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التقريــر  أيديكــم  بيــن  أضــع  أن  ىل  يطيــب 

الســنوي لكليــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود 

ــام الجامعــي المنصــرم 1439/1438هـــ،  عــن الع

كافــة  مــع  التواصــل  جســور  تعزيــز  بهــدف 

المهتميــن ببرامــج وأنشــطة الكليــة، مــن خــالل 

إبقائهــم عــى معرفــة واطــالع دائميــن بأبــرز 

المســتجدات والمنجــزات التــي تضــاف إىل ســجل 

ــائها  ــذ إنش ــة من ــا الكلي ــي حققته ــزات الت المنج

يف العــام 1422ه، بنــاًء عــى موافقــة المقــام 

ــم  ــر رق ــوزراء الموق ــس ال ــرار مجل ــى ق الســامي ع

الكليــات  كإحــدى  1422/3/5هـــ،  وتاريــخ   73

التابعــة لجامعــة الملــك ســعود.

تقــدم كليــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود ســتة برامــج أكاديميــة تــم إقرارهــا عــى ضــوء 

احتياجــات ســوق العمــل، تنتهــي بدرجــة )مشــارك(، وهــي درجــة تعــادل الدرجــة الجامعيــة 

المتوســطة ُتمنــح للطــالب بعــد اجتيازهــم عــدة متطلبــات تشــكل -يف مجملهــا- معاييــر 

تضمــن تخريــج كــوادر مؤهلــة لإلنخــراط مباشــرة يف ســوق العمــل الســعودي. وقــد قامــت 

الكليــة -مؤخــرًا- بتحديــث كافــة خططهــا الدراســية لمواكبــة المســتجدات التــي تشــهدها 

القطاعــات التنمويــة يف المملكــة وبمــا يتناســب مــع الرؤيــة الوطنيــة 2030، إدراكاً مــن 

ــا  ــر برامجه ــث وتطوي ــة بتحدي ــة والتعليمي ــام المؤسســات األكاديمي ــة قي ــة ألهمي الكلي

وخططهــا الدراســية بصفــة مســتمرة لتضمــن أعــى درجــات المواءمــة بيــن تلــك البرامــج 

وبيــن اإلحتياجــات الفعليــة لســوق العمــل. 

تتــوزع أنشــطة ومنجــزات الكليــة يف هــذا التقريــر ومــا ســبقه مــن تقاريــر عــى جوانــب 

ــم، والبحــث، وخدمــة المجتمــع،  ثــالث وهــي: التعلي

ــالل  ــن خ ــة م ــة التعليمي ــد العملي ــى تجوي ــة ع ــت الكلي ــم؛   حرص ــال التعلي ــي مج 1- فف

التطويــر المســتمر لخططهــا الدراســية، وحرصهــا عــى تنميــة قــدرات ومهــارات الطــالب، 

وتطويــر التدريــب الميدانــي، وتنويــع طــرق وأســاليب التدريــس، وإتاحــة مصــادر التعلــم 

اإللكترونــي، وتهيئــة بيئــة جاذبــة للتعليــم والتعلــم، إضافــة إىل تطويــر قــدرات أعضــاء 

ــبة  ــة المناس ــة التعليمي ــر البيئ ــك توفي ــاند وكذل ــكادر اإلداري المس ــس وال ــة التدري هيئ

ألصحــاب الهمــم. 

ــد البحثــي، فقــد تــم إنشــاء وحــدة متخصصــة يف البحــوث، لتشــجيع  2- أمــا عــى الصعي

حركــة النشــر العلمــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة، فضــاًل عــن تحفيزهــم 

ــن  ــواء م ــعود س ــك س ــة المل ــا جامع ــرف عليه ــي تش ــة الت ــطة البحثي ــراط يف األنش لالنخ

خــالل المجموعــات البحثيــة، أو مــن خــالل مراكــز البحــث أو كراســي البحــث، وغيرهــا مــن 

ــة.  ــر يف الجامع ــي تتوف ــة الت ــرص البحثي الف

ــطة  ــج واألنش ــن البرام ــد م ــر العدي ــمل التقري ــة، يش ــة المجتمعي ــد الخدم ــى صعي 3- وع

التــي تــم توجيههــا لمختلــف الفئــات المجتمعيــة يف قطاعــات متعــددة، وقــد جــرى تنفيــذ 

ــن  ــس وم ــة التدري ــاء هيئ ــل أعض ــن قب ــة م ــود ذاتي ــا بجه ــطة، إم ــج واألنش ــك البرام تل

ــا  ــي ينفذه ــزة الت ــود الممي ــالل الجه ــن خ ــة،أو م ــالب الكلي ــالل ط ــن خ ــم، أو م يف حكمه

القائمــون عــى النشــاط الثقــايف واإلجتماعــي يف الكليــة، األمــر الــذي جعــل مــن مخرجــات 

الخدمــة المجتمعيــة للكليــة مثــااًل يحتــذى بــه وذلــك بحصــول الكليــة عــى المركــز األول 

عــى كليــات الجامعــة لمــدة 6 أعــوام متتاليــة يف مجــال الخدمــة المجتمعيــة. 

وختامــاً نســعد بالــدور الــذي تقــوم بــه الكليــة، وبالبرامــج والمنجــزات التــي تحققهــا عامــاً 

بعــد عــام، والتــي قــادت إىل حصــول الكليــة عــى اإلعتمــاد األكاديمــي الوطنــي مــن الهيئــة 

ــز  ــزو، وتمي ــهادة اآلي ــد ش ــي                    وتجدي ــاد األكاديم ــم واإلعتم ــة للتقوي الوطني

ــا  ــة، كم ــتوى الجامع ــى مس ــدارة ع ــز الص ــا لمرك ــة وتبوئه ــة المجتمعي ــة يف الخدم الكلي

نســعد بنهــج التطويــر المســتمر الــذي اختارتــه الكليــة والــذي يحقــق للكليــة المزيــد مــن 

 
عميد كلية المجتمع                                                                                                                             

أ.د. عبد الله بن عطية الزهراني

NCAAA

كلمة عميد الكلية



التقرير السنوي لكلية المجتمع بجامعة الملك سعود 1438 - 1439هـ

99

المنجــزات، والتــي كان مــن أحدثهــا موافقــة مجلــس الجامعــة الموقــر عــى كافــة الخطــط الدراســية المعدلــة، فضــاًل عــن الموافقــة عــى افتتــاح تخصــص الســكرتارية التنفيذيــة يف قســم العلــوم 

اإلداريــة، وطموحنــا يتجــاوز ذلــك إىل افتتــاح برامــج دراســية جديــدة، وتهيئــة الظــروف إلقامــة المزيــد مــن الشــراكات مــع مختلــف القطاعــات التنمويــة. واســأل اللــه تعــاىل بــأن يحقــق هــذا 

التقريــر مــا ُوضــع مــن أجلــه، وأن يقــدم صــورة متكاملــة عــن الكليــة ومنجزاتهــا.

ختاماً، نأمل أن يحقق هذا التقرير أهدافه، ونسعد ىف استقبال إستفسارتكم ومالحظاتكم عن طريق حسابات الكلية يف مواقع التواصل االجتماعى ) تويتر ، إيميل الكلية (

أو اإلتصال عى 0118058989 

والله الموفق،،،

كلية المجتمع بجامعة الملك سعود

 تقاطع طريق الجامعة مع طريق صالح الدين األيوبي / الملز  - الرياض

ص.ب. 28095 الرياض 11437

هاتف : 8058801

E-mail: dean_rcc@ksu.edu.sa

Twitter: @rccksu
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الرسالةالرؤية
الريادة يف التعليم

وخدمة المجتمع.

تقديــم برامــج تعليميــة متميــزة وإنتــاج 

بحــوث علميــة لتلبيــة احتياجــات ســوق 

العمــل، وخدمــة المجتمــع.

مقدمة تعريفية بالكلية

الطــالب  وقــدرات  ومهــارات  معــارف  تعزيــز   •

يجيــن. لخر وا

• التطويــر المســتمر لقــدرات ومهــارات أعضــاء هيئــة 

التدريــس.

• تطوير بيئة العمل الداخلية.

• بناء شراكة مجتمعية فاعلة.

• تنويع مصادر التمويل.

• بحث علمي متميز.

األهداف
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نشأة الكلية
أنشـــئت كليـــة المجتمـع بجامعة الملك سعود بقـرار مـن مجلـس الـوزراء الموقـر 

رقـــم )73( الصـــادر بتاريـــخ 1422/3/5هـ، ويوجد بالكلية أربعـــة أقســـام هـــي: 

قســـم العلــــوم اإلدارية، وقســــم علوم الحاسب، وقســــم العلــــوم الطبيعيــــة، 

وقســــم اآلداب والتربية والتربيـــة.

مدة الدراسة في الكلية
ــول  ــة فص ــن خمس ــع م ــة المجتم ــاد ىف كلي ــى المعت ــج الدراس ــون البرنام يتك

دراســية عــى األقــل يــدرس فيهــا الطالــب عــددًا مــن الســاعات المعتمــدة 

لغايــات التخــرج )75( ســاعة معتمــدة لتخصصــات العلــوم اإلداريــة و)73( ســاعة

معتمدة لتخصص علوم الحاسب.

مزايا الدراسة بالكلية	 
الدراسة ىف الكلية بدون رسوم.• 

تتميز برامج الكلية بأنها موائمة لإلحتياج الفعيل لسوق العمل.• 

قصر فترة الدراسة يف الكلية.• 

برامج الكلية 
المشــارك  درجــة  تســمى  أو  المتوســطة  العلميــة  الدرجــة  الكليــة  تمنــح 

)Associate Degree( وهــي درجــة تعــادل دبلــوم الكليــات المتوســطة، تقــدم 

الكليــة التخصصــات التطبيقيــة  التــى مــن شــأنها تلبيــة مــا يحتاجــه ســوق 

العمــل، ويتــم اقتــراح هــذه التخصصــات مــن قبــل مجالــس األقســام ومناقشــتها 

ــة  ــة اللجــان المتخصصــة بالجامع ــد توصي ــم تنفذهــا بع ــا، ويت ــة به والتوصي

وعرضها وإقرارها من مجلس الجامعة.
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مميزات الدراسة فى الكلية

أهداف البرنامج التأهيلي
تأهيل الطالب ىف التخصصات التى تحظى بقدر أكبر من االحتياج ىف سوق العمل.• 

إتاحة الفرصة لخريجي الثانوية العامة وطالب الجامعة، الذين لم يتمكنوا من • 

مواصلة دراستهم ألسباب أكاديمية، للحصول عى درجة علمية تؤهلهم وظيفياً.

الخطة الدراسية لبرامج الكلية
مــدة الدراســة ىف البرنامــج التأهيــيل ســنتان ونصــف وتتكــون الخطــة الدراســية 

اإلداريــة و  العلــوم  لتخصصــات  )75( ســاعة، معتمــدة  مــن  البرنامــج  لهــذا 

ــه  ــوم الحاســب، عــالوة  عــى مــا قــد يتطلب )73( ســاعة معتمــدة لتخصــص عل

ــة. ــة وتدريبي ــج إعدادي ــن برام التخصــص م

الخطط الدراسية لبرامج الكلية
ــاعة  ــية )75( س ــط الدراس ــون الخط ــف، وتتك ــنتان ونص ــة  س ــج الكلي ــة ىف برام ــدة الدراس م

ــب. ــوم الحاس ــص عل ــدة لتخص ــاعة معتم ــة و )73( س ــوم اإلداري ــات العل ــدة لتخصص معتم

برامج الكلية المطروحة
قسم علوم الحاسب  .1

أ. برنامج علوم الحاسب

2. قسم العلوم اإلدارية

أ. برنامج التسويق                                   ب. برنامج اإلدارة المالية والمصرفية

ج. برنامج إدارة الموارد البشرية                   د. برنامج أعمال التأمين

ه. السكرتارية التنفيذية

أما قسم اآلداب والتربية وقسم العلوم الطبيعية يف الكلية فهما من األقسام المساندة حالياً 

لقسمي العلوم اإلدارية وعلوم الحاسب من خالل تدريس الفصل األول المشترك وبعضاً من 

المقررات الدراسية. ويسعى قسم اآلداب والتربية وقسم العلوم الطبيعية يف الوقت الحاضر 

لطرح بعص التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
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1. أقامــت الكليــة  اللقــاء التعريفــي األول لعــام 1439/1438هـــ، وذلــك يــوم 

اإلثنيــن الموافــق 1438/12/27هـــ، برعايــة ســعادة األســتاذ الدكتــور/ عبداللــه 

بــن عطيــه الزهرانــي عميــد الكليــة وبحضــور الكليــة ورؤســاء األقســام، وأعضــاء 

هيئــة التدريــس، وجمــع مــن طــالب الكليــة.

02 إقامــة احتفــال بمناســبة الذكــرى الســابعة والثمانيــن لليــوم الوطنــي 

للمملكــة وذلــك صبــاح يــوم اإلثنيــن الموافق1439/1/5هـ ، وتضمــن االحتفال 

عــددًا مــن الفعاليــات والبرامــج المنوعــة لطــالب ومنســوبي الكليــة تعبيــرًا عــن 

فرحــة أبنــاء الوطــن بهــذه المناســبة العزيــزة عــى قلوبهــم.

3- اســتضافة ســعادة األســتاذ محمــد الســالم نائب مديــر العالقات العامــة بالبريد 

الســعودي للتحــدث عــن خصائــص الموظــف المثــايل مــن حيــث اإلنضباطيــة 

واإلنتاجيــة واألداء المتميــز ودور ذلــك يف تعزيــز منطلقــات برامــج التحــول 

الوطنــي 2020 لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 وذلــك يف 

ــج  ــي يف برام ــب الميدان ــرر التدري ــي للطــالب المســجلين يف مق ــاء التعريف اللق

قســم العلــوم اإلداريــة وذلــك يوم األحــد الموافــق 1439/1/19هـــ، وبحضور كل 

مــن ســعادة عميــد الكليــة األســتاذ الدكتــور عبداللــه الزهرانــي، وســعادة رؤســاء 

األقســام وعــددًا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وجمــع مــن الطــالب.

4- عقــد لقــاء بيــن طــالب الكليــة وممثــل عــن مبــادرة )فكــرة            (  

الوطنيــة برعايــه ســعادة األســتاذ الدكتــور/ عبداللــه بــن عطيــة الزهرانــي عميــد 

الكليــة، وذلــك يــوم األربعــاء 1439/2/12هـــ ، وقــد حضــر اللقــاء وكالء الكليــة 

ورؤســاء األقســام وعــددًا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة، وعــددًا كبيــرًا 

مــن الطــالب. وتجــدر اإلشــارة إىل أن مبــادرة )فكــرة         (  هــي مبــادرة وطنيــة 

ــي يف  ــول الرقم ــق التح ــاهم يف تحقي ــي تس ــة والت ــاريع الرقمي ــكار والمش لألف

ــدة  ــي الرائ ــكار الرقم ــز االبت ــد أفضــل مراك ــح أح ــا لتصب ــاء به ــة واإلرتق المملك

ــم تحقيقــاً لرؤيــة المملكــة 2030. حــول العال

05 اســتقبال فريــق مــن وحــدة إتقــان التابــع لوكالــة الجامعــة للتخطيــط 

والتطويــر يــوم الخميــس الموافق1439/3/12هـــ لإلطــالع عى انجــازات الكلية 

لمتطلبــات النظــام باإلضافــة إىل تبــادل اآلراء حــول بعــض النقــاط التــي مــن 

ــن  ــد األوىل بي ــة تع ــث أن الكلي ــه، حي ــين عمل ــام وتحس ــر النظ ــأنها تطوي ش

كليــات الجامعــة التــي أنهــت جميــع متطلبــات تجديــد اإلعتمــاد الوطنــي عبــر 

نظــام إتقــان وجميــع المتطلبــات بمــا يخــص إدارة البرامــج وإدارة المقــررات يف 

نظــام إدارة الجــودة يف الجامعــة                          

ــوم  6- إقامــة حفــل اإلســتقبال والترحيــب بأعضــاء  هيئــة التدريــس الجــدد ي

األربعــاء الموافــق 1439/5/14ه، ويأتــي هــذا الحفــل يف إطــار الجهــود الراميــة 

ــن  ــية وبي ــة التدريس ــاء الهيئ ــن أعض ــى م ــن القدام ــات بي ــق العالق إىل توثي Tech

Tech

.KSU - QMS

الزيارات واللقاءات والمشاركات

)
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ــات  ــد الحصــول عــى الدرج ــاث بع ــالد اإلبتع ــن ب ــادوا م ــن ع ــم مم ــدد منه الج

ــف التخصصــات.  ــة يف مختل العلمي

ــك  ــى للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ، وذل 7- إقامــة اللقــاء التعريفــى الثان

ــور/  ــتاذ الدكت ــعادة األس ــور س ــق 1439/5/5هـــ، بحض ــن المواف ــوم اإلثني ي

عبداللــه بــن عطيــه الزهرانــي عميــد كليــة المجتمــع ووكالء الكليــة ورؤســاء 

ــة. ــع مــن طــالب الكلي ــس، وجم ــة التدري األقســام، وأعضــاء هيئ

ــن  ــه ب ــور / عبدالل ــتاذ الدكت ــة بســعادة األس ــة ممثل ــن الكلي 8- بالشــراكة بي

عطيــة الزهرانــي والمديــر العــام لجمعيــة الوقــف الدكتــور / نايــف تــم تدشــين 

ــذى  ــن 1439/5/19 هـــ، وال ــوم اإلثني ــن ي ــل المتطوعي ــد لتأهي ــج راف برنام

يســتهدف  تأهيــل مجموعــة مــن طــالب الجامعــة وتزويدهــم بالمهــارات 

ــم  ــن تقدي ــا يتضم ــي. كم ــل التطوع ــة بالعم ــة ذات العالق ــة والقيادي اإلداري

مبــادرات علميــة تنفــذ مــن خــالل المتدربيــن بمــا يســاهم يف تأسيســهم 

ــة. ــة عالي ــة ومهني ــورة إحترافي ــة بص ــم المجتمعي لمبادراته

9- إقامــة »فعاليــة المشــي« وذلــك يــوم األربعــاء الموافــق 1439/5/21هـــ، 

لمكافحــة  الخليجيــة  والحملــة  المجتمــع  كليــة  بيــن  للشــراكة  كإمتــداد 

الســرطان. وشــارك يف هــذه الفعاليــة ســعادة األســتاذ الدكتــور عميــد الكليــة 

ومشــرف األنشــطة الطالبيــة ســعادة الدكتــور ســعد بــن بجــاد العتيبــي وعــدد 

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والطــالب إســهاماً يف رفــع الوعــي 

الصحــي بضــرورة وأهميــة اإللتــزام بنمــط الحيــاة الصحيــة، والــذي هــو مــن 

أســباب الوقايــة بــإذن اللــه مــن مــرض الســرطان، وقــد تمــت هــذه الفعاليــة 

ــة. ــة للكلي ــاحات الخارجي يف الس

10- أقامــت الكليــة تحــت رعايــة ســعادة األســتاذ الدكتــور عميــد الكليــة ورشــة 

عمــل ضمــن برنامــج رافــد يف الكليــة يــوم الخميــس 1439/5/22هـــ، لعــرض 

تجــارب شــبابية ملهمــة قدمهــا مجموعــة مــن رواد العمــل التطوعــي بهــدف 

تقديــم خبراتهــم يف مجــال العمــل التطوعــي وإبــراز الجوانــب اإليجابيــة التــي 

إســتفادوها مــن تجاربهــم والعقبــات التــي واجهوهــا وكيفيــة التغلــب عليهــا.

11- مشــاركة الكليــة بالحملــة الخليجيــة الثالثــة للتوعيــة بالســرطان 2018، 

التــي دشــنها صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبــد العزيــز 

أميــر منطقــة الريــاض بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي للســرطان، والــذي 

يصــادف الرابــع مــن فبرايــر مــن كل عــام. 

ــد وذلــك يــوم  12- اســتقبال وفــد مــن كليــة المجتمــع يف جامعــة الملــك خال

ــادل  األربعــاء الموافــق 1439/6/26هـــ لغايــات بنــاء العالقــات العلميــة وتب

ــا  ــة بم ــارب الكلي ــى تج ــالع ع ــة، واإلط ــات التعليمي ــن المؤسس ــرات بي الخب

يخــص اإلعتمــادات األكاديميــة. وقــد ضــم الوفــد كل مــن ســعادة عميــد 

ــر  والجــودة  ــع وســعادة وكيــل الكليــة للتطوي ــور أحمــد آل مري ــة الدكت الكلي

ــي.  ــد القحطان ــور محم الدكت
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13- إقامــة الحفــل الختامــي لبرنامــج التطــوع المتخصــص )مســار خدمــة ذوي 

اإلعاقــة( وذلــك يــوم األربعــاء الموافــق 1439/7/22هـــ، والــذي نفذتــه الكلية 

بشــراكة ودعــم مــن مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة ضمــن منحــة األميــرة صيتــة 

الدامــر لدعــم البرامــج التنمويــة.

14-  اســتضافة ســعادة العقيــد الدكتــور/ عبداللــه بــن فــازع القرنــي مديــر برامج 

الدبلومــات العليــا للمعهــد العــايل للدراســات األمنيــة، لتقديــم محاضــرة بعنــوان 

»وطنــي مســؤوليتي« وذلــك يــوم األحــد الموافــق 1439/7/22هـــ انطالقــاً من 

ســعي الكليــة لتنميــة الحــس الوطنــي لــدى الطــالب وزيــادة وعيهــم بالقضايــا 

التــي تمــس الوطــن ومقدراته.

15-  إقامــة الحفــل الختامــي لبرنامــج رافــد لتأهيــل المتطوعيــن برعايــة 

ــاء  ــوم األربع ــي ي ــه الزهران ــن عطي ــه ب ــور عبدالل ــة األســتاذ الدكت ــد الكلي عمي

1439/8/9هـــ، وذلــك يف قاعــة الفريــدة للمؤتمــرات يف مدينــة الريــاض.
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 قامت الكلية بتعديل هيكلها التنظيمى السابق لينسجم مع التوجيهات التنظيمية الجديدة للجامعة وعى النحو التاىل:

الهيكل التنظيمي للكلية 
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مجلس الكلية

       الفتــــــرة                       العدد

7 الفصل الدراسي األول  

9 الفصل الدراسي الثاني  

       المجموع                     16

يبين الجدول التايل عدد جلسات مجلس الكلية للعام الجامعي 1439/1438هـ :
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 منسوبي الكلية
يبين الجدول التالي عدد منسوبي الكلية للعام الجامعي 1439/1438هــ.

النسبة %العددصفة المنسوبين
62.2 %89أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

6.3 %9مبتعثين

31.5 %45موظفين

100 %143المجموع
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التـجهـيزات
   يف ضــوء انتقــال الكليــة إىل مبناهــا الجديــد الواقــع بالملــز عــى تقاطع طريق 

الجامعــة مــع طريــق صــالح الديــن األيوبي بدايــة العــام 1439/1438هـــ، قامت 

الكليــة بمتابعــة اســتكمال معظــم التجهيــزات يف المبنــى الجديــد حســبما 

ُخطــط لهــا، ويف ضــوء اإلمكانيــات المتاحــة عــى النحــو التــايل: 

1- مباني األقسام األكاديمية ووحدات الكلية:
تــم تجهيــز مبانــي الكليــة الرئيســة والبالــغ عددهــا )6( مبانــي بمــا فيهــا 

الوحــدات  وجميــع  األكاديميــة  األقســام  ومكاتــب  الدراســية  القاعــات 

ــات األقســام  ــات والســكرتارية وملحق ــات اإلجتماع ــة وقاع ــة بالكلي اإلداري

ــن  ــن خاصي ــز معملي ــة إىل تجهي ــا، باإلضاف ــل حاســب آيل وغيره ــن معام م

بشــؤون الطــالب بســعة إجماليــة )41 ( جهــاز حاســب آيل ليتمكــن الطــالب 

مــن اإلســتفادة مــن خدمــة االنترنــت لتســجيل المقــررات وتعديــل الجــداول 

ــة.  ــات الحــذف واإلضاف ــراءات عملي ــة إىل إج ــا باإلضاف الدراســية وطباعته

ــد عــن )300(  ــا يزي ــوي عــى م ــذي يحت ــة ال ــز مســرح الكلي ــم تجهي ــا ت كم

مقعــد لغايــات عقــد اللقــاءات مــع طــالب الكليــة، وإقامــة الفعاليــات 

ــة.  المتنوع

2- القاعات الدراسية:  
ــك  ــا، وذل ــة داخله ــات الالزم ــن االحتياج ــية وتأمي ــات الدراس ــز القاع ــم تجهي ت

إلســتيعاب األعــداد المتزايــدة مــن الطــالب، وجــاري العمــل عــى متابعــة 

تجهيــز القاعــات الدراســية الذكيــة المجهــزة بالوســائل الحديثــة المســاعدة 

لســير العمليــة التعليميــة ويبلــغ عــدد القاعــات الدراســية بالكليــة )34( قاعــة 

دراســية باإلضافــة إىل معامــل الحاســب اآليل والتــي يبلــغ عددهــا )15( معمــاًل 

ــكل  ــي بش ــرض المرئ ــزة الع ــل أجه ــن عم ــد م ــاء، والتأك ــدًا للفيزي ــاًل واح ومعم

ــرات. ــل والمختب ــدة المعام ــن وح ــة م ــد، وبمتابع جي
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3- مكتبة الكلية: 
1- تتبع مكتبة الكلية لمكتبة الملك سلمان المركزية بالجامعة.

2- تــم التأكــد مــن جاهزيــة قاعــة البحــث باإلنترنــت وقــد تــم تزويدهــا بـــ 

)15( جهــاز حاســب آيل ليســتفيد منهــا الطالــب وعضــو هيئــة التدريــس يف 

البحــث واإلطــالع. 

3- تــم التأكــد مــن جاهزيــة عــدد )15( طاولــة للقــراءة والبحــث يف مــكان 

ــر  ــة إىل توفي ــد، باإلضاف ــٍت واح ــتفيدًا يف وق ــعة )60( مس ــص وبس مخص

مــكان للجلــوس بالقــرب مــن األرفــف.

.

4- وحدة السالمة واألمن الجامعي:  
• تــم تجهيــز مواقــف مخصصــة لــذوي اإلحتياجــات الخاصــة تحــت مســمى 

»أصحــاب الهمــم « داخــل الكليــة لتســهيل حضورهــم للكليــة دون عوائــق.

ــر احتياجــات الســالمة  ــع الجهــة المختصــة بشــأن توفي ــم التنســيق م • ت

للطــالب.

•تتابــع وحــدة الســالمة واألمــن الجامعــي تجهيــزات الســامة بالكليــة مــن 

مخــارج الطــوارئ وطفايــات الحريــق وكاشــف الدخــان واللوحــات اإلرشــادية 

الســالمة.
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الصفحاتالعددسنة النشراسم المجلة / المؤتمرالمؤلفونعنوان البحثت

1

 Voice Quality for Internet

 Protocol Based on Neural

Network Model,

 Hassan Al-Wahshat,

Mohammed Al-Maitah

 Journal of Signal and

Information Processing
201741-8

2
 Arttificial intelligent technology

for safe driver assistance system

 Takialdin, Mohammed

Al-Maitah

 International journal

 of computer aided

 enginnering and

technology

201841-11

3

 Use of E-Learning by University

 Students in Malaysian Higher

 Educational Institutions: A Case

in Universiti Teknologi Malaysia

 Waleed Mugahed Al-Rahmi ,
 Norma Alias , Mohd Shahizan

  Othman, Ahmed Ibrahim Alzahrani
 Osama Alfarraj, Ali Ali Saged , And

 Nur Shamsiah Abdul Rahman

IEEE Access201861236 - 1248

أواًل:- النشر العلمي  
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الصفحاتالعددسنة النشراسم المجلة / المؤتمرالمؤلفونعنوان البحثت

4

 Factors attracting online

 consumers to choose e-Malls for

e-procurement in Saudi Arabia

 Adel A. Bahaddad, Steve
 Drew,Luke Houghtoni &Osama

Abdulaziz Alfarraj Enterprise Information

 Systems
2018 12856-887

5

 Cloud Computing Fitness for

 E-Government Implementation:

Importance-Performance Analysis

 Fathey Mohammed,

 Ahmed Ibrahim

 Alzahrani ,Osama

 Alfarraj, And Othman

Ibrahim

 IEEE Access
201761236 - 1248
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الصفحاتالعددسنة النشراسم المجلة / المؤتمرالمؤلفونعنوان البحثت

6

 A Multi Criteria-Based

 Approach for Virtual Machines

 Consolidation to Save Electrical

Power in Cloud Data Centers

Mohammed AmoonIEEE Access2018624110 - 24117

7
 A Green Energy-Efficient

Scheduler for Cloud Data Centers

 Mohammed Amoon

and Tarek E. El. Tobely

 Cluster Computing-The

 Journal of Networks,

 Software Tools and

Applications

2018OnlineOnline

8

 An Efficient Cost-based Algorithm

 for Scheduling Workflow Tasks in

Cloud Computing Systems

 Mohammed Amoon,

 Nirmeen El-Bahnasawy

and Mai ElKazaz

 Neural Computing and

Applications
2018OnlineOnline
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الصفحاتالعددسنة النشراسم المجلة / المؤتمرالمؤلفونعنوان البحثت

9

 LoTAD: long-term traffic anomaly

 detection based on crowdsourced

bus trajectory data 

 X Kong, X Song, F Xia,

H Guo, J Wang, A Tolba
World Wide Web201821825-847

10

 Design and performance

 evaluation of mixed multicast

 architecture for internet of things

environment

O Said, A Tolba
 The Journal of

Supercomputing
2018743295–3328

11

 Implicit multi-feature learning

 for dynamic time series

 prediction of the impact of

institutions 

 X Bai, F Zhang, J Hou, F

Xia, A Tolba, E Elashkar
IEEE ACCESS20175

16372-

16382
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الصفحاتالعددسنة النشراسم المجلة / المؤتمرالمؤلفونعنوان البحثت

12

 Montreal Imaging Stress Task

 Based Human Stress and Strain

 Analysis Using Image Processing

Techniques 

A Tolba, Z Al-

 Makhadmeh, A

Hussein 

 Journal of Medical

 Imaging and Health

 Informatics

20188775-780

13

 Engineering molecular

 communications integrated with

 carbon nanotubes in neural sensor

nanonetworks 

 SMA El-atty, KA Lizos,

 ZM Gharsseldien, A

Tolba, ZAL Makhadmeh

IET Nanobiotechnology201712201-210

14

 A DEMATEL method in

 identifying design requirements

 for mobile environments:

students’ perspectives.

 Alzahrani, A. I.,

 Al-Samarraie, H.,

 Eldenfria, A., &

Alalwan, N

 Journal of Computing in

Higher Education,
2018

Published 

online March 

2018

1-23
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الصفحاتالعددسنة النشراسم المجلة / المؤتمرالمؤلفونعنوان البحثت

15

 Personality and individual

 differences: the potential of using

 preferences for visual stimuli to

predict the Big Five traits

 Al-Samarraie, H.,

 Sarsam, S. M.,

 Alzahrani, A. I., &

Alalwan, N.

Cognition, Technology & Work201820337-349

16

 Sociotechnical Factors in the

 Endorsement of Government

E-transaction

Dr. Fayez AlQahtani
 Journal of Global Information

Management
20182718

17
 The Application of the Internet of

Things in Healthcare
Dr. Fayez AlQahtani

 International Journal of

Computer Applications
20181812

18

 Developing an Information

 Security Policy: A Case Study

Approach

Dr. Fayez AlQahtani

 Information Systems

 International Conference,

Springer

2017710
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ثانيًا:- المؤلفات وترجمة الكتب العلمية 

اسم الناشر وسنة النشرالمؤلفونعنوان الكتاب ت
في حالة الترجمة

الحالةتاريخ العقد المترجمون

---تحت التاليفد. عبدالعزيز العريفياألمن السيبراني1
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نوعمكانهتاريخهالمؤتمرت
عضو هيئة التدريس 

المشارك

1Future Technologies Conferenceد. محمد المعايطةبحثكندا13-2018/11/14م

د.عبدالعزيز العريفيعضو مشاركجامعة الملك سعود1-1439/6/5هـملتقى البحث العلمي2

3
Information Systems International 

Conference
د. فائز حسين القحطانيمقدم بحثNovemberBali, 2017م 

ثالثًا:- المشاركة في المؤتمرات
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عضو هيئة التدريس المشاركالجهة المنظمةمكانهاتاريخهاعنوان الورشة / الندوة

Competencies of professional teachingجامعه الملك سعود2018/3/7م
وكالة الجامعة للتطوير 

والجودة
د.محمد المعايطة

ورشة عمل تنشيطية ألعضاء مجلس 

المقومين المعتمدين بالجامعة
1439/5/29هـ

فندق كورت يارد ماريوت 

بالرياض
د.محمد المعايطةعمادة التطوير والجودة

إعداد المقومين وفق نظام الجامعة إلدارة 

الجودة
د.ظافر المخادمةعمادة تطوير المهاراتجامعه الملك سعود16-1439/2/18هـ

إعداد المقومين وفق نظام الجامعة إلدارة 

الجودة
د.ظافر المخادمةعمادة تطوير المهاراتجامعه الملك سعود3-1439/3/5هـ

ورشة عمل تنشيطية ألعضاء مجلس 

المقومين المعتمدين بالجامعة
1439/5/29هـ

فندق كورت يارد ماريوت 

بالرياض
د.ظافر المخادمةعمادة التطوير والجودة

إعداد المقومين وفق نظام الجامعة إلدارة 

الجودة
د.أسامة الفراجعمادة تطوير المهاراتجامعه الملك سعود16-1439/2/18هـ

إعداد المقومين وفق نظام الجامعة إلدارة 

الجودة
د. أسامة الفراجعمادة تطوير المهاراتجامعه الملك سعود3-1439/3/5هـ

ورشة عمل تنشيطية ألعضاء مجلس 

المقومين المعتمدين بالجامعة
1439/5/29هـ

فندق كورت يارد ماريوت 

بالرياض
د. أسامة الفراجعمادة التطوير والجودة

رابعا:- المشاركة في ورش العمل
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رابعًا- المشاركة في ورش العمل
عضو هيئة التدريس المشاركالجهة المنظمةمكانهاتاريخهاعنوان الورشة / الندوة

د. محمد آمونعمادة تطوير المهاراتجامعه الملك سعود16-1439/2/18هـإعداد المقومين وفق نظام الجامعة إلدارة الجودة

د. محمد آمونعمادة تطوير المهاراتجامعه الملك سعود3-1439/3/5هـإعداد المقومين وفق نظام الجامعة إلدارة الجودة

ورشة عمل تنشيطية ألعضاء مجلس المقومين 

المعتمدين بالجامعة
1439/5/29هـ

فندق كورت يارد ماريوت 

بالرياض
د. محمد آمونعمادة التطوير والجودة

د. احمد الزعبيعمادة تطوير المهاراتجامعه الملك سعود16-1439/2/18هـإعداد المقومين وفق نظام الجامعة إلدارة الجودة

د. احمد الزعبيعمادة تطوير المهاراتجامعه الملك سعود3-1439/3/5هـإعداد المقومين وفق نظام الجامعة إلدارة الجودة

ورشة عمل تنشيطية ألعضاء مجلس المقومين 

المعتمدين بالجامعة
1439/5/29هـ

فندق كورت يارد ماريوت 

بالرياض
د. احمد الزعبيعمادة التطوير والجودة

تنشيط العملية التعليمية وإكسابهم أحدث 

المهارات يف مجال التدريس الجامعي
أ.مراد ابوعمهعمادة تطوير المهاراتجامعه الملك سعود1439/1/11هـ

معايير تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية 

السنوي
2018/3/18م

قاعة الدرعية- جامعة 

الملك سعود

وكالة الجامعة للدرسات 

العليا والبحث العلمي 
أ. د تركي التميم

نتائج معايير تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية 

السنوي
أ.د تركي التميمإدارة الجمعيات العلميةفندق كراون بالزا-الرياض2018/4/4م

د. عبدالعزيز العريفيعمادة البحث العلميعمادة البحث العلمي1439هـاللقاء الخاص بمديري المراكز البحثية 1

د. عبدالعزيز العريفيعمادة البحث العلميعمادة البحث العلمي1439هـاللقاء الخاص بمديري المراكز البحثية 2
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خامسًا:- الدورات التدريبية 
جميع أعضاء القسم

الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةت
وحدة التطوير والجودةكلية المجتمع1439/8/1هـساعتينالتخزين السحابي1

د. أسامة الفراج
الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةت

هيئة تقويم التعليمالرياض2018/5/1م3 أيامتأهيل المراجعين لإلطار السعودي للمؤهالت1

2Social Engineerning for Penetration Testers15-2018/7/16ميومينWashington DC USThe SANS Institute

3Board of Assessors for KSU15-2017/11/7م3 أيامking Saud University
The Deanship of Skills 

Development

4Board of Assessors for KSU 35-2017/11/7م3 أيامking Saud University
 The Deanship of Skills

Development

5Standards of the NCAAA8-2017/11/9ميومينking Saud University
 The Deanship of Skills

Development

6Board of Assessors for KSU 221-2017/11/23م3 أيامking Saud University
 The Deanship of Skills

Development

عنوان الدورة

عنوان الدورة
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عنوان الدورةت
 مدة

الدورة
الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخها

1
 تأهيل المراجعين لإلطار السعودي

للمؤهالت
هيئة تقويم التعليمالرياض2018/5/1م3 أيام

2Board of Assessors for KSU5-32017/11/7 أيامKing Saud University
The Deanship of Skills 

Development

3Board of Assessors for KSU5-2017/11/7يومينKing Saud University
The Deanship of Skills 

Development

4Standards of the NCAAA8-2017/11/9يومينKing Saud University
The Deanship of Skills 

Development

5Board of Assessors for KSU21-32017/11/23 أيامKing Saud University
The Deanship of Skills 

Development

د. أحمد الزعبي

م

م

م

م
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د. محمد آمون

مدة عنوان الدورةت
مكان تاريخهاالدورة

الجهة المنظمةانعقادها

جامعة المنوفية10-2018/6/11م15 ساعةإتخاذ القرارات وحل المشكالت1
المركز الدويل لتنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس

جامعة المنوفية2-3/ 7 / 2018م15 ساعةإدارة األزمات والكوارث2
المركز الدويل لتنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس

جامعة المنوفية12-2018/8/13م15 ساعةاخالقيات البحث العلمي3
المركز الدويل لتنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس

جامعة المنوفية14-2018/8/15م15 ساعةمهارات استخدام الخرائط الذهنية4
المركز الدويل لتنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس

د. عمرو طلبة
الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةعنوان الدورةت
جامعة الملك سعودعمادة تطوير المهارات 9-1439/3/11هـ3 أيامتأهيل مراجعين داخليين معتمدين1
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د. أحمد الزهراني
الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةعنوان الدورة

 Cyber Security: Internet Security and Ethical

Hacking
ليستر -بريطانيا1-2018/7/2يومين

 Cyber Technology

 Institute, De Montfort

University

الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةعنوان الدورة

Basics of Academic Leadership2018يومينKing Saud UniversityDSD

Work Stress Management2018يومKing Saud UniversityDSD

Strategic Thinking and Planning2018يومينKing Saud UniversityDSD

Scientific Supervision for High Degree Student2018يومKing Saud UniversityDSD

Cloud Security Fundamental2018يومينUSA- OrlandoSANS

د. عبدالعزيز العريفي

م
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التاريخ المسؤول الفعالية ت

1439/2/11هـ لجنة األنشطة بقسم علوم الحاسب اللقاء التعريفي بمبادرة فكرة 1

1439/5/22هــ لجنة تطوير محتويات التعلم تجربة تصميم وسائل تعليمية 2

1439/6/26هـ أ. سعد العتيبي محاضرة بعنوان "مقدمة إىل نماذج المواضيع" 3

1439/6/29هـ لجنة الخطط الدراسية األمن السيبراني 4

1439/7/22هـ أ. مراد أبو عمه
 Framework for a mass national" محاضرة بعنوان

" network  scan
5

1439/8/23هـ د. احمد الزعبي ورشة عمل ملف المقرر باستخدام نظام التخزين السحابي 6

سادسًا:- فعاليات نظمها القسم 
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• عقد لقاء رئيس القسم مع طالب القسم.

• اجتماع تمهيدي إلعداد طالب التخصص لبداية الفصل الدراسي.

• عقد ورشة للطالب للتوعية بأهمية اإلرشاد األكاديمي.

• عقد محاضرة للطالب لشرح دور المرشد األكاديمي ولجنة اإلستشارة األكاديمية.

• إعداد محاضرة االستعداد لإلمتحانات النهائية وكيفية التحضير لها.

سابعًا:- أنشطة لها عالقة بالطالب 
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الجهةعنوان البحثاسم المحكمت

د.محمد المعايطة1
 Novel Compact Harmonic-rejected Ring Resonator Based Band

Pass Filter, Scientific research publishing
Journal of Scientific Research

د. محمد آمون2
 Fault-Tolerant Scheduling for Hybrid Real-Time Tasks Based on

CPB Model in Cloud
IEEE Access Journal

د. عبدالعزيز العريفي3

 Towards Implementation of Process and Product Quality

 Assurance Process Area for Saudi Arabian Small and Medium

Sized Software Development Organizations

IEEE Access

د. أحمد الزهراني4
 Empirical Study of How Social Influence Impact Customer

Satisfaction in Social Commerce Sites

 International Conference of Reliable

 Information and Communication

Technology

د. أحمد الزهراني5

 Towards the Development of a Citizens’ Trust Model in Using

 Social Media For e-government Services: The Context of

Pakistan

 International Conference of Reliable

 Information and Communication

Technology

د. أسامة الفراج 6
 A Hybrid Random-Walk Based Web Service Recommendation

Enhanced by Matrix Factorization

 The 15th International Conference on

e-Business Engineering 2018

د. أسامة الفراج 7
 Cloud Service Composition with Multiple QoS Constraints for

Manufacturing Resource

 The 15th International Conference on

e-Business Engineering 2018

ثامنا:- تحكيم بحوث



التقرير السنوي لكلية المجتمع بجامعة الملك سعود 1438 - 1439هـ

40

تاسعًا:- إسهامات أو إنجازات أخرى قام بها بعض أعضاء القسم

0 متابعة متطلبات الجودة للقسم.

0 إعــداد تقريــر الــرد عــى مالحظــات الهيئــة الوطنيــة لإلعتمــاد األكاديمــي 

بمــا يخــص برنامــج علــوم الحاســب.

0 اإلشــراف عــى المرحلــة األوىل مــن مشــروع التخزيــن الســحابي للقســم 

)مرحلــة ملــف المقــرر( وذلــك لجميــع أعضــاء القســم.

0 المساعدة باإلستشارات لمشروع نظام إدارة الجودة إتقان يف الجامعة.

0 المشاركة يف إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية.

0 المشــاركة يف إعــداد تقريــر مرئيــات حــول رؤيــة ورســالة وأهــداف كليــة 

المجتمــع بالدوادمــي بجامعــة شــقراء بالتعــاون مــع وكالــة الكليــة للتطويــر 

والجــودة. 

0 تحديــث نظــام إدارة الجــودة بالكليــة ليتوافــق مــع المواصفــة القياســية 

ــزو 9001:2015. للآلي

0 تطويــر محتويــات التعلــم الرقمــي للقســم. تطويــر مقاطــع الفيديــو 

التعليميــة لمنتجــات Microsoft مثــل Windows 10 و Word 2016 و 

ذلــك. إىل  ومــا   PowerPoint 2016

ــر مقاطــع  ــك تطوي ــم الرقمــي للقســم بمــا يف ذل ــر محتويــات التعل 0 تطوي

. VB.NET ــات ــة لمنتج ــو التعليمي الفيدي

تعلــم  الدعــم يف  لتقديــم  القســم  طــالب  مــن  بطلــب  إجتمــاع  عقــد   0

الحاســب. وتجميــع  التقنيــة  المصطلحــات 

0 إقامة دورة يف إختيار قطع أجهزة الكمبيوتر المناسبة وتجميعها.

0 إرشــاد الطــالب يف اختيــار الــدورات التدريبــة المتخصصــة )شــبكات - أمــن 

الحاســوب - برمجــة(.

0 عقــد جلســات باللغــة اإلنجليزيــة مــع طــالب القســم وذلــك لتنميــة وتطوير 

مهــارات الطــالب يف هــذه اللغة.

0 تطوير وتعديل الخطة الدراسية لبرنامج علوم الحاسب.

ــن  ــل األم ــم ) مث ــدة للقس ــة جدي ــج تخصصي ــتحداث برام ــى إس ــل ع 0 العم

الســيبراني و تقنيــات الجرافيــك (
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الصفحاتالعددسنة النشراسم المجلة / المؤتمرالمؤلفونعنوان البحثت

1

Corporate Governance as A moderator between 

Strategic Management Accounting and Firm 

Performance: Empirical Evidence

 Dr. Ahmad

Alamri

 Research Journal of Finance

and Accounting
2018944-30

2

Strategic Management Accounting and the 

Dimensions of Competitive Advantage: Testing 

the Associations in Saudi Industrial Sector

 Dr. Ahmad

Alamri

 International Journal of

 Academic Research in

 Accounting, Finance and

Management Sciences

2018864-48

3
Impact of Corruption on Economic 

Development: Case of Tunisia

 Mr. Azooz

Zouaoui

 Applied Mathematics &

Information Sciences
201812468-461

4

 The Relationship Between Self-Regulated

 Learning and Academic Achievement for a

 Sample of Community College Students at King

Saud University

 Mr. Riyad

Tohmaz
Education Journal2017637-28

5
 Involvement of Employees toward Effectiveness

of Teamwork in Global Settings: A Case Study
20183مالمجلة العربية لإلدارةد. عالء شكري

بانتظار 

صدور العدد

أواًل:- النشر العلمي  

م

م

م

م
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أواًل- النشر العلمي  

الصفحاتالعددسنة النشراسم المجلة / المؤتمرالمؤلفونعنوان البحثت

6

 أثر هيكل الملكية عى العالقة بين هيكل رأس المال

 واألداء المايل: دراسة تطبيقية يف السوق المايل

السعودي

151-20182166مالمجلة العربية لإلدارةد. أحمد العامري

7

 المواءمة العمودية واألفقية للمحاسبة اإلدارية

 اإلستراتيجية واألداء المايل يف بيئة األعمال السعودية

المعاصرة

د. أحمد العامري
مجلة جامعة الشارقة للعلوم 

االنسانية اإلجتماعية
201814م

بانتظار 

صدور العدد

8
 أثر المسؤولية اإلجتماعية عى القدرة التنافسية لشركات

التأمين السعودية: دراسة تطبيقية

د. عالء شكري؛ 

د.السيد االشقر

المجلة العلمية، كلية التجارة، 

جامعة بنها، مصر
2018م

مقبول 

للنشر
-
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ثانيًا:- المؤلفات وترجمة الكتب العلمية 

اسم الناشر وسنة المؤلفونعنوان الكتاب ت
النشر

في حالة الترجمة
الحالةتاريخ العقد المترجمون

1

رياضيات التمويل واالستثمار 

)المفاهيم العلمية والتطبيقات 

العملية(

د. السيد األشقر، د. عالء 

شكري
---تحت الطبع

---تحت الطبعد. عالء شكريالعالقات العامة2

أساسيات علم االقتصاد3
د. عبد الله المالكي و  أ.د 

محمد حامد عبد الله
---تحت التحكيم

---تحت اإلعدادأ.د. أحمد المزارياإلدارة المالية المتقدمة4

التحليل الكمي يف اإلدارة5
د. السيد األشقر، د. عالء 

شكري
---تحت اإلعداد
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ثالثًا:- المشاركة في الندوات والمؤتمرات
1- حضــور د. عبــد اللــه المالكــي، لقــاء وفــد صنــدوق النقــد الــدويل مــع ادارة مجلــس 

جمعيــة اإلقتصــاد الســعودية وأعضــاء الجمعيــة الــذي عقــد يف مقــر الجمعيــة بكليــة 

ــوم  ــة ي ــادة الرابع ــاق اإلقتصــاد الســعودي الم ــة لمناقشــة آف ــال بالجامع إدارة االعم

الخميــس 1 محــرم 1439هـــ..

2-حضــور د. الســيد األشــقر، ود. محمــد شــرقاوي، نــدوة » إدارة الخطــر وســوق التأميــن 

الســعودي«، نــادي التأميــن وإدارة المخاطــر بكليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة 

بجامعــة اإلمــام بالتعــاون مــع الغرفــة التجاريــة الصناعيــة يف الريــاض ومركــز علــوم 

ــا المهنــدس ســامي العــيل، 2018/2/18م. الوثائــق يقدمه

3-حضــور كال مــن د. عــالء شــكري ود. الســيد األشــقر ود. المهــدي الحجــري »المؤتمــر 

العالمــي الثانــي لحلــول القيــادة والســيطرة – التحالف ضد اإلرهاب – االســتراتيجيات 

والقــدرات«، بجامعــة الملــك ســعود يف الفتــرة 27- 29  محــرم 1439هـــ..
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رابعًا:- المشاركة في ورش العمل

الجهةالتاريخاسم الورشةعنوان الورشة / الندوةم

وحدة التطوير والجودةشعبان 1439هالتخزين السحابيجميع أعضاء القسم1

جميع أعضاء القسم2
كيفية التعامل موقع التعلم اإللكتروني

LMS
وحدة التطوير والجودةمحرم 1439هـ

قسم العلوم اإلداريةرجب 1439هضريبة القيمة المضافةجميع أعضاء القسم3

كلية المجتمع1439/5/5هأهدف الميثاق الوظيفي للعام الجامعى 1438 هـ    جميع أعضاء القسم4

أ. د/عطية محمد جلول5
 تحكيم البرامج األكاديمية بمشروع التحول البرامجي

لجامعة الطائف 2017-2018م
جامعة الطائف2-5 رمضان 1439هـ

أ. جعفر سعيد أبو عقاب6
 ورشة  تحديد االحتياجات التدريبة للمتطوعين يف مسار

خدمة أصحاب الهمم
رمضان/1438هـ

 جامعة الملك سعود-كلية

المجتمع
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د. أحمد العامري

الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةعنوان الدورةت

1Board of Assessors for KSUجامعة الملك سعودجامعة الملك سعود2017/12/5م3 ايام

2
تأهيل المراجعين لإلطار 

السعودي للمؤهالت
هيئة تقويم التعليمهيئة تقويم التعليم2018/5/1م3 أيام

 د. فارس الديك

الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةعنوان الدورةت

1
دورة اإلدارة اإلحترافية للمشاريع  

PMP
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1-1439/3/5هـ5 أيام

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود24-1439/3/25هـيوميندورة التدريس الجامعي الفعال2

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/4/30هـيومدورة تطوير الملف التدريسي3

خامسًا:- الدورات التدريبية
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    د. عالء شكري

الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةعنوان الدورةت

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/1/18هـيومنظريات التعلم1-

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/1/27هـيومبيئة التعلم اآلمنة والمريحة2-

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/2/6هـيومكفايات التدريس االحترايف3-

-4
برنامج كمتازيا 

)CamtasiaStudio(
عمادة تطوير المهاراتمنصة التدريب اإللكتروني بجامعة المك سعود

-5

نظام إدارة التعلم 

)نسخة اعضاء 

هيئة التدريس(

عمادة تطوير المهاراتمنصة التدريب اإللكتروني بجامعة المك سعود
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د. أحمد المزاري

الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةعنوان الدورةت

1
دراسة الجدوى المالية 

للمشاريع البحثية
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/3/17هيوم واحد

  د. السيد االشقر

مدة عنوان الدورةت
الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهاالدورة

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/1/18هـيومنظريات التعلم1

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/1/27هـيومبيئة التعلم اآلمنة والمريحة2

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/2/6هـيومكفايات التدريس اإلحترايف3

4)CamtasiaStudio( عمادة تطوير المهاراتمنصة التدريب اإللكتروني بجامعة المك سعودبرنامج كمتازيا

5
نظام إدارة التعلم )نسخة أعضاء هيئة 

التدريس(
عمادة تطوير المهاراتمنصة التدريب اإللكتروني بجامعة المك سعود



التقرير السنوي لكلية المجتمع بجامعة الملك سعود 1438 - 1439هـ

50

 د. المهدي الحجري

الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةعنوان الدورةت

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/1/18هـيومنظريات التعلم 10

2
تقديم البحوث والملصقات 

يف المؤتمرات
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/1/25هـيوم

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/1/27هـيومبيئة التعلم اآلمنة والمريحة3

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/2/6هـيومكفايات التدريس االحترايف4

5

إنشاء نظام للجودة 

والتدقيق الداخيل يف األقسام 

األكاديمية

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود9-1439/2/10هـيومين
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 د. المهدي الحجري

الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةعنوان الدورةت

6
مؤشرات األداء الرئيسية للجامعة 

والمقارنات المرجعية
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود12-1439/2/13هـيومين

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/2/16هـيومبناء وإدارة فريق العمل7

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/2/23هـيومالتغذية الراجعة أداة تعلم أفضل8

9
تطبيقات حول استخدام أدوات 

الويب 2.0 التعليمية
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/2/24هـيوم

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/2/27هـيوممهارات إدارة الوقت 10
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            د. المهدي الحجري

الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةعنوان الدورةت

11
إعداد الدراسة 

الذاتية
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود3-1439/3/4هـيومين

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود22-1439/3/23هـيومين12

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود6-1439/4/7هـيومين13

14
معايير المواصفات الدولية 

آيزو 9001:2015
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود23-1439/7/25هـ3 أيام

توصيف وتقرير البرنامج 

األكاديمي

توصيف وتقرير المقررات 

الدراسية
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أ. جعفر ابو عقاب

الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةعنوان الدورةت

1
مساعدة الطالب عى التفكير 

الناقد
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/3/12هـ5 ساعات

2Perzi عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/3/18هـ10 ساعاتبرنامج العروض التقديمية

3
تصميم وإدارة المواقع 

اإللكترونية
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود25-1439/3/26هـ10 ساعات

4
التعلم باستخدام استراتيجية حل 

المشكالت
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/5/15هـ5 ساعات 

   أ. سليمان الشبانات

الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةعنوان الدورةت

1
كتابة الخطة البحثية للماجستير 

والدكتوراه
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود2-1439/2/3هـيومين

2
التحليل اإلحصائي باستخدام 

SPSS
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود11-1439/2/13هـ3 أيام

3
النشر العلمي بالدوريات العالمية 

ISI
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود13-1439/5/14هـيومين
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سادسًا:- تدريب طالب القسم

1. د.أحمــد العامــري، تقديــم دورة تدريبيــة لطــالب القســم بعنــوان » فــن إدارة 

الميزانيــة الخاصــة “بواقــع خمــس ســاعات، 1439هـــ.

ــوان »اإلســتعداد  2. أ.ريــاض طهمــاز، عقــد دورة تدريبيــة لطــالب الجامعــة بعن

الوظيفــي والتوجــه لســوق العمــل«، بمكتبــة الملــك ســلمان المركزيــة بجامعــة 

ــدور الســادس، يــوم الثالثــاء الموافــق 1439/5/27ه. الملــك ســعود، ال

3. د. محمــد المومنــي، إعــداد وتنفيــذ دورة بعنــوان »اســتخدام إكســل يف التحليل 

المــايل« لطــالب تخصــص االدارة الماليــة يف كليــة المجتمــع بالريــاض مــن خــالل 

وحــدة التدريــب والتوظيــف المســاندة يف كليــة المجتمع بالريــاض، 1439ه.

4. أ. نوفــل الزريبــي، تقديــم دورة )اإلرشــاد األكاديمــي(، يف بدايــة العــام الدراســي 

1438-1439ه.

5. أ. نوفل الزريبي، تقديم دورة )مهارات البحث عن وظيفة(، 1439ه.

6. د. عــالء شــكري، تنفيــذ دورة تدريبيــة لطــالب الكليــة بعنــوان »تنميــة 

المهــارات الوظيفيــة« وحــدة التدريــب والتوظيــف المســاندة بالكليــة 1439هـــ..

7. د. محمــد شــرقاوي، دورة تدريبيــة للطــالب بعنــوان »تطبيقــات عــى الحاســب 

اآليل لطــالب التأميــن«، 1439ه.

8. د. المهــدي الحجــري، تقديــم دورة »مهــارات التكيــف الوظيفــي والتعامــل مــع 

ضغــوط العمــل«، 1438/6/15ه.

9. د. محمــد شــرقاوي، د. الســيد األشــقر، المســاهمة واإلعــداد يف تنفيــذ محاضــرة 

لطــالب تخصــص إدارة أعمــال التأميــن بمقــر شــركة مــالذ للتأميــن وإعــادة 

التأميــن التعاونــي بعنــوان »هيــكل ســوق التأميــن الســعودي«، وقــام بتقديــم 

ــات العامــة بالشــركة(  ــاب التأمين ــر اكتت ــد حســن )مدي المحاضــرة األســتاذ / خال

وتــم تســليم شــهادة حضــور لــكل الطــالب الحاضريــن مــن التخصــص كمشــاركة 

مجتمعيــة بيــن الشــركة والكليــة
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سابعا:- فعاليات نظمها القسم

ــي لطــالب القســم بحضــور أ.د.  ــة التدريــب الميدان 1. لقــاء تعريفــي بآلي

عبــد اللــه الزهرانــي – عميــد الكليــة، ود. أحمــد العامــري - رئيــس القســم- 

وبحضــور جميــع أعضــاء قســم العلــوم اإلداريــة، وجمــع مــن الطــالب 

ــي. ــب الميدان ــرر التدري المســجلين لمق

العلــوم  2. نظــم القســم لقــاء تعريفــي بمســمى »تخصصــات قســم 

االداريــة« مــع طــالب الفصــل األول المشــترك وألقــى المحاضــرة منســقين 

التخصصــات بحضــور الدكتــور أحمــد بــن محمــد العامــري –رئيــس القســم.

3. نظــم قســم العلــوم اإلداريــة محاضــرة بعنــوان »مشــاكل البحــث 

العلمــي« وألقاهــا أ. د أحمــد المــزاري بكليــة المجتمــع وبحضــور عــدد مــن 

ــم. ــن يف حكمه ــس وم ــة التدري ــاء هيئ أعض

4. نظــم قســم العلــوم اإلداريــة محاضــرة بعنــوان »إدارة المشــروعات 

الصغيــرة« وألقاهــا أ. جعفــر أبــو عقــاب بكليــة المجتمــع وبحضــور عــدد 

ــة. مــن طــالب الكلي

ــك لبحــث مشــاكل  5. نظــم القســم عــدة لقــاءات مــع طــالب القســم وذل

الطــالب وحلهــا.
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ثامنًا:- جوائز وتقديرات للقسم وخطابات شكر ألعضاء هيئة التدريس
1.تسلم سعادة  الدكتور . عبد الله المالكي، درع تكريم من سعادة األستاذ الدكتور عميد الكلية.
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 تاسعًا:- اسهامات أو انجازات أخرى قام بها القسم
1. قامــت لجنــة التدريــب الميدانــي برئاســة أ.حمــد المســعد بالتفــاوض 

واإلتفــاق مــع شــركات وجهــات حكوميــة لتدريــب طــالب قســم العلــوم 

اإلداريــة.

2. تقــدم د. محمــد شــرقاوي، بفكــرة مشــروع »مستشــارك التأمينــي« لســعادة 

قســم العلــوم اإلداريــة للعمــل عــى زيــادة الوعــي التأمينــي للســادة أعضــاء 

هيئــة التدريــس بالكليــة وكذلــك طــالب الكليــة وجــاري تنفيــذ الفكــرة.

3. قيــام األســتاذ ريــاض طهمــاز بمراجعــة الدراســة الذاتيــة للقســم لغايــات 

ــرد عــى مالحظــات هيئــة تقويــم التعليــم  تجديــد اإلعتمــاد األكاديمــي وال

ذات العالقــة بهــذه الدراســة.

4. المشاركة يف الخدمات المجتمعية.

ــع  ــاون م ــة، وبالتع ــوم اإلداري ــم العل ــع بقس ــة المجتم ــة خدم ــام لجن 5. قي

اللجنــة الرياضيــة بالكليــة بإختيــار مجموعــة مــن طــالب القســم للمشــاركة 

يف األنشــطة الرياضيــة وذلــك بهــدف المشــاركة يف المهرجــان الرياضــي 

الســنوي وخدمــة المجتمــع لجامعــة األميــر ســلطان بالريــاض، وتــم الحصــول 

عــى المركــز الثانــي يف رياضــة كــرة القــدم الخماســية، ويف نفــس الوقــت 

شــارك مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف نفــس المهرجــان يف 

مســابقات مختلفــة ككــرة القــدم الخماســية وتنــس الطاولــة .... إلــخ، حيــث 

ــتى األنشــطة. ــوع المشــاركين يف ش ــى مجم ــث ع ــز الثال ــا المرك حصدن

6. قيــام مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بتقديــم محاضــرة بعنــوان 

ــص اإلدارة  ــالب تخص ــة« لط ــهادة CME المالي ــة لش ــرة التعريفي » المحاض

الماليــة والمصرفيــة ، يــوم اإلثنيــن الموافــق 7 شــعبان 1439هـــ، بمســرح 

الكليــة الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرا، وبحضــور أعضاء قســم العلــوم اإلدارية، 

ويتمثــل أعضــاء المبــادرة يف كل مــن )خالــد التويجــري، عبــد المحســن 

العصيمــي، محمــد التركــي، محمــد الحربــي، معــاذ المطلــق، مهنــد العبــود، 

ــة  ــرة أهمي ــاور المحاض ــم مح ــت أه ــم(، وكان ــد المقح ــري، يزي ــل التويج وائ

االختبــار، الوظائــف والجهــات التــي يؤهــل لهــا هــذا االختبــار، نظــرة عامــة 

ــة للمســتوى  ــي، نظــرة عام ــة للمســتوى الثان للمســتوى األول، نظــرة عام

ــار )الطريقــة، التكلفــة، المــكان(. ــرا كيفيــة التســجيل لالختب ــث، وأخي الثال
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7.  مشــاركة أعضــاء قســم العلــوم اإلداريــة يف لقــاء مــع أ. فهــد اللحــي 

المديــر التنفيــذي لمؤسســة »ويــن للتســويق اإللكترونــي« إللقــاء محاضــرة 

بعنــوان »التطبيقــات الذكيــة يف التســويق« المقامــة، يــوم األحــد الموافــق 

1439/7/15هـ. 

ــاون  ــم بالتع ــذي ت ــاء ال ــة يف اللق ــوم اإلداري ــم العل ــاء قس ــاركة أعض 8. مش

بيــن كليــة المجتمــع وكليــة الملــك فهــد األمنيــة لتنميــة الحــس الوطنــي 

ــن  ــن الوط ــس أم ــي تم ــا الت ــم بالقضاي ــادة وعيه ــة وزي ــالب الكلي ــدى ط ل

ومقدراتــه، قــام بتقديــم المحاضــرة ســعادة العقيــد الدكتــور/ عبــد اللــه بــن 

فــازع القرنــي مديــر برنامــج الدبلومــات العليــا بالمعهــد العــايل للدراســات 

ــق 1439/7/22ه. ــد المواف ــوم األح ــة، ي األمني

9.  د. محمــد المومنــي، إعــداد وتنفيــذ دورات متقدمــة يف التخطيــط المــايل 

لموظفــي االدارة الماليــة يف شــركة العثيــم القابضــة مــن خــالل وحــدة 

ــع  ــة - المجتم ــف يف كلي ــب والتوظي التدري

.1.د. وليــد العمرانــي، إعــداد وتنفيــذ دورة تدريبيــة بعنــوان »األرشــفة 

اإللكترونيــة« لقســم اآلداب والتربيــة، بنــاء عــى مخاطبــة رئيــس قســم 

اآلداب والتربيــة لرئيــس قســم العلــوم اإلداريــة بتاريــخ 1439/8/21هـــ.

11. .أ. جعفــر أبــو عقــاب، المســاهمة يف إعــداد مشــروع الشــراكة المجتمعيــة 

بكليــة المجتمــع.

12.مشــاركة كاًل مــن د. الســيد األشــقر، ود. عــالء شــكري يف األســبوع العالمــي 

لمكافحــة العــدوى »كيــف تحمــي نفســك واآلخريــن مــن العــدوى؟«، بمركــز 

الريــاض جاليــري، 2017/10/26م.
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العلوم 
الطبيعية
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العددسنة النشراسم المجلة - الناشرالمؤلفونعنوان البحث

1

Removal of Heavy Metals 
from Drinking Water by Mag-
netic Carbon Nanostructures 

Prepared from Biomass

M. M. UrRahman Khat-
tak, M. Zahoor, B. Muham-
mad, F. A. Khan, R. Ullah, 

N. M. AbdEl-Salam,

Journal of Nanoma-
terials,2017 https://doi.

org/10.1155/2017/56703711-10

2

Effects of selenium and 
Vitamin E on liver function 
and food conversion ratio in 

Rhode Island Red,

S. Abbas, R. Iqbal, M. Z. 
Butt, S. Niaz, Naser M. 

AbdEl-Salam, S. Haleem 
and R. Ullah,

Indian Journal of 
Animal Research, 2017DOI: 10.18805/ijar.

v0iOF.76111-5

3

Punica granatum peel extracts: 
HPLC fractionation and LC 
MS analysis to quest com-

pounds having activity against 
multidrug resistant bacteria,

I. Khan, H. Rahman, 
Nasser M. Abd El-Salam, 
A. A. Hussain, T. A. Khan, 
U. A. Khan, M. Qasim, M. 
Adnan, A. Azizullah, W. 

Murad, A. N. Muhammad 
and R. Ullah,

BMC Complemen-
tary and Alternative 

Medicine
2017https://doi.org/10.1186/

s12906-017-1766-4 1-6

أوال:- النشر العلمي

م

م

م
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العددسنة النشراسم المجلة - الناشرالمؤلفونعنوان البحث

4

Fabrication and characteriza-
tion of 150 nm tin antimony 

sulfide thin films, a promising 
window layer material for 
homojunction solar cells,

N. Ali, A. Hussain,  R. 
Ahmed, W. N. Wan 

Shamsuri,  Naser M. Ab-
del-Salam, R. Khenata

Appl. Phys. A2017
DOI: 10.1007/s00339-017-

0879-4
 

1-6

5
Formulation, Evaluation and 
release rate characteristics of 
medicated jelly of vitamin C,

K. A. Ibrahim, A. Nawaz, 
S. Mumtaz, F. M. Iqbal, 
A. Khan, S. uz Zaman, 

Nasser M Abd El-Salam, 
N. Ullah, T. H. and S. N. H. 

Shah,

Pak. J. Pharm. Sci.2017Vol.30, No.2(Suppl), pp.,579-583

6
Study of effects of selenium 

and Vitamin E on Liver physi-
ology in Fayoumi,

S. Abbas, R. Iqbal, M. Z. 
Butt, S. Niaz, Naser M. 

AbdEl-Salam, S. Haleem, 
M. S. Alsaid and R. Ullah

Indian Journal of Ani-
mal Research, Article2017 DOI: 10.18805/ijar.

v0iOF.76111-3

7

Development of erosion-cor-
rosion mechanisms for the 

study of steel surface behavior 
in a sand slurry,

M.Y. Naz, S.A. Sulaiman, 
S. Ghaffar, K.A. Ibrahim, 

N.M. AbdEl-Salam
Measurement, 2017106 203–210
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العددسنة النشراسم المجلة - الناشرالمؤلفونعنوان البحث

8
Effect of Urea and Borate 

Plasticizers on Rheological 
Response of Corn Starch,

Khalid A. Ibrahim Muham-
mad Y. Naz, Shaharin A. 
Sulaiman, Abdul Ghaffar, 
Yasir Jamil and Nasser M. 

Abdel-Salam,

Polymers, 2017 https://doi.org/10.3390/
polym90903611-11

9
Meir Keeler contraction map-
pings in M_b metric spaces

Nabil Mlaiki, Nizar 
Souayah, Kamal Abodayeh 

, Thabet Abdeljawed

Journal of Computa-
tional Analysis and 

Applications
2018Volume 27 Issue 4580-592

10
A new generalization of met-

ric spaces: rectangular M-met-
ric spaces

 Nihal Yılmaz O¨ zgur,
 Nabil Mlaiki, Nihal Tas¸

Nizar Souayah

Mathematical Sci-
ences2018https://doi.org/10.1007/

s40096-018-0262-4
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العددسنة النشراسم المجلة - الناشرالمؤلفونعنوان البحث

11

 The Gm-contraction principle
 for mappings on an M-metric
 spaces endowed with a graph 

and fixed point theorems

 Nizar Souayah, Nabil
Mlaiki, Mehdi MradIEEE Acces2018DOI: 10.1109/AC-

CESS.2018.2833147

12
Coupled fixed point theorems 
in A_b-metric spaces satisfy-

ing rational inequality

Yumnam Rohen, Ningthou-
 jam Priyobarta, Nabil
Mlaiki, Nizar Souayah

 Journal of Inequalities
and Special Functions2018941-56

13

An Arc-flow model for the 
makespan minimization 

problem on identical parallel 
machines

 Mehdi Mrad, Nizar
SouayahIEEE Access2018DOI  10.1109/AC-

,CESS.2018.2789678
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العددسنة النشراسم المجلة - الناشرالمؤلفونعنوان البحث

14
Statistical inference under 

adaptive progressive censor-
ing scheme

Mohie El-Din, M. M., Sha-
fay, A. R. and Nagy, M.

Computational Sta-
tistics20183331-74

15

 Estimation and Prediction for
an Exponential Form Distri-
 bution Based on Combined
Type-II Censored Samples

Shafay, A. R. and Bal-
.akrishnan, N

Bulletin of the Ma-
 laysian Mathematical

Sciences Society
2018accepted

16

 Statistical Inference for
 Pareto Distribution Based on
 Progressive Type-I Hybrid

Censoring Scheme

Mohie El-Din, M. M., Sha-
 fay, A. R., Nagy, M. and

.Gamal, A

 International Journal
of Computer Appli-

cations
20171781-8

17

 Bayesian Prediction based on
an Adaptive Type-II Pro-

 gressive Censored Data from
 the Generalized Exponential

Distribution

 Mohie El-Din, M. M.,
 Amine, M., Shafay, A. R.

 .and Samar, M

 International Journal 
of Computer Appli-

 cations
20181791-6

18

 Bayesian Inference Based on
 Multiply Type-II Censored

 Samples of Sequential Order
Statistics from Pareto Distri-

bution

 Shafay, A. R and Sultan
.K.S

 Journal of Testing and
Evaluation2018accepted-
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اسم الناشر وسنة النشرالمؤلفونعنوان الكتاب ت
في حالة الترجمة

الحالةتاريخ العقد المترجمون

مواد الخاليا الشمسية1
Gavin J. Conibeer

Arthur Willoughby
Wiley & Sons, Ltd 2014

د. ناصرعبدالسالم، ود.خليل 

عبدالرازق خليل
تم الطبع2017

عضو هيئة التدريس الجهة المنظمةمكانهاتاريخهاعنوان الورشة / الندوةت
المشارك

كلية المجتمع1439/4/22هـطريقة تقييم األداء الوظيفي الجديد1
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس 

والموظفين– جامعة الملك سعود

د.ناصر عبد السالم، د. نزار 

السويح، د. أحمد شافعي

2
إعداد ميثاق األداء الوظيفي ألعضاء 

هيئة التدريس
كلية المجتمع1439/5/12هـ

وكالة التطوير والجودة – كلية 

المجتمع

د.ناصر عبد السالم، د. نزار 

السويح، د. أحمد شافعي

ثالثا: المشاركة في ورش العمل

ثانيًا:- المؤلفات وترجمة الكتب العلمية 
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عضو هيئة التدريس الجهة المنظمةمكانهاتاريخهاعنوان الورشة / الندوةت
المشارك

3
آلية تقديم مبادرات خدمة 

المجتمع واألنشطة الطالبية
وحدة األنشطة الطالبية– كلية المجتمعكلية المجتمع1439/6/5هـ

د.ناصر عبد السالم، د. نزار 

السويح، د. أحمد شافعي

وكالة التطوير والجودة – كلية المجتمعكلية المجتمع1439/8/6هـاألرشيف اإللكتروني4
د.ناصر عبد السالم، د. نزار 

السويح، د. أحمد شافعي

1

الجهةعنوان البحثاسم المحكمت

د. نزار السويح1
FIXED POINT THEOREMS OF C-CLASS FUNCTIONS IN Sb-

METRIC SPACE
Results in Fixed Point Theory and Applications

The Picard Theorem on S-metric spaces.Acta Mathematica Scientiaد. نزار السويح2

د. أحمد شافعي3
 Classical, Bayesian, and Generalized Inferences of the

Reliability  of a Multicomponent System with Censored Data
 Journal of Statistical Computation and Simulation

د. أحمد شافعي4

 On Three-Parameter Exponential Distribution: Properties,

 Bayesian and Non-Bayesian Estimation Based on Complete

and Censored Samples

 Communications in Statistics - Simulation and

Computation

رابعًا: تحكيم بحوث
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قسم 
اآلداب 
والتربية



التقرير السنوي لكلية المجتمع بجامعة الملك سعود 1438 - 1439هـ

68

أواًل:- النشر العلمي  

الصفحاتالعددسنة النشراسم المجلة / المؤتمرالمؤلفونعنوان البحثت

96 - 20182197ممجلة فكرد. عمر عثمان جبق" أثر القرية: لماذا التواصل وجهاً لوجه مهم؟"1

100 - 201822101ممجلة فكرد. عمر عثمان جبق"الشرق األوسط الجديد: العالم بعد الربيع العربي"2

3
 الحكم والدين والثراء: لماذا الغرب أصبح ثرياً"

"والشرق األوسط لم يصبح؟
98 - 20182399ممجلة فكرد. عمر عثمان جبق
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عضو هيئة التدريس نوع المشاركةالمكانالتاريخاسم المؤتمرت
المشارك

د. صغّير بن محمد الصغّيرورقة عملجامعة الجوف24-1439/3/26هـالمؤتمر الثاني للوحدة الوطنية1

2
واجب الجامعات السعودية يف حماية 

الشباب
جامعة اإلمام11-1439/5/12هـ

تقديم بحث بعنوان »جهود 

كلية المجتمع بجامعة الملك 

سعود يف مكافحة األفكار 

المنحرفة مع تعزيز األمن 

الفكري عند الشباب«

د. صغّير بن محمد الصغّير

ً- المشاركة في ورش العمل

عضو هيئة التدريس المشاركالجهة المنظمةتاريخهاعنوان الورشة / الندوةت

جميع أعضاء القسموحدة الجودة - كلية المجتمع10 / 4 /1438هـأهداف الميثاق الوظيفي للعام1

جميع أعضاء القسموكالة التطوير والجودة بالكلية1439/8/21ه"األرشفة اإللكترونية"2

ثانيًا:- المشاركة في المؤتمرات

ثالثًا:- المشاركة في ورش العمل
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خامسًا - الدورات التدريبية 

األستاذ/ طارق الغصاب

الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةعنوان الدورةت

1
أساسيات نقد البحث 

العلمي
1438/1/10هـيوم

وكالة الجامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي
وحدة مساندة المحاضرين

2
أخالقيات 

البحث العلمي
1438/1/17هـيوم

وكالة الجامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي
وحدة مساندة المحاضرين

3
التحليل اإلحصائي 

SPSS
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود23-1438/1/25هـ3 أيام

4

منهجية كتابة 

مقترح لمشروع 

بحثي

29-1438/1/30هـيومان
وكالة الجامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي
وحدة مساندة المحاضرين

5

أمن المعلومات 

والجرائم 

المعلوماتية

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود8-1438/2/9هـيومان

رابعًا:- الدورات التدريبية 
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التدريبيــة الــدورات   - خامســًا 
الجهة المنظمةمكان انعقادهاتاريخهامدة الدورةعنوان الدورةت

6

منهجية كتابة 

مقترح لمشروع 

بحثي

29-1438/1/30هـيومان
وكالة الجامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي
وحدة مساندة المحاضرين

7
 مساعدة الطالب عى

التفكير الناقد
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1439/3/12هـيوم

8
 تأليف ونشر

الكتب العلمية
1438/5/16هـيوم

وكالة الجامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي
وحدة مساندة المحاضرين

9
 تصميم وبناء المقرر

الدراسي
عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود23-1438/5/24هـيومان

عمادة تطوير المهاراتجامعة الملك سعود1438/6/8هـيومتقييم مخرجات التعلم10

11
إعداد الورقة العلمية 

للنشر
1438/6/13هـيوم

وكالة الجامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي 
وحدة مساندة المحاضرين

12
إعداد الورقة العلمية 

للنشر
عمادة شؤون الطالبجامعة الملك سعود1439/7/10هـيوم
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خامسًا:-  فعاليات نظمها القسم
م القســم دورة تدريبيــة للطــالب تحــت عنــوان »مهــارات اإللقــاء« يــوم  1ـ  قــدَّ

ــر. ــر بــن محمــد الصغيَّ اإلثنيــن الموافــق 1438/3/13ه،  بمشــاركة د. صغيَّ

م القســم دورة تدريبيــة للطــالب  بعنــوان »كيــف تخطــط لحياتــك؟«  2- قــدَّ

ــر . ــر بــن محمــد الصغيَّ بتاريــخ 1438/6/15هـــ ؛ وذلــك بإشــراف د. صغيَّ

3ـ قــام األســتاذ/ تركــي بــن خلــف العنــزي، واألســتاذ/ عمــر عثمــان جبــق 

بتقديــم دورة يف اللغــة اإلنجليزيــة لطــالب الكليــة، لمــدة يوميــن بتاريــخ

 15 ـــ 1438/5/16ه.
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سادسًا:- تحكيم بحوث 

الجهةعنوان البحثاسم المحكمت

1Dr. Omar Jabak
 The Problems of Translating English Proverbs into Arabic Through

Machine Translation

 AWEJ for Translation & Literary y

Studies

جامعة حائلتناسب المعاني يف مخالفة الضمير لمرجعه يف البيان القرآنيد. أحمد فريد2

جامعة حائلمالمح النقد البالغي عند ابن معقل األزديد. أحمد فريد3

جامعة حائلاإلعجاز البياني يف آيات االقتراح يف القرآند. أحمد فريد4

جامعة حائلحديث المستشرق الفرنسي "جاك بيرك" عن إعجاز القرآن وبالغته يف الميزاند. أحمد فريد5

جامعة حائلالحجاج وتقنياته البالغية يف شعر أبي تمامد. أحمد فريد6

جامعة حائلالبالغة القرآنية يف رواية "قالون"د. أحمد فريد7
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• ســاهم القســم يف اإلشــراف عــى الفصــل األول المشــترك؛ وذلــك بإشــراف 

األســتاذ. تركــي العنــزي ، والدكتــور/ عمــر جبــق لمقــرر مهــارات اللغــة 

ــة. ــارات الجامعي ــرر المه ــد لمق ــد فري ــور/ أحم ــة )1(، والدكت اإلنجليزي

• قــام الدكتــور/ أحمــد فريــد أبــو ســالم بالتدقيــق اللغــوي للتقريــر الســنوي 

للكليــة للعــام الجامعــي 1438/1437ه.

• ســاهم القســم يف حصــول الكليــة عــى  المركــز األول عــى مســتوى 

بإشــراف وذلــك  واإلجتماعيــة؛  الثقافيــة  األنشــطة  الجامعــة يف 

 الدكتور سعد بن بجاد العتيبي.

• قــام أعضــاء هيئــة التدريــس بتنظيــم عــدة لقــاءات مــع الطــالب؛ للتعــرف 

ــي،  ــل العلم ــم يف التحصي ــد تواجهه ــي ق ــات الت عــى المشــكالت والصعوب

والعمــل عــى حلهــا؛ وذلــك يف مقــر مصــادر التعلــم منــذ إفتتاحــه يــوم األحــد 

الموافــق 1438/2/27ه، وحتــى نهايــة الفصــل الدراســي الثانــي.

• قــام أعضــاء القســم بالمشــاركة يف اللقــاء الــذي تــم بالتعــاون بيــن كليــة 

المجتمــع وكليــة الملــك فهــد األمنيــة لتنميــة الحــس الوطنــي لــدى طــالب 

ــه،  ــي تمــس أمــن الوطــن ومقدرات ــا الت ــم بالقضاي ــادة وعيه ــة، وزي الكلي

وقــد قــام بتقديــم المحاضــرة ســعادة العقيــد الدكتــور/ عبــد اللــه بــن فــازع 

القرنــي مديــر برنامــج الدبلومــات العليــا بالمعهــد العــايل للدراســات األمنيــة، 

يــوم األحــد الموافــق 1439/7/22 يف مســرح الكليــة.

سابعا:- اسهامات أو انجازات أخرى قام بها القسم
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إسهامات الوحدات التنظيمية
بالكلية خالل العام الجامعي

 1439/1438هـ

إسهامات الوحدات التنظيمية
بالكلية خالل العام الجامعي 

1438 / 1439 هـ
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وحدة 
التطوير 
والجودة
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- قامــت الوحــدة بإنشــاء وتفعيــل األرشــيف اإللكترونــي للكلية ســعته )1 تيرابايــت( موظفًة 

بذلــك المخــزن الســحابي لجامعــة الملــك ســعود، كمــا قامــت بتخصيــص جــزء مــن الحيــز الــكيل 

لــكل قســم أكاديمــي ووحــدة مســاندة مــن وحــدات الكليــة.

- عقــد )4( ورش عمــل لتدريــب منســوبي الكليــة )رؤســاء األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس 

والموظفيــن( عــى آليــة التعامــل مــع األرشــيف اإللكترونــي وطريقــة ترميــز الملفــات 

اإللكترونيــة. 

اسم  ورشة  م
التاريخالمستهدفونالعمل

1
الرؤية والرسالة 

واألهداف

أعضاء هيئة التدريس 

والموظفين
1438/2/1هـ

1438/4/6هـأعضاء هيئة التدريستقرير المقرر الدراسي2

3

آلية التعامل مع 

األرشيف اإللكتروني 

وطريقة ترميز 

وتسمية الملفات

لجان الجودة يف األقسام 

األكاديمية
1439/7/29هـ

4

آلية التعامل مع 

األرشيف اإللكتروني 

وطريقة ترميز 

وتسمية الملفات 

الموظفون المرشحون من قبل 

وحدات الكلية
1439/7/30هـ

5

آلية التعامل مع 

األرشيف اإللكتروني 

وطريقة ترميز 

وتسمية الملفات

أعضاء هيئة التدريس يف قسم 

علوم الحاسب
1439/8/1هـ

6

آلية التعامل مع 

األرشيف اإللكتروني 

وطريقة ترميز 

وتسمية الملفات

أعضاء هيئة التدريس يف قسم 

العلوم االدارية
1439/8/2هـ

قامت الوحدة بإنجاز األعمال التالية خالل العام الدراسي 1438/37هـ

أواًل: المشاركة فى ورش العمل
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-إنشاء واعتماد آلية ترميز للملفات اإللكترونية بما يتناسب مع األرشيف اإللكتروني 

ونشرها بين وحدات الكلية المختلفة للعمل بها.

- إنشاء نماذج خاصة بمتابعة األرشيف اإللكتروني واستيفاء األقسام األكاديمية ووحدات 

الكلية لمتطلباته المحددة من قبل وحدة التطوير والجودة.

- العمل عى إعداد وثائق نظام إدارة الجودة حسب المواصفة الجديدة 

- متابعة إعداد ومراجعة تقارير المقررات لجميع البرامج بالكلية للفصلين الدراسيين األول 

والثاني حسب نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي.

- مراجعة تقارير البرنامج لجميع برامج الكلية للعام الجامعي 1439/1438هـ حسب نموذج 

الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي. 

- مراجعة ملف المقرر لجميع مقررات برامج الكلية للعام الجامعي 1439/1438هـ.،

- اإلشراف عى تحديث البيانات الخاصة بالكلية عى الموقع اإللكتروني للكلية.

- الرد عى مالحظات الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي حول الدراسة الذاتية 

للبرامج األكاديمية المقدمة من األقسام لتجديد اإلعتماد األكاديمي البرامجي.

إبداء مرئيات وحدة التطوير والجودة حول الرؤية والرسالة واألهداف لكلية المجتمع 

بجامعة شقراء وقسم علوم الحاسب التابع لها بناًء عى طلب من إدارية الكلية وعمادة 

التطوير والجودة بالجامعة. 

- مراجعة وابداء الرأي حول التقرير السنوي لجامعة الملك سعود للعام الجامعي 1438 / 

1439هـ، بما يخص معلومات الكلية الواردة بالتقرير، وذلك بناًء عى طلب من عمادة 

التطوير والجودة بالجامعة.

- مراجعة مطبوعات الكلية )دليل الكلية، تقرير الكلية، أدلة األقسام األكاديمية، أدلة 

التدريب الميداني لألقسام األكاديمية(.

ISO 9001 :2015

ثانيًا: إسهامات وانجازات اخرى قامت بها الوحدة
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- تجهيز دليل الكلية للعام الجامعي 1440/1439 هـ،

- متابعة نشر ثقافة الجودة بالكلية من خالل تقديم الدعم والمشورة ألعضاء هئية التدريس بالكلية بما يخص متطلبات الجودة.

- اإلستمرار باإلشراف عى تحديث الدراسة الذاتية لإلعتماد األكاديمي الوطني لبرامج الكلية )لقسمي العلوم اإلدارية وعلوم الحاسب(.

- متابعة تنفيذ مبادرات الخطة اإلستراتيجية للكلية.

- إعداد وتجهيز الكلية لزيارة فريق المحكمين الخارجي والخاصة بعملية اإلعتماد المؤسسي.

- التقدم للمركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي لتجديد االعتماد األكاديمي البرامجي لجميع برامج الكلية وذلك بعد إعداد المستندات الخاصة بذلك.

- إعداد التقرير السنوي للكلية للعام الحايل.

- المتابعة مع وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير وتزويدهم بمالحظات متعلقة بنظام إتقان والتي توصل إليها فريق العمل عى اإلعتماد األكاديمي بالكلية يف ضوء عمله عى النظام 

أثناء التقدم عى تجديد اإلعتماد األكاديمي لبرامج الكلية.
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ما تم إنجازه في وحدة التدريب والتوظيف المساندة
خالل العام الدراسي 1439/38هـ : 

الشركات التي تم توقيع إتفاقيات معها.  .1

اتفاقية »تدريب منتهي بالتوظيف« مع شركة التأمين العربية التعاونية.  •

الوظائف التي طرحت يف وحدة التدريب والتوظيف.  .2

بلغ عدد الوظائف المطروحة ) 389 ( وظيفة يف مختلف المجاالت.  •

ــام  ــع األقس ــاون م ــاص بالتع ــاع الخ ــركات القط ــن ش ــدد م ــع ع ــاق م ــم اإلتف ت  .3

األكاديميــة بالكليــة لتســكين طــالب الكليــه أثنــاء فتــرة التدريــب الميدانــي، 

ــايل: عــى النحــو الت

عدد الطالب المستفيدين يف الفصل الدراسي األول )120 طالباً(.  •

عدد الطالب المستفدين يف الفصل الدراسي الثاني )140 طالباً(.  •

عدد الطالب المستفيدين يف الفصل الدراسي الصيفي )20 طالباً(.  •

عدد الشركات التي تم تزويدها بقوائم الخريجين )33 شركة(.  .4
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عقد 6 دورات تدريبية وذلك بتنظيم من الوحدة وبالتعاون مع الجمعية السعودية لكليات المجتمع واستفاد منها ما يزيد عن 180 طالباً.  .5

عدد الزيارات التي قامت بها الوحدة للشركات للتعريف بالوحدة ودورها يف خدمة المجتمع )20 شركة(.  .6

تم زيارة مجموعة من الشركات لتدريب الطالب والبحث عن وظائف،  وهي:  .7

. مصرف اإلنماء.

. البريد السعودي.

.  مصرف الراجحي.

.  مستشفى الملك سلمان.

.  عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

.  مستشفى الملك خالد الجامعي.

.  شركة أبحاث وتطوير األعمال.

.  شركة بنده للتجزئة.

.  هيئة اإلذاعة والتلفزيون.

.  شركة اإلتصاالت واإللكترونيات المتقدمة )تم اإلتفاق مع الشركة عى تقديم مكافأة للمتدربين وتوظيفهم يف حال وجود شاغر وظيفي(.
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الطالب



التقرير السنوي لكلية المجتمع بجامعة الملك سعود 1438 - 1439هـ

84

1- تعريــف مســارات اإلعتمــاد يف نظــام طلبــات تعديــل جــدول 

.»SMR« الطالــب

المســتجدين  الطــالب  إلســتقبال  والتهيئــة  اإلســتعداد   -2

للفصليــن الدراســيين األول والثانــي من العــام 1439/38هـ 

مــن خــالل:

*- تشــكيل لجنــة لإلرشــاد يف األســبوع األول والثانــي مــن 

الدراســة.

*- تجهيــز معمــل للحاســب اآليل لتمكيــن الطــالب مــن طباعــة 

جداولهــم الدراســية والقيــام بعمليــات الحــذف واإلضافــة.

*- وضع اللوحات اإلرشادية لتوجيه الطالب ومساعدتهم.

*- وضــع بوفيــة إلســتقبال الطــالب خــالل األســبوع األول مــن 

كل فصــل دراســي.

3- اســتقبال طلبــات الحــذف واإلضافــة المقدمــة مــن قبــل 

الطــالب ومعالجتهــا وتنفيذهــا.

4- حصــر الطــالب المفصوليــن أكاديميــاً الراغبيــن يف منــح 

فرصــة وتدقيــق بياناتهــم ثــم عرضهــم عــى اللجنــة ومــن 

ــجيل.بالجامعة. ــول والتس ــادة القب ــع إىل عم ــم الرف ث

5- مخاطبــة عمــادة القبــول والتســجيل لحــل مشــاكل الطــالب 

التــي ال يوجــد صالحيــات عــى حلهــا لــدى مســجيل الكليــة 

ومتابعتهــا حتــى تتــم معالجتهــا.

6- اســتقبال طلبــات التحويــل بيــن أقســام الكليــة وتدقيقهــا 

وعرضهــا عــى اللجنــة ومــن ثــم تنفيذهــا.

7- اإلستمرار بتسليم ملفات الطالب الورقية.

8- تســليم اســتمارة طلــب التخــرج للطــالب المتوقــع تخرجهــم 

للفصليــن األول والثانــي 1438/37هـــ، لتعبئتهــا ومــن 

ــول  ــؤون القب ــادة ش ــا لعم ــع به ــم والرف ــتالمها منه ــم اس ث

والتســجيل بالجامعــة.

يف  والمجموعــات  والقاعــات  الدراســية  الجــداول  إدخــال   -9

النظــام األكاديمــي للفصــل الثانــي 1439/38هـــ، والفصــل 

ــا  ــاً لم ــا وفق ــالت عليه ــراء التعدي األول 1440/39هـــ، وإج

ــة. ــن أقســام الكلي ــرد م ي

ــي يدرســونها  ــررات بالشــعب الت ــط أســماء مدرســي المق 10- رب

ــي. ــام األكاديم يف النظ

للطــالب  والســلوك  الســيرة  حســن  شــهادات  إصــدار   -11

وتصديقهــا. وتوقيعهــا  الخريجيــن 

12- اســتقبال طلبــات إخــالء طــرف الطالــب مــن الجامعــة 

وتصديقهــا. وتوقيعهــا 

13- تنفيــذ طلبــات اإلعتــذار عــن الفصليــن األول والثانــي 

للعــام 1439/38هـــ، وكذلــك اإلعتــذار عــن مقــرر والمرســلة 

ــي. ــام األكاديم ــالب يف النظ ــل الط ــن قب م

ــا  ــالب لتعبئته ــررات للط ــة المق ــتمارات معادل ــليم اس 14- تس

ــل القســم المختــص واســتالمها منهــم وتصديقهــا  مــن قب

ــول والتســجيل. ــادة القب ــا لعم ــع به والرف

ــات التحويــل مــن خــارج الكليــة وتدقيقهــا  15- اســتقبال طلب

ــا. ــة عليه والمصادق

16- إعــداد محاضــر الطــالب المضبوطيــن يف حــاالت الغــش 

األول  للفصليــن  النهائيــة  االختبــارات  خــالل  المختلفــة 

القبــول  لعمــادة  بهــا  والرفــع  1439/38هـــ،  والثانــي 

والتســجيل. 

17- إعــداد اإلحصائيــات والبيانــات الخاصــة بالطــالب مثــل 

)أعــداد المقبوليــن، وأعــداد المنتظمين، وأعــداد الخريجين، 

ــا  ــة به ــام األكاديمي ــة واألقس ــادة الكلي ــد عم ــخ( وتزوي ال

عنــد الحاجــة.

اإلعالنــات  طريــق  عــن  الكليــة  طــالب  مــع  التواصــل   -18

الورقيــة أو رســائل الـــ SMS وإبالغهــم فيمــا لــه عالقــة بهــم 

أول بــأول.

العــام  خــالل  الطــالب  وحــدة شــؤون  التــي حققتهــا  والمنجــزات  األعمــال 
1439/38هـ الدراســي 
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وحدة
تطوير

المهارات
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أهم إنجازات وحدة تطوير المهارات في كلية المجتمع 
بالرياض خالل العام الجامعي 1439/1438هـ:

• متابعــة البرامــج التدريبيــة واألنشــطة المتميــزة التــي تطرحهــا عمــادة تطويــر 

المهــارات والتــي تســهم يف تحقيــق رســالة الكليــة يف تطويــر مهــارات أعضــاء 

ــة  ــة و اإلداري ــادات األكاديمي ــن والقي ــن والمعيدي ــس و المحاضري ــة التدري هيئ

ومنســوبي الكليــة مــن اإلدارييــن والفنييــن.

• اإلعــالن وحــث منســوبي الكليــة للمشــاركة يف البرامــج التدريبيــة التــي تطرحهــا 

عمــادة تطويــر المهــارات حيــث بلــغ عــدد منســوبي الكليــة الذيــن حضــروا 

الــدورات التدريبيــة التــي قدمتهــا عمــادة تطويــر المهــارات خــالل العــام الدراســي 

ــاً(  . ــة تدريــس و 39 موظف 1439/1438هـــ،  92 مشــاركاً )53 عضــو هيئ

• حضــور اجتماعــات مشــريف وحــدات تطويــر المهــارات والــذي يعقــد يف عمــادة 

تطويــر المهــارات،  ونقــل مشــاكل واستفســارات ومقترحــات منســوبي الكليــة إىل 

عمــادة تطويــر المهــارات. 

• حضــور وحــث الزمــالء عــى الحضــور والمشــاركة يف  الفعاليــات التــي تعقدهــا 

عمــادة تطويــر المهــارات يف بدايــة كل عــام كالبرنامــج التأسيســي ألعضــاء هيئــة 

التدريــس الجــدد. 

 

• تعريــف اعضــاء هيئــة التدريــس بأهميــة البرامــج التدريبيــة واألنشــطة 

المتميــزة التــي تطرحهــا عمــادة تطويــر المهــارات وحثهــم عــى المشــاركة فيهــا.

• تحديــث قوائــم منســوبي الكليــة بقوائــم إلكترونيــة وإرســالها إىل عمــادة 

تطويــر المهــارات .

ــد االحتياجــات التدريبيــة لمنســوبي الكليــة مــن أعضــاء هيئــة  ــام بتحدي • القي

تدريــس وموظفيــن وطــالب مــن خــالل اســتخدام أدوات اســتقصاء مناســبة 

ــل  ــودة للعم ــر والج ــة للتطوي ــل الكلي ــعادة وكي ــع لس ــأنها، والرف ــة بش والتوصي

ــة. ــارات بالجامع ــر المه ــادة تطوي ــن عم ــا م ــى اعتماده ع

ــة  ــر المهــارات بالجامعــة للتأكــد مــن جاهزي ــة مــن عمــادة تطوي • اســتقبال لجن

ــة. ــب بالكلي قاعــات التدري

• تجهيز ملف وحدة تطوير المهارات وفقاً لمتطلبات لجنة اآليزو بالكلية.

• إقامــة بعــض الفعاليــات المتعلقــة بتطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس يف المجال 

التقنــي بالتعــاون مــع وكالــة الكليــة للتطويــر والجودة.
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وحدة
البحوث
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 ISI اواًل: النشر العلمي المفهرس يف قواعد نشر

    -  تم نشر )18( بحثاً. 

أ( )13( تم دعمهم من عمادة البحث العلمي مباشرة لكونهم قدموا الشكر 

للعمادة.

ب( )5( أبحاث تم دعمهم من وحدة البحوث بالكلية مباشرة.

ثانياً: النشر العلمي يف الدوريات المعتمدة من األقسام األكاديمية:
 )4( أبحاث تم دعمهم من وحدة البحوث بالكلية مباشرة.

ثالثاً: المشاركات يف فعاليات الجامعة:
     المشــاركة يف ملتقــى البحــث العلمــي »بحــث علمــي رصيــن وفــق رؤيــة 

المملكــة 2030« الــذي عقدتــه الجامعــة وهــو ملتقــى يعمــل عــى 

ــع ونشــر  ــة والمجتم ــي يف الجامع ــث العلم ــة البح ــة ثقاف ــد أهمي تأكي

مفاهيــم البحــث العلمــي الرصيــن بيــن الباحثيــن والطلبــة التــي تؤكــد 

ــوي  ــا يحت ــي، كم ــاج البحث ــداع يف اإلنت ــة واإلب ــة والنزاه ــى األصال ع

الملتقــى عــى نحــو 90 فعاليــة متنوعــة موزعــة بيــن مركــز الجامعــة 

ــز البحــوث. ــات ومراك والكلي

 

  رابعا: خدمات فحص نسبة التشابه لالبحاث لمنسوبي الكلية والتي تقدمها 
الوحدة:

   تم فحص عدد )71(  بحثاً من أبحاث أعضاء هيئة التدريس بالكلية           

 .)Plug Scan( بناًء عى طلبهم وذلك عن طريق نظام

ما تم إنجازة في وحدة البحوث
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وحدة
الخريجين
بالكلية
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تأهيل الطلبة الخريجين ومساعدتهم يف الحصول عى فرص عمل.

- بناء قاعدة معلومات شاملة خاصة بالخريجين. 

- التواصــل مــع الخريجيــن عبــر وســائل اإلتصــال المختلفــة؛ ممــا يعــزز عالقــة 

الطالــب الخريــج بالكليــة.

-  التواصــل مــع المؤسســات والشــركات والــوزارات المهتمــة والعمــل عــى 

ــن. ــن الخريجي ــن م ــدد ممك ــر ع ــف أكب ــوص توظي ــا بخص ــيق معه التنس

ــق بأعــداد الخريجيــن ونســبة العامليــن  - القيــام بدراســات اســتطالعية تتعل

منهــم ونســبة العاطليــن عــن العمــل وغيرهــا وتزويــد الجهــات المهتمــة 

ــة. ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــات إلتخ ــذه الدراس ــج ه بنتائ

ــات . 1 ــا بالبيان ــة وإداراته ــف وحــدات الكلي ــد مختل ــب والتوظيــف المســاندة عــى تزوي ــع وحــدة التدري ــذ إنشــائها وبالتنســيق م ــن من تعمــل وحــدة الخريجي

المطلوبــة وأول هــذه اإلدارات وكالــة الكليــة للتطويــر والجــودة المنطويــة تحتهــا وحــدة الخريجيــن، حيــث يجــرى بشــكل دوري التنســيق يف األعمــال للحصول 

ــة  عــى المؤشــرات المطلوبــة وتقديــم البيانــات اإلحصائيــة الالزمــة إضافــة إىل تزويدهــم بالتحليــالت وبالتقاريــر التــي تعدهــا الوحــدة لدعــم مهــام الوكال

وبقيــة وحــدات الكليــة.

  أواًل:-  نبذة عن الوحدة وأهدافها :

وتهدف الوحدة إلي:
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إعداد قوائم الخريجين
1- تعــد قاعــدة بيانــات الطــالب                  مــن أهــم مصــادر جمــع البيانــات للوحــدة، 
حيــث تقــوم الوحــدة بتحميــل بيانــات الخريجيــن بشــكل دوري، لتبــدأ عــى الفــور يف 
معالجتهــا وتدقيقهــا وتنظيمهــا ليتســنى إخراجهــا يف الشــكل المناســب الــذي يســهل 
معــه تحليلهــا واســتخالص أهــم النتائــج منهــا، وغالبــاً مــا تتــم تلــك العمليــات عــى 

النحــو التــايل:

أ. ســحب بيانــات الخريجيــن يف ملــف بصيغــة أكســل متضمنــاً أســماء الخريجيــن 
الجامعيــة.  وأرقامهــم 

ب. ربــط األســماء واألرقــام الجامعيــة للخريجيــن ببياناتهــم الشــخصية )أرقــام جواالتهــم 
وإيميالتهم(.

ج. توزيع قوائم الخريجين وفقاً للتخصصات والمعدالت التراكمية.

د. توزيــع قوائــم الخريجيــن وفقــاً لفصــل التخــرج )الفصــل األول، الفصــل الثانــي، 
الفصــل الصيفــي(.

االســتعالم عــن الوضــع الوظيفــي للخريجيــن مــن خــالل نظام االشــتراك 

يف التأمينات اإلجتماعية       

تتيــح هــذه الخدمــة مــن خــالل موقــع المؤسســة العامــة للتأمينــات اإلجتماعيــة 
ــتراكه أو  ــى اش ــرف ع ــعودي للتع ــن س ــي ألي مواط ــع الوظيف ــن الوض ــتعالم ع اإلس
عــدم اشــتراكه يف التأمينــات اإلجتماعيــة، وحيــث أن االشــتراك يف التأمينــات يعنــي 
ــى  ــرف ع ــن التع ــن م ــا تمّك ــاص، كم ــة يف القطــاع الخ ــد حصــل وظيف ــج ق أن الخري
الخريجيــن الذيــن ســبق لهــم أن اشــتركوا ثــم غــادروا أو الذيــن لــم يســبق لهم اإلشــتراك، 

ــك مــن خــالل الســجل المدنــي للخريــج. وذل

الرابط الذي يتيح اإلستعالم هو:

ثانيا:-ً إنجازات الوحدة

e-register

http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/gosi-

online/check-registration-state
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تصميم »نموذج بيانات الخريجين« 

جــرت العــادة أن يتــم إعــداد النمــوذج وفقــاً للبيانــات المتاحــة عــن الخريجيــن 

ــك  ــة e-register وكذل ــات الطلب ــم االســتعالم عنهــا مــن قاعــدة بيان التــي يت
تلــك التــي يتــم رصدهــا مباشــرة مــن الخريــج نفســه، أو تلــك التــي يتــم جمعهــا 
آليــاً مــن خــالل االســتبانات المرســلة إىل الخريجيــن عبــر روابــط تصمــم للغــرض 
مــن خــالل                          أو غيرهــا مــن المنصــات. وحيــث اســتخدمت الوحــدة 

موقــع المؤسســة العامــة للتأمينــات اإلجتماعيــة                                                                                         

والــذي يتيــح التحقــق مــن اشــتراك الخريجيــن يف التأمينــات اإلجتماعيــة وهــو 
مــا يعنــي لزومــاً بــأن الخريــج ملتحــق بإحــدى شــركات القطــاع الخــاص فقــد تــم 

تصميــم نمــوذج بيانات 

الخريجين ليتضمن البيانات التالية:

- اسم الخريج، الرقم الجامعي ورقم الجوال.

- طريقة التواصل )جوال، رسالة قصيرة، ايميل، مباشر(.

اإلشتراك يف التامينات )نعم/ ال(.

- البيانــات الوظيفيــة: المســمى الوظيفــي، جهــة العمل، القطــاع االقتصادي، 
القطــاع )حكومي/خــاص(، تاريــخ اإللتحــاق بالعمــل، الراتــب وهــي البيانــات 

التــي يتــم تعبئتهــا يف حــال الحصــول عــى وظيفــة مــن طــرف الخريــج.

ــوا عــى وظائــف: هــل تواصــل دراســة  - بيانــات الخريجيــن الذيــن لــم يحصل
ــوس؟ )نعــم/ال(، اســم الجامعــة والتخصــص. البكالوري

- الرغبــة يف مواصلــة الدراســة: يف جامعــة الملــك ســعود )نعــم/ال(، يف جامعــة 
ــرى )أذكرها(. أخ

- الحصول عى فرص وظيفية أخرى: نعم/ال، عددها.

ليكون الشكل النهائي للبيانات المطلوب تعبئتها كاآلتي:

https://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/245

Google survey

الرقم اسم الخريج

الجامعي

تم االتصال من الجوال

خالل

يعمل/ال التأمينات

يعمل

الحالة 

تعبأ يف حالة عدم الحصول تعبأ يف حالة الحصول عىل وظيفةالوظيفية

عىل وظيفة

هل ترغب يف 

مواصلة الدراسة؟

هل حصلت عىل 

فرص عمل أخرى؟

المسمى 

الوظيفي

جهة 

العمل

القطاع 

االقتصادي

القطاع 

)حكومي/

خاص(

القطاع 

)حكومي/

خاص(

تاريخ 

االلتحاق 

بالعمل

عالقة 

الوظيفة 

بالتخصص

هل تواصل 
دراسة 

البكالوريوس؟

اسم 
الجامعة؟ 
التخصص؟

في جامعة 
الملك سعود

في كلية 
عددهانعم/الأخرى)اذكر(
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وهــذه البيانــات يتــم تحليلهــا إلســتخالص أهــم النتائــج المتعلقــة بوظائف . 1

ــب  ــل: نس ــم مث ــة به ــة الخاص ــرات الوظيفي ــاب المؤش ــم حس ــالب ليت الط

الطــالب الحاصليــن عــى وظائــف، نســب المنخرطيــن يف دراســات أخــرى، 

ــم يتتمكنــوا مــن الحصــول عــى وظائــف أو عــى دراســات  نســب الذيــن ل

أخــرى.

تصميم استبانة الخريج ورفعها عى موقع. 2

يتضمــن الرابــط التــايل اســتبانة موجهــة للخريــج بالكليــة تهــدف إىل . 3

التعــرف بدايــة عــى حالتــه الوظيفيــة ومــن ثــم تقييمــه للبرنامــج الــذي 

تخــرج منــه يف الكليــة، وتقييــم أعضــاء هيئــة التدريــس يف القســم الــذي 

درس فيــه، وكذلــك وجهــة نظــره يف المصــادر والتجهيــزات والمرافــق 

المتوفــرة يف الكليــة، كذلــك جــرى إثــراء االســتبانة بأســئلة حــول مســتوى 

أهميــة الجــدارات التــي مكنــت الخريــج )أو المتوقــع أنهــا تمكــن الخريــج( 

مــن الحصــول عــى وظيفــة، كمــا أرفقــت االســتبانة بعبــارات حــول التقييــم 

الخريــج  اســتعداد  مــدى  بأســئلة  االســتبانة  لتنتهــي  للبرنامــج،  العــام 

للتوصيــة بالدراســة يف الكليــة أو الرغبــة يف مواصلــة الدراســة وبمقترحــات 

حــول البرنامــج. رابــط االســتبانة هــو: 

قامــت وحــدة الخريجيــن قــي مرحلــة أوىل بإرســال رســاله قصيــرة إىل جميــع . 1

الخريجيــن تتضمــن رابــط اإلســتبانة عــى موقــع جوجــل وحثهــم عــى 

تعبئتهــا، ويف مرحلــة ثانيــة، جــرى إرســال إيميــل لجميــع الطــالب الذيــن 

ــول  ــم ح ــى آرائه ــرف ع ــة والتع ــم الوظيفي ــب بياناته ــم يســتجيبوا لطل ل

البرنامــج. ويف مرحلــة ثالثــة، أرســلت الوحــدة قائمــة بالخريجيــن الذيــن لــم 

يســتجيبوا مــن خــالل الرســائل القصيــرة أو مــن خــالل اإليميــل إىل وحــدة 

ــن  ــن ع ــع الخريجي ــل م ــل التواص ــن أج ــاندة م ــب المس ــف والتدري التوظي

ــد  ــة. وبع ــة المطلوب ــات الوظيفي ــة البيان ــوال وتعبئ ــف الج ــق الهات طري

أســبوعين مــن رفــع االســتبانة عــى موقــع جوجــل أوقفــت الوحــدة الرابــط 

لتقــوم بعــد ذلــك بتحميــل النتائــج يف ملفــات عــى صيغــة أكســل و بــي دي 

ــج. ــل النتائ ــدأت بتحلي أف، وب

ثالثًا:- التواصل مع الخريج

Google forms

 https://goo.gl/forms/hxt0BSM4Bn6g0MSs2
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1- ملخص اإلستجابة بالنسبة المئوية

2- نسبة الخرجين الذين يعملون

النسبةالعدد

79%107المستجيبين

21%28لم يستجيبوا

100%135اإلجمايل

النسبةالعدد

   67%72أعمل

   33%35ال أعمل

 100%107اإلجمايل

الحالة

الحالة
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النسبةالعدد

   67%72أعمل

   33%35ال أعمل

 100%107اإلجمايل

3- نسبة المشتركين فى نظام التأمينات اإلجتماعية

النسبةالعدد

61%49%مشترك

39%31%غير مشترك

100%80%اإلجمايل

الحالة
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النسبةالعدد

20%7موظف بدوام كامل

9%3موظف بدوام جزئي

29%10أعمل لحسابي الخاص

42%15ال أعمل

100%35اإلجمايل

4- الحالة الوظيفية للمستجيبين على االستبانة

الحالة
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رابعًا:- التواصل مع الشركات التى ترغب فى توظيف خريجين الكليات

والتوظيــف . 1 التدريــب  وحــدة  خــالل  مــن  الخريجيــن  وحــدة  تواصلــت 

المســاندة منــذ إنشــاءها مــع مجموعــة مــن الشــركات والمؤسســات الوطنيــة 

عــى  منهــم  الحاصليــن  وخاصــة  الكليــة  خريجــي  بتوظيــف  المهتمــة 

شــهادات يف التخصصــات اإلداريــة )إدارة ماليــة ومصرفيــة، إدارة مــوارد 

ــماء الشــركات  ــيل أس ــا ي ــن(، وفيم ــال التأمي بشــرية، تســويق، وإدارة أعم

ــة  ــة البرك ــركة دل ــة القابضة-ش ــركة المملك ــا: ش ــل معه ــم التواص ــي ت الت

القابضة-تكافــل الراجحي-شــركة التأميــن العربيــة التعاونية-شــركة أرامكــو 

الســعودية-الخطوط السعودية-سامبا-أســمنت اليمامة-شــركة المراعــي-

االتصــاالت السعودية-موباييل-شــركة العليــا العقارية-شــركة دار األركان 

للتطويــر العقاري-شــركة آل ســعيدان العقارية-شــركة مســكن العربيــة-

شــركة بصمــة إلدارة العقارات-شــركة موطن-الشــركة العقاريــة الســعودية-

لتســويق  عقــاري  السالم-شــركة  نجــوم  الموسى-شــركة  موســى  شــركة 

العقار-شــركة الزامــل للحديد-مجموعــة العبــد اللطيف-شــركة اتحــاد الخليــج 

للتأمين-شــركة  الميازيــن  للتأمين-شــركة  المتحــدة  للتأمين-المجموعــة 

أمانــة للتأميــن التعاوني-مكتــب األهليــة للتأميــن التعاوني-شــركة الحلــول 

الممتــازة- مصــرف اإلنماء-شــركة دلــة الصحية-شــركة نادك.كمــا طلبــت 

مجموعــة أخــرى مــن الشــركات التــي أبــدت رغبتهــا يف التعــاون مــع الكليــة 

بقائمــة بالخريجيــن وعناوينهــم لغايــات التواصــل معهــم وعقــد المقابــالت 

الشــخصية، وقــد تــم تزويــد الشــركات المبينــة يف الجــدول اآلتــي –

وجميعهــا تنتمــي إىل القطــاع الخاص-بقوائــم الخريجيــن مرفقــة بوســائل 

ــي(: ــد اإللكترون ــوال والبري ــم )كالج ــل معه التواص
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التخصصات المطلوبةالقطاع اإلقتصاديالشركةم

جميع التخصصاتالتجارة والمقاوالتمجموعة مؤسسات خلدا1

موارد بشريةالتقنيةشركة يوسف حمدان الحمدان التجارية المحدودة2

تسويق – موارد بشرية – مالية ومصرفية – تأمينالتجارة والمقاوالتشركة محمد العيل السويلم للتجارة والمقاوالت3

موارد بشريةمتعددة النشاطات شركة الخريف التجارية4

مالية ومصرفيةالمقاوالتالشركة السعودية للخرسانة الجاهزة5

جميع التخصصاتالصحيمستشفى الدكتور سليمان الحبيب6

تسويق – موارد بشرية – مالية ومصرفية – حاسبالتجاريشركة توكيالت الجزيرة للسيارات المحدودة7

أسماء الشركات التي أبدت رغبتها في توظيف
 خريجي الكلية وتم تزويدها بقوائم الخريجين
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التخصصات المطلوبةالقطاع اإلقتصاديالشركةت

تسويق – موارد بشرية – حاسب – مالية ومصرفيةالتجاريشركة عبدالطيف جميل المحدودة8

موارد بشرية – حاسب – تسويقاالتصاالتشركة نور لالتصاالت9

تسويقالمقاوالتشركة ومصنع أبسل10

موارد بشرية- مالية ومصرفيةالصناعات الحربيةمصنع المدرعات والمعدات الثقيلة11

تسويقخدماتشركة تنظيم المعارض12

تسويق – موارد بشرية – مالية ومصرفية – حاسبخدماتالشركة الثالثية لخدمات المساندة13

موارد بشرية - مالية ومصرفيةالمايلمجموعة شركات الرياض لالستثمار14
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التــي تــم . 1 المباشــر  الوحــدة لعمليــات التوظيــف  ومــن خــالل متابعــة 

تســجيلها عبــر وســائل التواصــل المعهــودة، فقــد تبيــن أن عــددًا كبيــرًا مــن 

هــذه الشــركات قــد قامــت بتوظيــف الطــالب المبينــة أســماءهم يف قوائــم 

الخريجيــن المرســلة لهــم، وتعمــل الوحــدة باســتمرار عــى ضبــط القوائــم 

النهائيــة ألســماء الطــالب الذيــن تــم توظيفهــم مــن قبــل الشــركات التــي 

يتــم التعــاون معهــا يف هــذا الســياق.

ــة . 1 ــط يف مدين ــة تنش ــف محلي ــب توظي ــع مكات ــاالت م ــدة اتص ــرت ع ج

الريــاض وترغــب يف توظيــف كفــاءات ســعودية لتعزيــز رصيدهــا البشــري 

بكــوادر وطنيــة قــادرة عــى تحســين أدائهــا،  وحيــث أبــدت هــذه المكاتــب 

رغبتهــا يف التعــاون مــع الكليــة بهــدف توفيــر فــرص وظيفيــة لخريجــي 

الكليــة، فقــد حرصــت وحــدة الخريجيــن عــى التعــاون الكامــل معهــا مــن 

أجــل توفيــر مزيــد مــن فــرص العمــل لخريجــي الكليــة.

خامسًا:- التواصل مع مكاتب توظيف
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ــذ انطــالق الســنة الجامعيــة 1439/1438هـــ إىل . 1 وقــد ســعت الوحــدة من

ــن  ــن م ــالب الخريجي ــن الط ــة م ــع مجموع ــة م ــاالت الالزم ــام باالتص القي

الكليــة وتحديــد مواعيــد الحضــور إىل الكليــة بهــدف تهيئتهــم وإعدادهــم 

ــة  ــن عــن شــركة ) الشــايع الدولي ــع ممثلي ــالت الشــخصية م لعمــل المقاب

للتجــارة ( التــي تنشــط يف مجــال تجــارة التجزئــة والتــي طلبــت عقــد هــذه 

اللقــاءات داخــل مبنــى الكليــة، 
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القطاع المايل %37

القطاع الحكومي %3.70 

القطاع الخاص ما عدا القطاع

المايل%59.3

نسبة التوظيف حسب أهم القطاعات الموظفة لخريجى الكلية
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اإلختبارات
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مؤشرات أداء وحدة اإلختبارات في العام الجامعي 1439/1438هـ:

المؤشرت
الفصل الدراسي األول 

)381(
الفصل الدراسي الثاني )382(

158150عدد الشعب1-

5457عدد المراقبين2-

1-عدد حاالت الغش3-

2215عدد الطلبات المقدمة إلجراء اختبار بديل4-

2215عدد الطلبات المقبولة إلجراء اختبار بديل5-

23عدد مرات غياب المراقبين7-

--عدد مرات غياب مدرس المقرر بدون عذر8-
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الطالبية
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ما تم إنجازه في العام الجامعي 1439/1438هـ
الفصل الدراسي األول

المشاركة بفعالية اليوم العالمي للمشي

نظمــت الهيئــة العامــة للرياضــة بالتعــاون مــع اإلتحــاد الســعودي . 1

1439/1/9هـــ  الموافــق  الجمعــة  يــوم  يف  المجتمعيــة  للرياضــة 

فعاليــة رياضيــة بمناســبة اليــوم العالمــي للمشــي يف الريــاض. وقــد 

شــارك طــالب كليــة المجتمــع يف تلــك الفعاليــة. وقــام المشــاركون يف 

الفعاليــة بالمشــي لمســافة تتجــاوز 2كــم. وجــرت الفعاليــة المخصصــة 

لمدينــة الريــاض يف منتــزة الملــك عبداللــه بحــي الملــز بحضــور وكيــل 

الهيئــة العامــة لشــؤون الرياضــة رئيــس اإلتحــاد الســعودي للرياضــة 

الهريــش. وتــم تقديــم  بــن عبدالرحمــن  المجتمعيــة، عبداللطيــف 

عــرض تعريفــي لكافــة المشــاركين قدمــه اإلتحــاد الســعودي للرياضــة 

الصحيــة  المشــي  رياضــة  فوائــد  عــن  الصحــة  ووزارة  المجتمعيــة 

والرياضيــة لــكل فــرد، الحكوميــويف هــذه الفعاليــة التــي تقــام للمــرة 

األوىل مــع وزارة الصحــة
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المشاركة في فعالية يوم النشاط العائلي 

شــارك مجموعــة مــن طــالب كليــة المجتمــع يف يومــي الجمعــة والســبت الموافــق 23-1439/1/24هـــ، يف فعاليــة يــوم النشــاط العائــيل التــي أقيمــت يف . 1

مجمــع األميــر فيصــل بــن فهــد األولمبــي. وتضمنــت هــذه الفعاليــة مجموعــة مــن األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة المناســبة لجميــع األعمــار وأركان مجهــزة 

للمشــاركة يف رياضــات مختلفــة مثــل كــرة الســلة والطائــرة والرمايــة.
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زيارة دار المسنين

ــك . 1 ــة المل ــع بجامع ــة المجتم ــدد مــن طــالب كلي ــام ع ق

ســعود بزيــارة لــدار رعايــة المســنين يــوم الخميــس 

خدمــة  يف  دورهــا  منطلــق  مــن  1439/1/29هـــ، 

المجتمــع وتقويــة الروابــط اإلجتماعيــة واإلنســانية 

بيــن أفــراد المجتمــع ونــزالء الــدار. وكان يف اســتقبالهم 

ــالب  ــام الط ــالن. وق ــتاذ/عبدالله العج ــدار األس ــر ال مدي

ــول يف  ــع المســنين والتج ــة م ــث الودي ــادل األحادي بتب

أقســام الــدار العالجيــه. ويف نهايــة اللقــاء قــدم طــالب 

الكليــة بعــض الهدايــا التعبيريــة للنــزالء.
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زيارة كلية نايف لألمن الوطني

ــك يــوم اإلثنيــن الموافــق 1439/2/10ه،  وذلــك ضمــن برنامجهــا )ســفراء . 1 قــام وفــد مــن طــالب كليــة المجتمــع بزيــارة لكليــة نايــف لألمــن الوطنــي وذل

األمــن الوطنــي( الــذي يســتهدف طــالب التعليــم العــام والجامعــي لتعزيــز القيــم الوطنيــة واإلنتمــاء الوطنــي ومفاهيــم الشــراكة األمنيــة. وقــد أطلــع الوفــد 

خــالل الزيــارة عــى المعــرض األمنــي تخللــه لقــاء توعويــاً عــن األخطــار التــي تتعــرض لهــا البــالد حماهــا اللــه. كمــا زار الوفــد مركــز البالغــات األمنيــة )990( يف 

العمليــات الميدانيــة واطلــع عــى آليــة اســتقبال البالغــات ومتابعتهــا.



التقرير السنوي لكلية المجتمع بجامعة الملك سعود 1438 - 1439هـ

110

التعريف بمشروع قطار الرياض

أقيمــت يف يــوم اإلثنيــن الموافــق 1439/3/2ه ،محاضــرة تعريفيــة . 1

لطــالب كليــة المجتمــع لنشــر ثقافــة النقــل العــام وتعريــف طــالب 

الكليــة بمشــروع )قطــار الريــاض( وأهميتــه والتحفيــز عــى اســتخدامه.
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فعالية التدخين
الموافــق . 1 والثالثــاء  اإلثنيــن  يومــي  يف  المجتمــع  كليــة  أقامــت 

9-1439/3/10هـــ، فعاليــة توعويــة بالتعــاون مــع الجمعيــة الخيريــة 

التدخيــن وســبل  بأضــرار  للتوعيــة  )نقــاء( وذلــك  التدخيــن  لمكافحــة 

الوقايــة والعــالج منــه، وتضمنــت هــذه الفعاليــة معرضــاً  مصغــرًا يبيــن 

األضــرار المختلفــة والعديــدة للتدخيــن عــى جوانــب متعــددة يف حيــاة 

ــل رســالة  ــي تهــدف إىل نق ــات والمســابقات الت المدخــن، وبعــض الفعالي

توعويــة غيــر مباشــرة للطــالب حــول هــذه اآلفــة الخطيــرة.
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 دورة ) العمل التطوعي المبادئ واألخالقيات (

ــة . 1 ــي لطــالب كلي ــاد العتيب ــن بج ــدم الدكتور/ســعد ب ق

المجتمــع دورة تدريبيــة بعنــوان )العمــل التطوعــي 

المبــادئ واألخالقيــات( وقــد أقيمــت يف كليــة المجتمع 

ــادة  يــوم اإلثنيــن الموافــق 1439/3/9هـــ، بهــدف زي

معرفــة المتــدرب بمبــادئ العمــل التطوعــي وخصوصــاً 

يف مســار خدمــة ذوي اإلعاقــة واطالعه عى المشــكالت 

التطــوع وكيفيــة  أثنــاء  تواجهــه  أن  يمكــن  التــي 

ــات  ــم وأخالقي ــيخ قي ــن ترس ــاًل ع ــا، فض ــل معه التعام

التطــوع يف نفســه مــن خــالل توضيــح الفوائــد التــي 

يجنيهــا الفــرد والمجتمــع مــن العمــل التطوعــي.
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دورة ) اإلعاقة، الفئات واالحتياجات (

لطــالب . 1 الــالال  صائــب  الدكتــور/  قــدم 

بعنــوان  تدريبيــة  دورة  المجتمــع  كليــة 

وقــد  واالحتياجــات(  الفئــات  )اإلعاقــة، 

الثالثــاء  يــوم  المجتمــع  كليــة  يف  اقيمــت 

الموافق1439/3/10هـــ، وتهــدف إىل زيــادة 

معرفــة المتــدرب بمفاهيــم اإلعاقــة وأســبابها 

وفئاتهــا واحتياجــات كل نــوع مــن هــذه األنواع 

المهــارات والســلوكيات  المتــدرب  واكتســاب 

التــي تســاعده يف تلبيــة مــا أمكــن مــن تلــك 

االحتياجــات.
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دورة ) فن التعامل مع ذوي اإلعاقة (

الدخيــل . 1 فــواز   / األســتاذ  المــدرب  قــدم 

تدريبيــة  دورة  المجتمــع  كليــة  لطــالب 

ذويــي  مــع  التعامــل  )فــن  بعنــوان 

اإلحتياجــات الخاصــة( وقــد اقيمــت يف 

كليــة المجتمــع يــوم األربعــاء الموافــق 

1439/3/11هـــ ،بهــدف إعداد المشــاركين 

فيهــا نظريــاً وعمليــاً ليكونــوا قادريــن 

عــى التعامــل مــع فئــة ذوي االحتياجــات 

كافيــة  خبــرة  عــى  ويكونــوا  الخاصــة 

بالطريقــة  التعامــل  فنــون  جميــع  يف 

الصحيحــة مــع هــذه الفئــة خاصــًة وفئــات 

عامــًة. المجتمــع 
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دورة اإلسعافات األولية 

كليــة . 1 يف  الطالبيــة  األنشــطة  وحــدة  أقامــت 

ــق 1439/3/11هـــ،  ــاء المواف ــوم األربع ــع ي المجتم

األوليــة  لإلســعافات  تعريفيــة  تدريبيــة  دورة 

خاللهــا  مــن  تــم  ومنســوبيها،  الكليــة  لطــالب 

الحاضريــن بأهميــة اإلســعافات األوليــة،  توعيــة 

وكيفيــة التعامــل مــع العمليــات الطارئــة كاإلغمــاء، 

ــب. كمــا  ــة، وتوقــف نبضــات القل والحــروق، والُغصَّ

ــة التعامــل  ــق العلمــي لكيفي ــام الحضــور بالتطبي ق

توزيــع  إىل  باإلضافــة  الحــاالت،  هــذه  مثــل  مــع 

ــن  ــة ع ــة والتوعوي ــرات التثقيفي ــن النش ــد م العدي

اإلســعافات األوليــة وبعــض الهدايــا عــى الحضــور.
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حملة التشجير

يف . 1 المجتمــع  كليــة  مشــاركة  إطــار  يف 

ــتمر  ــل المس ــة، والتفاع ــود التطوعي الجه

الوطنيــة،  والمشــروعات  الحمــالت  مــع 

الخميــس  يــوم  الكليــة  طــالب  شــارك 

ــة تشــجير  الموافــق 1439/3/12هـــ بحمل

بمنتــزه حريمــالء الوطنــي دشــنها محافــظ 

األســتاذ/عبدالرحمن  ســعادة  حريمــالء 

الهزانــي وبحضــور عــدد مــن مســؤويل وزارة 

ــن  ــدد م ــة وع ــات الحكومي ــة والجه الزراع

طــالب كليــة المجتمــع. 
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دورة ) أصحاب الهمم (

ــوم . 1 ــد اقيمــت ي ــذوي االحتياجــات الخاصــة(. وق ــة ل ــوان )التقني ــة بعن ــع دورة تدريبي ــة المجتم ــادي  لطــالب كلي ــدرب  األســتاذ/عبدالعزيز الحم ــدم  الم ق

ــاء الموافــق 1439/3/17هـ،وهدفــت إىل:  الثالث

ــى النفــس . 1 ــم  مــن اإلعتمــاد ع ــن أصحــاب الهم تمكي

وممارســة حياتهــم اليوميــة بإســتقاللية.

تحسين األداء وجودة العمل يف المهام اليومية.. 2

ــن . 3 ــة م ــارف والثقاف ــارات والمع ــخص المه ــاب الش إكس

والوســائط  التعلــم  لمصــادر  الوصــول  إتاحــة  خــالل 

المتعــددة. 

ــاً مــن خــالل تســهيل . 4 تمكيــن أصحــاب الهمــم اقتصادي

حصولهــم عــى فــرص العمــل. 

دمــج أصحــاب الهمــم يف المجتمــع مــن خــالل إتاحــة . 5

األنشــطة. مشــاركتهم يف 
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 دورة ) بناء المشروعات التطوعية وفرق العمل (

عقــاب . 1 أبــو  االســتاذ/جعفر  قــدم 

دورة  المجتمــع  كليــة  لطــالب 

تدريبيــة بعنــوان )بنــاء المشــروعات 

يــوم  العمــل(  وفــرق  التطوعيــة 

ــق 1439/3/18هـــ.  المواف ــاء  األربع

التدريبيــة  الــدورة  هــذه  وتهــدف 

المتدربيــن يف  مهــارات  تعزيــز  إىل 

مجــال بنــاء وتطويــر المشــروعات 

الخاصــة  األحتياجــات  التطوعيــة 

بدايــًة مــن الفكــرة وحتــى تقويــم 

المشــروع ومــا يتضمنــه  مخرجــات 

مجــاالت  يف  قــدرات  مــن  ذلــك 

والتنفيــذ  والتســويق  التخطيــط 

للمشــروع التطوعــي واســتقطاب التمويــل والمــوارد البشــرية الالزمــة إلنجــاح المشــروع. كمــا تهــدف الــدورة إىل تعزيــز عمليــة االنتقــال لــدى المتطوعيــن يف 

مســار خدمــة أصحــاب الهمــم مــن ممارســة اإلدارة إىل ممارســة القيــادة وذلــك مــن خــالل زيــادة معارفهــم ومهارتهــم القياديــة الخاصــة باتخــاذ القــرارات وحــل 
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فعالية كسوة الشتاء
تفاعــال مــع احتياجــات فصــل الشــتاء وقيامــاً . 1

بالواجــب اإلســالمي والــدور اإلنســاني وتفعيــاًل 

مــن طــالب  عــدد  قــام  التطوعــي،  للعمــل 

الموافــق  الخميــس  يــوم  المجتمــع  كليــة 

ــى  ــتاء ع ــوة الش ــع كس 1439/3/19هـ،بتوزي

مجموعــة مــن العمــال ورعــاة المواشــي.
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إقامة مسابقة ثقافية

أقامــت كليــة المجتمــع ممثلــة بقســم األنشــطة الطالبيــة يــوم اإلثنيــن الموافــق 1439/3/23هـــ، نشــاطاً ترفيهيــاً للطــالب شــمل العديــد مــن . 1

ــة. ــة والثقافي المســابقات الحركي
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حملة توعوية في مجال المحافظة على األسنان 

قامــت وحــدة األنشــطة الطالبيــة يف الكليــة يــوم الثالثــاء الموافــق 1439/3/24هـــ، بتنظيــم حملــة توعويــة يف مجــال المحافظــة عــى األســنان؛ . 1

وذلــك بالتنســيق مــع مســتوصف »اضــواء الطــب العالمــي لطــب وتقويــم األســنان« بالريــاض؛ حيــث قــام فريــق طبــي مــن المســتوصف بزيــارة إىل 

الكليــة، وتضمنــت الفعاليــة إجــراء فحوصــات طبيــة لألســنان لطــالب ومنســوبي الكليــة باإلضافــة إىل تقديــم كوبانــات عالجيــة مخفضــة. كمــا 

اشــتملت الزيــارة عــى تقديــم عــرض عــن كيفيــة العنايــة باألســنان باإلضافــة إىل تقديــم بروشــورات توعويــة. 
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 تنفيذ مبادرة ) حس فينا (

قــام مجموعــة مــن طــالب كليــة المجتمــع يــوم الخميــس الموافــق 1439/3/26هـــ، بإطــالق مبــادرة بعنــوان )حــس فينــا( قدمهــا األســتاذ/ماجد . 1

الســريع. وقــد بدأهــا بكلمــة عــن معانــاة أصحــاب الهمــم ومــا يواجهونــه مــن مشــاكل يف حياتهــم العامــة والخاصــة مثــل مواقــف الســيارات والتنقــل 

العــام وعــدم وجــود مواقــف خاصــة لهــم. وقــام مجموعــة مــن الطــالب باســتخدام الكرســي المتحــرك والتنقــل بــه يف الكليــة للتعــرف عــى معانــاة 

أصحــاب الهمــم
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مبادرة دربك أسهل

أقــام مجموعــة مــن طــالب الكليــة كفريــق عمــل مبــادرة بعنــوان »دربــك أســهل« يف يومــي الثالثــاء واألربعــاء الموافــق 1-1439/4/2ه، تضمنــت . 1

ركنــاً تعريفيــاً وذلــك يف فعاليــة االحتفــال باليــوم العالمــي لــذوي اإلحتياجــات الخاصــة الــذي أقيــم يف مستشــفى الملــك عبداللــه لألطفــال بالحــرس 

الوطنــي. حيــث تــم إيضــاح هــدف المبــادرة للــزوار بإنشــاء منصــة إلكترونيــة تضــم ســائقين متطوعيــن لنقــل  أصحــاب الهمــم مجانــاً داخــل مدينــة 

الريــاض. وتتلقــى هــذه المبــادرة دعًمــا مــن جامعــة الملــك ســعود-كلية المجتمــع ومؤسســة الملــك خالــد الخيريــة.
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ما تم إنجازه في العام الجامعي 1439/1438هـ
الفصل الدراسي الثاني

فعاليات التوعية بمرض السرطان
قامــت كليــة المجتمــع يف يــوم الســبت الموافــق 1439/5/17هـــ، . 1

بالتعــاون مــع المركــز الخليجــي لمكافحــة الســرطان بإقامــة يــوم 

مفتــوح لــزوار منتــزه البجيــري وذلــك ضمــن فعاليــات الحملــة الخليجية 

لمكافحــة الســرطان 2018، وتضمــن ذلــك أركان توعويــة وأهميــة 

الكشــف المبكــر عــن الســرطان وطــرق الوقايــة منــه، باإلضافــة إىل 

ــز للحضــور. كمــا نفــذ مجموعــة مــن  ــع جوائ مســابقة لألطفــال وتوزي

ــق 1439/5/21هـــ،  ــاء المواف ــوم األربع ــع يف ي ــة المجتم طــالب كلي

ــك  ــى المل ــة يف ممش ــة الثالث ــة الخليجي ــن الحمل ــاً ضم ــاًل تطوعي عم

ــى  ــل ع ــرطان والعم ــرض الس ــالب بم ــف الط ــن تعري ــه يتضم عبدالل

ــدد  ــن بالمــرض مــن خــالل حصــر ع ــال المصابي ــة األطف ــق أمني تحقي

مــن احتيــاج األطفــال والســعي لتحقيقهــا، إضافــة لتوزيــع العديــد مــن النشــرات التوعويــة التــي تعــرف بهــذا المــرض. كمــا نفــذ مجموعــة مــن طــالب كليــة 

ــراء مــول لنفــس الهــدف. ــع الحم ــاً يف مجم ــاًل تطوعي ــوم الخميــس الموافــق 1439/5/22هـــ، عم المجتمــع ي
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دورة ) العمل التطوعي (

أقامــت كليــة المجتمــع ممثلــة بوحــدة األنشــطة الطالبيــة )دورة . 1

العمــل التطوعــي( وذلــك ضمــن برنامــج رافــد لتأهيــل المتطوعيــن 

عــى  المشــاركون  بهــا  تعــّرف  الدوســري،  الغانــم  لألســتاذ/عيل 

مدخــل العمــل التطوعــي وماهيتــه، وذلــك يــوم اإلثنيــن الموافــق 

وبحضــور  تدريبيــة،  ســاعات  خمــس  وبواقــع  1439/5/19هـــ، 

الطــالب، وثلــة كريمــة مــن كبــار الشــخصيات. كمــا وتــم تدشــين 

البرنامــج برعايــة عميــد كليــة المجتمــع األســتاذ الدكتــور عبــد 

ــه الزهرانــي، والدكتــور ســعد بــن بجــاد العتيبــي مشــرف وحــدة  الل

األنشــطة الطالبيــة، والمديــر التنفيــذي لجمعيــة الوقــف الخيريــة 

ــر. ــف الجاب ــور ناي الدكت
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دورة ) قيم وأخالقيات التطوع (

أقامــت كليــة المجتمــع ممثلــة بوحــدة األنشــطة الطالبيــة دورة )قيــم وأخالقيــات التطــوع( وذلــك ضمــن برنامــج رافــد لتأهيــل المتطوعيــن للدكتــور ســعد بــن . 1

بجــاد العتيبــي وذلــك يــوم الثالثــاء الموافــق 1439/5/20هـــ، بواقــع خمــس ســاعات تدريبيــة، حيــث تعــرف بهــا الطــالب عــى مفاهيــم التطــوع واخالقياتــه 

وتــم بيــان أهميــة التطــوع يف حيــاة الفــرد وأثــره عــى المجتمــع وكيــف يكتســب المتطــوع المهــارات يف هــذا المجــال.
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تنظيم ملتقى تجارب تطوعية

نظمــت الكليــة ملتقــى لعــرض التجــارب التطوعيــة أمــام طالبهــا، حيــث قــام مجموعــة مــن رواد العمــل التطوعــي وذلــك يــوم الخميــس الموافــق . 1

1439/5/22هـــ، بالتحــدث عــن تجاربهــم التطوعيــة أمــا عــدد كبيــر مــن طــالب الكليــة.



التقرير السنوي لكلية المجتمع بجامعة الملك سعود 1438 - 1439هـ

128

دورة )تصميم المبادرات التطوعية (
أقامــت كليــة المجتمــع ممثلــة بوحــدة األنشــطة الطالبيــة دورة )تصميــم المبــادرات التطوعيــة( وذلــك ضمــن  برنامــج رافــد لتأهيــل المتطوعيــن . 1

ــك يومــي األحــد واإلثنيــن الموافــق 25-1439/5/26هـــ ،وبواقــع عشــر ســاعات تدريبيــة، حيــث تعــرف  ــا الخيــل وذل ــن مســاعد أب لألســتاذ/ماجد ب

ــادرة  ــادرات التطوعيــة، وآليــات إنشــائها وتصميمهــا، باإلضافــة اىل تماريــن عمليــة شــيقة لممارســة تكويــن المب بهــا الطــالب عــى مفهــوم المب

التطوعيــة بشــكل إحتــرايف.
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إقامة استراحة ومسابقات ثقافية 

قــام مجموعــة مــن طــالب كليــة المجتمــع يــوم اإلثنيــن الموافــق 1439/5/26هـــ، بالخــروج الســتراحة شــرق الريــاض، حضرهــا 18 طالبــاً والمشــرف . 1

عــى األنشــطة الطالبيــة الدكتور/ســعد العتيبــي. وأقيمــت خاللهــا مســابقة ثقافيــة بيــن المشــاركين ومبــاراة يف كــرة القــدم. كمــا أقامــت الكليــة يــوم 

الثالثــاء الموافــق 1439/6/4هـــ و1439/7/10هـــ أنشــطة ترفيهيــة للطــالب شــملت مســابقات ثقافيــة.
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دورة ) إدارة الفريق التطوعي (

بوحــدة . 1 ممثلــة  المجتمــع  كليــة  أقامــت 

الفريــق  إدارة   ( دورة  الطالبيــة  األنشــطة 

التطوعــي( وذلــك ضمــن برنامــج رافــد لتأهيــل 

ــر  ــد الزعي ــن زي ــن لألستاذ/أســامة ب المتطوعي

وذلــك يومــي اإلثنيــن والثالثــاء الموافــق 

ســاعات  عشــر  ولمــدة  3-1439/6/4هـــ، 

تدريبيــة، حيــث تعــرف بهــا الطــالب عــى 

مفاهيــم اإلدارة التطوعيــة، وأهميــة بنــاء 

الجماعــي  العمــل  ومهــارات  العمــل،  فــرق 

المبــادرات  تنفيــذ  يف  المهــم  ودورهــا 

التطوعيــة عــى أكمــل وجــه، وآليــات تبــادل 

ــرق  ــس الف ــي وأس ــق التطوع األدوار يف الفري

التطوعيــة.
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دورة ) المتطوع القائد (

بوحــدة . 1 ممثلــة  المجتمــع  كليــة  أقامــت 

)المتطــوع  دورة  الطالبيــة  األنشــطة 

القائــد( وذلــك ضمــن  برنامــج رافــد لتأهيــل 

المحيميــد،  للدكتور/صالــح  المتطوعيــن 

ــك يومــي اإلثنيــن والثالثــاء الموافــق  وذل

10-1439/6/11هـــ، ولمــدة عشــر ســاعات 

تدريبيــة، حيــث تعــرف بهــا الطــالب عــى 

عالــم  يف  وأهميتهــا  القيــادة،  مفاهيــم 

التطــوع، باإلضافــة إىل أهــم النظريــات 

القياديــة مثــل القيــادة الوقفيــة. وتــم 

يف  القياديــة  الشــخصية  أهميــة  بيــان 

ــة اكتســاب  ــاء الهــرم التطوعــي، وأهمي بن

لتنفيــذ  المختلفــة  القياديــة  المهــارات 

المبــادرات التطوعيــة عــى أكمــل وجــه.
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مبادرة ) ما نسيناكم (

الطــالب . 1 مــن  فريــق  قــام 

المشــاركين يف دورة مســار خدمــة 

الثالثــاء  يــوم  اإلعاقــة  ذوي 

1439/6/11هـ،بعمــل  الموافــق 

ــا نســيناكم( للتثقيــف  ــادرة )م مب

مشــاكل  عــن  الصــم  وتوعيــة 

ــيوعاً  ــراض ش ــر األم ــون وأكث العي

الممارســات  مــن  والتحذيــر 

التــي تتعلــق بصحــة  الخاطئــة 

لعيــن. ا
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عقد دورة )المتطوع المؤثر(

ــة بوحــدة . 1 أقامــت كليــة المجتمــع ممثل

األنشــطة الطالبيــة دورة ) المتطــوع 

رافــد  برنامــج  ضمــن  وذلــك  المؤثــر( 

لألستاذ/ياســر  المتطوعيــن  لتأهيــل 

العمــاري وذلــك يــوم األحــد الموافــق 

بهــا  تعــرف  حيــث  1439/6/17هـــ، 

التأثيــر،  مفاهيــم  عــى  الطــالب 

وأهميتهــا يف عالــم التطــوع، باإلضافــة 

إىل أهــم نظريــات التأثيــر المختلفــة. 

وتــم بيــان أهميــة الشــخصية المؤثــرة 

يف البنــاء التطوعــي، وأهميــة اكتســاب 

ــة المختلفــة لتنفيــذ  المهــارات التأثيري

أكمــل  عــى  التطوعيــة  المبــادرات  

ــه. وج
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دورة ) المتطوع ومهارات التواصل (

أقامــت كليــة المجتمــع ممثلــة بوحــدة األنشــطة الطالبيــة دورة )المتطــوع ومهــارات التواصــل( وذلــك ضمــن برنامــج رافــد لتأهيــل . 1

المتطوعيــن للدكتور/صغيــر بــن محمــد الصغيــر وذلــك يف يــوم اإلثنيــن الموافــق 1439/6/24هـــ، حيــث تعــرف بهــا الطــالب عــى 

مفاهيــم التواصــل الفعــال، وأهميتهــا يف عالــم التطــوع، باإلضافــة إىل أهــم نظريــات التواصــل المختلفــة. وتــم بيــان أهميــة مهــارات 

التواصــل الفعــال يف البنــاء التطوعــي، وأهميــة مهــارات التواصــل الفعــال لتنفيــذ المبــادرات التطوعيــة عــى أكمــل وجــه. وكانــت 

مــدة الــدورة خمســة ســاعات تدريبيــة.
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إقامة الحفل الختامي لبرنامج التطوع المتخصص
 ) مسار خدمة أصحاب الهمم (

برعايــة ســعادة األســتاذ الدكتــور عبــد اللــه الزهرانــي عميــد كليــة المجتمــع بجامعــة الملك ســعود، أقامت الكلية يــوم األربعــاء الموافــق 1439/6/26هـ . 1

الحفــل الختامــي لبرنامــج التطــوع المتخصــص )مســار خدمــة أصحــاب الهمــم( والــذي نفذتــه الكليــة بشــراكة ودعــم مــن مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة 

ضمــن منحــة األميــرة صيتــة الدامــر لدعــم البرامــج التنمويــة. ُيذكــر بــأن برنامــج التطــوع المتخصــص اشــتمل عــى العديــد مــن الفعاليــات، أبرزهــا: 

ــل  ــدة ورش عم ــة ع ــة، و إقام ــدارات التدريبي ــة الج ــداد مصفوف ــم، وإع ــاب الهم ــة أصح ــن يف مســار خدم ــة للمتطوعي ــات التدريبي دراســة اإلحتياج

ودورات تدريبيــة، وإطــالق عــدد مــن المبــادرات العمليــة وتنفيذهــا مــن قبــل المتدربيــن أنفســهم، وغيرهــا مــن الفعاليــات.



التقرير السنوي لكلية المجتمع بجامعة الملك سعود 1438 - 1439هـ

136

دورة ) ارسم مسارك التطوعي (

أقامــت كليــة المجتمــع ممثلــة بوحــدة األنشــط الطالبيــة دورة )ارســم مســارك التطوعــي( وذلــك ضمــن برنامــج رافــد لتأهيــل . 1

المتطوعيــن لألســتاذ/فهد بــن تركــي النقيثــان، وذلــك يــوم اإلثنيــن الموافــق 1439/7/2ه، وبواقــع خمــس ســاعات تدريبيــةـ، حيــث 

تعــرف بهــا الطــالب عــى كيفيــة بنــاء وتحديــد مســاراتهم التطوعيــة بعــد البرنامــج، وكيفيــة دمــج كل مــا تعلمــوه يف البرنامــج يف 

بوتقــة واحــدة لتفعيــل العمــل التطوعــي اإلحتــرايف، يف جلســة إرشــادية إحترافيــة، كمــا نــوه عــى أهميــة اســتمرار المشــا ركيــن يف 

عالــم التطــوع وتنفيــذ المبــادرات التطوعيــة فيمــا فيــه مصلحــة الوطــن.
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إقامة فعالية ) خير له (

أقامــت كليــة المجتمــع يف يــوم الثالثــاء الموافــق 1439/7/10هـــ، فعاليــة ) خيــر لــه ( بهــدف نشــر ثقافــة التطــوع الســليم المتأصــل يف مجتمعنــا وتوعيــة . 1

طــالب المرحلــة الثانويــة بأهميتــه وتطبيقاتــه تضامنــا مــع رؤيــة المملكــة 2030 ) نحــو مليــون متطــوع حقيقــي (.  
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 المشاركة بمسابقة جائزة القوات المسلحة

قــام مجموعــة مــن طــالب كليــة المجتمــع يف يــوم . 1

لمعــرض  بزيــارة  1439/7/19هـــ  الموافــق  الخميــس 

ــم يف  ــرآن الكري ــظ الق ــة لحف ــلحة الخامس ــوات المس الق

الريــاض، وافتتــح مديــر عــام اإلدارة العامــة للشــؤون 

الدينيــة للقــوات المســلحة اللــواء محمــد بــن عبــد الرحمن 

الســعدان مســابقة جائــزة القــوات المســلحة المحليــة يف 

حفــظ القــرآن الكريــم للعســكريين يف دورتهــا الخامســة 

ــابقة  ــر أن المس ــر بالذك ــاض. والجدي ــدة يف الري والمنعق

اســتمرت لمــدة أســبوع تخللهــا العديــد مــن البرامــج 

والــدورات التطويريــة.
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عقد محاضرة بعنوان » وطني مسؤوليتي «

إنطالقــاً مــن ســعي الكليــة لتنميــة الحــس الوطنــي لــدى الطــالب وزيــادة وعيهــم بالقضايــا التــي تمــس الوطــن ومقدراتــه فقــد ســعدت الكليــة باســتضافة . 1

ســعادة العقيــد الدكتور/عبداللــه بــن فــازع القرنــي مديــر برامــج الدبلومــات العليا للمعهــد العايل للدراســات األمنيــة، وذلك يوم األحــد الموافــق 1439/7/22هـ 

لتقديــم محاضــرة بعنــوان )وطنــي مســؤوليتي(. وقــد تنــاول فيهــا ســعادة العقيــد جوانــب يف غايــة االهميــة منهــا الجرائــم المعلوماتيــة ومكافحــة الفســاد 

االداري. 
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أواًل:- أهداف النشاط الرياضي

1 .

يهــدف برنامــج النشــاط الرياضــي بكليــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود إىل تحقيق 

العديــد مــن األهــداف الطموحــة، والتــي تتمثل يف:

المســاهمة يف إعــداد الطــالب رياضيــاً ممــا يســاعد يف بنــاء الشــخصية المتوازنة . 1

بعيــدًا عــن األفــكار الهدامة.

إتاحة الظروف المواتية الكتشاف وتطوير مواهب الطالب الرياضية.. 2

ــات . 3 ــن أوق ــى م ــتفادة المث ــالب لالس ــد الط ــادف عن ــح اله ــى التروي ــل ع العم

الفــراغ بمــا يــؤدي إىل حســن اســتغاللها ويف نفــس الوقــت إشــباع ميــول الطــالب 

يف ممارســة الرياضــة.

تقويــة روح الفريــق و اإلنتمــاء ممــا يكــون لــه األثــر األكبــر يف تقويــة العالقــات . 4

اإلجتماعيــة بيــن الطــالب والكليــة والجامعة.

ثانيًا:- طريقة وإستراتيجية العمل المتبعة

- تنظيم بطولة الكلية لتنس الطاولة تمهيدًا الختيار من 

يمثل الكلية يف بطولة الجامعة لتنس الطاولة. 

- تنظيم دورة لخماسيات كرة القدم تمهيدًا الختيار فريق 

يمثل الكلية يف بطولة الجامعة لكرة القدم.

- المشاركة يف كأس معايل مدير الجامعة لكرة القدم. 

- تنظيم دورة لتنس الطاولة لجميع منسوبي الكلية. 
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ما تم إنجازه في العام 1439/1438هـ

النتيجةالمكانالفعالياتت

1
 المشاركة يف كأس الجامعة المؤهلة لبطولة

الجامعات 11 العب
الدور الثانيملعب معشب

2
 المشاركة يف بطولة الجامعة للطالب لكرة القدم

خماسيات
-القاعة الرياضية بالجامعة

3
 المشاركة ىف دورة  كرة القدم الخماسية لجامعة

 األمير سلطان
الدور الربع النهائيالقاعة الرياضية بالجامعة

5
 المشاركة ىف دورة  تنس الطاولة لجامعة األمير

سلطان
الدور الثانيجامعة األمير سلطان

6
 إقامة دورة تنشيطية يف التنس والبلياردو

والهوكي بين الطالب
-القاعة الرياضية بالكلية

7
 إقامة دورة تنشيطية يف التنس والبلياردو

والهوكي بين أعضاء هيئة التدريس
-القاعة الرياضية بالكلية
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8
المشاركة يف كأس الجامعة المؤهلة لبطولة 

الجامعات )11 العب(
الدور الثانيملعب معشب

9
 المشاركة يف بطولة الجامعة للطالب لكرة القدم

خماسيات
-القاعة الرياضية بالجامعة

10
 المشاركة يف دورة  كرة القدم الخماسية لجامعة

 األمير سلطان
الدور الربع النهائيالقاعة الرياضية بالجامعة

11
 المشاركة يف دورة  كرة القدم 11 لجامعة األمير

سلطان
-جامعة األمير سلطان

12
 المشاركة يف دورة  تنس الطاوله لجامعة األمير

سلطان
الدور الثانيجامعة األمير سلطان

13
 إقامة دورة تنشيطية يف التنس والبلياردو

والهوكي بين الطالب
-القاعة الرياضية بالكلية

14
 إقامة دورة تنشيطية يف التنس و البلياردو و

الهوكي بين أعضاء هيئة التدريس
-القاعة الرياضية بالكلية

بلغ عدد طالب الكلية المشاركين باألنشطة الرياضية خالل العام 1439/1438ه )120( طالباً من مختلف برامج الكلية.
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ملخص أبرز إنجازات الكلية للعام الجامعي 1439/1438هـ

العددالمجالم

48النشر العلمي1

7المؤلفات والترجمة2

8المشاركة يف المؤتمرات3

18تحكيم البحوث4

18األبحاث المدعومة5

34ورش العمل6
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69الدورات التدريبية7

25فعاليات األقسام الموجهة للطالب8

6اللقاءات مع الطالب9

38األنشطة الطالبية والمجتمعية10

14األنشطة الرياضية11

389توفير فرض وظيفية وتدريبية12

- التحضير لتجديد اعتماد برامج الكلية  من المركز الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي.

- اعتماد نظام األرشفة اإللكترونية.

- اعتمــاد نظــام إتقــان يف نظــام ادارة الجــودة يف الجامعــة                                 كأول كليــة عــى مســتوى الجامعــة التــي تســتويف 
جميــع متطلبــات نظــام إتقــان بمــا يخــص تجديــد اإلعتمــاد الوطنــي ونظــام إدارة الجــودة يف الجامعــة.

-الحصول عى المركز األول يف األنشطة الطالبية والمجتمعية عى مستوى الجامعة لمدة 6 أعوام عى التواىل.

KSU - QMS
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كلية المجتمع بجامعة الملك سعود

 تقاطع طريق الجامعة مع طريق صالح الدين األيوبي / الملز  - الرياض

ص.ب. 28095 الرياض 11437

هاتف : 8058801

E-mail: dean_rcc@ksu.edu.sa

Twitter: @rccksu
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