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كلمة وكيلة الكلية

العام الجامعي 1436-1437هـ هو من أْسَنى األعوام التي مرت عىل كلية املجتمع بالدمام، حيث أنه يف هذا العام 

مّن الله عز وجل علينا بحصاد ما زرعناه طوال السنوات الثالث املاضية، وفيه جنينا قطافنا األول وهو تخريج 

الدفعة األوىل لطالبات كلية املجتمع بالدمام يف تخصصات إدارة األعامل والحاسب اآليل.

وكلية املجتمع بالدمام إذ تقدم خريجات يف هذين التخصصني، تعد أحد مصادر رفد سوق العمل وتعزيز القدرات 

التنظيمية، كام تستجيب  الحدود  البرشية ضمن  للكوادر  الحكومية والخاصة من خالل سد حاجتها  املؤسسية 

برامج الكلية ملتطلبات التطورات التي تشهدها اململكة. فمسار املالية يف برنامج إدارة األعامل من أكرث التخصصات 

حاجة يف سوق العمل السعودي وذلك لتزايد املدن االقتصادية واألسواق املالية واتساعها عىل الصعيدين الحكومي 

والخاص وكلية املجتمع بالدمام كفيلة بتمكني الكفاءات املتخصصة من خالل الخطط الدراسية املتعلقة باملسار 

نفسه وبالتايل زيادة القدرة التنافسية يف سوق املال واألعامل الذي يعتمد عليه اقتصاد الدولة.

ومسار االستثامر يف الربنامج نفسه داعم حيوي لخطة الدولة الطموحة إلنشاء صندوق الرثوة السيادية وذلك ألنه 

أحد املصادر التي سرتفد الخطة بالكوادر الوطنية املتخصصة يف االستثامر وأنواعه ومجاالته، والسيام النسائية منها. 

كام أن مساري التأمني واإلمداد من التخصصات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل السعودي ملواكبة األسواق 

املالية. ومسار التأمني داعم قوي لرفع مستوى وكفاءة قطاعات التأمني وإمدادهام بكوادر مؤهلة لتقديم خدمات 

أفضل. وقد حققت الكلية إنجازاً ملموساً بتخريجها ملتخصصات يف املالية واإلستثامر والتأمني واإلمداد.

كام قدمت كلية املجتمع بالدمام للوطن خريجات الحاسب اآليل مبساراته الثالثة، علوم الحاسب، نظم املعلومات، 

تقنية املعلومات. وهي مسارات ضخت خالل السنوات الثالث املاضية عدداً من املشاريع الفّعالة ومنها، تصميم 

موقع لكلية املجتمع بالدمام عن طريق هاتف الجوال، وتحويل الهاتف الذيك إىل بروجكرت مريئ، وموقع لإلرشاد 

األكادميي لطالبات الكلية، وموقع ويب يوفر خدمات التداوي باألعشاب وغريها.

وتفخر كلية املجتمع بالدمام أن ما قدمته خالل هذا العام الجامعي 1436-1437هـ تجاه خريجاتها مل يقترص 

فقط عىل تزويدهن بالدرجات والوثائق العلمية، إمنا ساهمت وبشكل فعال يف تأمني مستقبل خريجاتها - بإذن 

الله – من خالل التثقيف املهني، وتهيئة الطالبات لسوق العمل عن طريق التدريب النوعي داخل السوق، ودعم 

وتسويق  لتطوير  باملجان  تدريبية  دورات  وعقد  املجاالت،  مختلفة  تدريبية  بشهادات  الدبلوم  شهادة  وتعزيز 

الذات، واسرتاتيجية البحث عن وظيفة وقواعد اجتياز املقابلة الشخصية وبناء الثقة بالنفس وغريها.

السري  الدراسية وكذلك  الكلية وخططها  برامج  العمل وعرض  أرباب  التواصل مع  بارز يف  للكلية دور  وقد كان 

الذاتية للخريجات مساهمة منها يف التوظيف الفعيل لخريجاتها، ويعد هذا اإلجراء خطوة متقدمة يف مساعدة 

الخريجات عىل ايجاد فرص وظيفية تتناسب مع تخصصاتن. وقد أمثرت هذه الخطوة توظيف 3 خريجات يف رشكة 

ماكالرنس للتأمني ،كام أجرت رشكة أرامكو السعودية )املقاولون( مقابالت شخصية مع عدد 33 خريجة.   

وقد قدمت األقسام األكادميية خالل هذا العام املبارك مقرتحات لتطوير الخطة الدراسية مبا يتوائم مع متطلبات 

سوق العمل.

املرشوع  من  األوىل  املرحلة  العام  هذا  الكلية  أنجزت  اآليل  الحاسب  لقسم  الرقمي  الكتاب  ملرشوع  واستكامالً 

الرقمي لقسم إدارة األعامل سعياً منها إىل التحول الرقمي ذي البعد اإلنساين حيث يهدف املرشوع إىل استبدال 

الكتب الباهظة الثمن بكتب إلكرتونية سهلة املتناول. 
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ويف خطوة غري مسبوقة قدم قسم إدارة األعامل مرشوعاً نوعياً )تقديم استشارات إدارية لتطوير األعامل وزيادة 

مدخولها يف املؤسسات املحلية( وهو مرشوع خدمي حيوي يهدف إىل زيادة النمو االقتصادي وتعزيز دور الكلية 

يف اقتصاد الدولة املحيل. 

ومن االسهامات الجليلة التي تسطر يف صفحات هذا العام مّد جرس التواصل وتبادل األفكار بني طالبات الكلية 

التدريب  الكلية يف تعزيز مكتب  إدارة األعامل. كام ساهمت  نادي  الجامعية من خالل  الجبيل  وطالبات كلية 

والتعليم املستدام من خالل اعتامد فرع ألداء امتحانات رشكة كامربدج للحاسب اآليل.

وقد انخرطت الكلية يف برنامج إدارة الجودة اآليزو 9001 مرحلة تحليل املهام.

وكان من أهم أهداف الكلية الرقي مبستوى أعضاء هيئة التدريس، وقد أمثر هذا التوجه عىل تحقيق األعضاء 

لنسبة عدد ساعات مرتفعة يف مجال التدريب وتنمية املهارات تقدر ب )1230( ساعة.

كام أردف مكتب التدريب والتعليم املستدام هذا املؤرش الرقمي مبؤرش يثمر إىل دميومة التدريب يف الكلية وأنه 

أحد أهم أهدافها فقد درب املكتب 552 مستفيدة خالل هذا العام، بواقع 671 ساعة تدريبية.

ومن إسهامات الكلية الخارجية قيام وحدة الرتجمة يف وكالة التطوير والتدريب والتعليم املستدام برتجمة املوقع 

اإللكرتوين لبنك املسؤولية املجتمعية التابع لعامدة خدمة املجتمع والتنمية املستدامة وكذلك الكتيب من العربية 

إىل اللغة اإلنجليزية.

ومن بركات هذا العام )مرشوع سلة( الذي قدمته وكالة شؤون الطالبات ملد يد العون ل )31( أرسة محتاجة يف 

الدمام والخرب والقطيف وتزويدهم باالحتياجات األساسية لرضورة الحياة.

ومنها أيضاً تنفيذ املرحلة األوىل من مرشوع )تكافل املجتمعي( الذي يهدف إىل اإلقتداء بالهدي النبوي وكذلك زيارة 

وفد من كلية املجتمع بالدمام لذوي االحتياجات الخاصة يف مركز األمري سلطان وبحث سبل تقديم املساعدات 

لهم. كام تأهلت طالبتان للقاء التحضريي ملؤمتر الطاليب السابع وحصلت أخريات عىل املركز األول يف مسابقة 

القرآن الكريم لعامدة شؤون الطالب.

ولن أطيل يف رسد إنجازات عام 1436-1437ه حتى ال أسلب من التقرير ُرواء اإلنجاز وأنَق العطاء ولكني سأنهي 

ما قدمته مبا كان واجب أن يقدم، فالنخلة التنتج العسل لوحدها، بل هناك كوكبة من أصحاب العطاء والجهد 

واإلخالص وهم سعادة وكيالت الكلية د. منى الغامدي وكيلة الكلية للتدريب والتطوير والتعليم املستدام و د. 

فوزية الشمري وكيلة الكلية لشؤون الطالبات واللتان كان لهام أكرب األثر يف إحداث نقلة نوعية يف إنجازات الكلية 

وكذلك سعادة رئيسات األقسام د. يرسية عبدالجليل و د. إيناس بوفتح، والشكر موصول ملديرة الشؤون اإلدارية 

واملالية أ. ضحى العمريي ومنسقة الشؤون األكادميية أ. ناهد الزهراين ولكل أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة 

اإلدارية التي اكتملت بهم مسرية عام حافل بالبذل والعطاء.

وبعون من الله عزوجل ثم بفضل قادة الجامعة املباركني وعىل رأسهم معايل مدير الجامعة وسعادة وكيل الجامعة 

لشؤون الفروع متكنت كلية املجتمع بالدمام من تحقيق منجزاتها املسطرة يف هذا السجل الحافل باإلنجاز العلمي 

والفني، فالشكر كل الشكر لهم، ونسأل الله أن يبارك يف سعيهم ويرزقهم حسن التدبري، والشكر لكل من ساهم يف 

إعداد هذا التقرير ويرأسهم سعادة وكيلة التدريب والتطوير والتعليم املستدام د. منى الغامدي واألستاذات منى 

الشهري، مي الكتبي، رنا العتيبي، آمال بالعبيد، لطيفة العريفي، هذا وبارك الله يف الجميع ووفقهم ملا يحب ويرىض.

وكيـلةشؤون برامج كليـة اجملتـمع بالدمام
د. حوريــة بنت حممــد العتيبــي
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كليـة اجملتـمع فـي سطـور

              كلية املجتمع بالدمام هي إحدى كليات جامعة الدمام التي أنشئت لخدمة املجتمع املحيل وإمداده 

وتأكيداً  رغباتعم  لتنوع  واستجابة  العام  التعليم  ومهنياً، والستيعاب خريجي  أكادميياً  املؤهلة  الوطنية  بالكوادر 

للتاميز يف درجات التعليم العايل، وقد استقبلت أول فوج من طالباتها يف بداية الفصل الدرايس من العام الجامعي 

1434-1435هـ.

اثنتني وتسعني وحدة دراسية  الطالبة ما يزيد عن  املتقدم، حيث تدرس  الدبلوم  الكلية خريجاتها شهادة  متنح 

وتعمل عىل صقل  املستدام،  التعلم  مزية  للطالبة  تحقق  تدريبية  برامج  إىل  باإلضافة  التخرج،  لغرض  محتسبة 

مهاراتها، وترفع مستوى ثقافتها املهنية، وذلك تحقيقاً لرسالة كلية املجتمع بالدمام التي تتبلور يف رفد املجتمع 

بالتخصصات املهنية مبا يتواءم مع حاجة سوق العمل.

      تنهض كلية املجتمع بالدمام بربنامجني أكادمييني يقدمان مقرراتهام باللغة اإلنجليزية، وهام: برنامج الحاسب 

اآليل مبساراته الثالث: تقنية املعلومات، نظم املعلومات، علوم الحاسب، وبرنامج إدارة األعامل مبساراته األربعة: 

استثامر، متويل، تأمني، إدارة اإلمداد.

الدفعة األوىل من طالبتها حيث بلغ  الجامعي )1436- 1437هـ( بتخرج  العام  الكلية هذا       ولقد احتفلت 

عددهن: مئة خريجة، مثان وستني خريجة من قسم إدارة األعامل، واثنتني وثالثني خريجة من قسم الحاسب اآليل.

وتتهيأ الكلية يف عامها القادم - بإذن الله – إىل استحداث برامج تعليمية جديدة ملواكبة متطلبات سوق   

العمل وحاجة الوطن للنمو االقتصادي واملعريف.
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الـــرؤيـــــة 
اإلبداع والتميز كمؤسسة تعليمية مهنية رائدة يف مجاالت التقنية وإدارة األعامل.

الرسـالــة
تقديم برامج مهنية تتفق مع معايري الجودة وتنمي مهارات التعلم مدى الحياة تعارص تحديات سوق العمل.

القيــــم
انطالقاً من قيم ديننا الحنيف وتعاليمه السمحة نؤمن بالقيم التالية:

الجودة والتعلم مدى الحياة، تنمية الفرد وخدم املجتمع، اإلبداع والتميز، النزاهة والكفاءة املهنية

تقديم برامج أكادميية ذات طابع نوعي مواكبة للمستجدات العلمية الحديثة وفق معايري الجودة واالعتامد 

األكادميي

التعلم،  التعليم،  معارف جديدة من خالل  وتطبق  تنرش،  تكتشف،  تفاعلية مستدامة  تعليمية  بيئة  خلق 

البحث، التفكري النقدي والتأميل، النشاط االبداعي، واملشاركة املجتمعية

إعداد وتأهيل الطالب لبيئة سوق العمل مع اإلبقاء عىل إمكانية إكامل التعليم الجامعي بعد التخرج مبا 

يحقق فرص التعليم مدى الحياة

تشجيع االسهامات البحثية ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم يف مختلف املجاالت العلمية واملجتمعية 

مبا يسهم يف بناء اقتصاد ملعرفة

رفد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة يف املجاالت التقنية ودارة األعامل

تعزيز الرشاكات مع قطاع األعامل واملجتمع

األهـداف
.1

.2

.3

.4

.5

.6

الرؤية، الرسالة، األهداف والقيم
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أواًل :  العملية التعليمية وتطويرها

١.   الطالب.

1/1  تعبئة النامذج من رقم )1( حتى رقم )12( 

منوذج رقم )1(

األقسام العلمية بالكلية موزعة حسب الدرجة التي متنحها عام 1437/1436هـ

منوذج رقم )2(

الطلبة املستجدون )الدبلوم الجامعي( عام 1437/1436هـ

تخصصات برامج الدراسات العليا التخصصات

مبرحلة الدبلوم الجامعي 
التخصصات

مبرحلة البكالوريوس 
القسم

دبلوم عايل ماجستري زمالة دكتوراه

ـ ـ ـ ـ

1- علوم الحاسب

2- نظم معلومات

3- تقنية املعلومات

ـ الحاسب اآليل

ـ ـ ـ ـ

1- االستثامر

2- التمويل

3- التأمني

4- إدارة إمداد

ـ إدارة األعامل

سبعة تخصصات املجموع

اإلجاميل

الطالبات املجموع الطلبة الجنس

غري سعودي سعودي غري سعودي سعودي غري سعودي سعودي الفصل الدرايس  املستوى
الدرايس

369 0 369 0 369 ـ ـ األول
 السنة

التحضريية
63 3 60 3 60 ـ ـ الثاين

361 3 358 3 358 ـ ـ األول

املتخصصات

14 0 14 0 14 ـ ـ الثاين

* األعداد مع الزائرات
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منوذج رقم )3(

الطلبة املقيدون )الدبلوم الجامعي( عام 1437/1436هـ

املجموع السنة الثانية السنة األوىل السنة التحضريية السنة

والجنس 
القسم )التخصص(

طالباتوالجنسية  طلبة
)ال ينطبق(

طالبات  طلبة
)ال ينطبق(

طالبات  طلبة
)ال ينطبق(

طالبات طلبة

369

ـ ـ ـ ـ ـ

369 ـ سعودي  الفصل

األول
التحضريية

0 ـ غري سعودي

341
338 ـ سعودي  الفصل

ـالثاين غري سعودي

52
ـ 16 ـ 36 ـ سعودي  الفصل

األول  علوم

الحاسب

 قسم الحاسب

اآليل

ـ 0 ـ 0 ـ غري سعودي

36
ـ 16 ـ 20 ـ سعودي  الفصل

ـالثاين 0 ـ 0 ـ غري سعودي

41
ـ 8 ـ 33 ـ سعودي  الفصل

األول  تقنية

املعلومات

ـ 0 ـ 0 ـ غري سعودي

35
ـ 7 ـ 28 ـ سعودي  الفصل

ـالثاين 0 ـ 0 ـ غري سعودي

110
ـ 24 ـ 84 ـ سعودي  الفصل

األول  نظم

املعلومات

ـ 1 ـ 1 ـ غري سعودي

89
ـ 21 ـ 67 ـ سعودي  الفصل

ـالثاين 1 ـ 0 ـ غري سعودي

118
ـ 0 ـ 116 ـ سعودي  الفصل

األول  السنة

األوىل

 قسم إدارة

االعامل

ـ 0 ـ 2 ـ غري سعودي

120
ـ 0 ـ 118 ـ سعودي  الفصل

ـالثاين 0 ـ 2 ـ غري سعودي

21
ـ 21 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

األول
االستثامر

ـ 0 ـ 0 ـ غري سعودي

22
ـ 22 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

ـالثاين 0 ـ 0 ـ غري سعودي

42
ـ 42 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

األول
التمويل

ـ 0 ـ 0 ـ غري سعودي

42
ـ 42 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

ـالثاين 0 ـ 0 ـ غري سعودي

16
ـ 16 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

األول
التأمني

ـ 0 ـ 0 ـ غري سعودي

16
ـ 16 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

ـالثاين 0 ـ 0 ـ غري سعودي

10
ـ 10 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

األول  إدارة

اإلمداد

ـ 0 ـ 0 ـ غري سعودي

9
ـ 9 ـ 0 ـ سعودي  الفصل

0الثاين ـ 0 ـ غري سعودي

710

- 138 - 272 - 369
 الفصل

األول
املجموع

- 134 - 235 - 400
 الفصل

الثاين

*تم استبعاد املؤجالت واملعتذرات واملنسحبات واملنقطعات بالنسبة للطالبات املتخصصات                                         *تم استبعاد املنسحبات واملنقطعات بالنسبة لطالبات السنة التحضريية
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منوذج رقم )4( 

الطلبة الخريجون )البكالوريوس / الدبلوم الجامعي( عام 1437/1436هـ

اإلجاميل

املجموع طالبــات طلبــة الجنس والجنسية

القسم )التخصص(
 غري

سعودي سعودي  غري
سعودي سعودي  غري

سعودي سعودي

13 0 13 0 13 علوم الحاسب

18قسم الحاسب اآليل 1 17 1 17 نظم املعلومات

1 0 1 0 1 تقنية املعلومات

15 0 15 0 15 االستثامر

قسم إدارة األعامل
35 0 35 0 35 التمويل

12 0 12 0 12 التأمني

6 0 6 0 6 إدارة اإلمداد

100 1 99 1 99 اإلجاميل
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منوذج رقم )5( 

الطلبة املستجدون مبرحلة البكالوريوس )التعليم عن بعد( عام 1437/1436هـ

منوذج رقم )6( 

الطلبة املقيدون مبرحلة البكالوريوس )التعليم عن بعد( عام 1437/1436هـ

منوذج رقم )7( 

الطلبة الخريجون مبرحلة البكالوريوس )التعليم عن بعد( عام 1437/1436هـ

* ال ينطبق

* ال ينطبق

* ال ينطبق
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منوذج رقم )8(

عدد الطالب املنسحبني والراسبني واملفصولني واملنقطعني عن الدراسة عام 1437/1436هـ

 عدد الطالب املنقطعني عن

الدراسة

 خالل العام

1436هـ/1437هـ

عدد الطالب املفصولني

 خالل العام

1436هـ/1437هـ

عدد الطالب املنسحبني

 خالل العام

1436هـ/1437هـ

عدد الطالب الراسبني

 خالل العام

1436هـ/1437هـ  الفصل

الدرايس
املستوى الدرايس

النسبة إىل عدد 

الطلبة يف العام 

الدرايس )%(

عدد 

الطلبة

النسبة إىل عدد 

الطلبة يف العام 

الدرايس )%(

عدد 

الطلبة

النسبة إىل عدد 

الطلبة يف العام 

الدرايس )%(

عدد 

الطلبة

النسبة إىل عدد 

الطلبة يف العام 

الدرايس )%(

عدد 

الطلبة

%12.7 47 %0 0 %3.8 14 %0 0 األول
السنة التحضريية

%1.5 6 %0.5 2 %4.3 17 %13.2 52 الثاين

%0 9 %0 0 %0 2 %0 0 األول
السنة األوىل

%0 0 %0 0 %0.5 2 %5 19 الثاين

%0 5 %0 0 %0 0 %0 0 األول
السنة األوىل

%0 0 %0 0 %0.2 1 %0.5 2 الثاين

%14.2 67 %0.5 2 %8.8 36 %18.7 73 اإلجاميل

*املنقطعات الاليت مل يسجلن مقررات شامل الزائرات
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منوذج رقم )9(

التدريب العميل الذي قدمته الكلية للطالب عام 1437/1436هـ

 عدد الطلبة املستفيدين من

التدريب
مدة التدريب جهة التدريب القسم الكلية

358 طالبة  78 ساعة
 مكتب التدريب والتعليم

املستدام

 وكالة التطوير والتدريب

والتعليم املستدام

كلية املجتمع بالدمام

125 طالبة 4 ساعات األنشطة املنهجية قسم الحاسب اآليل

40 طالبة 2.5 ساعة نادي إدارة األعامل قسم إدارة األعامل

50 طالبة 1 ساعة واحدة األنشطة املنهجية قسم املواد املساندة

9 طالبة 1 ساعة واحدة تقنيات التعليم
وكالة شؤون الطالبات

100 طالبة 2 ساعتان األنشطة الالمنهجية

500 طالبة 22.5 ساعة وحدة اإلرشاد الجامعي

وكالة الشؤون األكادميية
طالبات كلية املجتمع بالدمام 1 ساعة واحدة وحدة التعليم االلكرتوين
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منوذج رقم )10( 

طلبة الدراسات العليا )مستجدون( عام 1437/1436هـ

منوذج رقم )11( 

طلبة الدراسات العليا )مقيدون( عام 1437/1436هـ

منوذج رقم )12( 

طلبة الدراسات العليا )خريجون( عام 1437/1436هـ

* ال ينطبق

* ال ينطبق

* ال ينطبق
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2/1    إيضاح اإلجراءات والوسائل التي اتخذتها الكلية لخفض متوسط عدد السنوات التي يقضيها الطالب بالجامعة حتى 

يتخرج من رحلة البكالوريوس إىل )4.5( سنة للكليات التي تتطلب )4( سنوات للتخرج، )5.5( سنة للكليات التي تتطلب 

)5( سنوات للتخرج، )6.5( سنة للكليات التي تتطلب )6( سنوات للتخرج.

الجهة املنفذة املستفيد العدد اإلجراء / الهدف

منسقة اإلرشاد الجامعي
 طالبات كلية املجتمع

بالدمام

 )8(
 ما بني برنامج  وورشة

عمل

 برامج وورش عمل مقدمة للطالبات للحيلولة دون تعرث الطالبات،

 وملساعدة املنذرة أكادميياً لرفع مستواها وتجاوز فرتة اإلنذار، والتهيئة

لالمتحانات

وحدة اإلرشاد األكادميي
 طالبات كلية املجتمع

بالدمام
)4(

لقاءات عىل مدار العام 

 لقاءات بني املرشدات األكادمييات والطالبات، لتوضيح الواجبات األكادميية

 املناطة بهن، والتعريف بالخطط الدراسية والتهيؤ ملرحلة التخصص،

وطريقة التعامل مع النظام

3/1- تحديد متوسط عدد سنوات التخرج للطالب/الطالبة 

    *  3 سنوات.
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4/1    عدد الوحدات الدراسية )نظرية، عملية( التي قدمتها الكلية يف هذا العام، ومتوسط نسبة شغل القاعات الدراسية 

بالكلية

 نسبة شغل القاعات

الدراسية

 إجاميل عدد الساعات يف

 الفصل

الدرايس )15( أسبوعاً

 عدد الساعات املقدمة

/ أسبوع
 الطاقة االستيعابية /

محارضة
قاعات الكلية م

الفصل الثاين الفصل األول الفصل الثاين
 الفصل

األول

 الفصل

الثاين

 الفصل

األول

%95 %70 570 420 38 28 45 طالبة القاعة رقم )1( 1

%95 %75 570 450 38 30 45 طالبة القاعة رقم )2( 2

%95 %70 570 420 38 28 45 طالبة القاعة رقم )3( 3

%80 %65 480 390 32 26 45 طالبة القاعة رقم )4( 4

%63 %70 375 420 25 28 30  طالبة القاعة رقم )5( 5

%48 %75 285 450 19 30 30  طالبة القاعة رقم )6( 6

%33 %78 195 465 13 31 30  طالبة القاعة رقم )7( 7

%53 %65 315 390 21 26 30  طالبة القاعة رقم )8( 8

%45 %70 270 420 18 28 30  طالبة القاعة رقم )9( 9

%67 %80 300 360 20 24 40 طالبة القاعة رقم )10( 10

%80 %60 360 270 24 18 40 طالبة القاعة رقم )11( 11

%80 %80 360 360 24 24 40 طالبة القاعة رقم )12( 12

%77 %80 345 360 23 24 40 طالبة القاعة رقم )13( 13

%80 %77 360 345 24 23 40 طالبة القاعة رقم )14( 14

%83 %83 375 375 25 25 40 طالبة القاعة رقم )15( 15

%77 %60 345 270 23 18 30 طالبة القاعة رقم )16( 16

%73 %93 330 420 22 28 48 طالبة القاعة رقم )17( مريئ 17

%80 %90 360 405 24 27 44 طالبة القاعة رقم )18( مريئ 18

 متوسط نسبة شغل

القاعات الدراسية 6765 6990 451 466 692 طالبة 18 قاعة
 املجموع

الكيل
%72 %74
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5/1  عدد املختربات واملعامل املتاحة للكلية أو الجهة، والطاقة االستيعابية لكل منها، الربامج العملية التي قدمت فيها

نسبة شغل معامل الكلية
 إجاميل عدد الساعات يف الفصل

الدرايس )15( أسبوعاً
عدد الساعات املقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /

محارضة

قاعات الكلية م

الفصل الثاين الفصل األول الفصل الثاين الفصل األول الفصل الثاين الفصل األول

%40 %63 240 375 16 25 32 طالبة معمل رقم )1( 1

%40 %75 240 450 16 30 32 طالبة معمل رقم )2( 2

%40 %75 240 510 16 34 32  طالبة معمل رقم )3( 3

%67 %87 300 390 20 26 32 طالبة معمل رقم )4( 4

%77 %87 345 390 23 26 32 طالبة معمل رقم )5( 5

%77 %73 345 330 23 22 32 طالبة معمل رقم )6( 6

متوسط نسبة شغل املعامل
1710 2445 114 163 192 طالبة  6 معامل

 املجموع

57%الكيل %78

•   بدون احتساب ساعات التدريب ملكتب التدريب والتعليم املستدام
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تحديد مؤرشات تحليل نتائج التدريس يف كل تخصص علمي، وكذا نتائج مؤرشات تقويم الطالب ألداء األستاذ

أ – نسبة النجاح، ونسبة الطالب إىل األستاذ

أ/1/ نسبة النجاح، ومعدل الطالب إىل األستاذ حسب القسم األكادميي )الفصل األول(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة معدل عدد الطالب
القسم

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

33.6 %7 %93 336.0 22 314 السنة التحضريية

25 %16 %84 19.5 3.2 16 املستوى الثالث
علوم الحاسب

الحاسب 

اآليل

13 %1 %99 15.8 0.2 16 املستوى الخامس

27 %14 %86 56 7.6 48 املستوى الثالث
نظم املعلومات

19 %4 %96 26.5 1.2 25 املستوى الخامس

26 %9 %91 26.3 2.3 24 املستوى الثالث
تقنية املعلومات

10 %6 %94 6.8 0.3 6.5 املستوى الخامس

28 %7.10 %92.90 110.8 8.2 103 املستوى الثالث

إدارة 

األعامل

20 %6 %94 20.5 1.2 19 االستثامر

20 %1 %99 41.5 0.3 41 التمويل

15 %2 %98 14.8 0.3 15 التأمني

10 %2 %98 8.8 0.2 8.7 إدارة اإلمداد
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أ/2/ نسبة النجاح، ومعدل الطالب إىل األستاذ حسب القسم األكادميي )الفصل الثاين(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة معدل عدد الطالب
القسم

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

41 %6 %94 369.4 23.6 345.8 السنة التحضريية

14.8 %6 %94 14.8 0.8 14.0 املستوى الرابع
علوم الحاسب

الحاسب 

اآليل

12 %0 %100 14.4 0 14.4 املستوى السادس

25.2 %18 %86 50.3 8.7 43.3 املستوى الرابع
نظم املعلومات

20.3 %3 %97 23.0 0.7 22.3 املستوى السادس

26.2 %16 %84 26.2 4.0 22.2 املستوى الرابع
تقنية املعلومات

5.4 %0 %100 6.4 0 6.4 املستوى السادس

21.5 %6 %94 107.3 6.7 100.7 املستوى الرابع

إدارة 

األعامل

21.5 %0 %100 21.5 0 21.5 االستثامر

20.9 %2 %98 41.8 0.7 41.2 التمويل

15.2 %4 %96 15.2 0.7 14.5 التأمني

8.8 %4 %96 8.8 0.3 8.5 إدارة اإلمداد
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نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

33.9 %5.3 %94.7 339 18 321 إحصاء 1

33.9 %15.0 %85.0 339 51 288 رياضيات 1 2

33.4 %5.4 %94.6 334 18 316 مهارات حاسب آيل 3

33.2 %0.3 %99.7 332 1 331 مهارات التعليم والبحث 4

33.6 %7 %93 336.0 22 314 املعدل العام للفصل األول

ب/ نسبة النجاح ونسبة الطالب لألستاذ حسب املقرر

ب/1/ نسبة النجاح ونسبة الطالب لألستاذ حسب املقرر )الفصل األول(

ب/1/1 السنة التحضريية

ب/2/1/ قسم الحاسب اآليل )علوم الحاسب – املستوى الثالث(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

24.75 %35.0 %65.0 20 7 13 أساسيات الربمجة 1

23 %15.0 %85.0 20 3 17 تفاعل اإلنسان والحاسب 2

22.5 %5.3 %94.7 19 1 18 تنظيم الحاسب 3

26.3 %15.0 %85.0 20 3 17 شبكات الحاسب 4

25 %20.0 %80.0 20 4 16 مفاهيم قواعد البيانات 5

28.7 %5.6 %94.4 18 1 17 العقيدة اإلسالمية 6

25.0 %16.0 %84.0 19.5 3.2 16.3 معدل القسم للفصل األول
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ب/2/1/ قسم الحاسب اآليل )علوم الحاسب – املستوى الخامس(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

16 %0 %100 16 0 16 هندسة الربمجيات )2( 1

15 %6.7 %93.3 15 1 14 برمجة النوافذ 2

12 %0 %100 16 0 16 أنظمة التشغيل 3

4 %0 %100 16 0 16 مرشوع التخرج )1( 4

16 %0 %100 16 0 16 مقرر اختياري )الذكاء االصطناعي( 5

17.4 %0 %100 16 0 16 النظام االقتصادي يف اإلسالم 6

13.4 %1 %99 15.8 0.2 15.7 معدل القسم للفصل األول



28

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ب/2/1/ قسم الحاسب اآليل )نظم معلومات – املستوى الثالث(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

24.75 %26.4 %73.6 53 14 39 أساسيات الربمجة 1

29.5 %20.3 %79.7 59 12 47 أساسيات نظم املعلومات 2

26.3 %8.5 %91.5 59 5 54 شبكات الحاسب 3

25 %9.1 %90.9 55 5 50 مفاهيم قواعد البيانات 4

28.7 %3.7 %96.3 54 2 52 العقيدة اإلسالمية 5

26.9 %14 %86 56 7.6 48.4 معدل القسم للفصل األول

ب/2/1/ قسم الحاسب اآليل )نظم معلومات – املستوى الخامس(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

23 %0 %100 23 0 23 تحليل وتصميم النظم )2( 1

17 %10.7 %89.3 28 3 25 الربمجة املوجهة للكائنات 2

29 %6.9 %93.1 29 2 27 تصميم صفحات الويب 3

4 %0 %100 25 0 25 مرشوع التخرج )1( 4

24 %8.3 %91.7 24 2 22 إدارة مشاريع نظم املعلومات 5

17.4 %0 %100 30 0 30 النظام االقتصادي يف اإلسالم 6

19.07 %4 %96 26.5 1.2 25.3 معدل القسم للفصل األول



29

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ب/2/1/ قسم الحاسب اآليل )تقنية املعلومات – املستوى الثالث(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

26 %0 %100 26 0 26 تقنية التجارة اإللكرتونية 1

24.75 %26.9 %73.1 26 7 19 أساسيات الربمجة 2

28 %0 %100 28 0 28 أساسيات تقنية املعلومات 3

23 %19.2 %80.8 26 5 21 تفاعل اإلنسان والحاسب 4

22.5 %3.8 %96.2 26 1 25 تنظيم الحاسب 5

28.7 %3.8 %96.2 26 1 25 العقيدة اإلسالمية 6

25.5 %9 %91 26.3 2.3 24.0 معدل القسم للفصل األول



30

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ب/2/1/ قسم الحاسب اآليل )تقنية املعلومات – املستوى الخامس(

ب/3/1/ قسم إدارة األعامل )املستوى األول(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

17 %16.7 %83.3 6 1 5 الربمجة املوجهة للكائنات 1

6 %0 %100 6 0 6 أمن املعلومات 2

12 %0 %100 8 0 8 أنظمة التشغيل 3

4 %0 %100 8 0 8 مرشوع التخرج)1( 4

6 %16.7 %83.3 6 1 5 هندسة برمجيات )1( 5

17.4 %0 %100 7 0 7 النظام االقتصادي يف اإلسالم 6

10.4 %6 %94 6.8 0.3 6.5 معدل القسم للفصل األول

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

27.5 %0 %100 110 0 110 مبادئ املحاسبة املالية 1

27 %2.8 %97.2 108 3 105 مبادئ اإلدارة 2

27.5 %1.8 %98.2 110 2 108 مبادئ االقتصاد 3

30.25 %11.6 %88.4 121 14 107 مبادئ الرياضيات التجارية 4

28.25 %26.5 %73.5 113 30 83 مبادئ القانون التجاري 5

28.7 %0 %100 103 0 103 العقيدة اإلسالمية 6

28.2 %7.1 %92.9 110.8 8.2 102.7 معدل القسم للفصل األول



31

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ب/3/1/ قسم إدارة األعامل )االستثامر(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

20 %0 %100 20 0 20 مبادئ علم اإلحصاء التجاري 1

21 %4.8 %95.2 21 1 20 متويل الرشكات 2

21 %4.8 %95.2 21 1 20 متويل األسواق واملؤسسات 3

21 %9.5 %90.5 21 2 19 تحليل االستثامر 4

20 %15.0 %85.0 20 3 17 تقييم الرشكات 5

17.4 %0 %100 20 0 20 النظام االقتصادي يف اإلسالم 6

20.1 %6 %94 20.5 1.2 19.3 معدل القسم للفصل األول



32

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ب/3/1/ قسم إدارة األعامل )التأمني(

ب/3/1/ قسم إدارة األعامل )التأمني(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

15 %6.7 %93.3 15 1 14 مبادئ علم اإلحصاء التجاري 1

15 %0 %100 15 0 15 تشغيل التأمني 2

14 %0 %100 14 0 14 الحياة والتأمني الصحي 3

15 %0 %100 15 0 15 إدارة املخاطر 4

15 %6.7 %93.3 15 1 14 تأمني النقل 5

17.4 %0 %100 15 0 15 النظام االقتصادي يف اإلسالم 6

15.23 %2 %98 14.8 0.3 14.5 معدل القسم للفصل األول

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

19.5 %0 %100 39 0 39 مبادئ علم اإلحصاء التجاري 1

21 %2.4 %97.6 42 1 41 متويل الرشكات 2

21 %2.4 %97.6 42 1 41 متويل األسواق واملؤسسات 3

21 %0 %100 42 0 42 التمويل الدويل 4

21 %0 %100 42 0 42 تحليل القوائم املالية 5

17.4 %0 %100 42 0 42 النظام االقتصادي يف اإلسالم 6

20.15 %1 %99 41.5 0.3 41.2 معدل القسم للفصل األول



33

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ب/3/1/ قسم إدارة األعامل )إدارة إمداد(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

8 %0 %100 8 0 8 مبادئ علم اإلحصاء التجاري 1

9 %0 %100 9 0 9 تخطيط ورقابة إدارة سلسلة اإلمداد 2

9 %11.1 %88.9 9 1 8 عمليات التوزيع والنقل 3

9 %0 %100 9 0 9 اسرتاتيجيات العمليات اللوجستية 4

9 %0 %100 9 0 9 إدارة الجودة الشاملة 5

17.4 %0 %100 9 0 9 النظام االقتصادي يف اإلسالم 6

10.23 %2 %98 8.8 0.2 8.7 معدل القسم للفصل األول



34

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ب/2/ نسبة النجاح ومعدل الطالب لألستاذ حسب املقرر )الفصل الثاين(

ب/1/2 السنة التحضريية

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

42.3 %12 %88 381 47 334

لغة إنجليزية 2

لغة إنجليزية أكادميية 

وتخصصية

1

38.4 %15 %85 346 51 295 رياضيات 2 2

41.7 %5 %95 375 20 355 تطبيقات الحاسب اآليل 3

41.6 %0 %100 374 0 374 مهارات االتصال 4

41.2 %0 %100 371 0 371 الرتبية البدنية والصحية 5

41 %6 %94 369.4 23.6 345.8 معدل القسم للفصل الثاين

ب/2/2/ قسم الحاسب اآليل )علوم الحاسب – املستوى الرابع(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

14 %14 %86 14 2 12 هندسة الربمجيات )1( 1

14 %0 %100 14 0 14 الربمجة املوجهة للكائنات 2

16 %0 %100 16 0 16 أمن املعلومات 3

16 %6 %94 16 1 15 نظم إدارة قواعد البيانات 4

14 %14 %86 14 2 12 هياكل البيانات 5

15 %0 %100 15 0 15 النظام االجتامعي يف اإلسالم 6

14.8 %6 %94 14.8 0.8 14.0 معدل القسم للفصل الثاين



35

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ب/2/2/ قسم الحاسب اآليل )علوم الحاسب – املستوى السادس(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

4 %0 %100 16 0 16 مرشوع التخرج )2( 1

16 %0 %100 16 0 16 برمجة صفحات الويب 2

16 %0 %100 16 0 16 مقرر اختياري 3

17 %0 %100 17 0 17 مقرر اختياري 4

7 %0 %100 7 0 7 النظام السيايس يف اإلسالم 5

12 %0 %100 14.4 0 14.4 معدل القسم للفصل الثاين



36

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ب/2/2/ قسم الحاسب اآليل )نظم معلومات – املستوى الرابع(

ب/2/2/ قسم الحاسب اآليل )نظم معلومات – املستوى السادس(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

25 %20 %80 50 10 40 تحليل وتصميم النظم )1( 1

24 %38 %83 48 18 40 نظم إدارة قواعد البيانات 2

23 %17 %83 46 8 38 هياكل البيانات 3

24.5 %14 %86 49 7 42 هندسة الربمجيات 4

27.5 %16 %84 55 9 46 أنظمة التشغيل 5

27 %0 %100 54 0 54 النظام االجتامعي يف اإلسالم 6

25.2 %18 %86 50.3 8.7 43.3 معدل القسم للفصل الثاين

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

22 %0 %100 22 0 22 أمن املعلومات 1

22 %0 %100 22 0 22 نظم إدارة املعلومات 2

21 %10 %90 21 2 19 النمذجة واملحاكاة 3

22 %5 %95 22 1 21 تنقيب البيانات 4

4 %0 %100 20 0 20 مرشوع التخرج )2( 5

31 %3 %97 31 1 30 النظام السيايس يف اإلسالم 6

20.3 %3 %97 23.0 0.7 22.3 معدل القسم للفصل الثاين



37

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ب/2/2/ قسم الحاسب اآليل )تقنية املعلومات – املستوى الرابع(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

28 %21 %79 28 6 22 شبكات الحاسب 1

29 %17 %83 29 5 24 مفاهيم قواعد البيانات 2

28 %14 %86 28 4 24 تحليل وتصميم النظم 3

19 %26 %74 19 5 14 تصميم صفحات الويب 4

26 %15 %85 26 4 22 صيانة الحاسب 5

27 %0 %100 27 0 27 النظام االجتامعي يف اإلسالم 6

26.2 %16 %84 26.2 4.0 22.2 معدل القسم للفصل الثاين



38

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ب/2/2/ قسم الحاسب اآليل )تقنية املعلومات – املستوى السادس(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

5 %0 %100 5 0 5 أداة ومنذجة نظم الحاسب 1

3 %0 %100 3 0 3 هندسة املعرفة 2

4 %0 %100 9 0 9 مرشوع التخرج)2( 3

7 %0 %100 7 0 7 مقرر اختياري )2( 4

8 %0 %100 8 0 8 النظام السيايس يف اإلسالم 5

5.4 %0 %100 6.4 0 6.4 معدل القسم للفصل الثاين

ب/3/2/ قسم إدارة األعامل )املستوى الثاين(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

21.2 %1 %99 106 1 105 مبادئ إدارة سلسة التوريد 1

20.4 %6 %94 102 6 96 مبادئ نظم معلومات إدارية 2

21 %6 %94 105 6 99 مبادئ التسويق 3

22.8 %21 %79 114 24 90 مبادئ التأمني 4

22.8 %3 %97 114 3 111 مبادئ املالية واالستثامر 5

20.6 %0 %100 103 0 103 النظام االجتامعي يف اإلسالم 6

21.5 %6 %94 107.3 6.7 100.7 معدل القسم للفصل الثاين



39

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ب/3/1/ قسم إدارة األعامل )االستثامر(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

22 %0 %100 22 0 22 األساليب الكمية 1

21 %0 %100 21 0 21 تحليل األمان واملحافظ  االستثامرية 2

21 %0 %100 21 0 21 االستثامر البديل 3

21 %0 %100 21 0 21 تحليل مخاطر االستثامر والتمويل 4

22 %0 %100 22 0 22 التدريب العميل 5

22 %0 %100 22 0 22 النظام السيايس يف اإلسالم 6

21.5 %0 %100 21.5 0 21.5 معدل القسم للفصل الثاين



40

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ب/3/1/ قسم إدارة األعامل )التأمني(

ب/3/1/ قسم إدارة األعامل )التمويل(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

15 %0 %100 15 0 15 األساليب الكمية 1

15 %7 %93 15 1 14 تأمني املمتلكات والحوادث 2

15 %7 %93 15 1 14 تأمني املسؤولية 3

15 %13 %87 15 2 13 الجوانب القانونية يف التأمني 4

15 %0 %100 15 0 15 التدريب العميل 5

16 %0 %100 16 0 16 النظام السيايس يف اإلسالم 6

15.2 %4 %96 15.2 0.7 14.5 معدل القسم للفصل الثاين

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

21 %2 %98 42 1 41 األساليب الكمية 1

21 %7 %93 42 3 39 املحافظ املالية وتحليل األمان 2

21 %0 %100 42 0 42 النقود والبنوك 3

21 %0 %100 42 0 42
التمويل وتحليل مخاطر 

االستثامر
4

20.5 %0 %100 41 0 41 التدريب العميل 5

21 %0 %100 42 0 42 النظام السيايس يف اإلسالم 6

20.9 %2 %98 41.8 0.7 41.2 معدل القسم للفصل الثاين



41

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ب/3/1/ قسم إدارة األعامل )إدارة إمداد(

نسبة الطالب 

إىل االستاذ

النسبة عدد الطالب
املقرر م

الرسوب النجاح املجموع الراسبني الناجحني

8 %0 %100 8 0 8 األساليب الكمية 1

9 %22 %78 9 2 7 مناذج قرارات األعامل 2

9 %0 %100 9 0 9 إدارة املشرتيات والتوريد 3

9 %0 %100 9 0 9 قياس وتحكم األداء 4

9 %0 %100 9 0 9 التدريب العميل 5

9 %0 %100 9 0 9 النظام السيايس يف اإلسالم 6

8.8 %4 %96 8.8 0.3 8.5 معدل القسم للفصل الثاين



42

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ج /  نسب النجاح والرسوب الخارجة عن املعدالت املعتمدة

ج/1/ نسب النجاح األعىل من 95% يف املقررات الدراسية حسب املستوى والقسم التعليمي

)الفصل األول(

النسبة املقرر القسم

%99.7 مهارات التعليم والبحث السنة التحضريية

- - املستوى الثالث

علوم الحاسب

الحاسب 

اآليل

%100 هندسة الربمجيات )2(

املستوى الخامس

%100 أنظمة التشغيل

%100 مرشوع التخرج )1(

%100 مقرر اختياري )الذكاء االصطناعي(

%100 النظام االقتصادي يف اإلسالم

%96.3 العقيدة اإلسالمية املستوى الثالث

نظم املعلومات
%100 تحليل وتصميم النظم )2(

100%املستوى الخامس مرشوع التخرج )1(

%100 النظام االقتصادي يف اإلسالم

%100 تقنية التجارة اإللكرتونية

املستوى الثالث

تقنية املعلومات

%100 أساسيات تقنية املعلومات

%96.2 تنظيم الحاسب

%96.2 العقيدة اإلسالمية

%100 أمن املعلومات

املستوى الخامس
%100 أنظمة التشغيل

%100 مرشوع التخرج)1(

%100 النظام االقتصادي يف اإلسالم

%100 مبادئ املحاسبة املالية

املستوى الثالث

إدارة 

األعامل

%97.2 مبادئ اإلدارة

%98.2 مبادئ االقتصاد

%100 العقيدة اإلسالمية

%100 مبادئ علم اإلحصاء التجاري

االستثامر
%95.2 متويل الرشكات

%95.2 متويل األسواق واملؤسسات

%100 النظام االقتصادي يف اإلسالم

%100 مبادئ علم اإلحصاء التجاري

التمويل

%97.6 متويل الرشكات

%97.6 متويل األسواق واملؤسسات

%100 التمويل الدويل

%100 تحليل القوائم املالية

%100 النظام االقتصادي يف اإلسالم
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النسبة املقرر القسم

%100 تشغيل التأمني

التأمني

إدارة 

األعامل

%100 الحياة والتأمني الصحي

%100 إدارة املخاطر

%100 النظام االقتصادي يف اإلسالم

%100 مبادئ علم اإلحصاء التجاري

إدارة اإلمداد

%100 تخطيط ورقابة إدارة سلسلة اإلمداد

%100 اسرتاتيجيات العمليات اللوجستية

%100 إدارة الجودة الشاملة

%100 النظام االقتصادي يف اإلسالم

النسبة املقرر القسم

%95 تطبيقات الحاسب اآليل

100%السنة التحضريية مهارات االتصال

%100 الرتبية البدنية والصحية

%100 الربمجة املوجهة للكائنات

املستوى الرابع

علوم الحاسب

الحاسب 

اآليل

%100 أمن املعلومات

%100 النظام االجتامعي يف اإلسالم

%100 مرشوع التخرج )2(

املستوى السادس

%100 برمجة صفحات الويب

%100 مقرر اختياري

%100 مقرر اختياري

%100 النظام السيايس يف اإلسالم

%100 النظام االجتامعي يف اإلسالم املستوى الرابع

نظم املعلومات

%100 أمن املعلومات

املستوى السادس

%100 نظم ادارة املعلومات

%95 تنقيب البيانات

%100 مرشوع التخرج )2(

%97 النظام السيايس يف اإلسالم

%100 النظام االجتامعي يف االسالم املستوى الرابع

تقنية املعلومات

%100 أداة ومنذجة نظم الحاسب

املستوى السادس

%100 هندسة املعرفة

%100 مرشوع التخرج)2(

%100 مقرر اختياري )2(

%100 النظام السيايس يف اإلسالم

ج/2/ نسب النجاح األعىل من 95% يف املقررات الدراسية حسب املستوى والقسم التعليمي 

)الفصل الثاين(
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النسبة املقرر القسم

%99 مبادئ ادارة سلسة التوريد

املستوى الرابع

إدارة 

األعامل

%97 مبادئ املالية واالستثامر

%100 النظام االجتامعي يف اإلسالم

%100 األساليب الكمية

االستثامر

%100 تحليل األمان واملحافظ  االستثامرية

%100 االستثامر البديل

%100 تحليل مخاطر االستثامر والتمويل

%100 التدريب العميل

%98 األساليب الكمية

التمويل

%100 النقود والبنوك

%100 التمويل وتحليل مخاطر االستثامر

%100 التدريب العميل

%100 النظام السيايس يف اإلسالم

%100 األساليب الكمية 

100%التأمني التدريب العميل

%100 النظام السيايس يف اإلسالم

%100 األساليب الكمية

إدارة اإلمداد

%100 إدارة املشرتيات والتوريد

%100 قياس وتحكم األداء

%100 التدريب العميل

%100 النظام السيايس يف اإلسالم

ج/3/ نسب النجاح املنخفضة األقل من 35% يف املقررات الدراسية حسب املستوى والقسم التعليمي 

)الفصل األول(

النسبة املقرر القسم

ال يوجد السنة التحضريية

ال يوجد

املستوى الثالث
علوم الحاسب

الحاسب اآليل

املستوى الخامس

املستوى الثالث
نظم املعلومات

املستوى الخامس

املستوى الثالث
تقنية املعلومات

املستوى الخامس

ال يوجد

املستوى الثالث

إدارة األعامل

االستثامر

التمويل

التأمني

إدارة اإلمداد
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ج/4/ نسب النجاح املنخفضة األقل من 35% يف املقررات الدراسية حسب املستوى والقسم التعليمي 

)الفصل الثاين(

النسبة املقرر القسم

ال يوجد السنة التحضريية

ال يوجد

املستوى الرابع
علوم الحاسب

الحاسب اآليل

املستوى السادس

املستوى الرابع
نظم املعلومات

املستوى السادس

املستوى الرابع
تقنية املعلومات

املستوى السادس

ال يوجد

املستوى الرابع

إدارة األعامل

االستثامر

التمويل

التأمني

إدارة اإلمداد
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د/ نتائج تقييم الطلبة للمقررات الدراسية

د/1/ تقييم املقرر الدرايس الفصل الدرايس األول 1437/1436هـ

د/1/1 قسم الحاسب اآليل )علوم الحاسب - املستوى الثالث(

نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 20 20 أساسيات الربمجة 1

%100 20 20 تفاعل اإلنسان والحاسب 2

%100 19 19 تنظيم الحاسب 3

%100 20 20 شبكات الحاسب 4

%100 20 20 مفاهيم قواعد البيانات 5

%100 18 18 العقيدة اإلسالمية 6

نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 16 16 هندسة الربمجيات )2( 1

%100 15 15 برمجة النوافذ 2

%100 16 16 أنظمة التشغيل 3

%100 16 16 مرشوع التخرج )1( 4

%100 16 16
مقرر اختياري )الذكاء 

االصطناعي(
5

%100 16 16 النظام االقتصادي يف اإلسالم 6

د/1/1/ قسم الحاسب اآليل )علوم الحاسب – املستوى الخامس(
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نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%98 52 53 أساسيات الربمجة 1

%100 59 59 أساسيات نظم املعلومات 2

%100 59 59 شبكات الحاسب 3

%100 55 55 مفاهيم قواعد البيانات 4

%98 55 56 العقيدة اإلسالمية 5

د/1/1/ قسم الحاسب اآليل )نظم معلومات – املستوى الثالث(
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نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 23 23 تحليل وتصميم النظم )2( 1

%100 28 28 الربمجة املوجهة للكائنات 2

%100 29 29 تصميم صفحات  الويب 3

%100 25 25 مرشوع التخرج )1( 4

%100 24 24 إدارة مشاريع نظم املعلومات 5

%100 30 30 النظام االقتصادي يف اإلسالم 6

نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 26 26 أساسيات الربمجة 1

%100 26 26 تفاعل اإلنسان والحاسب 2

%100 28 28 أساسيات تقنية املعلومات 3

%100 26 26 تقنية التجارة االلكرتونية 4

%100 26 26 تنظيم الحاسب 5

%100 26 26 العقيدة اإلسالمية 6

د/1/1/ قسم الحاسب اآليل )نظم معلومات – املستوى الخامس(

د/1/1/ قسم الحاسب اآليل )تقنية املعلومات – املستوى الثالث(
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نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 6 6 الربمجة املوجهة للكائنات 1

%100 6 6 أمن املعلومات 2

%100 8 8 أنظمة التشغيل 3

%100 8 8 مرشوع التخرج )1( 4

%100 6 6
مقرر اختياري )1(

هندسة الربمجيات )1(
5

%100 7 7 النظام االقتصادي يف اإلسالم 6

د/1/1/ قسم الحاسب اآليل )تقنية املعلومات – املستوى الخامس(
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نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 110 110 مبادئ املحاسبة املالية 1

%100 108 108 مبادئ اإلدارة 2

%100 110 110 مبادئ االقتصاد 3

%100 121 121 مبادئ الرياضيات 4

%100 113 113 مبادئ القانون التجاري 5

%100 103 103 العقيدة اإلسالمية 6

نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 20 20 مبادئ االحصاء التجاري 1

%100 21 21 متويل الرشكات 2

%100 21 21 متويل األسواق واملؤسسات 3

%100 21 21 تحليل االستثامر 4

%100 20 20 تقييم الرشكات 5

%100 20 20 النظام االقتصادي يف اإلسالم 6

د/2/1/ قسم إدارة األعامل )املستوى الثالث(

د/2/1/ قسم إدارة األعامل )االستثامر(
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نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 39 39 مبادئ علم االحصاء التجاري 1

%100 42 42 متويل الرشكات 2

%100 42 42 متويل األسواق واملؤسسات 3

%100 42 42 التمويل الدويل 4

%100 42 42 تحليل القوائم املالية 5

%100 42 42 النظام االقتصادي يف اإلسالم 6

د/2/1/ قسم إدارة األعامل )التمويل(
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نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 15 15 مبادئ علم االحصاء التجاري 1

%100 15 15 تشغيل التأمني 2

%100 14 14 الحياة والتأمني الصحي 3

%100 15 15 إدارة املخاطر 4

%100 15 15 تأمني النقل 5

%100 15 15 النظام االقتصادي يف اإلسالم 6

نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 8 8 مبادئ علم االحصاء التجاري 1

%100 9 9
تخطيط ورقابة إدارة سلسلة 

اإلمداد
2

%100 9 9 عمليات التوزيع والنقل 3

%100 9 9
اسرتاتيجيات العمليات 

اللوجستية
4

%100 9 9 إدارة الجودة الشاملة 5

%100 9 9 النظام االقتصادي يف اإلسالم 6

د/2/1/ قسم إدارة األعامل )التأمني(

د/2/1/ قسم إدارة األعامل )إدارة إمداد(
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د/2/ تقييم املقرر الدرايس الفصل الدرايس الثاين 1437/1436هـ

د/1/2/ قسم الحاسب اآليل )علوم الحاسب – املستوى الرابع(

نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 14 14 هندسة الربمجيات )1( 1

%100 14 14 الربمجة املوجهة للكائنات 2

%100 17 17 أمن املعلومات 3

%93.75 15 16 نظم إدارة قواعد البيانات 4

%100 14 14 هياكل البيانات 5

%100 15 15 النظام االجتامعي يف اإلسالم 6



54

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 16 16 مرشوع التخرج )2( 1

%100 16 16 برمجة صفحات الويب 2

%100 16 16 مقرر اختياري 3

%100 19 19 مقرر اختياري 4

%100 17 17 النظام السيايس يف اإلسالم 5

د/1/2/ قسم الحاسب اآليل )علوم الحاسب – املستوى السادس(

نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 50 50 تحليل وتصميم النظم )1( 1

%96.9 63 65 نظم إدارة قواعد البيانات 2

%100 46 46 هياكل البيانات 3

%100 49 49 هندسة الربمجيات 4

%96.4 55 57 أنظمة التشغيل 5

%98.1 53 54 النظام االجتامعي يف اإلسالم 6

د/1/2/ قسم الحاسب اآليل )نظم معلومات – املستوى الرابع(
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نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 22 22 أمن املعلومات 1

%100 22 22 نظم إدارة املعلومات 2

%95.2 21 21 النمذجة واملحاكاة 3

%95.2 21 22 تنقيب البيانات 4

%100 24 24 مرشوع التخرج )2( 5

%93.5 29 31 النظام السيايس يف اإلسالم 6

د/1/2/ قسم الحاسب اآليل )نظم معلومات – املستوى السادس(
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نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%96 28 29 شبكات الحاسب 1

%100 32 32 مفاهيم قواعد البيانات 2

%100 27 27 تحليل وتصميم النظم 3

%100 19 19 تصميم صفحات الويب 4

%100 25 25 صيانة الحاسب 5

%100 27 27 النظام االجتامعي يف اإلسالم 6

نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 5 5 أداة ومنذجة نظم الحاسب 1

%100 19 19 هندسة املعرفة 2

%100 8 8 مرشوع التخرج)2( 3

%100 7 7 مقرر اختياري )2( 4

%100 8 8 النظام السيايس يف اإلسالم 5

د/1/2/ قسم الحاسب اآليل )تقنية املعلومات – املستوى الرابع(

د/1/2/ قسم الحاسب اآليل )تقنية املعلومات – املستوى السادس(
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نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%43 46 106 مبادئ إدارة سلسة التوريد 1

%42 45 106 مبادئ نظم معلومات إدارية 2

%42 45 106 مبادئ التسويق 3

%42 47 113 مبادئ التأمني 4

%40 46 114 مبادئ املالية واالستثامر 5

%44 45 102 النظام االجتامعي يف اإلسالم 6

د/2/2/ قسم إدارة األعامل )املستوى الرابع(
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نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 22 22 األساليب الكمية 1

%100 21 21
تحليل األمان واملحافظ 

االستثامرية
2

%100 21 21 االستثامر البديل 3

%100 21 21
تحليل مخاطر االستثامر 

والتمويل
4

%100 22 22 التدريب العميل 5

%100 22 22 النظام السيايس يف اإلسالم 6

نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 42 42 األساليب الكمية 1

%100 42 42 املحافظ املالية وتحليل األمان 2

%100 42 42 النقود والبنوك 3

%100 42 42
التمويل وتحليل مخاطر 

االستثامر
4

%100 41 41 التدريب العميل 5

%100 42 42 النظام السيايس يف اإلسالم 6

د/2/2/ قسم إدارة األعامل )االستثامر(

د/2/2/ قسم إدارة األعامل )التمويل(
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نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 15 15 األساليب الكمية  1

%100 15 15 تأمني املمتلكات والحوادث 2

%100 15 15 تأمني املسؤولية 3

%100 15 15 الجوانب القانونية يف التأمني 4

%100 15 15 التدريب العميل 5

%100 16 16 النظام السيايس يف اإلسالم 6

د/2/2/ قسم إدارة األعامل )التأمني(



60

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

نسبة املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املشاركني يف االستبيان عدد الطالب املسجلني املقرر م

%100 8 8 األساليب الكمية 1

%100 9 9 مناذج قرارات األعامل 2

%100 9 9 إدارة املشرتيات والتوريد 3

%100 9 9 قياس وتحكم األداء 4

%100 9 9 التدريب العميل 5

%100 9 9 النظام السيايس يف اإلسالم 6

د/2/2/ قسم إدارة األعامل )إدارة إمداد(
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٢.    أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم.

1/2 – تعبئة النامذج من رقم )13( حتى رقم )22(

منوذج رقم )13( 

أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم عام 1437/1436هـ )*(

اإلجاميل مدرس لغة معيد محارض أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
السنة

والجنس 

القسم

 )التخصص(

والجنسية
أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

يتبع عامدة السنة التحضريية  سعودي
 السنة

التحضريية
يتبع عامدة السنة التحضريية  غري سعودي

12 - 7 - 5 - - - سعودي

الحاسب اآليل

7 2 - - 5 - 2 2 غري سعودي

8 - 8 - - - - - سعودي
إدارة األعامل

10 5 - - 6 - 4 5 غري سعودي

2 - - - 2 - - - سعودي

املواد املساندة

6 - - - 1 - 5 - غري سعودي

22 - 15 - 7 - - - سعودي

اإلجاميل
23 7 - - 12 - 11 7 غري سعودي

52 15 19 18 اإلجاميل

)*( يجب أن يشمل هذا النموذج أعداد جميع املحارضين واملعيدين املبتعثني إىل داخل أو خارج اململكة 
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منوذج رقم )14(

أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم املتفرغني خالل العام 1437/1436هـ 

* ال يوجد
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منوذج رقم )15(

أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين حرضوا ندوات أو مؤمترات أو لقاءات علمية أو دورات تدريبية داخل اململكة عام 1437/1436هـ 

اإلجاميل

املجموع دورات تدريبية لقاء علمي مؤمتر ندوة
نوع 

املشاركة
الجهة / القسم

أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

11 11 - 5 5 - 4 4 - 1 1 - 1 1 حضور
الوكيالت 

ورئيسات األقسام
3 3 - 1 1 - 1 1 - - - - 1 1 املشاركة 

34 31 3 22 20 2 12 11 1 - - - - - حضور أعضاء هيئة 

تدريس قسم 

الحاسب اآليل 

2ومن يف حكمهم 2 - 2 2 - - - - - - - - - املشاركة

36 28 8 22 17 5 12 9 3 - - - - - حضور أعضاء هيئة 

تدريس قسم 

إدارة األعامل ومن 

11يف حكمهم 6 5 6 3 3 3 2 1 2 1 1 - - املشاركة 

9 9 - 8 8 - 1 1 - - - - - - حضور أعضاء هيئة 

تدريس قسم 

املواد املساندة 

1ومن يف حكمهم 1 - - - - 1 1 - - - - - - املشاركة 

90 79 11 57 50 7 29 25 4 1 1 1 1 0 حضور

اإلجاميل

17 12 5 9 6 3 5 4 1 2 1 1 1 1 0 املشاركة 

)*( يشمل هذا النموذج جميع الدورات التدريبية عدا الدورات املنفذة مبعهد اإلدارة العامة 

مرفق التفاصيل يف امللحقات
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منوذج رقم )16(

أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين حرضوا ندوات أو مؤمترات أو لقاءات علمية أو دورات تدريبية خارج اململكة عام 1437/1436هـ

اإلجاميل

املجموع دورات تدريبية لقاء علمي مؤمتر ندوة
نوع 

املشاركة
الجهة / القسم

أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

1 1 - 1 1 -
حضور 

فقط الوكيالت 

ورئيسات األقسام
- - - - - - املشاركة 

- - - - - -
حضور 

فقط
أعضاء هيئة 

تدريس قسم 

الحاسب اآليل 

-ومن يف حكمهم - - - - - املشاركة

1 1 - 1 1 -
حضور 

فقط
أعضاء هيئة 

تدريس قسم 

إدارة األعامل ومن 

1يف حكمهم - 1 1 - 1 املشاركة 

- - - - - -
حضور 

فقط
أعضاء هيئة 

تدريس قسم 

املواد املساندة 

-ومن يف حكمهم - - - - - املشاركة 

2 2 - 2 -
حضور 

فقط

اإلجاميل

1 - 1 - - 1 املشاركة 

)*(   مرفق التفاصيل يف امللحقات
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بيان بأعضاء هيئة التدريس املاركني يف الندوات واملؤمترات واللقاءات العلمية املنعقدة خالل العام داخل اململكة وخارجها.. 

موضحاً فيه اسم العضو ومسمى الندوة أو املؤمتر ...، وتاريخ ومكان االنعقاد ومدته، وحالة املشاركة )إلقاء بحث ومسامه، 

أو حضور فقط أو غريه ..(

نوع املشاركة املدة مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد اسم املؤمتر /الندوة / اللقاء اسم العضو

حضور 3 أيام
جامعة الريموك – 

األردن
28-30 متوز 2015

الرتاث اللغوي واألديب والنقدي العريب يف 

اآلداب العاملية

د. حورية بنت محمد 

العتيبي

)وكيلة الكلية لشؤون 

الربامج(
حضور 1 يوم كلية اآلداب 1437/7/19هـ أثر العربية يف فهم النصوص الرشعية

حضور
ساعة 

ونصف
كلية اآلداب 1436/12/28هـ

حلقة بحث بعنوان )البالغة بني التأصيل 

والتجديد- األسلوبية أمنوذجاًً(

د. منى بنت محمد 

الغامدي

)وكيلة الكلية للتطوير 

والتدريب والتعليم 

املستدام(

حضور
ساعة 

ونصف
كلية اآلداب 1437/1/26هـ

حلقة بحث بعنوان ) الحب والحرب يف 

الشعرية العربية(

إعداد وإلقاء ونقاش ساعتان كلية اآلداب 1437/2/24هـ
حلقة نقاشية بعنوان )خامتة البحث(موجهة 

لطالبات الدراسات العليا بكلية اآلداب

حضور ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/5/29هـ ملتقى ) قهوة تربوية(

رئاسة إحدى جلسات 

الندوة
1 يوم كلية اآلداب 1437/7/19هـ أثر العربية يف فهم النصوص الرشعية

حضور  ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 Education Café
د. إيناس بوفتح

)رئيسة قسم الحاسب اآليل(

حضور ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 Education Café
د. يرسيه عبد الجليل

)رئيسة قسمي إدارة األعامل 

واملواد املساندة(

إلقاء بحث

 Risk sharing vs

 Risk bearing and

 shifting: Evidence

 from Conventional

 and Islamic Banks

 of Mena region

 using Metafrontier

 Directional Distance

Functions

3 أيام

جامعة أم القرى-

اململكة العربية 

السعودية

5,6 و 7 مارس 

2016

املؤمتر العاملي األول للمرصفية و املالية 

ICIBF(اإلسالمية

د. محمد ميك بن 

جامعة

)أستاذ مساعد بقسم 

إدارة األعامل(
إلقاء بحث

 Economic, Political

 and Cultural

 proximity and

 Growth propagation:

 a network model

 with endogenous

proximity matrix

3 أيام القاهرة
21-19مارس 

2016

22nd ERF Conference

منتدى البحوث االقتصادية



66

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

إلقاء بحث

 Entrepreneurship

 Development

 Opportunities for

 Women in the

 Kingdom of Saudi

Arabia

3 أيام تركيا
12-18 مارس 

2016

4th International Conference on Liber-

al Arts & Social Sciences, ICOLASS’16

د. آنا خان

)أستاذ مساعد بقسم 

إدارة األعامل(

 Research Topic

  Literature Review

Presentation

 Corporate(

 Governance &

 Capital Structure:

 A Literature Review

)Study

day 1
 Prince Sultan

University, Riyadh

 26th October,

2015
Business Research Forum

م. مريم شاهد

CFA 

)محارض بقسم إدارة 

األعامل(
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بيان بالدورات التدريبية التي حرضها أعضاء هيئة التدريس سواء يف داخل اململكة أو خارجها.. موضحاً فيه موضوع الدورة، 

تاريخ بدايتها ومدتها، ومكان ودولة االنعقاد .. الخ

أوالً: سعادة الوكيالت ورئيسات األقسام

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

يومان كلية املجتمع بالدمام 23-1437/5/29هـ منهجية إعداد وتنفيذ الخطة االسرتاتيجية د. حورية بنت 

محمد العتيبي

)وكيلة الكلية 

ساعتانلشؤون الربامج( كلية املجتمع بالدمام 1437/6/13هـ لقاء مكتب املحاماة  أوبلون لحامية امللكية الفكرية

ساعتان كلية اآلداب 11/17/ 1436هـ ورشة عمل تقييم الزميل

د. منى بنت 

محمد الغامدي

)وكيلة الكلية 

للتطوير والتدريب 

والتعليم املستدام(

ساعتان كلية اآلداب 1437/2/20هـ توصيف املقرر وتقريره وفق النامذج الجديدة

ست 

ساعات
 كلية املجتمع بالدمام

4/21) ربيع الثاين( 

إىل 5/2 )جامدى 

األوىل(/1437هـ

الربنامج التثقيفي ملرشوع األيزو 9001

يومان كلية املجتمع بالدمام 23-1437/5/29هـ  منهجية إعداد وتنفيذ الخطة االسرتاتيجية

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/6/13هـ لقاء مكتب املحاماة  أوبلون لحامية امللكية الفكرية

3 ساعات كلية اآلداب بالدمام 1437/5/26هـ ورشة عمل الخطة االسرتاتيجية للشؤون االكادميية

4 أيام
عامدة التطوير الجامعي /جامعه 

الدمام
18-1436/6/21هـ

برنامج تطوير الكفايات األساسية يف التعليم والتعلم 

لألستاذ الجامعي

د. فوزيه الشمري

)وكيلة الكلية لشؤون 

الطالبات(

4 ساعات
عامدة التطوير الجامعي /جامعه 

الدمام
1436/1/13هـ ورشه املحارضة التفاعلية

2 ساعتان كلية العلوم بالدمام 1436/7/2هـ

دورة متقدمة يف نظام التعليم االلكرتوين باستخدام 

Masups يف العملية التعليمية وتحليل وتصدير واسترياد 

االختبارات.

2 ساعتان كلية اآلداب بالدمام 1437/1/2هـ
استخدام التقويم يف عملية التدريس وكيفية بناء جداول 

مواصفات االختبار

2 ساعتان
عامدة الجودة واالعتامد األكادميي 

/جامعه الدمام
1437/2/7هـ ورشة عمل "ضامن الجودة والتقويم الربامجي"

4 ساعات
عامدة التطوير الجامعي /جامعه 

الدمام
1437/4/11هـ فن املحارضة لألستاذ الجامعي

2 يومان
عامدة الجودة واالعتامد االكادميي 

/جامعه الدمام
23-1437/2/29هـ ورشة عمل "منهجية اعداد وتنفيذ الخطة االسرتاتيجية"

3 ساعات كلية اآلداب بالدمام 1437/5/26هـ ورشة عمل الخطة االسرتاتيجية للشؤون االكادميية
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أوالً: سعادة الوكيالت ورئيسات األقسام

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29هـ Education Café

د. ايناس بو فتح

)رئيسة قسم الحاسب 

اآليل(

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

3 ساعات كلية املجتمع بالدمام 23-1437/5/29 هـ Strategic Planning

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/06/22 هـ  Program Specification

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/05/29 هـ OPACE & SAMMUN

8 ساعات كلية املجتمع بالدمام
1437/4/21 هـ

1437/5/2 هـ
 Educational program for the ISO9001 project

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
The Pursuit of Excellence in Mentoring in High-

er Education

د. يرسيه عبدالجليل

)رئيسة قسمي إدارة 

األعامل والعلوم 

املساندة(

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/15 هـ  Building Test's specifications Schedule

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/02/28 هـ Peer Review

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
Planning & Implementation of Initial Self Evalu-

ation & self-Study

3 ساعات كلية املجتمع بالدمام 23-1437/5/29 هـ Strategic Planning

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/06/22 هـ  Program Specification

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/05/29 هـ OPACE & SAMMUN

8 ساعات كلية املجتمع بالدمام
1437/4/21 هـ

1437/5/2 هـ
 Educational program for the ISO9001 project

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/3/4 هـ Managing Time inside Classrooms
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ثانياً- أعضاء هيئة تدريس قسم الحاسب اآليل ومن يف حكمهم

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

يومان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

د. أحمد الحريب
ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self Evaluation

& self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

د. زياد الفواعري 
ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/06/22 هـ  Program Specification

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

د. لبنى العموري

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
The Pursuit of Excellence in Mentoring in High-

er Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/15 هـ  Building Test's specifications Schedule

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
Planning & Implementation of Initial Self Evalu-

ation & self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books
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ثانياً- أعضاء هيئة تدريس قسم الحاسب اآليل ومن يف حكمهم

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

م. روبينا خان

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher

Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self Evaluation

& self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

م. زينب املقبل

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/3/4 هـ Managing Time inside Classrooms

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/12 هـ
 Integrating Communication Skills in Academic

Curriculum

م. شادن مساعدة

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
The Pursuit of Excellence in Mentoring in High-

er Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/15 هـ  Building Test's specifications Schedule

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
Planning & Implementation of Initial Self Evalu-

ation & self-Study

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/06/22 هـ  Program Specification

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/05/29 هـ OPACE & SAMMUN
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ثانياً- أعضاء هيئة تدريس قسم الحاسب اآليل ومن يف حكمهم

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

م. عاليه الدورسي

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ
 Integrating Leadership Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher

Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/02/28 هـ Peer Review

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self Evaluation

& self-Study

3 ساعات كلية املجتمع بالدمام 23-1437/5/29 هـ Strategic Planning

8 ساعات كلية املجتمع بالدمام
1437/4/21

1437/5/2 هـ
 project Educational program for the ISO9001

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/09 هـ  Working in A Team

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

م. فدوى السليم

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/12 هـ
 Integrating Communication Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/07 هـ
 Cooperative learning as a  way to Student

Centered Class room

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in

Higher Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self

Evaluation & self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books
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ثانياً- أعضاء هيئة تدريس قسم الحاسب اآليل ومن يف حكمهم

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

م. كرميه مخلوف

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/12 هـ
 Integrating Communication Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
The Pursuit of Excellence in Mentoring in High-

er Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/15 هـ  Building Test's specifications Schedule

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/02/28 هـ Peer Review

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
Planning & Implementation of Initial Self Evalu-

ation & self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/05/29 هـ OPACE & SAMMUN

8 ساعات كلية املجتمع بالدمام
1437/4/21هـ 

1437/5/2 هـ
 Educational program for the ISO9001 project

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/09 هـ  Working in A Team

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 22-1436/4/23 هـ Thinking Court

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/12 هـ
 Integrating Communication Skills in Academic

Curriculum

م. لينه الرصايرة

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in

Higher Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/02/28 هـ Peer Review

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators
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ثانياً- أعضاء هيئة تدريس قسم الحاسب اآليل ومن يف حكمهم

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

م. مزنه الشمري

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/09 هـ  Working in A Team

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 22-1436/4/23 هـ Thinking Court

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/07 هـ
 Cooperative learning as a  way to Student

Centered Class room

م. مالك الخثالن

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in

Higher Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self

Evaluation & self-Study

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/05/29 هـ OPACE & SAMMUN

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

م. نداء بقشان

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/02/28 هـ Peer Review

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/06/22 هـ  Program Specification

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

م. ندى شعبان

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology
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4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

م. ندى شعبان

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in

Higher Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self

Evaluation & self-Study

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/05/29 هـ OPACE & SAMMUN

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

ع. العنود امليامن

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/12 هـ
 Integrating Communication Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ
 Integrating Leadership Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/09 هـ  Working in A Team

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 22-1436/4/23 هـ Thinking Court

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ  The Pursuit of Excellence in Mentoring in
Higher Education ع. ساره اليامي

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/15 هـ  Building Test's specifications Schedule

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

ع. شهد الشعالن

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/12 هـ  Integrating Communication Skills in Academic
Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ
 Integrating Leadership Skills in Academic

Curriculum
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ثانياً- أعضاء هيئة تدريس قسم الحاسب اآليل ومن يف حكمهم

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

ع. منى الشهري

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/07 هـ
 Cooperative learning as a  way to Student Centered

Class room

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher

Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/15 هـ  Building Test's specifications Schedule

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/02/28 هـ Peer Review

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self Evaluation

& self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/05/29 هـ OPACE & SAMMUN

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

ع. منريه املشاري

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
The Pursuit of Excellence in Mentoring in High-

er Education

ع. وعد الشعيبي
ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/15 هـ  Building Test's specifications Schedule

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
Planning & Implementation of Initial Self Evalu-

ation & self-Study
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ثالثاً- أعضاء هيئة تدريس قسم إدارة األعامل ومن يف حكمهم

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/12 هـ
 Integrating Communication Skills in Academic

Curriculum

د. إيناس بن صالح

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ
 Integrating Leadership Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher

Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/15 هـ  Building Test's specifications Schedule

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/02/28 هـ Peer Review

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self Evaluation

& self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/05/29 هـ OPACE & SAMMUN

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/3/4 هـ Managing Time inside Classrooms

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

د. آنا خان

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ
 Integrating Leadership Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in

Higher Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self

Evaluation & self-Study

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/06/22 هـ  Program Specification

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books
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ثالثاً- أعضاء هيئة تدريس قسم إدارة األعامل ومن يف حكمهم

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

د. سمريه خان

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher

Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self Evaluation

& self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ  The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher
Education

د. شحاته الغرايبه
ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ  Planning & Implementation of Initial Self
Evaluation & self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher

Education

د. شمس الدين 

برناط

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ  Planning & Implementation of Initial Self
Evaluation & self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتاند. فاروق التهتموين كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher Education

د. محمد الطاهر 

حليمي

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ  Planning & Implementation of Initial Self
Evaluation & self-Study
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ثالثاً- أعضاء هيئة تدريس قسم إدارة األعامل ومن يف حكمهم

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ  The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher
Education

د. محمد ميك بن 

جامعة

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ  Planning & Implementation of Initial Self
Evaluation & self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

م. اميان قمش

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/12 هـ
 Integrating Communication Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ
 Integrating Leadership Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/07 هـ
 Cooperative learning as a  way to Student

Centered Class room

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher

Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/15 هـ  Building Test's specifications Schedule

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/02/28 هـ Peer Review

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self

Evaluation & self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/05/29 هـ OPACE & SAMMUN

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/09 هـ  Working in A Team

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/3/4 هـ Managing Time inside Classrooms

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

م. رانيا أبو بكر

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support
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ثالثاً- أعضاء هيئة تدريس قسم إدارة األعامل ومن يف حكمهم

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم العضو

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

م. رانيا أبو بكر

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/12 هـ  Integrating Communication Skills in Academic
Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/07 هـ  Cooperative learning as a  way to Student
Centered Class room

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ  The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher
Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ  Planning & Implementation of Initial Self
Evaluation & self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

م. سامرين جفري

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ  Integrating Leadership Skills in Academic
Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ  The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher
Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ  Planning & Implementation of Initial Self
Evaluation & self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

م. سلوى رشاد

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics
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ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

م. سلوى رشاد

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/07 هـ  Cooperative learning as a  way to Student
Centered Class room

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ  The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher
Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/15 هـ  Building Test's specifications Schedule

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self

Evaluation & self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/05/29 هـ OPACE & SAMMUN

8 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/4/21هـ 
1437/5/2 هـ  project Educational program for the ISO9001

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/09 هـ  Working in A Team

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/3/4 هـ Managing Time inside Classrooms

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

م. مريم شاهد

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ  The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher
Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self

Evaluation & self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/05/29 هـ OPACE & SAMMUN

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

م. نافيديب كاور

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support
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ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

م. نافيديب كاور

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ
 Integrating Leadership Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher

Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self

Evaluation & self-Study

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/06/22 هـ  Program Specification

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

ع. أروى الخليفة

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/12 هـ
 Integrating Communication Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ  Integrating Leadership Skills in Academic
Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/03/12 هـ Course, Field Experience & Reports

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/06/22 هـ  Program Specification

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/09 هـ  Working in A Team

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

ع. العنود املغلوث

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ  Integrating Leadership Skills in Academic
Curriculum
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ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ع. العنود املغلوث
ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/09 هـ  Working in A Team

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 22-1436/4/23 هـ Thinking Court

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/3/4 هـ Managing Time inside Classrooms

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

ع. أمل الفريان

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ  Integrating Leadership Skills in Academic
Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

ع. جويريه 

التلمساين

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/12 هـ  Integrating Communication Skills in Academic
Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ
 Integrating Leadership Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher

Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/15 هـ  Building Test's specifications Schedule

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ  Planning & Implementation of Initial Self
Evaluation & self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/09 هـ  Working in A Team
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ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

ع. لولوه التويجري

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ  Integrating Leadership Skills in Academic
Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher

Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ  Planning & Implementation of Initial Self
Evaluation & self-Study

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/09 هـ  Working in A Team

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

ع. هاجر مسفر

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Using Educational Technology

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ
 Integrating Leadership Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
 The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher

Education
ع. شيخه اليوسف

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/15 هـ  Building Test's specifications Schedule
ع. ريوف املطوع

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café
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ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/07 هـ
 Cooperative learning as a  way to Student Centered

Class room د. أحالم سيد
ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/3/4 هـ Managing Time inside Classrooms

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/02/28 هـ Peer Review

ساعتاند. أمريه منصور كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/3/4 هـ Managing Time inside Classrooms

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

د. انجيل هانز

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ
 Integrating Leadership Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/07 هـ
Cooperative learning as a  way to Student Cen-

tered Class room

ساعتاند. لبنى املهدي كلية املجتمع بالدمام 1437/02/28 هـ Peer Review

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/3/4 هـ Managing Time inside Classrooms

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

م. شبانا تبسم

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  How Students Learn

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ Learning Environment  Classroom Management

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Learning Styles

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Students Support

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/03 هـ Professional Development and Ethics

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ
 Integrating Leadership Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
The Pursuit of Excellence in Mentoring in High-

er Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books
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ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ  The Pursuit of Excellence in Mentoring in
Higher Education

م. كوثر العثامن

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/15 هـ  Building Test's specifications Schedule

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/02 هـ Key Performance Indicators

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/16 هـ
 Planning & Implementation of Initial Self

Evaluation & self-Study

3 ساعات كلية املجتمع بالدمام 23-1437/5/29 هـ Strategic Planning

1 ساعة كلية املجتمع بالدمام 1437/06/22 هـ  Program Specification

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ Introduction to Higher Education

م. نهى لبني

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/01 هـ  Curriculum Alignment

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Teaching Strategies

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/11/02 هـ  Designing Learning Activities

4 ساعات كلية املجتمع بالدمام 1436/11/04 هـ Assessment & Constructive Feedback

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/12 هـ
 Integrating Communication Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/01/23 هـ
 Integrating Leadership Skills in Academic

Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/05/23 هـ
The Pursuit of Excellence in Mentoring in High-

er Education

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/02/28 هـ Peer Review

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/14 هـ  UOD Ranking

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/04/09 هـ OPACE & E- Books

منوذج رقم )17(

أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا عىل اتصال علمي خالل العام 1437/1436هـ

منوذج رقم )18(

أعداد أعضاء هيئة التدريس والباحثني الذين تم تسجيل براءات اخرتاع لهم خالل عام 1437/1436هـ

منوذج رقم )19(

أعداد أعضاء هيئة التدريس الحائزين عىل جوائز علمية خالل عام 1437/1436هـ

* ال يوجد

* ال يوجد

* ال يوجد
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منوذج رقم )20(

أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم الذين تم تعيينهم خالل عام 1437/1436هـ

اإلجاميل
املجموع مدرس لغة معيد محارض أستاذ مساعد

الجنسية
أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

6 6 5 1 سعودي

17 12 5 5 7 5 غري سعودي

منوذج رقم )21(

أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم الذين تم إعارتهم أو انتدابهم خالل عام 1437/1436هـ

الجهة املعار أو املنتدب إليها الدرجة العلمية العدد

كلية العلوم بالدمام أستاذ مساعد 1

معهد بيكرز معيد 2

سبب ترك الخدمة الدرجة العلمية العدد

استقال بناء عىل طلبه ومتت املوافقة تقديراً لظروفه الخاصة أستاذ مشارك 1

استقاال بناء عىل طلبهام ومتت املوافقة تقديراً لظروفهام الخاصة أستاذ مساعد 2

استقالت بناء عىل طلبها ومتت املوافقة تقديراً لظروفها الخاصة محارض 1

منوذج رقم )22(

أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم الذين تركوا الخدمة خالل عام 1437/1436هـ

2/2       ذكر الوسائل والسبل التي اتخذتها الكلية لتحقيق معدالت أستاذ / طالب املستهدفة وهي، )5:1( للكليات الطبية، )17:1( 

            للكليات العلمية، )22:1( للكليات النظرية.

استقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد.  •

التوسعة يف املباين ) املبنى الجديد(.  •
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3/2       بيان التوزيع اإلجاميل لساعات العمل االسبوعية لعضو هيئة التدريس ومن يف حكمه، بحسب مجاالت عمله املختلفة )تدريس، 

            بحوث، خدمة مجتمع، إرشاد أكادميي ..... الخ(

أوالً.  الوكيالت ورئيسات األقسام
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2
وكيلة كلية املجتمع بالدمام للربامج 

األكادميية
12 - 2 32 - 2 44

اللغة 

العربية

)أدب 

ونقد(

أستاذ 

مساعد
سعودية

د. حورية بنت 

محمد العتيبي

2
وكيلة كلية املجتمع للتطوير والتدريب 

والتعليم املستدام
2 - 2 32 - 12 205

اللغة 

العربية

)أدب 

ونقد(

أستاذ 

مساعد
سعودية

د. منى بنت 

محمد صالح 

الغامدي

2 وكيلة كلية املجتمع لشؤون الطالبات 2 - 4 95 - 4 75 بيئة نباتية
أستاذ 

مساعد
سعودية

د. فوزية 

الشمري

2

رئيسة قسم الحاسب اآليل• 

عضو اللجنة العلمية لقسم • 

الحاسب اآليل 

عضو لجنة تنسيق الخطط مع • 

كلية املجتمع بالقطيف 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

الحاسب اآليل

عضو بلجنة مرشوع األيزو• 

6 2  3 25 1 10 65
هندسة 

املعلومات

أستاذ 

مساعد
فرنسية

د. ايناس 

بوفتح

2

رئيسة قسم إدارة األعامل• 

رئيسة قسم العلوم املساندة• 

رئيس اللجنة العلمية• 

عضو املجلس االستشاري• 

عضو مجلس الكلية• 

6 - 3 30 - - - قانون
استاذ 

مساعد
أردنية

د. يرسيه عبد 

الجليل
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ثانياً .  أعضاء هيئة تدريس قسم الحاسب اآليل ومن يف حكمهم
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 2

عضو اللجنة العلمية لقسم • 

الحاسب اآليل   

عضو مبجلس قسم • 

الحاسب اآليل

عضو لجنة توصيف • 

مقررات قسم الحاسب 

اآليل

عضو لجنة تنسيق الخطط • 

مع كلية املجتمع بالقطيف

- 6 1 12 31 2 8 42
علوم 

حاسب

أستاذ 

مساعد
مرصي

د. أحمد أحمد 

الحريب

2 

عضو اللجنة العلمية لقسم • 

الحاسب اآليل  

عضو اللجنة التنسيقية • 

للرشاكة مع أرامكو

 عضو لجنة تنسيق الخطط • 

مع كلية املجتمع بالقطيف

عضو مبجلس قسم • 

الحاسب اآليل

- 6 2 11 66 1 9 59
تطبيقات 

الحاسب

أستاذ 

مساعد
أردين

د. زياد 

الفواعري

2

منسقة اللجنة العلمية • 

لقسم الحاسب اآليل 

 عضو لجنة تنسيق الخطط • 

مع كلية املجتمع بالقطيف 

عضو مبجلس قسم • 

الحاسب اآليل.

عضو اللجنة التنسيقية • 

للرشاكة مع أرامكو

رئيسة يف لجان الجودة • 

لربنامج الحاسب اآليل

مرشده أكادميية• 

2 6 3 7 129 3 10 72

الحاسب 

اآليل 

الصناعي

أستاذ 

مساعد
تونسية

د. لبنى محسن 

العموري

2 

مساعدة إدارية لوكيلة • 

القسم

مرشدة أكادميية     • 

رئيسة يف لجان الجودة • 

لربنامج الحاسب اآليل

- 6 4 6 103 1 5 56
حاسب 

آيل
محارض هندية م. روبينا خان

2 

منسقة االختبارات الفصلية • 

لقسم الحاسب اآليل 

مرشدة أكادميية

رئيسة نادي الحاسب اآليل• 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

الحاسب اآليل  

2 6 5 7 92 5 3 114
حاسب 

آيل
محارض سعودية

م. زينب حمزة 

مجيد املقبل
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ثانياً .  أعضاء هيئة تدريس قسم الحاسب اآليل ومن يف حكمهم

العمل 

البحثي
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2 

مساعد مدير مكتب إدارة • 

ضامن الجودة لقسم 

الحاسب اآليل 

مرشدة أكادميية • 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

الحاسب اآليل

2 6 1 8 4٨ 2 2 4 102

نظم 

معلومات 

ادارية

محارض أردنية 
م. شادن 

مساعدة

2

مساعد مدير مكتب إدارة • 

ضامن الجودة لقسم 

الحاسب اآليل 

مرشدة أكادميية • 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

الحاسب اآليل

2 6 1 2 3 3٧ 2 6 114
تقنية 

املعلومات
محارض سعودية

م. عالية أحمد 

الدورسي

2 

منسقة أكادميية ملكتب • 

التدريب والتعليم املستدام 

لقسم الحاسب اآليل

منسقة مشاريع التخرج• 

مرشدة أكادميية     • 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

الحاسب اآليل  

2 6 2 46 3٨ 1 9 10٨
علم 

الحاسوب
محارض أردنية

م. فدوى 

السليم

2 

وكيلة قسم الحاسب اآليل• 

عضو اللجنة التنسيقية • 

للرشاكة مع أرامكو

عضو لجان الجودة لربنامج • 

الحاسب اآليل

مرشدة أكادميية • 

2 6 2 6 ٨6 1 7 41
حاسب 

آيل
محارض تونسية

م. كرمية حامد 

مخلوف

2 

عضو يف نادي الحاسب • 

اآليل

عضو لجان الجودة لربنامج • 

الحاسب اآليل

مرشدة أكادميية• 

2 6 3 6 1٥4 3 5 ٧1
تكنولوجيا 

املعلومات
محارض أردنية

م. لينه 

الرصايرة

2 

مرشدة أكادميية • 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

الحاسب اآليل  

2 6 2 3 5 ٥٧ 5 3 ٧4

علوم 

حاسب 

آيل

محارض سعودية
م. مزنة حزام 

محمد الشمري
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ثانياً .  أعضاء هيئة تدريس قسم الحاسب اآليل ومن يف حكمهم
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2 

مديرة مكتب التدريب • 

والتعليم املستدام

عضو اللجنة التنسيقية • 

للرشاكة مع أرامكو

عضو لجان الجودة لربنامج • 

الحاسب اآليل  

 مرشدة أكادميية• 

2 6 1 2 3 34 2 6 100
حاسب 

آيل
محارض سعودية

م. مالك نارص 

الخثالن

2 

وكيلة قسم العلوم • 

املساندة

منسقة وحدة تقنيات • 

التعليم

مرشدة أكادميية     • 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

الحاسب اآليل

2 6 2 3 2 9٥ 2 4 9٨

علوم 

حاسب 

آيل

محارض سعودية
م. نداء عبدالله 

عمر بقشان

2 

مديرة مكتب ضامن • 

الجودة بقسم الحاسب 

اآليل

مرشدة أكادميية• 

2 6 3 4 49 3 4 10٨
حاسب 

آيل
محارض تونسية

م. ندى زهري 

شعبان

2 

منسقة وحدة املتابعة • 

للشؤون األكادميية               

مرشدة أكادميية• 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

الحاسب اآليل

2 6 4 4 11٧

علوم 

حاسب 

آيل

معيد سعودية
ع. العنود فهد 

امليامن

2 

مساعد اداري بوكالة • 

التطوير والتدريب 

والتعليم املستدام

علوم 

حاسب 

آيل

معيد سعودية ع. ساره اليامي

2 

منسقة وحدة الجداول ال• 

مركزية                                          

 منسقة وحدة االختبارات • 

املركزية

عضو نادي الحاسب اآليل• 

مرشدة أكادميية• 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

الحاسب اآليل

2 6 2 2 32
تقنية 

معلومات
معيد سعودية

ع. شهد 

سليامن 

الشعالن

2 

منسقة وحدة االحصاءات • 

و الدراسات                                              

مرشدة أكادميية• 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

الحاسب اآليل

2 6 1 4 92 4 4 99

علوم 

حاسب 

آيل

معيد سعودية

ع. منى 

عبدالرحمن 

الشهري
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ثانياً .  أعضاء هيئة تدريس قسم الحاسب اآليل ومن يف حكمهم
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مبتعثة 2
حاسب 

آيل
معيد سعودية

ع. منرية 

مشاري 

املشاري

2 

عضو يف لجان الجودة • 

لربنامج الحاسب اآليل.

مرشدة أكادميية• 

2 6 2 55
حاسب 

آيل
معيد سعودية

ع. نوره 

العتيبي

2 

عضو يف لجان الجودة • 

لربنامج الحاسب اآليل.

مرشدة أكادميية• 

2 6 3 68
حاسب 

آيل
معيد سعودية

ع. وعد 

الشعيبي

*  مراقبة: مراقبة حضور الطالبات يف قاعات املريئ للمحارضات التي يحارضها أعضاء هيئة التدريس من الرجال

ثالثاً- أعضاء هيئة تدريس قسم إدارة األعامل ومن يف حكمهم
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2 

وكيلة رئيسة قسم إدارة • 

األعامل والعلوم املساندة

عضو اللجنة العلمية بقسم • 

إدارة األعامل

عضو يف مجلس قسم إدارة • 

األعامل

عضو يف لجنة البحوث • 

العلمية

عضو مكتب التدريب • 

والتعليم املستدام 

عضو اللجنة التنسيقية • 

للرشاكة مع أرامكو

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل

2 6 7 203 12 111 محاسبة
أستاذ 

مساعد
تونسية

د. ايناس بن 

صالح
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ثالثاً- أعضاء هيئة تدريس قسم إدارة األعامل ومن يف حكمهم
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2 

عضوة اللجنة العلمية • 

بقسم إدارة األعامل

عضو مكتب التدريب • 

والتعليم املستدام

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل 

مرشدة أكادميية• 

رئيس نادي إدارة األعامل• 

2 6 10 214 9 ٥2
إدارة 

أعامل

أستاذ 

مساعد
هندية د. أنا خان

2

عضوة اللجنة العلمية • 

بقسم إدارة األعامل

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل 

عضو يف مجلس قسم إدارة • 

األعامل

مرشده أكادميية• 

2 6 10 1٥1 12 ٨٥ اقتصاد
أستاذ 

مساعد
هندية د. سمرية خان

2 

.عضو اللجنة العلمية • 

بقسم إدارة األعامل

عضو مجلس القسم• 

عضو اللجنة التنسيقية • 

للرشاكة االسرتاتيجية مع 

ارامكو

مرشف محور البنية • 

التحتية املساندة

6 9 33
إدارة 

أعامل

أستاذ 

مساعد
أردين

د. شحاته  

محمد الغرايبة

2 

.عضو اللجنة العلمية • 

بقسم إدارة األعامل 

عضو مجلس القسم إدارة • 

األعامل

عضو اللجنة التنسيقية • 

للرشاكة االسرتاتيجية مع 

أرامكو

عضو  محور خدمة • 

املجتمع والبحث العلمي

6 12 129 12 11٧ قانون
أستاذ 

مساعد
تونيس

د. شمس 

الدين برناط

2 

عضو اللجنة العلمية بقسم • 

إدارة األعامل

عضو مجلس القسم إدارة • 

األعامل

عضو اللجنة التنسيقية • 

للرشاكة مع أرامكو

مرشف محور السياق • 

املؤسيس

6 10 1٥2 12 ٨6
إدارة 

مالية

أستاذ 

مساعد
أردين

د. فاروق 

التهتموين



93

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

ثالثاً- أعضاء هيئة تدريس قسم إدارة األعامل ومن يف حكمهم

العمل 

البحثي
العمل اإلداري املكلف به
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د أ
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سا

ال الفصل الثاين الفصل األول

التخصص
الدرجة 

العلمية
الجنسية اسم العضو

ة*
قب
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سا

س
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تد
ال

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

ف*
رشا
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تد
ال

ت
لبا

طا
 ال
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ري
نظ

يل
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ري
نظ

2 

عضو اللجنة العلمية بقسم • 

إدارة األعامل

عضو مجلس القسم• 

عضو اللجنة التنسيقية • 

للرشاكة االسرتاتيجية مع 

أرامكو

مرشف محور دعم تعلم • 

الطلبة

6 9 121 9 39
هندسة 

صناعية

أستاذ 

مساعد
تونيس

د. محمد 

الطاهر حليمي

2 

عضو اللجنة العلمية بقسم • 

إدارة األعامل

عضو مجلس القسم• 

عضو اللجنة التنسيقية • 

للرشاكة االسرتاتيجية مع 

أرامكو

مرشف محور البنية • 

التحتية املساندة

6 12 96 12 11٧ رياضيات
أستاذ 

مساعد
تونيس 

د. محمد ميك 

بن جامعة

2 

ُمنسقة اللجنة العلمية • 

ملرشوع الكتاب الرقمي 

بقسم إدارة األعامل

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل  

منسقة اللجنة العلمية • 

للقسم  

4. مرشده أكادميية• 

2 6 1 12 114 9 6٨

نظم 

معلومات 

- تسويق

محارض تونسية م. اميان قمش

2 

ُمنسقة أكادميية يف مكتب • 

التدريب العميل يف قسم 

إدارة األعامل 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل 

مرشده أكادميية• 

2 6 8 20٥ 12 12٥ تسويق محارض أردنية
م. رانيا  ابو 

بكر

2 

منسقة سري االمتحانات • 

بقسم إدارة األعامل

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل

مرشده أكادميية• 

2 6 7 13 106 12 ٥3
موارد 

برشية
محارض هندية

م. سامرين 

جفري

2 

وكيلة قسم إدارة األعامل• 

مسؤولة مكتبة• 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل

2 6 6 63 9 64 مالية محارض تونسية  م. سلوى رشاد
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ثالثاً- أعضاء هيئة تدريس قسم إدارة األعامل ومن يف حكمهم

العمل 

البحثي
العمل اإلداري املكلف به

ي
دمي

كا
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شا
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ال الفصل الثاين الفصل األول
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الدرجة 
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قب
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2 

عضو مكتب التدريب • 

والتعليم املستدام 

عضو اللجنة التنسيقية • 

للرشاكة مع أرامكو

مساعد باحث مرشوع • 

الدراسة املسحية ملركز 

امللك عبد العزيز

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل  

نائب رئيس نادي إدارة • 

األعامل

2 6 2 12 266 9 63 مالية محارض باكستانية م. مريم شاهد

2 

مدير مكتب إدارة ضامن • 

الجودة واالعتامد األكادميي 

لقسم إدارة األعامل

عضو اللجنة التنسيقية • 

للرشاكة مع أرامكو

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل

2 6 4 104 6 29 تسويق محارض هندية
م. نافديب 

كاور

2 

مساعد مدير ملكتب • 

ضامن الجودة لقسم إدارة 

االعامل

عضو يف نادي إدارة األعامل• 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل 

عضو يف املجلس الطاليب • 

إلدارة األعامل 

مرشده أكادميية• 

2 6 6 12 - 101 محاسبة معيد سعودية
ع. أروى 

الخليفة

2 

مساعد إداري بقسم إدارة • 

اإلعامل

عضو يف نادي إدارة األعامل• 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل

ُمرشدة أكادميية• 

2 6 7 12 - ٨0

إدارة 

أعامل 

تسويق

معيد سعودية

ع. العنود 

املغلوث

)مبتعثة(

2 

رئيسة نادي إدارة األعامل• 

منسق أكادميي يف مكتب • 

التدريب العميل يف قسم 

إدارة األعامل

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل

مرشده أكادميية• 

2 6 10 12 - 106

نظم 

معلومات 

ادارية

معيد سعودية
ع. أمل الفريان

)مبتعثة(
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ثالثاً- أعضاء هيئة تدريس قسم إدارة األعامل ومن يف حكمهم

العمل 

البحثي
العمل اإلداري املكلف به
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دمي

كا
د أ
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ال الفصل الثاين الفصل األول
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2 

منسقة وحدة اإلرشاد • 

األكادميي 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل 

مرشده أكادميية• 

2 6 10 12 12 محاسبة معيد سعودية
ع. جويرية 

التلمساين

2 

منسقة املوقع االلكرتوين • 

واإلعالم الرقمي

وكيلة قسم إدارة األعامل • 

سابًقا

عضو يف نادي إدارة األعامل• 

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل

منسقة وحدة الدراسات• 

مرشده أكادميية• 

2 6 11 9 63 تسويق معيد سعودية
ع. لولوه 

التويجري

2 

منسقة يف وحدة اإلرشاد • 

األكادميي

عضو لجان الجودة لربنامج • 

إدارة األعامل

منسق أكادميي يف مكتب • 

التدريب العميل بقسم 

إدارة األعامل

مرشده أكادميية• 

2 6 12 94 مالية معيد سعودية

ع. هاجر 

مسفر

)مبتعثة(

عضو نادي إدارة األعامل 2 2 6 7 مالية معيد سعودية
ع.شيخه 

اليوسف

عضو نادي إدارة األعامل 2 2 6 8 مالية معيد سعودية
ع. ريوف 

املطوع

*   مراقبة: مراقبة حضور الطالبات يف قاعات املريئ للمحارضات التي يحارضها أعضاء هيئة التدريس من الرجال
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رابعاً.  أعضاء هيئة تدريس قسم العلوم املساندة ومن يف حكمهم
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العمل اإلداري املكلف به
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2 6 10 349 14 1٧4
دراسات 

إسالمية

أستاذ 

مساعد
مرصية

د. أمرية 

منصور السيد 

عبدالخالق

2 6 10 349
دراسات 

إسالمية

أستاذ 

مساعد
مرصية د. أحالم السيد

2 6 13 121 14 ٧9
لغة 

إنجليزية

أستاذ 

مساعد
هندية

د. انجيل 

هانس

2 6 14 21٥
دراسات 

إسالمية

أستاذ 

مساعد
أردنية

د. رائدة 

نصريات

2 6 12 349 14 1٧9
الرشيعة 

والقانون

أستاذ 

مساعد
سودانية

د. لبنه عبد 

الله املهدي

2 6 10 162 16 ٨3
لعة 

إنجليزية
محارض هندية

م. شبانا تبسم 

عمران سيد 

محمد

2 

مبتعثة )الفصل الدرايس األول(• 

منسقة وحدة الجودة واالعتامد • 

األكادميي بقسم إدارة األعامل

6 8 121 - -
لغوبات 

أدبية
محارض سعودية

م.  كوثر 

العثامن

2 6 16 162 16 ٨3

األدب 

اإلنجليزي 

املقارن

محارض سعودية
م. نهى رساج 

عمر لبني

*   مراقبة: مراقبة حضور الطالبات يف قاعات املريئ للمحارضات التي يحارضها أعضاء هيئة التدريس من الرجال
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٣.    االبــتـــعاث

منوذج رقم )23( 

أعداد املبتعثني الجدد عام 1437/1436هـ

منوذج رقم )24( 

أعداد املبتعثني عىل رأس البعثة عام 1437/1436هـ )*(

منوذج رقم )25(

أعداد املبتعثني عىل رأس البعثة موزعني حسب الدولة عام 1437/1436هـ )*(

منوذج رقم )26( 

أعداد املبتعثني الخريجني خالل عام 1437/1436هـ

اإلجاميل
املجموع أخرى التدريب املاجستري الزمالة الدكتوراه نوع 

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

5 4 1 خارجي

داخيل

5 4 1 مجموع

* ال يوجد
)*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة يف هذا النموذج  مع األعداد الواردة يف النموذج رقم )25(

* ال يوجد
)*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة يف هذا النموذج  مع األعداد الواردة يف النموذج رقم )24(

اإلجاميل
املجموع أخرى التدريب املاجستري الزمالة الدكتوراه نوع 

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

1 1 1 خارجي

داخيل

1 1 1 مجموع
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٤.    املناهج الدراسية وحتديثها وتطويرها.

1/4      ذكر االنجازات املتحققة فيام يخص افتتاح أقسام أو برامج دراسية أو أمناط تعليمية جديدة

2/4      ذكر اإلنجازات املتحققة فيام يخص تطوير وتحديث املناهج الدراسية واستخدام الوسائل التعليمية الحديثة

تفعيل األجهزة الذكية لتطوير العملية التعليمية.• 

تفعيل مرشوع الكتاب الرقمي بالقرار اإلداري رقم2/494 ص.ق تاريخ 1437/5/24ه.• 

تحديث توصيفات املقررات لكل املستويات وللمسارات الثالثة: وذلك استنادا إىل التغيريات التي تم الرفع بها من • 

قبل كلية املجتمع بالقطيف

تقديم مقرتح تغيري الخطة الدراسية للمسارات الثالثة لقسم الحاسب االيل بالتنسيق مع كلية املجتمع بالقطيف • 

تحديث توصيف الربنامج وتواصيف املقررات للمستويات كافة مبساراتها الثالث )نظم معلومات، علوم الحاسب، • 

تقنية املعلومات( وفق املالحظات الواردة من اللجنة الزائرة من عامدة الجودة باعتامد فعل واحد عند كتابة 

مخرجات التعلم

تحديث توصيف برنامج الحاسب اآليل وتحديث توصيفات مقررات املستوى السادس لقسم الحاسب اآليل: • 

وذلك بإضافة الجزء الخاص بالبند رقم 5 إىل جميع املقررات• 

اقرتاح الية وخطة زمنية ملراجعة خطة الحاسب االيل بكلية املجتمع بالقطيف: )توصيف الربنامج توصيفات املقررات(• 

برنامج الرشاكة مع رشكة أرامكو السعودية ، وقد تم إنجاز املرحلة األوىل وهي تقييم مدى مناسبة الربامج التعليمية • 

مع  يتواءم  مبا  املقررات  واستحداث  تطوير  وهي  الثانية  املرحلة  إىل  وسننتقل   ، السعودية  أرامكو  رشكة  يف  للعمل 

متطلبات رشكة أرامكو السعودية.

تفعيل رشاكة التدريب العميل لطالبات قسم إدارة األعامل مع رشكة أرامكو السعودية.• 
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3/4      ذكر الوسائل والسبل التي اتخذتها الكلية يف مجال رعاية الطلبة املوهوبني وتنمية قدراتهم العلمية

املشاركة يف املؤمتر الطاليب السابع.• 

املشاركة يف مسابقة درة الجامعة.• 

إكساب الطالبات مهارة التسويق من خالل مرشوع تسويقي لعدد من املشاريع الصغرية.• 

تعريف الطالبات مبتطلبات التأمني من خالل نشاط اقيم يف مستفى امللك فهد الجامعي.• 

منح الطالبات الفرصة لالبتكار واملشاركة الفعالة يف األنشطة املنهجية ابتداء من تنظيم الفعالية إىل تنفيذها وأمثلة • 

عىل ذلك:

إعداد فعالية حول مخاطر شبكات التواصل االجتامعي مقدمة من قبل طالبات املستوى الرابع علوم الحاسب • 

وطالبات املستوى السادس )نظم املعلومات( التابع ملقرر أمن املعلومات.

تصميم نظام من اعداد طالبات املستوى الرابع مسار نظم معلومات وتقنية معلومات وتحليله من خالل مقرر • 

تحليل وتصميم النظم.

عرض بعض طالبات املستوى السادس )علوم الحاسب( لفكرة وأهداف مرشوع تخرجهم للطالبات، ولإلطار • 

التدرييس ملعهد البسام للتدريب النسايئ، والتعريف بأهمية إدارة مشاريع التخرج داخل الكلية وخارجها.

االشرتاك الفاعل للطالبات يف نادي الحاسب اآليل، وذلك عن طريق رفع العديد من املقرتحات التي من شانها أن تنمي • 

قدرات الطالبة الفكرية واإلبداعية.
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٥.    مكتـبـــات اجلــامعة.

منوذج رقم )27(

عدد مقتنيات مكتبات الجامعة عام 1437/1436هـ

العدد البيان اسم املكتبة

742 الكتب

مكتبة كلية املجتمع بالدمام

- مطبوعات حكومية

20 دوريات

- مخطوطات

376 قواعد معلومات إلكرتونية

- رسائل جامعية مطبوعة

- رسائل جامعية عىل أقراص مضغوطة

- رسائل جامعية عىل مايكروفيتس

- أخرى )تذكر(

1120 اإلجاميل

منوذج رقم )28(

عدد الكتب التي تضمها مكتبات الجامعة عام 1437/1436هـ

مجموع املجلدات مجموع العناوين اسم املكتبة

744 453 مكتبة كلية املجتمع بالدمام

744 453 اإلجاميل

منوذج رقم )29(

أعداد الكتب املعارة وأعداد املستعريين من مكتبات الجامعة عام 1437/1436هـ

أعداد املستعريين الكتب املعارة اسم املكتبة

مجموع آخرون أساتذة طلبة مجموع أجنبي عريب
مكتبة كلية املجتمع بالدمام

186 2 111 73 186 186

منوذج رقم )30(

عدد رواد مكتبات الجامعة عام 1437/1436هـ

عدد الرواد اسم املكتبة

4832 مكتبة كلية املجتمع بالدمام

4832 اإلجاميل
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منوذج رقم )31(

توزيع إجاميل أعداد الكتب التي زودت بها مكتبات الجامعة عام 1437/1436هـ

إجاميل كتب إنجليزية كتب عربية اسم املكتبة

عدد الكتب عدد العناوين عدد الكتب عدد العناوين عدد الكتب عدد العناوين
مكتبة كلية املجتمع بالدمام

116 52 116 52

منوذج رقم )32(

أعداد قواعد املعلومات اإللكرتونية وعدد مرات الدخول عليها عام 1437/1436هـ

منوذج رقم )33(

أعداد قواعد املعلومات اإللكرتونية التي تم إضافتها عام 1437/1436هـ

تابع عامدة شؤون املكتبات

تابع عامدة شؤون املكتبات
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٦.    التعاون مع املؤسسات العلمية واجلهات احلكومية

منوذج رقم )34(

مذكرات )اتفاقيات( التفاهم املربمة مع الجهات العلمية عام 1437/1436هـ

* ال ينطبق

تاريخ بداية 

أو نهاية 

االتفاقية

سلبيات 

االتفاقية
إيجابيات االتفاقية

ما تم تنفيذه من بنود 

االتفاقية
بنود اتفاقية التفاهم

الجامعة أو الجهة 

التي تم إبرام 

مذكرة )اتفاقية( 

التفاهم معها

مجال مذكرة 

)اتفاقية( 

التفاهم

6/6/ 2016م

توفري فرص وظيفية 

لخريجات كلية 

املجتمع بالدمام

االنتهاء من إجراءات 

املقابلة الوظيفية من قبل 

رشكة أرامكو ومقاوليها مع 

خريجات الدفعة األوىل يف 

مقر كلية املجتمع.

تقييم مدى مناسبة الربامج 

التعليمية للعمل يف رشكة ارامكو 

السعودية

رشكة ارامكو 

السعودية

)تتمة ألعامل العام 

الجامعي 1435 – 

1436 هـ(

من 2016 - 

2018م 

تطوير الخطط 

الدراسية مبا يتواءم 

مع سوق العمل 

السعودية

جار العمل
تطوير واستحداث املقررات للربامج 

األكادميية

من 2016 - 

2018م 
جار العمل تطوير األدوات واألساليب التعليمية

من 2016 - 

2018م 

الوفاء مبتطلبات 

إحدى املقررات 

الدراسية من خالل 

تدريب نوعي يرفع 

مستوى مهارات 

الطالبات ويعدها  

لسوق العمل

جار العمل

استحداث معايري القبول والتدريب 

والتوظيف للطالبات:
A: VCGNEP EXPANSION

B: SPONSORSHIP PROGRAM

C: SUMMER PROGRAM

2016/8/4م
رفع كفاءة خريجات 

كلية املجتمع

يجري اآلن تدريب طالبات 

مقرر التدريب العلمي 

يف قسم إدارة األعامل 

من خالل برنامج أرامكو 

للتدريب التعاوين مبا يتفق 

مع خطة برنامج إدارة 

األعامل

اتاحة وتفعيل رشاكات التدريب 

العميل التعاوين للطالبات يف املسار 

املهني

مفتوحة

اكتساب خربات 

ومهارات تساهم يف 

رفع مستوى أعضاء 

الهيئة التعليمية 

واإلدارية يف الكلية

جار العمل

تبادل الخربات العملية املهنية 

من خالل الدورات وورش العمل 

واملؤمترات

مذكرات )اتفاقيات( التفاهم املربمة مع الجهات غري الحكومية عام 1437/1436هـ
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منوذج رقم )35(

التعاون العلمي مع املؤسسات العلمية داخل وخارج اململكة عام 1437/1436هـ

مجال التعاون
البلد التابع لها 

الجهة العلمية
اسم الجهة العلمية التي تم التعاون معها م

محكم

من 2010/6/21 وحتى تاريخه
أمريكا

Pattern Analyses and Application )Springer Journal(

د. أحمد الحريب
1

التأليف األردن
وزارة الرتبية والتعليم /قسم املناهج والكتب املدرسية

م. فدوى السليم
2

 Grailog: Graph-Logic

 Visualization of Ontologies and

Rules

كندا
.RuleML Inc

م. زينب املقبل
3

2015 Talents in Focus
اململكة العربية 

السعودية
كلية الجبيل الجامعية 4

منوذج رقم )36(

الجمعيات العلمية وأنشطتها خالل عام 1437/1436هـ

* تم التواصل مع جمعية كليات املجتمع للحصول عىل عضوية لجميع أعضاء الكلية.
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ثانيًا : البحوث والدراسات العلمية

منوذج رقم )37(

األبحاث والدراسات العلمية املنجزة أو املنشورة أو املقبولة للنرش عام 1437/1436هـ

اسم املجلة العلمية أو وعاء 

النرش

تاريخ اإلنجاز أو 

aالنرش
اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

مجلة كلية اآلداب جامعة امللك 

سعود
1437/8/1ه

د. حورية محمد العتيبي

)وكيلة كلية املجتمع للشؤون 

األكادميية(

التشكيل اللغوي يف شعر عروة بن حزام 1

مجلة كلية الدراسات اإلسالمية 

والعربية للبنات باإلسكندرية
2015

د. منى بنت محمد بن صالح 

الغامدي

)وكيلة كلية املجتمع للتطوير 

والتدريب والتعليم املستدام(

قراءة جديدة لجهود املربد يف رشوحه الشعرية يف 

كتابه الكامل
2

)بإنتظار الرد عىل التعديالت 

املطلوبة من قبل املحكم( مجلة 

كلية اآلداب جامعة امللك سعود

1436هـ
وظائف العنونة يف قصائد األطفال يف ديوان)كلامت 

خرض( للشاعر سليامن العيىس ، دراسة سيميايئ
3

تم ارساله إىل مجلة بجامعة أم 

القرى
1435هـ قدسية املكان يف شعر األطفال 4

 Journal of Accounting,

 Finance and Economics,

.Vol.5, No.1, pp.56-73

2015 September
Dr. Ines Ben Salah

)أستاذ مساعد – قسم إدارة األعامل(

 Market Valuation of Pension Plan

.Information: The Case of Canada
5

مجلة كلية الرتبية عدد عام 

2015
2015-10-20

د. أحالم محمد قنديل

)أستاذ مساعد – قسم املواد 

املساندة(

التدابري الوقائية من الحسد والعالجات الفاعلة له

دراسة موضوعية يف ضوء القرآن والسنة النبوية
6

 International Conference

 on Advances in Science &

Technology

8th-9Th Decem-

ber, 2015

Dr. Anna Khan

)أستاذ مساعد – قسم إدارة األعامل(

 5s- A workplace Quality Management 

System
7

Renewable & Sustainable

Energy Reviews
2015

Mohamed Mekki

Ben Jemaa

)أستاذ مساعد – قسم إدارة األعامل(

On the Causal Nexus of Road Transport CO2

Emissions and Macroeconomic Variables

:in Tunisia

Evidence from Combined Cointegration Tests

8

مجلة املنارة 2016

Dr. Farouq

Al Tahtamouni

)أستاذ مساعد – قسم إدارة األعامل(

Determinants of Tobin›s Q

)Case of Jordanian Banks(
9

 Jadara journal for studies

and research
2016

;Algaraibeh, Shehadeh

Malkawi,Nazem

)أستاذ مساعد – قسم إدارة األعامل(

 The Impact of Information Technology on

:Competitive

Advantage-Applied

study at Jordanian Tourist Companies

10

European Journal of Busi-

ness and

 Management ,Vol 7,No

12)2015

2015

Algaraibeh, Shehadeh,

Rokaya Albdareen

)أستاذ مساعد – قسم إدارة األعامل(

 Organizational Justice and Its Impact  On

  The Commitment Of Faculty Members To

:Work Ethics

 Empirical Study On Private Universities In

North Provinces

11
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منوذج رقم )38(

األبحاث العلمية الجاري إعدادها عام 1437/1436هـ

التاريخ املتوقع لالنتهاء من 

البحث أو الدراسة

تاريخ بدء البحث 

أو الدراسة
اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

1438ه 1437ه

د. حورية محمد العتيبي

وكيلة كلية املجتمع للشؤون 

األكادميية 

التفكري األسلويب يف توقيعات هارون الرشيد 1

شوال 1436هـ 2014/9/1 م

د. زياد محمود الفواعري

)أستاذ مساعد – قسم الحاسب 

اآليل(

 A novel supervised learning model

 for figures recognition by using neural

network

2

محرم 1437هـ 1435/10/1 هـ

د. أحمد الحريب

)استاذ مساعد – قسم الحاسب 

اآليل(

An Automatic System for Qur'an Part-of-

Speech Tagging
3

شوال 1436هـ 1436/1/1 هـ

د. أحمد الحريب

)استاذ مساعد – قسم الحاسب 

اآليل(

 Robust Face Recognition Using Boosted

Parameter-Based Combined Classifier
4

1437هـ 1436هـ
Dr. Farouq Altahtamouni

)أستاذ مساعد – قسم إدارة األعامل(
Determinants of Tobin's Q 5

1437هـ 1436هـ
Dr. Ines Ben Salah

)أستاذ مساعد – قسم إدارة األعامل(

 The Capital structure of Saudi Listed

 Firms: An Empirical Analysis Using

Dynamic Panel Model

6

تحت النرش 1433هـ

د. أحالم محمد قنديل

)أستاذ مساعد – قسم املواد 

املساندة(

دور السنة النبوية يف سد ذرائع الفاحشة  

واستئصال منابتها

دراسة موضوعية يف ضوء القرآن والسنة

7

أحاديث وآثار تتعلق برؤي النبي صيل الله عليه 

وسلم – وصحابته األطهار ( جمع وتوثيق ودراسة 

تحليلية

8

دور املامرسة العملية للسلوك اإليجايب يف تنمية 

املوارد البرشية للمجتمع املسلم ( دراسة من واقع 

السنة النبوية

9

4th international confer-

 ence on Liberal Arts and

 Social Sciences, organized

by, University Sains Malay-

sia in Cappadocia, Turkey

1437هـ
Dr. Anna Khan

)أستاذ مساعد – قسم إدارة األعامل(

 Entrepreneurship development 

 Opportunities for women in the Kingdom

of Saudi Arabia

10
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التاريخ املتوقع لالنتهاء من 

البحث أو الدراسة

تاريخ بدء البحث 

أو الدراسة
اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

بحث تحت التحكيم 1437هـ
,Salwa Charrad

)محارض بقسم إدارة األعامل(

 On the impact of managers and

 controllers bonuses and penalties on their

performances

11

2017 2016
د/ يرسية محمد عبد الجليل

)أستاذ مساعد – قسم إدارة األعامل(

أحكام املنافسة غري املرشوعة يف القانونني

االردين والبحريني – دراسة مقارنة
12

2017 2016
د/ يرسية محمد عبد الجليل

)أستاذ مساعد – قسم إدارة األعامل(

االطار القانوين لحوكمة الرشكات من خالل

قانون سوق األوراق املالية
13

منوذج رقم )39(

أعداد الكتب واملخطوطات واملوسوعات واملعاجم املنشورة خالل عام 1437/1436هـ

تصنيف املادة العلمية املنشورة تاريخ 

النرش
اسم الباحث

عنوان الكتاب أو املخطوطة أو 

املوسوعة أو املعجم
م

معجم موسوعة مخطوطة كتاب

√ 2015
فدوى عيىس تليالن السليم

)محارض بقسم الحاسب اآليل(

الحاسوب

للصف التاسع
1

منوذج رقم )40(

أعداد األبحاث املمولة من عامدة البحث العلمي عام 1437/1436هـ

مدة البحث مبلغ التمويل الكلية / الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

12 شهراً
38400

ريال
جامعة الدمام

د. زياد الفواعري

)أستاذ مساعد – قسم الحاسب اآليل(

د. أحمد الحريب

)أستاذ مساعد – قسم الحاسب اآليل(

تصميم وتنفيذ منوذج تنبؤ :مراقبة 

املخزون"
1

12 شهراً
48200

ريال
جامعة الدمام

د. أحمد الحريب

)أستاذ مساعد – قسم الحاسب اآليل(

د. زياد الفواعري

)أستاذ مساعد – قسم الحاسب اآليل(

االستخراج التلقايئ من الطرق الرسيعة 

والكشف عن التغيري من صور 

االستشعار عن بعد يف اململكة العربية 

السعودية

2

18 شهراً 21600 ريال جامعة الدمام
د. محمد الطاهر حليمي 

)أستاذ مساعد – قسم إدارة األعامل(

الدراسات االقتصادية والفنية لتثمني 

نفايات النسيج يف اململكة العربية 

السعودية 

3
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منوذج رقم )41(

أعداد األبحاث املمولة من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية عام 1437/1436هـ

منوذج رقم )42(

أعداد األبحاث املمولة من رشكات ومؤسسات القطاع الخاص عام 1437/1436هـ

منوذج رقم )43(

أعداد البحوث والدراسات واملقاالت املنشورة يف املجالت العاملية املصنفة )ISI - SCOPUS - ….. , وغريها ( عام 1437/1436هـ

منوذج رقم )44(

أعداد البحوث التعاقدية مع املعاهد االستشارية خالل عام 1437/1436هـ

* ال يوجد

* ال يوجد

* ال يوجد

* ال يوجد
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منوذج رقم )45(

األنشطة واملسابقات الدينية خالل عام 1437/1436هـ

منوذج رقم )46(

املحارضات والندوات واللقاءات الثقافية خالل عام 1437/1436هـ  

عدد الطلبة املستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

8 كلية املجتمع بالدمام / قسم العلوم املساندة دروس املصىل 1

2 عامدة شؤون الطالب مسابقة حفظ القرآن الكريم 2

عدد الطلبة املستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

22 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي ورشة تدريبية "حقوقي وواجبايت" 1

35 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي فن إدارة األزمات 2

18 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي عززي صحتك النفسية والجسدية 3

114 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي خلقي هويتي 4

18 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي ورشة الثقة بالنفس 5

41 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي ورشة عمل اتخاذ القرار 6

46 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي السرية الذاتية واملقابلة الشخصية 7

350 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي تهيئة الطالبات لالختبارات 8

15 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي ورشة العزو والدافعية 9

15 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي العزو السببي للنجاح والفشل األكادميي 10

19 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي الخطوات العملية إلثارة الدافعية يف ذايت 11

41 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي إدارة الضغوط من أجل النجاح 12

21 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي قيمة االحرتام والسوقيات العامة 13

12 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي العمل التطوعي بذور خري وحصاد سنابل 14

ثالثًا : أنشطة وخدمات الرعاية الطالبية
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عدد الطلبة املستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

16 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي إدارة الوقت 15

50 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي التوعية مبخاطر اإليذاء 16

21 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي فن اختيار الصديقة 17

11 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي كيف تكونني ايجابية ؟ 18

طالبات السنة التحضريية – 

طالبات قسمي الحاسب اآليل 

وإدارة األعامل )املستوى الرابع(.

كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد األكادميي فعالية التعريف بالتخصصات 19

طالبات كلية املجتمع بالدمام كلية املجتمع بالدمام / التعليم االلكرتوين اسبوع التعليم اإللكرتوين 20

طالبات كلية املجتمع بالدمام كلية املجتمع بالدمام / وحدة الخدمات الطالبية والتغذية املشاريع الصغرية 21

500 كلية املجتمع بالدمام / نادي إدارة األعامل مرشوع انهض 22

300 كلية املجتمع بالدمام / نادي إدارة األعامل املسابقة العلمية 23

150 كلية املجتمع بالدمام / قسم الحاسب اآليل Poster Day 24

31 كلية املجتمع بالدمام / قسم إدارة األعامل فعالية احمي نفسك 25

89 كلية املجتمع بالدمام / وحدة األنشطة الالمنهجية مسابقة أمجاد" عقول تخدم املجتمع 26

250 كلية املجتمع بالدمام / وحدة األنشطة الالمنهجية برنامج لنحيا بهم 27

9 كلية املجتمع بالدمام / تقنيات التعليم
 Cloud Computing & Microsoft Office

365
28

21 كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم املستدام "  " Excel Advanced أكسل متقدم 29

23 كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم املستدام دورة تعريفية بكامربدج 30

10 كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم املستدام Cisco 31

15 كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم املستدام دورة اسرتاتيجية البحث عن وظيفة 32

13 كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم املستدام دورة  الشخصية القيادية املتميزة 33

27 كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم املستدام دورة القواعد الذهبية الجتياز املقابلة الشخصية 34

10 كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم املستدام دورة الثقة بالنفس مفتاح النجاح 35

29 كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم املستدام دورة تطوير وتسويق الذات 36

17 كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم املستدام دورة مهارات االتصال الفعال 37
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عدد الطلبة املستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

120 كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم املستدام دورة ثالثية الحصول عىل وظيفه 38

30 كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم املستدام دورة حدد فكرة مرشوعك 39

17 كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم املستدام دورة السكرتاريا و ادارة املكاتب )2( 40

6 كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم املستدام دورة لغة انجليزية "املستوى الثالث" 41

26 كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم املستدام دبلوم الحاسب التطبيقي  4 42

•  مرفق رشح تفصييل يف امللحق

منوذج رقم )47(

املناسبات الوطنية والحفالت واللقاءات العامة خالل عام 1437/1436هـ

عدد الطلبة املستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

625 كلية املجتمع بالدمام / وحدة األنشطة الالمنهجية الجنادرية 1

250 كلية املجتمع بالدمام / وحدة األنشطة الالمنهجية إمضاء )الحفل الختامي لألنشطة 1436 – 1437 هـ( 2

86
كلية املجتمع بالدمام / مكتب التدريب والتعليم 

املستدام

حفل )النجاح.. تسبقه خطوة( تكريم الجهات التدريبية 

لطالبات إدارة األعامل يف مقرر التدريب العميل
3

13 كلية املجتمع بالدمام / املجلس االستشاري
لقاء املجلس االستشاري الطاليب التابع لكلية الجبيل 

الجامعية
4

30 كلية املجتمع بالدمام / نادي الحاسب اآليل
الحفل الختامي لنادي الحاسب اآليل )عرض كافة مشاريع 

التخرج(
5

70 كلية املجتمع بالدمام / نادي إدارة األعامل
Opening Ceremony

لنادي إدارة األعامل
6

120 كلية املجتمع بالدمام حفل تخرج الدفعة األوىل لطالبات الكلية )القطاف األول( 7

•  مرفق رشح تفصييل يف امللحق
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منوذج رقم )48(

الحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة خالل عام 1437/1436هـ )*(

عدد الطلبة املستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

طالبات كلية املجتمع 

بالدمام
كلية املجتمع بالدمام / وحدة إصدار البطاقات والخزائن حملة ارتداء  البطاقات الجامعية بكلية املجتمع  بالدمام 1

7 كلية املجتمع بالدمام / نادي إدارة األعامل Tree plantation drive /خدمة عامة 2

طالبات كلية املجتمع 

بالدمام
كلية املجتمع بالدمام / نادي الحاسب اآليل حملة التربع بأجهزة الحاسب اآليل 3

500 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي يوم املرأة العاملي 4

656 كلية املجتمع بالدمام / وحدة األنشطة الالمنهجية حملة األمانة "أنت مبرشة بالجنة ولكن" 5

243 كلية املجتمع بالدمام / وحدة العالقات العامة ملتقى املهنة 2016م 6

)*( تشمل معسكرات الخدمة العامة للحج، أنشطة الجوالة، مرشوع التربع بالدم، أسابيع الخدمة العامة مثل أسبوع الشجرة واملرور وغريها، .... وهكذا

•  مرفق رشح تفصييل يف امللحق

منوذج رقم )49(

الرحالت والزيارات واملعارض خالل عام 1437/1436هـ

عدد الطلبة املستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

13 كلية املجتمع بالدمام / اإلرشاد الجامعي
رحلة إىل كلية الجبيل للمشاركة يف النادي الثقايف وميض مع 

طالبات النادي اإلرشادي
1

7 كلية املجتمع بالدمام / نادي إدارة األعامل
مشاركة نادي إدارة األعامل يف مسابقة الرتكيز عىل املواهب 2015 

املقامة يف كلية الجبيل الجامعية
2

6 كلية املجتمع بالدمام / نادي إدارة األعامل رحلة لزيارة معرض مشاريع الطالبات يف كلية الجبيل الجامعية 3

23 كلية املجتمع بالدمام / وحدة األنشطة الالمنهجية
رحلة لرنسم البسمة 

زيارة مركز األمري سلطان للرعاية النهاية يف الدمام
4

500 كلية املجتمع بالدمام / وحدة األنشطة الالمنهجية "معرض انتاج" معرض االرس املنتجة بكلية املجتمع بالدمام 5

104
كلية املجتمع بالدمام / وحدة األنشطة الالمنهجية / 

نادي إدارة األعامل
رحلة إىل املركز الرتفيهي "شاطئ الجامعة" 6

17 كلية املجتمع بالدمام / وحدة األنشطة الالمنهجية زيارة معرض الكتاب األول بالحرم الجامعي 7

6 كلية املجتمع بالدمام / وحدة األنشطة الالمنهجية رحلة لحضور لقاء رياديي األعامل يف كلية الجبيل الجامعية 8

500 كلية املجتمع بالدمام / نادي إدارة األعامل معرض انهض )معرض ملشاريع الطالبات( بكلية املجتمع بالدمام 9

•  مرفق رشح تفصييل يف امللحق
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منوذج رقم )50(

األنشطة الفنية والرياضية خالل عام 1437/1436هـ

عدد الطلبة املستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

منوذج رقم )51(

عدد الوجبات الغذائية املقدمة للطلبة والطالبات خالل العام 1437/1436هـ

* ال ينطبق

منوذج رقم )52(

أعداد الطالب والطالبات املستفيدين من خدمات صندوق الطالب واملبالغ املرصوفة للعام 1437/1436هـ

املبالغ املرصوفة )بالريال( عدد املستفيدين نوع الخدمة

- - اإلعانات الشهرية

3500 ريال 4 اإلعانات املقطوعة

- - السلف

- - تدريب وتشغيل الطالب

- - دعم األنشطة الطالبية

- - اإلجاميل

• ال توجد مخصصات لطالبات كلية املجتمع من صندوق الطالب

منوذج رقم )53(

أعداد تذاكر السفر والعودة املرصوفة لطالب وطالبات الجامعة خالل العام 1436/1435هـ

مجموع طالبة طالب البيان

- - - الرحالت العلمية

- - - طالب املنح

- - - أخرى )تذكر(

- - - املجموع

• ال توجد مخصصات لطالبات كلية املجتمع من صندوق الطالب
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منوذج رقم )54(

عدد الوحدات السكنية والطالب املستفيدين منها خالل عام 1437/1436هـ

* ال ينطبق

اشارة إىل موافقة معايل مدير الجامعة رقم 303/42 )14052( بتاريخ 1437/3/9 هـ عىل ما اتخذه مجلس إدارة صندوق الطالب • 

بجلسته الثالثة والثالثون التي عقدت يوم الثالثاء 1437/1/28هـ، ورد يف البند )سابعاً( املوافقة عىل ما جاء بخطاب سعادة وكيلة 

شؤون برامج كلية املجتمع بالدمام بتاريخ 1437/1/12هـ بشأن تقليل رسوم تأجري خزائن الطالبات بكلية املجتمع بالدمام للعام 

الجامعي إىل )50 ريال( نظراً لعدم رصف مكافأة للطالبات. 

حيث أوىص املجلس باملوافقة عىل تأجري خزائن الطالبات برسوم وقدرها )50 ريال( للعام الجامعي لطالبات كلية املجتمع بالدمام 

والقطيف كونهن ال يستلمن مكافأة بدءاً من الفصل الدرايس الثاين 1436 / 1437 هـ.

منوذج رقم )55(

األندية الطالبية واألنشطة التي قدمتها خالل عام 1437/1436هـ

األنشطة التي قدمها خالل العام مجال نشاط النادي تاريخ إنشائه اسم النادي الطاليب م

ركن لتعريف الطالبة بنادي الحاسب اآليل.• 

تحفيز الطالبات عىل التربع باألجهزة • 

لصالح خدمة املجتمع.

فرز وتأهيل األجهزة املتربع بها.• 

عرض مشاريع طالبات الحاسب اآليل يف • 

مقرر مرشوع التخرج.

نادي طاليب تقني علمي تابع لقسم 

الحاسب اآليل بكلية املجتمع بالدمام، 

يعنى بعلوم الحاسب

اآليل وفروعه

1436/2/26 هـ نادي الحاسب اآليل 1

االجتامع األول ألعضاء نادي إدارة األعامل.• 

مشاركة نادي إدارة األعامل يف مسابقة • 

الرتكيز عىل املواهب 2015 املقامة يف كلية 

الجبيل الجامعية.

 • Students Motivation and

Achievement

رحلة لزيارة معرض مشاريع الطالبات يف • 

كلية الجبيل الجامعية

ورشة عمل كتابة السرية الذاتية• 

مرشوع انهض• 

 •Opening Ceremony

 • Beach trip in collaboration with

Student Affairs

 •Tree plantation drive

 •Personality development lecture

املسابقة العلمية• 

نادي طاليب إداري تابع لقسم إدارة 

األعامل بكلية املجتمع بالدمام، يهتم 

بتطوير الطالبات يف تخصصات إدارة 

األعامل 

1436/6/24 هـ نادي ادارة األعامل 2
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منوذج رقم )56(

الدورات والربامج التدريبية وبرامج التعليم املستمر املقدمة ألفراد ومؤسسات املجتمع عام 1437/1436هـ

عدد أعضاء هيئة 

التدريس املشاركني 

يف تقديم الدورة 

أو الربنامج

نوعية املستفيدين
عدد 

املستفيدين

مدة 

الدورة 

أو 

الربنامج

تاريخ الدورة 

أو الربنامج

مكان انعقاد 

الدورة أو الربنامج
اسم الدورة أوالربانامج م

1 أطفال 11 5 أيام
-1436/10/17

1436/10/21

جمعية العطاء 

النسائية الخريية 

بالقطيف للتدريب

برنامج الببلرش 1

1 رشكات 12 شهرين الفصل الثاين 
كلية املجتمع 

بالدمام

وضع الخطط التسويقية لعدد 

من سيدات أعامل سعوديات
2

3 رشكة 1 يوم واحد 7/30/ 1437هـ
رشكة دقة للتقنية 

والجودة السعودية

اعادة تأهيل املؤسسات و 

تحسني مستوى جودة منتجاتها 

وخدماتها

3

1
مراجعي املستشفى 

والزائرين
100

ست 

ساعات
1437/7/7هـ املستشفى الجامعي

رفع الوعي بأهمية التأمني 

وطرق الفائدة و الحامية 

لحقوق األفراد

4

1

طالبات املرحلة الثانوية 

يف املدرستني العارشة 

والتاسعة والعرشين

129 ساعتان 1437/6/29هـ
مرسح كلية املجتمع 

بالدمام
أثر مواقع التواصل االجتامعي 5

1

املتدربات واملدربات 

واإلداريات مبعهد 

البسام

21 ساعتان 1437/7/21هـ معهد البسام أهمية مشاريع التخرج 6

1

خريجات الجامعات 

مبختلف تخصصاتهم 

ومعلامت املدارس

40 12 ساعة 1437/5/27هـ
مدارس املباركية 

األهلية
صناعة معلم 7

رابــعًا : خـدمـة اجملتــمع
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منوذج رقم )57(

الندوات واملحارضات العامة املقدمة ألفراد ومؤسسات املجتمع عام 1437/1436هـ

عدد أعضاء هيئة 

التدريس املشاركني يف 

تقديم الندوة أو املحارضة

نوع املستفيدين
عدد 

املستفيدين

تاريخ الندوة 

أو املحارضة

مكان انعقاد الندوة 

أو املحارضة
اسم الندوة أو املحارضة م

1

د. منى بنت محمد الغامدي

)وكيلة الكلية للتطوير 

والتدريب والتعليم املستدام(

نخبة فتيات املجتمع 

املبدعات
20 1437/5/28هـ

جمعية وميض

املنطقة الرشقية/ الخرب

ورشة عمل بعنوان )أسس الكتابة 

لألطفال( ضمن برنامج مجتمع رقي 

)رابطة األديبات(

1

2
مرىض وزائري 

املستشفى
)100( 2016-4-14

مستشفى امللك فهد 

الجامعي

فعالية »احم نفسك«

Protect Yourself
2

منوذج رقم )58(

االستشارات والدراسات الفنية واملهنية املقدمة ملؤسسات وهيئات املجتمع عام 1437/1436هـ

التاريخ
الجهة املستفيدة من 

االستشارة أو الدراسة
االستشارة أو الدراسة املقدمة م

7/30/ 1437هـ
رشكة دقة للتقنية والجودة 

السعودية

اعادة تأهيل املؤسسات وتحسني مستوى جودة منتجاتها وخدماتها

وتقديم استشارة إدارية لتطوير األعامل يف املؤسسات املحلية

)د. محمد طاهر حليمي, د. محمد ميك بن جامعة, د. شحاتة مفلح الغرايبة(

1
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خامسًا : تنمية القوى العاملة وإدارة التشغيل

منوذج رقم )59(

1- الوظائف اإلدارية والفنية والصحية واملستخدمني واملعينون عىل بند أجور العامل عام 1437/1436هـ

املجموع بند أجور العامل املستخدمون
الوظائف 

الصحية )*(
الوظائف الفنية

الوظائف 

اإلدارية الجنسية

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

18 18 1 17 سعودي

1 1 1 غري سعودي

19 19 1 18 املجموع

)*( الوظائف الصحية )أطباء ، ممرضون ، فنيو مختربات ....(
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ب- التعاقد عىل برنامج التعليم املوازي - التعاقد مع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع - رشكة املشري »األمن« – رشكة الرميح 

»الدعم الفني« - رشكة رساكو »الخدمات والصيانة » لعام 1437/1436هـ

املجموع

إدارة 

التجهيزات 

بالجامعة

مكتب 

التدريب

رشكة 

اليوسف

)األمن(

الخدمات 

والصيانة

)رساكو(

الدعم الفني

)الرميح(

التعاقد 
مع كلية 
الدراسات 
التطبيقية 
وخدمة 
املجتمع

التعاقد 

عىل برنامج 

التعليم 

املوازي
الجنسية

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

35 35 1 2 10 3 2 4 13 سعودي

غري 
سعودي

35 35 1 2 10 3 2 4 13 املجموع
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منوذج رقم )60(

اإلداريون والفنيون حسب املؤهل عام 1437/1436هـ )*(

املجموع أخرى
دبلوم 

متوسط
بكالوريوس ماجستري دكتوراه

الجنسية الفئة

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

19
18 2 4 12 سعودي الوظائف الحكومية

)اإلداريون والفنيون(
أ

1 1 غري سعودي

13
13 1 11 1 سعودي التعاقد عىل برنامج 

التعليم املوازي

ب

غري سعودي

10
10 1 7 2 سعودي رشكة املشري

غري سعودي-اليوسف-

2
2 1 1 سعودي الدعم الفني

غري سعودي)الرميح(

3
3 3 سعودي الخدمات والصيانة

غري سعودي)رساكو(

4
4 3 1 سعودي التعاقد مع كلية 

الدراسات التطبيقية 

غري سعوديوخدمة املجتمع

2
2 2 سعودي

مكتب التدريب
غري سعودي

1
1 1 سعودي إدارة التجهيزات 

غري سعوديبالجامعة

54 54 7 13 31 3 املجموع

)*( ال يدخل ضمن هذا النموذج أعضاء هيئة التدريس  

)*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة بهذا النموذج مع األعداد الواردة بالنموذج )59(
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منوذج رقم )61(

اإلداريون والفنيون حسب الجنسية عام 1437/1436هـ )*(

اإلداريون والفنيون
الدولة

مجموع أنثى ذكر

53 53 اململكة العربية السعودية

1 1 األردن

54 54 املجموع

)*( يجب أن يتطابق العدد الوارد يف هذا النموذج مع األعداد الواردة بالنموذج رقم )59( ، )60(
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منوذج رقم )62(

الدورات التدريبية التي حصل عليها موظفو الجامعة داخل اململكة خالل عام 1437/1436هـ )*(

الكلية / الجهة 

التابع لها املوظف

عدد املوظفني 

الذين تم تدريبهم
تاريخ الدورة مكان انعقاد الدورة اسم الدورة م

كلية املجتمع بالدمام 1 27-1437/2/28هـ معهد اإلدارة العامة / الفرع النسوي بالرياض برنامج تحفيز املوظفني 1

كلية املجتمع بالدمام 1 17-1437/02/19هـ معهد اإلدارة العامة / الفرع النسوي بالرياض برنامج إدارة النزاع يف بيئة العمل 2

كلية املجتمع بالدمام 1 12-1437/3/13هـ معهد اإلدارة العامة / الفرع النسوي بالرياض برنامج املحاسبة الحكومية يف الفروع 3

كلية املجتمع بالدمام 1 20-1436/8/22هـ معهد اإلدارة العامة / الفرع النسوي بالرياض برنامج مبادئ املحاسبة املالية  4

كلية املجتمع بالدمام 1 1437/7/24هـ معهد اإلدارة العامة / الفرع النسوي بالرياض
تطوير صفحات الويب بلغة 

HTML5
5

كلية املجتمع بالدمام 1 20-1436/08/22هـ معهد اإلدارة العامة / الفرع النسوي بالرياض برنامج اإلجازات  6

كلية املجتمع بالدمام 1 1436/8/6هـ معهد اإلدارة العامة / الفرع النسوي بالرياض
تنمية مهارات استخدام اإلنرتنت يف 

املكتبات
7

)*( ال يدخل ضمن هذا النموذج أعضاء هيئة التدريس

منوذج رقم )63(

الدورات التدريبية التي حصل عليها موظفو الجامعة خارج اململكة خالل عام 1437/1436هـ

* ال يوجد

منوذج رقم )64(

الدورات التدريبية التي حصل عليها املوظفون داخل الجامعة خالل عام 1436/1435هـ )*(

الكلية / الجهة التابع 

لها املوظف

عدد املوظفني 

الذين تم تدريبهم
تاريخ الدورة اسم الدورة م

كلية املجتمع بالدمام 16 1437/2/29هـ Thinking Court 1

كلية املجتمع بالدمام 10 1437/6/15هـ Microsoft Outlook 2013 ورشة تدريبية لربنامج 2

كلية املجتمع بالدمام 1 1437/06/29هـ Education Café 3

كلية املجتمع بالدمام 1 2015/11/05م Integrating Leadership Skills in academic Curriculum 4

كلية املجتمع بالدمام 1 1436/11/2هـ اإلعارة اإللكرتونية عىل نظام سيمفوين 5

كلية املجتمع بالدمام 6 1436/12/29هـ e-Morasalat الربنامج التأهييل الستخدام نظام االتصاالت اإلدارية اإللكرتوين 6

كلية املجتمع بالدمام 6
من04/21-

1437/5/2هـ
الربنامج التثقيفي ملرشوع األيزو 9001  7

كلية املجتمع بالدمام 1 1437/12/29هـ التخطيط لصناعة األفالم 8

كلية املجتمع بالدمام 5 18-1437/6/19هـ الشخصية القيادية املتميزة 9

كلية املجتمع بالدمام 2 12-1437/5/13هـ القواعد الذهبية الجتياز املقابلة الشخصية 10

كلية املجتمع بالدمام 1 1437/2/28هـ تقييم الزميل 11

كلية املجتمع بالدمام 2 2015/11/23م ILFN-ITLv3 دورة 12
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الكلية / الجهة التابع 

لها املوظف

عدد املوظفني 

الذين تم تدريبهم
تاريخ الدورة اسم الدورة م

كلية املجتمع بالدمام 2 2015/12/6م  ISOA-ITIL-Service Capability دورة 13

كلية املجتمع بالدمام 4 1437/12/27هـ كيف تصنع فكرة لفيلمك 14

كلية املجتمع بالدمام 2 1436/12/1هـ كيفية االستفادة من مصادر الكرتونية عىل موقع الجامعة 15

كلية املجتمع بالدمام 1 1437/2/12هـ برنامج ملهمون )تحكم يف مستقبلك( 16

كلية املجتمع بالدمام 2 1437/2/12هـ
محارضة مهارات القرن الحادي والعرشين وحاجتها لسوق العمل 

)برنامج ملهمون(
17

كلية املجتمع بالدمام 1 1437/6/15ھ ورشة عمل بناء جدول مواصفات االختبار 18

كلية املجتمع بالدمام 4 23-1437/5/29هـ ورشة عمل منهجية إعداد وتنفيذ الخطة االسرتاتيجية 19

كلية املجتمع بالدمام 1 2016/4/13م ورشة عمل مهارات اتخاذ القرار الفعال 20

كلية املجتمع بالدمام 15 1437/1/9هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق 21

)*( ال يدخل ضمن هذا النموذج أعضاء هيئة التدريس 

بيان بالدورات التدريبية التي حرضها أعضاء الهيئة اإلدارية بكلية املجتمع بالدمام يف العام الجامعي 1436 – 1437 هـ

أعضاء الهيئة اإلدارية

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم عضو الهيئة اإلدارية

8ساعات كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21هـ كورت التفكري الجوزاء اليف محمد املهاشري

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق
هديل نبيل أحمد العمري

8ساعات كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق
الريم فيصل محمد القو

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/12/27 هـ كيف تصنع فكرة لفيلمك

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/12/27 هـ كيف تصنع فكرة لفيلمك

حنان عبدالله عبدالرحمن 

املطلق
ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/12/29 هـ التخطيط لصناعة األفالم

يومان
معهد اإلدارة العامة / الفرع 

النسوي بالرياض
27-1437/2/28 هـ برنامج تحفيز املوظفني

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق

رقية حسن ابراهيم الدولة
8ساعات كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/12/1 هـ
كيفية االستفادة من مصادر الكرتونية عىل موقع 

الجامعة

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق

ضحى عفيف سعد العمريي

8ساعات كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري

8ساعات كلية املجتمع بالدمام
من 04/21-

1437/5/2 هـ
الربنامج التثقيفي ملرشوع األيزو9001

6ساعات كلية املجتمع بالدمام 23-1437/5/29 هـ
ورشة عمل منهجية إعداد وتنفيذ الخطة 

االسرتاتيجية

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق
علياء ابراهيم أحمد الدولة

4ساعات كلية املجتمع بالدمام 18-1437/6/19 هـ الشخصية القيادية املتميزة
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أعضاء الهيئة اإلدارية

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم عضو الهيئة اإلدارية

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/06/29 هـ Education Café

مي عبدالخالق الكتبي

6ساعات كلية املجتمع بالدمام من04/21-1437/5/2 هـ الربنامج التثقيفي ملرشوع األيزو9001 

6ساعات كلية املجتمع بالدمام 23-1437/5/29 هـ
ورشة عمل منهجية إعداد وتنفيذ الخطة 

االسرتاتيجية

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/12/27 هـ كيف تصنع فكرة لفيلمك

8ساعات كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري

3أيام
معهد اإلدارة العامة / الفرع 

النسوي بالرياض
17-1437/02/19 هـ برنامج إدارة النزاع يف بيئة العمل

يوم

عامدة تطوير التعليم الجامعي/ 

قاعة املؤمترات باملدينة الجامعية 

بالراكة

1437/2/12 هـ
محارضة مهارات القرن الحادي والعرشين وحاجتها 

لسوق العمل ) برنامج ملهمون(

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/2/28 هـ تقييم الزميل

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 2015/11/5 م  Integrating Leadership Skills in academic
Curriculum

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/6/15ھ ورشة عمل بناء جدول مواصفات االختبار

يوم واحد املدينة الجامعية بالراكة 1436/12/29 هـ
الربنامج التأهييل الستخدام نظام االتصاالت اإلدارية 

e-Morasalat اإللكرتوين

يوم واحد املدينة الجامعية بالراكة 1436/12/29 هـ
الربنامج التأهييل الستخدام نظام االتصاالت اإلدارية 

e-Morasalat اإللكرتوين ندى حسن الشهري

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق

8ساعات كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري ملى محمد صالح الصالحي

8ساعات كلية املجتمع بالدمام من04/21-1437/5/2 هـ الربنامج التثقيفي ملرشوع األيزو9001
ناهد عيل سعيد الزهراين

6ساعات كلية املجتمع بالدمام 23-1437/5/29 هـ ورشة عمل منهجية إعداد وتنفيذ الخطة 
االسرتاتيجية

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق

فاطمة إبراهيم الغنام

8ساعات كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري

يومان
معهد اإلدارة العامة / الفرع 

النسوي بالرياض
12-1437/3/13 هـ برنامج املحاسبة الحكومية يف الفروع

يومان
معهد اإلدارة العامة / الفرع 

النسوي بالرياض
20-1436/8/22 هـ برنامج مبادئ املحاسبة املالية

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق سهري عبدالله السليامن

يوم واحد املدينة الجامعية بالراكة 1436/12/29 هـ الربنامج التأهييل الستخدام نظام االتصاالت اإلدارية 
e-Morasalat  اإللكرتوين منى عمر العمر

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق

8ساعات كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري
هند محمد عبدالرحمن 

العيىس

يوم واحد املدينة الجامعية بالراكة 1436/12/29 هـ
الربنامج التأهييل الستخدام نظام االتصاالت اإلدارية 

e-Morasalat  اإللكرتوين

مروة عبدالرحمن 
عبدالعزيز التيسان

8ساعات كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/12/27 هـ كيف تصنع فكرة لفيلمك

8ساعات كلية املجتمع بالدمام من04/21-1437/5/2 هـ الربنامج التثقيفي ملرشوع األيزو9001
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أعضاء الهيئة اإلدارية

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم عضو الهيئة اإلدارية

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق

8ساعاتمروة محمود أحمد الوكيل كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري

5 أيام
معهد اإلدارة العامة / الفرع 

النسوي بالرياض
1437/7/24 هـ HTML5 تطوير صفحات الويب بلغة

8ساعات كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري عبري أحمد غالب

8ساعات كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري

سارة مطر املطريي

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/6/15 هـ Microsoft Outlook2013

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1436/12/1 هـ
كيفية االستفادة من مصادر الكرتونية عىل موقع 

الجامعة

يوم

عامدة تطوير التعليم الجامعي/ 

قاعة املؤمترات باملدينة الجامعية 

بالراكة

1437/2/12 هـ برنامج ملهمون-)تحكم يف مستقبلك(

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق

اقبال رابح الرابح

8ساعات كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري

8ساعات كلية املجتمع بالدمام من04/21-1437/5/2 هـ الربنامج التثقيفي ملرشوع األيزو9001

4ساعات كلية املجتمع بالدمام 12-1437/5/13 هـ القواعد الذهبية الجتياز املقابلة الشخصية

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/6/15 هـ 2013 Microsoft Outlook

4ساعات كلية املجتمع بالدمام 18-1437/6/19 هـ الشخصية القيادية املتميزة

يوم واحد املدينة الجامعية بالراكة 1436/12/29 هـ
الربنامج التأهييل الستخدام نظام االتصاالت اإلدارية 

e-Morasalat  اإللكرتوين

نهى عبدالله محمد النويرص

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/6/15 هـ 2013 Microsoft Outlook

4ساعات كلية املجتمع بالدمام 18-1437/6/19 هـ الشخصية القيادية املتميزة

يوم

عامدة تطوير التعليم الجامعي/ 

قاعة املؤمترات باملدينة الجامعية 

بالراكة

1437/2/12 هـ
محارضة مهارات القرن الحادي والعرشين وحاجتها 

لسوق العمل ) برنامج ملهمون(

4ساعات كلية املجتمع بالدمام 12-1437/5/13 هـ القواعد الذهبية الجتياز املقابلة الشخصية

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق

8ساعات كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري

3 أيام
معهد اإلدارة العامة / الفرع 

النسوي بالرياض
20-1436/08/22 هـ برنامج اإلجازات

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/6/15 هـ 2013 Microsoft Outlook نورا العطاالله

5 أيام
معهد اإلدارة العامة / الفرع 

النسوي بالرياض
1436/8/6 هـ تنمية مهارات استخدام اإلنرتنت يف املكتبات

تهاين عبد الرحمن القحطاين
خمسة أيام عامدة شؤون املكتبات 1436/11/2 هـ اإلعارة اإللكرتونية عىل نظام سيمفوين

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/6/15 هـ 2013 Microsoft Outlook

يوم واحد املدينة الجامعية بالراكة 1436/12/29 هـ
الربنامج التأهييل الستخدام نظام االتصاالت اإلدارية 

e-Morasalat اإللكرتوين ميعاد ابراهيم عيل بن عيل

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/6/15 هـ 2013 Microsoft Outlook

4ساعات كلية املجتمع بالدمام 18-1437/6/19 هـ الشخصية القيادية املتميزة مهرة عوض آل درويش
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أعضاء الهيئة اإلدارية

املدة املكان التاريخ اسم الدورة التدريبية اسم عضو الهيئة اإلدارية

8ساعات كلية املجتمع بالدمام
من04/21-

1437/5/2 هـ
الربنامج التثقيفي ملرشوع األيزو9001

آمال مبارك بالعبيد
6ساعات كلية املجتمع بالدمام 23-1437/5/29 هـ

ورشة عمل منهجية إعداد وتنفيذ الخطة 

االسرتاتيجية

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/6/15 هـ 2013 Microsoft Outlook

3أيام
عامدة االتصاالت وتقنية 

املعلومات
2015/11/23م ILFN-ITLv3 دورة

شفيا نارص مرشف الغامدي
5 أيام

عامدة االتصاالت وتقنية 

املعلومات
2015/12/6م ISOA-ITIL-Service Capability دورة

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق

ساعتان
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة 

املجتمع
2016/4/13م ورشة عمل مهارات اتخاذ القرار الفعال

3أيام
عامدة االتصاالت وتقنية 

املعلومات
2015/11/23م  ILFN-ITLv3 دورة

مها غرم الله العلياين

5 أيام
عامدة االتصاالت وتقنية 

املعلومات
2015/12/6م ISOA-ITIL-Service Capability دورة

4ساعات كلية املجتمع بالدمام 18-1437/6/19 هـ الشخصية القيادية املتميزة

8ساعاتمشاهد الدولة كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري

ساعتان كلية املجتمع بالدمام 1437/6/15 هـ 2013 Microsoft Outlook

8ساعات كلية املجتمع بالدمام 20-1437/01/21 هـ كورت التفكري
هيا خميس الدورسي

3ساعات كلية املجتمع بالدمام 1437/1/9 هـ ورشة عمل مهارات العمل ضمن فريق

ايضاح اخلطوات املتخذة هذا العام لتحقيق األهداف التالية:
أ.      تقليص اجراءات سري املعامالت، والقضاء عىل األعامل املتكررة

ب.    زيادة ميكنة العمل واستخدام التقنيات الحديثة يف العملية اإلدارية

ج.    تطوير األساليب التنظيمية واإلدارية

1.   مرشوع األيزو )*(

2.   مرشوع الرتميز واألرشفة اإللكرتونية )*(

)*( Sharepoint 3.   تصميم قاعدة بيانات مركزية

4.   التهيئة اإللكرتونية ألعضاء هيئة التدريس الجدد  )*(

5.   تعامل تقني متقدم يف طريقة ضبط امللفات التعليمية و اإلدارية وتبادلها ضمن بيئة آمنة ميكن الوصول إليها بيرس 

      وسهولة، بإنشاء موقع )Pbworks( خاص باألقسم األكادميية، واعتامد واجهة Sharepoint  لجمع امللفات من   

      الوحدات اإلدارية املختلفة والوكاالت.

*   التفاصيل مذكورة يف املرشوعات
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سادســًا : املشروعات

أواًل . مشروع التهيئة اإللكرتونية ألعضاء هيئة التدريس

الهدف:

املستفيدون:

طبيعة املرشوع:

مستوى اإلنجاز :

األكادميية،  الربامج  عن  معلومات  وأنظمتها،  الكلية  عن  نبذة   : تشمل  بالكلية  تعريف  حقيبة  أعداد 

النامذج املتعلقة بالشؤون األكادميية واإلدارية، وملفات الجودة.

أعضاء هيئة التدريس الجدد.

)قرص مضغوط( تفاعيل يعتمد عىل  توظيف أحد الربامج الحديثة)OOAD( يعمل بشكل تلقايئ.

ـ االنتهاء من جمع البيانات بالتعاون مع الوكاالت واألقسام.

ـ يجري العمل حالياً عىل تحديث املعلومات متهيداً لرفع املرشوع عىل صفحة الكلية يف موقعها اإللكرتوين.
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) 9001 ISO ثانيًا .    مشـروع األيـــزو ) توثيق اإلجراءات

الهدف:

املستفيدون:

طبيعة املرشوع:

مستوى اإلنجاز :

تنظيم العمل للحفاظ عىل مستوى أداء مريض طبقا ملتطلبات نظام إدارة الجودة،  ومواصفات األيزو 9001

كلية املجتمع الدمام /أعضاء الهيئة اإلدارية والتعليمية

تنظيمي إداري

تم اإلنتهاء من مرحلة التوصيف الوظيفي، الذي شمل كافة األقسام اإلدارية بالكلية، حيث يوجد دليل 

مهام خاص بالكلية ووحداتها اإلدارية.

والعمل جار عىل وصف العمليات اإلدارية ، وتنفيذ خارطة التدفق لألقسام اإلدارية كافة.

الجهة املسؤولة  مستوى اإلنجاز مراحل تنفيذ املرشوع م

كلية المجتمع بالدمام

انتهى اعتامد الهيكل التنظيمي 1

انتهى تحديد املهام 2

انتهى التمكني، التعريف، التدريب 3

جار العمل عليه البدء يف تحليل املهام 4

لم ينفذ املراجعة 5

لم ينفذ استكامل التحليل 6

لم ينفذ املراجعة 7

عمادة التطوير اإلداري 

بالجامعة

لم ينفذ االعتامد 8

لم ينفذ تدريب املدققني الداخليني 9

لم ينفذ التدقيق الداخيل 10

لم ينفذ مراجعة اإلدارة 11

لم ينفذ تطبيق النظام يف املنشأة 12

لم ينفذ التسجيل للتدقيق الخارجي 13

لم ينفذ التدقيق الداخيل 14
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ثالثًا .   مشروع الرتميز واألرشفة اإللكرتونية

الهدف:

املستفيدون:

طبيعة املرشوع:

مستوى اإلنجاز :

إعداد آلية تنظم عملية استخدام الخطابات كمؤرشات لتطبيق مقاييس  التقويم الذايت لربامج التعليم العايل، 

وتخزينها إلكرتونياً عىل الكمبيوتر.

كلية املجتمع بالدمام

يتم تخصيص موظفة يف كل وكالة أو قسم، تكون مسؤولة عن ترميز خطابات الصادر الداخيل والخارجي . 1

الخاص بالوكالة أو القسم )سكرترية القسم أو املكتب(.

تتم عملية الرتميز بناًء عىل مدى إمكانية استخدام الخطاب أو التقرير أو الدراسة كمؤرش ملقاييس . 2

التقويم الذايت لربامج التعليم العايل.

ميكن أن يكون الخطاب أو التقرير أو الدراسة مؤرشاًً ألكرث من مقياس )معيار(، وميكن كذلك أال يحقق . 3

أي معيار.

يكون ترميز الخطاب وفقاً لرمز املامرسات املرتبطة باملعايري املوضحة يف مذكرة مقاييس التقويم الذايت . 4

لربامج التعليم العايل.

تتم فهرسة الخطابات املرمزة )التي تحقق املعايري( يف ملفات )أكسل( مصنفة حسب املعايري األساسية، . 5

وهي موجودة يف Share Point  يف مجلد باسم )مقاييس التقويم الذايت لربامج التعليم العايل(. 

يتم عمل مسح ضويئ )سكان( لجميع خطابات الصادر للوكاالت.. 6

تُحفظ الخطابات حسب تاريخها يف مجلدات مفرعة حسب ترتيب شهور السنة الهجرية.. 7

االنتهاء من عملية الرتميز واألرشفة اإللكرتونية لخطابات العام الجامعي 1436 – 1437 هـ .



130

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

رابعًا .    مشروع الشراكة مع مركز التدريب وخدمة اجملتمع

الهدف:

املستفيدون:

طبيعة املرشوع:

مستوى اإلنجاز :

توفري تدريب نوعي يتوافق مع متطلبات سوق العمل بأسعار تنافسية.

كافة أفراد املجتمع )طالبات كلية املجتمع خاصة(

تطويري تأهييل

تم تدريب 91 مستفيدة يف الربامج التأهيلية الخاصة بطالبات كلية املجتمع 

كام تم تدريب 98 متدربة يف الربامج التدريبية املدفوعة

خامسًا .    مشروع الكتب االلكرتونية

الهدف:

املستفيدون:

طبيعة املرشوع:

مستوى اإلنجاز :

تحويل الكتب الورقية إىل نسخ إلكرتونية

طالبات كلية املجتمع بالدمام

حرص مدى توافر الكتب االلكرتونية يف املكتبات الرقمية وامكانية اتاحتها

تم تفعيل مرشوع الكتاب الرقمي لقسم الحاسب اآليل • 

و يف مرحلة مراجعة املرشوع الرقمي لقسم إدارة األعامل• 
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سادسًا .    مشروع تطوير وتصميم مقررات التعليم  االلكرتوين بالتعاون 
                       مع عمادة التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد

الهدف:

املستفيدون:

طبيعة املرشوع:

مستوى اإلنجاز :

تطوير جميع املقررات املقدمة من قبل كلية املجتمع بالدمام تطويراً إلكرتونياً بحيث تكون املادة . 1

العلمية متوفرة بنسبة 100% إلكرتونياً.

تقديم وتدريس جميع املقررات املتطورة يف كلية املجتمع بالدمام لطالبات الكلية.. 2

توحيد معايري تطوير املقررات ومراجعتها و عمليات التحديث.. 3

كلية املجتمع بالدمام سواًء  أعضاء هيئة التدريس أوطالبات كلية املجتمع بشكل خاص وطالبات جامعة 

الدمام بصورة عامة.

املرشوع عبارة عن مبادرة ما بني كلية املجتمع بالدمام وعامدة التعليم اإللكرتوين والدراسة عن بعد وذلك 

لتطوير جميع مقررات الكلية تطويراً إلكرتونياً. وسيتم استخدام املقررات املطورة إلكرتونياً لتسهيل عملية 

التعليم لدى الطالبات، لذلك تم تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس للقيام مبا سبق عىل أكمل وجه حيث 

أنه يوجد معايري لتطوير املقررات اإللكرتونية والعمل بالكامل موجه حسب هذه املعايري.

حتى نهاية العام الدرايس 1436-1437هـ, تم تطوير وتدريب:

14 عضو هيئة تدريس من قسم الحاسب اآليل.• 

10 أعضاء هيئة تدريس من قسم إدارة األعامل.• 

2 عضو هيئة تدريس من قسم العلوم املساندة.• 

املجموع:  26 عضو هيئة تدريس تم تدريبهم عىل املقررات اإللكرتونية.• 
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سابعًا .    مساهمة الكلية يف مشروع الربنامج الصيفي )موهبة( 

الهدف:

املستفيدون:

طبيعة املرشوع:

مستوى اإلنجاز :

املسار - الدمام:

الرابط املخترص:

نرش يف: الخميس 14 يوليو 2016 | 10:0٧ م

42 طالبة ثانوي يشاركن يف برنامج )موهبة( بجامعة الدمام

التعاون املشرتك بني التعليم العام والتعليم العايل

طالبات برنامج موهبة )التعليم العام(

تكافيل تعاوين

إتاحة كافة املرافق والتجهيزات والخدمات )املرسح ، املعامل( لخدمة طالبات برنامج موهبة 

تشارك 42 طالبة من مختلف املدارس الثانوية العامة باململكة يف برنامج “موهبة” الصيفي 2016 الذي تستضيفه جامعة الدمام 

ز  ممثلة يف كلية العلوم يوم السبت، مبشاركة كل من أرامكو السعودية، ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لإلبداع، ومركز التميُّ

األمرييك يف التعليم، وذلك عىل مدى 5 أسابيع متواصلة، بواقع 280 ساعة تدريبية تستهدف طالبات الثانوية العامة، حيث يتم 

التدريب عىل أنواع من العلوم خالل هذه الفرتة، والتي يقّدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الدمام.

وقالت املرشف عىل برنامج موهبة الدكتورة سهيلة الجميل: إن هذا الربنامج الذي تحتضنه الجامعة يستضيف يف عامه الثاين عىل 

التوايل 42 طالبة من طالبات الثانوية العامة املتميزات من مناطق اململكة، ويتم خالله تبادل األفكار بني الطالبات لتعّم الفائدة، 

ويكون العلم مشرتكًا بينهن، خاصة أنهن من مدارس مختلفة املناطق، حيث سيبدأ الربنامج بعد غد السبت، بحضور املرشفة عىل 

الربنامج والجهات املشاركة فيه، وستقدم كل منهن كلمة حول الربنامج.

وأضافت الجميل إن كافة الطالبات املشاركات سيخضعن لـ8 ساعات عمل وتدريب يف األسابيع الخمسة، وذلك بنظام اإلقامة 

الكاملة يف كلية املجتمع بالدمام التابعة لجامعة الدمام حتى 15 من ذي القعدة املقبل، ومتت تهيئة األماكن بشكل يتالءم مع 

بل لإلبداع واالبتكار يف جو ميلء بالعمل والجد، بتعاون كافة األعضاء املشاركني. العملية التعليمية، وتوفري كافة السُّ

http://www.almasaronline.com/?p=185546
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ثامنًا .    مشروع الشراكة االسرتاتيجية مع شركة أرامكو السعودية 

الهدف:

املستفيدون:

طبيعة املرشوع:

مستوى اإلنجاز :

دراسة الفرص الوظيفية لربامج الدبلوم املشارك يف كلية املجتمع بالدمام .. 1

دراسة املخرجات املهنية لربامج الدبلوم املشارك يف كلية املجتمع بالدمام .. 2

سد الفجوة بني مخرجات الكلية واحتياجات سوق العمل  .. 3

تقديم العون لطالبات الدبلوم من النساء يف مجتمع املنطقة الرشقية إلكسابهم مهارات جديدة متكنهم . 4

من الحصول عىل وظائف مناسبة لهم يف سوق العمل .

أعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية املجتمع بالدمام

إنشاء  جرس تواصل لسد الثغرات بني خريجات كلية املجتمع و بني حاجات سوق العمل الفعلية  لتأهيل 

الخريجات  للعمل يف رشكة ارامكو السعودية ، وذلك عرب املجاالت اآلتية:

التدريب والتطوير والتأهيل للطالبات.• 

تدريب املوظفات.• 

تدريب منتهي بالتوظيف للطالبات.• 

تدريب صيفي Summer _ B  للطالبات.• 

تدريب املقرر العميل للطالبات.• 

رعاية املؤمترات و ورش العمل • 

تم تشكيل فرق العمل حسب التخصصات واملؤهالت والخربات من كال الجهتني يف كلية املجتمع بالدمام . 1

ورشكة ارامكو السعودية .

تم تحديد مواعيد اإلجتامعات وجدولتها  يف عدد من ورش العمل املتعددة حسب األوقات املتاحة لكل . 2

فريق .

تم تحديد أعضاء فريق عمل أرامكو  ال M&SCT  ودور كل ممثل يف الفريق .. 3

تم تحديد دور فريق عمل اللجنة املنسقة يف كلية املجتمع بالدمام ودور كل ممثل يف الفريق .. 4

تم عرض توصيف كل برنامج درايس حسب الساعات املعتمدة لكل مقرر درايس يف كال من تخصص . 5

دبلوم ادارة األعامل ودبلوم الحاسب األيل  .

دراسة الفرص الوظيفية املتاحة لكل مسار يف تخصص ادارة االعامل: مسار االستثامر, مسار التمويل, . 6

مسار التأمني , مسار إدارة إمداد.

دراسة الفرص الوظيفية املتاحة لكل مسار يف تخصص الحاسب األيل: مسار علوم الحاسب, مسار تقنية . 7

املعلومات , مسار نظم املعلومات.
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اإلطالع عىل الخطة الدراسية املعتمدة من أمانة جامعة الدمام لكل املسارات الدراسية يف تخصص ادارة . 8

األعامل وتخصص الحاسب األيل.

عقد اجتامعات ولقاءات توظيف متعددة بني الطرفني لتقييم مستوى الطالبات الخريجات.. 9

عقد لقاءت من قبل رشكة أرامكو السعودية لخريجات كلية املجتمع بالدمام متهيدا لتوظيفهن يف الرشكة.. 10

إسهام رشكة أرامكو يف تدريب الطالبات الصيفي وتدريب املقرر العميل.. 11
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سابعًا:  اإلجنازات واملعوقات واملقرتحات

اإلجراءات املقرتحة لعالج املشكالت 

والتغلب عىل الصعوبات

املشاكل والصعوبات التي واجهتها 

الجهة خالل العام
اإلنجازات املتحققة خالل العام م

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصنيف الخريجات يف وزارة الخدمة 

املدنية
1

تغيري مسمى شهادة الدبلوم التي تحصل عليه خريجة كلية 

املجتمع من دبلوم مشارك إىل دبلوم متقدم
2

افتتاح مكتب التدريب والتعليم املستدام ووضع الخطط 

االسرتاتيجية له التي من أهمها دعم وتعزيز شهادة الدبلوم 

املتقدم بشهادات تدريبية احرتافية يف مختلف املجاالت 

)الحاسب، الشبكات(، وتقديم دورات تدريبية ترتقي بها 

الطالبات وتسهم يف التطوير املستدام للتعليم للمستفيدات 

من خارج الكلية، ونهوضه بعبء التدريب الصيفي.

3

مساهمة مكتب التدريب والتعليم املستدام يف تدريب ما 

يزيد عن 553 مستفيدة، بواقع 671 ساعة تدريبية ما بني 

دورات مجانية وأخرى مدفوعة.

4

توسعة دائرة لقاءات التوظيف 

للتواصل مع جهات عمل مختلفة

طول مدد التشاورات السابقة للقاءات 

التوظيفية

ايجاد فرص وظيفية لخريجات الكلية من خالل عقد لقاءات 

توظيف مع جهات عمل مرموقة مثل رشكة الزيت العربية 

)ارامكو( يف إطار الرشاكة االسرتاتيجية بني كلبة املجتمع ورشكة 

ارامكو

استضافة مكتب التدريب والتعليم للجهات التدريبية . 1

من قطاع األعامل التي ساهمت يف تدريب قسم إدارة 

األعامل وتكرميهم وتقديم عرض من خالل الطالبات 

باللغة اإلنجليزية يبني املستوى املهاري واملعريف الذي 

تتمتع به خريجات الكلية.

التعاون بني وحدة رابطة الخريجات ومركز الخريجني . 2

والتنمية املهنية بالجامعة لعقل ورش عمل بهدف 

تطوير املهارات الذاتية للخريجات لتساعدهن عىل 

مواكبة متطلبات سوق العمل

5

منوذج رقم )65(

اإلنجازات واملشاكل والصعوبات التي واجهت الجهة ومقرتحات عالجها يف عام 1437/1436ه
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اإلجراءات املقرتحة لعالج املشكالت 

والتغلب عىل الصعوبات

املشاكل والصعوبات التي واجهتها 

الجهة خالل العام
اإلنجازات املتحققة خالل العام م

تهيئة الطالبات لسوق العمل من خالل:

التعاون مع مركز طاقات لعقد ورشة عمل بعنوان . 1

»ثالثية الحصول عىل وظيفة«

دور مكتب التدريب والتعليم املستدام يف االرتقاء . 2

نوعية التدريب العميل يف قسم إدارة األعامل من 

خالل توجيه الطالبات إىل جهات تدريب تتوافق مع 

مساراتهن األكادميية الدقيقة.

مساهمة مكتب التدريب والتعليم املستدام يف رفع . 3

مستوى الثقافة املهنية لطالبات الكلية بعقده منظومة 

من الدورات التدريبية املجانية التي تساعد الطالبة يف 

الحصول عىل فرص وظيفية وتوضح طريقة التقديم لها 

عىل أيدي مدربني معتمدين.

6

فتح باب التوظيف اإلداري يف الجامعة ضغط العمل وقلة الكوادر اإلدارية االنخراط يف برنامج )إدارة الجودة- اآليزو9001( 7

اقامة لقاءات تشاورية بهدف عقد اتفاقات رشاكة مع رشكات 

مرموقة مثل: مايكروسوفت و نيوهورايزن
8

أمداد الكلية بعدد كاف من الكوادر 

الوظيفية وفتح باب القبول الستقبال 

طلبات التوظيف اإلداري

ضغط العمل وقلة الكوادر اإلدارية أدى 

إىل التأخر يف عملية الرتميز يف بعض 

األقسام اإلدارية

االنتهاء من )ترميز( مستندات العام الجامعي الحايل وأدلته 

وفق مقاييس الجودة واالعتامد األكادميي، وأرشفتها إلكرتونياً
9

تفعيل الفكرة نفسها من خالل حملة سلة 

يف رمضان والعيد

صعوبة توصيل السالل إىل األرس 

املحتاجة

مد يد العون ألكرث من )31( أرسة محتاجة يف الدمام والخرب 

والقطيف من خالل حملة سلة للمواد الغذائية
10

إقامة املرحلة األوىل من مرشوع )تكافل املجتمعي( الذي 

يهدف إىل االقتداء بالهدي النبوي يف التعامل مع الفائض عن 

طريق التربع به لألرس املحتاجة

11

زيارة وفد من كلية املجتمع لذوي االحتياجات الخاصة يف 

مركز األمري سلطان لذوي االحتياجات الخاصة وبحث سبل 

تقديم املساعدات والخدمات لهم.

12

التهيؤ لرفع مرشوع "تهيئة األعضاء اإللكرتوين" عىل موقع 

الكلية
13

منح صالحيات لبعض اإلدارات ملبارشة 

وتنفيذ االجراءات
طول االجراءات اإلدارية

تقديم أعضاء هيئة التدريس الستشارات إدارية لتطوير 

األعامل يف املؤسسات املحلية
14

الحصول عىل متويل من الجامعة ملشاريع بحثية يعدها أعضاء 

هيئة التدريس
15

تحقيق أعضاء هيئة التدريس لنسبة عدد ساعات مرتفعة يف 

مجال التدريب وتنمية املهارات تجاوز )1230( ساعة
16

إنشاء مجيل طاليب يكون منصة تشارك من خالله الطالبة يف 

طرح األفكار ويف صنع القرار
17
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اإلجراءات املقرتحة لعالج املشكالت 

والتغلب عىل الصعوبات

املشاكل والصعوبات التي واجهتها 

الجهة خالل العام
اإلنجازات املتحققة خالل العام م

فتح باب التواصل وتبادل األفكار بني طالبات الكلية 

وطالبات كلية الجبيل الجامعية من خالل األنشطة املنهجية 

والالمنهجية.

18

تأهل طالبتني من كلية املجتمع بالدمام للقاء التحضريي 

للمؤمتر الطاليب السابع 1436 – 1437 هـ
19

حصول طالبتني من كلية املجتمع بالدمام عىل املركز األول يف 

مسابقة القرآن الكريم لعامدة شؤون الطالب والطالبات
20

وجود وحدة مستقلة للرتجمة الفورية الشفاهية والتحريرية 21

قيام وحدة الرتجمة بكلية املجتمع برتجمة املوقع اإللكرتوين 

لبنك املسؤولية املجتمعية وكتيبها من العربية إىل اإلنجليزية.
22

اعتامد املراجع )الرقمية( لقيم الحاسب اآليل مصادر للتعلم، 

و إنشاء قاعدة بيانات تضم مصادر التعلم ملقررات الحاسب 

اآليل

23

االعتامد عىل كتب دراسية بديلة تتواءم 

وتوصيفات املقررات

عدم توافر نسخ إلكرتونية لعدد • 

من مراجع املقررات املعتمدة

نقص بيانات بعض الربامج• 

انجاز املرحلة التمهيدية من مرشوع الكتاب الرقمي اقسم 

إدارة األعامل
24

إعداد جدول يستعرض التغيريات الواردة 

يف الكليتني

صعوبة حصد التغيريات التي قامت بها 

كلية املجتمع ومقارنتها بالوارد من كلية 

املجتمع بالقطيف

تحديث توصيفات مقررات الحاسب اآليل يف املسارات كافة، 

واعتامد مناذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتامد املحدثة يف 

توصيفات املقررات وتقاريرها وتوصيف الربنامج وتقريره

25

تقديم مقرتح تغيري الخطة الدراسية للمسارات الثالثة لقسم 

الحاسب اآليل، والرفع إىل كلية الخطط بطلب توحيد رموز 

PeopleSoft املقررات املعتمدة ورموز املقررات يف نظام

26

تطوير ملف املقرر وملف العضو بهدف التهيؤ لالعتامد 

األكادميي
27

الرفع بتشكيل اللجان االستشارية الخارجية لربنامجي الحاسب 

اآليل وإدارة األعامل
28

ترشيح مراجعني خارجيني من جامعات مناظرة للتحقق من 

معايري مخرجات التعلم التي حققتها الطالبات يف قسمي 

الحاسب اآليل وإدارة األعامل

29

تعيني مساعد إداري ملكاتب ضامن الجودة
نقص يف الكادر اإلداري لتسهيل إجراءات 

العمل يف مكاتب ضامن الجودة

االنتهاء من إعداد الخطط وتنفيذ اإلجراءات يف مسمى 

الحاسب اآليل وإدارة األعامل حيال املالحظات والتوصيات 

التي أيدتها اللجنة الزائرة من عامدة الجودة بالجامعة

30
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اإلجراءات املقرتحة لعالج املشكالت 

والتغلب عىل الصعوبات

املشاكل والصعوبات التي واجهتها 

الجهة خالل العام
اإلنجازات املتحققة خالل العام م

وضع لوحات إرشادية تشمل عىل توصيف مهام كل وحدة 

ومكتب يف الكلية
31

ضغط العمل وقلة الكادر اإلداري الذي 

يساعد أعضاء هيئة التدريس يف انجاز 

املهام

التأخر يف اصدار الدليل

اعداد دليل ملرشوع التخرج بقسم الحاسب اآليل وهو عبارة 

عن مطوية تشتمل عىل:

رشوط عامة يف اختيار مرشوع التخرج، وقواعد قبول املشاريع، 

والعنارص األساسية للمشاريع، وطرق املناقشة والتقييم للمشاريع

32

اعداد دليل التدريب العميل لقسم إدارة األعامل، يوضح 

رسالة التدريب العميل وهدفه ومسؤولية جهات التدريب، 

كام حدد عدد الساعات التدريبية ونظام التقديرات، كام 

يتضمن مناذج واستامرات تتعلق بالتدريب العميل

33
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ثامنـًا:  موضوعــات أخــرى

ذكر أي معلومات أخرى قد ترى الجهة إضافتها للتقرير السنوي الخاص بها

1.   إصدار عدد من املطبوعات عرب مطابع الجامعة:

2.   تم عقد عدد )10( مجالس أقسام خالل العام الجامعي 1436-143٧هـ

3.   تنفيذ عدد من أعامل الرتجمة خالل العام 143٧/1436هـ، كام هو موضح أدناه:

4.   افتتاح مصىل الدور األول بالكلية.

٥.   توفري مكائن بيع أتوماتيكية للقهوة والوجبات الخفيفة.

6.   وضع لوحات إرشادية تشمل عىل توصيف مهام كل وحدة ومكتب يف الكلية.

٧.   إقامة لقاءات  تشاورية بهدف عقد اتفاقات رشاكة مع رشاكات مرموقة مثل: مايكروسوفت و نيوهورايزن.

الجهة املنفذة اللغة نوع املطبوعة اسم املطبوعة م

وكالة الشؤون األكادميية
عريب بروشور نظام االعتذار 1

إنجليزي بروشور نظام االعتذار 2

وكالة الجودة والتطوير عريب كتيب مكتب التدريب والتعليم املستدام 3

مكتب التدريب والتعليم املستدام عريب بروشور نادي الحاسب اآليل 4

وكالة الشؤون الطالبية

عريب بروشور وحدة األمن 5

عريب بروشور شؤون الطالبات 6

عريب بروشور حملة البطاقة الجامعية 7

قسم إدارة األعامل عريب كتيب دليل التدريب العميل 8

أهم انجازات وحدة الرتجمة

العدد نوع املرتجم م

17 إعالن 1

14 بريد الكرتوين 2

34 تعميم وقرار 3

9 خطاب 4

14 دليل 5

9 كتيب 6

6 مذكرة 7

6 مطوية 8

168 منوذج 9

4 تقرير 10

12 ترجمة فورية 11

1 موقع 12
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تاسعًا :  امللحـقــــات

1.   الهيكل التنظيمي

2.   مرافق الكلية والتجهيزات

3.   األنشطة والفعاليات

       أوالً.    برامج التهيئة والتعريف بالكلية

       ثانياً.    مكتب التدريب والتعليم املستدام

       ثالثاً.     فعاليات األمن والسالمة

       رابعاً.    استضافات

       خامساً.   التطوير املهني ألعضاء الهيئة االدارية والتعليمية

1.   التعليم الجامعي

2.   املكتبات

3.   عامدة الجودة واالعتامد األكادميي

4.   التطوير االداري

5.   دورات كلية املجتمع بالدمام

6.   الدورات املقدمة من كلية املجتمع بالدمام بالتعاون مع عامدة السنة التحضريية

7.   التعليم االلكرتوين

8.   اإلرشاد الجامعي

9.   اإلرشاد األكادميي

10.   تقنيات التعليم

11.   البحث العلمي

       سادساً.  الورش التدريبية والربامج املوجهة للطالبات

الجودة واالعتامد األكادميي  -1

اإلرشاد الجامعي  -2

اإلرشاد األكادميي  -3

التعليم االلكرتوين  -4

تقنيات التعليم  -5

وحدة اصدار البطاقات والخزائن  -6

وحدة الخدمات الطالبية والتغذية  -7

       سابعاً.   أنشطة األندية العلمية و املجلس االستشاري

       ثامناً.   األنشطة املنهجية

       تاسعاً.   األنشطة الالمنهجية

       عارشاً.   حفل تخريج الدفعة األوىل بكلية املجتمع بالدمام »قطافنا األول«

       الحادي عرش.  الحفل الختامي

4.   املطبوعات

٥.   شهادات الشكر والتقدير
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١.   الهياكل التنظيمية
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٢.   مرافق الكلية والتجهيزات

جانب من ممرات الكلية
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القاعات واملعامل
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جانب من مرسح الكلية

الكافترييا
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مكتبة الكلية
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٣.   األنــشـطـة والفعاليــات

أواًل : برامج التهيئة والتعريف بالكلية:

النشاط أو الفعالية م

برنامج التهيئة 1

أوالً- برنامج التهيئة ألعضاء هيئة التدريس الجدد  للعام الجامعي 1437/1436ھ 2

ثانياً- برنامج التهيئة لطالبات السنة التحضريية و املستوى الثالث  للعام الجامعي 1437/1436ھ 3

ثالثاً- الربنامج التعريفي بوحدة األمن ومهامها 4

رابعاً- يوم املهنة ومعرض الثانوية 5
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برامـج تـهيـئـة الطالبـات و أعـضـاء هيـئـة التـدريس يف
كلية اجملتمع بالدمام للعام اجلامعي ١٤٣٦/١٤٣٧هـ
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تاريخ الفعالية:    

املكـان: 

الفئة املستهدفة:   

عدد املستفيدات: 

الجهة املنظمة:   

نبذة عن الربنامج:

يف سياق اهتامم إدارة الكلية وعنايتها يف توفري بيئة جاذبة  لكافة منسوبيها عامًة والجدد منهم خاصة من أعضاء هيئة 

التدريس ومن يف حكمهم والطالبات عىل السواء، أقامت الكلية سلسلة من برامج التهيئة يأيت تفصيلها عىل النحو التايل: 

جاءت برامج التهيئة ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم يف هذا العام عىل منطني أساسيني:

برنامج التعريف بالوكاالت وأعاملها والهيئتني التعليمية واإلدارية.. 1

برامج التهيئة األكادميية واملهنية.. 2

وتتلّخص أهدافهام فيام يأيت:

التمكني من االندماج الرسيع يف بيئة العمل. • 

التعريف برسالة الجامعة ورؤيتها وأهدافها.• 

استعراض األنظمة والقواعد واإلجراءات وما يتعلق بحقوق العضو  وواجباته.• 

التدريب عىل األساليب التعليمية املتبعة.• 

الخميس 12 ذو القعدة  1436 هـ .

اسرتاحة أعضاء هيئة التدريس ثم جولة  عىل مرافق الكلية.

أعضاء هيئة التدريس الجدد.

13 عضواً، منهم 8 من أعضاء هيئة التدريس الجدد.

األكادميية ووكالة  الشؤون  بالتعاون مع وكالة  بالدمام،  املجتمع  بكلية  املالية واإلدارية  الشؤون  وكالة 

الجودة والتطوير.

كثفت كلية املجتمع بالدمام من استعداداتها الستقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد يف جميع التخصصات 

ومن مختلف الجنسيات؛ حيث نظمت  برنامج » تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد« بهدف تهيئة األجواء 

املناسبة لهم وإطالعهم عىل أنظمة الجامعة والكلية، وتعريفهم ببعض األمور التي تهمهم من الناحية 

األكادميية واإلدارية. 

تضمن الربنامج عرضأً تقدميياً لفقرات متنوعة جرى يف اسرتاحة األعضاء، تلته جولة ميدانية لألركان التعريفية 

بالوكاالت اإلدارية ووحداتها، وقدصحب ذلك ترجمة فورية مزدوجة مقدمة من وحدة الرتجمة لجميع 

فقرات الربنامج، وشمل كذلك الجولة التعريفية لضامن تغطية املعلومات لجميع املستفيدات.

أواًل: برنامج التهيئة ألعضاء هيئة التدريس اجلدد  للعام اجلامعي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

١.   برنامج التعريف بالوكاالت وأعمالها والهيئتني التعليمية واإلدارية
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الرتحيب بأعضاء هيئة التدريس الجدد.• أهداف الربنامج :

عرض نبذة مخترصة عن جامعة الدمام. • 

التعريف برؤية و رسالة وأهداف جامعة الدمام، والتأكيد عىل املساهمة الفاعلة يف تحقيقها.• 

تقديم نبذة موجزة عن الكلية، والتعريف برؤية ورسالة الكلية  املنبثقة عن رؤية ورسالة الجامعة.• 

التعريف بالهيكل التنظيمي للكلية وعمل الوحدات من خالل تنفيذ جولة ميدانية بإرشاف مبارش من • 

الوكاالت.

١-١    جوانب التهيئة املقدمة من وكالة الشؤون اإلدارية ووحداتها

1.   توضيح مخترص ألهم األنظمة التي تهم عضو  هيئة التدريس املتعاقد، ومنها:

التعريف بالئحة » توظيف غري السعوديني يف الجامعات » ورضورة االطالع عليها ومتابعة مستجدات  التعاميم.• 

 استعراض التعميم الخاص بعدم مامرسة العمل خارج الجامعة إال بعد أخذ موافقة مسبقة حسب ما تنص عليه األنظمة • 

واللوائح. 

تعريف األعضاء باألنصبة التدريسية حسب الدرجات العلمية، مع توضيح طبيعة العمل األكادميي وساعاته )الالئحة • 

املنظمة لشؤون منسويب الجامعات من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم(.

التعريف بآلية تقويم األداء الوظيفي واستعراض مناذج تقييم األداء الوظيفي، وهي :• 

التقـويم الذايت ألعضاء الهيئة التدريسية  )يُعبأ من ِقبل عضو هيئة التدريس، و يٌعتمد من رئيس القسم(.. 1

 تقـــويم رئيســـة الـــقسم )يعبّأ من ِقبل رئيسة القســم، و يُعتمد من قبل أصحاب الصالحية(.. 2

التنويه بأهمية املشاركة يف لجان األقسام وأنشطتها وأنديتها، والخدمة املجتمعية، وماله من أثر يف تقييم األداء الوظيفي• 

2.   عرض فيديو توضيحي عن األماكن التي سيتم زياتها خالل الجولة التعريفية .

3.   توزيع حقائب التهيئة الخاصة بالوكالة التي تحوي :

مطوية تعرف بوكالة الشؤون االدارية واملالية و وحداتها اإلدارية.• 

مطوية عضو هيئة التدريس املتعاقد باللغة العربية. • 

مطوية عضو هيئة التدريس املتعاقد باللغة اإلنجليزية.  • 

بطاقات تعريفية بأسامء موظفات  كل وحدة مع أرقام تحويالتهم والربيد اإللكرتوين للوحدات؛ لتسهيل الحصول عىل • 

الخدمة املطلوبة.

دليل هواتف منسوبات الكلية من األعضاء واإلداريات.• 
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ملخص الجولة  التعريفية عىل أركان وكالة الشؤون االدارية واملالية 

حظي األعضاء بالحفاوة والرتحيب من موظفات الوحدات اإلدارية الاليت قدمن وصفاً تعريفاً ألعامل الوحدات، ووزعن 

عدداً من التذكارات، وبطاقات تعريفية بأرقام التواصل والربيد اإللكرتوين لكل وحدة.

وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفات:  

استعراض بعض النامذج الخاصة بشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.. 1

رشح بعض اآلليات املتبعة ، و التأكيد عىل أن  طلب أي خدمة ميكن إنجازه من خالل بريد الوحدة اإللكرتوين.. 2

 املكتبة :             

التعريف مبهام املكتبة والخدمات التي تقدمها.. 1

تخصيص ركن لعرض املطويات املتعلقة باملكتبة وأنظمة االستعارة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، باإلضافة إىل آلية . 2

الوصول لبوابة املصادر االلكرتونية .

وحدة الطباعة والتصوير املركزي:      

تقديم نبذة بسيطة عن وحدة الطباعة والتصوير املركزية.. 1

تعريف أعضاء هيئة التدريس مبوظفات وحدة الطباعة والتصوير املركزية.. 2

رشح مفصل اللية عمل الوحدة، و األوقات املتاحة لتقديم خدمات التصوير و الضوابط الخاصة بها.. 3

اإلجابة عىل استفسارات األعضاء بكل إيجابية.. 4

 وحدة الخدمات والصيانة:      

التعريف بوحدة الخدمات والصيانة وموظفاتها.. 1

توضيح  مهام الوحدة والدور الذي تقدمه. . 2

توعية أعضاء هيئة التدريس بآلية طلب الخدمات وعرض النامذج الخاصة بذلك. . 3
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وحدة تقنيات التعليم:      

التعريف بالوحدة وموظفاتها ومهامها.. 1

عرض فيديو مخترص لتجهيزات القاعات الدراسية واملعامل والربوجكرتات التفاعلية .. 2

 توزيع مطويات  تعريفية عن الوحدة. . 3

وحدة املالية والعهدة:      

توضيح آلية توفري أجهزة الحاسب اآليل الخاص بكل عضو.. 1

اطالع األعضاء عىل النامذج الخاصة باجراءات طلب الرصف من القرطاسية.. 2

التغطية املصورة للربنامج املقدم يف اسرتاحة األعضاء:
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التغطية املصورة للجولة التعريفية عىل األركان

ركن شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفات:

ركن املكتبة:
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ركن الخدمات والصيانة:

ركن تقنيات التعليم: 
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ركن الشؤون املالية والعهدة: 

ركن الطباعة والتصوير املركزي: 
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١-٢ جوانب التهيئة املقدمة من وكالة الشؤون األكادميية واجلولة على وحداتهم

جاءت مشاركة وكالة الشؤون األكادميية يف هذا الربنامج التعريفي يهدف استكامل الصورة الذهنية للمعلومات التي تم 

طرحها بإسهاب عىل أعضاء هيئة التدريس الجدد يف وقت سابق لهذا الربنامج،وذلك عىل النحو اآليت:

تعريف األعضاء الجدد بالوحدات التابعة لوكالة الشؤون األكادميية برشح نبذة بسيطة عن كل وحدة .• 

الشؤون •  بوكالة  الخاصة  التهيئة  يف  مسبقاً  عليهم  توزيعها  تم  التي  للمطويات  الرجوع  أهمية  عىل  التأكيد 

األكادميية.
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١-٣    جوانب التهيئة املقدمة من وكالة اجلودة و التطوير واجلولة على وحداتهم

ضمن منظومة العمل عىل تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد أقامت وكالة الجودة برنامجاً تعريفياً، ليعطي ملخصاً وافياً 

لوحدات الوكالة وأهم أعاملها، جاء ذلك من خالل عرض تقدميي مزدوج اللغة، مصحوبا برشح تفصييل لهيكلة الوكالة 

ومهام كل من: 

وحدة الجودة واالعتامد األكادميي.• 

وحدة التدريب والتطوير.• 

وحدة اإلحصاءات والدراسات.• 

وحدة خدمة املجتمع.• 

نظرا ملا تشكله ملفات الهيئة الوطنية لالعتامد األكادميي من أهمية قصوى فقد تم تعريف األعضاء باآليت:

تسمية أهم امللفات، وتقديم نبذة تعريفية عنها.. 1

النظام اإللكرتوين املعتمد يف تنظيم مستندات الجودة وآلية استالمها.. 2

التعريف بآلية تقييم املقررات ومهارات التدريس، وتزويدهم بنامذج االستبانات.. 3
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التعريف بالواجهة اإللكرتونية لتنظيم ملفات الجودة
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الجولة عىل مستودع ملفات الجودة:

استكامالً لصورة العمل التنظيمية، تم تزويد األعضاء الجدد بأهم مطبوعات الجودة، ونسخاً من التقارير السنوية للكلية لإلطالع 

عىل أعاملها ومنجزاتها وأهم مشاريعها.

https://www.dropbox.com/sh/bm04b2b86431e0q/AADZ1aca2y5cC65cXJP9Gpt6a?dl=0

إصدارات وكالة الجودة والتطوير:

الرابط االلكرتوين لإلصدارات

اللغة نوع املطبوعة اسم املطبوعة م

نسخة عربية وأخرى إنجليزية كتيب تعريفي كلية املجتمع بالدمام 1

نسخة عربية وأخرى إنجليزية مطوية كلية املجتمع بالدمام 2

نسخة عربية وأخرى إنجليزية قاطع فلسفة الكلية 3

نسخة عربية وأخرى إنجليزية كتيب جائزة جامعة الدمام للتميز يف التدريس 4

نسخة عربية وأخرى إنجليزية مطوية
آلية التسليم االلكرتوين للمستندات املتعلقة 

باملقررات الدراسية يف األقسام األكادميية
5

مزدوج اللغة مطوية مهام منسق املقرر الدرايس 6

مزدوج اللغة مطوية مهام مساعد األستاذ 7

العربية كتاب التقرير السنوي للعام الجامعي 1434-1435 هـ 8

العربية كتاب التقرير السنوي للعام الجامعي 1435-1436 هـ 9
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استطالع رأي املشاركني بربنامج التهيئة:     * إجاميل عدد الحضور 11 عضو



164

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

١ -٢     تهيئة مقدمة من وكالة الشؤون األكادميية 

تاريخ اللقاء:      

املكـان: 

متحور دور الوكالة يف تهيئة األعضاء عىل النحو اآليت:

تعريف أعضاء هيئة التدريس  ومن يف حكمهم بكل من:

موظفات وكالة الشئون األكادميية ليتسنى لهم التوجه للشخص املناسب حال حاجتهم للمساعدة.. 1

وحدات وكالة الشئون األكادميية.. 2

وحدة اإلرشاد األكادميي .. 3

وحدة التعليم االلكرتوين .. 4

 أهمية التحضري اإللكرتوين يف برنامج سجالت الطالب وطريقته.. 5

توزيع ملفات عىل األعضاء تحتوي عىل أهم مطبوعات الوكالة:

مطوية وحدة القبول و التسجيل.. 1

مطوية وحدة املتابعة و اإلحصاء.. 2

مطوية وحدة التوجيه و اإلرشاد الجامعي.. 3

مطوية وحدة اإلرشاد األكادميي.. 4

مطوية وحدة الجداول املركزية.. 5

مطوية وحدة التعليم اإللكرتوين.. 6

مطوية وحدة االختبارات املركزية.. 7

مطوية أسئلة االختبارات , إعدادها و ضوابطها )باللغتني العربية و اإلنجليزية(.. 8

دليل األستاذ لنظام البالك بورد.. 9

دليل الحضور و الغياب اإللكرتوين.. 10

نقاط القوة و املقرتحات التطويرية

نقاط القوة:

رضا املستفيدين عن الربامج وذلك من خالل االستبانة التي تم إرسالها باإلمييل لجميع الحارضات.. 1

كفاية املعلومات املقدمة لتلبية حاجة املستفيدات.. 2

سالسة فقرات الربنامج ومتيز أركانه.. 3

التنظيم املتقن يف الفعاليات جميعها.. 4

تفاعل أعضاء هيئة التدريس جميعهم مع بدء العام الجامعي الجديد، و حرصهم عىل معرفة الربامج املستخدمة.. 5

األحد 8  ذو القعدة  1436 هـ 

القاعة التدريبية
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صور من فعالية الربنامج 
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٢-١    برنامج تطوير الكفايات األساسية يف التعليم والتعلم

٢.     برامج التهيئة األكادميية واملهنية 

إمياناً من إدارة الكلية بأن التدريب هو اإلطار املساعد لألعضاء يف تطوير مهاراتهم املهنية؛ استضافت وكالة الجودة والتطوير 

برنامج تطوير الكفايات األساسية يف التعليم والتعلم باللغة اإلنجليزية خالل الفرتة 1 – 4 ذو القعدة 1436 ھ- املوافق 16-

19 أغسطس 2015م بالتعاون مع عامدة التطوير الجامعي، وهو برنامج يُعنى بتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس، كأحد 

األنشطة التي تستقطبها وكالة الجودة والتطوير يف هذا املجال.  

وقد تم تنظيمه ليتزامن مع وصول عدد من أعضاء هيئة التدريس الجدد؛ فتتكامل بها أعامل التهيئة التي تقيمها الكلية 

لهم، بالتكاتف بني وحداتها كافة وإداراتها، ويف هذا الربنامج تم تقديم سلسلة من الورش التدريبية جاءت عىل النحو اآليت:

بلغ إجاميل الحضور ) 32( أربعة منهم من األعضاء الجدد.

First Day Sunday, August 16, 2015

Second Day Monday, August 17, 2015

Third Day Tuesday, August 18, 2015

Last Day Wednesday, August 19, 2015

8:00 -8:30

8:3 0 - 9:30

9:30-10:00

10:00- 12:30

12:30-1:00

1:00 - 3:00

8:30- 10:30

10:30-11:00

11:00-12:30

12:30-1:00

1:00 - 3:00

8:30 -10:30

10:3 0 - 11:00

11:00-12:30

12:30- 1:00

1:00-2:30

2:30 - 3:00

Registration

Introduction to Higher Education

Break

Curriculum Alignment

prayer

How Students Learn

Teaching Strategies

Break

Designing Learning Activities

prayer

Learning Environment
Classroom Management

Students Learning Styles

Break

Students Support

prayer

Professional Development and Ethics

Using Educational Technology

Break

Assessment & Constructive Feedback

prayer

Assessment & Constructive Feedback

Post Evaluation & Certificates

Among Deanship of Education Development Activities Community College in Dammam Hosts:

Developing Core Competencies Program
From 16-Aug-15 to 19-Aug-15

Dr. Mariam AlDossary

Dr. Ibtesam Yassin

Dr. Philline Deraney

Dr.Philline Deraney

Dr. Eman Ahmed

Dr. Eman Ahmed

Dr. Eman Ahmed

Mrs. Sana Ali

Mrs. Sana Ali

Dr. Mariam AlDossary

Dr. Philline Deraney

Dr. Philline Deraney
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التغطية املصّورة لربنامج تطوير الكفايات األساسية يف التعليم والتعلم:
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٢-٢    الربنامج التدريبي للتعليم االلكرتوين
التعليم اإللكرتوين هو عصب عملية التعليم يف الوقت الراهن، و كلية املجتمع بالدمام هي رشيكة يف مرشوع رائدات التعليم 

اإللكرتوين مع وزارة التعليم، لذلك فإن التدريب عىل تطوير مهارات األعضاء يف التعامل مع أدوات التعليم اإللكرتوين هو أمر 

أسايس، و قد تم تحديد سلسلة من الدورات التدريبية و التطويرية املتعلقة بالعمل عىل )البالك بورد( و تطوير املقررات 

.)Quality Matters( اإللكرتونية تبعاً ملعايري الـ

و قد كانت أول دورة يف تاريخي 8-1436/11/9ه ، و هي لتعريف األعضاء الجدد باملرشوع، و مدى تقدم الكلية يف تطوير 

مقرراتها اإللكرتونية، باإلضافة إىل أساسيات استخدام البالك بورد، و طريقة إنشاء صفحة الرتحيب للطالبات، و صفحة وصف 

دليل املقرر.
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ثانيـــًا: برنامج التهيئــة لطالبات السنـة التحضيــرية 
واملستوى الثالث  للعام اجلامعي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

١-١    املشاركة يف تهيئة طالبات السنة التحضريية

نفذت عامدة السنة التحضريية و الدراسات املساندة مع عامدة شؤون الطالبات مبجمع الريان برنامج تهيئة طالبات السنة 

التحضريية للمسار العلمي يف قاعة األمرية جواهر و الساحة املجاورة لها، و كان عبارة عن برنامج تعريفي بأهم الخطوات 

التي تحتاجها الطالبة داخل الحرم الجامعي، وآلية التسجيل للمقررات، مع تقديم وجبة الفطور للطالبات،يصاحبها عدد 

من األركان لكليات جامعة الدمام؛ بحيث تقوم كل كلية بتعريف الطالبات املستجدات عىل أقسامها، و أهم أنظمتها، وأبرز 

مميزاتها التي تنفرد بها عن كليات الجامعة، و قد شاركت كلية املجتمع بالدمام بإرشاف وكالة الشؤون األكادميية بهذه 

التهيئة. 

واستفادت ما يقارب )1٥0( طالبة من هذه التهيئة التي كان من أهدافها:

تعريف الطالبات بتخصصات كلية املجتمع بالدمام.. 1

تثقيف الطالبات بالوحدات التي يتواصلن معها خالل دراستهن بالكلية.. 2
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١-٢    تهيئة الطالبات املتخصصات

يف إطار برنامج تهيئة الطالبات جرى تعريف طالبات الكلية املتخصصات واملتجاوزات حديثاً من برنامج السنة التحضريية 

عىل وحدات وكالة الشؤون األكادميية، خاصة الوكاالت ذات العالقة املبارشة بهن، و ذلك عىل النحو اآليت:

تعريف الطالبات مبوظفات وكالة الشئون األكادميية ليتسنى لهن التوجه للموظفة املسؤولة حال حاجتهن للمساعدة، . 1

وإطالعهن عىل الوحدات التابعة للوكالة، والتعريف بأنشطتها ودورها، وهي:

وحدة اإلرشاد األكادميي.• 

وحدةالتعليم اإللكرتوين.• 

وحدة القبول والتسجيل.• 

تعريف الطالبات باملجلس الطاليب، ودوره يف بلورة آرائهن.. 2
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١-٣    تهيئة شؤون الطالبات و تدشني األنشطة

تتعرف الطالبة من خالل الربنامج عىل وحدات شؤون الطالبات، وما تقدمه كل وحدة من خدمات، اختتم الربنامج بتكريم 

الطالبات امللتحقات بالنشاط خالل العام املايض.

أهداف الربنامج:

عرض خطة األنشطة للكلية وتشويق الطالبات.• 

إضافة أجواء ترفيهية للطالبات بجانب الجو التعليمي.• 

إذكاء روح الحامس للمشاركة يف فعاليات أنشطة العام الحايل.• 

غرس روح الحامس واملبادرة يف نفوس الطالبات، وتشجيعهن عىل تكوين فريق مساند لألنشطة الطالبية واألندية االمنهجية • 

)نادي الحاسب اآليل, نادي إدارة األعامل(.

زيادة األلفة بني الطالبات املشاركات باألنشطة والطالبات الاليت يرغنب باملشاركة.• 

فقرات الربنامج:

1.    مقدمة الربنامج :    الرتحيب بالحضور و التعريف باللقاء التعريفي ملا وجد له و الهدف منه.

2.   كلمة وكيلة الشؤون األكادميية )د.حورية العتيبي( :

و ألقتها نيابًة عنها األستاذة مروه التيسان )منسقة وحدة األنشطة الالمنهجية( .

3.   فقرة )األنشطة أوىل خطوات التطوع(: 

تعريف الطالبات و تحفيزهن للتطوع و األنشطة و توضيح أثرها اإليجايب عىل مستقبلهن و تطوير مهاراتهن.

4.   فقرة السحب عىل كوبون مشرتيات من جرير

٥.   التعريف بالناديني التابعني لوحدة األنشطة املنهجية، وهام:

نادي إدارة األعامل:• 

عرض تقدميي ألعامل النادي لسنة 1435-1436 هـ .• 

كلمة مرشفة النادي أ.أمل الفريان.• 

إعالن الفائزات ملسابقة إفتتاح النادي بالعام الدرايس املايض.• 

نادي الحاسب اآليل:• 

كلمة مرشفة النادي أ.مالك الخثالن.• 

عرض تقدميي ملشاريع الطالبات املشاركات يف النادي و ورش العمل التي أقيمت و أعدت يف السنة املاضية 1435-• 

1436 هـ .

:IELTS 6.   تعريف الطالبات بإختبار

قامت األستاذة مالك الخثالن بتعريف الطالبات عىل االختبار و الهدف منه تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية و أهميته مع 

عرض تقدميي.

٧.   فقرة )يداً بيد .. لرنتقي( التي قدمتها  وحدة األمن: 

الطالبات   توعية  يف  دورها  و  بالوحدة  بالتعريف  السليامن  أ.سهري  املجتمع  لكلية  السالمة  و  األمن  وحدة  ممثلة  قامت 

باجراءات األمن والسالمة واإلعالن عن خطط اإلخالء، و تعريف الطالبات باألنظمة و السلوكيات الواجب اتباعها.

٨.   الختام )معطاءات(: 

قدمت األستاذة )مروه التيسان( كلمة عن التطوع رحبت فيها بانضامم الطالبات لألنشطة، ثم قامت بتوزيع شهادات شكر 

ملتطوعات وحدة األنشطة الالمنهجية فريق )وسم(.
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ثالثــًا: الربنامج التعريفي بوحدة األمن ومهامها

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات: 

التغطية املصورة:

1436/11/12هـ 

وحدة األمن والسالمة.

كلية املجتمع بالدمام.

اشرتكت وحدة األمن والسالمة مع الوحدات األخرى يف كلية املجتمع يف برنامج التهيئة ألعضاء هيئة التدريس 

الجدد من خالل التعريف مبكان الوحدة، ومهامها، وموظفاتها، وإطالع أعضاء هيئة التدريس عىل التعاميم 

املتعلقة باألمن والسالمة، واستقبال مقرتحاتهم بشأن خطة اإلخالء التجريبية .

•  التعريف بالوحدة ومهام موظفاتها ومراقبات األمن.

•  توضيح إجراءات  استصدار البطاقة الجامعية.

•  التوعية بأهمية اإلطالع عىل التعاميم املتعلقة باستخدام األدوات الكهربائية.

•  مشاركة أعضاء هيئة التدريس مع وحدة األمن باملقرتحات و التفاعل يف خطة اإلخالء التجريبي .

أعضاء هيئة التدريس.



181

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

رابعـًا:   املعرض التعريفي لطالبات الثانوية ضمن ملتقى املهنة ٢٠١٦

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات: 

1437/7/9هـ 

جامعة الدمام.

معارض الظهران الدولية.

تقليص الفرتة الزمنية عىل الخريجني والخريجات يف بحثهم عن عمل أو وظيفة؛ وذلك بدعوة أكرب عدد 

ممكن من الرشكات واملؤسسات تحت سقف واحد، وتعريف طالبات املرحلة الثانوية بكليات جامعة الدمام، 

وتخصصاتها األكادميية.

•   تعريف الخريجني والخريجات بالطرق الفاعلة يف البحث عن الوظائف.

•   تعريف قطاع العمل مبخرجات كليات جامعة الدمام، والتخصصات الدراسية الجديدة التي يحتاجها سوق 

    العمل.

•   تعريف طالبات الثانوي بكليات الجامعة املختلفة .

)243( طالبة يف الصف الثالث الثانوي من )22( مدرسة زائرة للمعرض، باإلضافة إىل الخريجني والخريجات، 

والباحثني والباحثات عن وظائف.
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ثانيًا:    مكتب التدريب والتعليم املستدام

نبذة عن مكتب التدريب والتعليم املستدام :

طرحت كلية املجتمع بالدمام مبادرة تأسيس مكتب لتدريب والتعليم املستدام ليصبح نواة للرشاكات االسرتاتيجية التي 

متكن الطالبات من الحصول عىل شهادات تدريبية منبثقة عن تخصصاتهن يف إدارة األعامل والحاسب األيل، و افتتح املكتب 

يف تاريخ 04/20/ 1436هـ،  لتنمية القدرات الوطنية والستثامر الرثوة البرشية الحقيقية. فهو البوابة الكربى التي تفيض اىل 

تهيئة الطالبات لتحديات سوق العمل ومتطلباته، لتحقيق االنسجام مع التطلعات التي رسمتها جامعة الدمام يف رؤيتها التي 

نّصت عىل الريادة والتميّز، حيث أنها تعمل عىل تأهيل وتخريج قوى برشية وطنية عىل قدٍر عال من الكفاءة.

ويسعى املكتب إىل متكني الطالبات من خالل الرشاكات الِعلمية مع املؤسسات التعلمية  الرائدة من الحصول عىل شهادات 

مهنية يف الربامج األكادميية التخصصية بالكلية؛ مام يساعد الطالبات عىل إيجاد فرص عمل ملا بعد التخّرج، باإلضافة إىل 

دوره يف اإلرشاف عىل التدريب امليداين املرتبط باملقررات مع الرشكاء )أرباب العمل( ووضع األسس واملعايري واإلحصائيات 

املساندة لعملية التمكني العلمي والتدريب والتوظيف.

أهداف مكتب التدريب والتعليم املستدام :

تأهيـل الطالبات كقوى عاملــــة محلية؛ وذلك بتحـــــفيزهن عىل تنمية مهاراتهن يف مجاالت تخصصهن.• 

توفري فرص تدريبية للطالبات وتزويدهن بالخربة املهنية.• 

اكتشـاف قـدرات  الطـالبات وإمكاناتهن، ومحاولة تحسـينها من خالل التـدريب.• 

إعداد الطــــالبات ليكـــّن قادرات عىل االستجـابة السـريعة ومواكبة تطــــورات بيئة العـــمل.• 

خلــق التعــاون البّناء بني الكلية ومؤسســات القطـاع العـام والخــاص.• 

تعزيز قــيم كلية املجـتمع بالدمام من خــالل تطـبيق: ثقافة التعلّـم مدى الحياة، تنمية الفـرد والكفاءة املهنية.• 

دعم  شهـادات طالبات كليـات املجتمـع وإثرائها بشهادات احرتافية تؤهلها ملواكبة سوق العمل.• 

1.   رشاكات مكتب التدريب والتعليم املستدام م

الرشاكة االسرتاتيجية بني كلية املجتمع بالدمام ورشكة ارامكو السعودية 1

الرشاكة بني كلية املجتمع بالدمام و مركز التدريب وخدمة املجتمع بالدمام  2

 TRA310 2.   التدريب العميل  ملقرر إدارة األعامل م

لقاء التهيئة األول ملقرر التدريب العميل لطالبات إدارة األعامل 1

لقاء التهيئة الثاين ملقرر التدريب العميل لطالبات إدارة األعامل 2

االتفاقية مع الجهات التدريبية 3
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5.   لقاءات تشاورية متهيدية م

رشكة مايكروسوفت 1

معهد الخليج للتدريب )نيوهورايزن( 2

6.   التدريب الصيفي م

دورات تدريبية بالرشاكة مع مركز التدريب وخدمة املجتمع 1

برامج تدريبية املقامة من قبل جهات العمل الخاصة 2

4.   اإلحتفاء بجهات التدريب العميل )النجاح تسبقه خطوة(.

3.   الدورات املجانية املقدمة لطالبات كلية املجتمع بالدمام م

االنفوجرافيك 1

التجارة االلكرتونية 2

االعالم الجديد 3

ماسرت كالس 4

ثالثية الحصول عىل وظيفة 5

تطوير وتسويق الذات 6

اسرتاتيجية البحث عن وظيفة 7

القواعد الذهبية الجتياز املقابلة الشخصية 8

مهارات االتصال الفعال 9

الشخصية القيادية املتميزة 10

بناء الثقة بالنفس 11

ICDL 12

Cisco 13

Excel Advanced 14
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١.   شراكات مكتب التدريب والتعليم املستدام

الرشاكة االسرتاتيجية بني كلية املجتمع بالدمام ورشكة ارامكو السعودية

نبذة:

ارامكو  لتأمني احتياجات رشكة  (أرامكو)  السعودية  الزيت  بالدمام و رشكة  قامت الرشاكة االسرتاتيجية بني كلية املجتمع 

املهنية بتوظيف طالبات الدبلوم يف تخصيص إدارة األعامل والحاسب األيل .

األهداف:

دراسة الفرص الوظيفية واملخرجات املهنية لربامج الدبلوم املتقدم يف كلية املجتمع بالدمام.• 

سد الفجوة العميقة بني مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل .• 

تعزيز الدور التكاميل املشرتك برضورة مواءمة مخرجات التعليم العايل مع االحتياج الفعيل من التخصصات املطلوبة يف • 

سوق العمل حسب توجهات الدولة لتحسني التعليم وزيادة فاعليته.

الجودة •  معايري  وتصحيحها عىل ضوء  سدها  املطلوب  والقصور  الثغرات  عرض  يف  الوضوح  و  الشفافية  مببدأ  االلتزام 

الشاملة .

تقديم العون لطالبات الدبلوم من النساء يف مجتمع املنطقة الرشقية إلكسابهن مهارات جديدة متكنهن من الحصول • 

عىل وظائف مناسبة لهن يف سوق العمل .

آلية العمل :

تشكيل فرق العمل حسب التخصصات واملؤهالت والخربات من كال الفريقني يف كلية املجتمع بالدمام ورشكة ارامكو.. 1

تحديد مواعيد االجتامعات وجدولتها يف عدد من ورش العمل املتعددة حسب األوقات املتاحة لكل فريق.. 2

تحديد أعضاء فريق عمل أرامكو ال M&SCT ودور كل ممثل يف الفريق.. 3

تحديد أعضاء فريق عمل اللجنة املنسقة يف كلية املجتمع بالدمام ودور كل ممثل يف الفريق.. 4

عرض معلومات ومحتوى الخطة الدراسية لربنامجي الحاسب اآليل وإدارة األعامل وساعات مقرراتهام.. 5

دراسة الفرص الوظيفية املتاحة لكل مسار يف تخصيص إدارة األعامل والحاسب اآليل.. 6

: ) M&SCT سلسلة االجتامعات بني ) اللجنة املنسقة يف كلية املجتمع بالدمام( وبني )ممثيل رشكة أرامكو السعودية

املوضوع التاريخ

)اجتامع لجنة الشـراكة االسـرتاتيجية بخصوص مناقشة برنامج السنة التحضريية 

يف كلية املجتمع بالدمام َمـع أرامكو السعودية(
االجتامع الرابع: الخميس تاريخ  2015/8/27م املوافق  1436/11/13ھ

)اجتامع لجنة الشـراكة االسـرتاتيجية بخصوص مناقشة برنامج الحاسب األيل يف 

كلية املجتمع بالدمام َمـع أرامكو السعودية(
االجتامع الخامس: الثالثاء 2015/9/15م املوافق 1436/12/2هـ

)اجتامع لجنة الشـراكة االسـرتاتيجية بخصوص مناقشة برنامج إدارة األعامل يف 

كلية املجتمع بالدمام َمـع أرامكو السعودية(
االجتامع السادس :الخميس  15/ 10/ 2015 م املوافق 1437/01/02هـ
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صور من  مشاركة كلية املجتمع بالدمام يف مذكرة التفاهم االسرتاتيجي
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الرشاكة بني كلية املجتمع بالدمام و مركز التدريب وخدمة املجتمع بكلية الرتبية بالدمام

نبذة:

تــّم توقيـع مذكــرة تفاهم بني مركــز التدريب وخدمـة املجتمـع يف كلية الرتبية َومكتب التــدريب والتعليـم املســتدام  

يف  الــــدرايس  الفصـل  مختلفة، خالل  فرتات  الكليـة عىل  يف  تدريبيـــة  دورات  لعقــــــد  بالدمــام؛  املجتمـع  كلــية  يف 

مجـاالت مختلفـة تنمي وتعـــّزز من مهـــارات الطالبــة ويجعـــــل لها قاعدة معرفية متنوعة.

األهداف:

لدورات  •  بعدة شهادات     « الدبلوم  » خريجات مرحلة  بالدمام  املجتمع  كلية  امللتحقات من  الطالبات  دعم شهادة 

تدريبية مختلفة .

تـزويـد الطالبة باملعلـومات الجديدة يف مجال تخصصها .• 

تطـوير قـدرات الطـالبة وصقـل مهاراتها التطبيقية .• 

إكســاب املتدربة  املهارات العملـــــية التي تتناسب مع متطـــــلبات ســـــوق العمل .• 

مساهامت •  لهـّن  الاليت  التدريس  هيئة  أعضـاء  من  واملمـارسة  والتجــربة  الـخربة  بذوي  واالحتكاك  االتصال  أهميــة 

ومشـاركات فّعـالة يف املجـاالت التدريبية .

دعــم وتقوية العــــالقة اإليجابية بني الـكلية و مركز التدريب من خالل عـمليات التواصل املستمرة التي تتم بني • 

املنسقات ملركز التدريب والطالبات يف كلية املجتمع، مبا يدعم خــــدمة املجتمـــع للطـــرفني .

إحصائية متّثل  أعداد الطالبات موزعة عىل الربامج التدريبية :

عدد امللتحقات  يف الربامج هو : 189 متدربة.

العدد اسم الربنامج م

16 دورة اإلنفوجرافك 1

45 دورة التجارية اإللكرتونية 2

30 دورة اإلعالم الجديد 3

32 دبلوم الحاسب التطبيقي 1 4

28 دبلوم الحاسب التطبيقي 2  5

17 دبلوم الحاسب التطبيقي 3 6

21 دورة السكرتاريا و إدارة املكاتب 7

189 إجاميل عدد املستفيدات يف كافة الربامج التدريبية 
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٢.    التدريب العملي

)TRA 310 مقـرر التدريب العميل لقسم إدارة األعامل(

نبذة:

يُدرس هذا املقرر يف املستــــوى الخامس لطالبات قسم إدارة األعامل، وذلك لتـــــدريب الطالبات عملياً عىل ما تّم اكتسابه 

من معرفة يف املستويات السابقة، بحيث  متارس فيه الطالبة التطبيق العميل الفعيل للعلوم واملعارف التي حصلت عليها 

أثناء دراستها.

األهداف:

إكســاب الطــــالبة املهارات العملـــــية التي تتناسب مع متطـــــلبات ســـــوق العمل .• 

مامرسة الطالبة لبعــــض املهــــام الوظيــــفية يف جهة العمــــل، والتـــعرّف عىل بعض األدوات واآلليات املستخدمة • 

ضمن العملية اإلدارية )كالسياسات، القواعد، اإلجراءات، مناذج العمل، الربامج، املوازنات، الهياكل التنظيمية وأدوات 

الرقابة والتقييم(.

االرتقاء مبستوى مهارات الطالبــــة املتعـــــلقة باالتصال الشفهي والكتايب وغري لفظي، وإكســـابها القدرة عىل التعامل • 

بشـــكل أفضـــل مع اآلخرين يف إطــــار بيئة عمـــــل واقعية.

االرتقـــــــاء مبستوى الطالبة املتعلــــق ببحث وتحليــــل بعـــض املوضـــوعات أو املشـــكالت الفـــنية الواقـــــعية • 

يف بيئة العمل التي لها ارتبــــاط بتخصــــصها، بحـــيث تصــــبح قادرة عىل وصـــف وتحلــــيل هذه املوضوعــــات 

والربط بينها وبني األفـــكار والنظــــريات التي درستها يف املقررات الدراســـية ذات العالقة بهذه املوضـــوعات.

تنمية مهــــارات الطالبة يف مجال كتابة التقارير، حيث تتــــاح لها الفرصة لتطـــبيق املعارف التي اكتســـبتها يف هذا • 

املجال.

زيـــادة فـــرص حصــول الـــطالبة عىل وظــــيفة مناســــبة داخل املؤســـسة التي تـــــدربت فيها.• 

دعــــم وتقوية العــــالقة اإليجابية بني الــــــكلية وجهــــات التـــدريب من خالل عـــمليات التواصل املستمرة بني • 

املرشفني. األكادمييني عىل الطــــالبات واملسؤولني يف جهات الـــــتدريب، مبا يدعم خــــدمة املجتمـــع للطـــرفني.

أسمــــــــــاء جهات التــــــــــدريب الـــــــتي تم التواصــل معها:

مستشفى امللك فهد التخصيص بالدمام.. 1

مستشفى املانع.. 2

مستشفى القطيف املركزي.. 3

بنك الرياض.. 4

البنك العريب الوطني.. 5

مركز بناء األرس املنتجة »جنى«.. 6

7 ..DHL رشكة دي اتش ال

رشكة الصقر للتأمني التعاوين.. 8

رشكة الرؤية املستقبلية لوساطة التأمني.. 9

التعاونية للتامني.. 10

رشكة الدواء للخدمات الطبية املحدودة.. 11

رشكة الزامل للصناعة.. 12

رشكة كريم. . 13

رشكة الكفاح.. 14

رشكة تاب السعودية للمقاوالت.. 15

رشكة مكالرنز يونج السعودية املحدودة.. 16

رشكة إساد )خدمات القوى العاملة(.. 17

رشكة راما السعودية. . 18

رشكة اكسبرييانزا.. 19

مدرسة الخنساء بنت عمرو لتحفيظ القران يف الجبيل.. 20

جمعية الرب الخريية يف القنفذة.. 21

عدد الطالبات املؤهالت للدخول يف مقرر التدريب العميل:	 

86 طالبة يف أربعة مسارات : مسار التمويل، مسار التأمني، مسار اإلمداد، مسار االستثامر.



189

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

عدد الطالبات الاليت متكّن مكتب التدريب والتعليم املستدام من توفري قبول لهن:	 

تدريب الطالبات ملقرر التدريب العميل عام 2016م الفصل الدرايس الثاين:

التأمني، مسار اإلمداد، مسار االستثامر يف )عرش( جهات  التمويل، مسار  : مسار  تم تدريب 85 طالبة يف أربعة مسارات 

تدريبية يف املنطقة الرشقية.

تدريب الطالبات ملقرر التدريب العميل عام 2016م الفصل الدرايس الصيفي:

أرامكو  االستثامر يف رشكة  مسار  اإلمداد،  مسار  التأمني،  مسار  التمويل،  مسار   : مسارات  أربعة  طالبة يف   20 تدريب  تم 

السعودية يف املنطقة الرشقية.

منوذج من االتفاقية 

باللغة العربية يف مقرر 

التدريب العميل لقسم 

:)TRA 310 ( إدارة األعامل

منوذج من االتفاقية 

باللغة اإلنجليزية يف مقرر 

التدريب العميل لقسم 

:)TRA 310( إدارة األعامل

: ) ) TRA 310 منوذج من  املوافقات املوقعة من قبل بعض جهات التدريب  ملقرر التدريب العميل لقسم إدارة األعامل
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تم عقد لقائني تهيئة ملقرر التدريب العميل للطالبات :

لقاء التهيئة األول ملقرر التدريب العميل

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

أهداف اللقاء: 

املستفيدات:

التغطية املصورة 

1437/1/22هـ 

مكتب التدريب والتعليم املستدام

مرسح كلية املجتمع بالدمام

تعريف الطالبات مبقرر التدريب العميل واألهداف الرئيسية من التدريب والفوائد املرجوة منه.• 

توضيح الفرص الوظيفية ملسارات قسم إدارة األعامل األربعة )تأمني- متويل- استثامر- إدارة إمداد(.• 

تحديد أطراف التدريب العميل )الطالبة- املرشف األكادميي- مكتب التدريب والتعليم املستدام- جهة • 

التدريب( وواجبات كل طرف.

استعراض مناذج التدريب العميل.• 

استعراض منوذج للسرية الذاتية الذي يجب االلتزام به.• 

تحديد أوقات التدريب.• 

إرشاك الطالبة بالبحث عن جهات تدريب.• 

70 طالبة

االعالن للطالبات

االعالن للطالبات عرب تويرت
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لقاء التهيئة الثاين ملقرر التدريب العميل

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

أهداف اللقاء: 

املستفيدات:

التغطية املصورة 

1437/3/5هـ 

مكتب التدريب والتعليم املستدام

مرسح كلية املجتمع بالدمام 

اإلعالن عن نتائج الطالبات املقبوالت يف الجهات التدريبية املختلفة.• 

اإلعالن  عن أسامء الطالبات املقيدات عىل الئحة االنتظار .• 

رشح آلية التدريب العميل، وتوضيح طريقة كتابة التقارير والعروض التقدميية.• 

استعراض النامذج التي سريسلها املكتب إىل الطالبات عرب الربيد االلكرتوين .• 

توزيع تعهدات االلتزام بالتدريب عىل الطالبات، وتوقيعهن عليها.• 

63 طالبة
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٣.   الدورات التدريبية اجملانية املقدمة لطالبات كلية اجملتمع بالدمام

اإلنفوجرافك

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

9-1436/11/10هـ  

مكتب التدريب والتعليم املستدام

قـاعة رقم )18(

)16( عضو هيئة تعليمية 

نبذة:

هذه الدورة تقدم لكل عضو يرغب بتحويل مادته العلمية وأفكاره إىل أسلوب عرض مشوق وجّذاب باستخدام أفالم الكرتون 

بطريقة سهلة وممتعة تزيد من تحصيل الطالبات وترفع كفاءة العملية التعليمية؛ ماّم ينعكس إيجاباًً عىل الطالبة بحب 

املادة العلمية واالستمتاع بها، وكل ويل أمر يرغب بتعليم أبنائه بطريقة جديدة ومبتكرة، ولكل من يعمل يف مجال الدعاية 

بتحويل  يرغب  ومؤثرة، وكل من  فّعالة  متحركة  إىل صور ورسوم  منتجاته وخدماته  بتحويل  ويرغب  واإلعالن  والتسويق 

البيانات واملعلومات واملفاهيم املعقدة إىل صور ورسوم سهلة وواضحة مُيكن فَهمها واستيعابها بوضوح وتشويق.

أهداف الدورة: 

مع •  ومشاركتها  ومشوقة،  واحرتافية  وسهلة  بسيطة  بطريقة  الكرتون  وأفالم  املتحركة  الرسوم  لتصميم  املتدرب  إعداد 

مجموعة من املستفيدين أو نرشها عىل شبكة اإلنرتنت أو حفظها.

التعامل مع موقع )GoAnimate( لتصميم فيلم رسوم متحركة بشكل كامل ومعرفة خصائصه ومميزاته.• 

املستفيدات:

التغطية املصورة:



193

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

IELTS Masterclass

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

23 /1436/12هـ  

مكتب التدريب والتعليم املستدام

معمل رقم 6

14 طالبة

نبذة:

تتبلور فكرة  الـــIELTS masterclass  يف تعريف الطالبات مباهيّة وكيفية اختبار الــIELTS الذي يتم فيه قياس مستوى 

اللغة اإلنجليزية لدى الطالبات ومدى متكّنهن من اللغة )قراءة، كتابًة، تحدثاً، واستامعاً(، وَشِمل هذا اللقاء ِذكر منوذجي 

االمتحان )Academic- General Training ( مع تفصيل مسهب لكل منهام، باإلضافة إىل عرض أمثلة تطبيقية لالمتحانني، 

وكيفية اإلجابة عىل األسئلة يف الزمن املخّصص لها.

أهداف الدورة: 

 •.IELTSتعريف الطالبات باختبار الــ

متييز الطالبات بني منوذجي اختبار الـIELTS  )Academic- General Training ( ومعرفة الفروقات بني النموذجني، • 

ونقاط االختالف والتشابه بني أجزائهام األربعة.

كيفية التمّكن من اإلجابة عىل األجزاء األربعة للنموذجني بذكاء مع مراعاة الوقت املخصص لكل فقرة.• 

توضيح أهمية إجراء اختبار الــIELTS، وما هي الفوائد التي تعود عىل الطالبات.• 

املستفيدات:

التغطية املصورة:
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التجارة اإللكرتونية

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

1436/12/29 - 1437/1/20هـ

مكتب التدريب والتعليم املستدام

قـاعة رقم )14(

نبذة:

تكمن فكرة دورة التجارة اإللكرتونية )e-commerce( يف توضيح مفهوم التجارة اإللكرتونية للطالبات، وتعريفهن بأنواعها 

وأهم مزاياها ومناذج األعامل املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية، وآلية بناء منصات التجارة اإللكرتونية، وتوضيح كل ما هو جديد 

مبجال التجارة اإللكرتونية التي تشمل املواضيع املتعلقة بطرق التسويق الحديثة، وآليات الدفع اإللكرتوين، و طريقة بناء 

املواقع اإللكرتونية.

أهداف الدورة: 

تهدف هذه الدورة واملنعقدة بواقع 8 ساعات إىل تعريف الطالبات بـ:

مفهوم التجارة اإللكرتونية وفوائدها وأنواعها، وأهم إيجابياتها، وتأثريها يف حياة األفراد.• 

مقومات نجاح وفشل التجارة اإللكرتونية. • 

 •.))business models مناذج األعامل

منصات املتاجر اإللكرتونية وآلية عملها، وآلية عمل بعض املواقع اإللكرتونية، وتجربة القيام مبحاولة عمليه رشائية.• 

توضيح طرق وخطط التسويق الحديثة املرتبطة بالتجارة اإللكرتونية، ومعرفة اسرتاتيجيات التسويق اإللكرتوين.• 

محتويات مواقع التجارة اإللكرتونية، وآلية بناء موقع ذي محتوى جيد.• 

آليات الدفع اإللكرتوين وطرق الدفع املستخدمة يف أشهر املواقع اإللكرتونية.• 

أثر شبكات التواصل االجتامعي يف التجارة اإللكرتونية.• 

املستفيدات:

التغطية املصورة:

45 طالبة
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اإلعالم الجديد

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

1/27 -   4، 11 /1437/2هـ  

مكتب التدريب والتعليم املستدام

معمل رقم 6

نبذة:

التعرف عىل مفهوم اإلعالم الجديد يف الوقت الحايل وأنواعه وتأثرياته عىل املجتمع املحيل والعاملي، والفروقات البينية بني 

باقتصاد بعض  أودت  التي  التجارية  االنعكاسات  باإلضافة إىل  التواصل االجتامعي،  الجديد، وعالقته بوسائل  اإلعالم  أنواع 

الرشكات إىل الزيادة أو النقصان . 

أهداف الدورة: 

التعريف مبفهوم اإلعالم الجديد.• 

توضيح مستقبل اإلعالم الجديد.• 

رشح طريقة تصميم مدونة يف عرشين دقيقة.• 

املستفيدات:

التغطية املصورة:

33 طالبة
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تطوير وتسويق الذات

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

28– 1437/4/29هـ  

مكتب التدريب والتعليم املستدام

قـاعة رقم )12( - القاعة التعاونية

نبذة:

عىل الفرد أن يطور نفسه وأفكاره ويضع أهدافاً للتقدم، ويسعى للتسويق ألفكاره؛ مام يعزز النظرة املجتمعية النجازاته 

والتقدير ملساهمته.

أهداف الدورة: 

التعريف مبفهوم الذات، وتحديد جوانب عدة منه. • 

مساعدة املشاركات عىل تحديد نقاط القوة والضعف لديهن.• 

تعزيز بناء الثقة بالنفس لدى املشاركات.• 

توجيه املشاركات لرضورة وضع أهداف وعمل الخطط لتحقيقها.• 

 وضع خطة لتسويق الفرد لنفسة بصورة مقبولة للمجتمع.• 

املستفيدات:

التغطية املصورة:

29 طالبة
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اسرتاتيجية البحث عن وظيفة

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

5 – 6 /1437/5هـ  

مكتب التدريب والتعليم املستدام

قـاعة رقم )12( - القاعة التعاونية

نبذة:

التعريف باألسس الرئيسة الواجب اتباعها للحصول عىل وظيفة ضمن بيئة العمل الشديدة التنافسية يف عرصنا الحايل. 

أهداف الدورة: 

اكتشاف املشاركة للمهارات التي متتلكها ومدى مالءمتها لسوق العمل. • 

تحديد األهداف واألمور التي يجب إعدادها قبل البحث عن الوظيفة أو التقدم لها.• 

عرض أهم الطرق الواجب اتباعها للبحث عن وظيفة.• 

املستفيدات:

التغطية املصورة:

45 طالبة

اإلعـالن عرب تويتــر
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القواعد الذهبية الجتياز املقابلة الشخصية

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

12– 1437/5/13هـ  

مكتب التدريب والتعليم املستدام

قـاعة رقم )12( - القاعة التعاونية

نبذة:

التعريف بالقواعد األساسية الالزم اتباعها خالل املقابلة الشخصية للوظيفة من أجل الحصول عليها. 

أهداف الدورة: 

املقصود باملقابلة الشخصية وأنواعها.  • 

توضيح آلية االعداد للمقابلة الشخصية )قبل املقابلة الشخصية(.• 

رشح آلية الترصف خالل املقابلة الشخصية وبعدها.• 

املستفيدات:

التغطية املصورة:

27 طالبة
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ثالثية الحصول عىل وظيفة

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

16 /1437/5هـ  

مركز طاقات علم - مكتب التدريب والتعليم املستدام

مرسح كلية املجتمع بالدمام

نبذة:

تعاون مكتب التدريب و التعليم املستدام يف كلية املجتمع بالدمام مع مركز )طاقات علم( لتقديم دورة تدريبية للطالبات 

بعنوان »ثالثية الحصول عىل وظيفة« من أجل تهيئة الطالبات، وتدريبهن لالنخراط يف املجال التوظيفي بعد التخرج.

أهداف الدورة: 

التعريف بالثالثية.• 

توضيح أساسيات الحصول عىل وظيفة.• 

التطبيق عىل أمثلة حية.• 

املستفيدات:

التغطية املصورة:

120 طالبة
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مهارات االتصال الفعال

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

19-20 /1437/5هـ  

مكتب التدريب والتعليم املستدام

قاعة األنشطة

نبذة:

لالتصال الجيد الفعال دور يف مدى فهم اآلخرين لنا، وزيادة القدرة عىل التفاعل معهم؛ مام يجعل اإلنسان قادراً عىل التوصل 

وتحقيق أهدافه واالرتقاء مبجتمعه. 

أهداف الدورة: 

رشح مفهوم عملية االتصال وآلية حدوثها.• 

القدرة عىل تطبيق تقنيات االتصال الفعال.• 

اكتساب أساسيات مهارات االتصال.• 

املستفيدات:

التغطية املصورة:

17 طالبة



201

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

الشخصية القيادية املتميزة

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

18– 1437/6/19هـ  

مكتب التدريب والتعليم املستدام

قـاعة رقم )12( - القاعة التعاونية

نبذة:

التعريف بالصفات األساسية للشخصية القيادية، وعرض بعض من الصفات التي تجعل اإلنسان متميزا، والتحفيز عىل تبني 

دور القيادة، والقيام باملبادرة من أجل زيادة التأثري عىل اآلخرين.

أهداف الدورة: 

متكني املشاركات من تحليل شخصياتهن، واكتشاف نقاط القوة لديهن.• 

رشح الصفات العامة للشخصية القيادية، وبيان أنواع القيادة.  • 

توضيح آلية التأثري باآلخرين، واالستحواذ عىل ثقتهم.• 

توضيح أنواع الذكاء، وسبل تطوير كل نوع.• 

تحفيز العطاء مع الرتكيز عىل الذكاء الوجداين.• 

املستفيدات:

التغطية املصورة:

13 طالبة
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دورة تعريفية عن كامربدج

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

5/1  –  1437/6/15هـ  

مكتب التدريب والتعليم املستدام

معمل 4

نبذة:

وكذلك   WINDOWS7 الكمبيوتر  تشغيل  نظام  عىل  عميل  بتدريب  واتباعها  املعلومات،  لتكنولوجيا  النظري  التقديم 

CAMBRIDGE –BASIC والتهيئة والتدريب المتحان كامربدج الدويل يف EXCEL2010 و WORD2010

أهداف الدورة: 

التعريف بشهادة كامربدج.• 

التدريب عىل االمتحان التجريبي لكامربدج.• 

تشجيع الطالبات عىل الحصول عىل شهادات دولية تدعم شهادتها الدراسية.• 

املستفيدات:

التغطية املصورة:

23 طالبة
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مقدمة إىل سيسكو

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

6/21  –  1437/7/7هـ  

مكتب التدريب والتعليم املستدام

معمل 4

نبذة:

تعريف الطالبة بشهادة سيسكو الدولية، ومتطلبات الحصول عليها، ورشح مفهوم الشبكات وأنواعها، وطريقة عمل شبكة 

محلية، واألوامر الالزمة لصيانة الشبكة.

أهداف الدورة: 

تعريف الطالبة مبتطلبات الحصول عىل شهادة سيسكو.• 

تعريف الطالبة مبوقع سيسكو ومتابعة الفيديوهات التعليمية. • 

رشح طريقة إنشاء شبكة محلية.• 

توضيح استخدام أوامر صيانة الشبكات.• 

املستفيدات:

التغطية املصورة:

10 طالبات
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advanced excel اكسل متقدم

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

13-14  /1437/7هـ  

مكتب التدريب والتعليم املستدام

معمل 4

نبذة:

العملية  يف  املتقدمة  إمكاناته  وتوظيف  املتقدم(  )األكسل  مع  التعامل  منط  يف  الطالبة  مهارات  تنمية  إىل  الدورة  تسعى 

للتأكد من  بعدي كذلك؛  اختبار  باألكسل، وعمل  مهاراتها  يحدد مستوى  إلكرتوين  تشخييص  اختبار  بعد عمل  التعليمية، 

اكتسابها للمهارات املطلوبة يف هذه الدورة.

أهداف الدورة: 

تدريب الطالبات عىل:

 االقرتانات املتقدمة مثل if  الرشطية املتداخلة.• 

خيارات الطباعة املتقدمة باالكسل، مثل: طباعة العناوين يف رأس كل صفحة.• 

عمل أمان للملف عن طريق كلمة الرس .• 

املستفيدات:

التغطية املصورة:

21 طالبة
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

1437/7/5هـ 

مكتب التدريب والتعليم املستدام

مرسح كلية املجتمع بالدمام

نبذة:

تسعى كلية املجتمع بالدمام إىل تعريف الجهات الحكومية وقطاع العمل الخاص بطالباتها، وتسهيل تدريبهن وتوظيفهن 

من خالل عقد عالقات بينها وبني هذه الجهات؛ كان من ضمنها االحتفاء بالجهات التي ساهمت يف تدريب طالبات قسم 

إدراة األعامل يف مقرر التدريب العميل، والثناء عىل جهودهم يف هذا املجال، وتكريم الطالبات اللوايت متيزن يف فرتة التدريب.

أهداف الحفل:

تعريف الجهات التدريبية بكلية املجتمع بالدمام وباألقسام العلمية .• 

توطيد العالقات بني كلية املجتمع و الجهات التدريبية .• 

تكريم الجهات التدريبية، واستعراض نسبة التدريب الذي قدمته كل جهة.• 

تعريف الطالبات بأهمية التدريب امليداين .• 

استعراض مهارات الطالبات يف مرحلة التدريب . • 

املستفيدات:

التغطية املصورة:

18 جهة تدريبية

٤.   النجاح تسبقه خطوة
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٥.   لقاءات تشاورية متهيدية
رشكة مايكروسوفت 1

معهد الخليج للتدريب )نيوهورايزن( 2

تقرير االجتامع )األول( مع رشكة مايكروسوفت

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

1437/6/22هـ 

مكتب التدريب والتعليم املستدام

القاعة التعاونية

نبذة عن االجتامع: 

دراسة أوجه التعاون بني كلية املجتمع بالدمام و رشكة مايكروسوفت.

أهداف االجتامع:  

معرفة الربامج املتاحة للمؤسسات األكادميية ، وطريقة اإلستفادة منها مبا يخدم تخصصات كلية املجتمع بالدمام.

املوضوعات التي متت مناقشتها:

أوجه التعاون املحتملة بني كلية املجتمع بالدمام ورشكة مايكروسوفت.• 

عرض تقدميي عن برنامج Imagine وكيفيه اتاحته لطالبات كلية املجتمع. • 

السعر املطروح للحزمة املطلوبة مبا يتناسب ومتطلبات تخصصات الكلية.• 

اإلتفاق عىل دراسة إمكانية جعل هذا الربنامج حرصي لطالبات كلية املجتمع فقط. • 

إمكانية إنشاء مركز إختبارات معتمد يف كلية املجتمع بالدمام.• 

النتائج

استعراض كل طرف (الكلية، ممثيل رشكة مايكروسوفت ) ماجرى من نقاش مع مرجعه وإبالغ الطرف اآلخر باملستجدات.• 

استمرار التواصل بني الطرفني، والبحث يف سبل عقد اتفاقيات تعود بالنفع عىل الجميع. • 

اإلتفاق عىل تحديد اجتامعات أخرى بناء عىل ماتستفر عنه اإلتصاالت بني الطرفني.• 
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تقرير االجتامع مع رشكة الخليج للتدريب والتعليم )نيوهورايزن(

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

1437/8/2هـ 

مكتب التدريب والتعليم املستدام

القاعة التعاونية

نبذة عن االجتامع: 

والتعليم •  التدريب  مكتب  فريق  بحضور  والتعليم  لتدريب  الخليج  من رشكة  املبيعات  مديرة  مع  االجتامع  عقد  تم 

املستمر الستقطاب رشكة الخليج لتدريب والتعليم ALKHALEEJ TRAINING AND EDUCATION من أجل 

تم طرح عدد من  اإلجتامع  بالدمام، وعىل ضوء هذا  املجتمع  كلية  الطالبات ومنسويب  لتدريب  دراسية  فتح فصول 

سيسكو،  شهادات  مثل:  املحيل،  العمل  سوق  عىل  املقبلة  الطالبة  منها  تسفيد  أن  ميكن  التي  االحرتافية  الشهادات 

وشهادات أوراكل، وشهادات كومب تيا، وشهادات مايكروسوفت .

أخذ فريق مكتب التدريب والتعليم املستمر ممثالت رشكة الخليج لتدريب والتعليم يف جولة يف مرافق الكلية مثل: • 

الفصول الدراسية، مرسح الكلية واملرافق التابعة له، واملعامل املجهزة بالوسائل التقنية الحديثة. 

أهداف االجتامع:  

 ، ALKHALEEJ TRAINING AND EDUCATION مناقشة عقد إتفاقية رشاكة مع رشكة الخليج للتدريب والتعليم

يكون من بنودها ماييل: 

متكني رشكة الخليج للتدريب والتعليم االستفادة من املعمل بشكل دوري طوال فرتات السنة )الفصل الدرايس األول • 

والفصل الدرايس الثاين وفرتة الصيف(.

متكني رشكة الخليج لتدريب والتعليم من اإلعالن عن الدورات التدريبية والربامج املختلفة حسب ما تراه مثل )الصحف، • 

اإلذاعة، وسائل التواصل االجتامعي( وتحديد موقع كلية املجتمع بالدمام كموقع لفرع معتمد لديهم يف منطقة الدمام .

تخصيص معمل محدد إلقامة الدورات التدريبية وتزويد رشكة الخليج لتدريب والتعليم باألوقات واأليام املحددة له. • 

توفري بطاقات ممغنطة لدخول وخروج منتسبات رشكة الخليج لتدريب والتعليم من طاقم إداري وطالبات.• 

توفري أمن نسايئ حتى الساعة 8 ليال يف حالة وجود دورات تستمر لوقت خارج فرتة الدوام الصباحي.• 

توفري كامل الدعم والصيانة لألجهزة من خالل عامدة االتصاالت يف كلية املجتمع بالدمام.• 

وضع إعالنات مستمرة طوال اليوم عىل شاشات اإلعالنات »شاشات التلفزيون » بكلية املجتمع.• 

أن تكون لدى طالبات ومنسوبات كلية املجتمع بالدمام إمكانية دخول الدورات التدريبية واالمتحانات بشكل مجاين • 
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تدريب الطالبات )الصيفي( عام 201٥ م:

تم تدريب 8 طالبات يف الفصل الصيفي يف رشكة الزيت السعودية )أرامكو( حيث تدربن يف تخصصات الحاسب اآليل يف 

مسار علوم الحاسب اآليل، و مسار نظم معلومات، و مسار تقنية معلومات، وحصلت الطالبات فيها عىل شهادات شكر 

وتقدير باإلضافة إىل شهادات تقييم مبستوى التدريب.

تدريب الطالبات )الصيفي( عام 2016 م:

تم االتفاق مع رشكة الزيت أرامكو لتدريب عدد من طالبات قسم الحاسب اآليل، وقد بلغ عدد الطالبات املقبالت عىل هذا 

النوع من التدريب )  3  ( طالبات.

صورة من شهادة الشكر ألحد الطالبات املتدربات يف الربنامج الصيفي

صورة من منوذج التقييم الخاص بطالبات التدريب الصيفي         

اسامء الطالبات املشاركات من كلية املجتمع يف برنامج أرامكو الصيفي للتدريب التعاوين

٦.   التدريب الصيفي

املشاريع املنفذة بالرشاكة مع رشكة الزيت السعودية )أرامكو(:



210

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

نبذة عن الربنامج:

نظرا الستقبال كلية املجتمع بالدمام طالبات و أعضاء هيئة التدريس جدد؛ ساهمت الوحدة ضمن برنامج )نحن معكم( 

و  املهام  توضيح  و  التدريس،  هيئة  أعضاء  و  املوظفات  و  الطالبات  تهم  التي  القوانني  و  باألنظمة  التعريف  عن  بفقرة 

اإلجراءات املتخذة معهم من قبل موظفة األمن  يف حال عدم االلتزام بالتعاميم .

أهداف الربنامج:

التعريف بوحدة األمن والسالمة• 

التوعية مبهام موظفات و مراقبات األمن .• 

رشح آلية إصدار البطاقات وإجراءها.• 

العامة وضوابط •  ، و الضوابط السلوكية  تعريف الطالبات بأنظمة ولوائح ضوابط استخدام الجوال املصحوب بكامريا 

اللبس و الزي الرسمي .

توعية الطالبات باألنظمة و اللوائح و اإلجراءات املتخذة عند املخالفة.• 

مشاركة الطالبات و منسوبات و موظفات وأعضاء هيئة التدريس مع وحدة األمن باملقرتحات ، و التفاعل أثناء خطة • 

االخالء التجريبي .

املستفيدات:

ثـــالثـــًا:    فعاليات األمن والسالمة

النشاط أو الفعالية م

"يبداً بيد نرتقي" من برنامج تهيئة الطالبات )نحن معكم( 1

حضور الدورة التدريبية )دافع( بجامعة الدمام 2

إقامة ركن تعريفي بخطة اإلخالء  3

تنفيذ اإلخالء التجريبي ملبنى كلية املجتمع بالدمام 4

استضافة اختبارات قياس )عازم( 5

وضع ركن تعريفي بـ )ساهر ملجتمع آمن( 6

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

1436/8/19هـ 

مكتب الشؤون الطالبية

مرسح كلية املجتمع بالدمام

الطالبات، أعضاء هيئة التدريس، واملوظفات بكلية املجتمع بالدمام.

»يبداً بيد نرتقي« من برنامج تهيئة الطالبات )نحن معكم(
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التغطية املصورة:
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الدورة:

أهداف الدورة:

املستفيدات:

1437/1/19هـ 

جامعة الدمام

مبنى التطوير االداري

نرش  ثقافة السالمة و التوعية بالترصف السليم و قت الطوارئ و الكوارث، إضافة إىل التعريف بالقواعد 

األساسية أثناء مواجهة الحاالت .

نرش الثقافة و الوعي يف املجتمع عن  طرق السالمة أثناء الكوارث و الحاالت الطارئة.

طالبات مشاركات من جامعة الدمام، مرشفة أمن وسالمة كلية املجتمع بالدمام.

حضور الدورة التدريبية )دافع( بجامعة الدمام
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الركن:

أهداف الركن:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

17 - 1436/2/19هـ 

الشؤون الطالبية

كلية املجتمع بالدمام

تنفيذ ركن تُعرف فيه طالبات نادي السالمة باالستعدادات التامة التي تسبق خطة اإلخالء ملواجهة األخطار 

التي ميكن أن تحدث  مام يستلزم إعداد اإلجراءات التي يجب القيام بها أثناء عملية اإلخالء وتدريب العاملني 

عىل هذه اإلجراءات، وتحديد األدوار املناطة بهم، والتدريب املستمر عليها ملواجهة حاالت الطوارئ ملنع 

الخسائر البرشية وغري ذلك. 

تعريف منسوبات و طالبات كلية املجتمع بالخطة قبل تنفيذها.. 1

توعية منسوبات و طالبات كلية املجتمع مبهام موظفات و مراقبات األمن .. 2

مشاركة منسوبات و طالبات كلية املجتمع مع وحدة األمن يف خطة االخالء التجريبي .. 3

)37( أعضاء الهيئة التعليمية ، )38( أعضاء الهيئة االدارية ، )754( طالبات كلية املجتمع ، )20( عامالت 

رساكو.

إقامة ركن تعريفي بخطة اإلخالء 



214

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

تعريف اإلخالء:

املكـان: 

أهداف خطة 

االخالء: 

خطوات خطة 

االخالء:

املستفيدات:

1437/2/20هـ

 الشؤون الطالبية، وحدة األمن والسالمة 

هو عبارة عن مواجهة الحاالت الطارئة سواء باالستعداد لها أو توقعها و التعامل معها ، و ذلك لضامن توفري 

الحامية الشاملة اآلمنة ؛ و لهذا كان لزاما وضع خطة وقائية  إلخالء مبنى الكلية لتكون عونا عند وقوع 

الحوادث و األزمات.

كلية املجتمع بالدمام 

اختبار خطط الطوارئ والسالمة يف كلية املجتمع بالدمام ومدى فاعليتها وجاهزيتها، والعمل عىل تطبيق • 

معايري  موحدة لألمن والسالمة يف الكلية، وتعزيز التواصل بني فريق األمن والسالمة يف جامعة الدمام 

وإدارة الدفاع املدين.

االرتقاء مبهارات و قدرات منسوبات الكلية و الطالبات يف مواجهة األزمات التي قد تحدث.• 

االهتامم باستكامل و تطوير األجهزة واملعدات التي تستخدم يف مواجهة األخطار بأنواعها املختلفة . • 

تكون كل مرشفة من )أعضاء هيئة التدريس( مسؤولة مسؤولية تامة عن إخالء القاعات والفصول أثناء • 

تواجدها وهي آخر من يخرج من القاعة .

توجيه الطالبات و أعضاء هيئة التدريس، وإرشادهن ملخارج الطوارئ، وعدم تزاحمهن، ومنع الجري • 

واالندفاع بشكل عشوايئ يف املمرات أثناء اإلخالء.

تحديد مجموعة من املرشفات -أوكلت إليهن مهمة التأكد من إخالء جميع الفصول و القاعات الدراسية • 

ومرافق املبنى- وذلك لعمل جولة رسيعة عىل املبنى بعد االنتهاء من عملية اإلخالء إذا كان املوقف 

يسمح بذلك. 

تقوم رئيسة فريق الطوارئ بعمل جولة رسيعة داخل مبنى كلية )املجتمع بالدمام( لضامن عدم تخلف • 

أي طالبة وتكون هي املرشفة عىل الخطة عىل أن تكون مرتدية معطف )فسفوري( يف حالة الطوارئ 

ليسهل مترير املعلومات لها برسعة.

وضع أشخاص عند كل مخرج طوارئ ملساعدة املتعرثين عند املخارج حتى ال يكون عائقاً للطالبات.• 

)754( طالبة، )38( أعضاء هيئة تدريس ، )33( منسوبات وموظفات كلية املجتمع بالدمام. 

تنفيذ خطة اإلخالء التجريبي ملبنى كلية املجتمع بالدمام 
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التغطية املصورة:
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة:

املستفيدات:

15 ،1437/4/22،23هـ 

كلية املجتمع بالدمام – قسم األمن والسالمة

كلية املجتمع بالدمام - املرسح

استضافة اختبارات قياس )عازم( يف مبنى الكلية بتأمني قاعة املرسح ومراقبي أمن وسالمة داخل املبنى 

وخارجه .

املستفيدات:  )150( طالبة. 

استضافة اختبارات قياس )عازم(
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة:

األهداف:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

17-1437/2/19هـ 

كلية املجتمع بالدمام – قسم األمن والسالمة

بهو كلية املجتمع بالدمام

تنفيذ ركن تعرف فيه طالبات نادي السالمة بأهمية السالمة يف املنازل و خارجها ، و كيفية التعامل مع 

الحاالت الطارئة بشكل جيد، إضافة إىل التعرف عىل أنواع طفايات الحريق و كيفية استخدامها، باإلضافة إىل 

تقديم بعض النصائح يف اإلسعافات األولية البسيطة من قبل موظفات األمن الاليت لديهن شهادة يف اإلسعافات 

األولية.

التعريف بأهمية السالمة يف املنازل و خارجها.. 1

التوعية برضورة الحفاظ عىل سالمة األماكن و األشخاص عند وقوع حاالت طارئة مفاجئة. 2

 )754( طالبة، )37( أعضاء هيئة تدريس ، )38( أعضاء الهيئة االدارية ، )20( عامالت رساكو. 

وضع ركن تعريفي ب)ساهر ملجتمع آمن(
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رابـــعــًا:    االستــضافــات

اللقاءات م

استضافة مديرة شؤون املوظفات )فرع الراكة( بجامعة الدمام األستاذة ابتسام جنة بكلية املجتمع بالدمام 1

استضافة عميد عامدة االتصاالت وتقنية املعلومات بجامعة الدمام سعادة الدكتور/ سعد العمري 2

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة:

األهداف من 

حلقة النقاش:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

4 /1437/2هـ  

وحدة املتابعة بكلية املجتمع بالدمام

القاعة التعاونية

  َحرصت كلية املجتمع بالدمام عىل زيادة الكفاءة املهنية التي تخدم أعضاء الهيئة اإلدارية وظيفيا عرب 

توجيههن ملصادر تطوير ذاتية يستطعن من خاللها الرتكيز عىل رفع كفاءتهن والرتكيز عىل نقاط ضعفهن 

لتطوير البيئة الواقعية للعمل مبهارة، عرب تكثيف الدورات التثقيفية ومنها استضافة مديرة شؤون أعضاء 

التدريس واملوظفات، إلدارة  حلقة نقاش بعنوان«حق املوظف اإلداري يف املعرفة اإلدارية بواجباته نحو 

مؤسسته وحقوقه مبا ال يتعارض مع سري العمل«.

تحقيق التقّدم النوعي يف املجال اإلداري للقامئات باألعامل اإلدارية الاليت يعملن عىل سري العملية اإلدارية 

واجراءاتها  بيرس وسالسة.

22 من أعضاء الهيئة اإلدارية.

استضافة مديرة شؤون املوظفات )فرع الراكة( بجامعة الدمام األستاذة / ابتســام بنت محمـــد جــنة  لحلقـــة نقــــاش 

بعنــــــوان »حق املوظف اإلداري يف املعرفة اإلدارية بواجباته نحو مؤسسته وحقوقه مبا ال يتعارض مع سري العمل«
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الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة:

األهداف من 

اإلستضافة:

املستفيدات:

مكتب وكيلة شؤون الربامج بكلية املجتمع بالدمام

القاعة التعاونية

  َحرصت كلية املجتمع بالدمام عىل التعرف عىل الخدمات املقدمة من عامدة تقنية املعلومات لكليات 

الجامعة، لذا استضافت عميد العامدة شخصياً مع وفد مرافق له من املسؤولني يف العامدة . 

اإلستفادة الشاملة من الخدمات التقنية التي تقدمها جامعة الدمام، وتحديد احتياجات الكلية ومناقشة مدى 

إمكانية تأمينها.

10من منسوبات الكلية

استضافة عميد االتصاالت وتقنية املعلومات بجامعة الدمام الدكتور/ سعد العمري 
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خـامـســـًا:    التطوير املهني ألعضاء الهيئة االدارية والتعليمية

1.  عامدة تطوير التعليم الجامعي

الربنامج م

Developing Core Competencies program:

Introduction to Higher Education

Curriculum Alignment

How Students Learn

Teaching Strategies

Designing Learning Activities

Learning Environment Classroom Management

Students Learning Styles

Students Support

Professional Development and Ethics

Using Educational Technology

1

Assessment & Constructive Feedback 2

Integrating Communication Skills in Academic Curriculum 3

Integrating Leadership Skills in Academic Curriculum 4

Cooperative learning as a way to Student Centered Class room 5

The Pursuit of Excellence in Mentoring in Higher Education 6

Building Test's specifications Schedule 7

Peer Review 8

Education Café 9



221

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

املستفيدات:

1-4/ ذو القعدة 1436 هـ 

عامدة تطوير التعليم الجامعي/ وكالة الجودة والتطوير)وحدة التدريب والتطوير(

كلية املجتمع بالدمام – القاعة التعاونية

هو برنامج يعنى بتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس، كأحد األنشطة التي تستقطبها وكالة الجودة يف هذا 

املجال، وقد تم تنظيمه ليتزامن مع وصول عدد من أعضاء هيئة التدريس الجدد؛ فتتكامل بها أعامل التهيئة 

التي تقيمها الكلية لهم، بالتكاتف بني كافة وحداتها وإداراتها.

32 من أعضاء هيئة التدريس

إميانا من إدارة الكلية بأن التدريب هو اإلطار املساعد لألعضاء يف تطوير مهاراتهم املهنية استضافت وكالة الجودة والتطوير برنامج 

تطوير الكفايات األساسية يف التعليم والتعلم باللغة اإلنجليزية بالتعاون مع عامدة التطوير الجامعي .

أوالً: برنامج تطوير الكفايات األساسية يف التعليم والتعلم

First Day

       

Sunday, August 16, 2015

Second Day

   
Monday, August 17, 2015

Third Day

     
Tuesday, August 18, 2015

Last Day

        

Wednesday, August 19, 2015

8:00 -8:30

8:3 0 - 9:30

9:30-10:00

10:00- 12:30

12:30-1:00

1:00 - 3:00

8:30- 10:30

10:30-11:00

11:00-12:30

12:30-1:00

1:00 - 3:00

8:30 -10:30

10:3 0 - 11:00

11:00-12:30

12:30- 1:00

1:00-2:30

2:30 - 3:00

Registration

Introduction to Higher Education

Break

Curriculum Alignment

prayer

How Students Learn

Teaching Strategies

Break

Designing Learning Activities

prayer

Learning Environment
Classroom Management

Students Learning Styles

Break

Students Support

prayer

Professional Development and Ethics

Using Educational Technology

Break

Assessment & Constructive Feedback

prayer

Assessment & Constructive Feedback

Post Evaluation & Certificates

Among Deanship of Education Development Activities Community College in Dammam Hosts:

Developing Core Competencies Program
From 16-Aug-15 to 19-Aug-15

Dr. Mariam AlDossary

Dr. Ibtesam Yassin

Dr. Philline Deraney

Dr.Philline Deraney

Dr. Eman Ahmed

Dr. Eman Ahmed

Dr. Eman Ahmed

Mrs. Sana Ali

Mrs. Sana Ali

Dr. Mariam AlDossary

Dr. Philline Deraney

Dr. Philline Deraney
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التغطية املصورة:
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2.  املكتبات

الربنامج م

Opac & E_BOOKS 1

Opac & summon 2
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

األهداف:

املستفيدات:

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

األهداف:

املستفيدات:

9/ 4/ 1437 هـ 

وحدة املكتبة

كلية املجتمع بالدمام – معمل 5

يهدف برنامج الوعي املعلومايت الذي تتبناه وكالة عامدة شؤون املكتبات إىل تحقيق مفهوم املكتبة التدريبية 

عن طريق تقديم مجموعة من ورش العمل؛ لرفع الكفاءة املعلوماتية ألعضاء هيئة التدريس ، وتتيرس 

إمكانيتهن للوصول للمعلومات.

التوعية بطرق االستفادة من مصادر املعلومات املتاحة مبكتبات جامعة الدمام التي يبلغ عددها )15( مكتبة 

سواء املطبوعة أو اإللكرتونية،  كام تهدف إىل التعرف عىل أهم الخدمات واالمكانات التي ترتبط باحتياجات 

األعضاء التدريسية والبحثية

36 من أعضاء هيئة التدريس

28/ 5/ 1437 هـ 

وحدة املكتبة

كلية املجتمع بالدمام – معمل 5

تسعى وكالة عامدة شؤون املكتبات إىل تقديم مجموعة من ورش العمل التي تهدف إىل رفع مستوى الكفاءة 

املعلوماتية واملعرفية وتذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.

توضيح طريقة استخدام مصادر التعلم يف مكتبات الجامعة واإلستفادة منها سواء أكانت ورقية أو • 

إلكرتونية.

التوعية بالخدمات التي تقدمها املكتبة املرتبطة باحتياجات األعضاء البحثية والتدريسية.• 

36  من أعضاء هيئة التدريس

 Opac & E_BOOKS

 Opac & summon
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3.  عامدة الجودة واالعتامد األكادميي  

الربنامج م

Course, Field Experience & Reports 1

UOD Ranking 2

Key Performance Indicators 3

Planning & Implementation of Initial Self Evaluation & self-Study 4

Strategic Planning 5

Program Specification 6
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4.  التطوير اإلداري

الربنامج م

Educational program for the ISO9001 project 1
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5.   دورات كلية املجتمع بالدمام  

الربنامج م

Working in A Team 1

Thinking Court 2
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6.   الدورات املقدمة من كلية املجتمع بالدمام بالتعاون مع عامدة السنة التحضريية

الربنامج م

Managing Time inside Classrooms 1
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7.   التعليم االلكرتوين

التدريب م

تدريب أعضاء الهيئة التعليمية الجدد عىل البالك بورد واملقرر املثايل1 1

تدريب أعضاء الهيئة التعليمية الجدد عىل البالك بورد واملقرر املثايل2 2

تدريب أعضاء الهيئة التعليمية الجدد عىل البالك بورد واملقرر املثايل3 3

تدريب أعضاء الهيئة التعليمية الجدد عىل البالك بورد واملقرر املثايل4 4

تدريب أعضاء الهيئة التعليمية الجدد عىل البالك بورد واملقرر املثايل5 5
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8.   اإلرشاد الجامعي

الربنامج م

دورة مهارات االتصال الفعال ألعضاء هيئة التدريس 1

دورة مهارات االتصال الفعال ملوظفات األمن 2

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

1437/2/6هـ

وحدة اإلرشاد الجامعي

قاعة الورشة التدريبية

تسعى الورشة التدريبية إىل إكساب عضو هيئة التدريس مهارات اتصال عالية للتعامل الجيد مع الطالبات 

داخل قاعة املحارضة.

تعريف عملية االتصال وآلية تحققها.• 

وصف أساليب االتصال املختلفة. • 

التمكن من تطبيق تقنيات االتصال الفعالة.• 

التمكن من اكتساب مهارات االتصال.• 

 6 من أعضاء هيئة التدريس 

1437/1/30هـ

وحدة اإلرشاد الجامعي

القاعة التعاونية

تسعى الورشة التدريبية إىل إكساب موظفات األمن مهارات االتصال الفعال للتعامل الجيد مع الطالبات.

التمكن من تعريف عملية االتصال وآلية حدوثها.• 

وصف أساليب االتصال املختلفة.• 

التمكن من تطبيق تقنيات االتصال الفعالة.• 

متكني املتدربات من مهارات االتصال.• 

5 من موظفات األمن 

دورة مهارات االتصال الفعال ألعضاء هيئة التدريس

دورة مهارات االتصال الفعال ملوظفات األمن
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9.   اإلرشاد األكادميي

الربنامج م

اللقاء األول للمرشدات األكادمييات بقسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل الفصل الدرايس األول 1

اللقاء الثاين للمرشدات األكادمييات بقسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل الفصل الدرايس األول 2

اللقاء األول للمرشدات األكادمييات بقسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل الفصل الدرايس الثاين 3

لقاء تعريفي باألعضاء املستجدين بقسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل الفصل الدرايس الثاين 4

اللقاء الثاين للمرشدات األكادمييات بقسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل الفصل الدرايس الثاين 5
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10.  تقنيات التعليم

الربنامج م

اجتامع مع ممثيل عامدة االتصاالت وتقنية املعلومات 1

2013 Microsoft Outlook ورشة تدريبية لربنامج 2

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة:

هدف االجتامع:

املستفيدات:

1437/1/23هـ

وحدة تقنيات التعليم

كلية املجتمع بالدمام

تم التطرق يف االجتامع إىل أقسام عامدة اإلتصاالت وتقنية املعلومات والخدمات التي تقدمها وسبل االستفادة 

منها.

 التعريف بعامدة االتصاالت وتقنية املعلومات و الخدمات املتنوعة التي تقدمها لخدمة منسوبات جامعة 

الدمام من الهيئة التعليمية واالدارية و الطالبات  كافة. 

11عضو من كلية املجتمع ، 5 أعضاء من عامدة االتصاالت وتقنية املعلومات

االجتامع مع ممثيل عامدة االتصاالت وتقنية املعلومات
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الورشة:

أهداف الورشة:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/6/15هـ

وحدة تقنيات التعليم

معمل 5

التعريف بربنامج Outlook 2013   و مميزاته، و طريقة إعداده عىل الشبكة .• 

استخدام الربنامج لتنظيم الربيد االلكرتوين، و إضافة حساب أو أكرث عرب الربنامج و حذف الحسابات.• 

إنشاء توقيع خاص بكل حساب و إعداده ليكون االفرتايض.• 

عمل ثيم ) تصميم( مسبق للرسائل.• 

طرق البحث عن جهات االتصال و حفظها .• 

استرياد جهات االتصال و حفظها.• 

عمل املجموعات، و التعديل عليها، و طريقة إرسالها إىل بريد آخر، أو حفظها من الربيد كجهة • 

اتصال.

اسرتداد الرسائل.• 

طلب تأكيد استقبال الربيد و قراءته.• 

حل بعض املشاكل املتعلقة بعدم و صول الرسائل.• 

تعريف مبميزات الربنامج و أهميته.• 

التدريب عىل استخدام الربنامج بكفاءة و حرفية و االستفادة من مميزاته .• 

10 من  املوظفات اإلداريات .

Microsoft Outlook 2013 ورشة تدريبية لربنامج
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11.  البحث العلمي

الربنامج م

زيارة مكتب املحاماة أوبلون لكلية املجتمع بالدمام 1

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

1437/6/13هـ

وحدة البحث العلمي

كلية املجتمع بالدمام 

زيارة مكتب املحاماة أوبلون

حول االتفاقية:

تُعد جامعة الدمام أحد املساهمني األساسني يف تحقيق اسرتاتيجية اململكة الوطنية يف توجهها إىل مجتمع و اقتصاد مبنيان 

عىل املعرفة؛ حيث تتعهد جامعة الدمام ممثلة )مبكتب براءة االخرتاع ونقل التقانة( بدعم األعامل املبتكرة ملنسوبيها، وحثهم 

عىل التوجه لألبحاث العلمية ذات القيمة والجودة العالية، ومن ثّم حامية أفكارهم وابتكاراتهم عىل أعىل املستويات، وذلك 

من خالل إبرامها رشاكة اسرتاتيجية مع مكتب املحاماة األمريكية )أوبلون( املتخصص يف حامية امللكية الفكرية، فقد أحتلت 

أوبلون املركز األول يف تسجيل براءات االخرتاع عىل مستوى الواليات املتحدة االمريكية ملدة)25(عاماً، وقد وقع معايل مدير 

الجامعة عقد الرشاكة يف تاريخ 1436/02/9هـ، املوافق 2014/12/2 م.

حول أوبلون:

تعترب أوبلون إحدى أشهر رشكات املحاماة األمريكية املتخصصة بالكامل يف قانون حامية امللكية الفكرية ، حيث احتلت 

املركز األول يف تسجيل براءات االخرتاع عىل مستوى الواليات املتحدة األمريكية ملدة )25(عاماً، وتهتم بتوفري خدمات براءات 

االخرتاع وتراخيص التقنية، فضالً عن خدمات حقوق النرش والعالمات التجارية ألكرب رشكات العامل ، ولدى أوبلون فريق 

متخصص ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا  ذو خربة يف التعامل مع الباحثني والطالب واملتخصصني يف مجال الطب 

وموظفي الرشكات يف اململكة العربية السعودية و منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

الخدمات االحرتافية:

•  إعادة صياغة براءة االخرتاع بشكل قانوين.

•  تنفيذ خطوات تسجيل براءة االخرتاع.

•  القيام بإجراءات االدعاءات القانونية الخاصة بامللكية الفكرية.

•  توفري استشارات خاصة بامللكية الفكرية.

•  خدمات حقوق النرش والعالمات التجارية. 

130 من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس واإلداريات بكلية املجتمع بالدمام.وحدة البحث العلمياملستفيدات:

كلية املجتمع بالدمام 
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التغطية املصورة:
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سـادســًا:   الورش التدريبية والربامج املوجهة للطالبات

1.   وكالة التطوير والتدريب والتعليم املستدام

الربنامج م

حملة رأيي له قيمة 1

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

أهداف الحملة:

نبذة عن الحملة:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

11 /1437/6هــ

وكالة التطوير والتدريب والتعليم املستدام

كلية املجتمع بالدمام

حث طالبات كلية املجتمع بالدمام عىل تعبئة استبانات الفصل الدرايس الثاين للعام األكادميي 1436- 1437 

هـ / 2015-2016م. 

حملة )رأيي له قيمة( عبارة عن حمالت إعالنية لتشجيع الطالبات عىل إبداء آرائهن من خالل تعبئة استبانات 

الفصل الدرايس الثاين للعام 1437هـ-2016م، التي تشمل: 

)CES( استبانة تقييم املقرر  •

)FYSS( استبانة طالبات السنة األخرية  •

)PES( استبانة تقييم الربنامج  •

)SSLS( استبانة تقييم الطالبات ملهارات التدريس  •

)SAS( تقييم شؤون الطالبات  •

طالبات كلية املجتمع بالدمام املتخصصات )قسم الحاسب اآليل وقسم إدارة األعامل(.

حملة رأيي له قيمة
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2.   اإلرشاد الجامعي

الفعالية أو الربنامج م

لقاء التهيئة الخاص بطالبات املستوى الثالث  1

برنامج جودة أداء املرشد يف رعاية الطالبات املتعرثات أكادميياً 2

حملة تطبيق بطاقة حرص الحاجات الخاصة 3

ورشة تدريبية "حقوقي وواجبايت" 4

فن إدارة األزمات 5

عززي صحتك النفسية والجسدية 6

خلقي هويتي 7

ورشة الثقة بالنفس 8

ورشة عمل اتخاذ القرار 9

السرية الذاتية واملقابلة الشخصية 10

تهيئة الطالبات لالختبارات 11

ورشة العزو والدافعية 12

العزو السببي للنجاح والفشل األكادميي 13

الخطوات العملية إلثارة الدافعية يف ذايت 14

إدارة الضغوط من أجل النجاح 15

قيمة االحرتام والسوقيات العامة 16

العمل التطوعي بذور خري وحصاد سنابل 17

إدارة الوقت 18

قيمة األمانة 19

يوم املرأة العاملي 20

التوعية مبخاطر اإليذاء 21

فن اختيار الصديقة 22

رحلة إىل كلية الجبيل للمشاركة يف النادي الثقايف وميض مع طالبات النادي اإلرشادي 23

كيف تكونني إيجابية 24

برنامج املعرضات للتعرث 25

تهيئة الطالبات لالختبارات 26
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

24 ذو الحجة 1436هـ

وحدة اإلرشاد الجامعي

مرسح كلية املجتمع بالدمام

اللقاء يسعى إىل تهيئة طالبات املستوى الثالث لبداية سنة تخصصية جديدة من خالل لقاء مع عينة من 

طالبات املستوى الخامس، إضافة إىل  تعريفهن بالخدمات اإلرشادية التي تقدمها وحدة اإلرشاد للعام الدرايس 

الحايل . 

•  التعريف بوحدة اإلرشاد الجامعي ومهامها والخدمات اإلرشادية التي تقدمها وسبل التواصل معها.

•  التعريف باملرشدة الطالبية ومهامها.

•  توضيح دور »النادي اإلرشادي« وتعبئة بطاقة اإلنتساب لعضويته

•  مناقشة خطة الوحدة وتعريف الطالبات بالورش التدريبية التي ستقدم، واملميزات التي سيتم الحصول 

عليها كشهادة حضور للورشة التدريبية.

•  تنمية الوعي من خالل نقل الخربة والتجربة من طالبات املستوى الخامس إىل طالبات املستوى الثالث، 

وكيفية التعامل مع بعض املواقف األكادميية املشابهة من خالل الحوار واملناقشة.

30 من طالبات املستوى الثالث

لقاء التهيئة الخاص بطالبات املستوى الثالث 
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

6-7 محرم 1437 هـ

وحدة اإلرشاد الجامعي

القاعات الدراسية واملعامل

تسعى الحملة إىل حرص الحاجات الخاصة للطالبات من مشكالت صحية لتقديم الدعم النفيس واملعنوي 

لهن،  والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس،  والتوعية بكيفية التعامل معهن يف قاعة التدريس .

•  حرص الحاجات الخاصة للطالبات والتعرف عليها .

•  تقديم الدعم النفيس واملعنوي لذوات الحاجة الخاصة.

•  زرع الثقة يف نفوس الطالبات ذوات االحتياجات الخاصة.

•  التعاون بني الطالبات ملآزرة زميالتهن من ذوات االحتياجات.

180 من طالبات الكلية املتخصصات باملستوى الثالث

برنامج جودة أداء املرشد يف رعاية الطالبات املتعرثات أكادميياً
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

النامذج املرفقة:

28 ذو الحجة 1436هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي

القاعة التعاونية

يسعى الربنامج لحرص الطالبات  املتعرثات املتخصصات يف كلية املجتمع بالدمام  لعالج مشكلة التعرث 

الدرايس، والوقوف عىل أسبابها، وتقديم مجموعة من الورش التدريبية لعالج املشكلة، أو إجراء دراسة حالة 

فردية للطالبات النشطة أسامئهن يف الربنامج .

•  تفعيل برنامج جودة أداء املرشد من أجل رفع مؤرش التحصيل للطالبات املتعرثات . 

•  النهوض مبستوى تحصيل الطالبات . 

•  تدريب الطالبات عىل مهارات دراسية ونفسية تساعدهن يف تخطي املشكالت التحصيلية والنفسية .

3 طالبات متعرثات أكادميياً

حملة تطبيق بطاقة حرص الحاجات الخاصة
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

19 محرم 1437 هـ

وحدة اإلرشاد الجامعي

قاعة الورشة التدريبية

تهدف هذه الورشة إىل توعية أعضاء هيئة التدريس والطالب بالتزاماتهم، وذلك حرصاً من الكلية عىل جودة 

العمل األكادميي، وما يرتبط بذلك من صلة بني الطالبة من جهة واألستاذة واألجهزة الجامعية من جهة أخرى، 

وما ينبغي أن يكون عليه حال تلك العالقة من الشفافية والوضوح مع مختلف مكونات العمل الجامعي يف 

مجاالته املختلفة. 

•  توضيح معني مفهومي » الحقوق« و » الواجبات«.

•  زيادة الوعي واإلحساس مبنظومة الحقوق والواجبات .

•  أداء الواجبات كحق مرشوع للغري، وفهم الحدود املنظمة للحقوق .

•  التعبري واملطالبة بالحقوق بطريقة واعية .

•  توضيح طرق التعامل مع األطر االجتامعية والثقافية للحقوق.

•  املساهمة بصياغة وثيقة للحقوق والواجبات.

 22 طالبة متخصصة

ورشة تدريبية »حقوقي وواجبايت«
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

29 محرم ،  5 صفر 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي

قاعة الورشة التدريبية

تسعى الورشة التدريبية إىل تدريب الطالبات عىل التخلص من الضغوط التي تواجهها ومتر بها من خالل سبل 

محددة ووسائل خاصة .

•   التعرف عىل الضغوط وماهيتها وأصلها كأزمة مير بها الفرد يف حياته . 

•   توعية املتدربات مبدى تأثري الضغوط عليهن . 

•   طرح أمثله عىل الضغوط من الحياة الواقعية التي متر بها الطالبات املتدربات . 

•   تدريب الطالبات عىل سبل إدارة الضغوط كأزمة وطرق  التخفيف من أثرها  وسبل التخلص منها .

35  طالبة

فن إدارة األزمات
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

22 /1/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي

قاعة الورشة التدريبية

تسعى الورشة إىل أن تصل الطالبات إىل مستوى عاٍل من الصحة النفسية والتوافق الجسدي والنفيس والرضا 

عن الذات.

•  إدراك مفهوم الصحة النفسية.

•  التمييز  بني مؤرشات ومظاهر الصحة النفسية.

•  توعية املتدربات بأسس الصحة الجسدية والنفسية.

•   تزويد املتدربات مبعلومات عن طبيعة العالقة بني الصحة الجسدية والنفسية.

•  إدراك نسبية الصحة النفسية. 

•  تعزيز الصحة الجسدية والنفسية.

18 طالبة 

عززي صحتك النفسية والجسدية
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

7 /2/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي

املرسح

تهدف املحارضة إىل تحقيق التميز لدى الطالبات يف األخالق، وتثبيت مفهوم الهوية األخالقية اإلسالمية 

داخلها. 

•  التعريف مبفهوم الهوية األخالقية اإلسالمية وتثبيت هذا املفهوم وترسيخه يف ذهن الطالبات . 

•  توضيح كثري من الصفات التي تعرب عن األخالق اإلسالمية .  

•  الحث عىل التحيل باألخالق اإلسالمية وتطبيقها داخل وخارج الحرم الجامعي.

 114 طالبة

13 /2/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي

قاعة الورشة التدريبية

تهدف هذه الورشة إىل تنمية مهارات الثقة بالنفس لدى الطالبات. 

•   التعرف إىل أهمية الثقة بالنفس .

•   رشح أسباب اهتزاز الثقة بالنفس.

•   توضيح آثار انخفاض الثقة بالنفس.

•   إكساب الطالبة وسائل وأدوات لتعزيز ثقتها بنفسها.

 18 طالبة

خلقي هويتي

ورشة الثقة بالنفس



246

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

19 - 20 /2/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي

قاعة الورشة التدريبية

تسعى الورشة إىل أن متتلك املتدربات مهارة اتخاذ القرار السليم.

•   أن تتعرف املتدربة عىل كيفية اتخاذ القرار السليم .

•   أن تستنتج املتدربة انواع القرارات.

•   أن يتكون لدى املتدربة القدرة عىل اتخاذ القرار السليم.

•   أن تشعر املتدربة بأهمية اتخاذ القرار السليم يف املشكالت التي تواجهها .

•   أن يتولد لدى املتدربة  روح املبادرة الستخدام الخطوات العلمية التخاذ القرار.

 41 طالبة

ورشة اتخاذ القرار
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

22 - 28 /2/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي

قاعة الورشة التدريبية

تهدف الورشة إىل تدريب الطالبات عىل مهارة كتابة السرية الذاتية، واجتياز املقابلة الوظيفية بنجاح. 

•   أن تتعرف الطالبات عىل مفهوم وأساليب ومهارات تسويق الذات.

•   أن يتكون لدى الطالبة القدرة عىل  كتابة السرية الذاتية بطريقة جذابة وصحيحة.   

•   أن تشعر الطالبة بأهمية العمل والوظيفة . 

•   أن تكتسب الطالبة مهارة اجتياز املقابلة الوظيفية الشخصية بنجاح.

  46 طالبة

2 - 20 /3/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي

قاعة الورشة التدريبية – الشاشات –  ممرات الطالبات

يعمد الربنامج إىل تهيئة  الطالبات لالختبارات  من خالل تقديم ورشة تدريبية حول االستعداد لالختبارات، 

ونرش بعض السلوكيات الواجب عملها قبل اإلختبار وأثنائه وبعده.

•   التعرف عىل مهارات االستعداد لالختبارات وإدراك أهميتها.

•   تطبيق املهارات التي جرى التدرب عليها . 

350  طالبة

السرية الذاتية واملقابلة الشخصية

تهيئة الطالبات لالختبارات
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

28 /4/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي

قاعة الورشة التدريبية 

تسعى الورشة التدريبية إىل التعرف عىل أهم أسباب النجاح والفشل األكادميي لدى الطالبات.

•   التعرف عىل مفهوم العزو الداخيل والخارجي . 

•   رشح أنواع العزو وأساليب تفسريه من وجهة نظر علامء النفس . 

•   توضيح هرم الحاجات، والرتكيز عىل حاجة تقدير الذات  وكيفية تحقيقها .

•   التوعية بأسباب النجاح والفشل األكادميي لدى الطالبات.

•   مساعدة الطالبات عىل وضع الحلول الخاصة باألسباب التي تؤدي إىل الفشل األكادميي.

 15 طالبة

العزو السببي للنجاح والفشل األكادميي
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

29 /4/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي

قاعة الورشة التدريبية

قامت الورشة التدريبية بتعريف الطالبات عىل أهم الخطوات العملية التي تثري الدافعية نحو التعلم ذاتيا. 

•   التعرف عىل مفهوم الدافعية وأهميتها .

•   تحديد أنواع الدافعية .

•   توضيح بعض مظاهر ضعف الدافعية .

•   رشح األسباب املحتملة النخفاض الدافعية .

•   رشح  أهم الخطوات العملية التي تثري دافعية الطالبات نحو التعلم.

19 طالبة

الخطوات العملية إلثارة الدافعية يف ذايت
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

7،13 /5/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي

قاعة الورشة التدريبية 

أهتمت الورشة التدريبية بتدريب الطالبات عىل مهارات إدارة الضغوط واسرتاتيجياتها من أجل تحقيق 

مستويات متقدمة من النجاح. 

•   توضيح  مفهوم الضغط النفيس .

•   التعرف عىل مسببات الضغط والتوتر النفيس . 

•   تحديد أعراض الضغط النفيس . 

•   التدرب عىل مهارات إدارة الضغط النفيس  .

•   تنمية الشعور بالرضا والثقة  بالنفس.

41 طالبة

إدارة الضغوط من أجل النجاح
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

14 /5/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي

قاعة الورشة التدريبية

تسعى الورشة التدريبية  إىل غرس قيمة االحرتام يف نفوس الطالبات وسلوكياتهن ضمن برنامج قيمي.

•   توضيح  مفهوم قيمة االحرتام، و معنى قيمة احرتام الذات، ومعنى قيمة احرتام االخرين .

•   التعرف عىل أنواع االحرتام . 

•   بيان صور االحرتام يف اإلسالم .

•   كيف تظهر احرتامك لألخرين؟

•   كيف تكتسب االحرتام؟

  21 طالبة

قيمة االحرتام
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

22 /5/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي

قاعة الورشة التدريبية

تعمل الورشة التدريبية عىل تدريب الطالبات عىل أساليب إدارة الوقت بشكل جيد وفعال  . 

•   أن تتعرف الطالبات عىل مفهوم وأهمية إدارة الوقت يف حياتها .

•   أن تتعرف الطالبات عىل خصائص وفوائد إدارة الوقت الجيدة .

•   أن تتكون لدى الطالبة القدرة عىل تنظيم وقتها. 

•   زرع القيم الحميدة عند الطالبة املستمدة من الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل الوقت .

•   أن تشعر الطالبة بأهمية الوقت، وأنها قد نظمت وقتها بالشكل الصحيح.

16طالبة

إدارة الوقت
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

28 /5/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي - وحدة الحامية االجتامعية بالدمام

بهو الكلية

تفعيل يوم املرأة العاملي املوافق 8-3-2016م من خالل عدة اركان متثل املرأة. 

1.   تفعيل يوم املرأة العاملي من خالل خمسة أركان تهم املرأة، ويقوم عىل ركن أخصائية مسؤولة عنه من 

وحدة الحامية اإلجتامعية بالدمام، واألركان كاآليت: 

•   ركن االستشارات  النفسية . 

•   ركن االستشارات االجتامعية . 

•   ركن ابحثي عن ذاتك .

•   ركن مستقبيل غدا،  يتضمن قياس السكر وضغط الدم .

•   الركن الشعبي الذي يعكس عمل املرأة قدميا . 

•   ركن األرس املنتجة .

 500  زائرة

يوم املرأة العاملي
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

27 /6/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي - وحدة الحامية االجتامعية بالدمام

املرسح

انطالقا من الرشاكة املجتمعية بني مؤسسات املجتمع الحكومية واألهلية التي تسهم يف تطوير العمل وتبادل 

الخربات وتقوية العالقات ، جرى التواصل مع وحدة الحامية االجتامعية بالدمام كونهم الجهة الرسمية 

واملختصة يف التوعية والتعامل مع مشاكل اإليذاء بكافة أنواعه مع كافة الفئات العمرية يف املجتمع. 

تهدف املحارضة إىل التوعية مبخاطر اإليذاء وكيفية التعامل معه.

50 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية والطالبات. 

الحامية من مخاطر اإليذاء
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

14 /5/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي 

قاعة الورشة التدريبية

الطالبات عىل كيفية اختيار  التدريبية إىل تحديد املفاهيم االساسية للصداقة،  وتدريب  الورشة  تسعى 

الصديقة .

•   التعريف مبفهوم الصداقة.

•   التوعية بأسس اختيار الصديقة .  

•   توضيح أهداف ومعايري نجاح الصداقة .

•   حث الطالبة عىل تطبيق الطريقة السليمة يف اختيار صديقتها وفق املراحل التي جرت اإلشارة إليها يف 

العرض.

21 طالبة

فن اختيار الصديقة
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

5 /7/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي 

قاعة الورشة التدريبية 

أهتمت الورشة بتدريب الطالبات عىل منط النظرة اإليجابية لألمور وطريقة تفعيلها.

•   التعرف عىل منط التفكري اإليجايب ووسائله .

•   التدرب عىل استخدام التفكري بطريقة إيجابية، واالبتعاد عن مسببات النظرة السلبية .

 11 طالبة

كوين ايجابية
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

9،14،15 /4/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي 

قاعة دراسية رقم 4 

يهتم الربنامج مبساعدة الطالبات املتعرثات، وتحديد مواطن الضعف لنتائجهن، ووقاية تحصيلهن من الضعف 

والتأخر الدرايس. 

•   الوقوف عىل أسباب التعرث األكادميي لدى الطالبات .

•   وضع الحلول املناسبة مع الطالبات واإلدارة. 

•   زيادة الدافعية والتحفيز لدى الطالبات، وبّث روح التفاؤل يف نفوسهن.

39 طالبة

برنامج جودة اداء املرشد ورعاية املتعرثات
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

19 /7/ 1437 هـ 

وحدة اإلرشاد الجامعي 

بهو الكلية

يسعى الربنامج اىل توعية الطالبات بكيفية االستعداد لالختبارات والتهيؤ لها. 

•   توعية الطالبات بكيفية االستعداد لالختبارات من خالل توزيع مجموعة من املطويات التي احتوت عىل 

مجموعة من املهارات الذكية يف التعامل مع االختبارات؛ قبل االختبار وبعده وأثنائه.

•    تحديد منط التعامل مع االشخاص السلبيني فرتة االختبارات .

•   الحديث مع الطالبات حول أهمية برنامج تنظيم الوقت خالل فرتة االختبار واعطاء كل مادة حقها من 

الدراسة .

•   تعريف الطالبات باملهارات الدراسية الصحيحة، ورضورة مراجعة وحدة الخدمات اإلرشادية لطلب 

النصيحة. 

•   تعريف الطالبات بطرق التخلص من قلق االختبار من خالل متارين التنفس املنتظم.

75  طالبة

االستعداد لالختبارات
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

من الثالثاء  1436/11/24هـ إىل األربعاء 1436/12/2هـ 

وحدة اإلرشاد األكادميي 

القاعات الدراسية

اللقاء اإلرشاد األكادميي األول لطالبات قسمي الحاسب اآليل و إدارة األعامل املستوى )5/4/3( ضمن برنامج 

اإلرشاد األكادميي بكلية املجتمع بالدمام للفصل الدرايس األول 1437/1436هـ

•   تعريف طالبات قسمي الحاسب اآليل و إدارة األعامل بوحدة اإلرشاد األكادميي .

•   توضيح الواجبات األكادميية املناطة بالطالبة

  303  طالبة

/1 - 1437/2/14هـ 

وحدة اإلرشاد األكادميي 

مكاتب املرشدات األكادمييات

لقاء املرشدات األكادمييات لقسمي الحاسب اآليل و إدارة األعامل بالطالبات استكامال لربنامج اإلرشاد األكادميي 

بكلية املجتمع بالدمام. 

متابعة طالبات قسمي الحاسب اآليل و إدارة األعامل أكادمييا خالل الفصل الدرايس األول 1437/1436هـ.

 317 طالبة

برنامج اإلرشاد األكادميي األول لطالبات قسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل للمستويات ) 4+3+٥(

لقاء املرشدات األكادمييات الثاين بطالبات قسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل للمستويات)3، 4، ٥(

3.   اإلرشاد األكادميي

الفعالية أو النشاط م

برنامج اإلرشاد األكادميي األول لطالبات قسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل للمستويات ) 5+4+3( 1

لقاء املرشدات األكادمييات الثاين بطالبات قسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل للمستويات) 5+4+3( 2

لقاء اإلرشاد األكادميي األول لطالبات قسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل للفصل الدرايس الثاين للعام 1436 – 1437هـ 3

لقاء اإلرشاد األكادميي الثاين لطالبات قسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل للفصل الدرايس الثاين للعام 1436 – 1437هـ 4

فعالية التعريف بالتخصصات 5
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التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

3/21- 1437/5/2هـ 

وحدة اإلرشاد األكادميي 

مكاتب املرشدات األكادمييات

لقاء املرشدات األكادمييات لقسمي الحاسب اآليل و إدارة األعامل بالطالبات استكامال لربنامج اإلرشاد األكادميي 

بكلية املجتمع بالدمام. 

متابعة طالبات قسمي الحاسب اآليل و إدارة األعامل أكادمييا خالل الفصل الدرايس الثاين للعام 1436 – 

1437هـ.

204 طالبة

6/28- 1437/7/7هـ 

وحدة اإلرشاد األكادميي 

القاعات الدراسية يف األقسام التعليمية

متابعة عملية توجيه الطالبات أكادميياً وإرشادهن يف قسمي الحاسب اآليل و إدارة األعامل خالل الفصل 

الدرايس الثاين للعام 1436 – 1437هـ.

303 طالبة

لقاء اإلرشاد األكادميي األول لطالبات قسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل للفصل الدرايس الثاين للعام 1436 – 143٧هـ

لقاء اإلرشاد األكادميي الثاين لطالبات قسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل للفصل الدرايس الثاين للعام 1436 – 143٧هـ
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/6/28هـ 

وحدة اإلرشاد األكادميي – وجدة القبول والتسجيل

البهو – كلية املجتمع بالدمام 

نرش ثقافة اإلرشاد األكادميي داخل الكلية، والتعريف بـ:• 

بالخطة و املقررات الدراسية و املتطلبات للمراحل القادمة لطالبات قسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل.• 

بربامج الكلية و الخطط الدراسية لطالبات السنة التحضريية، ورشوط  التخصص  يف قسمي الحاسب • 

اآليل وإدارة األعامل.

باملسارات األربعة ورشوط التخصص لطالبات قسم إدارة األعامل.• 

بالفرص الوظيفية ملا بعد التخرج لطالبات قسمي إدارة األعامل والحاسب اآليل.• 

باألندية الطالبية الخاصة بقسمي الحاسب اآليل و إدارة األعامل وأندية الكلية )نبض- وسم(.• 

باملجلس االستشاري الطاليب.• 

بالدورات التدريبية املجانية التي تعقد خالل السنة الدراسية.• 

بطريقة تسجيل املقررات عرب نظام سجالت الطالب.• 

بطريقة اختيار التخصص عن طريق نظام سجالت الطالب.• 

طالبات السنة التحضريية – طالبات قسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل )املستوى الرابع(.

فعالية التعريف بالتخصصات
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

1-1437/1/2هـ

وحدة التعليم اإللكرتوين

ساحة الدور األول، معمل الحاسب رقم 6.

إعداد حملة ميدانية داخل كلية املجتمع بالدمام من خالل ركن تعريفي بوحدة التعليم اإللكرتوين ، واإلعالن 

عنه يف وسائل التواصل املختلفة؛ و ذلك من أجل توعية الطالبات بأهمية استخدام البالك بورد يف التعليم 

اإللكرتوين.

تعريف الطالبات بأهمية التعليم اإللكرتوين.• 

توعية الطالبات بأهمية تفعيل الربيد الجامعي و استخدامه.• 

توعية الطالبات برضورة استخدام البالك بورد بشكل يومي.• 

تدريب الطالبات عىل كيفية استخدام البالك بورد فيام يفيدهن يف املقررات.• 

تقديم املساعدة للطالبات و اإلجابة عىل استفساراتهن.• 

جميع طالبات الكلية  

اسبوع التعليم اإللكرتوين

4.   التعليم اإللكرتوين

الفعالية /  النشاط م

الدورة التدريبية األوىل الستخدام البالك بورد )للطالبات( 1

اسبوع التعليم اإللكرتوين 2
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التغطية املصورة:
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

1437/5/28هـ

وحدة تقنيات التعليم

املرسح

التعريف مبفهوم الحوسبة السحابية )Cloud Computing( وتوضيح ماهيتها و كيفية عملها و • 

مميزاتها و كونها تقنية صديقة للبيئة ، و هي تقنية تعتمد عىل استخدام شبكة اإلنرتنت للوصول 

بعض  عىل  أمثلة  ذكر  و  االنرتنت،  شبكة  عىل  كبرية  خوادم  عىل  املوفرة  املوارد  و  الخدمات  إىل 

الخدمات املقدمة من مختلف الرشكات.

الرتكيز عىل مفهوم التخزين السحايب و مميزاته و التعرف عىل املساحات املجانية املتاحة من قبل • 

مختلف الرشكات. 

استعراض ما تقدمه جامعة الدمام ممثلة بعامدة االتصاالت وتقنية املعلومات للطالب ومنسويب • 

 )TB 1( رخص لكل فرد و مساحة تخزين سحايب تصل إىل )( بعدد )5Office( الجامعة من برامج

عرب تطبيق )OneDrive( من رشكة مايكروسوفت.

توضيح مميزات تثبيت  إصدار  )Office 365(عن غريه من اإلصدارات. • 

توضيح خطوات تثبيت الربامج عىل كل من أجهزة الحاسوب املكتبية و املحمولة و األجهزة الذكية • 

و الهواتف النقالة.

استخدامها يف •  و  الرخصة  األجهزة السرتجاع  )Office( ألحد  تفعيل نسخة  إلغاء  توضيح خطوات 

جهاز آخر.

استعراض تطبيق) OneDrive (و طريقة التعامل معه يف وضع الصالحيات و مشاركة امللفات و • 

املجلدات و إنشائها.

 •Delve-Video-Newsfeed-  ( منها  مميزاتها  و   )Online( املتوفرة  التطبيقات  بقية  استعراض 

.)Sites

تعريف الطالبات مبفهوم الحوسبة السحابية و التخزين السحايب.• 

تعريف الطالبات بالخدمات املتوفرة من جامعة الدمام من برامج أساسية و مساحة تخزين.• 

توضيح مميزات استخدام التخزين السحايب.• 

حث الطالبات عىل استخدام التخزين السحايب ، و التقليل من استخدام ا)Flash Memory( للحد من • 

نقل الفريوسات .

توضيح خطوات تثبيت الربامج عىل مختلف األجهزة.• 

 9  طالبات

ورشة تعريفية بأهم مستجدات الخدمات االلكرتونية املقدمة من عامدة االتصاالت وتقنية املعلومات من برامج ومساحة 

)Cloud Computing & Microsoft Office 365( تخزين سحايب

5.   تقنيات التعليم

الفعالية /  النشاط م

Cloud Computing & Microsoft Office 365 1
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التغطية املصورة:
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة:

أهداف الحملة:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/5/12هـ

وحدة إصدار البطاقات والخزائن

كلية املجتمع بالدمام

تعريف الطالبات و أعضاء هيئة التدريس ومنسوبات الكلية بالبطاقة الجامعية، والتوعية بأهمية ارتدائها يف 

الحرم الجامعي.

•   إصدار بطاقة جامعية لكل طالبة وموظفة يف الكلية.

•   رضورة ارتداء البطاقة الجامعية.

•   أهميه البطاقة الجامعية.

•   التعريف بوحدة إصدار البطاقة الجامعية ومكانها.

طالبات وأعضاء الهيئتني اإلدارية والتعليمية بكلية املجتمع بالدمام.

حملة ارتداء البطاقات الجامعية بكلية املجتمع  بالدمام 

6.   وحدة اصدار البطاقات والخزائن

الفعالية /  النشاط م

حملة ارتداء البطاقات الجامعية بكلية املجتمع  بالدمام 1
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/6/18هـ

وحدة الخدمات الطالبية والتغذية

كلية املجتمع بالدمام

الكلية  معارض  إلشرتاكهن يف  املجتمع، ودعم مشاريعهن متهيداً  بكلية  املنتجات  الطالبات  التعرف عىل 

»بازارات«   

•  اكتشاف مواهب الطالبات .

•   دعم مشاريع الطالبات من خالل املشاركة بالكلية.

•   تحسني وتطوير مشاريع الطالبات.

طالبات كلية املجتمع بالدمام.

املشاريع الصغرية 

7.   وحدة الخدمات الطالبية والتغذية

الفعالية /  النشاط م

املشاريع الصغرية 1
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ســـابــعــــًا:   أنشطة األندية العلمية و اجمللس االستشاري الطالبي

نادي إدارة األعامل

األنشطة والفعاليات م

االجتامع األول ألعضاء نادي إدارة األعامل 1

مشاركة نادي إدارة األعامل يف مسابقة الرتكيز عىل املواهب 2015 املقامة يف كلية الجبيل الجامعية 2

Students Motivation and Achievement 3

رحلة لزيارة معرض مشاريع الطالبات يف كلية الجبيل الجامعية 4

ورشة عمل كتابة السرية الذاتية 5

مرشوع انهض 6

Opening Ceremony 7

Tree plantation drive 8

Personality development lecture 9

املسابقة العلمية 10

نادي الحاسب اآليل

األنشطة والفعاليات م

حملة التربع بأجهزة الحاسب اآليل 1

الحفل الختامي 2

املجلس االستشاري الطاليب

األنشطة والفعاليات م

بأيدينا نصنع التميز 1

لقاء املجلس االستشاري الطاليب التابع لكلية الجبيل الجامعية 2

آلية الرتشيح للمجلس الطاليب 3
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تاريخ االنشاء:  العام الجامعي 1435-1436 هـ 

التعريف بنادي إدارة األعامل:

للطالبات  تتيح  اجتامعية  و  وثقافية  علمية  إدارية  وأنشطة  برامج  إعداد  إىل  يهدف  نادي طاليب  األعامل هو  إدارة  نادي 

اكتشاف قدراتهن، و بناء العالقات داخل الكلية و خارجها ، ونرش ثقافة إدارة األعامل بني طالبات الكلية؛ مام يؤدي اىل تنمية 

و تطوير املواهب لدى الطالبات، وتعزيز األفكار املبدعة والخالقة، ووضعها موضع التنفيذ.

الفئة املستهدفة:  طالبات قسم إدارة األعامل

الرؤية :

إعداد جيل جديد من املتخصصني يف مجال إدارة األعامل ليصلوا اىل أعىل متسويات الحرفية يف االبداع والتطوير املجتمعي.

 مساعدة الطالب يف تطوير املهارات الحياتية من خالل مشاريع إبداعية وانشطة وأفكار ممتعة.

الرسالة:

مساعدة الطالب يف تطوير املهارات الحياتية من خالل مشاريع إبداعية وانشطة وأفكار ممتعة.

سد الفجوة بني التعليم األكادميي ومتطلبات سوق العمل.

القامئني عىل النادي:

•  د. آنا خان

•   م. مريم شاهد

•   ع. أروى الخليفة 

•   ع العنود املغلوث

•   ع. أمل الفريان

•   ع. لولوه التويجري 

أهداف النادي:

 اكتشاف املواهب الطالبية  املساهمة يف تنمية الفكر العلمي يف مجال إدارة األعامل و تطويره.• 

تشجيعهن، •  عىل  العمل  و  بينهن،  فيام  الخربات  تبادل  و  ومهارتهن،  قدراتهن  لتنمية  للطالبات  املالمئة  البيئة  تهيئة   

ودعمهن و تكرميهن.

املشاركة يف الفعاليات و االنشطة املختلفة داخليا و خارجيا لتبادل الخربات و اكساب الطالبات املهارات القيادية.• 

تشجيع العمل التطوعي، و تعزيز روح العمل الجامعي يف الطالبات.• 

نادي إدارة األعامل
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أنشطة النادي: 

نادي إدارة األعامل

األنشطة والفعاليات م

االجتامع األول ألعضاء نادي إدارة األعامل 1

مشاركة نادي إدارة األعامل يف مسابقة الرتكيز عىل املواهب 2015 املقامة يف كلية الجبيل الجامعية 2

Students Motivation and Achievement 3

رحلة لزيارة معرض مشاريع الطالبات يف كلية الجبيل الجامعية 4

ورشة عمل كتابة السرية الذاتية 5

مرشوع انهض 6

Opening Ceremony 7

Tree plantation drive 8

Personality development lecture 9

املسابقة العلمية 10

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن 

الربنامج وأهدافه:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1436/12/24هـ

نادي إدارة األعامل

الغرفة التعاونية

•   االجتامع بالطالبات لطرح األفكار ومناقشة خطة النادي للفصل الدرايس األول

•   التعريف باألعضاء وتحديد سبل التواصل بينهم

أعضاء نادي إدارة األعامل.

االجتامع األول ألعضاء نادي إدارة األعامل 
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الرحلة:

الهدف من الرحلة:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/1/29هـ

كلية الجبيل الجامعية

كلية الجبيل الجامعية

وجهت دعوة من كلية الجبيل الجامعية لطالبات نادي إدارة األعامل للمشاركة يف املنافسة السنوية - الرتكيز 

عىل املواهب - املقامة يف كلية الجبيل الجامعية فرع الطالبات، وأجريت هذه املنافسة باللغة اإلنجليزية بني 

طالبات كلية املجتمع بالدمام و طالبات كلية الجبيل الجامعية. 

تهدف املنافسة إىل تنمية مواهب الطالبات وقدراتهن من خالل األنشطة املتعددة يف الربنامج  وتطوير 

مهاراتهن املتعلقة بتخصصهن يف إدارة األعامل من خالل خلق بيئة تنافسية خارج أسوار الكلية.

الطالبات املشاركات باملسابقة.

مشاركة نادي إدارة األعامل يف مسابقة الرتكيز عىل املواهب 2015 املقامة يف كلية الجبيل الجامعية 
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الورشة 

التدريبية:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/2/13هـ

نادي إدارة األعامل

القاعة التعاونية

تهدف هذه الورشة التدريبية إىل مساعدة الطالبات عىل تطوير مهاراتهن وتعزيز الثقة والدافعية لديهن.

أعضاء نادي إدارة األعامل.

  Students Motivation and Achievement
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الرحلة:

الهدف من الرحلة:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/2/14هـ

نادي إدارة األعامل

كلية الجبيل الصناعية

وجهت دعوة من كلية الجبيل الجامعية )فرع الطالبات( لكلية املجتمع بالدمام لحضور فعالية املعرض 

السنوي ملشاريع طالبات كلية الجبيل الجامعية يوم الخميس .

 إتاحة الفرصة لطالبات النادي لتبادل األفكار مع معدات املشاريع الدراسية يف كلية الجبيل الجامعية؛  مام 

يسهم يف تحقيق املتعة يف التعلم،  و تحفيز الطالبات للعمل عىل املشاريع املنهجية و غري املنهجية.

أعضاء نادي إدارة األعامل.

رحلة لزيارة معرض مشاريع الطالبات يف كلية الجبيل الجامعية



274

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الورشة:

الهدف من الورشة:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/2/29هـ

نادي إدارة األعامل

قاعة التدريب التعاوين

ورشة عمل توضح طريقة كتابة السرية الذاتية بشكل احرتايف لجذب أصحاب العمل.

•   التعرف عىل الطرق العملية لكتابة السرية الذاتية .

•   التعرف إىل املزالق أو األخطاء التي قد يقع فيها من يكتب سريته الذاتية.

•   تطبيق أفضل  أساليب املامرسة بكتابة سرية ذاتية بارزة.

14 طالبة من نادي إدارة األعامل.

ورشة عمل كتابة السرية الذاتية
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/2/26هـ

نادي إدارة األعامل

بهو كلية املجتمع بالدمام

معرض تسويقي ملشاريع طالبات قسم إدارة األعامل بكلية املجتمع بالدمام، وهو استكامل لربنامج »انهض« 

)أحد مشاريع نادي إدارة األعامل للعام الدرايس 1435-1436 هـ(.

 إتاحة الفرصة للطالبات لعرض مشاريعهن الصغرية، ومنحهن حافز للنهوض بأفكارهن يف مجال ريادة • 

األعامل.

الربط بني العملية التعليمية لطالبات قسم إدارة االعامل وبني األنشطة املقامة من قبل نادي إدارة • 

االعامل.

  40 من أعضاء الهيئة االدارية ، 80 من أعضاء الهيئة التعليمية ، 500  طالبة ، 100 زائرة من خارج الكلية.

معرض انهض )ملشاريع الطالبات(
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

1437/4/23هـ

نادي إدارة األعامل

املرسح

 The program was conducted to reintroduce Business Club to students and encourage

 them to join the Club

 •.Reintroduce business club and the new team members

 •.Encourage the students to join business club

 •.Share the objectives adopted for the business club for this semester

 •.Share the activities planned for this semester

 70 طالبة من قسم إدارة األعامل.

Opening Ceremony
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/5/14هـ 

نادي إدارة األعامل

حديقة كلية املجتمع بالدمام

 The Plantation Drive was conducted in CCD garden to emphasize on the importance

 of tree plantation. The Environmental awareness campaign also involved distribution of

.flyers on benefits of tree plantation via email

 • The Plantation Drive was carried out to inculcate the passion and importance of

.community service among students and faculty

 • The activity was well received and the participation by the stakeholders was

.commendable

 •This activity brought out a sense of team spirit to collectively participate in a non-

.academic activity

 7 طالبات نادي إدارة األعامل

Tree Plantation Drive
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

1437/5/19هـ 

نادي إدارة األعامل

قاعة 14

 Personality Development means enhancing and grooming one’s outer and inner self to

 bring about a positive change to one’s life. Personality Development is the growth and

 development of the thinking, perception, attitude, nature, mood, behavior and activities

 that differentiate among people. It is a tool to bring out one’s abilities and powers for

 making himself aware of his inner self and become more confident to face the outside

 world. Personality means uniqueness, individuality and appearance of a person and

 his/her reflection of thinking, emotions, behavior, communication skills and corporeal

characteristics

 The objective of the workshop was to bring about personality development with regard

  to the different behavioral dimensions that have far reaching significance for the students.

 Personality development program was aimed to help the students to face, meet and

overcome the challenges of the outside world more effectively and efficiently

 15 طالبة من قسم إدارة األعامل

Personality Development
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/7/13هـ 

نادي إدارة األعامل

مرسح كلية املجتمع بالدمام

تقوم مجموعة من الطالبات – ميثلن مسارات قسم إدارة األعامل األربعة – بالتعريف بتخصصاتهن العلمية، 

ومجاالت تطبيقها يف الحياة العملية، من خالل إرشاف ومتابعة عدد من أعضاء هيئة التدريس يف القسم.

توضيح أهمية التخصص وربطه مبجاالت الحياه العملية.

300 طالبة من قسم إدارة األعامل

املسابقة العلمية لقسم إدارة األعامل
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تاريخ االنشاء:  العام الجامعي 1435-1436 هـ 

التعريف بنادي إدارة األعامل:

نادي طاليب علمي تابع لقسم الحاسب اآليل بكلية املجتمع بالدمام يعني بعلوم الحاسب اآليل وفروعه.

الفئة املستهدفة:  طالبات قسم الحاسب اآليل 

الرؤية :

حث وتوجيه الطالبات لخلق بيئة تستثمر مواهبهن وطاقاتهن يف مجاالت الحاسب اآليل.

الرسالة:

تحفيز الطالبات لتوفري بيئة تقنية تساهم يف تعزيز مشاركتهن يف املجاالت التقنية وخدمة املجتمع.

القامئني عىل النادي:

•  م. زينب املقبل )رئيسة نادي الحاسب اآليل(

•  م. لينا الرصايره )نائبة رئيسة نادي الحاسب اآليل(

•  أ. شاهه الخالدي )عضو(

أهداف النادي:

 تحفيز الطالبات املتميزات يف التخصص ليلتحقن بعضوية النادي.• 

اقامة املعارض عىل مستوى الكلية.• 

تنمية املهارات القيادية والحوارية لدى الطالبات.• 

غرس روح العمل الجامعي وخدمة املجتمع يف نفوس الطالبات.• 

أنشطة النادي:

نادي الحاسب اآليل

نادي الحاسب اآليل

األنشطة والفعاليات م

التعريف بالنادي من خالل ركن خاص به 1

حث الطالبات عىل التربع باألجهزة لصالح خدمة املجتمع 2

فرز األجهزة املتربع بها وتأهيل الصالح منها 3

عرض مشاريع طالبات الحاسب اآليل يف مقرر مرشوع التخرج 4
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/6/22هـ واستمرت الحملة ملدة أسبوع. 

نادي الحاسب اآليل.

بهو  كلية املجتمع بالدمام.

تحفيز منسويب كلية املجتمع بالدمام عىل التربع باألجهزة اإللكرتونية، و زيادة الوعي بينهم بأهمية التدوير.

تنمية روح التكافل االجتامعي بني طالبات الكلية منسوبيها و الجمعيات الخريية عن طريق اتاحة الفرصة 

للطالبات بإقامة مركز مؤقت للتربع باألجهزة االلكرتونية ومن ثم إعادة تدويرها.

املساهمة يف مبادرة حفظ النعمة اإللكرتونية املنفذة بالتعاون بني جامعة الدمام وجمعية إرتقاء الخريية.• 

تعريف منسويب الكلية بأجزاء و وظائف بعض االجهزة االلكرتونية مثل )الهواتف النقالة والحواسيب(.• 

زيادة الوعي بني منسوبات الكلية وطالباتها بأهمية التدوير، و إيجاد طرق آمنة للتخلص من النفايات • 

اإللكرتونية.

منسوبات كلية املجتمع بالدمام وطالباتها.

GreenIT + حملة التربع بأجهزة الحاسب اآليل
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

1437/7/24هـ 

نادي الحاسب اآليل

مرسح  كلية املجتمع بالدمام

تعريف بنادي الحاسب اآليل )الرؤية – الرسالة – األهداف(.. 1

عرض فعاليات سابقة للنادي مثل:. 2

 •E devices donation and green it

 •Photo

 •Results

عرض خطط مستقبلية مقرتحة للنادي مثل:. 3

استخدام التكنولوجيا لذوي االحتياجات الخاصة• 

 •E games

 •E news letter

فتح التسجيل يف النادي ) بتخصيص طالبة مسؤولة عن تسجيل الطالبات( .. 4

بدء مشاريع الطالبات )10 دقائق لكل مرشوع( .. 5

وقت مستقطع للتصويت باستخدام كليكرز الختيار ثالثة مشاريع.. 6

تسليم الجوائز للمشاريع الحاصلة عىل أعىل نسب تصويت.. 7

شكر الطالبات املشاركات يف النادي .. 8

شكر إدارة النادي و األعضاء املساهمني )توزيع دروع تذكارية ملرشيف املشاريع – إداري النادي – منسقة . 9

مشاريع التخرج(

تحفيز الطالبات عىل التعليم و بذل الجهد يف تنفيذ مشاريع التخرج من خالل خلق بيئة تنافسية عىل • 

الثالثةاملراكز األوىل.

تنمية مهارة الثقة بالذات، و التسويق واإللقاء لدى الطالبات عن طريق عرض مشاريعهن بأفضل صورة.• 

شكر الطالبات املساهامت يف نادي الحاسب اآليل، و تحفيز الطالبات غري املشاركات عىل املشاركة  عن • 

طريق فتح باب التسجيل املبارش للطالبات أثناء الحفل.

تقدير  جهود اعضاء هيئة التدريس املبذولة.• 

30خريجة، 60 من منسوبات كلية املجتمع بالدمام

الحفل الختامي لنادي الحاسب اآليل )عرض مشاريع التخرج(
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التغطية املصورة:
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املجلس االستشاري الطاليب م

آلية الرتشيح للمجلس الطاليب 1

بأيدينا نصنع التميز 2

اللقاء  مع ملجلس االستشاري الطاليب التابع لكلية الجبيل الجامعية 3

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/7/17هـ 

وكالة شؤون الطالبات

كلية املجتمع بالدمام

تنفيذ ركن يعرف بأعضاء املجلس االستشاري الطاليب بكلية املجتمع، وتوضيح دور املجلس يف استقبال آراء 

الطالبات ومناقشة التحديات التي يواجهنها ونقلها إىل أصحاب القرار واملساهمة يف وضع الحلول لها. 

•  دميومة التواصل بني الكلية و طالباتها.

•  نرش ثقافة الحوار و النقد البناء .

•  جذب اآلراء الطالبية النافعة واستثامرها.

•  التعرف عىل آراء الطالبات ومناقشتها.

 745 طالبة يف كلية املجتمع بالدمام 

آلية ترشيح طالبات املجلس االستشاري الطاليب لعام 1436/ 143٧ هـ
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1436/11/18هـ 

املجلس االستشاري

مرسح  كلية املجتمع بالدمام

1.  التعريف بعضوات املجلس االستشاري الطاليب .

2.  توضيح أهداف األعضاء وأفكارهن، و سبب انضاممهن للمجلس.

3.  عرض التحديات و الحلول.

•   عرض أفكار األعضاء التي تسعى إىل متيز الكلية.

•    استقبال مقرتحات و آراء الطالبات حول التحديات والحلول عرب تفعيل االستبانة اإللكرتونية .

•   اإلسهام يف رقي تفكري الطالبة وتوجيهها ملا يخدم مستقبلها عىل الصعيد الدرايس . 

•    توضيح أهمية التواصل بني الطالبة وأعضاء املجلس.

•   توعية الطالبات بأهمية اتخاذ القرارات التي تساهم يف تطوير الكلية .

طالبات كلية املجتمع بالدمام

بأيدينا نصنع التميز
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

املستفيدات:

1437/2/17هـ 

املجلس االستشاري الطاليب

كلية املجتمع بالدمام

استضافة املجلس االستشاري الطاليب بكلية املجتمع بالدمام ألعضاء املجلس االستشاري بكلية الجبيل الجامعية 

بهدف تبادل الخربات واستعراض ما تم انجازه

 13 طالبة

لقاء املجلس االستشاري الطاليب التابع لكلية الجبيل الجامعية 
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ثــامنـــًا:    األنــشـطـة املنـهـجـيــة

قسم الحاسب اآليل م

)Information Security( شبكات التواصل االجتامعي سالح ذو حدين 1

)Poster Day )System Analysis and Design 1 2

 )Graduation Project( أهمية إدارة مشاريع التخرج 3

قسم املواد املساندة م

املسؤولية األمنية لحفظ املجتمع والسالم االجتامعي 1

حفظ أجزاء من سور القرآن الكريم 2

قسم إدارة األعامل م

)Insurance Fundamentals( فعالية احمي نفسك 1
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/6/29هـ 

طالبات قسم الحاسب اآليل

مرسح كلية املجتمع بالدمام

تدريب الطالبات عىل قيم املواطنة واملشاركة املجتمعية، وذلك من خالل رشح موضوع املحارضة ) • 

شبكات التواصل االجتامعي ومخاطرها األمنية عىل الفرد واملجتمع( لطالبات املرحلة الثانوية من خالل 

توجيههن إىل االستخدام األمثل واآلمن للمعلومات، وسبل تأمني الحامية الكاملة لألمور الخاصة.

متكني طالبات كلية املجتمع بالدمام من تقديم املحارضات والندوات املختلفة، واستخدام مهارات • 

التواصل مع االخرين، والقدرة عىل جمع املعلومات وترتيبها وعرضها. 

تنمية قدرات الطالبات املشاركات عىل ربط العلوم النظرية بتطبيقاتها، واستيعاب املنجزات التكنولوجية • 

)شبكات التواصل االجتامعي ( ومعرفة منافعها وأرضارها عىل الفرد واملجتمع.

إبراز اهمية العمل الجامعي، وأثره يف تحقيق املتطلبات بأفضل النتائج.• 

24 طالبة يف  املرحلة الثانوية من املدرستني )املدرستني العارشة والتاسعة والعرشين( ، 80 طالبة من طالبات 

الكلية، 25 عضو من  أعضاء هيئة التدريس.

)Information Security( شبكات التواصل االجتامعي سالح ذو حدين

أوالً.     األنشطة املنهجية لقسم الحاسب اآليل:
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/7/12هـ 

طالبات قسم الحاسب اآليل

الساحة الخارجية

تتمحور فكرة الربنامج حول طريقة عرض الطالبات لنظام معني من اختيارهن، ومن ثّم تصميم هذا النظام 

وتحليله ، من خالل إحدى الطرق التي تعلمنها يف املقررات الدراسية، وتطبيقها عىل النظام املختار؛ بحيث 

يكون مضمون املادة حول تحليل وتصميم النظم، ولقد جرى تفعيل هذه املادة عن طريق فعالية تسمى 

 .) poster day(

•   تحفيز الطالبات عىل تطبيق األنظمة بشكل عميل .

•   تشجيع الطالبات عىل استخدام التكنولوجيا الحديثة يف التصاميم.

•   متكني الطالبات من القدرة عىل التفاعل مع الجمهور.

•   تحقيق روح الفريق الواحد يف العمل.

 150 طالبة من املستوى الرابع

 Poster Day )System Analysis and Design 1(
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/7/21هـ 

طالبات قسم الحاسب اآليل

معهد البسام للتدريب النسايئ بالدمام

تقوم الخريجات بعرض فكرة مرشوعاتهن وأهدافها للطالبات ومنسوبات معهد البسام للتدريب النسايئ، 

والتعريف بأهمية إدارة مشاريع التخرج داخل الكلية و خارجها.

إمكانية تسويق فكرة املرشوع خارج الكلية عرب تطبيقها بعدة مؤسسات تربوية و تعليمية مثل معهد البسام 

للتدريب النسايئ بالدمام

21 من منسوبات معهد البسام.

)Graduation Project( أهمية إدارة مشاريع التخرج
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/7/7هـ 

طالبات تخصص التأمني.

King Fahad Specialist Hospital , AlKhobar )University Hospital(

 The activity was to create an awareness program about the different types of insurance

 in market , its importance and the places from where they can buy and to make people

 realize that how can they protect themselves

 • To create an awareness program about the insurance

 •)Making people aware about all the types of insurance)health , Auto , Liability, property

 •Helping people clear their perceptions about the insurance policies

The general public and the patients who visited hospital

)Insurance Fundamentals( فعالية احمي نفسك

ثانياً.    األنشطة املنهجية لقسم إدارة األعامل:
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

1437/5/7هـ 

قسم العلوم املساندة

مرسح كلية املجتمع بالدمام

أمن املجتمع وسالمته ليس مسؤولية رجال األمن وحسب ، وإمنا هو مسؤولية جميع أفراد املجتمع. 

•  تنمية الحس األمني لدى الطالبات.

•   إرشاك الطالبة يف تحمل املسؤولية وتوضيح دورها.

•   نرش ثقافة السالم اإلجتامعي وسبل تطبيقها.

 50 طالبة

1463-1437هـ 

قسم العلوم املساندة

كلية املجتمع بالدمام

تسميع عدد من سور القرآن الكريم للطالبات الحافظات. 

•   تعليق أفئدة الطالبات بكتاب الله.

•   جعل الحفظ لسورة القرآن جزء من حياة الطالبة اليومية.

•   توثيق العالقات والصالت بني طالبات الكلية ومنسوباتها يف جميع املجاالت.

 8 طالبات

املسؤولية األمنية لحفظ املجتمع والسالم االجتامعي 

حفظ أجزاء القرآن الكريم

ثالثاً.    األنشطة املنهجية لقسم املواد املساندة:
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تـاسعـــًا:   األنشطة الالمنهجية

النشاط أو الفعالية م

برنامج تهيئة الطالبات وتدشني األنشطة )نحن معكم( 1

"مسابقة أمجاد" عقول تخدم املجتمع 2

رحلة "لرنسم البسمة" 3

برنامج "لنحيا بهم" 4

معرض "إنتاج" 5

رحلة إىل املركز الرتفيهي "شاطئ الجامعة" 6

الجنادرية 7

حملة األمانة 8

زيارة معرض الكتاب األول بالحرم الجامعي 9

رحلة لحضور لقاء رياديي األعامل يف كلية الجبيل الجامعية 10

محارضة أنواع عقود التأمني و التحديات التي يواجها قطاع التأمني يف اململكة العربية السعودية 11

الحفل الختامي لألنشطة 12

حملة سلة 13

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

1436/11/25هـ

وحدة األنشطة الطالبية

مرسح كلية املجتمع بالدمام

برنامج يعرف الطالبات بوحدات شؤون الطالبات، ودور كٍل منها يف تقديم الخدمات املناسبة للطالبات.

عرض خطة األنشطة للكلية بشكل مشوق.• 

إذكاء روح الحامس للمشاركة يف فعاليات أنشطة العام الحايل عرب تكريم امللتحقات بالنشاط العام • 

املايض.

غرس روح الحامس واملبادرة يف نفوس الطالبات ، وتشجيعهن عىل تكوين فريق مساند لألنشطة • 

الطالبية واألندية الالمنهجية.

يرغنب •  الاليت  والطالبات  باألنشطة  املشاركات  الطالبات  بني  األلفة  وزيادة  املبارش،  التواصل  تنمية 

باملشاركة.

أعضاء الهيئة االدارية، أعضاء الهيئة التعليمية، الطالبات.

برنامج تهيئة الطالبات وتدشني األنشطة )نحن معكم(
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التغطية املصورة:
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

1436/12/29هـ

وحدة األنشطة الطالبية

مرسح كلية املجتمع بالدمام

فكرة تطوعية تخدم املجتمع من خالل مسابقة ثقافية وطنية تجمع بني اإلبداع واملعرفة.

تعريف الطالبات باألسس واملبادئ التي اعتمد عليها قادة هذه البالد يف سبيل الجمع والتوحيد.• 

بن •  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  رأسهم  وعىل  البالد  هذه  لقادة  الطالبات  انتامء  دعم 

عبدالعزيز حفظه الله .

توضيح الدور العظيم الذي يبذله جنود الوطن يف حاميتها.• 

تنمية قيمة استشعار نعمة األمن ورغد العيش.• 

رشح الدور الذي تقوم به الطالبة من أجل نهضة وطنها وتحقيق املزيد من مكتسباته التنموية • 

والحضارية

أعضاء الهيئة االدارية، أعضاء الهيئة التعليمية، الطالبات.

»مسابقة أمجاد« عقول تخدم املجتمع«
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التغطية املصورة:
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التاريخ:

الجهة املنفذة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

الفئة املستهدفة:

1437/1/29هـ 

وحدة األنشطة الطالبية

مركز األمري سلطان للرعاية النهارية يف الدمام

فكرة تطوعية تخدم املجتمع من خالل عمل أركان متنوعة لخلق روح الفرح يف نفوس االطفال .

خدمة فئة من أفراد املجتمع.• 

حث الطالبات عىل استشعار نعمة الصحة والعافية.• 

إسعاد األطفال بهذه الزيارة  من خالل تقديم برنامج ترفيهي لهم .• 

التعرف عن قرب عىل حال األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وتقديم ما ميكن من مساعدة.• 

50 طفل من مركز األمري سلطان للرعاية النهارية يف الدمام. 

رحلة لرنسم البسمة
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التغطية املصورة:
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

1437/2/13هـ

وحدة االنشطة الطالبية/ الجمعية السعودية لإلعاقات السمعية.

مرسح كلية املجتمع بالدمام

برنامج إلهامي ملنسوبات كلية املجتمع بالدمام يهدف إىل استشعار نعم رب العاملني، وكيف نتخطى العقبات 

من خالل عرض  شخصيات ملهمة من الصم أو البكم.

خدمة فئة من أفراد املجتمع.• 

حث الطالبات عىل حمد الله وشكره عىل ما نعيشه من نعمة الصحة والعافية.• 

بث روح التفاؤل يف نفوس الطالبات، وترسيخ مبدأ ال يأس مع الحياة.• 

دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع الطالبات املعافيات يف إخراج برامج إبداعية• 

  250من منسوبات كلية املجتمع بالدمام

برنامج لنحيا بهم
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التغطية املصورة:
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

26 - 1437/2/27هـ

وحدة األنشطة الالمنهجية 

بهو كلية املجتمع بالدمام

معرض تسويقي بكلية املجتمع بالدمام، يعرض منتجات األرس املنتجة بالتعاون مع مركز األمرية جواهر، 

ويعرض كذلك مشاريع طالبات الكلية .

تعزيز روح املشاركة االجتامعية بني منسويب الجامعة واألرس املنتجة. • 

إضافة أجواء ترفيهية للطالبات بجانب الجو التعليمي.• 

إبراز مواهب األرس املنتجة وتشجيع إنتاج الفتاة السعودية.• 

عرض منتجات األرس املنتجة وإتاحة الفرصة لهن لتوسيع دائرة عمالئهن .• 

أعضاء الهيئة االدارية، أعضاء الهيئة التعليمية، الطالبات, واألرس املنتجة ، وأفراد من املجتمع.

معرض » انتاج« لألرس املنتجة

يوم الثالثاء وا�ربعاءبهو الكلية
٢٦ - ٢٧ / ٢ / ١٤٣٧هـ

٩:٠٠ - ١:٠٠

معرض إنتاج

يسر كلية المجتمع بالدمام ممثلة بشؤون الطالبات

                              وحدة ا�نشطة الالمنهجية 

                                    دعوتكـم لحضـور بـازار

لعرض أعمــــال( ا�سـر المنتجة) والمشــاريع الصغيرة 

وسيتخلل المعـــرض عدد من الفعـاليـــــات المتنوعة.
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التغطية املصورة:
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/4/30هـ

وحدة األنشطة الالمنهجية 

شاطئ الجامعة

رحلة إىل شاطئ الجامعة بهدف الرتفيه والرتويح عن الطالبات.

توثيق األوارص وزيادة األلفة بني طالبات الكلية.• 

تنمية قدرات الطالبات التعبريية واكتشاف مواهبهن.• 

تحفيز الطالبات عىل املشاركة باألنشطة الالمنهجية وتشجيعهن عىل ذلك.• 

 15 من منسوبات كلية املجتمع بالدمام ، 104 طالبة من كلية املجتمع بالدمام.

رحلة إىل املركز الرتفيهي »شاطئ الجامعة«
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

21 - 1437/5/23هـ

وحدة األنشطة الالمنهجية

بهو كلية املجتمع بالدمام

إهتم املهرجان بتسليط األضواء عىل تراث اململكة، وتعريف الطالبات عليه بتخصيص ركن لكل منطقة يف جو 

تالحمي تآلفي يهدف إىل إلغاء الحواجز القبلية واملناطقية.

تثقيف الطالبات بالرتاث الشعبي ملناطق اململكة.• 

التشجيع عىل استكشاف الرتاث الشعبي والعمل عىل بلورته بالصياغة األدبية والفنية.• 

ايجاد صيغة تالحم بني املوروث الشعبي واإلنجازات الحضارية.• 

أعضاء الهيئة االدارية، أعضاء الهيئة التعليمية، الطالبات.

الجنادرية
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الربنامج:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

26 - 1437/5/28هـ

وحدة األنشطة الالمنهجية / اإلرشاد األكادميي

بهو الكلية – املصىل – القاعة التدريبية لألنشطة الالمنهجية – مدخل األقسام.

تطبيق عميل ملفهوم األمانة يف الحياة اليومية من خالل أركان عدة يف ساحة الكلية، باإلضافة إىل الدرس الذي 

حمل العنوان نفسه، وكان من تقديم د. أحالم قنديل. 

غرس قيمة األمانة وتعظيمها يف النفوس.• 

تعزيز املامرسات لقيمة األمانة يف امليدان الجامعي .• 

التعايش مع القيمة ، وتطبيقها عمليًا .• 

أعضاء الهيئة االدارية، أعضاء الهيئة التعليمية، الطالبات.

حملة األمانة »أنت مبرشة بالجنة.. ولكن«
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الزيارة:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/5/26،27،28هـ

وحدة األنشطة الالمنهجية

صالة الفهد الرياضية

معرض الكتاب األول بالحرم الجامعي الذي يهدف إىل نرش ثقافة القراءة وزيادة الحصيلة الثقافية يف شتى 

املجاالت، وذلك باستضافة أكرث من  عرش )10( دور للنرش، ومعرض لبعض املخطوطات القدمية ، فضالً عن 

األركان الشبابية واملشاريع الصغرية التي تدعم الخطوط العربية، وتنرش ثقافة اللغة العربية بشكل إبداعي 

وجميل. 

دعم الربامج الثقافية يف كليات الجامعة.• 

تنمية حب القراءة لدى الطالبات.• 

تبادل الخربات بني طالبات الكليات داخل جامعة الدمام .• 

أعضاء الهيئة االدارية، أعضاء الهيئة التعليمية، الطالبات.

زيارة معرض الكتاب األول بالحرم الجامعي



308

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الرحلة:

أهداف الربنامج:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

1437/6/19هـ

قسم إدارة األعامل بكلية املجتمع

كلية الجبيل الجامعية

تم دعوة )10( طالبات من قسم إدارة األعامل لحضور لقاء رياديي األعامل املقام يف كلية الجبيل الجامعية 

بحضور نخبة من املتحدثني والشخصيات الرائدة يف مجال األعامل ،وجرى يف اللقاء استعراض طالبات كلية 

املجتمع ألفكار مشاريعهن املستقبلية.

االرتقاء بروح املبادرة واالبداع بني رائدات األعامل.• 

توفري منصة تفاعلية لتبادل املعرفة والتجربة .• 

إبراز التجارب الناجحة يف ريادة األعامل ، تحفيزاً للرشاكات بني القطاعني الخاص والحكومي؛ لدعم • 

املشاريع الناشئة واتاحة فرص النمو لها.

تعزيز ثقافة العمل الحر.• 

تحفيز النامذج الناجحة.• 

 فرص لتنمية املنشآت الصغرية.• 

 10 طالبات من قسم إدارة األعامل.

رحلة لحضور لقاء رياديي األعامل يف كلية الجبيل الجامعية
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن املحارضة:

أهداف املحارضة:

املستفيدات:

1437/7/17هـ

قسم إدارة األعامل

مرسح كلية املجتمع بالدمام

للمجتمع  بالنسبة  التأمني  أهمية  وبيان   ، اململكة  يف  استخداماً  األكرث  التأمني  عقود  أنواع  عىل  التعرف 

السعودي. 

تعريف الطالبات عيل الجوانب العملية يف سوق العمل السعودي.• 

تحديد أكرث انواع العقود استعامالً يف السوق السعودي.• 

التعرف عىل طرق إقناع العمالء بأهمية التأمني يف حياتنا استعداداً لدخول سوق العمل السعودي.• 

100 من طالبات قسم إدارة األعامل - جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

محارضة أنواع عقود التأمني و التحديات التي يواجها قطاع التأمني يف اململكة العربية السعودية

تتــقدم كليــة المجتــمع بالدمـام بـطـاقــة دعــوة 
ممثــلة بــقسم إدارة ا
عـمـــال 

بدعوتكم لحضور محاضرة بعنوان

أنواع عقود التأمين والتحديات 
التـي يـواجهها قطـاع التـأمين 
في المملكة العربية السعودية

والتي يقدمها ممثل المدير ا �قليـمي لشركة

التعاونية للتأمين في الشرق ا 
وسط

يـوم الثالثاء ٢٦ / ٤ / ٢٠١٦ م
المـوافــــق  ١٩ / ٧ / 143٧ هـ
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الحفل:

أهداف الحفل:

املستفيدات:

1437/7/20هـ

وكالة الشؤون الطالبية

مرسح كلية املجتمع بالدمام 

حفل ختامي لألنشطة الالمنهجية, يتم خالله تكريم الطالبات املتفاعالت مع األنشطة الالمنهجية، واألعضاء 

املشاركات يف الفعاليات املقامة يف وكالة شؤون الطالبات. 

تشجيع الطالبات عىل املشاركة يف األنشطة الالمنهجية.• 

توضيح دور العمل التطوعي يف تربية الذات.• 

تحفيز الطالبات عىل األعامل التطوعية داخل الكلية وخارجها• 

 205 طالبة، 44 عضو هيئة تدريس، 10 من أمهات الطالبات.

إمضاء )الحفل الختامي لألنشطة 1436 – 143٧ هـ(



311

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التغطية املصورة:
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التاريخ:

الجهة املنظمة:

املكـان: 

نبذة عن الحملة:

أهداف الحملة:

املستفيدات:

التغطية املصورة:

5/10 - 1437/8/8هـ

وكالة الشؤون الطالبية

كلية املجتمع بالدمام

حملة تطوعية إلستقبال التربعات العينية من أجل أعداد سلة رمضانية من التموين الغذايئ، لتقدميها إىل األرس 

املحتاجة عن طريق شخص قريب لهم. 

تيسري التواصل بني امليسورين يف املجتمع والعائالت ذوي الدخل املحدود.• 

 غرس قيم عليا يف نفوس الطالبات خاصة واملجتمع عامة .• 

تأسيس بذرة ألعامل خريية مستقبلية لتقديم املعونات للمحتاجني يف رمضان والعيد.• 

 31 أرسة مستفيدة من املجتمع 

حملة سلة
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عاشرًا.   حفل تخريج الدفعة األوىل بكلية اجملتمع بالدمام "قطافنا األول" :

تاريخ الحفل:

موعد الحفل:

املوقع: 

نبذة عن الحفل:

أعامل الحفل واإلستعدادات املصاحبة:

االثنني املوافق 1437/8/16هـ

11:00 ص – 1:00 م

القاعة الكربى للمؤمترات يف املدينة الجامعية الجديدة بالراكة.

أقيم حفل تخريج الدفعة األوىل بكلية املجتمع بالدمام تحت شعار )قطافنا األول( بحضور عدد من قيادات 

الجامعة، وعميدات الكليات ووكيالتها وأمهات الخريجات ومنسوبات الكلية، وجرت فيه مراسم تخريج 

)120( طالبة من الكلية.

1.   توزيع بطاقات الدعوة:

تم تجهيز ركن خاص بتوزيع بطاقات الدعوة للخريجات واألمهات وكذلك بطاقات دعوة للبيع قبل الحفل.• 

تم إعداد دعوات خاصة ملدعوات من كبار الشخصيات من قبل وكيلة شؤون برامج الكلية )عميدات ووكيالت من كلية • 

اآلداب وكلية العلوم وكليات املدينة الجامعية بالراكة وكذلك حرم معايل مدير الجامعة(.

2.   االتفاق مع رعاة الحفل:

تم االتفاق مع رعاة الحفل وهم: )أطياف لالستثامر والتطوير العقاري / دور البتول / دلتا للتكنولوجيا / استوديو الشوق / يونيك 

تشوكليت / رشكة ندى / مخابز األرياف / دولتيش / فور سيزون( كام جرى تجهيز الضيافة كاملة لكبار الشخصيات واألمهات 

والخريجات.

3.   استقبال املدعوات:

تم استقبال األمهات وكبار الشخصيات بالتعاون مع بعض الطالبات املتطوعات.

4.   فقرات الحفل:

الرتحيب بالحضور، ثم تالوة ما تيرس من القرآن الكريم، فعرض انفوجرافيك تعريفي بالكلية.• 

مسرية ألعضاء هيئة التدريس من قسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل.• 

مسرية للخريجات من قسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل. • 

كلمة وكيلة الكلية لشؤون الربامج.• 

كلمة الخريجات ألقتها إحدى الطالبات الخريجات.• 

عرض نشيد الخريجات )نشيد الكلية( كلامت الشاعرة الطالبة: سمريه محمد حسن،  وأداء املنشد: أسامة السلامن.• 

فقرة »وقف األم« حيث تقوم الطالبات الاليت خصصن وقفاً ألمهاتهن بإلقاء السالم عىل أمهاتهن، وإهدائهن قسيمة الوقف. • 

فقرة وطنية.• 

فقرة »إهداء كلامت للخريجات« من قبل أعضاء هيئة التدريس ووكيالت الكلية.• 

تكريم الخريجات املتفوقات من قسمي الحاسب اآليل وإدارة األعامل من قبل وكيلة الكلية لشؤون الربامج.• 

5.   السجل الذهبي:

دونت املدعوات من كبار الشخصيات كلامت شكر وتقدير للكلية بهذه املناسبة يف سجل الكلية الذهبي.

6.   التغطية اإلعالمية:

جرى تغطية الحفل إعالمياً عىل تويرت، وانستقرام، والربيد اإللكرتوين عىل مدى 10 أيام.



315

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

التغطية املصورة:

1437 16

11:0011:151:30
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احلادي عشر.    احلفل اخلتامي "بذل وعطاء" :

تاريخ الحفل:

موعد الحفل:

الهدف من الحفل: 

فقرات الحفل:

الرتحيب بالحضور:

كلمة وكيلة

شؤون الربامج:

عرض انجازات الكلية:

تكريم املتميزين:

األربعاء املوافق 1437/8/25هـ

11 صباحاً -  2,30 ظهراً

استعراض انجازات الكلية خالل العام الجامعي، وتكريم املتميزين واملتميزات خالل العام.

ترحيب بالحضور.. 1

كلمة وكيلة شؤون الربامج.. 2

عرض االنجازات خالل العام.. 3

تكريم املتميزين واملتميزات.. 4

غداء جامعي.. 5

افتتح الحفل بالرتحيب بالحضور، وشكرهم عىل تلبية الدعوة ، ثم استعراض محتوى العرض التقدميي.

ألقت سعادة وكيلة الكلية لشؤون الربامج كلمة شكرت فيها جهود منسوبيها، واستعرضت فيها ملخصاً ألهم 

ما تم انجازه خالل العام.

اإلشارة إىل منجزات الوكاالت واألقسام واملكاتب من خالل عرض مدعم بصور للفعاليات واألنشطة واألعامل 

املميزة.

أوالً.       تكريم  الوكيالت ورئيسات األقسام واإلدارات.

ثانياً.       تكريم مكاتب ضامن الجودة ومكتب التدريب والتعليم املستدام.

ثالثاً.        تكريم املتميزين واملتميزات من أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية.

رابعاً.      تكريم من ساهم يف خدمة املجتمع وفّعل بنك املسؤولية املجتمعية.

خامساً.    تكريم أعضاء هيئة التدريس أصحاب املشاريع البحثية املمولة من قبل الجامعة، ومن ساعد منهم 

              الطالبات يف إعداد دراسة جدوى ملشاريع املؤمتر الطاليب السابع.

سادساً.     تكريم املشاركني  يف املؤمترات بأبحاث علمية.

سابعاً.      تكريم أعضاء هيئة التدريس املستقيالت.
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التغطية املصورة:
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٤.    املطبوعات



320

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ



321

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ



322

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ



323

التقرير السنوي    ــ   كلية المجتمع بالدمام     ــ    ١٤٣٦ ــ ١٤٣٧ هـ

٥.   شهادات الشكر والتقدير
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