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9

تـقـديـــــم الخـدمـــــات واألنـشــطــــة 
 والـبـرامــــج لـطـــلــــبـــــــة جــــامــعـــــــة 
أم القـــرى بجـــودة عاليـــة تحقق 

رضاهم.

عمادة
شؤون 
األهدافالطالب الرسالة الرؤيـة

أن تكون عمادة شؤون الطالب 
صرًحـــا رائـــًدا يف خدمـــة ورعايـــة 
طلبـــة جامعـــة أم القـــرى، وبنـــاء 

المســـتقبل. قادة 

كـتـشـــــاف وصـنــاعــــة الـطـلـبـــــة المـتـمـيــــزين، . 1 ا
وقدراتهـــم. مهاراتهـــم  وتطويـــر 

تقديـــم مختلـــف أنـــواع الدعـــم والرعايـــة لطلبـــة . 2
الجامعـــة يف الجوانـــب التربويـــة، والنفســـية، 

واالجتماعيـــة، وغيرهـــا.

كة مــــع . 3 إيجـــاد برامـــج تدريبيـــة متطـــورة بالشـــرا
كـــز التدريبيـــة  المتخصصيـــن والخبـــراء، والمرا
لصقـــل مهـــــارات طـلـبـــــة الـجـــــامعة وتنميـــة 

قدراتهـــم.

تكويـــن قاعـــدة معلومـــات متكاملـــة ومتجـــددة . 4
واحـتـيــاجـاتـهــــم،  الـجـــامـعـــــة  طـلــبــــــة  حــــــول 
ورغباتهـــم، ومســـتوى رضاهـــم عـــن الخدمـــات، 

والبرامـــج المقدمـــة لهـــم.

تطويـــر منهجيـــة متكاملـــة لتحســـين جـــودة . 5
الطالبيـــة. واألنشـــطة  والبرامـــج  الخدمـــات، 
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رســـالة شـــكر ومحبة خاصة للقيادات الشـــابة والطاقات المتجددة طالب وطالبات األندية 
واألنشـــطة الطالبيـــة علـــى حماســـهم المتقـــد وعطائهـــم الالمحـــدود ونشـــاطهم المتميـــز 

كـــرة طويالً. والـــذي أثمـــر عـــن لوحـــات من اإلبداع ســـتظل محفـــورة يف الذا

الحمدلله على فضله وإحسانه والصالة والسالم على خير رسله وأشرف أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأوليائه ، وبعد :

يـــات شـــاركني تفاصيلها  فريق  فـــإن الحديـــث عـــن اإلنجـــازات هـــو مـــن أجمـــل الذكريات التـــي يمكن لإلنســـان أن يتحدث عنهـــا ، وهي ذكر

مـــن المبدعيـــن والمبدعـــات مـــن وكالء و وكيـــالت العمادة وموظفيهـــا وموظفاتها وطالبها وطالباتهـــا ، فمنذ أن قررنا تغيير الشـــعار القديم 

للعمـــادة قبـــل أربـــع ســـنوات تقريبـــاً واســـتبداله بشـــعار عصـــري جديـــد يرمـــز للحيويـــة والنشـــاط كّنـــا قـــد عزمنا علـــى إحداث نقلـــة نوعية 

يف أعمـــال وبرامـــج وأنشـــطة العمـــادة ، فـــكان البـــدء بإعـــادة ترتيـــب وتنظيـــم ميزانيـــة صندوق الطـــالب باعتباره المورد األســـاس لألنشـــطة 

كثـــر مـــن عشـــر ســـنوات ثـــم إعـــادة بنـــاء الميزانيـــة وتقســـيمها علـــى أبواب  الطالبيـــة، فتـــم ســـداد جميـــع العهـــد الســـابقة والمتأخـــرة منـــذ أ

وبنـــود محـــددة تحاكـــي الميزانيـــة العامـــة للجامعـــة ؛ إضافـــة إىل زيادة المـــوارد المالية للصندوق من االســـتثمار إىل الضعـــف قبل انفصال 

االســـتثمار كإدارة مســـتقلة عـــن العمـــادة ، ومـــن بعدها كانـــت إنطالقة البرامـــج والفعاليات النوعيـــة مع ملتقى المســـتجدين الذي أصبح 

أيقونـــة تتفـــرد بـــه جامعـــة أم القـــرى عـــن بقيـــة الجامعـــات يف فكرتـــه وطريقته وخدماتـــه ، ثـــم كان اإلبداع يف تطويـــر محاور اللقـــاء العلمي 

والتنـــوع الكبيـــر يف مســـابقاته حتـــى أصبحـــت مجـــال تنافس كبير بين طلبـــة الجامعة وكلياتها ، ويف ذات الســـياق تخالجنـــي ذكريات بزوغ 

يـــدة يف عنوانهـــا ومضمونهـــا والتـــي أصبحت محـــط أنظار المتميزين من الطـــالب والطالبات أال وهي ) مســـابقة قدوة  نجـــم المســـابقة الفر

الجامعـــة ( ، ويف إطـــار العناويـــن والشـــعارات المتميـــزة اتذكر مبـــادرة ) غايل ( ألهمية الفئة التي تخدمها وقد نشـــأت فكرتها وأعّد تصورها 

يف عمـــادة شـــؤون الطـــالب وتهـــدف إىل تفعيـــل الخدمـــات وتهيئـــة البيئة الجامعيـــة لطلبة ذوي االحتياجـــات الخاصة .

يـــادة المطردة يف عدد األنديـــة الطالبية والتي بلغت ما يربو على خمســـين نادياً يف شـــطري الطالب  وأتذكـــر أيضـــاً بـــكل فخـــر الز  

والطالبـــات ، وقـــد تفـــرد بعضهـــا بكونـــه ُينشـــأ ألول مـــرة كنـــادي المرشـــدات الكشـــفي وتســـجيل بعضهـــا عالميـــاً كنـــادي التوستماســـترز ، 

وأصبحـــت برامجهـــا وأنشـــطتها المتنوعـــة والمتجـــددة دائماً جاذبة لطلبة الجامعـــة على اختالف تخصصاتهم وهواياتهـــم ، بل وأصبح عددٌ 

مرحًبا

كلمة 
العميد
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كبيـــرٌ مـــن المتفوقيـــن دراســـياً هـــم مـــن أعضـــاء هـــذه األنديـــة والمشـــاركين بفعالية يف مناشـــطها ، ومـــن رحم هـــذه األندية ظهـــر وألول مرة 

يـــة ألنشـــطة وبرامـــج العمادة .    المجلـــس الطـــاليب لعمـــادة شـــؤون الطـــالب ليســـاهم الطلبـــة بأفكارهـــم يف صنـــع القـــرارات التطوير

يـــات كثيـــرة لسلســـلة اإلنجـــازات تتســـابق إىل الذهـــن ، كتفعيـــل لجـــان حقـــوق الطالـــب يف الجامعـــة والتبصيـــر بحقوقهـــم مـــن خـــالل  ذكر

الحمـــالت التوعويـــة والعمـــل علـــى أتمتـــة إجـــراءات التظلـــم وتحويـــل العديـــد مـــن خدمـــات العمـــادة إىل أنظمـــة إلكترونيـــة ، إيجـــاد نشـــيد 

للجامعـــة يحكـــي هويتهـــا و رســـالتها ، وتفعيـــل وحـــدات جديـــدة يف العمـــادة ألول مـــرة كوحـــدة التفـــوق و وحـــدة التطوع  و وحدة النشـــاط 

يـــات لفعاليـــات ومناســـبات كبـــرى كان لعمـــادة شـــؤون الطـــالب دور رائـــدٌ يف إدارتهـــا واإلشـــراف على  الرياضـــي للطالبـــات ، إىل جانـــب ذكر

تنفيذهـــا بـــدءاً مـــن حفـــل اليـــوم الوطنـــي وانتهاًء بالحفـــل األجمل واألكبر على مســـتوى الجامعة لتخرج طلبة الدفعة الســـابعة والســـتين، 

كتب  كرة األيـــام أثرها ، ولم يكـــن يل أن أ ولئـــن كان يصعـــب يف هـــذه العجالـــة حصـــر جميـــع اإلنجـــازات وذكرهـــا فإنه بـــكل تأكيد يبقـــى يف ذا

فخوراً بتذكرها لوال توفيق هللا أوالً ثم وقفة رجال وســـيدات تشـــرفت بالعمل معهم إىل جوارهم لمســـت فيهم معاين اإلخالص والمثابرة 

وتعلمـــت منهـــم اإلتقـــان والتميز ويف مقدمتهم المتألقون وكالء ووكيالت عمادة شـــؤون الطالب والمثابـــرون المجّدون موظفو وموظفات 

عمـــادة شـــؤون الطـــالب الذيـــن يبذلون الكثير من وقتهم وجهدهـــم يف خدمة طلبة الجامعة ورعايتهم وحل مشـــاكلهم ، فلهم مني جميعاً 

عاطر الشـــكر والتقديـــر والعرفان .

ورســـالة شـــكر ومحبة خاصة للقيادات الشـــابة والطاقات المتجددة طالب وطالبات األندية واألنشـــطة الطالبية على حماســـهم   

كـــرة طويـــالً. المتقـــد وعطائهـــم الالمحـــدود ونشـــاطهم المتميـــز والـــذي أثمـــر عـــن لوحـــات مـــن اإلبـــداع ســـتظل محفـــورة يف الذا

 وأخيـــراً أتقـــدم بوافـــر الشـــكر والتقديـــر لمعـــايل مديـــر الجامعـــة أ.د. عبـــدهللا بـــن عمـــر بافيل وســـعادة وكيـــل الجامعـــة للشـــؤون التعليمية

يـــز بـــن رشـــاد ســـروجي فلهـــم الفضـــل بعـــد هللا يف دعـــم مســـيرة العمـــادة وتميـــز برامجهـــا وأنشـــطتها وفعالياتهـــا علـــى كافـــة  أ.د. عبدالعز

األصعـــدة .

يـــز وويل عهـــده األمين صاحب  وأختـــم بشـــكر قيادتنـــا الرشـــيدة ســـيدي خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعز  

يـــز على ما يقدمونه مـــن دعم ال محدود ألبنـــاء هذا الوطن يف ســـبيل رفعته وإعالء  الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بن عبدالعز

شـــأنه... حفـــظ هللا بالدنـــا وأمننـــا وقيادتنـــا وجمـــع علـــى الحـــق دائمـــاً كلمتنـــا .

وصلى هللا وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

عمرو بن طه السقافحرر يف 12/8/1440هـ
عميد شؤون الطالب السابق
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عميد شؤون الطالب

وكالة الدعم الطاليب

إدارة التأديب
وحماية حقوق الطالب

وكالة الخدمات الطالبية

إدارة اإلسكان الطاليب

قسم المنح الدراسية الخارجية

وحدة المستودعات

إدارة النقل والحركة

وحدة صندوق الطالب

وحدة الجودة والتطوير

إدارة التغذية

وحدة شؤون الموظفات والمتابعة

وكالة األنشطة
والتدريب الطاليب

إدارة األنشطة الثقافية

وحدة اإلشراف الطاليب
وحدة النشاط الرياضي

وحدة المفقودات

كة المجتمعية وحدة الشرا

وحدة التدريب الطاليب

وحدة المكافآت
وحدة التفوق

وحدة البطاقات الجامعية
وحدة رعاية ذوي االحتياجات 

الخاصة

شطر الطالبات



14

 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

وكالة العمادة

14

 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

14

 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال



 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 15

 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 15

269385+

12

التقرير الختامي

14

مستفيدإدارتان
ومستفيدة

خدمة تقدم موظف وموظفة

 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 15
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 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

1439
1440

  إدارة 

إدارة المكافآت
تســـعى إدارة المكافـــآت بعمادة شـــؤون الطـــالب، لتطبيق أهداف السياســـة 
التعليميـــة للمملكـــة، ومـــا تضمنتـــه مـــن منطلقـــات أساســـية يف التعليـــم، 
لهـــا؛ بتغذيـــة أرصدتهـــم  وتنظيـــم صـــرف المكافـــآت للطـــالب المســـتحقين 
وإتمـــام  ظروفهـــم،  تخطـــي  علـــى  ومســـاعدتهم  تحفيزهـــم  بهـــدف  شـــهرياً، 
كمل وجه، واالهتمام بالطالـــب ليحقق متطلبات  تعليمهـــم الجامعـــي علـــى أ
التخـــرج؛ وذلـــك بتقديم أفضل الخدمات له، وبأعلى المســـتويات االحترافية.

العام الحايل

العام السابق

86795325
81104122

عدد الحاصلين على 
مكافأة التفوق الدراسي

عدد المستفيدين من 
مكافآت بدل قارئ

عدد المستفيدين من 
مكافآت بدل إعاقة

65,528
عدد المستفيدين من المكافآت

أي بزيادة 3,926 مستفيد
عن العام الماضي



هـــي اإلدارة المختصـــة بخدمـــة جميـــع الطـــالب غيـــر الســـعوديين المنتظميـــن والدارســـين بالجامعـــة بجميـــع المراحـــل 
كر  الجامعيـــة، واســـتكمال إجـــراءات قبولهـــم بالجامعـــة علـــى منـــح دراســـية خارجيـــة أو داخلية وإصـــدار التأشـــيرات، وتذا
يـــح اإلقامـــة لهـــم وتوجيههـــم للقيـــام بالفحوصات الالزمـــة، والتعاون مع عـــدد مـــن إدارات الجامعة للقيام  الســـفر، وتصار

بإجـــراءات بـــدء الدراســـة، واســـتصدار القـــرار اإلداري الـــالزم بوضعهـــم علـــى المنـــح الدراســـية المخصصـــة لهم.

  إدارة 

المنح الدراسية

1846

1139
طالب منحة داخلية

طالب منحة خارجية

2,985
طالب منح

معاملة تجديد إقامة

760
تذكرة سفر مصدرة

820
تأشيرة خروج وعودة

820

 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 17
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 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

 وكالة العمادة

للخدمات الطالبية

18

 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

18

 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال



 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 19

 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 19

إدارة ووحدة مستفيد12
ومستفيدة

+3100

خدمات تقدم 3 موظف وموظفة 26

التقرير الختامي

 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 19
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 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

  إدارة 

اإلسكان الطاليب
المنـــح  وطالبـــات  لطـــالب  المالئـــم  الســـكن  الطـــاليب  اإلســـكان  إدارة  توفـــر 
الدراســـية القادميـــن مـــن خـــارج المملكـــة  طـــوال فتـــرة دراســـتهم، وتوفـــر لهـــم 
عـــدداً مـــن الخدمـــات، مثـــل وســـائل النقـــل مـــن وإىل الجامعـــة، وإقامـــة بعض 
يـــارات، وتوفيـــر بيئـــة تربويـــة واجتماعيـــة مناســـبة تعينهـــم علـــى  األنشـــطة والز
الراحـــة واالســـتقرار لتحقيـــق أعلـــى درجـــات التحصيـــل العلمـــي، وتأميـــن كافة 
المســـتلزمات األساســـية لهم، واإلشـــراف على السكن بشـــكل دائم للتأكد من 

ســـالمتهم والتزامهـــم باألنظمـــة.

االحتفال باليوم الوطني

زيارات منظمة للمسجد الحرام يومًيا

برنامج إفطار صائم كل إثنين وخميس

مسابقات رياضية لكرة القدم والطائرة

ليايل سمر أدبية

مجلس تعارف للمستجدين والمستجدات

لقاءات ثقافية دورية

أبرز برامج السكن الطاليب

8732

25520

طالب وطالبةمباين

موظف وموظفةغرفة سكنية



 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 21

أعداد المستفيدين من خدمات النقل
لطـــالب  النقـــل  خدمـــات  والحركـــة  النقـــل  إدارة  تقـــدم 
وآمنـــة  مريحـــة  بطريقـــة  القـــرى  أم  جامعـــة  وطالبـــات 
وتلبـــي احتياجات األنشـــطة الطالبية الصفية والالصفية، 
الفعاليـــات  أثنـــاء  خدماتهـــا  تقديـــم  إىل  باإلضافـــة 
بتأميـــن  للمتعهـــد  والمتابعـــة  واإلشـــراف  والمؤتمـــرات، 

النقـــل. خدمـــات 

  إدارة 

النقل والحركة

200

41100

320
رحلة صفية

حافلةخط سير

رحلة ال صفية

+900+800
مستفيدةمستفيد
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 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

  إدارة 

التغذية
تقـــوم إدارة التغذية باإلشـــراف على المطعـــم الجامعي لتقديم الوجبات 
اليوميـــة للطالب والطالبـــات، وتلبية احتياجات الجهات المنفذة للبرامج 
واألنشـــطة الطالبيـــة مـــن الوجبـــات الغذائيـــة والضيافة، واإلشـــراف على 
إعـــداد وتقديـــم الوجبـــات الغذائيـــة بأنواعهـــا للتأكـــد من جـــودة الخدمات 
المقدمـــة، كمـــا تقـــوم اإلدارة بمتابعـــة األعمـــال اإلدارية والماليـــة والتأكد 
مـــن ســـيرها وفـــق األنظمـــة واللوائـــح، بهـــدف رفـــع مســـتوى الوجبـــات 
الغذائيـــة والضيافة حتى يكون المطعـــم الجامعي الخيار األول واألمثل 

للطـــالب والطالبات.

448+

3

1160+

6
أصناف

7
أصناف

7
أصناف

3
ريال

4
ريال

8
ريال

153,101 طلب التغذية

مطاعم

طلب ضيافة

وجبة اإلفطار

وجبة العشاء

وجبة الغداء

عـــدد الوجبـــات المقدمـــة يف 
الــــجـــــامــعــــــي الــمـــطــــــعــــــــم 

42,379
وجبة إفطار

28,939
وجبة عشاء

81,783
وجبة غداء



 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 23

0810

02

عدد تقارير المعيار الخامس 
لالعتماد المؤسسي

عدد اجتماعات المعيار الخامس 
لالعتماد المؤسسي

تقارير الوحدة

تهـــدف وحـــدة التطويـــر والجـــودة لنشـــر ثقافـــة الجـــودة داخـــل العمـــادة، حيـــث تقوم بوضـــع خطط قســـم التخطيـــط والتطويـــر ومتابعتهـــا وإعداد 
يـــر وعمـــل الدراســـات اإلحصائيـــة واســـتطالعات الرأي الالزمة لذلـــك، كما تعد الوحدة الدليـــل اإلجرايئ والهيكل التنظيمـــي لمهام الوكاالت،  التقار

وتعنـــى بجميـــع المهـــام المتعلقة بالمعيـــار الخامس لالعتمـــاد األكاديمي.

  وحدة 

الجودة والتطوير



24

 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

 وكالة العمادة

لألنشطة والتدريب الطاليب

24

 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

24

 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال



 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 25

 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 25

إدارات ووحدات مستفيد10
ومستفيدة

+61791

خدمات تقدم 7 موظف وموظفة 36

التقرير الختامي

 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 25
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 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

  إدارة 

األنشطة الثقافية
هـــي إدارة مختصـــة بإقامـــة األنشـــطة الثقافيـــة المتنوعة، ويف 
مختلـــف المجـــاالت، إىل جانب إقامة المســـابقات العامة، كما 
تشـــرف علـــى األندية الطالبيـــة التابعة للعمـــادة، التي يمارس 
كتشـــاف  فيهـــا الطالب والطالبات هواياتهم المختلفة، وُيعد ا
مواهـــب الطلبـــة وصقلهـــا ورعايتها هـــو أحد أهم أهـــداف هذه 
اإلدارة، إضافـــة إىل اســـتثمار طاقاتهـــم اإلبداعيـــة، للمســـاهمة 
يف تأســـيس جيـــل يؤمـــن بالعمـــل والمســـؤولية االجتماعيـــة، 
ويمتلـــك القـــدرة على تنميـــة ذاته، من خالل تطوير أنفســـهم 
ســـلوكياً ومعرفيـــاً ووجدانيـــاً، ويوجـــد بعمادة شـــؤون الطالب 
تلبيـــة  المجـــاالت  مختلـــف  يف  الطالبيـــة  األنديـــة  مـــن  عـــدد 
الحتياجـــات المجتمـــع الطـــاليب بمختلـــف ميولـــه واهتماماته، 
وتوجـــد لهذه األنديـــة مقرات يمارس فيها الطـــالب والطالبات 
هواياتهم وينفذون العديد من البرامج واألنشطة والفعاليات 
والرياضيـــة،  والترفيهيـــة،  والفنيـــة،  واالجتماعيـــة،  الثقافيـــة، 
واألعمـــال التطوعيـــة، التـــي يمارســـها الطـــالب والطالبـــات يف 
أوقـــات الفـــراغ بعيـــداً عـــن قاعات الدراســـة، إضافـــة إىل إقامة 
الرحـــالت القصيـــرة والطويلـــة إىل مختلـــف مناطـــق المملكة.

3616

568

72

36

424

51445

عضو وعضوة

لقاء أسبوعي

رحلة الصفية

نادي طاليب

برنامج جماهيري

مستفيد ومستفيدة



 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 27

شعارات األندية الطالبية
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 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

المستفيديناسم النادي المنظمأبرز برامج األندية بشطر الطالب

العالج الطبيعي يقدر يساعد

بطولة كأس سعادة عميد شؤون الطالب لكرة القدم السادسة

بازار النادي الصحي األول

حملة  Persona للتثقيف بأمراض الصحة النفسية

مؤتمر طب الطوارئ

المسابقة الترفيهية

كيف تبتكر مشروعك الريادي

ملتقى التخصصات

الدوري الثقايف

دورة مهارات الترافع أمام القضاء

دورة تكوين العقلية القانونية

معرض يا بني أقم الصالة

اللقاء المشترك بين نادي الدعوة و نادي الشريعة

دورة فن إدارة األزمات

حملة “كيف تتصرف؟”

التمكين العلمي

مسرحية العاصفة

العلوم الطبية

المنح الدراسية

النادي الصحي

النادي الطاليب الطبي

النادي الطاليب الطبي

النادي العلمي

نادي اإلبداع وريادة األعمال

نادي التمريض

نادي التوعية واإلعالم

نادي الدراسات القضائية واألنظمة

نادي الدراسات القضائية واألنظمة

نادي الدعوة الطاليب

نادي الدعوة الطاليب

نادي الشريعة والثقافة اإلسالمية

نادي الصيدلة الطاليب

نادي اللغة العربية

نادي المسرح

700

150

300

2000

300

78

35

100

95

650

678

950

115

300

560

130

318



 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 29

المستفيداتاسم النادي المنظمأبرز برامج األندية بشطر الطالبات

لتبقى

حملة سرطان الثدي

فعالية المنتج الصحي

أنِت جميلة

انجاز الحياة )كوكتيل الحياة(

المهرجان العلمي

تدشين نادي التوستماستر

المبادرة التطوعية العالم الرقمي )تحدو معنا(

بأخالقنا نسعد

معرض مهن وألقاب ومسرحية )كان يف محاكمة(

إجعل كتابك يختارك

دورة فن االوريجامي

تعامله صلى هللا عليه وسلم

القرية العالمية “قرى سويسرا”

الفرق بين البحث العلمي والمقترح البحثي

المهرجان المسرحي لذوي اإلعاقة الذهنية

مسابقة قف وواجه

نادي صناع المستقبل

النادي الصحي

النادي الصحي

النادي اإلجتماعي

نادي حياة

النادي العلمي

نادي التوستماستر

النادي الرقمي

النادي اإلعالمي

نادي لغتنا هويتنا

نادي مورقة

نادي الحرف والفنون

النادي التربوي

النادي العالمي

نادي باحثة

نادي غايل 

نادي التوستماستر

900

1500

4000

500

2000

623

200

400

400

80

30

251

100

300

140

480

80
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 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

  وحدة 

التدريب الطاليب
التدريبيـــة  الـــدورات  العديـــد مـــن  الطـــاليب  يـــب  التدر ُتقيـــم وحـــدة 
يقـــوم  التـــي  الجامعـــة،  وطالبـــات  لطـــالب  والعامـــة  المتخصصـــة 
بتقديمهـــا نخبـــة مـــن المتخصصيـــن يف مختلـــف المجـــاالت، ويتـــم 
التســـجيل يف هـــذه الـــدورات مـــن خـــالل الموقع اإللكتـــروين لعمادة 
شـــؤون الطـــالب. وتقـــدم للمشـــاركين يف هـــذه الـــدورات الشـــهادات 

المعتمـــدة مـــن عمـــادة شـــؤون الطـــالب.

54438808
مستفيد ومستفيدةمدربة ومدربةدورة تدريبية



 عمادة
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أبرز دورات وحدة التدريب

أبرز دورات وحدة التدريب

اسم المدرب

اسم المدربة

المستفيدين

المستفيدات

العادات العشر للشخصية الناجحة

إعداد السيرة الذاتية

كيفية كتابة البحث العلمي

أنماط الشخصية الجامعية

دورة المناظرات )2(

استراتيجيات التحسين المستمر وحل المشكالت

الممارسات الحديثة يف العالقات العامة

الكايزن من اليابانية للعالمية

التسويق الشخصي

تأسيس المشروع الريادي

مهارات التحدث اإلعالمي

اإلبداع واالبتكار

فن إدارة الوقت

تنمية مهارات االتصال يف الحوار الفعال

د. محمد محمود نور الدين أحمد

د. أحمد محمد سعداوي تمام

أ.د. صالح عبدالمجيد أحمد صالح

د. عايش عطية البشري

د. طالل بن علي مثنى

د. محمد سيد األشهب

د. معتز محمد أحمد برناوي

د. وفاء عبدالعزيز محضر

د. وفاء عبدالعزيز محضر 

أ. لمياء برزي

أ. علياء ابراهيم التركستاين

د. نجوى حسين سمر قندي

د. تهامي سالم أحمد باحويرث

د. سعاد صالح بابقي

445 

346 

225 

335

65

498

365 

60

53

47

71

48

70

10
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 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

  إدارة 

األنشطة الرياضية
هي إدارة متخصصة يف تنفيذ األنشـــطة الرياضية بمختلف 
أنواعهـــا داخـــل الجامعـــة، وإقامـــة المســـابقات يف مختلـــف 
األلعـــاب الرياضية بين الكليات؛ التي تتم منافســـاتها خالل 
الفصل الدراســـي األول والثاين، وتقدم فيها الجوائز القيمة 
للفـــرق الفائـــزة، كمـــا تشـــرف إدارة األنشـــطة الرياضية على 
مشـــاركة منتخبات الجامعة يف منافســـات االتحاد الرياضي 
للجامعـــات، حيـــث إن للجامعـــة عدة منتخبات تـــم تكوينها 
كفياء،  مـــن طالب الجامعـــة وتدريبهم على أيـــدي مدربين أ
والترفيهيـــة  الرياضيـــة  المنشـــآت  علـــى  اإلشـــراف  وُيعـــد 
التابعـــة لعمـــادة شـــؤون الطالب هـــو أحد المهام األساســـية 

إلدارة األنشـــطة الرياضية.

413

11186

3241,542

نشاط رياضيمنشآت رياضية

فريقمنتخب

العب فريقالعب منتخب
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20360
كأس كرة القدم

العــبفـريــق

1040
الجودو

العــبفـريــق

14250
دوري كرة القدم

العــبفـريــق

2040
الكاراتيه

العــبفـريــق

4200
ألعاب القوى

العــبفـريــق
20200

 كرة القدم صاالت
) منسوبين (

العــبفـريــق

12144
خماسيات كرة القدم

العــبفـريــق

1060
كرة السلة

العــبفـريــق
12120

كرة الطائرة

العــبفـريــق
1428

تنس الطاولة

العــبفـريــق

1020
السباحة

العــبفـريــق

2040
الكرة الشاطئية

العــبفـريــق

2040
التايكواندو

العــبفـريــق

البطوالت الرياضية داخل الجامعة

 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 33
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 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

  وحدة 

الــتــفــوق
لرعايـــة  برامـــج  وتنفيـــذ  بتصميـــم  بنـــاء مســـتقبل مثمـــر  إىل  التفـــوق  وحـــدة  تتطلـــع 
يـــا وخلـــق روح التنافـــس  المتفوقيـــن بهـــدف االرتقـــاء بهـــم وبقدراتهـــم ثقافيـــا ومهار

الشـــريف بينهـــم ويـــأيت ذلـــك انســـجاما مـــع توجـــه رؤيـــة المملكـــة 2030.

حصر الطالبات 
المتفوقات

إبالغ المتفوقات 
بقبولهن يف الوحدة

الرد على استفسارات 
المتفوقات

التنسيق لتنفيذ 
البرامج والدورات 

التدريبية

تنظيم الزيارات 
الميدانية للطالبات 

المتفوقات

توفير الخصومات 
والعروض للمتفوقات

أبرز مهام الوحدة

أبــــــــــــــــــــرز
منجزات 
الــوحــــدة

عقد دورات تدريبية للمتفوقات 
وعمل رحالت ثقافية وترفيهية لهن

توفير كوبونات وبطاقات خصم 
خاصة بالمتفوقات رحالت الصفية

دورة تدريبية

4

7

564
طالبة ملتحقة بالوحدة



 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 35

أبرز مهام الوحدة

المستفيداتاسم الدورة

دورة لغة اإلشارة وثقافة الصم

دورة أساسيات ترتيب مائدة الطعام

دورة رفع حصيلة المفردات اللغوية لدى الصم

دورة تسهيل وصول ذوي االحتياجات الخاصة للمواقع 

اإللكترونية

دورة العناية بالمظهر العام

 إصدار تصاريح دخول للمرافقات
مساعدات أو مترجمات لطالبات االحتياجات الخاصة

 طلب تصاريح نقل
يف حالة رغبة الطالبة باالشتراك يف النقل الجامعي

 التنسيق مع إدارات الجامعة
لتنفيذ احتياجات طالبات االحتياجات الخاصة

 طباعة وتعبئة نماذج الحذف واإلضافة
والتواصل مع القسم المختص لعمل اإلجراء الالزم

 وضع خطة البرامج والدورات
خطط تدريبية وتثقيفية متجددة كل فصل دراسي

 تنظيم الفعاليات لذوي اإلحتياجات الخاصة
بالتعاون مع نادي غايل الطاليب

190

10

8

26

30

تعمل وحدة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة على إيجاد بيئة تربوية تعليمية مناســـبة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة؛ وذلك باســـتقبال المســـتجدين 
والمســـتجدات منهم، وإضافتهم إىل قاعدة بيانات خاصة لمتابعة أمورهم اإلدارية واألكاديمية وتوفير احتياجاتهم، وتخدم الوحدة طلبة ذوي االحتياجات 

الخاصة ســـواء كانت اإلعاقة ســـمعية، أو بصرية، أو حركية.

  وحدة 

رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة

5264
مستفيدةدورات تدريبية
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 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

 وكالة العمادة

للتوجيه واإلرشاد الطاليب
كة المجتمعية والشرا

36

 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

36

 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال
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 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 37

إدارة ووحدة مستفيد12
ومستفيدة

+29030

خدمات تقدم 10 موظف وموظفة 21

التقرير الختامي

 عمادة
شؤون الطالب
ً الطالب أوال 37
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 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

  مـركـز 

التوجيه واإلرشاد الطاليب
واالجتماعيـــة  النفســـية  االستشـــارات  بتقديـــم  المركـــز  ُيعنـــى 
كتشـــاف  واألكاديميـــة، وتنظيـــم البرامـــج التـــي تعين الطالب على ا
ذاتـــه واالســـتفادة مـــن قدراتـــه يف حـــل مشـــكالته وتحقيـــق أهدافه، 
كما يهتم المركز بالصحة النفســـية والتوافق الشخصي والدراسي 

للطالـــب، كل ذلـــك وفقـــاً لتعاليـــم الديـــن اإلســـالمي الحنيـــف.

الفعالياتالدورات

فعاليةدورة تدريبية

مستفيد ومستفيدةمستفيد ومستفيدة

5830

3,76610,796

مسابقة أفضل مبادرة للسالمة المرورية

مسابقة أفضل المقترحات لألعمال التطوعية

حملة جامعتنا خضراء

ملتقى السالمة المرورية األول بالجامعة

برنامج تساقط األقنعة

برنامج مهارات اختيار شريك الحياة

برنامج كالكيت

دورة نظام العمل السعودي

دورات برنامج أيامن

دورة اللياقة البدنية

دورة صيانة أجهزة االندرويد

دورة خدمة العمالء

دورة التعامل مع الشخصيات الصعبة

دورة التخلص من األفكار السلبية

دورة التخطيط المريئ

125

75

350

115

200

200

150

120

300

45

44

150

150

137

105

أبرز البرامج والفعاليات

أبرز الدورات

 المستفيدين
والمستفيدات

 المستفيدين
والمستفيدات



 عمادة
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وحدات مركز التوجيه واإلرشاد

تحقيـــق التوافق النفســـي للطالب والطالبات مـــن خالل تقديم 
االستشـــارات والبرامج اإلرشادية المختلفة

إستشارةجلسة إرشاد

وحدة اإلرشاد النفسي

6753

تأهيـــل الطـــالب و الطالبات لســـوق العمل وتعزيز ســـبل الدعم 
والرعايـــة لهـــم وذلـــك بالســـعي لتوفيـــر مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
أفضل برامج التدريب والتأهيل المهني والتواصل االجتماعي.

ورش عملدورة تدريبية

وحدة اإلرشاد المهني

485

نهتـــم بالموهوبـــة ونطـــور طاقاتهـــا ونصقل مهاراتهـــا ونوجد بيئة 
مناســـبة للعمل علـــى موهبتها ونبرزهـــا يف المجتمع الجامعي.

ورشة عملدورات تدريبية

وحدة رعاية الموهوبات

515

تقديـــم االستشـــارات الشـــخصية واالجتماعيـــة والدعـــم المادي 
والمعنـــوي للطـــالب والطالبات من خالل مســـاعدتهم على حل 

مشـــكالتهم ومواجهـــة التحديات والصعوبـــات اليومية.

دراسة حالةجلسة إرشاد

وحدة اإلرشاد اإلجتماعي

92114

تقديـــم االستشـــارات التربويـــة للطـــالب والطالبـــات والتواصـــل 
المســـتمر مع المرشـــدين التربويين يف أقسام وكليات الجامعة 

للوصـــول إىل بيئـــة تحقـــق التوافق الشـــخصي لـــدى الطالب.

دورة تدريبيةجلسة إرشاد

وحدة اإلرشاد األكاديمي

3215



40

 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

يتبـــع لمركـــز التوجيـــه واإلرشـــاد عدد مـــن األندية الطالبية بشـــطري الطالب 
والطالبـــات، وتقـــدم هـــذه األنديـــة العديد مـــن البرامج األســـبوعية والبرامج 
يـــة والفعاليـــات، حيث تتيـــح الفرصة للطـــالب والطالبات لتطوير  الجماهير
ذواتهـــم ومهاراتهـــم عـــن طريق خلق بيئة مميزة يمارســـون فيهـــا هواياتهم.

  مـركـز 

األندية الطالبية
كة المجتمعية التابعة لوكالة التوجيه واإلرشاد والشرا

شعارات أندية الطالب

شعارات أندية الطالبات

1546

99

16

11

27

24105

عضو وعضوة

لقاء أسبوعي

رحلة الصفية

نادي طاليب

برنامج جماهيري

مستفيد ومستفيدة



 عمادة
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المستفيديناسم النادي المنظمأبرز برامج األندية بشطر الطالبات

تجربة نظارة الواقع االفتراضي

زيارة مرضى مستشفى حراء

حملة توعوية بأضرار التدخين مع مشاركة جمعية )كفى(

حملة )فطورك علينا (

حملة )قل وداعاً(

كه” برنامج “أسرار الفوا

نزاهتي يف مدرستي

مسابقة “الجرافيتي بنزاهة”

ملتقى القيادة اآلمنة 2

مشروع تشجير الساحات الخارجية بمقر الزاهر للطالبات

تفعيل المشاريع التطوعية لبرنامج “أيامن”

نادي السالمة المرورية

نادي تطوع

نادي نبراس

نادي رشد 

نادي نبراس 

نادي نبراس

نادي نزاهة

نادي نزاهة

نادي السالمة المرورية

النادي التطوعي

النادي التطوعي

180

120

400

300 

200 

100

 3000

60

1850

7000

7000
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 عمادة
شؤون الطالب

ً الطالب أوال

  وحدة 

كة المجتمعية الشرا
يـــز دور عمـــادة شـــؤون الطـــالب  كة المجتمعيـــة لتعز تســـعى وحـــدة الشـــرا
االجتماعـــي وتطويـــر ماتقدمـــه من خدمـــات وبرامج من خـــالل إقامة عالقات 
كة ناجحـــة مـــع مختلـــف القطاعـــات الحكوميـــة والخاصـــة ومؤسســـات  شـــرا
العمـــل اإلجتماعـــي بالمملكـــة، وذلـــك انطالقـــاً مـــن إيمانهـــا بأهميـــة تضافـــر 

كلفـــة الجهـــود لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة للمجتمـــع.

توعية المجتمع بأهداف 
كة المجتمعية الشرا

 تفعيل الشركات
داخل الجامعة

كة  إطالق مبادرات الشرا
المجتمعية المستدامة

 دعم وتشجيع
المبادرات المجتمعية

أبرز أهداف الوحدة

810
كات  شرا
مجتمعية

 جلسات
تطويرية

أبرز البرامج والفعاليات

حملة فطورك علينا

دورة كوين متألقة

فعالية نزاهتي يف مدرستي

بالتعاون مع نادي رشـــد تم تقديم 150 وجبة صحية 
أسبوعًيا ولمدة ثالث أسابيع.

قدمتهـــا الدكتورة أماين حريري، أســـتاذ مســـاعد بكلية 
أوجـــه  بمجمـــع  والـــوالدة  النســـاء  استشـــارية  الطـــب، 

الطبي. العنايـــة 

لـــدى  النزاهـــة  قيـــم  وتعزيـــز  التوعيـــة  لنشـــر  تهـــدف 
العـــام. التعليـــم  طالبـــات 
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 وكالة العمادة

للدعم الطاليب

44
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إدارات ووحدات مستفيد9
ومستفيدة

+27313

خدمة تقدم 32 موظف وموظفة 27

التقرير الختامي
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شؤون الطالب

ً الطالب أوال

  إدارة 

التأديب وحماية حقوق الطالب
يـــف الطالـــب بما له مـــن حقوق، ومـــا عليه  ُتعنـــى بتهذيـــب ســـلوك الطلبـــة المخالفيـــن ألنظمـــة ولوائـــح الجامعـــة مـــن خـــالل العقوبـــات التأديبيـــة، وتعر
مـــن واجبـــات داخـــل الجامعـــة، وطريقـــة المطالبـــة بهـــا يف حال اإلخالل بشـــيء منها، ومســـاعدته يف الحصـــول عليها وفق مـــا تنص عليـــه قوانين ولوائح 
الجامعـــة؛ بهـــدف تقويـــم ســـلوك المخالفين، ونشـــر روح النظـــام واالحترام المتبادل بين الطالب ومنســـويب الجامعة، والفصل يف الشـــكاوى والتظلمات، 

وإرســـاء قواعـــد العـــدل مـــن خـــالل رفع مســـتوى اإلدراك لدى الطالـــب الجامعي إليجاد بيئة دراســـية مناســـبة تتَّســـم باإليجابية.

20106160

الئحة حقوق 
وواجبات الطالب

قضايا قراًرا صادًرااجتماًعا

6014,000+ 5
مستفيدةعضو برامج 

جماهيرية

يتبـــع لوكالـــة العمادة للدعـــم الطاليب بعمادة شـــؤون الطالب ناٍد 
طـــاليب اســـمه تبصيـــر، وهذه أبرز  انجـــازات النادي :
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إدارة  مـــن  الـــواردة  المفقـــودات  بتســـلم  المخولـــة  الوحـــدة  هـــي 
األمـــن الجامعـــي، أو مـــن أي من منســـوبات الجامعـــة، واالحتفاظ 
بمفقـــودات الطالبـــة، ســـواًء كانـــت بطاقـــات أو مفقـــودات عينيـــة 
داخـــل خزائـــن آمنـــة للمحافظة عليهـــا، وتوزيع اإلعالنـــات الخاصة 
بالمفقـــودات، ســـواء عـــن طريق قســـم المفقودات أو الشاشـــات 
المرئيـــة للوكالـــة، وتســـليم الطالبـــات مفقوداتهن بعـــد التأكد من 

أنهـــا لهن.

تهتـــم   وحـــدة   اإلشـــراف   الطـــاليب   بالعمـــل   علـــى   تنفيـــذ   إجـــراءات  
 مخالفـــات   الـــزي   الجامعـــي   للطالبـــات   المخالفـــات   الـــاليت   تـــم  
 ضبطهـــن   من   ِقبل   موظفات   األمـــن    , وتوجيه   الطالبات   المخالفات  
 للـــزي   وإرشـــادهن   بمواصفـــات   الـــزي   المناســـب   للجامعـــة   وإحالة  
 الـــاليت   يخالفـــن   ثـــالث   مـــرات   إىل   إدارة   التأديـــب   وحمايـــة   حقـــوق  

ً   إلحالتهـــن   إىل   لجنـــة   التأديـــب .   الطالـــب   تمهيـــدا

  وحدة 

المفقودات
  وحدة 

اإلشراف الطاليب

11607902153
 مفقودات

واردة
 مفقودات
مستردة

بالغ وارد
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صندوق الطالب
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 عمادة
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إدارات ووحدات مستفيد6
ومستفيدة

+445

خدمات تقدم 6 موظف وموظفة 12

التقرير الختامي
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ً الطالب أوال

  إدارة 

صندوق الطالب
يقـــدم صنـــدوق الطالـــب الدعم المادي لكافة األنشـــطة الطالبية الالصفية التي تشـــرف عليها عمادة شـــؤون الطالب، كما يقـــدم الصندوق العون المادي 
والرعاية االجتماعية لحل مشـــكالت طالب وطالبات الجامعة المالية التي تحول بينهم وبين االســـتمرار يف دراســـتهم عن طريق اإلعانات، ويســـاهم يف 
كـــز الخدمات المكتبية وخالفهما. ويشـــرف  إنشـــاء وإقامـــة المشـــروعات االســـتثمارية التـــي تعود بالفائـــدة على صندوق الطـــالب، مثل الكافتريات، ومرا
علـــى صنـــدوق الطـــالب مجلـــس إدارة برئاســـة عميـــد شـــؤون الطـــالب، وتعـــرض عليه جميـــع المعامالت الماليـــة، ويختص هـــذا المجلس برســـم الخطة 

العامـــة واإلشـــراف علـــى جميـــع النواحـــي المالية واإلدارية واتخـــاذ القرارات الالزمة بما يحقـــق أهداف الصنـــدوق االجتماعية والثقافية.

الختامـــي  الســـنوية وحســـابها  الميزانيـــة  إعـــداد 
للصنـــدوق.

قبـــول اإلعانـــات والهبـــات والوصايـــا المقدمة إىل 
الصندوق.

إقـــرار المشـــاريع التعاونيـــة والوســـائل األخـــرى 
الكفيلـــة بتنميـــة مـــوارد الصنـــدوق.

يـــة عـــن نشـــاط الصندوق  يـــر الدور دراســـة التقار
تحقيـــق  مـــدى  علـــى  للوقـــوف  وأعمالـــه 
أغراضـــه، وإقـــرار الحلـــول الصحيحـــة للصعوبات 
عليـــه  يعرضـــه  مـــا  كل  ودراســـة  والمشـــكالت، 

اإلدارة. مجلـــس  رئيـــس 

01   300.000 ريال

02

03

04

   15.000 ريال

   1.300.000 ريال

   118.000 ريال

   1.300.000 ريال

   650.000 ريال

   270.000 ريال

إعانات الطالب

إعانات تغذية الطالب

التشغيل الطاليب

برامج وحمالت التوجيه 
واألنشطة التطوعية

األنشطة الطالبية الثقافية

برامج اإلسكان

األنشطة الطالبية الرياضية

أهداف صندوق الطالبأبرز مصروفات صندوق الطالب
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فعاليات  طالب متطوع7
وطالبة متطوعة

857

مستفيد ومستفيدة 29502+ موظف وموظفة 233+

التقرير الختامي
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ً الطالب أوال

  حفل 

ملتقى المستجدين

الموافـــق االثنيـــن  يـــوم  مـــن   ) المســـتقبل  بوابـــة   ( المســـتجدين  ملتقـــى   ابتـــدأ 
 23 / 12 / 1439هــــ واســـتمر لثـــالث أيـــام متتالية حيث تضمن عدة نشـــاطات منها 
أركان تعـــرض الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الجامعـــة للطلبـــة ابتـــداء مـــن خدمـــات عمادة 
شـــؤون الطـــالب والعمـــادات المســـاندة وانتهـــاء بالمركـــز الطبـــي الجامعـــي إضافـــة 
إىل الركـــن التعريفـــي للكليـــات والمحـــددة بأوقـــات مخصصـــه تـــم توضيحهـــا للطالب 
والطالبـــات برســـائل نصيـــة لمعرفـــة األيـــام المخصصـــة لكلياتهـــم. كمـــا كانـــت هنـــاك 
صالـــة ترفيهيـــة مـــزودة بأحدث األلعـــاب اإللكترونية وطـــاوالت هوكي وغيرهـــا. كما تم 
يـــع البطاقـــات الجامعيـــة بطريقـــة سلســـة وســـريعة، كمـــا تـــم توزيع  يف الملتقـــى توز
هدايـــا خاصـــة لجميـــع الطلبة، إىل جانب الســـحب علـــى هدايا فورية مـــن خالل الكود 

الـــذي يحصلـــون عليـــه عند التســـجيل لدخـــول الملتقى.

6,9277,902
طالبة مستجدةطالب مستجد
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عدد الحضور 
للفعالية

7714
عدد الزيارات 
لألندية الطالبية

53,790
عدد الزيارات 

للجهات المشاركة

24,532

8588

1427 308

346

%80.5 
راضي جًدا

%13.4 
راضي

2.9% 
محايد

3.2% 
غير راضي

 نسبة رضا
الطالب والطالبات 

عن الملتقى
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  حفل 

اليوم الوطني

أقامـــت عمـــادة شـــؤون الطالب بجامعة أم القرى يوم الخميـــس الموافق 1440/01/17هـ 
احتفالية اليوم الوطني 88 وذلك باإلســـتاد الرياضي بحضور معايل مدير الجامعة األســـتاذ 
الدكتـــور عبـــدهللا بـــن عمر بافيل وقد احتـــوى الحفل على العديد مـــن البرامج والفعاليات 

أبرزها: ومن 

وقـــد ثمـــن معاليـــه الدعـــم الـــذي توليـــه القيـــادة الرشـــيدة – أيدهـــا هللا – للبيئـــة التعليمية 
واألكاديميـــة  ســـائلين هللا أن يديـــم علـــى بالدنـــا نعمـــة األمـــن و األمان.

عروض الدراجات الناريةعروض الخيولعرض األوبريت

6000+
بلغ عدد الحضور

من طالب وطالبات والمجتمع المكي
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كـــرم معـــايل مديـــر جامعـــة أم القرى الدكتور األســـتاذ الدكتـــور عبدهللا بافيل، المتطوعيـــن والمتطوعات من الطالب والطالبات المشـــاركين يف أعمال حج 
1439هــــ  مـــن كليـــات الجامعـــة الطبية، وعشـــائر الجوالة، وذلك بحضور وكيل الجامعة للشـــؤون التعليمية األســـتاذ الدكتور عبدالعزيز ســـروجي، وعميد 
شـــؤون الطـــالب الدكتـــور عمـــرو الســـقاف، ووكالء عمـــادة شـــؤون الطـــالب، وعمداء الكليات الطبية المشـــاركة، بالقســـم الرجـــايل وبحضور وكيلـــة الجامعة 
الدكتور ســـارة الخويل وعميدة الدراســـات الجامعية د هالة العمودي ووكيالت عمادة شـــؤون الطالب ووكيالت الكليات بقســـم الســـيدات ، خالل الحفل 

يـــز التاريخية، بالمدينـــة الجامعية بالعابدية، اليوم االثنيـــن 06/ 02/ 1440هـ. الـــذي نظمتـــه عمـــادة شـــؤون الطـــالب بالجامعة، بقاعة الملك عبدالعز

  حفل 

تكريم المتطوعين

40
الكلية الجامعية بالقنفذة

متطوع

2791
كلية العلوم الطبية التطبيقية

متطوعةمتطوع

1218
كلية طب األسنان

متطوعةمتطوع

25
كلية الصحة العامة 

والمعلوماتية الصحية

متطوعة

1219
كلية التمريض

متطوعةمتطوع

3921
كلية الطب

متطوعةمتطوع
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اللقـــاء العلمـــي بلـــغ عامـــه العاشـــر يف هـــذا العـــام، وهـــو 
ميـــدان يتنافـــس فيـــه طـــالب وطالبات الجامعـــة يف فنون 
يتضمـــن  شـــريف  تنافســـي  جـــو  ومتنوعـــة، يف  مختلفـــة 
خمـــس محـــاور يف كل محـــور عـــدد مـــن المســـارات، مـــن 
خاللـــه تهـــدف عمـــادة شـــؤون الطـــالب إىل إتاحـــة المجال 
لمشـــاركة جميع طالب وطالبـــات الجامعة يف لقاء علمي 

مفتـــوح لصقـــل مواهبهـــم وإبـــراز قدراتهـــم وإبداعاتهـــم.

  اللقاء 

العلمي العاشر

64
منسق ومنسقة

97
موظف وموظفة

120
منظم ومنظمة

171
فائز وفائزة

34
كلية مشاركة

3
مراحل

3000
مشارك ومشاركة
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المحاور والمسارات

محور األبحاث العلمية

محور األعمال الفنية

محور المسابقات اإلبداعية

محور اإللقاء

محور المسابقات اإلثرائية

العلوم الشرعية والدعوية	 

اللغة العربية واالدب	 

العلوم التربوية	 

العلوم المالية واإلدارية	 

العلوم االجتماعية	 

العلوم األساسية والطبيعية	 

العلوم الهندسية	 

علوم الحاسب اآليل والمعلومات	 

علوم الطب وطب األسنان	 

العلوم الصحية والصيدلة والتمريض	 

الخط العريب	 

التصوير الضويئ)الفوتوغرايف(	 

الرسم الكاريكاتوري	 

الرسم التشكيلي	 

التصوير التشكيلي	 

التشكيل المجسم	 

الفن الرقمي	 

أشغال النسيج	 

التشكيل الغائر والبارز	 

تصميم األزياء	 

مسار االبتكار	 

مسار الفكرة المتميزة يف ريادة األعمال	 

مسار المشاريع الصغيرة	 

المناظرة	 

اإللقاء الفردي باللغة العربية	 

اإللقاء الفردي بغير اللغة العربية	 

اإللقاء الفردي بلغة اإلشارة	 

تسويق الشخصية هذا أنا	 

فكرة للشرح والتوضيح	 

الترجمة الفورية	 

تقرير الخدمة العامة	 

التحقيق الصحفي	 

اإلبداع األديب باللغة اإلنجليزية	 

األفالم التوعوية	 

132 
مشاركة

340 
مشاركة

90 
مشاركة

65 
مشاركة

210 
مشاركة
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1

2

مراحل 
المسابقة

فكرة 
المسابقة

الهدف منها

تنبعـــث فكرة المســـابقة انســـجاًما مـــع الرؤية الشـــاملة لمنطقة 
مكـــة المكرمـــة والتي تبناها صاحب الســـمو الملكي األمير خالد 
الفيصـــل مستشـــار خـــادم الحرميـــن الشـــريفين، أميـــر منطقـــة 
مكـــة المكرمـــة المتمثلـــة يف اســـتراتيجية )بنـــاء اإلنســـان وتنمية 
المـــكان( بشـــعاره )كيـــف نكـــون قـــدوة؟( تعزيـــًزا لهـــا وتحقيًقـــا 
ألهدافهـــا، وضمـــن فعاليـــات الملتقـــى وبعـــد نجـــاح المســـابقة 
يف نســـختها األوىل والثانيـــة تنطلـــق مســـابقة قـــدوة الجامعـــة يف 
موســـمها الثالـــث ، الختيـــار طالـــب وطالبة لديهم مـــن المميزات 

واإلنجـــازات التـــي تجعلهـــم قـــدوات علـــى مســـتوى الجامعة.

المرحلة األوىل
تنظـــم كل كليـــة مـــن كليـــات الجامعة مســـابقة بين طالبها لترشـــيح طالب 
وطالبـــة يحصـــدون لقـــب »قـــدوة الكليـــة« ويمثلـــون الكليـــة يف المرحلـــة 

الثانيـــة علـــى مســـتوى الجامعة.

المرحلة الثانية
تنظم عمادة شـــؤون الطالب مســـابقة بين جميع المرشـــحين من الكليات 
يقوم خاللها كل مرشـــح بتقديم عرض تعريفي عن نفســـه لمدة ال تتجاوز 
ســـبع دقائـــق أمـــام الجمهـــور وبحضور محكميـــن من قبل العمادة حســـب 
معايير محددة، ومن ثم يتم ترشـــيح ثالثة فائزين على مســـتوى الجامعة 

مـــن الطالب، وثالث فائزات على مســـتوى الجامعـــة من الطالبات.

إيجـــاد بيئة تنافســـية إبداعية محفزة، ونشـــر ثقافة 
نفـــوس  بيـــن  الثقـــة  تعزيـــز  واإلســـهام يف  القـــدوة، 
الطـــالب والطالبـــات.

  مسابقة 

قدوة الجامعة
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بحروف ننسجها فخراً واعتزازاً بحبر من ذهب
تتقدم عمادة شؤون الطالب بخالص التهنئة لمن حازوا المجد ألنفسهم وكلياتهم

وأصبحوا قدوات ألقرانهم على مستوى الجامعة

عقيل مطير عقيل الحاتمي

صدقة مروان صدقة وزان

صفوان يوسف شابكني

إهداء عبدالكريم التركستاين

منار عبدالدائم حسن مشاط

مودة عبدالعزيز الناصري

المركز األول
20.000

ودرع المسابقة الذهبي

المركز الثاين
15.000

ودرع المسابقة الفضي

المركز الثالث
10.000

ودرع المسابقة البرونزي

كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية

كلية الطب

كلية الهندسة والعمارة 
اإلسالمية

كلية طب األسنان

كلية الطب

كلية العلوم اإلجتماعية

ريال

ريال

ريال

هنيًئا للفائزين !
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  حفل 

التخرج السنوي

تـــوج أميـــر منطقـــة مكـــة المكرمـــة بالنيابـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر بـــدر بن ســـلطان 
يـــز آل ســـعود، خريجـــي جامعـــة أم القرى، بمقـــر الجامعة الرئيس بمكـــة، والكلية  بـــن عبدالعز
الجامعيـــة يف الجمـــوم، وفروعهـــا، جـــاء ذلـــك خالل حفل تخـــرج الدفعة 67 لجامعـــة أم القرى، 
الـــذي أقيـــم يف اإلســـتاد الرياضي بالمدينـــة الجامعية بالعابدية، بحضور معـــايل مدير الجامعة 
األســـتاذ الدكتـــور عبـــدهللا بافيـــل، وعدد من أصحـــاب المعايل ومســـؤويل الجهـــات الحكومية، 
يـــس، وأوليـــاء أمـــور الطـــالب  ووكالء الجامعـــة وعمـــداء ووكالء الكليـــات، وأعضـــاء هيئـــة التدر

وأمهاتهم.

وهنـــأ معاليـــه أبنـــاءه الخريجيـــن بمناســـبة تخرجهـــم، ومنحهم الدرجـــات العلمية المســـتحقة، 
كٌل يف تخصصـــه، بعـــد انتهائهـــم من متطلبات خطط ومناهـــج الجامعة المعتمدة لكل درجة، 

متمنًيـــا لهـــم التوفيـــق والنجاح يف مســـيرتهم العملية لخدمـــة دينهم ووطنهم.

وأعلـــن عميـــد القبـــول والتســـجيل بجامعـــة أم القرى الدكتـــور عبد الرحمن الغامـــدي النتيجة 
النهائيـــة للخريجيـــن، وألقـــى الطالـــب الخريج خالد البقمـــي كلمة الخريجين، ثـــم ردَّد خريجو 
الكليـــات الطبيـــة الَقَســـم مع عميد كلية الطب الدكتور عبدالســـالم نـــور ويل، ويف نهاية الحفل 
كـــرم معـــايل مديـــر الجامعة أمير منطقة مكـــة المكرمة بالنيابة صاحب الســـمو الملكي األمير 

يـــج الدفعة 67. بدر بن ســـلطان لتشـــريفه حفل تخر

--
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 د. عبدهللا بن عمر بافيل
معايل مدير الجامعة

تقفـــون اليـــوم علـــى أعتـــاب مرحلـــة جديـــدة  تـــزدان بعطائكـــم.. ونتاجكـــم..   
وإبداعكـــم.. ومواهبكـــم الالمحدوده بعد أن نهلتم مـــن معين العلم أَعذبُه و تخطيتم 
عقبـــات النجـــاح حتى وصلتم لِِقَمته، بوركت جهودكم و ُســـددت خطواتكم و ُهديتم 

يـــق الفـــالح والعلـــو.. لطر

فأهـــداف جامعـــة أم القـــرى بكلياتهـــا وأقســـامها تجلت بكم ، ورؤيتها ارتســـمت على 
وجوهكـــم ، ورســـالتها عنـــوان نجاحكـــم ، فـــإن كان الوطن ينتظر نتـــاج أصحاب الهمم 

فأنتـــم أهـــٌل لذلـــك ،وإن كان يَرُمـــُق عجلة التطـــور فأنتم خير خلف لخير ســـلف ..

بكلوريوس ماجستير دكتوراه

1157 194 87
 أعداد
الحاصلين على 
مرتبة الشرف 
األوىل

5,592

7,480
طالب متخرج

طالبة متخرجة
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فقرات الحفل
الدكتـــور  األســـتاذ  الجامعـــة  مديـــر  معـــايل  مـــن  كريمـــة  برعايـــة 
عبـــدهللا بـــن عمـــر بافيـــل، أقامت عمادة شـــؤون الطـــالب حفلها 
الســـنوي لختـــام أعمال وبرامج العمادة واألنشـــطة الطالبية يوم 
األربعـــاء الثـــاين عشـــر من شـــهر شـــعبان لعام 1440هــــ يف قاعة 
الملـــك عبدالعزيـــز التاريخية، وتم خالل الحفل تدشـــين النشـــيد 
الرســـمي للجامعـــة، وأُعلـــن عـــن نتيجة مســـابقة قـــدوة الجامعة 
يف موســـمها الثالـــث وتـــم تكريـــم الفائزيـــن بالمســـابقة،  واألندية 

الطالبيـــة، وقيـــادات العمـــادة، والجهـــات المتعاونة.

السالم الملكي. 1

القران الكريم. 2

تدشين نشيد الجامعة. 3

كلمة عميد شؤون الطالب. 4

فيديو العمادة. 5

كلمة وكيل الجامع  للشؤون . 6
التعليمية

األوبريت. 7

المسرحية. 8

تكريم األندية الطالبية. 9

تكريم وكالء العمادة وإداراتها. 10

تكريم الجهات المتعاونة. 11

إعالن نتائج مسابقة قدوة . 12
الجامعة

  حفل 

ختام أعمال
وبرامج العمادة

340
منظم ومنظمة

36
نادي طاليب مكرم

06
جهات متعاونة تم تكريمها
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فروع العمادة
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فرعين نادي طاليب2 20

عضو وعضوة
لألندية الطالبية

786 مستفيد ومستفيدة 8174

التقرير الختامي
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  فرع 

العمادة بالقنفذة
بتقديـــم  بالقنفـــذة  الطـــالب  شـــؤون  عمـــادة  وكالـــة  تقـــوم 
الطالـــب  بحيـــاة  تتعلـــق  التـــي  الخدمـــات  مـــن  العديـــد 
مـــن تغذيـــة وإعانـــات ومكافـــآت ماليـــة ورعايتهـــم تربويـــاً 
بتوجيههـــم وإرشـــادهم ومســـاعدتهم علـــى التغلـــب علـــى 
المشـــكالت التـــي تواجههم وتكوين شـــخصيتهم وتكاملها 

مـــن خـــالل األنشـــطة الطالبيـــة المختلفـــة.

ندوة درب نفسك على مهارات سوق العمل 
وريادة األعمال

بطولة تنس الطاولة

فعالية الكشف المبكر عن سرطان الثدى 2018

فاعلية بعنوان كاد المعلم ان يكون رسوال 
بمناسبة االحتفال بيوم المعلم

فاعلية االحتباس الحرارى

أبرز الفعاليات بالقنفذة

47

23
1,000

500

300

المستفيدين

مستفيد من 
برامج األندية

2186
مستفيد من 

الفعاليات

5825
حضور االحتفال 

باليوم الوطنى

5150
حضور ملتقى 

المستجدين

1600
حضور حفل 

التخرج

2643
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المستفيدين النادي المنظم

األندية الطالبية

238396
نادي الكلية الجامعية

مستفيدعضو

70400
نادي اللغة العربية

مستفيدعضو

45200
نادي اللغة اإلنجليزية

مستفيدعضو

80350
نادي التوعية الدينية

مستفيدعضو

60700
النادى العلمى

مستفيدعضو

2540
نادي االرشاد والتوجيه

مستفيدعضو

30100
نادي التربية االسرية

مستفيدعضو

رحلة للعمرة يف مكة المكرمة

محاضرة فضل يوم عاشوراء

التصوير البياين يف الحديث الشريف

محاضرة عن المرأة السعودية ودورها يف تحقيق رؤية المملكة 2030

معرض الكيمياء وشعاره: حين يبدأ التفاعل تبدأ الحياة

معرض الرياضيات على مر العصور

نادي الكلية الجامعية بالقنفذة

نادي التوعية الدينية

نادي اللغة العربية

النادي العلمي قسم الفيزياء

النادي العلمي كيمياء

النادي العلمي رياضيات

41

180

150

120

200

300

أبرز برامج األندية الطالبية
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  فرع 

العمادة بالليث
ترتبـــط وحـــدة شـــؤون الطـــالب بالكليـــة الجامعيـــة بالليـــث 
بعمـــادة شـــؤون الطـــالب لتكـــون حلقة الوصـــل بين طالب 
الكليـــة والعمـــادة ، لتقديـــم كافـــة أنـــواع الدعم والمســـاندة 
التـــي يحتـــاج إليهـــا الطـــالب أســـوة ببقيـــة طـــالب جامعة أم 
القـــرى ، كمـــا تعمـــل وحـــدة شـــؤون الطـــالب علـــى تنفيـــذ 
مختلـــف البرامـــج واألنشـــطة الطالبية بدعم ومســـاندة من 
عمادة شـــؤون الطالب ، حيث نفذت العديد من األنشـــطة 

بشـــطري الكليـــة للطـــالب والطالبات.

مستفيد من 
برامج األندية

1270
مستفيد من 

الفعاليات

1774
حضور االحتفال 

باليوم الوطنى

1200
حضور ملتقى 

المستجدين

378
حضور حفل 

التخرج

1167

المستفيدينأبرز الفعاليات بالليث

حوار طاليب حول النشاط بالكلية الجامعية

حفل تكريم األنشطة والنوادي

لسِت وحدك

االمن الفكري

مهارات االستذكار الجيد

مستقبل الخدمة االجتماعية بالكلية الجامعية بالليث

100

200

100

100

2500

100
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المستفيدين النادي المنظم

األندية الطالبية

6565
نادي الكلية الجامعية

مستفيدعضو

20150
النادي الثقايف االجتماعي

مستفيدةعضوة

25150
نادي تطوير الذات

مستفيدةعضوة

940
نادي التصوير الضويئ

مستفيدةعضوات

15150
النادي األديب

مستفيدةعضوة

8150
تحقيق الرؤية الطاليب

مستفيدةعضوات

1120
االبتكار وريادة األعمال

مستفيدةعضوة

8200
النادي الفني

مستفيدةعضوات

7100
النادي الرياضي

مستفيدةعضوات

15150
نادي الكيمياء

مستفيدةعضوة

ندوة اللغة العربية واقع وأمل

الكيمياء يف حياتنا – ) من صنع يدى(

أمسية شعرية باستضافة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

دورة بعنوان )أنا ريادي(

ً إطالق مبادرة كن سعيدا

الفوتوشوب يف تصميم األزياء

نادي الكلية الجامعية بالليث

نادي الكيمياء

النادي األديب

نادي االبتكار وريادة األعمال

النادي الثقايف االجتماعي

النادي الفني

100

200

30

50

300

30

أبرز برامج األندية الطالبية
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الموقع اإللكتروين
لعمادة شؤون الطالب
uqu.edu.sa/studaff

يحتـــوي الموقـــع اإللكتـــروين لعمادة شـــؤون الطالب علـــى العديد من الخدمات المقدمـــة لطالب وطالبات الجامعة حيـــث توجد به صفحات 
خاصـــة باألنديـــة الطالبيـــة، واســـتطالعات رأي عـــن الخدمـــات التـــي تقدمها عمادة شـــؤون الطـــالب، كما يحـــوي تعريفاً بأهـــداف ومهام جميع 
إدارات العمـــادة، ودليـــل الطالـــب الجامعـــي، والئحة حقوق وواجبات الطالب، وصفحة مســـابقة قدوة الجامعة، كمـــا يمكن من خالله تحميل 

عـــدد مـــن النمـــاذج اإللكترونية للطالب والطالبـــات من أبرزها :

طلب
تذكرة سفر

طلب
إعـــانــــة

طلب
وسيلة نقل

طلب
تـغـذيــة

طلب
عضوية لألندية

طلب
بطاقة جامعية
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  حسابات 

الشبكات اإلجتماعية

26700
متابع

كثر من أ

8471
تغريدة

كثر من أ

27
تصميم

كثر من أ

5000
متابع

كثر من أ

1204
منشور

كثر من أ

28
تغطية

كثر من أ

42380
مشاهدة

كثر من أ

155
تغطية

كثر من أ

18
مستخدم

كثر من أ
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د. طـــــــــــــالل بــــن عـــلــــــــي مـــــثـــــنــــــى

د. عـــمـــــــــر بـــــن ســـــــــراج ســـنــــبــــــــل

د. عـبــــدهللا بـــن سـفـــــر الذبـيـــانــــــي

د. حــســـــن بــــن حـســيـــــن سـنــكـــــي

د. إبراهيـــم بـــن ســلــيــــــم اللهيبـــي

د. لـــولــــــوة بـنـت صـالـــــح الـحــارثـــي

د. خـلــــود بنـــت محمـــد أبــــو النـجـــــا

د. مــنــــــى بنــــــت مــحــمـــــد حــجـــــــي

ســنـــــــدي عـــمـــــــر  بنـــت  آمــــــال  د. 

المتابعة والتدقيق

وكيل عمادة شؤون الطالب

وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطاليب

وكيل عمادة شؤون الطالب للخدمات الطالبية

وكيل عمادة شؤون الطالب للدعم الطاليب

كة المجتمعية وكيل عمادة شؤون الطالب للتوجيه واإلرشاد والشرا

وكيلة عمادة شؤون الطالب للخدمات الطالبية

وكيلة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطاليب

وكيلة عمادة شؤون الطالب للدعم الطاليب

كة المجتمعية وكيلة عمادة شؤون الطالب للتوجيه واإلرشاد والشرا

الــســقــــــــاف طــــــه  بــــن  عـمـــــرو  د.  عميد شؤون الطالباإلشراف العام

أ. عبـــدهللا بـــن حســـين العطـــاس تصميم وإخراج

فريق عمل التقرير
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