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التقرير السنوي  1440 هـ

كلمة عميد الكلية 

الحمد لله وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ، أما بعد :

فيسعدنا أن نضع بني أيديكم تقريراً مصوراً يحيك شيئاً يسرياً من مسرية ومنجزات كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية بحوطة سدير ، خالل العام الدرايس 1439-1440هـ .

 الهدف من هذا التقرير توثيق مسرية مرحلة مهمة من مراحل التطور والنمو العلمي واألكادميي يف 

، والذي تشاهدونه يف هذا  الجامعية: )التعليم - البحث العلمي - خدمة املجتمع (  جميع املجاالت 

التقرير هو امتداد لحراك علمي وعميل متميز يف كافة األصعدة بجامعة املجمعة التي ترَشف كليتنا 

بانتامئها إليها .

ملهنتهم  ونساء مخلصون ومحبون  فيها رجال  يعمل  بحوطة سدير  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية 

وعملهم ويقدمون مناذج مرشقة ومرشفة عىل كافة األصعدة ، سواء 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        



سلسلة التقارير السنوية

سلسلة )3(

سلسلة )2(

سلسلة )1(

سلسلة )4(
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التقرير السنوي  1440 هـ

5516
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العمادة
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التقرير السنوي  1440 هـ

1439/12/17هـ 
الثالثاء

حفل االستقبال السنوي لمنسوبي الكلية 

عمادة الكلية 1 معمادة الكلية : 14 بهو الكلية



التقرير السنوي  1440 هـ

وحدة العالقات العامة والتوثيق10

الكلية

1 ص 0 : 0 0

الكلية

قاعة 
االجتماعات

1440/2/8هـ
األربعاء

معالي مدير الجامعة يترأس مجلس الكلية

عمادة الكلية

1 ص 0 : 0 0

عمادة الكلية

مكتبة 
الكلية

1440/1/9هـ
األربعاء

زيارة العميد لمكتبة الكلية ضمن فعاليات أسبوع الكتاب والمكتبة الذي تنظمه عمادة شؤون المكتبات



11وحدة العالقات العامة والتوثيق

التقرير السنوي  1440 هـ

1439/12/22هـ 
األحد

الكلية تستقبل طالبها في بداية العام الجديد وتتمنى لهم عامًا جامعيًا مكلاًل بالنجاح والتوفيق

الكلية 1 صالكلية 0 : 0 0 المسرح



التقرير السنوي  1440 هـ

وحدة العالقات العامة والتوثيق12

عمادة الكلية

1 ص 0 : 0 0

عمادة الكلية

قاعة 
االجتماعات

1440/6/6هـ
االثنين

انعقاد المجلس التشاوري الدوري بالكلية برئاسة عميد الكلية د. طارق البهالل

الكلية

0 0 : 0 0

الكلية

مسرح 
الكلية

1440/4/2هـ
االثنين

عميد الكلية د. طارق البهالل برفقة وكالء الكلية ومدير اإلدارة يتفقدون سير اختبارات مقررات اإلعداد العام
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التقرير السنوي  1440 هـ

1439/8/25هـ 
الثالثاء

حفل نهاية العام الدراسي 1439/1440هـ

عمادة الكلية  9:30 صعمادة الكلية  بهو الكلية



الوكاالت
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التقرير السنوي  1440 هـ

اللقاء السنوي لمنسوبات الكلية

وكالة أقسام 
الطالبات

1 م : 0 0

وكالة أقسام 
الطالبات

أقسام 
الطالبات

1439/12/23هـ
االثنين

حفل استقبال الطالبات المستجدات للعام الجامعي 1439_1440.

وكالة شؤون 
الطالب

1 ص 0 : 0 0

وكالة شؤون 
الطالب

المسرح

1439/12/23هـ 
االثنين

وكالة شؤون 
الطالب

8:0 ص 0

وحدة الخدمات 
الطالبية

بهو الكلية

1439/12/23هـ
االثنين

وحدة الخدمات الطالبية بالكلية تقدم خدماتها للطالب في بداية العام الجامعي الجديد



التقرير السنوي  1440 هـ

وحدة العالقات العامة والتوثيق16

حضور عدد من طالب الكلية اللقاء السنوي للطالب المستجدين مع معالي 
مدي الجامعة د.خالد بن سعد المقرن

وكالة شؤون 
الطالب

1 ص 1 : 0 0

وكالة شؤون 
الطالب

مسرح 
الجامعة

1440/1/6هـ
األحد

دورة تدريبية للطالبات بعنوان »مشكالت التدريب الميداني وكيفية حلولها« 

وحدة األنشطة 
الطالبية

1 ص 0 :30

أ. بدرية العتيبي

أقسام 
الطالبات

1440/1/2هـ

برنامج للترحيب بالطالبات المستجدات بعنوان » لنبدأ بهمة وطموح«

وحدة األنشطة 
الطالبية

1 ص 0 : 0 0

فريق تكاتف

أقسام 
الطالبات

1440/1/7هـ 
االثنين

لقاء تعريفي للطالب المستجدين عن نظام إدارة التعلم D2L وكيفية 
التعامل مع المقررات اإللكترونية التي تدرس عن بعد.

وحدة التعليم 
اإللكتروني

1 ص 0 : 0 0

د. محمد مدحت

قاعة 
التشريفات

1439/12/30هـ 
االثنين
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التقرير السنوي  1440 هـ

وكالة شؤون 
الطالب

1 ص 1 : 0 0

وحدة األنشطة 
الطالبية

أقسام 
الطالبات

1440/1/17هـ
الخميس

حفل اليوم الوطني 88

وكالة شؤون 
الطالب

1 ص 1 : 0 0

وكالة شؤون 
الطالب

بهو الكلية

1440/1/15هـ
الثالثاء

»ركن اليوم الوطني« ؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88.



التقرير السنوي  1440 هـ

وحدة العالقات العامة والتوثيق18

Power Point«  دورة بعنوان » المهارات األساسية في صناعة عرض

وحدة األنشطة 
الطالبية

1 ص 1 : 0 0

أ.منى البريه

أقسام 
الطالبات

1440/1/20هـ
األحد

لقاء وكيلة الكلية بأعضاء هيئة التدريس

وكالة الشؤون 
التعليمية

1 ص 0 :30

وكالة الشؤون 
التعليمية

أقسام 
الطالبات

1440/1/2هـ

محاضرة للطالب بعنوان » دور المرشد األكاديمي في العملية التعليمية«

وحدة دعم 
الطالب

1 ص 0 : 0 0

د. جمال حالوة

قاعة 
التشريفات

1440/1/21هـ
 االثنين

أعضاء وكالة الشؤون التعليمية يقدمون عرضًا موجزًا لما تم إنجازه خالل الفترة 
الماضية ويكرمون د. محمود جاب اهلل بمناسبة انتهاء فترة عمله في الوكالة

وكالة الشؤون 
التعليمية

1 م : 0 0

وكالة الشؤون 
التعليمية

قاعة التدريب

1440/1/17هـ 
الخميس
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التقرير السنوي  1440 هـ

محاضرة بعنوان »األجوبة الواضحة حول الرؤيا الصالحة«

وحدة األنشطة 
الطالبية

1 ص 1 : 0 0

أ.بدرية 
العتيبي

أقسام 
الطالبات

1440/2/2هـ

دورة للموظفات اإلداريات بعنوان »مهارة اإلشراف على
 االختبارات اإللكترونية«

وحدة التعليم 
اإللكتروني

1 ص 0 :30

د.سعدية 
الكبير

أقسام 
الطالبات

1440/2/1هـ

 )D2L( دورة تدريبية للطالب عن كيفية استخدام منصة التعليم اإللكتروني
وكيفية التعامل مع المقررات اإللكترونية التي تدرس عن بعد

وحدة التعليم 
اإللكتروني

1 ص 1 : 0 0

د.محمد 
مدحت

معمل 
الحاسب

1440/1/28هـ
 االثنين

وحدة األنشطة 
الطالبية

1 ص 0 : 0 0

وحدة األنشطة 
الطالبية

أقسام 
الطالبات

1440/1/26هـ 
األحد

تفعيل اليوم العالمي للمعلم تحت شعار )شكرًا رسول العلم(
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وحدة العالقات العامة والتوثيق20

تكريم الطالب/ ميسر خضر المحمود، الفائز في مسابقة اليوم الوطني

وكالة شؤون 
الطالب

1 م : 0 0

وكالة شؤون 
الطالب

الكلية

1440/2/6هـ
االثنين

دورة تدريبية بعنوان »أهمية اإلرشاد األكاديمي والجداول الدراسية«

وحدة دعم
 الطالب

1 ص 0 :30

د.أحمد عبدالستار
د.الهادي المنصر

قاعة دراسية

1440/2/6هـ
االثنين

دورة تدريبية بعنوان مهارة التعامل مع الحاالت الحرجة والمهارات 
األساسية في اإلسعافات األولية لكافة األعمار

وحدة األنشطة 
الطالبية

1 ص 0 : 0 0

الهالل األحمر 
السعودي

أقسام 
الطالبات

1440/2/1هـ
 األربعاء

زيارة عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفات وعدد من الطالبات للجمعية الخيرية 
بعشيرة سدير بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وحدة خدمة 
المجتمع

1 ص 1 : 0 0

وحدة خدمة 
المجتمع

الجمعية الخيرية 
بعشيرة

1440/2/5هـ 
األحد
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بداية االختبارات اإللكترونية الفصلية للمقررات التي تدرس عن بعد 

وحدة التعليم 
اإللكتروني

0 0 : 0 0

وحدة التعليم 
اإللكتروني

معمل 
الحاسب 

1440/2/12هـ

 google scholar ورشة عمل بعنوان »كيفية التسجيل في
والمكتبة الرقمية السعودية«

وكالة الدراسات 
العليا

1 ص 0 :30

د.رحاب الشيخ

أقسام 
الطالبات

1440/2/2هـ

محاضرة بعنوان »الحصانة العقدية« 

وحدة خدمة 
المجتمع

1 ص 0 : 0 0

د.نورة 
الشهري

أقسام 
الطالبات

1440/2/8هـ
 األربعاء

ورشة عمل بعنوان »كيف تبحث عن عمل«

وحدة 
الخريجين

1 ص 1 : 0 0

د.جمال حالوة

قاعة 
التشريفات

1440/2/7هـ 
الثالثاء



التقرير السنوي  1440 هـ

وحدة العالقات العامة والتوثيق22

1440/2/12هـ 
األحد

افتتاح المعرض الصحي الثالث بحضور رئيس مركز حوطة سدير أ.فهد الزكري ومدراء ورؤساء الدوائر
 الحكومية بالمنطقة وبدعم من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة المجمعة 

وحدة خدمة 
المجتمع

وحدة خدمة 
:9 صالمجتمع 0 0 بهو الكلية
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برنامج تثقيفي بعنوان)نقص الفيتامينات وعالقتها باألمراض(،
 ضمن فعاليات المعرض الصحي الثالث

وحدة خدمة 
المجتمع

:9 ص 0 0

وحدة خدمة 
المجتمع

أقسام 
الطالبات

1440/2/16هـ
الخميس

محاضرة للطالب بعنوان » تقدير الذات » 

وحدة دعم 
الطالب

1 ص 0 :30

د.محمد 
أبوصالح

أقسام 
الطالبات

1440/2/16هـ
الخميس

 EndNote« دورة ألعضاء هيئة التدريس بعنوان »برنامج

وحدة البحث 
العلمي

1 ص 1 : 0 0

د.إيمن 
جرادات

قاعة التدريب

1440/2/15هـ
 األربعاء

دورة بعنوان »كيف تحفزين نفسك للدراسة؟«

وحدة التوجية 
واإلرشاد الطالبي

1 ص 1 : 0 0

د.سعدية 
الكبير

أقسام 
الطالبات

1440/1/29هـ 
الثالثاء
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وحدة العالقات العامة والتوثيق24

دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس على استخدام نظام التعليم 
 Blackboard اإللكتروني الجديد

وحدة التعليم 
اإللكتروني

1 م : 0 0

د.محمد 
مدحت

معمل 
الحاسب

1440/2/22هـ
األربعاء

ورشة عمل بعنوان »المكتبة الرقمية السعودية »

وحدة الخريجين

1 ص 0 : 0 0

د.جمال حالوة

قاعة 
التشريفات

1440/2/20هـ
االثنين

ورشة عمل بعنوان »تصميم االستبانات اإللكترونية وتحليلها 
.spss »باستخدام برنامج

وكالة الدراسات 
العليا

1 ص 0 : 0 0

د.رحاب الشيخ

أقسام 
الطالبات

1440/2/9هـ
 الخميس

محاضرة بعنوان »في ظالل السيرة النبوية
-وقفات مع السلف الصالح عن بر الوالدين-«

وحدة األنشطة 
الطالبية

1 ص 1 : 0 0

د.سعدية 
الكبير

أقسام 
الطالبات

1440/2/6هـ 
االثنين
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التقرير السنوي  1440 هـ

دورة بعنوان »رحلة إلى التغيير«

وحدة دعم 
الطالب

1 ص 1 : 0 0

أ.فاطمة 
الشتيلي

أقسام 
الطالبات

1440/2/20هـ
 االثنين

ورشة عمل بعنوان »لقاء مع خريجي الكلية حول الصعوبات
 التي واجهتهم في بيئة العمل« 

وحدة دعم
 الطالب

1 ص 1 : 0 0

د.أيمن 
جرادات

قاعة 
التشريفات

1440/2/26هـ 
األحد

وكالة شؤون 
الطالب

:4 م 0 0

وحدة األنشطة 
الطالبية

الصالة 
الرياضية

1440/2/27هـ
االثنين

بطولة تنس الطاولة ودوري الباليستيشن



التقرير السنوي  1440 هـ

وحدة العالقات العامة والتوثيق26

ورشة عمل بعنوان »كيف تحسن الطالبة أداؤها في االمتحان«

وحدة الخريجات

1 ص 0 : 0 0

د.شيبا سردار

أقسام 
الطالبات

1440/2/27هـ
االثنين

اجتماع وكيل الكلية للشؤون التعليمية برؤساء الوحدات التابعة
 للوكالة لمناقشة ما استجد بشأن الخطة التشغيلية.

وكالة الشؤون 
التعليمية

1 م : 0 0

وكالة الشؤون 
التعليمية

مكتب 
الوكيل

1440/2/29هـ
األربعاء

دورة بعنوان »مهارات في إعداد التقارير«

وحدة خدمة 
المجتمع

1 ص 0 : 0 0

د.عرفة جبريل

أقسام 
الطالبات

1440/2/23هـ
 الخميس

ورشة عمل بعنوان »تهيئة الطالبات لبرنامج التدريب الميداني«

وحدة الخريجات

1 ص 0 : 0 0

د.إحسان 
عبدالقادر

د.زهور الفضل

أقسام 
الطالبات

1440/2/21هـ 
الثالثاء
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1440/3/3هـ 
األحد

حملة تشجير )متنزه العذب( بحوطة سدير بمشاركة عدد من طالب الكلية

وكالة شؤون 
الطالب

وكالة شؤون 
1 صالطالب 0 : 0 0 منتزه العذب
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ورشة عمل بعنوان »إدارة الوقت وتأثيرها على حياة الطالب الجامعي«

وحدة التدريب

1 ص 0 : 0 0

د.جمال حالوة

قاعة التدريب

1440/3/6هـ
األربعاء

ورشة عمل عن مواقع التواصل االجتماعي«social media« عند األطفال
 وكثرة انتشاره عند الجنسين دون ضوابط

وحدة دعم الطالب

1 م : 0 0

طالبات قسم 
الحاسب اآللي

أقسام 
الطالبات

1440/2/30هـ
الخميس

ورشة عمل بعنوان »متطلبات االعتماد األكاديمي«

وكالة الجودة 
والتطوير

1 ص 0 : 0 0

أ. بينة السبيعي

أقسام 
الطالبات

1440/2/29هـ
 األربعاء

برنامج بعنوان »حماية الطالبات من األفكار المنحرفة« 

وحدة التوعية 
الفكرية

1 ص 1 : 0 0

أ. مزنة الجريد

أقسام 
الطالبات

1440/3/4هـ 
االثنين
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وحدة خدمة 
المجتمع

1 ص 1 : 0 0

وحدة خدمة 
المجتمع

أقسام 
الطالبات

1440/3/10هـ
األحد

معرض بعنوان »ثقافات الشعوب«

ENDNOTE X8 »ورشة عمل بعنوان »استخدام برنامج

وكالة الدراسات 
العليا

:9 ص 0 0

د.رحاب الشيخ

أقسام 
الطالبات

1440/3/5هـ
الثالثاء

دورة تدريبية بعنوان »حل المشكالت بطرق إبداعية«

وحدة الخريجات

1 ص 0 :30

د.حياة عثمان

أقسام 
الطالبات

1440/2/28هـ
الثالثاء
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بداية االختبارات اإللكترونية النهائية للمقررات التي تدرس عن 
بعد للفصل الدراسي األول لعام 1439-1440

وحدة التعليم 
اإللكتروني

0 0 : 0 0

وحدة التعليم 
اإللكتروني

معمل 
الحاسب

1440/3/17هـ
األحد

ورشة عمل بعنوان »استبانات التقييم الطالبي للدراسة واالختبارات« 

وحدة القياس 
والتقويم

1 م 0 : 0 0

د. عصام 
عبدالرحمن

قاعة 
التشريفات

1440/3/13هـ
األربعاء

برنامج بعنوان »بالقرآن نحيا«، بحضور مجموعة من الحافظات 
لكتاب اهلل الكريم

وحدة األنشطة 
الطالبية

1 ص 0 : 0 0

وحدة األنشطة 
الطالبية

أقسام 
الطالبات

1440/3/13هـ
 األربعاء

برنامج بعنوان »حقوقي وواجباتي«

وحدة الخريجات

1 ص 1 : 0 0

د. حياة عثمان

أقسام 
الطالبات

1440/3/11هـ 
االثنين
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دورة تدريبية بعنوان »صيانة الجواالت«.

وحدة اإلبتكار

1 ص 0 : 0 0

الطالبة /
رهف السلطان

أقسام 
الطالبات

1440/3/14هـ
الخميس

دورة تدريبية ألعضاء قسم اللغة اإلنجليزية عن نظام التعليم 
  »Blackboard« اإللكتروني

وحدة التعليم 
اإللكتروني

1 ص 0 :30

د.محمد 
مدحت

معمل 
الحاسب

1440/3/20هـ
األربعاء

لقاء بأعضاء وحدة االبتكار؛ لمناقشة خطة الوحدة 

وكالة 
الدراسات العليا

1 م : 0 0

وكالة 
الدراسات العليا

أقسام 
الطالبات

1440/3/19هـ
 الثالثاء

برنامج بعنوان »السعادة في الحياة«

وحدة التوجية 
واإلرشاد الطالبي

1 ص 1 : 0 0

أ.بدرية 
العتيبي

أقسام 
الطالبات

1440/3/10هـ 
األحد
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وحدة العالقات العامة والتوثيق32

1440/3/24هـ 
األحد

المباراة النهائية لدوري الكلية لألقسام بين قسمي إدارة األعمال والرياضيات  برعاية عميد الكلية د. طارق 
البهالل وبحضور رئيس مركز حوطة سدير أ. فهد الزكري ورئيس مركز جنوبية سدير أ. ماجد الزامل 

وحدة األنشطة 
الطالبية

وحدة األنشطة 
:4 مالطالبية 0 0 مالعب جنوبية 

سدير
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وكالة شؤون 
الطالب

1 م : 0 0

وحدة األنشطة 
الطالبية

الخيمة 
الطالبية

1440/3/24هـ
األحد

حفل ختام األنشطة الطالبية للفصل األول 

حفل تكريم الطالبات الفائزات في مسابقة المرحلة األولى لدعم األبحاث 
والمشاريع الطالبية على مستوى الجامعة

وحدة اإلبتكار

1 ص 0 : 0 0

وحدة اإلبتكار

أقسام 
الطالبات

1440/3/19هـ
الثالثاء

برنامج بعنوان »ثمرات االلتزام بطاعة والة األمر«

وحدة التوعية 
الفكرية

1 ص 0 :30

طالبات قسم 
الدراسات اإلسالمية

أقسام 
الطالبات

1440/3/18هـ
االثنين
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وحدة األنشطة 
الطالبية

1 ص 1 : 0 0

وحدة األنشطة 
الطالبية

أقسام 
الطالبات

1440/3/20هـ
األربعاء

حفل ختام التربية الميداني

تسليم وثائق التخرج للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1439-1440

وحدة الخدمات 
الطالبية

0 0 : 0 0

وحدة الخدمات 
الطالبية

بهو الكلية

1440/4/30هـ
األحد

برنامج بعنوان »تقدير الذات«

وحدة الخريجات

1 ص 0 : 0 0

د. ناهد بابكر

أقسام 
الطالبات

1440/3/21هـ
الخميس
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ورشة تدريبية بعنوان )نصائح للتدريس الجامعي(

وكالة الجودة 
والتطوير

1 ص 0 : 0 0

أ.بينة السبيعي

أقسام 
الطالبات

1440/5/7هـ
األحد

دورة ألعضاء هيئة التدريس بعنوان »اللقاء التنويري بنظام البالك بورد »

وحدة التعليم 
اإللكتروني 

1 ص 0 :30

وحدة التعليم 
اإللكتروني 

أقسام 
الطالبات

1440/5/3هـ
األربعاء

لقاء وكيلة الكلية ألقسام الطالبات بمنسوبات الكلية

وحدة االنشطة 
الطالبية

1 ص 0 : 0 0

وحدة االنشطة 
الطالبية

أقسام 
الطالبات

1440/5/2هـ
 الثالثاء

دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بعنوان »نظام التعليم اإللكتروني 
«  )Blackboard (الجديد

وحدة التعليم 
اإللكتروني

1 ص 1 : 0 0

د. محمد 
مدحت

معمل 
الحاسب

1440/5/8هـ 
االثنين
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وحدة العالقات العامة والتوثيق36

وكيل الكلية للشؤون التعليمية يجتمع بأعضاء الوكالة لمناقشة خطة 
العمل خالل الفصل الثاني من العام الجامعي 1439-1440

وكالة الشؤون 
التعليمية

1 م : 0 0

د.فهد 
الشراري

قاعة 
االجتماعات

1440/5/10هـ
األربعاء

حفل استقبال الطالبات المستجدات للفصل الدراسي الثاني

وحدة األنشطة 
الطالبية

1 ص 1 : 0 0

وحدة األنشطة 
الطالبية

أقسام 
الطالبات

1440/5/7هـ
األحد

وكالة شؤون 
الطالب

1 ص 1 : 0 0

وكالة شؤون 
الطالب

مسرح 
الكلية

1440/5/14هـ
األحد

لقاء تعريفي بالطالب المستجدين للفصل الثاني من العام الجامعي 1439/1440 
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دورة بعنوان »ضغوط العمل واستراتيجيات التعامل معها«

وحدة خدمة 
المجتمع

1 ص 1 : 0 0

د.عرفة جبريل

مكتب 
التعليم

1440/5/7هـ
األحد

حفل تكريم الطالبات المتميزات في البحوث العلمية للفصل الدراسي األول

وكالة الدراسات 
العليا 

1 ص 0 :30

وكالة الدراسات 
العليا 

أقسام 
الطالبات

1440/5/16هـ
الثالثاء

ورشة عمل بعنوان »اإلرشاد األكاديمي الطريق الصحيح للطالب« 

وحدة دعم 
الطالب

1 ص 0 : 0 0

د.جمال حالوة

قاعة 
التشريفات

1440/5/16هـ
 الثالثاء

سلسلة من الدورات التدريبية للطالب عن »كيفية الدخول واستعمال األدوات 
Blackboard « األساسية لنظام التعليم اإللكتروني

وحدة التعليم 
اإللكتروني

1 ص 1 : 0 0

د. محمد 
مدحت

معمل 
الحاسب

1440/5/15هـ 
االثنين
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دورة بعنوان » أهمية اإلرشاد األكاديمي«

وحدة دعم 
الطالب

1 ص 1 : 0 0

د.أحمد عبدالستار

قاعة 
التشريفات

1440/5/22هـ
االثنين

ورشة عمل للطالب بعنون »كيف تسوق لمشروعك« 

وكالة شؤون 
الطالب

1 ص 0 : 0 0

د. عصام 
عبدالرحمن

قاعة 
التشريفات

1440/5/23هـ
الثالثاء

دورة بعنوان »تصميم االستبيان على نماذج جوجل«

وحدة خدمة 
المجتمع

1 ص 0 : 0 0

أ. هاجر عكور

مكتب 
التعليم

1440/5/17هـ
 األربعاء

ورشة عمل للطالب بعنوان »المكتبة الرقمية السعودية« 

وحدة التدريب

1 ص 1 : 0 0

د. جمال حالوة

قاعة 
التشريفات

1440/5/21هـ 
األحد
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ورشة عمل بعنوان »التعليم المدمج للتدريس الفعال«

وحدة خدمة 
المجتمع

1 ص 1 : 0 0

د.جياتري تماال

مكتب 
التعليم

1440/5/29هـ
االثنين

لقاء علمي بعنوان )مركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية« خدمات 
وإضاءات«( 

وحدة البحث 
العلمي

1 ص 0 : 0 0

أ.د. عبداهلل 
السويكت

قاعة 
التشريفات

1440/6/1هـ
األربعاء

دورة تدريبية بعنوان »كيف تعمل خطاب مرفقات من أجل التوظيف«

وكالة الشؤون 
التعليمية

1 ص 0 : 0 0

د.أيمن جرادات

قاعة 
التشريفات

1440/5/29هـ
 االثنين

دورة بعنوان »مايكروسوفت بوربوينت 2016”

وحدة خدمة 
المجتمع

1 ص 1 : 0 0

أ. نوف 
المعجل

مكتب 
التعليم

1440/5/16هـ 
الثالثاء
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نهائي بطولة الباليستيشن الرباعية

وحدة األنشطة 
الطالبية

:5 م 0 0

وحدة األنشطة 
الطالبية

الصالة 
الرياضية

1440/6/9هـ
الخميس

ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس عن 
»االعتماد البرامجي وكيفية عمل التقدير النجمي«

وكالة الجودة 
والتطوير

1 ص 1 : 0 0

د.مبارك منصور

قاعة التدريب

1440/6/6هـ
االثنين

ورشة عمل للطالبات بعنوان »كيفية استخدام نظام البالك بورد«

وحدة األنشطة 
الطالبية

1 ص 0 : 0 0

د.سعدية 
الكبير

أقسام 
الطالبات

1440/6/1هـ
 األربعاء

سلسلة دورات باللغة اإلنجليزية

وحدة خدمة 
المجتمع

:4 م 0 0

وحدة خدمة 
المجتمع

نادي الحي 
النسائي

1440/5/29هـ 
االثنين
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ورشة عمل للطالب بعنوان »تحديد المسار العلمي« 

وحدة التدريب

1 ص 1 : 0 0

د. جعفر الشريف

قاعة تدريب

1440/6/20هـ
االثنين

لقاء تعريفي بمحاور الملتقى الطالبي

وحدة األنشطة 
الطالبية

1 ص 1 : 0 0

أ.بدريه العتيبي
أ.وفاء اليحيى

أقسام 
الطالبات

1440/6/7هـ
الثالثاء

ورشة عمل للطالب بعنوان »المحاسبة بين النظرية والتطبيق » 

وحدة التدريب

1 ص 0 : 0 0

د. جعفر 
الشريف

قاعة تدريب

1440/6/13هـ
 االثنين

دورة بعنوان »إدارة الوقت« 

وحدة األنشطة 
الطالبية

1 ص 1 : 0 0

أ. هنا العزاز

أقسام 
الطالبات

1440/6/8هـ 
األربعاء
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دورة تدريبية بعنوان »كيفية إعداد السيرة الذاتية باحترافية«

وكالة الشؤون 
التعليمية

1 ص 1 : 0 0

د.أيمن جرادات

قاعة تدريب

1440/7/4هـ
االثنين

ورشة عمل بعنوان »كيف أسهم في تطبيق نظم الجودة بكليتي«

وكالة الشؤون 
التعليمية

1 ص 0 : 0 0

د. عصام 
عبدالرحمن

قاعة تدريب

1440/6/28هـ
الثالثاء

محاضرة بعنوان »التحديات التي تواجه الخريج«

وكالة الجودة 
والتطوير

1 ص 1 : 0 0

د.مبارك منصور

قاعة تدريب

1440/6/26هـ
 األحد

ورشة عمل بعنوان »خطر األلعاب اإللكترونية على األطفال«

وحدة خدمة 
المجتمع

:8 ص 0 0

أ. سارة الرويشد

مركز التنمية 
االجتماعية

1440/6/27هـ 
االثنين
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فعالية بعنوان »كلنا أصدقاء البيئة«

وحدة األنشطة 
الطالبية

:9 ص 0 0

وحدة األنشطة 
الطالبية

أقسام 
الطالبات

1440/6/27هـ
االثنين

برنامج بعنوان »أساسيات اللغة اإلنجليزية«

وكالة الدراسات 
العليا

1 ص 1 : 0 0

أ. سلطانه 
الحنيحن

أقسام 
الطالبات

1440/6/12هـ
األحد

دورة بعنوان »مهارة المشاركة في المحاضرة«

وحدة التدريب

1 ص 0 : 0 0

د. سعدية 
الكبير

أقسام 
الطالبات

1440/6/21هـ
الثالثاء

أسبوع المراجعة الداخلية بمشاركة فريق الجودة

وحدة ضمان 
الجودة

0 0 : 0 0

وحدة ضمان 
الجودة

الكلية

1440/6/19هـ 
األحد
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وحدة خدمة 
المجتمع

:9 ص 0 0

وحدة خدمة 
المجتمع

أقسام 
الطالبات

1440/7/4هـ
االثنين

فعالية اليوم العالمي للكلى

برنامج بعنوان »لمسة وفاء لصاحبات العطاء«

وحدة األنشطة 
الطالبية

:9 ص 0 0

وحدة األنشطة 
الطالبية

بهو الكلية

1440/7/6هـ
األربعاء

مبادرة بعنوان »حفظ النعمة«

وحدة خدمة 
المجتمع

0 0 : 0 0

وحدة خدمة 
المجتمع

أقسام 
الطالبات

1440/7/3هـ
األحد
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وكالة شؤون 
الطالب

:9 ص 0 0

وحدة األنشطة 
الطالبية

مواقف 
الطالب

1440/7/18هـ
االثنين

حملة تشجير مواقف الطالب ، ضمن فعاليات أسبوع البيئة

دورة تدريبية بعنوان »كيف تنمي مهاراتك باللغة اإلنجليزية«

وكالة الشؤون 
التعليمية

1 ص 0 : 0 0

د. بشير شعبان

قاعة تدريب

1440/7/18هـ
االثنين

ورشة عمل بعنوان »طريقك بعد التخرج«

وحدة الخريجات

1 ص 0 :30

وحدة الخريجات

أقسام 
الطالبات

1440/7/13هـ
األربعاء
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وكالة شؤون 
الطالب

:5 م 0 0

وحدة األنشطة 
الطالبية

ملعب 
الكلية

1440/7/19هـ
الثالثاء

ختام بطولة الكلية لكرة القدم السداسية بحضور وكيل الكلية للشؤون التعليمية ووكيل الكلية لشؤون الطالب

رحلة إلى )مزرعة العائذية( بروضة سدير

وحدة األنشطة 
الطالبية

0 0 : 0 0

وحدة األنشطة 
الطالبية

مزرعة 
العائذية

1440/7/14هـ
الخميس

دورة تدريبية بعنوان »اتخاذ القرار في الوظيفة المستقبلية« 

وحدة الخريجين

1 ص 1 : 0 0

د. مبارك منصور

قاعة تدريب

1440/7/18هـ
االثنين
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التقرير السنوي  1440 هـ

ورشة عمل بعنوان )صيانة الجواالت(

وحدة االبتكار

1 ص 0 : 0 0

الطالبة / رهف 
السلطان

أقسام 
الطالبات

1440/7/27هـ
األربعاء

اجتماع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي برؤساء الوحدات العلمية 
التابعة للوكالة لمناقشة تقارير العام الحالي وخطط الوحدات للعام القادم

وكالة الدراسات 
العليا

1 ص 1 : 0 0

د.هاجد العتيبي

قاعة 
االجتماعات

1440/8/5هـ
األربعاء

لقاء تعريفي بخدمات مركز االبتكار واالختراع وآلية التواصل

وحدة االبتكار

1 ص 1 : 0 0

د. هاجد 
العتيبي

قاعة 
التشريفات

1440/8/2هـ
األحد

ورشة عمل بعنوان »فكرة بناء مشروع صغير«

وكالة الجودة 
والتطوير

1 ص 1 : 0 0

د. محمد
 أبو صالح

قاعة تدريب

1440/7/13هـ 
األربعاء



األقسام العلمية
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التقرير السنوي  1440 هـ

أقسام 
الكلية

1 ص 0 : 0 0

أقسام الكلية

الكلية

1440/12/25هـ
األربعاء

أقسام الكلية تستقبل طالبها المستجدين في بداية العام الدراسي الجديد

 Excel »دورة تدريبية بعنوان »المهارات الحسابية اإللكترونية باستخدام

قسم الحاسب 
اآللي 

1 ص 0 : 0 0

أ. بيان غزالن

مكتب 
اإلشراف التربوي

 

1440/1/21هـ
الثالثاء

محاضرة بعنوان »عاشوراء توجيهات وأحكام«

قسم الدراسات 
اإلسالمية 

1 ص 0 :30

د.حياة عثمان

أقسام 
الطالبات

1440/1/7هـ
االثنين
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برنامج بعنوان »هذه سبيلي«

قسم الدراسات 
اإلسالمية

1 ص 1 : 0 0

طالبات العمل 
التطوعي

أقسام 
الطالبات

1440/2/20هـ
االثنين

نشاط بعنوان »يوم االبتسامة«

قسم
 الحاسب اآللي 

1 ص 0 :30

أ. جميلة 
المطيري

أقسام 
الطالبات

1440/2/12هـ
األحد

سيمينار علمي عن األنشطة البحثية بقسم الرياضيات 

قسم 
الرياضيات

1 ص 0 : 0 0

د. هشام 
عويشة

قاعة التدريب

1440/2/15هـ
 األربعاء

ورشة عمل بعنوان »مهارات القيادة«

قسم 
الرياضيات

1 ص 0 : 0 0

د.جمال حالوة

قاعة تدريب

1440/2/1هـ 
األربعاء
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التقرير السنوي  1440 هـ

سيمنار علمي ألعضاء هيئة التدريس والطالب 

قسم 
الرياضيات

1 ص 1 : 0 0

د. ياسر 
عبدالغني

قاعة 
التشريفات

1440/2/29هـ
األربعاء

دورة تدريبية بعنوان »أساسيات ومبادئ البحث العلمي«

قسم الدراسات 
اإلسالمية 

1 ص 0 :30

د. مريم 
جمعه

أقسام 
الطالبات

1440/2/20هـ
االثنين

دورة ألعضاء هيئة التدريس بعنوان »التعليم المرتكز
 على طريقة حل المشكالت«

قسم اللغة 
اإلنجليزية 

1 ص 0 : 0 0

د. شيبا علي

أقسام 
الطالبات

1440/2/29هـ
 األربعاء

برنامج بعنوان »مشروع الموظف الدولي«، ضمن مقرر 
إدارة الموارد البشرية الدولية

قسم إدارة 
األعمال 

1 ص 0 : 0 0

أ. فاطمة 
الفقراء

أقسام 
الطالبات

1440/2/20هـ 
االثنين
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وحدة العالقات العامة والتوثيق52

1440/2/29هـ 
األربعاء

مسابقة ماراثون الفرائض

قسم الدراسات 
اإلسالمية 

قسم الدراسات 
1 صاإلسالمية  1 : 0 0 بهو الكلية
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التقرير السنوي  1440 هـ

برنامج بعنوان »الخدمات المصرفية«

قسم إدارة
 األعمال

1 ص 1 : 0 0

طالبات إدارة 
األعمال

أقسام 
الطالبات

1440/3/6هـ
األربعاء

نشاط ختامي ألنشطة الموارد البشرية وطرق تقييم
 الموظفين-تحليل وتوصيف الوظائف-

قسم إدارة
 األعمال

1 ص 0 :30

طالبات إدارة 
األعمال

أقسام 
الطالبات

1440/3/3هـ
األحد

برنامج بعنوان »استخدام تطبيقات أندرويد لتعلم اللغة اإلنجليزية«

قسم اللغة 
اإلنجليزية 

1 ص 1 : 0 0

د. سناء 
عبدالحي

أقسام 
الطالبات

1440/3/3هـ
األحد

»نشاط النادي اللغوي«

قسم اللغة 
اإلنجليزية 

1 ص 0 : 0 0

د.إحسان بالل

أقسام 
الطالبات

1440/2/26هـ 
األحد
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برنامج بعنوان »ارفق بهم واصنع بسمة«

قسم الحاسب 
اآللي 

1 ص 1 : 0 0

أ. بيان غزالن 

أقسام 
الطالبات

1440/3/19هـ
الثالثاء

نشاط بعنوان »التفكير اإليجابي في ضوء السنة«

قسم اللغة 
اإلنجليزية 

1 ص 1 :30

أ. أسماء 
قاضي

أقسام 
الطالبات

1440/3/17هـ
األحد

نشاط بعنوان »ثقافة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية التعليمية«

قسم اللغة 
اإلنجليزية 

1 ص 0 : 0 0

د. سناء 
عبد الحي 

أقسام 
الطالبات

1440/3/17هـ
 األحد

برنامج بعنوان »تقنيات التعلم النشط«

قسم اللغة 
اإلنجليزية 

1 ص 0 : 0 0

أ. أسماء 
قاضي

أقسام 
الطالبات

1440/3/10هـ 
األحد
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التقرير السنوي  1440 هـ

لقاء مع الطالب المستجدين بقسم اللغة اإلنجليزية للفصل الدراسي 
الثاني من العام الجامعي 1439-1440

قسم اللغة 
اإلنجليزية

1 ص 1 : 0 0

قسم اللغة 
اإلنجليزية

قاعة 
التشريفات

1440/5/10هـ
األربعاء

لقاء مع الطالب المستجدين بقسم الدراسات اإلسالمية للفصل الدراسي 
الثاني من العام الجامعي 1439-1440

قسم الدراسات 
اإلسالمية 

1 ص 0 : 0 0

قسم الدراسات 
اإلسالمية

قاعة تدريب

1440/5/10هـ
األربعاء

لقاء مع الطالب المستجدين بقسم إدارة األعمال للفصل الدراسي 
الثاني من العام الجامعي 1439-1440

قسم إدارة 
األعمال

1 ص 1 : 0 0

قسم إدارة 
األعمال

قاعة 
التشريفات

1440/5/9هـ
الثالثاء

لقاء الطالب المستجدين، للحديث حول مفهوم اإلرشاد األكاديمي وأهميته

قسم 
الرياضيات

1 ص 0 : 0 0

قسم 
الرياضيات

قاعة تدريب

1440/5/7هـ 
األحد
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 ”The EAdimension Of a Commutative ring“ سيمينار بعنوان

قسم 
الرياضيات

1 ص 1 : 0 0

د. مصباح 
الجريء

قاعة التدريب

1440/6/8هـ
األربعاء

برنامج بعنوان »سوقي لمشروعك«

قسم إدارة 
األعمال

1 ص 1 :30

د. ناهد 
عثمان

أقسام 
الطالبات

1440/5/17هـ
األحد

سيمينار بعنوان »موقف المستفتي من تعدد الفتوى في وسائل 
اإلعالم الحديثة«

قسم الدراسات 
اإلسالمية

1 ص 0 : 0 0

د. مريم 
جمعه

أقسام 
الطالبات

1440/5/22هـ
االثنين

ورشة عمل بعنوان »أدوات إدارة المراجع«

قسم إدارة 
األعمال

1 ص 0 : 0 0

د.فاطمة 
حماد

أقسام 
الطالبات

1440/5/22هـ 
االثنين
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التقرير السنوي  1440 هـ

حلقة علمية بعنوان »أسرار ومفاتيح الدعوة إلى اهلل«

قسم الدراسات 
اإلسالمية 

1 ص 1 : 0 0

د. حياه 
عثمان 

أقسام 
الطالبات

1440/6/19هـ
األحد

 نشاط بعنوان »إدارة المشاريع الصغيرة بين الريادة والتطبيق« 

قسم إدارة 
األعمال

1 ص 0 : 0 0

أ. فاطمة 
الفقراء

أقسام 
الطالبات

1440/6/27هـ
االثنين

نشاط بعنوان )الخدمات المصرفية( لطالبات المستوى الثامن مسار مالية 

قسم إدارة 
األعمال

1 ص 1 : 0 0

أ. فاطمة 
الفقراء

أقسام 
الطالبات

1440/6/27هـ
االثنين

ورشة عمل للطالبات بعنوان »مهارة تدوين المالحظات من أجل التعلم«

قسم اللغة 
اإلنجليزية 

1 ص 0 : 0 0

د. سناء 
عبد الحي 

أقسام 
الطالبات

1440/6/9هـ 
الخميس
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طالب مقرر البحث العلمي النظري بقسم الدراسات اإلسالمية في زيارة للمكتبة 
العلمية بالمكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير

قسم الدراسات 
اإلسالمية 

:6 م 0 0

د. محمد 
العبدالكريم

المكتب 
التعاوني

1440/6/27هـ
االثنين

برنامج بعنوان »الجودة في التعليم«

قسم إدارة 
األعمال

9:30 ص

أ.بينه السبيعي
أ.ابتسام المعجل

أقسام 
الطالبات

1440/7/3هـ
األحد

نشاط بعنوان »الخدمات البنكية والتسهيالت االئتمانية«

قسم إدارة 
األعمال

1 ص 0 : 0 0

أ. فاطمة 
الفقراء

أقسام 
الطالبات

1440/6/26هـ
االحد

ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بعنوان »الكائنات التطبيقية الحديثة لـ 
Office 36 واستخداماتها في التدريس الجامعي«

قسم إدارة 
األعمال

1 ص 0 : 0 0

د.فاطمة 
حماد

أقسام 
الطالبات

1440/6/21هـ 
االثنين
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التقرير السنوي  1440 هـ

برنامج بعنوان »روح وريحان«

قسم الدراسات 
اإلسالمية 

1 ص 1 : 0 0

قسم الدراسات 
اإلسالمية 

أقسام 
الطالبات

1440/6/30هـ
الخميس

عدد من أعضاء قسم الرياضيات برفقة مجموعة من طالب
 القسم في زيارة لمكتبة الكلية

قسم 
الرياضيات

1 ص 0 : 0 0

قسم 
الرياضيات

مكتبة 
الكلية

1440/7/27هـ
األربعاء

مسابقة ماراثون الفرائض

قسم الدراسات 
اإلسالمية

1 ص 1 : 0 0

قسم الدراسات 
اإلسالمية 

بهو الكلية

1440/7/24هـ
األحد

برنامج بعنوان »لغتي«

قسم اللغة 
اإلنجليزية 

1 ص 0 : 0 0

قسم اللغة 
اإلنجليزية 

أقسام 
الطالبات

1440/7/5هـ 
الثالثاء



الزيارات
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التقرير السنوي  1440 هـ

1440/2/8هـ 
األربعاء

زيارة معالي مدير الجامعة د. خالد بن سعد المقرن.

معالي مدير 
الجامعة

معالي مدير 
:9 صالجامعة 0 0 الكلية
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وحدة العالقات العامة والتوثيق62

زيارة اللجنة اإلشرافية على وحدات خدمة المجتمع
 والتعليم المستمر بجامعة المجمعة 

عمادة الكلية

1 ص 1 : 0 0

عمادة الكلية

قاعة 
اإلجتماعات

1440/2/27هـ
 االثنين

زيارة عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور/ سعود المقحم 
وذلك للتواصل والتشاور في بعض المقترحات وتذليل العقبات.

عمادة الكلية

1 ص 0 : 0 0

عمادة الكلية

قاعة 
اإلجتماعات

1440/2/26هـ 
األحد

عمادة الكلية

1 ص 0 : 0 0

عمادة الكلية

الكلية

1440/4/18هـ
الثالثاء

زيارة عميد شؤون المكتبات د. شادي بن عبداهلل الشويعر للكلية، لمناقشة عدد من المواضيع ذات االهتمام المشترك.
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التقرير السنوي  1440 هـ

1440/7/12هـ 
الثالثاء

زيارة فريق الجودة للمراجعة الداخلية للكلية بقسمي الطالب والطالبات؛ لمراجعة أعمال 
الجودة للبرامج األكاديمية

فريق الجودة :9 صفريق الجودة 0 0 الكلية



أنشطة منوعة
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التقرير السنوي  1440 هـ

عمادة السنة 
التحضيرية

1 ص 1 : 0 0

د.عبدالمحسن 
الخنيزان

قاعة تدريب

1439/12/25هـ
األربعاء

لقاء المشرف على عمادة السنة التحضيرية بالجامعة بطالب الدورة المكثفة لقسم اللغة اإلنجليزية بالكلية

حضور عدد من طالب الكلية محاضرة بعنوان »مفاهيم عن البناء الفكري«

وحدة التوعية 
الفكرية 

1 ص 0 : 0 0

أ.ياسر الحزيمي

مسرح 
الجامعة

1440/2/6هـ
االثنين

زيارة الطالب لمكتبة الكلية ضمن فعاليات أسبوع الكتاب والمكتبة 

عمادة شؤون 
المكتبات

1 ص 1 :30

طالب الكلية

مكتبة 
الكلية

1440/1/7هـ
االثنين
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معالي مدير 
الجامعة

1 ص 1 : 0 0

معالي مدير 
الجامعة

مسرح 
الكلية

1440/2/8هـ
األربعاء

معالي مدير الجامعة يرأس االجتماع التشاوري الدوري للجامعة المنعقد بالكلية

معالي مدير 
الجامعة

1 ص 0 : 0 0

معالي مدير 
الجامعة

قاعة التدريب

1440/2/8هـ
األربعاء

معالي مدير الجامعة في لقاء مفتوح مع طالب الكلية
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التقرير السنوي  1440 هـ

جامعة المجمعة

:4 م 0 0

شؤون الطالب

الصالة 
الرياضية

1440/2/14هـ
الثالثاء

حصول فريق الكلية على المركز الثاني في بطولة الجامعة لتنس الطاولة بمشاركة: الطالب/ فهد الحسينان والطالب/ راشد الربيع والطالب/ محمد الرشيدي

ورشتي عمل بعنوان »الخدمات اإللكترونية« و »الفيديو كونفرنس«

وحدة تقنية 
المعلومات 

1 ص 0 : 0 0

وحدة تقنية 
المعلومات 

أقسام 
الطالبات

1440/3/6هـ
األربعاء

ندوة علمية بعنوان »آفة الرهاب االجتماعي في السلوك 
وكيفية التغلب عليها« 

عمادة شؤون 
الطالب

1 ص 1 : 0 0

د.عبدالحميد أمين

قاعة 
التشريفات

1440/3/5هـ
الثالثاء
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ورشة عمل بعنوان«مهارة إعداد خطة البحث العلمي«

عمادة شؤون 
الطالب 

1 ص 1 : 0 0

د. سعدية 
الكبير

أقسام 
الطالبات

1440/3/14هـ
الخميس

دورة تدريبية بعنوان كيفية استخدام وسائل السالمة وإطفاء 
الحريق وخطط اإلخالء في حال الكوارث ال قدر اهلل

اإلدارة العامه 
للصحه المهنية 

والبيئية

أ. رزقه 
النجعي

أقسام 
الطالبات

اجتماع مدير إدارة الكلية برؤساء الوحدات لمناقشة آلية 
تقييم األداء الوظيفي لألعوام القادمة

إدارة الكلية

1 ص 0 : 0 0

أ.معجل 
المعجل

قاعة التدريب

1440/3/20هـ
األربعاء

فرضية إخالء وهمية ناجحة في مبنى الطالبات 

الكلية

1 ص 1 : 0 0

الكلية

أقسام 
الطالبات

1440/3/18هـ 
االثنين
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وحدة العالقات 
العامة والتوثيق 

7:30 ص

وحدة العالقات 
العامة والتوثيق 

أقسام 
الطالبات

1440/4/3هـ
االثنين

تجهيز أركان للضيافة وتفعيل الشاشات باإلرشادات والتعليمات المهمة، وذلك لدعم الطالبات وتهيئتهم لالختبارات

ورشة عمل بعنوان »تعلم مهارات اإلكسل«

وحدة تقنية 
المعلومات 

1 ص 0 : 0 0

أ. هنادي العليان

أقسام 
الطالبات

1440/5/22هـ
األربعاء

تفعيل شاشات الكلية بنصائح مهمة للطالبات مع بداية 
الفصل الدراسي الثاني

وحدة العالقات 
العامة والتوثيق 

0 0 : 0 0

وحدة العالقات 
العامة والتوثيق 

أقسام 
الطالبات

1440/5/9هـ
الثالثاء
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تفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني 

وحدة السالمة 
والصحة المهنية 

والبيئية 

1 ص 1 : 0 0

وحدة السالمة 
والصحة المهنية 

والبيئية 

أقسام 
الطالبات

1440/6/20هـ
االثنين

محاضرة بعنوان »تجارب واقعية للفتيات«

وحدة التوعية 
الفكرية

:9 ص 0 0

أ. مزنة الجريد 

أقسام 
الطالبات

1440/6/8هـ
األربعاء

محاضرة بعنوان »دور المملكة العربية السعودية المحوري في العالم 
اإلسالمّي وارتباطه برؤية المملكة 2030”

وحدة التوعية 
الفكرية

1 ص 0 : 0 0

د.خالد 
السرهيد

أقسام 
الطالبات

1440/6/1هـ
األربعاء

برنامج بعنوان »فرص كسب الثواب«

وحدة التوجيه 
واإلرشاد الطالبي

9:30 ص

أ.  بدرية 
العتيبي

أقسام 
الطالبات

1440/5/23هـ 
الثالثاء
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1440/7/12هـ 
الثالثاء

يوم البحث العلمي الثاني بعنوان »دور البحث العلمي في خدمة المجتمع«

الكلية :9 صالكلية 0 0 أقسام الطالب 
والطالبات



التقرير السنوي  1440 هـ

وحدة العالقات العامة والتوثيق72

محاضرة بعنوان »التحديات الفكرية للطالبة في المرحلة الجامعية«

وحدة التوعية 
الفكرية

1 ص 1 : 0 0

د. نورة الشهري

أقسام 
الطالبات

1440/7/10هـ
األحد

مبادرة بعنوان »المكتبة المتنقلة«

وحدة المكتبة 

:9 ص 0 0

وحدة 
المكتبة 

أقسام 
الطالبات

1440/7/6هـ
األربعاء

ندوة علمية بعنوان »وسائل التواصل االجتماعي بين األهمية واإلدمان«

عمادة شؤون 
الطالب 

1 ص 0 : 0 0

د. جمال 
حالوة

قاعة 
التشريفات

1440/7/5هـ
الثالثاء

محاضرة بعنوان »حقوق وواجبات المرأة المسلمة«

وحدة التوعية 
الفكرية

1 ص 0 : 0 0

د.داليا الصادق

أقسام 
الطالبات

1440/6/22هـ 
األربعاء
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وكالة الدراسات 
العليا

1 ص 1 : 0 0

وحدة خدمة 
المجتمع 

دار عائشة 

1440/6/20هـ
االثنين

مسابقة القارئ الماهر

وكالة الدراسات 
العليا

0 0 : 0 0

وحدة خدمة 
المجتمع 

مركز البابطين 
الثقافي

1440/6/15هـ
األربعاء

فعاليات الملتقى األسري الثاني
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حلقة علمية بعنوان »ضوابط توظيف تقنية المعلومات في خدمة الفقه«

ممثلية الجمعية 
الفقهية بالجامعة

1 ص 1 : 0 0

د.حياء عثمان
د.تغريد حسن

أقسام 
الطالبات

1440/7/20هـ
األربعاء

ورشة عمل بعنوان »مهارات التعامل مع الخالفات«

وحدة التوجيه 
واإلرشاد الطالبي 

1 ص 0 : 0 0

أ. نجود المتعب

أقسام 
الطالبات

1440/7/17هـ
األحد

محاضرة بعنوان »أثر اإلعالم على عقل الطالبات«

قسم الدراسات 
اإلسالمية

1 ص 1 : 0 0

د. خالد السرهيد

أقسام 
الطالبات

1440/7/14هـ
األربعاء

-CANON IR( ورشتي عمل بعنوان )آلية عمل آلة تصوير
و)تطبيق خدماتي عبر الجوال(

وحدة تقنية 
المعلومات

1 ص 0 : 0 0

أ.منى العسيالن
أ.نورة المروان

أقسام 
الطالبات

1440/7/17هـ 
األحد
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الكلية

:9 ص 0 0

الكلية

أقسام 
الطالبات

1440/8/2هـ
األحد

حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر لطالبات الكلية

وكالة الكلية
بأقسام الطالبات 

1 ص 0 : 0 0

وكالة الكلية
بأقسام الطالبات 

مزرعة 
العائذية

1440/8/12هـ
األربعاء

لقاء خاص لمنسوبات الكلية
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برنامج )ختام األنشطة(

وحدة األنشطة 
الطالبية 

1 ص 0 : 0 0

وحدة األنشطة 
الطالبية 

أقسام 
الطالبات

1440/8/11هـ
الثالثاء

فعالية بعنوان »لنكن ذا أثر طيب«

فريق نسيج 
التطوعي 

1 ص 0 : 0 0

فريق نسيج 
التطوعي 

أقسام 
الطالبات

1440/7/24هـ
األحد

اجتماع مدير اإلدارة مع رئيس وحدة التشغيل والصيانة بالكلية ورئيس وحدة 
األمن الجامعي ،بشأن تجهيز القاعات الدراسية والمسرح لالختبارات النهائية

إدارة الكلية

1 ص 1 : 0 0

أ. معجل المعجل

مكتب إدارة 
الكلية

1440/8/6هـ
الخميس

حلقة علمية بعنوان »مستحضرات التجميل وأثرها على الوضوء«

ممثلية الجمعية 
الفقهية بالجامعة

1 ص 0 : 0 0

د. مريم علي 
د. حياء عثمان

أقسام 
الطالبات

1440/7/20هـ 
األربعاء
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وكالة الجودة 
والتطوير

9:0 ص 0

وكالة الجودة 
والتطوير

قاعة 
التشريفات

1440/8/23هـ
األحد

ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بعنوان »وكاالت الكلية إنجازات عام وخطط تشغيلية مقترحة للعام القادم »

وكالة الجودة 
والتطوير

10 ص : 0 0

د. عصام 
عبدالرحمن

قاعة 
التشريفات

1440/8/30هـ
األحد

ورشة عمل بعنوان »تطبيق قياس مخرجات التعلم« 
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نهاية التقرير


