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 عميدة كلية المجتمع

حورية بنت محمد العتيبي . د  



 في ُسطــــور

 بالقطيف المجتمـــع كلية أنشــئت

 كلية وانشئت هـ1423 عام

 هـ1434 عام بالدمام المجتمع

 بها تلتحق مستحدثه كلية وهــي

 المسار) الثانوية المرحلة خريجات

 .(العلمي

 المدن حاجة لتغطية تأسست

 ولتلبية ,المنطقة في الرئيسية

 العالي التعليم على المتزايد الطلب

 يخدم بما المهنية التخصصات في

 للكوادر العمل سوق احتياج

 عميدة كلية المجتمع .المؤهلة البشرية

 حورية بنت محمد العتيبي. د



 عميدة كلية المجتمع

 وكالة شؤون الطالبات 

 وكالة التدريب والتطوير

 وكالة الشؤون األكاديمية 

  وكالة الشؤون اإلدارية والمالية



 وكالة الشؤون األكاديمية 

عزة بنت إبراهيم الغامدي. د  



 وحدة الخريجين
وحدة التعليم 

 اإللكتروني

وحدة اإلرشاد 

 األكاديمي

وحدة القبول 

 والتسجيل

 وحدات وكالة الشؤون األكاديمية



 وحدة القبول والتسجيل

   التحويل-

   الزيارة-

   األكاديمية الطالبة حالة-

   وشروطه التخصص-

   المقررات تسجيل-

   المقررات معادلة-



 البرامـــج األكاديمية

 

 

 برامج إدارة األعمال: أولً 

 
 مسار االستثمار•

 مسار التمويل•

 مسار التأمين •

 مسار إدارة إمداد•

 

 

 

 برامج الحاسب اآللي: أولً 

 
 مسار علوم الحاسب اآللي •

 مسار تقنية المعلومات •

 مسار نظم المعلومات •



 شروط التخصّــص في األقســام األكاديميـــة

GPA more than 2 out 

of 5 

 Passing English 

courses  

 Passing Math (1 &2) 

Computer 

Department 
Business 

Department 

 

 Passing Computer 

courses 
 

 

 Passing Statics 

courses 
 



 وحدة التعليم اإللكتروني

 .بورد البالك-

 بورد البالك على الدخول طريقة-

 الجامعي البريد تفعيل كيفية-



 وحدة اإلرشاد األكاديمي

 المقررات تسجيل خالل هامة تعليمات

 .بك الخاص األكاديمي للمستوى الدراسية الخطة أتباع•

 .الدمام جامعة موقع على عنها المعلن التسجيل بفترة والتقيد االلتزام•

 .بك الخاص والتخصص الدراسي للمستوى المقررات تسجيل عند واحدة بشعبة االلتزام •

 سجالت نظام استخدام دليل في موضح) المقررات لتسجيل الصحيحة الطريقة اتباع•

 .(االكاديمي واإلرشاد للتوجيه الطالبة دليل / الدمام جامعة موقع على الطالب

 تجاوز طلب / شعبة توسيع طلب) لها الحاجة عند االلكترونية التسجيل بطلبات االلتزام•

 .الطالب سجالت نظام طريق عن (مشرف موافقة طلب/ ساعات

 موقع طريق عن الدراسي الفصل تقويم في عنها المعلن التسجيل معالجة بفترة االلتزام•

 sa.edu.uod.www الجامعة

 .بالطالبة الخاص الجامعي والبريد الرسمية القنوات طريق عن التواصل•

 اإلرشاد وحدة مراجعة عند بالطالبة الخاص التراكمي المعدل / الدراسي الجدول طباعة•

 .والتسجيل القبول وحدة / األكاديمي

   األكاديمي واإلرشاد التوجيه وحدة بريد على التواصل نرجو لالستفسار

http://www.uod.edu.sa/
http://www.uod.edu.sa/
http://www.uod.edu.sa/
http://www.uod.edu.sa/
http://www.uod.edu.sa/
http://www.uod.edu.sa/
http://www.uod.edu.sa/


 وحدة الخريجات

التأكيد على الطالبات املتوقع تخرجهم بتعديل بياناتها في نظام •

االسم باللغة العربية واإلنجليزية كما هو في : *سجالت الطالب من

تاريخ امليالد * التأكد من رقم بطاقة األحوال، * جواز الطالبة، 

 .البريد اإللكتروني الشخص ي* رقم الجوال *

اإلعالن عن قائمة املتوقع تخرجهم و في حال عدم تواجد اسم •

الطالبة في القائمة املعلنة ، على الطالبة مراجعة وحدة 

 .الخريجات لعمل االزم

يجب التأكد من معادلة جميع املواد في حالة التحويل من خارج •

 .الكلية

 .محاولة البحث عن فرص وظيفية للطالبات املقبالت على تخرج•



 وكالة شؤون الطالبات

فوزية بنت حمدان الشمري. د  



 وكالة شؤون الطالبات

 بخدمــة تعتني وكــالة هي
 فكريًا ورعايتهم الطالبــات

 إلى تهدف وثقافيًا، ونفسيًا
 متكاملة إيجابية بيئة خلق
 الطالبــات مواهـــب تبرز

 .المجتمع لخدمة وتنميهــا
 



وحدة التوجيه 
واإلرشاد 
 الجامعي

وحدة تقنيات 
 التعليم 

 وحدة 
األمن 

 والسالمة

وحدة خدمات 
 طالبية 

وحدة 
األنشطة 
 الالمنهجية 

 وحدات وكالة شؤون الطالبات 



 وحدة األنشطة الالمنهجية 

 والقائمة بالطالبات مباشرة عالقة ذات وحدة هي
 بأنواعها الطالبية نشاطاتهن ومباشرة رعايتهن على

 مبنية جاذبة جامعية بيئة خلق إلى تهدف المتعددة،
 .اإليجابي التفاعل على

 

 :وتضم

 

 .وسم نادي-

   .نبض نادي-

 .مالذ نادي-

 

 



 وحدة األمن والسالمة 

 مسئوليات عليها تقع التي اإلدارة هي
 يتعلق ما لكل والمتابعة اإلدارة وواجبات

 المنشأة في المهنية والسالمة باألمن
 لضمان الفنية والتعليمات القواعد ووضع

 ووضع والممتلكات العاملين سالمة
 ,أ التدريب برامج في سواء استراتيجية

 خاللها من يمكن التي والوعي التثقيف
 للوصول العاملين أداء بمستوى االرتقاء

 .والتطوير الجودة معايير إلى

 

 :وتضم

 .والسالمة األمن-

 .الجامعية البطاقة اصدار-



 ماهي أنظمة وإجراءات األمن والسالمة لتفادي المخالفات داخل الكلية

 

عند فقدان أي شيء من المحتمل أن تكون عنده •

 مكتب األمن والسالمة 

ال يسمح دخول أجهزة الحاسب االلي إال بإذن من •

 رئيسة تقنية المعلومات 

ال يسمح للطالبة الخروج أثناء الدوام الرسمي إال •

 بعد موافقة اإلدارة 

 

 

 

 االلتزام بالزي الرسمي داخل الكلية •

 استخراج البطاقة الجامعية •

 التفتيش الصباحي للطالبات عند الدخول•

 عدم العبث بممتلكات األمن والسالمة •

يمنع منًعا باًتا حضور الزائرات مع الطالبة ألي •

 سبب كان

 



 معلومات هامة 

 

 .النزل بكل هدوء بشكل سريع عند سماع جرس اإلنذار وأنت داخل القاعة الدراسية•

 التوجه سريًعا إلى مخارج الطوارئ ثم إلى نقطة التجمع •

 هللا  السمحاالستماع إلى توجيهات مراقبات األمن والسالمة أثناء اإلخالء لتفادي أي أمر طارئ •

 







 وحدة الخدمات الطالبية 

 للطالبة الراحة سبل بتوفير تختص التي الوحدة هي
 .الجامعي الحرم داخل

 

 :وتضم

 الغذاء عن المهمة النصائح تقديم :التغذية-
  عن الناتجة باألمراض اإلصابة لتجنب الصحي

 .التغذية سوء

   .الخزائن-



 وحدة تقنيات التعليم

 المعنية الوحدة هي التعليم تقنيات وحدة
 و صوتية تجهيزات من التعليمية بالتجهيزات

 قاعات من الكلية مرافق داخل مرئية
 للمسرح وباإلضافة معامل و دراسية
 التقنية يسخر بما ,لها الالزم الدعم وتقديم
   . التعليمية الوسائل لخدمة



 وحدة
 التوجيه واإلرشاد الجامعي

 ومستويات التعليمية العملية لسير إيقاع ضابط هي
 األكاديمي اإلنجاز تقويم على الوحدة وتقوم التحصيل

 التحصيل نتائج لقراءة والتفسير التحليل على بناء
 .الطالبات لدى

 

 :وتضم

 .تفاؤل نادي -



 وكالة التدريب والتطوير 

منى الغامدي . د  



وحدة الجودة 

واالعتماد 

 األكاديمي

وحدة الوثائق 

 واالحصاءات

وحدة التخطيط 

 االستراتيجي

مكتب التدريب 

 والتعليم المستدام

 وحدات وكالة التدريب والتطوير

وحدة البحث 

 العلمي
 وحدة الترجمة

وحدة خدمة 

 المجتمع 

وحدة تدريب 

وتنمية مهارات 

 العليميةالهيئة 

 واإلدارية 



 وحدة
 الجودة واالعتماد األكاديمي

 الجودة إدارة آليات تطبيق على العمل
 للتقويم الوطنية الهيئة من المعتمدة
 ومعاييرها  NCAAAاألكاديمي واالعتماد

 .وتطويره العمل جودة وتحسين ،

 



 رأيي له قيمة 
 :حملة رأيي له قيمة هي عبارة عن حملة إعالنية لتشجيع الطالبات على إبداء آرائهن من خالل تعبئة استبانات التي تشمل

 

 CESاستبانة تقييم المقرر • 

 FYSSاستبانة طالبات السنة األخيرة  •

 PESاستبانة تقييم البرنامج  •

 SSLSاستبانة تقييم الطالبات مهارات التدريس  •

 SASتقييم شؤون الطالبات  •

 



 وحدة البحث العلمي

 العلمي البحث في وفاعليتها الكلية كفاءة رفع
 التعليمية الهيئة أعضاء يقدمه ما خالل من

 عمل وأوراق وبحوث دراسات من والطالبات
 وتنمية ، تخرج ومشاريع وابتكارات واختراعات
 والمراكز المؤسسات مع والتعاون المشاركة
 على المجتمع ومؤسسات والبحثية التعليمية
 وتطوير .والعالمي واإلقليمي المحلى المستوى

 النادرة التخصصات في ومبتكرة جديدة مجاالت
 .والمتميزة

 :اآلتية البرامج تنظيم المكتب سيتولى كما

 واعد للباحث  (متقن)  

 (داعم)  

 (وثق)  

 



 وحدة خدمة المجتمع

 واألنشطة الخدمات من لعدد التخطيط
 المجتمع، لخدمة الموجهة والدراسات
 الكلية، منسوبات بخبرات باالستعانة

 .وتقويمها الخدمات هذه بتوثيق والعناية

 البرامج تنظيم المكتب سيتولى كما
 :اآلتية

 (؟ لها من ...)

 (... معاً  سنبنيها)

 ( لنفسك تحب ما ... )

  (أينع) 

 



 مكتب
 التدريب والتعليم المستدام

 

 عاملــــة كقوى الطالبات تأهيـل الى المكتب يسعى
 للطالبات تدريبية فرص توفير خالل من محلية،

  :بـــ المكتب يتميز كما المهنية، بالخبرة وتزويدهن

  (أرامكو)شركة مع االستراتيجية الشراكة اتفاقية
 السعودية

 وخـدمة التــدريب مركز َمـع بالشـراكة التــدريب
 التربية بكليـة المجتمـع

 اآللي الحـاسب قسـم طالبــات مشـــاريع توجــيه

   الصيــفي التــــدريب

   Tamkeen  تمكين

   برنامج وتنظيم إعداد العام هذا المكتب سيتولى كما

   (متأهب)  

 



 دورات تدريبية بالمّجان



 وكالة الشؤون اإلدارية والمالية

سارة حسن أدم . د  



التصوير 
 المركزي 

العهد 
 والمالية 

 المكتبة

شؤون 
أعضاء 
الهيئة 
 اإلدارية 

شؤون 
أعضاء 
الهيئة 

 التعليمية 

 وكالة الشؤون اإلدارية والمالية

البنية 
التحتية 

والخدمات 
 والصيانة



 المكتـبة

 بالدمام المجتمع خدمة كلية مكتبة تعد
 شؤون لعمادة التابعة المكتبات إحدى

  الكلية مكتبة تخدم حيث ، المكتبات
 اآللي الحاسب تخصصات رئيسي بشكل
 السنة تخصصات عن فضال  االعمال وإدارة

 أكثر على تحوى والتي بالكلية التحضيرية
 أعضاء  الى باإلضافة  طالبة 1000 من

 .اإلداريين والموظفين التدريس هيئة
 األخرى الدمام جامعة بمكتبات أيضا وترتبط
 .مكتبة 19 عددها البالغ

 كلية مكتبة نشأة حداثة من الرغم على
 متميزة مجموعة تقتني أنها إال المجتمع
 أكانت سواء المعلومات مصادر من ومتنوعة
 تخدم التي و إلكترونية أو مطبوعة

 منسوبي لكافة المعلوماتية االحتياجات
 الجامعية المرحلة طالبات من الجامعة
 إلى باإلضافة العليا الدراسات وباحثي

 وفقا والباحثين التدريس هيئة أعضاء
  مكتبات مقتنيات تنمية لسياسة



 الخدمات التي تقدمها المكتبة

 

خدمات اإلعارة التي يتيحها نظام المكتبة اإللكتروني المتكامل حيث يقدم خدمة اإلعارة الذاتية •

 .والتجديد والحجز اإللكتروني باإلضافة إلى خدمات التصوير والمسح اإللكتروني للمواد

 .  خدمات اإلحاطة الجارية من خالل الفهرس اإللكتروني وخدمات البث االنتقائي للمعلومات •

 .توفير معامل مجهزة إلكترونياً وإتاحة االتصال بشبكة اإلنترنت مع توفير الدعم الفني•

 .خدمات التصوير الذاتي •

 .  الوصول إلى المصادر اإللكترونية المتاحة على مدار الساعة داخل وخارج الحرم الجامعي•

 : هناك العديد من االدوات المتاحة إلكترونيا في صفحة موقع جامعه الدمام يمكن االستفادة منها•



 الخدمات التي تقدمها المكتبة

حيث تحيل الباحث إلى بوابة مصادر المعلومات اإللكترونية بالجامعة و التي  بوابة المكتبة اإللكترونية•

 .تتيح البحث في قواعد المعلومات اإللكترونية التي تشترك بها الجامعة

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

ويتميز المحرك . واإللكترونية في آن واحد مع إمكانية استرجاع النص الكامل للمقاالت واالبحاث العلمية

 .بتقديم مقترحات ألهم قواعد المعلومات اإللكترونية التي يمكن أن تفيد الباحث وفقا لمفردات البحث

للمكتبة حيث يتعرف الباحث على ما تقتنيه مكتبات الجامعة من مصادر  Opacالفهرس اإللكتروني •

 .مطبوعة و الكترونية مع إمكانية استرجاع النص الكامل للكتب اإللكترونية

وهو اداة فعالة تتيح إمكانية البحث عن كافة ما قام به منسوبي جامعة الدمام من  المستودع الرقمي•

 .إنتاج علمي سواء الرسائل العلمية أو األبحاث العلمية المنشورة في مجالت محلية أو عالمية

 



 ساعات العمل في المكتبة 
 

 

 من األحد إلى الخميس 

صباًحا  8:00من الساعة 

 مساًءا  2:00وحتى 



 الخاتمة 
مروه التيسان: إعداد وتنسيق  



 وحدة الجودة والتطوير 
42 

 عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات



 مقدمة تعريفية
 

مقدمة حول عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات: 
التعليمية العملية لدعم التقنية الحلول أفضل تقدم مساندة عمادة 

 .لك واألكاديمية،
خدماتنا: 

جيجا50 بسعة الكتروني بريد. ( 217XXXXX@uod.edu.sa) 
تيرا 1 بسعة سحابية تخزين سعة. onedrive 
مجانية برمجيات. 
الجامعة بموقع عليها تعرف ....الكثير وغيرها.   

http://www.uod.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship
-of-information-and-communication-technology/services 
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   …كيف يمكن االستفادة من خدماتنا

 :  مالحظة مهمة جدا  

 

 حسابك الجامعي هويتك الجامعية اإللكتروني
 يمكنك الدخول لكافة األنظمة اإللكترونية

https://eservices.uod.edu.sa/ 
 

https://eservices.uod.edu.sa/


 تحديث البيانات

 

 الخطوة التالية بعد تفعيل حسابك
 

 الدخول على نظام تحديث البيانات نظام سجالت الطالب



 الجامعي البريد اإللكتروني

 

 هل يمكن ربط البريد بالجوال؟

 

 لماذا استخدم البريد اإللكتروني الجامعي؟



Office 365 
 

 نسخ طول فترة دراسته 5يحق للطالب •
 يمكن استخدامها على أنظمة ويندوز وأنظمة ماك •



 مالحظات
 

 سياسات استخدام الخدمات اإللكترونية على موقع الجامعة•
 مشاكل برنامج القبول والتسجيل •
   013-3331111الموحد التواصل مع العمادة عن طريق الرقم •
  helpdesk@uod.edu.saعبر البريد اإللكتروني أو •
 ICTUD@أو عن طريق حساب تويتر •

• https://twitter.com/ICTUD 
 

 

https://twitter.com/ICTUD



