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التقـرير السـنوي األعالمي

لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير
للعام الدراسي  1438 - 1437هـ

التقرير السنوي األعالمي
لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير
للعام الدراسي  1438 - 1437هـ

عميد الكلية
د  /يوسف بن محمد المهوس

التحرير والمراجعة
عبـــداهلل بن إبراهـــــــيم الدامــــغ
عبدالوهاب بن محمد السويلم

التصوير
الوهيب
أحمـــــــد بن عبدالعزيز
ّ

األشراف العام
عبداهلل بن عبدالرحمن السعيد

الموقع اإللكتروني
وليـــــــــــد بن عــــلي الهـــــــــــاللي

التصميم
المنـــاع
ناصــــــــــر بن محــــــــمد
ّ

التقرير السنوي 1438

كلمة عميد الكلية
الحمد لله وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده  ،أما بعد :
فيسعدنا أن نضع بني أيديكم تقريرا ً مصورا ً يحيك شيئاً يسريا ً من مسرية ومنجزات كلية العلوم والدراسات
اإلنسانية بحوطة سدير  ،خالل العام الدرايس  1438- 1437هـ  ،الهدف من هذا التقرير توثيق مسرية
مرحلة مهمة من مراحل التطور والنمو العلمي واآلكادميي يف جميع املجاالت الجامعية  ( :التعليم -
البحث العلمي  -خدمة املجتمع )  ،والذي تشاهدونه يف هذا التقرير هو امتداد لحراك علمي وعميل
متميز يف كافة األصعدة بجامعة املجمعة التي تترشف كليتنا بانتامئها إليها .
كلية حوطة سدير يعمل فيها رجال ونساء مخلصون ومحبون ملهنتهم وعملهم ويقدمون مناذج مرشقة
ومرشفة عىل كافة االصعدة  ،سوء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو املوظفني واملوظفات أو حتى عامل
وعامالت الصيانة والنظافة  ،وهذا أهم أعمدة النجاح والتميز الذي حظيت به الكلية بعد توفيق الله
وفضله .

							
							

عميد الكلية
د /يوسف بن محمد املهوس
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التقرير السنوي 1438

رسم بياني لبرامج وفعاليات الكلية للعام الدراسي الجامعي  1438- 1437هـ
فعاليات الطالبات

180

أنشطة متنوعة

160

84
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264

100
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60

فعالية

الدورات التدريبية

40

الزيارات

اإلجتماعات

ورش عمل

20
0

فعاليات الطالب 180

األنشطة

الدورات التدريبية

اإلجتماعات

الزياات

ورش العمل

أنشطة مختلفة

العدد

45

25

33

23

138

يحــتوي التقــرير

يحــتوي التقــرير

عــدد الفـعــاليات

عــدد الفـعــاليات

عـــلى أكـــــــــثر

عـــلى أكـــــــــثر

ألقســام الطــالب

ألقسام الطالبات

صـــــور توثيقـــية

برنامــج وفعـالية

برنامــج وفعـالية

برنامــج وفعـالية

8000
أكثر من

صور توثيقية تم إلتقاط خالل العام
الدراسي الجامعي  1438 - 1437هـ

180 264 280

84
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الوكاالت

التقرير السنوي 1438

مع بداية العام الجامعي الجديد ،الكلية تستقبل طالبها المستجدين بشعار
(يا يحيى خذ الكتاب بقوة)

الوكالة

10

الشؤون التعليمية

الوحدة

وحدة العالقات العامة والتوثيق

الخدمات وحقوق
الطالب

التاريخ

 1437/12/16هـ

الخدمات وحقوق الطالب

المكان

بهو الكلية

التقرير السنوي 1438

استقبال الطالب المستجدين لليوم الثاني واستخراج البطاقات الجامعية لهم.
الوكالة الشؤون التعليمية
الوحدة

الخدمات وحقوق
الطالب

الخدمات وحقوق
المقدم
الطالب

أقامت وحدة التعليم اإللكتروني دورة للطالب المستجدين عن كيفية التعامل مع
المقررات اإللكترونية التي تدرس عن بعد
الوكالة الشؤون التعليمية
الوحدة

التعليم
االلكتروني

المقدم د .محمد مدحت

التاريخ

 1437/12/17هـ

التاريخ

 1437/12/25هـ

الموقع

بهو الكلية

الموقع

قاعة التشريفات

ً
سابقا
تكريم معالي مدير الجامعة لوكيل الكلية لشؤون الطالب
الدكتور عادل بن عبدالرحمن العليان .
الوكالة

شؤون الطالب

فعاليات أسبوع اإلرشاد االكاديمي بوحدة دعم الطالب تحت شعار
(اإلرشاد األكاديمي مسؤولية الجميع).
الوكالة الشؤون التعليمية

الوحدة

الكلية

الوحدة

دعم الطالب

المقدم

الكلية

المقدم

دعم الطالب

التاريخ

 1438/1/4هـ

التاريخ

 1438/1/8هـ

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

قاعة التشريفات

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1438

انطالق فعاليات أسبوع اإلرشاد االكاديمي بأقسام الكلية.
الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

دعم الطالب

المقدم

د .جالل الصديق

التاريخ

 1438/1/8هـ

الموقع

قاعة التشريفات

انطالق فعاليات (أسبوع المكتبة) بالكلية.
الوكالة

الدراسات العليا
والبحث العلمي

وحدة دعم الطالب تقيم لقاء للطالب بعنوان (حقوق وواجبات الطالب الجامعي)
ضمن فعاليات أسبوع اإلرشاد األكاديمي.
الوكالة الشؤون التعليمية

الوحدة

المكتبة

الوحدة

دعم الطالب

المقدم

المكتبة

المقدم

د .جالل الصديق

التاريخ

 1438/1/8هـ

التاريخ

 1438/1/9هـ

الموقع

المكتبة

الموقع

قاعة دراسية
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وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1438

مجموعة من طالب الكلية المستجدين يحضرون اللقاء السنوي
للطلبة المستجدين مع معالي مدير الجامعة.

أقامت وحدة دعم الطالب دورة بعنوان
(دور الطالب اتجاه مرشده األكاديمي)،ضمن فعاليات أسبوع اإلرشاد األكاديمي.

الوكالة

وكالة الكلية
لشؤون الطالب

الوكالة

الشؤون
التعليمية

الوحدة

االنشطة الطالبية

الوحدة

دعم الطالب

المقدم

الطالب

المقدم

د .جالل الصديق

التاريخ

 1438/1/10هـ

التاريخ

 1438/1/10هـ

الموقع

قاعة دراسية

الموقع المدينة الجامعية

أقامت وحدة دعم الطالب لقاء تعريفي باألنشطة التي تقدمها الجامعة والكلية
لطالبها ،ضمن فعاليات أسبوع اإلرشاد األكاديمي.

استمرار فعاليات (أسبوع المكتبة) بالكلية بالتعاون مع المكتبة المركزية بالجامعة.

الوكالة

شؤون الطالب

الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

دعم الطالب

الوحدة

دعم الطالب

المقدم

أ .طارق العمر

المقدم

المكتبة

التاريخ

 1438/1/10هـ

التاريخ

 1438/1/11هـ

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

المكتبة

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1438

أقامت وحدة دعم الطالب ورشة عمل عن (الخدمات التي تقدمها وحدة دعم
الطالب لطالبها) ،ضمن فعاليات أسبوع اإلرشاد األكاديمي.

استمرار فعاليات (أسبوع المكتبة) بالكلية بالتعاون مع المكتبة المركزية بالجامعة.
الوكالة

الدراسات العليا
والبحث العلمي

الوحدة

دعم الطالب

الوحدة

المكتبة

المقدم

د .عوض اهلل
الحسين

المقدم

المكتبة

التاريخ

 1438/1/11هـ

التاريخ

 1438/1/12هـ

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

المكتبة

الوكالة الشؤون التعليمية

أقامت وحدة التدريب دورة بعنوان (تدريب المدربين . )TOT
الوكالة الجودة والتطوير
الوحدة

التدريب

المقدم د .مبارك منصور
التاريخ

 1438/1/15هـ

الموقع

قاعة التشريفات

14

أقامت وحدة األنشطة الطالبية بالتعاون مع مركز االبتكار بالجامعة دورة بعنوان
(كيف تصبح مبتكرًا).
الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم د .بخيت الرشيدي
التاريخ

 1438/1/17هـ

الموقع قاعة التشريفات

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1438

انطالق دوري األقسام لكرة القدم بين قسمي الدراسات اإلسالمية و الرياضيات
على مالعب منتزه الملك سلمان

أنطالق مباراة بين قسمي إدارة األعمال واإلنجليزي ضمن دوري األقسام الذي
تنظمه وحدة األنشطة الطالبية

الوكالة

شؤون الطالب

الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

االنشطة الطالبية

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

الطالب

المقدم

الطالب

التاريخ

 1438/1/23هـ

التاريخ

 1438/1/24هـ

الموقع

ملعب منتزه
الملك سلمان

الموقع

ملعب منتزه
الملك سلمان

وحدة األنشطة الطالبيه بأقسام الطالبات تقيم-حملة قيمتك بأخالقك.
الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

الطالبات

انعقاد المجلس االستشاري الطالبي األول بالكلية.
الوكالة الشؤون التعليمية
الوحدة

الشؤون التعليمية

المقدم د .عبيد الدوسري

التاريخ

 1438/1/29هـ

التاريخ

 1438/1/29هـ

الموقع

قسم الطالبات

الموقع

قاعة التشريفات

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1438

اختتمت بطولة األقسام لكرة القدم بفوز قسم الدراسات اإلسالمية على قسم
اإلنجليزي بنتيجة  2-1بحضور وكيل الكلية لشؤون الطالب.
الوكالة

شؤون الطالب

أقامت وحدة دعم الطالب بالتعاون مع وحدة التدريب دورة تدريبية للطالب
بعنوان(:فن القيادة).
الوكالة الشؤون التعليمية

الوحدة

االنشطة الطالبية

الوحدة

دعم الطالب

المقدم

الطالب

المقدم

د .جمال حالوة

التاريخ

 1438/2/3هـ

التاريخ

 1438/2/20هـ

الموقع

ملعب منتزه
الملك سلمان

الموقع

قاعة دراسية

أقامت وحدة دعم الطالب دورة تدريبية بعنوان:
(اإلدمان اإللكتروني أعراضه ووسائله وطرق عالجه).
الوكالة الشؤون التعليمية

أقامت وحدة التعليم اإللكتروني بأقسام الطالبات ورشة عمل بعنوان(:أداة معالج
تصميم تعليمي.
الوكالة الشؤون التعليمية

الوحدة

دعم الطالب

المقدم

د .جالل الصديق

التاريخ

 1438/2/20هـ

التاريخ

الموقع

قاعة دراسية

الموقع قسم

16

الوحدة

التعامالت
االلكترونية

المقدم أ  .سارة الرويشد

وحدة العالقات العامة والتوثيق

 1438/2/20هـ
الطالبات

التقرير السنوي 1438

أقامت وحدة دعم الطالب ورشة عمل للطالب بعنوان(:مهارات البحث العلمي).
الوكالة الشؤون التعليمية

وحدة األنشطة الطالبية مع عدد من طالب الكلية يزورون مكتبة سدير الوثائقية
بمركز عبداهلل أبابطين الثقافي.
الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

دعم الطالب

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

د .عبدالعزيز
الحمدان

المقدم

الطالب

التاريخ

 1438/2/21هـ

التاريخ

 1438/2/24هـ

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

مكتبة سدير
الوثائقية

وحدة الحقوق والخدمات الطالبية تقيم برنامج لمدة أسبوع للطالب تحت شعار:
اعرف حقك..نحن في خدمتك.
الوكالة

شؤون الطالب

الحقوق والخدمات
الوحدة
االنسانية

أقامت وحدة دعم الطالب دورة تدريبية للطالب عن الصحة النفسية-مشاكلها
وطرق عالجها.
الوكالة الشؤون التعليمية
الوحدة

دعم الطالب

المقدم

د .عبدالعزيز
الحمدان

المقدم

د .جالل الصديق

التاريخ

 1438/2/27هـ

التاريخ

 1438/2/27هـ

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

قاعة دراسية

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1438

استمرار برنامج  (:اعرف حقك-نحن في خدمتك)
الذي تقيمه وحدة حقوق وخدمات الطالب.

أقامت وحدة القياس والتقويم في وكالة الجودة والتطوير ورشة عمل
بعنوان(:بنوك األسئلة).

الوكالة

شؤون الطالب

الوكالة الجودة والتطوير

الوحدة

حقوق وخدمات
الطالب

الوحدة القياس والتقويم

المقدم

حقوق وخدمات
الطالب

المقدم

د .محمود ثروة

التاريخ

 1438/2/28هـ

التاريخ

 1438/2/29هـ

الموقع

مرافق الكلية

الموقع

قاعة التشريفات

بداية انطالق االختبارات الفصلية للمقررات اإللكترونية.
الوكالة الشؤون التعليمية
الوحدة

الكلية

المقدم

التعليم
اإللكتروني

المراجعة الداخلية للبرامج األكاديمية من قبل وكالة الجودة والتطوير لقسمي
الرياضيات وإدارة األعمال.
الوكالة الجودة والتطوير
الوحدة

الجودة والتطوير

المقدم االعتماد االكاديمي

التاريخ

 1438/3/5هـ

التاريخ

 1438/3/8هـ

الموقع

معمل الحاسب

الموقع

قسم الرياضيات
وإدارة االعمال
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أقامت وحدة البحث العلمي دورة تدريبية بعنوان كيفية إعداد الورقة البحثية.
الوكالة

الدراسات العليا
والبحث العلمي

الوحدة

البحث العلمي

المقدم د .يوسف مجدي

أقامت وحدة دعم الطالب دورة بعنوان كيفة االستفادة من المكتبة الرقمية.
الوكالة الشؤون التعليمية
الوحدة

دعم الطالب

المقدم د أسامة خميس

التاريخ

 1438/3/8هـ

التاريخ

 1438/3/16هـ

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

قاعة التشريفات

الوكالة

الدراسات العليا
والبحث العلمي

الوحدة

خدمة المجتمع
والعالقات العامة

انطالق المعرض الصحي بالكلية بحضور رئيس مركز حوطة سدير ومدراء الدوائر الحكومية.

خدمة المجتمع
المقدم
والعالقات العامة
التاريخ

 1438/3/19هـ

الموقع

بهو الكلية

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1438

لجنة التنمية االجتماعية األهلية بحوطة سدير تنفذ برنامج األستاذ أحمد السالمة
لوقاية المجتمع من المخدرات (نبراس) بالكلية.

بداية اختبارات مقررات اإلعداد العام للفصل الدراسي األول.

الوكالة

الدراسات العليا
والبحث العلمي

الوكالة

الشؤون
التعليمية

الوحدة

خدمة المجتمع

الوحدة

الكلية

المقدم

لجنة اإلختبارات

التاريخ

 1438/3/21هـ

التاريخ

 1438/4/10هـ

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

ا لمسر ح

لجنة التنمية
المقدم
االجتماعية  -نبراس

أقامت وحدة األنشطة الطالبية بقسم الطالبات ورشة عمل بعنوان
(اختبر ذكائك)بحضور وكيلة الكلية د/نورة الشهري.
الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

األنشطة

جولة وكيل الكلية للشؤون التعليمية لتفقد سير االختبار
الوكالة الشؤون التعليمة
الوحدة

الشؤون التعليمة

المقدم د .عبيد الدوسري

التاريخ

 1438/4/12هـ

التاريخ

 1438/4/17هـ

الموقع

بهو الكلية

الموقع

ا لمسر ح
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التقرير السنوي 1438

أقامت وحدة المكتبة ووحدة الخدمات والحقوق الطالبية برنامج بعنوان
(الطباخ الماهر).

محاضرة بعنوان «وقفات فكرية»

الوكالة

الدراسات العليا
والبحث العلمي

الوكالة

عمادة الكلية

الوحدة

المكتبة
والحقوق الطالبية

الوحدة

التوعية الفكرية

المقدم

األنشطة

د .نورة الشهري و
المقدم
الداعية ثريا السيف

التاريخ

 1438/4/19هـ

التاريخ

 1438/3/26هـ

الموقع

قسم الطالبات

الموقع

المسرح

أقامت وحدة التعليم اإللكتروني بالتعاون مع وحدة التدريب
لقاء تعريفي للطالب المستجدين عن نظام إدارة التعلم .D2L

دورة بعنوان «إعداد االختبار التحصيلي وفقًا لمستويات بلوم»
الوكالة الشؤون التعليمية
الوحدة

الشؤون التعليمية

المقدم

أ .مضاوي
الحسين

التاريخ

 1438/3/28هـ

الموقع

قسم الطالبات

الوكالة الشؤون التعليمية
الوحدة

التعليم
االلكتروني

المقدم د .محمد مدحت
التاريخ

1438/5/10

الموقع قاعة التشريفات

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1438

الكلية تستقبل طالبها في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1437-1438
الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

الخدمات والحقوق
الطالبية

الخدمات والحقوق
المقدم
الطالبية
التاريخ

 1438/5/9هـ

الموقع

مقر الكلية

الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

الخدمات والحقوق
الطالبية

الكلية تحتفي بطالبها الخريجين للفصل الدراسي األول من العام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٧هـ وتتمنى لهم دوام التوفيق.

الخدمات والحقوق
المقدم
الطالبية
التاريخ

 1438/5/11هـ

الموقع

بهو الكلية
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التقرير السنوي 1438

أقيمت دورة تدريبية للطالب المستجدين بعنوان «كيفية التأقلم مع البيئة
الجامعية» ،وذلك ضمن برامج اليوم المفتوح لإلرشاد األكاديمي.
الوكالة الشؤون التعليمية

أقامت وحدة األنشطة الطالبية بأقسام الطالبات حفل استقبال الطالبات المستجدات.
الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

دعم الطالب

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

د .جالل الصديق

المقدم

األنشطة

التاريخ

 1438/5/18هـ

التاريخ

 1438/5/19هـ

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

أقسام الطالبات

دورة بعنوان(إبداع رغم الضغوط) ضمن برامج وحدة دعم الطالب بالتعاون مع
وحدة التدريب بالكلية.
الوكالة الشؤون التعليمية
الوحدة

دعم الطالب

المقدم

د .جالل الصديق

محاضرة علمية بعنوان (طرق التدريس)
الوكالة الشؤون التعليمية
الوحدة

الشؤون التعليمية

المقدم أ.د .مجدي يوسف

التاريخ

 1438/5/29هـ

التاريخ

 1438/5/29هـ

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

قاعة التشريفات

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1438

مشاركة الكلية بالتعاون مع بلدية حوطة سدير في زراعة شتالت الطلح في منتزه أبا القلمان البري.
الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

األنشطة

التاريخ

 1438/6/2هـ

الموقع

منتزة أبا لقمان
البري

أقامت وحدة دعم الطالب دورة للطالب بعنوان شبكات التواصل االجتماعي
وتأثيرها على سلوكيات أبنائنا
الوكالة الشؤون التعليمية
الوحدة

دعم الطالب

أقامت وحدة القياس والتقويم ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بعنوان «نواتج
التعلم».
الوكالة الجودة والتطوير
الوحدة القياس والتقويم

المقدم

د .جالل الصديق

المقدم

د .أحمد المبارك

التاريخ

 1438/6/2هـ

التاريخ

 1438/6/7هـ

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

قاعة التشريفات
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التقرير السنوي 1438

انطالق دوري التنس والبلياردو بالكلية تحت إشراف وحدة األنشطة الطالبية.

أقامت وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي ندوة علمية ألعضاء هيئة
التدريس عن البحث العلمي

الوكالة

شؤون الطالب

الوكالة

الدراسات العيا
والبحث العلمي

الوحدة

االنشطة الطالبية

الوحدة

الدراسات العيا
والبحث العلمي

المقدم

األنشطة

المقدم

د.جعفر الشريف

التاريخ

 1438/6/8هـ

التاريخ

 1438/6/9هـ

الموقع

الصالة الرياضية

الموقع

قاعة التشريفات

استمرار دوري التنس والبلياردو لليوم الثاني تحت إشراف وحدة األنشطة الطالبية.
الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

األنشطة

أقامت وكالة الكلية للشؤون التعليمية محاضرة علمية ألعضاء هيئة التدريس
بعنوان طرق وضع االختبارات النموذجية.
الوكالة الشؤون التعليمية
الوحدة

عمادة الكلية

المقدم أ.د .مجدي يوسف

التاريخ

 1438/6/10هـ

التاريخ

 1438/6/14هـ

الموقع

الصالة الرياضية

الموقع

قاعة التشريفات

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1438

نظمت وحدة األنشطة الطالبية زيارة لمعرض حياتك أمانة الذي يقيمه مرور حوطة سدير ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي.
الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

األنشطة

التاريخ

 1438/6/17هـ

الموقع

المعهد المهني

االحتفاء بتخريج 18مدربا معتمدا من أعضاء هيئة التدريس بـالكلية حصلوا على شهادات معتمدةTOTضمن برنامج قدمته وكالة الجودة بالكلية.
الوكالة الجودة والتطوير
الوحدة

الجودة والتطوير

المقدم الجودة والتطوير
التاريخ

 1438/6/17هـ

الموقع

قاعة التشريفات
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التقرير السنوي 1438

قامت وحدة خدمة المجتمع بالكلية بزيارة للجمعية الخيرية لأليتام «إنسان»
بمحافظة المجمعة.

تتويج الطالب محمد عطيف بالمركز األول واألستاذ بدر الموسى بالمركز الثاني في
نهائي بطولة الكلية للبلياردو.

الوكالة

الدراسات العيا
والبحث العلمي

الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

خدمة المجتمع

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

خدمة المجتمع

المقدم

األنشطة

التاريخ

 1438/6/9هـ

التاريخ

 1438/6/20هـ

الموقع

جمعية األيتام
(إنسان)

الموقع

الصالة الرياضية

أقامت وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية ندوة علمية بعنوان
التلوث وآثاره الصحية واالقتصادية.

انطالق دوري سداسيات كرة القدم بالكلية بإشراف وحدة األنشطة الطالبية.

الوكالة

الدراسات العيا
والبحث العلمي

الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

الدراسات العيا
والبحث العلمي

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم أ.د .مجدي يوسف

المقدم

األنشطة

التاريخ

 1438/6/22هـ

التاريخ

 1438/6/22هـ

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

ملعب الكلية

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1438

أقامت وحدة خدمة المجتمع بالكلية محاضرة بعنوان القيادة بالكارزما مفتاح
النجاح حضرها عدد من قيادات الدوائر الحكومية بالمنطقة وقيادات الكلية.

أقامت وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بالتعاون مع وحدة التدريب
لقاء «الخريطة الذهنية لعلم العقيدة».

الدراسات العليا
والبحث العلمي

الوكالة

الدراسات العليا
والبحث العلمي

خدمة المجتمع
الوحدة
والتعليم المستمر

الوحدة

الشؤون العلمية

المقدم

د .عبداهلل
السويكت

المقدم

د .زياد العامر

التاريخ

 1438/6/23هـ

التاريخ

 1438/6/16هـ

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

قاعة التشريفات

الوكالة

أقامت وحدة ضمان الجودة بالتعاون مع وحدة التدريب لقاء تعريفي حول
المراجعة الداخلية .
وكالة الكلية
الوكالة
للجودة والتطوير

ضمن بطولة دوري سداسيات كرة القدم أقيمت مباراة نصف النهائي بين
القيصومة والباطن ،ومباراة أخرى لنصف النهائي بين فريقي تمير والساحل
الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

ضمان الجودة

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

د .ياسر محمد
عبدالغني

المقدم

األنشطة

التاريخ

 1438/6/14هـ

التاريخ

 1438/6/28هـ

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

ملعب الكلية

28

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1438

أقامت وحدة خدمة المجتمع بالكلية بالتعاون مع مركز المنهاج لإلشراف والتدريب
ندوة بعنوان «ليدبروا آياته ،كما تم نقل الندوة لقسم الطالبات.

أقيم نهائي بطولة سداسيات كرة القدم بالكلية بين فريقي تمير والقيصومة،
انتهت بفوز فريق القيصومة وتتويجه بالبطولة.

الوكالة

الدراسات العليا
والبحث العلمي

الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

خدمة المجتمع
والتعليم المستمر

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم د .محمد المفدى

المقدم

األنشطة

التاريخ

 1438/6/29هـ

التاريخ

 1438/6/29هـ

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

ملعب الكلية

أقامت وحدة دعم الطالب بالكلية بالتعاون مع وحدة التدريب دورة للطالب بعنوان
«تقدير الذات».
الوكالة الشؤون التعليمية

وفد من طالب الكلية يزورون المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي بالرياض،
ويطلعون على جناح جامعة المجمعة.
الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

دعم الطالب

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

د .جالل الصديق

المقدم

األنشطة

التاريخ

 1438/7/14هـ

التاريخ

 1438/7/19هـ

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

معرض التعليم
العالي الرياض

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1438

أقامت وكالة الكلية للدراسات العليا ندوة بعنوان
«مصادر الثلوث وآثاره البيئية»

أقامت وكالة الكلية لشؤون الطالب مسابقة ثقافية بين األقسام بعنوان
«اختبر معلوماتك»

الوكالة

الدراسات العليا
والبحث العلمي

الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

الدراسات العليا
والبحث العلمي

الوحدة

شؤون الطالب

المقدم أ.د .مجدي يوسف

المقدم

األنشطة

التاريخ

 1438/6/22هـ

التاريخ

 1438/7/20هـ

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

بهو الجامعة

الطالب/محمد صديق يلقي كلمة توعوية بعنوان «فويل للمصلين»
ضمن برامج وحدة األنشطة الطالبية بالكلية
الوكالة

شؤون الطالب

أقامت وحدة دعم الطالب بالتنسيق مع وحدة التدريب بالكلية
دورة تدريبية للطالب بعنوان « تقدير الذات»
الوكالة الشؤون التعليمية

الوحدة

االنشطة الطالبية

الوحدة

دعم الطالب

المقدم

الطالب
محمد الصديق

المقدم

د .جالل الصديق

التاريخ

 1438/7/21هـ

التاريخ

 1438/7/14هـ

الموقع

مصلى الكلية

الموقع

قاعة دراسية
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التقرير السنوي 1438

أقامت وحدة دعم الطالب بالكلية دورة تدريبية للطالب عن
«الصحة النفسية مشاكلها وطرق عالجها»
الوكالة الشؤون التعليمية

أقامت وكالة شؤون الطالب بالكلية مسابقة ثقافية بين األقسام بعنوان
« حفظ الذكر»
الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

دعم الطالب

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

د .جالل الصديق

المقدم

األنشطة

التاريخ

 1438/7/15هـ

التاريخ

 1438/7/22هـ

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

قاعة دراسية

وصل منتخب الكلية إلى نصف نهائي بطولة معالي مدير جامعة المجمعة لكرة
القدم وذلك بعد تغلبه على منتخب كلية الغاط بنتيجة .0_2
الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

األنشطة

أقامت وحدة دعم الطالب بالتعاون مع وحدة التدريب بالكلية
دورة تدريبية للطالب بعنوان « فن التفاوض».
الوكالة الشؤون التعليمية
الوحدة

دعم الطالب

المقدم د .محمد الخليفة

التاريخ

 1438/7/22هـ

التاريخ

 1438/7/23هـ

الموقع

مالعب الجامعة

الموقع

قاعة دراسية
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التقرير السنوي 1438

مركز تطوير األداء األكاديمي بالكلية يقيم ورشة عمل بعنوان «التطوير األكاديمي»

أقامت وكالة الكلية لشؤون الطالب مسابقة ثقافية للطالب بعنوان «تحدي
الكتابة».

الوكالة الجودة والتطوير

الوكالة

شؤون الطالب

مركز تطوير األداء
الوحدة
األكاديمي

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

د .أحمد المبارك

المقدم

األنشطة

التاريخ

 1438/7/28هـ

التاريخ

 1438/8/4هـ

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

قاعة دراسية

الوكالة

شؤون الطالب

الوحدة

االنشطة الطالبية

المقدم

األنشطة

التاريخ

 1438/8/7هـ

الموقع

بهو الكلية

حفل ختام األنشطة الطالبية بحضور العميد والوكالء ومدير اإلدارة ورؤساء الوحدات
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األقسام

التقرير السنوي 1438

قسم الرياضيات يستقبل طالبه المستجدين للفصل األول
من العام الجامعي 1437/1438هـ.

قسم إدارة األعمال يستقبل طالبه المستجدين للفصل األول
من العام الجامعي 1437/1438هـ.

قسم الرياضيات

القسم

إدارة األعمال

القسم

المقدم

د .يزيد الفليح

المقدم د .محمود شحاته

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

قاعة دراسية

التاريخ

 1437/12/16هـ

التاريخ

 1437/12/16هـ

الوقت

 9صباحًا

الوقت

 10صباحًا

قسم الدراسات اإلسالمية يستقبل طالبه المستجدين للفصل األول
من العام الجامعي 1437/1438هـ.

أقام قسم إدارة األعمال ورشة عمل بعنوان (الممارسات التعليمية الفاعلة).
القسم

القسم الدراسات االسالمية

إدارة االعمال

المقدم د .رشيد المزيني

المقدم د .جعفر الشريف
الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

قاعة دراسية

التاريخ

 1438/1/2هـ

التاريخ

 1437/12/16هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 11صباحًا
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التقرير السنوي 1438

تكريم معالي مدير الجامعة لرئيس قسم إدارة األعمال سابقًا
الدكتور/جعفر الشريف.

قسم اللغة اإلنجليزية يستقبل طالبه المستجدين للفصل األول
من العام الجامعي 1437/1438هـ.
القسم

اللغة االنجليزية

القسم

الكلية

المقدم

د .مراد الشبول

المقدم

الكلية

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1437/12/16هـ

التاريخ

 1438/1/4هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 11صباحًا

القسم

الكلية

المقدم

الكلية

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1438/1/4هـ

الوقت

 11صباحًا

ً
سابقا الدكتور /زياد بن حمد العامر .
تكريم معالي مدير الجامعة لرئيس قسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة
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التقرير السنوي 1438

فعاليات أسبوع اإلرشاد األكاديمي بقسم الدراسات اإلسالمية.
القسم

القسم الدراسات االسالمية
المقدم

د .زياد العامر

فعاليات أسبوع اإلرشاد األكاديمي بقسم الرياضيات.
الرياضيات

المقدم د .محمود شحاته

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1438/1/8هـ

التاريخ

 1438/1/8هـ

الوقت

 9صباحًا

الوقت

 10صباحًا

قسم الرياضيات يقيم دورة عن نظام التعليم اإللكتروني ضمن فعاليات
(أسبوع اإلرشاد األكاديمي).
القسم

قسم الدراسات اإلسالمية يقيم لقاء بعنوان
(الخطة الدراسية  +دليل األعذار القهرية) ضمن فعاليات أسبوع اإلرشاد األكاديمي
القسم الدراسات االسالمية

الرياضيات

المقدم د .محمد مدحت

المقدم

د .عادل العليان

الموقع

معمل الحاسب

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1438/1/9هـ

التاريخ

 1438/1/9هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 9صباحًا
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التقرير السنوي 1438

قسم اللغة اإلنجليزية يقيم لقاء للطالب ضمن فعاليات
(أسبوع اإلرشاد األكاديمي)

أقام قسم الرياضيات ورشة عمل عن أهمية اإلرشاد األكاديمي ودوره في تحسين
تحصيل الطالب ،ضمن فعاليات أسبوع اإلرشاد األكاديمي
الرياضيات

القسم

اللغة االنجليزية

القسم

المقدم

د .مراد الشبول

المقدم د .محمود شحاته

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

قاعة دراسية

التاريخ

 1438/1/9هـ

التاريخ

 1438/1/11هـ

الوقت

 11صباحًا

الوقت

 9صباحًا

أقام قسم الدراسات اإلسالمية لقاء تعريفي للطالب
(برسالة القسم ،ورؤيته ،وأهدافه)،ضمن فعاليات أسبوع اإلرشاد األكاديمي.
القسم الدراسات االسالمية

أقامت وحدة الجودة بقسم إدارة األعمال ورشة عمل بعنوان
(معايير الجودة واالعتماد األكاديمي).
القسم

ادارة االعمال

المقدم

د .عادل التركي

المقدم د .محمد المجلي

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1438/1/12هـ

التاريخ

 1438/1/16هـ

الوقت

 9صباحًا

الوقت

 10صباحًا
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التقرير السنوي 1438

أقام قسم إدارة األعمال ورشة عمل للطالب بعنوان
«تحديد المسارات داخل القسم».

قسم إدارة األعمال يقيم ورشة عمل عن (أنماط الطالب وكيفية التعامل معها).

القسم

إدارة االعمال

القسم

إدارة االعمال

المقدم

د .يزيد الفليح

المقدم

د .رافع الرويضان

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1438/1/29هـ

التاريخ

 1438/2/8هـ

الوقت

 9صباحًا

الوقت

 9صباحًا

أقام قسم اللغة اإلنجليزية ورشة عمل للطالب بعنوان:
(التعثر األكاديمي -األسباب والحلول).

لقاء للطالب المتميزين والمتعثرين بالقسم بعنوان:
أقام قسم اللغة اإلنجليزية
ً
(التدريس النظير).
القسم

اللغة االنجليزية

القسم

اللغة االنجليزية

المقدم

د .أحمد ياسين

المقدم

اللغة االنجليزية

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1438/2/10هـ

التاريخ

 1438/2/21هـ

الوقت

 11صباحًا

الوقت

 10صباحًا
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التقرير السنوي 1438

أقام قسم اللغة اإلنجليزية بالتعاون مع وحدة األنشطة الطالبية بأقسام الطالبات
حملة بعنوان( :الوقاية من سرطان الثدي).
القسم

اللغة االنجليزية
واالنشطة الطالبية

أقام قسم الدراسات اإلسالمية كلمة توعوية بمصلى الكلية ،
وذلك ضمن أنشطة القسم.
القسم الدراسات االسالمية

المقدم

قسم اللغة
االنجليزية

المقدم

الطالب  /محمد
صديق

الموقع

أقسام الطالبات

الموقع

مصلى الكلية

التاريخ

 1438/2/24هـ

التاريخ

 1438/3/7هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

بعد الصالة

أقام قسم الدراسات اإلسالمية بالتعاون مع وحدة التدريب
دورة بعنوان مهارات البحث العلمي.
الدراسات االسالمية
القسم
وحدة التدريب

ختام األنشطة بقسم اللغة اإلنجليزية
القسم

اللغة االنجليزية

المقدم

د .عبدالعزيز
الحمدان

المقدم

د .إحسان
عبدالقادر

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1438/3/7هـ

التاريخ

1438/3/30

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 11صباحًا
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التقرير السنوي 1438

دورة بعنوان «إدارة الوقت»

ورشة عمل بعنوان «اإلرشاد األكاديمي»
القسم

اللغة االنجليزية

القسم

الحاسب اآللي

المقدم

د .زهور

المقدم

أ .بيان غزالن

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

1438/3/29

التاريخ

1438/3/28

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 10صباحًا

Englesh club

برنامج بعنوان «غذائي صحتي «
القسم االنشطة الطالبية

القسم

اللغة االنجليزية

المقدم أ .بدرية العصيمي

المقدم

د .الكشيمي

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

1438/3/8

التاريخ

1438/3/8

الوقت

 9صباحًا

الوقت

 11صباحًا
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التقرير السنوي 1438

أقام قسم الرياضات يوم مفتوح لإلرشاد األكاديمي تم فيه استقبال الطالب
المستجدين وتكريم المتفوقين.

قسم اللغة اإلنجليزية يقيم لقاء إرشادي للطالب المستجدين بالقسم.
القسم

اللغة االنجليزية

المقدم قسم الرياضيات

المقدم

اللغة االنجليزية

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

قاعة دراسية

التاريخ

1438/5/18

التاريخ

1438/5/24

الوقت

 9صباحًا

الوقت

 10صباحًا

القسم

الرياضيات

قسم إدارة األعمال يقيم لقاء للطالب المستجدين بالقسم.

أقام قسم إدارة األعمال بالكلية ورشة عمل للطلبة الخريجين بعنوان كيف
«تصمم بحث علمي»

القسم

إدارة االعمال

القسم

إدارة االعمال

المقدم

إدارة االعمال

المقدم

د .جمال حالوة

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

قاعة دراسية

التاريخ

1438/5/25

التاريخ

1438/6/2

الوقت

 9صباحًا

الوقت

 11صباحًا
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التقرير السنوي 1438

لقاء مع الطالب؛
أقام قسم إدارة األعمال بالتعاون مع وحدة دعم الطالب
ً
لشرح دليل األعذار القهرية

المقدم

42

دعم الطالب

الموقع

وحدة العالقات العامة والتوثيق

قاعة دراسية

التاريخ

1438/6/13

إدارة االعمال

الوقت

 10صباحًا

التقرير السنوي 1438

أقام قسم الحاسب اآللي بالكلية حلقة نقاشية بعنوان
«العالم اإللكتروني وأثاره على سلوكياتنا وأفكارنا»

أقام قسم اللغة اإلنجليزية بالكلية دورة تدريبية بعنوان
دور الطالب في االعتماد األكاديمي.
القسم

اللغة االنجليزية

القسم

الحاسب اآللي

المقدم

د .أحمد ياسين

المقدم

الحاسب اآللي

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

أقسام الطالبات

التاريخ

1438/6/22

التاريخ

1438/6/27

الوقت

 9صباحًا

الوقت

 10صباحًا

أقام قسم إدارة األعمال بالكلية دورة تدريبية للطالب بعنوان
«دراسة جدوى المشروعات».

أقام قسم اللغة اإلنجليزية بالكلية لقاء أعضاء القسم بالطالب للحديث حول
اإلرشاد األكاديمي وأهميته.

إدارة األعمال

القسم

اللغة االنجليزية

القسم

المقدم

اللغة االنجليزية

المقدم د .محمد أبو صالح

الموقع

قاعة دراسية

الموقع

قاعة دراسية

التاريخ

1438/7/21

التاريخ

1438/7/22

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 11صباحًا
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اجتماع المجلس التشاوري الثالث

اجتماع وكيل الكلية للشؤون التعليمية بالوحدات التابعة للوكالة
القسم

الشؤون
التعليمية

القسم

عمادة الكلية

المقدم

الشؤون
التعليمية

المقدم

عمادة الكلية

الموقع

قاعة االجتماعات

الموقع

قاعة االجتماعات

التاريخ

1438/8/25

التاريخ

1438/8/25

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 10صباحًا

االجتماعات

التقرير السنوي 1438

لقاء عميد الكلية مع وكالة الكلية لشؤون الطالب.

مجلس الكلية يعقد اجتماعه األول في بداية العام الجامعي .1437/1438
المنفذ

عمادة الكلية

المنفذ

عميد الكلية

المقدم

د .يوسف
المهوس

المقدم

د .يوسف
المهوس

الموقع

قاعة االجتماعات

الموقع

مكتب العميد

التاريخ

 1437/11/28هـ

التاريخ

 1438/1/9هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 11صباحًا

اجتماع عميد الكلية مع وكالة الجودة والتطوير.

اجتماع عميد الكلية مع وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

المنفذ

عميد الكلية

المنفذ

عميد الكلية

المقدم

د .يوسف
المهوس

المقدم

د .يوسف
المهوس

الموقع

مكتب العميد

الموقع

مكتب العميد

التاريخ

 1438/1/11هـ

التاريخ

 1438/1/11هـ

الوقت

 11صباحًا

الوقت

 10صباحًا
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التقرير السنوي 1438

اجتماع عميد الكلية مع وكالة الكلية للشؤون التعليمية.

اجتماع عميد الكلية مع إدارة الكلية.
المنفذ

عمادة الكلية

المنفذ

عمادة الكلية

المقدم

د .يوسف
المهوس

المقدم

د .يوسف
المهوس

الموقع

مكتب العميد

الموقع

مكتب العميد

التاريخ

 1438/1/12هـ

التاريخ

 1438/1/12هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 10صباحًا

اجتماع عميد الكلية ومدير اإلدارة مع مدير األمن بالجامعة
ومدير وحدة األمن بالكلية.

اجتماع مجلس قسم إدارة األعمال بحضور عميد الكلية.

المنفذ

عمادة الكلية

المنفذ

إدارة االعمال

المقدم

د .يوسف
المهوس

المقدم

د .يوسف
المهوس

الموقع

مكتب العميد

الموقع

قاعة االجتماعات

التاريخ

 1438/1/18هـ

التاريخ

 1438/1/24هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 11صباحًا
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التقرير السنوي 1438

انعقاد المجلس التشاوري برئاسة عميد الكلية مع قيادات الكلية.

المقدم د .يوسف المهوس الموقع
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قاعة االجتماعات

التاريخ

 1438/1/24هـ

عمادة الكلية

الوقت

 10صباحًا

التقرير السنوي 1438

اجتماع وكيل الكلية للشؤون التعليمية
د.عبيد الدوسري برؤساء الوحدات التابعة للوكالة.

اجتماع مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بحضور عميد الكلية.
المنفذ

اللغة االنجليزية

المنفذ الشؤون التعليمية

المقدم

اللغة االنجليزية

المقدم الشؤون التعليمية

الموقع

قاعة االجتماعات

الموقع

قاعة االجتماعات

التاريخ

 1438/1/25هـ

التاريخ

 1438/1/28هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 9صباحًا

اجتماع رئيس وحدة العالقات العامة بأعضاء الوحدة
لمناقشة الخطة العامة للوحدة.

االجتماع األسبوعي لوحدة األنشطة الطالبية ووحدة الخدمات الطالبية.

االنشطة الطالبية
المنفذ
الخدمات الطالبية

المنفذ

عمادة الكلية

المقدم أ  .عبداهلل السعيد

المقدم

وكيل شؤون
الطالب

الموقع

قاعة االجتماعات

الموقع

مكتب االنشطة
الطالبية

التاريخ

 1438/2/3هـ

التاريخ

 1438/2/10هـ

الوقت

 11صباحًا

الوقت

 9صباحًا
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التقرير السنوي 1438

اجتماع العميد مع وكالة الكلية للجودة والتطوير
لمناقشة أنشطة الوحدات التابعة لها.

اجتماع وكيل الكلية للشؤون التعليمية برئيس ومنسقي وحدة الجدولة
واالختبارات لمناقشة مهام وأعمال الوحدة.

المنفذ

عمادة الكلية

المنفذ الشؤون التعليمية

المقدم

د .يوسف
المهوس

المقدم د .عبيد الدوسري

الموقع

مكتب االنشطة
الطالبية

الموقع

قاعة االجتماعات

التاريخ

 1438/2/23هـ

التاريخ

 1438/2/27هـ

الوقت

 9صباحًا

الوقت

 11صباحًا

اجتماع العميد ومدير اإلدارة مع مدير اإلدارة العامة للصحة المهنية
والبيئة للوقوف على استعدادات الكلية للسالمة.

اجتماع مدير اإلدارة برؤساء األقسام اإلدارية ورؤساء الوحدات والخدمات المساندة.
المنفذ

عمادة الكلية

المقدم

عميد الكلية

الموقع

مكتب مدير
األدراة

الموقع

مكتب العميد

التاريخ

 1438/2/10هـ

التاريخ

 1438/3/12هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 10صباحًا

المنفذ

إدارة الكلية

المقدم أ  .معجل المعجل
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التقرير السنوي 1438

انعقاد المجلس التشاوري الثاني برئاسة عميد الكلية.
المنفذ

عمادة الكلية

المقدم

د .يوسف
المهوس

اجتماع مدير اإلدارة برؤساء الوحدات اإلدارية وسكرتارية األقسام بشأن نظام
الخدمات اإللكترونية الجديد .
المنفذ

إدارة الكلية

المقدم أ .معجل المعجل

الموقع

قاعة االجتماعات

الموقع

قاعة االجتماعات

التاريخ

 1438/3/23هـ

التاريخ

 1438/4/12هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 10صباحًا

اجتماع عميد الكلية مع رئيس وأعضاء وحدة العالقات العامة واإلعالم لمناقشة
خطة الوحدة خالل الفصل القادم.

لقاء عميد الكلية بالطالب المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي األول  1438 - 1437هـ

المنفذ

إدارة الكلية

المنفذ

عمادة الكلية

المقدم

د .يوسف
المهوس

المقدم

د .يوسف
المهوس

الموقع

مكتب العميد

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1438/4/19هـ

التاريخ

 1438/4/3هـ

الوقت

 11صباحًا

الوقت

 10صباحًا
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التقرير السنوي 1438

اجتماع عميد الكلية د.يوسف بن محمد المهوس مع رؤساء األقسام العلمية
لمناقشة العملية العلمية خالل الفصل الثاني.

االجتماع الدوري لمجلس الكلية بحضور العميد والوكالء ورؤساء األقسام.

المنفذ

عمادة الكلية

المنفذ

عمادة الكلية

المقدم

عميد الكلية

المقدم

عميد الكلية

الموقع

مكتب العميد

الموقع

قاعة اإلجتماعات

التاريخ

 1438/5/10هـ

التاريخ

 1438/5/29هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 10صباحًا

وكيل الكلية للشؤون التعليمية يترأس اجتماع لجنة االختبارات
بالكلية لوضع خطة لالختبارات النهائية.

اجتماع وكيل الكلية للشؤون التعليمة د .عبيد الدوسري برؤساء الوحدات التابعة
للوكالة لمناقشة اإلنجازات.

المنفذ الشؤون التعليمية

المنفذ الشؤون التعليمية
المقدم

وكيل الشؤون
التعليمية

المقدم

وكيل الشؤون
التعليمية

الموقع

قاعة اإلجتماعات

الموقع

قاعة اإلجتماعات

التاريخ

 1438/6/20هـ

التاريخ

 1438/7/26هـ

الوقت

 11صباحًا

الوقت

 11صباحًا
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الزيارات

التقرير السنوي 1438

زيارة عميد الكلية لمركز شرطة حوطة سدير برفقة
مدير اإلدارة ورئيس العالقات العامة

زيارة عميد الكلية لبلدية حوطة سدير برفقة مدير اإلدارة ورئيس العالقات العامة.
المنفذ

المنفذ

عمادة الكلية

المقدم د .يوسف المهوس

عمادة الكلية

المقدم د .يوسف المهوس

الموقع

بلدية حوطة
سدير

الموقع

مركز شرطة
حوطة سدير

التاريخ

 1437/12/27هـ

التاريخ

 1437/12/27هـ

الوقت

 9صباحًا

الوقت

 10صباحًا

زيارة عميد الكلية لجوازات حوطة سدير برفقة
مدير اإلدارة ورئيس العالقات العامة
المنفذ

عمادة الكلية

زيارة عميد الكلية للمرصد الفلكي بحوطة سدير برفقة
مدير اإلدارة ورئيس العالقات العامة
المنفذ

المقدم د .يوسف المهوس

عمادة الكلية

المقدم د .يوسف المهوس

الموقع

جوازات حوطة
سدير

الموقع

المرصد الفلكي

التاريخ

 1437/12/27هـ

التاريخ

 1437/12/27هـ

الوقت

 11صباحًا

الوقت

 1ظهر ًا
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التقرير السنوي 1438

الكلية تتشرف بزيارة معالي مدير الجامعة الدكتور/خالد بن سعد المقرن.

المقدم

مدير الجامعة

الموقع

عدد من مرافق
الكلية

التاريخ

 1438/1/4هـ

عمادة الكلية

الوقت

 10صباحًا
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التقرير السنوي 1438

وكيل الجامعة د.مسلم الدوسري ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية
د .أحمد الرميح برفقة معالي مدير الجامعة أثناء الزيارة.

زيارة وفد من عمادة الجودة وتطوير المهارات للكلية.

المنفذ

عمادة الكلية

المنفذ

الجودة والتطوير

المقدم

وكالء الجامعة

المقدم

د.سعد العثمين

الموقع

مرافق الكلية

الموقع

قاعة االجتماعات

التاريخ

 1438/1/4هـ

التاريخ

 1438/1/15هـ

الوقت

 11صباحًا

الوقت

 10صباحًا

زيارة سعادة عميد شؤون الطالب الدكتور /حمد بن عبداهلل القميزي
وموظفي العمادة للكلية.

زيارة عميد تقنية المعلومات الدكتور عادل بن محمد السعيد للكلية
ومناقشة عدد من النقاط المتعلقة بتقنية المعلومات.
المنفذ

عمادة الكلية

المنفذ

عمادة الكلية

المقدم

عميد تقنية
المعلومات

المقدم

د .يوسف
المهوس

الموقع

مكتب العميد
ومرافق الكلية

الموقع

مكتب العميد

التاريخ

 1438/2/7هـ

التاريخ

 1438/3/2هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 9صباحًا
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التقرير السنوي 1438

زيارة مدير عام إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة
أ .عثمان العيسى لتفقد احتياجات الكلية.

زيارة عميد الكلية ،ووكيل الكلية للجودة وتطوير المهارات ،والمشرف على وكالة
الكلية لشؤون الطالب ،ومدير اإلدارة لرئيس مركز حوطة سدير

المنفذ

الكلية

المنفذ

الكلية

المقدم

الصيانة
والتشغيل

المقدم

وفد الكلية

الموقع

مرافق الكلية

الموقع

مركز حوطة
سدير

التاريخ

 1438/4/17هـ

التاريخ

 1438/5/26هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 .1صباحًا

زيارة وفد علمي من كلية علوم الحاسب والمعلومات بـجامعة المجمعة للكلية
برئاسة عميدها ؛ لمناقشة التبادل العلمي والمعرفي بين الكليتين.
المنفذ

الكلية

بتوجيه من عميد الكلية قام د .فهد الشراري مدير مركز االبتكار بالكلية بزيارة للدكتور بخيت
الرشيدي رئيس مركز االبتكار بالجامعة لالطالع على المركز واالستفادة من الخدمات المقدمة.
المنفذ

مركز االبتكار

وفد كلية علوم
المقدم
الحاسب

المقدم

د .فهد الشراري

الموقع

مكتب العميد
ومرافق الكلية

الموقع

مركز االبتكار

التاريخ

 1438/6/7هـ

التاريخ

 1438/6/9هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 9صباحًا
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التقرير السنوي 1438

شرفت الكلية بزيارة وكيل جامعة المجمعة للشؤون التعليمية د/أحمد الرميح ،وتدشينه نيابة عن معالي مدير الجامعة للنادي الطالبي الرياضي ويشمل صالة اللياقة
وصالة الباليستيشن وصالة التنس والبلياردو والخيمة الشعبية ،وكذلك تدشين منتدى رواد المعرفة ،واستقبله الطالب المؤسسون للمنتدى وشرحوا له أهداف ومبادرات
المنتدى المستقبلية ،كما ّ
دشن سعادة د/أحمد الرميح مركز األداء األكاديمي بـالكلية وهو مركز متخصص لقياس نواتج التعليم ،كما يجري اختبار معايرة للطلبة

وكيل الجامعة
المقدم
للشؤون التعليمية
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الموقع

وحدة العالقات العامة والتوثيق

مقر الكلية

التاريخ

 1438/6/17هـ

الوقت

 10صباحًا

التقرير السنوي 1438

عميد ووكالء ورؤساء الوحدات في عمادة شؤون الطالب بـجامعة المجمعة
يزورون الكلية ويلتقون بالقيادات والطالب ويتفقدون الخدمات الطالبية.
المنفذ

الكلية

تشرفت الكلية بزيارة من قبل المشرف على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
والموظفين بجامعة المجمعة د .عبدالعزيز العمران والوفد المرافق له
المنفذ

الكلية

المقدم

عميد شؤون أعضاء هيئة
التدريس والموظفين

الموقع

مقر الكلية

الموقع

مقر الكلية

التاريخ

 1438/6/21هـ

التاريخ

 1438/6/22هـ

الوقت

 9صباحًا

الوقت

 9صباحًا

المقدم عميد شؤون الطالب

تشرفت الكلية بزيارة عميد الدراسات العليا بجامعة المجمعة الدكتور
فهد بن عبداهلل الجدوع والوفد المرافق له.

تشرفت الكلية بزيارة عملية لعميد تقنية المعلومات بـالكلية
د /عادل السعيد ووكيل العمادة د /مفوز الحربي والوفد المرافق لهما

المنفذ

الكلية

المنفذ

الكلية

المقدم

عميد الدراسات
العليا

المقدم

عميد تقنية
المعلومات

الموقع

مقر الكلية

الموقع

مقر الكلية

التاريخ

 1438/6/22هـ

التاريخ

 1438/6/23هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 10صباحًا
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التقرير السنوي 1438

تشرفت الكلية بزيارة عميد السنة التحضيرية بجامعة المجمعة
الدكتور وليد بن محمد البشر والوفد المرافق له.

تشرفت الكلية بزيارة عملية وتفقدية للدكتور/عمر الصعيدي وكيل الشؤون
الفنية بعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد بـجامعة المجمعة.
المنفذ

الكلية

المنفذ

الكلية

المقدم

د .عمرالصعيدي

المقدم

عميد السنة
التحضيرية

الموقع

مقر الكلية

الموقع

مقر الكلية

التاريخ

 1438/6/28هـ

التاريخ

 1438/7/1هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 10صباحًا

في طور التواصل لـلكلية مع العمادات المساندة بـجامعة المجمعة تشرفنا بزيارة
عميد عمادة الجودة وتطوير المهارات وفريق عمادته المميز.
المنفذ

الكلية

المقدم

عميد الجودة
والتطوير

تشرفت الكلية بزيارة وفد عمادة القبول والتسجيل بـجامعة المجمعة برئاسة
د /سعود المقحم ،وتم عقد لقاء مفتوح مع أقسام الطالب والطالبات.
المنفذ

الكلية

وفد عمادة القبول
المقدم
والتسجيل

الموقع

مقر الكلية

الموقع

مقر الكلية

التاريخ

 1438/7/2هـ

التاريخ

 1438/7/13هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 10صباحًا
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التقرير السنوي 1438

قام فريق من الكلية يتقدمهم عميد الكلية ووكيلها للشؤون التعليمية بزيارة
لكلية علوم الحاسب بـجامعة المجمعة للتبادل العلمي والمعرفي.

شرفت الكلية بزيارة تفقدية من قبل اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة بـجامعة المجمعة ممثلة في مديرها
ومساعديه وجرى لقاء ثري وعملي ،وتم تكريم اإلدارة  ،وتكريم مشرف التشغيل والصيانة بالكلية أ .أحمد الموينع.

المنفذ

الكلية

المنفذ

الكلية

المقدم

وفد الكلية

المقدم

وفد التشغيل
والصيانة

الموقع

مقر الكلية

التاريخ

 1438/7/14هـ

التاريخ

 1438/7/16هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 9صباحًا

كلية علوم
الموقع
الحاسب بالمجمعة

سعدت الكلية بزيارة مدير اإلدارة العامة للصحة المهنية والبيئة بـجامعة المجمعة
ومساعده وتم مناقشة مهام اإلدارة وسبل تفعيلها بالكلية.
المنفذ

الكلية

مدير اإلدارة العامة
المقدم
للصحة المهنية

زار الكلية وفد من اإلدارة العامة لألمن الجامعي بـجامعة المجمعة يتقدمهم مساعد
المدير ،وعُ قد لقاء تشاوري مع أقسام الطالب والطالبات ،وتم تكريم مشرف األمن بالكلية
المنفذ

الكلية

وفد اإلدارة العامة
المقدم
لألمن الجامعي

الموقع

مقر الكلية

الموقع

مقر الكلية

التاريخ

 1438/7/16هـ

التاريخ

 1438/7/16هـ

الوقت

 11صباحًا

الوقت

 10صباحًا
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التقرير السنوي 1438

قام مجموعة من قيادات الكلية بزيارة لجناح جامعة المجمعة في معرض ومؤتمر التعليم العالي بالرياض.
المنفذ

الكلية

المقدم

وفد الكلية

الموقع

معرض التعليم
العالي بالرياض

التاريخ

 1438/7/15هـ

الوقت

 10صباحًا

تشرفت الكلية بزيارة مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية بجامعة الجامعة
األستاذ/حمد بن عبدالعزيز الموسى والوفد المرافق له
المنفذ

الكلية

المقدم

وفد الشؤون
اإلدارية والمالية

استقبال طالبات المدارس الثانوية
المنفذ

الشؤون
التعليمية

المقدم طالبات المدارس

الموقع

مكتب العميد

الموقع

المسرح

التاريخ

 1438/8/5هـ

التاريخ

 1438/7/27هـ

الوقت

 11صباحًا

الوقت

 9صباحًا
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التقرير السنوي 1438

زيارة وفد من قيادات الكلية لمعالي مدير الجامعة

وفد المراجعة المالية بجامعة المجمعة يزور الكلية
المراجعة المالية
بالمجمعة

المنفذ

قيادات الكلية

المراجعة المالية
المقدم
بالمجمعة

المقدم

قيادات الكلية

الموقع

مقر الكلية

الموقع

مكتب مدير
الجامعة

التاريخ

1438/8/14

التاريخ

1438/8/18

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 10صباحًا

المنفذ

زيارة وفد من قيادات الكلية لوكيل الجامعة د .مسلم بن محمد الدوسري

زيارة وفد من قيادات الكلية لوكيل الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا
أ.د /محمد بن عبداهلل الشايع

المنفذ

قيادات الكلية

المنفذ

قيادات الكلية

المقدم

قيادات الكلية

المقدم

قيادات الكلية

الموقع

مكتب وكيل
الجامعة

الموقع

مكتب الوكيل

التاريخ

1438/8/18

التاريخ

1438/8/18

الوقت

 11صباحًا

الوقت

 10صباحًا
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التقرير السنوي 1438

زيارة وفد من قيادات الكلية لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية
د /أحمد بن علي الرميح

زيارة مدير اإلدارة العامة للمتابعة بجامعة المجمعة األستاذ/خالد بن صنات الذيابي

المنفذ

قيادات الكلية

المنفذ

اإلدارة العامة
للمتابعة

المقدم

قيادات الكلية

المقدم

اإلدارة العامة
للمتابعة

الموقع

مكتب الوكيل

الموقع

مقر الكلية

التاريخ

1438/8/18

التاريخ

1438/8/22

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 10صباحًا
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األنشطة المنوعة

التقرير السنوي 1438

اللقاء المفتوح ألعضاء هيئة التدريس مع بداية العام الجامعي الجديد.

المقدم د .يوسف المهوس الموقع
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قاعة التشريفات

التاريخ

 1437/11/25هـ

عمادة الكلية

الوقت

 10صباحًا

التقرير السنوي 1438

لقاء عميد الكلية الدكتور يوسف بن محمد المهوس برؤساء الوحدات اإلدارية والموظفين.
المنفذ

عمادة الكلية

المقدم د .يوسف المهوس
الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1437/12/26هـ

الوقت

 10صباحًا

يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الكلية بحضور معالي مدير الجامعة للجلسة األولى لمجلس الكلية بعد التشكيل الجديد للعام 37/38هـ.
المنفذ

عمادة الكلية

المقدم د .يوسف المهوس
الموقع

قاعة االجتماعات

التاريخ

 1438/1/4هـ

الوقت

 9صباحًا

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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لقاء معالي مدير الجامعة مع عدد من طالب الكلية.
المنفذ

عمادة الكلية

المقدم

مدير الجامعة

الموقع

قاعة دراسية

التاريخ

 1438/1/4هـ

الوقت

 10صباحًا

المنفذ

عمادة الكلية

المقدم

مدير الجامعة

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1438/1/21هـ

الوقت

 11صباحًا

لقاء معالي مدير الجامعة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين
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لقاء عميد الكلية مع منسوبات الكلية

زيارة وحدة األنشطة الطالبية ووحدة العالقات العامة لمدينة سدير الصناعية
المنفذ

االنشطة الطالبية
والعالقات العامة

المقدم

وفد الكلية

الموقع

المسرح

الموقع

مدينة سدير
الصناعية

التاريخ

 1438/1/29هـ

التاريخ

 1438/2/10هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 10صباحًا

المنفذ

عمادة الكلية

المقدم

عمادة الكلية

الموقع

مكتب العميد

التاريخ

 1438/1/21هـ

الوقت

 10صباحًا

المنفذ

عمادة الكلية

المقدم د .يوسف المهوس

عميد الكلية يكرم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات مختلفة.
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الكلية تشارك في حملة تشجير المتنزهات البرية بالتنسيق مع بلدية حوطة سدير.
المنفذ

العالقات العامة

المقدم

العالقات العامة

الموقع المنتزهات البرية
التاريخ

 1438/2/7هـ

الوقت

 9صباحًا

المنفذ

العالقات العامة

المقدم

العالقات العامة

الموقع

بهو الكلية

التاريخ

 1438/2/28هـ

الوقت

 10صباحًا

أقام مستشفى حوطة سدير بالتعاون مع وحدة العالقات العامة بالكلية وبمشاركة جمعية السكري السعودية ركن توعوي
لفحص نسبة السكر في الدم ،وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري.
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أقام مستشفى حوطة سدير بالتعاون مع وحدة العالقات العامة ركن توعوي لفحص نسبة السكري في الدم بأقسام الطالبات وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري.
المنفذ

العالقات العامة

المقدم

العالقات العامة

الموقع

أقسام الطالبات

التاريخ

 1438/2/29هـ

الوقت

 11صباحًا

المنفذ

العالقات العامة

المقدم

العالقات العامة

الموقع

مخيم البلدية

التاريخ

 1438/3/16هـ

الوقت

 9صباحًا

وحدة العالقات العامة تنظم اللقاء األخوي ألعضاء هيئة التدريس والموظفين بمخيم بلدية حوطة سدير
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أقام مكتب العلوم التربوية حفل ختام التربية الميدانية على مسرح الكلية بأقسام الطالبات بحضور طالبات ومنسوبات الكلية.
المنفذ

العلوم التربوية

المقدم

العلوم التربية

الموقع

أقسام الطالبات

التاريخ

 1438/3/22هـ

الوقت

 10صباحًا

أقام نادي اللغة اإلنجليزية بأقسام الطالبات نشاطًا بعنوان:
خاتمة األنشطة لنادي اللغة االنجليزية للفصل الدراسي األول.

لقاء عميد الكلية الدكتور يوسف المهوس بالطالب المتوقع تخرجهم
للفصل األول .1437-1438

المنفذ

اللغة االنجليزية

المنفذ

عمادة الكلية

المقدم

اللغة االنجليزية

المقدم

د .يوسف
المهوس

الموقع

أقسام الطالبات

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1438/3/30هـ

التاريخ

 1438/4/3هـ

الوقت

 11صباحًا

الوقت

 11صباحًا
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دورة المحاور الناجح

تنمية مهارات االتصال في الحوار
المنفذ

خدمة المجتمع

المنفذ

خدمة المجتمع

المقدم

د .نورة الشهري

المقدم

د .نورة الشهري

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1438/3/13هـ

التاريخ

 1438/3/20هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 10صباحًا

المنفذ

خدمة المجتمع

المقدم

د .نورة الشهري

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1438/3/27هـ

الوقت

 10صباحًا

دورة الحوار األسري
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الكلية تحتفي بطالبها الخريجين لبرنامج التجسير في الموارد البشرية  ١٤٣٨-١٤٣٧هـ وتتمنى لهم دوام التوفيق.
المنفذ

الكلية

المقدم

عماد الكلية

الموقع

بهو الكلية

التاريخ

 1438/5/18هـ

الوقت

 11صباحًا

نظمت وحدة التوعية الفكرية بأقسام الطالبات برنامجًا عن دور األسرة
في وقاية األبناء من االنحراف
المنفذ

التوعية الفكرية

أقامت عمادة شؤون الطالب بالجامعة بالتعاون مع وكالة الكلية
لشؤون الطالب دورة تدريبية بعنوان :المتحدث المميز.
المنفذ

شؤون الطالب

المقدم التوعية الفكرية

المقدم أ .أحمد العسيالن

الموقع

أقسام الطالبات

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1438/5/18هـ

التاريخ

 1438/6/1هـ

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 9صباحًا
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اللقاء المفتوح لعميد ووكالء الكلية مع الطالب.
المنفذ

عمادة الكلية

المقدم

عمادة الكلية

الموقع

المسرح

التاريخ

 1438/5/30هـ

الوقت

 10صباحًا

أقامت وحدة التوعية الفكرية لقاء حواري طالبي بعنوان
(االتجاهات الفكرية المعاصرة).

أقامت عمادة شؤون المكتبات بالتعاون مع مكتبة الكلية برنامجًا عن استخدام
قواعد المعلومات اإللكترونية والمكتبة الرقمية السعودية.

المنفذ

وحدة التوعية
الفكرية

المقدم

د .ماجد الطويل

المقدم د .أسامة خميس

الموقع

قاعة التشريفات

الموقع

قاعة التشريفات

التاريخ

 1438/6/2هـ

التاريخ

 1438/6/9هـ

الوقت

 11صباحًا

الوقت

 11صباحًا

المنفذ

عمادة شؤون
المكتبات
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شرف عميد الكلية ووكيل شؤون الطالب ومجموعة من طالب الكلية بحضور محاضرة «أهمية األمن في حياة األمم» لمعالي الشيخ د .صالح الفوزان
المنفذ

جامعة المجمعة

المقدم

معالي الشيخ
د.صالح الفوزان

الموقع

مسرح الجامعة

التاريخ

 1438/6/14هـ

الوقت

 10صباحًا

مشاركة الكلية في فعاليات ومعرض أسبوع المرور الخليجي بركن خاص يعرض منجزاتها وأقسامها ،بإشراف وحدتي العالقات العامة وخدمة المجتمع.
المنفذ

العالقات العامة
وخدمة المجتمع

المقدم

العالقات العامة

الموقع

المعهد المهني

التاريخ

 1438/6/13هـ

الوقت

 10صباحًا
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شرّف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بجامعة المجمعة د/أحمد الرميح مجلس الكلية واستمع لعرض تفصلي لوكاالت الكلية ،وتم مناقشة وضع األقسام العلمية.
المنفذ

عمادة الكلية

وكيل الجامعة
المقدم
للشؤون التعليمية
الموقع

قاعة اإلجتماعات

التاريخ

 1438/6/17هـ

الوقت

 10صباحًا

شارك عميد الكلية في حفل تكريم اللجنة المنظمة الحتفال الدوريات األمنية .وذلك بمقر مركز األمارة وبحضور رئيس المركز والقيادات األمنية
المنفذ

الدوريات األمنية

المقدم

عميد الكلية

الموقع

مركز حوطة
سدير

التاريخ

 1438/7/1هـ

الوقت

 10صباحًا
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شارك عدد من طالب الكلية في دورة «ثقافة النجاح» والتي قدمتها عمادة شؤون الطالب بالتعاون مع عمادة الجودة وتطوير المهارات بجامعة المجمعة.
المنفذ

شؤون الطالب

المقدم

األنشطة

الموقع

عمادة شؤون
الطالب

التاريخ

 1438/7/23هـ

الوقت

 11صباحًا

المنفذ

التعليم
االلكتروني

المقدم

التعليم
االلكتروني

الموقع

معمل الحاسب

التاريخ

 1438/8/4هـ

الوقت

 9صباحًا

بدء االختبارات اإللكترونية النهائية بالكلية للمقررات التي تدرس عن بعد والتي تشرف عليه وحدة التعليم اإللكتروني بالكلية
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أقامت الكلية حفلها التكريمي التنافسي لموظفيها وأعضاء هيئة التدريس
 TOP_10بمقر العائذية بروضة سدير

المقدم

العالقات العامة

الموقع

مزرعة العائذيه

التاريخ

العالقات العامة

 1438/8/11هـ

الوقت

 1ظهرًا
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تكريم د .صالح عبداللطيف النتهاء فترة عمله بالكلية

تكريم د /محمود شحاته النتهاء فترة عمله كرئيس لقسم الرياضيات
قسم الرياضيات

المنفذ

الدراسات
اإلسالمية

المقدم قسم الرياضيات

المقدم

الدراسات
اإلسالمية

الموقع

مجلس القسم

الموقع

قاعة االجتماعات

التاريخ

1438/8/20

التاريخ

1438/8/25

الوقت

 10صباحًا

الوقت

 9صباحًا

المنفذ
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برامج وفعاليات منوعة
ألقسام الطالبات

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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برامج وفعاليات منوعة ألقسام الطالبات
الرقم

مقدم الربنامج

وصف الربنامج

الوحدة

التاريخ

املوقع

1

د.يوسف املهوس

لقاء العميد بالطالبات

وكالة الكلية ألقسام الطالبات

1438/2/7هـ

املرسح

2

مكتب العلوم الرتبوية

حملة (ابتسم)

مكتب العلوم الرتبوية

1438/2/20هـ

قسم الطالبات

3

د.نوره الشهري

لقاء الوكيلة باإلداريات

وكالة الكلية ألقسام الطالبات

الترشيفات

4

أ.نوف العتيبي

دورة ادارة التغيري الذايت

وحدة األنشطة

1438/2/28هـ

قاعة الترشيفات

5

أ.نوف العتيبي

دورة إدارة الوقت

وحدة األنشطة

1438/3/30هـ

قاعة الترشيفات

6

أ.بيان غزالن

دورة إدارة الوقت

وحدة األنشطة

1438/3/28هـ

قاعة الترشيفات

7

أ.وضحى الشيباين

دورة األمن الفكري

وحدة األنشطة

1438/3/6هـ

البهو

8

تقنية املعلومات

دورة التسوق اإللكرتوين

وحدة األنشطة

1438/2/8هـ

قاعة الترشيفات

دورة التنمر

وحدة األنشطة

1438/3/22هـ

قاعة الترشيفات

10

وحدة األنشطة مع قسم علوم الحاسب

الجرمية اإللكرتونية

وحدة األنشطة

1438/3/21هـ

قاعة الترشيفات

11

د.نعامت

السعادة

وحدة التوجيه واألرشاد

1438/2/24هـ

قاعة الترشيفات

12

أ.منال

السرية الذاتية

قسم الكيمياء مع وحدة دعم الطالب

1438/3/7هـ

قاعة الترشيفات

13

أ.بيان غزالن

Web designing

قسم الحاسب اآليل بالتعاون مع
وحدة التدريب

1438/3/20هـ

قاعة الترشيفات

14

د.سناء

English department

قسم اللغه االنجليزية بالتعاون مع
وحدة الجودة

1438/2/22هـ

قاعة الترشيفات

15

د.الكشيمي

English clup

قسم اللغه االنجليزية

1438/3/8هـ

قاعة الترشيفات

16

د.غادة

مهارة اإلستامع

قسم اللغه االنجليزية

1438/3/13هـ

قاعة الترشيفات

9
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الرقم

مقدم الربنامج

وصف الربنامج

الوحدة

التاريخ

املوقع

17

أ.بدور التويجري

أكفلني

قسم إدارة أعامل

1438/2/27هـ

البـهو

18

الشؤون التعليمية مع الجودة

املاء نبض الحياة

الشؤون التعليمية مع الجودة

1438/2/23هـ

قاعة الترشيفات

19

قسم كيمياء

اليوم الوطني للكيمياء

قسم كيمياء

1437/12/26هـ

البـهو

20

التوجيه واإلرشاد مع األنشطة

أمة أقرأ

التوجيه واإلرشاد مع األنشطة

1438/3/26هـ

قاعة الترشيفات

21

قسم اللغه االنجليزية

بيدي أنتج

قسم اللغه االنجليزية

1438/3/12هـ

املرسح

22

قسم الدراسات اإلسالميه

حققي حلمك

قسم الدراسات اإلسالميه

1438/2/20هـ

البهـو

23

الخدمة املجتمعية

زيارة األيتام

الخدمة املجتمعية

1438/4/4هـ

فرع جمعية إنسان

24

األنشطة

ساعة من أجل أمي

األنشطة

1438/3/15هـ

املرسح

25

الخدمة املجتمعية

من أجل إسعادهم زيارة مستشفى

الخدمة املجتمعية

1438/3/5هـ

مستشفى حوطة سدير العام

26

قسم اللغه االنجليزية

وقفة عىل مجهودات اململكة يف األمن

قسم اللغه االنجليزية

1438/3/9هـ

املـرسح

27

أ.نوف العتيبي

حفل تكريم موظفات األمن

وكالة الكليه

1438/3/1هـ

قاعة الترشيفات

28

قسم اللغه االنجليزية بالتعاون مع وحدة
األنشطة

مجلة إحسان 2

قسم اللغه االنجليزية بالتعاون مع
وحدة األنشطة

1438/3/16هـ

قاعة الترشيفات

29

أ.بيان غزالن

كسوة الشتاء

قسم الحاسب اآليل

1438/2/23هـ

البهو

30

أ.بدور التويجري

كوين أمرأة واعية

قسم إدارة أعامل بالتعاون مع
األنشطة

1438/3/21هـ

البهو

31

أ.نوف العتيبي

تكريم املوظفات

وكالة الكلية

1438/3/1هـ

قاعة الترشيفات
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الرقم

مقدم الربنامج

وصف الربنامج

الوحدة

التاريخ

املوقع

32

د.سعدية

حلقة نقاشية للبحث العلمي

وحدة البحث العلمي

1438/2/28هـ

قاعة الترشيفات

33

وكالة الكلية

اليوم الوطني للكلية

وكالة الكلية

1437/12/24هـ

الـبهو

34

د.ثريا السيف

التوعية الفكرية

لجنة التوعية الفكرية

1438/4/7هـ

املسـرح

35

عامدة الجودة والتطوير

إستقبال عامدة الجودة والتطوير

عامدة الجودة والتطوير

1438/1/16هـ

قاعة الترشيفات

36

أ.جواهر املنيع  ،أ .هدى الجبيل

معرض الكتب املنهجية ( مكتبة الرشد)

وحدة املكتبة

1438/5/23هـ

املرسح

37

د.نوره بنت شاكر الشهري

دور لهيئة التدريس يف تقرير الوعي الفكري

لجنة التوعية الفكرية

1438/5/25هـ

قاعة الترشيفات

38

د.سعديه الكبري
د.شاذلية محمود

مهارات كتابة البحث العلمي

وكالة الكلية للبحث العلمي
والدراسات العليا

1438/6/15

قاعة الترشيفات

39

د .عرفه جربيل
د.انتصار الصيداوي
د .بدريه العتيبيي
أ .نوره الفارس

تجربة اختيار الفكرة البحثية

وكالة الكلية للبحث العلمي
والدراسات العليا

1437/6/10هـ

قاعة الترشيفات

40

د /هناء النفجان

التفكري العقدي

عامدة الكلية

1438/7/28هـ

املرسح

41

وحدة التوعية الفكرية

ملتقى الحوار الفكري

وحدة التوعية الفكرية

1438/6/27هـ

املرسح

42

حنان العليان
عبدالرحمن مديل

بث الجودة بخصوص االعتامد االسايس

عامدة الجودة والتطوير

1438/7/12هـ

قاعة الترشيفات

43

بينة السبيعي

عرض منجزات وكالة الجودة

وكالة الكلية للجودة والتطوير

1438/7/1هـ

قاعة الترشيفات

44

وكالة الكلية للجودة والتطوير

برنامج تدريبي ملنسويب جامعة املجمعة

وكالة الكلية للجودة والتطوير

1438/7/29هـ

معمل الحاسب اآليل

45

د.مريم عيل أرباب

«فلينظر اإلنسان إىل طعامه»

الدراسات اإلسالمية

1438/8/1هـ

املرسح

84
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التقرير السنوي 1438

الرقم

مقدم الربنامج

وصف الربنامج

الوحدة

التاريخ

املوقع

46

د.عرفه جربيل أبو نصيب

يوم املهنة

إدارة أعامل

1438/8/1هـ

املرسح

47

الدراسات  +االنشطة

من حياة الصحابيات

الدراسات  +االنشطة

1438/6/24هـ

قاعة الترشيفات

48

زينب عباس

دورة التميز يف القيادة

الرتبوي

1438/6/21هـ

قاعة دراسية

49
50
51
52

وكالة الكلية لشؤون الطالبات
زينب عباس
د /إميان محمود
د /عرفة جربيل

53

دار معايل الشيخ عبدالرحمن أبوحيمد

خدمة املجتمع

1438/7/1هـ

الكلية

54

د.نوره بنت شاكر الشهري

عامدة الكلية

1438/7/22هـ

قاعة الترشيفات

55

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

1438/7/27هـ

أقسام الطالبات

56

طالبات  /د /نعامت قاسم

برنامج عن «الحجاب»
التحكم بالغضب
دورة /انتحار خلية حمراء
دورة  /كيف ابدأ مرشوعي الصغري
قدمت دار معايل الشيخ عبدالرحمن أبوحيمد درعا
تذكاريا للكلية تقديرا منهم لجهودها يف خدمة املجتمع.
محارضة بعنوان “الغزو الفكري”
برنامج تعريفي لطالبات املدارس الثانوية بنظام
القبول والتسجيل ورشح خطة األقسام
دورة  /مفهوم الذات

وكالة الكلية لشؤون الطالبات
الرتبوي
الرتبوي
إدارة اعامل

1438/6/6هـ
1438/6/24هـ
1438/6/10هـ
1438/6/22هـ

أقسام الطالبات
قاعة دراسية
قاعة الترشيفات
قاعة الترشيفات

الرتبوي

1438/7/19هـ

قاعة الترشيفات

57

طالبات  /زينب عباس

معرض مادة  /فكر وابداع

الرتبوي

1438/7/26هـ

املرسح

58

املدربة  /عائشة النجعي

دورة /حددي هدفك وخططي لحياتك

االنشطة  +الجودة

1438/6/23هـ

قاعة الترشيفات

59

أ /الجواهر املايض

60

وكالة الكلية لشؤون الطالبات

وكالة الكلية لشؤون الطالبات

1438/8/11هـ

مرسح الكلية

61

وكالة الكلية لشؤون الطالبات

وكالة الكلية لشؤون الطالبات

1438/8/11

مرسح الكلية

62

عامدة الكلية

دورة  /فن التعامل مع أمناط سلوك الطالبات
حفل تخريج طالبات الدفعة الثانية عرش
1438/1437هـ
الكلية تقيم حفل تخريج طالبات الدفعة الثانية عرش
للعام الجامعي 1438/1437هـ
الحفل التكرميي التنافيس ملوظفات وأعضاء هيئة
التدريس ()TOP_10

االنشطة

1438/7/22هـ

قاعة التدريب

عامدة الكلية

1438/8/26

مرسح الكلية
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