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كلمة معايل مدير اجلامعة
احلمد هلل محد الشاكرين .والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحابته ومن
اسنت بسنته إىل يوم الدين .أما بعد:
يطيب لنا وحنن نتابع ما بني دفيت التقرير السنوي الذي أعدته عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات للعام الدراسي
اجلامعي 1437/1436هـ ،وما اشتمل عليه من مضامني وإحصاءات حرصت من خالهلا العمادة مشكورة بدعمها
برسوم بيانية توضيحية لكل املهام اليت انيطت ابلوحدات واملراكز واألقسام اإلدارية ابلعمادة إىل جانب الفعاليات
واألنشطة والربامج اليت نـُ ّفذت على مدار العام.
كل هذه اجلهود تؤكد مدى االهتمام واحلرص الذي يُبذل من قبل سعادة عميدة الدراسات اجلامعية الدكتورة هالة
بنت سعيد العمودي و وكيالهتا و وكيالت الكليات والعمادات املساندة ومسؤوالت األقسام املختلفة مما جيعل

اجلميع مطمئن لسري العملية التعليمية لبناتنا الطالبات وتوفري األجواء اليت تساعدهن على التحصيل العلمي وتوفري
البيئة احملفزة لعضوات هيئة التدريس للنهوض ابلبحث العلمي واالبتكار واالبداع املعريف واالرتقاء هبذه اجلامعة املباركة
إىل مصاف اجلامعات العاملية وذلك من خالل تضافر اجلهود والعمل بروح الفريق الواحد  ،من أجل مواكبة النقلة
النوعية اليت يشهدها التعليم يف بالدان السيما اجلامعي منه يف ظل الدعم السخي الذي وفرته وتوفره حكومتنا الرشيدة
بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومسو ويل عهده األمني ومسو ويل ويل العهد –
حفظهم هللا . -
وهبذه املناسبة نُثمن اجلهود اخلرية اليت أسهمت يف إعداد هذا التقرير وخروجه هبذا الشكل الالئق واألنيق ،سائلني
هللا العون والتوفيق للجميع ملا فيه اخلري خلدمة هذا الوطن ومواطنيه.

معايل مدير جامعة أم القرى
د  /بكري بن معتوق عساس

كلمة وكيل اجلامعة
بسم هللا الذي علم ابل ّقلم ،علم اإلنسان مامل يعلم والصالة والسالم على خري الربية سيدان حممد وعلى آله وصحبه

امجعني.

أُهنئ عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات إبعداد التقرير السنوي للعام اجلامعي 1437/1436هـ -معرباً
عن واقعها املتميز ابألرقام واحلقائق واملعلومات اليت توضح إجنازات وأنشطة العمادة وسعيها حنو حتقيق أهدافها
االسرتاتيجية مبا جيسد طموحات اجلامعة ويعكس منو وتوسع العمادة عالوة على العمل اجلاد والدؤوب الذي يقوم
به مجيع املنسوابت يف اإلدارات املختلفة واملهام املوكلة إليهن جبودة عالية مع تنشيط العملية التعليمية ابلكليات
والعمادات املساندة بيسر وسهولة.
وهذا التقرير يعكس اجلهود املبذولة من قبل العمادات أو منسوبيها يف أداء واجباهتم ومسامهتهم يف تعزيز
املسرية التعليمية ابجلامعة وتفعيل مجيع األنشطة الطالبية الصفية والالصفية من خالل عرضه ملا حققته األنشطة
املختلفة من إجنازات على مدار العام الدراسي للمشاركة يف حتقيق التميز يف األداء مبا يتناسب مع تطلعاهتا.
ويف اخلتام أقدم شكري وتقديري جلميع منسوابت العمادة على جهودهن املبذولة يف أداء املهام املوكلة هلن
سعياً لتطوير األداء لالرتقاء ابلعمل وتسهيل سري العملية التعليمية وفق اخلطط االسرتاتيجية للجامعة.
وأسأل هللا التوفيق والسداد فيما حيبه ويرضاه

وكيل اجلامعة
د  /ايسر بن سليمان شوشو

كلمة عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات:
احلمد هلل رب الذي أكمل لنا الدين وأمت علينا النعمة ،وجعل أمتنا خري أمة ،والصالة والسالم على خري
املرسلني .وبعد:
قدم عمادة الدارسات اجلامعية للطالبات تقريرها السنوي للعام اجلامعي
فإن من شكر هللا على نعمة أن تُ ً

املنصرم 1437-1436هـ احلافل بتوفيق هللا ابإلجنازات والعطاء الذي نسأل هللا أن يكون عند ُحسن الظن.

فقد بذلت عمادة الدراسات اجلامعية كل ما يف وسعها من جهود وقدرات وإمكاانت إلجناح املهام املنوطة
هبا على أكمل وجه حتقيقاً ألهداف اجلامعة واسرتاتيجياهتا ،والتطلع للمسامهة الفاعلة جلامعتنا يف رسم معامل الرؤية

املستقبلية .2030

كما تفتخر العمادة بعرض خدمات وإجنازات متنوعة كان هلا األثر البالغ يف دفع عجلة التطوير والرقي
على الصعيدين العلمي واإلداري اليت سامهت يف حتقيق اجلودة ومتطلباهتا ،سعياً إىل حصول جامعتنا على االعتماد

األكادميي.

وختاماً .نتقدم جبزيل الشكر لداعمي عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات .وعلى رأسهم معايل مدير
اجلامعة الدكتور  /بكري بن معتوق عساس .على ما يوليه من كرمي اهتمامه ورعايته ،والشكر موصول لسعادة وكيل
اجلامعة الدكتور  /ايسر بن سليمان شوشو  ..ولسعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية األستاذ الدكتور  /عبد العزيز
بن رشاد سروجي ،كما نشكر اجلهود القديرة لسعادة وكيلة اجلامعة للشؤون التعليمية والتطوير األستاذة الدكتورة /
شيخة بنت سعود عاشور ،والشكر موصول لكافة اإلدارات التابعة للعمادة ولكل من شارك يف إجناح املهام
واألعمال اليت حتقق رسالتنا.
عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات
د /هالة بنت سعيد العمودي

االفتتاحية:
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا سيدان حممد وعلى آله وصحبة ومن وااله ،وبعد:
فإننا حنمد هللا على ما أوالان من نعمائه ،وما وفقت إليه عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات يف هذا العهد
دما لألمام،
الزاهر ،من أداء واجب اخلدمة للطالبات وعضوات هيئة التدريس واملوظفات ،والسري ابلعملية التعليمية قُ ً
وإذ نقدم هذا التقرير املدعوم ابألرقام والبياانت االحصائية ليعطي تصوراً واقعياً ألهم اإلجنازات وفعاليات العمادة
ووكاالهتا وإلدارات التابعة هلا خالل العام اجلامعي 1437/1436هـ.
إن عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات أنُشئت لتسهيل حصول الطالبات وعضوات هيئة التدريس واملوظفات
داخل اجلامعة وخارجها على مجيع اخلدمات واالستفادة من الفعاليات اليت تقدمها واليت هتدف إىل تلبية احتياجات
اجملتمع اجلامعي ابإلضافة إىل االستفادة من اإلدارات التابعة للجامعة.
وإنين إذ أقدم هذا التقرير ابمسي واسم مجيع العاملني بعمادة الدراسات اجلامعية منوهه مبا حظيت به العمادة
ووكاالهتا من رعاية واهتمام ومتابعة من معايل مدير اجلامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ،وسعادة وكيل
اجلامعة الدكتور ايسر بن سليمان شوشو ،وسعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية األستاذ الدكتور عبدالعزيز رشاد
سروجي ،ووكيل اجلامعة للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع الدكتور هاين بن عثمان غازي ويسرين أن أتقدم ابلشكر
والتقدير وأُشيد مبجهود موظفات العمادة ووكاالهتا واإلدارات التابعة هلا اليت كانت أعماهلن وجمهوداهتن مادة هذا
التقرير وقوامة .
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني..
وكيلة العمادة للشؤون التعليمية والتطوير
أ د /شيخة بنت سعود عاشور

1

أوال :الرؤيا والرسالة واألهداف:
1ـ الرؤية:
الرايدة والتميز يف دعم ومساندة األقسام والكليات وكافة اإلدارات بشطر الطالبات ابجلامعة والرقي خبدماهتا
األكادميية واإلدارية لتواكب املعايري العاملية للجودة ومبا حيقق رؤية اململكة 2030م للتنافس على املستوى احمللي
والعاملي.

2ـ الرسالة:
تسعى عمادة الدراسات اجلامعية بشطر الطالبات جبامعة أم القرى إىل دعم ومساندة األقسام والكليات وكافة
اإلدارات بتهيئة البيئة احملفزة لإلبداع واالبتكار األكادميي واإلداري واليت متكن األقسام واإلدارات من العمل الدؤوب
واالضطالع بدورها العلمي والعملي والتوظيف األمثل لكافة اإلمكاانت املادية والتقنية والبشرية املتوفرة كما تسعى
لتذليل الصعوابت والعوائق اليت حتول دون حتقيق األهداف املنشودة للجامعة.

3ـ األهداف:
 تطبيق اخلطط االسرتاتيجية للجامعة وفق أسس اجلودة احلديثة لوحدات اجلامعة األكادميية واإلدارية.
 ترسيخ ثقافة املشاركة اجملتمعية والتنمية البيئية املستدامة لدى مجيع القطاعات ،وكافة فئات اجملتمع وحتقيق
مبدأ اجلودة الشاملة.
طالب
 السعي للحصول على االعتماد الربجمي واملؤسسي ،وفق املعايري املعتمدة حملياً وعاملياً وصناعة جمتمع ً
رائد ،ومبدع علمياً ومعرفياً وتقنياً.
 تشجيع البحث العلمي الذي يُسهم يف االرتقاء وبناء اقتصاد املعرفة.

2

ثانياً :اهليكل التنظيمي لعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات

3

ثالثاً :االجنازات والفعاليات املنعقدة داخل املقر وخارجه خالل العام 1437/1436هـ:
لعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات العديد من االجنازات والفعاليات املنعقدة داخل املقر واليت منها املؤمترات
واملعارض وامللتقيات والربامج (التعليمية ،والثقافية ،والتدريبية ،والتوعوية ،واجملتمعية) واستقبال عدد من الوفود من
داخل وخارج اململكة ،والقيام ابجلوالت التفقدية ابستمرار.

 حفل خترج طالبات الدفعة (:)34
تُشرف عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات سنوايً على إقامة حفل خترج لطالباهتا حيث كانت الدفعة
احملتفى هبا هذا العام ( )43من طالبات جامعة أم القرى للعام 1437-1436هـ ،ابإلضافة إىل الفصل
الصيفي لعدد ( )8379طالبة بقاعة امللك سعود -رمحة هللا-ابلعابدية ،وفيما يلي رسم بياين يوضح عدد
اخلرجيات

خربجات طالنات ام القرى الدفغة()43
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 استقبال الوفود من داخل وخارج اململكة:
حرصاً من عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات ووكاالهتا للتواصل وتبادل اخلربات التعليمية والثقافية
واالجتماعية مع اجلامعات يف الدول العربية واإلسالمية فقد حرصت على استقبال الوفود من الدول
املختلفة وذلك لرتسيخ املفاهيم االجيابية عن جامعة أم القرى واليت هي يف أطهر بقاع األرض.
م

الوف ـ ـ ـ ـ ـ ــد

1

وفد من حجاج الدول األفريقية للمقر 1436/12/29هـ.
الوفد املاليزي التابع للجنة النسائية مبؤسسة مطويف حجاج دول جنوب شرق آسيا

2

يف1436/12/30هـ.
معهد اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف 1437/1/2هـ.

3
4

الوفد املاليزي التابع للجامعة اإلسالمية للقضاء والقانون 1437/5/1هـ

5

الوفد املايل لضمان الدراسات اجلامعية 1437/6/1هـ.

 اجلوالت:
وحرصاً من عمادة الدراسات اجلامعية على سري العملية التعليمية واإلدارية وهتيئة اجلو ابملقر مبا خيدم

الطالبات واملنسوابت فقد قامت العمادة بعدد من اجلوالت التفقدية مع سعادة وكيلة العمادة للشؤون

التعليمية والتطوير وفيما يلي جدول يوضح هذه اجلوالت
م

اجلوالت

اترخيها

1

جولة استطالعية للتأكد من سري العملية التعليمية داخل املقر

1436/10/13-12هـ

2

جولة ميدانية تفقدية للوقوف على جاهزية املقر الستقبال عضوات هيئة
التدريس.

1436/11/3هـ

3

جولة لالطمئنان على جاهزية على سري العمل وتسجيل املقررات

1436/12/17هـ

4

جولة تفقدية لالطمئنان على جاهزية مرافق اجلامعة وسري االختبارات
النهائية للفصل الدراسي االول 1437-1436هـ

1437/3/20-3هـ

5

جولة تفقدية للجان املخصصة لالختبارات النهائية

1437/8/1هـ

5

 اللقاء االخوي مع املوظفات:
تس ـ ـ ــعى عم ـ ـ ــادة الدراس ـ ـ ــات اجلامعي ـ ـ ــة للطالب ـ ـ ــات ووكاالهت ـ ـ ــا دوم ـ ـ ـاً لتحقي ـ ـ ــق جمتم ـ ـ ــع ج ـ ـ ــامعي حي ـ ـ ــوي
تدفع ــه للعم ــل بك ــل تف ــاين وإخ ــالص وحمب ــة م ــن خ ــالل تنظ ــيم ملتق ــى أخ ــوي م ــع منس ــوابت اجلامع ــة
ـواي بعن ـ ـ ـوان( :امتن ـ ــان للعط ـ ــاء) تش ـ ــاركها اللق ـ ــاء س ـ ــعادة وكيل ـ ــة العم ـ ــادة للش ـ ــؤون
م ـ ــن املوظف ـ ــات أخ ـ ـ ً
التعليمية والتطوير وحبضور وكيالت العمادات املساندة والكليات واألقسام.
 اللقاء السنوي الطالبي:
مـ ـ ــن مبـ ـ ــدأ تبـ ـ ــادل احل ـ ـ ـوار للوقـ ـ ــوف علـ ـ ــى املشـ ـ ــكالت وحلهـ ـ ــا حتـ ـ ــرص عمـ ـ ــادة الدراسـ ـ ــات اجلامعيـ ـ ــة
للطالبـ ـ ــات ووكال ـ ـ ــة العم ـ ـ ــادة للش ـ ـ ــؤون التعليمي ـ ـ ــة والتطـ ـ ــوير عل ـ ـ ــى االلتق ـ ـ ــاء بطالب ـ ـ ــات اجلامع ـ ـ ــة ض ـ ـ ــمن
بـ ـ ـ ـرانمج ش ـ ـ ــركاء النج ـ ـ ــاح (لتوض ـ ـ ــيح املس ـ ـ ــار ...وتب ـ ـ ــادل احل ـ ـ ـ ـوار ...لتتك ـ ـ ــاتف اجله ـ ـ ــود ...نتش ـ ـ ــارك
النجاح) وحبضور وكيالت العمادات املساندة ،والكليات ،واألقسام ،واملعاهد.
 حفل اليوم الوطين:
ترسـ ـ ــيخ حـ ـ ــب الـ ـ ــوطن ومفهـ ـ ــوم املواطنـ ـ ــة واالنتمـ ـ ــاء مـ ـ ــن أهـ ـ ــم مـ ـ ــا حتـ ـ ــرص عليـ ـ ــه عمـ ـ ــادة الدراسـ ـ ــات
اجلامعي ـ ـ ــة للطالب ـ ـ ــات وعلي ـ ـ ــه تُش ـ ـ ــرف العم ـ ـ ــادة عل ـ ـ ــى احلف ـ ـ ــل ال ـ ـ ــوطين ال ـ ـ ــذي تنظم ـ ـ ــه عم ـ ـ ــادة ش ـ ـ ــؤون
الطـ ــالب لألنشـ ــطة والشـ ــؤون الثقافي ـ ــة واالجتماعيـ ــة برعايـ ــة معـ ــايل م ـ ــدير اجلامعـ ــة سـ ــنوايً حيـ ــث ك ـ ــان
االحتف ـ ــال ه ـ ــذا الع ـ ــام مبناس ـ ــبة ال ـ ــذكرى ال ـ ـ ـ ( )86لتوحي ـ ــد اململك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية ،ي ـ ــوم األح ـ ــد
الرابع والعشرين من ذي احلجة لعام 1437هـ حبضور وكالء اجلامعة
 محلة سرطان الثدي:
حصـ ــدت جامعـ ــة أم القـ ــرى علـ ــى اجلـ ــائزة الربونزيـ ــة
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوايل ملشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركتها مبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة أفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
املمارس ـ ـ ــات لفعالي ـ ـ ــات احلمل ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة للتوعوي ـ ـ ــة
أبمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــة الكش ـ ـ ـ ـ ـ ــف املبك ـ ـ ـ ـ ـ ــر لس ـ ـ ـ ـ ـ ــرطان الث ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
أكت ـ ـ ـ ــوبر2015م وتُعت ـ ـ ـ ــرب ه ـ ـ ـ ــذه املش ـ ـ ـ ــاركة فرص ـ ـ ـ ــة
مناس ـ ـ ـ ــبة إلب ـ ـ ـ ـ ـراز اجمله ـ ـ ـ ــودات اجلماعي ـ ـ ـ ــة والعمـ ـ ـ ـ ــل
التط ـ ـ ــوعي ض ـ ـ ــمن املناش ـ ـ ــط الوطني ـ ـ ــة وال ـ ـ ــيت تق ـ ـ ــام
ابجلامعة.
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 االفتتاحات والتدشين والمعارض:

اهتم ـ ـ ــت عم ـ ـ ــادة الدراسـ ـ ـ ــات اجلامعي ـ ـ ــة للطالبـ ـ ـ ــات ابلعدي ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن اجلوان ـ ـ ــب الـ ـ ـ ــيت خت ـ ـ ــدم الطالبـ ـ ـ ــات
ومنسـ ــوابت اجلامعـ ــة مبـ ــا يسـ ــهم ابالرتقـ ــاء املعـ ــريف ،حيـ ــث أشـ ــرفت علـ ــى تنظـ ــيم العديـ ــد مـ ــن امل ـ ـؤمترات
وامللتقيات واملعارض داخل املقر ابلزاهر و العابدية
املعارض
م

عنوان املعرض

اجلهة املنظمة

1

معرض االمر ابملعروف والنهي عن املنكر
(احملجة البيضاء)

املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
جبامعة أم القرى

2

معرض اليوم العاملي للغذاء التابع لقسم الرتبية األسرية بكلية الرتبية

قسم الرتبية األسرية بكلية الرتبية

3

معرض الوطن حب وانتماء

قسم التدريب بكلية خدمة اجملتمع
والتعليم املستمر

4

املعرض الشامل ضمن األنشطة السنوية بكلية الرتبية

وكالة كلية الرتبية للشؤون التعليمية والتطوير
(قسم الرتبية الفنية وقسم الرتبية األسرية)

5

معرض جودتنا بيئتنا

قسم الرتبية الفنية بكلية الرتبية

6

قسم السكن وإدارة املنزل بكلية التصاميم

معرض (مسو اجلمال )1

7

املعرض التابع للنادي العلمي اخلاص حبملة جامعيت قطعة من أرض
احلرم (مكة أمان الدنيا)

عمادة شؤون الطالب للدعم الطالب

8

معرض إراديت حتققت هبا أمايل

وكالة شؤون الطالب لألنشطة
والتدريب الطالب

9

معرض القراءات القرآنية

وكالة عمادة الشؤون لألنشطة
والتدريب الطالب

10

معرض (العلوم الرايضية مفتاح العلوم)

قسم العلوم الرايضية ابلتعاون مع وكالة عمادة
شؤون الطالب والتدريب الطالب

11

معرض قسم اإلعالم زوااي إعالمية

12

معرض (مسو اجلمال )2

قسم السكن وإدارة املنزل

13

معرض كلية احلاسب اآليل ونظم املعلومات

كلية احلاسب اآليل ونظم املعلومات

14

اللقاء العلمي (يهدي لليت هي أقوم)

قسم اللغة العربية والنحو والصرف

قسم اإلعالم

7

املؤمترات
م

عنوان املؤمتر

اجلهة املنظمة

1

مؤمتر كرسي امللك عبد هللا للقرآن
الكرمي وعلومه

مؤسسة امللك عبد هللا للقرآن الكرمي وعلومه لألعمال
اإلنسانية

2

املؤمتر اخلامس إلعداد املعلم

كلية الرتبية

3

املؤمتر العاملي االول للمصرفية واملالية اإلسالمية

كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية

4

املؤمتر العلمي السابع

عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالب

5

ملتقى األسبوع العاملي لرايدة األعمال

معهد اإلبداع ورايدة األعمال

6

ملتقى الشركات الناشئة

معهد االبداع ورايدة االعمال

م

عنوان امللتقى

امللتقيات
1

اجلهة املنظمة

اللقاء التعريفي للطالبات املستجدات يف
كلية العلوم التطبيقية

كلية العلوم التطبيقية

2

اللقاء التعريفي لقسم اإلعالم

قسم اإلعالم

3

امللتقى األول لطالبات التدريب امليداين بكلية الرتبية للفصل
الدراسي الثاين 1437/1436هـ

كلية الرتبية

4
5

اللقاء املوسوم ابنطالقة تدريبية وملسة وفاء بقسم التدريب
بكلية اجملتمع والتعليم املستمر
االجتماع السادس لعمداء وعميدات
كلية الرتبية ابململكة

قسم التدريب بكلية اجملتمع والتعليم املستمر
كلية الرتبية

6

اللقاء السنوي املفتوح لطالبات الدراسات العليا

الدراسات العليا

7

نشاط برانمج رسالة املعلم العرب

قسم املناهج وطرق التدريس

8

ملتقى احباث احلج السادس والعشرون

معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج
والعمرة جبامعة أم القرى

9

امللتقى السنوي الثاين ألحباث التمريض

وكالة كلية التمريض للدراسات العليا والبحث
العلمي (كلية التمريض)
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 الفعاليات:
التعليمية
اجلهة املنظمة

م

عنوان الفعالية

1

ملتقى املستجدين

2

برانمج هتيئة أعضاء هيئة التدريس اجلدد الرابع

وكالة عمادة التطوير واجلودة النوعية

3

ندوة املسرية البحثية

عمادة البحث العلمي

4

برانمج مقرر حلقة حبث لطالبات
قسم الكيمياء (اخلرجيات)

قسم الكيمياء

عمادة شؤون الطالب

الثقافية
م
1

اجلهة املنظمة

عنوان الفعالية
حفل تدشني كتاب (مكة املكرمة من

معهد اإلبداع ورايدة األعمال

السماء ..املاضي واحلاضر)

2

(مشروع التغذية الذكية)

وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالب

3

تدشني النادي االعالمي

وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالب

4

برانمج (كوب املعرفة)

قسم كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

5
6

حماضرة كلية اللغة العربية بعنوان " ملتقى
السامية "
العربية ابللغات َّ

كلية اللغة العربية

برانمج (قدرك كبري)

7

النادي الطالب (مورقة) للقراءة

وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالب

8

اللقاء العلمي (يهدي لليت هي اقوم)

كلية اللغة العربية قسم النحو والصرف

9

برانمج (قدسية مكة)

وكالة كلية الرتبية ابلتعاون مع مشروع تعظيم البلد احلرام

10

فعالية ) ) IE YOUTH

وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالب

11

تدشني نظام إدارة املكتبات اإللكرتونية

عمادة شؤون املكتبات

وكالة كلية الشريعة للشؤون التعليمية والتطوير

9

التوعوية
م

عنوان الفعالية

اجلهة املنظمة

1

احلملة التوعية بسرطان الثدي

كافة العمادات والكليات واألقسام واإلدارات

2

محلة حقوقي وواجبايت

وكالة عمادة شئون الطالب لألنشطة
والتدريب الطالب وكلية الرتبية

3

تنظيم محلة التطعيم ضد احلمى الشوكية

املركز الطيب اجلامعي

4

احلملة التوعوية الصحية (خماطر اإلدمان)

كلية الصيدلة

5

احلملة التوعوية الصحية تعرف على دوائك

كلية الصيدلة

6

النشاط التوعوي الصحي

كلية العلوم الطبية التطبيقية

7

محلة (سأرقى)

قسم الشريعة واملعهد العايل لألمر ابملعروف
والنهي عن املنكر

8

تنظيم فعالية (فليغرسها)

مع قسم األحياء

فعاليات محلة جامعيت قطعة من أرض احلرم مكة

وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة

أمان الدنيا

والتدريب الطالب

9

وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالب
10

محلة التربع ابلدم

مع قسم اإلعالم بكلية العلوم االجتماعية وقسم املخترب
بكلية الطب.

11

تدشني محلة تبصري بشطر الطالبات

عمادة شؤون الطالب للدعم الطالب

12

تدشني الصالة الرتفيهية وفعاليات األوملبياد
وعيادة غذائي دوائي

وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة
والتدريب الطالب

التدريبية
م

عنوان الفعالية

اجلهة املنظمة

1

الربانمج التدرييب بعنوان
"خطوات واثقة حنو اإلبداع والتميز اإلداري الرابع

كلية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر قسم
التدريب ابلتعاون مع عمادة السنة التحضريية

2

افتتاح قاعة التدريب مبعهد البحوث والدراسات
االستشارية

معهد البحوث والدراسات االستشارية

10

اجملتمعية
م
1

اجلهة املنظمة

عنوان الفعالية
اللقاء التعريفي اخلاص ابملشاركة األوىل للمرأة يف

اللجنة احمللية لالنتخاابت البلدية

الشأن العام " االنتخاابت البلدية "

2

اللقاء التعريفي ملكاتب اخلربة

معهد البحوث والدراسات االستشارية

3
4

افتتاح الربانمج السنوي الثالث ملركز يُسر النسائي
فعاليات (سعداء معهم)

مركز يُسر النسائي

5

اندي العمل التطوعي ومحلة تطوع بدقيقة

وكالة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالب

6

برانمج موهبة اإلثرائي

مؤسسة امللك عبد العزيز ورجالة
للموهبة واالبداع

7

افتتاح معرض(الفيصل) "شاهد وشهيد "

أمانة العاصمة املقدسة

مركز اسعاد النسائي لالستشارات الرتبوية والتعليمية

يوضح اجنازات عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات
بكافة الفعاليات

16
14
12
10
8
6
4
2
0

11

االدارات التابعة لعمادة الدراسات اجلامعية

12

1ـ العالقات العامة واالعالم:
تطور ًًا وسهولة
تسعى إدارة العالقات العامة واإلعالم ملد جسر التواصل الداخلي واخلارجي وتوفري خدمة أكثر ً

للمستفيدين من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس واملوظفات وتوفر دعم الفعاليات وتوثيقها وحفظها عرب فريق مؤهل
ووسائل تقنية ومعلوماتية متجددة.
إجنازات ادارة العالقات العامة واالعالم:
 اإلعداد والتنسيق لكافة اللقاءات واحلفالت.
 إعداد خطة ال استقبال الوفود (من داخل وخارج اململكة) ووضع مسار اجلولة وتقدمي اهلدااي للزائرات.
 التغطية اإلعالمية للمؤمترات واللقاءات واحلفالت وتوثيقها بتقارير عنها.
 التواصل مع اجلهات الراعية حلفل التخرج.
 مرافقة عميدة الدراسات اجلامعية ووكيلة عمادة الدراسات اجلامعية للشؤون التعليمية والتطوير يف اجلوالت.
 تصميم اإلعالانت اخلاصة بعمادة الدراسات اجلامعية وتوزيعها.
 اعداد وجتهيز الركن اخلاصة بعمادة الدراسات اجلامعية واإلدارات التابعة هلا.
 إعداد وطباعة الكتيب التعريفي اخلاص بعمادة الدراسات اجلامعية والعالقات العامة.
 االشراف على موقع العمادة االلكرتوين وحتديثه بشكل مستمر.

14

إجنازات إدارة العالقات العامة واإلعالم ابملوقع اإللكرتوين

8

21

218

300
53
77
جداول اجينارات

دعوات

ب
هينات

يعارى

اعلابات

يقارير اجناربة

إجنازات إدارة العالقات العامة واإلعالم

لقاءات مؤمترات و دورات
فعاليات و محالت و ملتقيات
التكرمي (شكر و تقدير)

ذو احلجة ذو القعدة

شوال

رمضان

حفالت و مناسبات و برامج
افتتاح و تدشني
اجلوالت و اإلستقبال

شعبان

رجب

مجادى
اآلخره
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مجادى
األول

ربيع آخر ربيع أول

صفر

حمرم

2ـ إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني:
تسعى إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني على جودة اخلدمات املقدمة للمنسوابت وسرعتها والتعريف
ابملميزات املقدمة للمنسوابت ابجلهات احلكومية املختلفة.
إجنازات إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني:
 اإلعداد والتنظيم حلفل هتيئة أعضاء هيئة التدريس اجلدد.
 التعريف آبلية تصدير املعامالت وعمل مطوايت للتعريف ابأللية املتبعة.
 حفل تكرمي املتقاعدات وعمل بطاقات هلن (بطاقة متقاعد).

 املشاركة يف حفل التخرج عام 1437-1436هـ يف جلنة تسليم األرواب لعضوات هيئة التدريس املشاركات يف
حفل خترج.
 تكرمي موظفات إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني هبدف تشجيعهن على جودة األداء وسرعته والتحفيز
على الرقي خبدمات االدارة.
 تكرمي موظفات إدارة األمن والسالمة جلهودهن وحرصهن على األمن ابجلامعة.
 عمل مطوايت لتعريف املوظفني حبقوقهم وواجباهتم.
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عدد االجازات املدخلة يف الربانمج
500
450
400
350
300
250

462
315

310

385

366

336

200
150
100

50
0
الاجينارات والمرضية

الاستيرال

الاعينادبة

الاجارات الجاضة باعضاء
هيية اليدريس

المرضية

الوضع اليدل الاستينائي
المرافق رعابة مولود

عدد املوظفات الرمسيات  +البنود
3000
2500
2000
1500

1000
500

الم
ستخدمين

العمال
1436

0

1435

1434هـ
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الرسمنات
1433هـ

1432هـ

إحصائية أبعداد أعضاء هيئة التدريس حسب اجلنسية

2000
1500

1436
1435

1000

1434هـ

1433هـ

1436

500

1432هـ

0

عير سعودبات
1434هـ

1435

سعودبات
1433هـ

1432هـ

إحصائية أبعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية
1800
1600

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1436
مغيد

1435

1434

1433

مجاضر

اسناد مشاعد

اسناد مشارك
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1432
اسناد

3ـ إدارة التشغيل والصيانة واخلدمات:
تقدم اخلدمات اإلدارية والفنية واإلشراقية ومتابعة إجنازها وفق معايري اجلودة الشاملة جلميع املنسوابت من أعضاء
هيئة تدريس وموظفات وفنيات إضافة إىل الطالبات ابجلامعة.
إجنازات إدارة التشغيل والصيانة واخلدمات:
أوالً :اجنازات الصيانة باملباني:
 اإلشراف على مجيع موظفات الشركات التابعة إلدارة التشغيل والصيانة واخلدمات.
 حجز قاعات املناقشات العلمية.
 حفظ املفاتيح اخلاصة املكاتب اإلدارية ،والقاعات الدراسية ،واملعامل ،وقاعات املناسبات ،وقاعات
املناقشات العلمية.
 جتهيز القاعات الدراسية بكافة املباين مبقر الطالبات.
 رفع طلبات الدهان ،والنجارة والنقليات إىل املكتب امليداين يف الزاهر ومتابعتها.
 القيام جبوالت يومية ملتابعة أعمال النظافة والصيانة.
 تصوير أوراق االختبارات النصفية والنهائية لعضوات هيئة التدريس وتوفري قطع الغيار واألحبار ملكائن
التصوير.
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إجنازات الصيانة مببىن (أ)
60
50
40
30
20
10
0
يقل

دهان

كهرباء

20

بجاره

سناكة

إجنازات الصيانة مببىن (ب)
نظافة يق
ل دهان
%3
%2 %4
سناكة
%15

بجاره

كهرباء

%28

%48

إجنازات الصيانة مببىن (ج)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
4

20

11

يقل

دهان

39

47

33

كهرباء

بجاره

سناكة

5
0

هايف

1
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إجنازات الصيانة مببىن (د)
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100
95

80
77

60
60

10

40
20

13

0
هايف

كهرباء
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يقل
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إجنازات الصيانة مببىن (هـ)
35
30
25
20
32

15
25

25

19

18

10

5
نقل

هاتف

كهرابء1
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جنارة

سباكة

0

إجنازات الصيانة مببىن ( ز )
25
23
21

20

19
15

10

5

5
2
0
نقل

هاتف

كهرابء
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جنارة

سباكة

إجنازات الصيانة مببىن (ط)
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40
30
20

15

10
8

3

0
هاتف
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إجنازات الصيانة مببىن (ح)
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7
1

0
نظافة

نقل
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كهرابء
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جنارة

سباكة

اجنازات الصيانة مببىن (ي)
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3
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10

2
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كهرابء

سباكة

0

إجنازات صيانة التكيف يف مباين اجلامعة
23
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مبىن أ

27

مبىن ب

19
11

مبىن ج
33

مبىن د
مبىن ح

مبىن ط
19

مبىن ز
مبىن هـ

100
8
36

25

مبىن و
مبىن ي

4ـ ادارة املستودعات:
حرصت إدارة املستودعات على توفري األاثث املكتيب الالزم لإلدارات واألقسام لتوفري بيئة مرحية تعمل على رفع
الروح املعنوية وتساعد على تنمية الكفاءة االنتاجية لكافة املنسوابت.
اجنازات ادارة املستودعات:

بيان بصرف املستودعات
مكتب كبري
مكتب سكراترية
مكتب حماضر
كراسي حماضر
كراسي اثبت
كراسي طالبات

كراسي خمترب
كنب
طاوالت اجتماعات
طاوالت صغرية
دواليب خشب
دواليب زجاج
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5ـ ادارة التخطيط وامليزانية:
حترص ادارة التخطيط وامليزانية على االهتمام حبقوق املوظفات املالية وتسهيل اإلجراءات املتبعة للحصول عليها
وذلك ابلقيام بعدد من االجنازات اليت ختدم املوظفات.
اجنازات ادارة التخطيط وامليزانية:
االرتباطات املالية وتشمل:
 ارتباطات مالية لدورات معهد االدارة واحللقات التطبيقية للموظفني وأعضاء هيئة التدريس.
 ارتباطات مالية النتداب املوظفني وأعضاء هيئة التدريس.
 ارتباطات مالية لتذاكر السفر للدورات وورش العمل.
 ارتباطات مالية لألوامر االركاب.
 ارتباطات مالية لعهد مالية.

 ارتباطات مالية لعهد مؤقتة.
 ارتباطات مالية لتسديد فواتري اهلاتف.
 ارتباطات مالية لتسديد فواتري الكهرابء.
 ارتباطات مالية لتسديد فواتري املياه.
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اجنازات التخطيط وامليزانية
1436/1437

تدريب
انتداب
تذاكر
ارتباط عهدة مالية مؤقتة
عدم املوافقة على االرتباط لعهد مالية
فواتري كهرابء
فك ارتباط فواتري كهرابء
فواتري مياه
فواتري هاتف

6ـ اإلدارة املالية:
تسعى االدارة املالية اىل تقدمي خدمات مالية متميزة وعالية اجلودة ،تليب احتياجات كافة منسوب اجلامعة أبساليب
تتميز ابملرونة والسهولة ،بكل امكانياهتا وطاقاهتا ،وبتضافر جهود منسوبيها واملسامهة يف رفعة شأن اجلامعة.
اجنازات االدارة املالية:
السلَف املؤقتة واملستدمية.
 العمل على طلب ُّ

 متابعة االعتمادات اخلاصة ببنود ميزانية اجلامعة.
 متابعة تسديد السلف.
 إشعار املستفيدين من منسوابت اجلامعة بوجود مبالغ مستحقة هلن.
 الرد على مجيع استفسارات منسوابت اجلامعة بشطر الطالبات فيما يتعلق ابملستحقات املالية.
 متابعة جهات االختصاص لصرف املستحقات املالية.
 تدريب طالبات قسم احملاسبة.

 املشاركة ابلفاعليات اليت تقام بعمادة الدراسات اجلامعية.
 أرشفة عدد ( )131معاملة خاصة ابلقسم.
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 تصدير عدد ( )429معاملة

 التدريب على أوامر الصرف.
 أرشفة ألوامر الصرف وفق تصنيف امليزانية.

أوامر الصرف

12
18
بند 202
بند 201

74

بند 211
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أوامر الصرف وفق تصنيف امليزانية

266
371

232

شهر حمرم

شهر ذو احلجة

شهر ذو القعهدة

7ـ ادارة األمن والسالمة:
حترص وحدة األمن والسالمة على االهتمام بشئون األمن والسالمة بكافة املنشآت واملباين واملواقع ابجلامعة من
الناحية الوقائية واألمنية ،والتأكد من تطبيق شروط وقواعد األمن والسالمة الكفيلة حبماية مجيع منسوابت ابملقر،
وقد أنشئت هذه اإلدارة بقرار من معايل مدير اجلامعة عام 1424هـ.
اجنازات ادارة األمن والسالمة:
 تفويج الطالبات يف الفرتة الصباحية واملسائية.
 تنظيم خروج الطالبات حىت هناية الدوام.
 عمل اجلوالت يف املباين موظفتان ملدة ساعتني يف كل مبىن ،وابلتناوب بني مجيع أفراد اجملموعة الواحدة
ورفع تقرير بذلك.
 عمل اجلوالت اخلتامية على املباين وتشمل :األجنحة واملكاتب واملعامل والقاعات الدراسية ودورات املياه
والساحات اخلارجية للتأكد من خلو املباين من أي شخص وإغالق الكهرابء ،واألبواب املفتوحة وعمل
تقرير اجلوالت اخلتامية.
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 التعامل مع احلاالت الطارئة مثل :احلاالت اإلسعافية ،احلرائق ،عطل املصاعد.
 جرد يومي للبطاقات اجلامعية اخلاصة مبخالفات الطالبات أو البطاقات املفقودة أو التالفة أو تغيري
التخصص والتأهيلي والتحضريي لتسليمها لشؤون الطالبات.
 عمل تصاريح دخول وخروج األغراض.
 تسجيل دخول الزائرات واملراجعات.
 هتيئة غرفة الصراف اآليل لدخول مندوب تغذية الصرافة بشكل يومي.
 عمل جدول تناوب ملوظفات الفرتة املسائية للبقاء بعد فرتة الدوام مع الطالبات املتأخرات.
 عمل تقرير يومي لسري العمل ،وكتابة حماضر الضبط وتسليمها لشؤون الطالبات.
 التعامل مع حاالت الشغب.
 املشاركة يف تنظيم األنشطة ،واملؤمترات ،والفعاليات يف مقر الزاهر والعابدية.
وفيما يلي إحصائيات العمل لسجالت بواابت مقر الزاهر

إحصائيات العمل لسجالت بواابت مقر الزاهر ببوابة رقم ()1
%1

سجل الزائرات
الرخبروج اتلطالبات قبل الساعة العاشره
صباحاًع الثاين

%0

%8
%5

املخالفات اليومية

%38
تصاريح دخول وخروج االغراض واالشخاص
نسيان البطاقات اجلامعية وفقداهنا

%29

سحب البطاقات التالفة
سحب بطاقات السنة التحضريية والتأهيلية

%19

31

إحصائيات العمل لسجالت بواابت مقر الزاهر ببوابة رقم ()2

%9

سجل الزائرات

خروج الطالبات قبل العاشرة صباحاً
املخالفات اليوميه

%5
%33

تصاريح دخول وخروج االغراض واالشخاص

%28

نسيان البطاقات اجلامعية وفقداهنا

%25

سحب البطاقات التالفة
سحب بطائق تغيري التخصص
سحب بطائق التحضريي والتأهيلي

إحصائيات العمل لسجالت بواابت مقر الزاهر ببوابة رقم ()3
%0
%3%3

سجل الزائرات

%15

خروج الطالبات قبل العاشرة صباحاً

%18

املخالفات اليوميه
تصاريح دخول وخروج االغراض واالشخاص

%25

نسيان البطاقات اجلامعية وفقداهنا

%4
%32

سحب البطاقات التالفة
سحب بطائق تغيري التخصص
سحب بطائق التحضريي والتأهيلي
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إحصائيات العمل لسجالت بواابت مقر الزاهر ببوابة رقم ()4
سجل الزائرات

%0
%0

خروج الطالبات قبل العاشرة صباحاً
املخالفات اليوميه

%8

%6

%0
%35

تصاريح دخول وخروج االغراض
واالشخاص

%24

نسيان البطاقات اجلامعية وفقداهنا
%27

سحب البطاقات التالفة
سحب بطائق تغيري التخصص
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إحصائيات العمل لسجالت بواابت مقر الزاهر ببوابة
رقم ( )5الباصات

%10

سجل الزائرات

%1

خروج الطالبات قبل العاشرة صباحاً

%17

املخالفات اليوميه
تصاريح دخول وخروج االغراض واالشخاص
نسيان البطاقات اجلامعية وفقداهنا

%72

سحب البطاقات التالفة
سحب بطائق تغيري التخصص
سحب بطائق التحضريي والتأهيلي

8ـ االتصاالت اإلدارية:
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تقدم إدارة االتصاالت اإلدارية أفضل اخلدمات للحفاظ على الواثئق النادرة وسريعة التلف يف شكلها
النهائي كما أهنا توفر املعلومات والبياانت عن الواثئق للمستفيدين من داخل اجلامعة وخارجها والتعامل مع تطبيقات
املعلومات اإللكرتونية ومفاهيمها اجلديدة وتعزيز ذلك ابخلرباء واملتخصصني يف جمال الواثئق واحملفوظات.
اجنازات ادارة االتصاالت اإلدارية:
 أرشفة معامالت مركز الواثئق واالتصاالت اإلدارية.
 تقدمي دروات تدريبية ملنسوب اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس (مباشرة بال ورق).
 تقدمي دورات توعوية تثقيفية لنظام االتصاالت واالرشفة اإللكرتونية.
 تقدمي دورات تدريبية عن حفظ الواثئق ومواصفات األرشيف للمتدرابت من الطالبات.
 تدريب الطالبات على األرشفة االلكرتونية.

 تسكني اليوزرات اإلدارية املستحدثة للمناصب اإلدارية.
 حصر ابملناصب اإلدارية اليت مازالت تستخدم اليوزر الشخصي يف نظام االتصاالت اإلدارية.
 إنشاء يوزرات إدارية ملركز الواثئق واالتصاالت اإلدارية وبعض اجلهات األخرى.

إحصائية بعدد املعامالت املنجزة للعام املايل 1437هـ

تقارير طبية
الربيد الشخصي
املعامالت املؤرشفة
املعامالت احملاله

املعامالت الداخلية
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9ـ مركز االتصال:Call Center-
حيرص مركز االتصال على الرد على االتصاالت واالستفسارات اليت ترد للجامعة على مدار الساعة من
خالل انفذة واحدة لكافة الشرائح (طالب ،أكادمييني ،إداريني ،أفراد اجملتمع) ،وقد صدور قرار معايل مدير اجلامعة
أبنشاء املركز بتاريخ  1437/ 1/ 2هـ ،كوحدة إدارية مربوطة بوكيل اجلامعة.

اهليكل التنظيمي
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التعرف على قنوات االتصال

عمادة القبول والتسجيل

اسهامات املركز

عمادة الدراسات العليا
ادارة شؤون اعضاء هيئة التدريس
واملوظفني
كلية خدمة اجملتمع
والتعليم املستمر

3 22

عمادة شؤون الطالب
ادارة البعثات

3
4

31

4

ادارة املتابعة

10

اإلدارة املالية
عمادة التعلّم اإللكرتوين

7
12

والتعليم عن بعد

كليات اجلامعة
الشئون االدارية
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10

املشاريع والربامج املنجزة خالل للعام املايل  1437-1436هـ
عدد العاملني

نوعية املشروع

مدة املشروع

ابملشروع

تفعيل برانمج للرد على
االستفسارات واالقرتاحات
والشكاوى والدعم للمستفيدين

تقريبا  35شخص

بصورة الكرتونية

كلفة املشروع

منذ عام  1427/1426هـ
ومازال مستخدم حىت اترخيه
ويف طور التطوير والتحديث

تقريباً $900
ما يعادل

 3375رايل
سعودي

إجنازات اجلهة للسنة املالية  1437/1436هـ
نوع االجناز (املشاريع/األنشطة/امللفات )...

الفئة املستهدف

تواصل (خدمة مقدمة من وزارة الرتبية والتعليم(
مجيع إدارات اجلامعة

إنشاء موقع ملركز االتصال
ضمن املوقع الرئيسي للجامعة

إدارة التشغيل والصيانة ،مركز
الواثئق واالتصاالت اإلدارية،
عمادة شؤون املكتبات ،عمادة
تفعيل نظام مركز االتصال kayako

التعلّم اإللكرتوين والتعليم عن
بعد ،مركز االتصال ،مركز
االتصال( ،وحدة السنرتال)

اعادة تشغيل وتوسيع سنرتال املركز الطيب اجلامعي

املركز الطيب اجلامعي

تفعيل خدمات السنرتال:
اظهار رقم املتصل & الربيد الصويت & تغري الرسالة الرتحيبية

منسوب اجلامعة

التعاون املثمر بني مركز االتصال وعمادة القبول والتسجيل يف الرد على
االستفسارات فرتة القبول ابجلامعة خالل العام اجلامعي  1438/1437هـ

عمادة القبول والتسجيل

التعاون بني مركز االتصال ومركز الواثئق واالتصاالت االدارية يف اعداد
شروحات تعليمة (مرئية) ختص مباشرة اعضاء هيئة التدريس

ادارة شؤون اعضاء هيئة
التدريس واملوظفني
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إحصائية خبدمات طلب املساعدة

الرد على االستفسارات والطلبات عرب
برانمج تواصل
الرد على االستفسارات والطلبات عرب
نظام مركز االتصال

2670
89

خدمة (احملاداثت الفورية)
عدد احملاداثت الفورية

اجلهة

النسبة

1108

عمادة القبول والتسجيل

99.72
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خدمة الرد على املكاملات اهلاتفية (السنرتال)

321

انثى

425

ذكر

التقييم العام للخدمة
6

134
مركز االتصالcallcenter-
مكتبة امللك عبدهللا بن عبد العزيز اجلامعية

262

maintenance
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خدمة (سنرتال اجلامعة)
نوع اخلدمة املطلوبةKind of Service
اجلهة

(أعطال التحويالت  /برجمة خط اهلاتف/نقل حتويلة /أتسيس حتويلة
عطل يف اجلهاز /عطل يف خط املباشر )STC

مكتب مدير اجلامعة
تسليم أجهزة هاتف

مكتب وكلية قسم اجلغرافيا
مركز االتصال

ومازال العمل مستمر يف حصر اخلدمات املطلوبة ...
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-10وحدة التلفزيون التعليمي:
حترص وحدة التلفزيون التعليمي على اإلشراف اإلداري املنظم للبيئة التعليمية للشبكة التلفزيونية وخدماهتا .واستخدم
أحداث األجهزة اإللكرتونية يف التعليم ملستقبل واعد وصوال إىل اجلودة الشاملة .وقد أتسست يف عام 1391هـ
1392/هـ.
إجنازات وحدة التلفزيون التعليمي:
 استحداث عدد ( )6قاعات تفاعلية ذكية وهي:
(211/210/209/207/206/205/204/203ح106 /ط) جبهاز عرض (.)wxg9
 تدريب عدد من موظفات وحدة التلفزيون التعليمي على تشغيل القاعات التفاعلية الذكية ابلتعاون مع
مركز الوسائل التعليمية.
 توزيع مطوايت على الطالبات املستجدات موضح فيها واجباهتن وحقوقهن.
 استحداث نظام القاعات التفاعلية واليت متكن الطالبات من عرض أعماهلن مباشرة إىل االستديو املتواجد
فيه عضو هيئة التدريس.
 اإلشراف على تدريب جمموعات من طالبات كلية اجملتمع خالل الفصل الدراسي الثاين والفصل الدراسي
الصيفي لعام 1437هـ.
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رابعاً :وكالة عمادة الدراسات اجلامعية للشؤون التعليمية والتطوير:
تسعى وكالة عمادة الدراسات اجلامعة للشؤون التعليمية والتطوير إىل حتقيق الطموحات والتوجهات اليت ُوضعت
ووجهت هبا وزارة التعليم ،وتعمل ابلتعاون مع الوكاالت والكليات األخرى إىل بناء
وفق خطط التنمية يف اململكة ُ
بيئة تعليمية متميزة تُليب حاجات الطالبات ،ومت ّكنهن من حتقق طموحاهتن وذلك من خالل ما يلي:
 هتيئة بيئة تعليمية حمفزة لإلبداع والتميز.

 رفع كفاءة األداء للكليات والعمادات املساندة املرتبطة ابلوكالة.
 اإلشراف واملتابعة على أعمال جلان العمادة" جلنة سري العملية التعليمية ،واللجنة الدائمة لسري االختبارات،
واللجنة الثقافية" ومتابعة اجنازاهتا.
 اإلشراف على فرتة تعديل اجلداول للطالبات يف كل فصل دراسي.
 متابعة سري العملية التعليمية وتقدمي اخلدمات املعنية ابلتعليم والتعلم ،مبا يف ذلك متابعة أداء واحتياج
القاعات الدراسية واملعامل جبميع كليات ،ومعاهد اجلامعة من خالل اجلوالت التفقدية الدورية اليت تقوم
هبا لالطمئنان على سري العملية التعليمية.
 اإلشراف على االختبارات النصفية والنهائية.
 القيام جبوالت يومية على االختبارات للمقررات العامة ومقررات التخصص.
 إعداد تقارير فصلية عن أعمال اللجنة الدائمة لسري االختبارات وجلنة سري العملية التعليمية ورفعها لعمادة
الدراسات اجلامعية للطالبات.
 استقبال وحل مشكالت الطالبات إذا تعزر حلها عن طريق االقسام.
وفيما يلي عرض إلحصائية بعدد الطالبات الاليت مت حتويلهن إضافة إىل الطالبات الاليت جلأان إىل مكتب
الشؤون التعليمية للنظر يف مشكالهتن وإجياد حلول هلن.
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إحصائية بعدد الطالبات الاليت لديهن مشكالت ومت حتويلهن ملكتب
الشؤون التعليمية حللها

44
9
120

76
11
الطالبات املراجعات لالستفسارات
الطالبات احملاالت لألقسام خبطاب
الطالبات احملاالت لألقسام بدون خطاب

الطالبات احملاالت لعماده القبول والتسجيل
طالبات دراسات عليا

أهم اللجان اليت تشرف عليها وكالة عمادة الدراسات اجلامعية للشؤون التعليمية والتطوير:
 جلنة سري العملية التعليمية.

 اللجنة الدائمة لسري االختبارات.
 اللجنة الثقافية.
وفيما يلي عرض ألبرز ما قامت به اللجان من أعمال خالل الفصل الدراسي اجلامعي 1437-1436هـ
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أوالً :جلنة سري العملية التعليمية.

إحصائية لعدد االستفسارات اليت مت رفعها ألعضاء هيئة التدريس بكلية

الشريعة املتجاوز غياهبم عن غيابني للمقرر الواحد حبسب جوالت اللجنة

خالل العام الدراسي 1436/1437هـ
12

8

الشريعة

14

التاريخ
6 0

0 0

1 0

الصيفي
الفصل

0

0 0

16
14
12
10
8
6
4
2
0

الصيفي
الفصل الدراسي
الثاين

الفصل الدراسي
األول

الفصل

الفصل الدراسي
الثاين

(العنصر الرجايل)

(العنصر النسائي)

أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس

الفصل الدراسي
األول

إحصائية لعدد االستفسارات اليت مت رفعها ألعضاء هيئة التدريس بكلية

األنظمة والدراسات القضائية املتجاوز غياهبم عن غيابني للمقرر الواحد
حبسب جوالت اللجنة خالل العام الدراسي 1436/1437هـ

14

45
0

0

0

0

0

16
14
12
10
8
6
4
2

إحصائية لعدد االستفسارات اليت مت رفعها ألعضاء هيئة التدريس بكلية

الدعوة وأصول الدين املتجاوز غياهبم عن غيابني للمقرر الواحد حبسب
جوالت اللجنة خالل العام الدراسي 1436/1437هـ

القراءات
الدعوة
الكتاب والسنة

9

7

6
1

2

4

3

الصيفي
الفصل

1

1

الصيفي
الفصل الدراسي
الثاين

الفصل الدراسي
األول

الفصل

الفصل الدراسي الفصل الدراسي
األول
الثاين

(العنصر الرجايل)

(العنصر النسائي)

أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس
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10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

إحصائية لعدد االستفسارات اليت مت رفعها ألعضاء هيئة التدريس بكلية
اللغة العربية املتجاوز غياهبم عن غيابني للمقرر الواحد حبسب جوالت
اللجنة خالل العام الدراسي 1436/1437هـ

12
10

األدب

10

البالغة والنقد

8
6

4

النحو والصرف

5

2
1

4
2

1

0
الصيفي

الفصل

الصيفي

الفصل الدراسي الفصل الدراسي
األول
الثاين

الفصل الدراسي الفصل الدراسي
األول
الثاين

الفصل

(العنصر الرجايل)

(العنصر النسائي)

أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس

إحصائية لعدد االستفسارات اليت مت رفعها ألعضاء هيئة التدريس بكلية
العلوم املتجاوز غياهبم عن غيابني للمقرر الواحد حبسب جوالت اللجنة

خالل العام الدراسي 1436/1437هـ

8
7
6
5
4
3
2
1
0

الرايضيات
الكيمياء
األحياء
الفيزايء
الصيفي
الفصل

الصيفي
الفصل الدراسي
الثاين

الفصل الدراسي
األول

الفصل

الفصل الدراسي
الثاين

(العنصر الرجايل)

(العنصر النسائي)

أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس
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الفصل الدراسي
األول

إحصائية لعدد االستفسارات اليت مت رفعها ألعضاء هيئة التدريس بكلية
الرتبية املتجاوز غياهبم عن غيابني للمقرر الواحد حبسب جوالت اللجنة
خالل العام الدراسي 1436/1437هـ

12
10

10

علم النفس

8
6

املناهج وطرق التدريس

4

الرتبية اإلسالمية

4
1

5

الصيفي

الصيفي

2

2

0
الفصل الدراسي الفصل الدراسي
األول
الثاين

الفصل

الفصل الدراسي الفصل الدراسي
األول
الثاين

الفصل

(العنصر الرجايل)

(العنصر النسائي)

أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس

إحصائية لعدد االستفسارات اليت مت رفعها ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم

االجتماعية املتجاوز غياهبم عن غيابني للمقرر الواحد حبسب جوالت اللجنة خالل
العام الدراسي 1436/1437هـ
18

علم املعلومات
اعالم
جغرافيا
اخلدمة االجتماعية
اللغة اإلجنليزية

13
6

1

6

3

3

11

الصيفي
الفصل

44

312

22

131

الصيفي
الفصل الدراسي الفصل الدراسي
األول
الثاين

الفصل

الفصل الدراسي الفصل الدراسي
األول
الثاين

(العنصر الرجايل)

(العنصر النسائي)

أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس
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20
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إحصائية لعدد االستفسارات اليت مت رفعها ألعضاء هيئة التدريس بكلية

العلوم اإلقتصادية واملالية واإلسالمية املتجاوز غياهبم عن غيابني للمقرر
الواحد حبسب جوالت اللجنة خالل العام الدراسي 1436/1437هـ

1.2

1

1
0.8
0.6

0.4
0

0

0

0

0

0.2
0

الصيفي
الفصل

الصيفي
الفصل الدراسي الثاين الفصل الدراسي األول

الفصل

الفصل الدراسي الثاين الفصل الدراسي األول

(العنصر الرجايل)

(العنصر النسائي)

أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس

إحصائية لعدد االستفسارات اليت مت رفعها ألعضاء هيئة التدريس بكلية
علوم احلاسب اآليل املتجاوز غياهبم عن غيابني للمقرر الواحد حبسب
جوالت اللجنة خالل العام الدراسي 1436/1437هـ

7
1

0

0

0

الصيفي
الفصل

2

الصيفي
الفصل الدراسي الثاين الفصل الدراسي األول

الفصل

الفصل الدراسي الثاين الفصل الدراسي األول

(العنصر الرجايل)

(العنصر النسائي)

أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس
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ثانياً :اللجنة الدائمة لسري االختبارات.
اجلوالت امليدانية لسري االختبارت النهائية للفصلني الدراسني األول و الثاين

و الفصل الصيفي للعام اجلامعي 1437-1436هـ

8
7
6
5
4
3
2
1
0
الدراسات
القضائية و
األنظمة

احلاسب اآليل

اللغة العربية

العلوم االجتماعية العلوم التطبيقية

الرتبية

أتخري املراقبة

غياب املراقبة

أتخري األسئلة

عدم ترتيب و تدبيس األوراق

خطأ يف تسليم األسئلة

تغري موعد االختبار
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الشريعة و
الدراسات
اإلسالمية

الدعوة وأصول
الدين
نقص األسئلة
تغيري القاعات

أعد التقرير السنوي لعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات

للعام اجلامعي 1437-1436ه
اإلشراف العام
أ.د .شيخة بنت سعود عاشور
وكيلة عمادة
الدراسات اجلامعية للشؤون التعليمية والتطوير

التنسيق

اإلعداد

أ.صباح بنت انجي املغرب

أ.هيلة بنت صاحل الصاعدي

مكتب وكيلة

مديرة إدارة

عمادة الدراسات اجلامعية للشؤون

عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات

التعليمية والتطوير

اجلهات اليت شاركت ابملادة العلمية
إدارة العالقات العامة واإلعالم
إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
إدارة التشغيل والصيانة واخلدمات
إدارة املستودعات
ادارة التخطيط وامليزانية
اإلدارة املالية
إدارة األمن والسالمة
االتصاالت اإلدارية
مركز االتصال
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وحدة التلفزيون التعليمي
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