
























































































نـمــاذج مساعدة
بالعمل عن بعد



النموذج األول |  محضر اجتماع

محضر اإلجتماع 
رقم )   (

وقت بداية االجتماعتاريخ االجتماعمكان االجتماع

االسم

1رئيس االجتماع

المشاركون
2

3

محاور االجتماع

1

2

3

4

قرارات وتوصيات 
االجتماع:

1

2

3

4

مالحظات
1

2

تاريخ إعداد المحضرمعد المحضر

تاريخ االجتماع التاليوقت انتهاء االجتماع



النموذج الثاني | جدول مهام

األدوات*آلية التنفيذ *المهام*اليوم
هل تم تنفيذ 

مالحظاتالمهمة؟

المقترحاتالصعوباتالنعم



النموذج الثالث | قائمة التواصل

رقم الجوالرقم الهاتفااليميلاالسماسم الجهةم



النموذج الرابع |   قائمة االنجازات

إنجازات عمليةإنجازات شخصية

ال تنتظر الوقت المثالي أن يأتيك، 
استغل اللحظة واجعلها مثالية



 أنشطة تحفز
على االبداع



  vpfa_iau@استمتع وشاركنا الحل على حساب تويتر

خطــوط  بأربعــة  التســعة  النقــاط  صــل 
مــن  نقطــة  بــكل  تمــر  أن  علــى  مســتقيمة 
النقــاط ومــرة واحــدة فقــط ومــن دون أن ترفــع 
الخطــوط  )تكــون  الورقــة  علــى  مــن  القلــم 

ببعــض( متصلــة 

تمرين للعقل



  vpfa_iau@استمتع وشاركنا الصورة على حساب تويتر

تلوين
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  vpfa_iau@استمتع وشاركنا الحل على حساب تويتر

تمرين للعقل



سي

  vpfa_iau@استمتع وشاركنا الحل على حساب تويتر

  vpfa_iau@استمتع وشاركنا الصورة على حساب تويتر

متاهة



ةلكدراجةمد

يقنشمريكلف

سسادوخمقلت

مننبنايفنر

شاوجسمءؤات

ةرمحاةلوحل

رةيتكررريو

اصلحبصزاري

ظيللسمنسين

ندامةسمسمس

حج - شواء – كيرم – كبسة – دراجة – سيارة سباق – نظارة شمسية – 
لقيمات – دفتر تلوين – لندن – ريحان – فل – ليمون – سمسم - مخ – 

سنارة صيد – مصر – ملح - زر

كلمة السر هي ......................................................................

  vpfa_iau@استمتع وشاركنا الصورة على حساب تويتر

كلمة السر



خدمات ومبادرات



وزارة الرياضة

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

خدمات الوزارة

تطبيقات التوصيل عبر المنصات اإللكترونية المسجلة لدى الهيئة والتراخيص السارية 
لخدمة نقل الطرود

البوابة االلكترونية للقطاع الخاص

البوابة االلكترونية للقطاع العام

مساند

مسار

حساب المواطن

قوى

قياديات 

أجير

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

العمل عن بعد

برامج تطويرية في المجال الرياضي عن بعد )معهد إعداد القادة(

https://www.gsa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.citc.gov.sa/ar/services/licensing/Pages/Deliveryissuedlicenses.aspx
https://mlsd.gov.sa
https://www.mcs.gov.sa/ar/EServices/Pages/default.aspx
https://musaned.com.sa/ar
https://masar.gov.sa/Portal/Account/Login
https://www.ca.gov.sa
https://qiwa.sa
https://qyadiat.com/
https://ajeer.com.sa
https://mlsd.gov.sa
https://teleworks.sa/ar/jobs/
https://ldi.gsa.gov.sa


وزارة الصحة

تطبيق موعد  

تطبيق صحة

هيئة األدب والنشر والترجمة

هيئة المسرح والفنون األدبية

إثراء

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

مسك الخيرية

مبادرة أدب العزلة

مسابقة التأليف المسرحي

إثراء التواصل

مهارات المستقبل

مسك طريق المستقبل- عن بعد

مبادرة العطاء الرقمي

https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/cassystem.aspx
https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/sehha-app.aspx
https://engage.moc.gov.sa/isolation
https://engage.moc.gov.sa/theater
https://www.ithra.com/ar/ithra-connect
https://fs.mcit.gov.sa/ar/signup-jobseeker
https://misk.org.sa/fellowship/ar/services/misk-future-path-online-1-ar/
https://attaa.sa


صندوق تنمية الموارد البشرية ) هدف(

منصة تسعة أعشار

وزارة الداخلية

وزارة المالية

وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة العدل

covid19 هاكاثون

أبشر 

البوابة االلكترونية

الخدمات اإللكترونية

الخدمات االلكترونية ) العدل عن بعد(

covid19 هاكاثون

تراضي

المزاد االلكتروني

الموثق

https://910ths.sa
https://www.absher.sa/portal/landing.html
https://www.mof.gov.sa/Pages/default.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/default.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/pages/default.aspx
https://covid19saudihackathon.com
https://taradhi.moj.gov.sa
https://emazad.sa/home/running
https://apps.apple.com/app/id1447415144


وزارة التجارة

الخدمات االلكترونية

وزارة الشؤون البلدية والقروية

معهد اإلدارة العامة

الخدمات اإللكترونية

إثرائي

https://mci.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://www.momra.gov.sa/e-services
https://ethrai.sa


إعداد وتنفيذ إدارة التواصل والتنمية
بــوكـــالة الجامـعة لشــؤون الطالبـــات

أ.ابتسام بنت عبدالله السالم

أ.هدى بنت حمد العبدالعظيم

أ.فاطمة بنت عبدالله الملحم

أ.فاطمة بنت أحمد الغامدي

أ.ندى بنت محمد الحسين

أ.أسماء بنت زيد الشمري

أ. منال عبدالرحيم عسكر
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