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التقرير السنوي 1439

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 1439-1438هـ .
الهدف من هذا التقرير توثيق مسرية مرحلة مهمة من مراحل التطور والنمو العلمي واألكادميي 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 ت َرشف كليتنا
بانتامئها إليها .
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير يعمل فيها رجال ونساء مخلصون ومحبون ملهنتهم
وعملهم ويقدمون مناذج مرشقة ومرشفة عىل كافة األصعدة  ،سوء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو
املوظفني واملوظفات يف جميع األقسام والوحدات  ،وهذا أهم أعمدة النجاح والتميز الذي حظيت به
الكلية بعد توفيق الله وفضله .
							
							

عميد الكلية
د /طارق بن سليامن البهالل

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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سلسلة التقارير السنوية

سلسلة ()1

سلسلة ()2

سلسلة ()3

التقرير السنوي 1439

رسم بياني لبرامج الكلية وفعالياتها للعام الدراسي الجامعي  1439- 1438هـ
فعاليات الطالبات
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ُ
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ُ
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الدراسي الجامعي  1439 - 1438هـ
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وحدة العالقات العامة والتوثيق
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العمادة

التقرير السنوي 1439

حفل استقبال ومعايدة منسوبي الكلية واالحتفاء بمن انضموا للكلية من أعضاء هيئة تدريس وموظفين

عمادة الكلية

منسوبو
الكلية

بهو الكلية

1438/12/19هـ
األحد

 1:14م

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1439

عميدا للكلية
منسوبو الكلية يهنئون سعادة الدكتور /طارق بن سليمان البهالل بمناسبة تعيينه
ً

عمادة الكلية

10

وحدة العالقات العامة والتوثيق

منسوبو
الكلية

مكتب العميد

1439/1/19هـ
االثنين

 10:30ص

التقرير السنوي 1439

عميد الكلية في جولة تفقدية لقسم الرياضيات لالطالع على مستجدات
القسم

لقاء عميد الكلية بمتعاوني قسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة

عمادة الكلية

عمادة الكلية

عميد الكلية

عميد الكلية

قسم الرياضيات

مكتب العميد

1439/1/26هـ
االثنين

1439/2/9هـ
األحد

 10:00ص

 10:00ص

اجتماع عميد الكلية بوكالة الكلية لشؤون الطالب لمناقشة خطة العمل

اجتماع عميد الكلية بوكالة الكلية للشؤون التعليمية لمناقشة خطة العمل

عمادة الكلية

عمادة الكلية

عميد الكلية

عميد الكلية

مكتب شؤون
الطالب

الشؤون
التعليمية

1439/3/11هـ

1439/3/9هـ

 10:30ص

 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق

11

التقرير السنوي 1439

اجتماع عميد الكلية بوكالة الكلية للجودة والتطوير لمناقشة خطة العمل

تكريم الدكتور /عادل بن إبراهيم التركي ،لتكليفه وكي ً
ال لعمادة خدمة
المجتمع ،بعد عمله رئيسًا لقسم الدراسات اإلسالمية بالكلية.

عمادة الكلية

عمادة الكلية

عميد الكلية

عمادة الكلية

وكالة الجودة

مكتب العميد

1439/3/9هـ

1439/5/13هـ

 1:30م

 1:30م

اجتماع العميد مع وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي لالطالع على إنجازات الوحدات التابعة للوكالة.
عميد الكلية
عميد الكلية
قاعة االجتماعات
1439/7/17هـ
االثنين
 11:00ص

12

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1439

اجتماع العميد مع وكالة الكلية للشؤون التعليمية؛ لالطالع على إنجازات الوحدات التابعة للوكالة.
عمادة الكلية
عمادة الكلية
قاعة االجتماعات
1439/7/22هـ
األحد
 11:00ص

اجتماع العميد بوكالة الكلية لشؤون الطالب لمناقشة خطة الوكالة للعام الدراسي القادم.
عمادة الكلية
عمادة الكلية
قاعة االجتماعات
1439/7/24هـ
الثالثاء
 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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الوكاالت

التقرير السنوي 1439

استخراج البطاقات الجامعية والجداول الدراسية للطالب المستجدين

تقديم الخدمات للطالب في بداية العام الجامعي الجديد

وكالة شؤون
الطالب

وكالة شؤون
الطالب

وحدة الخدمات
الطالبية

وحدة الخدمات
الطالبية

بهو الكلية

بهو الكلية

1438/12/22هـ
األربعاء

1438/12/29هـ
األربعاء

 8:00ص

 8:00ص

جولة مع الطالب المستجدين لتعريفهم بمرافق الكلية
وكالة شؤون
الطالب
أ.طارق العمر
مرافق الكلية
1438/12/22هـ
األربعاء
 9:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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حفل استقبال للطالبات المستجدات
وكالة شؤون
الطالبات

وكالة شؤون
الطالبات

وحدة األنشطة
الطالبية

وحدة األنشطة
الطالبية

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1438/12/22هـ
األربعاء

1439/1/27هـ
الثالثاء

 8:00ص

 10:00ص

حضور عدد من طالب الكلية للقاء السنوي للطلبة المستجدين مع معالي
مدير الجامعة الدكتور /خالد بن سعد المقرن

16

برنامج تدريبي بعنوان (فن المكياج)

محاضرة بعنوان (منهج القرآن والسنة في حماية الفكر)

وكالة شؤون
الطالب

وحدة التوعية
الفكرية

وكالة شؤون
الطالب

د.نورة الشهري

المدينة
الجامعية

أقسام الطالبات

1439/1/6هـ
الثالثاء

1439/1/28هـ
األربعاء

 10:30ص

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1439

حضور ومشاركة عدد من طالب الكلية الحتفال جامعة المجمعة باليوم
الوطني 87

االحتفال باليوم الوطني  87تحت شعار «الوطن والء وانتماء»

وكالة شؤون
الطالب

وكالة شؤون
الطالبات

وكالة شؤون
الطالب

شؤون الطالبات

المدينة
الجامعية

أقسام الطالبات

1439/1/6هـ
الثالثاء

1439/1/7هـ
األربعاء

 10:00ص

 10:00ص

نظمت وحدة األنشطة الطالبية بالتعاون مع مؤسسة بوادر الجمال لتنظيم
المعارض والمؤتمرات (أسبوع تسوق)

ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بعنوان(الجداول الدراسية للفصل األول
وسلبيات وإيجابيات الحذف واإلضافة)

وكالة شؤون
الطالبات

الشؤون
التعليمية

شؤون الطالبات

د.عصام
عبدالرحمن

أقسام الطالبات

قاعة التشريفات

1439/3/8هـ
األحد

1439/1/12هـ
االثنين

 10:00ص

 11:00م

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1439

دورة تدريبية للطالب عن كيفية التعامل مع المقررات اإللكترونية والتي تدرس
عن بعد

مشاركة طالب الكلية في دوري جامعة المجمعة لكرة القدم

الشؤون
التعليمية

عمادة شؤون
الطالب

د.محمد مدحت

منتخب الكلية

قاعة التشريفات

مدينة الملك
سلمان

1439/1/21هـ
األربعاء

1439/1/25هـ
االثنين

 11:00م

 8:00م

فريق وحدة دعم الطالب بالكلية في جولة لقسم الرياضيات ضمن برنامج
(أسبوع اإلرشاد األكاديمي).

18

دورة بعنوان (مفتاح التطوع)

الشؤون
التعليمية

وكالة شؤون
الطالبات

وحدة دعم
الطالب

وحدة األنشطة
الطالبية

قسم الرياضيات

أقسام الطالبات

1439/1/25هـ
األحد

1439/2/2هـ
األحد

 9:00ص

 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1439

دورة «للوقاية من المخدرات»
حلقة نقاش بعنوان (احفظ عقلك)
بالتعاون مع لجنة التنمية بروضة سدير ونبراس

زيارة فريق وحدة دعم الطالب بالكلية لقسمي إدارة األعمال واللغة اإلنجليزية
لقاء بعنوان «حقوق وواجبات الطالب الجامعي».
ضمن برنامج (أسبوع اإلرشاد األكاديمي).

التوعية
وكالة شؤون
وحدة
الطالبات
الفكرية

شؤون
الشؤون
وكالة
التعليمية
الطالبات

وحدة التوعية
أ.عفاف آل ثنيان
الفكرية

وكالة شؤون
الطالبات

أقسام الطالبات

قسم إدارة
أقسام الطالبات
األعمال

1439/1/27هـ
1439/2/6هـ
الخميس
الثالثاء

1439/1/28هـ
1439/2/6هـ
الخميس
األربعاء

ص
 10:30ص
10:00

 11:30ص

فعاليات (أسبوع المكتبة) بالتعاون مع المكتبة المركزية بجامعة المجمعة
عمادة شؤون
المكتبات
مكتبة الكلية
مكتبة الكلية
1439/1/11هـ
األحد
 9:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1439

نظمت وحدة االبتكار بالكلية حفل تكريم ألعضاء هيئة التدريس والطالبات
الحائزات على جائزة االبتكار وريادة االعمال بالكلية

دورة «للوقاية من المخدرات»
بالتعاون مع لجنة التنمية بروضة سدير ونبراس

وكالة شؤون
الطالبات

وكالة شؤون
الطالبات

وحدة االبتكار

أ.عفاف آل ثنيان

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/2/18هـ
الثالثاء

1439/1/27هـ
الثالثاء

 11:00ص

 10:30ص

المرافق له
المرافق له
والمعرض
والمعرض
الثالثة
الثالثة
نسختها
نسختها
األعمال في
األعمال في
وريادةوريادة
لالبتكار
لالبتكار
الجامعة
الجامعة
جائزةجائزة
حفلحفل
الطالب
الطالب
لشؤون
لشؤون
الكلية
الكلية
وكالةوكالة
بإشراف
بإشراف
الكلية
الكلية
طالبطالب
ومشاركة
حضورحضور
وكالة شؤون
الطالب
وكالة شؤون
الطالب
مسرح المدينة

الجامعية

1439/2/2هـ
االثنين
 10:00ص

20
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فريق وحدة دعم الطالب بالكلية في جولة لقسمي إدارة األعمال
واللغة اإلنجليزية ضمن برنامج (أسبوع اإلرشاد األكاديمي).

دورة ألعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية عن
«كيفية إعداد جدول العالمات داخل نظام » D2L

الشؤون
التعليمية

الشؤون
التعليمية

وحدة دعم
الطالب

د.محمد مدحت

قسم إدارة
األعمال

معمل الحاسب

1439/1/28هـ
األربعاء

1439/2/17هـ
االثنين

 9:00ص

 11:00ص

لالبتكار وريادة األعمال في نسختها الثالثة والمعرض المرافق له
للباليستيشن
الجامعة
الكلية
بطولةجائزة
حضور طالب الكلية بإشراف وكالة الكلية لشؤون الطالب حفل
وكالة شؤون
الطالب
وحدة األنشطة
الطالبية
مسرح المدينة

الصالة الرياضية
الجامعية
1439/2/2هـ
1439/2/10هـ
االثنين
 8:00م

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1439

دورة للطالب بعنوان «مفاتيح النجاح العشرة»
وحدة دعم
الطالب

الشؤون
التعليمية

د.جالل الصديق

الشؤون
التعليمية

قاعة التشريفات

معمل الحاسب

1439/2/23هـ
األحد

1439/2/23هـ
األحد

 10:00ص

 9:00ص

ورشة عمل بعنوان (مهارات استخدام الحاسب اآللي في األعمال اإلدارية)

22

بدء االختبارات اإللكترونية الفصلية للمقررات التي تدرس عن بعد

دورة تدريبية بعنوان «إدارة المخاطر في هندسة البرمجيات»

وحدة خدمة
المجتمع

خدمة المجتمع

أ .بيان رشيد

د.عبده خلف

أقسام الطالبات

قاعة التشريفات

1439/2/24هـ

1439/2/24هـ
االثنين

 10:00ص

 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1439

انطالق فعاليات اليوم العالمي للسكري بالكلية بالتعاون مع مستشفى حوطة سدير وجمعية السكري.

الكلية

وحدة خدمة
المجتمع

بهو الكلية

1439/3/9هـ

 9:30ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1439

برنامج بعنوان (خطر السوشال ميديا على المجتمعات الحديثة)

نظمت وحدة خدمة المجتمع برنامجًا تطوعيًا تحت عنوان (كسوة الشتاء)

وحدة األنشطة
الطالبية

الكلية

أ .بدريه العتيبي

وحدة خدمة
المجتمع

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/3/2هـ
االثنين

1439/3/4هـ
األربعاء

 10:00ص

 12:00م

دورة عن (أساسيات ريادة األعمال المعاصرة)

24

دورة تدريبية عن (أساسيات البوربوينت)

وكالة شؤون
الطالبات

وحدة األنشطة
الطالبية

وحدة األنشطة
الطالبية

أ .العنود
الشيباني

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/3/4هـ
األربعاء

1439/3/8هـ
األحد

 11:00ص

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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دوري الكلية لكرة القدم بين األقسام

وكالة شؤون
الطالب

وحدة األنشطة
الطالبية

منتزه الملك
سلمان

1439/3/18هـ
األربعاء

 4:30م

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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دورة تدريبية للطالب بعنوان(:استراتيجية إدارة الوقت وأثرها على
التحصيل الدراسي للطالب).
الشؤون
التعليمية

وحدة التوعية
الفكرية

د .جالل الصديق

د .نورة الشهري

قاعة التشريفات

أقسام الطالبات

1439/3/17هـ

1439/3/18هـ
األربعاء

 11:00ص

 10:00ص

ورشة عمل بعنوان( :نصائح مهمة للطالب في كيفية االستذكار
وفن التعامل مع االختبارات).

26

حلقة نقاش بعنوان( :حقيقة محبة المصطفى عليه السالم).

بدء االختبارات اإللكترونية النهائية للمقررات التي تدرس عن بعد.

الشؤون
التعليمية

الشؤون
التعليمية

د .جالل الصديق

الشؤون
التلعليمة

قاعة التشريفات

قاعة التدريب

1439/3/18هـ
األربعاء

1439/3/25هـ
األربعاء

 11:00ص

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1439

برنامج بعنوان (معًا ضد الفساد) ضمن فعاليات اليوم العالمي
لمكافحة الفساد

دورة تدريبية ألعضاء قسم الدراسات اإلسالمية عن (كيفية إنشاء مجلد
التسليم وربطه بدفتر العالمات في نظام «.) »D2L

وكالة شؤون
الطالبات

الشؤون
التعليمية

وحدة األنشطة
الطالبية

د.محمد مدحت

أقسام الطالبات

قاعة التدريب

1439/3/30هـ
االثنين

1439/3/30هـ
االثنين

 10:00ص

 11:00ص

ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بعنوان «تقرير المقرر».

بداية اختبارات نهاية منتصف العام الدراسي األول للعام ١٤٣٩

وكالة الجودة
والتطوير

الشؤون
التعليمية

د.عصام
عبدالرحمن

وحدة الجداول
واالختبارات

قاعة االجتماعات

مسرح الكلية

1439/4/8هـ
الثالثاء

1439/4/13هـ
األحد

 10:00ص

 7:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1439

الكلية تقيم ملتقى بعنوان( :دور الكلية في خدمة المجتمع) بحضور رئيس مركز حوطة سدير ومدراء الدوائر
الحكومية ورؤساء الجمعيات واللجان األهلية

الكلية

28

وحدة العالقات العامة والتوثيق

وحدة خدمة
المجتمع

بهو الكلية

1439/4/7هـ
االثنين

 10:00ص

التقرير السنوي 1439

تسليم الوثائق للطالب والطالبات الخريجين

برنامج استقبال الطالبات المستجدات للفصل الدراسي الثاني

وكالة شؤون
الطالب

وكالة شؤون
الطالبات

الخدمات
الطالبية

وحدة األنشطة
الطالبية

بهو الكلية

قسم الطالبات

1439/4/24هـ
الخميس

1439/5/7هـ
األربعاء

 9:00ص

 9:00ص

محاضرة توعوية بعنوان( :أفتوني في رؤياي)

فعاليات أسبوع اإلرشاد األكاديمي للفصل الدراسي الثاني تحت شعار (اإلرشاد
األكاديمي مسؤولية الجميع).

وحدة األنشطة
الطالبية

الشؤون
التعليمية

أ.بدرية العتيبي

وحدة دعم
الطالب

قاعة التدريب

قاعة التشريفات

1439/5/12هـ

1439/5/12هـ

 11:00ص

 9:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1439

دورة تدريبية بعنوان( :حقوق وواجبات الطالب الجامعي) ،ضمن فعاليات
أسبوع اإلرشاد األكاديمي
وحدة دعم
الطالب

وكالة شؤون
الطالبات

د.عوض اهلل
جعفر

وحدة األنشطة
الطالبية

قاعة التشريفات

أقسام الطالبات

1439/5/12هـ

1439/5/14هـ
الثالثاء

 11:00ص

 10:00ص

دورة تدريبية بعنوان «الشخصية المتميزة» ضمن برنامج أسبوع اإلرشاد
األكاديمي

30

دورة تدريبية لمهارة التعامل مع الحاالت الحرجة والمهارات األساسية في
اإلسعافات األولية

محاضرة بعنوان «المنهج النبوي في فن التعامل مع المرؤوسين»

وحدة دعم
الطالب

وكالة أقسام
الطالبات

د.جالل الصديق

د.نورة الشهري

قاعة التشريفات

أقسام الطالبات

1439/5/13هـ
االثنين

1439/5/18هـ
األحد

 9:30ص

 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1439

دورة تدريبية بعنوان «تقدير الذات» ،ضمن فعاليات أسبوع اإلرشاد األكاديمي.

دورة تدريبية للطالب بعنوان(:القراءة البحثية السريعة) ضمن أسبوع اإلرشاد
األكاديمي.

وحدة دعم
الطالب

وحدة دعم
الطالب

د.جالل الصديق

د .جمال حالوة

قاعة دراسية

قاعة دراسية

1439/5/12هـ
األحد

1439/5/13هـ
االثنين

 10:00ص

 9:00ص

دورة بعنوان «أسرار التميز في العمل اإلداري»

دورة تدريبية بعنوان( :أساسيات الكروشيه)

وكالة أقسام
الطالبات

وحدة األنشطة
الطالبية

د.نورة الشهري

المدربة  /رند
الشبانه

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/5/21هـ
األربعاء

1439/5/25هـ
األحد

 10:00ص

 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1439

افتتاح المعرض الصحي الثاني بالكلية برعاية وكيل الجامعة أ.د مسلم بن محمد الدوسري وبحضور مدراء ورؤساء
الدوائر الحكومية بالمنطقة.

الكلية

32

وحدة العالقات العامة والتوثيق

وحدة خدمة
المجتمع

بهو الكلية

1439/5/18هـ
األحد

 9:00ص

التقرير السنوي 1439

فعاليات المعرض الصحي الثاني بأقسام الطالبات
الكلية
وحدة خدمة
المجتمع
أقسام الطالبات
1439/5/22-21هـ
 9:00ص

لقاء تعريفي للطالب المستجدين عن نظام إدارة التعلم D2Lوكيفية
التعامل مع المقررات اإللكترونية التي تدرس عن بعد

دورة تدريبية للطالب بعنوان «إدارة الوقت في العملية التعليمية» ،ضمن
برامج أسبوع اإلرشاد األكاديمي .

التعليم
اإللكتروني

وحدة دعم
الطالب

د.محمد مدحت

د.جمال حالوة

قاعة التشريفات

قاعة التشريفات

1439/5/14هـ
الثالثاء

1439/5/14هـ
الثالثاء

 10:00ص

 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1439

دورة تدريبية للطالب بعنوان «كيفية االستفادة من قواعد البيانات الرقمية
(المكتبة الرقمية السعودية)

ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بعنون (الصعوبات التي تواجه اإلرشاد
األكاديمي باألقسام العلمية).

وحدة دعم
الطالب

الشؤون
التعليمية

د.جالل الصديق

الشؤون
التعليمية

قاعة التشريفات

قاعة التدريب

1439/5/14هـ
الثالثاء

1439/5/15هـ
األربعاء

 1:00م

 11:00ص

دورة بعنوان (أساسيات البحث العلمي)

34

برنامج بعنوان (وتعاونوا على البر والتقوى)

وحدة األنشطة
الطالبية

وحدة األنشطة
الطالبية

د.سعدية
الكبير

د.حياة الخير

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/5/20هـ
الثالثاء

1439/5/27هـ
الثالثاء

 10:00ص

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1439

برنامج شعبي بعنوان( :تراثنا هويتنا)

دورة تدريبية بعنوان (نظام االتصاالت اإلدارية وتفعيله بالعمل اليومي)

وحدة األنشطة
الطالبية

وحدة خدمة
المجتمع

وحدة األنشطة
الطالبية

أ .بيان رشيد
غزالن

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/5/28هـ
األربعاء

1439/5/29هـ
الخميس

 10:00ص

 10:30ص

برنامج بعنوان( :احفظ اهلل يحفظك)

دورة بعنوان «صممي حفلتك بنفسك»

وحدة التوعية
الفكرية

وحدة التدريب

د.نورة الشهري

أ .ليلى المناع

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/6/5هـ
األربعاء

1439/6/5هـ
األربعاء

 11:00ص

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1439

لقاء مفتوح لعميد الكلية والوكالء وأعضاء هيئة التدريس بالطالب المستجدين
وكالة شؤون
الطالب
وكالة شؤون
الطالب
مسرح الكلية
1439/5/20هـ
االثنين
 10:00ص

برنامج بعنوان (لماذا نستحق الحياة)

36

دورة تدريبية على كيفية التعامل مع المقررات اإللكترونية.

وحدة التوجيه
واإلرشاد

التعليم
اإللكتروني

د .عرفة جبريل

د.محمد مدحت

أقسام الطالبات

معمل الحاسب

1439/6/5هـ
األربعاء

1439/5/22هـ
األربعاء

 12:30ص

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1439

سلسلة دورات عن «العمل التطوعي»

وكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور فهد الشراري يجتمع برؤساء
الوحدات التابعة للوكالة.

وحدة الخريجات

الشؤون
التعليمية

د.نورة الشهري

د.فهد الشراري

أقسام الطالبات

الشؤون
التعليمية

1439/6/2هـ
األحد

1439/6/5هـ
الثالثاء

 10:00ص

 11:00ص

ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين بعنوان «إجراءات وفنيات المراجعة
الداخلية».

دورة بعنوان (ترشيد الكهرباء)

وحدة ضمان
الجودة

وحدة األنشطة
الطالبية

د.مبارك منصور

د.زينب محمد

قاعة التشريفات

أقسام الطالبات

1439/6/5هـ
الثالثاء

1439/6/6هـ
األربعاء

 10:00ص

 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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التقرير السنوي 1439

ورشة عمل بعنوان « كيف يكون احترام الوقت فعا ً
ال».

دورة بعنوان «الفوتوشوب للمبتدئين»

وحدة دعم
الطالب

وحدة األنشطة
الطالبية

د.جمال حالوة

المدربة /أروى
البدر

قاعة دراسية

أقسام الطالبات

1439/5/27هـ
االثنين

1439/6/13هـ
الخميس

 10:00ص

 9:00ص

معرض اليوم العالمي للدفاع المدني

38

حملة بعنوان «لعبة تزرع فرحة»

وحدة السالمة والصحة
البيئية والمهنية

وحدة األنشطة
الطالبية

وحدة السالمة والصحة
البيئية والمهنية

وحدة األنشطة
الطالبية

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/6/13هـ
الخميس

1439/6/13هـ
الخميس

 11:00ص

 9:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1439

محاضرة بعنوان «مرض الزهايمر أسباب وحلول»

محاضرة بعنوان «األيمان والنذور»

وحدة خدمة
المجتمع

وحدة األنشطة
الطالبية

د .سوسن
مصطفى

د .حياة عثمان

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/6/26هـ
األربعاء

1439/6/13هـ
الخميس

 11:00ص

 10:00ص

دورة بعنوان «النموذج القيادي الناجح»

ورشة عمل عن «فن الديكوباج»

وحدة األنشطة
الطالبية

وحدة األنشطة
الطالبية

د .عرفه جبريل

أ .وفاء اليحيى

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/6/26هـ
األربعاء

1439/6/27هـ
الخميس

 9:00ص

 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق

39

التقرير السنوي 1439

دورة بعنوان «أسياسيات الموارد البشرية»
وحدة األنشطة
الطالبية

وحدة التوعية
الفكرية

المدربة /عائشة
النجعي

د.فوز كردي

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/7/1هـ
األحد

1439/7/1هـ
األحد

 9:00ص

 9:00ص

دورة بعنوان( :األم الصغيرة)

40

برنامج بعنوان «التحديات المعاصرة أمام الجيل»

برنامج بعنوان «المحظور والمباح في التداوي»

وحدة التوجيه
واإلرشاد

وحدة األنشطة
الطالبية

د .إيمان محمود

أ .بدرية العتيبي

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/7/3هـ
الثالثاء

1439/7/3هـ
الثالثاء

 10:00ص

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1439

مبادرة المكتبة المتنقلة

برنامج تثقيفي بعنوان «كيفية إعداد السيرة الذاتية»

وحدة المكتبة

وحدة دعم
الطالب

وحدة المكتبة

أ .منال بابكر

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/7/4هـ
األربعاء

1439/7/3هـ
الثالثاء

 10:00ص

 10:00ص

دوري البلياردو وتنس الطاولة
وحدة األنشطة
الطالبية
وحدة األنشطة
الطالبية
الصالة الرياضية
1439/6/12هـ
الثالثاء
 4:00م

وحدة العالقات العامة والتوثيق

41

التقرير السنوي 1439

فعالية أسبوع البحث العلمي
وكالة الدراسات
العليا
وكالة الدراسات
العليا
أقسام الطالبات
1439/6/16هـ
األحد
 9:00ص

ملتقى «الحوار الفكري الطالبي»

دورة تدريبية بعنوان «التثبت في األحاديث النبوية»

42

وحدة خدمة
المجتمع

وحدة التوعية
الفكرية

وحدة خدمة
المجتمع

وحدة التوعية
الفكرية

قاعة التخريج

أقسام الطالبات

1439/6/21هـ
الخميس

1439/7/15هـ
األحد

 4:30م

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1439

دورة تدريبية بعنوان (التواصل في مجال العمل)

دورة تدريبية بعنوان (مسيرة حياة الطالب)

وحدة التدريب

وحدة التدريب

د .أنور بن حفصة

د .جمال حالوه

قاعة التشريفات

قاعة التشريفات

1439/6/25هـ
االثنين

1439/6/25هـ
االثنين

 11:00ص

 11:00ص

ملتقى المبدعات األول
وحدة األنشطة
الطالبية
وحدة األنشطة
الطالبية
أقسام الطالبات
1439/6/4هـ
الثالثاء
 9:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق

43

التقرير السنوي 1439

برنامج يوم البحث العلمي األول (النظرية والتطبيق)
وكالة الدراسات
العليا

وحدة دعم
الطالب

وكالة الدراسات
العليا

وحدة دعم
الطالب

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/7/25هـ
األربعاء

1439/7/16هـ
االثنين

 9:00ص

 10:00ص

بطولة الباليستيشن.

44

برنامج اإلرشاد األكاديمي المبكر

دورة تدريبية بعنوان( :إتقان قراءة وتالوة سورة الفاتحة).

وحدة األنشطة
الطالبية

وحدة خدمة
المجتمع

وحدة األنشطة
الطالبية

وحدة خدمة
المجتمع

الصالة الرياضية

بهو الكلية

1439/6/27هـ
األربعاء

1439/7/3هـ
االثنين

 4:30م

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي 1439

دورة بعنوان «األسئلة الشائعة لمراجعة الجودة».

دورة تدريبية للطالب بعنوان( :فن القيادة )

وحدة االعتماد
األكاديمي

وحدة التدريب

د.عثمان الطيب

د.جمال حالوه

قاعة التشريفات

قاعة التشريفات

1439/7/4هـ
الثالثاء

1439/7/6هـ
الخميس

 11:00ص

 11:00ص

اجتماع وكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور/فهد الشراري بالوحدات
التابعة للوكالة

مشاركة عدد من طالب الكلية في سباق مارثون جامعة المجمعة.

الشؤون
التعليمية

وحدة األنشطة
الطالبية

الشؤون
التعليمية

وحدة األنشطة
الطالبية

قاعة االجتماعات

مدينة
المجمعة

1439/7/6هـ
الخميس

1439/7/13هـ
الخميس

 1:00م

 4:00م

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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بطولة سداسيات كرة القدم بالكلية.
وحدة األنشطة
الطالبية

وحدة دعم
الطالب

وحدة األنشطة
الطالبية

د.جالل الصديق

ملعب الكلية

قاعة التشريفات

1439/7/15هـ
األحد

1439/7/17هـ
األحد

 5:00م

 9:00ص

دورة تدريبية بعنوان( :نموذج مثالي لمسيرة حياة الطالب منذ دخوله الجامعة
وحتى التخرج).

46

دورة تدريبية بعنوان «إستراتيجية إدارة الوقت وأثرها على التحصيل الدراسي
للطالب»

دورة تدريبية للطلبة الخريجين بعنوان( :كيف تبحث عن عمل).

وحدة الخريجين

وحدة الخريجين

د .جمال حالوة

د .جمال حالوة

قاعة التشريفات

قاعة التشريفات

1439/7/17هـ
االثنين

1439/7/17هـ
الثالثاء

 11:00ص

 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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بداية االختبارات اإللكترونية النهائية للمقررات التي تدرس عن بعد.

بداية األختبارات النهائية للمواد التخصصية

التعليم
االلكتروني

الشؤون
التعليمية

التعليم
االلكتروني

الشؤون
التعليمية

معمل الحاسب

مسرح الكلية

1439/8/2هـ
األربعاء

1439/8/20هـ
األحد

 10:00ص

 8:00ص

ورشة عمل بعنوان (الجودة في الوكاالت إنجازات ورؤى مستقبلية)
وكالة الجودة
والتطوير
وكالة الجودة
والتطوير
قاعة التشريفات
1439/8/28هـ
االثنين
 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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األقسام العلمية

التقرير السنوي 1439

محاضرة مفتوحة بعنوان(:شروط البيع وتطبيقاته المعاصرة).
الدراسات
اإلسالمية
د.خالد السرهيد
بهو الكلية
1439/1/13هـ
الثالثاء
 12:00م

مجموعة من الدورات التعريفية وورش العمل يقدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس.
أقسام الكلية
أقسام الكلية
قاعة التشريفات
1438/12/22هـ
األربعاء
 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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دورة بعنوان «كيفية كتابة البحث العلمي».

محاضرة للطالب بعنوان «آداب الحوار».
الدراسات
اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

د.عبدالعزيز
الحمدان

د.أنور بن حفصه

قاعة دراسية

قاعة التشريفات

1439/1/27هـ
الثالثاء

1439/3/9هـ

 10:30ص

 11:00ص

قسم اللغة اإلنجليزية بالكلية يقيم لقاءه الثاني مع الطالب بعنوان (اإلرشاد األكاديمي)
اللغة اإلنجليزية
د.مراد الشبول
قاعة دراسية
1439/1/11هـ األحد
 10:30ص

50
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دورة تدريبية بعنوان (تطبيقات االكسل في العلوم المالية)

دوره بعنوان  ))Programming Principlesأساسيات البرمجة

إدارة األعمال

علوم الحاسب

د.فاطمة عامر

أ .بيان رشيد

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/2/5هـ
األربعاء

1439/3/2هـ
االثنين

 11:00ص

 10:00ص

حملة بعنوان (الغرس الطيب)
الدراسات
اإلسالمية
الدراسات
اإلسالمية
أقسام الطالبات
1439/2/20هـ
الخميس
 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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احتفال قسم الرياضيات بالكلية بمناسبة ترقية الدكتور /عايد العنزي إلى
أستاذ مساعد ،متمنين له دوام التوفيق والنجاح

دورة تدريبية بعنوان «األخطاء الشائعة في اللغة اإلنجليزية».

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية

الرياضيات

د .بشير شعبان

قاعة االجتماعات

قاعة التشريفات

1439/3/2هـ
االثنين

1439/3/11هـ

 11:00ص

 11:00ص

لقاء مع الطالب ضمن برنامج (أسبوع اإلرشاد األكاديمي).
الدراسات
اإلسالمية
الدراسات
اإلسالمية
قاعة التشريفات
1439/1/28هـ
األربعاء
 9:00ص

52
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أقسام الكلية تقيم عدة دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع وحدة دعم الطالب ضمن
(أسبوع اإلرشاد األكاديمي).

أقسام الكلية

أقسام الكلية

قاعة دراسية

1439/1/25هـ
األحد

 1 0:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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سمنار علمي بعنوان «دراسة تحليلية لتأثير المجال المغناطيسي وانتقال الحرارة لمانع بمقياس النانو على سطح مشدود»
الرياضيات
د.أحمد
عبدالستار
قاعة التشريفات
1439/3/3هـ
 11:00ص

دورة تدريبية بعنوان (التوثيق اإللكتروني
للمراجع والمصادر)

54

دوره بعنوان (تصميم الشعارات) Logo Design

إدارة األعمال

علوم الحاسب

د .فاطمة عامر

أ .بيان غزالن

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/3/3هـ
الثالثاء

١٤٣٩/٣/٩هـ
االثنين

 11:00ص

 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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برنامج بعنوان «معًا لنفكر ونبدع» ،وذلك ضمن متطلبات مقرر تنمية مهارات
التفكير ومقرر إنتاج مصادر التعلم .

حملة بعنوان (التبرع بالدم)

العلوم
التربوية

اللغة اإلنجليزية

د.زينب عباس

اللغة اإلنجليزية

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/3/25هـ
االربعاء

1439/3/12هـ
الخميس

 10:00ص

 9:00ص

دورة تدريبية لرؤساء الوحدات والموظفات
بعنوان (التميز واالبداع االداري)

معرض الوسائل التعليمية لطالبات التدريب الميداني (الحفل الختامي لبرنامج
التطبيق الميداني)
العلوم
التربوية

العلوم اإلدارية

العلوم التربوية

د.زينب عباس

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/3/25هـ
األربعاء

1439/3/22هـ
األحد

 10:00ص

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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دورة تدريبية للطالب المتوقع تخرجهم بعنوان «كتابة السيرة الذاتية»

اجتماع أعضاء قسم اللغة اإلنجليزية لمناقشة مقترحات تحسين المقررات

اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية

د .مراد الشبول

د.مراد الشبول

قاعة التخريج

قاعة االجتماعات

1439/4/2هـ
األربعاء

1439/4/23هـ
األربعاء

 11:00ص

 1:00م

قسم اللغة اإلنجليزية يستقبل طالبه المستجدين مع بداية الفصل الدراسي
الثاني

56

برنامج بعنوان (أمن الحاسب والمعلومات)

اللغة اإلنجليزية

الحاسب اآللي

اللغة اإلنجليزية

أ .بيان رشيد

قاعة دراسية

أقسام الطالبات

1439/5/5هـ
األحد

1439/5/13هـ
الثالثاء

 9:00ص

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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األقسام العلمية بالكلية تستقبل طالبها المستجدين مع بداية الفصل الدراسي الثاني ١٤٣٨/١٤٣٩هـ.

األقسام
العلمية

األقسام
العلمية

قاعات دراسية

1439/5/8هـ
األربعاء

 9:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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دورة تدريبية بعنوان «أساسيات البرمجة بلغة »++C
علوم الحاسب

الدراسات
اإلسالمية

أ.بيان رشيد

د.جالل الصديق

أقسام الطالبات

قاعة دراسية

1439/5/19هـ
االثنين

1439/5/12هـ
األحد

 10:00ص

 11:00ص

دورة تدريبية بعنوان( :الالئحة التأديبية و دليل األعذار القهرية)

58

دورة تدريبية بعنوان( :اإلرشاد األكاديمي مفهومه وأهميته وأهدافه وواجبات
المرشد األكاديمي)

دورة تدريبية بعنوان «العالقة بين الحروف الساكنة والمتحركة»

الدراسات
اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

د .رشيد
المزيني

د.إحسان
عبدالقادر

قاعة دراسية

أقسام
الطالبات

1439/5/13هـ
االثنين

1439/5/18هـ
األحد

 9:00ص

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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دورة تدريبية للطالب بعنوان «خطة القسم العلمية ،والسجل المهاري»

دورة تدريبية بعنوان (األخطاء الشائعة في قواعد اللغة اإلنجليزية)

الدراسات
اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

د .عادل التركي

أ .غادة دفع اهلل

قاعة دراسية

أقسام الطالبات

1439/5/14هـ
الثالثاء

1439/5/25هـ
األحد

 11:00ص

 10:00ص

دورة تدريبية للخريجات والمتوقع تخرجهن بعنوان (حل المشكالت واتخاذ
القرار)

دورة تدريبية بعنوان (اللوائح واألنظمة األكاديمية)

إدارة األعمال

الدراسات
اإلسالمية

أ .فاطمة الفقراء

د.عادل العليان

أقسام الطالبات

قاعة دراسية

1439/5/25هـ
األحد

1439/5/14هـ
الثالثاء

 9:00ص

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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دورة تدريبية للطالبات بعنوان «»Data Mining

محاضرة بعنوان «اإلرشاد األكاديمي -الواقع والمأمول»-
اللغة اإلنجليزية

علوم الحاسب

د.أحمد ياسين

أ.غادة الرواشدة

قاعة دراسية

أقسام الطالبات

1439/5/14هـ
الثالثاء

1439/6/3هـ
االثنين

 10:00ص

 9:00ص

دورة تدريبية بعنوان (مهارات البحث العلمي )

60

سلسلة دورات (أساسيات مهارات اللغة اإلنجليزية للمبتدئين)

الدراسات
اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

د.عبدالعزيز
الحمدان

اللغة اإلنجليزية

قاعة دراسية

أقسام
الطالبات

1439/5/15هـ
األربعاء

1439/6/2هـ
األحد

 10:00ص

 9:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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لقاء مفتوح مع الطالب  ،ضمن برامج أسبوع اإلرشاد األكاديمي

دورة تدريبية بعنوان «المصطلحات الكيميائية باللغة اإلنجليزية»

الدراسات
اإلسالمية

الكيمياء

الدراسات
اإلسالمية

د .شاذلية
د .مناهل

قاعة التشريفات

أقسام الطالبات

1439/5/15هـ
األربعاء

1439/6/12-11هـ

 9:00ص

 10:00ص

برنامج بعنوان «مفهوم  Internet of Thingsواستخداماته وفوائده

نشاط بعنوان «، »Playful Teachingوذلك في إطار البرامج التي يقدمها نادي
اللغة اإلنجليزية.

علوم الحاسب

اللغة اإلنجليزية

أ .بيان رشيد

د.بشير شعبان

أقسام الطالبات

قاعة التشريفات

1439/6/13هـ
الخميس

1439/5/29هـ
األربعاء

 9:00ص

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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دورة تدريبية بعنوان»، »Translate to communicateضمن برامج نادي اللغة
اإلنجليزية.

حملة توعوية بعنوان «أمن معلوماتي مسؤوليتي»

اللغة اإلنجليزية

علوم الحاسب

أ.أحمد ياسين

علوم الحاسب

قاعة التشريفات

أقسام الطالبات

1439/6/4هـ
االثنين

1439/6/18هـ
االثنين

 11:00ص

 9:00ص

برنامج «أفكارنا مشاريعنا»
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ختام أنشطة قسم اللغة اإلنجليزية

إدارة األعمال

اللغة اإلنجليزية

إدارة األعمال

طالبات قسم
اإلنجليزية

أقسام
الطالبات

أقسام
الطالبات

1439/6/24هـ
االثنين

1439/6/25هـ
الثالثاء

 9:00ص

 9:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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دورة بعنوان «العروض التقديمية التفاعلية»

دورة بعنوان «إدارة ضغوط العمل»
إدارة األعمال

إدارة األعمال

أ .فاطمة الفقراء

د .فاطمة عامر

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/7/8هـ
األحد

1439/6/27هـ
الخميس

 10:00ص

 10:00ص

سمنار علمي بعنوان»»Quantium and symmetric quantium calculus

نشاط بعنوان «الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك»

الرياضيات

إدارة األعمال

د.الهادي
المنصر

طالبات إدارة
األعمال

قاعة التشريفات

أقسام الطالبات

1439/6/13هـ
األربعاء

1439/7/11هـ
االربعاء

 11:00ص

 9:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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دورة تدريبية بعنوان «المسوق الذكي»

ورشة عمل بعنوان «اصنع نفسك»

إدارة األعمال

إدارة األعمال

أ .فاطمه
الفقراء

أ .نوره السلمان

أقسام الطالبات

أقسام الطالبات

1439/6/8هـ
االثنين

1439/7/16هـ
االثنين

 11:00ص

 10:00ص

اجتماع رئيس قسم اللغة اإلنجليزية الدكتور /مراد الشبول مع أعضاء القسم؛
لمناقشة الخطة الجديدة للفصل القادم.

64

ندوة بعنوان «تقويم الخريجين»

اللغة اإلنجليزية

إدارة األعمال

د .مراد الشبول

إدارة األعمال

قاعة االجتماعات

قاعة التشريفات

1439/7/17هـ
االثنين

1439/8/2هـ
األربعاء

 11:00ص

 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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مسابقة «مراثون الفرائض»

الدراسات
اإلسالمية

الدراسات
اإلسالمية

بهو الكلية

1439/7/18هـ
األربعاء

 1 0:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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الزيارات
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زيارة عدد من طالب الكلية إلى المكتبة المركزية بـجامعة المجمعة ضمن أسبوع المكتبة الرابع
وكالة شؤون
الطالب
وكالة شؤون
الطالب
المكتبة
المركزية
1439/1/14هـ
األربعاء
 10:00ص

زيارة طالب برنامج إعداد طالب العلم الذي يشرف عليه دعوة حوطة سدير
ً
انطالقا من دور الكلية في خدمة المجتمع.
لمرافق الكلية،

زيارة طالب قسم الدراسات اإلسالمية بالكلية لمكتب الدعوة بحوطة سدير،
بإشراف د.محمد العبدالكريم ؛ وذلك ضمن متطلبات مقرر العمل التطوعي

وحدة خدمة
المجتمع

الدراسات
اإلسالمية

وحدة خدمة
المجتمع

الدراسات
اإلسالمية

مرافق الكلية

مكتب الدعوة

1439/2/9هـ
األحد

1439/2/12هـ
األربعاء

 8:00م

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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وكيل جامعة المجمعة أ.د .مسلم بن محمد الدوسري في زيارة تفقدية للكلية

وكالة الجامعة

68

وحدة العالقات العامة والتوثيق

وكالة الجامعة

الكلية

1439/2/24هـ
االثنين

 8:00ص

التقرير السنوي 1439

زيارة المشرف على مكتب وكيل جامعة المجمعة للشؤون التعليمية؛ لالطالع على التقارير واألفكار والتطبيقات في الكلية
وكالة الكلية
وكالة الكلية
الكلية
1439/3/4هـ
 11:00ص

زيارة قسم الرياضيات لثانوية مجمع المعجل بحوطة سدير؛ وذلك ضمن برامج خدمة المجتمع
الرياضيات
الرياضيات
مجمع المعجل
1439/3/8هـ
 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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زيارة معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور /خالد بن سعد المقرن للكلية ،برفقة وكالء الجامعة

مدير الجامعة

70

وحدة العالقات العامة والتوثيق

مدير الجامعة

الكلية

1439/3/29هـ
األحد

 8:00ص

التقرير السنوي 1439

زيارة طالب الكلية للقرية التراثية بعودة سدير بحضور رئيس مركز حوطة سدير وعميد ووكالء عمادة شؤون الطالب وعميد الكلية.
وكالة شؤون
الطالب
وكالة شؤون
الطالب
القرية التراثية
1439/3/12هـ
 1:00م

زيارة المشرف على إدارة التخطيط االستراتيجي بـالجامعة د.سعد بن ذعار
القحطاني للكلية لمناقشة كيفية كتابة الخطة االستراتيجية والتشغيلية

زيارة مستشفى حوطة سدير ،وذلك للتنسيق إلقامة عدد من البرامج
والمعارض

الكلية

خدمة المجتمع

الكلية

خدمة المجتمع

مكتب العميد

مستشفى
حوطة سدير

1439/4/1هـ
الثالثاء

1439/4/21هـ
االثنين

 10:00ص

 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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عميد شؤون المكتبات بجامعة المجمعة الدكتور ثامر بن شليح الحربي يزور الكلية.
شؤون
المكتبات
شؤون
المكتبات
الكلية
1439/5/28هـ
الثالثاء
 9:00ص

وفد من وحدة التعليم اإللكتروني بكلية الزلفي يزور الكلية

72

مجموعة من طالب الكلية يزورون المعرض المصاحب لجائزة جامعة المجمعة
للبحث العلمي واالبتكار.

التعليم
اإللكتروني

وحدة األنشطة
الطالبية

التعليم
اإللكتروني

وحدة األنشطة
الطالبية

أقسام الطالبات

المدينة
الجامعية

1439/6/25هـ
الثالثاء

1439/7/2هـ
األحد

 10:00ص

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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وحدة خدمة المجتمع تزور مكتب التعليم بحوطة سدير ،لمناقشة الخطط والبرامج التي تستهدف المعلمين وطالب المدارس .
وحدة خدمة
المجتمع
وحدة خدمة
المجتمع
مكتب التعليم
1439/6/11هـ
االثنين
 10:00ص

زيارة مجموعة من طالب الكلية للجمعية الخيرية بحوطة سدير.
الدراسات
اإلسالمية
الدراسات
اإلسالمية
الجمعية
الخيرية
1439/6/17هـ
األحد
 11:00ص
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زيارة معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن للكلية ،وذلك لالطالع على سير العمل .

الجامعة
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مدير الجامعة

الكلية

1439/6/26هـ
الثالثاء

 8:00ص

التقرير السنوي 1439

زيارة طالب الكلية للمرصد الفلكي بحوطة سدير.
وحدة األنشطة
الطالبية
وحدة األنشطة
الطالبية
المرصد
الفلكي
1439/6/25هـ
الثالثاء
 10:00ص

زيارة عدد من طالب ثانوية األمير مقرن بن عبدالعزيز وثانوية مجمع المعجل للكلية.
وحدة خدمة
المجتمع
وحدة خدمة
المجتمع
الكلية
1439/7/10هـ
االثنين
 9:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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أنشطة منوعة

التقرير السنوي 1439

أقامت عمادة شؤون الطالب بجامعة المجمعة بالتعاون مع وكالة الكلية لشؤون الطالب دورة بعنوان «روح المبادرة».
عمادة شؤون
الطالب
د.أحمد
الدعجاني
قاعة التشريفات
1439/2/10هـ
االثنين
 10:00ص

دورة اإلسعافات األولية بالتعاون مع مركز الهالل األحمر بحوطة سدير ،ضمن
برنامج األمير نايف لإلسعافات األولية.

دورة بعنوان «تأهيل البرامج لالعتماد األكاديمي» ،ضمن خطة البرامج التدريبية
التي تقيمها عمادة الجودة وتطوير المهارات بجامعة المجمعة.

الكلية

عمادة الجودة

الهالل األحمر

د.المتولي
إسماعيل

أقسام الطالب

قاعة التشريفات

1439/2/18هـ
الثالثاء

1439/2/26هـ
األربعاء

 11:00ص

 9:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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برنامج بعنوان (ساعة مفتوحة)

اإلدارة العامة للمتابعة بجامعة المجمعة تعرف موظفي الكلية على جهاز
البصمة ،وطريقة استخدامه.

نادي اللغة
اإلنجليزية

اإلدارة العامة
للمتابعة

د.احسان
عبدالقادر

اإلدارة العامة
للمتابعة

أقسام الطالبات

المبنى اإلداري

1439/2/28هـ
الخميس

1439/3/1هـ
األحد
 10:00ص

دورة بعنوان «فنيات إعداد وتفعيل ملف المقرر» ،ضمن خطة البرامج التدريبية
التي تقيمها عمادة الجودة وتطوير المهارات بجامعة المجمعة.

78

محاضرة بعنوان «الصحة النفسية السليمة أساس التحصيل العلمي».

عمادة الجودة

عمادة شؤون
الطالب

د.محمد جزر

د.إبراهيم
الحسينان

قاعة التشريفات

قاعة التدريب

1439/3/1هـ
األحد

1439/3/17هـ

 9:00ص

 11:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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دورة بعنوان «بناء وقياس مخرجات التعليم».

خطة إخالء فرضية ناجحة بأقسام الطالبات.

عمادة الجودة

لجنة الطوارئ
بالكلية

د.محمد بن
صالح العبودي

لجنة الطوارئ
بالكلية

قاعة التشريفات

أقسام الطالبات

1439/3/17هـ

1439/3/25هـ
األربعاء

 10:00ص

 11:00ص

معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن يفتتح معمل التدريب،
وقاعة التخريج بالكلية.

معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن يلتقي بطالب الكلية
المتوقع تخرجهم.

الكلية

الكلية

الكلية

الكلية

قاعة التخريج

الكلية

1439/3/29هـ
األحد

1439/3/29هـ
األحد

 10:00ص

 10:30ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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رئيس وأعضاء مجلس الكلية في لقاء مع معالي مدير الجامعة الدكتور
خالد بن سعد المقرن.
الكلية

لجنة الطوارئ

الكلية

أ.معجل
المعجل

مجلس الكلية

قاعة التدريب

1439/3/29هـ
األحد

1439/4/1هـ
الثالثاء

 11:00ص

 1:00م

خطة إخالء فرضية ناجحة بأقسام الطالب.

80

اجتماع لجنة الطوارئ بأقسام الطالب لمناقشة خطة اإلخالء.

مصرف اإلنماء يعريف منسوبات الكلية ويقدم خدماته المصرفية ومنتجاته.

لجنة الطوارئ
بالكلية

وحدة خدمة
المجتمع

لجنة الطورئ
بالكلية

مصرف اإلنماء

نقطة التجمع

أقسام الطالبات

1439/4/2هـ
األربعاء

1439/5/23هـ
الخميس

 11:00ص

 10:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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االجتماع الدوري إلدارة الكلية مع الوحدات اإلدارية.

كلمة توعوية بعد الصالة عن الرحمة وفضائلها.

إدارة الكلية

الدراسات
اإلسالمية

إدارة الكلية

د.خالد السرهيد

مكتب إدارة
الكلية

المصلى

1439/7/3هـ
االثنين

1439/7/3هـ
االثنين

 9:00ص

 12:30م

دورة بعنوان «مهارات البحث واالسترجاع لمصادر المعلومات الرقمية في
العلوم والدراسات اإلنسانية من خالل المكتبة الرقمية السعودية.

فريق المراجعة الداخلية بعمادة الجودة وتطوير المهارات يزور الكلية.

شؤون
المكتبات

عمادة الجودة

د .أسامة
خميس

عمادة الجودة

قاعة التشريفات

الكلية

1439/7/10هـ
االثنين

1439/7/17هـ
الثالثاء

 11:00ص

 9:00ص
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الكلية تستضيف االجتماع السادس عشر للجمعية العمومية
لرواد كشافة المملكة العربية السعودية
الكلية

الكلية

الكلية

وحدة خدمة
المجتمع

مسرح الكلية

المدينة
الجامعية

1439/7/25هـ
الخميس

1439/8/11هـ
الخميس

 9:00ص

 10:00ص

حفل تخريج الدفعة الثالثة عشر لهذا العام ( أقسام الطالبات).

82

الكلية تحقق المركز الثاني في جائزة الجامعة لخدمة المجتمع
لعام 1439-1438هـ

حصول قسم إدارة األعمال على المستوى الذهبي في جائزة معالي مدير
الجامعة للجودة والتميز فئة (برامج الكليات).

الكلية

جامعة
المجمعة

الكلية

جامعة
المجمعة

أقسام الطالبات

المدينة
الجامعية

1439/8/2هـ
األربعاء

1439/8/6هـ
األحد

 10:00ص

 9:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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االحتفال بمناسبة انتهاء العام الدراسي ،وتكريم الحاصلين على جوائز على مستوى الجامعة،
واألعضاء المنتهية فترة عملهم بالكلية.

وحدة العالقات
العامة

عمادة الكلية

بهو الكلية

1439/8/28هـ
االثنين

 90:00ص

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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برامج وفعاليات منوعة ألقسام الطالبات
الرقم

مقدم الربنامج

وصف الربنامج

الوحدة

1

وكالة الكلية بأقسام الطالبات

حفل استقبال ومعايدة ملنسوبات الكلية

وحدة العالقات العامة

2

وكالة الكلية بأقسام الطالبات

حفل تكريم منسوبات الكلية الحاصالت
عىل شهادة املاجستري

وحدة العالقات العامة
وحدة األنشطة الطالبية

3

أ.أمل الباليل

برنامج بعنوان «ساعة برمجية»

نادي الحاسب اآليل

4

أ.بيان رشيد

5

وكالة الكلية بأقسام الطالبات

6

د.فاطمة عامر حامد
أ .انتصار الصيدوي

حلقة توعوية بعنوان (استخدام الحاسب يف العلوم
اإلدارية)
لقاء مع الطالبات املشاركات يف األنشطة الطالبية
والطالبات املوهوبات
دورة تدريبية لخريجات الكلية بعنوان (االستبانة
اإللكرتونية)

7

وكالة شؤون الطالبات

اللقاء األول لطالبات النادي التطوعي

وحدة األنشطة الطالبية

8

د .إميان محمود

دورة تدريبية بعنوان (السعادة عادة)

وحدة التوجيه واإلرشاد الطاليب

9

الهالل األحمر السعودي

دورة تدريبية محرتفة (اإلسعافات األولية)

وحدة األنشطة الطالبية

10

د.نورة بنت شاكر الشهري

محارضة بعنوان (وقفات يف الرتبية األخالقية)

وكالة الكلية
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خدمة املجتمع
وكالة الكلية بأقسام الطالبات
وحدة الخريجات

التاريخ
1438/12/19هـ
األحد
1438/12/19هـ
األحد
1439/1/25هـ
األحد
١٤٣٩/٢/٣هـ
االثنني
1439/2/3هــ
االثنني
1439/2/16هـ
األحد
1439/2/26هـ
األربعاء
1439/3/5هـ
الخميس
1439/3/11هـ
األربعاء
1439/3/15هـ
األحد

املوقع
مرسح الكلية
مرسح الكلية
قاعة التدريب
قاعة الترشيفات
قاعة التدريب
قاعة الترشيفات
قاعة التدريب
قاعة الترشيفات
قاعة التدريب
قاعة الترشيفات
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برامج وفعاليات منوعة ألقسام الطالبات
الرقم

مقدم الربنامج

وصف الربنامج

الوحدة

11

مجموعة العطاء

مسابقة ثقافية

مجموعة العطاء

12

املدربة /أروى البدر

دورة تدريبية بعنوان (الفوتوشوب للمبتدئني)

وحدة األنشطة الطالبية

13

أ .منال بابكر

برنامج تثقيفي بعنوان (بناء الثقة بالنفس والعمل مع
اآلخرين وأنواع الرؤساء وكيفية التعامل معهم)

وحدة دعم الطالب

14

الطبيبة/هنادي فضل الله األمني

التوعية مبرض السكري ومضاعفاته وكيفية الوقاية منه

وحدة العالقات العامة

15

أ.هند الثمريي

دورة تدريبية بعنوان(:أسس العالقات اإلنسانية يف
بيئة العمل).

عامدة شؤون الطالب

16

وحدة األنشطة الطالبية

اجتامع وحدة األنشطة الطالبية مع الخريجات
املتعاونات

وحدة األنشطة الطالبية

17

وحدة األنشطة الطالبية

ورشة عمل بعنوان( :كيفية إدارة األنشطة بنجاح)

وحدة األنشطة الطالبية

18

وحدة التوعية الفكرية

19

د .ناهد عثامن عيل

20

أ .بدرية العتيبي

عمل استاندات توعوية عن آداب الطعام وآداب
الجلوس وتوزيعها باألماكن املخصصة للطالبات.
دورة تدريبية بعنوان «تطوير الذات وتنمية التفكري
اإلبداعي»
محارضة بعنوان «أفتوين يف رؤياي»

وحدة التوعية الفكرية
وحدة الخريجات
وحدة األنشطة الطالبية

التاريخ
1439/3/15هـ
األحد
1439/3/15هـ
األحد
1439/2/17هـ
األحد
1439/3/17هـ
الثالثاء
1439/3/17هـ
الثالثاء
1439/5/13هـ
الثالثاء
1439/5/18هـ
األحد
1439/5/14هـ
الثالثاء
1439/5/26هـ
االثنني
1439/5/14هـ
الثالثاء

املوقع
قاعة الترشيفات
معمل الحاسب اآليل
قاعة الترشيفات
مرسح الكلية
قاعة الترشيفات
قسم الطالبات
قاعة الترشيفات
أقسام الطالبات
قاعة الترشيفات
قاعة الترشيفات

وحدة العالقات العامة والتوثيق
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برامج وفعاليات منوعة ألقسام الطالبات
الرقم

مقدم الربنامج

وصف الربنامج

الوحدة

21

وحدة األنشطة الطالبية

ورشة عمل عن «أساسيات الرسم»

وحدة األنشطة الطالبية

22

وحدة األنشطة الطالبية

فعالية بعنوان «قهوتكم علينا»

وحدة األنشطة الطالبية

23

وحدة األنشطة الطالبية

برنامج األمري نايف ملبادئ اإلسعافات األولية بالتعاون
مع هيئة الهالل األحمر السعودي

وحدة األنشطة الطالبية

24

د .داليا صادق

محارضة بعنوان( :باب املراقبة)

وحدة األنشطة الطالبية

25

وحدة األنشطة الطالبية

حملة بعنوان “نحن طالبكم”

وحدة األنشطة الطالبية

26

أ .هاجر عكور

محارضة بعنوان (مشاعر ووصايا الوالدين لألبناء)

وحدة التوجيه واإلرشاد

27

أ .محاسن الجوجو

دورة بعنوان “اقرأ ورتل”

وحدة األنشطة الطالبية

28

د .سعدية عيل الكبري

محارضة بعنوان “فن التعامل مع الناس يف ضوء السنة
النبوية”

وحدة األنشطة الطالبية

29

الكلية

تهنئة الطالبة /شهد السويلم عىل حصولها املركز األول
لجائزة الجامعة لخدمة املجتمع

وكالة الكلية ألقسام الطالبات

86

وحدة العالقات العامة والتوثيق

التاريخ
1439/5/22هـ
الخميس
1439/5/18هـ
األحد
15/5/1439هـ
األربعاء
1439/5/29هـ
الخميس
9/6/1439هـ
األحد
1439/6/5هـ
األربعاء
1439/5/26هـ
االثنني
1439/6/11هـ
الثالثاء
1439/8/10هـ
األربعاء

املوقع
قاعة التدريب
بهو الكلية
أقسام الطالبات
قاعة التدريبات
بهو الكلية
قاعة التدريب
أقسام الطالبات
أقسام الطالبات
أقسام الطالبات
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نهاية التقرير
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