
                                                                          أ.ريـــــــم بنت ســـعيد الغـامدي.

"طالب"
أ.محمد يحيى الحسين،مسجل طلبة.                                                                     

أ.أحمد خليل الموسى،مسجل طلبة.
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ثانًيا : احصائيه اعداد الطلبه  للفصل الدراسي الثاني
1441-1440هـ حسب البرامج األكاديميه بالكليه 

المستوى الدراسي

المجموع الثامن السابع السادسالخامسالرابع الثالثالثانياألول التخصص

البرنامج التأهيلي 
١٢٢٢٨٩٢٨٥٢٤٠٠٠٠٠٩٣٦طالبات

البرنامج التأهيلي 
٩٨١٥٨٦٢١٠٤٠٠٠٠٤٢٢طالب

٠٠٠٣٦٢٩٣٨٥٠١٥٣ علوم ماليه طالبات

٠٠٠٠١٨٢٦١٨٤١١٠٣علوم ماليه طالب

٠٠٠٠٦٧٦٧٥٤٧٥٢٦٣محاسبه طالبات

٠٠٠٠٢٢١٩١٨٣٨٩٧محاسبه طالب

٠٠٠٠٤٤٣١٣٥٩٣٢٠٣اداره اعمال طالبات

٠٠٠٠٤٠١٩٢٢٥٦١٣٧اداره اعمال طالب

نظم معلومات 
٠٠٠٠٧٢٦٦٦٦١٠٢٣٠٦طالبات

٠٠٠٠٢٢٢٢١٣٣٦٠نظم معلومات طالب

٠٠٠٠٣٦٤٠٢٩٦٥١٧٠تسويق طالبات

٠٠٠٠٢٨١٧١٤٢٦٨٥تسويق طالب

٢٠٣١اجمالي عدد الطالبات 

٩٠٤اجمالي عدد الطالب 

٢٩٣٥المجموع
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ثالًثا : احصائيه الشعب للفصل الدراسي األول

المجموعالطالبات الطالبالتخصص

٢٧٤٧٧٤قسم المحاسبة 

٢١٥٧٧٨قسم نظم المعلومات 

١٩٣٢٥١قسم التسويق 

٤٦٦٢١٠٨قسم إدارة االعمال

٣٠٤٣٧٣قسم اإلدارة المالية 

٥٧٩٩١٥٦قسم المقررات المساندة 

٢٠٠٣٤٠٥٤٠المجموع

رابًعا : احصائيه الشعب للفصل الدراسي الثاني

المجموعالطالبات الطالبالتخصص

٣٣٥٨٩١قسم المحاسبة 

٢١٥٨٧٩قسم نظم المعلومات 

١٩٢٨٤٧قسم التسويق 

٣٩٦١١٠٠قسم إدارة االعمال

٣٥٤٤٧٩قسم اإلدارة المالية 

٤٤٩٣١٣٧قسم المقررات المساندة 

١٩١٣٤٢٥٣٣المجموع
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خامًسا: احصائيه المحولين والمحوالت من داخل الجامعة

اعداد الطلبه المحولين
المجموعالطالبات الطالب  من داخل الجامعة 

٤٢١٢٥الفصل األول 

٦٣٦٤٢الفصل الثاني 

١٠٥٧٦٧المجموع

سادًسا: احصائيه المحولين والمحوالت من خارج الجامعة

اعداد الطلبه المحولين
المجموعالطالبات الطالب  من خارج الجامعة 

٧١٦٢٣الفصل األول 

٦٢٩٣٥الفصل الثاني 

١٣٤٥٥٨المجموع
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شعبة سير الدراسة واإلختبارات

التحفيز وقود اإلنسان
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الفصل 
الدراسي 

نوع 
االختبار

احصاءات

عدد 
المقررات

عدد 
الشعب

إجمالي 
عدد 

المراقبات
عدد 

القاعات
عدد 

المراقبين

عدد 
الفترات 

في 
اليوم

عدد 
أيام 

االختبار 
النظري

عدد أيام 
االختبار 
العملي

عدد 
طالب 
االختبار 
البديل

مالحظات

األول

االختبار 
--٩٨٢٠٠٣٧٠١٥٠٦٠٤٧٢الفصلي

إعادة 
-٤٠-٣٢٢٥٢٠١٠١٠٢٥الفصلي

االختبار 
--٩٨٢٠٠٣٦٠١٤٣٥٥٢١٣٢النهائي

إعادة 
-٢٢٢٢٢٢٨١٥٢٤٢٣٨النهائي

المقدمة

 تشكيل الشعبة 
د.هيثم فايز عــقل ، رئيًسا.

د.زيــــــــــــــاد ثــــــــــــلــــــــجـــــــــي.
د.عبداللـــــــــــــه ظــــــــهــــــــــري.
د.خـــــــــالـــــــــــد صــــــــــالــــــــــــح.
أ.ليث طــــــــــــــالل خـريــــــــس.
أ.عــــــــبــداللــه هــــــــــنـــــــداوي.
أ.مــــــحــــــمــــــد حــــــمـيـــــــــدان.
أ.عبدالرحمن حنفي إبراهيم.

أواًل : احصائيه سير اإلختبارات للفصل الدراسي األول
1441-1440هـ  

- عدد أعضاء لجنة االختبارات ٧ 
- رؤساء األقسام ٥ + ١ مشرف عام األقسام

- اختبارات الفصل الدراسي الثاني تمت الكنرونيا .
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شعبة شؤون الطالب
"النشاط الرياضي"

الرياضة هي تربية للنفوس قبل أن تكون احراًزا للكؤوس
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أعداد الطالب المشاركين في منتخب الجامعة
- منتخب الســـــباحة )٩( طــــــالب مــــــن مــــــــجموع )١٦( طالــــــب.
- منتخب تنس الطاولة )٢( طــالب مـــــن مجــــــموع )٤( طـــــالب.
- منتخب الــــــطائـــــــرة )٤( طـــــالب من مجــــــمـــــــوع )١٢( طـــالب.
- منخب كــرة القـــــدم )٨( طــــــالب من مـــــجموع )١٩( طـــــالــــــب.
- منتخب الطــــــائرة الشـــــاطئية )٣( طالب من مجموع ٤ طالب.
- منتخب التنس األرضي )٣( طالب مــن مجمـــــوع )٤( طـــــالب.
- منتخب كرة القدم خماسي )٦( طالب من مجموع )١٢( طالب.
- منتخب ألعاب القوى )٦( طالب من مجـــــمــــوع )١٨( طـــــالـــب.
- منتخب كرة الســـلة )٣( طالب مــن مجــــــمـــــــوع )١٠( طــــــالب.

إجمالي عدد الطالب المشاركين مع منتخب الجامعة
٤٤ طالب بنسبة ٥٠% تقريًبا من إجمالي الطالب المشاركين في

منتخب الجامعة

البطوالت الحاصلة عليها الكلية على مستوى الجامعة

فوز طالب كلية الدراسات التطبيقية وخدمة 
المجتمع للسنة الخامسة  على  التوالي 

بالمــــــــركز األول في الدوري الرياضي

الرياضةالمركز

األول

- كرة الطائرة

السباحة

العاب القوى

البلياردو

كرة القدم الشاطئية

كرة السلة

التنساألول و الثاني و الثالث

كرة القدمالتأهل إلى النهائي

أعداد الطالب الدوليين العبين منتخب المملكة العربية 
السعودية

- )٢( العبين منتخب المـــــملكة للـــكاراتيه ، منــــهم بـــــطل العالم.

- )١( العب منتخب المملــــــكة للبولينج ، ثاني عالم و بطل آسيا.

- )٣( العبين منتخب الممـــلكة للطائرة ، أبــــطال آسيا للشــــبــاب.

- )٣( العبين منتخب الممـــــــلكة أللعاب القــــوى ، أبطـــــال آســيا.
- )١( العب منتخب المملكة للتنــــــس األرضـــــــي ،  بـــــطل دورة 

األلعاب الخليجية للشباب
- )٣( العـــــــبيـــــــــن منتـــــــــخــــــــب الـــمـــــملــــــــكــــــة للـــــــســـــــلــــــــــة.
- )٢( العبــــــيـــــــــن منــــــتخب المملـــــــكة لكـــــــرة القدم خمـــــاسي.
- منتخب ألعاب القوى )٦( طـــالب من مجـــــمــــوع )١٨( طـــــالـــب.
- منتخب كرة الســـــــلة )٣( طالب مــن مجــــــمـــــــوع )١٠( طــــــالب.

صور متنوعة من األنشطة الرياضيةبإجمالي )١٥( العب دولي

 تشكيل الشعبة 
د.هيثم فايز العقل ، رئيًسآ .                د.فتحي عبـدالرحمــن فرماوي.
د.ســـــــــــــيد حســـــــــــــن سيد.                 أ.عبدالهادي حســــين الجاـسم.
الطالب،إبراهيم الدوســـري.                  الطالب. أحمد محمد حصريم.
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 تشكيل الشعبة 
د.هيثم فايز العقل ، رئيًسآ .                د.فتحي عبـدالرحمــن فرماوي.
د.ســـــــــــــيد حســـــــــــــن سيد.                 أ.عبدالهادي حســــين الجاـسم.
الطالب،إبراهيم الدوســـري.                  الطالب. أحمد محمد حصريم.
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الـــــشــــــعـــــــب

شعبة اإلشراف األكاديمي

قدم الثناء عالنية ووجه النقد سرًا وبهدوء.
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األكاديميــة  مســيرتهم  أثنــاء  لهــم  الــالزم  الدعــم  توفيــر  أجــل  ومــن  وغايتهــا،  التعليميــة  العمليــة  محــور  الطالــب  يعتبــر 
بنــاء  أجــل  ومــن  المتاحــة،  الزمنيــة  المــدة  ضمــن  الخطــة  متطلبــات  وإنهــاء  الدراســية  الخطــة  انســياب  يحقــق  بمــا 
ومحوريــا  أساســيا  ركنــا  تمثــل  التــي  األكاديمــي  اإلشــراف  بعمليــة  االهتمــام  كان  لديهــا،  المســتقلة  الذاتيــة  الثقــة 
فــي  وإنســانية  واقتصاديــة  اجتماعيــة  متغيــرات  لمواجهــة  موضوعيــة  اســتجابة  يعــد  حيــث  التعليمــي،  النظــام  فــي 
الجامعــي. التعليــم  مــع  ليتواصــل  الــدارس  لحاجــات  يســتجيب  كونــه  علــى  عــالوة  التربويــة،  وفلســفته  النظــام  صلــب 
ومهنيــا،  وأكاديميــا  معرفيــا  الطالــب  نمــو  فــي  إيجابــا  تؤثــر  التــي  الهامــة  الخدمــات  أحــد  األكاديمــي  اإلشــراف  ويعــد 
التــي تســاعدها  إلــى توافــر خدمــات االشــراف األكاديمــي  الجامعيــة  البيئــة  الجامعــي فــي ظــل متغيــرات  الطالــب  ويحتــاج 
علــى  القــدرة  وتمنحهــا  العلمــي  تحصيلهــا  تحســين  مــن  تمكنهــا  التــي  والمهــارات  بالمعلومــات  وتزويدهــا  التكيــف  علــى 
فتوجيــه  الجامعيــة،  الحيــاة  خــالل  الطالــب  لمســيرة  األول  الداعــم  األكاديمــي  اإلشــراف  عمليــة  تمثــل  كمــا  التقــدم، 
ومتطلباتهــا. الجامعيــة  الدراســة  مــع  التكيــف  فــي  تســاعده  عوامــل  كلهــا  لــه  االشــرافية  المعلومــات  وتقديــم  الطالــب 
ويتنــاول هــذا التقريــر التعريــف بوحــدة اإلشــراف األكاديمــي ثم بيان أهم الفعاليات واألنشــطة التي قامــت بها الوحدة خالل العام 
الجامعــي   ١٤٤١هـــ ، ومــا أســفرت عنــه مــن نتائــج، ويختتــم التقريــر بالتحديــات والتوصيــات حتى ال تعود الوحدة إلــى نقطة البداية.

المقدمة

تهــدف وحــدة اإلشــراف األكاديمــي بالكليــة إلــى تقديــم الدعــم والمســاندة األكاديميــة وغيــر األكاديميــة، إلعــداد طلبــة يتمتعــون 
بشــخصيات متكاملــة، قادريــن علــى اتخــاذ القــرارات الســليمة فيمــا يتعلــق باختيــار تخصصاتهــم الدراســية، ومهنهــم المســتقبلية.

أ- الرؤية

يسعى نظام اإلشراف األكاديمي إلى تقديم النصح ومساعدة الطالب في مواجهة الصعوبات التي تتعلق بحياتهم الجامعية 
وإعانتهم على فهم مشكالتهم والعمل على حلها ليثمر عن تخريج جيل من الشباب مزود بالعلم والمعرفة والقدرة على اتخاذ 

القرار، وذلك من خالل األهداف التالية:
- تزويد الطالب باالقتراحات والنصائح لتحسين تحصيلهم العلمي، ومساعدته في التغلب على مشاكله األكاديمية واإلدارية.

- مساعدة الطالب الكتشاف قدراته وميوله وتحديد أهدافه وتنمية إمكاناته مما يحقق مصلحة المجتمع.
- تهيئة الطالب المستجدات لمعرفة الحياة الجامعية ونظام الدراسة بها من خالل برامج إرشادية توجيهية.

- نشر الوعي بالئحة الكلية والجامعة بين الطالب.
- تذليل العقبات التي تعوق التحصيل العلمي للطالب.

- العمل على توطيد العالقة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس.
-  بناء عالقات اجتماعية للطالب مع زمالئهم.

- توجيه الطالب المتعثرين دراسيًا وإرشادهم واالهتمام بهم ومتابعته لرفع مستواهم العلمي ومساعدتهم في التغلب على 
ما يواجهون من عقبات.

- رعاية الطالب المتفوقين وإرشادهم ومعاونتهم على االستمرار في التفوق.
- االهتمام بالطالب الموهوبين ودعم إبداعاتهم.

- مساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة على التحصيل العلمي والتكيف االجتماعي، ودراسة مشاكلهم والعمل على حلها.
- مساعدة الطالب على االستعداد للدخول إلى سوق العمل بما يمكنهم من النجاح في الوظائف المختلفة وخدمة المجتمع.

ت- األهداف

أواًل : ماهية الوحدة

تقديم المساعدة والدعم لجميع طالب الكلية من خالل زيادة وعيهم بمسئولياتهم األكاديمية، وتشجيعهم على بذل مزيد من 
الجهد في حل المشكالت األكاديمية التي تحول دون تحقيق أهدافه التعليمية، ويتم ذلك عن طريق تزويد الطالب بالمهارات 

األكاديمية المتنوعة التي ترفع من تحصيلهم الدراسي ومناقشة طموحاته العلمية.

ب- الرسالة

 تشكيل الشعبة 
أ.كمال فرحان ضمور ، رئيًسا.

أ.علـــــــــي بنــــــــــــي عواد.
د.حياة محمد ابو الـــــــنجا .
أ.هنادي محمد العيسى.
أ.نوف عبداللـــه التريكي.
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تهــدف وحــدة اإلشــراف األكاديمــي بالكليــة إلــى تقديــم الدعــم والمســاندة األكاديميــة وغيــر األكاديميــة، إلعــداد طــالب يتمتــع 
ــار تخصصاتــه الدراســية، ومهنــه المســتقبلية. بشــخصيات متكاملــة، قــادرات علــى اتخــاذ القــرارات الســليمة فيمــا يتعلــق باختي

ث- الفئات المستفيدة من خدمات اإلشراف األكاديمي

ثانًيا: خطة الوحدة

الموضوع والفعاليةاألسبوع

األسبوع األول- الثالث

-توزيع الطالب على المشرفين.
-استقبال الطالب المستجدين.

-توعية الطالب بنظام االشراف األكاديمي وأهدافه.
-لقاء مع منسقين االشراف األكاديمي باألقسام العلمية.

-متابعة أداء المشرفين.األسبوع الرابع- التاسع
-متابعة حالة الطالب وحل مشكالتهم.

-عقد ورش عمل للطالب.األسبوع العاشر- الحادي عشر
-ملتقى التخصصات 

األسبوع الثاني عشر- الرابع عشر
-عرض الحاالت التي تحتاج لحلول خاصة على مساعدة وكيلة الكلية للشؤون 

األكاديمية.
-دراسة تقارير المشرفين وتحليل االستبيانات. 

المشرفين والمشرفات

قسم الطالبقسم الطالباتبيان

الفصلالفصل الدراسي
 الدراسي  األول

الفصل
 الدراسي الثاني

الفصل
 الدراسي األول

الفصل 
الدراسي الثاني

٥١٥١٦٦٦٦عدد المشرفين األكاديمي

٢١١٠١٩٢٠١٠٦٧٩١١العدد اإلجمالي الطالب

٤٠٤٠١٦١٤متوسط عدد الطالب لدى كل مشرف
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ورش العمل والمحاضرات التي قدمتها وحدة اإلشراف األكاديمي

نوع م
عدد المكانالوقتتاريخ انعقادهمقدم النشاطاسم النشاطالنشاط

التنفيذالحضور

لقاء الطالبات لقاء١
المستجدات

أعضاء وحدة االشراف 
القاعات 1:00-١٤٤١/٢/٣11:00هـاألكاديمي

تم ٢٧٥ طالبةالدراسية 
التنفيذ

تم ٤٠ طالب1:00D7-١٤٤١/٣/٤11:00هـد. زياد ثلجيلقاء الطالب المستجدينلقاء٢
التنفيذ

القاعة 1:00-١٤٤١/٢/٢11:00هـد. أمل زكيإدارة ما في الوقتمحاضرة٣
تم ٥٢ طالبةالكبرى

التنفيذ

االستعداد لالختباراتمحاضرة٤
تم ٥٤ طالبة1:00117-١٤٤١/٢/٩11:00هـأ.لينا طاهات بال قلق

التنفيذ

تم ٤٧ طالبة1:00F-19-١٤٤١/٣/٨11:00هـد. كمال ضموركيف تكون مرشدًا ملهمًاورشة عمل٥
التنفيذ

قاعة 1:00-١٤٤١/٣/٢٢11:00هـأ.هناء البابطينمهارات التدريسورشة عمل٦
تم ٣٨ طالبةالتدريب

التنفيذ

تم ١٥ طالبة1:00A-19-١٤٤١/٣/٢٢11:00هـأ.عبير السبيعيفن حديث المصعدورشة عمل٧
التنفيذ

تم ٣٣ طالبة1:00B-18-١٤٤١/٣/٢٩11:00هـد. أميرة الشوربجيبناء الشخصية القياديةورشة عمل٨
التنفيذ

تم ٢٨طالب11:30D-1-١٤٤١/٥/١٠9:30هـأ. كمال الضمورلقاء الطالب المستجدينلقاء٩
التنفيذ

تم ٤٤ طالبة11:30F-19-١٤٤١/٦/٣9:30هـأ. كمال ضمورانت رائد أعمال اجتماعيورشة عمل١٠
التنفيذ

محاضرة١١
حقوق طرفي عقد العمل 

في ظل نظام العمل 
السعودي

القاعة 11:30-١٤٤١/٦/١٧9:30هـد. حياه أبو النجا
تم ١٧٠ طالبةالكبرى

التنفيذ

تم ١٩ طالب11:30F-19-١٤٤١/٧/١9:30هـأ. كمال ضمورالتعليم بال خوفورشة١٢
التنفيذ
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ورش العمل والمحاضرات التي قدمتها وحدة اإلشراف األكاديمي

نوع م
عدد المكانالوقتتاريخ انعقادهمقدم النشاطاسم النشاطالنشاط

التنفيذالحضور

لقاء الطالبات لقاء١
المستجدات

أعضاء وحدة االشراف 
القاعات 1:00-١٤٤١/٢/٣11:00هـاألكاديمي

تم ٢٧٥ طالبةالدراسية 
التنفيذ

تم ٤٠ طالب1:00D7-١٤٤١/٣/٤11:00هـد. زياد ثلجيلقاء الطالب المستجدينلقاء٢
التنفيذ

القاعة 1:00-١٤٤١/٢/٢11:00هـد. أمل زكيإدارة ما في الوقتمحاضرة٣
تم ٥٢ طالبةالكبرى

التنفيذ

االستعداد لالختباراتمحاضرة٤
تم ٥٤ طالبة1:00117-١٤٤١/٢/٩11:00هـأ.لينا طاهات بال قلق

التنفيذ

تم ٤٧ طالبة1:00F-19-١٤٤١/٣/٨11:00هـد. كمال ضموركيف تكون مرشدًا ملهمًاورشة عمل٥
التنفيذ

قاعة 1:00-١٤٤١/٣/٢٢11:00هـأ.هناء البابطينمهارات التدريسورشة عمل٦
تم ٣٨ طالبةالتدريب

التنفيذ

تم ١٥ طالبة1:00A-19-١٤٤١/٣/٢٢11:00هـأ.عبير السبيعيفن حديث المصعدورشة عمل٧
التنفيذ

تم ٣٣ طالبة1:00B-18-١٤٤١/٣/٢٩11:00هـد. أميرة الشوربجيبناء الشخصية القياديةورشة عمل٨
التنفيذ

تم ٢٨طالب11:30D-1-١٤٤١/٥/١٠9:30هـأ. كمال الضمورلقاء الطالب المستجدينلقاء٩
التنفيذ

تم ٤٤ طالبة11:30F-19-١٤٤١/٦/٣9:30هـأ. كمال ضمورانت رائد أعمال اجتماعيورشة عمل١٠
التنفيذ

محاضرة١١
حقوق طرفي عقد العمل 

في ظل نظام العمل 
السعودي

القاعة 11:30-١٤٤١/٦/١٧9:30هـد. حياه أبو النجا
تم ١٧٠ طالبةالكبرى

التنفيذ

تم ١٩ طالب11:30F-19-١٤٤١/٧/١9:30هـأ. كمال ضمورالتعليم بال خوفورشة١٢
التنفيذ

ثالًثا : لجنة حقوق الطالب و الطالبات

أ- األهداف
تهــدف الكليــة إلــى توفيــر بيئــة آمنــة تســاعد علــى النمــو الشــخصي والفكــري، وتعزيــز االحتــرام والثقــة المتبادلــة بين منســوبيها 
وإقــرار مبــدأ العــدل واإلنصــاف بيــن كافــة منســوبي الكليــة والطــالب كدعامــة أساســية فــي بنــاء مجتمــع مثالــي داخــل 
الكليــة، باإلضافــة إلــى دعــم حقــوق الطــالب علــى أســس تتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح المعتمــدة وبمــا ال يتعــارض معهــا.
والمشــورة  الــرأي  وإبــداء  الطــالب  بيــن  واإلنصــاف  العــدل  ثقافــة  بإنمــاء  الكليــة  إدارة  تقــوم  األهــداف  لهــذه  تحقيقــًا 
وتوعيتهــم بحقوقهــم األكاديميــة وغيــر األكاديميــة وبيــان طــرق الحصــول عليهــا عبــر القنــوات الرســمية داخــل الكليــة وبمــا 
يتوافــق مــع أنظمــة الجامعــة. ســعيًا إليجــاد مجتمــع جامعــي متناغــم تعطــي إدارة الكليــة األولويــة فــي حــل مشــكالت الطــالب 
إلــى المســاعي الوديــة لتوفيــر منــاخ مالئــم مــن التعــاون بيــن منســوبي الكليــة ليكــون أساســًا لمنــح كل ذي حــق حقــه. 

ب- اإلختصاص
تختــص لجنــة حقــوق الطــالب بتلقــي الشــكاوى والتظلمــات المقدمــة مــن الطــالب بشــأن أيــًا مــن المشــكالت األكاديميــة وغيــر 
األكاديميــة التــي يتعــرض لهــا الطالــب داخــل الكليــة ولــو كانــت الشــكوى ضــد أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس المنتدبيــن بالكليــة.

الشكاوى والتظلمات التي تم استقبالها

التظلماتالشكاوى

بلغ عدد شكاوى الطالبات )٦( شكاوى من مختلف األقسام 
العلمية وذلك على النحو التالي:

•قسم المقررات العامة: )١( شكوى 
•قسم العلوم المالية: )٢( شكوى

•قسم التسويق: )١( شكوى
•قسم إدارة األعمال: )٢( شكوى

بعد فحص الشكاوى المقدمة من قبل الجهات المعنية 
تبين صحة )٣( شكاوى.، وعدم صحة )٣( شكاوى.

بلغ عدد تظلمات الطالبات )٥٥( تظلم من مختلف 
األقسام العلمية وذلك على النحو التالي:

•قسم المقررات العامة: )٢( تظلم.
•قسم العلوم المالية: )٤( تظلمات

•قسم نظم المعلومات اإلدارية: )٩( تظلمات
•قسم التسويق: )٣( تظلم

•قسم إدارة األعمال: )٣٥( تظلم
•قسم المحاسبة: )٢( تظلم

تبين من فحص التظلمات من قبل اللجان المشكلة التابعة 
لألقسام العلمية تعديل درجة )١٠( طالبات وعدم الحاجة إلى 

تعديل درجة )٤٥( طالبة.

تشكيل اللجنة 
د.أحمد باز محمد ، رئيًسا.
د.عالء مـــحمد عبدالجواد.
د.حياة محمد ابو الـــــــنجا .
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للدراسات العليا  والبحث العلمي
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ماهية الوكالة 

 تقديم برامج دراسات عليا تلبي احتياجات المجتمع إلعداد الكفاءات العلمية المتخصصة في مجاالت المعرفة النظرية والتطبيقية التي
 تسهم في تطور واثراء المجتمع واكسابه المعرفة والخبرة في مجاالت البحث العلمي. صقل مهارات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من

 خالل تدريب مهني نوعي يساهم في تلبية متطلبات سوق العمل. باإلضافة لتشجيع الموهوبين المبتكرين والمبدعين في المجاالت
التخصصية المختلفة

  التميز في الدراسات العليا والبحث العلمي واالبتعاث، الريادة في إعداد طلبة مؤهلين للمنافسة في سوق العمل، باإلضافة
  استقطاب الموهوبين والمبتكرين لتحقيق األهداف المنشودة

١- تنفيذ ومتابعة سياسة الجامعة لكل من الدراسات العليا والبحث العلمي واالبتعاث وشؤون التدريب.
٢- تطوير برامج منافسة في مجاالت الدراسات العليا والبحث العلمي.

٣- ربط الكلية بالمجتمع وسوق العمل من خالل التدريب العملي وذلك تحت إشراف مختصين. 
٤- إعداد الكفاءات العلمية والمهنية المؤهلة تأهياًل عاليًا في مجاالت المعرفة المختلفة.

٥- االشراف على المعيدين الجدد ومتابعة شؤون المبتعثين بالداخل والخارج.
٦- اإلسهام في سد احتياجات المجتمع في التخصصات المختلفة.

٧- اإلشراف على البرامج التدريبية والمحاضرات والمسابقات التي تقام من قبل وكالة الجامعة لالبتكار وريادة األعمال داخل الكلية.

الرؤية

الرسالة

األهداف

تم تشكيل وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بموجب القرار اإلداري رقم ١٠٥٣١/٤٢ وتاريخ )١٤٤١/٢/٧هـ( بإشراف الدكتـــــور
عبد الله الغامدي-وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي- لتقديم الدعم الكامل للمنسوبين وتأهيلهم تأهياًل عاليًا في مجاالت 

المعرفة المختلفة.
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الـــــشــــــعـــــــب

شعبة الدراسات والبحوث العلمية

كّل إناء يضيُق بما ُيوضع فيه إاّل وعاء العلم فإّنه يّتسع
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د. معتصم خليل الصمادي ، رئيًسا.
د. عمرو نزيـــــــــه محــــــمـــود.
د. إبراهيم عبود الـــمراشدة.
د. المثنى يحيــــــــي عزايـــزة.
د. مــــــــــحمــد نور الـــــــسيــــد.
د. حسناء عـطــــــيـــة حامــــــــد.
د. منى مصطفى سكوري.

المقدمة

تعمل شعبة الدراسات والبحوث العلمية بشكل مستمر على تحقيق رؤية ورسالة وأهداف وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث 
العلمي. ولمواكبة المستجدات العلمية في التخصصات المختلفة و زيادة رصيد الكلية و الجامعة من المنتجات البحثية، فقد تم 

تشكيل اللجان التالية: 
١.لجنة متابعة الفرق البحثية في األقسام العلمية والتي تهدف الى:

- المتابعة الحثيثة لعمل الفرق البحثية باألقسام العلمية وتقدم تقرير دوري لسعادة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

٢.لجنة تنظيم ورش العمل والمحاضرات العلمية والتي تهدف الى:
- التنسيق مع عمادة شؤون المكتبات لتنظيم ورش العمل والمحاضرات العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية. 

- االستفادة من الخبرات العلمية الموجودة في الكلية لعمل المزيد من ورش العمل والمحاضرات العلمية.
 

وحيث أن الطالب هم الدافع والمحرك األساسي لعلمية البحث العلمي ولإلسهام في عملية التعليم والتدريب الفعال للطالب 
ولمساعدتهم على االندماج بشكل تدريجي بعملية النشر البحثي واكتساب المهارة البحثية الالزمة لنشر االبحاث العلمية فقد تم 

تشكيل:
١.لجنة متابعة مشاريع وبحوث الطالب والطالبات والتي تهدف الى:

- مساعدة الطالب والمشرفين في اختيار األفكار البحثية المناسبة للنشر.
- مساعدة الطالب والطالبات في نشر مشاريع تخرجهم على شكل ابحاث علمية في مجالت تتناسب ومستوى بحوثهم المقدمة.

وفيما يلي األنشطة التي تم ممارستها من قبل اللجان المختلفة: 
١.لجنة تنظيم ورش العمل والمحاضرات العلمية:

- تم عمل الخطة التدريبية للجنة والتي تهدف الى تنسيق العديد من البرامج والورش ألعضاء هيئة التدريس بالكلية بالتعاون مع 
عمادة شؤون المكتبات وأعضاء هيئة التدريس المتميزين بحثيًا بالكلية.

- تم عقد ورشة عمل بالتعاون مع عمادة شؤون المكتبات بعنوان " ضوابط االمانة العلمية في استخدام مصادر المعلومات "
 يوم الثالثاء الموافق ١٨فبراير٢٠٢٠م ألعضاء الهيئة التدريسية.

٢.لجنة متابعة الفرق البحثية في األقسام العلمية:
- التواصل مع منسقي لجنة البحث العلمي باألقسام واالتفاق على الية لمتابعة المهام المتعلقة بالبحث العلمي بالقسم.

- تم عمل نموذج لمتابعة عمل الفرق البحثية في األقسام العلمية المختلفة بشكل دوري )كل أسبوعين(.
٣.لجنة متابعة مشاريع وبحوث الطالب والطالبات:

- إعداد حقيبة برنامج تنمية المهارات البحثية لدى طلبة الكلية، والذي يهدف إلى تنمية معارف ومهارات الطلبة المشاركين حتى 
يتمكنوا من تطبيق أصول البحث العلمي بكفاءة وفاعلية، ويتضمن البرنامج )٢٢ساعة تدريبية( تشتمل على خمس ورش تدريبية 

على النحو التالي: 
اليوم التدريبي األول: خطة البحث. 

اليوم التدريبي الثاني: منهج البحث وأدواته. 
اليوم التدريبي الثالث: التحليل اإلحصائي للبيانات.
اليوم التدريبي الرابع: التحليل اإلحصائي للبيانات.

.End<ote اليوم التدريبي الخامس: برنامج
اليوم التدريبي السادس: النشر العلمي.

- تم تنفيذ ورشتين عمل على النحو التالي:
ورشة عمل )خطوات البحث العلمي( للدكتور عمرو نزيه.

ورشة عمل )منهج البحث وأدواته( للدكتورة منال المكباتي.

تشكيل الشعبة
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ب- قائمة األبحاث المنشورة للعام الدراسي  ٢٠٢٠/٢٠١٩م: 

عنوان البحثالباحثونم

١
عمرو نزيه محمود عزت

 كريمة سليمان
أمل زكي 

 The Association between Corporate Governance And Online
Sustainability Disclosure In Saudi Banns Sector

عبير العودات٢
أهزار المحمدي 

 The Impact of Board Composition on Corporate Dividends Pay-Out: "An
 Empirical Examination of Industrial Companies Listed in Amman Stocn
Exchange

٣

محمد عوني أحمد
 عبير عطالله

 ليث طالل خريث
سكينة الجشي 

يسرا حمزة
محمد نور الدين السيد

Privacy Issues in E-commerce

ماهر أبو ليلى٤
عبير العودات

 The impact of quality cost on financial Performance of Banks operating in
Jordan

Mobile Cloud Computing and Its Effectiveness in Business Organizationsعبير العودات٥

The role of Media Technology and the concept of Traffic safety for Youthسمير جرادات٦

٧
بشري الغامدي
هديل الجويعي
سارة السويدي

 Consumers trust, privacy and Security issues on Mobile Commerce
Websites

٨
عمرو نزيه محمود عزت

محمد نظمي
فتحي الفرماوي

 The Impact of Earnings Quality on Cost of Equity to improve the
Investment Decisions: An applied study on the Saudi Stocn Marnet

٩

عمرو نزيه محمود عزت
أحمد فرحان

سمير جرادات
ماهر أبو ليلى

عبد الله ظهري أمين
سيد حسن عبد المجيد

Measuring Earnings Quality in Saudi Arabia Insurance Companies

١٠
عمرو نزيه محمود عزت

عبدالله هنداوي
ماهر أبو ليلى

 The impact of an independent board of directors on the audit quality: An
listed companies in the UK ١٠٠ analysis of FTSE

١١

محمود توني
فاطمة الشناوي

مصطفى رضوان 
عمرو نزيه 

محمود العيص  خالد قمر 

Development of Foreign Direct Investment and Recent Economic Blocs
in Emerging Countries 

١٢

سعدابي محمد علي
وهيب قدور

خالد صالح
 The Relationship between Adjusting Financial Statements and the
Shortcomings in These Statements: A Case Study of Sudan
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١٣

محمد أمين
السيد خليل

بسام البيلي
صالح شحاتة

محمد المتولي
أميرة الشوربجي

 Perceived Risns as an Intermediary Variable between Online Consumer
 Reviews and Hotel Booning Intention: An Applied Study on Hotel
Customers in Saudi Arabia

١٤

محمد المتولي
صالح شحاتة

أميرة الشوربجي
مصطفى النادي

The Information and Communication Technology Directors’, Head-
 teachers’, Teachers’ and Students’ Perspectives on the Factors that
 lead to Saudi Arabian Secondary Schools implementing successfully
)Information and Communication Technology )ICT

أسامه أحمد عبد القادر١٥
محمد حسن ربيع

 Exploring The General Awareness Of Young Users According To Aida
.Model Applied To Social <etworning Ads

١٦

محمود توني
خالد قمر

ايهاب لطفي
محمد نور الدين

 The impact of quality cost on financial Performance of Banks operating in
Jordan

١٧

كريمة حسن سليمان
نسرين فاروق معوض

حسناء عطية 
أمل زكي 

 Effect of internal mechanisms for corporate governance on internal audit
quality

١٨

منى سكوري
هيثم عقل 
مروة فضل

وليد سليمان

 The relation between food awareness with some components of body
construction for athletes at imam Abdulrahman bin faisal university

١٩
إبراهيم المراشدة
معتصم الصمادي

محمد طيفور

 Applying the big bang-big crunch metaheuristic to large-sized
operational problems

Content-Based Image Retrieval Using Color, Shape and Texture معتصم الصمادي٢٠
Descriptors and Features

٢١

معتصم الصمادي
محمد طيفور
أسامة بدوي

إبراهيم المراشدة

Robust feature extraction methods for general fish classification

ابراهيم المراشدة٢٢
معتصم الصمادي

 A Proposed Decision Tree Classifier for Atherosclerosis Prediction and
Classification

٢٣

معتصم الصمادي
أسامة بدوي

تامر فرج,
إبراهيم المراشدة

 والء حسن

Bivariate modified hotelling's T²
charts using bootstrap data

معتصم الصمادي٢٤
Emergent situations for smart cities: a survey إبراهيم المراشدة

معتصم الصمادي٢٥
 The Effectiveness of the Decision Maning of the Saudi Arabian
 Universities Applied Colleges’ Faculties Boards and Departmental
Councils

معتصم الصمادي٢٦
 Hybrid Genetic Algorithm with Tabu Search with Bacn-Propagation
 Algorithm for Fish Classification: Determining the Appropriate Feature
Set
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٢٧

إبراهيم المراشدة
معتصم الصمادي

تامر فرج
أسامة بدوي

منيرة الشبانة
دانية الراجحي 

 Real-Time Elderly Healthcare Monitoring Expert System Using Wireless
Sensor <etworn

Security Issues and Challenges on Wireless Sensor <etwornsمحمد أبو العائلة بركة ٢٨

٢٩
محمد عوني

محمد أبو العائة بركة
محمد طيفور

Mobile Cloud Computing and Its Effectiveness in Business Organizations

Collaboration at Wornplace: Technology Design Challenges of عبد الله الغامدي٣٠
Segregated Worn Environments

Synthesis, -amylase inhibition and molecular docning study of عبد الله الغامدي٣١
bisindolylmethane sulfonamide derivatives

A Readiness Evaluation of Applying e-Government in the Society: Shall   محمد عوني٣٢
 Citizens begin to Use it

PRIVACY ISSUES I< E-COMMERCEمحمد عوني٣٣

٣٤
محمد عوني
رشا العليان

اسية الكعبي

 Consumers Trust, Privacy and Security Issues on Mobile Commerce
Websites

محمد عوني٣٥
 The Impact of Board Composition on Corporate Dividends Pay-Out: "An
 Empirical Examination of Industrial Companies Listed in Amman Stocn
"Exchange

٣٦

احمد يونس
عبد الرزاق بن صالح

فهد الغامدي
تامر فرج

أسامة بدوي 

 Tasn Scheduling Algorithm for Heterogeneous Multi-Processing
Computing Systems

„Segmentation of Touching Arabic Characters in Handwritten يزن العمري٣٧
Documents by Overlapping Set Theory and Contour Tracing

رشا العليان٣٨
اسية الكعبي 

CRM and Mobile Applications:An Overview of Mobile CRM
Adoption

Risn Management Governance in Applicationsرشا العليان٣٩

٤٠
منال المكباتي

محمد نور الطاهر
أحمد عثمان

 Moderating Trust in Evaluating Performance in the relationship between
 Organizational Justice and Job Embeddedness Applied study on the
faculty staff of Imam Abdul Rahman Bin Faisal University

٤١

أحمد عثمان
محمد نور الطاهر

منال المكباتي
أنس ساتي

عثمان شضوان
عوض عثمان

معتصم الصمادي

 Impact of Change Characteristics in Planning for Future Professional
Career
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٤٢

أحمد عثمان
محمد نور الطاهر

منال المكباتي
أنس ساتي

عثمان شضوان
عوض عثمان

معتصم الصمادي

The Role of the Central Banns in the Marneting of Banning Services

٤٣

أحمد عثمان
محمد نور الطاهر

منال المكباتي
أنس ساتي

عثمان شضوان
عوض عثمان

معتصم الصمادي

 The Effectiveness of the Decision Maning of the Saudi Arabian
Universities

٤٤

أحمد عثمان 
محمد نور الطاهر

منال المكباتي
أنس ساتي

عثمان شضوان
عوض عثمان

غادة الحاج  
معتصم الصمادي

 Investigating the Causes of  inflation in Saudi Arabia: An Application of
Autoregressive Distributed Lag )ARDL( Model

عثمان شضوان٤٥
ليث خريص

 Mobile Commerce and its Changing Use in Relevant Applicable Areas in
the Face of Disruptive Technologies

٤٦

أحمد عثمان
محمدنور الطاهر

منال المكباتي
أنس ساتي

عثمان شضوان

 The effect of the financial compensation for accompanying persons on
 the consumption behavior of the expatriate family in the Kingdom of
Saudi Arabia

٤٧
وائل الجرايحي

خالد الشهري
تامر فرج

 An analytical Vision and Action-plan to Implement Saudi Logistics
 MCDS :٢٠٣٠ Development Initiative as a Program of Saudi Vision
methods in SWOT analysis approach

٤٨
وائل الجرايحي

خالد الشهري
 وليد سليمان 

 Practice-Based Supply Chain Sustainability: An Integrated Approach
  to Maximize Competitive Advantage of The Saudi Industrial Sector in
Accordance with the٢٠٣٠

٤٩

محمد أمين 
سيد خليل

صالح شحاتة
محمد المتولي

بسام البيلي
أميرة الشوربجي

 Perceived Risns as an Intermediary Variable between Online Consumer
 Reviews and Hotel Booning Intention: An Applied Study on Hotel
Customers in Saudi Arabia

بسام البيلي٥٠
 The Effect of Using Technical and Fundamental Analysis on the
 Effectiveness of Investment Decisions of Traders on the Egyptian Stocn
Exchange

عالء عبد الجواد٥١
ياسر صابر حسين

 Avoiding Investment Risns and its Role in the Problem of Excess liquidity
in Islamic banns

٥٢

حياة أبوالنجا
أحمد باز متولي

 لقمان معزوز
 هيام أبو المجد
سناء الصمادي

 رامي الجماعين
لبنا الجواد 

أسماء لطفي 

A Survey on Educational Technology in Saudi Arabia
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٤٢

أحمد عثمان
محمد نور الطاهر

منال المكباتي
أنس ساتي

عثمان شضوان
عوض عثمان

معتصم الصمادي

The Role of the Central Banns in the Marneting of Banning Services
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أحمد عثمان
محمد نور الطاهر

منال المكباتي
أنس ساتي

عثمان شضوان
عوض عثمان

معتصم الصمادي

 The Effectiveness of the Decision Maning of the Saudi Arabian
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٤٤

أحمد عثمان 
محمد نور الطاهر

منال المكباتي
أنس ساتي

عثمان شضوان
عوض عثمان

غادة الحاج  
معتصم الصمادي

 Investigating the Causes of  inflation in Saudi Arabia: An Application of
Autoregressive Distributed Lag )ARDL( Model

عثمان شضوان٤٥
ليث خريص

 Mobile Commerce and its Changing Use in Relevant Applicable Areas in
the Face of Disruptive Technologies

٤٦

أحمد عثمان
محمدنور الطاهر

منال المكباتي
أنس ساتي

عثمان شضوان

 The effect of the financial compensation for accompanying persons on
 the consumption behavior of the expatriate family in the Kingdom of
Saudi Arabia

٤٧
وائل الجرايحي

خالد الشهري
تامر فرج

 An analytical Vision and Action-plan to Implement Saudi Logistics
 MCDS :٢٠٣٠ Development Initiative as a Program of Saudi Vision
methods in SWOT analysis approach

٤٨
وائل الجرايحي

خالد الشهري
 وليد سليمان 

 Practice-Based Supply Chain Sustainability: An Integrated Approach
  to Maximize Competitive Advantage of The Saudi Industrial Sector in
Accordance with the٢٠٣٠

٤٩

محمد أمين 
سيد خليل

صالح شحاتة
محمد المتولي

بسام البيلي
أميرة الشوربجي

 Perceived Risns as an Intermediary Variable between Online Consumer
 Reviews and Hotel Booning Intention: An Applied Study on Hotel
Customers in Saudi Arabia

بسام البيلي٥٠
 The Effect of Using Technical and Fundamental Analysis on the
 Effectiveness of Investment Decisions of Traders on the Egyptian Stocn
Exchange

عالء عبد الجواد٥١
ياسر صابر حسين

 Avoiding Investment Risns and its Role in the Problem of Excess liquidity
in Islamic banns

محمد نور السيد٥٣
محمود حسين العيص

 The <ature of the Relationship Between GDP and Energy Consumption in
Saudi Arabia

محمد نور السيد٥٤
Determinants Of Financial Inclusion In Egyptامير شوشة

٥٥

زياد الزهور
رائد الخصاونة
نوف المطيري
فاطمة الرواجح

 Series solutions for the singular Laguerre’s and Lane-Emden fractional
differential equations in the sense of conformable fractional derivative

٥٦

منى سكوري
محمد نادر

مي فياض
إسراء عمر

 The effectiveness of water sports program on the level of poly
 unsaturated fatty acids and the severity of the disease in children with
Autism spectrum disorder

٥٧

منى سكوري
محمد نادر

مروة فضل
منى رزق

Assessment of the Muscular power Index Using Infrared Technology

Fuzzy n-s-homogeneity and fuzzy wean n-s-homogeneityالمثنى يحيى عزايزة ٥٨

Chart Using <ew Robust Estimators Improving Bivariate Hotelling's T٢فراس حداد٥٩

عامر عياصرة علي عواد، ندى ٦٠
السبتي ، نضال عياصرة

 Analysis of The Flouting of Grice's Conversational Maxims By Arab
  Leaders During Arab Spring

٦١

علي عواد
عامر عياصرة
ندى السبتي

نضال عياصرة

Interpretations of the Gricean Conversational Maxims Violations

مصطفى رضوان ٦٢
فاطمة الشناوي

 Measuring the Elasticities of Poverty Indicators to Growth and the Degree
 of Inequality of Income Distribution “An applied study on the Egyptian
economy

umerical analysis of a parabolic variational inequality system modeling> أزهار سعيد الحمالي٦٣
biofilm growth at the porescale

٦٤

صالح شحاته
محمد شبل تركي 

تامر فراج 
نسرين عباس

Android Malware Prevention on Permission Based

٦٥

عبير عوادات
ماهرابو دلي
وهيب قدور

خالد صالح
سكينة الجشي
هزار المحمدي

 The Role of International Standards for Internal Auditing to Reduce 
 Financial and Administrative Corruption on Public Shareholding
Companies in The Kingdom of Saudi Arabia

٦٦

خالد صالح
عندليب المومني

هزار المحمدي
أماني أحمد

بشرى الغامدس

 The Role of the Internal Auditor to Limit and Reveal the Profits
Management Practices in the Jordanian Joint Stocn Companies

٥٢

حياة أبوالنجا
أحمد باز متولي

 لقمان معزوز
 هيام أبو المجد
سناء الصمادي

 رامي الجماعين
لبنا الجواد 

أسماء لطفي 
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شعبة االبتعاث و المعيدين

العلم يؤتى وال يأتي
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المقدمة

تم تشكيل وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بموجب القرار اإلداري رقم ١٠٥٣١/٤٢ وتاريخ )١٤٤١/٢/٧هـ( بإشراف الدكتـــــور
عبد الله الغامدي-وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي- لتقديم الدعم الكامل للمنسوبين وتأهيلهم تأهياًل عاليًا في مجاالت 

المعرفة المختلفة.

تشكيل الشعبة
أ.منال محمد الخراشـــــــــــي،رئيًسا.

أ.أطياف صالح السحيباني.
أ.ثــــــــــريا الــــــــــــــــمجــــــــلجل.

١- تنفيذ ومتابعة سياسة الجامعة فيما يخص الدراسات العليا واالبتعاث.
٢- إجراء التقارير / اإلحصاءات المتخصصة ذات العالقة.

٣- االشراف على المعيدين الجدد وتأهيلهم واعدادهم لالبتعاث.
٤- متابعة شؤون المبتعثين بالداخل والخارج ومتابعة مواعيد انتهاء البعثة.

٥- إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المنسوبين بالكلية.

أ- تهيئة المنسوبين وإعداد األدلة اإلرشادية: 
- تم اعداد دليل خاص بلوائح الدراسات العليا يشمل إرشادات مشتقة من اللوائح والنماذج الرسمية.

- تم مراجعة دليل االبتعاث الخاص بوحدة الدراسات العليا والتأكد من توافقه مع اإلصدار الجديد لدليل نظام سفير.
- تم تحديث وتعميم كتيب التهيئة -على المبتعثين وعلى من تقدم لالبتعاث بداية كل فصل دراسي، ويشمل الكتيب إجراءات 

الوحدة المعتمدة والنماذج التي تم إعدادها لالستخدام- قبل وخالل وبعد-مرحلة االبتعاث.
- تم تحديث وارسال إرشادات ما قبل االبتعاث لجميع المنسوبين على رأس العمل.

ب- حصر بيانات أعضاء هيئة التدريس : 
- تم حصر بيانات أعضاء هيئة التدريس السعوديين بعدد )٥٦( عضو هيئة تدريس- )٤١( على رأس العمل و)١٥( مبتعث.

- تم حصر بيانات أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين بعدد )٨٦( عضو هيئة تدريس.
- تم إعداد برنامج مبسط يضم بيانات منسوبي الكلية وانجازاتهم البحثية.

- تم إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك بعد مطابقة المستندات المرسلة من قبل رؤساء األقسام.
- تم ارشفة جميع المستندات والقرارات الخاص بالمنسوبين الكترونيًا.
- تم التحديث على المجموعات البريدية المصنفة حسب حاجة الوحدة.

ت- متابعة المبتعثين: 
- تم متابعة اشعارات االبتعاث من المنسوبين والمبتعثين وفق اإلجراءات المعتمدة. 

- تم المتابعة مع رؤساء االقسام فيما يخص المنسوبين في اقسامهم العلمية ومتابعة االبتعاث.

اواًل : أهداف شعبة االبتعاث والمعيدين 

ثانًيا :المهام و االنجازات
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ث-تنظيم التقديم على الوظائف االكاديمية : 
تم تنظيم استقبال المتقدمات إلجراء االختبار التحريري والمقابلة الشخصية لشغل وظيفة معيد في جميع تخصصات الكلية والمطروحة 

على مستوى الجامعة. وقد شمل ما يلي:
- تم إعداد لجان االختبارات )لجنة تنظيمية، لجنة سير اختبارات، لجنة مراقبات، لجنة استقبال وتدقيق بيانات( من قبل وحدة الدراسات العليا 

وتخصيص المهام لكل لجنة وتنظيم عقد االختبار مع الجهات المعنية )وحدة الشؤون اإلدارية - وحدة الدراسة واالختبارات(.
- تم اعداد قوائم تضم أسماء المتقدمين والنماذج الخاصة باالختبارات وتنظيم العمل.

- تم عقد االختبار يوم االحد الموافق ١٤٤١/١/١٦هـ الستقبال عدد )٢٥٩( متقدمة.
- تم تصفية المتقدمين للمقابلة بعدد )٣٥( متقدم/ة وتم تصفية المتقدمين بعد المقابلة لعدد )١٢(.

ج- إصدارات الشعبة :
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شعبة الشؤون العلمية والدراسات العليا

ال بد أن تتصافح األخالق مع العلم
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المقدمة

د. وائل الجرايحى، رئيسًا.
د. مـحمد أمــــــــين.
د. تــامــــــــر فــــــــرج.
د. محمــــــــــــد ربيع.
د. منال المكباتى.

القسمالدرجةم

ماجستير اإلدارة في نظم المعلومات١
قسم نظم المعلومات اإلدارية

الدبلوم العالي في إدارة نظم المعلومات٢

ماجستير اإلدارة ٣
قسم إدارة األعمال

الدبلوم العالي في إدارة الموارد البشرية٤

ماجستير اإلدارة في التسويق٥
قسم التسويق

الدبلوم العالي في التسويق٦

تشكيل الشعبة

اواًل: اإلنجازات

قامت األقسام العلمية المعنية بالكلية وهي: 
- قسم نظم المعلومات
- قسم إدارة األعــــــــــمال
- قسم التـــــــسويــــــــــــــق

بإعداد مقترحات لدرجات الدبلوم العالي والماجستير، وكانت تلك المقترحات كالتالي:
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الـــــشــــــعـــــــب

   شعبة اإلبتكار وريادة األعـــــــمال

لو أّن الحاجة هي أم اإلختراع فإّن 
عدم الرضــــــــا هو أبو الـــــــتقــــــدم
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تم تشكيل شعبة االبتكار وريادة االعمال بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بموجب القرار اإلداري الصادر من عميد 
الكلية الدكتور )خالد الشهري( بتاريخ ١٧/ ١٤٤١/٦هـ بإشراف الدكتور عبد الله الغامدي-وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث 

العلمي لإلشراف على البرامج التدريبية والمحاضرات والمسابقات التي تقام من قبل وكالة الجامعة لالبتكار وريادة األعمال 
داخل الكلية ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجاالت التخصصية.

المقدمة

تشكيل الوحدة
د.محمد نور الطاهر،رئيًسا.

د.امـــــــــــــل زكــــــــــي.

١- اإلشراف على البرامج التدريبية والمحاضرات والمسابقات التي تقام من قبل وكالة الجامعة لالبتكار وريادة األعمال داخل الكلية.
٢- مساعدة الوكالة على استقطاب ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الطلبة وخريجي الجامعة لتدريبهم وتأهيليهم ليكونوا نواة 

لتحقيق أهداف الجامعة وأهدافهم المستقبلية.
٣- حضور االجتماعات واللقاءات الدورية التي تعقدها الوكالة للوقوف على آخر المستجدات في مجاالت عمل الوكالة.

٤- المساعدة في إيجاد قنوات للتواصل مع القطاعات الصناعية المرتبطة بمجاالت عمل الكليات وتخصصات الكليات بالجامعة.
٥- تشجيع الموهوبين المبتكرين والمبدعين في المجاالت التخصصية نحو المشاركة في المسابقات واألنشطة التي ترفع 

للجهات من قبل الوكالة.
٦- تحفيز أعضاء هيئة التدريس والموظفين على حضور البرامج والفعاليات والملتقيات العلمية التي تشرف عليها الوكالة أو 

تنفيذها.
٧- ما يستجد من أعمال في مجاالت عمل وكالة الجامعة لالبتكار وريادة األعمال.

اواًل : المهام
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ثانًيا : مخترعون من كلية الدراسات التطبيقية 
        وخـــــــدمـــــــة المــــــجتـــــمع
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   شعبة التدريب الميداني

ليس من رأى كمن سِمع
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باإلضافــة  المختلفــة  المعــارف  الطلبــة  اكســاب  فــي  أثــر  مــن  لــه  لمــا  األكبــر  االهتمــام  الميدانــي  التدريــب  الكليــة  أولــت 
ومهنيــة  معرفيــة  قاعــدة  بنــاء  فــي  كبيــر  بشــكل  يســاهم  ممــا  لديهــم  الشــخصية  والســلوكيات  الســمات،  اثــراء  إلــى 
وحــدة  قامــت  ذلــك  علــى  وبنــاء  المتاحــة.  الوظيفيــة  للفــرص  مدركيــن  الطلبــة  وتجعــل  العمــل  ســوق  متطلبــات  مــع  تتفــق 
لواقــع  تطبيقيــة  تجربــة  الطلبــة  يمنــح  مختلفــة  تدريبيــة  جهــات  مــع  مشــترك  تدريبــي  برنامــج  بتصميــم  الميدانــي  التدريــب 
فــي  يســاهم  ممــا  الدراســية،  الفصــول  فــي  المكتســب  النظــري  الواقــع  تطبيــق  مــن  تمكنهــم  التخــرج  قبــل  العمــل  بيئــة 
المتاحــة. الوظيفيــة  للفــرص  مدركيــن  وتجعلهــم  العمــل  ســوق  متطلبــات  مــع  تتفــق  للطلبــة  ومعرفيــة  علميــة  قاعــدة  بنــاء 

المقدمة

تشكيل الشعبة

التميز والريادة في إعداد طلبة مؤهلين للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.

الرؤية 

صقل مهارات الطلبة من خالل تدريب مهني نوعي يساهم في تلبية متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة.

الرسالة 

يسعى التدريب الميداني إلى ربط الكلية بالمجتمع وسوق العمل وذلك تحت إشراف مختصين لتنمية مهارات الطلبة العلمية 
والعملية وصواًل لتحقيق األهداف التالية:

١.إعداد الكوادر البشرية من طلبة مرحلة البكالوريوس مهنيًا.
٢.تطبيق ودعم الجانب النظري بالخبرة العملية.

٣.توفير فرص تدريبية ووظيفية مالئمة لخريجي الكلية.
٤.فتح قنوات اتصال بين سوق العمل وطلبة الجامعة من ناحية، وبين سوق العمل وأعضاء هيئة التدريس والجامعة من ناحية 

أخرى، وما يحققه ذلك من تطوير خطط الدراسة في كل تخصص، وتعريف جهات التدريب باإلمكانات المتاحة في الجامعة.
بين من اكتساب ِقَيم وأخالقّيات المهنة. ٥.تمكين الطلبة الُمتدرِّ

٦.تمكين الطلبة من التعرف على احتياجات سوق العمل وتأهيلهم لخوض المنافسات الوظيفية.
٧.إتاحة الفرصة لجهات التدريب في استقطاب الكفاءات من الطلبة المتدربين لتسكينهم على الوظائف الشاغرة مستقباًل.

٨.المساهمة في بناء سمعة راسخة قوية لدى الجهات التدريبية.
٩.استخدام التغذية الراجعة من جهات التدريب للمساعدة في إعداد طلبه مؤهلين لسوق العمل.

١٠.إيجاد فرصة حقيقية لقياس مخرجات التعلم المستهدفة من البرامج الدراسية من واقع الممارسة المهنية وسوق العمل.
١١.تزويد المتدرب بفكرة واسعة عن الوظائف والهياكل التنظيمية المختلفة للمنظمة، وكيف يتم إدارة أنشطتها المختلفة.
١٢.ترسيخ المفاهيم والمعارف والعلوم والمهارات المختلفة-التي تم دراستها في المقررات المختلفة للطلبة وإسقاطها 

بشكل تكاملي في موقف عملي يحقق الهدف العام من البرنامج.

األهداف 

"طالبات"
م.لمياء يوسف الدوسري ، رئيًسا. 

أ.شــــــروق يوســـــــــــــف الجندان.

أ.نــــــــــدى عــلـــــي المــــــالكـــــــــي.

د.والء عبدالمحسن عبدالسالم.

"طالب"
أ.سمير عبدالوهاب جرادات ، رئيًسآ.

د.محمد شــــــــبل تركــــــي.
د.محمد نور الدين السيد. 
د.تامــــــــــر هاشــــــــــم فرج.

التاريخاليومالمهمةاواًل: ماهية الشعبة
١٤٤٠/٥/٢٨األحدإرسال الخطابات إلى جهات التدريب

١٤٤٠/٦/٥األحدالمتابعة مع جهات التدريب )١(

١٤٤٠/٦/١٢األحدالمتابعة مع جهات التدريب )٢(

١٤٤٠/٦/١٩األحدالمتابعة مع جهات التدريب )٣(

١٤٤٠/٧/٣األحدنهاية استقبال فرص جهات التدريب 

١٤٤٠/٧/١٠األحداستقبال الفرص الفردية

١٤٤٠/٧/٢٤األحداإلعالن عن الطالبات المرشحات للتدريب الميداني

١٤٤٠/٧/١٢الثالثاءالبرنامج التعريفي للتدريب الميداني

١٤٤٠/٧/٢٥االثنيناستقبال نماذج موافقات ولي األمر

١٤٤٠/١٠/٦األحدبداية التدريب الميداني

١٤٤٠/١١/٨الخميستسليم التقرير الشهري األول للمشرفة األكاديمية

١٤٤٠/١٢/٢١الخميستسليم التقرير الشهري الثاني للمشرفة األكاديمية

١٤٤٠/١٢/٢٨الخميسنهاية التدريب الميداني

١٤٤١/١/٩الخميساستالم التقييم من جهة التدريب

١٤٤١/١/١٦األحداسلتالم التقرير النهائي من قبل القسم العلمي
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أعمال الوحدة من صيف ١٤٤٠ وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٠-١٤٤١هـ :

                           الفصل الدراسي الصيفي
اإلجمالي إدارة اعمالتسويقنظم معلومات محاسبةعلوم مالية

١٥٢١٤١٨٩٨٥٢٣٣٧٠٠عدد من تقدموا للتدريب الصيفي 

١٤٢١٣١٨٥٨٥٢٢٨٦٧١عدد من اتم التدريب الصيفي 

١٠١٠٤٠٥٢٩عدد من لم يكملوا التدريب الصيفي 

أ- الفصل الصيفي ١٤٤٠هـ 

تم وضع الخطة الزمنية لمسيرة التدريب الميداني للفصل الصيفي ١٤٤٠هـ

١- احصائيات التدريب لقسم الطالب والطالبات  

العلوم المالية

المحاسبة

نظم المعلومات

إدارة األعمال

التسويق

نسب الطالب والطالبات المتقدمين للتدريب من كل قسم 

تصنيف الطالب و الطالبات الذين تقدموا للتدريب حسب األقسام  نسبة الطالب و الطالبات المتقدمين للتدريب

التاريخاليومالمهمة
١٤٤٠/٥/٢٨األحدإرسال الخطابات إلى جهات التدريب

١٤٤٠/٦/٥األحدالمتابعة مع جهات التدريب )١(

١٤٤٠/٦/١٢األحدالمتابعة مع جهات التدريب )٢(

١٤٤٠/٦/١٩األحدالمتابعة مع جهات التدريب )٣(

١٤٤٠/٧/٣األحدنهاية استقبال فرص جهات التدريب 

١٤٤٠/٧/١٠األحداستقبال الفرص الفردية

١٤٤٠/٧/٢٤األحداإلعالن عن الطالبات المرشحات للتدريب الميداني

١٤٤٠/٧/١٢الثالثاءالبرنامج التعريفي للتدريب الميداني

١٤٤٠/٧/٢٥االثنيناستقبال نماذج موافقات ولي األمر

١٤٤٠/١٠/٦األحدبداية التدريب الميداني

١٤٤٠/١١/٨الخميستسليم التقرير الشهري األول للمشرفة األكاديمية

١٤٤٠/١٢/٢١الخميستسليم التقرير الشهري الثاني للمشرفة األكاديمية

١٤٤٠/١٢/٢٨الخميسنهاية التدريب الميداني

١٤٤١/١/٩الخميساستالم التقييم من جهة التدريب

١٤٤١/١/١٦األحداسلتالم التقرير النهائي من قبل القسم العلمي

ثانًيا: اإلنجازات
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٢- مسارات التدريب 

أ- تصنيف الشركات حسب عدد الطالب المتدربين )قسم الطالب( 
 ترتيب جهات التدريب األكثر من حيث عدد المتدربين بالجهة

ب- تصنيف الشركات حسب عدد الطالبات المتدربات )قسم الطالبات( 
ترتيب جهات التدريب األكثر من حيث عدد المتدربات بالجهة

نسبة الطالبات المتدربات في كل جهة
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ب- تصنيف الشركات حسب عدد الطالبات المتدربات )قسم الطالبات( 
ترتيب جهات التدريب األكثر من حيث عدد المتدربات بالجهة

جانب من متابعة المشرفين لتقدم الطالب في الفصل الصيفي
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        الفصل الدراسي األول   

اإلجمالي علوم ماليةمحاسبةنظم معلوماتتسويقإدارة األعمالالتصنيف

٣١٠٢١٧   ٠٢٠٤٠٥عدد من تقدموا للتدريب 

 ٠٢٠٣٠٥٣١٠٢١٦عدد من اتم التدريب 

٠٠٠١٠٠٠٠٠٠١عدد من لم يكملوا التدريب 

ب- الفصل الدراسي االول ١٤٤٠-١٤٤١هـ

٢- مسارات التدريب )شطر الطالبات( 
القطاع الحكومي: )وزارة العمل - وزارة الخدمة المدنية – 

مستشفى الوالدة واألطفال(
القطاع الخاص :) شركة الفلك للتجهيزات والمعدات 

االلكترونية – الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية(
القطاع الخيري والمؤسسات الغير ربحية :) مركز بناء االسر 

المنتجة )جنى( جمعية سيهات الخيرية – جمعية البر الخيرية( .

١- احصائيات التدريب لقسم الطالب والطالبات  

٤- نشاطات الوحدة ) شطر الطالبات (
تم عقد اللقاء التعريفي للفصل الدراسي األول والثاني بحسب الخطة الزمنية 

بجانب بعض الصور للقاء التعريفي حيث حضر حوالي ١٠٠طالبة وحضور ممثلي عن ديوان المحاسبة وجمعية بناء لألسر المنتجة )جني(

مخطط التدريب للفصل الدراسي األول

٣- مسارات التدريب )شطر الطالب(
١/ القطاع الخاص :) شركة الزامل للخدمات البحرية – مكتب 

بسام محمد البقعاوي محاسبون قانونيون – شركة بيت 
التوازن )مجموعة الراشد((

٥- نشاطات الوحدة ) شطر الطالب(
تم عقد اللقاء التعريفي للفصل الدراسي األول والثاني بحسب الخطة الزمنية ،  حضر حوالي ٢٠٠طالب وحضور ممثلي عن البريد 

السعودي وبنك االنماء واحد خريجي الكلية يعمل لدي بنك االنماء وعرض تجربة لثالثة من الذين انهوا تدريبهم الميداني في الفصل 
الصيفي.
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        الفصل الدراسي الثاني 

التصنيف
علوم ماليةمحاسبةنظم معلوماتتسويقإدارة األعمال

اإلجمالي

طالباتطالبطالباتطالبطالباتطالبطالباتطالبطالباتطالب

١١٨٠٢١٠٢٣١٢٢١٩٩٦عدد من تقدموا للتدريب 

١١٨٠٢١٠٢٣١٢٢١٩٩٦عدد من اتم التدريب 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠عدد من لم يكملوا التدريب 

ت- الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٠-١٤٤١هـ

٢- مسارات التدريب )شطر الطالبات( 
١- القطاع الحكومي: )مكتب التعليم شرق الدمام -امانه المنطقة الشرقية - بنك التنمية االجتماعية –وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

–وزارة التجارة واالستثمار – مستشفى االمام عبد الرحمن الفيصل -مركز التأهيل الشامل -مستشفى الوالدة واألطفال – عمادة 
االتصاالت وتقنية المعلومات -كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل(

٢-القطاع الخاص :) مصرف االنماء – شركة هوية للتسويق – شركة المساعد الذكي –– شركة رتال للتطوير العمراني – شركة سمو- 
معهد الخليج للتعليم والتدريب – شركة المهيدب – شركة حبار للدعاية واالعالن -شركة سحابة التطبيقات لتقنية المعلومات - شركة بتكو- 

شركة الكفاح القابضة – شركة التجارة والخدمات العربية – الشركة السعودية لصناعة الورق(
٣-القطاع الخيري والمؤسسات الغير ربحية :) صندوق األمير سلطان لتنمية المرآه –مركز بناء االسر المنتجة )جنى(.

٤-شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية: تم قبول عدد الطالبات للتدريب في شركة أرامكو السعودية حيث 
بلغ عددهن ما يقارب )١٣( طالبه في الظهران والدمام الخبر  

١- احصائيات التدريب لقسم الطالب والطالبات  

٤- نشاطات الوحدة
قام أعضاء الوحدة بشطريه بتوجيه من وكيل الكلية للبحث العلمي 

وشؤون التدريب بعمل النشاطات التالية:
١-وضع خطة التدريب للفصل الصيفي القادم.

٢-متابعه طالب وطالبات التدريب الميداني للفصل الدراسي 
الثاني.

٣-تفعيل نظام التسجيل لطالب وطالبات التدريب الميداني على 
موقع الكلية.

٤-إعداد قاعدة بيانات موحدة للشركات والمؤسسات العامة 
والخاصة التي تتعاون مع وحدة التدريب 

٥-القيام بزيارات الشركات والمؤسسات للحصول على فرص 
تدريبية )من ضمنها زيارة الدكتور عبد الله الغامدي للبريد السعودي 

واسفرت هذه الزيارة عن منح وحدة التدريب عدد ١٧ فرصة.

مخطط التدريب للفصل الدراسي الثاني

٣- مسارات التدريب )شطر الطالب(
١- القطاع الحكومي: )البريد السعودي(

٢- القطاع الخاص :) شركة سايبم السعودية(
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ثالًثا: فاعليات برنامج الزمالة في التدريس الجامعي

فــي هــذا العــام الدراســي قامــت وكالــة جامعــة اإلمــام عبــد الرحمن بن فيصل للشــؤون األكاديمية وعمادة تطويــر التعليم الجامعي 
بتفعيــل شــراكة العمــل مــع مؤسســة AdvanceHE فــي المملكــة المتحــدة ، وذلــك لتقديــم برامــج موجهــة ألعضــاء هيئــة التدريــس 
بالجامعة بغرض تمكينهم من تطبيق أفضل ممارسات التعليم والتعلم الجامعي، وتعزيز جودة التعليم الجامعي ومخرجات التعلم 
للطلبــة .وتضمنــت االتفاقيــة تدريــب عــدد ٦٠ عضــو هيئــة تدريــس مــن كليــات الجامعــة وتأهيلهــم للحصــول علــى درجــة الزمالــة فــي 
التدريــس الجامعــي، ويتــم تفعيــل هــذا التوجــه مــن خــالل تدريــب عملي مكثف قدمه خبراء تعليم من المملكــة المتحدة وأنتهي هذا 
التدريب بمشاركة أعضاء هيئة التدريس في معرض التعليم والتعلم والذي شرفه بالحضور معالي رئيس الجامعة وقياداتها وتم 
تكريم المشاركين وتسليمهم شهادة التعليم والتعلم، ويعقب ذلك مرحلة تقديم تقارير أنشطة تنتهي بمنح درجة الزمالة ألعضاء 
هيئــة التدريــس، ويشــارك فــي هــذا النشــاط الهــام ٤ أعضــاء هيئــة تدريــس مــن كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع، وهــم:  

د. عبدالله ظهري أمين                     د. محمود حسين العيص                    د.أزهار سعيد الحمالي         
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وكالة  الكلية

للدراسات و التطوير وخدمة المجتمع
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ماهية الوكالة 

تفعيل دور كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع في خدمة المجتمع وأبعاد التنمية المستدامة االجتماعية، االقتصادية، والبيئية 
بما يلبي احتياجات المجتمع. 

الريادة في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. 

١- تطبيق ونشر سياسات خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. 
٢- نقل وتوطين المعرفة في مجال خدمة المجتمع وفق معايير الجودة والتميز. 

٣- تحقيق التكامل المجتمعي عن طريق إبرام شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص. 
٤- تحقيق االستدامة المؤسسية عن طريق تصميم المبادرات و تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية. 

٥- تعزيز مفاهيم العمل التطوعي بما يتناسب مع مجال خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. 
 

الرؤية

الرسالة

األهداف
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العلم مانفع ، ليس العلم ماُحفظ
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الرؤية
الريادة في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

الرسالة
تفعيل دور كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع في خدمة المجتمع وأبعاد التنمية المستدامة االجتماعية، 

االقتصادية، والبيئية بما يلبي احتياجات المجتمع.

األهداف
١- تطبيق ونشر سياسات خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

٢- نقل وتوطين المعرفة في مجال خدمة المجتمع وفق معايير الجودة والتميز.
٣- تحقيق التكامل المجتمعي عن طريق إبرام شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص.

٤- تحقيق االستدامة المؤسسية عن طريق تصميم المبادرات و تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.
٥- تعزيز مفاهيم العمل التطوعي بما يتناسب مع مجال خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

المقدمة

أ-تشكيل الفريق التطوعي 
تم فتح باب التسجيل لالنضمام للفريق التطوعي التابع لوحدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة من خالل اإلعالن عن ذلك 
بحساب الوحدة الرسمي على موقع تويتر ، وشاشات العرض بالكلية ، ليتم تسجيل ١٣٠ طالبة موزعة على عدد من اللجان ) 

العالقات العامة ، التنظيم ، المحتوى اإلعالمي ، التصوير ( 

ب-برنامج تمكين أمهات األيتام 

  ١- المعلومات العامة  
١٤٤٠/٥/٨هـتاريخ البدء

١٤٤٠/٨/٢٦هـتاريخ اإلنتهاء

كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع مكان التنفيذ
عمادة التعليم االلكتروني و التعليم عن بعد

وصف البرنامج

الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الهادف لتنمية مهارات أمهات 
األيتام األرامل الشخصية و التربوية و األسرية و المهنية 

و اإلدارية بالتعاون مع الجمعية الخيرية )بناء( لرعاية األيتام في 
المنطقة الشرقية.

أرامل – منسوبات الجمعية الخيرية بناء لرعاية األيتام بالمنطقة الفئة المستفيدة
الشرقية

٢٤عدد المستفيدات

١٣عدد المدربات المتعاونات من داخل الجامعة

١٤عدد المدربات المتعاونات من خارج الجامعة

٣عدد اإلداريات المشاركات في العملية التنظيمية 

٢٢٠ ساعةعدد الساعات المنفذة  

تشكيل الشعبة
د.أحمد محمد فرحان ، رئيًسا.           م.هديل فؤاد الجويعي ، منسقة شؤون التنمية المستدامة.

د.تامر هاشم حنفي.                      أ.هند ناظم الحسين.
د.محمد أحمد أمـــين.                      أ.ثريا مفرح الــــخالدي.      

اواًل: انجازات التنمية المستدامة - شطر الطالبات 
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٢-الدورات التدريبية المنفذة في البرنامج 

مقدمة البرنامجعدد الساعاتاسم البرنامجم 

د. أمل زكي٩تعديل السلوك١ 

د. عفاف السالم٩تنمية و رعاية المواهب٢ 

١٠الحاجات النفسية و االجتماعية٣
د. أمل زكي

٤بناء الشخصية القيادية٤ 

أ.غادة البوشي٨مهارات التواصل الفعال٥

د. أمل زكي٤الثقة بالنفس٦

أ. نورة عبدالرحمن٦األمن النفسي٧

٨التفكير اإليجابي٨
د. أمل زكي

٢التعامل مع المواقف الطارئة ٩
د. نوف األنصاري١٣التوعية الصحية لألسرة١٠
أ. عبير السبيعي٥التعامل مع األبناء وفق مراحل النمو١١
د. منى سكوري٢اإلسعافات األولية١٢
أ. فاطممة العواجي٧أساليب التعامل مع العنف األسري١٣
أ. طرفة المطوع٥اإلرشاد النفسي واألسري١٤
أ. عبير السبيعي٤المتابعة التعليمية والتربوية لألبناء في المدارس١٥

أ.عائشة الهاجري٨الوقاية من المخدرات و عالجها١٦

أ.مريم الكثيري٥وسائل فعالة لحفظ القران الكريم ١٧
٣األساليب النبوية في تربية األبناء١٨

أ.غادة الفالسة
٣التوعية الدينية١٩
أ.مريم الشهري٤التأهيل المهني الشامل٢٠
أ. عبير الكثيري٤أعمال الزينة و التجميل٢١

أ. ايمان الجعفر ٤أعمال الزينة و التجميل٢٢
 أ. فاطمة الغامدي

أ. نجود الشيحة٦صناعة البخور و العطور٢٣
أ. مي الهاجري١٠ريادة أعمال األسر المنتجة ٢٤
أ. نجود السبيعي٤فنون الطبخ و صناعة الحلويات٢٥

أ. حليمة أل سعيد٤الصيانة المنزلية٢٦

أ. ابتهال الدليلة٥ديكورات المنزل٢٧

أ. رحمة الغامدي ٥إدارة الوقت٢٨
 أ. فاطمة الحربي

د. حياة أبو النجا٧حل المشكالت و اتخاذ القرار٢٩
أ. مريم الشهري١٠إدارة الضغوط و األزمات٣٠
د. أمل زكي٧إدارة المشروعات الصغيرة٣١
د. امتثال السيد١٠مهارات التسويق٣٢

د. والء حسن١٠استخدامات الحاسب اآللي و االنترنت٣٣

د. والء حسن١٠التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي٣٤

د.يسرا حمزة٦إدارة ميزانية المنزل٣٥
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ت- المبادرات و المشاركات األخرى :

مكان تاريخ التنفيذاسم الحدث
التنفيذ

ساعات 
الفئة وصف الفعاليةالتنفيذ

الجهات عدد المستفيدة
المتعاونة

شهرين-١٤٤١/٢/٨هـمستعد

تهدف الُمبادرة إلى 
اكساب طالبات 
المرحلة الثانوية 

المهارة والمعرفة 
الجتياز اختبارات 

القدرات والتحصيلي.

طالبات 
المرحلة 
الثانوية

 ٢٥
جمعية تمكينمستفيدة 

إعداد المدربين 
٣٠ ساعة-١٤٤١/٤/٤هـ)٣( 

تطبيقًا لمبدأ نقل 
المعرفة و التنمية 

المستدامة عن طريق 
تأهيل متدربات 

البرنامج التدريبي 
تمكين لتدريب 

الدفعات المستقبلية 
يتم منحهن دورة 

إعداد المدربين مما 
يمكنهن من التدريب 

مستقباًل واعداد 
الحقائب التدريبية 
الخاصة بهن بطرق 

نموذجية علمية .

-٢٠ سيدة-

٢-١٤٤١/١/٦هـصمت شغوف

مبنى كلية 
الدراسات 
التطبيقية 
و خدمة 
المجتمع

١٠ ساعات

بالتعاون مع جمعية 
اإلعاقة السمعية

) سمعية ( تم تدريب 
عدد من الطالبات 

المنتسبات للوحدة 
على مبادئ لغة 
اإلشارة ، بهدف 

المساندة والترجمة 
لألفراد ذوي اإلعاقة 

السمعية في 
األنشطة والمبادرات 

التابعة للكلية .

١٦ طالبة-
جمعية اإلعاقة 

السمعية
) سمعية (
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يمكنكم اإلستمتاع بمشاهــدة صور أكثر إلنجازات الوحــــــــــدة
"شطر الطالبات" مــن خــالل تصوير رمز اإلســـتجابة  السريع

برنامج مستعد

برنامج تمكين

برنامج إعداد المدربين
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ثانيًا: انجازات التنمية المستدامة - شطر الطالب 

أ- المحاضرات و ورش العمل 

عدد الفئة المستفيدةالجهات المشاركةمكان التنفيذاسم الحدثم
المستفيدين

١
محاضرة ماهية 

المشروعات متناهية 
الصغر

داخل الجامعة

-جمعية البر الخيرية بالمنطقة 
الشرقية

-جمعية الوداد الخيرية بالخبر
-جمعية بناء الخيرية بالخبر

-جمعية ود الخيرية للتكافل 
والتنمية األسرية

-جمعية وميض الخيرية

فئات المجتمع المختلفة 
من الرجال من اصحاب 

المشروعات الصغيرة أو 
المتوسطة  والراغبين في 
اقامة مشروعات متناهية 

الصغر.

٢٦٠

محاضرة ضمن برنامج ٢ 
-الغرفة التجاريةتجربتي 

فئات المجتمع من الراغبين 
في اقامة المشروعات 

متناهية الصغر والمتوسطة
١٣٧

محاضرة نحو عالقة ٣
اسرية ناجحة 

عمادة التعليم 
االلكتروني 

والتعليم عن بعد

-سجن الدمام المركزي 
-عمادة خدمة المجتمع والتنمية 

المستدامة
)ضمن مبادرة اصالح(

 ١٢٨ نزالء سجن الدمام المركزي
من النزالء

٤
محاضرة المحددات 
الوظيفية والمهنية 
للعمل بقطاع التأمين

كلية الدراسات 
التطبيقية وخدمة 

المجتمع

- شركة االول لوساطة التأمين  
- جمعية تمكين 

-جمعية الوداد

افراد المجتمع الباحثين عن 
عمل من خريجي كليات ادارة 

االعمال
٤٩

٥
معرض تعريفي 

لطالب الثانوية والسنة 
التحضيرية

عمادة شئون 
الطالب

- المدراس الثانوية بالخبر 
والدمام 

 -طالب السنة التحضيرية

-طالب المرحلة الثانوية 
١٤٠٠-طالب السنة التحضيرية

محاضرة التسويق حياة ٦
والحياة تسويق

عمادة التعليم 
االلكتروني 

والتعليم عن بعد

-سجن الدمام المركزي 
-عمادة خدمة المجتمع والتنمية 

المستدامة
)ضمن مبادرة اصالح(

١٢٨نزالء سجن الدمام المركزي
 من النزالء

٧
ورشة عمل األسس 

العلمية والعملية إلدارة 
المشروعات الصغيرة

ارض المعارض 
بالظهران 

)ملتقى بيبان 
الشرقية (

منشآت )الهيئة العامة 
للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة(

 فئات المجتمع المختلفة 
من اصحاب المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة

٨٥

٨
ورشة عمل ادارة مخاطر 

المشروعات متناهية 
الصغر

٨٥

٩

ورشة عمل االستدامة 
التنافسية للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

في ظل رؤية ٢٠٣٠

٨٥

١٠

ورشة عمل دور المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في دعم 
التحول الهيكلي في ظل رؤية 

٢٠٣٠

ارض المعارض 
بالظهران

)ملتقى بيبان 
الشرقية (

منشآت )الهيئة العامة 
للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة(

 فئات المجتمع المختلفة من 
اصحاب المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة
٨٥

محاضرة  الرغبات واالحتياجات١١

عمادة التعليم 
االلكتروني والتعليم 

عن بعد 

-سجن الدمام المركزي 
-عمادة خدمة المجتمع 

والتنمية المستدامة 
)ضمن مبادرة اصالح(

 نزالء سجن الدمام المركزي 

 ١٢٨  
من النزالء

 ١٢٨ من محاضرة جداول إدارة الوقت ١٢
النزالء

محاضرة لصوص الوقت ١٣
 

١٢٨ من 
النزالء
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١٠

ورشة عمل دور المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في دعم 
التحول الهيكلي في ظل رؤية 

٢٠٣٠

ارض المعارض 
بالظهران

)ملتقى بيبان 
الشرقية (

منشآت )الهيئة العامة 
للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة(

 فئات المجتمع المختلفة من 
اصحاب المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة
٨٥

محاضرة  الرغبات واالحتياجات١١

عمادة التعليم 
االلكتروني والتعليم 

عن بعد 

-سجن الدمام المركزي 
-عمادة خدمة المجتمع 

والتنمية المستدامة 
)ضمن مبادرة اصالح(

 نزالء سجن الدمام المركزي 

 ١٢٨  
من النزالء

 ١٢٨ من محاضرة جداول إدارة الوقت ١٢
النزالء

محاضرة لصوص الوقت ١٣
 

١٢٨ من 
النزالء

 

يمكنكم اإلستمتاع بمشاهــدة صور أكثر إلنجازات الوحــــــــــدة
"شطر الطالب" مــن خــالل تصوير رمز اإلســـتجابة  السريع

االستدامة بين المفهوم والتطبيقدراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة )غرفة الشرقية (

مقومات نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
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ب- فعالية الصحة واللياقة أسلوب حياة

الرؤية
تعزيز الخدمة المجتمعية  .

الرسالة
لتحقيق أكبر كمية من األهداف ذات العالقة المباشرة لخدمة المجتمع والسير على خطى رؤية بالدنا ٢٠٣٠ وطنًا طموح. 

القيم
١- العطاء للعمل الخيري 

٢- المسؤولية .
٣- التعاون .
٤-الشغف.

٥- اإلبداع و اإلبتكار .

األهداف
١- نشر الثقافة الصحية والرياضية من خالل التغذية الصحية السليمة والتغذية الرياضية لألمراض المختلفة.

٢- اإلصابات وإسعافاتها – المنشطات وأضرارها  .
٣- التدخين وأضرارة –التربية الحركية واألنشطة الرياضية  )الفردية والجماعية (.

٤- الرياضة لذوي األحتياجات الخاصة  )المعاقين ذهنيا , المعاقين حسًيا ، المعاقين حركًيا ، والمسنين (

الفئة المستهدفة
- الرجال
- النساء

- األطفال 
- ذوي األحتياجات الخاصة

- الرياضيين

الفعالية في أرقام
- عدد الحضور للحملة  : ٢٣٠٠شخص 

- عدد المنظمين : ٩٤ طالبات  ، ٩٠ طالب 
- عدد المشاركين في الحملة من المستوى األول : 

  الطالبات: ٣٠٠  ، الطالب ٢٥٠

- االيجابيات "مدى اإلستفادة" 
١-تنمية وتطوير وتعزيز قدرة الطالب والطالبات في التنظيم وادارة الفعالية تبعا لالساليب العلمية . 

٢-تطوير قدرة الطالب والطالبات على االبداع واالبتكار في طريقة العرض والتقديم واخراج الفعالية .  
٣-تطوير مهارات التعلم عن طريق المشروعات العملية . 
٤-تنمية وتعزيز مهارات التواصل لدى الطلبة والطالبات . 

٥-اكتساب ثقة المجتمع الخارجي   )أولياء أمور – منظمين – جمعيات خيرية ( في القدرة على تنظيم فعاليات على مستوي عالي . 
٦-اكتساب خبرات مهنية لكافة المنظمين للفعالية .
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الرؤية
تعزيز الخدمة المجتمعية  .

الرسالة
لتحقيق أكبر كمية من األهداف ذات العالقة المباشرة لخدمة المجتمع والسير على خطى رؤية بالدنا ٢٠٣٠ وطنًا طموح. 

القيم
١- العطاء للعمل الخيري 

٢- المسؤولية .
٣- التعاون .
٤-الشغف.

٥- اإلبداع و اإلبتكار .

أركان الطالب أركان الطالبات

مسيرة اإلفتتاح

فريق العمل

حفل التكريم

مشاركة صمت شغوف

يمكنكم اإلستمتاع بمشاهدة تقرير مـــــــفصل عن 
الفعالية من خالل تصوير "رمز اإلستجابة السريع" 
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الـــــشــــــعـــــــب

   شعبة ضمان الجودة واإلعتماد األكاديمي

الجودة ثقافة فسلوك فتطبيق
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الرؤية
التميز في تطبيق معايير الجودة للحصول على االعتماد المحلي ١٤٤٢ هـ..

الرسالة
تســعى إدارة ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي فــي كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع لتحقيــق الريــادة والتميز 
فــي تطبيــق ممارســات الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي فــي جميــع برامــج كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع علــى 
المســتوى الوطنــي واإلقليمــي. وذلــك مــن خــالل تطبيــق معاييــر الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي المحدثــة )٢٠١٨( فــي برامــج 
الكليــة )نظــم المعلومــات اإلداريــة، التســويق، إدارة األعمــال( مــن خــالل تطبيق  أفضل الممارســات األكاديميــة لتحقيق رؤية 
ورســالة الكليــة وأهدافهــا مــن خــالل مشــاركة فاعلــة بيــن منســوبي الكليــة بمــا يحقــق رؤيــة الجامعــة وأهدافها االســتراتيجية.

األهداف
١- إعداد الخطة العامة إلدارة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي. 

٢- إعداد الخطة التنفيذية إلجراءات التقييم الذاتي والدراسة الذاتية لجميع برامج الكلية.
٣- إجراء التقييم الذاتي والدراسة الذاتية لجميع برامج الكلية للتأهل لالعتماد األكاديمي خالل العام الدراسي ١٤٤١ – 

١٤٤٢هـ. 
٤- المساهمة في تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس وتطوير خبراتهم واالستفادة من أفضل الممارسات الوطنية 

واإلقليمية والعالمية.
.)<CAAA( ٥- تحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي لبرامج الكلية وفق المعايير المطورة

المقدمة

تشكيل الشعبة
د.إسماعيل عبد حمدان عواوده، رئيًسا.           

د.عوض خير عثــــــــمان.                     
د.مكرم محمد الزيادي.
د.تامر هاشــــــــــم فرج.

كليــة  فــي  الرئيســة  الوحــدات  إحــدى  األكاديمــي  واالعتمــاد  الجــودة  ضمــان  وحــدة  تعتبــر 
والتطويــر. للدراســات  الكليــة  بوكيــل  ترتبــط  وهــي  المجتمــع،  وخدمــة  التطبيقيــة  الدراســات 

اواًل: اإلنجازات

١- إعداد دليل وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي للعام ١٤٤٠/ ١٤٤١ هـ.
٢- تشكيل اللجنة العليا للجودة في الكلية لضمان جودة العمل األكاديمي فيها وتنفيذ شروط ومتطلبات معايير االعتماد األكاديمي 

المحلي والدولي.
٣- انطالقا من توجيهات مكتب األمانة العامة للجان االستشارية للكليات في جامعة اإلمام عبدارحمن بن فيصل، واستنادًا إلى الدليل 

التنظيمي للجان االستشارية للبرامج والكليات، فقد تم تشكيل اللجان االستشارية للكلية والبرامج المختلفة فيها بهدف المساهمة 
بتقديم اتجاهات ومقترحات لدعم وتطوير الكلية، وتطوير اهتمامها ومكانتها محليا وإقليميا وعالميًا، بما يتفق مع التطور العلمي 

والتكنولوجي في مجال التخصص ومع متطلبات سوق العمل.
٤- في إطار تطبيق معايير االعتماد األكاديمي البرامجي المحدثة الصادرة عن المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي وما يتبع 

ذلك من نشاطات وعمليات متعلقة بإجراء التقييم الذاتي والدراسة الذاتية ومتطلبات التأهل لالعتماد األخرى، فقد تم تشكيل اللجان 
الخاصة بالتقييم الذاتي والدراسة الذاتية للبرامج.
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٤- بهدف التنسيق بين وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي واألقسام العلمية في الكلية فيما يتعلق بمتطلبات الجودة فقد تم 
تشكيل لجان الجودة في جميع برامج الكلية. 

٥- إعداد خطة الجودة في األقسام العلمية لمتابعة مهامها والتحقق من مستوى اإلنجاز.
٦- توصيف البرامج والمقررات وفق نماذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي )٢٠١٨(.

٧- مراجعة توصيف البرامج من قبل فريق إدارة ضمان الجودة أوال ثم تم مراجعتها من عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي واعتمادها 
بقرارات من مجلس الكلية.

٨- بهدف االستفادة من نتائج االستبانات التي تطبق وفق مؤشرات قياس األداء، فقد تم التنسيق مع لجنة قياس مؤشرات األداء 
إلعداد التقارير السنوية للبرامج.

٩- بهدف استخراج النسب المطلوبة لتقارير البرامج وفق KPIs، فقد تم التنسيق مع لجنة اإلحصاءات في الكلية إلعداد التقارير
 المطلوبة وفق متطلبات التأهل لالعتماد البرامجي.

١٠-توفير األدلة التعريفية الصادرة من الجامعة لكل من الطالب وهيئة التدريس، وهي على النحو اآلتي:
• دليل القبول والتسجيل.

• الئحة الدراسة واالختبارات.
• دليل خدمات التوجيه واالرشاد.

• الحقوق والواجبات.
• الشكاوي والتظلمات.

• مدونة السلوك الوظيفي.
• دليل سياسات التقويم واالختبارات.

• دليل التدريب الميداني.
• الدليل التعريفي بكيفية استخدام نظام السجالت األكاديمية والبالك بورد. 

١١- إنشاء وتطوير قاعدة بيانات خاصة بشؤون الجودة واالعتماد األكاديمي. 
١٢- تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في الكلية من خالل عقد عدد من الورش التدريبية.
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الـــــشــــــعـــــــب

   شعبة تقييم األداء األكاديمي

قدم المرء يجب أن تكون مغروسة في وطنه،
 أما عينــــاه فــــــــيجب أن تســــــتكشف العـــــالم
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المقدمة

تشكيل الشعبة
د.اسامة عبدالرؤوف بدوي ، رئيًسا.           
د.رائد علي الخصــــــــــــــاونه.                     

د.يزن محمود العـــــــــــــمـري.

أ.وليد عبدالجواد السليمان.
أ.محمد محمود عــــــــــــوني.

اواًل: المهام و اإلنجازات

١- العمل على التطوير الدائم لمقاييس أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

٢- متابعة مؤشرات األداء ووضع خطط لإلجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها.
٣- التأكد من مطابقة معايير القياس لمعايير الجودة المعتمدة من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

٤- إعداد التقارير الدورية عن أداء أعضاء هيئة التدريس واإلداريين واقتراح سبل التطوير.
٥- الرفع بالتقارير لوكيل الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع. 

زالــت  مــا  التطويــر  اعمــال  أن  إال  الثانــي  عامهــا  فــي  اللجنــة  واجهتهــا  التــي  المعوقــات  وبعــض  المصاعــب  مــن  بالرغــم 
والخــاص  الذاتــي  التقييــم  نمــوذج  فــي  اإللكترونيــة  النمــاذج  الــى  الســنة  هــذه  خــالل  التحــول  تــم  حيــث  مســتمرة، 
الكليــة.  مســتوى  علــى  اإلداريــة  اللجــان  بعمــل  خاصــة  اإللكترونيــة  اســتبانة  تصميــم  تــم  وكذلــك  التدريــس  هيئــة  بأعضــاء 
مســتوى  علــى  فكرتهــا  لتعميــم  المجتمــع  وخدمــة  التطبيقيــة  الدراســات  كليــة  فــي  اللجنــة  وتســعى  هــذا 
الجامعــة. إدارة  مــن  عليــا  مســتويات  علــى  بهــا  واالشــادة  الترحيــب  تــم  والتــي  المختلفــة  الجامعــة  كليــات 
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الخيال أهم من المعرفة

اللجـــــــان

لجنة الموقع اإللكتروني
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المقدمة

 تشكيل اللجنة 
أ.محمد عوني الزيتاوي ، رئيًسا.
د.عبــدالرزاق عبدالسالم صــــالح.

اواًل: اإلنجازات

 
١- رفع تعليمات تسجيل المقررات الدراسية والجدول الدراسي للفصلين األول والثاني من العام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ

 بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.
٢- رفع الجداول االرشادية الدراسي للفصلين األول والثاني من العام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ بكلية الدراسات التطبيقية 

وخدمة المجتمع.
٣- رفع جداول االختبارات الفصلية والنهائية للفصلين األول والثاني من العام الدراسي١٤٤٠-١٤٤١هـ بكلية الدراسات

 التطبيقية وخدمة المجتمع.
٤- حذف أسماء أعضاء هيئة التدريس المستقيلين من صفحة أعضاء هيئة التدريس في موقع الكلية.

٥- تحديث بيانات كافة أعضاء هيئة التدريس في كافة األقسام على صفحة الكلية من خالل استبيان شامل تم توزيعه 
على كافة أعضاء هيئة التدريس.

٦- رفع كلمة سعادة عميد الكلية باللغتين العربية واالنجليزية.
٧- اضافة بيانات وكالء الكلية الجدد على صفحة الكلية.

٨- اضافة كلمة سعادة الوكيلة للطالبات باللغتين العربية واالنجليزية.
٩- حل مشكلة البروكسي على رابط التدريب والتطوير في موقع الكلية.

١٠- رفع الخطة االستراتيجية للكلية. 
١١- رفع السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية باللغتين العربية واالنجليزية )قيد التنفيذ(.
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وكالة   الكلية  

للتعلــــيـــــم  عن بعد      
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أواًل : الفصل الدراسي األول 

 بلغ عدد طالب التعلم عن بعد في برنامج ادارة االعمال والذي تقدمه كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قرابة ٤٦٠٠ طالب 
 وطالبه ، قدمت الكلية في هذا الفصل ٣١ مقررا في ٥ مستويات مقسمات الى ٨٤ شعبه، بلغ عدد الخريجين هذا الفصل  ٢٩٩

 خريجا ، كما قدمت وكالة الكلية للتعلم عن بعد الدعم الالزم لجميع األساتذة طيلة الفصل الدراسي األول

المقدمة

 يعتبــر هــذا العــام بامتيــاز عــام التعليــم االلكترونــي والتعلــم عــن بعد وبصفة خاصة في الفصل الثاني بعد امتــداد جائحة كورونا عالميا والذي
 كان له آثار واضحة اقتصاديا واجتماعيا , وال بد ان يكون له انعكاساته على قطاع التعليم بشكل كبير بعد تعليق الدوام في مباني الجامعه
 , فــكان ال بــد مــن تفعيــل أدوات التعلــم عــن بعــد وكافــة تقنيات التعليم االلكتروني لتقديم البديل الفعال في اســتمرارية العملية التعليميه
 تمثلــت خبــرة كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع فــي هذه اللحظات العصيبه وما تملكه مــن ارث وخبرات تراكمية من خالل تقديمها
 لبرنامج ) التعلم عن بعد منذ اكثر من ٨ أعوام , فكان بفضل الله لدى الكلية جميع األسس التي مكنت للنهوض بالعملية التعليمية بكفاءة
 وبســرعه في اســتمرار المحاضرات والتكاليف الفصلية , تصدت وكالة الكلية للتعليم االلكتروني والتعلم عن بعد في الكلية لمســؤولياتها
وفــق شــراكه اســتراتيجيه دائمــه مــع عمــادة التعليــم االلكترونــي والتعلــم عــن بعد وبانســجام كامل مع مختلف الوحــدات واللجان ذات العالقة

برنامج التعلم عن بعد "إدارة االعمال": 

ب- تصحيح وتدقيق االختبارات النهائية : 
قامت وكالة الكلية للتعليم االلكتروني والتعلم عن بعد بتشكيل لجنة التصحيح والتدقيق وقد اسند لهذه اللجنة عدد من المهام 

الخاصة والمتعلقة بمراجعة وتدقيق النتائج وقد كانت إنجازات اللجنة كما يلي: 
١.تصحيح ١٨١٥٣  ورقة إجابة الكترونية .
٢.تدقيق ١٨١٥٣ ورقة إجابة الكترونية .

٣.دمج الدرجات النهائية بدرجات اعمال الفصل .
٤.ارسال الدرجات العضاء هيئة التدريس للرصد .

٥.النظر في ٤٥٢ طلب اعتراض على النتائج والرد عليها .

أ- عدد االنشطة التعليمية خالل الفصل الدراسي األول  ١٤٤٠-١٤٤١ه :

النشاط التعليميعدد

محاضرة مسجله٤٣٨

محاضرة بث مباشر ١٤٥

اختبار فصلي ٣١

واجب ٦٢

منتدى حوار ٦٢

اختبار نهائي )تحريري ( في جميع مراكز االختبارات المعتمده ٣١

اختبار تكميلي بديل٣٠
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ثانًيا : الفصل الدراسي الثاني 

انتظام و برنامج التعلم عن بعد "إدارة االعمال": 

أ- الورش التدريبية االستباقية :
 توقعت وكالة الكلية احتمالية التحول الكامل نحو التقنية في إدارة العملية التعليمية وتم عقد عدد من الدورات االستثنائية العاجلة

 عددها ٣ دورات تدريبية مكثفه للزمالء والزميالت أعضاء الهيئة التدريسية  كانت محاورها الرئيسية تدور حول اهم أدوات التعليم
 االلكتروني والتعلم عن بعد كما يلي

 PowerPoint,Blacnboard,٣٦٠ ZOOM ,Echo( ١.طرق تسجيل المحاضرات , والمحاضرات المباشرة من خالل تطبيقات
.)Collaborate

٢.أساليب التقويم المختلفة وانشاء االختبارات وأنواع الواجبات االلكترونية .
٣.دورة مكثفه حول التعامل مع البالك بورد , وطرق التخزين السحابي المتوفرة .

ثم تبع ذلك مجموعه من الورش التدريبية المكثفة للزمالء والزميالت لمدة ٤ ساعات يوميا لمدة ٤ أيام ادارتها وكالة الكلية 
بمشاركة مجموعه من األساتذة المميزين في برنامج التعلم عن بعد لتقديم الدعم المباشر للزمالء,  والزميالت  حول مختلف 

التطبيقات الضرورية إلدارة المقرر والتواصل مع الطالب .

كما يجدر االشارة إلى أن كلية الدراسات التطبيقية وخدمة الجتمع هي الكليه الوحيدة التي لم ترسل أي عضو هيئة تدريس 
للتدريب في عمادة التعليم االلكتروني لوجود كفاءات متعدده في هذا المجال, وبسبب تغطية الزمالء والزميالت بدورات 

تدريبية وفيديوهات ارشادية قديمه وجديده , وأيضا الفساح المجال لباقي الكليات لتلقي التدريب, مع هذا فان التنسيق مع 
العمادة كان في اعلى مستوياته من حيث وجود تمثيل للكليه في جميع االجتماعات الخاصه بمنسقي التعليم االلكتروني 

والتعلم عن بعد والتنسيق بين جميع العمادات والوكاالت ذات العالقه كجزء ال يتجزأ من فريق إدارة هذه االزمه .

جانب من الورش التدريبية التي تم عقدها في قاعة التدريب ) شطر الطالبات (

جانب من اجتماعات منسقي التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد في الكليات وبعض اللقاءات الفنية 
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ب- اإلنجازات  :
برامج االنتظام للفترة الزمنية من ١٤٤٠/٨/٢٦  ولغاية ١٤٤١/٨/١٦

اواًل: بلغ عدد االختبارات االلكترونية التي عقدت خالل فترة تعليق الدوام في مقر الجامعه بما فيها االختبارات النهائية ٤١١ اختبارا 
الكترونيًا  لعدد  ١١١ مقرر بمجموع ٤٩٣ شعبة كان منها عدد ٧٦ اختبار عن طريق البالك بورد و٣٣٥ عن طريق برنامج االختبارات الجديد 

 Question Marn

ثانيًا : بلغ عدد الواجبات ٢٣٤ واجبًا في جميع المقررات .
ثالثًا: تم تسجيل ٦٧٢ محاضرة في جميع المقررات ) محاضرات مسجلة ( وتم استخدام عدد من البرامج التي وفرتها الجامعة 

ممثله بعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد وقد تم االعتماد على ٣ برامج أساسية هي :
 ZOOM -

 ECHO ٣٦٠-
POWERPOI<T -

وتم استخدام برامج أخرى في اطار محدود مثل برامج :
Icecream Screen Recorder -

Camtasia -
ApowerREC -

وتم استخدام برنامج مساند من قبل احد أعضاء هيئة التدريس وهو smartnote ، وتظهر األرقام ان معظم المحاضرات 
المسجلة كانت باستخدام البوربوينت كما تظهر النسب التالية :

عدد االختبارات االلكترونية لجميع المقررات

البرامج المستخدمة في تسجيل المحاضرات بالنسبة لعدد المحاضرات
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رابعًا : تم عقد ٢٧٥ محاضرة بث مباشر وقد حاز برنامج 
زووم على النصيب األكبر من محاضرات البث المباشر 
متفوقُا على باقي البرمجيات المتوفرة وكانت نسب 

استخدام برامج البث كما يلي :

برامج البث المباشر بالنسبة لعدد المحاضرات

خامسًا : تم إستقصاء آراء أعضاء هيئة التدريس عن نظام 
البالك بورد كنظام إدارة تعلم فكانت النتائج تشير الى 

إرتفاع مستوى الرضا عن برنامج البالك بورد بلغ ٩١%  كما 
يظهر المخطط التالي  :

 قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن نظام ادارة التعلم
البالك بورد

سادسًا: تم قياس مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن 
برنامج تسجيل وبث المحاضرات زووم ZOOM  , وكانت 

النتائج كما يلي:

  قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن نظام تسجيل
ZOOM وبّث المحاضرات 

سابعًا: وعن قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن برنامج 
االختبارات االلكترونية الجديد  QUESTIO<MARK  فكانت 

نتائج المسح تشير الى انخفاض نسبة الرضا عن هذ١ا 
البرنامج تحديدا وذلك لوجود عدد من المالحظات الفنية 
والتي تم ابالغ  عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن 

بعد بها حتى يتم تعديلها مستقباًل حيث كانت النتائج  كما 
يلي: 

ثامنًا : تم قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن تجربة 
التعلم عن بعد وعملية التحول نحو التقنية فقد كانت 

الرضى كبيرًا بنسبة ٨٢% وبمعدل ٤ % فقط غير راضي كما 
يظهر في المخطط التالي : 

 قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عموًما عن تجربة
التعلم عن بعد بشكل كامل
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ت- قراءات رقمية أخرى في تجربة التحول للتقنية

- بلغ عدد منتديات الحوار )المناقشات ( ٣١٤ لوحة مناقشة في جميع المقررات .
- عدد المستفيدين ٨٨٦ طالب و ١٩٥٤ طالبه باجمالي ٢٨٤٠ طالب وطالبه .

- كانت كلية الدراسات التطبيقية الكلية الوحيدة التي قامت جدولة وأدارة روابط الدعم الفني المباشر عبر برنامج ZOOM للنظر 
في الحاالت التقنيه والفنية مباشرة في فترة انعقاد االختبارات النهائية وبواقع ٣.٥ ساعة يوميا وقد تم استحداث ١٤ رابط عدد 
أيام االختبارات باالضافه الى رابطي اختبارات بديله تكميلية أي بواقع ٥١٨  ساعة مباشره لمتابعة مشاكل الطالب لحظة انعقاد 

االختبارات وبجهد واضح من وحدة الحاالت الفنية والتي تم تشكيلها من قبل وكيل الكلية للشؤون االكاديمية لهذا الغرض .
- تم معالجة ٢١٦ طلب دعم فني من خالل رابط الدعم والمساندة  الذي  استحدته عمادة التعليم االلكتروني لطالب االنتظام 

لالختبارات النهائية , وبفضل الله لم يتم تأجيل أي اختبار عن موعده وجميع االختبارات النهائية عقدت في موعدها المحدد , وقد تم 
معالجة جميع الطلبات دون تأخير حيث تنوعت طرق المعالجه باإلضافة الى ٥٦ حاله تم حل مشكلتهم مباشره من خالل رابط زووم 

المباشر للدعم والمسانده .

ث- األدلة والفيديوهات االرشادية 
اقامــت وكالــة الكليــة للتعليــم االلكترونــي والتعلــم عــن بعــد  بالمبــادرة فــي عمــل ادلــة ارشــادية القــت صــدا إيجابيــا واســعا  رفــدا 
للجهــود التــي تقــوم بهــا عمــادة التعليــم االلكترونــي والتعلــم عــن بعــد وقــد بلــغ عددهــا مــا يزيــد عــن ٣٢ دليــال ارشــاديا ) فيديــو و
ــره تجــاوزت ال ٢٥٠٠٠ مشــاهدة علــى يوتيــوب خــالل ٤ أســابيع فقــط . PDF( كمــا حظيــت بعــض الفيديوهــات علــى نســبة متابعــة كبي
بمــا  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  ونشــرها  تجهيزهــا  تــم  التــي  االرشــادية  األدلــة  أبــرز  التالــي  الجــدول  ويلخــص 
 : واالختبــارات  التقويــم  جــودة  ووحــدة  الجــودة  وضوابــط  والكليــة  والعمــادة  الجامعــة  تعاميــم  مــع  يتناســب 

الرابط عنوان الفيديوالنوع م

الطريقة الشاملة العداد اختبار نهائي بشكل احترافي فيديو١
BLACKBOARD EXAM على بالكبورد

https://www.youtube.com/watch?v=hUjf-
D2ItnNQ&t=904s

 ٢PDF)طريقة عمل اختبار بشكل احترافي )بالكبورد

https://udksa-my.sharepoint.com/:b:/g/per-
sonal/mftayfour_iau_edu_sa/EQjeQYrV9m-
VKguiehtXGjGEB5BeQ<Yd6X2zFEvfVon_yf-
w?e=DfV9nF

٣PDF)طريقة عمل اختبار قصير سريع )بالكبورد

https://udksa-my.sharepoint.com/:b:/g/per-
sonal/mftayfour_iau_edu_sa/ET2RM4z2HrF-
HlsOVr0qey-MBmBnnawj<vDiqbHmMecUb-
mw?e=kVmLvW

كيف تسجل محاضرة او حركات شاشة بدون برامج فيديو٤ 
تسجيل

https://www.youtube.com/watch?v=3UD-
VQw89A88

-https://www.youtube.com/watch?v=afJbكيف نسجل محاضرة على برنامج زووم؟؟؟ ZOOMفيديو٥
nIaYGww

رفع المحاضرة المسجله على البالك بورد من خالل فيديو٦
مشاركة رابط

https://www.youtube.com/watch?v=HdFqa-
sC8pfo&t=79s

/https://www.youtube.comطريقة انشاء اعالن للطالب على البالك بوردفيديو ٧
watch?v=1PNQueKGhMo&t=2s

-https://www.youtube.com/watch?v=_oRdتصميم قائمة المقررالموحده على البالك بوردفيديو ٨
6c7HUJs

-https://www.youtube.com/watch?v=mانشاء جلسة )رابط( محاضرة البث المباشرفيديو ٩
syGxRCBHKs

نقل مخزن االسئلة من شعبه الى اخرى على البالك فيديو١٠
بورد

https://www.youtube.com/watch?v=NJjn-
LtylVgQ&t=1s

-https://www.youtube.com/watch?v=QsvAdعدم ظهور المقرر في قائمة المقرراتفيديو١١
wVgg8

١٢PDFدليلك المختصر للتعامل مع برنامج االختبارات
QuestionMarn 

https://udksa-my.sharepoint.com/:b:/g/
personal/mftayfour_iau_edu_sa/EUaUDujb-
g<ZOlPRFXV19abUBFReqCd4687zLvPUh-
Aqh1Xg?e=FUfCde
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دليل مختصر للتعامل مع برنامج االختباراتفيديو١٣
QuestionMarn 

https://www.youtube.com/watch?v=E-7ox-
3yGYgU&t=818s

١٤PDFبخصوص عدم التمكن من دخول حسابك في زوومhttps://www.youtube.com/
watch?v=9WECIkoVAmU

١٥PDFشرح طريقة مراجعة درجات المناقشات بشكل سريعhttps://www.youtube.com/watch?v=Dh-
QmdBhPbd0&t=121s

-https://www.youtube.com/watch?v=CTcتسجيل المحاضرات على برنامج ايكو echo 360فيديو١٦
mxUhezek&t=212s

كيفية ايجاد وتصدير كشف الحضور لمحاضرة على فيديو١٧
Zoom برنامج زووم

https://www.youtube.com/watch?v=D8Dn-
P6B-ozM&t=28s

كيفية عمل الواجبات بارفاق ملف ورصده من خالل فيديو١٨
البالك بورد

https://www.youtube.com/watch?v=ThD-
0qm0cGuE&t=7s

كيفية تقسيم الطالب الى مجموعات في البالك بورد فيديو ١٩
لتسليم الواجبات والمشاريع الجماعية

https://www.youtube.com/
watch?v=piQt43ULg0o&t=9s

كيفية عمل رقم سري الجتماع على زووم zoom فيديو ٢٠
باستخدام الهاتف الجوال

https://www.youtube.com/watch?v=iitGX-
DzaHYn

كيف نضع رقم سري )باسوورد( لجلسه على برنامج فيديو ٢١
zoom meeting passwoard زووم

https://www.youtube.com/
watch?v=PP-T36atIzk&t=8s

-https://www.youtube.com/watch?v=Vاحترف برنامج زوم في 9 دقائق ZOOM CO<TROLLفيديو٢٢
JBa0r4qj7M&t=5s

QuestionMarn اعداد ونشر االختبار النهائي وفق فيديو٢٣
ضوابط الجودة

https://www.youtube.com/
watch?v=sMEVTTjQp8U&t=149s

٢٤PDF اخفاء الدرجات من مركز التقديرات الكامل بالك بورد
blacnboard

https://www.youtube.com/watch?v=FBiJC-
fyva1c&t=19s

اتاحة اختبار او واجب لطالب محدد او مجموعة طالب فيديو٢٥
QuestionMarn

https://www.youtube.com/watch?v=2DBm-
r4y0og

سر عمل ملف اكسل كمخزن اسئله او كاختبار في بالك فيديو٢٦
QuestionMarn بورد و

https://www.youtube.com/watch?v=WYc-
dZzbVAF4&t=72s

طريقة وضع االجمالي من 80 في مركز التقديرات فيديو٢٧
الكامل تنزيل وتحميل اكسل

https://www.youtube.com/
watch?v=Qe7EfqjF3zM&t=39s

التحقق من سالمة االختبار باستخدام اداةفيديو٢٨
Student Preview معاينة الطالب ( في البالك بورد( 

https://www.youtube.com/watch?v=a_7x-
rDd2ChA

مراجعة درجات الطالب على نظام االختباراتفيديو٢٩
QuestionMarn 

https://www.youtube.com/watch?v=l-j6k-
wXfv4A

-https://www.youtube.com/watch?v=Oافضل طريقة لمعاينة االختبار )معاينة الطالب ( بأمانفيديو٣٠
JkJ2oU7Ec4&t=125s

/https://www.youtube.comمشكلة طلب باسوورد في زووم ZOOMفيديو٣١
watch?v=W7qS7oV-Nfo

-alternative examhttps://www.youtube.com/watch?v=lsRP االختبار البديل ضبطه واعدادهفيديو٣٢
C1OG0zc&t=685s



التقرير السنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

182

عدد االنشطة التعليمية خالل الفصل الدراسي األول  ١٤٤٠-١٤٤١ه 

النشاط التعليميعدد

محاضرة مسجله٤٢٠

اختبار قصير في ٣٠ مقرر١٢٠

محاضرة بث مباشر ١٢٩

اختبار فصلي ٣٠

واجب ٦٠

منتدى حوار ٦٠

اختبار نهائي٣٠

اختبار تكميلي بديل٣٠

ج- برنامج التعلم عن بعد ) إدارة االعمال ( 
يبلــغ عــدد طــالب التعلــم عــن بعــد فــي برنامــج ادارة االعمــال والــذي تقدمــه كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع قرابــة ٤٠٠٠ 
طالــب وطالبــه ، تقــدم الكليــة فــي الفصــل الدراســي الثانــي ٣٠ مقــررا فــي ٥ مســتويات مقســمات الــى ٧٨ شــعبه، يعتبــر هــذا 
الفصــل اســتثنائيا بالنســبة لبرنامــج التعلــم عــن وذلــك بســبب عــدد خريجــي هــذا الفصــل الــذي يبلــغ رقمــا قياســيا بحوالــي ١٧٤٥ خريجــا . 

والــذي  البرنامــج  هــذا  ثمــار  مــن  المكتبــة  وهــذه  االعمــال   ادارة  لبرنامــج  متكاملــة  لمحاضــرات  الكترونيــة  مكتبــه  الكليــة  تحــوي 
اثرهــا  ظهــر  والتــي  المختلفــة  بعــد  عــن  التعلــم  ادوات  الســتخدام  مبكــرا  الكليــة  اســاتذة  تأهيــل  فــي   كبيــر  بشــكل  ســاهم 
التعليميــة  العمليــة  خدمــة  فــي  ووضعهــا  والطاقــات  الخبــرات  هــذه  كل  باســتغالل  الكليــة  فقامــت  كورونــا  جائحــة  خضــم  فــي 
التــي  البديلــة  الخطــط  ضمــن  االلكترونيــة  المكتبــة  هــذه  كانــت  وقــد  المجــال  هــذا  فــي  للكليــة  الطويــل  البــاع  مــن  مســتفيدين 
. التعليميــة  العمليــة  اســتمرار  اجــل  مــن  وذلــك  القضايــا  بعــض  تفاقــم  او  إضافيــة  مشــاكل  وجــود  حــال  فــي  اقتراحهــا  تــم 

ثالًثا :مكتبة رقمية متكامله لبرنامج إدارة االعمال 

 , زال  ومــا  كورونــا  جائحــة  ضــوء  فــي  جــرى  مــا  الــى  بالــغ  باهتمــام  بعــد  عــن  والتعلــم  االلكترونــي  للتعليــم  الكليــة  وكالــة  تنظــر 
حيــث ســتقوم الوكالــة بتقديــم خطــة تنفيذيــة إلدارة الكليــة تقتــرح فيهــا عــدة بنــود لمــا بعــد كورونــا , مــن شــأنها ان تجعــل بعــض 
األنشــطة عــن بعــد الزاميــة بنســبة محــدده فــي جميــع المقــررات والمســتويات , لضمــان اســتمرار تواصــل الهيئــة التدريســية مــع 
ــة واالســتعداد الي ظــرف كان . ــع بأقصــى درجــات الجاهزي ــة التدريســية تتمت ــم عــن بعــد  المختلفــة لتبقــى الهيئ أنظمــة وأدوات التعل

رابًعا التوجهات المستقبلية
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وكالة   الكلية 

          لشـــــؤون  الطالبات    
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ماهية الوكالة 

١- تمثيل عميد الكلية في تنسيق وتنظيم العالقة اإلدارية والتنظيمية مع اإلدارات المخالفة كال في مجال اختصاصه الوظيفي بما                   
يخص أقسام الطالبا والتنسيق مع العميد في ذلك.

٢- اإلشراف على توفي كل متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية فيما يخص الطالبات.
٣- المحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة.

٤- العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.
٥- المساهمة في تخطيط وإعداد ميزانية الكلية.

٦- تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الكلية فيما يخص الطالبات.
٧- تطوير العمل في أقسام الطالبات إدارًيا وأكاديمًيا.

٨-إعداد تقارير دورية شاملة عن سير الدراسة واألداء الوظيفي في أقسام الطالبات وتقديمها إلى عميد الكلية.
٩-متابعة تحديث صفحة الكلية االلكترونية في موقع الجامعة فيما يخص وكالتها والوحدات اإلدارية التابعة لها.

١٠-المشاركة في تقويم أداء منسوبات الكلية ممثالت األقسام والوحدات.
١١-الرفع لعميد الكلية بالمسائل التأديبية فيما يتعلق بالطالبات ومنسوبات الكلية.

١٢-اإلشراف على الوحدات التابعة للوكالة وعلى كل مايتعلق بشؤون الطالبات.
١٣-استقبال شكاوى وتظلمات الطالبات وترأس لجنة حقوقهّن.

١٤-تطبيق التعليمات واألنظمة والقرارات الصادرج من مجلس الكلية والجامعة.
١٥-متابعة قضايا الطالبات كالغياب والحرمان وفق األنظمة واللوائح.

١٦-اإلشراف على ترتيب وتجهيز قاعات المحاضرات ومعامل الطالبات خالل العام الدراسي والتأكد من إستكمال كافة متطلباتها.
١٧-مراقبة سير اإلختبارات والعمل اليومي وضبط النظام بمبنى الطالبات.

١٨-عقد اإلجتماعات الدورية مع الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفات حسب الحاجة.
١٩-اإلجتماع بالطالبات المستجدات وأعضاء هيئة التدريس الجدد وتعريفهم بالكلية وخطتها.

٢٠-التنسيق مع الوكاالت األخرى واألقسام العلمية فيما يخصها.
٢١-اقتراح إحتياجات األقسام من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين.

٢٢-معاونة العميد للتخطيط لكل مامن شأنه تيسير سير العمل بمبنى الطالبات.
٢٣-تنفيذ مايكلفها به مجلس أو عميد الكلية من أعمال.

المهام

تســعى وكالة شــؤن الطالبات بالكلية على ضمان توفير جودة اكاديمية عالية واالرتقاء بالحياة في شــطر الطالبات، و تتبــــع  الوكالة عميــــد 
الكليــة وتعاونــه فــي اإلشراف علــى العمليــة التعليميــة واألكاديمية واإلدارية والماليـة،وخلق بيئة صحية مالئمة لتمكين المنسوبات من 
خالل منظومات متكافئة  لتسيير األعمال في شطر الطالبات بمـــا يقتضيـــه صالـــح العمـــل وفـــق لوائـــح وأنظمـــة مجلـــس التعليـــم العالـــي.
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أعمال مكتب وكيلة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
 في أرقام خالل العام الجامعي ١٤٤٠-١٤٤١هـ

أ- تشكيل مكتب الوكيلة
أ.لطيفة بنت عبدالعزيز الملحم
أ.زهرة بنت نــــــاصر الخميـــــــس
أ.مشاعل بنت أحمد الحمــيدان

ب- احصائيات األعمال 

٧٤٤ معاملة

٤٤٥
معاملة صادرة من مكتب الوكيلة

منها

٢٩٩
معاملة واردة إلى مكتب الوكيلة

٧١٧ بريد الكتروني

٢٣٥
بريد الكتروني صادر من مكتب 

الوكيلة

منها

٤٨٢
بريد الكتروني وارد إلى مكتب 

الوكيلة
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الوحدات اإلدارية

العالقات العامة

٧٠% من النجاح يرتبط بمهارات االتصال.
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أواًل : المهام واإلنجازات 

  ١- تم نفعيل التواصل الداخلي  بين منسوبات الكلية بانشاء مجموعة الواتسب التي يتم من خاللها نشر االخبار 
   والمستجدات واالعالنات حيث بلغ عدد الرسائل المرسلة ٢٠٠ رسالة نصية

      ٢- تنظيم عدد ) ٣( لقاء تواصلي لمنسوبات الكلية في بداية ونهاية الفصل الدراسي.
 ٣- انشاء قناة في التلقرام )ديوانية التطبيقية ( اثرائية لمنسوبات الكلية.

المقدمة

    كانت مالمح األداء في وحدة العالقات العامة – قسم الطالبات تتشكل في دافعية متجددة ورؤية تواصلية نحو تعزيز نقاط          
التميز وتحقيق أهداف وبرامج الكلية ، ترتكز وحدة العالقات العامة في عملها على عدة ركائز مهمة وأبرزها

  ١- العمل وفق جهود منظمة لتحقيق معايير جودة العمل.
٢- التنسيق مع الوحدات اإلدارية واألكاديمية واالدرات والوكاالت في تنظيم وتنفيذ وتوثيق البرامج والفعاليات 

الخاصة والعامة .
 ٣- تعزيز الصورة الذهنية للكلية في المجتمع الداخلي والخارجي من خالل وسائل التواصل االجتماعي والتواصل الفعال مع 

   الجهات ذات العالقة

أ- التواصل الداخلي 

 
١-نشر األخبار و االعالنات وتوثيق الفعاليات لقسم الطالبات عبر الحساب الرسمي

٢- تأسيس فريق ) صلة ( من طالبات الكلية عدد )٥( طالبات وتم توثيق التالي:

ب- االعالم و التوثيق 
 @ CASCSUOD

التوثيقالفعالية

حفل التفوق
١-اإلعالن عن الحدث.

٢-نشر أسماء المتفوقات.
٣-رسائل مباركة من وكيلة الكلية ومنسقات الوحدات االكاديمية.

١-التزامن مع الحدث واالعالن عن نتائج التصويت. انتخابات المجلس الطالبية

سوق اإلدارة

١-دعوة الجهات الخارجية )غرفة الشرقية – صندوق األمير سلطان لتنمية المرأة
 – هدف –جمعية الذوق العام (.

٢-ارسال دعوات الى عميدات ووكيالت الكليات عبر البريد اإلالكتروني.
٣-تنظيم ركن ضيافة خاص للشخصيات المدعوة.
٤-االستقبال وتنظيم جوالت تعريفية والتوديع.

٥-توثيق الحدث إعالميا على مدى ٣ أيام.

١- توثيق الفعالية واعاداد فيديو تسويقي .فعالية الصحة واللياقة

١- التتنسيق مع الطالبات المشاركات  وتصوير  األركان.الملتقى السعودي للشركات الناشئة "منشآت"

 تشكيل الوحدة
أ.عائدة بنت عبدالله القويز ، منسقة العالقات العامة.
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ت- التنسيق و التنظيم

ماتّم إنجازهالجانب

الجانب اإلثرائي

-المساهمة في الجانب التطويري  في تنظيم دورة )المراسالت االلكترونية (لمنسقات الكلية 
من الهيئة     اإلدارية والتعليمية  بالتعاون مع إدارة االتصاالت اإلدارية  يوم الثالثاء ٢٨ يناير 

في مبنى  عمادة التعليم االلكتروني بواقع )٤( ساعات تدريبية  وتدريب )٢٥( متدربة . 
-تنسيق  لقائين  )كافية المعرفة ( المنظم من قبل وكالة الجامعة لشوؤن الطالبات لعدد )٨٠( 

من المنسوبات .
-تنسيق ورشة عمل )الملكية الفكرية وبحث وتحليل التقنيات ذات الصة ببراءات االختراع ( 

لقسم الطالبات في قاعه التدريب المقام يوم الثالثاء الموافق ١٢ نوفمبر، المقدمة من قبل 
وكالة الجامعة لالبتكار وريادة االعمال وحضور )٢٤( من منسوبات الهيئة االكاديمية 

التنسيقات على مستوى الكلية

-تنسيق  تمرين  االخالء  مع اداره السالمة في الجامعة من خالل اإلعالن عن الحدث واعداد 
الخطة مع مسئولة السالمة االستاذه خلود هوساوي ومتابعة تنفيذة  في الكلية يوم  الثالثاء 

١٤٤١/٦/١٦هـ لعدد ٧مباني وتمت اعملية اإلخالء خالل ٤دقائق بنجاح
-اإلعالن وتفعيل حملة االنفلونزا الموسمية بالتنسيق مع إدارة التنمية والتواصل في وكالة 

الجامعة لشؤون الطالبات وتجهيز ركن في بهو الكلية  يوم ٣ نوفمبر  .
-تنسيق الضيافة واالستقبال للمناسبات الخاصة بقسم الطالبات .

الفعاليات و اللقاءات و الملتقيات

على مستوى الكلية

تنظيم هاكاثون التطبيقية : 
- اعداد الخطة العامة للهاكاثون

- اعداد الدليل الخاص بالهاكاثون
-التواصل مع الجهات الخارجية وعقد االجتماعات التعريفية عن الهاكثون

-اعداد  الخطابات والمرسالت الرسمية للهاكاثون ورفعها الى اداره الكلية 
والجدير بالذكر أن الحدث لم يقام وتم ترحيلة نظرًا لتعميم معالي رئيس الجامعة بإلغاء 

المناسبات بسبب جائحة كورورنا . 

على مستوى الجامعة

-تنسيق مشاركات الطالبات في الملتقى السعودي للشركات الناشئة عدد ٢٠ طالبة مع وحدة 
ريادة اإلعمال .

-التواصل مع إدارة العالقات العامة  كجهة إعالمية تعنى بنشر اإلعالنات واألخبار والفعاليات. 
-اعتبار الكلية كمركز حيوي تسويقي في استقطاب الجهات التسويقية  من إدارة العالقات 

العامة نظرًا لموقع الكلية الحيوي و استضافة عدد ٦ جهات خارجية  خالل العام الجامعي
 ١٤٤٠-١٤٤١هـ .

-التواصل مع  اداره التنمية والتواصل في وكالة  الجامعه لشوون الطالبات ونشراالخبار
 و الفعاليات الخاصة بهم )تحدي المشي – رحلة البحر – دليل العمل عن بعد – االستبيانات ( .
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جانب من إنجازات و فعاليات الوحدة
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الوحدات اإلدارية

الدراسة و اإلختبارات

١٠٠ شخص يخطون خطوة واحدة افضل 
من ١٠٠ خطوة يخطوها شخـــــــــــص واحد

195
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أواًل : المهام واإلنجازات 

أ- الجدول الدراسي )العام واليومي(
١- تم إدراج القاعات الدراسية لكل جزء من المحاضرات مع األخذ بعين االعتبار متطلبات المقرر وعضو هيئة التدريس.

٢- تم تنظيم الجدول اليومي باالعتماد على الجدول العام، مقسم وفق األوقات واأليام.
٣- تم تغيير القاعات بناًء على طلبات أعضاء هيئة التدريس في حال وجود مشاكل تقنية في القاعات.

٤- تم اعالن الجدول العام للطالبات في لوحة اإلعالن، كما تم اإلعالن عن أي تغييرات في القاعات الدراسية خالل الفصل الدراسي.

ب- متابعة سير المحاضرات الدراسية
١- تم تحديث النموذج الخاص بالمتابعة في بداية العام الدراسي.

٢- متابعة انتظام أعضاء هيئة التدريس خالل الفصل الدراسي لتسجيل أي تأخير أو اعتذار أو غياب.
٣- متابعة االستاذات )بند الساعات( وتسجيل المحاضرات التعويضية.

٤- تم متابعة أعضاء هيئة التدريس )األستاذ الثاني( بعد توجيه اإلدارة بذلك.
٥- تم االتصال هاتفيًا على األعضاء المتأخرين لالستفسار، ومن ثم إبالغ الطالبات باعتذار أو تأخير األعضاء.

٦- تم رفع المتابعة بشكل دوري عبر البريد االلكتروني لوكيلة الكلية ومشرفة وحدة الموارد البشرية.

ت- خدمات الطالبات
١- استقبال خطابات االعذار المقدمة من الطالبات.
٢- تسليم التوصيات من قبل المراسالت اإلدارية.

٣- ختم توصيف المقررات الدراسية المقدم من قبل الطالبة.

ث- التقييم الداخلي المباشر ألعضاء هيئة التدريس
طلب إجراء تقييم داخلي ألعضاء هيئة التدريس من خالل انتقاء عشوائي فقد تم توزيع )استبانة استطالع رأي طالب في أداء أستاذ 

المقرر( على طالبات الشعب التي وقع عليها االنتقاء، وتم جمع االستبانة وتسليمها لوكيلة الكلية في ظرف سري

جـ- اإلشراف على الطالبات أثناء المحاضرات
١- تم تفريغ جدول المراقبة في بداية كل فصل دراسي.

٢- تم حصر عدد محاضرات األساتذة بداية كل فصل. 
٣- تم االستعانة بالمراقبات لتغطية المحاضرات.

٤- تم توزيع النصاب على مراقبات الطالبات بالتساوي.

المقدمة

 تشكيل الوحدة
أ.إيمان بنت ناصر الناصر . منسقة الدراسة و االختبارات.

أ.مشاعل بنت إبراهيم السلطان.

أ.ســـــــــمر بنت سعـــــــود الفـــــايز.
أ.بشاير بنت سعــود العتيــــــــبي.
أ.نوال بنت سالم السعـــــــــادات.
أ.أمل بنت دعيـــــــــــج الدوســــــري.
أ.خديجة بنت سلــــمان آل قريـــن.
أ.العنود بنت محـمد القحطانــي.
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ح- مناقشات مشاريع التخرج والتدريب الميداني
١- حجز وتنسيق القاعات الدراسية الستقبال الطالبات لعرض مشاريع التخرج.

٢- حجز وتنسيق القاعات الدراسية لمناقشة أعمال التدريب الميداني للطالبات المتدربات.

خ- تقرير اإلختبارات
١- تم اعالن جدول االختبارات النهائية للطالبات في لوحة اإلعالن الخاصة بالقسم في شطر الطالبات.

٢- تنظيم جدول االختبارات بشكل متكامل من حيث )القاعات/ نصاب المراقبات من أعضاء هيئة التدريس
ومنسوبات الكلية/ ولجنة تنظيم سير االختبارات(.

٣- تشكيل )لجنة تنظيم سير االختبارات/ لجنة تسليم واستالم االختبارات/ لجنة تنظيم اختبارات الغير مكتمل النهائي(.
٤- تشكيل المهام المخصصة لكل لجان االختبارات النهائية )لجنة تنظيم سير االختبارات /لجنة تسليم واستالم االختبارات /لجنة تنظيم 

اختبارات االعادة/ مشرفات اللجان/ منسقات األقسام/ أعضاء هيئة التدريس/المراقبات(.
٥- االطالع على تقرير االختبارات الفصلية والنهائية .

د- المشاركة في فعاليات ومناسبات الكلية
١- حفل التفوق .

٢- المجلس الطالبي .
٣- المراقبة على اختبارات المتقدمات في المسابقة الوظيفية للعام الجامعي ١٤٤٠هـ في مركز التعليم المستمر.

 Knowledge Café - ٤
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الوحدات اإلدارية

شؤون الطالبات

و نجاُح فرٍد في الجماعِة فوُزنا
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ثانًيا : البرامج و األنشطة

أ- تهيئة الطالبات المستجدات 

أواًل : أهداف الوحدة

١-تنــــــمــــــيـــــــة وتـــــــــطــــــويـــــــــر الــــــــمــــهــــــــارات الـــــشـــــخــــصيــــــة المـــــخــــــــــتــــــلفــــــة لـــــدى الــــــطـــــالبـــــــات.
٢-المســــاهمـــــــة فــــــي توفير بيئــــــــة تفاعلية تتيـــــح فــــرص التواصل و التعارف والمنافسة داخلًيا و خارجًيا.
٣-إعداد و تأهيل طالبات بكفاءة عالية و ذو قدرات قيادية و روح ريادية ُتساهمن بفاعلية في مجال األعمال.

تاريخ التنفيذنبذة

فــي لقــاء ودّي اســتقبلت وكيلــة كليــة 
الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع 
التعليميــة الهيئــة  منســوبات  و 
 و اإلداريــة خــالل الفصليــن الدراســيين 
األول و الثانــي مــن العــام الجامعــي 
طالبــة   ٣٩٠ مايقــارب  ١٤٤٠-١٤٤١هـــ 
مســتجدة بداخلهــّن همــٌة عاليــة لطلــب 
 ، للعطــاء  ُممتــد  شــغف  و  العلــم 
جــوالت  بإقامــة  البرنامــج  اســتكمل 
جميــع  علــى  للطالبــات  تعريفيــة 
بإهدائهــّن  اختتــم  و   ، الكليــة  مرافــق 
لهــّن  متمنيــن  الجامعــي  التقويــم 
زاخــرة بالعلــم وطيــب األثــر. ســنوات 

١٤٤١/٢/١هـ 
١٤٤١/٥/٢٦هـ. 

عدد 
المستفيدات

٣٩٠ طالبة 
مستجدة

 المقدمة

تســاهم وحدة شــؤون الطالبات في تحقيق رؤية ورســالة كلية الدراســات التطبيقية وخدمة المجتمع ، وتحقيق هدف تنمية وتطوير 
مهــارات الطالبــات و ذلــك مــن خــالل تيســير مختلــف الفــرص التــي مــن شــأنها تســاعد فــي صقــل القــدرات العمليــة و اإلداريــة لديهــّن 
مــع التركيــز علــى إكســابهّن معاييــر القيــادة، والمســؤولية ، والقيــم األخالقيــة ، و مهــارات التواصــل الفّعــال ،و اإلنتمــاء ، و العمــل 
ضمــن الفريــق . ســعيًا لتهيئــة بيئــة تفاعليــة إيجابيــة الســتثمار طاقاتهــن فــي العطــاء والعمــل بكفــاءة عاليــة مــن خالل برامج و أنشــطة 
الوحــدة ممــا يســهم فــي إخــراج طاقــات بّنــاءة تمتــاز  بالعلــِم و التعّلــم و البحــث المســتمر و تخلــق الفــرص الواعــدة فــي ســوق العمــل.  

 تشكيل الوحدة
أفنان بنت محمد الغريب  ، منسقة شؤون الطالبات.

أ.نهى بنـــــت عبــــــيد الحربـــــي.

أ.هند بنت إبراهيم العبدالحي.
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تاريخ التنفيذنبذة

بروح اإلنتماء للسعـــــي نجاًحا للقمــــة 
احتفت منــــسوبات كلية الــــدراســـــات 
التطـــــــبيقية وخدمــــة المجتمع باليوم 

الوطني التاسع و الثمانون ، و قد 
تضــمن البرنامج مايلي:

- السالم الملكي 
- مسابقة ثقافية بين شعب الكلية 

- تلوين لوحة الوطن في بهو الكلية 
الرئيسي.

اختــــتم المحفــــــل بفوز شعـبة )٥٤١( 
تخــصص المحاسبة ، وتتويج اللوحة 
لتبقــى ذكرى مقدمة مـــن الطالبات 

للوطن الغالي. 

 ١٤٤١/١/٢٧هـ  

عدد 
المستفيدات

٧٠٠ -٩٠٠ طالبة 

تاريخ التنفيذنبذة

أقامــت وكالــة عمــادة شــؤون الطــالب 
تكريــم  حفــل  الطالبــات  ألنشــطة 
المثاليــات   و  المتفوقــات  الطالبــات 
طالبــة   )٧٠٢( عــدد  تكريــم  تــم  حيــث 
الدراســات  كليــة  مــن  متفوقــة 
مــن  المجتمــع  وخدمــة  التطبيقيــة 
و  األكاديميــة  التخصصــات  مختلــف 
المستوى التأهيلي ، و عدد)٣( طالبات 
ــات مــن التخصصــات المختلفــة . مثالي

و قد تخلل برنامج الحفل:
- مــــــســـــيرة الطـــالبات المتفوقات 
- كلمـــــة الـــــطـالبات المتــــــفوقــــات

- فقـــرة التخصـــــصات العلمية حيث 
أبرزن الطالبات في مشهد تمثيلـي 
رائع مايميز كل تخصص أكاديـــــمي
و مدى تأثيره على سوق العمل. 

١٤٤١/٣/٢٣هـ  

عدد 
المستفيدات

٧٠٢ طالبة 

ب- اإلحتفال باليوم الوطني السعودي التاسع و الثمانون 

ت- حفل الطالبات المتفوقات 
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يمكنكم اإلستمتاع بمشاهدة الدليل المصور لسوق اإلدارة
مـــــن خـــــــــالل تصويـــــــر رمــــــز اإلســــــتـــــــــجابـــة الســــــريــــــع

ث- الحدث الريادي :سوق اإلدارة

حدث يشجع طالبات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع على االبداع من خالل منحهّن فرصة للمشاركة نبذة
بمشاريع ريادية تجارية تعمل على تنمية و استثمار أفكارهن و قدراتهن و مهاراتهن.

معايير 
المشاركة

١-قابلية إتباع اإلستراتيجيات الرئيسية للمشاريع.
٢-أن ُتالئم فكرة المنتجات المقدمة إحتياجات الفئة المستهدفة.

٣-أن ُتقدم الرائدة تصوًرا ذهنًيا لما سيكون عليه مشروعها مستقباًل.
٤-أن تكون الرائدة شغوفة و مؤمنة بفكرة المشروع.

الباقات 
اإلرشادية

١-الباقة اإلستراتيجية :إنشاء و تطوير إستراتيجية لوضع أهداف محددة  للمشروع و قابلة للقياس والعمل على 
دراسة جدوى أولية.

٢-باقة التسويق : إيجاد طرق و حلول مبتكرة لتسويق منتجات المشروع.
٣-باقة اإلبداع: تمكين المشروع من خالل أدوات التفكير اإلبداعي لتصميم منتجاتها.

فلسفة الهوية

ُاختيرت هوية منجم كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الذي يحوي قطع الذهب والمعادن الثمينة لعالقته 
الوطيدة بوجود ثروات و طاقات كامنة لدى الطالبات الرائدات يجب اكتشافها وتنميتها و اإلستثمار بها وتّمت ترجمة 

الربط بين الُحصول على الذهب و المعادن و إتمام خطوات المشروع الريادي بشكل تفصيلي في مراحل المنجم 
األربعة وهي : نّقب ، حّصل ، اصقل ، اضيء.

الجهات 
اإلستشارية

نسعى في سوق اإلدارة إلى تمكين طالباتنا الرائدات و تثقيفهن فيما يخّص مجال األعمال ، لذلك تم إستضافة 
جهات مختّصة لتقديم اإلستشارات و تبادل الخبرات و هم :

-صندوق األمير سلطان التنموي.     -مركز سيدات األعمال بالغرفة الشرقية.       -مركز جنى .

ساحة التجارب

في ساحة الكهرمان تم تقديم خمسة تجارب متنوعة بأيدي مدربات متميزات من طالبات كلية الدراسات التطبيقية 
وخدمة المجتمع وهي : 

-تجربة المكياج السينمائي.  -تجربة التصوير اإلحترافي بالجوال.   -تجربة صناعة الصابون.  
-تجربة فّن القهوة.       - تجربة الرسم الحر.

المشاريع 
المشاركة

ساحة األلماس : تشّع مهارات طالباتنا الرائدات الالتي قّدمن )٢٤( مشروع مهاري متميز.
ساحة الزمرد: يتجّلى الزمرد بلون الطبيعة األخضر الزاهي كما تألقت طالباتنا الرائدات ب )١٧( مشروًعا

مختًصّا بأنواع األطعمة و المشروبات.

٦-٨ /١٤٤١/٤هـتاريخ التنفيذ

عدد 
٢٥٠٠ طالبةالمستفيدات
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ج- مسابقة درة الجامعة 

تاريخ التنفيذنبذة

أعلنــت وكالــة عمــادة شــؤون الطــالب ألنشــطة 
المشــاركات  إســتقبال  بــدء  عــن  الطالبــات 
تقدمــن  و   ، الجامعــة  درة  الســنوية  للمســابقة 
الدراســات  كليــة  طالبــات  مــن    )٣( للمشــاركة 
التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع ،  وتمــت مقابلتهــّن 
مــن قبــل اللجنــة األوليــة الداخليــة و إختيــار طالبــة 
التأهــل  و  الكليــة  درة  بلقــب  لتتويجهــا  واحــدة 
لمقابلــة اللجنــة الثانيــة و المنافســة علــى لقــب 
درة الجامعــة ، دعمــت الوحــدة درة الكليــة الطالبــة 
إرم إبراهيــم حجــر مــن خــالل إقامــة حملــة تعريفيــة 
بأبــرز نشــاطاتها و المشــروع الــذي تقدمــت بــه .
كــدرة  الطــب  كليــة  درة  بفــوز  الحفــل  تــّوج 
. فيصــل  بــن  عبدالرحمــن  اإلمــام  لجامعــة 

 ١٤٤١/٧/٨هـ

ح- رحلة شاطيء الجامعة 

عدد المستفيداتتاريخ التنفيذنبذة

أقامت  الكلية رحلة ترفيهية للطالبات إلى شاطيء الجامعة ، ُتساعد على 
٢٠٠ طالبة١٤٤١/٣/١٥هـإضافة جو من المتعة بعد  فترة اإلمتحانات الفصلية.
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نبذة

أولت الكلية اهتماًما كبيًرا باألنشطة الرياضية للطالبات من خالل االشتراك في البطوالت سوًاء على 
مستوى جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل أو على مستوى الجامعات السعودية ، كما وفرت الكلية 

جميع وسائل الدعم لطالباتها ، حيث تّم تشكيل الفرق الممثلة لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 
في األنشطة الرياضية التالية للمشاركة في دوري جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل 

١-فريق كرة السلة )١٢ العبة(األلعاب الجماعية
٢-فريق كرة القدم )١٠ العبات(

األلعاب الفردية
١-فريق تنس الطاولة )٦ العبات( 

٢-فريق الكاراتيه )٢٠ العبة(
٣-فريق الجري )١٠ العبات(

وعلى مستوى الجامعات السعودية تم اختيار طالبات الكلية ضمن منتخب جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل ليمثلوا الجامعة في 
البطوالت الخارجية في مختلف الرياضات )كرة السلة – تنس الطاولة – كرة القدم – الكاراتيه – الجري ( و تم تسجيل واعــــــــــتماد 

المشاركات من الكلية في االتحاد الرياضي السعودي للجامعات .
وقد حققت الالعبة زهراء العلويات )منتخب فرق تنس الطاولة( المركز األول في بطولة الجامعات السعودية المقامة في الطائف 

يوم ٤ مارس ٢٠٢٠ .

خ- األنشطة الرياضية

تشكيل الفرق الرياضية
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د- حفل الطالبات الخريجات )عن بعد( 

تاريخ التنفيذنبذة

و  تخرجهــم  فرحــة  الخريجــات  بناتهــا  المجتمــع  وخدمــة  التطبيقيــة  الدراســات  كليــة  وكيلــة  شــاركت 
العالميــة الجائحــة  بســبب  تخرجهــّن  حفــل  إلغــاء  ظــروف  ظــّل  فــي  الجامعيــة  المســيرة  إكمالهــم 
مــن  اإليجابيــة  بالمشــاعر  و  بالتهنئــة  للمشــاركة  الكليــة  ومنســوبات  دعتهــّن  كمــا   ، كورونــا(  فايــروس   (  
الخريجــات  الطالبــات  أســماء  عــن  الوحــدة  أعلنــت  و   ، غاليــة  ـ  #فرحتكــم  الوســم  عبــر  تويتــر  برنامــج  خــالل 
الســداد. و  التوفيــق  دوام  لهــّن  متمنيــن  اإلجتماعــي  التواصــل  منّصــات  عبــر  خريجــة   )٥٠٨( عددهــّن  و 

 ١٤٤١/٨/١٦هـ 

ذ- مسابقة تفاعلية لطالبات الكلية )عن بعد( 

تاريخ التنفيذنبذة

في ظّل ظروف الجائحة العالمية و مع ضغوطات التحول الدراســي ، شــاركت الوحدة طالبات الكلية بمســابقة 
تفعالية عبر حســابها الرســمي على برنامج تويتر تهدف إلى إحياء وتجديد طاقة الشــغف و الحماســة من خالل 
 ٢٧-١٤٤١/٨/٢٩هـ. إســتذكار  أبــرز إنجازاتهــّن الداخليــة والخارجيــة  خــالل العــام ، وقــد القــت المســابقة تفاعــاًل كبيــًرا مــن الطالبــات.

ر- ميدان اإلمتحانات )عن بعد( 

تاريخ التنفيذنبذة

أطلقــت الوحــدة عبــر حســابها الرســمي فــي برنامــج تويتــر  حملــة ميــدان اإلمتحانــات وهــي عبــارة عــن رســائل 
و وقفــات روحانيــة ســاهمت بشــكل ملحــوظ فــي دعــم الطالبــات معنوًيــا أثنــاء فتــرة اإلمتحانــات النهائيــة
و ذلــك عبــر  تغريــدات دوريــة تضمنــت عــدة مواضيــع منهــا :) أجــر طلــب العلــم ، فضــل الدعــاء فــي شــهر 
الطالبــات. لــدى  إيجابًيــا  أثــًرا طّيًبــا و  الحملــة  تركــت   ،  )... المبــارك، أوقــات و مواطــن اإلســتجابة  رمضــان 

٤-١٤٤١/٩/٢٠هـ

صور مختارة من وقفات الحملة
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كلمة فريق تعني معًا نحقق المزيد

 المجلس الطالبي

شطر الـــــطـــــــــالبــات
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أواًل : ماهية المجلس الطالبي

هــو هيئــة طالبيــة تمثــل باالنتخابــات جميــع طلبــة الكليــة، وتمــارس األنشــطة الطالبيــة التــي تهــم الطلبــة وتســاهم بحــل قضاياهــم، 
بالتعــاون والتنســيق مــع ادارة الكليــة لتحقيــق كل مــا مــن شــأنه تأميــن راحتهــم بمــا ال يتعــارض مــع أنظمــة وتعليمــات الجامعــة. ويعمــل 
ــة عــام ١٤٣٨هـــ -٢٠١٧م. ــة الجامعــة للشــؤون األكاديمي ــة الصــادرة عــن وكال ــط وإجــراءات أعمــال المجالــس الطالبي المجلــس وفــق ضواب

١.١ تعريف المجلس الطالبي

يسعى المجلس الطالبي إلى تطوير العملية التربوية واألكاديمية والخدمية لدعم رسالة الكلية وتحقيق أهدافها المنشودة،
 ويتم ذلك من خالل ما يلي:

•إيجاد حلقة وصل بين الطالب وإدارة الكلية وإدارة الجامعة، بهدف التواصل وطرح اآلراء والمقترحات لخدمة العملية التعليمية.
•تعزيز المشاركة والتعاون بين الطالب واإلدارة وأعضاء هيئة التدريس.

•تنمية قدرات الطالب، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في خدمة قضايا المجتمع المحلي.
•تنمية مهارات القيادة واالتصال والمسؤولية لدى الطالب، مما يسهم في بناء مجتمع طالبي قادر على المنافسة عالميًا.

•اكتشاف قدرات الطالب ومواهبهم وتوجيهها التوجيه المناسب.
•المشاركة في تنظيم وتنسيق األنشطة الطالبية الفردية والجماعية وتحقيق أقصى استفادة من اإلمكانات الجامعية المتاحة.

•توعية الطالب وحثهم على االلتزام باألحكام واللوائح المعمول بها في الجامعة وحسن األداء والتحصيل العلمي وحسن التعامل مع 
أعضاء الهيئة التدريسية وموظفي الجامعة.

•تنمية والء الطالب لوطنهم وجامعتهم وكلياتهم. 

١.٢ أهدف المجلس الطالبي

المقدمة

والــذي  ألعمالــه  الســنوي  التقريــر  اعــداد  علــى  المجتمــع  وخدمــة  التطبيقيــة  الدراســات  بكليــة  الطالبــي  المجلــس  يحــرص 
خالصــة  ١٤٤١/١٤٤٠هـــ  الجامعــي  للعــام  الطالبــي  للمجلــس  الســنوي  التقريــر  ويضــم  بــه.  المنــوط  للــدور  فعليــة  ترجمــة  يعــد 
المختلفــة. الكليــة  ووحــدات  الكليــة  إدارة  مــن  بدعــم  إال  تتحقــق  لــم  والتــي  بهــا  قــام  التــي  واألنشــطة  واإلنجــازات  الجهــود 
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د.حياة ابو النجا         المنسق
اإلسمالمهمةم

منيرة فهد الكلثمرئيس المجلس١

ندى علي القحطانينائب رئيس المجلس٢

منار محمد العسيريأمين المجلس٣ 

هيا محمد الجبرمشرف األنشطة الطالبية٤ 

فاطمة ناصر غصنهالمسؤول اإلعالمي٥ 

أفرامح مفلح العتيبيعضو٦

عذاء بداح القحطانيعضو٧

رزان محمد الغامديعضو٨

روان جزاء العتيبيعضو٩

أيمان محمد آل فردانعضو١٠

دانة ظافر الحربيعضو١١

منى خالد الغامديعضو١٢

عميشة فليحان الشمريعضو١٣

شروق الشايع الشمريعضو١٤

زهراء عبدالهادي حميديعضو١٥

نورة سعود السبيعيعضو١٦

رغد فالح العتيبيعضو١٧

عال سعد الغامديعضو١٨

بتول محمد السيهاتيعضو١٩

ثانًيا: تشكيل أعضاء المجلس الطالبي
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اجراءات مسؤول التنفيذالمكان الهدف من النشاطاسم النشاطالتاريخ
االإلمكانياتالتنفيذ

الفصل الدراسي األول

من األسبوع 
الخامس الى 

األسبوع 
الثالث عشر

برنامج تنمية 
المهارات 

البحثية لدى 
طلبة الكلية 

تنمية معارف 
ومهارات وقدرات 
الطلبة المشاركين 
حتى يتمكنوا من 

تطبيق أصول البحث 
العلمي بكفاءة 

وفاعلية

قاعة التدريب

المجلس الطالبي 
بالتعاون مع شعبة 
الدراسات والبحث 

العلمي

- التواصل 
مع مدرب 
الورشة.

قاعة مجهزة

األسبوع الرابع 
عشر

ملتقى 
التخصصات

تعريف الطالبات 
بالتخصصات العلمية 

المتاحة بالكلية 
والفرص الوظيفية 

التي توفرها.

-المجلس الطالبيبهو الكلية

تجهيز قاعة 
لورشة 

عمل عن 
كيفية اختيار 

التخصص

الفصل الدراسي الثاني

تهيئة الطالبات األسبوع األول
المستجدات

-تعريف الطالبات 
بالوحدات اإلدارية 

بالكلية وبقاعات 
المحاضرات

-تعريف الطالبات 
بمرافق الجامعة

-تعريف الطالبات 
بإجراءات تسجيل 

المقررات
-توعية الطالبات 

باألنظمة واللوائح 
الجامعية.

إعداد برنامج المجلس الطالبيمبنى ٤٥
قاعة مجهزةالتهيئة.

األسبوع 
الثاني

امتيازات كونك 
طالبة جامعية

تعريف الطالبات 
باالمتيازات التي 
تمنحها لها جامعة 
االمام عبد الرحمن 

بن فيصل.

المجلس الطالبيبهو الكلية.

# امتيازات
IAU

- توزيع 
منشورات 
الكترونية 
وورقية.

قاعة مجهزة

األسبوع 
الثالث

استكمال 
برنامج تنمية 

المهارات 
البحثية لدى 
طلبة الكلية 

للفصل 
الدراسي 

األول

تنمية معارف 
ومهارات وقدرات 
الطلبة المشاركين 
حتى يتمكنوا من 

تطبيق أصول البحث 
العلمي بكفاءة 

وفاعلية

قاعة التدريب

المجلس الطالبي 
بالتعاون مع شعبة 
الدراسات والبحث 

العلمي

 - التواصل 
مع مدرب 
الورشة.

قاعة مجهزة

ثالًثا: أعمال المجلس الطالبي

أ- الخطط التنفيذية ألعمال المجلس الطالبي وأنشطته
األسبوع 

الرابع

بدء برنامج 
تنمية 

المهارات 
البحثية لدى 
طلبة الكلية 

للفصل 
الدراسي 

الثاني

تنمية معارف ومهارات 
وقدرات الطلبة المشاركين 
حتى يتمكنوا من تطبيق 
أصول البحث العلمي 

بكفاءة وفاعلية

قاعة التدريب

المجلس الطالبي 
بالتعاون مع شعبة 
الدراسات والبحث 

العلمي

-  التواصل 
مع مدرب 
الورشة.

قاعة مجهزة

األسبوع 
الخامس

 ورشة عمل 
بعنوان "اجتياز 

المقابلة 
الشخصية"

تهدف الورشة إلى 
مساعدة الطالبات على 

اإللمام بالمهارات الالزمة 
إلعداد سيرة ذاتية 

احترافية

Bالمجلس الطالبي١٥

- التواصل 
مع مدرب 
الورشة.

- إعداد رابط 
تسجيل 
بالورشة.

قاعة مجهزة

األسبوع 
السادس

مبادرة )كليتك 
مسؤوليتك(

رفع الوعي واإلحساس 
بالمسؤولية االجتماعية 
لدى الطالبات وتتضمن 

عدة فعاليات:
تلوين وتزيين مبنى الكلية

- تحسين البيئة الخارجية 
في الكلية

- توعية الطالبات بأهمية 
نظافة الكلية

المجلس الطالبيالقاعة الكبرى

- أخذ 
الموافقة
- توفير 
ميزانية 
لتجهيز 

األدوات 
الالزمة

١٥٠٠ ريال

مبادرة )اسعد 
تسعد(

تنمية المسؤولية 
االجتماعية لدى طالبات 

الكلية
القاعة الكبرى

المجلس الطالبي+ 
طالبات متعاونات 

من وحدة اإلشراف 
األكاديمي

أخذ 
الموافقة 
واالتفاق 

مع الجهات 
المعنية

-

األسبوعين 
الثامن

 و التاسع
اإلختبارات الفصلية

األسبوع 
العاشر

مبادرة
 )فينا خير(

فعالية توعوية 
وترفيهية 
لألطفال 

األيتام

تعزيز ثقافة المسؤولية 
االجتماعية لدى طلبة 

الكلية
المجلس الطالبيالقاعة الكبرى

وحدة خدمة المجتمع

أخذ 
الموافقة 
واالتفاق 

مع الجهات 
المعنية

قاعة مجهزة

األسبوع 
الحادي عشر

إقامة ورشة 
التحليل 

إكساب الطالبات مهارة 
تحليل البيانات باستخدام 

SPSS برنامج

المجلس الطالبي قاعة التدريب
بالتعاون مع قسم 

المقررات العامة

- التواصل 
مع مدرب 

الورشة.
- إعداد رابط 

تسجيل 
بالورشة

قاعة مجهزة 
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اجراءات مسؤول التنفيذالمكان الهدف من النشاطاسم النشاطالتاريخ
االإلمكانياتالتنفيذ

الفصل الدراسي األول

من األسبوع 
الخامس الى 

األسبوع 
الثالث عشر

برنامج تنمية 
المهارات 

البحثية لدى 
طلبة الكلية 

تنمية معارف 
ومهارات وقدرات 
الطلبة المشاركين 
حتى يتمكنوا من 

تطبيق أصول البحث 
العلمي بكفاءة 

وفاعلية

قاعة التدريب

المجلس الطالبي 
بالتعاون مع شعبة 
الدراسات والبحث 

العلمي

- التواصل 
مع مدرب 
الورشة.

قاعة مجهزة

األسبوع الرابع 
عشر

ملتقى 
التخصصات

تعريف الطالبات 
بالتخصصات العلمية 

المتاحة بالكلية 
والفرص الوظيفية 

التي توفرها.

-المجلس الطالبيبهو الكلية

تجهيز قاعة 
لورشة 

عمل عن 
كيفية اختيار 

التخصص

الفصل الدراسي الثاني

تهيئة الطالبات األسبوع األول
المستجدات

-تعريف الطالبات 
بالوحدات اإلدارية 

بالكلية وبقاعات 
المحاضرات

-تعريف الطالبات 
بمرافق الجامعة

-تعريف الطالبات 
بإجراءات تسجيل 

المقررات
-توعية الطالبات 

باألنظمة واللوائح 
الجامعية.

إعداد برنامج المجلس الطالبيمبنى ٤٥
قاعة مجهزةالتهيئة.

األسبوع 
الثاني

امتيازات كونك 
طالبة جامعية

تعريف الطالبات 
باالمتيازات التي 
تمنحها لها جامعة 
االمام عبد الرحمن 

بن فيصل.

المجلس الطالبيبهو الكلية.

# امتيازات
IAU

- توزيع 
منشورات 
الكترونية 
وورقية.

قاعة مجهزة

األسبوع 
الثالث

استكمال 
برنامج تنمية 

المهارات 
البحثية لدى 
طلبة الكلية 

للفصل 
الدراسي 

األول

تنمية معارف 
ومهارات وقدرات 
الطلبة المشاركين 
حتى يتمكنوا من 

تطبيق أصول البحث 
العلمي بكفاءة 

وفاعلية

قاعة التدريب

المجلس الطالبي 
بالتعاون مع شعبة 
الدراسات والبحث 

العلمي

 - التواصل 
مع مدرب 
الورشة.

قاعة مجهزة

األسبوع 
الرابع

بدء برنامج 
تنمية 

المهارات 
البحثية لدى 
طلبة الكلية 

للفصل 
الدراسي 

الثاني

تنمية معارف ومهارات 
وقدرات الطلبة المشاركين 
حتى يتمكنوا من تطبيق 
أصول البحث العلمي 

بكفاءة وفاعلية

قاعة التدريب

المجلس الطالبي 
بالتعاون مع شعبة 
الدراسات والبحث 

العلمي

-  التواصل 
مع مدرب 
الورشة.

قاعة مجهزة

األسبوع 
الخامس

 ورشة عمل 
بعنوان "اجتياز 

المقابلة 
الشخصية"

تهدف الورشة إلى 
مساعدة الطالبات على 

اإللمام بالمهارات الالزمة 
إلعداد سيرة ذاتية 

احترافية

Bالمجلس الطالبي١٥

- التواصل 
مع مدرب 
الورشة.

- إعداد رابط 
تسجيل 
بالورشة.

قاعة مجهزة

األسبوع 
السادس

مبادرة )كليتك 
مسؤوليتك(

رفع الوعي واإلحساس 
بالمسؤولية االجتماعية 
لدى الطالبات وتتضمن 

عدة فعاليات:
تلوين وتزيين مبنى الكلية

- تحسين البيئة الخارجية 
في الكلية

- توعية الطالبات بأهمية 
نظافة الكلية

المجلس الطالبيالقاعة الكبرى

- أخذ 
الموافقة
- توفير 
ميزانية 
لتجهيز 

األدوات 
الالزمة

١٥٠٠ ريال

مبادرة )اسعد 
تسعد(

تنمية المسؤولية 
االجتماعية لدى طالبات 

الكلية
القاعة الكبرى

المجلس الطالبي+ 
طالبات متعاونات 

من وحدة اإلشراف 
األكاديمي

أخذ 
الموافقة 
واالتفاق 

مع الجهات 
المعنية

-

األسبوعين 
الثامن

 و التاسع
اإلختبارات الفصلية

األسبوع 
العاشر

مبادرة
 )فينا خير(

فعالية توعوية 
وترفيهية 
لألطفال 

األيتام

تعزيز ثقافة المسؤولية 
االجتماعية لدى طلبة 

الكلية
المجلس الطالبيالقاعة الكبرى

وحدة خدمة المجتمع

أخذ 
الموافقة 
واالتفاق 

مع الجهات 
المعنية

قاعة مجهزة

األسبوع 
الحادي عشر

إقامة ورشة 
التحليل 

إكساب الطالبات مهارة 
تحليل البيانات باستخدام 

SPSS برنامج

المجلس الطالبي قاعة التدريب
بالتعاون مع قسم 

المقررات العامة

- التواصل 
مع مدرب 

الورشة.
- إعداد رابط 

تسجيل 
بالورشة

قاعة مجهزة 
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األسبوع 
الثاني 

عشر

إقامة برنامج 
)ثمين( التوعوي 

الذي أطلقته هيئة 
سوق المال

توعية الجانب 
االدخاري والمالي 

للطالبات
التواصل مع المجلس الطالبيقاعة مجهزة

-)ثمين(

ورشة عمل 
)دراسة جدوى 

المشاريع(

تعريف المشاركين 
بماهية دراسة 

الجدوى وتدريبهم 
على المهارات 

الضرورية إلعداد 
مثل هذه الدراسة

القاعة الكبرى

المجلس الطالبي 
بالتعاون مع شعبة 
الدراسات والبحث 

العلمي

- التواصل 
مع مدرب 
الورشة.

قاعة مجهزة

األسبوع 
الرابع عشر

إقامة محاضرة 
االبداع واالبتكار 
وذلك تزامنًا مع 
اليوم العالمي 
لإلبداع واالبتكار

تطوير مهارات 
الطالبات 

والمساهمة في 
معرفة قدرتهم على 

االبتكار.

قاعات التدريب

المجلس الطالبي 
بالتعاون مع شعبة 
الدراسات والبحث 

العلمي

التواصل 
مع مدربين/

مدربات
قاعة مجهزة

ملتقى 
التخصصات

تعريف الطالبات 
بالتخصصات العلمية 

المتاحة بالكلية 
والفرص الوظيفية 

التي توفرها.

المجلس الطالبيبهو الكلية

- التواصل 
مع خريجات 
من الكلية.

- إعداد ركن 
لكل تخصص.

-

إقامة ورشة إدارة 
المراجع باستخدام 
End<ote برنامج

لطالبات المستوى 
الرابع

إكساب الطالبات 
مهارة استخدم 

 End<ote برنامج
في إدارة المراجع

قاعة التدريب
المجلس الطالبي 
بالتعاون مع قسم 

المقررات العامة

- التواصل 
مع مدرب 
الورشة.

- إعداد رابط 
تسجيل 
بالورشة

قاعة مجهزة

ب-١ الورش التي عقدها المجلس الطالبي 

عدد الحضورالمحاورمقدم الورشة المكانالتاريخاسم الورشة

القاعة الكبرى بمبنى ١٤٤١/٢/٢هـإدارة ما في الوقت
د.أمل زكي٤٥

١.حسن التعرف على أهمية 
الوقت. 

٢.ماهي مضيعات الوقت؟ 
٣.ماهي أساسيات إدارة الوقت؟

٤٥ طالبة

القاعة الكبرى بمبنى ١٤٤١/٣/١٩هـاختبارات بال قلق
٤٥

أ.لينا طاهات
أخصائية 
اإلرشاد 

الطالبي.

١.اكساب المتدربات مهارات تنظيم 
الوقت.

٢.اكساب المتدربات مهارة تقنيات 
تذكر المعلومات

٣٥ طالبة

حقوق طرفي عقد العمل 
في ظل نظام العمل 

السعودي
القاعة الكبرى بمبنى ١٤٤١/٥/١٧هـ

د.حياة ابو النجا٤٥

١.عقد العمل.
٢.األجور. 

٣.اإلجازات.
٤.مكافأة نهاية الخدمة.

١٥٠ طالبة

الفصل الدراسي األول
التاريخاليوممدرب الورشةمدة الورشةاسم الورشة التدريبيةم 

١٤٤١/٢/٢هـالثالثاءد / عمرو نزيه٣ ساعاتخطوات كتابة خطة البحث١

١٤٤١/٢/٩هـالثالثاءأ.د / محمود توني٣ ساعاتمنهج البحث وأدواته٢

 ٣SPSS ٥ ساعات علىالتحليل االحصائي باستخدام برنامج
١٤٤١/٣/٨هـالثالثاءد/ فاطمة الشناوي مدار يومين

٤End<ote ١٤٤١/٣/٢٢هـالثالثاءأ.د / إبراهيم المراشدة٣ ساعاتبرنامج

١٤٤١/٣/٢٩هـالثالثاءأ.د / معتصم الصمادي٣ ساعاتالنشر العلمي٥

الفصل الدراسي الثاني
التاريخاليوممدرب الورشةمدة الورشةاسم الورشة التدريبيةم 

١٤٤١/٦/١٧هـالثالثاءد / عمرو نزيه٣ ساعاتخطوات كتابة خطة البحث١

١٤٤١/٦/٢٤هـالثالثاءد.منال مكباتي٣ ساعاتمنهج البحث وأدواته٢

 ٣SPSS ٥ ساعات علىالتحليل االحصائي باستخدام برنامج
١٤٤١/٧/١هـالثالثاءد/ فاطمة الشناوي مدار يومين

٤End<ote ١٤٤١/٧/٢٩هـالثالثاءأ.د / إبراهيم المراشدة٣ ساعاتبرنامج

١٤٤١/٨/٧هـالثالثاءأ.د / معتصم الصمادي٣ ساعاتالنشر العلمي٥
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١٤٤٠-١٤٤١هـ 

األسبوع 
الثاني 

عشر

إقامة برنامج 
)ثمين( التوعوي 

الذي أطلقته هيئة 
سوق المال

توعية الجانب 
االدخاري والمالي 

للطالبات
التواصل مع المجلس الطالبيقاعة مجهزة

-)ثمين(

ورشة عمل 
)دراسة جدوى 

المشاريع(

تعريف المشاركين 
بماهية دراسة 

الجدوى وتدريبهم 
على المهارات 

الضرورية إلعداد 
مثل هذه الدراسة

القاعة الكبرى

المجلس الطالبي 
بالتعاون مع شعبة 
الدراسات والبحث 

العلمي

- التواصل 
مع مدرب 
الورشة.

قاعة مجهزة

األسبوع 
الرابع عشر

إقامة محاضرة 
االبداع واالبتكار 
وذلك تزامنًا مع 
اليوم العالمي 
لإلبداع واالبتكار

تطوير مهارات 
الطالبات 

والمساهمة في 
معرفة قدرتهم على 

االبتكار.

قاعات التدريب

المجلس الطالبي 
بالتعاون مع شعبة 
الدراسات والبحث 

العلمي

التواصل 
مع مدربين/

مدربات
قاعة مجهزة

ملتقى 
التخصصات

تعريف الطالبات 
بالتخصصات العلمية 

المتاحة بالكلية 
والفرص الوظيفية 

التي توفرها.

المجلس الطالبيبهو الكلية

- التواصل 
مع خريجات 
من الكلية.

- إعداد ركن 
لكل تخصص.

-

إقامة ورشة إدارة 
المراجع باستخدام 
End<ote برنامج

لطالبات المستوى 
الرابع

إكساب الطالبات 
مهارة استخدم 

 End<ote برنامج
في إدارة المراجع

قاعة التدريب
المجلس الطالبي 
بالتعاون مع قسم 

المقررات العامة

- التواصل 
مع مدرب 
الورشة.

- إعداد رابط 
تسجيل 
بالورشة

قاعة مجهزة

عدد الحضورالمحاورمقدم الورشة المكانالتاريخاسم الورشة

القاعة الكبرى بمبنى ١٤٤١/٢/٢هـإدارة ما في الوقت
د.أمل زكي٤٥

١.حسن التعرف على أهمية 
الوقت. 

٢.ماهي مضيعات الوقت؟ 
٣.ماهي أساسيات إدارة الوقت؟

٤٥ طالبة

القاعة الكبرى بمبنى ١٤٤١/٣/١٩هـاختبارات بال قلق
٤٥

أ.لينا طاهات
أخصائية 
اإلرشاد 

الطالبي.

١.اكساب المتدربات مهارات تنظيم 
الوقت.

٢.اكساب المتدربات مهارة تقنيات 
تذكر المعلومات

٣٥ طالبة

حقوق طرفي عقد العمل 
في ظل نظام العمل 

السعودي
القاعة الكبرى بمبنى ١٤٤١/٥/١٧هـ

د.حياة ابو النجا٤٥

١.عقد العمل.
٢.األجور. 

٣.اإلجازات.
٤.مكافأة نهاية الخدمة.

١٥٠ طالبة

الفصل الدراسي األول
التاريخاليوممدرب الورشةمدة الورشةاسم الورشة التدريبيةم 

١٤٤١/٢/٢هـالثالثاءد / عمرو نزيه٣ ساعاتخطوات كتابة خطة البحث١

١٤٤١/٢/٩هـالثالثاءأ.د / محمود توني٣ ساعاتمنهج البحث وأدواته٢

 ٣SPSS ٥ ساعات علىالتحليل االحصائي باستخدام برنامج
١٤٤١/٣/٨هـالثالثاءد/ فاطمة الشناوي مدار يومين

٤End<ote ١٤٤١/٣/٢٢هـالثالثاءأ.د / إبراهيم المراشدة٣ ساعاتبرنامج

١٤٤١/٣/٢٩هـالثالثاءأ.د / معتصم الصمادي٣ ساعاتالنشر العلمي٥

تســعى كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع مــن خــالل أقســامها األكاديميــة إلــى توجيــه الطلبــة للقيــام باألنشــطة 
البحثيــة بمختلــف أنواعهــا ســواء الفرديــة منهــا أو الجماعيــة فــي مختلــف الموضوعــات البحثيــة وفقــًا لتخصصــات األقســام 
األكاديميــة، ولذلــك تــم إعــداد هــذا البرنامــج لتدريــب الطلبــة علــى إجــراء دراســات وبحــوث متكاملــة تســاعدهم فــي تحقيــق 
المواءمــة مــع متغيــرات العصــر مــن جانــب، وتلبيــة احتياجــات المجتمــع فــي عمليــة التنميــة المســتدامة لــه مــن جانــب آخــر.

الهدف من البرنامج
يهدف البرنامج إلى تنمية معارف ومهارات الطلبة المشاركين حتى يتمكنوا من تطبيق أصول البحث العلمي بكفاءة وفاعلية.

مدة البرنامج:
 ٢٢ ساعة تدريبية

ب-٢  برنامج تنمية المهارات البحثية لطلبة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 

إجمالي ساعات التدريبساعات التدريب اليوميةعدد األيام

٢٢ ساعة تدريبية٣-٦٥

الفصل الدراسي الثاني
التاريخاليوممدرب الورشةمدة الورشةاسم الورشة التدريبيةم 

١٤٤١/٦/١٧هـالثالثاءد / عمرو نزيه٣ ساعاتخطوات كتابة خطة البحث١

١٤٤١/٦/٢٤هـالثالثاءد.منال مكباتي٣ ساعاتمنهج البحث وأدواته٢

 ٣SPSS ٥ ساعات علىالتحليل االحصائي باستخدام برنامج
١٤٤١/٧/١هـالثالثاءد/ فاطمة الشناوي مدار يومين

٤End<ote ١٤٤١/٧/٢٩هـالثالثاءأ.د / إبراهيم المراشدة٣ ساعاتبرنامج

١٤٤١/٨/٧هـالثالثاءأ.د / معتصم الصمادي٣ ساعاتالنشر العلمي٥



التقرير السنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

214

المحاورالهدفالمكاناسم الورشة

عدد الحضور 
- الفصل 
الدراسي 

األول

عدد الحضور 
- الفصل 
الدراسي 

الثاني

قاعة التدريب F خطوات كتابة خطة البحث
بمبنى ٧٥

 إكساب المتدربات 
مهارة اعداد خطة البحث 

١.كتابة عنوان البحث بطريقة 
علمية صحيحة.

٢.مقدمة البحث.
٣.تحديد مشكلة البحث.

٤.أهداف البحث وأهميته.
٥.مصطلحات البحث.  

٢٨ طالبة٣٤ طالبة

قاعة F١٩   منهج وأدوات البحث
بمبنى ٧٥

١.إكساب المتدربات 
مهارة التمييز بين 
المناهج المختلفة 

للبحث العلمي.
٢.إكساب المتدربات 

مهارة تصميم 
االستبيان حسب 

المواصفات العلمية.

١.منهج البحث
٢.طرق جمع المعلومات

٢٨ طالبة٣٤ طالبة٣.العينات

التحليل اإلحصائي 
للبيانات 

 Fقاعة ٢٢
بمبنى ٧٥

إكساب الطالبات 
مهارة تحليل البيانات 

SPSS باستخدام برنامج

١.مصطلحات ومفاهيم 
إحصائية.

٢.المعاينة اإلحصائية.
٣.تصميم وتحليل الجداول 

المقطعية.
٤.تحليل التباين )مفاهيم 

وتطبيقات(.
٥.تصميم وتحليل االستبانات.

-٣٤ طالبة

إدارة المراجع باستخدام 
End<ote برنامج

   Fقاعة ١٩
بمبنى ٧٥

إكساب الطالبات 
مهارة استخدم برنامج 

End<ote في إدارة 
المراجع

-٣٤ طالبة-

ت-الفعاليات التي أقامها المجلس الطالبي 

   
تنظيم ملتقى التخصصات في الفصل الدراسي األول 

وذلك يوم الثالثاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤١هـ. 
الفئة المستهدفة: جميع طالبات المستوى الرابع

الموجــودة  العلميــة  بالتخصصــات  التعريــف  الملتقــى  تنــاول 
بالكلية وإعطاء نبذة مختصرة عن الخطة الدراسية لكل تخصص، 
بالكليــة.  العلميــة  التخصصــات  لخريجــي  الوظيفيــة  والفــرص 
عضــو  الغامــدي  رزان  قدمــت  الملتقــى  هامــش  علــى 
نحــو  توجهــك  بعنــوان"  عمــل  ورشــة  الطالبــي  المجلــس 
اآلتيــة:  المحــاور  تضمنــت  تخصــص"  مــن  بــك  يليــق  مــا 

- معرفة الذات. 
- العوامل المؤثرة في اختيار التخصص.

- اتخاذ القرار. 

١- ملتقى التخصصات في الفصل األول
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١٤٤٠-١٤٤١هـ 

المحاورالهدفالمكاناسم الورشة

عدد الحضور 
- الفصل 
الدراسي 

األول

عدد الحضور 
- الفصل 
الدراسي 

الثاني

قاعة التدريب F خطوات كتابة خطة البحث
بمبنى ٧٥

 إكساب المتدربات 
مهارة اعداد خطة البحث 

١.كتابة عنوان البحث بطريقة 
علمية صحيحة.

٢.مقدمة البحث.
٣.تحديد مشكلة البحث.

٤.أهداف البحث وأهميته.
٥.مصطلحات البحث.  

٢٨ طالبة٣٤ طالبة

قاعة F١٩   منهج وأدوات البحث
بمبنى ٧٥

١.إكساب المتدربات 
مهارة التمييز بين 
المناهج المختلفة 

للبحث العلمي.
٢.إكساب المتدربات 

مهارة تصميم 
االستبيان حسب 

المواصفات العلمية.

١.منهج البحث
٢.طرق جمع المعلومات

٢٨ طالبة٣٤ طالبة٣.العينات

التحليل اإلحصائي 
للبيانات 

 Fقاعة ٢٢
بمبنى ٧٥

إكساب الطالبات 
مهارة تحليل البيانات 

SPSS باستخدام برنامج

١.مصطلحات ومفاهيم 
إحصائية.

٢.المعاينة اإلحصائية.
٣.تصميم وتحليل الجداول 

المقطعية.
٤.تحليل التباين )مفاهيم 

وتطبيقات(.
٥.تصميم وتحليل االستبانات.

-٣٤ طالبة

إدارة المراجع باستخدام 
End<ote برنامج

   Fقاعة ١٩
بمبنى ٧٥

إكساب الطالبات 
مهارة استخدم برنامج 

End<ote في إدارة 
المراجع

-٣٤ طالبة-

  
عباره عن لقاء وّدي بين وكيلة الكلية الدكتورة سحر فالته وطالبات الكلية وذلك يوم الثالثاء ١ رجب١٤٤١هـ

الفئة المستهدفة: جميع طالبات الكلية.
الهدف منه: مناقشة أبرز األفكار والعقبات والعمل على تطوير البيئة الجامعية على نحٍو أفضل.

عدد الحضور:٤٥

٢- يال نفضفض

الموضوعات التي تمت مناقشتها:
١-تغيير اللغة المستخدمة في التدريس من العربية 

إلى اإلنجليزية.
٢-إلغاء بعض الموضوعات بسبب تكرارها في أكثر من 

مقرر.
٣-تفعيل الجانب العملي لبعض المقررات النظرية.

٤-وجود بعض أعضاء هيئة التدريس غير أكفاء.
٥-عدم استفادة طالبات نظم المعلومات االدارية من 

مقرر المحاسبة.
٦-احتواء بعض أسئلة االختبارات على جزئية من خارج 

المنهج.
٧-التسجيل بالنوادي التابعة للجامعة ُيغلق بسرعة 

وبالتالي
 ال تستطيع الطالبة التسجيل فيها.

٨-وجود تعارض في جدول االختبارات.
٩-قصر فترة االختبارات الفصلية مما يترتب عليه ضغط 

على الطالبة.

ث-المبادرات التي قدمها المجلس الطالبي

   
إعــداد  تــم  والمرشــحات،  المرشــحين  توعيــة  بهــدف 
وأهدافــه  الطالبــي  المجلــس  بأهميــة  توعــوي  برنامــج 
ألعضائــه،  يمنحهــا  التــي  واالمتيــازات  وأنشــطته 
وذلــك يــوم الثالثــاء ١٤٤١/٣/١هـــ، وقــد تنــاول البرنامــج 
الترشــح  وشــروط  بالمجلــس  للتعريــف  فيديــو  عــرض 
ومطويــات  ألعضائــه،  يمنحهــا  التــي  واالمتيــازات 
الترشــح.  اســتمارة  ونمــوذج  بالمجلــس،  تعريفيــة 

وفي الجانب المقابل كان هــــــــناك برنامج توعوي من 
خالل وســــــائل التواصل اإللكترونية

١- برنامج توعوي بأهمية المجلس الطالبي وأهدافه وأنشطته

٢- المشاركة في تهيئة الطالبات المستجدات للفصل الدراسي األول

وذلك يوم الثالثاء ١٤٤١/٢/٢هـ في مبنى )٤٥( وتناول 
اللقاء المحاور اآلتية:

•التعريف بالكلية "من حيث عدد سنوات الدراسة / لغة 
الدراسة/الدرجة التي تمنحها الكلية.

•التعريف بالتخصصات العلمية الموجودة بالكلية 
وإعطاء نبذة مختصرة عن الخطة الدراسية لكل تخصص، 

والفرص الوظيفية لخريجي التخصصات العلمية 
بالكلية.
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٣- تهيئة الطالبات المستجدات للفصل الدراسي الثاني 

قاعــة  فــي  ١٤٤١/٥/٢٧هـــ  األربعــاء  يــوم  وذلــك 
المؤتمــرات مبنــى )٢٥( وتنــاول اللقــاء المحــاور اآلتيــة:
•التعريف بالكلية "من حيث عدد سنوات الدراسة / لغة 

الدراسة/الدرجة التي تمنحها الكلية.
•التعريف بوحدة اإلشراف األكاديمي والخدمات التي 

تقدمها للطالبات.
•التعريف بالمشرف األكاديمي ودوره في حياة الطالب 

الجامعي.
ــى أهــم التطبيقــات  ــوي عل ــداد بطاقــات تحت ــم إع وقــد ت
التــي تفيــد الطالبــة خــالل مســيرتها الدراســية باإلضافــة 
الدراســية  واألنظمــة  اللوائــح  أهــم  توضــح  لمنشــورات 
وتــم توزيعهــا علــى الطالبــات ، كمــا تــم إعــداد وتوزيــع 
بــورد  البــالك  برنامــج  اســتخدام  باركــود يوضــح طريقــة 

٤- مبادرة: "أسعد تسعد" 

أقام المجلس الطالبي مبادرة )أسعد تسعد(
 وذلك يوم الثالثاء ٣/ ٦/ ١٤٤١ هـ  
وحتى يوم الخميس ٥/ ٦ / ١٤٤١ هـ

الهدف من المبادرة: هو تنمية الحس بالمسئولية 
االجتماعية لدى الطالبات.

فــي  ونشــرها  بالحملــة  خاصــة  إعالنــات  اعــداد  تــم 
فيديــو  إعــداد  تــم  كمــا  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
مســاهمات  اســتقبال  بــدأ  المبــادرة،  هــذه  لتوثيــق 
منســوبات الكليــة فــي القاعــة الكبــرى ، وبعــد االنتهــاء 
تــم  وترتيبهــا  فرزهــا  تــم  المالبــس،  اســتالم  مــن 
الخيريــة لبــاس  لجمعيــة  لتســليمها  الصناديــق  إغــالق 

٥- مبادرة "كن باحثًا" 
تهــدف المبــادرة إلــى تنميــة المهــارات البحثيــة لطلبــة كليــة 
ــز قدرتهــم  ــة وخدمــة المجتمــع وتعزي الدراســات التطبيقي
علــى إعــداد الخطــط البحثيــة فــي كافــة تخصصــات الكليــة.

٦- مبادرات توعوية قام بها المجلس الطالبي 
من خـــــالل وســـــائل التــــواصـــــل االجتــــماعي

- مبادرة "اعرفي حقوقك"
- حملة توعوية لتقديم نصائح للطالب والطالبات خالل 

فترة االختبارات
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أواًل : المهام واإلنجازات 

 تحرص وحدة الموارد البشرية لشطر الطالبات أال يتجاوز رفع طلب أي خدمة أكثر من )٣( أيام ، وقد بلغ عدد معامالت إي مراسالت
  أكثر من  )٩٢( معاملة وخدمات البريد اإللكتروني )٨٧٨( والتواصل عن طريق الواتساب )٢١٠٢( وبرنامج حاضر )٧٧٠( حتى تاريخ إعداد

التقرير ؛ سعيًا منها ألداء أمانة العمل على أتم وجه

المقدمة

 تكمــن أهميــة وحــدة المــوارد البشــرية بأّنهــا تلــك القــوة المحّركــة لكافــة العمليــات اليوميــة فــي الكليــة، فهــي حجــر األســاس الــذي 
 يبــدأ منــه تحقيــق األهــداف للكليــة، وذلــك مــن خــالل مــا يتوافــر مــن الطاقــات البشــرية ذات المعرفــة المتخصصــة و الخبــرة المهنيــة
 لزيــادة الكفــاءة المهنيــة، ورفــع الفاعليــة فــي الكليــة، وتســعى وحــدة المــوارد البشــرية لشــطر الطالبــات إلــى تقديــم أفضــل مــا
 لديهــا مــن خدمــات وتوفيــر بيئــة عمــل صحيــة لتســاعد منســوباتها علــى تحقيــق إنجازاتهــم علــى أكمــل وجــه ، مراعيــًة فــي ذلــك
احتــرام القوانيــن الخاصــة بأنظمــة العمــل ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ، واللوائــح المعمــول بهــا داخليــًا فــي الجامعــة

أ- تحقيق الرضا لمنسوبات الكلية من أعضاء هيئة تدريس وإداريات عن طريق تقديم 
الخدمات المقدمة إليهن من الوحدة.

 سارعت الجامعة بتقديم أفضل البرامج والخدمات اإللكترونية ووفرتها إلى جهاتها التابعة والتي أدت إلى اختصار الوقت واالنتظار،
 باإلضافة إلى أرشفة وحفظ غالبية األعمال بحيث يمكن الرجوع إليها بسهولة، )البريد اإللكتروني الخاص بالجامعة – نظام مراسالت

 اإللكتروني – الخدمات اإللكترونية – نظام حاضر - ...الخ( فهذه تعتبر المحفزات لتسارع اإلعمال، مما أدى إلى إنهاء ظاهرة تكديس
 المعامالت كما كان في السابق ، باإلضافة إلى زيادة مهارات الموظفات وتمكنهن في استخدام تلك البرامج والتعامل معها مع

 زيادة الممارسة .وفي ظل استخدام البرامج اإللكترونية إلتمام مهام العمل وتقليص استخدام األوراق، أدى ذلك إلى السرعة في
 إنجاز األعمال، وتقليص أوقات االنتظار للمستفيدين وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمنسوبات وأصحاب المصلحة، وبما أن

 التعامالت أصبحت الكترونية فإن ذلك قلل من فرص الخطأ والنسيان عند القيام باألعمال، وخاصة أن اإلجراءات الحديثة أصبحت
 مبسطة عند القيام باألعمال التابعة لها. وبالنسبة لألعمال المتكررة فقد تم القضاء عليها وذلك بتحديد إجراءات عمل موحدة

بتصاميم نماذج متشابهة بمحتويات أساسية وتحتاج فقط إلى إضافة المتغير في كل مهمة

ب- زيادة الكفاءة باستخدام البرامج اإللكترونية في العمل واستخدام التقنيات في العملية 
اإلدارية ، لتقليص إجراءات سير المعامالت، واستخدام الورق.

الوظائف اإلدارية ووظائف المستخدمين لعام
 ١٤٤١هـ – إناث 

عددالدرجة

١األولى / وظيفة إدارية 

١الثانية / وظيفة إدارية 

٢الرابعة / وظيفة إدارية

٤الخامسة/ وظيفة إدارية

١٧السادسة/ وظيفة إدارية

٨السابعة/ وظيفة إدارية

٧الثامنة/ وظيفة إدارية

٤التاسعة/ وظيفة إدارية

١العاشرة/ وظيفة إدارية

١الدرجة ٣٣ /وظائف المستخدمين

٤٦اإلجمالي

 تشكيل الوحدة
أ.نسرين بنت عبدالله الفنتوخ  ، منسقة الموارد البشرية.

أ.جميلة بنت مبارك القحطاني.

أ.ريم بنت إبراهيم الخطــــــــــيب.
أ.فاطمة بنت علي المالكـــــــي.
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أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام ١٤٤١هـ - إناث

الكلية
المرتبة العلمية

اإلجماليمدرسمعيدمحاضرأستاذ مساعد
القسم والجنسية

كلية 
الدراسات 
التطبيقية 
وخدمة 
المجتمع

قسم المحاسبة
٩-٦٣-سعودي

٦--٢٤غير سعودي

قسم التسويق
٣-٣--سعودي

١---١غير سعودي

قسم إدارة األعمال
٦-٦--سعودي

٤--٣١غير سعودي

قسم نظم المعلومات 
اإلدارية

١٢-٩٣-سعودي

١---١غير سعودي

ت- إعداد اإلحصائيات وقواعد البيانات.

قسم العلوم المالية
٥-٢٣-سعودي

١--١-غير سعودي

قسم المقررات العامة
١٢١١٥سعودي

٧--٦١غير سعودي

المجموع
١١٩١٩١٤٠سعودي

٢٠--١٣٧غير سعودي
١٤٢٦١٩١٦٠اإلجمالي )سعودي - غير سعودي(

الوظائف اإلدارية ووظائف المستخدمين لعام
 ١٤٤١هـ – إناث 

عددالدرجة

١األولى / وظيفة إدارية 

١الثانية / وظيفة إدارية 

٢الرابعة / وظيفة إدارية

٤الخامسة/ وظيفة إدارية

١٧السادسة/ وظيفة إدارية

٨السابعة/ وظيفة إدارية

٧الثامنة/ وظيفة إدارية

٤التاسعة/ وظيفة إدارية

١العاشرة/ وظيفة إدارية

١الدرجة ٣٣ /وظائف المستخدمين

٤٦اإلجمالي

المؤهالت العلمية للكادر اإلداري لعام ١٤٤١هـ

اإلجماليثانوي وما دونبكالوريوسماجستير

١٣٥١٠٤٦
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ــة الراجعــة للبرامــج ــر للموظفــات بالتغذي ــة مرتبطــة بالتحســين المســتمر والتطوي ــة واإلداري ــر األســاليب التنظيمي  جــاءت سياســة تطوي
 التدريبية التي يتم ترشــيح الموظفات  لحضورها أو عن طريق البرامج التدريبية عن بعد والتي تحث عليها الكلية  ، ومن ثم االســتدراك
 لمــا هــو مناســب للتطبيــق فــي إطــار مهــام العمــل ، كذلــك فــإن تحفيــز الموظفــات لتطويــر الــذات واالهتمــام بالعالقــات اإلنســانية أدى
 إلــى انخفــاض تأخــر اإلنجــازات ، وتقديــم خدمــات أفضــل للمســتفيدين بأنواعهــم  وتكويــن بيئــة عمــل إيجابية، أيضًا تحفيــز الموظفين من
 الجانــب التكنولوجــي ورفــع مهاراتهــم بتقديــم البرامــج المتعلقــة بالتقنيــة أثــرى جانــب اإلنجــاز فــي العمــل ، والمقومــات الرئيســية للعمــل
 عــن بعــد  .كذلــك فقــد ارتفــع ســقف حــس المســؤولية وضبطهــا فــي متابعــة اإلجــراءات والمهــام بعــد تحديــد الواجبــات والمســؤوليات
 ألهــداف العمــل لــكل موظفــة ، وامتــد ذلــك إلــى استشــعار المســؤولية المجتمعيــة والمشــاركة فــي تنظيــم برامــج مجتمعيــة بالتعــاون
 مــع جهــات داخليــة فــي الجامعــة لتمتــد رســالة التنميــة البشــرية للوحــدة إلــى حــدود أبعــد مــن تنفيــذ المهــام األساســية المناطــة إليهــا

ث- تطوير األساليب التنظيمية واإلدارية والتدريب.

اسم البرنامجاسم القطاع

One Driveالحاسب اآللي

مكان االنعقادتاريخ البرنامج ميالديتاريخ البرنامج هجريالفئة المستهدفة

مبنى )٤٥( معمل )C11(١٤٤١/٧/١٢٠٢٠/٢/٢٥هـأكاديميات  إداريات

عدد التوقيت عدد األيامعدد الساعات التدريبية
اسم المدربةالمتدربات

أ.عواطف الحثول٩:٠٠١٩ -١١:٠٠ ص٢١

هدف 
رفع مستوى أداء منسوبات الكلية بالتعامل مع الخدمات التقنية المتوفرة ؛ لتسهيل مهام العمل لديهنالبرنامج 

نبذة عن 
البرنامج

ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في مجال السلوك وتطوير 
الذات، لصناعة األهداف والتعرف على فرق منظومة النجاح ومنظومة الفشل.     

١- البرامج التدريبية التي حصلت عليها الموظفات داخل الكلية لتحسين مهارات استخدام الحاسب اآللي:
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البرنامج / الخدمة التعريفيةمالبرنامج / الخدمة التعريفيةم

التوعية برفع مستوى األمان٨اوفيس ١٣٦٥

استخدام برنامج ٩MS Formالسحابة الجامعية الخاصة٢

نظام ساند١٠سيسكو جابر ٣

نظام االستبيانات االلكترونية ١١Question Proمايكروسوفت اوتلوك٤

عمل اجتماع باستخدام ١٢Microsoft teamمايكروسوفت اكسل مستوى مبتدئ٥

طريقة عمل توقيع الكتروني للمستندات١٣مايكروسوفت اكسل مستوى متوسط٦

٧Team ١٤مايكرو سوفتOne note   استخدام برنامج

٢-البرامج التدريبية التي حصلت عليها الموظفات داخل الجامعة:

مكان انعقاد البرنامج اسم البرنامج التدريبيم
التدريبي

تاريخ البرنامج 
عدد التدريبي

١٤٤١/١/١٦١مركز التعليم المستمربرنامج دافع الوطني للسالمة من الكوارث١

١٤٤١/٦/١٠١مركز التعليم المستمرمهارات التعامل مع ضغوط العمل٢

١٤٤١/٤/٢٠١عمادة التعليم االلكترونيإدارة األداء الوظيفي٣

مركز التعليم المستمربناء فرق العمل٤
١٤٤١/٢/٨١المكتبة المركزية

١٤٤١/٨/١٦١مركز التعليم المستمراالتصال الفعال في العمل٥

١٤٤١/٤/٢٦١عمادة التعليم االلكترونيماراثون التفكير االبداعي٦

١٤٤١/١/١٥٢  المكتبة المركزية تهيئة الموظف الجديد ٧

كذلك تم التنســيق مع عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات لتنظيم خطة بعدد )٩( برامج تدريبية لعام ٢٠٢٠م تقدم لمنســوبات 
الكلية، وقد تم االنتهاء من تنفيذ برنامج واحد في عام ١٤٤١هـ وهو: مايكروسوفت اكسل مستوى مبتدئ بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ
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٣- البرامج التدريبية التي حصلت عليها الموظفات خارج الجامعة وداخل المملكة

تاريخ البرنامج مكان انعقاد البرنامج التدريبياسم البرنامج التدريبيم
التدريبي

عدد 
الموظفات 

١٤٤٠/٥/٢٨معهد اإلدارة العامةاالشراف اإلداري١
١٤٤١/٦/٢٢٤

١٤٤١/١/١٢١معهد اإلدارة العامةالتنسيق االداري٢

١٤٤١/١/٣٠١معهد اإلدارة العامةاعداد الحمالت اإلعالمية٣

١٤٤١/٢/٧١معهد اإلدارة العامةتطوير اإلجراءات والنماذج االدارية٤

١٤٤١/٢/٢٨١معهد اإلدارة العامةاإللقاء الفعال٥

١٤٤١/٣/٦١معهد اإلدارة العامةإدارة التغيير التنظيمي٦

١٤٤١/٥/٢٤معهد اإلدارة العامةاعداد التقارير٧
١٤٤١/١٠/١٥٢

١٤٤١/٧/٢١معهد اإلدارة العامةإدارة المعلومات الشخصية٨

١٤٤١/٧/١٣١معهد اإلدارة العامةإدارة النزاع في بيئة العمل٩

١٤٤١/٩/١٧١معهد اإلدارة العامةحل المشكالت واتخاذ القرارات١٠

١٤٤١/٩/١٧١معهد اإلدارة العامةشغل الوظائف١١

٤- البرامج التدريبية التي حصلت عليها الموظفات عن بعد ضمن برامج إثرائي لمعهد اإلدارة العامة

عدد الموظفات المستفيداتعدد البرامج التدريبية التي تم االلتحاق بها عن بعد 

٦٥١٣٦

 تم تنسيق مجموعة من البرامج التدريبية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والمنعقدة في الكلية بالتعاون مع مركز التعليم
 المســتمر والــذي هــو أحــد نواتــج مبــادرات التحــول الوطنــي ٢٠٢٠ المنبثــق مــن رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ باعتباره الجهــة المخولة في
الجامعة لتقديم برامج التدريب والتعليم المستمر لمؤسسات المجتمع المحلي وأفراده، حيث تم إنجاز البرامج التالية في الكلية

ج- الموائمة بين هدف عمادة الموارد البشرية ، دعم التواصل االجتماعي لمنسوبي 
العمادة وتعزيز مشاركتهم في البرامج المجتمعية من خالل شراكات فاعلة ، وهدف 

المساهمة في تحقيق االستدامة المالية للجامعة ، مع إنجازات الوحدة.
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١٤٤٠-١٤٤١هـ 

٣- البرامج التدريبية التي حصلت عليها الموظفات خارج الجامعة وداخل المملكة

٤- البرامج التدريبية التي حصلت عليها الموظفات عن بعد ضمن برامج إثرائي لمعهد اإلدارة العامة

عدد اسم البرنامج التدريبيم
عدد تاريخ البرنامجالمتدربات

األيام

عدد 
الساعات 
التدريبية

مكان االنعقاد

مبنى )١٠٠( قاعة )١١٩(١٥١٠٣٠-٦-١٤٤١هـ١٤اللغة اإلنجليزية إلدارة األعمال١

مصطلحات المحاسبة والمالية باللغة ٢
٢٠اإلنجليزية  )المجموعة األولى(

١٦-٦-١٤٤١هـ
مبنى )١٠٠( قاعة )١١٩(١٠٣٠

مصطلحات المحاسبة والمالية باللغة ٣
مبنى )١٠٠( قاعة )١١٩(١٧١٠٣٠-٦-١٤٤١هـ٣١اإلنجليزية  )المجموعة الثانية(

-٣٠٩٠-٦٥التنسيق االداري٤

 تعنــي إدارة األداء الوظيفــي ، تحــول األداء مــن إدارة األداء الروتينيــة إلــى إنجــاز أهــداف مرســومة وواضحــة ، محــددة بيــن الموظفيــن ،
 وتتميــز إدارة األداء بأنهــا عمليــة تقــوم بالتطويــر والتقييــم المســتمرين لــألداء مــن خــالل االتصــال الوثيق بيــن اإلدارة والموظفين ، فهي
 .طريقــة اســتراتيجية ونظــام متكامــل ومترابــط لتحســين إدارة العمــل مــن خــالل إدارة األداء الوظيفــي للموظفيــن وفريــق العمــل وتنميته
األهــداف لتحقيــق  ؛  الموظــف  مــن  إنجازهــا  متوقــع   ، موثقــة  أهــداف  ذات  بأنهــا  الوظيفــي  األداء  إدارة   تتميــز 
أداء فــي  التمييــز  ضمــن  والمعنويــة  الماديــة  والمزايــا  للحوافــز  الموظــف  باســتحقاق  وترتبــط   ، للجهــة   االســتراتيجية 
التنظيمــي والتطويــر  بالتدريــب  ذلــك  وتنميــة  األداء  فــي  القصــور  جوانــب  وتحديــد   ، موضحــة  معاييــر  وفــق  .الموظفيــن 
 ووفــق توجيهــات وكالــة الجامعــة للبــدء فــي التعامــل مــع إدارة األداء الوظيفــي الســنوي ، فقــد كان اســتعداد وحــدة المــوارد البشــرية
 مســبق، حيــث تــم ترشــيح موظفــة لحضــور برنامــج إدارة األداء الوظيفــي فــي الجامعة والمقدم من معهــد اإلدارة العامة و تجهيز النماذج
 و ملــف إدارة األداء الوظيفــي وملحقاتــه ، وتعــّرف الموظفــات علــى آليــة التقييم الســنوي الجديد بحضــور برنامج )إدارة األداء الوظيفي(
 لمعهــد اإلدارة عــن بعــد )إثرائــي(  ، و إرســال الروابــط اإللكترونيــة  ألهــم الشــروحات المفيــدة والفيديــو للتطبيــق ، كذلــك تــم عقــد اجتمــاع
 بإشــراف ســعادة الوكيلــة عــن طريــق برنامــج زووم يــوم الخميــس بتاريــخ ٢٠٢٠/٤/٢ الموافــق ١٤٤١/٨/٩هـــ مدتــه ســاعتين ونصــف ؛ لشــرح
 النمــاذج والتعــرف علــى صياغــة األهــداف وفــق المهــام المناطــة لــكل موظفــة وعددهــن )٤٦( موظفــة ، باإلضافــة إلــى إنشــاء مجموعــة
 واتســاب مخصصــة للــرد علــى االستفســارات  بشــأن إدارة األداء الوظيفــي ، واســتقبال أي اتصــال أو إيميــل والــرد عليــه بأســرع وقــت
.ممكن ، حيث تم االنتهاء من إعداد النماذج )٩٢( نموذج  قي وقت قياسي وإرساله إلى عمادة الموارد البشرية دون وجود مالحظات

ح-التحول من تقييم األداء الوظيفي إلى إدارة األداء الوظيفي للتقييم السنوي للموظفات 
اإلداريات ابتداًء من عام ٢٠٢٠م
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 يعــرف العمــل عــن بعــد أيضــًا بالعمــل مــن المنــزل أو العمــل عبــر اإلنترنــت، هــو تنظيــم للعمــل تكــون فيــه الموظفــة غيــر مضطــرة للتنقــل
ــة داخــل المنظمــات ــراز هــذه الثقافــة العملي ــة المتالحقــة فــي إب ــة، وقــد أســهمت التطــورات التقني ــي المكتبي ــز العمــل، والمبان  لمرك
  وجهــات العمــل , و بنــاًء علــى تعميــم معالــي رئيــس الجامعــة رقــم ٦١٢٤٣/٢ وتاريــخ ١٤٤١/٧/٢١هـــ  ؛ لمنــع انتشــار فايــروس كورونــا الجديــد
 داخــل المملكــة ، وتماشــيًا مــع التدابيــر الوقائيــة الموصــى بهــا مــن قبل الجهــات الصحية المختصة في المملكة، لم تشــكل تجربة العمل 
 عــن بعــد مشــاكل حقيقيــة فــي إنجــاز العمــل ، خــالل فتــرة تعليــق الحضــور لمقــرات العمــل فــي الجهــات الحكوميــة مــن تاريــخ ١٤٤١/٧/٢١هـ
 إلــى تاريــخ ١٤٤١/٩/٢٤هـــ ، ونظــرًا ألن غالبيــة المنســوبات لديهــن قــدرة علــى إدارة األزمــات و مهــارات التعامــل مــع التقنيــة وذلــك
اللتحاقهــن بالــورش والبرامــج التقنيــة لرفــع جــدارة التعامــل مــع الحاســب وتطبيــق الوحــدة لنظريــة كايــزن للتحســين المســتمر لمنســوباتها

وبحمد الله تم إنشاء بيئة عمل عن بعد تم فيها إنجاز األعمال من خالل:
١- تحرير ومتابعة المعامالت اإللكترونية باستخدام برنامج إي مراسالت 

٢- حفظ الملفات اإللكترونية وأرشفتها ومشاركتها باستخدام
٣- االجتماعات باستخدام برنامج 

 ٤- االستفسارات وخدمات المستفيدين باالتصال الهاتفي او الواتساب أو البريد اإللكتروني 
٥- التطوير اإلداري وتحسين المهارات بحث الموظفات بااللتحاق للبرامج التدريبية اإللكترونية ومنصات التعلم عن بعد 
 

خ- العمل عن بعد 

١- الغاء استخدام جهاز البصمة واالكتفاء بإثبات الحضور
٢- التوعية المستمرة والتذكير باإلجراءات االحترازية عن طريق البريد اإللكتروني واللوح اإلرشادية 
٣- الغاء استخدام الورق والتعامل الكترونيًا 
٤- إحالل التوقيع اإللكتروني بداًل من اليدوي 

د- اإلجراءات الوقائية المنفذة من قبل وحدة الموارد البشرية خالل فترة الحضور الجزئي إلى 
: )١٩ Covid( مقر العمل ؛ لمنع انتشار فايروس كورونا الجديد

 OneDrive
 Zoom أو Microsoft Teams
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الوحدات اإلدارية

الشؤون اإلدارية

ال يمكننا توجيه الريح ولكن يمكنــنا 
تعديل الشــــــــــــراع حسب اتجاهها
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أواًل :أهداف الوحدة

المقدمة

 ُيعنى قسم الشؤون اإلدارية بتوفير كافة الخدمات اإلدارية لمختلف األقسام العلمية والوحدات اإلدارية في الكلية واإلشراف          
 على المباني وصيانة مرافقها وإدارة وتنظيم المراسالت الخاصة بالوحدة وتلبية االحتياجات الخاصة بالكلية

١.توفير كافة الخدمات اإلدارية لمختلف الوحدات اإلدارية في الكلية.
٢.االلتزام بجودة الخدمات المقدمة وذلك باستغالل الموارد المتاحة من الجامعة.

٣.االلتزام بمعالجة أي قصور في وقت قياسي باتخاذ اإلجراءات المناسبة.
٤.التأكد من جاهزية القاعات الدراسية والمرافق التعلمية بشكل مستمر من خالل الجوالت الميدانية والتقارير الدورية.

ثانًيا : المهام و اإلنجازات

األعمال المنجزة من قبل قسم الشؤون اإلدارية للعام الجامعي ١٤٤٠هـ -١٤٤١هـ

اإلجراءالجهات المعنيةاإلعمال المنجزة

تجهيز عدد ٣ قاعات ورش عمل
- وحدة التعليم المستمر بالكلية

- إدارة الخدمات

- بعد استالم الطلب من الوحدة عبر البريد 
اإللكتروني إعادة تدوير بعض األثاث 

المتواجد في الكلية
وتجهيز القاعات الثالث بحدود إمكانية 

الكلية.

إنجاز ٥٧ طلب صيانة

- مشرفات المباني
- مسؤولة الصيانة بالكلية

- قسم الصيانة بإدارة المشاريع

- عمل جوالت ميدانية من قبل مشرفات 
المباني ورفع تقارير دورية لمسؤولة 
الصيانة حتى يتم رفع طلبات الصيانة 

بالنظام ومتابعتها بجميع وسائل التواصل 
)سيسكو -جوال- بريد اإللكتروني( حتى 

يتم تنفيذ الطلب.

نقل ٢٧ عهدة من اإلدارة للمستخدم 
الفعلي

- مسؤولة العهدة
- إدارة المستودعات

- المستخدم الفعلي من منسوبات الكلية

- تعبئة نموذج )نقل عهدة( من قبل 
مسؤولة العهدة وإرساله بنظام 

المراسالت أو البريد اإللكتروني إلدارة 
المستودعات إلتمام ربط العهدة 
بالمستخدم الفعلي في النظام.

تغطية احتياجات ٦٠ نشاط منهجي 
والمنهجي

- جميع األقسام العلمية والوحدات اإلدارية
- سكرتيرة القسم

- إدارة الخدمات
- مسؤولة الصيانة ومشرفات المباني

- مسؤولة المستودع والقرطاسية.

- يتم عن طريق استالم الطالبات عبر 
بريد الوحدة الرسمي قبل إقامة الفاعلية 

بأسبوع وتحويل الطلبات لمسؤولة 
الصيانة ومشرفات المباني ومسؤولة 

المستودع والقرطاسية واالستعانة بإدارة 
الخدمات إذا لزم األمر.

 تشكيل الوحدة
أ.مشاعل بنت صرناج العنزي  ، منسقة الشؤون اإلدارية.

أ.نورة بنت عايض القحطـــــــــاني.

أ.أمــــاني بنت سالم المــــــــهــــــنا.
أ.خـلـود بنت محمد هـوســـــــــاوي.
أ.جـمـول بنت درويش الدوسـري.
أ.وفــاء بنت صالح الـعمـــــــــــــيـري.
أ.عواطـــف بنت حمد الدوســــري.
أ.مبروكــة بنت صالح الـعمـــــيـري.
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استالم عدد ١٢ طلب صرف مواد

- جميع األقسام العلمية والوحدات اإلدارية
المساعدة

- مسؤولة المستودع والقرطاسية
- إدارة الحركة

- إدارة التجهيزات
- إدارة المستودعات

- إستالم طلبات عبر البريد اإللكتروني 
ورفع الخطابات الالزمة لتوفير االحتياجات 

المطلوبة إلدارة التجهيزات والمستودعات 
وإدارة الحركة لتوصيلها وإعادة صرفها 

لمقدم الطلب.

حجز قاعات والتأكد من جاهزيتها لعدد 
٢١٤ من االجتماعات والفاعليات 

المختلفة.

- جميع األقسام العلمية والوحدات اإلدارية
- السكرتيرة

- مسؤولة الصيانة ومشرفات المباني
- مسؤولة القرطاسية

-استالم نموذج حجز قاعة عبر البريد 
اإللكتروني وتثبيت الحجز ثم تحويل الطلب 

لمسؤولة الصيانة للتأكد من جاهزية 
القاعات.

- توفير القرطاسية المطلوبة.

إصالح النظام الصوتي في القاعة 
الكبرى وقاعة التدريب

- وحدة الدعم الفني
- المساعدة

- إدارة التجهيزات
- إدارة األمن

- استالم تقرير من وحدة الدعم الفني 
بالعطل الموجود في النظام الصوتي 

للقاعتين ورفع خطابات عبر نظام 
المراسالت إلدارة التجهيزات بالمشكلة 

ورفع الخطابات إلدارة األمن للسماح 
بدخول الفنيين للقاعات والتنسيق معهم 

حتى تم حل المشكلة.

تسليم عدد١٠ دفعات رجيع 
للمستودعات

- مسؤولة الصيانة ومشرفات المباني
- المساعدة

- إدارة الخدمات
-إدارة الحركة

- إدارة التجهيزات

- عمل جوالت ميدانية من قبل مشرفات 
المباني ورفع جرد بالموجودات التالفة 

ورفعها إلدارة التجهيزات إلخذ الموافقة 
لتسليمها إلدارة المستودعات عبر إدارة 

الخدمات أو الحركة.

االختبارات الفصلية والنهائية

- قسم الدراسة واالختبارات 
- جميع موظفات الشؤون اإلدارية

- إدارة الخدمات
- طب األسرة

بعد استالم جدول االختبار الفصلي 
والنهائي وطلبات القرطاسية الالزمة 

للكنترول من قسم الدراسة واالختبارات 
يتم توجيه مشرفات المباني ورفع خطابات 

إلدارة الخدمات إلعادة ترتيب كراسي 
قاعات االختبارات ورفع الخطابات االزمة 
لتوفير الماء والمناديل لتغطية احتياجات 

االختبارات من إدارة الخدمات. 
- رفع خطاب لمركز طب االسرة لتوفير 
ممرضة لمباشرة أي حالة مرضية لفترة 

االختبارات 
- توفير القرطاسية الالزمة لكنترول 

االختبارات وكذلك للجان بالكلية 
- توزيع مشرفات المباني على لجان 

االختبارات للمساهمة في تنظيم دخول 
وخروج الطالبات في وقت االختبارات 

- عمل جوالت ميدانية من قبل المنسقة 
والمساعدة والسكرتارية بشكل متناوب 

لمتابعة جهازية القاعات. 

التصوير 
- قسم صيانات اآلالت بإدارة المشاريع 

- مسؤولة القرطاسية والتصوير
- عضوات هيئة التدريس

D تجهيز مركز للتصوير في مكتب رقم ٢٨ -
 بعدد ٢ إله تصوير.

- تصوير أسئلة االختبارات والنماذج الخاصة 
للجان االختبارات
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صور القاعات التفاعلية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع شطر الطالبات

القرطاسية

- مسؤولة القرطاسية
- السكرتيرة

- إدارة المستودعات 
- إدارة الحركة

-حصر الطلبات الخاصة بالقرطاسية بنموذج 
صرف مواد يتم رفعه عن طريق برنامج 

المراسالت ألداره المستودعات ومن ثم 
التنسيق مع إدارة الحركة إلحضار الطلبات 

للكلية.

الطوارئ 
- إدارة المشاريع 

- موظفة السالمة 
- مشرفات المباني

- في حال تلقى إنذار عن وجود حريق يتم 
استدعاء موظفة السالمة واألمن لمباشرة 

الموقع والعمل على إنهاء المشكلة.
- في مواسم األمطار يتم إشعار 

موظفات الوحدة للحضور مبكرا قبل 
موعد الدوام الرسمي وفحص جميع 

المواقع والتأكد منها ثم التواصل مع إدارة 
المشاريع مباشرة في حال وجود تسريب 

وتزويدهم بصور للتسريب وأماكن تواجده.

قاعة ١١٧ مبنى ١٠٠
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 قاعات تم استخدامها للفاعليات واالجتماعات في الكلية

القاعة الكبرى مبنى ٤٥

القاعة A١٩  مبنى ٤٥

قاعة اإلجتماعات مبنى ٢٥

قاعة التدريب مبنى ٧٥
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الوحدات اإلدارية

 وحدة الدعم الفني

إّنك لن تكون عالـــــــمًا حتى تكون ُمتــــــعّلمًا
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المهام و اإلنجازات

١- تم بحمد الله تبديل عدد ٤٩ جهاز حاسب آلي قديم بأجهزة جديد وتم تبديل حوالي ٧٥ % من األجهزة وتحضير األجهزة القديمة 
كأجهزة رجيع.

٢- تم توفير جهاز VDI   بالمكتبة بناء على حاجة الطالبات إلنجاز بعض المهام المتعلقة بتلك المقررات التي تعطى في معامل 
الحاسب وجاري زيادة العدد بإذن الله.  

٣- تم تغطية النقص بأجهزة المعامل للطالبات عن طريق تبديل أجهزة االستاذات بأجهزة عادية وتجهيزيها لتعمل بنفس بيئة 
.VDI أجهزة

٤- تم تشغيل الشاشات الجانبية بالقاعة الكبرى وشاشة اإلعالنات بمبنى ١٠٠.
٥- تم استبدال األنظمة الصوتية بالقاعة الكبرى وقاعة التدريب بالتنسيق مع الشؤون اإلدارية.

٦- تم إعادة توزيع طابعات الكلية وطلب طابعات جديدة لسد الخلل الذي طرأ من الغاء ميزة مشاركة الطابعات من قبل العمادة.
٧- تم تنفيذ عدد ٣٠ طلب جديد وارد للوحدة من خالل البريد الرسمي للوحدة توزعت بين تبديل احبار وتثبيت برامج.

٨- تم تنفيذ عدد ٦٥ طلب حل مشكلة وارد للوحدة من خالل البريد الرسمي للوحدة.
٩- تم تهيئة جميع أجهزة قاعات الكلية وضبط اإلعدادات بها بحيث تمنع تسجيل الدخول لغير أعضاء هيئة التدريس.

١٠- تم إعادة توزيع وتدوير أجهزة هواتف السيسكو بين منسوبات الكلية بحيث تم تغطية جميع الموظفات االداريات وبعض 
أعضاء هيئة التدريس المناط لهم مهام إدارية.

١١- تم انشاء وصيانة عدد من نقاط الشبكة بمختلف مباني الكلية بالتعاون مع عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات.
١٢- صيانة وتبديل عدد من أجهزة البروجكتور وملحقاتها بعدد من القاعات الدراسية.

١٣- الصيانة الدورية الدائمة للقاعات الدراسية وتثبيت ما يتم طلبه من برامج من قبل أعضاء هيئة التدريس.
١٤- تبديل االحبار الناقصة لمجموعة من أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية بالكلية.

١٥- صيانة أجهزة التصحيح اآللي وتحديثها لتعمل بالصورة المطلوبة.
١٦- تجهيز جميع قاعات مبنى ٤٥ بالفيديوهات واإلعدادات الخاصة الختبارات قياس.

١٧- متابعة عمل شاشات اإلعالنات بشكل دوري وترتيب اإلعالنات وحذف اإلعالنات المنتهي وقتها.
١٨- تحديث قواعد البيانات الخاصة بالوحدة وجرد المستودع وتنظيمه بشكل مستمر.

١٩-واخيرًا تم بحمد الله عرض شرح مفصل عن أجهزة معامل الحاسب وطريقة عملها وطريقة تسليم االختبار العملي بها لكل 
. OneDrive شعب المواد العملية وكذلك تم إعطاء دورة خاصة للموظفات وأعضاء هيئة التدريس عن السحابة اإللكترونية

المقدمة

 تشكيل الوحدة
أ.عواطف بنت سعيد الحثول ، منسقة الدعم الفني.

أ.زينب بنت محمد األربــــــــش.
أ.ندى بنت عبدالعالم الحربي.
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