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بكل  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ،  الجامعي  العام  بنجاح  المجتمع  كلية  تجاوزت  وتوفيقه  الله  بحمد   
سالسة ويسر، حيث شهدت الكلية عامًا تميز بالعمل المنظم المتكامل.

المتميز  األداء  جائزة  بتقديم  فبادرت  المتميزين،  أعضائها  تحفيز  على  العام  هذا  الكلية  حرصت 
ألعضاء الهيئتين التعليمية واإلدارية، التي ستستمر بشكل سنوي بمشيئة الله تعالى.

ولقد جرى افتتاح برنامج جديد في كلية المجتمع وهو برنامج الموارد البشرية وأنجزت الكلية ما تقدر 
نسبته بـ 70% من خطوات إنشاء وتحديث برامج جديدة في الكلية يبلغ عددها ما يقارب سبعة برامج 

تواكب متطلبات المعرفة العالمية المتطورة وحاجة سوق العمل.

وقد كان للكلية خالل العام المنصرم مشاركات ناجحة وحضورًا متميزًا خارج المملكة حيث حصلت 
والعشرون  الحادي  اإلبداعي  الملتقى  والثاني في  األول  المركزين  على  المجتمع  كلية  طالبات 
2019م، بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في اإلمارات العربية المتحدة في محور البحث العلمي 

للعلوم اإلنسانية.

المتخصصة  والهيئات  العمل  أرباب سوق  اجتماع مع   )35( يزيد عن  ما  المجتمع  كلية  كما عقدت 
العلمية من أجل تطوير برامج الكلية وتمخضت هذه االجتماعات – حتى اآلن- عن إبرام اتفاقيتين 
األولى مع معهد لوجستيات الشرق األوسط للتدريس من أجل تطوير برامج سالسل اإلمداد، 
واألخرى مع الشركة الدولية لالتصاالت المحدودة لدعم برنامج )الربوتات( المزمع إقامته في كلية 

المجتمع.

وتزهو كلية المجتمع بإنجازات أعضاء هيئتها التعليمية في مجال البحث العلمي الذين أنجزوا )20( 
بحثًا، )5( منها جرى نشرها في مجالت مصنفة عالميًا، باإلضافة إلى )33( بحثًا جار العمل عليها 

حاليًا.

ولقد تجلى اهتمام كلية المجتمع بتدريب طالبها تدريبًا نوعيًا متعدد المصادر من خالل حرصها 
على إيفاد عدد من طالب وطالبات الكلية إلى دول عربية مجاورة ضمن برنامج تبادل تدريب طالب 
الجامعات العربية، تحت مظلة جامعة الدول العربية في عدد من الجامعات: في جمهورية مصر 
العربية، والمملكة األردنية الهاشمية )جامعة أسيوط، جامعة المنوفية، جامعة الزقازيق، جامعة 

الزيتونة(.

وإيمانًا من كلية المجتمع بمدى أثر التبادل المعرفي واللقاءات العلمية التخصصية في إكساب 
العالقة  ذات  بالمؤتمرات  الكلية  طالب  إلحاق  على  حرصت  الحادثة،  والعلوم  المعارف  الطالب 
بتخصصاتهم، فتم ترشيح عدد من الطالب والطالبات لحضور ندوة عن اإلمداد، وزيارة لمؤسسة 
النقد العربي السعودي في الرياض، باإلضافة إلى لقاء مع القائمين على صندوق األمير سلطان 
بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، وزيارة لعمادة التعليم االلكتروني، كما جرى الترتيب لعدد من الزيارات 

الميدانية للطالب للشركات والقطاعات التجارية الطالعهم على بيئات العمل المختلفة.

زيارة طالبها وطالباتها  الكلية  الزيارات فقد سهلت  للجانب اإلنساني نصيب من هذه  كان  وقد 
لمركز »براعة القمة« لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة ومركز الضمان االجتماعي.

واستمرت برامج خدمة المجتمع في النمو والتطور، كما أطردت المبادرات السنوية في إنجازاتها 
المتميزة، فقد ظهرت مبادرة »متأهب« بحلة جديدة، وأبدعت بتقديم سلسلة متكاملة من البرامج 

التدريبية إلنشاء المشاريع الصغيرة.
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والتعليم  التدريب  وحدة  خالل  من  المتخصصة  التدريبية  الدورات  من  منظومة  الكلية  وقدمت 
المستدام، وُأقيمت كذلك العديد من الورش التدريبية من خالل وحدة الخدمات اإلرشادية ووحدة 

الخريجين والتنمية المهنية.

وحصدت األندية الرياضية بالكلية المراكز األولى على مستوى الجامعة، وتألقت أندية األنشطة 
المنهجية والالمنهجية في تقديم برامج ذات نفع وفائدة للطالب والطالبات.

وفي نهاية العام قدمت كلية المجتمع للوطن عدد )297( خريج وخريجة حاصلين على شهادة الدبلوم 
المشارك في الحاسب اآللي في مسارات: علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، 
وشهادة الدبلوم المشارك في إدارة األعمال في مسارات: التأمين، اإلمداد، المالية، االستثمار.

وال يسعني إال أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لجميع العاملين في كلية المجتمع بكافة فروعها من 
وكالء وأعضاء هيئة تعليمية وإدارية على هذا العطاء المتميز، سائلة المولى عز وجل أن يتقبل 

من الجميع هذا الجهد، ويوفقنا إلى ما فيه خير وتقدم العلم وطالبه.

والشكر موصول لقادة جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة 
الدكتور عبدالله الربيش، لكل الدعم الذي حظيت به الكلية خالل العام الجامعي 1440/1439هـ.
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كلية المجتمع في سطور
التطورات  من  مراحل  في  1423هـ،  العام  في  نشأتها  منذ  المجتمع  كلية  سارت 
والتغيرات المطردة التي تحولت فيها من كلية أنشئت الستيعاب األعداد المتزايدة 
نوعيًا  لتتغير  واحد فقط،  برنامج  الدبلوم في  درجة  بتقديم  الجامعات  للقبول في 
المعاصر  العمل  المتنوعة والمالئمة الحتياجات سوق  البرامج  وتقدم سلسلة من 

التي تخدم الرؤية االقتصادية للمملكة 2030، وهي تندرج تحت قسمين:
تقنية 	  اآللي،  الحاسب  علوم  وهي:  الثالثة  بمساراته  اآللي  الحاسب  قسم 

المعلومات و نظم المعلومات.
التمويل، 	  التأمين،  وهي:  األربعة  بمساراته  والمالية  اإلدارية  العلوم  قسم 

اإلمداد، واالستثمار.

اللغة  اعتمدت  كما  المادية،  واإلمكانات  البشرية  بالطاقات  القسمين  د  زوِّ وقد 
االنجليزية لغة التدريس لتخريج كوادر وطنية ذات كفاءة مدربة تتوافق مع متطلبات 

سوق العمل المحلي.

تدرس الطالبة في كلية المجتمع ما يزيد عن اثنين وتسعين وحدة دراسية محتسبة 
لغرض التخرج، باإلضافة إلى برامج تدريبية تحقق للطالبة مزية التعلم المستدام، 
وتعمل على صقل مهاراتها، وترفع مستوى ثقافتها المهنية، فرسالة كلية المجتمع 

تتبلور في رفد المجتمع بتخصصات تتوافق مع حاجة سوق العمل.
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الرؤية والرسالة واألهـداف
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 الـرؤيـة

الريادة في تقديم برامج متنوعة تلبي حاجة المجتمع.

الرسالة
تخريج كفاءات تلبي حاجة سوق العمل من خالل برامج تتفق مع معايير الجودة وتسهم في خدمة 

المجتمع.

التميز في التعلم واألداء

التفاعل البناء مع المجتمع

التكامل والتوازن في بناء شخصية الطالب

األهداف الرئيسة
.1

.2

.3
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أواًل:
العملية التعليمية وتطويرها
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١.   الطــالب

نموذج رقم )١(
األقسام العلمية بالكلية موزعة حسب الدرجة التي تمنحها عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٢(
الطلبة المستجدون )البكالوريوس / الدبلوم الجامعي( عام 1440/1439هـ

تخصصات برامج الدراسات العليا التخصصات
 بمرحلة الدبلوم 

الجامعي

التخصصات
 بمرحلة 

البكالوريوس
القسم

دبلوم ماجستير زمالة دكتوراه

ـ ـ ـ ـ
 علوم الحاسب. 1
 نظم معلومات. 2
 تقنية المعلومات. 3

ـ الحاسب اآللي

ـ ـ ـ ـ

االستثمار. 1
التمويل. 2
التأمين. 3
إدارة إمداد. 4

ـ  العلوم االدارية 
والمالية

ـ ـ ـ ـ سبعة تخصصات ـ المجموع

اإلجمالي
الطالبات المجموع الطلبة

الكلية
 غير

سعودي سعودي  غير
سعودي سعودي  غير

سعودي سعودي

567 19 548 11 497 8 51  كلية المجتمع الدمام
والراكة

445 6 439 6 439 . . كلية المجتمع القطيف
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نموذج رقم )٣(
الطلبة المقيدون )البكالوريوس / الدبلوم الجامعي( عام 1440/1439ه  )الدمام(

المجموع السنة الثالثة السنة الثانية السنة التحضيرية السنة
والجنس 

 القسم
طالبات(التخصص) طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طلبة

497 2 - - - - 497 2 سعودي
التحضيرية

11 - - - - 11 - غير سعودي

91 - 36 - - - - - سعودي  نظم
معلومات

 قسم الحاسب
اآللي

1 - 1 - - - - - غير سعودي

93 - 37 - - - - - سعودي  تقنية
-معلومات - - - - - - - غير سعودي

77 26 38 11 39 15 - - سعودي  علوم
4الحاسب 2 2 1 2 1 - - غير سعودي

277 50 - - 277 50 - - سعودي  إدارة أعمال
عامة

 قسم العلوم
اإلداريه والمالية

5 9 - - 5 9 - - غير سعودي

143 - 143 - - - - - سعودي
تمويل

- - - - - - - - غير سعودي

20 - 20 - - - - - سعودي
استثمار

- - - - - - - - غير سعودي

35 - 35 - - - - - سعودي
تأمين

- - - - - - - - غير سعودي

43 16 43 16 - - - - سعودي  إدارة
1اإلمداد - 1 - - - - - غير سعودي

22 - - - 22 - - - سعودي
إدارة الموارد البشرية

- - - - - - - - غير سعودي

1392 352 27 449 65 497 2 سعودي
المجموع

33 4 1 7 10 11 - غير سعودي
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نموذج رقم )٣(
الطلبة المقيدون )البكالوريوس / الدبلوم الجامعي( عام 1440/1439ه  )القطيف(

المجموع السنة الثالثة السنة الثانية السنة التحضيرية السنة
والجنس 

 القسم
طالبات(التخصص) طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طلبة

439 - - - - - 439 - سعودي
التحضيرية

6 - - - - - 6 - غير سعودي

35 - 15 - 20 - - - سعودي  نظم
معلومات

 قسم الحاسب
اآللي

- - - - - - - - غير سعودي

21 - 11 - 10 - - - سعودي  تقنية
-معلومات - - - - - - - غير سعودي

19 - 9 - 10 - - - سعودي  علوم
-الحاسب - - - - - - - غير سعودي

104 - - - 104 - - - سعودي  إدارة أعمال
عامة

 قسم العلوم
اإلداريه والمالية

2 - - - 2 - - - غير سعودي

- - 22 - - - - - سعودي
تمويل

- - - - - - - - غير سعودي

- - - - - - - - سعودي
استثمار

- - - - - - - - غير سعودي

12 - 12 - - - - - سعودي
تأمين

- - - - - - - - غير سعودي

- - 9 - - - - - سعودي  إدارة
-اإلمداد - - - - - - - غير سعودي

 661 78 - 144  - 439  - سعودي
المجموع

 8 - - 2  - 6  - غير سعودي
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نموذج رقم )٤(
الطلبة الخريجون )البكالوريوس / الدبلوم الجامعي( عام 1440/1439هـ

اإلجمالي
المجموع طالبــات طلبــة الجنس والجنسية

غير سعوديالقسم )التخصص) سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي

30 1 29 - 26 1 3  علوم حاسب آلي

 كلية المجتمع
بالدمام

44 - 24 - 24 - -  نظم معلومات

36 - 32 - 32 - -  تقنية معلومات

79 - 107 - 107 - -  تمويل

30 - 25 - 25 - - تأمين

28 - 16 - 16 - - استثمار

15 - 18 - 18 - 4  إمداد

256 1 255 0 248  1 اإلجمالي 7

اإلجمالي
المجموع طالبــات طلبــة الجنس والجنسية

غير سعوديالقسم )التخصص) سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي

- - - - - - -  علوم حاسب آلي

 كلية المجتمع
   بالقطيف

6 - - - 6 - -  نظم معلومات

10 - - - 10 - -  تقنية معلومات

16 - - - 16 - -  تمويل

9 - - - 9 - - تأمين

- - - - - - - استثمار

2 - - - 2 - -  إمداد

 41 اإلجمالي 0 0 41 0 0 0



١٧ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

نموذج رقم )٨(
عدد الطالب المنسحبين والراسبين والمفصولين والمنقطعين عن الدراسة عام 1440/1439ه

نموذج رقم )٥(
الطلبة المستجدون بمرحلة البكالوريوس )التعليم عن بعد( عام 1440/1439ه

نموذج رقم )٦(
الطلبة المستجدون بمرحلة البكالوريوس )التعليم عن بعد( عام 1440/1939ه

نموذج رقم )٧(
الطلبة المستجدون بمرحلة البكالوريوس )التعليم عن بعد( عام 1440/1439ه

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

 عدد الطالب المنقطعين
عن الدراسة

خالل العام 1438/1439هـ

عدد الطالب المفصولين
خالل العام 1438/1439هـ

عدد الطالب المنسحبين
خالل العام 1438/1439هـ

عدد الطالب الراسبين
خالل العام 1438/1439هـ

 المستوى
الدراسي الكلية

 النسبة إلى
 عدد الطلبة في
 العام الدراسي

(%(

 عدد
الطلبة

 النسبة إلى
 عدد الطلبة في
 العام الدراسي

(%(

 عدد
الطلبة

 النسبة إلى عدد
 الطلبة في العام

)%) الدراسي

 عدد
الطلبة

 النسبة إلى
 عدد الطلبة في
 العام الدراسي

(%(

 عدد
الطلبة

%10.39 53 %0.07 1 %4.9 25 %26.66 136 السنة التحضيرية  كلية
 المجتمع
 الدمام
و الراكة

%1.5 8 %00 1 %3.38 18 %26.55 141 السنة األولى

%1.04 4 %00 - - - 14.32 55 السنة الثانية

%12.93 75 %0.07 2 8.28% 43 %23.29 332 اإلجمالي
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نموذج رقم )٩(
التدريب التعاوني الذي قدمته الكلية للطالب عام 1440/1439ه

 عدد الطلبة
 المستفيدين من

التدريب
مدة التدريب جهة التدريب القسم الكلية

1 8 شهور و3 أيام
 األنشطة الالمنهجية
 والخدمات الطالبية
والسكرتارية المالية وكالة شؤون الطالبات

كلية المجتمع

1 6 شهور 26 يوم األنشطة الالمنهجية
2 5 شهور 9 أيام

القبول والتسجيل  وكالة الشؤون
األكاديمية

1 2 شهرين 13 يوم
1 2 شهرين
1 1 شهر 4 ايام
1 7 شهور 20 يوم  وحدة الجودة واالعتماد

األكاديمي  وكالة التدريب والتطوير
والتعليم المستدام

1 7 شهور 19 يوم
1 5شهور 3 أيام  مكتب التدريب والتعليم

1المستدام 5 شهور 25 يوم

 عدد الطالب المنقطعين
عن الدراسة

خالل العام 1438/1439هـ

عدد الطالب المفصولين
خالل العام 1438/1439هـ

عدد الطالب المنسحبين
خالل العام 1438/1439هـ

عدد الطالب الراسبين
خالل العام 1438/1439هـ

 المستوى
الدراسي الكلية

 النسبة إلى
 عدد الطلبة في
 العام الدراسي

(%(

 عدد
الطلبة

 النسبة إلى
 عدد الطلبة في
 العام الدراسي

(%(

 عدد
الطلبة

 النسبة إلى عدد
 الطلبة في العام

)%) الدراسي

 عدد
الطلبة

 النسبة إلى
 عدد الطلبة في
 العام الدراسي

(%(

 عدد
الطلبة

%16.17 72 %0.22 11 %5.16 23 %41 184 السنة التحضيرية
 كلية

 المجتمع
القطيف

%2.73 4 - 1 - - 23.97 35 السنة األولى

%7.69 6 - - - - 17.94 14 السنة الثانية

%12.25 86 %0.14 12 %5.16 23 %34 233 اإلجمالي



١٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التدريب العملي الذي قدمته الكلية للطالب عام 1440/1439ه
 عدد الطلبة

 المستفيدين من
التدريب

مدة التدريب جهة التدريب القسم الكلية

7 1 شهر وحدة الشؤون المالية مكتب عميدة الكلية

كلية المجتمع
3 شهرين السكرتاريه  وكالة الدراسات والتطوير

وخدمة المجتمع

 عدد الطلبة
 المستفيدين من

التدريب
مدة التدريب جهة التدريب القسم الكلية

1 2 شهرين 25 يوم

الحاسب اآللي

األقسام األكاديمية

1 2 شهرين
2 2 شهرين  
2 4 اسابيع
1 7 شهور 20 يوم

1إدارة األعمال 3 شهور 3 ايام
1 1 شهر 8 أيام

نموذج رقم )١٠(
الطلبة الدراسات العليا )مستجدون( عام 1440/1439

نموذج رقم )١١(
الطلبة الدراسات العليا )خريجون( عام 1440/1439

نموذج رقم )١٢(
الطلبة الدراسات العليا )خريجون( عام 1440/1439

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
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 2/1   
التي يقضيها  السنوات  عدد  لخفض متوسط  الكلية  اتخذتها  التي  والوسائل  اإلجراءات  إيضاح 
الطالب بالجامعة حتى يتخرج من مرحلة البكالوريوس الى )4.5) سنة للكليات التي تتطلب )4) 
التي  للكليات  للتخرج، )6.5) سنة  التي تتطلب )5) سنوات  للكليات  للتخرج، )5.5) سنة  سنوات 

تتطلب )6) سنوات للتخرج.

 3/1   
تحديد متوسط عدد سنوات التخرج للطالب/الطالبة

دراسة السجالت األكاديمية للطالب المتوقع تخرجهم والعمل على إدراج المقررات المتبقية 	 
لهم ضمن مقررات الجدول الدراسي لتسريع عملية التخرج.

عمل دراسة للمقررات التي حققت نسبة رسوب عالية والعمل على إدراجها في كل فصل 	 
دراسي.

إتاحة بعض المقررات كونها متطلب لمقررات أخرى في كل فصل دراسي لمنع تعثر الطالب.	 
عقد اجتماعات دورية للمشرفات األكاديميات مع الطالبات تضمنت شرح ألنظمة األكاديمية 	 

)التعثر – الحرمان – االنقطاع – االنذارات(.
تطبيق استراتيجية تعليم األقران للطالبات في بعض المقررات الدراسية.	 
اتاحة تسجيل متطلبات الجامعة من مقررات اإلسالمية لطالبات السنة التحضيرية مما يساعد 	 

الطالبة على التخرج  
عمل فعاليات وانشطة عن انظمة القبول والتسجيل بالكلية والجامعة.	 

3 سنوات
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 4/1   
عدد الوحدات الدراسية )نظرية، عملية) التي قدمتها الكلية في هذا العام، ومتوسط نسبة شغل 

القاعات الدراسية بالكلية

مقر الدمام

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15)

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

%40 %38 300 285 20 19 50 GF1 1
%36 %42 270 315 18 21 50 GF2 2
%42 %38 315 285 21 19 50 GF3 3
%46 %38 345 285 23 19 50 GF4 4
%40 %40 300 300 20 20 50 GF5 5
%38 %40 285 200 19 20 50 GF6 6
%40 %46 300 345 20 23 50 GF7 7

%48.88 %33.33 330 225 22 15 45 FF1 8
%35.55 %60 240 405 16 27 45 FF2 9

%40 %40 270 270 18 18 45 FF3 10
%46.66 %42.22 315 285 21 19 45 FF4 11
%55.55 %16.66 300 135 20 9 36 FF5 12
47.22 %25 255 135 17 9 36 FF6 13
%0.00 %2.77 0 15 0 1 36 FF7 14
%41.66 %5.55 225 15 15 2 36 FF8 15
%33.33 %2.77 180 15 12 1 36 FF9 16
%52.77 %55.55 285 300 19 20 40 FF11 17

%46 %30 345 225 23 15 30 FF12 18
%54.51 %48.88 360 330 24 22 40 FF13 19
%51.11 %44.44 345 300 23 20 40 FF14 20

%40 %44.44 270 300 18 20 45 FF15 21
%30 %34 225 255 15 17 50 FF23 22
%36 %32 270 240 18 16 50 FF24 23
%26 %6 195 45 13 3 50 GG1 24
%28 %24 210 180 14 12 50 GG2 25
%30 %22 225 165 15 11 50 GG3 26

%0.00 %0.00 0 0 0 0 40 FG1 27
%20 %20 150 150 10 10 50 FG2 28
%18 %22 135 165 9 11 50 FG3 29

%0.00 %46.66 0 210 0 14 30 LH.501 30
%0.00 %26.66 0 120 0 8 30 LH.502 31
%0.00 %76.66 0 345 0 23 30 LH.503 32
%0.00 %43.33 0 195 0 13 30 LH.504 33
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مقر القطيف

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15)

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

%66.66 %23.33 300 105 20 7 30 GF1 1
%63.33 %36.66 285 165 19 11 30 GF2 2
%63.33 %33.33 285 150 19 10 30 GF3 3
%0.00 %10 0 45 0 3 30 GG1 4
%20 %20 90 90 6 6 30 GG2 5

%0.00 %30 0 135 0 9 30 GG3 6
%20 %36.66 90 165 6 11 30 N14 7

%43.33 %30 195 135 13 9 30 N15 8
%30 %70 135 315 9 21 30 N40 9

%0.00 %0.00 0 0 0 0 30 TH4 10
 متوسط نسبة شغل

القاعات الدراسية 1095 1305 92 87 300 10  المجموع
الكلي

%30.55 %28.99

%0.00 %23.33 0 105 0 7 30 LH.505 34
%0.00 %10 0 45 0 3 30 LH.506 35
%0.00 %13.33 0 60 0 4 30 LH.507 36
%56.66 %0.00 255 0 17 0 30 4202 37

%30 %0.00 135 0 9 0 30 4204 38
%53.33 %0.00 240 0 16 0 30 4206 39
%26.66 %0.00 120 0 8 0 30 4207 40

%46.66 %0.00 210 0 14 0 30 4209 41

 متوسط نسبة شغل
القاعات الدراسية 8205 7250 547 491 1691 41  المجموع

الكلي
%35 %23

5/1   
عدد المختبرات والمعامل المتاحة للكلية او الجهة والطاقة االستيعابية لكل منها والبرامج العلمية 

التي قدمت فيها
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مقر الدمام

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15)

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

%50 %50 270 270 18 18 36 CL1 1
%55.55 %55.55 300 300 20 20 36 CL2 2
%55.55 %50 300 270 20 18 36 CL3 3
%44.44 %55.55 240 300 16 20 36 CL5 4
%38.88 %22.22 210 120 14 8 36 CL6 5
%38.88 %0.00 450 0 30 0 36 CL7 6
%83.33 %0.00 450 0 30 0 36 CL8 7
%83.33 %0.00 450 0 30 0 36 CL9 8
%83.33 %0.00 450 0 30 0 36 CL10 9
%83.33 %5.55 150 30 10 2 36 4214 a 10
%0.00 %0.00 0 0 0 0 36 4115 11
%0.00 %11.11 0 60 0 4 36 4212 12
%0.00 %38.88 0 210 0 14 36 4115 a 13

 متوسط نسبة شغل
القاعات الدراسية 3270 1530 218 102 468 المجموع الكلي

%47.43 %22.22

مقر القطيف

 نسبة شغل القاعات
الدراسية

 إجمالي عدد
 الساعات في

 الفصل
 الدراسي )15)

أسبوعًا

 عدد الساعات
المقدمة / أسبوع  الطاقة

 االستيعابية /
محاضرة

قاعات الكلية م

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

 الفصل
الثاني

 الفصل
األول

%16.66 %40 75 180 5 12 30 L18 1
%36.66 %46.66 165 210 11 14 30 L20 2
%0.00 %0.00 0 0 0 0 30 L22 3
%13.33 %0.00 60 0 4 0 30 L23 4
%33.33 %43.33 150 195 10 13 30 L26 5

%60 %20 270 90 18 6 30 L52 6
%23.33 %26.66 105 120 7 8 30 L54 7
%13.33 %66.66 60 300 4 20 30 L55 8
%26.66 %20 120 90 8 6 30 L56 9
%36.6 %33.33 165 150 11 10 30 L57 10
%33.33 %26.66 150 120 10 8 30 L58 11
%13.33 %0.00 60 0 4 0 30 N40 12

 متوسط نسبة شغل
القاعات الدراسية 1380 1455 92 97 360 المجموع الكلي

%25.54 %26.94
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٢.  أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

نموذج رقم )١٣(
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عام 1440/1439هـ )*(

1/2 – تعبئة النماذج رقم )13( حتى رقم )22(

اإلجمالي مدرس لغة معيد محاضر  أستاذ
مساعد

 أستاذ
مشارك أستاذ السنة

والجنس 
القسم

(التخصص) 
أنثىوالجنسية ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

20 - - - 14 - 6 - - - - 0 - - سعودي

حاسب اآللي
9 5 - - - - 5 - 4 3 - 2 - - غير سعودي

12 - - - 11 - 1 - - - - - - - سعودي
 العلوم اإلدارية

والمالية
10 8 - - - - 4 - 6 9 - 1 - - غير سعودي

2 - - - - - 2 - - - - - - - سعودي
 العلوم

المساندة
3 - - - - - - - 3 - - - - - غير سعودي

56 13 0 0 25 0 18 0 13 12 0 3 0 0 اإلجمالي

)*( يجب أن يشمل هذا النموذج جميع أعداد المحاضرين والمعيدين المبتعثين إلى داخل أو خارج المملكة.
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نموذج رقم )١٤(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المتفرغين خالل العام 1440/1439ه

نموذج رقم )١٥(
مشاركات وحضور أعضاء هيئة التدريس في الندوات أو المؤتمرات أو اللقاءات العلمية أو 

الدورات التدريبية داخل المملكة عام 1440/1439هـ )*(

مالحظات
تفرغ جزئي تفرغ تام 

الدرجة العلمية  القسم الكلية/الجهة
أنثى ذكر أنثى ذكر

- - - - أستاذ

 الحاسب
 اآللي

كلية المجتمع

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

مبتعثات - - 3 - محاضر
مبتعثات - - 4 - معيد

- - - - مدرس
- - - - أستاذ

 العلوم
 اإلدارية
والمالية

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

مبتعثات - - 5 - معيد
- - - - مدرس
- - - - أستاذ

 العلوم
المساندة

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

مبتعثات - - 1 - معيد
- - - - مدرس

اإلجمالي
المجموع دورات تدريبية لقاء علمي مؤتمر ندوة

نوع المشاركة  الكلية /
الجهة

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

44 33 11 34 25 9 3 2 1 2 2 - 5 4 1 حضور فقط

 كلية
المجتمع

2 2 - - - - 1 1 - - - - - 1 -

 المشاركة ببحث
 علمي أو القاء

 محاضرة أو
 كمدرب

أو
 ...... 

44 33 11 34 25 9 3 2 1 2 2 - 5 4 1 حضور

اإلجمالي

2 2 - - - - 1 1 - - - - 1 1 -

 المشاركة ببحث
 علمي أو القاء

 محاضرة أو
 كمدرب

أو
 ...... 
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نموذج رقم )١٦(
مشاركات وحضور أعضاء هيئة التدريس في الندوات أو المؤتمرات أو اللقاءات العلمية أو 

الدورات التدريبية خارج المملكة عام 1440/1439ه

اإلجمالي
المجموع دورات تدريبية لقاء علمي مؤتمر ندوة

نوع المشاركة  الكلية /
الجهة

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

- - - - - - - - - - - - - - - حضور فقط

 كلية
المجتمع

4 4 - - - - - - - 4 4 - - - -

 المشاركة ببحث
 علمي أو القاء

 محاضرة أو
 كمدرب

أو
 ...... 

- - - - - - - - - - - - - - - حضور

اإلجمالي

4 4 - - - - - - - 4 4 - - - -

 المشاركة ببحث
 علمي أو القاء

 محاضرة أو
 كمدرب

أو
 ...... 

نموذج رقم )١٧(
أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على اتصال علمي خالل العام 1440/1439ه

نموذج رقم )١٨(
أعداد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين تم تسجيل براءات اختراع لهم خالل عام 1440/1439

نموذج رقم )١٩(
أعداد أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز علمية خالل عام 1440/1439ه

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
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نموذج رقم )٢٠(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم تعيينهم أو التعاقد معهم خالل عام 

1440/1439ه

اإلجمالي
المجموع  مدرس

لغة معيد محاضر  أستاذ
مساعد

 أستاذ
مشارك أستاذ

الجنسية  الكلية /
الجهة

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

6 6 --- --- --- 8 --- 6 --- --- --- --- --- --- --- سعودي  الحاسب
16 اآللي 12 4 --- --- --- --- --- --- 4 3 --- 1 --- --- غير سعودي

0 --- --- --- --- 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- سعودي  العلوم
 اإلدارية
5والمالية 5 --- --- --- --- --- --- --- 2 --- --- --- --- --- غير سعودي

27 --- --- --- --- 11 --- 6 --- 6 3 --- 1 --- --- اإلجمالي

نموذج رقم )٢١(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم اعارتهم أو انتدابهم خالل عام 1440/1439

نموذج رقم )٢٢(
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تركوا الخدمة خالل عام 1440/1439ه

ال يوجد

سبب ترك الخدمة الدرجة العلمية العدد الكلية / الجهة

-- -- ال يوجد  كلية المجتمع
مقر القطيف

استقالة استاذ مساعد 1  كلية المجتمع
عدم تجديدمقر الدمام استاذ مساعد 1

-- -- 2 اإلجمالي

 2/2   
ذكر الوسائل والسبل التي اتخذتها الكلية لتحقيق معدالت أستاذ/طالب المستهدفة وهي )1:5) 

للكليات الطبية، )1:17) للكليات العلمية، )1:22)

إشراك المعيدات في مهام التدريس في األقسام األكاديمية وفق اللوائح واألنظمة بمعدل 	 
)10( معيدات )3( لقسم العلوم اإلدارية والمالية )7( لقسم الحاسب اآللي.

إدارة األعمال لتغطية جميع 	  التربية وكلية  كلية  انتداب أعضاء هيئة تدريس بصفة دورية من 
المواد بمعدل أستاذ على 22 طالب بالقسم.
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 3/2   
بيان التوزيع اإلجمالي لساعات العمل األسبوعية لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه، بحسب 

مجاالت عمله المختلفة )تدريس، بحوث، خدمة مجتمع، إرشاد أكاديمي ... الخ)
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تأثير تخفيض تكلفة . 1
المعامالت على 

تحسين أداء سلسلة 
التوريد

تمكين المرأة السعودية . 2
في االقتصاد والعمل 
وفق رؤية 2030 وأثره 

على تحقيق التنمية 
المستدامة

3. “The efficiency of 
Islamic banks versus 
conventional banks: 
An Empirical study 
of an Emerging 
“Economy

4. How country effect 
the capital structure 
choic: A comparison 
study between Egypt 
and Saudi Arabia

رئيسة قسم 	 
العلوم اإلدارية 

والمالية
عضو اللجنة 	 

االستشارية 
للكلية

عضو مجلس 	 
الكلية

رئيس لجنة 	 
شؤون أعضاء 
هيئة التدريس 

ومن في 
حكمهم.

عضو لجنة البحث 	 
العلمي.

عضو لجنة 	 
الجودة واالعتماد 

األكاديمي.
عضو لجنة تطوير 	 

الخطة الدراسية
عضو لجنة 	 

االنشطة 
المنهجية 
والنوادي 

العلمية بالقسم.
رئيس لجنة إعداد 	 

تقرير البرنامج
عضو لجنة 	 

تحويل البرامج 
األكاديمية الى 

احترافية
رئيس اللجنة 	 

العلمية بالقسم

1 3 29 6 72 اقتصاد  أستاذ
مساعد مصرية  د. منى

حليم 1

تأثير تخفيض تكلفة . 1
المعامالت على 

تحسين أداء سلسلة 
التوريد.

عضو لجنة البحث . 1
العلمي.

عضو لجنة تطوير . 2
برنامج اإلمداد.

4 12 79 12 127 إدارة أعمال  أستاذ
مساعد مصري

 د.محمد
 محمود
بوخشبة

2

األهمية المتزايدة . 1
للتأمين التكافلي         

- دراسة مقارنة -
دراسة تحليلية لتأمين . 2

المركبات بالتطبيق 
على سوق التأمين 

السعودي.

عضو لجنة تطوير . 1
برنامج التأمين

عضو في اللجنة . 2
العلمية

4 12 144 12 83 تأمين  أستاذ
مساعد مصري

 د. رجب
 أبوحمد
أمين

3

SYMMETRIC AND 
ASYMMETRIC IMPACT OF 
OIL PRICE SHOCKS ON 
GOVERNMENT BUDGET: 
EVIDENCE FROM SAUDI 
ARABIA

 عضو في اللجنة
العلمية -- -- -- 12 139 اقتصاد  أستاذ

مساعد مصري
 د .ممدوح
 عبدالمولى
عبدالسالم

4

Transfer of Data in Saudi 
and comparative law

عضو لجنة تطوير . 1
برنامج التأمين

عضو لجنة البحث . 2
العلمي

2 8 52 12 140 قانون  أستاذ
مساعد تونسي  د. شمس

الدين  برناط 5
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1. Optimization and 
valorization of 
recycled fiber in 
non-woven fabric

2. Quality index using 
AHP and Fuzzy 
method

3. Design of an intelli-
gent support system 
for Fabric Quality 
Inspection.

عضو لجنة تطوير . 1
برنامج اإلمداد

عضو في اللجنة . 2
العلمية

4 12 95 12 87 إدارة إمداد  أستاذ
مساعد تونسي

 د .محمد
 الطاهر
حليمي

6

1. The Impact of Infla-
tion rate on Interes 
Rates

2. Trade Openness and 
Economic Growth: 
A Vision Based on 
Export Growth for 
MENA Countries

عضو في اللجنة 
العلمية 4 12 68 12 140 اقتصاد  أستاذ

مساعد تونسي  د. نوفل
محفوظ 7

3. Exploration of the 
Key Elements That 
Indicate Relationship 
Strength

عضو لجنة 	 
جودة وتقويم 

االختبارات 
عضو لجنة تطوير 	 

برنامج التسويق 
اإللكتروني

 عضو لجنة 	 
البحث العلمي

3 9 71 12 58 تسويق  أستاذ
مساعد أردني  د.حسام

النعيمي 8

1. The efficiency of 
Islamic banks versus 
conventional banks: 
An Empirical study 
of an Emerging 
Econmoy

2. How country effect 
the capital structur 
choic: A comaprison 
study between Egypt 
and Saudi Arabia

عضو لجنة البحث 	 
العلمي

عضو لجنة تطوير 	 
برنامج التمويل 

واإلستثمار

4 12 36 12 85 تمويل  أستاذ
مساعد مصري  د.حسن

محمد حافظ 9

كتاب » االصول . 1
االجتماعية للتربية.

المشكالت االكاديمية . 2
التي يعاني منها طلبة 

كلية المجتمع بجامعة 
االمام عبد الرحمن 

بن فيصل من وجهة 
نظر الطالب وعالقتها 

ببعض المتغيرات

مكلف في مكتب 
وكيل الجامعة 4 6 72 10 138  أصول

تربوية
 أستاذ
مساعد أردني

 د.صدام
 راتب

دراوشه
10

--  عضو لجنة البحث
العلمي 4 12 93 3 25 قانون  أستاذ

مساعد أردنية  د. يسرية
عبد الجليل 11

ادارة التنمية . 1
ومعوقاتها في الدول 

النامية
أثر برامج اإلرشاد . 2

االكاديمي على 
التحصيل الدراسي نظر 

طالبات كلية المجتمع
3 . The effect of

 small and medium
 business on the

.employment in KSA

منسقة شؤون 	 
االبتعاث في 

مقري القطيف 
والدمام.

عضو لجنة البحث 	 
العلمي

2 10 75 11 94 علوم ادارية  أستاذ
مساعد سودانية د سارة آدم 12



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٣٠

قسم العلوم اإلدارية والمالية - الدمام - القطيف - الراكة

العمل البحثي  العمل اإلداري
المكلف به

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

تمكين المرأة السعودية . 1
في االقتصاد والعمل 
وفق رؤية 2030 وأثره 

علي تحقيق التنمية 
المستدامة

2. Impact of VAT on 
Kingdom of Saudi 
Arabia

3. Conceptual model 
for Contact making 
attitude of users in 
Social Networking 
Sites: A case study of 
Facebook users«

4. SYMMETRIC AND 
ASYMMETRICIM-
PACT OF OIL PRICE 
SHOCKS ON GOV-
ERNMENT BUDGET: 
EVIDENCE FROM 
SAUDI ARABIA

رئيس لجنة 	 
جودة وتقويم 

الختبارات 
بالقسم

امين سر مجلس 	 
القسم

لجنة شؤون 	 
أعضاء هيئة 

التدريس و من 
في حكمهم

2 8 96 11 119 اقتصاد  أستاذ
مساعد مصرية  د. والء

مجدى رزق 13

5. Conceptual model 
for Contact making 
attitude of users in 
Social Networking 
Sites: A case study of 
Facebook users”

عضو لجنة البحث 
العلمي 4 12 127 12 106 تسويق  أستاذ

مساعد هندية د.انا خان 14

1. Ownership Structure 
and Cost of Equity 
Capital: Tunisian 
Evidence

عضو لجنة تطوير 	 
برنامج التمويل 

واالستثمار
عضو لجنة البحث 	 

العلمي

4 12 108 6 40 إدارة أعمال  أستاذ
مساعد تونسية  د.ماجده

الدخالوي 15

الخالفات الزوجية . 1
وأثرها على األسرة 

واألبناء

وكيلة لرئيسة 	 
قسم العلوم 

المساندة
عضو اللجنة 	 

العلمية للعلوم 
المساندة

4 14 195 14 285 شريعة  أستاذ
مساعد مصرية

 د.أميرة
 منصور
السيد

16

عناية القران والسنة . 1
بسد ذرائع الفتنة بين 

الرجال والنساء وما 
يلحق بها من عالقات 

غير مشروعة
)التدابير الوقائية . 2

من الحسد والعين 
والعالجات الفاعلة له ( 
دراسة موضوعية في 

ضوء القران والسنة
أحاديث وآثار تتعلق . 3

برؤى النبي - صلي 
الله عليه وسلم - 

وصحابته األطهار( جمع 
وتوثيق ودراسة تحليلية

)دور الممارسة العملية . 4
للسلوك اإليجابي 

في التنمية البشرية ( 
دراسة موضوعية في 

ضوء السنة النبوية

 عضو في اللجنة
 العلمية للعلوم

المساندة
4 14 250 14 179  دراسات

اسالمية
 أستاذ
مساعد مصرية  د.أحالم

قنديل 17
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منجز مقدم الى . 1
مؤتمر السياسية 

العقابية المعاصرة في 
التشريعات المقارنة 

وماهي آفاقها 
المستقبلية ؟

 عضو في اللجنة
 العلمية للعلوم

المساندة
4 4 57 12 284 القانون  أستاذ

مساعدد سودانية  د.لبنى
المهدي 18

المسؤولية الجنائية . 1
عن االضرار الطبية 

والصيدالنية الناتجة 
عن ممارسة الطبيب 

والصيدلي.

 عضو في اللجنة
 العلمية للعلوم

المساندة
4 10 169 14 126  الشريعة

والقانون محاضر سودانية  د. لبنى
عبدالحفيظ 19

1. Testing of Indirect 
Effect of Profitability 
on Market Value

2. The effect of 
Dividend & Return 
on Equity on price 
earning ratio

3. The investigation of 
forecasting market 
index by sectorial 
index*

عضو في اللجنة 	 
العلمية

عضو في لجنة 	 
البحث العلمي

4 12 109 12 133 مالية  أستاذ
مساعد أردني  د.فاروق

التهتموني 20

--

منسقة شعبة 	 
دعم وتطوير 

البحث العلمي
عضو لجنة البحث 	 

العلمي

2 8 30 0 0 قانون  أستاذ
مساعد مصرية  د.نسرين

مداح 21

القيمة النقدية للنقود 
الورقية

عضو في اللجنة 
العلمية للعلوم 

المساندة
4 2 20 14 207

 االقتصاد
 والمصارف
االسالمية

 أستاذ
مساعد أردنية  د.سناء

سليم  الحاج 22

1. Impact of VAT on 
Kingdom of Saudi 
Arabia

2. Conceptual model 
for Contact making 
attitude of users in 
Social Networking 
Sites: A case study of 
Facebook users«

3. SYMMETRIC AND 
ASYMMETRIC IM-
PACT OF OIL PRICE 
SHOCKS ON GOV-
ERNMENT BUDGET: 
EVIDENCE FROM 
SAUDI ARABIA

عضو في اللجنة 
العلمية 4 12 107 12 126 اقتصاد  أستاذ

مساعد هندية  د. سميرة
خان 23

--

عضو اللجنة . 1
العلمية

منسقة وحدة . 2
اإلحصاء

اإلشراف على . 3
التقرير السنوي

6 9 84 9 79
 علوم

 اقتصادية:
 أساليب
كمية

 أستاذ
مساعد تونسية  د.هيفاء

فراد 24
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--

منسق التدريب 	 
العملي

عضو لجنة تطوير 	 
برنامج الموارد 

البشرية

4 14 157 11 73
 إدارة

 الموارد
البشرية

 أستاذ
مساعد هندية  د. سامرين

جيفري 25

	 Conceptual model 
for Contact making 
attitude of users in 
Social Networking 
Sites: A case study of 
Facebook users«

أثر استخدام أساليب 	 
المحاسبة اإلدارية 

واالستراتيجية 
والتقليدية على الربحية 
في الشركات الصناعية 

المساهمة العامة 
المدرجة في بورصة 
عمان )دراسة تحليلية(

عضو لجنة تطوير 	 
برنامج الموارد 

البشرية
عضو لجنة البحث 	 

العلمي
لجنة شؤون 	 

أعضاء هيئة 
التدريس ومن 

في حكمهم
عضو اللجنة 	 

العلمية
عضو لجنة 	 

الجودة وتقييم 
االختبارات 

والعمل البحثي

3 9 60 12 129 محاسبة  أستاذ
مساعد أردنية  د.ريم خالد

مطاحن 26

--

وكيلة قسم 	 
العلوم اإلدارية 

والمالية
رئيسة لجنة 	 

البحث العلمي
عضو لجنة البحث 	 

العلمي

1 3 25 6 62 رياضيات  أستاذ
مساعد سعودية

 د.فاطمة
 عبدالله
الغامدي

27

conceptual research ‹›A 
study on DAGMAR in 
marketing”

نائبة مكتب 	 
ضمان الجودة 5 12 126 15 158 تسويق محاضر هندية  م.شيرين

بانو 28

--

عضو اللجنة 	 
االستشارية 

بالقسم.
مدير مكتب 	 

ضمان الجودة 
بالقسم.

2 6 62 6 58  تسويق/
تأمين محاضر هندية  م.نافديب

كور 29

-- إرشاد أكاديمي	  5 15 116 9 18 تسويق محاضر هندية  م. ديبا
برينشو 30

Hamming weight 
algorithm to sort big data

مديرة مكتب 	 
ضمان الجودة 

بقسم إدارة 
األعمال

3 9 39 9 112 رياضيات محاضر سودانية  م. شيراز
هاشم 31

1. The effect of small 
and medium busi-
ness on the employ-
ment in KSA

2. LIQUIDITY, PROFIT-
ABILITY AND SOL-
VENCY OF Malaysia 
BANKS: A COM-
PARATIVE STUDY OF 
COMMERCIAL AND 
ISLAMIC BANKS

القائمة بأعمال . 1
رئيسة القسم 

بالقطيف
عضو وحدة . 2

البحث العلمي
عضو لجنة . 3

معادلة 
الشهادات

عضو لجنة اعداد . 4
تقرير البرنامج

عضو لجنة . 5
التدقيق الداخلي 

1 5 37 6 79  علوم مالية
ومصرفية محاضر أردنية

 م. مهيرة
 هاني

مقدادي
32
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1. Testing of Indirect 
Effect of Profitability 
on Market Value

2. The effect of small 
and medium busi-
ness on the employ-
ment in KSA.

إرشاد أكاديمي	  5 15 157 12 140  علوم مالية
ومصرفية محاضر أردنية م.آمنة قزق 33

-- إرشاد أكاديمي	  3 14 71 12 148 محاسبة محاضر سعودية  م. عهود
الفيحاني 34

Hamming weight 
algorithm to sort big data

منسقة وحدة 	 
الجداول على 
مستوى الكلية

2 6 60 9 75 إحصاء محاضر سودانية
 م.هند

 محمد أبو
عليوة

35

The Impact of Inflation 
rate on Inters Rates -- 4 14 143 12 116  علوم

اقتصاد محاضر تونسية  م.رجاء
عويساوي 36

empirical study on users› 
acceptance of community 
service electronic gate: 
Evidence from higher 
education institutions›

منسقة وحدة 	 
خدمة المجتمع 

والبحث العلمي 
على مستوى 

الكلية

-- -- -- 8 52  األدب
االنجليزي محاضر سعودية  م.نهى

سراج لبنى 37

The effect of Dividend & 
Return on Equity on price 
earning ratio

منسق التدريب 	 
العملي

منسق اللجنة 	 
االستشارية 

الخارجية لقسم
مديرة مكتب 	 

التدريب والتعليم 
المستدام

3 9 84 12 121 مالية محاضر سعودية
 م.هاجر
 محمد
مسفر

38

--

منسقة 	 
جودة في 

وكالة التدريب 
والتطوير 
والتعليم 
المستدام

1 4 19 3 92 تسويق محاضر سعودية  م.العنود
المغلوث 39

-- منسقة نادي 	 
إدارة األعمال 3 11 106 9 90

 نظم
 معلومات

إدارية
محاضر سعودية

 م.امل
 عبدالرزاق
الفريان

40
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دري
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ت
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ع

1. The effect of small 
and medium busi-
ness on the employ-
ment in KSA.

إرشاد أكاديمي	  4 12 131 12 122
 نظم

 معلومات
إدارية

محاضر سعودية
 م.نجالء
 أحمد

المقبل
41

-- عضو بمجلس 	 
القسم 5 15 141 11 110

 تجارة
 الكترونية /
تسويق

محاضر تونسية  م.ايمان
قمش 42

Hamming weight 
algorithm to sort big data

منسقة وحدة 	 
الجودة واالعتماد 
األكاديمي على 

مستوى الكلية
2 6 61 3 25 إدارة أعمال محاضر تونسية  م. سلوى

شراد 43

The Impact of Inflation 
rate on Inters Rates

منسقة مكتبة	 
رئيسة نادي إدارة 	 

األعمال
4 12 118 12 81  علوم مالية

ومصرفية محاضر أردنية  م. فاطمة
الهمشري 44

-- 3 9 108 0 0 حاسب آلي محاضر هندية م.نازية 45

--

إرشاد أكاديمي	 
رئيسة لجنة 	 

السير لالختبارات
مديرة وحدة 	 

جودة التقويم 
واالختبارات

عضو اللجنة 	 
التنفيذية لمركز 
جودة التقويم 

واالختبارات في 
الجامعة

3 9 74 6 15  تكنولوجيا
المعلومات محاضر أردنية م.عبير رافع 46

-- مراقبة شبكة	  0 0 0 12 148  قانون
انظمة معيد سعودية

 م.ع.
 مشاعل
الحربي

47

مبتعثة 0 0 0 0 0
 نظم

 معلومات
إدارية

معيد سعودية  م.ع.عائشة
المقهوي 48

--

مراقبة شبكة	 
منسقة التقرير 	 

السنوي لقسم 
ادارة األعمال

األعباء اإلدارية 	 
الخاصة بالقسم

0 0 0 0 0 محاسبة معيد سعودية
 م.ع .مريم
  ال الشيخ

مبارك
49

--
مراقبة شبكة	 
منسقة نادي 	 

إدارة األعمال
0 0 0 0 0 إدارة أعمال معيد سعودية  م.ع.نورة

الصالحي 50

--

مراقبة شبكة	 
مساعدة رئيسة 	 

الجودة في 
القسم

تعليم األقران	 

0 0 0 0 0 محاسبة معيد سعودية  م.ع.إيمان
عداوي 51
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العمل البحثي  العمل اإلداري
المكلف به

ية
كتب

لم
ت ا

عا
سا

ال الفصل الثاني الفصل األول

التخصص  الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

س
دري
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ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

مبتعثات

معيد سعودية  أروى
الخليفة 52

معيد سعودية  لولوة
التويجري 53

معيد سعودية  شيخة
اليوسف 54

معيد سعودية  جويرية
التلمساني 55

معيد سعودية  بشاير
العيسى 56

معيد سعودية  عائشة
الخطيب 57

محاضر سعودية سارة المال 58

معيد سعودية
 م.ع هديل

 محمد
الدوسري

59

معيد سعودية
 م.ع نوف
 عبد الله
القرعاوي

60

معيد سعودية
 م.ع ريوف

 محمد
المطوع

61

معيد سعودية
 كوثر

 عبدالرحمن
العثمان

62

محاضر سعودية  إيمان
الكرود 63
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 قسم الحاسب اآللي - كلية المجتمع في الدمام

 العمل اإلداري
المكلف به العمل البحثي

الفصل الثاني الفصل األول
التخصص

 الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

الدقيق العام

رئيسة قسم . 1
الحاسب اآللي

رئيسه اللجنة . 2
العلمية بقسم 
الحاسب اآللي

رئيسه لجنه تقرير . 3
البرنامج

عضو بالجنة . 4
االستشارية

عضو بلجنة تطوير . 5
البرامج األكاديمية

رئيسة اللجنة . 6
االستشارية 

لقسم الحاسب 
عضو باللجنة . 7

االستشارية للكلية
عضو في . 8

لجنة االشراف 
واالنتخابات  

عضو   بالمجلس . 9
الطالبي 

عضو بلجنة . 10
الجودة واالعتماد 

األكاديمي 

Dialog Based 
Planning in 
Intelligent Tutoring 
System

2 22 2 22  الذكاء
االصطناعي

 علوم
الحاسب

 أستاذ
مساعد مصرية

 د. هبة
 عاطف
البيه

1

عضو في لجنة . 1
تقرير البرنامج 

بقسم الحاسب 
اآللي

 عضو باللجنة . 2
العلمية لقسم 
الحاسب اآللي 

عضو بمجلس . 3
قسم الحاسب 

اآللي
عضو بلجنة تطوير . 4

البرامج األكاديمية 

	 A Novel Super-
vised Learning 
Model for 
Figures Recog-
nition by Using 
Artificial Neu-
ral Network

	 An enhanced 
Multipath 
Strategy in 
Mobile Ad 
hoc Routing 
Protocols

	 Design of an 
intelligent sup-
port system for 
Fabric Quality 
Inspection

9 30 11 94
 شبكات
 وأمن

االنظمة

 تطبيقات
الحاسب

 أستاذ
مساعد أردني  د. زياد

الفواعير 2

عضو بمجلس . 1
قسم الحاسب 

اآللي  
نائب اللجنة . 2

العلمية لقسم 
الحاسب اآللي 

عضو بلجنة تطوير . 3
البرامج األكاديمية 

عضو في لجنة . 4
تقرير البرنامج 

بقسم الحاسب 
اآللي

Dialog Based 
Planning in 
Intelligent Tutoring 
System

11 38 10 45  الذكاء
االصطناعي

 علوم
الحاسب

 أستاذ
مساعد مصري  د. محمد

القاوقجي 3

عضو باللجنة . 1
العلمية لقسم 
الحاسب اآللي

عضو بمجلس . 2
قسم الحاسب 

اآللي
عضو بلجنة تطوير . 3

البرامج األكاديمية

Like-Minded 
User Groups to 
Predict Ratings 
in Recommender 
Systems

11 33 - -
 تنقيب
 البيانات
 والذكاء

 االصطناعي

 علوم
الحاسب

 أستاذ
 د سفيان تونسي مساعد

4 جفالي
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عضو بلجنة تحويل . 1
البرامج األكاديمية 

إلى احترافية
عضو باللجنة . 2

العلمية لقسم 
الحاسب اآللي

عضو بمجلس . 3
قسم الحاسب 

اآللي 

Integration of a 
quantum scheme 
for key distribution 
and authentication 
within EAP-TLS 
protocol

9 97 10 54  أمن
 المعلومات

 حاسب
 آلي

 وانظمة
 االتصال

 أستاذ
مساعد  د. أيمن تونسي

الغيالن 5

.عضو بمجلس . 4
قسم الحاسب 

اآللي
.عضو باللجنة . 5

العلمية لقسم 
الحاسب اآللي 

.عضو بلجنة تطوير . 6
البرامج األكاديمية 

Dialog Based 
Planning in 
Intelligent Tutoring 
System

10 50 10 35  المواقع
اإلستداللية

 علوم
 حاسب
الي

 أستاذ
مشارك مصري  د. هيثم

الفيل 6

عضو باللجنة . 1
العلمية لقسم 
الحاسب اآللي

عضو في لجنة . 2
تقرير البرنامج 

بقسم الحاسب 
اآللي

أمينة سر مجلس . 3
القسم

نائبة رئيسة لجنة . 4
شؤون أعضاء 

هيئة التدريس و 
من في حكمهم

عضو بمجلس . 5
قسم الحاسب 

اآللي 
عضو بلجنة تطوير . 6

البرامج األكاديمية

	 Evaluation of 
User Interface 
Performing 
A DVZ-Fuzzy 
Logic Pilot 
for Powered 
Wheelchair

	 Exam Ques-
tions Classifi-
cation Based 
on Bloom’s 
Taxonomy: Ap-
proaches and 
Techniques

10 45 11 53
 الحاسب
 اآللي

الصناعي

 الحاسب
 االلي

الصناعي

 أستاذ
مساعد تونسية

 د. لبنى
 محسن

العموري
7

عضو باللجنة . 1
العلمية لقسم 
الحاسب اآللي

عضو بمجلس . 2
قسم الحاسب 

اآللي   
عضو بلجنة تقويم . 3

واالختبارات

--- 11 66 12 73
 أمن

 المعلومات
 ومعالجة
الصور

 علوم
 حاسب
آلي

 أستاذ
مساعد مصرية  د. نهلة

الحجار 8

عضو باللجنة . 1
العلمية لقسم 
الحاسب اآللي

عضو بمجلس . 2
قسم الحاسب 

اآللي
عضو بلجنة تطوير . 3

البرامج األكاديمية

Like-Minded 
User Groups to 
Predict Ratings 
in Recommender 
Systems

10 49 11 18
 علوم
 حاسب
آلي

 علوم
 حاسب
آلي

 استاذ
مساعد سودانية

 د.أسماء
 إبراهيم

    قمرالدين
9
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عضو باللجنة . 1
العلمية لقسم 
الحاسب اآللي

عضو بمجلس . 2
قسم الحاسب 

اآللي

	 Quantum com-
munication 
versus Classical 
Communica-
tion.

	 A Compar-
ative Study 
for QSDC 
Protocols with 
a Customized 
Best Solution 
Approach

11 22 10 30  هندسة
حاسبات

 هندسة
كهربائية

 أستاذ
مساعد مصرية

 د. عال
 محمد
حجازي

10

.رئيسة لجنة . 1
جودة التقويم 

واالختبارات لقسم 
الحاسب اآللي 

2.منسقة مشاريع . 2
التخرج 

3. عضو بلجنة . 3
تطوير البرامج 

األكاديمية 
4.عضو باللجنة . 4

العلمية لقسم 
الحاسب اآللي

5- عضو بمجلس . 5
قسم الحاسب 

اآللي

	 Ontolo-
gy Based 
Approach for 
Annotating 
a Corpus of 
Computer Sci-
ence Abstracts

	 Bees Algorithm 
for Vehicle 
Routing Prob-
lems with Time 
Windows

8 67 10 44  ذكاء
إصطناعي

 تنقيب
البيانات

 أستاذ
مساعد أردنية  د.سناء

11 جوارنة

عضو في لجنة . 1
اآليزو

منسقة وحدة . 2
اإلرشاد األكاديمي

--- 8 89 9 38  تقنية
 معلومات

 تقنية
معلومات محاضر سعودية

 م. عبير
 علي

الشهري
12

رئيسة مكتب الجودة 
بقسم الحاسب  --- 6 13 6 17  علوم

الحاسب
 علوم

الحاسب محاضر سعودية  م. أمل
الشاعر 13

عضو بلجنة شؤون . 1
أعضاء هيئة 

التدريس ومن في 
حكمهم 

منسقة لجنة . 2
المبتعثات بقسم 

الحاسب بكلية 
المجتمع- فرع 

القطيف
عضو في لجنة . 3

تقرير البرنامج 
بقسم الحاسب 

اآللي

	 Evaluation 
of Graduate 
Students

	 Employability 
from Employer 
Perspective:

	 Review of the 
Literature

- - 2 8
 علوم

 الحاسب
اآللي

 علوم
 الحاسب
اآللي

محاضر سعودية

 م.دانه
 احمد

 عبدالله
الدوسري

14

إرشاد أكاديمي --- 12 54 12 57  أمن
الحاسب

 علوم
 الحاسب
اآللي

محاضر سعودي  م. نداء
15 بقشان

منسقة وحدة األعتماد 
األكاديمي في وكالة 

الجودة 
--- 4 30 4 46

 تقنية
 معلومات
وأتصاالت

 تقنية
المعلومات محاضر سعودية  م. عالية

الدوسري 16

منسقة  لجنة تحويل 
البرامج األكاديمية إلى 

احترافية
--- 8 87 9 16 علم بيانات  تقنية

المعلومات محاضر سعودية  م.أريج
17 المالكي
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إرشاد أكاديمي

	 Ontolo-
gy Based 
Approach for 
Annotating 
a Corpus of 
Computer Sci-
ence Abstracts

11 73 - - حاسب آلي  حاسب
آلي محاضر سعودية

 م. زينب
 حمزة

 المقبل
18

وكيلة قسم . 1
الحاسب اآللي                

عضو بلجنة . 2
االبتعاث لقسم 

الحاسب اآللي
عضو في لجنة . 3

تقرير البرنامج 
بقسم الحاسب 

اآللي
عضو باللجنة . 4

الفرعية للمجلس 
الطالبي 

منسقة لجنة . 5
االختبارات 

الفصلية بقسم 
الحاسب اآللي

	 Finding a 
Needle in a 
Haystack: The 
Traffic Analysis 
Version

	 Exam  Ques-
tions Classifi-
cation Based 
on Bloom’s 
Taxonomy: Ap-
proaches and 
Techniques

6 41 6 32  تقنية
المعلومات

 هندسة
برمجيات محاضر تونسية

 م. كريمة
 حامد

مخلوف
19

عضو في لجنة . 1
اآليزو

منسقة وحدة . 2
اإلرشاد األكاديمي

Exam  Questions 
Classification Based 
on Bloom’s Taxon-
omy: Approaches 
and Techniques

6 61 6 56  الحاسب
 االلي

 الحاسب
محاضر االلي تونسية  م. ندى

شعبان 20

مساعدة مديرة . 1
مكتب ضمان 

الجودة بقسم 
الحاسب اآللي

عضو بلجنة التقرير . 2
السنوي للبرنامج 
بقسم الحاسب 

اآللي
عضو في لجنة . 3

تقرير البرنامج 
بقسم الحاسب 

اآللي

	 The Generic 
Model Imple-
mentation of 
QMS in Higher 
Education 
Institutes in 
Saudi Arabia:  
A case study of 
ISO 9000:2001

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

	 Service 
learning and 
community 
engagement 
in community 
colleges in 
Saudi Arabia

11 68 11 76  ذكاء
إصطناعي

 حاسب
آلي محاضر هندية  م. روبينا

خان 21

إرشاد أكاديمي  --- 12 74 12 122
 نظم

 معلومات
ادارية

 تكنولوجيا
 الحاسب و
المعلومات

محاضر اردنية  م.  شادن
مساعدة 22
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عضو بلجنة جودة 
التقويم واالختبارات  --- 14 84 11 16  علم

حاسوب
 علم

حاسوب محاضر اردنية  م . فدوى
السليم 23

 مساعدة منسقة 
مشاريع التخرج  --- 12 72 12 86 حاسب آلي

 حاسب
 آلي و

تكنولوجيا
محاضر هندية  م. ساجدة

حسين 24

 مسؤولة التعليم 
اإللكتروني --- 10 44 10 6

 علوم
 الحاسوب

 )امن
 المعلومات
)وضمانتها

 علوم
الحاسب محاضر  أردنيه

 م. نور
 محمود
 خفاجه

25

منسقة وحدة تنمية 
المهارات والتميز 
الوظيفي للهيئة 
التعليمية واإلدارية

Learning Analy-
sis and Decision 
Support in Higher 
Education 
Case study

11 84 11 50  ادارة
البيانات

 علوم
حاسب محاضر  م.فوزية سودانية

26 عوض

رئيسة منسقات اللجنة 
العلمية  --- 11 62 11 55  علوم

 الحاسب
 علوم

محاضر الحاسب سودنية  م.أمل
27 نوري

إرشاد أكاديمي
Impact of using 

Social media in local 
Society

11 51 12 45  علوم
 حاسب

 إحصاء
محاضر وحاسوب  م.إخالص سودانية

سعد 28

إرشاد أكاديمي --- 12 86 12 20
 علوم

 وتقنية
المعلومات

 علوم
محاضر حاسب  م.ريم سودانية

29 عثمان

إرشاد أكاديمي

The study of web 
mining as a tool 

for research system 
concept and issues

10 22 10 44
 علوم
 حاسب
آلي

 علوم
حاسب آلي محاضر هندية  م. رفعت

هجان 30

LRSC  

The study of web 
mining as a tool 

for research system 
concept and issues

12 116 16 195 computer 
Scince 

Computer 
Science محاضر هندية  م.نازيا

أحمد 31

منسقة اإلرشاد 
األكلدمي بالتحضيري - 12 135 16 183 computer 

Scince 
Computer 

Science محاضر سودانية

 م. نهلة
 شريف
 صالح
سعيد

32

مديرة وحدة الجودة 
وتقويم االختبارات

 عضو اللجنة التنفيذية
 لمركز الجودة وتقويم

االختبارات
9 74 7 15

 نظم
 المعلومات
الحاسوبية

 نظم
 المعلومات
الحاسوبية

محاضر اردنية
 م.عبير

 رافع العبد
 الرحيم

33

منسقة التعليم . 1
اإللكتروني 

بالقطيف
منسقة اللجنة . 2

العلمية لقسم 
تقنية المعلومات 

بالقطيف

--- 9 27 12 21
 علوم
 حاسب
آلي

 علوم
حاسب آلي محاضر سودانية

 م. نهلة
 عثمان
علي

34

رئيسة نادي . 1
الحاسب االلي

عضو في لجنة . 2
شؤون األعضاء 

عضو في لجنة . 3
التقرير السنوي 

Impact of using 
Social media in local 

Society
10 37 12 25  علوم

الحاسب
 علوم

الحاسب محاضر سودانية
 م. سهير

 بشير
الفلكي

35
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 قسم الحاسب اآللي - كلية المجتمع في الدمام

 العمل اإلداري
المكلف به العمل البحثي

الفصل الثاني الفصل األول
التخصص

 الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

الدقيق العام

رئيسة االشراف 
االكاديمي

Evaluation of 
Graduate Students
Employability 
from Employer 
Perspective:
Review of the 
Literature

8 25 12 31  حاسب حاسب الي
محاضر الي اردنيه

 م. رباب
 علي ابو

ملوح
36

منسقة االشراف 
االكاديمي بالسنة 

التحضيرية
--- 14 122 12 139

 نظم
 معلوماتية

 وإدارة
 الشبكات
 اإلعالمية

 نظم
 معلوماتية

 وإدارة
 الشبكات
 اإلعالمية

محاضر تونسية

 م.امال
 محمد

 الساكت
زهو

37

مساعد وكيلة . 1
قسم الحاسب 

اآللي 
عضو في لجنة . 2

التقرير السنوي

Impact of using 
Social media in local 
Society

2 10 7 28
 علوم
 حاسب
آلي

 علوم
 حاسب
آلي

محاضر سودانية  م.سارة
فيصل 38

Quality Unit Head 
Assistant
  Head for S5 and 
SeSelf Study
APR

Evaluation of Grad-
uate Students
Employability from 
Employer Perspec-
tive:
Review of the Litera-
ture

10 37 10 31 Computer 
Science

Computer 
Science محاضر هندية  م.ريميا

جورج 39

رئيسة نادي الحاسب 
اآللي --- 5 57 10 123  علوم

حاسب
 علوم
حاسب  ع . العنود سعودية معيدة

40 القحطاني

--- --- - - 10 105  علوم
 حاسب

 علوم
معيدة حاسب سعودية  ع.بشرى

41 العويد

نائبة رئيسة نادي 
الحاسب اآللي --- 14 157 6 73  هندسة

 الحاسب
 هندسة
 ع.آالء سعودية معيدة الحاسب

الردادي 42

عضو بلجنة تطوير 
البرامج األكاديمية --- 12 76 - -

 علوم
 الحاسب
االلي

 علوم
 الحاسب
االلي

محاضر سعودية  ع. نوف
الطريف 43

 عضو بلجنة شؤون 
أعضاء هيئة التدريس 

ومن في حكمهم 
--- 12 98 - -

 علوم
 الحاسب
االلي

 علوم
 الحاسب
االلي

محاضر سعودية  ع. أروى
القرني 44

 عضو بلجنة شؤون 
أعضاء هيئة التدريس 

ومن في حكمهم 
--- 12 84 - -

 علوم
 الحاسب
االلي

 علوم
 الحاسب
االلي

محاضر سعودية
 ع. مريم
 العبد

اللطيف
45

 مساعدة منسقة 
مشاريع التخرج  --- 12 122 - -

 علوم
 هندسة
الحاسب

 علوم
 هندسة
الحاسب

محاضر سعودية  ع. دالل
الشمري 46

منسقة تعليم األقران 
لقسم الحاسب اآللي --- 12 118 - -

 علوم
 الحاسب
االلي

 علوم
 الحاسب
االلي

محاضر سعودية  ع. أمل
العمري 47
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 قسم الحاسب اآللي - كلية المجتمع في الدمام

 العمل اإلداري
المكلف به العمل البحثي

الفصل الثاني الفصل األول
التخصص

 الدرجة
العلمية الجنسية  اسم

العضو

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

س
دري

الت
ت 

عا
سا

ت
لبا

طا
 ال

دد
ع

الدقيق العام

مبتعثات

 علوم
 الحاسب
االلي

 علوم
 الحاسب
االلي

محاضر سعودية  م. منيرة
المشاري 48

حاسب الي  حاسب
الي محاضرة سعودية  م. مالك

49 الخثالن

حاسب الي  حاسب
الي محاضر سعودية

 م. زينب
 حمزه مجيد

المقبل
50

حاسب الي  حاسب
الي محاضر سعودية

 م.عبير
 عبدالله
 مبارك

السدحان

51

 علوم
 الحاسب
االلي

 علوم
 الحاسب
االلي

محاضر سعودية

 م.فاطمه
 حمدان
 ناصر

الغامدي

52

حاسب الي  حاسب
الي محاضر سعودية

 م.نوره
 موسى
عسيري

53

 تقنية
المعلومات

 تقنية
المعلومات معيد سعودية  ع.نورة

العتيبي 54

 علم
حاسوب

 علم
حاسوب معيد سعودية  ع. سارة

اليامي 55

 علم
حاسوب

 علم
حاسوب معيد سعودية  ع. منى

الشهري 56

 تقنية
المعلومات

 تقنية
المعلومات معيد سعودية  ع. شهد

الشعالن 57

 علوم
 حاسب
آلي

 علوم
 حاسب
آلي

معيد سعودية  ع. العنود
الميمان 58

 نظم
 المعلومات
الحاسوبية

 نظم
 المعلومات
الحاسوبية

معيد سعودية   ع. وعد
الشعيبي 59

 علوم
 الحاسب
االلي

 علوم
 الحاسب
االلي

معيد سعودية  ع.اريج ال
عباس 60

علوم
 الحاسب 
والمعلومات

علوم
 الحاسب 
والمعلومات

معيد سعودية
 ع.رغد

 سليمان
الشعالن

61

حاسب آلي  حاسب
آلي معيد سعودية

 ع.ساره
 عبدالرحمن

الفايز
62

 نظم
 المعلومات
الحاسوبية

 نظم
 المعلومات
الحاسوبية

معيد سعودية
 ع.شادن
 صالح

الملحم
63

حاسب آلي  حاسب
آلي معيد سعودية

 ع.عبير
 عبدالله
بوكر

64

 علوم
 الحاسب
االلي

 علوم
 الحاسب
االلي

معيد سعودية  ع.عائشه
الرميح 65
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٣.   االبتعاث

نموذج رقم )٢٣(
أعداد المبتعثين الجدد عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٢٤(
أعداد المبتعثين على رأس البعثة عام 1440/1439هـ )*(

مقر الدمام

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

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

2 2 - - - - - 2 - - - - - خارجي  الحاسب
-االلي - - - - - - - - - - - - داخلي

- - - - - - - - - - - - - خارجي  العلوم
 اإلدارية
-والمالية - - - - - - - - - - - - داخلي

2 2 - - - - - 2 - - - - - مجموع

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

أنثىاالبتعاث ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

19 19 - - - - - 12 - - - 7 - خارجي

8 8 - - - - - 7 - - - 1 - داخلي

27 27 - - - - - 19 - - - 8 - مجموع
)*( يجب ان تتطابق األعداد الواردة في هذا النموذج مع األعداد الواردة في النموذج رقم )25(.

مقر القطيف

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

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

- - - - - - - - - - - - - خارجي  الحاسب
-االلي - - - - - - - - - - - - داخلي

2 2 - - - - - 1 - - - 1 - خارجي  العلوم
 اإلدارية
-والمالية - - - - - - - - - - - - داخلي

2 2 - - - - - 1 - - - 1 - مجموع
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نموذج رقم )٢٥(
أعداد المبتعثين على رأس البعثة موزعين حسب الدولة عام 1440/1439هـ )*(

اإلجمالي التدريب البكالوريوس الماجستير الزمالة الدكتوراه
 الدرجة 
  العلمية

الدولة

15 - - 9 - 6 بريطانيا

2 - - 1 - 1 الواليات المتحدة االمريكية

1 - - 1 - - نيوزيلندا

1 - - 1 - - استراليا

8 - - 7 - 1 المملكة العربية السعودية

27 - - 19 - 8 االجمالي

)*( يجب ان تتطابق األعداد الواردة في هذا النموذج مع األعداد الواردة في النموذج رقم )24(

نموذج رقم )٢٦(
أعداد المبتعثين الخريجين خالل عام 1440/1439هـ

اإلجمالي
المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة الدكتوراه  نوع

أنثىاالبتعاث ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

6 6 - - - - - 5 - - - 1 - خارجي

- - - - - - - - - - - - - داخلي

6 6 - - - - - 5 - - - 1 - مجموع
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٤.  المناهج الدراسية وتحديثها وتطويرها

1/4   
ذكر االنجازات المتحققة فيما يخص افتتاح أقسام أو برامج دراسية أو أنماط تعليمية جديدة

لتضم 	  بالقطيف  المجتمع  كلية  على مسمى  االبقاء  بشان  التعليم  وزير  قرار معالي  صدور 
ثالثة أقسام عوضًا عن قسمين، وهي :

قسم علوم الحاسب اآللي.. 1
قسم العلوم المالية.. 2
قسم العلوم اإلدارية.. 3

الموافقة على إنشاء البرنامج األكاديمي الجديد »التسويق الرقمي«	 
افتتاح برنامج جديد بمسمى »الموارد البشرية«	 
تطوير كافة المسارات األكاديمية بقسم العلوم اإلدارية والمالية )التأمين، التمويل واالستثمار، 	 

اإلمداد( إلى برامج أكاديمية مع ربطها باحتياجات سوق العمل والشهادات االحترافية المطلوبة 
في المملكة. 
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2/4   
الوسائل  واستخدام  الدراسية  المناهج  وتحديث  تطوير  يخص  فيما  المتحققة  االنجازات  ذكر 

التعليمية الحديثة

إنشاء لجنة عليا لتطوير برامج الكلية انبثق عنها عدة لجان في األقسام األكاديمية تعنى بتطوير 	 
برامج األقسام.

تحويل مسارات بعض برامج قسم العلوم اإلدارية والمالية إلى برامج مستقلة والرفع بالخطوة 	 
األولى والثانية من اجراءات تطوير البرامج إلى لجنة الخطط الدراسية بالجامعة.

استحداث أربعة برامج جديدة في قسم الحاسب اآللي، والرفع بها إلى لجنة الخطط الدراسية 	 
بعد استكمال الخطوة األولى والثانية من إجراءات إنشاء البرامج األكاديمية.

االجتماع بأكثر من ثالثين جهة عمل تمثل السوق السعودي والخروج منها بتوصيات ومالحظات 	 
واتفاقيات لتطوير برامج الكلية.

توسيع عدد ساعات التدريب الميداني لتصل إلى )8( أسابيع في البرامج المستحدثة والمطورة.	 
استحداث مقررين يمثالن متطلبات الكلية وهما: إدارة االبتكار، ومهارات الكتابة.	 
تدريب عدد من طالب قسم العلوم اإلدارية والمالية في مصر.	 
العمل على تحديث المناهج الدراسية من حيث المحتوى والمراجع والعروض التقديمية 	 
إنشاء معمل لصيانة الحاسب اآللي وتفعيل الممارسة العملية والتطبيقية للمقرر	 
والمراجع 	  المحتوى  تعديل  على  للعمل  األقسام  في  العلمية  للجان  دورية  اجتماعات  عقد 

باعتماد  مسار  من  ألكثر  المشتركة  المواد  توصيف  وتوحيد  الدراسية  المقررات  وتوصيف 
التوصيف األفضل.

عقد ورش عمل مع عدد من الجهات الحكومية واألهلية لمعرفة متطلبات سوق العمل في 	 
البرامج المزمع انشاءها.

مناقشات 	  بإضافة  الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  مع  متطابقة  حديثة  استراتيجيات  استحداث 
جماعية على البالك بورد، وتعديل أساليب التقييم من خالل إجراء اختبار )أون الين(.

استخدام استراتيجيات تعليمية جديدة )مثل دراسات الحالة، أمثلة عملية، تعليم األقران(.	 

تطوير مسارات قسم الحاسب اآللي إلى ثالثة برامج أكاديمية وهي:	 
البرمجة وتطبيقات األجهزة الذكية.. 1
قواعد البيانات وتطوير الويب.. 2
أمن وشبكات الحاسب.. 3

تفعيل استراتيجية تعليم األقران للطالب.	 
العلمية لحث الطالب على عرض كل ما هو جديد في 	  المنهجية والنوادي  تفعيل األنشطة 

مجاالت التخصص والمقررات الدراسية.
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3/4   
ذكر الوسائل والسبل التي اتخذتها الكلية في مجال رعاية الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم 

العلمية  

4/4   
ذكر األقسام العلمية التي حصلت على االعتماد األكاديمي من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 

األكاديمي

تنفيذ برنامج موهبة بال حدود يوم القياس النفسي )أنا من أكون(	 
إقامة عدد من الفعاليات والمبادرات في مجال تنمية المواهب وتنمية القدرات العلمية 	 
ليكونوا 	  للطالب  الفرصة  تعطي  التي  والالمنهجية  المنهجية  االنشطة  من  بالعديد  القيام 

منفتحين على بيئتهم االجتماعية والمهنية.
اعتماد مقرر كمتطلب للكلية ينمي المواهب الفذة ويحولها إلى مبتكرات وأعمال ريادية تحت 	 

مسمى »إدارة االبتكار«

ال يوجد 
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٥.   مكتبات الجامعة

نموذج رقم )٢٧(
عدد مقتنيات مكتبات الجامعة عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٢٨(
عدد الكتب التي تضمها مكتبات الجامعة عام 1440/1439هـ

اإلجمالي الكتب األجنبية الكتب العربية
البيان اسم المكتبة

عناوين نسخ عناوين نسخ عناوين نسخ

512 876 461 781 51 95 الكتب

 مكتبة كلية
 المجتمع

- - - - - - مطبوعات حكومية

20 32 - - 20 32 دوريات

- - - - - - مخطوطات

342 - 321 - 21 - قواعد معلومات إلكترونية

- - - - - - مصادر معلومات إلكترونية

- - - - - - رسائل جامعية مطبوعة

- - - - - -  رسائل علمية محفوظة بواسطة
أقراص أو وسائط رقمية

- - - - - - أخرى )تذكر(

874 908 782 781 92 127 اإلجمالي

اإلجمالي الكتب األجنبية الكتب العربية
اسم المكتبة

عناوين نسخ عناوين نسخ عناوين نسخ
512 876 461 781 51 95 مكتبة كلية المجتمع

نموذج رقم )٢٩(
أعداد الكتب المعارة وأعداد المستعيرين من مكتبات الجامعة عام 1440/1439هـ

أعداد المستعيرين الكتب المعارة
اسم المكتبة

مجموع آخرون أساتذة طلبة مجموع أجنبي عربي

174 2 105 67 193 181 12 مكتبة كلية المجتمع
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نموذج رقم )٣٠(
عدد رواد مكتبات الجامعة عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٣١(
عدد رواد مكتبات الجامعة عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٣٢(
أعداد قواعد المعلومات اإللكترونية وعدد مرات الدخول عليها عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٣٣(
أعداد قواعد المعلومات اإللكترونية التي تم إضافتها عام 1440/1439هـ

عدد الرواد اسم المكتبة

2049 مكتبة كلية المجتمع

اإلجمالي الكتب األجنبية الكتب العربية
اسم المكتبة

عدد الكتب عدد الكتب عدد العناوين عدد الكتب عدد العناوين  عدد العناوين
39 21 28 13 11 8 مكتبة كلية المجتمع

عدد مرات الدخول خالل العام اسم قاعدة المعلومات

326474 مره  عدد قواعد المعلومات اإللكترونية 73

اسم قاعدة المعلومات

 تم إضافة 9 قواعد جديدة لعام 1440/1439 هـ
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٦.   التعاون مع المؤسسات العلمية والجهات الحكومية

نموذج رقم )٣٤(
مذكرات )اتفاقيات( التفاهم المبرمة مع الجهات العلمية عام 1440/1439هـ

 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

 1439/9/6هـ
 ولمدة عام

قابل للتجديد
ال يوجد

إقامة تعاون . 1
مشترك بين 
الجهـتين في 

تطوير محتوى 
الدبلوم الحالي 

في الكلية.
عقد برامج . 2

قصيرة 
تساهم في 

صقل مهارات 
الطالب 

ومهنيتهم 
للحصول على 

شهادات 
عالمية احترافية

 جاري
العمل

األخذ برأي المعهد 	 
كجهة ممثلة 

لسوق العمل  في 
تخصص اإلمداد 

واللوجستيات؛وذلك 
الستيفاء محتوى 

الخطة الدراسية 
لمتطلبات سوق 

العمل.
متابعة توافر 	 

متطلبات سوق 
العمل المتجددة في 

المقررات الدراسية.
تقديم ورش عمل 	 

للطالب 
استقبال الطالب 	 

لتطبيق دراسة حالة 
على سوق اإلمداد 

السعودي
تدريب أعضاء هيئة 	 

التدريس

 معهد
 لوجستيات

 الشرق
 األوسط
 العالي
للتدريب

معرفي
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 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

1440/9/20هـ
 ولمدة سنتين
قابلة للتجديد

ال يوجد دعم كلية . 1
المجتمع 
وبرامجها 

بتوفير 
معمل نوعي 

يسهم في 
تنفيذ برنامج 
)الروبوتات( .

إتاحة فرص . 2
تدريبية 

للطالب 
والطالبات 

خارج المملكة 
وداخلها.

النهوض . 3
بالمستوى 
المعرفي 
والمهاري 
للمقررات 
الدراسية 

بتوفير خبراء 
احترافيين 

يشرفون على 
تنفيذ أحد 

المقررات في 
شكل ورش 

تدريبية تنتهي 
بإنشاء مشاريع 

ريادية.

 جاري
العمل

تجهيز معمل روبوت 	 
تبلغ قيمته )240 
ألف دوالر( وفق 

مواصفات محدده.
تدريب عدد )10 (	 

طالب في مقر 
الشركة بالرياض                         
) سنويًا( مع منحهم 

مكافآت بحسب 
مؤشرات أدائهم 
في العمل في 

فترة التدريب .
تدريب طالبين من 	 

كلية المجتمع من 
قسم الحاسب 

اآللي أو برنامج 
التسويق الرقمي 

)طالب و طالبة( 
في مقر الشركة              

)MegaM( في 
بنسلفانيا والتكفل 

بأعباء السفر و 
اإلقامة مدة )8( 
أسابيع سنويًا .

اإلشراف على تنفيذ 	 
مقرر        

) إدارة االبتكار( 	 
المقترح لمدة فصل 

دراسي واحد من 
حيث : نقل المعرفة 

والتدريب للطالب 
واألعضاء خالل )14( 

ورشة عمل بواقع 
محاضرة أسبوعيًا 

على مدار الفصل 
الدراسي ، باإلضافة 
للمسابقة المتضمنة      
)9( جلسات توجيهية 
اعتبارًا من األسبوع 

السادس للطالب 
الذين ترشحت 

مشاريعهم، ويتبعها 
)6( جلسات تقييم 

باإلضافة إلى 
الزيارات الميدانية.

 الشركة
 الدولية

 لالتصاالت
 المحدودة
 للمهندس
 / عبد الله
سحاب

معرفي

دعم

تدريب
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نموذج رقم )٣٥(
التعاون العلمي مع المؤسسات العلمية داخل وخارج المملكة عام 1440/1439هـ

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

 نشر عدد ) 7 ( مقاالت في مجلة كليات
المجتمع السعودية  الجمعية السعودية لكليات المجتمع

تدريب عدد )24( طالب وطالبة السعودية مؤسسة النقد العربى السعودي

تدريب عدد )30( طالبة السعودية مركز ريادة األعمال

تدريب عدد )7( طالبات مصر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 

تدريب عدد )6( طالبات مصر جامعة المنوفية

تدريب عدد )6( طالب مصر جامعة أسيوط

تدريب عدد )29( طالب وطالبة مصر IBM شركة

تدريب طالبات مصر جامعة الزقازيق

تدريب طالب األردن جامعة الزيتونة

 مشاركة الطالب في الجلسات العلمية وورش
العمل وزيارة المعرض السعودية لملتقى رواد الصناعة )2019(
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نموذج رقم )٣٦(
الجمعيات العلمية وانشطتها خالل عام 1440/1439هـ

االنشطة التي قدمتها خالل العام مجال نشاطها تاريخ انشائها اسم الجمعية العلمية

 المشاركة في تطوير برنامج سالسل
 اإلمداد حسب حاجة سوق العمل
 .وعقد اتفاقية معها بهذا الشان

جمعية وطنية غير 
ربحية تعمل على 

تطوير قطاع سالسل 
اإلمداد والمشتريات 

في المملكة 
العربية السعودية 
والمساهمة في 

تحقيق رؤية 2030 . 

 جمعية سالسل اإلمداد  2019
والمشتريات
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ثانيــًا:
البحوث والدراسات والكراسي 

العلمية وبراءات االختراع
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نموذج رقم )٣٧(
األبحاث والدراسات العلمية المنجزة أو المنشورة أو المقبولة للنشر عام 1440/1439هـ

قسم العلوم اإلدارية والمالية

 اسم المجلة العلمية
أو وعاء النشر

 تاريخ اإلنجاز أو
aالنشر

 الكلية /
الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

International Journal of 
Econometrics
and Financial 
Management

2018  كلية المجتمع
بالقطيف

د. نوفل محفوظ
م. فاطمة الهمشري
 م. بشاير العيسى

Trade Openness and Economic Growth: A 
Vision Based

on Export Growth for MENA Countries
1

UTM Conference 2019  كلية المجتمع
بالقطيف

 د. سيتي نور عين
 محمد

 أ. وسام الزبون
م. فاطمة الهمشري

The Impact of Insurance Company›s 
Profitability on

the Economic Growth :Case Study in
Amman Stock Exchange

2

International Journal 
of Knowledge 
Management,
67-46 ,)4(14

November
2018

 كلية المجتمع
بالقطيف

د. رائد القرم
د. حسام النعيمي

د. أحمد شحبير

A Best-Practice of University-Students 
Relationship Development:

An Empirical Study
3

NORTH ASIAN 
INTERNATIONAL 

RESEARCH JOURNAL 
OF SOCIAL SCIENCE & 

HUMANITIES

يونيو 2018  كلية المجتمع
بالدمام

د. ممدوح عبدالمولى
د. سميرة خان
د. والء مجدي

SYMMETRIC AND ASYMMETRIC IMPACT OF 
OIL PRICE SHOCKS ON

GOVERNMENT BUDGET: EVIDENCE FROM 
SAUDI ARABIA

4

Journal of the 
Academy of Marketing 

Science

جاري النشر
 تم انجازه في يناير

2019

 كلية المجتمع
بالدمام

د. سميرة خان
د. انا خان

د. والء مجدي
د. ريم مطاحن

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

A case study of Facebook users«
5

العدد الثاني يوليو 2018 
المجلد )5(

مجلة كلية التجارة – جامعة 
اإلسكندرية

2018  كلية المجتمع
بالدمام

د. منى حليم
د. محمد أبو خشبة

دور تخفيض زمن المهلة في تحسين أداء سلسة 
الطلب 6

مجلة كلية التجارة 
للبحوث العلمية، جامعة 

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

الجزء الثانى

يناير
2019م

 كلية المجتمع
بالدمام د/رجب أبوحمد أمين

األهمية النسبية للتأمين التكافلى مقارنة 
بالتأمين التجارى

– دراسة تطبيقية 
7

مجلة كلية التجارة – جامعة 
اإلسكندرية

عدد خاص بمؤتمر حاجة 
العالم الى تفعيل دور 
االقتصاد والتمويل 

اإلسالمي

2018  كلية المجتمع
بالدمام د. منى حليم

دور التمويل اإلسالمي في دعم مشاريع البنية 
األساسية استخدام صكوك المضاربة كألية جديدة 

لنموذج المشاركة في الخطر
8

Industria textile Journal
2018, vol. 69, nr. 6 2018  كلية المجتمع

بالدمام

 د. محمد الطاهر
حليمي

د. محمد بن حسن
د. بشير وناسي

Optimization and valorization of recycled 
fiber in non-woven fabric 9
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قسم الحاسب االلي

 اسم المجلة العلمية
أو وعاء النشر

 تاريخ اإلنجاز أو
aالنشر

 الكلية /
الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

International Confer-
ence on Trends &

Innovations in Man-
agement, Engineering,
Science & Humanities, 
Dec 2018, Dubai, UAE

20-23 ديسمبر 2018
بحث تم نشره

 كلية المجتمع
بالقطيف د. ُعال حجازي Quantum communication versus

Classical Communication 1

لندن/انجلترا
Computing Confer-
ence 2019, London, 

UK

بحث مقبول للنشر
تاريخ القبول
2018/12/3

 كلية المجتمع
بالقطيف د. ُعال حجازي

A Comparative Study for QSDC
Protocols with a Customized Best

Solution Approach
2

International Journal 
of Engineering & 

Technology
مايو 2018  كلية المجتمع

بالقطيف

 د. أسماء إبراهيم قمر
 الدين

 م. رباب علي ابو
 الملوح

م. ريميا جورج
م. دانه الدوسري

Evaluation of Graduate Students
Employability from Employer Perspective:

Review of the Literature
3

AIMC 2018
Asia International 

Multidisciplinary Con-
ference

 تم القبول فى
انتظار النشر

 كلية المجتمع
بالقطيف

د.أسماء إبراهيم
م. إخالص سعد
م. سهير بشير
م. ساره فيصل

Impact of using Social media in local Society 4

Ignited Minds Journals بحث منشور
مارس 2019

 كلية المجتمع
بالقطيف

م. نازيه أحمد
م. رفعت جاهان

The study of web mining as a tool for 
research system concept and issues 5

2019 International 
Conference on Com-
puter and Information 
Sciences )2019 ICCIS(

أبريل 2019  كلية المجتمع
بالدمام م. زينب المقبل  Ontology Based Approach for Annotating a

Corpus of Computer Science Abstracts 6

International Journal
 of Operational

Research

 تم القبول بانتظار
النشر

 كلية المجتمع
بالدمام د. سناء إبراهيم جوارنه

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

scheduling problem
7

International Journal
 of Machine Learning

and Computing
يونيو 2018  كلية المجتمع

بالدمام د. سناء إبراهيم جوارنه  Bees Algorithm for Vehicle Routing Problems
with Time Windows 8

Privacy Enhancing 
Technologies Sympo-

sium
ابريل 2019  كلية المجتمع

بالدمام م. كريمة مخلوف Finding a Needle in a Haystack: The Traffic 
Analysis Version 9

Lecture Notes of the 
Institute for Computer 
Sciences, Social Infor-
matics and Telecom-

munications Engineer-
ing, vol 200. Springer, 

Cham

أغسطس 2018  كلية المجتمع
بالدمام د. زياد الفواعير

A Novel Supervised Learning Model for 
Figures Recognition by Using Artificial Neural 

Network
10
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قسم الحاسب االلي

 اسم المجلة العلمية
أو وعاء النشر

 تاريخ اإلنجاز أو
aالنشر

 الكلية /
الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

The 9th IEEE-GCC con-
ference )IEEE#36861( , 

May 2017,
مايو 2017  كلية المجتمع

بالدمام د. زياد الفواعير An enhanced Multipath Strategy in Mobile 
Ad hoc Routing Protocols 11

International Journal of 
Clothing Science and 

Technology
ُقدم للنشر  كلية المجتمع

بالدمام د. زياد الفواعير Design of an intelligent support system for 
Fabric Quality Inspection 12

International confer-
ence of ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE, 
KNOWLEDGE ENGI-
NEERING and DATA 
BASES )AIKED ‘19(

مارس 2019  كلية المجتمع
بالدمام

    د. هبه البيه
 د. محمد القاوقجي

د. هيثم الفيل

Dialog Based Planning in Intelligent Tutoring 
System 13

AICCSA 2019
International Confer-
ence on Computer 

Systems and Applica-
tions )AICCSA(

ُقدم للنشر  كلية المجتمع
بالدمام

كريمه مخلوف
.د. لبنى العموري

م.ندى شعبان

Exam  Questions Classification Based 
on Bloom›s Taxonomy: Approaches and 

Techniques
14

Journal of Experi-
mental & Theoretical 
Artificial Intelligence

ُقدم للنشر  كلية المجتمع
بالدمام د. لبنى العموري

Evaluation of User Interface Performing 
A DVZ-Fuzzy Logic Pilot For Powered 

Wheelchair
15

International Journal 
of Pattern Recognition 

and Artificial Intelli-
gence

ُقدم للنشر  كلية المجتمع
بالدمام د. سفيان جفالي Like-Minded User Groups to Predict Ratings 

in Recommender Systems 16

International Journal of 
Information and Com-
munication Technology

ُقبل للنشر  كلية المجتمع
بالدمام د. أيمن غيالن

Integration of a quantum scheme for key 
distribution and authentication within EAP-

TLS protocol
17

Airo International 
Research Journal ISSN: 

2320-3714

 ُنشر في نوفمبر
2018

 كلية المجتمع
بالدمام

م. ديبا بريانشو
م. نافديب كور
م. روبينا خان

The Generic Model Implementation of QMS 
in Higher Education Institutes in Saudi Ara-

bia:  A case study of ISO 9000:2001
18

International Jour-
nal of Research and 
Analytical Reviews 

)IJRAR( IJRAR  E-ISSN 
23481-269, P- ISSN 

2349-5138.

 ُنشر في فبراير
2019

 كلية المجتمع
بالدمام

م. نافديب كور
م. روبينا خان

م. ديبا بريانشو

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

19

International Confer-
ence on Advent Trends 
in Engineering, Science 

and Management 
)ICATESM-2019(

1. International Journal 
of Innovative Tech-

nology and Exploring 
Engineering )ISSN 

2278-3075(

 ُقدم للنشر في
 مارس 2019 وسوف
 يتم النشر في نهاية

ابريل 2019

 كلية المجتمع
بالدمام

م.روبينا خان
م. نافديب كور
م. ديبا بريانشو

Service learning and community 
engagement in community colleges in Saudi 

Arabia
20
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نموذج رقم )٣٨(
األبحاث العلمية الجاري إعدادها عام 1440/1439هـ

قسم العلوم اإلدارية والمالية

 التاريخ المتوقع
 لالنتهاء من البحث

أو الدراسة

 تاريخ بدء البحث
أو الدراسة

 الكلية /
الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

سبتمبر/2019 مارس /2019  كلية المجتمع
بالقطيف م. فاطمة الهمشري أثر المتغيرات االقتصادية على ميزان المدفوعات 1

مارس/2020 مارس /2019  كلية المجتمع
بالقطيف

م. فاطمة الهمشري
أ. رجاء عويساوي
د. نوفل محفوظ

The impact of inflation on economic growth 2

فبراير /2020 اغسطس /2018  كلية المجتمع
بالدمام د. حسام النعيمي An Exploration of the Key Elements That 

Indicate Relationship Strength 3

يوليو 2019 سبتمبر 2018  كلية المجتمع
بالدمام

د. سميرة خان
د. والء مجدي Impact of VAT on Kingdom of Saudi Arabia 4

سبتمبر 2019 أكتوبر 2018  كلية المجتمع
بالدمام

د. مني حليم
د. والء مجدي

 تمكين المرأة السعودية في االقتصاد والعمل
 وفق رؤية 2030 وأثره علي تحقيق التنمية

المستدامة
5

يناير 2020 يناير 2019  كلية المجتمع
بالدمام د. رجب أبوحمد أمين دراسة تحليلة لتأمين المركبات

بالتتبيق على سوق التأمين السعودي 6

2019 / 12 / 20 10/ 3/ 2019 م  كلية المجتمع
بالدمام د. أحالم محمد قنديل عناية السنة النبوية بالصحة الجسدية 7

2020/2019 2018  كلية المجتمع
القطيف

 م. شيراز هاشم
 م. عبد الرحمن

التيجاني
م. هند أبو عليو

Hamming weight algorithm to sort big data 8

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام د. صدام دراوشه كتاب " االصول االجتماعية للتربية 9

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام

د. صدام دراوشه
د. انوار الشعار

 المشكالت االكاديمية التي يعاني منها طلبة
 كلية المجتمع بجامعة االمام عبد الرحمن بن

 فيصل من وجهة نظر الطالب وعالقتها ببعض
المتغيرات

10

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام

،د. فاروق التهتموني
م. آمنه قزق

Testing of Indirect Effect of Profitability on 
Market Value 11

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام

 د. فاروق التهتموني،
أ. م. هاجر المسفر

The effect of Dividend & Return on Equity 
on price earning ratio 12

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام د. فاروق التهتموني The investigation of forecasting market 

index by sectorial index* 13

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام

 د. سارة آدم
 م. آمنة قزق

م. مهيرة مقدادي

The effect of small and medium business on 
the employment in KSA. 14

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام

 د. فاروق التهتموني
 م. آمنة قزق

Test the indirect effect of profits on market 
value 15

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام د. شمس الدين برناط Transfer of Data in Saudi and comparative 

law 16

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام د. سارة حسن ادم  أثر برامج اإلرشاد االكاديمي على التحصيل

الدراسي نظر طالبات كلية المجتمع 17
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قسم العلوم اإلدارية والمالية

 التاريخ المتوقع
 لالنتهاء من البحث

أو الدراسة

 تاريخ بدء البحث
أو الدراسة

 الكلية /
الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

2019 2019
 كلية المجتمع

 بالدمام/
القطيف

د. ساره آدم
م. مهيرة مقدادي

م. آمنة قزق
م. نهلة عثمان

 ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة
 فرص العمل في جامعة االمام عبد الرحمن بن

فيصل
18

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام

 د/ أحالم محمد قنديل
سيد

 عناية القران والسنة بسد ذرائع الفتنة بين الرجال
والنساء وما يلحق بها من عالقات غير مشروعة 19

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام

 د/ أحالم محمد قنديل
سيد

 التدابير الوقائية من الحسد والعين والعالجات(
 الفاعلة له ( دراسة موضوعية في ضوء القران

والسنة
20

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام

 د/ أحالم محمد قنديل
سيد

أحاديث وآثار تتعلق برؤي النبي - صلي الله عليه 
وسلم - وصحابته األطهار ( جمع وتوثيق ودراسة 

تحليلية
21

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام

 د/ أحالم محمد قنديل
سيد

)دور الممارسة العملية للسلوك اإليجابي في 
التنمية البشرية ( دراسة موضوعية في ضوء 

السنة النبوية
22

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام

 د. أميرة منصور السيد
عبد الخالق الخالفات الزوجية وأثرها على األسرة واألبناء 23

2019 2019  كلية المجتمع
بالقطيف

م. مهيرة مقدادي
د. بثينة خرابشة

LIQUIDITY, PROFITABILITY AND SOLVENCY 
OF Malaysia BANKS: A COMPARATIVE 

STUDY OF COMMERCIAL AND ISLAMIC 
BANKS

24

2019 2019  كلية المجتمع
بالقطيف م. فاطمة الهمشري أثر المتغيرات االقتصادية على األسواق المالية 25

2019 2019  كلية المجتمع
بالقطيف

د. نوفل محفوظ
م. فاطمة الهمشري

م. رجاء العسيوي
The Impact of Inflation rate on Interes Rates 26

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام

د ماجدة الدخالوي
د مرجان قانة

Ownership Structure and Cost of Equity 
Capital: Tunisian Evidence 27

2019 2019  كلية المجتمع
بالدمام

 د. سناء سليم الحاج
 عيد

 م. حسان نبيل الحاج
عيد

القيمة النقدية للنقود الورقية 28

سبتمبر 2019 يناير 2019  كلية المجتمع
بالدمام

د. منى حليم
د. محمد أبو خشبة

 أثر تخفيض تكلفة المعامالت على أداء سلسلة
التوريد 29

February 2020 اغسطس 2018  كلية المجتمع
بالدمام د. حسام النعيمي An Exploration of the Key Elements That 

Indicate Relationship Strength 30

The 6th International 
Symposium on Statisti-
cal Process Monitoring

)ISSPM2019(
University of Carthage, 

Tunisia

2019  كلية المجتمع
بالدمام د. هيفاء فراد Economic statistical process control for the 

Saudi Arabia oil sector: An Empirical analysis 31

Industria textile Journal
2019 2019  كلية المجتمع

بالدمام

 د. محمد الطاهر
,حليمي

د. محمد بن حسن
Quality index using AHP and Fuzzy method 32

International Journal of 
Clothing Science and 

Technology
2019

2019  كلية المجتمع
بالدمام

 د. محمد الطاهر
 حليمي, د. زياد

الفواعير

Design of an intelligent support system for 
Fabric Quality Inspection 33
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قسم الحاسب

 التاريخ المتوقع
 لالنتهاء من البحث

أو الدراسة

 تاريخ بدء البحث
أو الدراسة

 الكلية /
الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م

19-20 أبريل 2019  تحكيم بحث للنشر
بمؤتمر

 كلية المجتمع
بالقطيف د. عال حجازي

Research on Red Force and Blue Force 
Confront Simulation System of Navy Surface 

Warship
1

19-20 أبريل 2019  تحكيم بحث للنشر
بمؤتمر

 كلية المجتمع
بالقطيف د. عال حجازي Design and Implementation of a Weapon 

System Detector for Air-to-ground Missile 2

اغسطس 2019  تحكيم بحث للنشر
بمؤتمر

 كلية المجتمع
بالقطيف

د. اسماء ابراهيم
م. سهير بشير
م. ساره فيصل

Impact of using Social media in local Society 3

اغسطس 2019 تحت اإلعداد  كلية المجتمع
بالقطيف

م. رباب علي
 م. سهير بشير
 م. ساره فيصل

Improving users’ purchase intention through 
m-commerce 4

اغسطس 2019 مقدم للنشر  كلية المجتمع
بالقطيف

 م. رباب علي
م. شادن مساعده

د. سناء جوارنه

 An empirical study on users’ acceptance of
 community service electronic gate in Saudi

Arabia universities
5

اغسطس 2019 تحت اإلعداد  كلية المجتمع
بالقطيف

 م. رباب علي
 م. ساجدة النساء

 حسين

Assessing users’ satisfaction with electronic 
resource portal: a case study of Imam 

Abdulrahman Bin Faisal University.
6

اغسطس 2019 تحت اإلعداد  كلية المجتمع
بالقطيف

م. نازيه احمد
م. نازيه جورج

م. رفعت جاهان
Internet of Things )IoT( in Higher Education 7

اغسطس 2019 تحت اإلعداد د. اسماء ابراهيم
م. اخالص سعد احمد

Improving ATM Card Authentication using 
finger print 8

اغسطس 2019 تحت اإلعداد  كلية المجتمع
بالقطيف

د. عال حجازي
د. اسماء ابراهيم
م . نهله عثمان

Internet of Thing Technologies Literature 
Review 9

ديسمبر 2019 تحت اإلعداد  كلية المجتمع
بالدمام

م. كريمة مخلوف
د. لبنى العموري
م. ندى شعبان

Exam –question Classification into BT 
cognitive level 10

سبتمبر 2019 جاهز للنشر  كلية المجتمع
بالدمام د. زياد الفواعير Design and implementation of forecasting 

Inventory control Model 11

ديسمبر 2019 تحت اإلعداد  كلية المجتمع
بالدمام

 م. ندى شعبان
د. سفيان جفالي Topic Detection in Social Media 12

ديسمبر 2019 تحت اإلعداد  كلية المجتمع
بالدمام د. أيمن غيالن Security in Cloud computing : techniques 

and perspectives 13

نوفمبر 2019 تحت اإلعداد  كلية المجتمع
بالدمام

 د. نهله حجار
 م. روبينا خان

 م. ساجدة النساء
 حسين

Study on Smart Campus Applications based 
IOT : Challenges and New Trends 14

أغسطس 2019 تحت اإلعداد  كلية المجتمع
بالدمام

 م. ساجدة النساء
حسين

  م. رباب علي
د. هبه البيه

م. شادن مساعده

Assessing users’ satisfaction with electronic 
resource portal: a case study of Imam 

Abdulrahman Bin Faisal University
15

فبراير 2020 تحت اإلعداد  كلية المجتمع
بالدمام

 م. ساجدة النساء
 حسين

 م. روبينا خان

The Impact and Issues Of E learning In 
Students Of Universities And Schools

In Saudi Arabia, A Systematic Literature 
Review

16

فبراير 2020 تحت اإلعداد  كلية المجتمع
بالدمام

 د. نهله حجار
  م. رباب علي

م. شادن مساعده

 security and privacy for Internet Of Things 
)IoT( Opportunities and Challenges 17
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نموذج رقم )٣٩(
أعداد الكتب والمخطوطات والموسوعات والمعاجم المنشورة خالل عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٤٠(
أعداد األبحاث الممولة من عمادة البحث العلمي عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٤١(
أعداد األبحاث الممولة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٤٢(
أعداد األبحاث الممولة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص عام  1440/1439هـ

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

تصنيف المادة العلمية المنشورة  تاريخ
النشر اسم الباحث  عنوان الكتاب أو المخطوطة أو

الموسوعة أو المعجم م
معجم موسوعة مخطوطة كتاب

- - - √ 2018 د/ لبنى عبد الحفيظ
 المسؤولية الجنائية عن االضرار
 الطبية والصيدالنية الناتجة عن
ممارسة الطبيب والصيدلي

1
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نموذج رقم )٤٣(
أعداد البحوث والدراسات والمقاالت المنشورة في المجالت العالمية المصنفة

)ISI - SCOPUS - ….., وغيرها ( عام 1440/1439هـ

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

2019
Journal of 
Banks and 

Bank System

قسم العلوم
اإلدارية
والمالية

بكلية المجتمع

د. منى حليم
د. حسن حافظ

The Efficiency of Islamic bank 
versus conventional banks: An Em-

pirical on an emerging economy
1

2018 - 
2019

Journal of
Theoretical 

and
Applied 

Information 
Technology

قسم العلوم
اإلدارية
والمالية

بكلية المجتمع

   م. شيراز هاشم
 م. عبدالرحمن التيجاني

OPTIMIZED HYBRID APPROACH TO 
SECURE

TRANSMITTED MESSAGES USING 
THE ADVANCED

ENCRYPTION STANDARD AND THE 
WORD SHIFT

CODING PROTOCOL

2

2018
International

Journal
of Network

Security

قسم الحاسب
بكلية المجتمع

د.اسامه احمد خشان
م. نور محمد خفاج

Secure Spatial Images Using
Transparent Crypto Filter Driver 3

2018
International

Journal of
Engineering
&Technology

قسم الحاسب
بكلية المجتمع

م. عبير رافع
م. رباب ابو الملوح
د. وهيب ابو البيه

Evaluation of Jordanian Banks
Websites Usability 4

2018
International 

Journal of 
Engineering 
&Technology

قسم الحاسب
بكلية المجتمع

 م. رباب ابو الملوح
د. حسن السرحان
د. عثمان ابراهيم
د. وهيب ابو البيه

Arabic Part-of-Speech Tagger,
an Approach Based on Neural

Network Modelling
5

2018
International 

Journal of 
Engineering 
&Technology

قسم العلوم
اإلدارية
والمالية

بكلية المجتمع

 م. مهيرة مقدادي

The Relationship between Stock
Returns and Trading Hours:

Evidence from Amman Stock
Exchange

6

نموذج رقم )٤٤(
الكراسي العلمية خالل عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٤٥(
أعداد البحوث التعاقدية مع المعاهد االستشارية خالل عام  1440/1439هـ

نموذج رقم )٤٦(
براءات االختراع المسجلة ألعضاء هيئة التدريس والباحثين خالل عام  1440/1439هـ

اليوجد

اليوجد

اليوجد
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ثالثــًا:
أنشطة وخدمات 
الرعاية الطالبيــة
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نموذج رقم )٤٨(
المحاضرات والندوات واللقاءات الثقافية خالل عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٤٩(
المناسبات الوطنية والحفالت واللقاءات العامة خالل عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٤٧(
األنشطة والمسابقات الدينية خالل عام 1440/1439هـ

ال يوحد

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

300 طالبة كلية المجتمع / وكالة شؤؤن الطالبات حدثني التاريخ 1

كلية المجتمع/شطر الطالب 20 طالب المسابقة الثقافية 2

30 طالب كلية المجتمع/شطر الطالب 3 اللقاء المفتوح مع سعادة وكيل الكلية

40 طالب كلية المجتمع/شطر الطالب قبل المسير 4

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

400 مستفيد كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالبات اليوم الوطني 1

300 مستفيد كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالبات أمجاد 2

400 مستفيد كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالبات الجنادرية 3
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نموذج رقم )٥٠(
الحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة خالل عام 1440/1439هـ )*(

نموذج رقم )٥١(
الرحالت والزيارات والمعارض خالل عام 1440/1439هـ

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

200 كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالبات صوت نبض 1

150 كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالبات اليوم العالمي للنظر 2

300 كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالبات الحملة التوعوية لسرطان الثدي  3

100 كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالبات أسبوع المعلم 4

400 كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالبات الحملة التوعوية للسالمة من الحريق 5

300 كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالبات الحملة التوعوية لمرض السكري 6

5 كلية المجتمع / شطر الطالب يوم المعلم 7

)*( تشمل معسكرات الخدمة العامة للحج، انشطة الجوالة، مشروع التبرع بالدم، أسابيع الخدمة العامة مثل أسبوع الشجرة 
والمرور وغيرها، .... وهكذا.

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

200 كلية المجتمع/ وكالة شؤون الطالبات صوت نبض لزيارات المدارس 1

18 كلية المجتمع/ وكالة شؤون الطالبات  زيارة مركز براعة القمة لرعاية ذوي
االحتياجات الخاصة 2

كلية المجتمع/ وكالة شؤون الطالبات 80  رحلة للمركز الترفيهي لجامعة اإلمام عبد
الرحمن بن فيصل 3

34 كلية المجتمع/ وكالة شؤون الطالبات زيارة مركز الضمان االجتماعي بالقطيف 
)القسم النسوي( 4

13 كلية المجتمع/ وكالة شؤون الطالبات زيارة إلى عمادة التعليم اإللكتروني 5

5 كلية المجتمع/شطر الطالب ندوة التأمين الخامسة 6

5 كلية المجتمع/شطر الطالب مؤتمر سالسل اإلمداد 7

20  كلية المجتمع /وكالة التطوير والدراسات
وخدمة المجتمع

 زيارة صندوق األمير سلطان بن عبد
8 العزيز لتنمية المرأة

25 زيارة مؤسسة النقد العربي السعودي  قسم العلوم اإلدارية والمالية
"الرياض" 9
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نموذج رقم )٥٢(
االنشطة الفنية والرياضية خالل عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٥٣(
عدد الوجبات الغذائية المقدمة للطلبة والطالبات خالل العام 1439/1438هـ

نموذج رقم )٥٤(
المصروفة  والمبالغ  الطالب  المستفيدين من خدمات صندوق  والطالبات  الطالب  أعداد 

للعام 1440/1439هـ

عدد الطلبة المستفيدين الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

30 طالبة كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالبات »أطلق فنك«
لتدشين نادي أفانين  1

50 طالبة كلية المجتمع / وكالة شؤون الطالبات "متنفس" 2

30 كلية المجتمع/شطر الطالب بطولة "كرة القدم"  3

8 كلية المجتمع/شطر الطالب بطولة "تنس الطاولة " 4

35 كلية المجتمع/شطر الطالب بطولة "باليستيشن فيفا 19 " 5

25 كلية المجتمع/شطر الطالب بطولة "البلوت " 6

14 كلية المجتمع/شطر الطالب مسابقة "الفن الجميل " 7

اإلجمالي عشاء غداء إفطار نوع الوجبة

3 - - 3 عدد الوجبات

المبالغ المصروفة )بالريال) عدد المستفيدين نوع الخدمة

- - اإلعانات الشهرية

1500 2 اإلعانات المقطوعة

- - السلف

- - تدريب وتشغيل الطالب

- - دعم االنشطة الطالبية

1500 2 اإلجمالي



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٦٨

نموذج رقم )٥٥(
أعداد تذاكر السفر والعودة المصروفة لطالب وطالبات الجامعة خالل العام 1440/1439هـ

اإلجمالي طالبة طالب البيان

61 50 11 الرحالت العلمية

- - - طالب المنح

- - - أخرى )تذكر(

61 50 11 اإلجمالي

نموذج رقم )٥٦(
عدد الوحدات السكنية والطالب المستفيدين منها خالل عام 1440/1439هـ

ال يوجد



٦٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

نموذج رقم )٥٧(
االندية الطالبية واالنشطة التي قدمتها خالل عام 1440/1439هـ

األنشطة التي قدمها خالل العام مجال نشاط النادي تاريخ إنشائه الكلية / الجهة اسم النادي الطالبي م

أمجاد

1435  تطوعي  نادي وسم   كلية المجتمع

1

الفطور الصحي 2

حلم 3

يوم إيجابي 4

حدثني التاريخ 5

ُمتنّفس
مجتمعي 1436 هـ نادي نبض كلية المجتمع

6

صوت نبض 7

التعريف بالنادي

ثقافي 1440 هـ نادي نقرأ كلية المجتمع

8

إليك كتابي 9

لتسمو أمة نقرأ 10

)تدشين النادي )أطلق فنك فني 1440 هـ أفانين كلية المجتمع 11

سرطان الثدي

1437 هـ صحي الصحي كلية المجتمع

12

 الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح
االنفلونزا 2018 13

الحملة التوعوية لمرض السكري 14

مسابقة تصميم شعار النادي

 إدارة أعمال
وحاسب آلي 1437 هـ كلية المجتمع العلمي

15

مسابقة ريادة األعمال 16

ورشة عمل حقوق العمل وواجباته 17

ورشة إتكيت اإلدارة 18

 زيارة مركز " براعة القمة " لرعاية ذوي
االحتياجات الخاصة 19



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٧٠

رابعــًا:
خدمـــة المجتــمع



٧١ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

نموذج رقم )٥٨(
الدورات والبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع 

عام 1440/1439هـ

 عدد أعضاء
 هيئة التدريس
 المشاركين في
 تقديم الدورة أو

البرنامج

 نوعية
المستفيدين

 عدد
المستفيدين

 مدة
 الدورة

 أو
البرنامج

 تاريخ الدورة
أو البرنامج

 مكان انعقاد
 الدورة أو
البرنامج

 الكلية /
الجهة

 اسم الدورة
أوالبرانامج م

 د. سناء سليم عبد
الجواد الحاج عيد الدعوة عامة 15 ساعتان 1440/7/1

 المساجد
 للقسم
 النسائي

 ، كلية
 المجتمع
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 دورة في
 تعلم أحكام

التجويد
1

م. نهى سراج عمر 
لبني

م. شادن مساعده  
م.  رباب أبو الملوح 

م. عبير رافع
د. سناء جوارنه 

م .مهيرة مقدادي
د. ريم المطاحن

 طالبات
ثانوية 25 6 

ساعات 1440/6/7

 مدرسة
 أم سلمة
 الثانوية
 بضاحية

 الملك فهد
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 برنامج متقن
 ألساسيات

 البحث
العلمي

2

 د. رجب أبو حمد –
أمين عبدالمجيد الدعوة عامة 25 ساعتان 1440/3/19

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

دورة تدريبية 3

 د. رجب أبو حمد –
أمين عبدالمجيد الدعوة عامة 25 ساعتان 1440/2/26

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

دورة تدريبية 4

 د. رجب أبو حمد –
أمين عبدالمجيد الدعوة عامة 25 ساعتان 1440/1/29

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

دورة تدريبية 5

 د. نهلة عثمان
علي مصطفى الدعوة عامة 25 ساعتان 1440/6/28

 كلية
 المجتمع
بالقطيف

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 ورشة
 الحاسب
اآللي

6

 د. أسماء إبراهيم
قمر الدين محمد الدعوة عامة 25 ساعتان 1440/6/30

 كلية
 المجتمع
بالقطيف

 كلية
 المجتمع
بالقطيف

 أساسيات
 الحوسبة
السحابية

7



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٧٢

 عدد أعضاء
 هيئة التدريس
 المشاركين في
 تقديم الدورة أو

البرنامج

 نوعية
المستفيدين

 عدد
المستفيدين

 مدة
 الدورة

 أو
البرنامج

 تاريخ الدورة
أو البرنامج

 مكان انعقاد
 الدورة أو
البرنامج

 الكلية /
الجهة

 اسم الدورة
أوالبرانامج م

د. منى حليم الدعوة عامة 23 4 
ساعات 1440/2/8-5

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 دراسة جدوى
 المشروعات
وتقييمها

8

د. منى حليم الدعوة عامة 19 ساعتان 1440/1/27
 كلية

 المجتمع
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 كيف تكون
ريادي ناجح 9

د. منى حليم الدعوة عامة 14 ساعتان 1440/6/25
 كلية

 المجتمع
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 اتيكيت
األعمال 10

د. منى حليم الدعوة عامة 18 ساعتان 1440/5/31
 كلية

 المجتمع
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 أسرار وفن
 التسويق

الناجح
11

د. والء مجدي الدعوة عامة 49 ساعتان 1440/5/9
 كلية

 المجتمع
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 التخطيط
االستراتيجي 12

م. شادن مساعده
م. عبير رافع الدعوة عامة 62 17 ساعة 1440/7/12

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 أكاديمية
 البرمجة
لألطفال

13

د. نسرين أبو ريا الدعوة عامة 12 ساعتان 2019/3/24
 كلية

 المجتمع
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 االتجاهات
 الحديثة في
 إدارة الموارد

البشرية

14



٧٣ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

نموذج رقم )٥٩(
الندوات والمحاضرات العامة المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع عام 1440/1439هـ

 عدد أعضاء
 هيئة التدريس
 المشاركين في
 تقديم الدورة أو

البرنامج

 نوعية
المستفيدين

 عدد
المستفيدين

 تاريخ الدورة
أو البرنامج

 مكان انعقاد
 الدورة أو
البرنامج

 الكلية /
الجهة اسم الدورة أوالبرانامج م

    م. سمرىن
جعفرى الدعوة عامة 25 1440/07/05ه

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

Workshop on Stress 
Management 1

م. نافديب كور 
دانديوال الدعوة عامة 25 1440/07/05ه

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

Workshop on Stress 
Management 2

 م. إخالص سعد
أحمد سعد الدعوة عامة 30 1440/06/19ه

 كلية
 المجتمع
بالدمام

 كلية
 المجتمع
بالدمام

ورشة ضغوط العمل 3

 م. ريميا بوالن
ثيانكل جورج الدعوة عامة 30 1440/07/05ه

 كلية
 المجتمع
بالقطيف

 كلية
 المجتمع
بالقطيف

eLearning through 
MOOC 4

 م. فاطمة
 صالح عبدالمجيد

الهمشري
الدعوة عامة 30 1440/06/12ه  غرفة تجارة

الشرقية

 كلية
 المجتمع
بالقطيف

 ورشة حول تحليل
القوائم المالية 5



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٧٤

نموذج رقم )٦٠(
المجتمع  وهيئات  لمؤسسات  المقدمة  والمهنية  الفنية  والدراسات  االستشارات 

عام 1440/1439هـ

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

1440/06/13ه  شركة مخابز وحلويات خير الزاد
المحدودة، كلية المجتمع بالدمام

 كلية المجتمع
بالدمام تقديم  استشارات  مالية 1

ابريل - اكتوبر 2018م مؤسسة بلور الكوثر التجارية
 كلية المجتمع

 بالدمام، د. فاروق
التهتموني

 تقديم  استشارات  مالية وإدارية 
وتسويقية 1



٧٥ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

خامســًا:
تنميـــة القوى العاملة

وإدارة التشغيـــل



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٧٦

نموذج رقم )٦١(
الوظائف اإلدارية والصحية ووظائف المستخدمين والعمال عام 1440/1439هـ

نموذج رقم )٦٢(
الجهاز اإلداري والفني والصحي حسب المؤهل عام 1440/1439هـ )*(

نموذج رقم )٦٣(
الجهاز اإلداري والفني حسب الجنسية عام 1440/1439هـ )*(

اإلجمالي أخرى  دبلوم
متوسط بكالوريوس ماجستير دكتوراه

الجنسية الكلية / الجهة

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

34 30 4 5 3 7 - 18 1 - - - - سعودي  كلية المجتمع
-مقر الدمام - - - - - - - - - - - - غير سعودي

35 34 1 6 1 5 - 23 - - - - - سعودي  كلية المجتمع
-مقر القطيف - - - - - - - - - - - - غير سعودي

69 64 5 المجموع

)*( ال يدخل ضمن هذا الجدول أعضاء هيئة التدريس.
)*( يجب ان تتطابق األعداد الواردة بهذا الجدول مع األعداد الواردة بالجدول )61(.

المجموع العمال المستخدمون  الوظائف
)*) الصحية

 الوظائف  اإلدارية
والفنية الجنسية الكلية / الجهة

مجموع أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

34 30 4 - - - - 1 - 29 4 سعودي  كلية المجتمع مقر
-الدمام - - - - - - - - - - غير سعودي

35 34 1 - - - 1 1 - 33 - سعودي  كلية المجتمع مقر
-القطيف - - - - - - - - - - غير سعودي

69 64 5 المجموع

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

اإلداريون والفنيون
الدولة

مجموع أنثى ذكر

69 64 5  السعودية

69 64 5 اإلجمالي
)*( يجب أن يتطابق العدد الوارد في هذا النموذج مع األعداد الواردة بالنموذج رقم )61( ، )62(.



٧٧ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

نموذج رقم )٦٤(
الدورات التدريبية التي حصل عليها موظفو الجامعة داخل المملكة خالل عام 1440/1439هـ )*(

 الكلية / الجهة التابع
لها الموظف

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

كلية المجتمع 10

 يوما األحد 27محرم -5
صفر 1440

 الموافق 71-4 اكتوبر
2018م

 كلية المجتمع بالدمام-
معمل رقم  2 ورشة األكسل المتقدم 1

كلية المجتمع 12
 يوم الخميس 7 ربيع

 األول 1440هـ الموافق
15 نوفمبر 2018

 كلية المجتمع بالدمام-
معمل رقم  4

 ورشة األكسل )المهارات
)األساسية 2

كلية المجتمع 10

 يوم الخميس 19
 جمادي اآلخر 1440هـ
 الموافق 24 فبراير

2019

 مسرح كلية المجتمع/
مقر الدمام

 التعامل مع ضغوط
العمل 3

كلية المجتمع 12
 يوم الخميس 5 جمادي
 اآلخر 1440هـ الموافق

10 فبراير 2019

 مسرح كلية المجتمع/
مقر الدمام انماط الشخصية 4

كلية المجتمع 12 1439/8/1  مسرح كلية المجتمع/
مقر الدمام

 األساليب التربوية الحديثة
 من خالل السنة النبوية

المطهرة
5

4   كلية المجتمع 1439/8/1هـ  كلية المجتمع
بالقطيف أي قائد انت؟ 6

21 كلية المجتمع 1439/6/11هـ  كلية المجتمع
بالقطيف

 إدارة التمييز واإلصالح
االداري 7

10 كلية المجتمع  كلية المجتمع 1439/8هـ - 1439/8/28
بالقطيف

 تصميم االنفوجرافيكس
خطوة بخطوة 8

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

   إيضاح الخطوات المتخذة هذا العام لتحقيق األهداف التالية:

تقليص إجراءات سير المعامالت، والقضاء على األعمال المتكررة.. 1
زيادة ميكنة العمل واستخدام التقنيات الحديثة في العملية اإلدارية.. 2
تطور األساليب التنظيمية واالدارية. 3

حصلت الكلية على شهادة ISO 9001 للجودة في جميع اإلجراءات اإلدارية والتعليمية.	 
تخصيص قاعدة بيانات مركزية تضم مقري الكلية بالدمام والقطيف لحفظ وإتاحة جميع تقارير 	 

 .SharePoint :وإحصاءات األقسام والوكاالت بالكلية باستخدام برنامج
اعتماد أرشفة جميع خطابات الكلية إلكترونية.	 
االعتماد على تقنية التخزين السحابية وبرنامج  OneDrive لتسهيل عملية جمع البيانات للتقرير 	 

السنوي.
تحديث متواصل للهيكلة اإلدارية بالكلية ليكون العمل أكثر فاعلية.	 



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٧٨

سادســًا:
المشروعـــات والمبـــادرات



٧٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

أواًل.  استمرار العمل على مبادرات سابقة بكلية المجتمع

١. مبادرات وكالة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع 

٢.  مبادرات وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

   متأهب:
تهدف إلى تأهيل الطالب والطالبات لسوق العمل، من خالل عقد ورش عمل ومحاضرات نوعية 
مكثفة لمدة )5( أيام، يشترك في إعدادها نخبة من أساتذة الجامعة، ومشرفي التوظيف ومراكز 
سوق  ومتطلبات  يتوافق  نوعي  بتدريب  الخريجين  )متأهب(  مبادرة  تمد  الجامعة،  خارج  التدريب 

العمل الحالية والمستقبلية، وتتغير البرامج المطروحة وتتطور كل عام وفق حاجة سوق العمل.

   تنمية مهارات الخريجات:
مبادرة تهدف إلى تزويد خريجات الكلية منذ نشأتها بالمهارات المطلوبة في سوق العمل والجديد 
في مجاالت تخصصهن لمساعدتهن في الدخول إلى سوق العمل ومعرفة حقوقهن الوظيفية.

بدأت الورش التدريبية للخريجات عام 1439هـ، بتنفيذ عدد )11( ورشة تدريبية وهي:
االستبانات  عمل  -طريقة  االجتماعي(  التواصل  عبر وسائل  الذاتي  )التسويق  موجود  انا  حقيبة 
عمل-تطبيقات  عن  البحث  العمل-خطوات  أخالقيات   -prezi برنامج   -sway برنامج  اإللكترونية- 
العمل- سوق  إلى  الذاتية-التوجه  السيرة  كتابة  الوظيفية-مهارات  المقابالت  اجتياز  الجوال-فن 

.pass التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج

   متقن:
عبارة عن برنامج لتنمية مهارات البحث العلمي يتكون من )4( ورش عمل تدريبية، تقّدم لطالبات 
المدارس والطالب والطالبات والمعيدات بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ومن خارج الجامعة، 
في  األساتذة  من  مجموعة  يعدها   ، مهاراتهم  تطوير  في  الراغبين  المتعلمات  و  وللمتعلمين 

تخصصات عده. 

   رأيي له قيمة:
مبادرة فصلية تطلقها وكالة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع كل فصل دراسي من 

أجل توعية الطالبات والطالب وحثهم على االستجابة لتعبئة االستبيان واستطالعات الرأي. 



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٨٠

ثانيــًا.  مبادرات مستحدثة 

   مبادرة مدير المستقبل:
تهدف هذه المبادرة إلى التطلع إلى ما وراء توطين الوظائف وشغلها بالسعوديين وإعداد جيل 
من المديرين والقادة في المستقبل القريب، من خالل صقلهم مهنًيا بدورات احترافية، ويصاحب 
إنشاء هذه المبادرة إعداد دليل إرشادي لتطبيق سياسات الحكومة على مستوى المملكة ومنطقة 

الخليج. قدمها الدكتور حسن حافظ عضو هيئة تدريس قسم برامج العلوم اإلدارية والمالية.

٣.  مبادرات وكالة الكلية للشؤون الطالبية

   مسابقة أمجاد -عقول تخدم المجتمع:
مبادرة أطلقها نادي وسم في كلية المجتمع تضامنًا مع رؤية المملكة 2030 

الطالبات  وتشجيع  انجازاته  وإبراز  الفذ  الوطن  لهذا  االنتماء  ترسيخ  إلى  المسابقة  هذه  تسعى 
)األفكار  محاور، هي:  ثالثة  تتضمن  التي  المسابقة  خالل  تطويره من  الفعالة في  للمساهمة 

التطويرية - الفيديو الوثائقي - اللوحة الفنية(

٤.  مبادرة الكلية »كالبنيان«

     مبادرة مجتمعية متكاملة تنفذ للعام الثالث على التوالي، وشملت على عدد من المشاريع 
المجتمعية والتوعوية، وخالل العام 1439-440هـ، تم تنفيذ )3( مشاريع للمبادرة وهي : ) العلم 
النافع، تكافل، واعي في الحملة التوعوية بالظواهر السلبية في وسائل التواصل االجتماعي 

والمجتمع (.
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سابعــًا:
اإلنجازات والمعوقات 

واالقتراحات
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نموذج رقم )٦٧(
االنجازات والمشاكل والصعوبات التي واجهت الجهة ومقترحات عالجها في عام 1440/1439هـ

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

 التعميم عن المجموعات البحثية
 للمعيدات والمحاضرات وتشجيعهن

 على المشاركة في المجموعات
 البحثية أيضا ضرورة التأكيد على

األعضاء على أهمية تعبئة االستبانات

 عدم تعبئة االستبانة من جميع
األعضاء

 إعداد التقارير الفصلية لقياس مدى تقدم 
 أعضاء هيئة التدريس في انجازاتهم البحثية

  في المجموعات البحثية
1

 متابعة استجابة أعضاء الهيئة التعليمية
 الستبانة قياس تقدم االنجاز البحثي

 بشكل عام
2

 اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس لتعريفهم 
 على مهام الوكالة ودورها، والتعرف على
 المشاكل التي تواجه األعضاء في البحث

 العلمي

3

 جرى مخاطبة عمادة الدراسات العليا
والبحث العلمي لهذا الشان

 عدم إدراج الكلية ضمن جدول
 اللقاءات التي عقدتها عمادة

 الدراسات العليا والبحث
 العلمي فيما يخص براءة

االختراع

إقامة اللقاء التعريفي مع وكالة 
»كالريفيت انالتكس«

 )ثومسون رويترز سابقا(  
4

- -

تم عمل عرض بسيط بالخدمات اإلحصائية 
التي تقدمها العمادة للباحثين  5

عمل ورشة تدريبية بتاريخ 2018/10/11 
تهدف إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس 
على استخدام نظام كونفيرس وكيفية 

التسجيل في المنصات األخرى المتعلقة 
 google scholar، بالبحث العلمي مثل

.scopus، web of science

6 

عمل ورشة تدريبية لمدة 3 أسابيع بواقع 
لقاء واحد في األسبوع لمدة ساعتين 

بمدرسة ام سلمة الثانوية
7

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

العمل على تباعد زمن إقامة 
الورشات والتركيز على عدد من 
الدورات التعليمية ذات العالقة 

بالمستجدات.

انشغال عدد من األعضاء 
بمهام التطوير للبرامج.

اإلشراف على إقامة مجموعة من الدورات 
التدريبية موجهة ألعضاء الهيئة التعليمية 

لرفع الكفاءة التعليمية عند االعضاء.
8

-  التواصل مع عمادة التطوير اإلداري 
وعمادة التطوير الجامعي وكلية 

الحاسبات لتتسع دائرة التعامل مع 
المدربين.

-  تطوير تقنيات االتصال الخارجي 
لتمكين بث ومشاركة مدربين خارجيين 

إلقامة ورشات.

-  صعوبة توافر مدربين ملمين 
بمتطلبات الدورة.

-  عدم توفر حوافز مادية.
-  تشجيع المدربين الخارجيين 

على التعاون مع الكلية. 

إقامة ورشات تدريبية مبنية على احتياجات 
وطلبات أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية. 9

-  تضمين ساعات التدريب الرياضي 
ضمن جدول أستاذات التربية البدنية 

المتطوعات للتدريب.

-  عدم توفر مدربة للرياضة 
البدنية.

-  نقص األدوات الرياضية 
بقاعة التربية البدنية.

خلق بيئة محفزة للعمل واإلبداع للتخفيف 
من ضغط العمل عبر إتاحة نشاطات 
ترفيهية مثل الرياضة البدنية ألعضاء 

الهيئة اإلدارية والتعليمية.

10



٨٣ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

نقل المعرفة إلى موظفات أخريات 
وتكثيف العمل على األعضاء 

الرئيسيين.

 تغيير فريق العمل بسبب انتهاء
.عقود مجموعة منهم

 ISO 9001, 2015 الحصول على شهادة
في نظام إدارة الجودة. 11

-  تالفي التحديات ومواضع القصور 
في البرامج المستحدثة والمطورة.

-  العمل على معالجة جوانب القصور 
في البرامج الحالية.

-  النقص في نقل وتوصيل 
المعلومات المتعلقة بالجودة 

واالعتماد األكاديمي
-  بعض التوصيات يرتبط 

تنفيذها بقرارت على مستوى 
الجامعة.

عقد لقاء مع مستشار الجامعة للجودة 
واالعتماد األكاديمي لمناقشة وضع 

البرامج الحالية لكلية المجتمع بحضور عمادة 
الجودة واالعتماد األكاديمي.

12

-

تصاحب انجاز الخطوة الثانية 
مع فترة االمتحانات النهائية 

وانشغال أعضاء اللجان بأعبائهم 
التعليمية

اإلشراف على تطوير برامج قسم العلوم 
اإلدارية والمالية ومراجعتها وإنجاز :

الخطوة األولى:
-  الدراسة الذاتية
الخطوة الثانية:

-  هيكلة الخطة وتوصيف البرامج والرفع 
بذلك إلى لجنة الخطط الدراسية بالجامعة

13

-

تصاحب انجاز الخطوة الثانية مع 
فترة االمتحانات النهائية

- تحويل مسار العمل على 
البرامج من تطوير الى 

استحداث وانشاء للبرامج مما 
ترتب عليه تغيير النماذج وألية 

العمل وخطواته.

اإلشراف على تطوير برامج قسم الحاسب 
اآللي ومراجعتها وانجاز:

الخطوة األولى:
-  دراسة جدوى انشاء البرامج الجديدة

الخطوة الثانية:
-  تصميم الخطة الدراسية، وتوصيف 

البرامج الجديدة

14

- تصاحب انجاز الخطوة الثانية مع 
فترة االمتحانات النهائية.

اإلشراف على إنشاء برنامج التسويق 
الرقمي في قسم العلوم اإلدارية 

ومراجعته وانجاز:
الخطوة األولى:

-  دراسة جدوى انشاء البرنامج الجديد
الخطوة الثانية:

-  تصميم الخطة الدراسية وتوصيف 
البرنامج الجديد والرفع بهما الى لجنة 

الخطط الدراسية بالجامعة

15

وضع لجنة من مسؤولياتها مواءمة 
برنامج الموارد البشرية مع رؤية 

ورسالة كلية المجتمع

 إعداد خطة الموارد البشرية
 وفق توجه كلية الدارسات

 التطبيقية ورسالتها، مما تطلب
 بعد تحويلها إلى كلية المجتمع
 إلى تعديالت وتغييرات من
 البرنامج والخطة لتتناسب مع
 رؤية ورسالة كلية المجتمع

اإلشراف على إعداد الخطوة الثانية من 
برنامج الموارد البشرية في قسم العلوم 

اإلدارية والرفع بها إلى لجنة الخطط 
الدراسية بالجامعة.

16

- -
وضع معايير وأسس جائزة التميز في كلية 
المجتمع وتصنيفها الى عدة جوائز لتشمل 

أعضاء الهيئة اإلدارية والتعليمية
17

- -

االشراف على حفل تكريم األعضاء سواء 
في أعمال تطوير البرامج، أو في ترشيح 
أسماء الحاصلين على جائزة التميز في 

كلية المجتمع.

18
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وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

االعتماد على االتصال المرئي في 
إجراء بعض المقابالت.

-  تضارب مواعيد محاضرة 
أعضاء اللجان مع اجتماعات 

أرباب سوق العمل.
-  التكلفة المادية التي يتكبدها 
من هو خارج المنطقة لحضور 

االجتماع.

إجراء )32( مقابلة مع أرباب العمل خالل 
)3( أشهر من أجل أخذ رأي سوق العمل 

في البرامج المطورة والمستحدثة مما نتج 
عنها عدة اتفاقيات متنوعة ما بين تدريب 

وتوظيف ودعم.

19

- -

)1( اإلشراف على عقد اتفاقية بين كلية 
 ITCL المجتمع وشركة االتصاالت المحدودة

للمهندس عبد الله سحاب يترتب عليها:
دعم برنامج )الروبوتات( المزمع . 1

انشائه في قسم الحاسب اآللي، 
من حيث توفير معملين متخصصين 
في الروبوتات و سلسلة برامجها و 

مراجعها .
تدريب طالبين )طالب وطالبة( من . 2

كلية المجتمع في تخصص الحاسب 
اآللي و التسويق الرقمي في مقر 
الشركة )megam(  في بنسلفانيا و 
التكفل بأعباء السفر و اإلقامة مدة 

)8( أسابيع .
اإلشراف التنفيذي على ورش عمل . 3

)إدارة االبتكار( لمدة فصل دراسي 
في كلية المجتمع.

20

-
تغير موعد االجتماع لعدة مرات، 
لعدم تناسب األوقات مع جميع 

أعضاء اللجنة.

)2(  اإلشراف على عقد اجتماع اللجنة 
االستشارية للكلية، ووضع التوصيات 

وخطط العمل المترتبة عليها.
21

- -

إطالق مبادرة متأهب )3( للتأهيل لسوق 
العمل تحت عنوان »مشروعي الصغير« 
وعقد )18( ورشة عمل موجهة للطالبات 
والمهتمات من المجتمع، وتم إعدادها 
على يد عدد من المدربين والمدربات 

المميزين، وقد صاحب المبادرة معرض 
لعرض بعض منتجات المشاريع الناشئة، 

وأركان لبعض الجهات التي تدعم المشاريع 
لإلجابة على استفسارات الطالبات 

والحضور.

22

- -

استئناف إطالق مبادرة متأهب )4( للتأهيل 
لسوق العمل على مدى أربعة أيام 

متضمنة لقائين وورشتي عمل )نوعية( 
موجه للخريجين والشباب في المجتمع، 

وقد شارك في إعدادها نخبة من المدربين 
والشخصيات الناجحة في المجتمع من 

خارج المنطقة.

23
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 وكالة الشؤون األكاديمية

 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

 عمل إحصائية لعدد الطالبات الفعلي 
في المسار حتى ال تغلق الشعب 

عليهن.

اإلغالق السريع للتسجيل في 
المقررات مما يترتب عليه عدم 
معرفة العدد التقريبي الصحيح 

للطالبات في كل مسار.

24 بداية خير

تنبيه الطالبات والمشرفات بضرورة 
االلتزام بالخطة الدراسية.

تسجيل مقررات من مسارات 
مختلفة وما يترتب عليه من 

تعارض 
اإلشراف األكاديمي . 1 25

البد من تنبيه المشرفات بضرورة 
قراءة اللوائح والرجوع إلى الورش 

التي أقيمت من خالل مكتب القبول 
والتسجيل. 

عدم إلمام المشرف األكاديمي 
بلوائح وأنظمة التسجيل. فعالية التخصصات للتحضيري  26

تبليغ العمادة بضرورة زيادة عدد 
الساعات لحل المشكلة وتسجيل )12( 

ساعة للطالبة الُمنذرة. 

عدم القدرة على تسجيل 
مقررات إضافية للطالبات 
المنذرات، واحتساب اللغة 

اإلنجليزية )7( ساعات وليس )3( 
ساعات ونصف. 

معرض اإلرشاد المهني 27

إدخال المعادلة بالنظام قبل بدء فترة 
التسجيل

تأخير الطالبات المحوالت في 
معادلة المقررات مما يسبب 
مشكلة في تسجيل المقررات.

- 28

رفض النظام لطلب زيارة أي طالبة 
لم تقم بتسجيل المقررات في كليتها 

األساسية 

عدم إبالغ الطالبات المتقدمات 
بطلب الزيارة بضرورة التسجيل 
بالكلية األساسية قبل التقديم 

على زيارة 

- 29
البد من تسجيل طالبات التخصص 
أواًل ثم تسجيل طالبات التحضيري 
في المواد اإلسالمية في اليوم 

األخير 

السرعة في إغالق تسجيل 
المقررات اإلسالمية مما يترتب 

عليه مشاكل لدى طالبات 
التخصص 

رفع توصيفات المقررات مختومة 
على موقع الجامعة.

تعذر حصول الطالبات على 
توصيفات المقررات من 

األقسام 
وكالة شؤون الطالبات

 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

- -

حصول طالبتين من طالبات كلية المجتمع 
على المركزين األول والثاني في الملتقى 
اإلبداعي الحادي والعشرون 2019، بجامعة 

العين للعلوم والتكنولوجيا- اإلمارات 
العربية المتحدة بتاريخ 27-2019/10/31م 

في محور البحث العلمي للعلوم 
اإلنسانية.

30

- - انشاء نادي "أفانين" 31

- - 32 انشاء نادي "القراءة "

- -  الحصول على المركز األول في لعبة 
التنس على مستوى الجامعة  33

- -  الحصول على المركز الثالث في لعبة 
الكارتييه على مستوى الجامعة  34
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وكالة الشؤون اإلدارية والمالية

 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

استحداث موارد مالية ذاتية
نقص الموارد المالية 

المخصصة للكلية من قبل 
الجامعة

- 36

إيجاد بدائل بنقل العهدة بين 
المقريين.

رفض ادارة التجهيزات بالجامعة 
تعميد طلبات الشراء للتجهيزات

مراقبة مخزون المستودع . 1
بشكل دوري للتأكد من توفر 

المستلزمات.
التنسيق بين اإلدارات المعنية . 2

من الخدمات والصيانة وعمادة 
االتصاالت للفحص الدوري 

وإجراء الصيانة.
الرفع إلدارة التجهيزات بالجامعة . 3

وعدم استالم العهدة من 
المورد.

وجود عيوب في األصناف 
الموجودة من الموارد الخارجية

الرفع لألقسام األكاديمية بشكل 
دوري لتزويدنا بقوائم الكتب. نقص الكتب في مكتبة الكلية

1/ التحديث الدوري لقاعدة البيانات
2/ الرفع باالحتياج للجهات المختصة

عدم كفاية الموارد البشرية 
)موظفين + اعضاء(

تأسيس عدد 4 معامل للسنة . 1
التحضيرية بتوفير عدد 100 جهاز 

حاسب الي
تأسيس 26 نقطة كهربائية في كل . 2

معمل
عمل 26 نقطة انترنت.. 3
توفير 25 كرسي و12 طاولة مزدوجة. 4
توفير سبورات وأجهزة العرض. 5
6 .split توفير مكيفات
استبدال جميع أقباس الكهرباء بما . 7

يتناسب مع أفياش اجهزة الكمبيوتر 
الجديدة

توفير وحدات إنذارية يدوية تتبع لوحة . 8
التحكم لجرس االنذار

تنفيذ جميع مسميات اللوحات . 9
التعريفية للمكاتب في المبنيين 

واللوحات التعريفية الخارجية للكلية
دخول )الواير ليس( في المبنى . 10

الثاني بأكمله
دخول االنترنت السلكي للمبنى . 11

الثاني بأكمله

37

رفع الطلبات بوقت مسبق على 
األقل أسبوعين للنظر في إمكانية 
توفيرها أو طلبها من مستودعات 

الجامعة

تأخر األقسام برفع طلباتهم 
واالستعجال باالستالم - 38

توثيق أي تصرف بالعهدة ببريد 
إلكتروني يرسل للوحدة، أو توقيع 

نموذج نقل عهده من قبل الطرفين 
الناقل والمنقول له

نقل العهد أو تبادلها دون إخطار 
وحدة العهدة لمباشرة إجراءات 

النقل الداخلي
الجرد الربع سنوي للمستودعات 39

توفير موظفة مختصة بالتصوير لديها 
القدرة على التعامل مع اآلالت تعطل اآلالت

- 40
عمل دورات تأهيلية لموظفة وحدة 

التصوير
عدم وجود موظفة مختصة 

إلداء مهام التصوير

-
تأخر شركات الصيانة في 
االستجابة في حال تعطل 

اآلالت
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قسم العلوم المالية واالدارية

 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

-
 عدم توفر كافة التسهيالت 

المطلوبة ، لعدم وجود ميزانية 
كافية للكلية .

 تشجيع األعضاء على البحث العلمي 
وتطوير األداء التدريسي من خالل إنشاء 

بريد إلكتروني باسم إنجازات أعضاء القسم 
يرسل إليه األعضاء انجازاتهم العلمية 
والعملية في كافة المجاالت في كل 

فصل دراسي ، ويجري تقيمها، وتكريمهم 
في نهاية الفصل الدراسي.

41

- آلية تجميع المعلومات في 
نموذج التقرير ــــ 42

قسم الحاسب اآللي

 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

ــــ المتطلبات المتعددة النجاز 
العمل

العمل على تطوير برنامج الحاسب الحالي 
وتحويل مسارات الحاسب آلي إلى البرامج 
اآلتية: البرمجة وتطبيقات الجوال، قواعد 

البيانات وتطوير الويب. شبكات وأمن 
الحاسب، حيث تم الرفع بها إلي الجامعة 

لالعتماد.

43

 التواصل مع الدعم الفني النهاء 
تنزيل البرامج المطلوبة  ــــ

تغيير بعض البرامج المستخدمة في 
التطبيق في المعامل بشكل يطور من 

إمكانية الطالبات العملية ويواكب متطلبات 
السوق.

44

ــــ  إنشغال األعضاء بانهاء 
متطلبات التدريس وما كلفوا به.

فتح المزيد من المجموعات البحثية من 
قبل األعضاء. 45

ــــ إنهاء متطلبات تجهيز المعمل.  فتح معمل لصيانة الحاسب بالدمام.   46

ــــ ــــ
إطالق أسبوع Tec Week  كنشاط خدمة 
مجتمع لتعريف الطالب والمجتمع بأحدث 

االتجاهات في مجال الحاسب  
47

ــــ ــــ إطالق نادي أصدقاء الصيانة لتعليم 
الطالب صيانة الحاسب. 48

ــــ إقامة معرض مشاريع التخرج للسنة الثانية  49

ــــ
إطالق مشروع تنموي كخدمة مستدامة 
للمجتمع وهو: "نادي البرمجة لألطفال" 

لتعليم األطفال أساسيات البرمجة.
50

عدم اتفاق األعضاء مع 
المنسقين للمقرر. 51 ــــ

التسجيل الخاطئ للمقررات عند 
بعض الطالبات مما يتسبب 

في تأخير الطالبة عن اإللتحاق 
بالمحاضرات فيؤدى الى عدم 
فهمها للمقرر بشكل شامل 
فضاًل عما يترتب على ذلك 

من مشاكل في إصدار قرارات 
اإلنذار والحرمان.

ــــ 52

ــــ ــــ
انتداب أعضاء لعماده التطوير الجامعي 
وذلك لالشتراك في تهيئه أعضاء هيئة 

التدريس الجدد. 
53

ــــ تعارض الجداول مع أوقات 
الزيارات.

قيام أعضاء هيئة التدريس بزيارة المدارس 
بغرض تدريب المعلمات والمعلمين 54
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وكالة شطر الطالب

 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت
والتغلب على الصعوبات

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

ــــ

بطء الجهات المسؤولة في 
الجامعة في تنفيذ الطلبات 
حيث ال تزال بعض الطلبات 

معلقة من 3 شهور ولم 
يتم تنفيذها رغم المتابعة 

المستمرة.

االنتقال إلى المبنى الجديد 55

إيجاد جهة مسؤولة عن جميع ما 
يخص تجهيز المباني والمعامل، حيث 

يتم التواصل اآلن مع أكثر من )4( 
جهات مختلفة.

صعوبة التواصل مع الجهات 
ذات العالقة إلنهاء التجهيزات. إنشاء معمل جديد 56

ــــ ــــ

المشاركة في مبادرة التعاون العربي 
التابع لجامعة الدول العربية حيث سيتم 

إرسال )19( طالب وطالبة للتدريب في )5( 
جامعات مصرية خالل فترة الصيف.

57

إرسال مجموعة من الطالب للمشاركة في 
ندوة التأمين في الرياض. 58

مشاركة مجموعة من الطالب في زيارة 
لمؤسسة النقد السعودي بالرياض. 59

مشاركة مجموعة من الطالب في زيارات 
ميدانية لشركة كارفور لالطالع على الواقع 

العملي فيما يخصص سالسل اإلمداد.
60

مشاركة مجموعة من الطالب في زيارات 
ميدانية لشركة "العثيم" لالطالع على 

الواقع العملي في مجال اإلدارة وقياس 
األداء.

61
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ثامنـــًا:
الملحقـــات
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١. الهيــاكل التنظيمية
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٢.  مرافق الكلية
مقر الدمام
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مقر القطيف
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٣.   البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خالل العام

يقيم مكتب التدريب والتعليم المستدام بطرح عدد من البرامج والحزم التدريبية المكثفة خالل العام 
الجامعي، تستهدف طالب وطالبات الكلية والجامعة على حد سواء وكذلك المجتمع الخارجي في 
مجال الحاسب اآللي واإلدارة من أجل إكساب المتدربين والمتدربات شهادات تجعلهم على قدر 

من التهيئة والمنافسة في سوق العمل.

الدورات التدريبية التي قدمها مكتب التدريب والتعليم المستدام 

الفصل الدراسي األول عام ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

 عدد الطلبة
 المستفيدين
 من الدورة
خارج الكلية

 عدد الطلبة
 المستفيدين
 من الدورة
داخل الكلية

 تاريخ
الدورة

 مدة
الدورة أهداف الدورة وصف الدورة الدورة التدريبية

)2(
متدربات )17(

متدربة  
/1/27

1440هـ

يوم واحد 
فقط 

)ساعتين 
تدريبية(

التعرف على أهم سمات رواد 	 
األعمال.

ترسيخ فكرة العمل الحر.	 
توضيح مدى أهمية المشروعات 	 

الصغيرة لالقتصاد الوطني.
اكتساب المهارات األساسية لتوليد 	 

وتحديد األفكار االستثمارية الناجحة 
للمشروعات.

التعرف على طريقة مجابهة 	 
المشاكل والمخاطر المتوقعة 

للمشروعات الصغيرة.

 معرفة كيف تكون
 ريادي ناجح واكتساب
 المهارات األساسية

 لالستثمار الناجح
للمشروعات

 دورة كيف تكون
ريادي ناجح؟

)3(
متدربات

)31( 
متدربة 1/29

1440هـ

يوم واحد 
فقط 

)ساعتين 
تدريبية(

توضيح المفهوم العلمي لجوهر 	 
التأمين بين النظرية والتطبيق.

تحديد عناصر المزيج التسويقي 	 
الموسع بالتطبيق على صناعة 

التأمين.
التعرف على مفهوم التسويق 	 

اإللكتروني، التحديات التي تواجهه.
التعرف على مدى قانونية عقد 	 

التأمين اإللكتروني.
توضيح العالقة بين التسويق 	 

التقليدي والتسويق اإللكتروني.
تحديد أهم مزايا التدريب لُمسوق 	 

التأمين.

 التعرف على مفهوم
التسويق اإللكتروني

 دورة التسويق
اإللكتروني للتأمين

)2(
متدربات

)21( 
متدربة 2/8-5

1440هـ

يومين )4 
ساعات 
تدريبية(

التعرف على مفهوم الجدوى 	 
االقتصادية وأهميتها.

التعرف على خطوات إعداد دراسة 	 
الجدوى وأقسامها.

تحديد العناصر الهامة في تكوين 	 
دراسات الجدوى االقتصادية.

التعرف على التحليل السوقي 	 
وطرق وكيفية إعداده.

التعرف على الدراسة الفنية 	 
للمشاريع.

التعرف على الدراسة المالية 	 
والمعايير والطرق المختلفة لتقييم 

المشرعات.

 معرفة المهارات
 األساسية الالزمة

 إلعداد دراسة
الجدوى االقتصادية

 دورة دراسة جدوى
 المشروعات
وتقييمها
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 عدد الطلبة
 المستفيدين
 من الدورة
خارج الكلية

 عدد الطلبة
 المستفيدين
 من الدورة
داخل الكلية

 تاريخ
الدورة

 مدة
الدورة أهداف الدورة وصف الدورة الدورة التدريبية

- )5(
متدربة  

2/2
1440هـ

يوم واحد 
فقط 

)ساعتين 
تدريبية(

	 Participants will understand. 
What is Supply Chain?

	 Participants will deeply know 
Supply Chain outlook in Saudi 
Arabia.

	 Participants will be familiar with 
the relation between Supply 
Chain and 2030 Vision.

What is Supply 
Chain?

 Saudi دورة
Supply Chain 

Opportunities & 
Challenges

-
)2( 

متدربة
2/8

1440هـ

يوم واحد 
فقط 

)ساعتين 
تدريبية(

التعرف على طريقة إصدار شهادات 	 
الكترونية باستخدام المراسالت في 
برنامج ال word ألكثر من مستفيد 

في نفس الوقت بكفاءة.
التمييز بين االنواع المختلفة من 	 

الحقول المستخدمة في النماذج.
 	 word انشاء نموذج باستخدام ال

بكفاءة.

 التعرف على طريقة
 إصدار شهادات

الكترونية

 دورة إصدار
 شهادات إنشاء

 نماذج باستخدام ال
word

-
)6( 

متدربة
2/9-7

1440هـ

يوم واحد 
فقط 

)ساعتين 
تدريبية(

شرح أسباب ظهور مفهوم إدارة 	 
اللوجستيات تاريخًا.

ان يكون الطالب قادرًا على معرفة 	 
الفرق بين اللوجستيات وسالسل 

اإلمداد من حيث المفهوم.
ان يكون الطالب قادرًا على تميز 	 

األنشطة اللوجستية وذلك حسب 
طبيعة األعمال والمنتجات والخدمات 

ودور إدارة سالسل اإلمداد في 
األعمال.

توضيح أهمية سالسل اإلمداد 	 
واألنشطة اللوجستية.

 معرفة اللوجستيات
وسالسل اإلمداد

 دورة إدارة سالسل
اإلمداد

-
)23( 

متدربة
3/7

1440هـ

يوم واحد 
فقط 

)ساعتين 
تدريبية(

التعريف بمفهوم األرشيف وأنظمة 	 
األرشفة اإللكترونية.

التمييز بين األرشفة والتوثيق.	 

 التعريف بمفهوم
 األرشيف وانظمة

االرشفة اإللكترونية

 مقدمة في
الحوسبة السحابية

-
)17( 

متدربة
3/12

1440هـ

يوم واحد 
فقط 

)ساعتين 
تدريبية(

	 To make the students aware 
about the new technologies 
used in the market related to 
Human Computer interaction

Recent technology 
emerging in the 
field of human 

interaction

Recent 
technology 

emerging in the 
field of human 

interaction

- )4( 
متدربين

3/5
1440هـ

يوم واحد 
فقط 

)ساعتين 
تدريبية(

تقديم األدوات الالزمة في برنامج 	 
االكسل ألجراء التحليل المالي 

للمشروعات

 التعرف على
 األدوات الالزمة في
 برنامج االكسل ألجراء

التحليل المالي

 استخدام برنامج
 األكسل في

التحليل المالي

-
)14( 

متدربة
3/17

1440هـ

يوم واحد 
فقط 

)ساعتين 
تدريبية(

Define Digital Marketing and list its 
core competencies and how they 
can be effectively applied to improve 
market share
	 Build a competency profile for 

a Digital marketer and use the 
profile to properly execute digital 
marketing tactics.

	 Design a Digital Marketing 
plan and calendar aimed at 
maximizing their organizational 
competitive advantage.

	 Apply the basics of online 
marketing to boost their 
e-presence.

	 Use the key tactics of Digital 
Marketing to execute a 
marketing attack with a winning 
outcome.

Define Digital 
Marketing and 

list its core 
competencies and 
how they can be 
effectively applied 
to improve market 

share

Digital Marketing 
Overview
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 عدد الطلبة
 المستفيدين
 من الدورة
خارج الكلية

 عدد الطلبة
 المستفيدين
 من الدورة
داخل الكلية

 تاريخ
الدورة

 مدة
الدورة أهداف الدورة وصف الدورة الدورة التدريبية

- )9(
متدربين  

3/19
1440هـ

يوم واحد 
فقط 

)ساعتين 
تدريبية(

	 Define the business plan.
	 Identify the essential elements of 

a Business Plan.
	 Identify how a strong Business 

Plan can lead to a continued 
success.

Define the 
business plan. The Business Plan

)4( 
متدربين

)12( 
متدربين

3/19
1440هـ

يوم واحد 
فقط 

)ساعتين 
تدريبية(

رفع الوعي بمخاطر امن المعلومات	 
توضيح 3 طرق لحماية نفسك من 	 

مخاطر امن المعلومات
توضيح مبادئ امن المعلومات 	 

األساسية الخمسة
تحبيب وترغيب الطالب بتخصص 	 

امن المعلومات

 معرفة مفهوم أمن
المعلومات أمن المعلومات

)2( 
متدربتين

)12( 
متدربة

3/24
1440هـ

يوم واحد 
فقط 

)ساعتين 
تدريبية(

	 To make the students aware 
about the Future Research pro-
jects related to human

Introduction 
to Arduino 

Programming 
Language

Introduction 
to Arduino 

Programming 
Language

الفصل الدراسي الثاني عام ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

 عدد
المستفيدين المكان الوقت التاريخ اسم المدرب اسم الدورة اسم البرنامج

)49( من داخل الكلية الدمام 2-101 2018/1/15
1440/5/9 د. والء مجدي  التخطيط

االستراتيجي

البرنامج اإلداري

)12( من داخل الكلية 
و )2( من خارجها الدمام 2-101 2018/3/21

1440/7/14 د. حسن حافظ  مقدمة في
االستثمار

)34( من داخل الكلية 
و )6( من خارجها الدمام 2-12 2018/1/24

1440/5/18 د. محمد أبو خشبة  أساسيات إدارة
الموارد البشرية

)12( من داخل الكلية الدمام 2-101 2019/3/24
1440/7/17 د. نسرين أبو ريا

 االتجاهات الحديثة
 في إدارة الموارد

البشرية

)9( من داخل الكلية الدمام 2-101 2019/3/28
1440/7/21 د. حسن حافظ

 الفرق بين مبادئ
 علم المحاسبة
 ومبادئ علم

المالية البرنامج المالي

)46( من داخل الكلية الدمام 2-101 2019/1/20
1440/5/14 د. حسن حافظ

Financial 
Statement 
Reporting

)13( من داخل الكلية الدمام 2-101 2019/2/5
1440/5/30 د. رجب أبو حمد  السمات الخاصة

للمنتج التأميني
 برنامج التأمين في

حياتنا
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 عدد
المستفيدين المكان الوقت التاريخ اسم المدرب اسم الدورة اسم البرنامج

)27( من داخل الكلية الدمام 2-12 2019/2/7
1440/6/2 د. محمد أبو خشبة  أساسيات إدارة

اإلمداد

برنامج إدارة اإلمداد

)8( من داخل الكلية 
و )1( من الخارج الدمام 2-101 2019/1/22

1440/5/16 د. محمد أبو خشبة  االتجاهات الحديثة
في المشتريات

)18( من داخل الكلية الدمام 2-101 2019/1/27
1440/5/21 د. منى حليم

 اسرار وفن
 التسويق الناجح
لتنمية المبيعات

 برنامج خطط
لمشروعك

)3( من داخل الكلية 
و )1( من خارجها الدمام 2-12 2019/2/3

1440/6/25 د. منى حليم إتيكيت األعمال

)6( من داخل الكلية 
و )2( من خارجها الدمام 2-101 2019/2/10

1440/6/5 د. ماجدة الدخالوي The Business 
Plan

)20( من داخل الكلية 
و )7( من خارجها الدمام 2-101 2019/3/17

1440/7/10 العنود المغلوث Graphics design

 برنامج مهارة
الحاسب

)14( من داخل الكلية الراكة 2-101 2019/3/17
1440/7/10 د. زياد الفواعير

MS Project 
Management 

Course

)23(  من داخل 
الكلية القطيف 2-101 2019/1/15

1440/5/9 م. آمال الساكت  تعلم االستبانات
اإللكترونية

)9( من داخل الكلية 
و )1( من خارجها القطيف 2-101 2019/1/22

1440/7/15 م. آمال الساكت Presenting Data 
Using Excel

)7( من داخل الكلية 
و )3( من خارجها القطيف 2-101 2019/1/29

1440/7/22 م. آمال الساكت
Performing 
Calculations 
Using Excel

)51( من داخل الكلية الدمام 2:50-1 11:30 2019/2/17 د. زياد الفواعير

Oracle 11g 
database and 

SQL Developer, 
Installation and 
configuration

 عدد
المستفيدين المكان الوقت التاريخ اسم المدرب اسم الدورة اسم البرنامج

)22( من داخل الكلية الدمام 12:00 - 10:00 2019/3/5 أ. عائشة الملحم
GoodAT خطة العمل

برنامج متأهب

)!8( من داخل الكلية الدمام 12:00 - 10:00 2019/3/5 أ. هدى الصالح
معهد ريادة

 حدد فكرة
مشروعك

)37( من داخل الكلية 
و )3( من خارجها الدمام 12:00 - 10:00 2019/3/7

أ. فوزية القحطاني
 بنك التنمية
االجتماعية

ثقافة العمل الحر

)4( من خارج الكلية و 
)2( من داخلها الدمام 2:00 - 12:00 2019/3/7 أ. عائشة الملحم

GoodAT

 فريق العمل و
 المحافظة على

المواهب

الورش التدريبية الخاصة ببرنامج متأهب تحت عنوان )مشروعي الصغير(
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 عدد
المستفيدين المكان الوقت التاريخ اسم المدرب اسم الدورة اسم البرنامج

)22( من داخل الكلية الدمام 12:00 - 10:00 2019/3/5 أ. كوثر الناصر
مركز لين للتدريب استثمري موهبتك

برنامج متأهب

)!8( من داخل الكلية الدمام 12:00 - 10:00 2019/3/5

أ. خلود الهباد
 صندوق األمير
 سلطان لتنمية

المرأة

 الموارد البشرية
 في المشاريع

 الصغيرة
والمتوسطة

)37( من داخل الكلية 
و )3( من خارجها الدمام 12:00 - 10:00 2019/3/7

م. شادن مساعده
 قسم الحاسب

اآللي

 تصميم موقع
 الكتروني

 لمشروعك
باستخدام

WIX

)4( من خارج الكلية و 
)2( من داخلها الدمام 2:00 - 12:00 2019/3/7

أ. فوزية القحطاني
 بنك التنمية
االجتماعية

 بناء الهوية
االحترافية

)4( من خارج الكلية و 
)2( من داخلها الدمام 2:00 - 12:00 2019/3/7 أ. فاتن الحسين

مركز لين للتدريب

 دروس من تجربتي
في

ريادة األعمال

)4( من خارج الكلية و 
)2( من داخلها الدمام 2:00 - 12:00 2019/3/7

أ. فوزية القحطاني
 بنك التنمية
االجتماعية

تسعير المنتجات

)4( من خارج الكلية و 
)2( من داخلها الدمام 2:00 - 12:00 2019/3/7 أ. لجين رستم

مبادرة شارك
 مهارات القرن

الواحد والعشرون

)4( من خارج الكلية و 
)2( من داخلها الدمام 2:00 - 12:00 2019/3/7 أ. لجين رستم

مبادرة شارك
 مهارات القرن

الواحد والعشرون

)4( من خارج الكلية و 
)2( من داخلها الدمام 2:00 - 12:00 2019/3/7 أ. عائشة الملحم

GoodAT
 نموذج العمل

التجاري

)4( من خارج الكلية و 
)2( من داخلها الدمام 2:00 - 12:00 2019/3/7 أ. هديل الفرساني  حولي فكرتك إلى

مشروع

)4( من خارج الكلية و 
)2( من داخلها الدمام 2:00 - 12:00 2019/3/7 م/ خالد الغامدي

 أثر إدارة اإلمداد
 على ريادة
المشاريع

)4( من خارج الكلية و 
)2( من داخلها الدمام 2:00 - 12:00 2019/3/7

أ. خلود الهباد
 صندوق األمير
 سلطان لتنمية

المرأة

 الموارد البشرية
 في المشاريع

 الصغيرة
والمتوسطة

)4( من خارج الكلية و 
)2( من داخلها الدمام 2:00 - 12:00 2019/3/7 أ. العنود الهالل  مهارات االدخار

الشخصي
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 عدد
المستفيدين المكان الوقت التاريخ اسم المدرب اسم الدورة اسم البرنامج

) 15( من داخل 
الكلية

)المجلس الطالبي(
الدمام 2:00 -12:00 2019/3/28 د. صدام دراوشة الحوار الوطني

 برنامج نسيج
 لتعزيز التعايش

المجتمعي

الجهة المكان التاريخ اسم الدورة اسم العضو

عمادة تطوير التعليم الجامعي 
 قاعة االبتكار –

 مبني عمادة تطوير
التعليم الجامعى

2019/1/8
Promoting Deep Learning 
in your Classroom )SOLO 

Taxonomy(

عمادة تطوير التعليم الجامعي  د/ يسرية محمد عبد الجليل محمد
 قاعة االبتكار –

 مبني عمادة تطوير
التعليم الجامعى

2019/1/9
 األستاذ الجامعي في القرن
 الحادي والعشرون من منظور

نموذج تيباك

عمادة تطوير التعليم الجامعي 
 قاعة االبتكار –

 مبني عمادة تطوير
التعليم الجامعى

2019/1/10 Improving Faculty Grading 
Practices

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات Building 80 2018/11/30 Knowledge cafe د.فاطمة عبدالله سفر الغامدي

عمادة شوون المكتبات  عمادة شوون
2019 المكتبات محركات البحث على االنترنت

مركز الملك عبد العزيز للحوار  د. صدام راتب دراوشه
الوطني 

 عمادة التطوير
2019 الجامعي  التدريب على  حقيبة الحوار

 المجتمعي

مركز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطني مبنى 11 2019  اهم استراتيجات الحوار المجتمعي

عمادة شؤون المكتبات  عمادة شؤون
المكتبات 1439/7/19  كيفية كتابة خطة البحث العلمي

للطالبات

عمادة تطوير التعليم الجامعيد. والء مجدي  عمادة تطوير
التعليم الجامعي 2018/4/5  إدارة العبء المعرفي من خالل

تصميم التعليم

عمادة تطوير التعليم الجامعي  عمادة تطوير
التعليم الجامعي 1439/12/16  األختبار كأداة للتعلم:إستراتيجيات

وأدوات تقنية

المكان الوقت التاريخ اسم المقدم/ة وصف الفعالية اسم الفعالية

الدمام 12:00 -10:00 2019/1/29
م. هاجر مسفر التعريف بالتدريب الميداني مقرر التدريب الميداني

القطيف 12:00 -10:00 2019/2/12

ورشة تجريبية ألعضاء المجلس الطالبي تحت عنوان )العنوان الوطني(

الدورات الخارجية )خارج الكلية( التي تم حضورها من قبل أعضاء هيئة التدريس

مقرر التدريب الميداني
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الجهة المكان التاريخ اسم الدورة اسم العضو

عمادة تطوير التعليم الجامعي  عمادة تطوير
التعليم الجامعي 2018/8/28 Attract Students with your 

PowerPoint Presentation

د. والء مجدي

عمادة تطوير التعليم الجامعي  عمادة تطوير
التعليم الجامعي 1439/12/17 أساليب فعالة في تقويم الطالب

عمادة شؤون المكتبات – المكتبة 
المركزية بالريان

 المكتبة المركزية
بالريان 2018/8/29

 االستشهاد المرجعي لمصادر
  المعلومات باستخدام برنامج

Endnote Desktop

عمادة شؤون المكتبات – المكتبة 
المركزية بالريان

 المكتبة المركزية
بالريان 1439/12/18 فعالية البحث عبر االنترنت

عمادة تطوير التعليم الجامعي  عمادة تطوير
التعليم الجامعي 2019/1/8

Promoting Deep Learning 
in your Classroom )SOLO 

Taxonomy(

عمادة تطوير التعليم الجامعي  عمادة تطوير
التعليم الجامعي 2019/1/9

 األستاذ الجامعي في القرن
 الحادي والعشرون من منظور

نموذج تيباك

عمادة تطوير التعليم الجامعي  عمادة تطوير
التعليم الجامعي 2019/1/10 Improving Faculty Grading 

Practices

عمادة تطوير التعليم الجامعي 
 قاعة االبتكار –

 مبني عمادة تطوير
التعليم الجامعى

2019/1/8
Promoting Deep Learning 
in your Classroom )SOLO 

Taxonomy(
  د/ إيمان حبيب قمش

عمادة تطوير التعليم الجامعي 
 قاعة االبتكار –

 مبني عمادة تطوير
التعليم الجامعى

2019/1/10 Improving Faculty Grading 
Practices

عمادة تطوير التعليم الجامعي  عمادة تطوير
التعليم الجامعي

1440/1/1 
2018/9/11 أساليب فعالة في تقويم الطالب

د. منى حليم

عمادة شؤون المكتبات – المكتبة 
المركزية بالريان

 عمادة شؤون
 المكتبات – المكتبة

المركزية بالريان
2018/10/2 فعالية البحث عبر االنترنت

عمادة شؤون المكتبات – المكتبة 
المركزية بالريان

 عمادة شؤون
 المكتبات – المكتبة

المركزية بالريان
2018/10/9  لإلرتقاء بالنشر والبحث العلمي

Scopus  استخدام 

عمادة شؤون المكتبات –المكتبة 
المركزية بالريان

 عمادة شؤون
 المكتبات – المكتبة

المركزية بالريان
16/10/2018 Web Of Scienceشبكة العلوم 

عمادة شؤون المكتبات   عمادة شؤون
2018/10/23 المكتبات Strategy and Tips for writing 

quality research article

عمادة تطوير التعليم الجامعي   عمادة تطوير
2019/1/8 التعليم الجامعي

Promoting Deep Learning 
in your Classroom )SOLO 

Taxonomy(

عمادة تطوير التعليم الجامعي   عمادة تطوير
2019/1/9 التعليم الجامعي

 األستاذ الجامعي في القرن
 الحادي والعشرون من منظور

نموذج تيباك

عمادة الجودة واإلعتماد 
األكاديمي

 عمادة الجودة
 واإلعتماد
األكاديمي

2019/1/24 صياغة مخرجات التعلم
Writing Learning Outcomes
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المستفيدون  الجهة
المنظمة

 مقر
التنفيذ تاريخ الدورة أهداف الدورة اسم الدورة

 أعضاء هيئة
 التدريس ومن
في حكمهم

 مكتبة كلية
 المجتمع
 بالدمام

 بالتعاون مع
 عمادة شؤون

المكتبات

 كلية المجتمع
بالدمام

 الثالثاء
2018/12/4

التعريف بقاعدة معلومات المنهل.	 
الدخول إلى قاعدة معلومات المنهل.	 
فتح حساب في قاعدة معلومات المنهل.	 
البحث في قاعدة معلومات المنهل.	 
حفظ نتائج البحث	 

 قاعدة معلومات دار
المنهل

 أعضاء هيئة
 التدريس ومن
في حكمهم

 مكتبة كلية
 المجتمع
 بالدمام

 بالتعاون مع
 عمادة شؤون

المكتبات

 كلية المجتمع
بالدمام

 الثالثاء
2018/12/3

التعريف بقاعدة بيانات دار المنظومة	 
طريقة الدخول إلى قاعدة بيانات دار المنظومة.	 
طرق البحث في قاعدة بيانات دار المنظومة.	 
طريقة التصفح في قاعدة بيانات دار المنظومة.	 
مهارات التعامل مع نتائج البحث.	 

 قاعدة معلومات دار
المنظومة

 طالبات كلية
المجتمع

بإشراف:
 عبير توفيق

 العمري -  ساره
مطر المطيري

 كلية المجتمع
بالدمام

 الثالثاء
1440/02/28هـ

التعرف على مصادر المعلومات سواء أكانت مطبوعة 
أو إلكترونية والتي تخدم االحتياجات المعلوماتية 

لكافة منسوبي الجامعة من طالبات المرحلة الجامعية 
باإلضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين ومن 

الخدمات اإللكترونية:

بوابة المكتبة اإللكترونية التي تحيل الباحث إلى 	 
بوابة مصادر المعلومات اإللكترونية بالجامعة 

وتتيح البحث في قواعد المعلومات اإللكترونية 
التي تشترك بها الجامعة.

محرك البحث الموحد سمون الذي يتيح إمكانية 	 
البحث في جميع مصادر مكتبات الجامعة 

المطبوعة واإللكترونية في ان واحد مع إمكانية 
استرجاع النص الكامل للمقاالت واالبحاث 

العلمية، ويتميز المحرك بتقديم مقترحات ألهم 
قواعد المعلومات اإللكترونية التي يمكن ان تفيد 

الباحث وفقا لمفردات البحث.
الفهرس اإللكتروني للمكتبة حيث يتعرف الباحث 	 

على ما تقتنيه مكتبات الجامعة من مصادر 
مطبوعة وإلكترونية مع إمكانية استرجاع النص 

الكامل للكتب اإللكترونية.
المستودع الرقمي وهو أداة فعالة تتيح إمكانية 	 

البحث عن كافة ما قام به منسوبي جامعة 
الدمام من انتاج علمي سواء الرسائل العلمية 

أو األبحاث العلمية المنشورة في مجالت محلية 
أو عالمية.

 الحملة التوعوية
بخدمات المكتبة

 أعضاء هيئة
 التدريس ومن
في حكمهم

بإشراف:
 عبير توفيق

العمري

 كلية المجتمع
بالدمام

 الخميس
2018/11/27

التعرف على إمكانات الفهرس اإللكتروني 	 
كأداة من أدوات البحث عن مصادر المعلومات 

المطبوعة واإللكترونية
التعرف على عناوين الكتب المتاحة بكل مكتبة من 	 

مكتبات الجامعة
االستفادة من خدمات المكتبة مثل اإلعارة والحجز 	 

والتجديد والحجز األكاديمي.
طباعة أو إرسال نتائج البحث.	 

 الفهرس اإللكتروني
 لمكتبات جامعة االمام
عبد الرحمن بن فيصل

How to use IAU 
libraries OPAC
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عدد الطالب والطالبات الذين جرى توظيفهم عام ١٤٤٠/١٤٣٩  .٤

1 شركة عبد الله فؤاد

1 شركة ترب العربية للتأمين

1 وقت اللياقة

1 نظارات بيت األظفار

1 مدارس نور االسالم

6 شركة اليمامة

1 مجمع بسمة الثريا

3 شركة الشايع

40 أرامكو

1 شركة المنتجات الالصقة

1 رد تاغ

8 مستشفى المواساة

3 جمعية البر الخيرية

1 شركة محمد الفرج للمقاوالت

4 الشركة المستقلة للوساطة والتأمين

1 اكسترا

1 الدانوب

2 طاقات

1 فندق هوليدي إن

1 مؤسسة ديمة

2 شركة تنامي العربية للعقارات

1 مدارس الرياض األهلية

1 مدارس رواد الخليج العالمية

1 شركة عبر الخليج لألعمال الحديدية

1 مؤسسة بن حيدرة لقطع غيار السيارات

1 شركة أبتار

1  شركة بيوناتين لتجهيز الحفالت

1  شركة جنرال دانيل لتغذية المعلومات

1 الشركة الشرقية لالستقدام

1 شركة عبد العزيز للمقاوالت

1 األحوال المدنية

1 مدارس المباركية االهلية

1 مدرسة حدائق الشمس االهلية
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1 روضة أطلسيس

1 شركة التجارة اإللكترونية

1 نادي فخامة الشرق

1 عيادات الدكتور زكي لألسنان والجلدية

1 شركة يوكو جاو 

1 جمعية البركة

1 مجمع ريان الطبي

1 شركة الهاجري للمقاوالت

1 عيادات رام

1 المطار

2 المعهد الكندي األكاديمي

1 عيادات شام

1 شركة المحروس

3 شركة جان للموارد البشرية

27  اعتذرت عن اسم الشركة

2 الزامل

1 شركة دانتا للسفريات

2 بنده

1 برج الفوزان

3 مدارس براعم الظهران

1 شركة الرقيب

1 شركة العربي لالستشارات الهندسية

1 شركة ايفاد

6 شركة سمارت لينك

1 شركة عوض لألجهزة الكهربائية

1 روضة رواسي

1 مستشفى الهيئة الملكية

1 شركة االنماء

1 شركة الوكيل

1 مركز الخدمات المستسنة للتربية الخاصة

1 مستشفى اليوسف

1 شركة المتكمل

1 مدارس رياض الفيحان

1 شركة والء للتامين

1 مستشفى الحبيب
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1 الخبر مول

1 شركة االستثمار

1 مركز إرادة الطفل للعالج الطبيعي

1 جمعية العمل التطوعي

1 شركة الراشد

1 حساب المواطن

1 مدرسة واحة المستقبل

1 شركة شنان القابضة

1 مجموعة الوطنية للتقنية

1 شركة محمد النهدي العقارية

1 شركة تأمين اتحاد الخليج

1 شركة نقليات خاصة

1 شركة منار العمران

1 كلية محمد المانع

2 شركة الوليمة

1 العثيم

1 شركة الرشيد

1 أسواق التميمي

1 شركة الملحم

1 شركة نسمة

1 مؤسسة حسين عبدالله الحليلي للصيانة و الترميم

1 كارلتون للتغذية الصحية

1 شركة الخالدي

1 وزارة التربية والتعليم

1 شركة كاريدج

1 شركة مجموعه رضايات

1 شركه عبداللطيف العرفج

1 مؤسسة ديوان الكوثر

4 جامعه االمام عبدالرحمن بن فيصل

1 مستوصف سالمتك الطبي

1 مصنع نستلة

1 شركة بحر االمن للخدمات البحرية

1 مستوصف فجر الدمام

1 شركة الزاهد

1 مدارس السمو بالرياض
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1 ابداعات البيت االوروبي

1 فندق جولدن توليب

1 شركة مقاوالت

1 شركة الخليج

1 معهد نيو هو رايزن

1 مكتب محاماه

1 شركة الشرقية

1 مدارس

1 األمانة بالدمام

1 البنك العربي

1 wipre شركة

1 أسواق المزرعة

1  أسواق لولو هايبر

1 مدارس الصافي األهلية

1 شركة منار العمران

1 كلية محمد المانع

1 مجمع العثيم

1 روضه اداريه

1 ممرضه بالحدود الشمالية

1 مستخدمه في وزاره الصحة

1 مدرسة أجياد

1 معلمه في مدرسه واحة المستقبل

1 شركة شنان القابضة

1 مجموعه الوطنية للتقنية بالرياض

1 شركة محمد النهدي

1 شركة نقليات مدخلة بيانات

1 شركه السيف الشرقي

1 مجمع الدمام  الطبي

1  شركه ناجورال تتك

1 شركة الحكير

1 شركه اثار الخير

1 شركة العفيف

1 شركه عون

1 الهيئة العامة للزكاة والدخل

1 شركة قباني
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1 شركة التميمي

1 مركز االميرة جواهر

1 شركة رتال

1 الفوز سنتر

1 شركة الصقر للتامين

1 شركة المزعل

1 شركة تابا المحدودة

1 شركة التعاونية للعقارات

1 شركة جايكوب

1 شركة مشتقات االلمنيوم

1 شركة الوسيط لإللكترونيات

1 شركة الفلك

1 شركة الزورد

1 شركة مستورة للمقاوالت

1 مستشفى المانع

1 مدخلة بيانات

1 الرطيان للمطابخ

1 شركة عبدالرحمن الدوسري للخدمات

1 هال إلمدادات المساندة

1 سيتي مول

1 مستشفى خاص

1  مستشفى رام

1 بيت اإلبصار للنظارات

1 مستوصف االحمدي

1 أضواء الحكمة لألسنان

1 شركة الخالدي للنقل

1 أكاديمي التعليم العالي

1 شركة فنتنس الين

1 شركة طوارئيات

239 المجموع
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األنشطة والفعاليات  .٥

أوال: األقسام العلمية 
          قسم العلوم اإلدارية والمالية

       الفصل األول

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة: 

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 2018/11/9

مقر كلية المجتمع بالدمام 

مسرح الكلية

م. هاجر المسفر – م. أمل الفريان

64

والشروط . 1 التعاوني  التدريب  وأهداف  بمفهوم  الطالبات  توعية 

الواجب توفرها بالطالبة لكي تتدرب.

التعريف بالجهات المقدمة للتدريب وآلية التقديم والقبول والفترات . 2

المتاحة للتدريب.

توقيت . 3 وكذلك  تسليمها  الواجب  والنماذج  التدريب  دليل  شرح 

التسجيل لمادة التدريب.

اإلجابة على استفسارات وتساؤالت الطالبات بخصوص التدريب.. 4

عنوان الفعالية / البرنامج: التعريف بالتدريب التعاوني
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التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة: 

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء واألربعاء 22-23 محرم 1440

مقر كلية المجتمع بالدمام 

المبنى 2

م. أمل الفريان

120

تهيئة نفسية الطالبات لفترة االختبارات القصيرة بتقديم المشروبات . 1

الساخنة والباردة والحلويات.

التعريف بالنادي وطالباته وأنشطته.. 2

عنوان الفعالية / البرنامج:  تقديم المشروبات الساخنة والباردة والحلويات في بداية أيام 
                                      االختبارات القصيرة 
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)من منطلق رؤية ٢٠٣٠( 

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة: 

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األحد 2018/11/25

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو مبني رقم 1

د. مني حليم،  د. والء مجدى

185 طالبة – المستوي الثالث

ربط المقررات الدراسية بالتطورات االقتصادية بالمملكة.. 1

المشاركة . 2 على  وتحفيزهم  العلمي  البحث  بأهمية  الطالبات  توعية 

والتحليل واالستقصاء وإبداء آرائهم.

تحديد مفهوم االستثمار ومدى تأثيرها على المتغيرات االقتصادية . 3

الكلية بالمملكة.

توعية الطالبات بأهمية رؤية 2030 وتأثيرها على الحياة االقتصادية . 4

المستقبلية.

اكتساب مهارة العمل الجماعي.. 5

نشر الوعي والثقافة بين طالبات الكلية.. 6

عنوان الفعالية / البرنامج: مستقبل االستثمارات في المملكة العربية السعودية وأثرها علي 
                                     المتغيرات االقتصادية الكلية
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التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة: 

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 2018/11/13

مقر كلية المجتمع بالقطيف

Multi purpose hall

Lect.Shireen Banu

Students and teachers and administrative staff 70

1. To provide a students in depth understanding of Business 

law.

2. To provide students with an understanding of the federal 

and state court systems. Saudi legal system and American 

legal system

3. To develop student›s analytical and judgmental abilities by 

teaching deductive and inductive reasoning in the applica-

tion of legal principles to fact situations that pose legal prob-

lems.

4. To provide students with substantive knowledge of a num-

ber of areas of the law.

 Awareness of current New laws in Saudi Arabia in :عنوان الفعالية / البرنامج
relating to Business Law                                                                                
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التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة: 

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

الخميس 2018/11/22

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو مبني رقم 1

م. أمل الفريان

28

1.  ربط أهداف التعليم بالواقع العملي

2.  التطبيق العملي الستراتيجيات التسويق

عنوان الفعالية / البرنامج: معرض لمشاريع الطالبات المتعلقة بـ تصميم ُملصق الستراتيجية 
                                     تسويقية مبنية على المستهلك.
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التاريخ:

مقر التنفيذ: 

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األحد 2018/12/02

مقر كلية المجتمع بالدمام 

أ. فاطمة الهمشري

7 طالبات

تعريف الطالبات بالمشاريع االستثمارية وطبيعة االستثمارات لدى . 1

الشركة

في . 2 المتوفرة  المحاسبية  والدفاتر  بالسجالت  الطالبات  تعريف 

األقسام المحاسبية والمالية

توفير فرص تدريبية في الشركة للطالبات الخريجات. 3

عنوان الفعالية / البرنامج: زيارة شركة الزامل 
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التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

2019/3/24 م

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو الكلية-مبنى 1

د/ يسرية عبد الجليل

93 طالبة

التوعية بأهمية التأمين الصحي والتأمين على السيارات والمبادئ . 1

القانونية التي تحكمه. 

التعريف بأنواع التأمين على السيارات )التأمين ضد الغير- التامين . 2

الشامل-  التأمين من المسؤولية(

أنواع عقود التأمين على الحياة )التأمين محدد المدة – التأمين على . 3

طول الحياة-  التأمين الشامل على الحياة- التأمين على حياة المدين-  

).......

على . 4 كرقيب  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  بمهمة  التعريف 

عقود وشركات التأمين في المملكة

عنوان الفعالية / البرنامج: التأمين الصحي والتأمين على السيارات
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التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

2018/11/20م

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو الكلية-مبنى 1

د/ يسرية عبد الجليل

93 طالبة

توعية الطالبات بأهمية معرفة الجوانب القانونية الالزمة لتأسيس . 1

أي مشروع أو نشاط تجاري.

تحفيز الطالبات للبحث في طريقة تأسيس العمل التجاري واإلجراءات . 2

والموافقات الالزمة للبدء في النشاط.

تشجيع الطالبات على البدء بتأسيس مشروعاتهم المستقبلية. . 3

العمل . 4 قيمة  وتعزيز  الواحد  الفريق  روح  ضمن  العمل  تشجيع 

الجماعي.

عنوان الفعالية / البرنامج: ابدأ مشروعك
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قسم العلوم اإلدارية والمالية
الفصل الثاني

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة: 

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األحد 2019/3/24 م

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو الكلية – مبني 2

د/ يسرية عبد الجليل

30 طالبة

القانونية . 1 والمبادئ  )التعاوني(  التكافلي  التأمين    بأهمية  توعية 

التي تحكمه. 

التأمين . 2 وبين  بينه  والفرق  التكافلي  التأمين  بأهمية  التعريف 

التقليدي.

توضيح أنواع عقود التأمين التكافلي )المضاربة- الوكالة(.. 3

شركات . 4 على  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  رقابة  نمط  شرح 

التأمين التكافلي وعلى العقود.

عنوان الفعالية / البرنامج: التأمين التكافلي
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التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة: 

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األربعاء 27 مارس 2019

كلية المجتمع الدمام

بهو الكلية – مبني 2

د. منى حليم

100 طالبة

التعريف بأهمية التسويق ودوره وأثره على حياتنا اليومية.. 1

عرض الطالبات لمشاريعهم التي تظهر أهمية دراسة مقرر مبادئ . 2

التسويق ومدى استفادتهم منه.

العمل الجماعي والتفاعل مع المجموعة.. 3

تطوير مهارات الحوار والنقاش والعرض واإللقاء.. 4

تطوير وتعلم مهارة البحث واالطالع.. 5

عنوان الفعالية / البرنامج: التسويق وأثره في حياتنا اليومية  
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التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة: 

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األحد/الثالثاء 1440/7/24- 1440/9/2 

مقر كلية المجتمع بالدمام 

TH6

د. سناء الحاج عيد

 8

األداء وعصمة لسانه من . 1 القراءة وحسن  القارئ من جودة  تمكين 

اللحن في القرآن الكريم.

بيان الفرق بين قراءة القران وقراءة الكتب العادية.. 2

وعليه . 3 الله  صلى  نبيه  لسنة  واإلتباع  ألمره  واالمتثال  لله  التعبد 

وسلم من خالل االمتثال لما ورد في القرآن الكريم من توجيهات 

ربانية.

إظهار اإلعجاز العلمي.. 4

عنوان الفعالية / البرنامج: دورة التالوة والتجويد  



١٢٣ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 2019/02/19

مقر كلية المجتمع بالدمام 

د. نوفل محفوظ

م. نهى لبني 

 30

دخول . 1 على  الخريجات  تساعد  التي  بالمؤسسات  الطالبات  تعريف 

سوق العمل.

القيام بأنشطة ميدانية للتعرف على مؤسسات لها . 2 التحفيز على 

دور وباع في تنمية المرأة السعودية واالرتقاء بها.

العزيز . 3 عبد  بن  سلطان  األمير  صندوق  مؤسسة  على  التعرف 

والخدمات التي تقدمها لالستفادة منها بعد التخرج

تحفيز الطالبات على االبتكار والتميز.. 4

عنوان الفعالية / البرنامج: زيارة صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة بالدمام  



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٢٤

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األربعاء 2019/3/6

المركز الرئيسي لمؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض

د. حورية العتيبي 

)20( طالبة من طالبات المستوى السادس، )5( طالب فرع الراكة.

الدولة . 1 مؤسسات  بأهداف  الدراسية  المقررات  ربط  على  العمل 

العامة.

التعرف على دور ومهام مؤسسة النقد في المملكة للتمهيد لعقد . 2

نموذج محاكاة للمؤسسة.

فرصة للتوعية والتحفيز والتأهيل وكسب المهارات للتأهل لسوق . 3

العمل.

تطبيق الجوانب النظرية على أرض الواقع »عمليا«.. 4

نشر ثقافة المشاركة في نفوس الطالب والطالبات.. 5

عنوان الفعالية / البرنامج: زيارة المركز الرئيسي لمؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض 
 SAMA                                     



١٢٥ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األحد 2019/03/10

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو المبنى 1

م. سلوى شراد – م. آمنة قزق – د. هيفاء فراد

طالبات الكلية

نشر ثقافة االدخار.. 1

توعية األفراد واألسر بالمشاكل التي تنتج عن اإلفراط في االقتراض . 2

االستهالكي.

وتحديد . 3 االستهالكية  العادات  تغيير  في  فاعل  بشكل  المساعدة 

األولويات بشكل منطقي.

المساعدة في التخطيط المالي الجيد.. 4

عنوان الفعالية / البرنامج: ادخار أمن »كاكيبو«



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٢٦

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األحد 1440/06/26هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام 

مسرح الكلية

د/أميرة عبدالخالق

100 طالبة

من . 1 الشرعية  االحكام  استخراج  طريقة  على  الطالبات  تدريب 

الموضوعات الفقهية.

حكم . 2 أي  عن  لالستفسار  للمشاركات  الفرصة  اتاحة  على  العمل 

شرعي.

عنوان الفعالية / البرنامج: استخراج االحكام الشرعية الواردة في بعض الموضوعات الفقهية 
                                     )سؤال وجواب(



١٢٧ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األحد 2019/03/10

مقر كلية المجتمع بالدمام 

المصلى –المبنى الجديد –مبنى 3

د/أميرة عبد الخالق

100 طالبة

1.  تحفيظ القران الكريم.

2.  اإلسهام في نشر الروحانية واألجواء اإليمانية في الكلية.

عنوان الفعالية / البرنامج: بركة )لقاء أسبوعي لتحفيظ القران الكريم(



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٢٨

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 2019/03/12

مقر كلية المجتمع بالدمام 

المبنى 2

د/أميرة عبد الخالق

100 طالبة

1.  زيادة الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية.

2.   االستزادة العلمية بالرجوع الي المكتبة وقراءة المراجع واالنترنت.

3.  توضيح دور الخدمة المجتمعية وأثرها في االنخراط في سوق 

     العمل مستقباًل.

Excellence of Supply Chain Management  :عنوان الفعالية / البرنامج
                                      خدمة مجتمعية منهجية »في ثنايا المنهج«



١٢٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

2019/03/19

مقر كلية المجتمع بالدمام 

مسرح الكلية - الدمام

م. عهود الفيحاني

طالبات كلية المجتمع

1.  التعريف بأهم حقوق وواجبات العامل.  

2.  التعريف بأهم أنواع عقود العمل .

3.  توضيح اإلجازات المنصوص عليها في نظام العمل .

4.  شرح الجزاءات التأديبية لصاحب العمل.

5.  توضيح اآلثار المترتبة على إنهاء عقد العمل.

6.  شرح حساب مكافأة نهاية الخدمة.

عنوان الفعالية / البرنامج:  محاضرة  حقوق وواجبات العامل وفق أحكام نظام العمل السعودي



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٣٠

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

 االثنين 2019/4/8

مجمع العيثم مول- الدمام

د/ يسرية عبد الجليل

250 طالبة

في . 1 ودوره  الفرد  على  المختلفة  بأنواعه  التأمين  بأهمية  التوعية 

حماية الفرد وأسرته وعمله باختيار ه لنوع التأمين المناسب. 

توضيح أهمية التأمين ومميزاته والمستفيدين منه وأنواع المخاطر . 2

التي يتم تغطيتها وشروطها.

والتأمين . 3 وشروطه  وأنواعه  السيارات  على  التأمين  مفهوم  شرح 

اإلجباري على المركبات بالمملكة 

القيام . 4 خالل  من  المجتمعية  المشاركة  بأهمية  الطالبات  تعريف 

الجماعي  المشاركة والعمل  المجتمعية وتحفيزهن على  بالخدمات 

وتشجيعهم على تقديم خدمات مجتمعية مماثلة .

عنوان الفعالية / البرنامج:  أمنها



١٣١ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

08 أبريل 2019

د. شمس الدين البرناط، د. رجب أمين، د. يسرية عبد الجليل، م. نافديب

300 طالبة

وشرح . 1 السيارات  على  والتأمين  الصحي  التأمين  أهمية  توضيح 

خصائص كل نوع منها.

التهيئة النفسية للطالب أو الطالبة لسوق العمل من خالل ممارسة . 2

تساؤالت  على  اإلجابة  على  والعمل  التأمين  لمنتج  المسوق  دور 

الجمهور.

تحقيق خدمة للمجتمع من خالل نشر الوعي بأهمية التأمين وآخر ما . 3

استجد فيه من أنظمة وقوانين.

التأمين في تحقيق رؤية 2030 من خالل شرح األهداف . 4 شرح دور 

االستراتيجية لقطاع التأمين ودوره في تنمية االقتصاد و المجتمع.

)protect yourself(  »عنوان الفعالية / البرنامج:  »أمنها



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٣٢

قسم الحاسب اآللي

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة: 

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 2018/11/18

مقر كلية المجتمع بالدمام 

Main hall, Ground floor

Sajithunisa Hussain

All College Students

1. The goal is to make students aware about the interaction 

between Human and Compute

2. To make students to work into the Software environment

3. To spread the community to make them learn about the in-

teraction

Creating Interface between Human and computer :عنوان الفعالية / البرنامج



١٣٣ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الخميس 2018/10/11

مقر كلية المجتمع بالدمام 

ا. العنود القحطاني

جميع طالبات الكلية

لدعم  مستعمله  غير  أو  المستعملة  الحاسب  وأجزاء  بقطع  التبرع    .1

ورشه صيانة الحاسب

2.  التعريف بقطع الحاسب األساسية وكيفية عملها

عنوان الفعالية / البرنامج: التبرع بقطع الحاسب



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٣٤

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الخميس 2018/8/18

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو الكلية 

ا. العنود القحطاني

جميع طالبات الكلية

التعريف بنادي الحاسب وعرض أهدافه  و رؤيته و رسالته

عنوان الفعالية / البرنامج: تعريف بنادي الحاسب



١٣٥ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 2018/8/25

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو الكلية 

ا. العنود القحطاني

جميع طالبات الكلية

1.  االحتفال باليوم الوطني.

2.  تنمية الوالء واالنتماء الوطني.

عنوان الفعالية / البرنامج:  اليوم الوطني 



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٣٦

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 2018/8/25م

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو الكلية 

د. نهله الحجار

طالبات قسم الحاسب بكلية المجتمع

تشجيع الطالبات على اإلبداع واالبتكار والثقة بالنفس وذلك بعمل . 1

نشاط تطبيقي على ما تم دراسته في المقرر

وسرية . 2 خصوصية  تأمين  في  الحديثة  بالتطبيقات  التعريف 

المعلومات

المعلومات . 3 عن  الكشف  بمنع  المعلومات  أمن  بأهمية  التوعية 

ألشخاص غير مصرح لهم باالطالع عليها.

من . 4 والتعديل  التغيير  من  البيانات  على  المحافظة  طريقة  توضيح 

قبل األشخاص غير المخولين بالوصول اليها. 

عرض بعض الطرق لعمل تشفير للمعلومات المختلفة أثناء نقلها . 5

عبر شبكة االنترنت.

عنوان الفعالية / البرنامج:  التطبيقات الحديثة للحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات



١٣٧ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األحد 2018/11/18م

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو الكلية 

ا. العنود القحطاني

100 طالبة

عرض المجاالت الجديدة في علوم الحاسب اآللي وتحفيز الطالبات . 1

على العرض.

تنمية مهارة الطالبات في العرض.. 2

تشجيع الطالبات على مواجهة الجمهور والتفاعل مع اآلخرين والرد . 3

على األسئلة.

رفع كفاءة العمل الجماعي التعاوني.. 4

عنوان الفعالية / البرنامج:   األنشطة المنهجية لقسم الحاسب



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٣٨

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األحد 2018/11/18م

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو الكلية 

د.نهله الحجار

طالبات كلية المجتمع

المناسبة . 1 والمنهجيات  المعلومات  تكنولوجيا  بتطبيقات  التعريف 
الالزمة للمؤسسات من أجل تحقيق أهدافهم وإدارة مواردها

وتقييم . 2 المعلومات  تكنولوجيا  في  الجديدة  التطورات  استيعاب 
احتياجات المؤسسة من هذا التقدم بطريقة استباقية.

توضيح أهمية تكنولوجيا المعلومات في:. 3
تبسيط أسلوب الحياة، وتخليص االنسان من التعقيدات وتسهيل 	 

عملية الحصول على المعلومات التي يريدها االنسان.
ممارسة 	  أثناء  جديدة  خيارات  االنسان  ومنح  التفكير،  أفق  توسيع 

االنشطة المختلفة.
تسهيل عملية التواصل مع اآلخر، من خالل تطور وسائل االتصاالت 	 

اآلخرين  مع  التفاعل  على  قادًرا  بواسطتها  االنسان  أصبح  التي 
بشكل أفضل.

وسائل 	  التدريس  هيئة  عضو  ومنح  التعليمية،  المنظومة  تطوير 

إضافية تسهم في تقريب المعلومة إلى الطالب.

عنوان الفعالية / البرنامج:   التطبيقات الحديثة للتكنولوجيا ومدى تأثيرها على العصر الرقمي



١٣٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األحد 2 – 12 - 2018

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو الكلية 

د. هبه البيه، د. محمد القاوقجي

20 طالبة

تدريب الطالبات على البحث العلمي وعلى كل ما هو جديد وُيعد . 1

نقطة تحول في االقتصاد المعرفي.

الذكاء . 2 ألنظمه  والتكنولوجي  العلمي  التطور  على  االطالع 

االصطناعي.

تدريب الطالبات على العرض الفّعال من خالل الحديث عن الفكرة . 3

وأهميتها ودورها.

عنوان الفعالية / البرنامج:    الذكاء االصطناعي



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٤٠

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األحد 1440/3/10

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو الكلية 

م. إخالص سعد

200 طالبة 

مرحلتهم . 1 خالل  الطالبات  تخدم  التي  البرمجيات  بأهم  التعريف 

حياتهم  وفى  التخرج  ومشاريع  الفصلية  المشاريع  في  الجامعية 

العملية.

نشر روح التعاون والترابط والعمل كفريق واحد بين الطالبات.. 2

تنمية مهارات الطالبات العقلية والعلمية.. 3

عنوان الفعالية / البرنامج:    معرض البرمجيات في مجتمع المعلوماتية



١٤١ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 2019/03/19

مقر كلية المجتمع بالدمام 

Lobby 2

أ. العنود القحطاني

طالبات كلية المجتمع

1. This activity will help the students to actually see and 

understand the concept and implementation in an easier way.

2. These models will not only help the students of comput-

ers but it can also let other stream students understand how 

the real world objects are related to the concepts of computer 

programming.

3-D Models of data Structures    :عنوان الفعالية / البرنامج



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٤٢

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األحد 1440/3/10

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو الكلية 

م/أمل نوري

طالبات كلية المجتمع 

تسهيل الحصول على أقرب دور حضانة لألطفال /أقرب مستشفى . 1

لرعاية كبار السن 

معرفة معلومات شاملة عن الحضانات والمستشفيات التي تقدم . 2

الخدمة في المنطقة الشرقية 

الحضانة/ . 3 المريض في  الطفل/  توضيح طريقة تسجيل معلومات 

المستشفى التي اختارها المستخدم

عنوان الفعالية / البرنامج:   عرض مشروع التخرج موقع إلكتروني لخدمة رعاية االطفال وكبار 
)care website( السن في المنطقة الشرقية                                       



١٤٣ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1440/07/13

مقر كلية المجتمع بالدمام 

البهو 2

أ.العنود القحطاني

طالبات كلية المجتمع 

1.  معرفة محتويات القرص الصلب للكمبيوتر 

2.  معرفة وظائف كل عنصر داخل القرص الصلب 

3.  معرفة الشكل الفيزيائي للمحتويات 

 Computer Resources   :عنوان الفعالية / البرنامج



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٤٤

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1440/07/12

مقر كلية المجتمع بالدمام 

البهو 2

Mrs. Sajithunisa Hussain

طالبات كلية المجتمع 

1. to make students to aware about the concepts discovered in 

knowledge engineering 

2. Identify the importance of Intelligent Agent

  Discovering the new concepts in Knowledge engineering   :عنوان الفعالية / البرنامج



١٤٥ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1440/07/12هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو المبنى 2

م. أريج المالكي

25

التعريف بسطح المكتب البعيد.. 1

المكتب . 2 أداة مشاركة سطح  وهو   TeamViewer برنامج  استعراض 

 Macو Windows البعيد سهلة االستخدام ومتاحة لنظام التشغيل

.Windows Phoneو iPhoneو Androidو

الدخول إلى أجهزة كمبيوتر أخرى أو السماح لمستخدم آخر بالدخول . 3

إلى جهازك بشكل آمن على اإلنترنت.

 Easy & Secure Remote Desktop Access   :عنوان الفعالية / البرنامج
                                       )سطح المكتب البعيد(  



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٤٦

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1440/07/12هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام 

مختبرات قسم الحاسب االلي

م. شادن مساعده

55 طفل وطفلة )8 ـ 12 سنة(، و 7 طالبات من الكلية 

بطريقة . 1 تواجهه  التي  التقنية  المشكالت  حل  من  الطفل  تمكين 

صحيحة بتعليمه مفهوم البرمجة وحل المشكالت.

التأكيد على أن البرمجة إحدى طرق التفكير المنطقي.. 2

تعليم الطفل مبدأ اتخاذ القرار.. 3

تقوية شخصية الطفل واالعتماد على الذات.. 4

تمكين المشاركين من برمجة القصص التفاعلية واأللعاب.. 5

عنوان الفعالية / البرنامج:    أكاديمية البرمجة لألطفال ٠١ )١٧ ساعة تدريبية(



١٤٧ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٤٨

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

الثالثاء 1440/07/12هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام 

البهو

د. نهلة الحجار

طالبات قسم الحاسب االلي

خالل . 1 من  بالنفس  والثقة  واالبتكار  اإلبداع  على  الطالبات  تشجيع 

نشاط تطبيقي على ما تم دراسته في المقرر 

التعريف باألمن السيبرانى وطرق الحماية. . 2

معرفة الفرق بين أمن المعلومات واألمن السيبرانى . 3

عرض بعض الطرق لعمل تشفير للمعلومات المختلفة أثناء نقلها . 4

عبر شبكة االنترنت

عنوان الفعالية / البرنامج:  األمن السيبراني



١٤٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1440/07/12هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو قسم إدارة األعمال

د. أيمن غيالن

طالبات قسم الحاسب اآللي بكلية المجتمع

1.  عرض وصف شامل لشهادات سيسكو.

2.  توضيح عالقة محتوى برامج سيسكو بالمنهج الحالي.

3.  شرح أهمية الحصول على الشهادات االحترافية من سيسكو في      

      أكثر من مجال في الحاسب االلي، وتعزيز فرص التوظيف للخريجين.

4.  تحديد خصائص ومميزات اختبارات شهادات السيسكو.

عنوان الفعالية / البرنامج:   الشهادات االحترافية لسيسكو ومساهمتها في التوظيف



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٥٠

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1440/07/12هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو قسم إدارة األعمال

م. نداء بقشان

طالبات قسم الحاسب اآللي بكلية المجتمع

بين . 1 حاليا  المتداولة  التشغيل  ألنظمة  مختصر  وصف  عرض 

مستخدمي الحاسب.

عرض مميزات وعيوب أنظمة )الويندوز، الماك، لينكس(.. 2

مساعدة العميل في اختيار نظام التشغيل المناسب له بناء على . 3

احتياجاته.

عنوان الفعالية / البرنامج:   الفروقات بين انظمة التشغيل: الويندوز والماك واللينكس



١٥١ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

االثنين 1440/8/3هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام 

FG1

أ. العنود القحطاني

15

+A 1.  عرض نبذة عن شهادة

2.  التعريف بالمكونات الداخلية لجهاز الحاسوب 

3.  شرح طريقة فك وتركيب قطع الحاسب 

4.  استعراض طريقة فك شاشة جهاز المحمول وتركيبه 

عنوان الفعالية / البرنامج:    دورة صيانة الحاسب



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٥٢

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 2019/03/19

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو 2

م. عبير الشهري، أ. مريم العبد اللطيف، أ. نوف الطريف

طالبات كلية المجتمع

تحفيز الطالبات على المشاركة في تحمل المسؤولية المجتمعية .. 1

تحفيز الطالبات على القيام بتصميم مواقع تقدم خدمات يستفيد . 2

منها جميع أفراد المجتمع كنشاط منهجي خدمي.

عنوان الفعالية / البرنامج:   معرض االنشطة المنهجية / مادة تصميم صفحات الويب



١٥٣ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1440/7/12هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو المبنى 2

العنود القحطاني

طالبات قسم الحاسب االلي

1.  التعريف بمفهوم الشبكات.

2.  شرح انواع الشبكات وأهميتها.

3.  التعريف باألجهزة المستخدمة لربط الشبكات.

4.  عرض طريقة انتقال البيانات ومشاركتها عبر الشبكة.

عنوان الفعالية / البرنامج:   شبكات الحاسب اآللي



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٥٤

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1440/07/12هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو الكلية

م. زينب المقبل 

25 طالبة

التعريف بأهمية استخدام التكنولوجيا في تحقيق أهداف المنشأة . 1

وانتشارها عالميا.

اختيار . 2 كيفية  لمعرفة  بينها  اختبار  وإجراء  الحماية  برامج  أهمية  شرح 

األفضل من بينها.

التعريف بالمعالج كجزء أساسي في الحاسوب والعوامل المؤثرة . 3

على أدائه وطرق قياس األداء وتحسينه.

التعريف بأنظمة التشغيل والعوامل المؤثرة على أدائها.. 4

عنوان الفعالية / البرنامج:   معرض مشاريع للمادتين »إدارة ونمذجة نظم الحاسب
                                       ونظم إدارة المعلومات«



١٥٥ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

إشراف:

عدد المشاريع: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األربعاء  1 / 5 / 2019 م

قاعة D3 ، الحرم الجامعي بالراكة 

أعضاء هيئه تدريس قسم الحاسب اآللي,رئيسه القسم: د. هبه البيه، 

مسؤولة العالقات العامه: أ. رنا السريع

27 مشروع

عرض مجموعه متنوعه من مشاريع التخرج لقسم الحاسب التي تخدم 

الطالب  ومستوى  المشاريع  بمستوي  الحضور  اشاد  وقد  المجتمع  

والطالبات واهميه المشاريع المقدمه.

عنوان الفعالية / البرنامج:   معرض مشاريع التخرج لقسم الحاسب اآللي



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٥٦



١٥٧ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٥٨

كتيب مشاريــع التخرج »النسخة العربية«:



١٥٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٦٠



١٦١ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٦٢

ثانيا: وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع 
   

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1440/3/5هـ

صندوق األمير سلطان لدعم مشاريع المرأة

م. نهى لبني 

أعضاء هيئة التدريس

تعريف أعضاء هيئة التدريس بقنوات موثوقة جديدة لتقديم خدمات . 1

المجتمع.

التواصل مع المجتمع المحلي للتعرف عليه بشكل أفضل.. 2

تعريف الطالب والطالبات باألثر الذي سيحدثونه بعد تقديم خدمة . 3

المجتمع للصندوق.

هيئة . 4 أعضاء  يقدمها  التي  المجتمعية  الخدمات  بمستوى  االرتقاء 

التدريس.  

عنوان الفعالية / البرنامج: زيارة صندوق األمير سلطان لدعم مشاريع المرأه



١٦٣ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الخميس 1440/1/17هـ

كلية المجتمع الدمام 

مسرح الكلية

م. نهى لبني

 )30( طالبة

المشاريع . 1 في  تصب  التي  الكلية  تقدمها  التي  الدورات  تطوير 
المستدامة وذات األثر االجتماعي.

تحديد أبرز التحديات وحلولها، ومن أهمها:. 2
•  توفير الدعم المادي واللوجستي.

•  مشاكل األعضاء في إدخال البيانات في بنك المسؤولية.
•  عدم توفر الفرص التي يمكن من خاللها أن يقدم عضو هيئة التدريس 

حدمة المجتمع.
3.  شرح مميزات المشاركة في خدمة المجتمع التي يمكن أن تتلخص 

في:
•  اكتساب الكثير من المهارات الشخصية.

•  تنمية وتوسيع شبكة العالقات الشبكية واالجتماعية.
•  إمكانية عمل أبحاث ذات قيمة اقتصادية للمجتمع.

عنوان الفعالية / البرنامج:   حلقة النقاش األولى لوحدة خدمة المجتمع



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٦٤

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/3/7هـ

كلية المجتمع الدمام 

مسرح الكلية وبهو المبنى 1

د. عزه الغامدي، ووحدة الخريجين والتنمية المهنية )أ. ليلى حماده(

خريجات مسار التامين

1.  التعرف على شركات التأمين في السوق المحلي.

2.  السعي في إيجاد فرص وظيفية للطالبات.

عنوان الفعالية / البرنامج:   هويتي مهنتي 



١٦٥ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

27-28/ 06/ 1440هـ

كلية المجتمع الدمام 

مسرح الكلية وبهو الكلية

د. منى الغامدي -  م. نهى لبني  -  م. هاجر مسفر

طالبات كلية المجتمع

1.  تهيئة الطالبات لمتطلبات سوق العمل. 
2.  مساعدة الطالبات لمعرفة المهارات األساسية لبدء مشروع صغير.
التي  العظيمة  الفرص  على  الضوء  وتسليط  الريادة  فكرة  نشر    .3

تستطيع الريادة توليدها.
4.  تمكين ثقافة اإلبداع واالبتكار.

5.  المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية.
لعرض  الالزمة  المساحة  ومنحهم  الشباب  دور  وتدعيم  تقوية    .6

وتسويق مشاريعهم وأفكارهم.
7.  اإلسهام في إعداد قادة المستقبل الذين يتولون ريادة مجال.

عنوان الفعالية / البرنامج:   مبادرة متأهب »٣« للتأهيل لسوق العمل تحت عنوان
                                       » مشروعي الصغير«



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٦٦



١٦٧ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف:

عدد المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/09/14هـ  

كلية المجتمع الدمام 

مسرح الكلية 

د. منى الغامدي

300 مستفيد من داخل الكلية وخارجها.

نشر ثقافة المشروعات المبتكرة.. 1

تعريف الطالب بالمهارات والجدارات التي يحتاجها سوق العمل.. 2

شرح خطوات إنشاء المشروع المبتكر.. 3

تحديد أهم المشكالت والعقبات التي تواجه المشاريع الناشئة.. 4

توضيح طريقة إنشاء مشروع تقني تطبيقي مبتكر.. 5

التعريف بالجهات الداعمة للمشاريع الناشئة.. 6

تحديد طرق التعامل في المشاريع المبتكرة مع مطوري التطبيقات . 7

الذكية.

عنوان الفعالية / البرنامج:   مبادرة متأهب »٤«  للتأهيل لسوق العمل تحت عنوان » الشركات 
                                       الناشئة المبتكرة , تصميم الشركات الناشئة المبتكرة«



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٦٨



١٦٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

ثالثا: وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي  
   

التاريخ:

مقر التنفيذ:

القاعة: 

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1440/05/30هـ

كلية المجتمع الدمام

TH4

د. فاطمة الرواجح

أعضاء هيئة التدريس

1.  استعراض احصائيات المبتعثين والخريجين.

2.  تعريف بخطوات التقديم على االبتعاث وإجراءاته.

3.  تبادل الخبرات مع من سبق لهم االبتعاث والرد على االستفسارات.

عنوان الفعالية / البرنامج: لقاء االبتعاث



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٧٠

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

األربعاء 1440/05/17هـ

كلية المجتمع الدمام

المسرح

د.فاطمه الرواجح

أعضاء هيئة التدريس

1.  شرح موجز عن نظام البحوث في ألمانيا.

2.  مناقشه عدد األبحاث وتطورها من سنه 2013 الى سنه 2018.

3.  توقعات مستقبل البحوث في عام 2020

4.  السعي إلى وضع خطة وحل لألبحاث غير المصنفة.

عنوان الفعالية / البرنامج: لقاء تعريفي لمؤسسه كالريفيت انالتكس  



١٧١ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

رابعا: وكالة الشؤون األكاديمية:  
   

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الخميس 2018/09-20

مقر كلية المجتمع بالقطيف

الصالة المتعددة االغراض

وكالة الشؤون األكاديمية

طالبات كلية المجتمع

1.  تعريف الطالبات بوحدة اإلشراف األكاديمي.

2.  تعزيز أهمية تواصل الطالبة مع مشرفتها األكاديمية.

3.  شرح أهم األضرار األكاديمية الناتجة عن عدم تواصل الطالبة مع 

     مشرفتها.

عنوان الفعالية / البرنامج: حفل االحتفاء باليوم الوطني )٨٨( لكلية المجتمع



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٧٢

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1440/06/7

مقر كلية المجتمع بالدمام

مكاتب أعضاء هيئة التدريس

م. عبير الشهري

طالبات كلية المجتمع

لمناقشة . 1 مكاتبهن  في  األكاديميات  لمشرفاتهن  الطالبات  زيارة 

حاالتهن األكاديمية.

تسجيل رغبات الطالبات للمقررات في الفصل الصيفي.. 2

تسجيل رغبات الطالبات لمقررات التعثر للفصل الدراسي األول.. 3

تحديد رغبات التخصص لطالبات قسم العلوم اإلدارية والمالية.. 4

عنوان الفعالية / البرنامج: فعالية اإلشراف األكاديمي »استشارة وتوجيه«



١٧٣ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء -الخميس 1440/03/05 – 1440/03/07

مقر كلية المجتمع بالدمام والقطيف

القاعة التعاونية في الدمام  TH2- قاعة االجتماعات في القطيف

أ. والء المدن

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم )56(

وعيهم . 1 وزيادة  لألعضاء  واإلرشادية  األكاديمية  المعلومات  تقديم 

بمهام وواجبات المشرف األكاديمي.

التي تعترض الطالبة من أجل . 2 التعرف على المشكالت والعقبات 

التحصيل العلمي.

مساعدة الطالب على االندماج في البيئة األكاديمية وتحقيق أعلى . 3

معدالت النجاح.

تفعيل متابعة عمل المشرف األكاديمي من حيث التأكد من مسيرة . 4

الطالب العلمية.

توعية الطالب ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المناسبة والمتعلقة . 5

في مستقبلهم الدراسي. 

تعريف الطالبات باألنظمة واللوائح الموجودة في الجامعة.. 6

عنوان الفعالية / البرنامج:  اإلشراف األكاديمي )كاد المعلم أن يكون رسوال(



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٧٤

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1440/05/30

مقر كلية المجتمع القطيف

ساحة متعددة األغراض مبنى 2

أ. والء المدن

طالبات كلية المجتمع )السنة التحضيرية(

1.  تعريف الطالبة بالتخصصات الموجودة بالكلية.

2.  تعريف الطالبة بالمسارات الخاصة لتخصص )إدارة األعمال – 

     والحاسب اآللي( والمجاالت الوظيفية لكل تخصص.  

3.  التعرف على مفهوم االختيار المهني.

عنوان الفعالية / البرنامج:  فعالية التخصصات لطالبات السنة التحضيرية



١٧٥ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

بداية السنة

مقر كلية المجتمع القطيف

بهو الكلية بالقطيف 

أ. والء المدن

طالبات كلية المجتمع 

لتسجيل . 1 التسجيل  خطة  متابعة  بأهمية  الطالبات  على  التأكيد 

المقررات بكل فصل دراسي ومتابعة التقويم األكاديمي لمعرفة 

المواعيد الخاصة بكل ما يخص القبول والتسجيل.

على . 2 للرد  واالختبارات  الدراسات  الئحة  قراءة  على  الطالبات  تنبيه 

جميع االستفسارات.

التأكيد على الطالبات باستخدام البريد الجامعي.. 3

بأنفسهن . 4 الطالب  بأهمية استخدام نظام سجالت  الطالبات  تنبيه 

حيث أن أي تعديل على اإلجراءات ال يتم إال من خاللها.

عنوان الفعالية / البرنامج:  فعالية بداية خير



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٧٦



١٧٧ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

خامسا: وكالة الشؤون اإلدارية والمالية  
   

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1440/01/15

مقر كلية المجتمع بالقطيف

قاعة الورشة

د. عيدة الخالدي - أ. نعيمة المنصور - أ. اريج الشريف - أ. نوف الفرد

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم - أعضاء الهيئة اإلدارية

1.  تهنئة منسوبات الكلية باليوم الوطني

عنوان الفعالية / البرنامج: حفل االحتفاء باليوم الوطني )٨٨( لكلية المجتمع



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٧٨

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/02/28

كلية المجتمع بالقطيف

بهو الكلية

أ. فاطمة الراشد – أ. فاطمة الهمشري

 )40( من طالبات كلية المجتمع

التعريف بقواعد استخدام خدمات المكتبة وكيفية الدخول إلى بوابة . 1

المصادر اإللكترونية.

شرح قصة انشاء المكتبات بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل. 2

عنوان الفعالية / البرنامج: الحملة التعريفية بخدمات المكتبة



١٧٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/03/14هـ

كلية المجتمع بالدمام

TH2

د. عيدة الخالدي 

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم )17(

حفظ وتنظيم واسترجاع النتاج البحثي والعلمي لمنسوبي جامعة . 1

اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

إتاحة الوصول إلى المحتوى الرقمي مع الحفاظ على حقوق التأليف . 2

والنشر.

الحصول على المستخلصات والنص الكامل لألعمال المودعة في . 3

المستودع أو اإلشارة إلى مكان نشرها.

عقد شراكة ذكية مع أعضاء هيئة التدريس ليكونوا مسهمين في . 4

األوراق  إضافة  خالل  من  وذلك  الرقمي،  المستودع  بناء  عملية 

الندوات  أو  المؤتمرات  بها في  أو شاركوا  نشروها  التي  العلمية 

وورش العمل المحلية واإلقليمية والدولية إلى المستودع الرقمي.

اإلسهام في رفع تصنيف الجامعة على النطاق المحلي واإلقليمي . 5

والعالمي.

عنوان الفعالية / البرنامج: استخدام المستودع الرقمي للجامعة كأداة للوصول 
                                     للرسائل واألبحاث العلمية



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٨٠

سادسا: وكالة الشؤون الطالبية  
   

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/7/5هـ

مقر كلية المجتمع بالقطيف )النادي الصحي (

أ/ سارة الربح

طالبات كلية المجتمع

1.  التعريف بمفهوم ذوي االحتياجات الخاصة 

2.  معرفة أسباب فقدان السمع 

3.  توصيات منظمة الصحة العالمية لوقاية السمع

4.  شرح طرق التواصل مع ضعيفي السمع

5.  التعريف بالتوحد وأسبابه وسمات الطفل التوحدي وطرق التعامل 

معه وتأهيله.

عنوان الفعالية / البرنامج: التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة: اإلعاقة السمعية والتوحد



١٨١ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/7/5هـ

مقر كلية المجتمع بالقطيف )النادي الصحي(

أ/ سارة الربح

23 طالبة من كلية المجتمع 

1.  التعريف بمتالزمة داون وأعراضها.

2.  مقارنة النمو الجسدي والعقلي بين الطفل العادي وطفل الداون.

3.  معرفة الفئة األكثر عرضة إلنجاب أطفال الداون.

4.  التعريف باأللعاب المساعدة على التأهيل الحركي ألطفال الداون.

عنوان الفعالية / البرنامج: فعالية متالزمة داون



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٨٢

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/5/23هـ

مقر كلية المجتمع بالقطيف )القاعة الزرقاء(

أ إيمان البهلول

جميع منسوبي الكلية )دمام- قطيف( طالبات وموظفات

تشجيع اكتشاف التراث الشعبي وتوظيفه في أعمال أدبية وفنية . 1

ناجحة.

والتعهد . 2 وصقله  ورعايته  الشعبي  بالتراث  االهتمام  على  الحث 

بحفظه من الضياع وحمايته من اإلهمال.

عن . 3 حية  صورة  وإعطاء  الشعبي  بالموروث  التعريف  على  العمل 

الماضي بكل معانيه الثقافية والفنية.

توضيح مدى وفاء األبناء لجيل اآلباء واألجداد.. 4

عنوان الفعالية / البرنامج: مهرجان الجنادرية



١٨٣ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/5/16هـ

المركز الترفيهي

أ. إيمان البهلول )األنشطة الالمنهجية – النوادي العلمية(

55 مستفيدة

إكساب الطالبات قيم االنضباط والنظام واالحترام من خالل الترويح . 1

والترفيه.

مع . 2 التكيف  على  الطالبات  ومساعدة  االجتماعية  العالقات  تنمية 

أنفسهن وزميالتهن والمجتمع.  

التعرف على سلوكيات الطالبات عن كثب مما يساعد على اكتشاف . 3

مواهبهن وتوجهاتهن.

تنمية العادات الحميدة كاالعتماد على النفس وتحمل المسؤولية . 4

والصبر.

عنوان الفعالية / البرنامج: رحلة الشاطئ بالمركز الترفيهي بشاطئ الجامعة



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٨٤

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/7/19هـ

مقر كلية المجتمع بالقطيف

أ إيمان البهلول )األنشطة الالمنهجية – نادي وسم(

23 مستفيدة   

كثيرة . 1 وصعاب  مختلفة  بظروف  يمر  إنسان  كل  أن  على  التأكيد 

وبإمكانه التخطي باإلصرار والتحدي. 

لتذليل . 2 النعم  توظيف  وطرق  علينا  الكثيرة  الله  نعم  استشعار 

الصعاب.

النهاية . 3 التي ستؤدي في  الفشل  بعد  المحاولة  تكرار  شرح أهمية 

إلى النجاح بإذن الله.

عنوان الفعالية / البرنامج: غيمة



١٨٥ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/5/30هـ- 1440/6/14هـ

مقر كلية المجتمع بالقطيف

أ إيمان البهلول )االنشطة الالمنهجية(

جميع منسوبات الكلية »طالبات وموظفات«

1.  تفعيل فكرة »تهادوا تحابوا« و »إدخال السرور على مسلم«.

2.  ربط الطالبات وجدانيًا بالسلوكيات الدينية واالجتماعية.

3.  توضيح أثر تقديم الهدية النفسي واالجتماعي.

عنوان الفعالية / البرنامج: يوم إيجابي ١-٢ -٣ – زاجل السعادة  



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٨٦

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/6/14هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام

أ. سهير السليمان )وكالة شؤون الطالبات / المجلس الطالبي(

طالبات كلية المجتمع )150(

اإلنجاز  إلى  تدفعهن  إيجابية  بطاقة  التمتع  على  الطالبات  مساعدة 

وتحمل الضغوطات خالل الدراسة.

  Love yourself :عنوان الفعالية / البرنامج



١٨٧ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/4/2

مقر كلية المجتمع بالدمام والقطيف 

أ. سهير السليمان و أ. إيمان البهلول )وكالة شؤون الطالبات / المجلس 

الطالبي(

طالبات كلية المجتمع 

1.  منح الطالبات طاقة إيجابية وقدرة على االنجاز وتحمل الضغوطات 

خالل فترة الدراسة )اختبارات منتصف الفصل(.

2.  الترويح عن الطالبات وتهيئتهن نفسيا لالمتحانات

عنوان الفعالية / البرنامج:  فعالية تحفيز الطالبات وقت االختبارات  



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٨٨

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/1/15هـ إلى 1440/1/17هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام والقطيف 

أ. سهير السليمان و أ. إيمان البهلول )وكالة شؤون الطالبات / المجلس 

الطالبي(

طالبات كلية المجتمع 

1.  التعريف بأسماء المرشحات للمجلس الطالبي. 

2.  توضيح أهداف المجلس الطالبي.

3.  تعزيز روح القيادة في الطالبات والمشاركة اإليجابية.

4.  اكتشاف قدرات الطالبات ومواهبهن وتشجيعها.

عنوان الفعالية / البرنامج:  انتخابات المجلس الطالبي  



١٨٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

26 /1440/3 هجري

مقر كلية المجتمع بالدمام

د. فوزية حمدان الشمري

طالبات كلية المجتمع 

تحفيز الطالبات على بذل الجد واالجتهاد في دراستهم وحثهم على . 1

التفوق واالمتياز. 

تزويد الطالبات المتفوقات وتشجيعهم حتى يستمروا على مستوى . 2

التفوق للفصول الدراسية القادمة.

عنوان الفعالية / البرنامج:  تكريم متفوقات كلية المجتمع لعام ١٤٤٠/٣٩ه



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٩٠

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/3/22هـ

مقر كلية المجتمع بالقطيف

أ/ سارة الربح العيادة الطبية – )النادي الصحي(

29 طالبة

أهداف البرنامج:

1.  التوعية بمرض باألنفلونزا.

2.  التوعية بأهمية التطعيم الوقائي.

3.  تحديد الفئات األكثر عرضة لألنفلونزا.

4.  تطعيم منسوبات الكلية بلقاح االنفلونزا وخاصة )الحوامل، مرضى 

    األمراض المزمنة(  

عنوان الفعالية / البرنامج:  الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح االنفلونزا الموسمية
                                       لموسم شتاء ٢٠١٨



١٩١ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/1/29هـ

مقر كلية المجتمع بالقطيف

أ/ سارة الربح العيادة الطبية – )النادي الصحي(

الدعوة عامة

المبكر . 1 الكشف  بأهمية  الكلية  الوعي لدى منسوبات  رفع مستوى 

عن سرطان الثدي.

معرفة التغيرات الطبيعية للثدي وحاالت الثدي الحميدة.. 2

معرفة التغيرات غير الطبيعية التي ينبغي الكشف عنها.. 3

تحديد عوامل الخطورة لسرطان الثدي.. 4

التعريف بتوصيات الجمعية األمريكية للسرطان حول الكشف المبكر . 5

عن سرطان الثدي.

عنوان الفعالية / البرنامج:  فعالية سرطان الثدي



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٩٢

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

 1440/3/12هـ

مقر كلية المجتمع بالقطيف

أ/ سارة الربح العيادة الطبية – )النادي الصحي(

الدعوة عامة

التوعية بمرض بالسكري: تعريفه، أعراضه، آثاره السلبية على جسم . 1

اإلنسان.

بعمل . 2 للمرض  المعرضة  الفئات  عند  السكري  وجود  عن  الكشف 

فحص السكر.

تعريف الفئات األكثر عرضة للسكري.. 3

أهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة للوقاية من السكري.. 4

عنوان الفعالية / البرنامج:   الحملة التوعوية لمرض السكري



١٩٣ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

2018/10/16

مقر كلية المجتمع بالقطيف

القاعة الزرقاء بكلية المجتمع القطيف

سهير بشير - نادي الحاسب اآللي 

200 من طالبات كلية المجتمع.

1.  التعريف باليوم العالمي للنظر.

2.  تقديم النصائح واإلرشادات التقاء العمي وضعف البصر.

3.  توضيح: كيف نحافظ على نظرنا عند التعامل مع جهاز الحاسب؟

عنوان الفعالية / البرنامج:   اليوم العالمي للنظر



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٩٤

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/3/5ه

مقر كلية المجتمع بالدمام

بهو الكلية 

أ. هيا المانع – أ. ايمان البهلول 

145 من طالبات كلية المجتمع

الترويح على الطالبات لتجاوز ضغوط االختبارات.. 1

رفع وعي الطالبة بمعرفة الوسائل التي تخفف من حدة الضغوط . 2

لديها.

التمكن من المحافظة على الصحة النفسية للطالبة.. 3

توضيح طريقة التحفيز بالوسائل اإليجابية.. 4

على . 5 وتساعد  التوتر  تخفف  أن  الممكن  من  التي  األنشطة  شرح 

التنفس وتفريغ الطاقة والضغط والتوتر.

عنوان الفعالية / البرنامج:   متنفس، تنّفس ال تنفس



١٩٥ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

29 محرم 1440 

مقر كلية المجتمع بالقطيف

بهو المبنى األول لكلية المجتمع في الدمام.

أ. هيا المانع

 50

1.  إعالن عن افتتاح نادي جديد مهتم بالقراءة.

2.  نشر أهداف النادي للطالبات وعرض األنشطة التي سيقدمها 

      النادي خالل العام الدراسي.

3.  عرض بعض الكتب التي سيتم مناقشتها في النادي.

4.  إتاحة فرصة التسجيل للطالبات الراغبات االنضمام للنادي.

عنوان الفعالية / البرنامج:   تدشين نادي نقرأ 



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٩٦

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

29 محرم 1440 هجري

مقر كلية المجتمع بالدمام

المسرح

وسم  /نادي  الطالبات  شؤون  وكالة   - التيسان  الرحمن  عبد  مروه  أ. 

التطوعي/عضوات نادي وسم.

200 من طالبات كلية المجتمع

تطوير األنشطة الالمنهجية ومنح الطالبات فرص لعرض أفكارهم.. 1

االحتفاء بالوطن قلبًا وقالبًا مما يزيد من كفاءة الطالبات في خدمة . 2

وطنهم.

تحفيز الطالبات لمسايرة أهداف الرؤية 2030 وتطبيقها في مسارات . 3

حياتهن العملية.

تعزيز االنتماء للوطن وما يتطلبه ذلك من عطاء وبذل وجهد.. 4

عنوان الفعالية / البرنامج:   مسابقة أمجاد الوطنية 



١٩٧ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

12/ 3 / 1440هـ - 14/ 3 / 1440ه

19/ 3 / 1440هـ - 21/ 3 / 1440ه

مقر كلية المجتمع بالدمام

قاعة التعاونية  

أ. مروه عبد الرحمن التيسان

85 طالبة من كلية المجتمع

1.  التعريف بأول خطوات النجاح وهي: معرفة الذات 

2.  تمكين المشاركة من التعرف على نمط شخصيتها.

3. تنمية وعي  المشاركة بمصادر القوة بشخصيتها ومكامن الضعف 

    لتسخيرها في بلوغ حلمها.

عنوان الفعالية / البرنامج:   فعالية ُحلم



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ١٩٨

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

12-1440/02/16هـ 

مقر كلية المجتمع بالقطيف 

القاعة الزرقاء بكلية المجتمع القطيف

أ. سهير بشير

طالبات كلية المجتمع

التقدير للدور الذي يمارسه المعّلم في بناء المجتمع وعرفانا بجهوده . 1

وعطائه.

فتح الباب للطالبات للتعبير عن مشاعرهم وامتنانهم تجاه معلميهم.. 2

نشر أجواء المحبة في كلية المجتمع وتنمية الشعور بالتقدير لجهود . 3

الغير.

عنوان الفعالية / البرنامج:   أسبوع المعلم



١٩٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

21/ 2/ 1440هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو المبنى األول

أ.مروه التيسان ، أ.ايمان بهلول، أ.انوار الصليح ، د.سارة الربح

100

تعزيز مفهوم الغذاء الصحي وأهمية وجبة اإلفطار.. 1

وأثره . 2 الصحي  الغذاء  بأهمية  الكلية  ومنسوبات  الطالبات  توعية 

المنعكس على صحة الفرد الجسدية والعقلية.

إتاحة فرصة التجربة لمنسوبات الكلية لتناول فطور صحي شهي.. 3

عنوان الفعالية / البرنامج:   الفطور الصحي



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٠٠

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/1/15هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام 

بهو المبنى األول

أ. مروه التيسان ، ايمان بهلول

الدعوة عامة

التعريف باليوم الوطني .. 1

االعتزاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن .. 2

بيان نعمة األمن واألمان التي يتمتع بها بالدنا عن سائر البلدان .. 3

وفاء األبناء لجيل اآلباء واألجداد.. 4

عنوان الفعالية / البرنامج:   االحتفاء باليوم الوطني



٢٠١ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

8 10 / 9 /محرم1440هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام والقطيف

البهو الداخلي لكلية المجتمع في الدمام.

القاعة المتعددة األغراض لكلية المجتمع في القطيف.

أ .مروه التيسان 

260

1.  تعريف الطالبات باألندية الطالبية.

2.  شرح تعريفي لفعاليات كل نادي في السنة الحالية.

3.  توضيح أهداف كل نادي وآلية تحقيقها.

4.  استقبال الطالبات المستجدات والالتي يرغبن بااللتحاق كعضوات 

     رسميات في األندية.

عنوان الفعالية / البرنامج:   التعريف باألندية الطالبية



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٠٢

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

12- 21 /1440/3 هــ

مقر كلية المجتمع القطيف

بهو الكلية

أ. إيمان البهلول 

جميع طالبات الكلية

1.  اكتشاف مواهب الطالبات الكتابية وإبراز إبداعاتهم واسهاماتهم.

2.  التعبير عن أفكار الطالبات واهتماماتهم .

3.  إبراز المهارات اللغوية والكتابية والفكرية واألدبية للطالبات.

عنوان الفعالية / البرنامج:   تفعيل ركن مجلة بوح



٢٠٣ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/01/8

مقر كلية المجتمع القطيف

المسرح

أ. إيمان البهلول 

34

بالقطيف . 1 الضمان االجتماعي  الذي يسعى مكتب  الهدف  توضيح 

الى تحقيقه.

حق . 2 وأنه  كافة.  المجتمع  أفراد  بين  االجتماعي  التكافل  مبدأ  شرح 

مشروع من المجتمع ألبنائه وليس هبة من ذوي البر واالحسان.

الفئات . 3 كافة  في  األفراد  لجميع  اإلقتصادي  األمن  توافر  أهمية 

المجتمعية وليس لفئة معينة منهم.

عنوان الفعالية / البرنامج:   زيارة مكتب الضمان االجتماعي بالقطيف )القسم النسوي(



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٠٤

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

8 - 9 - 10 / محرم/1440هـ

مقر كلية المجتمع القطيف

البهو الداخلي لكلية المجتمع في الدمام.

القاعة المتعددة األغراض في كلية المجتمع في القطيف.

أ. مروه عبد الرحمن التيسان - أ. إيمان البهلول

307

1.  استقطاب الطالبات المستجدات وتعريفهم بالحياة الجامعة.

2.  تعريف الطالبات بوكالة شؤون الطالبات والوحدات التابعة لها.

3.  التعريف بالنوادي التابع للوكالة وانشطتها للعام الحالي.

4.  استقبال الطالبات المستجدات والالتي يرغبن بااللتحاق كعضوات 

رسميات في األندية.

عنوان الفعالية / البرنامج:   قبل المسير )التدشين(



٢٠٥ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

8 10 / 9 /محرم1440 هـ

مقر كلية المجتمع القطيف

القاعة: البهو الداخلي لكلية المجتمع في الدمام.

القاعة المتعددة األغراض في كلية المجتمع في القطيف.

أ. نورة الجبر

16 من طالبات كلية المجتمع

1.  التعريف بالتطوع وأهميته .

2.  التعريف بالكلية وأقسامها .

3.  توسيع نطاق دائرة التعارف بين المتطوعات.

عنوان الفعالية / البرنامج:   االجتماع األول للمتطوعات



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٠٦

التاريخ:

مقر التنفيذ: :

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

24 /07 /1439هـ

عمادة التعليم اإللكتروني

م. عبير رافع –  م. سهير بشير

13

إطالع الطالبات على أمثلة ونماذج من تقنية المعلومات المستخدمة . 1

في التعليم.

إطالع الطالبات على الخدمات التي تقدمها عمادة التعلم اإللكتروني. . 2

التعليم . 3 وبرامج  أنظمة  حول  الطالبات  استفسارات  على  اإلجابة 

اإللكتروني وطريقة تفعيلها.

عنوان الفعالية / البرنامج:    زيارة الى عمادة التعليم اإللكتروني



٢٠٧ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

سابعا: وكالة شطر الطالب  
   

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

6-7 /1440/02هـ 

مقر كلية المجتمع بالراكة

قاعة المؤتمرات

وزارة النقل

طالب كلية المجتمع 

خالل . 1 من  الفعالية  وتحسين  التكاليف  خفض  آليات  على  التعرف   
تطبيقات إدارة سالسل الخدمات اللوجستية.

التعرف على آخر التحديثات الخاصة بالتكنولوجيا فيما يخص األنظمة . 2
التي تساهم في تسهيل عمليات سالسل اإلمداد.

االطالع على تجارب بعض الدول التي تحاكي التجربة الحالية للملكة . 3
وذلك لالستفادة منها.

إدارة . 4 تطور  يخص  فيما  الحديثة  المعرفة  دعم  في  المساهمة 
سالسل اإلمداد والخدمات اللوجستية في المملكة للوصول الى 

رؤية 2030.

عنوان الفعالية / البرنامج: حضور عدد من الطالب مؤتمر سالسل اإلمداد 
                                     والخدمات اللوجستية ٢٠١٨



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٠٨

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/07/24هـ

مقر كلية المجتمع بالراكة

قاعة المناسبات

طالل العتيبي

 )30( طالب من طالب كلية المجتمع

1.  إتاحة الفرصة للحوار مع الطالب بشكل مفتوح.

2.  التعريف باألنشطة المقامة خالل الفصل الدراسي الثاني.

3.  التعريف بـ أعضاء المجلس الطالبي.

4.  التعريف بـ أعضاء لجنة األنشطة.

عنوان الفعالية / البرنامج:  اللقاء االفتتاحي لألنشطة  



٢٠٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/06/28هـ

مقر كلية المجتمع بالراكه

قاعة المناسبات

طالل العتيبي

 )30( طالب من طالب كلية المجتمع

1.  خلق روح التنافس والتحدي بين الطالب.

2.  التخلص من شعور ضغوط الدراسة ومشكالتها.

3.  تعزيز عالقة الطالب ببعضهم البعض.

عنوان الفعالية / البرنامج:  بطولة البلوت



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢١٠

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/07/05هـ

مقر كلية المجتمع بالراكه

الصالة الترفيهية  

طالل العتيبي

)15( من طالب كلية المجتمع

1.  تعزيز اللياقة البدنية لدى الطالب.

2.  خلق روح التنافس الشريف بين الطالب.

عنوان الفعالية / البرنامج:  بطولة تنس الطاولة



٢١١ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1440/7/5هـ

مقر كلية المجتمع بالراكه

قاعة المناسبات

أ. طالل العتيبي

طالب كلية المجتمع )35( 

1.  خلق روح المنافسة والتحدي بين الطالب.

2.  ترغيب الطالب بـالمشاركة باألنشطة . 

FIFA19 عنوان الفعالية / البرنامج:  بطولة



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢١٢

ثامنـــًا: وحدة الخريجين والتنمية المهنية  
   

التاريخ:

مقدم الورشة:

عدد الحضور: 

2019/3/31

د. صدام درواشه

15

عنوان الورشة: مهارات التواصل

التاريخ:

مقدم الورشة:

عدد الحضور: 

2019/3/24

د. هيام عبدالراضي

28

عنوان الورشة: أساسيات المقابلة والتوظيف



٢١٣ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقدم الورشة:

عدد الحضور: 

2019/3/21

د. هيام عبدالراضي

28

عنوان الورشة: فن التسويق الذاتي 

التاريخ:

مقدم الورشة:

عدد الحضور: 

2019/3/19

د. والء مجدي

14

عنوان الورشة: مهارات كتابة السيرة الذاتية



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢١٤

التاريخ:

مقدم الورشة:

عدد الحضور: 

2019/2/7

د. أحالم قنديل

29

عنوان الورشة: أخالقيات العمل 

التاريخ:

مقدم الورشة:

عدد الحضور: 

2019/2/12

د. محمد أبو خشبه

29

عنوان الورشة: إدارة الوقت بفعالية



٢١٥ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقدم الورشة:

عدد الحضور: 

2019/3/10

د. آمال يسين

18

عنوان الورشة: لينكد إن 

التاريخ:

مقدم الورشة:

عدد الحضور: 

2019/3/12

د. منى حليم

4

عنوان الورشة: كيف تبدأ مشروعك الصغير



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢١٦

التاريخ:

عدد الحضور: 

التاريخ:

مقدم الورشة:

عدد الحضور: 

التاريخ:

مقدم الورشة:

عدد الحضور: 

1440/2/5

18

144018/2/9

آالء الحماده

40

1440/3/24

فاطمه الحماده

35

عنوان الورشة: التحليل الوظيفي 

 Smart designer :عنوان الورشة

عنوان الورشة: التصوير الفوتوغرافي 

التاريخ:

مقدم الورشة:

عدد الحضور: 

التاريخ:

مقدم الورشة:

عدد الحضور: 

2018/11/15

عادل عبد العزيز العيسى

30

2018/11/15

عادل صالح الفرج

20

عنوان الورشة: هيكلة سوق العمل 

عنوان الورشة: االكتتاب والتسويق في شركات التامين 



٢١٧ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقدم االستشارة:

عدد الحضور: 

التاريخ:

مقدم االستشارة:

عدد الحضور: 

2019/4/1  -  2019/3/31

األستاذة ليلى الحماده

100

2018/11/15

شركات التامين

120

عنوان الفعالية: استشارات مهنية )لينكد إن( 

عنوان الفعالية: هويتي مهنتي



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢١٨

التاريخ:

مقدم االستشارة:

عدد الحضور: 

التاريخ:

مقدم االستشارة:

عدد الحضور: 

2019/2/28

د. اماني البحر

300

1440/3/21-20

أ/ ليلى الحماده

40

عنوان الفعالية: لقاء الخريجات

عنوان الفعالية: خدمة خريج



٢١٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

مشروع مستدام يهدف إلى إنشاء مكتبة علمية لمصادر المعلومات لتخصصات الكلية عن طريق 
طالبات  على  للدراسة  المادية  األعباء  لتقليل  المقررات  دراسة  اجتياز  بعد  الدراسية  الكتب  حفظ 
الكلية، فضاًل عن حفظ نعمة العلم باحترام الكتاب عوضًا عن التخلص منه، لتحقيق الفائدة للطالبات 
المحتاجات دون الشعور بالحرج لكونه يخدم جميع الطالبات، ويخدم المشروع الطالبات للعام الثالث 

على التوالي.

وقت التنفيذ:
الفصل األول 1439/12/30هـ، ولمدة اسبوعين

الفصل الثاني: 1440/5/7هـ، وبشكل دائم

غرس  منه، وهو  الغاية  المشروع  حقق  النافع  العلم  مكتبة  مع  الطالبات  تعامل  عامين من  بعد 
الشعور بالمسؤولية لدى الطالبات؛ حيث تّم ترك المكتبة مفتوحة للطالبات ألخذ الكتب وإرجاعها 

بعد االنتهاء منها.

أواًل- العلم النافع

تاسعـا: مكتب عميدة الكلية  
   



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٢٠

الهدف من المشروع: 
التوعية الفكرية بالسلوكيات المتفشية في المجتمع، ويطبق ببرامج سنوية متعددة، وقد تم في 

العام الجامعي 1440/1439هـ تنفيذ البرنامج الثاني من المشروع.

ال تزيدها_جملها
السلبية في وسائل  بالظواهر  للتوعية  1440/1439هـ،  الجامعي  العام  تنفيذها مطلع  بدأ  حملة 
السلبية  الظواهر  من  للحد  تزيدها(  )ال  وقد شملت مشروعين  والمجتمع،  االجتماعي  التواصل 
لها( لتوضيح أثر الكلمة الطيبة والسيئة على المتلقي كما  في وسائل التواصل االجتماعي، و)جمِّ
تضمن طرح وسائل تدريبية لتعليم األطفال حيال السلوك الحسن، وقد تم تنفيذه بمشاركة الكلية 

لها(. مع جمعية »واعي« الخيرية، وحمل المشروع شعار )التزيدها_جمِّ

المسؤولون عن الحملة:
مديرة مكتب العميدة/ أ. آمال بالعبيد،  عضو هيئة التدريس/ م. عهود الفيحاني

فعاليات الحملة:
إطالق هاشتاق الحملة: 1439/12/5هـ

األركان التعريفية بالحملة:

الركن التعريفي داخل الكلية:	 
     التاريخ: 1440/1/8هـ

ثانيًا- مشروع واعي



٢٢١ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

الركن التعريفي في مجمع العثيم التجاري:	 
     التاريخ: 15-16 /1440/1هـ

الركن التعريفي في مجمع الظهران التجاري:	 
     التاريخ: 22-1440/1/23هـ



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٢٢

المحاضرات المصاحبة للحملة:

المحاضر: األستاذة/ منيرة السكران	 
التاريــــــخ: 1440/2/12هـ

مجال التخصص: عضو مجلس إدارة جمعية أفق لتنمية وتأهيل الفتيات ومدربة معتمدة ومستشارة أسرية

المحاضر: الدكتورة/ فريال العومي	 
التاريــــــخ: 1440/2/14هـ

مجال التخصص: باحث تطوير موارد بشرية بوزارة الخدمة المدنية

المحاضر: األستاذ/ نجيب الزامل	 
التاريــــــخ: 1440/2/16هـ

مجال التخصص: عضو مجلس الشورى سابقًا-رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للتجارة والصناعة، 
رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي، كاتب ورائد في األعمال االجتماعية

المحاضر: الدكتور/ محمد المقهوي	 
التاريــــــخ: 1440/3/27هـ

مجال التخصص: استشاري طب نفسي-رئيس مركز اإلدمان بمستشفى األمل للصحة النفسية

الفئات المستهدفة:
-  طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

-  طالب وطالبات الكلية



٢٢٣ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

المحاضرة األولى: الكلمة الطيبة وأثرها على الفرد والمجتمع.
لألستاذة/ منيرة السكران

األحد 1440/2/12هـ
عدد الحضور: 94 مستفيد

المحاضرة األولى: سلوك مواطن ومسؤولية وطن.
للدكتورة/ فريال العومي

الثالثاء 1440/2/14هـ
عدد الحضور: 83



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٢٤

المحاضرة األولى: حوار حول ما إذا كانت األلفاظ الخارجة ظاهرة ؟
أم أنها ال تصنف على أنها ظاهرة ؟ وطرق تهذيبها؟

للدكتور/ نجيب الزامل
الخميس 1440/2/16هـ

عدد الحضور: 120

المحاضرة األولى: سيكولوجية التنمر
للدكتور/ محمد المقهوي

األربعاء  1440/3/27هـ
عدد الحضور:  216



٢٢٥ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

الهدف من المشروع: 
اإلقتداء بالهدي النبوي في التعامل مع الفائض عن الحاجة من جميع المستلزمات المادية، والحد 
آثار داء الشراء الذي طرأ على المجتمع في سنواته األخيرة، وأحال العديد من المنازل إلى  من 
مخازن لتكديس السلع التي ال ُتستخدم، ويكون ذلك عن طريق التبرع لألسر المحتاجة بالتجهيزات 
وذلك  أصنافها،  بعض  العادة  في  التبرع  حمالت  تشمل  ال  التي  الحاجة  عن  الزائدة  واألدوات 

بالتعاون مع جمعية دار الخير بالدمام.

أوجه التبرعات التي يشملها المشروع:
اإلكسسوارات، الساعات، الحقائب، األحذية، العطور، ألعاب األطفال، مواد التجميل، اكسسوارات 

المنزل، أدوات المطبخ، األجهزة الكهربائية، األجهزة اإللكترونية، المواد الغذائية.

بداية الحملة: 1440/8/9هـ

نهاية الحملة: 1440/8/30هـ

عدد التبرعات: تم جمع عدد ) 16 ( كرتون من التبرعات المختلفة.

ثالثًا- مشروع تكافل المجتمعي ٣



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٢٦

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1439/12/24هـ

مقر كلية المجتمع بالدمام

TH2

د. حورية العتيبي 

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

تهنئة أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية بمناسبة عيد األضحى المبارك 

والعام الدراسي الجديد

عنوان الفعالية / البرنامج:  معايدة الكلية ألعضاء الهيئة التعليمية واالدارية الرجال



٢٢٧ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الثالثاء 1439/12/24

مقر كلية المجتمع بالدمام

استراحة األعضاء )تعليم األقران(

د. حورية العتيبي 

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وأعضاء الهيئة اإلدارية )80(

والعام  المبارك  االضحى  عيد  بمناسبة  التعليمية  الهيئة  أعضاء  تهنئة 

الدراسي الجديد

عنوان الفعالية / البرنامج:  معايدة الكلية ألعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية  النساء



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٢٨

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الخميس 1439/12/19

مقر كلية المجتمع بالقطيف

بهو الكلية

د. فاطمة الرواجح 

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وأعضاء الهيئة اإلدارية )80(

تهنئة منسوبات الكلية بعيد االضحى المبارك والعام الدراسي الجديد

عنوان الفعالية / البرنامج:  معايدة الكلية ألعضاء الهيئة التعليمية واالدارية )مقر القطيف(



٢٢٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

الخميس 1440/02/23

مقر كلية المجتمع بالدمام

TH2 الدور األول – القاعة التعاونية بمقر الدمام

أ. رنا السريع 

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بقسم إدارة األعمال نساء )30(

تكريم الدكتورة يسريه عبدالجليل، لجهودها خالل فترة رئاستها لقسم 

العلوم اإلدارية والمالية.

عنوان الفعالية / البرنامج:  حفل تكريم »د. يسرية«



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٣٠

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1439/7/28هـ

كلية المجتمع الدمام

قاعة اجتماعات العميدة وجولة في أرجاء الكلية

أ. رنا السريع 

11

الترحيب بالمعيدات حديثات التعيين، وتعريفهن بوكيالت الكلية ومكاتب 

الكلية ومنسوباتها.

عنوان الفعالية / البرنامج:  لقاء ترحيب وتعارف لمعيدات الكلية حديثات التعيين



٢٣١ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

إشراف: 

المستفيدات: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

يوم االربعاء، الخميس 26-28/مارس/2019م، 19-1440/7/21هـ

فندق الكراون بالزا بالرياض

أ. رنا السريع 

12 طالبة، 5 طالب

1.  حضور طالبات وطالب تخصص التأمين للندوة لالستفادة وإثراء 

     معرفتهم.

2.  حضور الطالب المعرض المصاحب للندوة للتعرف على شركات 

     التأمين.

عنوان الفعالية / البرنامج:  حضور الطالب والطالبات ندوة التأمين الخامسة



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٣٢

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/7/14هـ

كلية المجتمع بالدمام

الدور األول – قاعة االقران بمقر الدمام

أ. رنا السريع 

تكريم األستاذة هيا الدوسري لتقاعدها وشكرها على سنوات خدمتها 

في الجامعة.

عنوان الفعالية / البرنامج:  حفل تكريم »هيا الدوسري«



٢٣٣ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

التاريخ:

مقر التنفيذ: 

القاعة:

إشراف: 

المستفيدات:

أهداف البرنامج: 

صور الفعالية:

1440/6/23هـ

كلية المجتمع بالدمام

الدور األول – القاعة االجتماعات بمقر الدمام

أ. رنا السريع، أ. فاطمة العمرة

30

تكريم وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحث العالمي/ الدكتورة فاطمة 

شؤون  لعمادة  وكيلة  وتعيينها  الكلية  في  تكليفها  إلنتهاء  الرواجح، 

الطالبات لدعم الطالبات.

عنوان الفعالية / البرنامج:  حفل تكريم »د. فاطمة الرواجح«



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٣٤

شهادات وخطابات الشكر والتقدير 
   



٢٣٥ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٣٦



٢٣٧ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٣٨

ـ ِبحمِد الّله َوتوِفيِقه َتمَّ



٢٣٩ التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ



التقريــر السنـــوي  -  كليــة المجتــمـع  -  ١٤٣٩-١٤٤٠هـ٢٤٠


