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ـــــد ـــــ ي هلل الحمــ ـــــان وســـــــخر  وفـــــــ  الــ ـــــر  وأعــ ــــكر ويســ ــ ـــــ  والشـ ـــ  لــ ــ ـــــا علــ ـــــا مــ ـــــن أوالنــ ـــــريم مــ ـــــ  كــ ــــل   نعمــ ــ  وأفضـ

 :وبعد. .التسليم وأتم الصالة أفضل علي  محمد الهدى نبي عل  والسالم والصالة

ـــــ          ــ ــ ـــــب فإنـ ــ ــ ـــــادة يطيـ ــ ــ ـــــة الدراســــــــــات لعمـ ــ ــ ــــات الجامعيـ ــ ــ ـــين تضــــــــــ  أن للطالبــ ــ ــ ــ ـــــديكم بـ ــ ــ ـــــة أيـ ــ ــ ـــــر الكريمـ ــ ــ  التقريـ

ــــام الســـــــــــنوي  ــ ــ ــ ــــامعي للعـ ــ ــ ــ ـــــرم الجـ ــ ــ ـــ 1439-1438 املنصــ ــ ــ ــ ــ ــــو هـ ــ ــ ــ ـــــر وهـ ــ ــ ــــو ز تقريــ ــ ــ ــ ـــال مـ ــ ــ ــ ــــطة ألعمــ ــ ــ ــ ـــــزات وأنشـ ــ ــ  ومنجــ

 .والنف  القبول  ب  لنا يكتب أن هللا سائلين لجامعتنا  والب ل العطاء من حافل لعام

ـــــد        ــ ــ ــ ــ ــــع  وقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة سـ ــ ــ ــ ــ ـــــة الدراســـــــــــــــات عمــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  إلـــــــــــــــ  الجامعيــ ــ ــ ــ ــ ــــودة تحقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  الجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعيدين علـــــــــــــــ  والتمي ــ ــ ــ ــ ــ  الصــ

ـــاديمي ــ ــ ـــــ  واإلداري  األكــ ــ ـــ راتيجيات وفــ ــ ــ ـــــة اســ ــ ـــــدافها الجامعـــ ــ ــــي وأهــ ــ ــ ـــهم التـ ــ ــ ـــــن تســ ــ ـــــا مـــ ــ ـــــ  فـــــــــي خاللهــ ــ  رؤيــــــــــة تحقيــ

ـــــة ــ ـــــا  2030 اململكـ ــ ـــــن وإننـ ــ ـــــا نظـ ــ ـــــا أننـ ــ ـــــل تمكنـ ــ ـــــن هللا بفضـ ــ ـــــ  مـ ــ ـــــداف  ــــــــل   تحقيـ ــ ــــات األهـ ــ ـــــتقبلية والتطلعــ ــ  املسـ

  . ميعها يكن لم إن

ــــدم. .وختاًمـــــــــــا        ــ ــ ـــــادة تتقـــ ــ ــ ـــــة الدراســـــــــــات عمــ ــ ــ ــــوافر الجامعيــ ــ ــ ــ ــــكر بـ ــ ــ ــــدير الشـــ ــ ــ ــــالي والتقـــ ــ ــ ــ ــــدير ملعـ ــ ــ ـــــة مـــ ــ ــ  الجامعــ

ـــــتا   ــ ــ ــ ـــل  /الـــــــــــــدكتور األسـ ــ ــ ــ ــ ـــــر بافيــ ــ ــ ــ ــــــد هللا عمـ ــ ــ ـــــا علـــــــــــــ . .عبـــ ــ ــ ــ ـــــ  مـ ــ ــ ــ ـــــن يوليــ ــ ــ ــ ـــم مــ ــ ــ ــ ــ ــــام دعـ ــ ــ ــ ـــــادة واهتمـــ ــ ــ ــ  الدراســـــــــــــات بعمــ

ـــــة  ــ ــ ــ ــ ــــكر الجامعيــ ــ ــ ــ ــ ــــعادة موصـــــــــــــــول  والشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــل لســـ ــ ــ ــ ــ ـــــة وكيــ ــ ــ ــ ــ ـــــر /الـــــــــــــــدكتور  الجامعــ ــ ــ ــ ــ ـــــن ياســ ــ ــ ــ ــ ــــليمان بــ ــ ــ ــ ــ ــــو ســـ ــ ــ ــ ــ ــ . .شوشـ

ــــعادة ــ ـــــل ولســ ـــــة وكيـــ ــ ـــــة للشــــــــؤون الجامعـ ــ ـــــتا  التعليميـ ــ ـــــد /الــــــــدكتور  األسـ ــ ـــــز عبـ ــ ـــــن العزيـ ـــــا ســــــــرو ي  رشــــــــاد بـــ ــ  كمـ

ــــي ــ ــ ـــــل نثنـــ ــ ــ ــــكر بجزيــ ــ ــ ــــدير الشـــ ــ ــ ــ ـــــة والتقـ ــ ــ ـــــادة لوكيلــ ــ ــ ـــــة الدراســـــــــــات عمــ ــ ــ ــــدة /الـــــــــــدكتورة الجامعيــ ــ ــ ـــــ  فريـــ ــ ــ ـــــد بنــ ــ ــ  محمــ

ـــــدي  ــ ــ ــ ــ ــــعادة الغامــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة وسـ ــ ــ ــ ــ ـــــادة وكيلــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الدراســـــــــــــــات عمــ ــ ــ ــ ــ ـــــة للشـــــــــــــــؤون الجامعيــ ــ ــ ــ ــ ــــوير التعليميــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتا ة والتطـ ــ ــ ــ ــ  األســ

ـــي ة /الـــــــــــدكتورة ــ ــ ــ ـــــ  شــ ــ ــ ـــعود بنــ ــ ــ ــ ــــكر عاشـــــــــــور  ســ ــ ــ ــ ـــــة موصـــــــــــول  والشـ ــ ــ ـــــز اإلدارات لكافــ ــ ــ ـــــة واملراكــ ــ ــ ــــي الخدميــ ــ ــ ــ  التـ

  .الجامعية الدراسات عمادة أهداف وإنجاح تحقي  في ساهم 

                                                                                            

 

 

 

 كلمة عميدة الدراسات الجامعية للطالبات:

 

 افتتاحية

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات

 د/ هالة بنت سعيد العمودي
 



 للطالبات الجامعية الدراسات عمادة

 و لك باملقر اقسامها وكافة العمادة عل  العام االشراف للطالبات الجامعية الدراسات عميدة تتول 

 و لك وتنظيم  العمل تيسير إل  والسعي التعليمية  بالعملية املرتبطة واالمور  واملالية االدارية النواحي من

 والفعاليات االنجازات من العديد للطالبات الجامعية الدراسات ولعمادة املعنية  للجهات الرف  خالل من

 والتدريبية  والثقافية  التعليمية ) والبرامج وامللتقيات واملعارض ملؤتمراتا منها والتي املقر داخل املنعقدة

 .اململكة وخارج داخل من الوفود واستقبال( واملجتمعية والتوعوية 

 

 :الرؤية ـ1

 والرقي  بالجامعة الطالبات بشطر اإلدارات وكافة  والكليات  األقسام ومساندة دعم في والتمي  الريادة

  م2030 اململكة رؤية يحق  بما  للجودة العاملية املعايير لتواكب  واإلدارية  األكاديمية ب دماتها

 .والعالمي املحلي املستوى  عل  للتنافسو 

 

 :الرسالة ـ2

 األقسام ومساندة دعم إل  القرى  أم بجامعة الطالبات بشطر الجامعية الدراسات عمادة تسع 

 األقسام تمكن والتي واإلداري  األكاديمي واالبتكار لإلبداع املحفزة البيئة بتهيئة اإلدارات وكافة والكليات

 املادية اإلمكانات لكافة األمثل والتوظيف والعملي العلمي بدورها واالضطالع الدؤوب العمل من واإلدارات

 األهداف تحقي  دون  تحول  التي والعوائ  الصعوبات لت ليل تسع  كما املتوفرة والبشرية والتقنية

 .للجامعة شودةاملن

 :األهداف ـ3

 في : اإلدارات وكافة والكليات األقسام ومساندة دعم      
 

  األكاديمية الجامعة لوحدات الحديثة الجودة أسس وف  للجامعة االس راتيجية الخطط تطبي 

 .واإلدارية

 فئات وكافة القطاعات   مي  لدى املستدامة البيئية والتنمية املجتمعية املشاركة ثقافة ترسيخ 

 .الشاملة الجودة مبدأ وتحقي  املجتم 

 املعتمدة املعايير وف  واملؤسس ي  البرمجي االعتماد عل  للحصول  السعي  
ً
  محليا

ً
 وصناعة وعامليا

  ومبدع رائد  طالبًي  مجتم 
ً
  علميا

ً
  ومعرفيا

ً
 .وتقنيا

 املعرفة اقتصاد وبناء االرتقاء في ُيسهم ال ي العلمي البحث شجي ت. 

 



 

 



 للطالبات الجامعية الدراسات عمادة مبادرات

 املهام تنفيذ يف الدائم والتطور التميز حتقيق على دومًا للطالبات اجلامعية الدراسات عمادة تعمل

 :أهمها من كان واليت واإلجنازات، املبادرات دعم خالل من وذلك هلا، املوكلة

 

 :للطالبات اجلامعية الدراسات عمادة من وتفعيلها دعمها مت اليت بادراتامل: أواًل

 

 :2030 اململكة رؤية ثقافة نشر برنامج .1

 حنو اجلديد توجهنا يف األوىل اخلطوة وهي لوطننا، طموحة رؤية( 2030) اململكة رؤية تعد

 االجتماعية اجلوانب مجيع يف لوطننا أفضل مستقبل بناء يف العاملية املمارسات أفضل تطبيق

 .والتعليمية والثقافية

 حماورها، ومناقشة( 2030 رؤية) ثقافة لنشر املقر منسوبات لكافة ملتقى العمادة نظمت وقد

 الرؤية حماور حتقيق ختدم اليت واملقرتحات واألفكار العملية اخلطط إلعداد اجلهات كافة وحث

 .اجلامعي اجملتمع يف

 

 (.رواسم) التطوير برنامج .2

 من اجلامعة لتطوير ،واملقرتحات ،واملبادرات ،األفكار باستقطاب يهتم تطويري برنامج وهو

 .هلا ووالء اهتمامًا واألقرب ،اجلامعة باحتياجات دراية أكثر كونهن منسوباتها عقول

 واليت االسرتاتيجية األهداف من عدد حتقيق على األول التنفيذي املستوى يف الربنامج يسعىو

 .القرى ام جامعة يف الراهن الوضع من متخضت اليت القضايا من عدد تعكس

 

 من ابتداء أسبوعني ملدة رواسم برنامج يف االستشارية للمجموعة تهيئة دورات العمادة نظمت وقد

 هـ3/4/1439 تاريخ
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 : الجامعية الدراسات عمادة إنجازات أهم: ثانيا

 :النسائي يسر ومركز للطالبات الجامعية الدراسات عمادة بين الشراكة تفعيل .1

 يسر ومركز العمادة بني الشراكة لتفعيل الالزم الدعم للطالبات اجلامعية الدراسات عمادة قدمت

 :خالل من النسائي

 (:أنوثيت جتذب قلبه) بعنوان الرابع مومسه يف" واحلب وقلبه قليب" برنامج 

 ةاألخري نياملومس يف واملميز مواسم، أربع وملدة متتالية جناحات" واحلب وقلبه قليب" برنامج حقق

 الثقافية اللجنة مظلة حتت للطالبات اجلامعية الدراسات وعمادة يسر مركز بني بالتنسيق تمت اأنه

 تناول وقد ،(الطالبات إىل إضافة واملوظفات التدريس هيئة عضوات) املنسوبات كافة ليشمل

 :التالية احملاور الربنامج

 واهمية وانواعه التكييف معنى 

 االجتماعي التكييف مهارات 

 واالسرية الزوجية العالقات استقرار يف التكييف أهمية  

 الزوجني بني التوافق جماالت ماهي 

 بتجسيد الفائزة الكليات تكريم ومت مصاحب مبعرض الكليات مشاركة جتسيد ومت

 . الربنامج موضوع

 

 اإلدارات مديري  مساعدات بحضور ( الجديد الوظيفي األداء تقويم) ملناقشة املنعقد اللقاء .2

 :بالعمادة

 بالعمادة، اإلدارات مديري مساعدات مع لقاء لعقد للطالبات اجلامعية الدراسات عمادة نظمت

 هيئة أعضاء شئون إدارة مدير ومساعدة للطالبات، اجلامعية الدراسات عميدة وكيلة حبضور

 وذلك( اجلديد الوظيفي األداء بتقويم) املتعلقة اإلدارية األمور كافة ملناقشة واملوظفني، التدريس

 .هـ23/3/1439 بتاريخ

 

 

 

 

 

 

 



 في للمشاركة باملقر الجهات كافة وحث( 87) للذكرى  الوطني باليوم لالحتفاء حفل تنظيم-3

 .االحتفاء

 وطننا لتوحيد( 87) السنوية للذكرى الوطين اليوم حفل اجلامعية الدراسات عمادة نظمت

 بوطننا نفخر أن بنا فحري ”ثراه اهلل طيب“ العزيز عبد امللك اهلل بإذن له املغفور يد على الغالي

 عبد بن سلمان امللك الشريفني احلرمني ادمخل الزاهر العهد حتى وتواصلت حتققت اليت وإجنازاته

 جتهيز خالل من للمشاركة واألكادميية اإلدارية اجلهات كافة حث مت وقد ،(اهلل حيفظه) العزيز

 املشاركة اجلهات كافة على جبولة اجلامعية الدراسات عميدة وقامت ،جهة بكل خاص ركن

 .املميز اليوم بهذا االحتفال يف ومشاركتهن املنسوبات أعمال على للوقوف

.



 
 

  
 

 

 
 

.

.



   للطالبات الجامعية الدراسات عمادة بإشراف املنعقدة نشطةواأل الفعاليات
 

 
ً
 :السنوية واللقاءات املناسبات: اوال

 حيوي جامعي تمعجمل وصوللل ًادوم تهاووكاال للطالبات اجلامعية الدراسات عمادة تسعى

 بني والثقايف عياجملتم طلرتابا أواصر ثيقتو خالل من وذلك ،وحمبة إخالص بكل للعمل متفاني

 :امالع لخال عقدةاملن السنوية اللقاءات أهم ومن املنسوبات، كافة

 ي،الدراس العام دايةب مع زامنت الذيو باركامل األضحى بعيد لالحتفال السنوي املعايدة حفل 

 هـ..5/1/1439 بتاريخ

 هـ.8/1/1439اريخ وذلك بت ملقرا اللقاء السنوي ملعالي مدير اجلامعة مبنسوبات  

 هـ26/2/1439ذلك بتاريخ واحملبة( صل ولتواابطالبات املقر بعنوان: )لقاء  السنوي للقاءا. 

 بتاريخ ذلكو( لرؤيةاقق دريس حيت) بعنوانالتدريس  هيئة بعضوات السنوي اللقاء 

 هـ16/7/1439

 هـ28/9/1439تاريخ بذلك و حفل تهنئة املوظفات حبلول شهر رمضان املبارك 

 فنيات،وال اإلداريات من العمادة وظفاتمل باركامل الفطر بعيد لالحتفال السنوي املعايدة حفل 

 هـ10/10/1439 بتاريخ وذلك

  رك يد األضحى املباناسبة ععة مبامالتدريس ومنسوبات اجلحفل استقبال عضوات هيئة

 هـ.22/12/1439 وذلك بتاريخ والذي تزامن مع بداية العام الدراسي اجلديد،

 (: 45) الدفعة طالبات خترج حفل 

 ةعماد إقامته على فوتشر همةامل ةالسنوي باتاملناس من القرى أم جامعة طالبات خترج حفل يعد

 الفصل خرجيات وهن ،(45) فعةالد جبتخري امالع هذا احتفت وقد ،للطالبات اجلامعية دراساتال

 ولاأل راسيالد الفصل خرجيات إىل فةباإلضا ، هـ1438-1437 للعام والصيفي الثاني الدراسي

 هرمح- دسعو امللك بقاعة فلاحل وعقد ،طالبة( 11595) عددهن وبلغ ،هـ1439-1438 للعام

 التعليم راحلم من رحلةم كلب خلرجياتا عدد يوضح بياني رسم يلي وفيما بالعابدية،-اهلل

 :باجلامعة
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(45)خريجات طالبات أم القرى الدفعة



 
ً
 )تنظيم  مشاركة   حضور(: التكريم حفالت: ثانيا

 

 هـ.10/2/1439 بتاريخ الطالبات املشاركات يف األعمال التطوعية تكريم حفل 

 هـ19/3/1439 يخبتار( الدكتورة نعيمة ياركندي) تكريم حفل 

  هـ17/4/1439حفل تكريم مركز الوثائق واالتصاالت اإلدارية بقسم الطالبات بتاريخ 

  هـ.14/5/1439حفل تكريم )الدكتورة عائشة فالتة( بتاريخ 

 18 بتاريخ املتدربات يف الدورة التأسيسية العامة يف حتقيق النصوص تكريم حفل-

 هـ.22/5/1439

  هـ.9/6/1439)ملسات إبداعية( بتاريخ حفل تكريم املشاركات يف معرض 

 هـ.29/7/1439احلافظات )ترتيل اخلتام( بتاريخ  تكريم حفل 

  هـ.27/8/1439حفل تكريم )الدكتورة فائزة حمبوب( بتاريخ 

 

 
ً
 :اململكة وخارج داخل من والزوار الوفود استقبال: ثالثا

 
 

 االنتباه )إشراق(.وفد اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت  استقبال 

 هـ.25/2/1439طالبات مدرسة أجيال الوفاء الثانوية بتاريخ  استقبال 

 (.66) الدفعة اخلرجيني أمهات استقبال 

 هـ16/3/1439بتاريخ  .الزهراء فاطمة مدارس ثانوية طالبات استقبال 

 هـ12/3/1439البتول األهلية بتاريخ  ثانوية طالبات استقبال. 

 هـ15/4/1439اجلزائر بتاريخ  وفد من جامعة استقبال. 

 هـ.9/7/1439بعض مدارس مكة الثانوية  طالبات استقبال 

  هـ.16/7/1439استقبال منسوبات التعليم يف منطقة مكة املكرمة بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ً
 :م تلفة  هات من منظمة لفعاليات والرعاية والتدشين االفتتاحات: رابعا

 ومنسوبات الطالبات ختدم اليت اجلوانب بكافة للطالبات اجلامعية الدراسات عمادة اهتمت

 وشاركت أشرفت حيث ،واالجتماعي والعلمي املعريف االرتقاء يف يسهم ومبا عام، بشكل اجلامعة

 هذه أهم ومن ،املقار مبختلف والفعاليات واملعارض وامللتقيات املؤمترات من العديد وافتتاح تنظيم يف

 :الفعاليات

 املعارض

 التاريخ املنظمة الجهة املعرض عنوان م

 هـ22/8/1439 اإلعالم قسم تح  عنوان )زوايا كوم( 3إعالمية زوايا معرض  .1

 بحب صن  معرض  .2
 للدعم الطالب شؤون عمادة وكالة

 الطالبي
 هـ1/8/1439

 هـ4/3/1439-2 الطالب شؤون عمادة من الف رة خالل املنعقد الريادة شغف معرض  .3

4.  
 األسرية ال ربية قسم لطالبات( بشغف ِحيك  ) معرض

 ال ربية بكلية
 هـ7/4/1439 االسرية ال ربية قسم

 هـ9/6/1439  معية أم القرى الخيرية النسائية معرض أم القرى للكتاب تح  شعار )نقرأ لنرتقي(  .5

 

 والندوات املؤتمرات

 التاريخ املنظمة الجهة املؤتمر عنوان م

 هـ6/1/1439 عمادة البحث العلمي أم القرى  ندوة البحث العلمي في  امعة  .1

2.  
ندوة )العمل في املسجد الحرام  ضوابط   

 نوازل   وآداب (
 هـ18/3/1439 الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية

 هـ10/4/1439-9 الصحية للشؤون العامة املديرية البشرية للموارد األول  املكرمة مكة مؤتمر  .3

 السعودية(ندوة )مكتسبات املرأة   .4
 عمادة الدراسيات الجامعية للطالبات

 اللجنة الثقافية
 هـ23/6/1439

 هـ30/7/1439 كلية العلوم اال تماعية قسم اإلعالم ندوة )همم نحو القمم(  .5

 

 الدورات التدريبية وورش العمل

 التاريخ املنظمة الجهة الفعالية عنوان م

 دورة هواتف التجديد  .1
الدين بالتعاون م  إدارة كلية الدعوة وأصول 

 العالقات العامة واإلعالم
 هـ25/1/1439



2.  
ورشة عمل شرح خطط املعيار الراب  لالعتماد 

 املؤسس ي للجامعة
 هـ2/3/1439 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

 هـ24/2/1439 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية ورشة عمل املعيار الراب  )التعليم والتعلم(  .3

 ورشة عمل )املعيار العاشر( بالزاهر  .4
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث 

 العلمي
 هـ23/3/1439

5.  )
ً
 هـ24/3/1439 عمادة القبول والتسجيل ورشة عمل )كيف أرشد طالبتي أكاديميا

 ورشة عمل )التطوع البحثي وبحوث التطوع(  .6
وكالة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي 

 وبحوث التطوع
 هـ3/4/1439

 هـ3/4/1439 عمادة الدراسات الجامعية  دورات املجموعة االستشارية في برنامج رواسم  .7

 

 التوعوية الحمالت

 التاريخ املنظمة الجهة الفعالية عنوان م

 هـ28/1/1439-25 كلية الدعوة وأصول الدين حملة )عل  بصيرة(  .1

 (  امعتي  مالك) حملة  .2
 للتدريب الطالب شؤون عمادة وكالة

 الطالبي
 هـ19-1-1439

 الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي  .3

عمادة الدراسات الجامعية للطالبات 

بالتعاون م  إدارة العالقات العامة 

 واإلعالم

 هـ9-11/2/1439

 حملة )اهتمامي سر صحتي و مالي(  .4
بالتعاون م  إدارة املركز الطبي الجامعي 

 واإلعالمالعالقات العامة 
 هـ2-4/2/1439

 هـ19/1/1439 الطالب شؤون عمادة حملة ) مالك  امعتي(  .5

 هـ21/1/1439 الطالب شؤون عمادة حملة )تيامن(  .6

 هـ6/2/1439 كلية العلوم التطبيقية قسم الكيمياء حملة )كلك كيمياء(  .7

  ) سأسمو) حملة  .8
 عن والنهي باملعروف لألمر العالي املعهد

 املنكر
 هـ26/2/1439- 24

 هـ11/3/1439 كلية ال ربية قسم ال ربية الخاصة حملة اليوم العالمي لإلعاقة  .9

 هـ25/3/1439 كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية حملة )نحو الريادة(  .10

 هـ13/6/1439-25/5 الطالب شؤون عمادة حملة ) امعتي قطعة من أرض الحرم(  .11

12.  
م  فعاليات أسبوع حملة )اغرسها( بال  امن 

 الشجرة

 عمادة الدراسات الجامعية

 اللجنة الثقافية
 هـ5/6/1439



 ه10/6/1439 كلية اللغة العربية حملة )العربية لغة الحال واملآل(  .13

14.  
حملة بمناسبة األسبوع الخليجي لتعزيز صحة 

 الفم واألسنان
 هـ13/6/1439-11 لجنة التثقيف الصحي بفرع املركز الطبي

 هـ29/7/1439 قسم التأمين )أمن تأمن(حملة   .15
 

 

 

 

 

 

 

 

 وامللتقيات اللقاءات

  املنظمة الجهة امللتقى عنوان م

  الطالب شؤون عمادة هـ1439-1438 لعام املستجدين ملتقى  .1

 هـ20/1/1439 عمادة الدراسات العليا اللقاء التعريفي لطالبات الدراسات العليا  .2

3.  
شئون الطالب  اللقاء التعريفي لوكالة عمادة

 للتو ي  واإلرشاد
 هـ12/2/1439 الطالب شؤون عمادة

 هـ19/2/1439 االعالم قسم األعالم قسم لطالبات التعريفي السنوي  اللقاء  .4

 هـ8/3/1439 الجغرافيا قسم الجغرافية املعلومات لنظم األول  العلمي امللتقى  .5

 هـ12/3/1439 القضائية واألنظمةكلية الدراسات  ملتقى كلية الدراسات القضائية واألنظمة  .6

7.  
اللقاء الدوري بحضور مساعدات مديري اإلدارات 

 بالعمادة

وكيلة عمادة الدراسات الجامعية 

 للطالبات
 هـ23/3/1439

 هـ23/3/1439 عمادة الدراسيات الجامعية للطالبات اللقاء العلمي  .8

 هـ24/3/1439 البعثاتإدارة  اللقاء السنوي إلدارة البعثات والعالقات الجامعية  .9

 هـ12/5/1439 كلية العلوم التطبيقية اللقاء العلمي التاس  لكلية العلوم التطبيقية  .10

 اللقاء العلمي  .11
 عمادة الدراسيات الجامعية للطالبات

 اللجنة الثقافية
 هـ21/5/1439

 اللقاء الراب  لفعاليات يسر  .12
عمادة الدراسات الجامعية للطالبات 

 يسر النسائي بالتعاون م  مركز
 هـ28-29/5/1439

 هـ2/6/1439 كلية الدعوة وأصول الدين لقاء الطالبات املرشحات ملسابقة قدوة الجامعة  .13

 اللقاء التعريفي باملجلس االستشاري الطالبي  .14
وكالة العمادة للشئون التعليمية 

 والتطوير
 هـ11/6/1439

 هـ1/8/1439 قسم الكيمياء اللقاء العلمي السادس لقسم الكيمياء  .15

16.  
 ملتقى أبحاث

 الحج والعمرة والزيارة الثامن عشر 

معهد أبحاث الحج والعمرة بالتعاون م  

 إدارة العالقات العامة واإلعالم
 هـ15-16/8/1439
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المناسبات والفعاليات

المعاض

المؤتمرات

الدورات وورش العمل

الحمالت التوعوية

الملتقيات واللقاءات



 اجلامعية الدراسات عمادة إدارة

 ىلوتتو للطالبات، ةاجلامعي دراساتال عميدة ةسعاد من املباشر اإلشراف حتت تقع إدارية جهة هي

 عمادة مديرة: ليةالتا حداتالو لوتشم دة،العمي ملكتب اإلدارية األعمال كافة على اإلشراف

 ،اإلدارية الشئون مكتب سري،ال تباملك ة،العميد مكتب مديرة للطالبات، اجلامعية الدراسات

 (اللجان مكتبو عامالت،امل ةمتابع بومكت والتنسيق، التحرير ومكتب السكرتارية، مكتب

 

 :اتلطالبل امعيةاجل الدراسات عمادة إلدارة واألعمال املشاركات* 

 الدراسات مادةع بدور يفالتعرو ،(احجن قصة) بعنوان املستجدات ملتقى يف املشاركة .1

 وعي مدى ةملعرف ياناستب وعمل( مسؤول كلنا) ثقافة ونشر للطالبات، اجلامعية

 .يةالتطوع لالعماا يف هنمشاركت وامكانية املسؤولية ملفهوم الطالبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمتمع لدى اجملتمعية املسؤولية مفهوم تعزيز إلـــى تهدف واليت ،(مسؤول كّلنا) مبادرة نشر.-2

 حتمل على وحثهن ،(الزائرات اىل باإلضافة واإلداريات، التدريس، هيئة طالبات،) من اجلامعة

 قنوات توفري خالل من املقر، بيئة على واملالحظات اآلراء تقديم يف باملشاركة وترمجتها املسؤولية

 البالغات الستقبال اجلامعية، الدراسات وعمادة اجلامعي اجملتمع فئات كافة بني مباشرة اتصال

 من وذلك. وفعال عاجل بشكل وحلها معها والتفاعل مباشر، بشكل

 :خالل

 تصميم اعالن للمبادرة ونشرها بكافة ارجاء املقر  *

 الدراسات عمادة موقع على باملبادرة خاصة أيقونة منوذج اعتماد 

 .للطالبات اجلامعية

 .مباشر بشكل املبادرة أليقونة للوصول خاص باركود تصميم* 

 خالل من أو العمادة مبوقع املوجودة األيقونة خالل من واملقرتحات البالغات تقديم إمكانية* 

 .منسوبة بكل اخلاص املستخدم برقم بالدخول وذلك اإللكرتونية املسريات خالل من أو الباركود

 .إجنازها ومتابعة االختصاص ذات للجهات وإحالتها النماذج استقبال* 

 والضعف القوة نقاط على للوقوف الشهري األداء مناذج باستخدام اإلدارة موظفات عمل متابعة. 3

 .األداء تطوير على والعمل

 انعكس الذي األمر بالعمادة، االدارات اداء لتفقد املقر أرجاء على التفقدية اجلوالت تكثيف. 4

 .والفاعلية اجلودة حيث من لألداء مستوى أعلى لتحقيق إجيابًا
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 :للطالبات الجامعية الدراسات عميدة مكتب: ثانيا

 (هـ1439/هـ1438)الجامعي للعام الجامعية الدراسات عميدة بمكتب الخاصة املعامالت إحصائية
 

 

 االسم م

 معامالت

 داخلية

 إجمالي

 معامالت

 داخلية

 مؤرشف

 معامالت

 داخلية

 غير

 محاله

 معامالت

 داخلية

 محاله

 املجموع

 9635 2738 194 1138 5565 اجلامعية الدراسات عميدة مكتب 1

2 
 اجلامعية الدراسات مديرة إدارة عمادة

 للطالبات
101 73 38 96 308 

 9327 2642 156 1065 5464 العميدة مكتب مديرة 3

 428 161 2 102 163 السكرتارية 4

 6450 1635 111 305 4399 اإلدارية الشئون 6

 136 42 4 48 42 والتدقيق التحرير مكتب 9

 309 56 2 195 56 السري املكتب 10

 574 203 17 145 209 الثقافية اللجنة 11

 684 248 12 142 282 التعليمية العملية سري متابعة جلنة 12

 746 297 8 128 313 جلنة متابعة سري االختبارات 13
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 :الجامعية الدراسات لعميدة السري  املكتب: ثالثا

 األعمال كافة تتول  للطالبات  الجامعية الدراسات عميدة سعادة من املباشر اإلشراف تح  تق  إدارية و هة هي

 .العميدة سعادة ملكتب الواردة السرية

 

 (هـ1439/هـ1438) الدراس ي للعام السرية املعامالت إحصائية

 

 نوع

 املعامالت

 الخطابات

 السرية

 املحاضر

 التأديبية

 محاضر

 اال تماعات

 البالغات

 السرية

 التعاميم

 السرية

 واالستفسارات املحاضر

 التعليمية باللجان الخاصة

إحالة 

 املعامالت

 67 209 27 13 1 15 97 العدد
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واالستفسارات 
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التعليمية

إحالة المعامالت

ت رسم بياني يوضح انجازات معامالت المكتب السري لعميدة الدراسا
الجامعية للطالبات



 
 
 :اللجان مكاتب: رابعا

 التعليمية العملية لسير الدائمة اللجنة: اوال: 

 أعماهلا ويتابع اجلامعية الدراسات بعمادة الدائمة اللجان من التعليمية العملية سري جلنه تعد

 القرى أم جبامعة التعليمية بالعملية الرقي إىل وتهدف والتطوير، التعليمية للشئون العمادة وكالة

 على التعليمية العملية سري يتم حتى الدراسية، احملاضرات على املالحظات بعض وتدارك وضبطها

 .الطالبات ملصلحة واملالئم املنشود الوجه

 

 إحصائية لعدد االستفسارات اليت مت توجيهها ألعضاء هيئة التدريس

 ( حماضرات للمقرر الواحد حبسب جوالت اللجنة3عن )املتجاوز غيابهم 

 هـ(1438/1439للعام )
 

 

 الكلية

 القسم

 أعضاء هيئة التدريس

 )العنصر النسائي(

 أعضاء هيئة التدريس

 )العنصر الرجالي(

الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

 1 4 21 التاريخ
- - - 

 ال يوجد استفسار للعنصر النسائي 26 اجملموع

الدعوة والثقافة 

 االسالمية

 القسم
الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

 4 - القراءات
- - - - 

 3 1 8 الدعوة 
- - - 

الكتاب 

 والسنة
7 2 - 1 - - 

 1 1 العقيدة
- - - - 

 استفسار للعنصر الرجالي استفسار للعنصر النسائي 27 اجملموع

احلاسب اآللي 

 ونظم املعلومات
 القسم

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي



علم 

 املعلومات
1 6 - 2 - - 

علوم 

احلاسب 

 اآللي

- 13 - - - 2 

 استفسار للعنصر الرجالي 4 استفسار للعنصر النسائي 20 اجملموع

العلوم 

االقتصادية 

واملالية 

 االسالمية

 

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

 1 - االقتصاد
- - 2 

- 

 املصارف

 واألسواق

 املالية

- - - - 1 
- 

 1 - - - - التمويل
- 

 استفسارات للعنصر الرجالي 4 استفسار للعنصر النسائي اجملموع

كلية الدراسات 

القضائية 

 واألنظمة 

 القسم
الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

الفصل 

الدراسي 

 األول

 الفصل

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

الدراسات 
 القضائية

- - - 5 2 
- 

 1 - األنظمة
- - - - 

 استفسارات للعنصر الرجالي 7 استفسار للعنصر النسائي اجملموع

 الكلية

 القسم

 أعضاء هيئة التدريس

 )العنصر النسائي(

 أعضاء هيئة التدريس

 )العنصر الرجالي(

 الرتبية

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

اإلدارة 

 الرتبوية
3 

- - - - - 

الرتبية 

 اخلاصة
8 - 2 - - - 

 1 علم النفس
- - - - - 

رياض 

 أطفال

- - 2 - - - 

 اجملموع
استفسارات للعنصر  16

 النسائي

 ال يوجد



العلوم 

 االجتماعية 

 القسم
الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

اللغة 

 االجنليزية
7 1 

- - - - 

 1 5 8 - 5 1 اجلغرافيا

 4 - االعالم
- - - - 

اخلدمة 

 االجتماعية

- 2 
- - 4 

- 

 استفسار للعنصر الرجالي 18 استفسار للعنصر النسائي 20 اجملموع

 العلوم التطبيقية

 القسم
الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

 1 - الفيزياء
- - - 1 

 استفسار للعنصر الرجالي استفسار للعنصر النسائي اجملموع

 اللغة العربية

 القسم
الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

الفصل 

 الدراسي

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 الفصل 

 الصيفي

النحو 

 والصرف

- - 1 - - - 

 2 - - - - - األدب

 استفسار للعنصر الرجالي استفسار للعنصر النسائي اجملموع



 

 ميةتعليإحصائية أعمال اللجنة الدائمة ملتابعة سري العملية ال

 هـ(1438/1439بعمادة الدراسات اجلامعية للعام ) 

 لجنة متابعة سير 

 االستفسارات التعاميم الخطابات املحاضر االجتماعات العملية التعليمية

 الفصل الدراس ي األول 

 هـ1438/1439

3 3 55 5 74 

 الفصل الدراس ي الثاني

 هـ1438/1439

3 3 145 6 62 

 الفصل الدراس ي الصيفي

 هـ1438/1439

4 4 50 11 14 
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ن قبل رسم بياني يوضح احصائية عدد االستفسارات التي تم توجيهها م
اللجنة إلى أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بالمقر للعام 

هـ1439/1438
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ملية رسم بياني يوضح إحصائية أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة سير الع
هـ1439/1438التعليمية بعمادة الدراسات الجامعية للطالبات للعام 

االجتماعات المحاضر الخطابات التعاميم االستفسارات

 

 مقرتحات تطويرية للجنة/

إنشاء وحدة ملتابعة سري العمليـة التعليميـة واالختبـارات بعمـادة الدراسـات اجلامعيـة مبقـر الزاهـر علـى          

 النحو التالي: 

موظفة( ومـرجعهم عميـدة الدراسـات اجلامعيـة      24ترتأس هذه الوحدة موظفة، ويتبع هلا عدد ) -1

 للطالبات.

 هذه الوحدة املهام التالية:تتوىل  -2

 .متابعة حضور وانتظام أعضاء هيئة التدريس يف احملاضرات الدراسية 

  ضبط اهلدوء واالنتظام يف قاعات املقررات املقدمة عن طريق الشبكة أو املواد املقدمة من

 مبنى التلفزيون التعليمي.

 .ضبط اهلدوء يف أروقة وممرات القاعات الدراسية باملباني 

بع هلذه الوحدة مركز االتصال املعمول به حاليًا واملكون من مكتبني احداهما يف مبنى يت -3

 )ب( واآلخر يف مبنى )ح( ويكون من مهامه:

 .تنظيم استالم وتسليم واجبات الطالبات 



 ملقدمة من اشبكة أو املواد طريق ال ة عندماستالم وتسليم أسئلة اختبارات املقررات املق

 التعليمي.مبنى التلفزيون 

 

  : االختبارات لسير الدائمة اللجنةثانيا: 

 اأعماهل ويتابع ،يةاجلامع راساتالد عمادةب الدائمة اللجان من االختبارات سري جلنة تعد

 :ييل ما قيقلتح ةاللجن ىوتسع والتطوير، التعليمية للشئون العمادة وكالة

 مع بًاومتناس مالئمًا ًاجتهيز تلقاعاا جتهيزو باملقر، االختبارات لسري املناسب اجلو تهيئة 

 .تالقاعا جوخار داخل وءاهلد وتوفري االختبارات، وطبيعة الطالبات عدد

 إىل التوجه سهولة تلطالباا على يسري حبيث واحد مبنى يف التخصصية االختبارات حصر 

 . لالختبارات املخصصة القاعات

 تابعةوم( املالحظات) تملراقباا ضورحب لتزاملال حتقيقًا يومية بصفة االختبارات سري متابعة 

 . وجد إن التحضري

 ربع املقدمة األسئلة تسليم يف لتأخرا من حلدوا األسئلة، وتسليم استالم عملية على االشراف 

 . التلفزيونية الشبكة

 سمق لكل راتاملقر عدد مع بيتناس مبا القاعات من األقسام احتياجات تغطية. 

 

جنة وا تماعات الجوالت وعدد وخطابات بتعاميم توضيحي بيان
ّ
 في املقامة االختبارات لسير الدائمة الل

 هـ1439-1438 الجامعي العام

 

 

 

 

 التعاميم الدراس ي الفصل

 والخطابات

 عدد

 الجوالت

 عدد

  اال تماعات

 تقارير عدد

 محاضر

  اللجنة

  داول  عدد

 كلية مقررات

 الدراسات

 و القضائية

 األنظمة

 املحاضر عدد

 في املسجلة

 إدارة منظومة

 و اللجان

 املجالس

 3 3 3 3 29 76 األول  الدراس ي الفصل

 4 3 3 3 29 111 الثاني الدراس ي الفصل
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التعاميم و الخطابات عدد الجوالت

عدد االجتماعات  عدد تقارير محاضر اللجنة 

عدد جداول مقررات كلية الدراسات القضائية و األنظمة عدد المحاضر المسجلة في منظومة إدارة اللجان و المجالس

 للفصل الدراسي األول من املخطط التفصيلي بأعمال الّلجنة الدائمة لسري االختبارات

 هـ1439-1438العام اجلامعي 

 

 ني مندراسي الثاصل الللف الدائمة لسري االختباراتاملخطط التفصيلي بأعمال الّلجنة 

 هـ1439-1438العام اجلامعي 

 

 



 

 

بيان تفصيلي مبا لوحظ خالل اجلوالت امليدانية لسري االختبارات النهائية للفصل الدراسي 

 هـ1439-1438األول للعام اجلامعي 
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األول  صل الدراسية للفهائيامليدانية لسري االختبارات الن باجلوالت املخطط التفصيلي

 هـ1439-1438للعام اجلامعي 

 

 

بيان تفصيلي مبا لوحظ خالل اجلوالت امليدانية لسري االختبارات النهائية للفصل الدراسي 

 هـ1439-1438للعام اجلامعي الصيفي 
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القضائية 
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1سلسلة  نقص األسئلة تأخير األسئلة غياب المراقبة تأخير المراقبة تغير موعد االختبار



  
ً
 :الثقافية اللجنة: ثالثا

 ةاملنعقد األنشطة عل  العام اإلشراف إل  تهدف والتي الجامعية الدراسات عمادة لجان إحدى الثقافية اللجنة تعد

 .املوظفات وفئة التدريس  هيئة عضوات لفئة املو هة باألنشطة وت تص باملقر 

 

 فعاليات حتت مظلة اللجنة الثقافية:

رتوني والتعلم عن اعتزمت عمادة الدراسات اجلامعية بالتعاون مع وكيلة عمادة التعلم االلك 

 ات التالية:يت تتضمن الدورواسم والمج رنابعد إقامة دورات تهيئة اجملموعة االستشارية لرب

 حمضر عزيزال دورة كايزن للمدربة الدكتورة / وفاء بنت عبد 

 انيرحيم ميد العب دورة فرق العمل للمدربة الدكتورة / هناء بنت 

  ديرقنمسوى جن /دورة التفكري التصميمي للمدربة الدكتورة 

  فرش تمسيه بنت عز /دورة املهارات االستشارية للمدربة الدكتورة 

 اوي و ل غزربى بنت مجا بتني أ/لمدرلة دورة تطبيق كايزن ودورة كيزنة اخلطوات الصغري

 أ/ ابرار بنت أمحد ملفون

 إحصائية دورات التهيئة لعضوات الهيئة االستشارية
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إىل معرض جدة الدولي  اعتزمت عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات تنظيم زيارة ملنسوباتها

 الثالث للكتاب املقام جبدة بأحبر الشمالية بأرض الفعاليات، وذلك يوم اخلميس املوافق

تعد معارض مساءًا حيث  5.15حيث مت الوصول ملعرض الكتاب يف متام الساعة  هـ3/4/1439

على كل  علالطالالكتاب إحدى أهم قنوات التواصل املباشر بني الكتاب والناشرين واملثقفني 

جديد يف هذا اجملال، فضاًل عن كونها حدثًا ثقافيًا بارزًا تتابعه األوساط الثقافية واألكادميية 

 .واإلعالمية وتوليه اهتمامًا خاصًا

 

اعتـزمت عمـادة الدراسات اجلـامعية بالتعـاون مـع كـلية الـرتبية، وعـمادة البحث العـلـمي 

)مـركز حبوث الطب والعلوم الطبية(، وكـلية الدعوة وأصول الـدين تفعيل ندوة توعوية بعنوان 

حيث  فة إىل عرض مرئي تزامن مع اليوم العاملي للسرطان)حياتنا والسرطان( وأركان تثقيفية باإلضا

 تناولت الندوة احملاور التالية:

  دور املناهج والتقنية احلديثة يف التوعية مبرض سرطان الثدي د/ عدوية طالب أمحد ـ

 قسم املناهج وطرق التدريس.

 ة األسرية.األواني املنزلية وعالقتها بالسرطان أ. د/ فتحية أمحد خوجلي ـ قسم الرتبي 

  األلوان الغذائية ودورها يف الوقاية من السرطان أ. د/ ماريه طالب الزهراني ـ قسم الرتبية

 االسرية.

  جهاز املناعة حيمل األمل يف الوقاية والعالج من السرطان د/ آمنه عبد اهلل العتييب ـ

 مركز حبوث الطب والعلوم الطبية.

 وقد قام بتنظيمها واالشراف عليها: وتضمنت األركان التثقيفية مطويات وفواصل

 .د/ هنية السعداوي ـ قسم املناهج وطرق التدريس 

 .د/ والء الربادعي ـ قسم القراءات 

 أ. د / خدجية بنت حممد جان ـ قسم املناهج وطرق التدريس 

 



 

اعتـزمت عمـادة الدراسات اجلـامعية بالتعـاون مـع مركز يسر النسائي إقامة برنامج ) قليب وقلبه 

وافق واحلب ( مبومسه الرابع بعنوان ) حواء وصناعة االجماد (، وذلك يومي األربعاء واخلميس امل

 حيث تضمن الربنامج احملاور التالية:   هـ28-29/5/1439

 اإلسالمّي اجملتمع يف متمّيزة مكانة تقّلدن خالدات نساء على الّضوء تسليط. 

 وزوجة. أمًّا لتصبح املرأة متتلكها أن جيب اليت واملهارات للقيم عرض 

 القيم على اجليل برتبية العناية خالل من وتقّدمه اجملتمع نهضة يف املرأة دور على الّتأكيد 

 .اآلخر مع والّتعامل الوظيفّي األداء يف العليا واملثل

 مسارات: عدة وحيث تضمنت على

 كّل من وموّظفة ّكلّية، كّل من وطالبة وموّظفة تدريس هيئة عضو ترشيح األول: املسار 

 ووزعت تكوينها، يف أّثرت ملهمة شخصية هلا وكانت اجملتمع، صناعة يف أسهمت عمادة

 .الّثالثة للفئات توضع معايري وفق اليومني مدار على

 حسب ّكلّيه لكّل اخلارجّية اجلوهرة صاالت يف اخلارجّية املشاركة: الثاني املسار 

 املثال سبيل فعلى اهتمامها، حسب عمادة وكّل الربنامج، أهداف خيدم مبا ختّصصها

 وإطالق للربنامج، تشويقية هات فيديو من أكثر بعمل املشاركة االجتماعّية العلوم لكّلّية

 مسابقة هناك وستكون وهكذا. وغريها، ومحلة دعاّئية وإنتاج أفالم خاص، هاشتاق

 .حمّددة معايري وفق األوىل الّثالث للمراكز

 الّنسائّي( ُيسر مبركز تعريفّي مرئي عرض )مونتاج مسابقة: إطالق الّثالث: املسار. 

األول تكريم عضوات هيئة التدريس واملوظفات الالتي مت ترشيحهن من قبل حيث مت باليوم 

الكليات والعمادات واملعاهد واملراكز باملقر، ومت تكريم الطالبات املرشحات باليوم الثاني 

 للربنامج.

 

 



للطالبات  اعتـزمت عمـادة الدراسات اجلـامعية 

مبقر الزاهر  إقامة فعالية اغرسها بالفناء الداخلي للجامعة

مبشاركة الكليات واإلدارات من مجيع فئات منسوبات 

 اجلامعة من عضوات هيئة التدريس واملوظفات والطالبات، 

حيث مت غرس اول شتله  هـ4/6/1439وذلك يوم الثالثاء 

من قبل عميدة الدراسات اجلامعية الدكتورة / هالة بنت 

 الت.اىل احلضور بغرس الشتسعيد العامودي، ومن ثم تو

 

 

افتتحت عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي، فعاليات 

معرض "ملسات إبداعية" الذي نظّ مته إدارة العالقات العامة واإلعالم بشطر الطالبات، بالتعاون مع 

وكيلة  اللجنة الثقافية بعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات للموظفات اإلداريات باجلامعة، حبضور

عمادة الدراسات اجلامعية الدكتورة فريدة بنت حممد الغامدي، ووكيلة عمادة الدراسات اجلامعية 



للشؤون التعليمية والتطوير الدكتورة شيخة بنت سعود عاشور، ووكيلة شؤون الطالب للتوجيه 

ت واإلرشاد والشراكة اجملتمعية الدكتورة آمال بنت عمر سندي، وعدد من وكيالت العمادا

وفور وصول عميدة  .وذلك ببهو قاعة اجلوهرة مبقر اجلامعة بالزاهر ومنسوبات اجلامعة،  املساندة

الشريط إيذانًا  قامت بقصالدراسات اجلامعية للطالبات ملقر فعاليات معرض ملسات إبداعية؛ 

بافتتاحه. بعد ذلك جتولت الدكتور هالة العمودي على أركان املعرض، ووقفت على األفكار 

واإلبداعات الفنية اليت احتواها أروقة املعرض، واليت كشفت عن املواهب واالبتكارات اليت 

، والذي يندرج هلدف معرفة الطاقات حيملنها املوظفات يف أجواء تفاعلية مفعمة باحلماس والتشويق

 .املوجودة مبوظفات اجلامعة.

 

للطالبات إقامة ندوة مكتسبات املرآه السعودية على  لدراسات اجلـامعيةاعتـزمت عمـادة ا

املستوى احمللي والدولي يف عهد خادم احلرمني الشريفني حفظه 

 اهلل بالتزامن مع اليوم العاملي للمرآه، وذلك يوم االحد

بدأ اللقاء مبقدمة هـ بقاعة اجلوهرة، حيث 23/6/1439

الذكر احلكيم، ثم توالت ترحيبية، أعقبها تالوة عطرة من 

املشاركات بدًءا باألصبوحة الشعرية اليت قدمتها كلية اللغة 

العربية؛ وتضمنت عدة حماور منها املرأة يف عيون األدب 

العربي، والصور الشعرية للمرأة يف الشعر العربي، مع عرض 

 تقدميي يعرض مناذج للمرأة يف الرواية العربية. 

هديل أزهر يف كلمتها قسم اللغة اإلجنليزية الدكتورة  ة رئيسويف ذات السياق عربت وكيل

مع التعرف على حقوقها وواجباتها يف  حتديات رؤية الوطناملرأة السعودية ومتكينها يف ظل عن دور 

 اجملتمع ككل.

وانطالقًا من دور املرأة اجملتمعي قدمت ندوة مكتسبات املرأة السعودية على املستوى احمللي  

والدولي جلسة حوارية أدارتها الدكتورة طلحة فدعق مبناقشة ضيفات الندوة األستاذة الدكتورة 

ة، نزهة اجلابري، والدكتورة عبري برهمني يف عرض أبرز الصعوبات والتحديات اليت تواجه املرأ



وكيفية التغلب عليها يف ظل األدلة اإلجرائية واللوائح التنفيذية للمجتمع السعودي، وبدورها أكدت 

يف سياق حمور الندوة عن عظم دور املرأة وتكريم مكانتها فهي أيقونة للحب  الدكتورة هيفاء فدا

للمجتمع املكي  . ويف شأن االرتقاء مبستوى اخلدمات اليت تقدمها املرأة السعوديةللسالم ورمٌز

 طرحت الدكتورة وفاء حمضر حمورًا يهدف إىل تطلعات املرأة املطوفة ودورها يف اجملتمع املكي.

تال ذلك عرض لفيديو تشويقي استعرض ردود أفعال اجملتمع حنو مكتسبات دور املرأة يف 

شاركات يف الندوة ثم مت تكريم امل  بعنوان "املرأة والنغم القديم"، اجملتمع، يرافقه موشحة إنشادية

بالشهادات التقديرية، وتوجهت وكيلة عمادة الدراسات اجلامعية الدكتورة فريدة الغامدي بالشكر 

لوكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة بنت عمر اخلولي، وعميدة الدراسات اجلامعية 

رأة وإجنازاتها يف خمتلف الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي، لدعمهما واهتمامهما بإبراز دور امل

 -اجملاالت، وإبراز أهم مكتسباتها يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

 حفظه اهلل.

ثم جتول احلضور يف املعرض املصاحب للفعالية؛ والذي استعرض لعدة أركان لدور املرأة 

 .على مر األزمنة يف اجملتمع السعودي

للطالبات بالتعاون مع مركز  اعتـزمت اللجنة الثقافية حتت مظلة عمـادة الدراسات اجلـامعية

كلى لنشر ثقافة التوعية الصحية والسلوكية جلميع منسوباتها حبملة توعوية عن دافيتا لغسيل ال

حيث عقدت الفعالية يوم هذه احلملة تأتي يف إطار الرسالة اجملتمعية ان  مرض الفشل الكلوي حيث

تضمنت احلملة أركان توعوية للتعريف بأمراض الكلى وقد ، هـ27/6/1439اخلميس املوافق 

جية مع أهم اإلرشادات الوقائية للحد من اإلصابة باملرض، واليت مشلت عدة ودور التغذية العال

أركان منها ألخذ العالمات احليوية، واالستشارة الطبية واالجتماعية، مع التعرف على العناصر 

 الغذائية املهمة ملرضى الكلى من خالل استعراض أبرز اجلوانب التثقيفية والوقائية.
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 للطالباتوكالة عمادة الدراسات الجامعية 

 اجلامع ووو  ال راسوووا  عم ووو   مووو  هلوووا املمن تووو  الصوووات ا  علووو  بنوووا - ال كالووو  تتووو ى

 ومتابعو   العمو   سو   مو   العمواد  للتككو    يف للطالبا  وال ت ا  اإلدارا  أعمال متابع -للطالبا 

 موو ارد  أهوو  موو  وقوو راته  اإلداريووا   مهووارا  كانوو  ومّلووا بالعموواد   املن طوو   األعمووال خيوو  مووا كوو 

 اجلامع و   ال راسوا   عمواد   وكالو   ترصو   والتطو ير   التنم   عجل  دفع يف ق م  وأكثرها اجلامع 

 خووال موو  وذلوو  وإبوو اعاته ، امل ظدووا  طاقووا  موو  القصوو   االسووتداد  حتق وو  علوو  األول املقووا  يف

 مو   متكونه   الو   الازمو   املهوارا   وإكسوابه   للجم وع  الدرصو   وإتاتو   ال ظ دي الت وير ثقاف  تبين

 األعموال  متابع  إى ال ظ دي، باإلضاف  ال ال  وتعزيز مشاكله  وت  وطم تاته  أه افه  حتق  

 : يلي ف ما تتمث  وال  اجلامع   ال ارسا  عماد  وكال  مبكتب املناط 

 مورت   مبعو ل  واملراكوز  وال تو ا   اإلدارا  م يري مبساع ا  دوري  اجتماعا  عق   1

 حللووها والسووعي ي اجهنهووا الوو  واملع قووا  إداراتهوو  اتت اجووا  يف للنظوور ال راسووي الدصوو  يف

  مقرتتاته  إى واالستماع

 إى بهوا  والرفوع  اجلامعو   اتت اجوا   تلّمو   به ف اللجان بعض عض ي  يف املشارك   2

 :وهي املسؤول  اجلها 

  اإلداري  اللجن  

  التكديب   اللجن  

  الثقاف   اللجن  

 التنظ م   اللجان   

 بووو  حتووو   الووو  املشووواك  حبووو  تعنووو  جلنووو  وهوووي الوووب  ذا  إصوووا  جلنووو  تووور    3

 اجلاهو   وترشو   الغافو   وتنبو   اخلطوك  وتوب   النصو   تسو ي يف مقر الزاهر،  اجلامع  منس با 

 واإلجوورا ا  القضووا  اى اللجوو   قبوو  مووا مرتلوو  وهووي- املنكوور عوو  وتنهوو  بوواملعروف وتووكمر

 :ىإ وتسع - القان ن  

  ب نه ، اخلافا  وإذاب  نزاعاته  وت  مقر الزاهر منس با  ب  التس ي 

 ميكووو  والووو  مقووور الزاهووور  منسووو با  بووو  واملنازعوووا  اخلافوووا  قضوووايا يف صوووا اإل 

  القان ن   الشؤون ىإ اللج   دون تس يتها



  موو  كووث  حلوو  احلث وو  بالسووعي املنسوو با ، بوو  العاقووا  متاسوو  علوو  احملافظوو 

 إضورا    مو   املشوكا   تلو   علو   يرتتوب  أن ميكو   موا  ودر  ب نه ، واخلافا  املشكا 

  ذل  وغ  للجامع  ال ال  وانتدا  املقر م  النق  طلب أو تعط ل  أو العم  ع 

  للطالبا  اجلامع   ال راسا  عم    قب  م  إل ها املدّ ض  باألعمال الق ا   4

 االتت واج  م   دراس  بع  وفن ا  إداريا  م  ال ظ دي باالتت اج العم    إى الرفع  5

  هل  ال ظ دي

 خال م  للم ظدا  فعال ا  إقام  طري  ع  واالبتكار لإلب اع احملدز  الب ئ  ته ئ   6

 )ملسا  إب اع  (  الثقاف   اللجن 

 ت ف  اتت اجا  العمادا  والكل ا  واإلدارا  م  التجه زا  املكتب   الرفع ل  7

 العوا   خوال  للطالبوا   اجلامع و   ال راسوا   عمواد   وك لو   مكتب اعمال إلتصائ ا  عرض يلي وف ما

 هو 1439 ال راسي

 
 
 :هـ1439لعام  الجامعية الدراسات عمادة وكيلة مكتب من والواردة الصادرة املعامالت: أوال

 

 

 



 
 
 :هـ1439في عام  املوظفات من املقدمة النقل طلبات: ثانيا

 

 

 
 
 هـ:1439الجامعية لعام  الدراسات عمادة وكيلة بمكتب تمت التي األعمال: ثالثا

 



 

 
 
 هـ:1439الجامعية لعام  الدراسات عمادة وكيلة حضرتها التي الفعاليات: رابعا
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ذو احلجةذو القعدةشوالرمضانشعبانرجبمجاد ثانيمجاد األولربيع ثانيربيع األولصفرحمرم

هـ  1439الفعاليات اليت حضرتها سعادة وكيلة عمادة الدراسات اجلامعية لعام 

فعاليات حضرتها سعادة الوكيلة فعاليات حضرتها نيابة عن سعادة العميدة



 والتطوير التعليمية شئون لل امعيةالج الدراسات عمادة كالةو 

 

بناًء على الصالحيات املمنوحة  –تسعى وكالة عمادة الدراسات اجلامعية للشؤون التعليمية والتطوير 

إىل حتقيق الطموحات والتوجهات اليت ُوضعت وفق  –هلا من عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات 

خطط التنمية يف اململكة ووجهت بها وزارة التعليم، وتعمل بالتعاون مع الوكاالت والكليات 

 األخرى على بناء بيئة تعليمية متميزة تليب حاجات الطالبات، ومتكنهن من حتقيق طموحاتهن.

 ومن أهم أهدافها:

 زة لإلبداع والتميز.تهيئة بيئة تعليمية حمف  -1

تهيئة االحتياجات املناسبة لرفع كفاءات األداء للكليات والعمادات املساندة املرتبطة  -2

 بالوكالة.

 استقبال وحل مشكالت الطالبات إذا تعذر حلها عن طريق األقسام. -3

 العملية متابعة أعمال اللجان التابعة لعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات )جلنة متابعة سري -4

 اللجنة الثقافية( على النحو التالي: –جلنة سري االختبارات  –التعليمية 

  متابعة احتياج القاعات الدراسية واملعامل جبميع الكليات واملعاهد باملقر من خالل اجلوالت

 التفقدية الدورية لالطمئنان على سري العملية التعليمية.

 .متابعة سري االختبارات النهائية 

 .القيام جبوالت يومية على االختبارات النهائية للمقررات العامة ومقررات التخصص 

  جلنة سري العملية  -اعداد تقارير فصلية عن أعمال اللجان الدائمة )جلنة سري االختبارات

 التعليمية( ورفعها لعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات.

 سات اجلامعية للطالبات.تنظيم اللقاءات العلمية حتت اشراف عميدة الدرا 

  تنظيم اجتماعات وفعاليات ومبادرات اجمللس االستشاري الطالبي بعمادة الدراسات

 اجلامعية للطالبات واعداد تقارير فصلية عن اجمللس.

 

 



 إحصائيات ملعامالت مكتب وكالة العمادة للشؤون التعليمية والتطوير

 

 

 تطوير ما يلي:ومن أهم إجنازات وكالة الشؤون التعليمية وال

 اواًل: اللقاءات العلمية:

تهدف اللقاءات العلمية إىل خلق جو من التعاون البحثي بني عضوات هيئة التدريس الباحثات وطالبات الدراسات العليا 

يف جماالت البحث املختلفة كما تشجع على التواصل البحثي بينهن وتبادل اخلربات العلمية وعرض آخر املنجزات 

 اجملاالت املختلفة مما يفتح آفاق حبثية جديدة للبحث العلمي. البحثية يف

ويعد برنامج اللقاءات العلمية فرصة جيدة لالستفادة من الطاقات البحثية لدى عضوات هيئة التدريس وجمال للتعاون 

لة للنشر البحثي املثمر بينهن حيث تقدم عضوات هيئة التدريس املشاركات أوراق علمية ألحباث منشورة، أو مقبو

 وبذلك يتحقق هدف التواصل العلمي بني العضوات وإثراء املعرفة يف اجملاالت املختلفة.

 وقد ضّمت هذا اللقاءات خنبة من الشخصيات العلمية وفيما يلي جدول يوضح عدد اللقاءات العلمية اليت عقدت:

 

 للشؤون التعليمية والتطويراللقاءات العلمية اليت نظمتها وكالة عمادة الدراسات اجلامعية أوال: 

26%

74%

0%0%

معامالت مكتب وكيلة عمادة الدراسات الجامعية للشؤون 
التعليمية والتطوير

المعامالت الداخلية

معامالت داخلية محاله

معامالت داخلية غير محاله

معامالت داخلية مؤرشف



 عنوان البحث الكلية العضوات املشاركات

 اليوم والتاريخ

 هـ21/5/1438يوم األربعاء 

قسم التغذية  –كلية العلوم الطبية التطبيقية  د/ هيفاء بنت حسني حجازي

 االكلينيكية

ُممارسات الرضاعة الطبيعية مبكة 

 املكرمة

قسم  –كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  د/ نوال بنت سعيد بادغيش

 الشريعة

لنُب البكر وحكمه يف ثبوت 

 احملرمية دراسة فقهية موازنة

 هـ30/5/1438يوم االثنني 

الّتحليل الكيميائي لفصائل نباتّية  قسم كيمياء صيدالنية -كلية الصيدلة د/ االء بنت حممد القحطاني

 من عائلة االسرباقيزي األفريقية

دراسة تأثري املواد املستخلصة من  قسم الكيمياء -كلية العلوم هاني بنت حممد باوزيرد/ ت

املسواك على اسطح األسنان املتأكلة 

محضيًا وخواصها امليكانيكية على 

 مستوى األجسام النانوية

 هـ29/6/1438يوم الثالثاء 

آلّيات النمو احلضري ملدينة مكة  قسم اجلغرافيا –كلية العلوم االجتماعية  أ.د/ نزهة بنت يقظان اجلابري

 املكرمة

األثاث ومكمالت الزينة يف املسكن  قسم السكن وإدارة املنزل –كلية التصاميم  د/ رانية بنت علي عبدالرمحن

 السعودي بني األصالة والتحديث

 هـ23/3/1439يوم االثنني 

االلكرتوني والتعليم عن وكيلة عمادة التعلم  د/ هناء بنت عبدالرحيم مياني

 بعد

األلعاب التعليمية الرقمية االسهامات 

والفرص احملتمله لتطوير تعليم مادة 

 الرياضيات يف التعليم العام السعودي

التعلم االلكرتوني والتعليم التقليدي  وكيلة قسم االبداع واالبتكار د/ جنوى بنت حسني مسرقندي

 يف اململكة العربية السعودية

 هـ10/8/1439اخلميس يوم 



دور عضو هيئة التدريس يف نشر  قسم الرتبية اإلسالمية –كلية الرتبية  أ.د/ صفية بنت عبداهلل خبيت

الوسطية واالعتدال بني طالبات 

 جامعة أم القرى

 -كلية الرتبية -عميدة الدراسات اجلامعية  د/ هالة بنت سعيد العمودي

 املناهج

 وطنية املسؤولية االجتماعية ضرورة

قسم الكتاب  –كلية الدعوة واصول الدين  د/ جنبة بنت غالم الباكستاني

 والسنة

وسطية اإلسالم يف العبادات 

 والعالقات االجتماعية

 

 

 

 ثانيًا: اجمللس االستشاري الطالبي:

 :يهدف اجمللس االستشاري الطالبي إىل 

 املتوازنة.تنمية املهارات القيادية لدى الطالبات وبناء شخصيتهم   -1

تعويد الطالبة على طرح مشكالتها ومقرتحاتها واشرتاكها يف وضع احللول املناسبة  -2

 هلا.

 توعية الطالبات حبقوقهم وواجباتهم وفقًا ألنظمة اجلامعة املعمول بها. -3

 دعم األنشطة الطالبية يف اجملاالت العلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية. -4

 ستشاري الطالبي بعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات:تشكيل اجمللس اال 

 للطالبات من: اجلامعية الدراسات يتشكل اجمللس االستشاري الطالبي بعمادة

 رئيسة اجمللس. -1

 نائبة اجمللس. -2

 أمينة اجمللس. -3

 عضوة من كل قسم من أقسام الكليات باملقر. -4

 :إجنازات اجمللس 

 االجتماعات -1



 حتقيق أهداف اجمللس مت عقد عدد من االجتماعات على النحو التالي:ومن أجل 

 اجتماعات طالبات اجمللس االستشاري الطالبي 

 اللقاء  التاريخ  اليوم  ت

 اجتماع طالبات اجمللس  4/3/1439 األربعاء  1

 اجتماع طالبات اجمللس  9/4/1439 األربعاء  2

 اجتماع طالبات اجمللس  17/4/1439 اخلميس  3

 اجتماع طالبات اجمللس  6/5/1439 الثالثاء  4

 اجتماع طالبات اجمللس  14/5/1439 األربعاء  5

 اجتماع طالبات اجمللس  18/5/1439 األحد 6

 اجتماع طالبات اجمللس  25/5/1439 االثنني  7

 اجتماع طالبات اجمللس  3/6/1439 الثالثاء  8

 اللقاء التعريفي للمجلس  11/6/1439 الثالثاء  10

 اجتماع طالبات اجمللس  25/7/1439 األربعاء  11

 اجتماع طالبات اجمللس  29/7/1439 األحد  12

 

إحصائية بعدد الطالبات الالتي لديهن مشكالت ومت حتويلهن ملكتب الشؤون التعليمية حللها خالل 

 هـ.1438/1439الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 

اخلطابات الصادرة من مكتب وكيلة  ت

عمادة الدراسات اجلامعية للشؤون التعليمية 

 والتطوير فيما خيص الطالبات

 

 الطالبات املراجعات لالستفسارات

1 83 56 



 

 

 

 ثالثًا: وحدة التصحيح اآللي:

توفري خدمة اعتزمت وكالة عمادة الدراسات اجلامعية للشؤون التعليمية والتطوير يف 

هـ لعضوات هيئة التدريس سعيًا يف االرتقاء 1438/1439التصحيح اآللي لالختبارات النهائية للعام 

هـ لكليات 1438/1439والتطوير، حيث مت التصحيح اآللي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 

( ورقة، وقد بلغ 19.423املقر البالغ عددها مثان كليات، وقد بلغ عدد األوراق اليت مت تصحيحها )

 ( ورقة.4.487عدد األوراق اليت مت تصحيحها خالل الفصل الصيفي لذات العام )

 

 

 

83; 60%

56; 40%

الةعمادة إحصائية بعدد الطالبات الالتي لديهن مشكالت وتم تحويلهن لوك
الدراسات الجامعية للشؤون التعليمية والتطوير للعام الجامعي 

هـ 1438/1439

خطابات تختص بالطالبات الطالبات المراجعات للوكالة لالستفسار



 

 هـ1439/  1438البيان املفصل للتصحيح اآللي للكليات يف الفصل الدراسي الثاني

 

 هـ1438/1439البيان املفصل للتصحيح اآللي للكليات يف الفصل الصيفي للعام 
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 إجنازات 

 اإلدارات واملراكز والوحدات

 اليت تشرف عليها  

 عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات



 إدارة العالقات العامة واإلعالم
 والفعاليات:املناسبات 

ــا      ــها او خارجهـ ــواًء داخلـ ــة سـ ــة باجلامعـ ــبات اخلاصـ ــات واملناسـ ــيم الفعاليـ ــى تنظـ ــل اإلدارة علـ تعمـ

حيــث بلــغ العــدد   اخلاصــة بهــم واإلشــراف عليهــا ومشــاركة بعــض اجلهــات يف تنظــيم املناســبات   

    فعالية، على النحو التالية:  (59) اإلمجالي للفعاليات واملناسبات ما يقارب

 ( مناسبة ومن أبرزها:29نظمت إدارة العالقات العامة واإلعالم بشطر الطالبات عدد ) 

 حفل االستقبال واملعايدة واالحتفاء باليوم الوطين. .1

 مع الطالبات )لقاء التواصل واحملبة(.اللقاء السنوي  .2

 معرض )ملسات إبداعية(. .3

       ( مناسـبة ومـن   30شاركت إدارة العالقات العامـة واإلعـالم بشـطر الطالبـات يف تنظـيم عـدد )

 أبرزها:

 املؤمتر العلمي للحسبة انتماء وطين وأمن فكري. .1

 والعمرة والزيارة.18ملتقى أحباث احلج  .2

 برنامج على بصرية. .3

 اجملازة جداريًا:اإلعالنات 

 تقوم إدارة العالقات العامة واإلعالم بشطر الطالبات بتصميم اإلعالنات ومتابعة كافة اإلعالنات 

 للعمادات والكليات اليت تضاف جداريًا يف اللوحات اإلعالنية املنتشرة يف املقر

 كذلك اإلعالنات اخلارجية الواردة من جهات حكومية وخاصة 

 (.438)هـ 1439-1438ات اجملازة خالل العام اجلامعي وقد بلغ عدد االعالن

  (2)عدد املخالفات اليت مت رصدها 

 (11) عدد اإلعالنات اليت مت تصميمها من قبل اإلدارة 

 كتابة كلمة لسعادة وكيلة شؤون الطالبات:

  كلمة لسعادة وكيلة شون الطالبات الدكتورة سارة بنت عمر اخلولي. (30)مت صياغة 

 اإلداري:اجملال 

 :املعامالت الصادرة والواردة 

 بلغ امجالي عدد املعامالت االلكرتونية املنجزة اليت مت العمل عليها خالل العام اجلامعي

 معاملة إلكرتونية، منها: (2420) هـ هو1438-1439 



  معاملة ( 332)املعامالت الواردة 

 معاملة( 228) املعامالت املستلمة 

 معاملة( 360) املعامالت املنشأة 

 التغطيات اإلعالمية:

تقوم إدارة العالقات العامة واإلعالم بتغطيات إعالمية للفعاليات واملناسبات والزيارات واجلوالت اليت  

تقوم بها وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات وعمـادة الدراسـات اجلامعيـة للطالبـات، حيـث بلـغ إمجـالي        

 النحو التالي: تغطية إعالمية، على (159)التغطيات اإلعالمية 

  ( 96)اخلاصة بعمادة الدراسات اجلامعية  ةعدد التغطيات اإلعالمي 

 (65) اخلاصة بوكالة اجلامعة لشؤون الطالبات ةعدد التغطيات اإلعالمي 

 اإلعالم اإللكرتوني:

ُتعنى إدارة العالقات العامة واإلعالم شطر الطالبات باملوقع اإللكرتوني اخلاص بوكالة اجلامعة 

لشؤون الطالبات، وعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات، على موقع اجلامعة وتشرف عليها حتى 

أصبحت مركز حيوي فّعال ونشيط للتواصل اإللكرتوني وملعرفة اخر األخبار واألنشطة اخلاصة 

ة، على مادة إعالمي (531) باجلهات التابعة هلا، وقد بلغ إمجالي عدد املواد املنشورة يف موقع اجلامعة

 النحو التالي:

 

 إمجالي العدد املادة املنشورة على الصفحات االلكرتونية 

 198 التقارير الصحفية

 192 التهاني ألعضاء هيئة التدريس

 12 التعازي والنعي ملنسوبات اجلامعة

 129 اإلعالنات اإللكرتونية

 

 أعمال أخرى تقدمها اإلدارة:

العامة واإلعالم بشطر الطالبات لتقديم عدد من اخلدمات جلهات  انطالقًا من مبادرة إدارة العالقات

 خمتلفة باجلامعة مما يعزز دورها يف التواصل بني اجلهات الداخلية واخلارجية منها:

  شهادة (733)طباعة شهادات لفعاليات خمتلفة عدد 
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حصر إنجازات إدارة العالقات العامة واإلعالم

المناسبات والفعاليات اإلعالنات  اإلعالم اإللكتروني الكلمات أعمال أخرى

  إعارة. (50)إعارة بعض األجهزة اإللكرتونية مثل )الكمبيوتر احملمول، الربوجكرت( عدد 

  فيلم. (20)عدد األفالم اليت مت عرضها يف شاشة مدخل بوابة اجلوهرة خالل العام الدراسي 

  عروض. (6)عدد العروض اليت مت تصميمها من قبل اإلدارة 

 إجنازات مت حتقيقها:

   املركـــز األول مكـــرر يف تقيـــيم املواقـــع اإللكرتونيـــة جلهـــات جامعـــة أم القـــرى ملوقـــع إدارة

 م. 2018العالقات العامة واإلعالم بشهر أكتوبر 

   املركــز األول يف تقيــيم املواقــع اإللكرتونيــة جلهــات جامعــة أم القــرى ملوقــع وكالــة اجلامعــة

 لشؤون الطالبات.

 ن الطالبات ملنسوبات إدارة العالقات العامة واإلعالم.شكر وتقدير من وكيلة اجلامعة لشؤو 

  دورات تدريبية ملوظفات اإلدارة مقدمه من قسم اإلعالم (4)تنظيم عدد. 

 

دارة العالقات ال  عامة وال عالم بشطر الطالبات حرص اجنازات ا 

 هـ1439 -1438للعام اجلامعي 



 

دارة العالقات لفعاليات اليت نظتفصيل ل /1  بشطر الطالبات: المالعامة وال عمهتا ا 

 تاريخ الفعالية الفئة املستهدفة موضوع الفعالية 

 هـ5/1/1439 اجلامعةمجيع منسوبات  حفل االستقبال واملعايدة واالحتفاء باليوم الوطين 1

2 
اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة  استقبال

 وتشتت االنتباه )إشراق(
 ه1439 /12/2 ومنسوباتها اجلامعةطالبات 

 ه25/2/1439 طالبات مدرسة أجيال الوفاء طالبات مدرسة أجيال الوفاء الثانوية استقبال 3

 ه26/2/1439 طالبات جامعة ام القرى اللقاء السنوي مع الطالبات )لقاء التواصل واحملبة( 4

 ه12/3/1439 طالبات مدرسة البتول األهلية طالبات مدرسة البتول األهلية استقبال 5

 ه15/4/1439 وفد جامعة اجلزائر استقبال وفد من جامعة اجلزائر 6

 

7 

 ه14/5/1439 اجلامعة منسوبات حفل تكريم الدكتورة عائشة فالتة

 

8 

 ه9/6/1439 منسوبات اجلامعة معرض )ملسات إبداعية( وتكرم املشاركات فيه

 ه9/7/1439 طالبات الصف الثالث ثانوي مكةاستقبال طالبات الصف الثالث الثانوي لبعض مدارس  9

 ه16/7/1439 منسوبات التعليم استقبال منسوبات التعليم يف منطقة مكة املكرمة 10

 ه28/9/1439 منسوبات اجلامعة حفل تهنئة للموظفات حبلول شهر رمضان 11

 ه10/10/1439 منسوبات اجلامعة هـ1439حفل املعايدة السنوي لعام  12

13 
ألعضاء هيئة التدريس ومنسوبات اجلامعة مبناسبه  استقبال

 عيد األضحى
 ه22/12/1439 منسوبات اجلامعة



 

دارة العالقات العامة والاعالم بشطر الطالبات:لفعاليات اليت تفصيل ل /2  شاركت فهيا ا 

 
 اجلهة املنظمة تاريخ الفعالية الفئة املستهدفة موضوع الفعالية م

1 
احلرام، ضوابطه ندوة )العمل يف املسجد 

 نوازله، آدابه(

منسوبات 

 اجلامعة
 ه18/3/1439

كلية الشريعة والدراسات 

اإلسالمية بالتعاون مع إدارة 

 العالقات العامة واألعالم

2 
املشاركة يف تنظيم واستقبال مؤمتر العلمي 

 للحسبة انتماء وطين وامن فكري

منسوبات 

 اجلامعة

27-

 ه29/5/1439

باملعروف املعهد العالي لألمر 

والنهي عن املنكر بالتعاون مع 

 إدارة العالقات العامة واألعالم

3 
املشاركة يف تنظيم ملتقى أحباث احلج 

 والعمرة والزيارة18
 

15-

 ه16/8/1439

معهد أحباث احلج والعمرة بالتعاون 

 مع إدارة العالقات العامة واألعالم

4 
جوله تفقدية ملشاركات العمادات واألقسام 

 االحتفاء باليوم الوطينيف 

العمادات 

واإلدارات 

 األقسام

 ه5/1/1439
عمادة الدراسات اجلامعية بالتعاون 

 مع إدارة العالقات العامة واألعالم

 

5 

 

جوله تفقدية على سري اإلجراءات األكادميية 

 للطالبات

العمادات 

واالقسام 

 العلمية

 ه4/5/1439
عمادة الدراسات اجلامعية بالتعاون 

إدارة العالقات العامة واألعالممع   

 

6 

جوله تفقدية على القاعات الدراسية وسري 

 االختبارات

طالبات 

 اجلامعة
 عمادة الدراسات اجلامعية ه20/8/1439

 

7 

جوله تفقدية على طالبات الفصل الصيفي 

 هـ1439لعام 

طالبات الفصل 

 الصيفي
 ه11/10/1439

عمادة الدراسات اجلامعية بالتعاون 

إدارة العالقات العامة واألعالممع   

 

8 

جوله تفقدية ملقر اجلامعة والربنامج التدرييب 

 الصيفي ملعلمات وزارة التعليم

معلمات وزارة 

 التعليم
 عمادة الدراسات اجلامعية ه10/11/1439



9 
سري ية واسدرجوله تفقدية على القاعات ال

 االختبارات

طالبات 

 اجلامعة
الدراسات اجلامعيةعمادة  ه23/11/1439  

10 
 األقسامية ويمعلجوله تفقدية على البيئة الت

 األكادميية

طالبات 

 اجلامعة

22/12/ 

 ه1439
 عمادة الدراسات اجلامعية

11 

لى ع رفعمادة الدراسات اجلامعية تش

طان بسر يةوعفعاليات احلملة الوطنية للت

 الثدي

 مجيع منسوبات     

 جامعة ام لقرى
 ه9/2/1439

الدراسات اجلامعية بالتعاون عمادة 

 مع إدارة العالقات العامة واألعالم

 

12 

لة  محيفك ارعمادة الدارسات اجلامعية تش

 سرطان الثدي

 مجيع منسوبات     

 جامعة ام لقرى
 ه10/2/1439

عمادة الدراسات اجلامعية بالتعاون 

 مع إدارة العالقات العامة واألعالم

 

13 

ات عاليف تمختتعمادة الدراسات اجلامعية 

 دياحلملة التوعوية بسرطان الث

 مجيع منسوبات     

 جامعة ام لقرى
 ه11/2/1439

عمادة الدراسات اجلامعية بالتعاون 

 مع إدارة العالقات العامة واألعالم

 

14 

ات عاليفح تتعميدة الدراسات اجلامعية تف

 )على البصرية(

طالبات 

ومنسوبات 

 اجلامعة

 ه25/1/1439

وأصول الدين  كلية الدعوة

بالتعاون مع إدارة العالقات العامة 

 واألعالم

 

15 

شارك ات تلبطاعميدة الدراسات اجلامعية لل

 يف دورة )هواتف التجديد(

طالبات 

ومنسوبات 

 اجلامعة

 ه27/1/1439

كلية الدعوة وأصول الدين 

بالتعاون مع إدارة العالقات العامة 

 واألعالم

16 
اليات  فعيف ركتشاعمادة الدراسات اجلامعية 

 ابعالر هاوممحلة برنامج )على بصرية( لي

طالبات 

ومنسوبات 

 اجلامعة

 ه28/1/1439

كلية الدعوة وأصول الدين 

بالتعاون مع إدارة العالقات العامة 

 واألعالم

17 
شارك ات تلبطاعمادة الدراسات اجلامعية لل

 (صريةبى عليف احلفل اخلتامي لربنامج )

طالبات 

ومنسوبات 

 اجلامعة

 ه29/1/1439

كلية الدعوة وأصول الدين 

بالتعاون مع إدارة العالقات العامة 

 واألعالم

18 
ضر ات حتلبطاعميدة الدارسات اجلامعية لل

 "ي المحلة " اهتمامي سر صحيت ومج

طالبات 

ومنسوبات 

 اجلامعة

 ه2/2/1439
املركز الطيب اجلامعي الدين 

 بالتعاون مع إدارة العالقات العامة



 

دارة العالقات العامة وال عالم بشطر تفصيل ل  /3 لتغطيات ال عالمية اليت قامت هبا ا 

 الطالبات:

نوع  م

 الفعالية
 اجلهة املنظمة تاريخ الفعالية موضوع الفعالية

1.  

رعاية 

 وحضور

عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات ترعى حفل 

 االستقبال واملعايدة واالحتفاء باليوم الوطين
 هـ5/1/1439

إدارة العالقات العامة 

 واالعالم

2.  
 

 حضور

ندوة  عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات حتضر

 )البحث العلمي يف جامعة أم القرى(
 عمادة البحث العلمي هـ6/1/1439

3.   

 حضور

 

عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات حتضر 

 (87احتفاء اجلامعة باليوم الوطين الـــ)
 عمادة شؤون الطالب هـ7/1/1439

19 
عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات ختتتم 

 فعاليات محلة )اهتمامي سر صحيت ومجالي(

طالبات 

ومنسوبات 

 اجلامعة

 ه4/2/1439

املركز الطيب اجلامعي الدين 

بالتعاون مع إدارة العالقات العامة 

 واألعالم

20 
تدريس حيقق )ملتقى أعضاء هيئة التدريس

 (الرؤية

أعضاء هيئة 

 التدريس
 عمادة التطوير واجلودة النوعية ه16/7/1439

21 
عميدة الدارسات اجلامعية ترعى اللقاء 

 السنوي مع الطالبات )لقاء التواصل واحملبة(

طالبات 

 اجلامعة
 ه26/2/1439

عمادة الدارسات اجلامعية بالتعاون 

 مع إدارة العالقات العامة واالعالم

22 

عمل عميدة الدارسات اجلامعية حتضر ورشة 

لشرح خطط املعيار الرابع لالعتماد املؤسسي 

 للجامعة ألعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة 

 التدريس
 ه2/3/1439

عمادة الدارسات اجلامعية بالتعاون 

 مع إدارة العالقات العامة واالعالم



4.   

 

 حضور

عميدة الدراسات اجلامعية حتضر اللقاء السنوي 

 اجلامعةمع معالي مدير 
 هـ8/1/1439

إدارة شؤون أعضاء هيئة 

التدريس واملوظفني بالتعاون 

مع مركز املناسبات 

 والفعاليات

5.   

 حضور

عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات حتضر حفل 

 معهد البحوث والدراسات االستشارية
 هـ2/1/1439

معهد البحوث والدراسات 

 االستشارية

6.   

 تدشني

 

اجلامعية للطالبات تدشن محلة عميدة الدراسات 

 )مجالك جامعيت(
 عمادة شؤون الطالب 19/1/1439

7.   

 حضور

 

عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات حتضر اللقاء 

 التعريفي لطالبات الدراسات العليا
 عمادة الدراسات العليا ه20/1/1439

حضور   .8

 ومشاركة

 

 عمادة شؤون الطالب ه21/1/1439 عمادة الدراسات اجلامعية تشارك يف محلة تيامن

9.  
 

 حضور

عميدة الدراسات اجلامعية حتضر احلفل اخلتامي 

 2017لربنامج التدريب الصيفي لطلبة اجلامعات 
 هـ25/1/1439

شركة وادي مكة للتقنية 

لصاحل معهد اإلبداع وريادة 

 األعمال

1 0.  
 

 حضور

عميدة الدراسات اجلامعية تفتتح فعاليات )على 

 البصرية(
 هـ25/1/1439

كلية الدعوة وأصول الدين 

بالتعاون مع إدارة العالقات 

 العامة واألعالم

1 1.  
 

 حضور

عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات تشارك يف 

 دورة )هواتف التجديد(

 

 هـ27/1/1439

كلية الدعوة وأصول الدين 

بالتعاون مع إدارة العالقات 

 العامة واألعالم



1 2.  
 

 حضور

اجلامعية تشارك يف فعاليات عمادة الدراسات 

 محلة برنامج )على بصرية( ليومها الرابع
 هـ28/1/1439

كلية الدعوة وأصول الدين 

بالتعاون مع إدارة العالقات 

 العامة واألعالم

1 3.  
 

 حضور

عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات تشارك يف 

 احلفل اخلتامي لربنامج )على بصرية(

 

 هـ29/1/1439

وأصول الدين كلية الدعوة 

بالتعاون مع إدارة العالقات 

 العامة واألعالم

1 4.   

 حضور

عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات تشارك يف 

 «كلك كيمياء»
 هـ6/2/1439

كلية العلوم التطبيقية 

 قسم الكيمياء

1 5.   

مشاركة 

 وحضور

 

عميدة الدراسات اجلامعية تشارك يف لقاء 

 الوظيفي اجلديدمنسوبات اجلامعة ملناقشة األداء 
 هـ5/2/1439

عمادة الدراسات اجلامعية 

بالتعاون مع إدارة شؤون 

املوظفات وإدارة العالقات 

 العامة والعالم

1  حضور  .6

 

عمادة الدراسات اجلامعية ترعى حفل تعظيم 

 البلد احلرام
 عمادة الدراسات اجلامعية هـ8/2/1439

1 7.   

 حضور

عميدة الدارسات اجلامعية حتضر حفل تكريم 

 الطالب والطالبات املشاركني باألعمال التطوعية
 عمادة شؤون الطالب ـه10/2/1439

1 8.   

 حضور

عميدة الدراسات اجلامعية حتضر اللقاء التعريفي 

 لوكالة عمادة شؤون الطالب للتوجيه واإلرشاد
 عمادة شؤون الطالب ـه12/2/1439

1 9.  
 افتتاح

عميدة الدراسات اجلامعية تفتتح مبنى الطالبات 

 بكلية العلوم الطبية التطبيقية
 ه25/3/1439

كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية

2 مشاركة   .0

 وحضور

عمادة الدراسات اجلامعية تشارك يف فعالية )حنو 

 الريادة(
 ه25/3/1439

كلية العلوم االقتصادية 

 واملالية اإلسالمية

2  جامعة ام القرى ه30/3/1439 جامعة أم القرى حتتفل باليوم العاملي للغة العربية حضور  .1

2 عمادة البحث العلمي  ه1/4/1439عمادة الدارسات اجلامعية تشارك احتفالية مشاركة   .2



ومركز حبوث اللغة العربية  مركز حبوث اللغة العربية وآدابها وحضور

 وآدابها

2 3.  
مشاركة 

 وحضور

عمادة الدراسات اجلامعية تشارك يف ورشة عمل 

 التطوعالتطوع البحثي وحبوث 
 ه3/4/1439

كالة عمادة البحث العلمي 

للتطوع البحثي وحبوث 

 التطوع

2 4.  
 حفل توقيع

عمادة الدراسات اجلامعية تشهد توقيع كتاب 

 )إال أن يشاء اهلل(
 معالي مدير اجلامعة ه2/4/1439

2 إشراف   .5

 وحضور

عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات تشرف على 

 برنامج رواسمدورات اجملموعة االستشارية يف 
 عمادة الدراسات اجلامعية ه3/4/1439

2 6.  

 حضور

عمادة الدراسات اجلامعية حتضر معرض )ِحيك  

بشغف( لطالبات قسم الرتبية األسرية بكلية 

 الرتبية

 ه7/4/1439
قسم الرتبية األسرية بكلية 

 الرتبية

2 7.  
 جولة

عمادة الدراسات اجلامعية تقوم جبولة تفقدية يف 

 للتأكد من جاهزيتها لالختباراتمباني اجلامعة 
 عمادة الدراسات اجلامعية ه9/4/1439

2 حضور   .8

 مؤمتر

عميدة الدراسات اجلامعية حتضر مؤمتر مكة 

 املكرمة األول للموارد البشرية

9-

 ه10/4/1439

املدير العامة للشؤون 

 الصحية

2 حضور   .9

 اجتماع

عميدة الدراسات اجلامعية تشارك يف االجتماع 

 الطالبياالستشاري 
 ه4/1439/ 9

وكالة اجلامعة للشؤون 

 رالتعليمية والتطوي

3 0.  
 ه13/4/1439 عمادة الدراسات اجلامعية تتفقد سري االختبارات جولة

وكالة اجلامعة للشؤون 

 التعليمية والتطوير

3 1.  

 استقبال
عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات تستقبل وفدًا 

 من جامعة اجلزائر
 ه15/4/1439

الدراسات اجلامعي عمادة 

بالتعاون مع إدارة العالقات 

 العامة واالعالم

3 2.  

 تكريم

عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات تكرِّم 

مركز الوثاق واالتصاالت اإلدارية بقسم 

 الطالبات

 ه17/4/1439
مركز الوثاق واالتصاالت 

 اإلدارية بقسم الطالبات



3 حضور   .3

 ومشاركة

يف اللقاء عميدة الدراسات اجلامعية تشارك 

 العلمي التاسع لكلية العلوم التطبيقية
 كلية العلوم التطبيقية ه12/5/1439

3 4.  

 تكريم
عميدة الدراسات اجلامعية تكرم الدكتورة 

 عائشة فالتة
 ه14/5/1439

عمادة الدراسات اجلامعية 

بالتعاون مع إدارة العالقات 

 العامة

3 5.  

 حضور
عمادة الدراسات اجلامعية تشارك يف فعاليات 

 احلملة التوعوية بالسرطان
 ه18/5/1439

عمادة الدراسات اجلامعية 

بالتعاون مع إدارة العالقات 

 العامة

3 6.  

 حضور
عمادة الدراسات اجلامعية تفتتح محلة جامعيت 

 قطعة من أرض احلرم

25/ 5/ 

 هـ، 1439

 /6 /13إىل 

 هـ.1439

عمادة شؤون الطالب 

 لإلرشاد والتوجيه

3 حضور   .7

 ومشاركة

الثقافية بعمادة الدراسات اجلامعية اللجنة 

 للطالبات تنظم لقاًء علميًا
 ه21/5/1439

اللجنة الثقافية بعمادة 

 الدراسات اجلامعية

3 8.  

 تكريم
عمادة الدراسات اجلامعية تكرِّم املتدربات يف 

 الدورة التأسيسية العامة يف حتقيق النصوص

18-22/5 

 هـ1439

عهد املخطوطات وإحياء 

جبامعة أم  الرتاث اإلسالمي

 القرى

3 9.  

 افتتاح
عميدة الدراسات اجلامعية تفتتح محلة )جامعيت 

 قطعة من أرض احلرم(
 هـ25/5/1439

كالة عمادة شؤون و

الطالب لألنشطة والتدريب 

الطالبي، بالشراكة مع 

برنامج "هاجر" مبشروع 

 تعظيم البلد احلرام

4 0.  
 

 افتتاح

عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات تستضيف 

 اللقاء الرابع لفعاليات )يسر(

28-

29/5/1439 

مركز ُيسر النسائي التابع 

جلمعية مراكز األحياء 

 مبكة املكرمة

4 حضور   .1

 حفل خترج

عمادة الدراسات اجلامعية تشارك يف حفل 

 خرجيات معهد تعليم اللغة
 ه2/6/1439

لغري  معهد تعليم اللغة

 الناطقني بها



4 2.   

حتضر 

 لقاء

اجلامعية للطالبات حتضر لقاء عميدة الدراسات 

 الطالبات املرشحات ملسابقة قدوة اجلامعة
 كلية الدعوة وأصول الدين هـ2/6/1439

4 3.   

 مشاركة

عمادة الدراسات اجلامعية تشارك يف فعاليات 

 افتتاح نادي "تبصري"
 ه3/6/1439

وكالة شؤون الطالب 

 للدعم الطالبي

4 حضور   .4

 ومشاركة

 

تشارك يف اللقاء عميدة الدراسات اجلامعية 

اإلثرائي األول )حول املفاهيم املتعلقة باألمن 

 الفكري(

 هـ4/6/1439
وحدة االمن الفكري 

 باجلامعة

4 5.  
 

 مشاركة

عمادة الدراسات اجلامعية تنظم فعالية "اغرسها" 

 بالتزامن مع فعاليات أسبوع الشجرة
 ه5/6/1439

عمادة الدراسات اجلامعية 

للطالبات، بإشراف اللجنة 

 الثقافية

4 حضور   .6

 ومشاركة

عمادة الدراسات اجلامعية تشارك يف فعاليات 

 )جامعيت قطعة من أرض احلرم(
 كلية الرتبية ه9/6/1439

4 7.  
 حضور

عميدة الدراسات اجلامعية ترعى افتتاح معرض 

 أم القرى للكتاب حتت شعار )نقرأ لنرتقي(
 ه 9/6/1439

مجعية أم القرى اخلريية 

 النسائية(

4 8.  

 

 مشاركة

 

مهرجان )العربية لغة احلال واملآل( بشطر 

 الطالبات

 

 العربية ةكلية اللغ هـ10/6/1439

4 9.  
 

 مشاركة

عميدة الدراسات اجلامعية تشارك يف فعاليات 

 األسبوع اخلليجي لتعزيز صحة الفم واألسنان

11-

 ه13/6/1439

ظمته جلنة التثقيف ن

الصحي بفرع املركز 

 الطيب

5 رعاية   .0

 وحضور

الدراسات اجلامعية ترعى )اللقاء التعريفي عمادة 

 باجمللس االستشاري الطالبي(
11/6/1439 

وكالة العمادة للشؤون 

 -التعليمية والتطوير

5 نظمته جلنة التثقيف  ه13/6/1439اختتام فعاليات )األسبوع اخلليجي لتعزيز صحة  مشاركة  .1



الصحي بفرع املركز  الفم واألسنان( اخلتامي

 الطيب

5 2.  

 حضور

عمادة الدراسات اجلامعية تشارك يف احلفل 

اخلتامي لفعاليات )جامعيت قطعة من أرض 

 احلرم(

 كلية الرتبية ه 17/6/1439

5 3.  
 استقبال

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تباشر عملها 

 مبقر الزاهر
 عمادة الدراسات اجلامعية ه17/6/1439

5 4.  
 افتتاح

)ندوة عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات تقيم 

 مكتسبات املرأة السعودية(
 ه23/6/1439

اللجنة الثقافية بعمادة 

 الدراسات اجلامعية

5 5.  
 مشاركة

عميدة الدراسات اجلامعية تشارك يف منتدى 

 الشيخ حممد باشراحيل )يرمحه اهلل(
 ه1439/  7/  2

منتدى الشيخ حممد بن 

 صاحل باشراحيل

5 تغطية   .6

 إعالمية

يستقبل طالبات معهد اإلبداع وريادة األعمال 

 املدرسة )السادسة واألربعون(
 ه 3/7/1439

معهد اإلبداع وريادة 

 األعمال

5 7.  
 استقبال

عمادة الدراسات اجلامعية تستقبل طالبات الصف 

 الثالث الثانوي لبعض مدارس مكة
 عمادة الدراسات اجلامعية ه 9/7/1439

5 8.  
 استقبال

مركز التأهيل الشامل يقيم فعالية تعريفية 

 أم القرىجبامعة 
 قسم اخلدمة االجتماعية ه 9/7/1439

5 9.  
 استقبال

عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات تستقبل 

 منسوبات التعليم يف منطقة مكة املكرمة
 عمادة الدراسات اجلامعية ه 16/7/1439

6 0.  
افتتاح 

 وحضور

وكيلة عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات 

)حكاية  للتطوير والشؤون التعليمية تفتتح ملتقى

 شغف(

 

 ه 19/7/1439
 عمادة شؤون الطالب

6 افتتاح   .1

 وحضور

عميدة الدراسات اجلامعية تفتتح ندوة )همم حنو 

 القمم(

 

 ه 30/7/1439

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم االعالم

6  عمادة شؤون الطالب ه 1/8/1439وكيلة عمادة الدراسات اجلامعية للتطوير  حضور  .2



 ديدا بي والشؤون التعليمية تشارك فعالية

6 3.  
 لقاء

وكالة الدراسات العليا بكلية احلاسب اآللي 

 (1تقيم يوم الدراسات العليا والبحث العلمي )سنا
 ه 1/8/1439

كلية احلاسب ونظم 

 املعلومات

6 4.  
 افتتاح

عمادة الدراسات اجلامعية تفتتح معرض )صنع 

 حبب( وفعالية )أنا واالختبارات أصحاب(
 الطالبات عمادة شؤون ه1/8/1439

6 5.  
 مشاركة

عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات تشارك يف 

 لقسم الكيماء اللقاء العلمي السادس
 قسم الكيمياء ه1/8/1439

6 6.  
 حضور

وكالة عمادة الدارسات اجلامعية تشارك يف 

 هـ1439معرض إجناز اخلامس لعام 
 ه9/8/1439

كلية احلاسب اآللي ونظم 

 املعلومات

6 7.  
 حضور

الدراسات اجلامعية تشارك يف احلفل عمادة 

 اخلتامي لكلية اللغة العربية
 كلية العربية هـ13/8/1439

6 فعاليات   .8

 ومعرض

كيلة العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية تنظم 

 فعاليات أمن تأمن
 قسم التامني ه29/7/1439

6 9.  
 حضور

عمادة الدراسات اجلامعية تشارك يف حفل 

 اخلتام(تكريم احلافظات )ترتيل 
 قسم القراءات ه3/8/1439

7 0.  

 حضور
عمادة الدراسات اجلامعية تشارك يف معرض 

 ( حتت شعار )زوايا كوم(3)زوايا إعالمية

 

 ه22/8/1439

 

 قسم االعالم

7 1.  
 حضور

إدارة األمن اجلامعي حتتفل خبتام أعماهلا لعام 

 هـ1439
 إدارة االمن اجلامعي ه25/8/1439

7  كلية العلوم التطبيقية ه27/8/1439 فائزة حمبوبحفل تكريم الدكتورة  تكريم  .2

7 3.  
تفعيل 

 ومشاركة

اجلامعة تشارك يف فعاليات اليوم العاملي لإلقالع 

 عن التدخني بشعار )التبغ وأمراض القلب(

هـ16/9/1439

، 

كلية خدمة اجملتمع 

والتعليم املستمر )شطر 

 الطالبات(

7  كلية الرتبية 2/11/1439عمادة الدراسات اجلامعية تطلع على برنامج  جولة  .4



 التدريب الصيفي ملعلمي ومعلمات وزارة التعليم

7 5.      

7 6.      

7 تصريح   .7

 اخباري

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تثمِّن اهتمام 

 القيادة الرشيدة باملرأة السعودية
 ه20/6/1439

وكالة اجلامعة لشؤون 

 الطالبات

7 8.  
تصريح 

 أخباري

سنعمل على وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات: 

حتديث الربامج التعليمية وفقًا الحتياجات سوق 

 العمل

 ه23/6/1439
وكالة اجلامعة لشؤون 

 الطالبات

7 9.  
 جولة

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تقف على البيئة 

 التعليمية واإلدارية بالزاهر
 ه25/6/1439

وكالة اجلامعة لشؤون 

 الطالبات

8 0.  
جولة 

 وافتتاح

تقف على البيئة  وكيلة اجلامعة للطالبات

التعليمية بالرتبية وتفتتح فعاليات اليوم العاملي 

 للكلى

 ه1/7/1439
وكالة اجلامعة لشؤون 

 الطالبات

8 1.  
 تدشني

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تدشن فعاليات 

 القيادة اآلمنة
 ه2/7/1439

وكالة اجلامعة لشؤون 

 الطالبات

8 2.  
 افتتاح

معرض  وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تفتتح

 النوازل الفقهية
 ه3/7/1439

وكالة اجلامعة لشؤون 

 الطالبات

8 3.  
 حضور

حضور وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات اختتام 

 فعاليات مهرجان )تراث ومورث(
 ه12/7/1439

وكالة اجلامعة لشؤون 

 الطالبات

8 4.  
 جولة

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تقف على املواقع 

 التعليمية بالعزيزية االستثمارية بالزاهر والبيئة
 ه12/7/1439

وكالة اجلامعة لشؤون 

 الطالبات

8 5.  
 مشاركة

وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات تشارك يف 

 مهرجان )تراث ومورث(
 ه8/7/1439

عمادة شؤون وكالة 

 الطالب

8 6.  
 جولة

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تقف على البيئة 

 األكادميية بريع ذاخر
 ه10/7/1439

اجلامعة لشؤون وكالة 

 الطالبات



8 7.  
 ه16/7/1439 جولة ملقر اجلموم وافتتاح معرض أضواء اجتماعية جولة

وكالة اجلامعة لشؤون 

 الطالبات

8 8.  
حضور 

 وافتتاح

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تفتتح مسابقة 

قدوة اجلامعة ومعرض ملصقات الكيمياء 

 احليوية

 ه18/7/1439
عمادة شؤون الطالب وقسم 

 الكمياء

8 9.  
 حضور

فعاليات املخطوط  حضرت وكيلة اجلامعة

 العربي
 عمادة شؤون املكتبات ه18/7/1439

9 جولة   .0

وافتتاح 

 معرض

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تتفقد الكلية 

اجلامعية باجلموم وتفتتح معرض )أضواء 

 اجتماعية(

 الكلية اجلامعية باجلموم ه23/7/1439

9 1.  
 افتتاح

تفتتح فعاليات احلملة وكيلة اجلامعة للطالبات 

 ةالتوعوية ملرض اجلرب جبمعية أم القرى اخلريي
 ةمجعية أم القرى اخلريي ه2/8/1439

9 2.  
 حضور

وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات حتضر 

 اللقاء التعريفي لعمادة البحث العلمي
 مادة البحث العلميع ه6/8/1439

9 3.  

 مشاركة
ملتقى سعادة وكيلة شؤون الطالبات تشارك يف 

 التميز البحثي
 ه1/8/1439

 

 ملتقى التميز البحثي

 

9 حضور   .4

 ومشاركة

 

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تشارك يف 

 برنامج تهيئة املبتعثني
 ه9/8/1439

وكالة اجلامعة للدراسات 

 العليا والبحث العلمي

9 5.  
حضور 

 ومشاركة

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تشارك يف 

 الطالبياالجتماع االستشاري 
 ه29/7/1439

وكالة عمادة الدراسات 

اجلامعية للشؤون التعليمية 

 والتطوير

9 6.  
 تصريح

وكلية اجلامعة لشؤون الطالبات حتدد يومي 

 االثنني واألربعاء الستقبال املراجعات
 ه8/8/1439

وكالة اجلامعة لشؤون 

 الطالبات



9 7.   

حفل 

 التخرج

ألف  11وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تتّوج 

 طالبة 600و
 جامعة أم القرى ه5/8/1439

9 8.  
 جولة

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تقوم جبولة 

 تفقدية لعمادة السنة التحضريية وكلية اجملتمع
 ه9/8/1439

وكالة اجلامعة لشؤون 

 الطالبات

9 افتتاح   .9

 معرض

الطالبات تفتتح معرض  وكيلة اجلامعة لشؤون

 ة()كانت فكر
 كلية التصاميم ه10/8/1439

1 0 حضور   .0

 ملتقى

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تشارك يف 

 فعاليات ملتقى ختطي دائرة الراحة
 ه14/8/1439

الكلية اجلامعية بريع 

 ذاخر

1 0 1.  

 حفل

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات حتضر احلفل 

اخلتامي لكلية الدعوة وأصول الدين )عطاء 

 ووفاء(

 كلية الدعوة وأصول الدين ه16/8/1439

1 0 2.  
 مؤمتر

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات حتضر )امللتقى 

 ألحباث احلج والعمرة والزيارة( 18العلمي 

15-

 ه16/8/1439

احلج والعمرة  معهد أحباث

 والزيارة(

1 0 حفل   .3

 تكريم

وكيلة اجلامعة للطالبات تشارك يف حفل 

 هـ1439املتقاعدات لعام 
 ه23/8/1439

شؤون اعضاء هيئة 

 التدريس واملوظفات

1 0 حفل   .4

 املعايدة

وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات تشارك حفل 

 املعايدة السنوي
 ه10/10/1439

إدارة العالقات العامة 

 واالعالم

1 0 5.  
 افتتاح

وكيلة اجلامعة للطالبات تفتتح برنامج باسقة 

 للتأهيل والدعم املهين

 

 ه2/11/1439
 معهد البحوث االستشارية

1 0 جولة   .6

 تفقدية

الطالبات تزور وكيلة جامعة أم القرى لشؤون 

 الكلية اجلامعية بالقنفذة
 الكلية اجلامعية بالقنفذة ه2/11/1439

 

 



  إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
 

تدريس واملوظفني أعضاء هيئة ال ارة شؤونت إداطاحيتوي هذا التقرير على مقتطفات من أبرز نش    

يثة امج احلدالرب ات ـ ويعرض التقريرم(.. شطر الطالب2018هـ )1438/1439خالل العام املالي 

 اليت ساهمت يف زيادة حراك التطور اإلداري.

 

 



 أوال: تطوير اإلدارة 

 ملستخدمة ـ حتديث األنظمة ا .1

 حتديث النماذج املستخدمة وتقليص االجراءات االدارية  .2

 ثانيا: الربامج احلديثة  

 إطالق نظام إجازتي  .1

 إطالق نظام   التوظيف االلكرتوني  .2

 إطالق نظام تعديل بياناتي   .3

 الدور االجتماعي لإلدارة : مشروع تواصل ـ 

حرصا  من إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس على رفع مستوى الشفافية بني منسوبي االدارة فقد مت  

تعيني مشرف لكل جهة وذلك ملعرفة املشاكل وإجياد احللول املناسبة لكل شخص  وذلك من خالل 

 إليه مت تفعيلها من قبل وزرارة الرتبية والتعليم 

 
 

 القرى أم جامعة ملنسوبي خاصة امتيازات  

 ـ وفري برنامج ـ اخلصومات برنامج 

 وفري برنامج هو ما  



 ملنسوبي خاصة ماتوحسو ومزايا تخدما تقديم على يعمل اجتماعية مسؤولية برنامج 

 من ، الطالباتو البطلوا واملوظفني ، التدريس هيئة ألعضاء سواء السعودية اجلامعات

 املسؤولية قيقحت إىل ىويسع واخلدمي التجاري اخلاص القطاع مع اتفاقيات توقيع خالل

  اجلامعية التعليمية البيئة يف االجتماعية

 

 املشاركة يف مجيع أنشطة العمادة :      

  باجلوهرة هـ16/7/1439 يف التدريس هيئة أعضاء ملتقى تنظيم يف املشاركة .1

  هـ1439 امللع املستجد املوظف تهيئة ملتقى يف املشاركة  .2

  هـ05/06/1439 يف الشجرة اسبوع تفعيل يف املشاركة .3

 



 



 

 .العمل فريق وكافة املتقاعدين حفل تنظيم يف املشاركة-4

 الذي احلفل بافيل، باحسني عمر بن عبداهلل الدكتور األستاذ القرى أم جامعة مدير معالي عىر       

 واملتقاعدات املتقاعدين اجلامعة منسوبي لتكريم واملوظفني التدريس هيئة أعضاء شؤون إدارة نظمته

 فرتة املنتهية السعوديني، غري واملتعاقدين والفنيني اإلداريني واملوظفني التدريس هيئة أعضاء من

 الكليات وعمداء اجلامعة وكالء حبضور منسوبًا، 285 عددهم والبالغ باجلامعة، تعاقدهم

 اجلامعية باملدينة التارخيية عبدالعزيز امللك بقاعة وذلك باجلامعة، املساندة والعمادات واملعاهد

 .للسيدات بالنسبة بالزاهر الطالبات شؤون مبقر اجلوهرة وقاعة للرجال، بالنسبة بالعابدية

 

 

 

 

 

 

 



 

  هـ1/1/1439 الثقافي الحراك بمسابقة الوطني باليوم االحتفاء في املشاركة-5

 

 
 

 هـ 23/6/1439املشاركة بمقترحات لتفعيل اليوم العالمي للمرأة -6

 

 

 

 

 



 

 إدارة التخطيط وامليزانية شطر الطالبات 

 العدد البيان

 ارتباط 18 ارتباطات فواتري كهرباء

 بند 456 متابعة الصرف ) الباب الثاني (

 بند 88 متابعة الصرف ) الباب الثالث (

 بند 148 ( متابعة الصرف ) الباب الرابع

 تقارير 3 ي (النهائ –ث ثالالربع ال –تقارير امليزانية ) نصف سنوي 

 

 

3%

64%

12%

21%
0%

انجازات إدارة التخطيط والميزانية 

ارتباطات فواتير كهرباء

(الباب الثاني ) متابعة الصرف 

(الباب الثالث ) متابعة الصرف 

(الباب الرابع ) متابعة الصرف 

ع الرب–نصف سنوي ) تقارير الميزانية 

(النهائي –الثالث 



معامالت 
إدارة األمن اإللكرتونية 

معامالت مساعدة مدير إدارة االمن

معامالت قسم الصادر 

معامالت قسم التصاريح 

معامالت الشؤون اإلدارية

معامالت السكرتيرة 

 إدارة االمن اجلامعي شطر الطالبات 
 :معامالت إدارة األمن اإللكرتونية

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الع د معاما  االدار   

 2814 االم  إدار معاما  مساع   م ير    1

 2148 معاما  قس  الصادر    2

 621 معاما  قس  التصاري     3

 258 معاما  الشؤون اإلداري    4

 90 معاما  السكرت      5



اعمال االدارة
تقارير االداء الوظيفي التقارير اسبوعية

اجازات موظفات االمن الجوالت اليومية على البوابات

انجاز سير عمل المعامالت الصادرة

تدريب موظفات الحاالت اإلسعافية

 اعمال االدارة: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 العدد اعمال االدارة م

 تقرير 43 تقارير االداء الوظيفي  .1

 تقرير  2400 التقارير اسبوعية  .2

 تقرير 250 اجازات موظفات االمن  .3

 جولة 100 تالبوابااجلوالت اليومية على   .4

 اجناز1200 اجناز سري عمل  .5

 معاملة460 املعامالت الصادرة  .6

 موظفة 40 تدريب موظفات  .7

 حالة20 احلاالت اإلسعافية  .8



التصاريح

تصاريح دخول االستاذات

تصاريح دخول الموظفات

تصاريح دخول المرافقات

تصاريح دخول اغراض المناقشات

تصريح دخول وخروج األغراض 

 التصاريح:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الع د تصاري   

 تصري  24 تصاري  دخ ل االستاذا    1

 تصري  25 تصاري  دخ ل امل ظدا    2

 تصري  42 املرافقا تصاري  دخ ل    3

 تصري  426 ملناقشا اتصاري  دخ ل اغراض    4

5   
 رت ف لغراض خااأل وخروج دخ ل تصري 

 ال وا 
 تصري  652



 (1)جرد سجا  ب اب  
 هو1439لعا  

سجل الزائرات صباحا  10خروج الطالبات قبل الساعة 

تصاريح دخول وخروج األغراض واألشخاص المخالفات

نسيان البطاقات الجامعية فقدان البطاقات الجامعية

قصات الشعر تسليم المفقودات

جرد البطائق سحب البطاقات التالفة

سحب بطائق تغيير التخصص سحب بطائق التحضيري والتأهيلي

 هرإحصائيات العمل لسجالت البوابات مبقر الزا

 (1بوابة رقم )
 

 

 فرتة العمل (1بوابة )

 مسائي صباحي السجالت

 3175 13860 سجل الزائرات

 0 2753 صباحًا10خروج الطالبات قبل الساعة 

 591 1889 اصشختصاريح دخول وخروج األغراض واأل

 1901 4525 املخالفات

 230 301 نسيان البطاقات اجلامعية

 128 456 فقدان البطاقات اجلامعية

 11 11 قصات الشعر

 120 44 تسليم املفقودات

 1075 902 جرد البطائق

 19 37 التالفةسحب البطاقات 

 4 11 سحب بطائق تغيري التخصص

 10 9 سحب بطائق التحضريي والتأهيلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 (2)جرد سجا  ب اب  
 هو1439لعا  

سجل الزائرات صباحا  10خروج الطالبات قبل الساعة 

تصاريح دخول وخروج األغراض واألشخاص المخالفات

نسيان البطاقات الجامعية فقدان البطاقات الجامعية

قصات الشعر تسليم المفقودات

جرد البطائق سحب البطاقات التالفة

سحب بطائق تغيير التخصص سحب بطائق التحضيري والتأهيلي

 

 (2بوابة رقم )   
 

 فرتة العمل (2بوابة )

 مسائي صباحي السجالت

 439 1148 سجل الزائرات

 0 1119 صباحًا10خروج الطالبات قبل الساعة 

 195 1047 صخاشتصاريح دخول وخروج األغراض واأل

 1613 1875 املخالفات

 118 58 نسيان البطاقات اجلامعية

 113 52 فقدان البطاقات اجلامعية

 20 9 قصات الشعر

 20 27 تسليم املفقودات

 381 1640 جرد البطائق

 38 15 سحب البطاقات التالفة

 8 16 سحب بطائق تغيري التخصص

 8 14 سحب بطائق التحضريي والتأهيلي

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3)جرد سجا  ب اب  

 هو1439لعا  

سجل الزائرات صباحا  10خروج الطالبات قبل الساعة 

تصاريح دخول وخروج األغراض واألشخاص المخالفات

نسيان البطاقات الجامعية فقدان البطاقات الجامعية

قصات الشعر تسليم المفقودات

جرد البطائق سحب البطاقات التالفة

سحب بطائق تغيير التخصص سحب بطائق التحضيري والتأهيلي

 

 (3بوابة رقم ) 
 

 فرتة العمل (3بوابة )

 مسائي صباحي السجالت

 476 2185 سجل الزائرات

 0 2037 صباحًا10خروج الطالبات قبل الساعة 

 450 938 اصشخألتصاريح دخول وخروج األغراض وا

 1476 4991 املخالفات

 340 392 نسيان البطاقات اجلامعية

 271 432 فقدان البطاقات اجلامعية

 0 0 قصات الشعر

 167 9 تسليم املفقودات

 879 1396 جرد البطائق

 25 35 سحب البطاقات التالفة

 16 44 سحب بطائق تغيري التخصص

 22 0 سحب بطائق التحضريي والتأهيلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( 4)جرد سجا  ب اب  
 هو1439لعا  

تصاريح دخول وخروج األغراض واألشخاص المخالفات

نسيان البطاقات الجامعية فقدان البطاقات الجامعية

قصات الشعر تسليم المفقودات

جرد البطائق سحب البطاقات التالفة

سحب بطائق تغيير التخصص سحب بطائق التحضيري والتأهيلي

 

 (4بوابة رقم )
 

 فرتة العمل (4بوابة )

 مسائي صباحي السجالت

 97 2531 الزائراتسجل 

 0 799 صباحًا10خروج الطالبات قبل الساعة 

 12 87 صخاشتصاريح دخول وخروج األغراض واأل

 1654 1734 املخالفات

 166 237 نسيان البطاقات اجلامعية

 148 282 فقدان البطاقات اجلامعية

 9 9 قصات الشعر

 48 32 تسليم املفقودات

 1084 1586 جرد البطائق

 15 6 البطاقات التالفةسحب 

 3 10 سحب بطائق تغيري التخصص

 3 4 سحب بطائق التحضريي والتأهيلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 (  الباصا )جرد سجا  ب اب  
 هو1439لعا  

تصاريح دخول وخروج األغراض واألشخاص صباحا  10خروج الطالبات قبل الساعة 

سجل الزائرات المخالفات

نسيان البطاقات الجامعية فقدان البطاقات الجامعية

قصات الشعر تسليم المفقودات

جرد البطائق سحب البطاقات التالفة

سحب بطائق تغيير التخصص سحب بطائق التحضيري والتأهيلي

 بوابة )الباصات( 
 

 فرتة العمل بوابة )الباصات(

 مسائي صباحي السجالت

 0 0 سجل الزائرات

 0 0 صباحًا10خروج الطالبات قبل الساعة 

 1 58 خاصشاألووخروج األغراض تصاريح دخول 

 221 225 املخالفات

 8 50 نسيان البطاقات اجلامعية

 8 35 فقدان البطاقات اجلامعية

 0 8 قصات الشعر

 9 1 تسليم املفقودات

 96 63 جرد البطائق

 3 4 سحب البطاقات التالفة

 2 2 سحب بطائق تغيري التخصص

 1 0 ليسحب بطائق التحضريي والتأهي

 

 

 

 

 

 

 



 اإلدارة املالية

 اجنازات القسم:

 التمويــل -( طالبــة )الربنــامج التــدرييب( ألقســام احملاســبة 56لعــدد ) ةانشــاء بيئــة تدريبيــ-

 االقتصاد االسالمي.

  من منسوبات اجلامعة بوجود مبالغ مستحقة هلنمستفيد  (81وتسليم عدد )إشعار. 

 ( عهدة للدورات اخلارجية .28سداد ) 

  ( معاملة مالية ورقية )أوامر الصرف( .6000عدد)استالم 

 (معاملة مالية على حسب بنود امليزانية .6000تصنيف عدد ) 

 ( معاملة مالية بربنامج األكسل .6000إدخال عدد ) 

 ( حبث بربنامج األوراكل.3000اجراء أكثر من ) 

     ملســتحقات الــرد علــى مجيــع استفســارات منســوبات اجلامعــة بشــطر الطالبــات فيمــا يتعلــق با

 املالية.

 .متابعة جهات االختصاص لصرف املستحقات املالية 

  هـ1439املشاركة بورشة عمل )اللقاء التعريفي ألعضاء هيئة التدريس اجلدد للعام 

 

 عدد أوامر الصرف األشهر م

 122 يناير الفرتة األوىل

 184 فرباير الفرتة الثانية

 160 مارس الفرتة الثاثة

 363 ابريل الفرتة الرابعة

 48 مايو الفرتة اخلامسة

 409 يونيو الفرتة السادسة

 616 يوليو الفرتة السابعة
 286 اغسطس الفرتة الثامنة

 555 سبتمرب الفرتة التاسعة

 715 أكتوبر الفرتة العاشرة

 636 نوفمرب الفرتة احلادي عشر

 1910 ديسمرب الفرتة الثاني عشر
 6004  اجملموع 



بيان بتصنيف أوامر الصرف على حسب األشهر

يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر أكتوبر  نوفمبر  ديسمبر

 

 

 العدد البنداسم  م

1 
 7 إيرادات أخرى

2 
 2328 تعويضات العاملني

3 

استخدام السلع 

 واخلدمات
2975 

4 

استهالك رأس املال 

 الثابت
0 

5 
 0 نفقات التمويل

6 
 0 اإلعانات

7 
 0 املنح

8 
 20 املنافع االجتماعية

9 
 364 مصروفات أخرى

10 
 6 أصول مالية

11 
 287 أصول غري مالية

12 
 17 حمليةخصوم 

 6004 اجملموع

 



17% 4%
3%

52%

2%
13%

6% 1% 2%

مرافق مبنى أ

القاعات الدراسية  غرف الكهرباء المستودع غرف  داخلية مكتبة

دورات مياه اجنحة معمل مصعد 

 

 

 إدارة املرافق واخلدمات العامة شطر الطالبات
مرافق مباني اجلامعة

بيان بتصنيف أوامر الصرف على حسب بنود 
الميزانية

إيرادات أخرى تعويضات العاملين استخدام السلع والخدمات
استهالك رأس المال الثابت نفقات التمويل اإلعانات
المنح المنافع االجتماعية مصروفات أخرى
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8%
9% 2%

51%1%

12%

7%
8%

2%

مرافق مبنى ب

القاعات الدراسية  غرف الكهرباء المستودع غرف  داخلية مكتبة

دورات مياه غرف تحضير معمل مصعد 

 

 

 

 

 

 

 

16% 2% 1%

55%

2%
6%

18%

مرافق مبنى ج

القاعات الدراسية  غرف الكهرباء المستودع غرف  داخلية مصعد 

دورات مياه معمل
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%
9%

7%

55%

4%
13%

1%

5%

مرافق مبنى د

القاعات الدراسية  غرف الكهرباء المستودع غرف  داخلية

مصعد  دورات مياه قاعات مناقشات العمادات والوكاالت
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

 

 

 

 

35%

9%
3%

1%

3%

1%

15%

30%

3%

مبنى ط

القاعات الدراسية  غرف الكهرباء المستودع معمل مصعد 

مكتبة دورات مياه  الغرف الداخلية سلم كهربائي

72%

14%

0%

4%

7% 3%

مرافق مبنى ح

القاعات الدراسية  دورات المياهء المستودع معمل مصعد  مكتبة
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

 

 

 

 
 

36%

3%

13%3%

29%

3% 13%

مرافق مبنى و

قاعات دراسية غرف الكهرباء  دورات المياهء المستودع معمل مصعد  غرف داخلية

3%

33%

8%31%

3%

22%

مرافق مبنى هـ

غرف الكهرباء  دورات المياهء المستودع معمل مصعد  غرف داخلية
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

30%

8%

15%4%

10%

1%

3%

1%

1%

27%

مرافق مبنى ي

قاعات دراسية غرف الكهرباء  دورات المياهء المستودع معمل

مصعد  غرف داخلية مكتبة قاعات المناقشات  غرف االعضاء

 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

3%

25%

3%

9%

3%

22%

مرافق مبنى ز

قاعات دراسية غرف الكهرباء  دورات المياهء المستودع معمل مصعد  غرف داخلية
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

01020304050

رفع درجة البرودة

تخفيض درجة البرودة

تنظيف وحدات

تسريب ماء

سد فتحه

تركيب كبروسر

تغيير قطع غيار

تغيير مروحه

(ب ) في مبنى صيانة التكييف

010203040506070

رفع درجة البرودة

تسريب الماء

تركيب مكينة جديدة

تغيير قطع غيار

تعبئة فريون

(أ ) صيانة التكييف في مبنى 

 :إجنازات التكييف يف مجيع مباني املقر
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

01020304050607080

رفع درجة البرودة

تخفيض درجة البرودة

تنظيف وحدات

تسريب ماء

دفع الهواء

19مكيف اسبيلت

تركيب مكينه جديدة

تركيب كمبروسر

تغيير قطع غيار

(  د ) صيانة التكييف في مبنى 

 

 

 

 

0102030405060

رفع درجة البرودة

تخفيض درجة البرودة

تسريب ماء

دفع الهواء

عطل

تركيب كمبروسر

تغيير قطع غيار

(ج ) صيانة التكييف في مبنى 
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

010203040506070

رفع درجة البرودة

تخفيض درجة البرودة

تسريب ماء

صوت عالي

تركيب كمبروسر

تغيير مروحه

(ط ) صيانة التكييف في مبنى 

01020304050

رفع درجة البرودة

تركيب مكينه جديدة

تركيب كمبروسر 

(ح ) صيانة التكييف في مبنى    
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

 

 

 
 

01020304050607080

رفع درجة البرودة

6تنظيف وحدات

تسريب ماء

عطل

تركيب كمبروسر

(هـ ) صيانة التكييف في مبنى 

020406080100120140

رفع درجة البرودة

تخفيض درجة البرودة

تنظيف وحدات

تسريب ماء

عطل

توفير قطع غيار

تغيير مروحه

(و ) صيانة التكييف في مبنى 
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

010203040506070

رفع درجة البرودة

تخفيض درجة البرودة

تنظيف وحدات 

تسريب ماء

تغيير مروحه

تغيير قطع الغيار 

(ي ) صيانة التكييف في مبنى 

 

 

051015202530

رفع درجة البرودة

تخفيض درجة البرودة

تنظيف وحدات

تسريب ماء

عطل

(ز ) صيانة التكييف في مبنى 
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

02468101214

رفع درجة البرودة

تخفيض درجة البرودة 

دفع الهواء

صيانة التكييف في الصالة الترفيهية
 

 

 
 الصيانة في مقر الزاهر

 

نجارة 

نقل

سباكة

كهرباء

دهان نظافة

(أ ) الصيانة في مبنى 

نجارة  نقل سباكة كهرباء دهان نظافة
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

(ج ) الصيانة في مبنى 

نجارة نقل سباكة كهرباء دهان نظافة

 
 

 

(ب ) الصيانة في مبنى 

نجارة  نقل سباكة كهرباء دهان نظافة
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

 

نجارة

نقل

سباكة

كهرباء

نظافةدهان

(د ) الصيانة في مبنى 

(و ) الصيانة في مبنى 

نجارة سباكة كهرباء
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

 

  

نجارة 
14%

سباكة 
18%

كهرباء
68%

(ح ) الصيانة في مبنى 

نجارة  سباكة  كهرباء

(ط ) الصيانة في مبنى 

نجارة سباكة كهرباء دهان نظافة

(هـ ) الصيانة في مبنى 

نجارة سباكة نقل كهرباء نظافة
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

 

 هـ1439اخلاصة باإلدارة لعام اإلجنازات 

 افة املباني . ك( مكينة يف  27تركيب مكائن للتكييف بعدد )  -1

 رتوني خالل العام . ( بالغ الك 960إجناز بالغات التكييف بعدد )  -2

 . ( مرة خالل العام 558 إصالح املصاعد بعدد ) -3

 خالل العام .  ( مرة 53إصالح السالمل الكهربائية بعدد )   -4

 عام .افة املباني خالل ال( مرة يف ك 995اجناز بالغات السباكة بعدد )  -5

 ام . افة املباني خالل العك( مرة يف  912اجناز بالغات الكهرباء بعدد )  -6

 ام . ة املباني خالل العاف( مرة يف ك 740اجناز بالغات النقل بعدد )  -7

 ام.  افة املباني خالل الع( مرة يف ك 600اجناز بالغات النجارة بعدد )  -8

بنى د ممعة الكائن يف الة اجلالوك ابعجتهيز املكتب اخلاص باملركز اإلعالمي الت -9

 الدور الثالث . 

1 يع ادة توز إعر يفاملشاركة يف اللجنة املشكلة للنظ -0

 مكاتب مقر الزاهر. 

1 مادة ارات بعختباال اركة يف اللجنة الدائمة لسرياملش -1

 الدراسات اجلامعية.

1 ة ات إداراجابت وإتالف عدد كبري من أسئلة اختبارا -2

 العلوم االجتماعية.

1  ه .الرقمي اطنةملوتوفري احتياجات العمادة مللتقى ا -3

1  جتهيز معرض ملسات إبداعية.  -4

1 إدارة املرافق هـ خاصة ب1439رفع خطة تشغيلية لعام  -5

 اخلدمات العامة و

1 لنسائي سر ايكز املشاركة يف الربنامج السنوي ملر -6

 ذب قلبه (.نوثيت جت) ا وانبالتعاون مع عمادة الدراسات اجلامعية بعن

1  هر.قر الزاميف  ياهعمل خطة مقرتحه لنظافة دورات امل -7
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

1 اهر اني الز مبيفرر معاجلة مشكلة انقطاع املاء املتك -8

 من خالل تركيب مضخات جديدة. 

1  اهر.قر الزلي مبلعااعادة توزيع وترتيب جناح املعهد إ -9

2 مقر  دريب يفالت حدةتوفري مواصالت على مدار العام لو -0

 الزاهر.

2  لعام . ادار ملى توفري عامالت نظافة ملركز قياس ع -1

2 قر ام يف مألقسبا ترتيب وتنظيم غرف األرشيف اخلاصة -2

 الزاهر .

2 مقر  ائنة يفالك عاتإعادة ترتيب وتنظيم مجيع املستود -3

 الزاهر . 

2 سبات ناعلمية وامل( قاعة للمناقشات ال 404حجز عدد)  -4

 الرمسية 

2  دة مبنى لعاماات نقل وحدة التدريب من جناح العالق -5

 الدور الثالث اىل مبنى ب الدور الثاني . 

2 قد يف ملنعابع املشاركة يف امللتقى العلمي الرا -6

 هـ . 17/6/1439

2 قاعة  درية يفجلنان ااملشاركة يف تنظيم فعاليات مهرجا -7

 هـ 12/7/1439هـ اىل8/7/1439اجلوهرة من 

2  عنوان )يس بتدراملشاركة يف ملتقى أعضاء هيئة ال -8

 هـ .16/7/1439تدريس حيقق الرؤية ( املنعقد يف 

2 عام للعربية الغة ال املشاركة يف احلفل اخلتامي لكلية -9

 هـ .6/8/1439قد يف املنع 1438/1439

3 لعام  45املشاركة يف حفل التخرج للدفعة  -0

 هـ .5/8/1439هـ املنعقد يف 1438/1439

3 اىل  لعالقاتاح اجن نقل إدارة التخطيط وامليزانية من -1

 لثاني.الدور ا نى دمب القاطع املقابل ملركز االتصاالت اإلدارية

3 عمل التجهيزات والرتتيبات يف قاعة اجلوهرة لنقل حفل  -2

 لطالب اجلامعة حلضور األمهات.  66دفعة ال ال
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

3  قاعة ملقام يفمي العلاعمل الرتتيبات والتجهيزات للقاء  -3

 هـ .10/8/1439يف  3اجلفالي 

3  هـ .1439ام ي لعصيفجتهيز القاعات الدراسية للفصل ال -4

3 رتة فالل ة خعمل صيانة كاملة للقاعات الدراسي -5

 .االختبارات يف مجيع قاعات املقر بالزاهر 

3  .  الختبارات( مقعد دراسي لفرتة ا 400وفري ) ت -6

3  عام . ( خالل ال 48د ) زاهر بعدبال نيةرفع تقارير أسبوعية بأعمال الفرق امليدا -7

3  لوي .الع سقفتغيري إضاءات قاعة اجلوهرة يف ال -8

3 تضمن ئية امللنسااية املشاركة يف إقامة املناشط الدعو -9

 جة البيضاء( .لتقى احملة )مكرماملرغبة فرع وزارة الشؤون اإلسالمية مبكة 

4 يبه نه وترتدها ادةجتهيز جناح كامل لقسم القضاء وإع -0

 داخل اجلناح. تنظيمه بوزية عزيواستقبال كامل األثاث اخلاص به من مقر ال

4 والت ة املنقبيقيلتطاجتهيز غرف ملنسوبات كلية العلوم  -1

 من مقر العزيزية اىل مقر الزاهر. 

4  ات.بادرملاخلاص مبكتب ختصيص وجتهيز اجلناح ا -2

4 غرافيا ة اجلتبنقل كراتني الكتب القدمية من مك -3

 اىل مقرهم بالعابدية . 

4 ات لكليا حصر مجيع قاعات التدريب يف كافة -4

 واملباني مبقر الزاهر وفق منوذج معني.

4 لبحث دة اماعجتهيز قاعات االختبارات لوظيفة  -5

 العلمي يف مقر الزاهر.

4 ر قسام مبق( مفتاح ملختلف األ 350نسخ عدد )  -6

 الزاهر . 

4 ( مرة خالل العام 100رش مباني مقر الزاهر بعدد )  -7

. 

4 )  قر بعدد امليفي صرف أدوات النظافة جلميع املبان -8

 ( مرة خالل العام.24
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4 يف يف مقر ( كمربوسر للتكي 12تغيري عدد )  -9

 الزاهر .
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

التذاكر اليت مت حلهاإحصائية عدد   
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 )تواصل(عدد املنسقني يف مركز رعاية املستفيدين  احصائيات

 

 عدد املنسقني األعوام
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

 

 

ام مبا يضمن ن على مدار العلمستفيديللي لداخمتيز مركز االتصال بتقديم خدمات االتصال اوقد 

  اجلامعة هاتع جاالستفادة الكاملة من اخلدمات اليت تقدمها مجي

 وتقدر إنتاجية املركز حسب اجلدول التالي:

 

 اإلنتاجية خالل العام نوع اخلدمة م

 4.392.000 رسائل التنبيهات 1

 4.392.000 الربيد االلكرتونيرسائل  2

 50.000 الرسائل النصية 3

 53.400 رسائل الواتساب 4

 79.800 منشورات رقمية 5

 8.967.200 اجملموع
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 االتصال ملركز الداخلي وحدة التواصل احصائيات
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

 هـ:1439إجنازات إدارة السالمة لعام 
 هـ.1439( معاملة خالل العام 560)اجناز عدد  -1

بسالمة  ا ُيخلفع مبقر والرتفقدية لكافة مرافق امل ة( جول266)عمل عدد  -2

 هـ.1439الطالبات واملنسوبات والزائرات خالل العام 

االحتجاز  ريق،وتشمل )احل ( حالة من احلاالت الطارئة66مباشرة عدد ) -3

 هـ.1439العام  ل( خال.....باملصعد، دق جرس اإلنذار، خطر الكهرباء 

أمور هة بوالرفع بعدم تقيد اجل ( استثمار33)عمل جوالت تفقدية شهرية لعدد  -4

 هـ.1439السالمة خالل العام 
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 هـ 1439 -هـ 1438التقرير السنوي لعام 

 تقرير مركز الوثائق واالتصاالت اإلدارية

 احصائيات دورات التدريب:

 تدريب المباشر

 35 عدد الدورات

 1008 عدد المتدربات

 تدريب اون الين

 30 عدد الدورات

 500 عدد المتدربات

 إحصائية استخدام نظام االتصاالت اإلدارية )مسار(:          

 العدد التصنيف

 23862 إجمالي عدد المعامالت

 181518 إجمالي عدد المرفقات

 114532 إجمالي عدد الحركات

 

 نظام األرشيف:  -أ

الداخلية بالجامعة  نظام االلكتروني لحفظ الوثائق بكافة أنواعها الصادرة من جميع الجهات

بإذن _ وسوف يدشن قريبا  ويرتبط بجميع أنظمة الجامعة االلكترونية مع إمكانية استرجاعها، _

 . هللا

 


