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 :كلمة العميد
 :هلل والصالة والسالم على رسوله حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد احلمد

من لطالبات الذين هم عماد اجلامعة والذين فإن من أهم أهداف اجلامعة خدمة الطالب و ا

أجلهم وجدت عمادة شؤون الطالب، مما يشعرنا مجيعا بعظم املسؤولية امللقاة على أكتافنا 

 .لتقديم كل جهد يف خدمة طالب و طالبات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

م حممد بن سعود اإلسالمية أن تقدم يطيب لعمادة شؤون الطالب جبامعة اإلماوبهذه املناسبة 

  .3311/3313مت إجنازه من أعمال خالل العام اجلامعي عن ما  تقريرها السنوي

لوال توفيق اهلل أواًل ثم الدعم والتشجيع الذين تلقاهما العمادة هذا وما كان للعمادة أن حتقق 

من مسؤولي اجلامعة وعلى رأسهم معالي مدير اجلامعة وأصحاب الفضيلة وكالء اجلامعة 

ا والعمل على تطوير األداء الستثمار ما أتيح من امكانات يف زيادة انتاجه األثرمما كان له 

نسأل اهلل أن ينفع بهذه اجلهود وأن و، وما هيئ من منشآت وجتهيزات يف املدينة اجلامعية

 .خري اجلزاءالقائمني عليها جيزي 

 ،، وصلى اهلل وسلم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 عميد شؤون الطالب                                                                   

 عبدالرمحن بن عبداهلل الصغري. د                                                               
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 : الرؤية املستقبلية لعمادة شؤون الطالب
اخلدمات وتطوير الربامج والنشـاطات النوعيـة املتميـزة املرتبطـة      أن نكون الرواد وطنيًا يف تقديم

 .بشؤون الطالب

 : رسالة عمادة شؤون الطالب
اخلدمات املتميـزة والـربامج واألنشـطة النوعيـة امللتزمـة بالتعـاليم والقـيم اإلسـالمية القـادرة           تقديم

على بناء جتارب جديـدة للطـالب إلكسـابهم املهـارات ولتعزيـز تعلمهـم وبنـاء ش صـياتهم الفرديـة          

 .والفكرية واالجتماعية

 : أهداف عمادة شؤون الطالب
 :العلمي التفوق على للطالب وما ُيساعدهم النفسي واالستقرار الراحة أسباب توفري .1

 .توفري سكن طالب صحي ومالئم  .3-3

 .تقديم وجبات غذائية صحية .3-2

 .الطالب لتلبية االحتياجات املادية للطلبةصندوق  تعزيز دور .3-1

 .خدمات املكافآت والبدالت الطالبية  .3-3

 .اخلاصةتوفري مجيع االمكانيات املادية واملعنوية والربامج لذوي االحتياجات  .3-5

 

 :تعزيز تعلم وبناء شخصية طلبة اجلامعة من خالل تقديم برامج وأنشطة ال صفية .1

 .تقديم أنشطة ال صفية تليب احتياجات ورغبات طلبة اجلامعة .2-3

الدينيـة، الثقافيـة، الرياةـية،    )إلقامة وممارسة األنشطة املتنوعة  األمـاكن املناسبةريتوف .2-2

 (.الفنية، االجتماعية

 .جلميع الطلبة باملشاركة يف األنشطة الطالبية امل تلفةتهيئة الفرص  .2-1

 .تشجيع مشاركة الطلبة يف خمتلف األنشطة املقامة .2-3

 

 :طالب املنح الدراسيةاملقدمة لدمات اخلنشطة ومبستوى األاالرتقاء  .3

تعزيز مكانة  جامعة اإلمام وتأكيد عامليـة رسـالتها مـن خـالل قبـول املتميـزين يف العـا          .1-3

 .الميالعربي واإلس

 .لطالب املنح الدراسية املقدمةرفع مستوى اخلدمات  .1-2

 .طالب املنحمالئمة لرعاية مت صصة وبرامج وأنشطة  تصميم .1-1

 .تقوية العالقة التبادلية بني طالب املنح واجملتمع .1-3

 .نحتوثيق الروابط بني اجلامعة وخرجيي امل .1-5



 

5 

 

املشااركة الفاعلاة يف    اجملتماع و خدماة  التأثري االجيابي على اجملتمع من خالل املسااهمة يف   .4

 .األنشطة و املسؤوليات االجتماعية

 .تفعيل مشاركة الطلبة يف احلمالت والفعاليات واملناسبات الوطنية .3-3

 .إتاحة الفرصة ألفراد اجملتمع لالستفادة من املنشآت الرياةية باجلامعة .3-2

 .إقامة النوادي الصيفية .3-1

 :مهام عمادة شؤون الطالب

 املتنوعة لتحقيق رسـالة اجلامعـة يف إعـداد الطـالب      وتنفيذ األنشطة والربامج الطالبية ختطيط

 .والطالبات لتتحقق هلم الش صية اإلسالمية املتوازنة واملتكاملة

 اإلشراف على  سكن الطالب. 

   األنشـطة  تـوفري  إدارة شؤون طالب املنح الدراسية بدء من قبوهلم وتسجيلهم وانتهـاء بت ـرجهم و

 .الرعاية االجتماعية والرتبويةسبة هلم باإلةافة إىل توفري كافة أوجه املنا

 تقديم خدمات الدعم والرعاية للطالب والطالبات من ذوي االحتياجات اخلاصة. 

  تقديم خدمات الدعم االقتصادي للطالب والطالبات عن طريق اخلدمات اليت يقدمها صندوق

 .)واإلعانات القروض) الطالب

  والتنظيم واإلشراف على صرف املكافآت والبدالت للطالب والطالباتاإلعداد. 

     الوجبــات  اإلشــراف علــى عمليــة تشــغيل مطعــم املنطقــة التعليميــة ومطعــم اإلســكان وتقــديم

 .الغذائية امل فضة للطالب والطالبات
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 وكالة العمادة لشؤون الطالب

 

 

 

 

 

 

 :وصف الوكالة

ــالب،        ــؤون الطـ ــد شـ ــًا بعميـ ــالب تنظيميـ ــؤون الطـ ــادة لشـ ــة العمـ ــرتبط وكالـ ــى إدارات   تـ ــرف علـ وتشـ

 .والبدالت الطالبيةاإلسكان والتغذية واملكافآت 

 

 :أهداف الوكالة

 .توفري السكن املريح للطالب .3

 .تقديم الغذاء الصحي واملتوازن للطالب .2

 .االهتمام بكل ما يتعلق مبكافآت الطالب والطالبات .1

 

 

اخلــدمات املباشــرة للطــالب   تتمثــل أعمــال وكالــة العمــادة لشــؤون الطــالب بإداراتهــا الــثال  بتقــديم    

 :موزعة حسب اإلدارات املذكورة ويتمثل عمل كل إدارة باملنجزات التالية

 

 
 
 
 

 وكالة العمادة لشؤون الطالب

 ادارة اإلسكان إدارة التغذية إدارة املكافآت والبدالت الطالبية
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 إدارة التغذية
لطــالب ( امل فضــة) خــدمات التغذيــة واإلعاشــة وتقــدم تــرتبط بوكيــل العمــادة لشــؤون الطــالب 

ــات  ــى   وطالب ــة واإلشــراف عل املتعاقــد معــه لتقــديم اإلعاشــة يف مطــاعم     متعهــد اإلعاشــة اجلامع

 .اجلامعة

 :اجنازات اإلدارة: أولا 
 .تقديم الوجبات الغذائية لطالب اجلامعة طوال العام الدراسي مبا يف ذلك الفصل الصيفي .3

تأمني ما يلزم من وجبات غذائية ومشروبات لألنشـطة الطالبيـة الـيت تنظمهـا عمـادة شـؤون        .2

 .الطالب أو الكليات

مــا يلــزم مــن خــدمات الضــيافة للوفــود اخلارجيــة مــن مســؤولني وطــالب تستضــيفهم     تــأمني  .1

 .اجلامعة يف امللتقيات والدورات واملؤمترات

 .تأمني خدمات الضيافة حلفالت اجلامعة الرمسية باملؤمترات .3

 .تأمني خدمات الضيافة للملتقيات اليت أقيمت يف اجلامعة .5

 .اجلامعة تأمني خدمات الضيافة للجمعيات العلمية يف .6

 

 هـ 3311/3313الوجبات الغذائية املقدمة للطلبة خالل العام 

 اجملموع عشاء غداء إفطار الفرع

 316067 333883 313171 330812 الرياض

 436869 144444 144493 118441 اإلمجالي
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 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا 
 .الطالب بعد املطعم عن منطقة إسكان .3

انتهاء العمر االفرتاةي ألجهزة مطعم اإلسكان وعدم وجود قطع غيار حيـ  يـؤثر ذلـك     .2

علـــى جـــودة الوجبـــات املقدمـــة نظـــرًا  لعـــدم عمـــل األجهـــزة املتـــوفرة بالكفـــاءة املطلوبـــة 

 .وكذلك البنية التحتية للمبنى

 .ارتفاع أسعار الوجبات .1

 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
 .انة مطعم اإلسكاناإلسراع يف صي .3

ــزة املطعــم    .2 ــيري أجه ــرميم    الســباكة والوكــذلك  مجيعهــاتغ ــواب املطعــم وت كهربــاء وأب

 .املباني

 .من قيمة الوجبات الغذائية% 58إعفاء الطالب من دفع  .1
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 إدارة اإلسكان
ــادة لشــؤون الطــالب و تهــدف إىل       ــل العم ــرتبط بوكي ــق فــرص اإلقامــة املربــة لطــالب     ت حتقي

اجلامعة، من خالل تقديم أفضل اخلدمات يف جمال اإلسكان وتسهيل كافـة الصـعوبات الـيت    

 .تواجه طالب العلم

 :اجنازات اإلدارة: أولا 
جتهيز املباني الستقبال الطالب املنتظمني جلميع الفصول الدراسـية وكـذلك تـأمني العهـد      .3

 .افة املطلوبة للمبانيواالحتياجات املطلوبة للطالب الساكنني والقيام بأعمال النظ

 .تأمني العهد للغرف من مراتب سريريه و بطانيات و خماد و أغطية و شراشف .2

 .حتديد اللجان العاملة يف استقبال الطالب وتهيئة املستلزمات الستقباهلم .1

 .حصر عدد مشريف اإلسكان وتوزيع مهامهم على املباني السكنية .3

املقدمــة هلــم ومتابعــة إعالنــات األنشــطة   متابعــة احتياجــات الطــالب ومــدى جــودة اخلــدمات  .5

 .للطالب الساكنني

 .حصر الغرف الشاغرة وحتديد املباني .6

وةــع خطــة لالســتعداد لبدايــة العــام واســتقبال الطــالب وجتهيــز مبــاني الضــيافة الســتقبال    .1

 (.36-38)ةيوف اجلامعة  من مبنى 

املقـاول   تهـاء يـتم تسـليم   إلسـكان وبعـدا االن  مبنى للمقاول املتعهـد بتطـوير ا  ( 31)تسليم عدد .0

 .مباني أخرى وفق اخلطة املعدة لذلك 

متابعـــة العمـــل يف إســـكان بيـــوت طلبـــة العلـــم املتـــزوجني بـــي الفـــال   واســـتقبال طلبـــات    .7

 .االلتحاق بإسكان الطالب املتزوجني وفرزها

اصدر بطاقات للطالب السـاكنني يف كـل فصـل دراسـي بلـون خمتلـف ليسـهل التعـرف          .38

 .الساكن يف كل فصل على الطالب 

ــن الطــالب املتــزوجني بالشــقق الشــاغرة يف إســكان املتــزوجني بــي           .33 تســكني عــدد م

 .الفال 

طالـب ملـدة   ( 328)جتهيز اإلسكان واستقبال طالب برامج موهبة العلمي الصيفي لعـدد   .32

 .شهر

 .طالب( 588)تسكني الطالب الدارسني يف الفصل الصيفي لعدد  .31
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إلســكان ةــي مــن الفصــل املا( 3)هــذا الفصــل و( 2)بعــددإعــادة تأهيــل مبــاني الضــيافة  .33

 .طالب املنح اجلدد بها

الســـرير والســـماعة واملكتـــب )ري العهـــد التالفـــة مـــن العهـــد الثابتـــة يف الغـــرف مثـــل  يتغـــ .35

 .(والكرسي

 ها1433/1434عدد الطالب الساكنني حسب اجلنسية والكلية للعام الدراسي 

 اجملموع غري سعودي سعودي الكلية

 066 360 670 الشريعة

 205 12 251 اللغة العربية

 178 313 657 أصول الدين

 267 33 255 العلوم االجتماعية

 11 - 11 اإلعالم واالتصال

 05 2 01 املعهد العالي للدعوة واالحتساب

 73 1 03 املعهد العالي للقضاء

 311 6 313 احلاسب اآللي

 158 158 - معهد تعليم اللغة

 73 6 05 والرتمجة اللغات

 358 0 332 كلية االقتصاد

 61 - 61 الطب

 31 2 35 اهلندسة

 276 0 200 عمادة الربامج التحضريية

 71 - 71 العلوم

 1650 113 2723 اجملموع
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 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا 
 .النقص يف عدد املشرفني .3

 .تأمينها لغرف الطالب وخاصة للتكييفتأخر قطع لغيار املطلوب  .2

 التأخر يف تسلم املباني اليت حتت التطوير .1

ــة عــنهم املكافــآت          .3 ــى تســديد اإلجيــار وخاصــة الطــالب املنقطع ــب عل عــدم قــدرة الطال

 .الشهرية

 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
ليني املتعاقـدين  وتثبيت املشرفني احلـا . زيادة أعداد املشرفني على املباني أو التعاقد معهم .3

 .على صندوق الطالب 

 .االستعجال يف تأمني قطع الغيار املطلوب توفريها عن طريق إدارة التشغيل والصيانة  .2
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 إدارة املكافآت والبدلت
ــع األعمــال املتعلقــة مبكافــآت الطــالب         تــرتبط بوكيــل العمــادة لشــؤون الطــالب و تقــوم جبمي

ــة   ــات للمرحل ــات       والطالب ــا مــن إعــداد املســريات الشــهرية وفــق البيان ــة والدراســات العلي اجلامعي

واملعلومات اليت ترد إليه من عمادة شؤون القبول والتسجيل والكليات واملعاهد ومركـز دراسـة   

 .الطالبات 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 
 .إيداع مكافآت طالب وطالبات اجلامعة قبل نهاية كل شهر هجري .3

الطالب والطالبات للمرحلة اجلامعية وكذلك مرحلـة الدراسـات العليـا    إصدار مسريات  .2

 .وذلك نهاية كل شهر هجري( السنة املنهجية، املاجستري، الدكتوراه)

إعداد خالصـات يدويـة ملـن   تكتمـل مصـوغاتهم اخلاصـة بصـرف املكافـآت لطـالب           .1

 .وطالبات الدراسات العليا

 :قني للبدالت التاليةإعداد اخلالصات للطالب والطالبات املستح .3

بدل امتياز، بدل مصادر ومراجع لطالب وطالبات الدراسات العليا، بدل طباعة لطـالب  

 .الشديدة واملتوسطةحاجة خاصة  وطالبات الدراسات العليا، بدل قارئ وبدل 

 .إصدار بطاقات الصراف اآللي إصدار جديد للطالب املستجدين وبطاقات بدل فاقد .5

 املصدرة ف اآلليبطاقات الصراأعداد 

 ها 1434/1435اجلامعي  خالل العام

 عدد البطاقات الصادرة النوع الفئة

 الطالب
 3465 جتديد+ بدل فاقد 

 9314 إصدار جديد

 الطالبات
 1664 بدل فاقد

 6549 إصدار جديد

 الدراسات العليا للطالب والطالبات

 (جتديد + بدل فاقد + إصدار جديد ) 
648 

 11943 اإلمجااااااااااااااااااااااااالي

 ها18/1/1435نهاية يوم االثنني هذه البيانات حتى      
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 ها1433/1434عدد الطالب املستفيدين من املكافآت الشهرية خالل العام 

 اجملموع الكلي اجملموع منحه سعودي الكلية

 أصول الدين
 2173 333 2651 طالب

5360 
 2113 2 2112 طالبة

 االقتصاد واإلدارة
 1016 36 1068 طالب

6167 
 2071 3 2072 طالبة

 الدعوة واإلعالم
 2685 25 2508 طالب

5161 
 2150 8 2150 طالبة

 كلية الشريعة
 1313 17 1315 طالب

3721 
 3137 3 3130 طالبة

 العلوم
 158 8 158 طالب

3382 
 3852 3 3853 طالبة

 العلوم االجتماعية
 2616 33 2665 طالب

6276 
 1628 3 1637 طالبة

 اللغات والرتمجة
 523 2 537 طالب

2315 
 3653 2 3652 طالبة

 اللغة العربية
 3336 10 3810 طالب

2151 
 3211 8 3211 طالبة

 علوم احلاسب واملعلومات
 033 2 032 طالب

2533 
 3118 8 3118 طالبة

 الطب
 138 8 138 طالب

138 
 - - - طالبة

 اهلندسة
 117 8 117 طالب

117 
 - - - طالبة

 عمادة الربامج التحضريية
 1238 8 1238 طالب

6882 
 2172 8 2172 طالبة

 43644 181 43391 اجملموع الكلي

 



 

16 

 

 ها1433/1434عدد الطالب املستفيدين من بدل قارئ واإلعاقة الشديدة واملتوسطة خالل العام 

 اجملموع الكلي اجملموع منحه سعودي الكلية

 أصول الدين
 14 4 14 طالب

25 
 5 4 5 طالبة

 االقتصاد واإلدارة
 11 4 11 طالب

33 
 - 4 - طالبة

 الدعوة واإلعالم
 14 4 14 طالب

11 
 6 4 6 طالبة

 كلية الشريعة
 14 4 14 طالب

22 
 5 4 5 طالبة

 العلوم االجتماعية
 11 4 11 طالب

31 
 1 4 1 طالبة

 اللغات والرتمجة
 1 4 4 طالب

3 
 - 4 1 طالبة

 اللغة العربية
 1 4 1 طالب

3 
 3 4 3 طالبة

 علوم احلاسب واملعلومات
 3 4 3 طالب

3 
 1 4 1 طالبة

 113 4 113 اجملموع الكلي
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 ها1433/1434عدد الطالب املستفيدين من بدل االمتياز خالل العام الدراسي 

 اجملموع الكلي اجملموع منحه سعودي الكلية

 أصول الدين
 44 11 61 طالب

318 
 154 4 154 طالبة

 االقتصاد واإلدارة
 43 3 44 طالب

446 
 343 4 343 طالبة

 الدعوة واإلعالم
 11 1 14 طالب

368 
 139 4 139 طالبة

 كلية الشريعة
 414 33 384 طالب

061 
 443 1 441 طالبة

 العلوم
 5 - 5 طالب

25 
 14 - 14 طالبة

 العلوم االجتماعية
 45 1 43 طالب

277 
 154 - 154 طالبة

 اللغات والرتمجة
 9 4 9 طالب

76 
 84 4 84 طالبة

 اللغة العربية
 11 13 9 طالب

48 
 56 4 56 طالبة

 علوم احلاسب واملعلومات
 14 4 14 طالب

336 
 141 4 141 طالبة

 الطب
 44 - 44 طالب

33 
 - - - طالبة

 اهلندسة
 18 - 18 طالب

30 
 - - - طالبة

 1443 65 1448 اجملموع الكلي
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 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا 
من خالل النظام الشامل ( الربنامج اخلاص بالدراسات العليا)عدم تفعيل العمل على  .3

 .هـ 3326/3321منذ العام الدراسي  (بانر)للطالب 

واليت جتعل عدم مقـدرة  ( املرحلة اجلامعية ) وجود بعض امللحوظات على النظام الشامل  .2

 .لتنفيذها( املربمج)املوظف يف اإلدارة العمل على التعامل مع بعض الوظائف إال بوجود 

إصدار املسريات االستدراكية بعد خروج املسري األساسي يف بداية كل فصل  تعدد .1

سجيل دراسي والذي يرجع إىل عدم االلتزام مبواعيد مثبتة من قبل شؤون القبول والت

 :على النظام واملتعلق باآلتي

 التأخر يف تسجيل بعض الطالب للمواد الدراسية.  

  االعتذار، التأجيل،إعادة القيد.  

 التحويل من االنتظام لالنتساب والعكس،ل بني املسارات واألقسام التحوي. 

  استمرار تسجيل الطالب والطالبات املستجدين إىل وقت متأخر من بداية

  .الفصل الدراسي  ويقرت  قبوهلم الفصل الدراسي الثاني

التأخر يف رفع مسوغات طالب وطالبات الدراسات العليا بداية كل فصل دراسي  .3

 .لدينا من قبل الوحدات التعليمية على النظامإلدراجهم 

كثرت االتصال واملراجعة من قبل املوظفني وأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة الجناز  .5

 .وبناتهم املعامالت املتعلقة بأبنائهم

 أقساموجود قيام أولياء أمور بعض الطالبات باملراجعة إلجناز معامالتهن على الرغم من  .6

 .ة الطالبات الجناز املعامالت املتعلقة بهنلدينا يف مركز دراس

ازدواجية وصول املعامالت صورة ثم اصل املعاملة يكون سبب يف عدم اجناز املعاملة   .1

 .صورة وليس اصل ميكن العمل عليها يف وقتها احملدد ألنها
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 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
إصدار قرار إداري ملزم من معالي مدير اجلامعة لعمادة الدراسات العليا بتفعيل النظام  .3

 .واالستفادة منه( الربنامج اخلاص بالدراسات العليا ) الشامل للطالب 

عقد اجتماع خاص بعمادة تقنية املعلومات يف اجلامعة لتدارس وتقييم النظام الشامل  .2

مع امل تصني يف إدارة املكافآت والبدالت الطالبية خالل عملهم  (املرحلة اجلامعية )

 .هـ 3323/3326العام الدراسي  علية منذ

إصدار قرار إداري من معالي مدير اجلامعة جلميع الوحدات التعليمية بااللتزام والتقيد  .1

باملواعيد احملددة من قبل عمادة شؤون القبول والتسجيل واملسجلة على النظام فيما 

تعلق بالتسجيل واملتغريات يف بداية كل فصل دراسي الذي بدوره سوف ينعكس ي

 .منها إجيابا على مجيع األعمال وخاصة األكادميية

إصدار تعميم إداري من قبل معالي مدير اجلامعة للوحدات التعليمية برفع مجيع  .3

كل املسوغات املطلوبة لصرف استحقاق طالب وطالبات الدراسات العليا مع بداية 

صرف استحقاقات الطالب  فصل دراسي لعمادة شؤون الطالب حتى ال يتم التأخر يف

 .والطالبات

إصدار تعميم إداري جلميع الوحدات التعليمية بعدم املراجعة واالتصال بعمادة شؤون  .5

الطالب إلنهاء املعامالت اخلاصة بأبناء املنسوبني يف اجلامعة وتوجيه معاليه هلم بأنه 

اثلة للعمادة يف مركز دراسة الطالبات وميكن للطالبة االعتماد على يوجد أقسام مم

نفسها بإنهاء كافة اإلجراءات املطلوبة دون احلاجة ملراجعة ولي أمرها للعمادة والذي 

 .يسفر عنه التأخر يف اجناز كثري من األعمال املتعلقة لطالب وطالبات اجلامعة
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 العمادة لشؤون األنشطة الطالبية وكالة
 النشاط الكشفيإدارة 

 إدارة النشاط االجتماعي

 إدارة النشاط الثقايف

 الرياضية الشؤونإدارة 

 إدارة نادي الطالب
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 وكالة العمادة لشؤون األنشطة الطالبية
 

 

 :وصف الوكالة

ــاطات       ــرة نشـ ــوم علـــى مباشـ ــد شـــؤون الطـــالب وتقـ ــة بعميـ ــادة لألنشـــطة الطالبيـ ــة العمـ تـــرتبط وكالـ

مبجاالتهـــــا املتعـــــددة، وتشـــــرف علـــــى إدارات األنشـــــطة الطالبيـــــة، والشـــــؤون  الالصـــــفيةالطـــــالب 

 .الرياةية، ونادي الطالب

 

    :أهداف وكالة العمادة لألنشطة الطالبية

 .نشطة الطالبية وفق منهجية تربوية وإدارية علمية وحمكمةألإدارة ا .3

ــة،        .2 ــة والعلميـــ ــة والثقافيـــ ــية واالجتماعيـــ ــة والنفســـ ــالب الدينيـــ ــات الطـــ ــى احتياجـــ ــرف علـــ التعـــ

 .ومراعاة ذلك عند تصميم وبناء وإدارة الربامج واألنشطة الطالبية

ــرا         .3 ــاركة يف بـــ ــات باملشـــ ــالب والطالبـــ ــن الطـــ ــن مـــ ــدد ممكـــ ــرب عـــ ــة ألكـــ ــة الفرصـــ مج إتاحـــ

  .األنشطة الطالبية اليت تقيمها العمادة

 .إقامة برامج النشاط الطالبيتهيئة وتوفري متطلبات  .3

 
ــة والــيت تعكــس األنشــطة املقامــة خــالل العــام         ــة بســب اجلــداول التالي وتتمثــل منجــزات الوكال

 :هـ3311/3313الدراسي 

  

 

 وكالة العمادة لألنشطة الطالبية

 نادي الطالب
إدارة الشؤون 

 الرياضية

إدارة النشاط 

 االجتماعي

إدارة النشاط 

 الثقايف

إدارة النشاط 

 الكشفي
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 إدارة النشاط الكشفي
 

 :اإلدارةوصف           

النشـــاط الكشـــفي إىل إعـــداد الشـــاب إعـــداد كـــاماًل مـــن النـــواحي الرتبويـــة          إدارة هـــدف ت

 .واالجتماعية والثقافية والبدنية

 :اجنازات اإلدارة
 ها1433/1434 لعام الدراسي األنشطة الكشفية املقامة خالل ا

 املشاركني التاريخ النشاط م

 طالب  94 - إقامة اللقاء األسبوعي  يف معسكر اجلوالة 1

 طالب 35 13/14/1433 تنظيم لقاء معالي مدير اجلامعة مع الطلبة املستجدين 1

 طالب 114 15/11/1433 اخلدمة العامة خلدمة ضيوف الرمحنيف  للمشاركةاملعسكر اإلعدادي  3

 طالب 85 1/11/1433 1433املشاركة يف معسكرات اخلدمة العامة خلدمة ضيوف الرمحن حلج  4

 طالب 45 ها6/1/1434 الذات لطالب اجلوالةإقامة دورة تطوير  5

 طالب 44 ها14/1/1434 إقامة دورة التقاليد الكشفية 6

 طالب 55 ها5/1/1434 إقامة دورة احلبال والربطات الكشفية 4

 طالب 35 ها1/1434/ 11 إقامة دورة النريان الكشفية 8

 طالب 64 ها14/3/1434 إقامة املعسكر اخللوي يف معسكر اجلوالة 9

 طالب 55 ها8/4/1434 تنظيم املؤمتر األول لذوي االحتياجات اخلاصة 14

 طالب 15 ها14/4/1434 املشاركة يف فعاليات أسبوع الشجرة يف معسكر اجلوالة 11

 طالب 35 ها1/5/1434 املشاركة يف املشروع الكشفي الوطين حلماية البيئة ونظافتها يف مدينة اجلبيل 11

 طالب 5 ها13/5/1434 خميم رسل السالم العاملي املقام يف اندونيسيا املشاركة يف 13

 طالب 64 ها15/5/1434 املشاركة يف تنظيم األسبوع الثقايف اخلليجي 14

 طالب 44 ها6/6/1434 إقامة دورة ثقافة التطوع لطالب اجلوالة 15

 طالب  44 ها14/6/1434 إقامة دورة إدارة الوقت لطالب اجلوالة 16

 طالب 5 ها1/8/1434 املشاركة يف دورة رسل السالم العاملية املقامة يف بريطانيا 14
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 إدارة النشاط الثقايف
 

 :اإلدارةوصف 

ته تكـــوين ش صـــيتنميـــة فكـــر الطالـــب والثقـــايف عـــرب براجمـــه امل تلفـــة يف  شـــاطالن يســـاهم

والعلميــة  والثقافيــةوصــقلها والعمــل علــى تنميــة مواهبــه وقدراتــه اإلبداعيــة يف اجملــاالت األدبيــة    

 .امل تلفة
 :اجنازات اإلدارة

 ها1433/1434لعام الدراسي  األنشطة الثقافية املقامة خالل ا

 املشاركني التاريخ النشاط م

 طالب 34 18/1/1433 واملعاهد العليامسابقة البحوث الثقافية واالجتماعية والعلمية للكليات  1

1 
سلمان بن عبدالعزيز حلفظ القرآن  املسابقة  احمللية على جائزة األمري

 الكريم وجتويده
 طالب 5 19/1/1433

3 
 1433امللتقى الثقايف الرابع للجامعات السعودية جبامعة جازان للعام 

 
 طالب 3 14/3/1433

 طالب 35 11/6/1433 امللتقى الثقايف الثاني جباكرتا بني جامعة اإلمام واجلامعة األندونسية 4

5 
 كلية الشريعة والدراسات يف 1433مسابقة اإللقاء للكليات واملعاهد العليا 

 اإلسالمية باألحساء
 طالب 14 4/4/1433

 طالب 16 11/5/1433 1433مسابقة أفضل ملخص كتاب للكليات واملعاهد العليا  6

 طالب 114 18/5/1433 1433مسابقة حفظ القرآن الكريم وجتويده للكليات واملعاهد العليا  4

 طالب 34 14/6/1433 1433مسابقة احلديث النبوي الشريف للكليات واملعاهد العليا  8

 طالب 14 11/14/1433 رحلة طالبية ثقافية اىل مجهورية نيوزلندا 9

 14 14/11/1433 (أفضل رسالة للوطن )      االحتفاء باليوم الوطين مسابقات 14

 

 



 

24 

 

 ها1433/1434لعام الدراسي  تابع األنشطة الثقافية املقامة خالل ا

 املشاركني التاريخ النشاط م

 طالب 14 14/11/1433 (أفضل مقالة باللغة االجنليزية )      مسابقات االحتفاء باليوم الوطين 11

 طالب 34  14/11/1433 للكليات واملعاهد العليا القصة القصرية واملقالة مسابقة 11

 طالب 14  14/11/1433 للكليات واملعاهد العليا مسابقة الشعر 13

 طالب  14 14/1/1434 مسابقة البحوث الثقافية واالجتماعية والعلمية للكليات واملعاهد العليا 14

 طالب 14 1/4/1434 واملعاهد العليامسابقة املساجلة الشعرية للكليات  15

 طالب 134 4/4/1434 مسابقة حفظ القرآن الكريم وجتويده للكليات واملعاهد العليا 16

 طالب 54 5/5/1434 مسابقة احلديث النبوي الشريف للكليات واملعاهد العليا 14

18 
إقامة مسابقة حفظ القرآن الكريم وجتويده للمشاركة يف فعاليات 

 األسبوع الثقايف والعلمي الثامن يف كلية اصول الدين ومسابقات
 طالب 154 8/4/1434

19 
مسابقة احلديث النبوي الشريف للمشاركة يف فعاليات ومسابقات 

 األسبوع الثقايف والعلمي الثامن  يف كلية اصول الدين
 طالب 144 8/4/1434

14 
إقامة مسابقة الثقافة العامة تصفية بني الطالب للمشاركة يف فعاليات 

 ومسابقات األسبوع الثقايف والعلمي الثامن  يف كلية الشريعة
 طالب 54 8/4/1434

11 
إقامة مسابقة الشعر تصفية بني الطالب للمشاركة يف فعاليات 

 كلية اللغة العربية ومسابقات األسبوع الثقايف والعلمي الثامن  يف
 طالب 14 8/4/1434

11 
إقامة مسابقة اخلطابة تصفية بني الطالب للمشاركة يف فعاليات 

 ومسابقات األسبوع الثقايف والعلمي الثامن يف كلية اللغة العربية
 طالب 14 8/4/1434

13 
إقامة مسابقة القصة القصرية تصفية بني الطالب للمشاركة يف فعاليات 

 األسبوع الثقايف والعلمي الثامنومسابقات 
 طالب 14 8/4/1434

14 
إقامة مسابقة البحوث العلمية والتطبيقية تصفية بني الطالب 

 للمشاركة يف فعاليات ومسابقات األسبوع الثقايف والعلمي الثامن
 طالب 14 8/4/1434

15 
إقامة مسابقة البحوث الثقافية واالجتماعية تصفية بني الطالب 

 يف فعاليات ومسابقات األسبوع الثقايف والعلمي الثامنللمشاركة 
 طالب 34 8/4/1434

16 
إقامة فعاليات األسبوع الثقايف والعلمي الثامن بدول جملس التعاون لدول 

 اخلليج العربية
 طالب 465  15/5/1434
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 الجتماعيإدارة النشاط 
 

 :اإلدارةوصف 

إىل رعايــة النمــو االجتمــاعي للطــالب مــن خــالل تــوفري انســب     النشــاط االجتمــاعي إدارةســعى ت

 .الظروف اليت تساعد الطالب والطالبات على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم لصقلها وتنميتها

 

 :اجنازات اإلدارة
 ها1433/1434لعام الدراسي  املقامة خالل ا االجتماعيةاألنشطة 

 املشاركني تاريخ ال النشاط م

 مفتوح 11/4/1434 باليوم العاملي ملكافحة التدخنياحتفال العامل  1

 مشارك 644 15/6/1434 الربامج التطوعية  1

 مفتوح 1433/ 11/ 4 (.83)املشاركة يف اإلحتفاء باليوم الوطين  3

 مفتوح 11/4/1434 (.36)املشاركة يف إقامة فعاليات أسبوع الشجرة ال  4

 طالب  14 14/1433/ 9 الزيارة الطالبية جلامعة امللك خالد 5

 طالب  14 14/1433/ 11 الزيارة الطالبية جلامعة امللك فيصل 6

 مفتوح 14/8/1433 ملكافحة املخدرات( 16)املشاركة يف اليوم العاملي ال 4

 طالب  5 5/1/1434 املشاركة يف الزيارة الطالبية الرابعة والعشرون جبامعة جازان 8

 طالب 14 15/11/1434 ملصابي حوادث السياراتتنظيم الزيارة الطالبية  9

 طالب 14 4/1/1435 تنظيم الزيارة الطالبية جلامعة امللك سعود 14

 طالب 14 14/4/1434 تنظيم زيارة تعريفية جلامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان  11

 طالب 14 5/1/1435 "االحساء" تنظيم الزيارة الطالبية ملنطقة من مناطق اململكة  11

 طالب 14 14/1/1435 تنظيم الزيارة الطالبية جلامعة الدمام 13

 طالب 14 1/11/1434 تنظيم الزيارة الطالبية جمللس الشورى  14
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 نادي الطالبإدارة 
 

 :اإلدارةوصف 

ــة،      ــادة لألنشــطة الطالبي ــل العم ــرتبط نــادي الطــالب بوكي ــدف إىل تقــديم جمموعــة مــن     ي ويه

 .الربامج واألنشطة مبجاالتها امل تلفة لطالب السكن اجلامعي

 :اجنازات اإلدارة
 ها1433/1434لعام الدراسي  األنشطة املقامة بنادي الطالب خالل ا

 املشاركني التاريخ الربنامج م

 طالب 444 11/14/1433 أسبوع الطالب اجلامعي 1

 طالب 644 18/14/1433 دورة  (  14) الدورات التدريبية وعددها  1

 طالب 154 4/1/1434 (ثقايف ترفيهي) برنامج ملتقى الشباب  3

 طالب 84 14/14/1433 جدارية اليوم الوطين 4

 طالب 164 1/11/1433 مسابقة  استمع  واستنتج أو اجب 5

 طالب 85 14/11/1433 (فرسان النادي ) املسابقة الثقافية   6

 طالب 34 15/11/1433 (الزيارات الثقافية)مسابقة  4

 طالب 54 4/11/1433 ( األوىل) إقامة األمسية الشعرية  8

 طالب 544 15/11/1433 لقاءات التعارف للمباني السكنية 9

 طالب 85 11/14/1433 لقاء رواد املباني السكنية 14

 طالب 54 15/11/1433 ملتقى الثقافات والتقاليد 11

 طالب 154 11/14/1433 برنامج  خدمة اجملتمع 11

 طالب 454 13/11/1433 املسابقات الرياضية  13

 طالب 144 14/11/1433 برنامج مستشارك 14

 طالب 114 15/11/1433 برنامج الشاشة لك 15

 طالب 444 1/1/1434 الندوة أو الورشة الطالبية 16

 طالب 14 1/4/1434 العرض املسرحي 14

 طالب 14 14/4/1434 (مسرحية سرية )املشاركة يف الربامج اليت تنظم للجامعات السعودية  18

 طالب 34 11/11/1433 زيارة للمتحف الوطين  19

 طالب 34 14/11/1433 زيارة جلريدة اجلزيرة  14

 طالب 34 16/11/1433 زيارة ملركز األمري سلمان  11

 طالب 34 15/1/1434 الطرق  زيارة ألمن 11

 طالب 34 15/1/1434 زيارة ألستاذ امللك فهد  13

 طالب 34 19/1/1434 زيارة ملركز القيادة والتحكم والسيطرة  14
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 ها1433/1434لعام الدراسي  تابع األنشطة املقامة بنادي الطالب خالل ا

 املشاركني التاريخ الربنامج م

 طالب 34 13/3/1434 زيارة للمتحف الوطين  15

 طالب 34 13/4/1434 زيارة ملطار امللك خالد  16

 طالب 34 4/5/1434 زيارة ملهرجان اجلنادرية  14

 طالب 14 5/1/1434 دورة خط النسح  18

 طالب 14 13/1/1434 دورة خط الرقعة 19

 طالب 14 18/11/1433 دورة الرسم التشكيلي 34

 طالب 14 13/11/1433 دورة الرسم بالفرشاة اهلوائية  31

 طالب 14 11/11/1433 دورة النحت على اخلشب 31

 طالب 14 11/14/1433 دورة التشكيل بالسرياميك  33

 طالب 14 5/1/1434 دورة التصوير الفوتوغرايف 34

 طالب 14 11/14/1433 دورة خط النسخ 35

 طالب 14 11/11/1433 دورة خط الرقعة 36

 طالب 14 13/11/1433 دورة الرسم التشكيلي 34

 طالب 154 11/14/1433 حلقات حتفيظ القرآن الكريم واجازاتها  38

 طالب 45 5/1/1434 رحلة مكة املكرمة  39

 طالب 45 1/11/1433 رحلة املدينة املنورة  44

 طالب 45 13/1/1434 رحلة عسري 41

 طالب 45 18/11/1433 رحلة املنطقة الشرقية  41

 طالب 45 13/11/1433 رحلة اليوم الواحد  43

 طالب 54 - مسابقة الصعود إىل القمة    44

 طالب 134 - مسابقة  استمع  واستنتج أو اجب  45

 طالب 45 - رحلة تعريفية ملدينة األحساء 46

 طالب 11 - العرض املسرحي  44

 طالب 45 - رحلة تعريفية ملنطقة القصيم  48
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 ها1433/1434لعام الدراسي  تابع األنشطة املقامة بنادي الطالب خالل ا

 املشاركني التاريخ الربنامج م

 موظف 34 - املشاركة يف األسبوع الثقايف للجامعات اخلليجية 49

 طالب 454 14/4/1434 ( موهبتك جبامعتك ) برنامج أكتشف موهبتك  54

 طالب 45 - املنورة  رحلة  للمدينة 51

 طالب 154 - املعرض الفين  الرابع 51

 طالب 144 18/5/1434 برنامج  خدمة اجملتمع  53

 طالب 18 1/6/1434 رحلة دولية إىل كوريا اجلنوبية  54

 طالب 154 - مسابقة الزيارة الثقافية  55

 طالب 454 - حفل استقبال الطالب املستجدين 56

 طالب 344 - لقاء مع مسؤول 54

 طالب 544 - املسابقات الرياضية  58

 طالب 45 - رحلة برية ترفيهية ليوم واحد )   59

 طالب 34 - املشاركة يف األسبوع املسرحي للجامعات اخلليجية  64

 طالب 45 - رحلة  ألداء العمرة 61
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 الشؤون الرياضيةإدارة 
 

 :اإلدارةوصف 

ــى       تــرتبط إدارة الشــؤون الرياةــية بوكيــل العمــادة لألنشــطة الطالبيــة و ختــتص باإلشــراف عل

 .املدينة اجلامعية وتنفيذ برامج النشاط الرياةيباملنشآت الرياةية 

 

 :اجنازات اإلدارة
 ها1433/1434البطوالت والدورات املقامة خالل العام 

 العدد مكان النشاط وقت التنفيذ النشاط م

 84 الصالة املغطاة 18/14/1433 دورة يف اإلسعافات االوليه وإصابات املالعب 1

 114 الصالة املغطاة 3/1/1433 بطولة كره السلة للكليات 1

 434 اإلستاد الرياضي 15/1/1433 بطولة كرة القدم للكليات 3

 195 الصالة املغطاة 16/11/1433 بطولة كرة الطائرة للكليات 4

 43 الصالة املغطاة 14/11/1433 الطاولة للكلياتبطولة  5

 146 املسبح 13/11/1433 بطولة السباحة للكليات 6

 143 اإلستاد الرياضي 16/11/1433 بطولة ألعاب القوى للكليات 4

 145 اإلستاد الرياضي 14/11/1433 بطولة اخرتاق الضاحية للكليات 8

 144 املالعب 3/6/1433 السكنيةبطولة مخاسيات كرة القدم للمباني  9

 15 جامعه احلدود 13/11/1433 بطولة االحتاد الرياضي السعودي يف كره الطاولة 14

 15 جامعة تبوك ها8/11/1434 بطولة االحتاد الرياضي السعودي يف اخرتاق الضاحية 11

 15 جامعة جازان ها3/5/1434 بطوله االحتاد الرياضي السعودي يف ألعاب القوى 11

 35 جامعه امللك عبدا لعزيز ها14/1/1434 بطولة االحتاد الرياضي السعودي يف كره الطائرة 13

 15 كلية ينبع ها16/4/1434 بطوله االحتاد الرياضي السعودي يف كرة الطائرة الشاطئية 14

 34 اجلامعة اإلسالمية ها9/6/1434 بطوله االحتاد الرياضي السعودي يف كره السلة 15

 64 - ها1/6/1434 بطوله االحتاد الرياضي السعودي يف كره القدم 16

 35 جامعه الدمام ها6/6/1434 بطوله االحتاد الرياضي السعودي يف السباحة 14

 35 جامعة أم القرى ها11/1/1434 بطوله االحتاد الرياضي السعودي يف اجلو دو 18

 34 جامعة حائل ها19/6/1434 بطوله االحتاد الرياضي السعودي يف الكاراتيه 19

 15 جامعة ملك فيصل ها5/1/1434 بطولة االحتاد الرياضي السعودي يف التنس األرضي 14
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 ها1433/1434إمجالي أعداد املرتادين للمنشآت الرياضية خالل العام اجلامعي 

 عدد املرتادين املنشاة م

 941115 املالعب اخلارجية 1

 851145 املسابح 1

 351144 الصالة الرياضية 3

 151145 اإلستاد الرياضي 4

 1391445 اإلمجالي

 
 ها1433/1434االجنازات اليت حققتها اجلامعة خالل العام اجلامعي 

 املاااااااركااااااااااز الااميااداليااااااة اللاااعباااااة م

 السعوديةالثاني على اجلامعات  امليدالية الفضية الكااااارة الطااائرة 1

 الثاني على اجلامعات السعودية امليدالية الفضية الكاااااره الشاطئية 1

 الثاني على اجلامعات السعودية امليدالية الفضية كاااااااااره السلااااة 3

 الثاني على اجلامعات السعودية امليدالية الفضية الكاااااااااراتيه 4

 الثالث على اجلامعات السعوديه امليدالية الربونزية السباااااااااحة 5

 الثالث على اجلامعات السعودية امليدالية الربونزية التناااااس األرضااااي 6
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 هاا1433/1434 العام الدراسيخالل  البطوالت الرياضيةاملشاركني يف الطالب أعداد 

 الكلية

 البطوالت

 السباحة

مخاسيات 

كرة 

 القدم

كرة 

 السلة

العاب 

 القوى

كرة 

 الطاولة

كرة 

 الطائرة

كرة 

 القدم

اخرتاق 

 الضاحية
 اجملموع

 113 9 35 15 4 15 11 5 15 الشريعة

 144 8 35 15 8 11 11 5 11 أصول الدين

 141 8 35 15 6 11 11 5 8 اللغة العربية

الدعوة 

 واإلعالم
5 5 11 14 6 15 31 8 91 

اللغات 

 والرتمجة
5 5 8 11 6 15 31 8 94 

احلاسب 

 اآللي
5 5 9 11 5 15 31 9 94 

 96 8 35 15 5 11 4 5 14 االقتصاد

 144 9 35 15 5 11 15 5 9 الطب

معهد تعليم 

 اللغة العربية
15 5 15 15 5 15 35 9 114 

الشريعة 

 باإلحساء
6 - - 13 5 15 35 4 81 

العلوم 

 التطبيقية
6 5 11 11 5 15 35 8 94 

العلوم 

 االجتماعية
5 5 11 11 5 15 31 8 94 

 43 6 18 15 5 9 - 5 5 اهلندسة
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 وكالة العمادة لشؤون املنح الدراسية
 إدارة الرعاية والتوجيه

 إدارة القبول والتسجيل 

 إدارة شؤون طالب املنح
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 الدراسيةوكالة العمادة لشؤون املنح 
 
 

 
 

 :وصف الوكالة

ــام        ــنح بشــــكل عــ ــؤون طــــالب املــ ــوىل شــ ــالب وتتــ ــؤون الطــ ــد شــ ــرتبط بعميــ ــة  )تــ ــنح الداخليــ املــ

ــاء     (واخلارجيـــــة  ــة الطالـــــب أثنـــ ابتـــــداءا مـــــن اســـــتالم ملـــــف الطالـــــب يف بلـــــده  ومـــــرورًا مبتابعـــ

 .دراسته، وانتهاءا بت رج الطالب، هذا باإلةافة إىل التواصل مع خرجيي اجلامعة

 

 :أهداف الوكالة

ــة رســــالتها مــــن خــــالل قبــــول املتميــــزين يف      .3 ــام وتأكيــــد عامليــ ــة  جامعــــة اإلمــ تعزيــــز مكانــ

 .العا  العربي واإلسالمي

رفـــــع مســـــتوى اخلـــــدمات العلميـــــة واملعيشـــــية والـــــيت تقـــــدمها اجلامعـــــة  لطـــــالب املـــــنح           .2

 .الدراسية

 .تقوية العالقة التبادلية بني طالب املنح واجملتمع .1

 .الت رج بعد طالب املنح الدراسية مع التواصل .3

 

تتمثـــــل أعمـــــال وكالـــــة العمـــــادة لشـــــؤون طـــــالب املـــــنح بإداراتهـــــا الـــــثال  بتقـــــديم اخلـــــدمات  

 :اجنازات الوكالة بالتالية للطالب موزعة حسب اإلدارات املذكورة املباشر

 

 
 

 وكالة العمادة لشؤون املنح الدراسية

 إدارة القبول والتسجيل إدارة الرعاية والتوجيه إدارة شؤون طالب املنح
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 شؤون طالب املنحإدارة 
 

 :اإلدارةوصف 

ــدف      ــية و وتهــ ــنح الدراســ ــؤون املــ ــادة لشــ ــل العمــ ــرتبط بوكيــ ــور إقامــــ   إىل  تــ ــري أمــ ــة وتيســ ة تهيئــ

ملــــنح لطــــالب اكافــــة اإلجـــراءات التنظيميــــة  طـــالب املــــنح الدراســــية مــــن خـــالل تــــولي القيــــام ب  

 .مغادرتهم، مبا يكفل هلم التفرغ لطلب العلم دون معوقات إىلوالدراسية منذ وصوهلم 

 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 
 ها1433/1434أعداد ونوع املعامالت املنجزة خالل العام الدراسي 

 العدد نوع املعاملة م

 75 إصدار إقامة جديدة 1

 273 (أفراد)جتديد إقامة  1

 53 خروج نهائي تأشرية 3

 28 إلغاء تاشرية 4

 383 نقل معلومات 5

 30 إصدار إقامة بدل فاقد 6

 3232 تأشرية خروج وعودة 4

 5 تعديل اسم 8

 51 إدخال حاسب آلي 9

 26 إعادة طباعة للتأشريات 14

 1 استقدام عائلة 11

 1 تغيري اجلنسية 11

 5 بدل فاقد جلواز السفر 13

  اجملموع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 



 

35 

 

 ها1434-1433 الدراسيالتذاكر املصروفة للعام أعداد 

 العدد البيان للتذاكر م

 770 األنشطة الطالبية 1

 13 الطالب املتخرجني 1

 5 للطالب املتخرجني تذاكر العوائل 3

 02 الطالب املقبولني 4

 356 تعويض تذاكر طالب جدد 5

 758 اإلجازة الصيفية 6

 1165 اجملموع 4
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 والتوجيهالرعاية إدارة 
 

 :اإلدارةوصف 

تــــــرتبط بوكيــــــل العمــــــادة لشــــــؤون املــــــنح الدراســــــية وتهــــــدف إىل تقــــــديم خــــــدمات الرعايــــــة 

ــة، وتشـــرف      ــة امل تلفـ ــية مـــن خـــالل وحـــداتها اإلداريـ ــه لطـــالب املـــنح الدراسـ االجتماعيـــة والتوجيـ

علــــى أقســـــام األنشــــطة، والتوجيـــــه واإلرشـــــاد، وقســــم رعايـــــة املوهــــوبني واملتفـــــوقني، وقســـــم     

 .اخلرجيني

 :دارةاجنازات اإل: أولا 
 ها1433/1434األنشطة املقامة لطالب املنح خالل العام الدراسي 

 املشاركني وقت التنفيذ النشاط م

 45 13/1/1433 مكة املكرمة للمستجدين ملنطقةرحلة  1

 64 14/1/1434 دورة يف  احلاسب اآللي للطالب األفارقة 3

 45 14/1/1434 رحلة للمنطقة الشرقية 5

 44 18/1/1434 البحث باملكتبة الشاملة  لطالب القارة  اهلنددورة يف فن   6

 44 19/1/1434 دورة يف فن  البحث باملكتبة الشاملة  لطالب  القارة افريقيا 4

 44 18/1/1434 ة الشاملة يف البحث العلميبدورة يف كيفية استخدام املكت 8

 54 1/4/1434 مهارات التفكري الدعوي 9

 54 19/6/1434 ساحل العاج  إىل أرض املعسكرات دولةملتقى  14

 144 14/6/1434 لقارة االفريقيةلالطلبة ملتقى  11

 84 1/1434/ 11 دورة يف مبادئ احلاسب االلي 11

 54 18/1/1434 تنظيم نشاط ثقايف بني طالب الدول اإلفريقّية 13

 54 1/4/1434 إقامة أمسية شعرية لطالب املنح الدراسية 14

 54 11/4/1434 طالب النيجريينيلإقامة لقاء ل 15

 44 14/4/1434 كيفية استخدام وورد يف البحث العلمي 16

 144 15/4/1434 إقامة رحلة طالبية جلنوب شرق آسيا لطالب املنح 14

 54 4/4/1434 وطرق ختريج االحاديثالفقهي البحث  يف كيفيةدورة  18

 144 1/5/1434 إقامة رحلة طالبية لطالب إفريقيا 19

 35 14/5/1434 إقامة رحلة تعارفية طالبية للطالب السريالنكيني 14

 15 11/5/1434 ملدة ثالثة أيام إقامة ملتقًى عاّمًا لطالب غانا باجلامعة 11
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 ها1433/1434األنشطة املقامة لطالب املنح خالل العام الدراسي تابع 

 املشاركني وقت التنفيذ النشاط م

 54 11/5/1434 إقامة ملتقًى عاّمًا لطالب دول إفريقيا باجلامعة 11

 45 1/1434/ 9 زيارة ملنطقة املدينة املنورة  لطالب املنح الدراسية 13

 54 1/4/1434 إقامة رحالت قصرية لطالب املنح 14

 15 13/5/1434 افظة جازان وجامعة جازانحمل الطالب زيارة 15

 114 14/1/1434 املنح يف نادي الطالبندوة علمية لطالب   16

 54 1/4/1434 إقامة دورة بعنوان مهارات التفكري الدعوي 14

 54 14/3/1434 عامالفتى املزيارة طالبية لطالب املنح الدراسية لسماحة  18

 144 4/1/1434 للمدينة املنورة خاصة بطالب املنح وعائالتهمزيارة  19

 54 4/4/1434 زيارة حملافظة فيفا 34

 54 14/4/1434 زيارة  ملدينة اخلرج  31

 34 14/4/1434 رحلة ملدينة فرسان 31

 54 14/4/1434 رحلة للمدينة املنورة 33

 54  5/5/1434 زيارة حملافظة االحساء 34

 54 11/5/1434 ةلباحملدينة ارحلة  35

 54 3/5/1434 رحلة ملدينة احلوطة  36

 34 18/3/1434 زيارة الدكتور الشيخ  صاحل بن غامن السدالن 34

 45 - حضور ندوات جامع  االمام تركي بن عبداهلل  بالديرة 38

 45 14/6/1434 زيارة مؤسسة بن باز اخلريية 39

 54 عا 6/5/1434 زيارة معالي الشيخ  عبداهلل املطلق  44

 45 6/6/1434 زيارة  مركز االمري سلطان للعلوم والتقنية 41

 45 13/6/1434 زيارة ملدينة ابها  41

 45 16/14/1434 زيارة مدينة  جنران  43

 15 3/4/1434 زيارة الشيخ عبدالرمحن السديس 44

 15 14/4/1434 رحلة حمافظة الطائف 45

 45 1/11/1434 جدة ملدينة رحلة  46

 144 - حفل الطالب املتخرجني 44

 144 - باحلج  واملصاحف على الطالبتوزيع  الكتب اخلاص  48

 144 - الربنامج اإلعدادي للطلبة العاملني يف احلج 49

 54 - املشاركة يف مشروع  اهلدي واألضاحي   54

 45 - املشاركة يف برنامج  التوعية التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية 51
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 لتطوير واجلودة العمادة ل وكالة

 التطوير واجلودة إدارة

 إلداريةإدارة التوثيق والتقنية ا
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 لتطوير واجلودةالعمادة لوكالة 
 

 
 
 
 
 
 

 

 :الوكالةوصف          

تتبــــع وكالــــة العمــــادة للتطــــوير واجلــــودة تنظيميــــًا لعميــــد شــــؤون الطــــالب ويقــــع علــــى عاتقهــــا  

ــن خـــدمات      ــادة مـ ــه العمـ ــا تقدمـ ــودة يف مـ ــوير وحتقيـــق اجلـ ــام التطـ ــفية  مهـ ــرامج وأنشـــطة ال صـ وبـ

 .اومبا يتواكب مع رؤية اجلامعة وتوجهها حنو التطوير واجلودة يف مجيع أعماهل

 

 :أهداف وكالة العمادة للتطوير واجلودة        

ــل          .3 ــن قبـ ــدة مـ ــايري املعـ ــع املعـ ــق مـ ــا يتفـ ــادة مبـ ــطة العمـ ــدمات وأنشـ ــة خـ ــودة يف كافـ ــق اجلـ حتقيـ

 .دميياهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكا

 .تطوير األداء املؤسسي واإلداري لعمادة شؤون الطالب .2

 .تطوير املوارد البشرية داخل عمادة شؤون الطالب .1

 

 

 

 

 

 وكالة العمادة للتطوير واجلودة

 إدارة التطوير واجلودة إدارة التوثيق والتقنية اإلدارية
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 إدارة التطوير واجلودة
 :وصف اإلدارة          

وتقـــــوم بتنفيـــــذ  تتبـــــع إدارة التطـــــوير واجلـــــودة تنظيميـــــًا لوكيـــــل العمـــــادة للتطـــــوير واجلـــــودة،

 .أهداف الوكالة املرتبطة بالتطوير وحتقيق اجلودة

 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 
 :واجلودة قسم التطوير

 .رؤية ورسالة وأهداف العمادة من إعداد االنتهاء .3

 .التنظيمي للعمادةيكل اهل االنتهاء من إعداد  .2

تهـا وإداراتهـا   واهلياكـل التنظيميـة للعمـادة ووكال   أهـداف ومهـام   )إصدار دليل عمادة شؤون الطـالب   .1

 .والرفع به ملعالي مدير اجلامعة العتماده

 .االنتهاء من إعداد الوصف الوظيفي جلميع املناصب الوظيفية بالعمادة .3

ــل املوظـــف إعـــداد .5 ــة  )دليـ ــراءات الشـــؤون اإلداريـ ــه وإجـ ــوق املوظـــف وواجباتـ ــاحب  ( حقـ ــه لصـ والرفـــع بـ

 .الصالحية العتماده

 .استمارات حتديد مستوى رةا الطالب عن اخلدمات املقدمة هلم من العمادة حتكيم .6

 :قسم التدريب

 .إدخال ترشيحات موظفي العمادة على برنامج معهد اإلدارة .3

 (.دبي، القاهرة، عّمان)ترشيح موظفي العمادة على الدورات اخلارجية املقامة يف  .2

 .للغة العربيةت إدخال البيانات باترشيح موظفي العمادة على دورا .1

 .ترشيح موظفي العمادة على دورة حترير اخلطابات .3

 ها1433/1434إحصائية التدريب ملوظفي العمادة للعام 

 عدد املقبولني عدد املرشحني *الوصف  م

 موظف 54 موظف 46 والداخلية الدورات اخلارجية 1

 موظفني 4 موظف 19 دورة إدخال البيانات باللغة العربية 3

 موظفني 8 موظف 14 حترير اخلطابات دورة 4

 موظف 64 موظف 199 دورات معهد اإلدارة 

 119 314 اإلمجالي

 .يتوقف دور القسم على الرتشيح فقط دون حتديد املقبولني
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 إدارة التوثيق والتقنية اإلدارية
 :وصف اإلدارة          

تنظيميـــــًا لوكيـــــل العمـــــادة للتطـــــوير واجلـــــودة، وتقـــــوم  التوثيـــــق والتقنيـــــة اإلداريـــــةتتبـــــع إدارة 

ــة    ــة املرتبطـــ ــداف الوكالـــ ــذ أهـــ ــا يف     بتنفيـــ ــول بهـــ ــة املعمـــ ــات اإلداريـــ ــوير التقنيـــ ــالتوثيق وتطـــ بـــ

 .العمادة

 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 
 :قسم التطوير واجلودة

 .هـ3312/3311إعداد التقرير السنوي للعمادة للعام  .3

 .من اخلطة اخلمسية التاسعة 3312/3311إعداد تقرير اجنازات العمادة خالل العام  .2

 .هـ3313/3315إعداد مشروع ميزانية العمادة خالل العام  .1

 

 :العوائق ومدى تأثريها: ثانياا 
 .حاجة الوكالة إىل موظفني مت صصني يف التطوير واجلودة .3

قلــة عــدد الــدورات الداخليــة واخلارجيــة للمــوظفني خاصــة أن العمــادة يعمــل بهــا أكثــر مــن    .2

 .موظف288

 .قلة عدد املوظفني الذين يتم اعتماد قبوهلم يف برامج معهد اإلدارة .1

 

 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
 .تكثيف الدورات التدريبية املت صصة يف جماالت التطوير واجلودة ملوظفي الوكالة .3

 .زيادة عدد الدورات الداخلية واخلارجية ملوظفي العمادة .2
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 وكالة العمادة لشؤون الطالبات
 إدارة الشؤون اإلدارية

 إدارة االتصاالت اإلدارية

 إدارة التطوير واجلودة

 إدارة اإلعالم

 إدارة الشؤون الفنية

 إدارة احملاسبة والتدقيق

 إدارة األنشطة الطالبية

 اخلدمات الطالبية إدارة

 إدارة التدريب الطالبي

 إدارة االحتياجات اخلاصة
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 وكالة العمادة لشؤون الطالبات
 

 
 :وصف الوكالة

تـــــرتبط وكالـــــة العمـــــادة لشـــــؤون الطالبـــــات بعميـــــد شـــــؤون الطـــــالب وتشـــــرف علـــــى أعمـــــال  

 .ونشاطات العمادة مبركز الطالبات

 :أهداف الوكالة

ــى    .3 ــل علــ ــديم       العمــ ــادة يف تقــ ــا الريــ ــون هلــ ــأن تكــ ــالب بــ ــؤون الطــ ــادة شــ ــة عمــ ــق رؤيــ حتقيــ

 .اخلدمات وتطوير الربامج املرتبطة بشؤون الطالب

اإلســـــهام يف تقـــــديم اخلـــــدمات املتميـــــزة والـــــربامج واألنشـــــطة النوعيـــــة امللتزمـــــة بالتعـــــاليم   .2

 .والقيم اإلسالمية

 .شؤون الطالباتاختيار كفاءات مؤهلة لتحمل مسؤولية قيادة إدارات وكالة  .1

اإلســـــهام يف ختطـــــيط وتنفيـــــذ األنشـــــطة والـــــربامج الطالبيـــــة املتنوعـــــة لتحقيـــــق رســـــالة          .3

 .اجلامعة يف إعداد الطالبات ليتحقق هلن الش صية اإلسالمية املتوازنة واملتكاملة

 .تطوير العالقات داخل وخارج اجلامعة فيما خيص األنشطة الطالبية .5

الطالبـات بإداراتهـا بتقـديم اخلـدمات املباشـرة للطالبـات موزعـة         تتمثل أعمال وكالة العمادة لشؤون

 :حسب اإلدارات املذكورة ويتمثل عمل كل إدارة باملنجزات التالية

 

 

 وكالة العمادة لشؤون الطالبات

إدارة األنشطة  

 الطالبية

إدارة اخلدمات  

 الطالبية

إدارة خدمات ذوي  

االحتياجات 

 اخلاصة

إدارة احملاسبة  

 والتدقيق

إدارة العالقات  

العامة  

 واإلعالم

إدارة الشؤون  

 الفنية

إدارة الشؤون  

 اإلدارية

إدارة التطوير  

 واجلودة
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 إدارة الشؤون اإلدارية
 

وتتوىل األعمال اإلدارية بالعمادة ترتبط إدارة الشؤون اإلدارية بوكيلة العمادة لشؤون الطالبات 

 .ن املوظفات واملتابعة والوحدات اإلدارية املساندة بالفروعوتشرف على أقسام  شؤو

 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 

  .إعداد تقويم األداء الوظيفي السنوي ملوظفات الوكالة بالتنسيق مع مديرات اإلدارات .3

 .القيام بزيارات ميدانية لالطمئنان على سري العمل .2

 .الوكالة إىل إدارة التطوير اإلداريالرفع بشهادات حضور دورات معهد اإلدارة ملوظفات  .1

  .استكمال ملفات موظفات الوكالة .3

 .من وظائف فنية وإدارية الوكالةالرفع باحتياجات  .5

إجازات وإفادات مرفقة بدقائق التأخري ،رفع اخلالصة الشهرية وما يتعلق بها من تقارير .6

 . واحلسميات

 .الشؤون اإلداريةتقييم األداء الوظيفي ملوظفات إدارة  .1

 

 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا 
عليهن من إجازات مرةية وخالفة مما يعيق رفع  عدم تعاون املوظفات يف تسليم ما .3

 .اخلالصة بالوقت احملدد

 

 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
 .وةع تعاميم صارمة فيما خيص تسليم اإلجازات بوقتها احملدد  .3

 .املطلوبة خلدمة العملتوفري التقنية  .2
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 إدارة التصالت اإلدارية
 :اإلدارةوصف 

وتتوىل أعمال الصادر والوارد ترتبط إدارة االتصاالت اإلدارية بوكيلة العمادة لشؤون الطالبات 

 وحدات اإلدارية املساندة بالفروعواألرشيف  وال دللوكالة وتشرف على أقسام  الصادر والوار

 

 :اجنازات اإلدارة :أولا 
 .صاالت اإلداريةإنشاء مكتب االت .3

  .معاملة (3011)بلغ عدد املعامالت اليت مت تصديرها  .2

 .اإلتصاالت اإلداريةتقييم األداء الوظيفي ملوظفات إدارة  .1

 

 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا 
الضوئي اليت مت توفريها لالتصاالت اإلدارية غري صاحلة ألعمال  مواصفات أجهزة  املاسح .3

 .(املطلوب ماسح ةوئي يعمل على تغذية تلقائية للورق) و ، الوحدة 

 .  يتم توفريه حتى اآلن ( طابع الباركود )جهاز  .2

لكنها  (سجالت للصادر والوارد حتمل اسم العمادة)سبق الطلب يف عدة خطابات تأمني  .1

 .موعة يف ملفات  توفر حتى اآلن حي  ال يزال العمل ينفذ يدويًا بأوراق مطبوعة وجم

 
 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
 (جهاز املاسح الضوئي باملواصفات املطلوبة، جهاز الباركود ) تأمني باقي طلبات الوحدة  .3

 .تثبيت برنامج اإلتصاالت اإلدارية على أجهزة الوحدة .2

 .الربط بنظام اإلتصاالت اإلدارية املوحد يف اجلامعة .1

 .تدريب موظفات الوحدة على النظام اآللي لالتصاالت .3
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 إدارة التطوير و اجلودة 
 

 :اإلدارةوصف 

وتهدف إىل اإلشراف على أعمال ترتبط إدارة التطوير واجلودة بوكيلة العمادة لشؤون الطالبات 

 .التطوير واجلودة بالوكالة

 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 
وإداراتها  إعداد املهام واألهداف واهلياكل التنظيمية  لوكالة العمادة لشؤون الطالبات .3

  .امل تلفة

إجراء دراسة استطالعية عن رةا املوظفات عن األعمال واملهام املكلفات بها ومدى   .2

 .تناسبها مع اإلمكانيات والقدرات الوظيفية للموظفة

 .وكالة العمادة لشؤون الطالباتلالسنوي إعداد التقرير  .1

 . تقييم األداء الوظيفي ملوظفات إدارة التطوير واجلودة .3

  

 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا 
اخلاص للموظفة على أي جهاز حاسب  (اليوزر)عدم القدرة على فتح امللفات املوجودة بـ  .3

 .أو انتقاهلا ملكتب آخر،باملوظفة مما يعيق سري العمل عند تعطل اجلهاز اخلاص، آخر 

 

 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
 (.اليوزر) ربط أجهزة احلاسب اآللي بشبكة داخلية لتسهيل است دام  .3
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 إدارة العالقات العامة
 

 :اإلدارةوصف 

إدارة العالقات العامة بوكيلة العمادة لشؤون الطالبات وتهدف إىل ربط الوكالة  ترتبط 

 .جبمهورها الداخلي واخلارجي عرب إبراز جهود العمادة
 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 

 . اللقاء التعريفي للطالبات املستجدات للفصل الدراسي الثاني .3

 أقسام العلوم والدراسات الطبية جبامعه امللك سعود  استضافه طالبات .2

  .ملتقى مبناسبة اليوم العاملي للتوعية مبرض التوحد .1

 . العالقات العامةتقييم األداء الوظيفي ملوظفات إدارة  .3

 
 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا 
 .وجود مست دمة للمراسلة والضيافة عدم .3

 
 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
 .خاصة بالعمادة  توفري مست دمة للمراسلة  والضيافة .3
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 إدارة اإلعالم
 

 :اإلدارةوصف 

وتهدف إىل إبراز جهود العمادة من خالل ترتبط إدارة اإلعالم بوكيلة العمادة لشؤون الطالبات 

  .التغطية اإلعالمية لألنشطة واخلدمات اليت تقدمها الوكالة

 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 

 :التغطية اإلعالمية للمناسبات والربامج التالية .3

  .حفل استقبال الطالبات املستجدات .2

  .حفل اختتام األنشطة الطالبية .1

  . 51حفل الت ريج للدفعة  .3

  أسبوع ثقايف بعنوان قالئد العلم .5

  أسبوع ثقايف بعنوان دينا قيمًا .6

  أسبوع ثقايف بعنوان صحيت يف بييت .1

  أسبوع ثقايف بعنوان طفلي أمانه .0

  :فعاليات اليوم الواحد .7

  .مبناسبة اليوم العاملي ملرةى التوحد( لست وحيدًا)فعاليات  .38

  .فعاليات افتتا  النادي التطوعي .33

 .زيارة اللجنة الوطنية ملكافحة امل درات .32

 . اإلعالمتقييم األداء الوظيفي ملوظفات إدارة  .31

 

 :تواجهها اإلدارة ومدى تأثريهاالعوائق التي : ثانياا 
 .عن الفعاليات لتغطيتها  اإلعالنيف  اإلداراتتأخر باقي  .3

القيام بالتغطية من خالل حتديد الوقت املناسب  أثناء اإلعالمعدم التعاون مع موظفات  .2

  .واملبكر للمناسبة
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 إدارة الشؤون الفنية
 

 :اإلدارةوصف 

وتهدف إىل تأمني بيئة العمل املناسبة ترتبط إدارة الشؤون الفنية بوكيلة العمادة لشؤون الطالبات 

 .للموظفات وتلبية كافة احتياجاتهن

 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 

  .مدينة امللك عبداهلل اجلامعية ، النفل ، تسكني املوظفات يف فرع امللز  .3

  .الطالبات من أجهزة وأثا تأمني احتياجات وكالة العمادة لشؤون  .2

 .املشاركة يف تأمني احتياجات حفل الت رج والنادي الصيفي  .1

 .جبميع الفروعكاتب اخلاصة بعمادة شؤون الطالب جرد األثا  و األجهزة للم .3

  .الشؤون الفنيةتقييم األداء الوظيفي ملوظفات إدارة   .5

 

 :تأثريهاالعوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى : ثانياا     
من العام السابق به  سبق الرفع التأخر يف وصول األجهزة املطلوبة حي  أن هناك إحتياج .3

 .و  يتوفر 

 .عدم املرونة يف نقل األجهزة  اخلاصة بالعمادة من مبنى إىل مبنى آخر  .2

 .التأخر يف تأثي  بعض املكاتب .1

 123ومبنى  122رفض بعض املوظفات  يف مبنى .3

 

 :لتجاوز العوائقمقرتحات : ثالثاا 
 .السرعة يف توفري األجهزة  .3

 .تسهيل نقل األجهزة حي  أن املوظفات يتنقلن على حسب التكاليف .2

 .السرعة يف تأثي  املكاتب ويراعى رغبة املوظفات يف نوعية األثا  .1

ببذ فتح وحدة الصيانة لألجهزة وتكون تابعة للعمادة وتزويدها باحلرب واألسالك  .3

 .والوصالت
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 حملاسبة و التدقيق إدارة ا
 

 :اإلدارةوصف 

أعمــال احملاســبة علــى وتشـرف  تـرتبط إدارة احملاســبة والتــدقيق بوكيلـة العمــادة لشــؤون الطالبــات   

 .والتدقيق املالي لسلف  النشاط الطالبي

 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 

 .عداد كشوف لبيانات الفواتري وكشوف السدادإ .3

 عداد بيان بالعينات املوجودة ، وبيان باستالم العهد واسرتجاعها إجرد املستودعات و  .2

 .إقامة جوالت لتفقد سري العمل يف الفروع األخرى .1

 .تدقيقها وفقًا للشروط  استالم الفواتري اخلاصة بأنشطة العمادة و .3

 .رفع أصول الفواتري إىل عميد شؤون الطالب  .5

تري  و فواتري  و مت صرفها على سداد مبلغ الفواصرف امليزانية للوحدة بناءا على ما رفع من  .6

 .توثيق السداد يف الكشوف 

 . احملاسبة والتدقيقتقييم األداء الوظيفي ملوظفات إدارة  .1

 

 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا 
 .وتسديد املبالغ املستحقة الستالم الفواتري ( النفل -122-123)قلة الكادر يف مبنى   .1

 .مما يعيق يف اجناز العمل بسرعة ودقة 123قلة عدد األجهزة  مببنى  .2

 

 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
من مطابع اجلامعة ملا يرتتب عليه (توالبنرا-املنشورات)أن تكون الطباعة جبميع أنواعها .3

 .من توفري مبالغ ال بأس بها
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 إدارة األنشطة الطالبية
 :اإلدارةوصف 

أعمال تنسيق ومتابعة ترتبط إدارة األنشطة الطالبية بوكيلة العمادة لشؤون الطالبات وتهدف إىل 

 .امل تلفة أقسام النشاط

 :اجنازات اإلدارة: أولا 

 1433/1434الربامج املقامة خالل العام الدراسي 

 عدد املشاركني الربنامج م

 388 هـ 3313  -3311حفل استقبال الطالبات املستجدات لعام   3

 58 .محلة ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية باملنازل 2

 588 (وطين دوما وليس يومًا ) إقامة برنامج االحتفال باليوم الوطين  1

 68 برنامج وأولي األمر منكم 3

 288 برنامج خري اأًليام 5

 288 ( مناسكه وهو معرض يضم مستلزمات احلج و ) احلاج ركن  تفعيل 6

 388 برنامج أحبك يا رسول اهلل 1

 328 برنامج عواطفي إلي أين 0

 388 برنامج أسعد نفسك لتسعد 7

 228 برنامج فاز من حياته اجناز 38

 688 اليوم العاملي للعصا البيضاء 33

 188 برنامج قالئد العلم 32

 388 برنامج دينا قيمًا 31

 588 برنامج صحيت يف بييت 33

 688 طفلي أمانة برنامج 35

 288 برنامج يف قليب حلم 36

 288 برنامج  نور على نور 31

 218 برنامج اترك اثر 30

 308 اصنعي متيزك 37

 388 حفل اختتام األنشطة الطالبية 28

 28 الوطنية املسابقة 23

 28 املسابقة الفنية 22

 28 املسابقة الثقافية 21

 28 املسابقة الدينية 23
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 1433/1434احملاضرات املقامة خالل العام الدراسي 

 احلضور عنوان احملاةرة م احلضور عنوان احملاةرة م احلضور عنوان احملاةرة م

 358 مشوخ امرأة 11 08 آيات املوقنيني 37 68 نها لكبرية إال على اخلاشعنيإو 3

 315 ....... قليب و 10 388 حيب إىل أين 28 18 إيقاظ اهلمم 2

 388 الش صية االجيابية 17 68 أهمية التوحيد و خطورة الشرك 23 38 تهذيب الذات 1

 08 إتباع السنن 38 388 عظمة اهلل 22 388 الشكر 3

 68   حماةرة  أصدق احلب  33 08 مثرات اإلميان باهلل 21 08 ختطئ الوسهام .. الليل  5

 18  فبهداهم اقتده  32 18 مفتا  الرمحة  18 23حقوق النيب  6

  338جوانب أخالق الرسول  31 38 فضل صيام عاشوراء 25 38 حراسة الوطن من نار الفنت 1

 58 املنتشرة  يف احلجاألخطاء  33 388 اهلل جل جالله 26 58 وطين دوما و ليس يوما 0

 38 فضل عشر ذي احلجة 35 358 أحكام سجود السهو 21 58 وأطيعوا اهلل والرسول و أوىل األمر 7

 68 عرض تفاعلي لفضل أيام العشر "  36 18 اإلخالص 20 68 حال السلف مع والة األمر 38

 35 صفة احلج  باإلمجال " 31 08 قالئد العلم 27 68 ةوابط السالمة من الفنت 33

 75 انه اهلل 30 58 - 2 -3-كيف أمني أمياني  18 68 فضل عشر ذي احلجة 32

 68 أتباع الُسنن 37 38 االلتزام األجوف 13 58 التوحيد يف احلج 31

 38 سلسلة أشراط الساعة 58 18 وان تعفو أقرب للتقوى 12 358 التعلق باهلل 33

 58 فبهداهم اقتده 53 388 دينا قيمًا 11 18 أيامًا معدودات 35

 35 اصدق احلب 52 78 احلياء الصدق و 13 15 فقه الفاةل واملفضول 36

 18 عواقب الفنت 51 328 كيف حتمي طفلك 15 328 إنه هلل 31

 15 األخطاء املنتشرة باحلج 53 318 طفلي أمانة 16 38 نعمة العقيدة 30
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 1433/1434الدراسي احملاضرات املقامة خالل العام تابع 

 احلضور عنوان احملاةرة م احلضور عنوان احملاةرة م احلضور عنوان احملاةرة م

 58 فضل العشر 73 358 علو اهلمم 11 68 الفتور يف العبادة أسبابة وعالجه 55

 188 صفات اجلنة 72 308 غيمة تروينا 13 38 فضل عشر ذي احلجة 56

 18  احلياة السعيدة  71 288 احملبة والعفو 15 35 سلسة فضل أيام ذي احلجة 51

 58 أيغلق باب واملفتا  موجود ؟ 73 58 لباطنهاالكبائر  16 35 صفة احلج باإلمجال 50

 38 ولي األمر العام 75 358 سلسلة غيمة تروينا 11 08 2 – 3دروس يف التفسري  57

 35 العلماء 76 68 لباطنهاالكبائر  10 358 (الوكيل)شر  اسم اهلل 68

 58 الوقاية من الفنت 71 388 1 - 2 -3سلسلة رواء الرو    17 38 تابع أخطاء منتشرة ينبغي التنبيه عليها 63

 258 2 -3 -سلسة وقفات تربوية   70 68 كوني زهرة فواحة 08 258 نعيم اجلنة 62

 188 سلسة أخالقنا  77 05  وقفات 03 35 طاعة ولي األمر 61

 288 سلسة وقفات مع آيات  388 08 عرب 02 08 كتاب اهلل يف حياتكأهمية  63

 68 قصة مريم 383 08 كوني قوية 01 18 سنن منسية 65

 15 عواقب الفنت 382 388 أمساء اهلل احلسنى 03 288 كيف تواجهني أحزانك 66

 08 عظمة اخلالق 381 328 احلب احلقيقي 05 35 أهوال يوم القيامة 61

 78 شيء أخر  38 383كيفية صالة النيب  06 08 الرسلنعمة  60

 388 2 -3 –رمحة اهلل  385 328 قضايا 01 388 2 – 3سلسلة أهوال يوم القيامة  67

  328وقفات مع سرية الرسول  386 388 احلب يف اهلل  68 00 من مشائل املصطفى 18

 388 فتنة الشبهات 381 38 أشرط الساعة 07 58 قالئد العلم 13

 78 العلم وفضله 380 258 صفات اجلنة 78 65 األدب مع العلماء 12
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 1433/1434احملاضرات املقامة خالل العام الدراسي 

 احلضور عنوان احملاةرة م احلضور عنوان احملاةرة م

 08 ال يأتي إال خبري 328 25 وقفات مع كتاب التوحيد لإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب  387

 358 شوقًا إليه 323 18 سلسلة وقفات مع كتاب التوحيد 338

 18 رواء الرو  322 78 "دولتنظر نفس ما قدمت لغ"وقفة مع قولة تعاىل 333

 15 الصحبة الصاحلة 321 08 "فال وربك ال يؤمنون" وقفة مع قولة تعال 332

  388وقفات يف سرية الرسول  323 08 استفهامات حول االختالط يف سبع نقاط 331

 358 وقفة مع احلدي  325 388 أ يف اهلل شك فاطر السموات و األرض عرض ألهم أسباب اإلحلاد 333

  68وقفات يف سرية الرسول  326 78 النهى عن املنكر شبهات حول األمر باملعروف و 335

 358 شوقًا إليه 321 258 احلياة من اهلل 336

 188 قصة من فقدتها 320 18 (وقال ربك ادعوني استجب لكم )  331

 388 وقفة مع حدي  327 18 نعمة األمن 330

 - - 318 358 الطهارة 337
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 1433/1434خالل العام الدراسي األقسام املقام يف نشاط ال

 عدد املشاركني النشاط م

 588  املستجداتحفل استقبال للطالبات  3

 37 تفعيل حلقات القران الكريم التابعة لقسم العلوم 2

 13 ملتابعة حفظ القران الكريم للعامالت املسلمات ( همم )تفعيل برنامج  1

 35 يوةح أهمية قيمة احلياء عند التعامل ( خلوها نقية )برنامج  3

 36 (بها فحد  )برنامج  5

 

 :اإلدارة ومدى تأثريها العوائق التي تواجهها: ثانياا 
دفع الفواتري امليزانية مع بداية كل فصل دراسي مما تضطر املوظفات إىل عدم وجود  .3

 .مما يؤخر تنفيذ الربامج،من حسابهم الش صي

تضطر املوظفات  مما عدم توفر مكان خمصص إلقامة الربامج و األنشطة الطالبية  .2

 .مل و نقل الطاوالت أثناء تنفيذ الربامج حل

 .ل الفنية خاصة باألنشطة الطالبيةعدم توفر ورش عمل فنية مهيأة للرسم و األعما .1

 . ة لسرعة اجناز األعمال واألنشطةعدم توفر أجهزة حاسب اآللي و طابعات ملونة كافي .3

 

 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
لطالبيــة حيــ  يكــون أكثــر اســتقرار   تــوفر قاعــة خمصصــة إلقامــة بــرامج األنشــطة ا    .3

 .ألكثر من يوم ستمرار النشاط والحفظ ألثا  إدارة األنشطة و األعمال الفنية و

أهميـــة الـــدعم املـــادي بتـــوفري ميزانيـــة يف بدايـــة الفصـــل الدراســـي خمصصـــة لألنشـــطة    .2

 .احتياجات الورش الفنية للطالبات الطالبية مع توفري

هولة التواصـل بـني   سآلة تصوير ونقاط االنرتنت لواسب اآللي و طابعات  احلأجهزة توفري  .1

   .جناز العملالفروع و سرعة إ
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 رة اخلدمات الطالبيةإدا
 

 :اإلدارةوصف 

ترتبط إدارة اخلدمات الطالبية بوكيلة العمادة لشؤون الطالبات وتهدف إىل تقديم اخلدمات 

 .املرتبطة باملكافآت والسلف واإلعانات وصناديق األمانات للطالبات

 

 :اجنازات اإلدارة :أولا  

 العدد  القسم

 املكافآت
 2361 بطاقات جديدة

 3361 جتديد  –بدل فاقد 

 331 صناديق األمانات األمانات

اإلعانات 

 والسلف

 3515 اإلعانات األسرية

 523 إعانات الزواج

 38 إعانة نظارة

 10 السلف

 

 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا 
لتوزيع بطاقات الصراف اآللي توزع فيها مجيع بطاقات ( ثابتة)عدم وجود مركزية  .3

 (.مستجدات أو بدل فاقد أو جتديد )الصراف اآللي سواء كانت بطاقات 

 .عامالت بني املباني يف مدينة امللك عبداهللاملعدم وجود مراسلة إليصال  .2

 

 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
تكون مت صصة يف توزيع البطاقات واستقبال مجيع البطاقات وجود مركزية ثابتة  .3

ونرتات توزيع ومكاتب وخزنات اومتوفر بها ك( مستجدات أو بدل فاقد أو جتديد)

 .حلفظ البطاقات واملعامالت
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 إدارة التدريب الطالبي   

 :اإلدارةوصف 

إىل تنمية املهارات وتهدف ترتبط إدارة التدريب الطالبي بوكيلة العمادة لشؤون الطالبات 

 .الطالبية عرب تنفيذ  الربامج والدورات التدريبية للطالبات

 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 

 1433/1434لربامج والدورات التدريبية املقامة خالل العام الدراسي ا

 عدد املشاركني الربنامج التدرييب م

 38 إخراج البحو  العلمية 3

 30 اخلرائط الذهنية 2

 25 دورة توليد األفكار اإلبداعية لألعمال الفنية  1

 25 دورة تنمية مهارات االتصال يف احلوار 3

   تفعل املهارة يف احلوار واالتصال الفعال مع اآلخرين 5

 20 دورة فنون التعامل مع اآلخرين 6

 10 دورة األمناط الش صية 1

 38 دورة فن احلوار وآدابه 0

 25 التواصل يف احلوار دوره تنمية مهارات 7

 13 دورة لغة اجلسد 38

 37 دورة صناعة األهداف 33

 22 دورة أساليب التفكري 32

 30 دورة حنو تواصل أفضل مع األقارب 31

 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا 
 .عدم توفر أجهزة كمبيوتر خاصة مبوظفات إدارة التدريب .3

 :لتجاوز العوائقمقرتحات : ثالثاا  
 .توفري جهاز جوال خاص بإدارة التدريب .3

 .بالعدد الكايف (كراسي–طاوالت -بروجكرت ) توفري قاعة جمهزة  .2

 .توفري أجهزة كمبيوتر وملحقاتها .1
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 اخلاصة  الحتياجاتإدارة  

 :اإلدارةوصف 

خدمات إلعانة الطالبة على إكمال مسريتها العلمية  تقدم إدارة االحتياجات اخلاصة عدة

  :وتوفري سبل الراحة هلا وتت لص فيما يلي 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 
 .توفري قاعات خاصة الختبارات طالبات االحتياجات اخلاصة .1

 .توسيع الكادر الوظيفي واإلداري وتقديم اخلدمات يف مجيع مباني املدينة اجلامعية .1

 .يف بعض الفروع معمل حاسب آلي للكفيفاتإنشاء وتهيئة  .3

 .عقد أسبوع تعريفي باخلدمات جلميع فروع املدينة اجلامعية .4

( أساسيات احلاسب اآللي، وبرامج التطبيقات)إقامة دورات تدريبية للطالبات مثل  .5

 ."(برايل سينز"أساسيات است دام جهاز )ودورة 

 .تأمني كراسي متحركة للمعاقات حركيًا .6

 .لضعاف البصر والكفيفات، ومكرب إلكرتوني" بيضاء عصا"توفري  .4

 .إعداد قاعدة بيانات خاصة باملركز تضم بيانات شاملة عن الطالبات واملوظفات .8

 .تفعيل شبكة تواصل بني الطالبات واإلدارة للنقاش يف املستجدات .9

خماطبة مركز خدمات التوظيف واألعمال الريادية ملشاركة طالبات االحتياجات يف  .14

 .رات املعدةالدو

تفعيل اليوم العاملي للمعاقني، مبشاركة واسعة على نطاق اجلامعة، حتت مسمى  .11

 .(طموحي أكرب)

 .تفعيل اليوم العاملي للعصا البيضاء مع طالبات املركز .11

إنشاء مكتبة خاصة للطالبات الكفيفات، تضم عددا من أهم الكتب املطبوعة  .13

 .بطريقة برايل

 .يف مجيع فروع مطاعم اجلامعة بطريقة برايلطباعة قوائم الطعام املعدة  .14

 .إقامة ندوات وحماةرات تعريفية وتوعوية لطالبات االحتياجات اخلاصة .15

 .اإلشراف على تدريب طالبات قسم علم االجتماع .16

استحدا  نشاط تطوعي لطالبات املدينة، لتقديم خدمات منوعة لذوات االحتياجات  .14

 .اخلاصة

 العنكبوتيةة املركز على الشبكة استحدا  موقع خاص بأخبار إدار .18
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 هـ3313-3311إعداد التقرير السنوي عن سري العمل لعام  .37

 افتتا  نادي اإلحتياجات اخلاصة .28

 . تقييم األداء الوظيفي ملوظفات إدارة اإلحتياجات اخلاصة.  .23

 1433/1434املشاركات والزيارات  خالل العام الدراسي       

 املشاركة يف املؤمتر الدولي األول لتوظيف التقنية خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة .3

االجتماع مع مشرفات األمن يف مجيع الفروع، مبشاركة طالبات االحتياج لتوحيد  .2

 .اجلهود املبذولة لتقديم املساعدة املناسبة يف احلاالت الطارئة

 .سعود للطالبات زيارة مركز ذوي االحتياجات اخلاصة يف جامعة امللك .1

 .املشاركة مع قسم الرتبية اخلاصة يف اليوم املفتو  .3

 .عقد عدد من الدورات الت صصية واحملاةرات التثقيفية .5

 .تشجيع البح  العلمي يف جمال خدمة ذوات االحتياجات اخلاصة .6

للوقوف على العقبات  عقد اجتماعات ولقاءات دورية مع الطالبات واملوظفات، .1

 .والتحديات املستجدة اليت تواجههن

 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا   
مادة البح  متثل عبء على الطالبات الكفيفات ذلك أن الطالبة تقيم على جمهود  .3

 .غريها

اجلهاز الناطق وكذلك عدم  املصعد الكهربائي ال تست دمه الكفيفات لعدم تفعيل .2

 .وجود احلساسات على مقابض الدرج

 .عدم توفر طابعة برايل للطالبات يف مجيع الفروع .1

التوجد موظفة خمتصة بصيانة طابعة برايل للوقوف على مشاكل الطابعة يف حال  .3

 .عطلها

 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا   
 .ذة ختترب فيه الطالبة أو أي تكليف آخرببح  من قبل األستا( مادة البح  ) يستعاض عن  .3

توفري حساسات خاصة بالكفيفات على مقابض الدرج وتفعيل اجلهاز الناطق يف املصعد  .2

 .الكهربائي

 (.برايل) توفري موظفة خمتصة يف الدعم الفين لصيانة الطابعة  .1

 حتديد مرجع أو مرجعني للطالبات الكفيفات يف البحو  الدراسية أو االستعاةة عنه .3

 .بتكليف آخر حلفظ منت أو جزء من القرآن وهكذا
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 صندوق الطالبإدارة 
 

 

 :وصف اإلدارة

من خالل  يعد صندوق الطالب إدارة مالية وإدارية مستقلة ترتبط مباشرة مبعالي مدير اجلامعة

 .اجلامعةجملس إدارة الصندوق الذي يرأسه عميد شؤون الطالب يف 

 :أهداف إدارة صندوق الطالب

ــروفهم االجتماعيــــة واالقتصــــادية تقــــديم املســــاعدة         إ .1 ــة الطــــالب الــــذين تقتضــــي ظــ عانــ

 .هلم

تقــــديم القــــروض للطــــالب يف حــــاالت الظــــروف الطارئــــة وامللحــــة الــــيت تعــــرتض الطالــــب   .1

 .حياته اليومية يف

والثقــــايف  اعي االجتمــــ  املســــاهمة يف دعــــم الــــرحالت واحلفــــالت الطالبيــــة ذات اهلــــدف       .3

 .والرتبوي

الجتمـــــــاعي والثقـــــــايف والرتبـــــــوي ا املســـــــاهمة يف املشـــــــروعات الطالبيـــــــة ذات اهلـــــــدف  .4

والتــــدريب علــــى ،  كإنشــــاء مطــــاعم الوجبــــات اخلفيفــــة، وطبــــع البحــــو  واملــــذكرات  

 .بعض املهارات احلرفية

 

 

 جملس إدارة صندوق الطالب

 إدارة صندوق الطالب

 وحدة احملاسبة
وحدة الصناديق الفرعية 

 وتشغيل الطالب

وحدة املتابعة والبحث 

 االجتماعي

 قسم مراقبة احلسابات الداخلية قسم الشؤون اإلدارية واملوظفني
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 :اجنازات اإلدارة: أولا 
وانتهـت   هــ 37/82/3313اجنازات إدارة صندوق الطالب خالل السنة املالية اليت بدأت يف تتمثل 

 :هـ كانت كالتالي2/3315/ 27يف

 .مليونان وأربعمائة واثنان وثالثون ألف ريال( 2312888)السلف الطالبية  .3

 .وستمائة واثنان وثالثون ألف ريال مالينيثالثة ( 1612888)اإلعانات الطالبية  .2

مليــون ( 3035575)دعــم الكليــات ومراكــز دراســة الطالبــات لتســيري األنشــطة الطالبيــة   .1

 . ومثامنائة ومخسة وأربعون ريال ومخسمائة ومخسة وتسعون ريال

ــة   .3 ــطة الطالبيـ ــم األنشـ ــايف،  ) دعـ ــي، ثقـ ــاط رياةـ ــاعيي،نشـ ــادي   اجتمـ ــة، نـ ــين، جوالـ فـ

ة وســتة وســبعون ألــف  أربعــة مليــون وســبعمائ ( 3116251)الطــالب، نشــاط الوفــود، مبلــغ  

 .ومائتان وسبعة ومخسون ريال

مليـون  ( 3058358)تشغيل طالب وطالبـات اجلامعـة عـن طريـق برنـامج التشـغيل الطالبـي         .5

 .ومثامنائة ومخسون ألف وأربعمائة ومخسون ريال

 

 املستفيدين من اخلدمات اليت يقدمها صندوق الطالبعدد 

 عدد املستفيدين املبلغ بيان باخلدمات  م

 1491 1431444 السلف الطالبية 1

 4164 3631444 اإلعانات الطالبية 1

 5544 4446154 دعم األنشطة الطالبية 3

 1554 1845595 دعم الكليات التعليمية 4

 1453 1854454 تشغيل طالب وطالبات اجلامعة 5
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 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا 
وجود نظام مّيكـن الطـالب مـن احلصـول علـى اخلـدمات الـيت يقـدمها الصـندوق           عدم .3

 .من خالل املوقع اإللكرتوني للجامعة

 .عدم وجود الوظائف الرمسية اليت تساعد على استقرار املوظف يف عمله .2

 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
ندوق من خالل وةع نظام مّيكن الطالب من احلصول على اخلدمات اليت يقدمها الص .3

 .املوقع اإللكرتوني للجامعة

 .وظائف حماسبية إلدارة الصندوقاستحدا   .2
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 إدارة الشؤون اإلدارية
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 الشؤون اإلداريةإدارة 
 
 

 

 

 

 

 

 :اإلدارةوصف 

ــة بالعمــادة وتشــرف علــى أقســام         شــؤون تــرتبط بعميــد شــؤون الطــالب وتتــوىل األعمــال اإلداري

 .املوظفني والسجالت واملتابعة واالتصاالت اإلدارية

 :أهداف إدارة الشؤون اإلدارية

 .حتقيق االنضباط واجلدية يف العمل .3

 .الرفع من مستوى األداء الوظيفي ملوظفي العمادة .2

 .تنظيم أعمال الصادر والوارد .1

 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 
 

 :شؤون املوظفني

 .ترقية عدد من املوظفني .3

 .الرفع باحتياجات العمادة من وظائف فنية وإدارية .2

 .تكريم عدد من املوظفني املميزين يف عملهم .1

 .إعداد تقويم األداء الوظيفي السنوي بالتنسيق مع مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام  .3

 .القيام بزيارات ميدانية لالطمئنان على سري العمل .5

 

 

 إدارة الشؤون اإلدارية

 قسم شؤون املوظفني قسم االتصاالت اإلدارية

 وحدة السجالت
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 :قسم السجالت

 .البشرية تصميم برنامج ادارة املوارد  .3

 376ادخال مجيع بيانات موظفي العمادة يف برنامج إدارة املوارد البشرية وبلغ عددهم  .2

 .موظف

 (.الشهرية ، االسبوعية ، اليومية ) اصدار اخلالصات  .1

وبلغ ( وانقطاع عن العمل، ونقل ، ، غياب ، إجازة )تنفيذ إجراءات شؤون املوظفني  .3

 .إجراء( 3512) عدد اإلجراءات املنفذة 

 

 :االتصاالت اإلدارية

 3311/3313عدد املعامالت الواردة والصادرة من العمادة خالل العام 

 العدد نوع املعاملة م

 1601 معامالت واردة 3

 0033 معامالت صادرة 2

 36520 اجملموع
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 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا 
خاصـــة أن أغلـــبهم قـــد أكملـــوا املـــدة النظاميـــة للرتقيـــة   صـــعوبة الرتقيـــات للمـــوظفني و .3

 .وخاصة املراتب العليا

 .نقص عدد املوظفني الذين يعملون يف العمادة وخاصة مشريف اإلسكان .2

 .النقص يف عدد الوظائف الت صصية املطلوبة .1

الطلــب املتزايــد مــن جهــات اجلامعــة لنقــل خــدمات مــوظفي العمــادة إىل جهــات أخــرى يف   .3

 .اجلامعة

 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
سرعة ترقية املوظفني يف حال أكملوا املدة النظامية وترقية املوظفني املستحقني للرتقية  .3

 .حاليًا

السعي إىل اسـتحدا  بعـض الوظـائف الت صصـية الـيت تواكـب وتلـيب بعـض املتطلبـات           .2

ــة   ــي –مــربمج )واملــتغريات احلديث مــن  خصــائي نفســي وغريهــا  أ–مرتجــم -مرشــد طالب

 .(الت صصات 

اإلبقــاء علــى وظــائف العمــادة وعــدم ترقيــة مــنهم خــارج العمــادة عليهــا وخاصــة الوظــائف    .1

 .اإلشرافية والرياةية

إعادة النظر يف املسميات الوظيفيـة املسـتحدثة بيـ  تتفـق مـع حاجـة العمـل واملـتغريات           .3

 .الطارئة

 .ب العلياإعادة النظر يف الضوابط املتبعة عند ترقية املوظفني للمرات .5
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 العالقات واحلركة والصيانةإدارة 
 

 

 :اإلدارةوصف 

تــرتبط إدارة العالقــات واحلركــة والنقــل بعميــد شــؤون الطــالب وتهــدف إىل إعــداد الرتتيبــات      

 اسـتقبال املرتبطـة بالعمـادة ومـا يشـمل ذلـك مـن        الالزمة إلقامة االجتماعات والندوات واملناشـط 

 .الضيوف والزوار ومرافقتهم وإعداد اهلدايا والدروع

 

 :أهداف إدارة العالقات واحلركة والنقل

 .وبراجمها العمادةتقديم اخلدمات والتسهيالت للمشاركني يف أنشطة  .3

 .العمادةتعميق أواصر العالقات االجتماعية بني منسوبي  .2

 .النقل بالعمادةتقديم خدمات  .1

 .الرد على استفسارات الطالب .3

 

 

 

 

 

 

 إدارة العالقات واحلركة والصيانة

 قسم احلركة والنقل قسم العالقات والضيافة
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 :اجنازات اإلدارة: أولا 
 

 :احلركةقسم 

     ــداخلي واخلــارجي لعمــادة ــد ال نقــل الربي

 .الطالبشؤون 

 امعـــات الـــيت اســـتقبال ونقـــل طـــالب اجل

 .بزيارة للجامعةتقوم 

 قل ةيوف امللتقى اإلبداعي اخلامسن. 

 ــحيفة    نقــــل ــادي الطــــالب لصــ طــــالب نــ

 .الرياض

 ب املنشآت الرياةية مللعب امللزنقل طال. 

 ب نــادي الطــالب إلســتاد امللــك  نقــل طــال

 .فهد

 استقبال ونقل القضاة املاليزيني. 

 نقل طالب املنح إىل مكة املكرمة. 

 ب نــــادي الطــــالب إىل منتــــزه نقــــل طــــال

 .الثمامة

 ــ ــادي الطــــالب إىل مــــرور  نقــــل طــ الب نــ

 .الرياض

   ــالب ــل طـ ــة   نقـ ــالب إىل املدينـ ــادي الطـ نـ

 .املنورة

 نقل طالب املنح إىل مكة املكرمة. 

 نشـــاط االجتمـــاعي ملطـــار نقـــل طـــالب ال

 .امللك خالد

  ــة أ ــدين إىل نقــــل طــــالب كليــ صــــول الــ

 .املدينة املنورة

 طالب املنح إىل املدينة املنورة نقل. 

 قل طالب اجلامعة لنادي الفروسيةن. 

 ل طالب اجلامعة ملطار امللك خالدنق. 

   ــاد ــك   نقــل طــالب ن ي الطــالب ملتحــف املل

 .عبد العزيز

  عــات املشــاركة يف  اســتقبال ونقــل اجلام

 .االحتاد الرياةي

 جلامعة للمالعب اخلضراءنقل منت ب ا. 

 كليــة امللــك عــة مللعــب نقــل منت ــب اجلام

 .فهد األمنية

 منت ب اجلامعة ملطار امللك خالد نقل. 

 نقل ةيوف ندوة منهج السلفية. 

 استقبال ونقل وفد جامعة الكويت. 

  مســئولي اجلامعــة إىل خــارج  القيــام بنقــل

 .اجلامعة

 صرنقل منت ب اجلامعة مللعب نادي الن. 

 قل منت ب اجلامعة ملنطقة الشرقيةن. 

 كيااستقبال الدكاترة من تر. 

  تقـى العـاملي للمبـدعني يف    نقل ةـيوف املل

 .التدريس

 استقبال ونقل وفد جامعة أم القرى. 

  ــل طـــــالب إســـــكان أع ــة  نقـــ ــاء هيئـــ ضـــ

 . التدريس حلديقة احليوان

  ــل طـــالب ال ــار  نقـ ــاعي ملطـ نشـــاط االجتمـ

 .امللك خالد

 منت ب اجلامعة ملطار امللك خالد نقل. 

  شيخ عبد اهلل املطلقلطالب املنح لنقل. 
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 ن إىل احـــــــــد طـــــــــالب الســـــــــك نقـــــــــل

 .االسرتاحات يف الثمامة

 نقل منت ب اجلامعة إىل القصيم. 

  ــئو ــل مسـ ــل   نقـ ــة داخـ ــة يف جولـ لي اجلامعـ

 .اجلامعة

 ب نـــادي الطـــالب ملطـــار امللـــك  نقـــل طـــال

 .خالد

  الطالب لإلحساءنقل طالب نادي. 

 منت ب اجلامعة ملطار امللك خالد نقل. 

 ل طالب نادي الطالب لطريق القصيمنق. 

 ل طالب النشاط الثقايف لإلحساءنق. 

  النشــاط االجتمــاعي جلامعــة  نقــل طــالب

 .اجملمعة

 لتعلـــــيم املـــــوازي نقـــــل ةـــــيوف مـــــؤمتر ا

 .احلاةر واملستقبل

 زيةنقل ةيوف ندوة تعليم اللغة االجنلي. 

      نقـــل طـــالب كليـــة العلـــوم االجتماعيــــة

 .األمري سلطان لل دمات اإلنسانية ملدينة

 ــ اجــــات يوف مــــؤمتر ذوي االحتينقــــل ةــ

 .اخلاصة

 تقبال ونقل وفد جامعة امللك خالداس. 

 نــادي الطــالب جلامعــة امللــك   نقــل طــالب

 .سعود

 نت ب اجلامعة ملطار امللك خالدنقل م. 

    ــادي ــالب نـــ ــل طـــ ــرض  نقـــ ــالب ملعـــ الطـــ

 .الكتاب

 ل طالب نادي الطالب ملكة املكرمةنق. 

 لطــالب ملركــز األمــري نقــل طــالب نــادي ا

 .سلمان للشباب

 نقل جوالة اجلامعة ملدينة اجلبيل. 

 ــ ــة   نقـــ ــاء هيئـــ ل طـــــالب إســـــكان أعضـــ

 .التدريس

 نقل الطالب األلبانيني. 

 يوف نـــدوة كراســـي البحـــ  يف نقـــل ةـــ

 .اململكة

   األول لكليـات علـوم    نقل ةـيوف امللتقـى

 .احلاسب اآللي

 نقل مدراء اجلامعات األملانية . 

 تقاعدين من الفندق إىل اجلامعةنقل امل. 

 الصيين نقل الوفد. 

 نقل ةيوف املؤمتر الطيب. 

 ملــؤمتر العلمــي الثالــ  لطــالب  نقــل وفــد ا

 .الصم

 نقل ةيوف مؤمتر يوم املهنة. 

   ــيخ لنـــايف لنقـــل طـــالب معهـــد األمـــري شـ

 .عبد اهلل املطلق

 ب نـــادي الطـــالب ملطـــار امللـــك  نقـــل طـــال

 .خالد

 ستقبال ونقل الضيوف االندونيسينيا. 

 نقل ةيوف اجلودة واالعتماد. 

 ــل ع ــدانقــ ــيم   مــ ــع والتعلــ ــة اجملتمــ ء خدمــ

 .املستمر

 طالب نادي الطالب ملنطقة القصيم نقل. 

 ب نـــادي الطـــالب ملطـــار امللـــك  نقـــل طـــال

 .خالد

 الب نادي الطالب للمدينة املنورةنقل ط. 

 نقل طالب السكن ملطار امللك خالد. 

 نقل ةيوف مؤمتر الشراكة اجملتمعة. 
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 نقل ملتقى التعاون والتبادل. 

 ــتقبال ــيو اسـ ــا  ونقـــل ةـ ف ملتقـــى إفريقيـ

 .الواحد والعشرين

   نقــــل ةــــيوف املــــؤمتر الســــعودي  إلدارة

 .الكوار  واألزمات

 ؤمتر الوحدة الوطنيةنقل ةيوف م. 

   الب نـــــادي الطــــالب للمتحـــــف  نقــــل طــــ

 .التارخيي

 درعيـــــة لالب نـــــادي الطـــــالب لنقـــــل طـــــ

 .القدمية

 نقل نادي الطالب ملتحف اجلزيرة. 

  ةاملكرمنقل جوالة اجلامعة ملكة. 

  طــــالب نـــــادي الطــــالب للمتحـــــف    نقــــل

 .الوطين

  نقــل طــالب نــادي الطــالب ملركــز األمــري

 .سلمان االجتماعي

  ــل طـــالب ال ــاعي ملتحـــف  نقـ ــم االجتمـ قسـ

 .صقر اجلزيرة

 لقسم االجتماعي ملطار امللـك  نقل طالب ا

 .خالد

 ب نـــادي الطـــالب ملطـــار امللـــك  نقـــل طـــال

 .خالد

  لبــات اجملمــع الســكين   نقــل طــالب وطا

 .ألحد املالهي

  ي نقـــل ةـــيوف أعضـــاء اجمللـــس التنفيـــذ

 .الحتاد جامعات العا  اإلسالمي

 نقل ةيوف مؤمتر اجلماعة واإلمامة. 

 مــــــن املعلمــــــات إىل مبنــــــى   نقــــــل عــــــدد

 .املؤمترات

  القسم االجتمـاعي إىل حمطـة   نقل طالب

 .القطار

  ــس   نقــل طــال ب النشــاط االجتمــاعي جملل

 .الشورى

 لنصرنقل منت ب اجلامعة لنادي ا. 

 نقل منت ب اجلامعة مللعب امللز. 

  قـــــة نقــــل طـــــالب نـــــادي الطـــــالب للمنط

 .الشرقية

 شاط االجتماعي ملستشـفى  نقل طالب الن

 .قوى األمن

 نقل جوالة اجلامعة ملكة املكرمة. 

 نقل منت ب اجلامعة مللعب امللز. 

 نقل طالب دار احلضانة لستار سييت. 

  الب نـــــادي الطـــــالب للمنطقـــــة نقــــل طـــــ

 .الشرقية
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 :خلدماتاقسم 

متابعــة مواقــف املــوظفني واإلشــراف علــى صــيانتها وتركيــب جهــاز يف مــدخل املواقــف     .3

 .ومتابعة صيانتها وتوزيع بطاقات الدخول املمغنطة على املوظفني 

التنســيق مــع إدارة الســالمة واألمــن اجلــامعي يف خمالفــات بعــض الطــالب يف الــدخول       .2

ملواقــف املــوظفني كــذلك ســحب الســيارات املتوقفــة يف مواقــف املــوظفني والــيت مضــى    

 .على وقوفها مدة طويلة 

متابعة سري أعمال املغسلة املوجودة داخل اإلسكان واإلطالع على اخلدمات الـيت تقـدم    .1

 .للطالب

 :الصيانة قسم

 .جلامعة يف ورشة اجلامعة بصفة دورية اسيارات صيانة ومتابعة  .3

 .جلفالي لصيانة احلافالت املرسيدسالتنسيق مع شركة ا .2

 .ار سيارات صندوق الطالب وإصالحهاتأمني قطع غي .1

 .إلزام السائقني مبتابعة غيار الزيت حسب كرت التشغيل .3

 :العالقات العامة  قسم 

 :العامة أعمال العالقات 
 عدد الضيوف عدد االستقباالت املهمة م

 ضيف 35 15 استقبال وفود رمسية 1

 ضيف 454  15 استقبال طالب املرحلة الثانوية 1

 ضيف 154 18 استقبال طالب املرحلة اجلامعية 3

 ضيف 114 14 استقبال طالب املعاهد العلمية 4
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 :التصميم والطباعة
 كمية الطباعة التصميم كمية نوع التصميم م

 كتيب 15444 11 كتيبات 1

 نشرة 8444 4 نشرات 1

 بنر 35 15 بنرات 3

 ستاند 84 11 ستاند 4

 بوسرت 1544 15 بوسرتات 5

 فولدر 4444 1 فولدرات 6

 كيس 5444 1 أكياس دعائية 4

 قلم 4444 1 أقالم 8

 ميدالية 4444 1 ميداليات 9
 
 
 
 

  :تنظيم املناسبات 
 عدد املشاركات نوع املناسبة م

 3 الندوات 1

 6 اللقاءات 1

 4 احلفالت 3

 14 املؤمترات 4

 1 جلنة الدعوة يف أفريقيا 5

 1 اجتماعات 6

 1 األسبوع الثقايف 4

 154 بطولة االحتاد الرياضي 8

 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا 
 .املت صصعدم توفر الكادر الوظيفي  .3

 عدم توفر األجهزة مثل احلاسب اآللي والطابعات والفاكس .2

 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
 .تأهيل املوظفني بدورات ختصصية داخل العمل .3

 .تأمني ما يطلب من أجهزة .2
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 إدارة الشؤون املالية
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 إدارة الشؤون املالية
 

 

 :اإلدارةوصف 

بالعمادة تقديم كافة اخلدمات املالية واحلسابية الطالب، وتهدف إىل ترتبط بعميد شؤون 

  .وفقًا لألنظمة واللوائح والتعليمات

 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 
 ها1433/1434املصروفات خالل العام الدراسي 

 السلفة التصنيف م

 ريال  144444 سلفه بند النشاط الرياضي والثقايف 1

 ريال  54444 التعليميةسلفه بند املستلزمات  1

 ريال  154444 سلفه بند الكساوي والتجهيزات 3

 ريال 154444 سلفه بند القرطاسية واملكتبة 4

 ست مائه ومخسون الف ريااااال اجملموع

 

 :العوائق التي تواجهها اإلدارة ومدى تأثريها: ثانياا 
ــود       .3 ــة باجلامعــة صــرف بعــض الســلف اخلاصــة ببن ــأخر اإلدارة املالي ــى أنشــطة   ت الصــرف عل

 .وبرامج واحتياجات العمادة

فقد وةياع املعـامالت واإلفـادت اخلاصـة خبـارج الـدوام والتكليـف املرسـلة إلدارة الرواتـب          .2

 .والنفقات

 :مقرتحات لتجاوز العوائق: ثالثاا 
صرف مجيع البنود بكامل خمصصـاتها السـنوية مـع حتديـد نسـبة معينـة للصـرف علـى          .3

 .د ذلك من قبل معالي مدير اجلامعةب واعتمااألنشطة من صندوق الطال

 إدارة الشؤون املالية

قسم أمانة 

 املستودعات

قسم حماسبة 

 املستودعات
 قسم احملاسبة
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 ذوي الحتياجات اخلاصة مركز خدمات
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 مركز خدمات ذوي الحتياجات اخلاصة
 

 
 

 :اإلدارةوصف 

ويهدف إىل توظيف مجيع اإلمكانات البشرية واملادية لتلبية  يرتبط بعميد شؤون الطالب،

 .احتياجات الطالب والطالبات من ذوي االحتياجات اخلاصة يف التعليم اجلامعي

 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 
 .املشاركة يف لقاء معالي مدير اجلامعة بالطلبة املستجدين .3

ــوان   .2 ــة بعنـ ــد دورة تدريبيـ ــداد ا )عقـ ــة يف اعـ ــوفني توظيـــف التقنيـ ــي للمكفـ ( لبحـــ  العلمـ

 .اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة

 .ملشاركة يف املؤمتر الدولي االول لتوظيف التقنية خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصةا .1

املشـــاركة يف املعـــرض املصـــاحب للمـــؤمتر الـــدولي االول لتوظيـــف التقنيـــة خلدمـــة ذوي  .3

 .االحتياجات اخلاصة

 .والعلمي الثامن جلامعات ومؤسسات التعليم العالي املشاركة يف تنظيم االسبوع الثقايف .5

 .متابعة سري االختبارات للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة .6

توقيــع اتفاقيــة بــني اجلامعــة ومصــرف الراجحــي تشــمل علــى دعــم تأهيــل الطــالب ذوي       .1

 .االحتياجات اخلاصة

 .إعداد التقرير السنوي ملركز خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة .0

 جملس إدارة مركز خدمات

 ذوي االحتياجات اخلاصة 

مركز خدمات ذوي 

 االحتياجات اخلاصة

 التقنيات االتصاالت اإلدارية
قسم مشريف ذوي 

 االحتياجات اخلاصة
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 1433/1434خالل العام الدراسي  وطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة باجلامعةعدد طالب 

 الطالبات الطالب الفئة

 33 36 اإلعاقة البصرية

 1 27 اإلعاقة احلركية

 2 5 اإلعاقة السمعية

 37  08 اجملموع

 99 اجملموع الكلي
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 املركز اإلعالمي
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 اإلعالمي املركز

 
 :اإلدارةوصف 

يرتبط املركز اإلعالمي بعميد شؤون الطالب ويهدف إىل تعزيز الصورة الذهنية اإلجيابية عن 

 .العمادة من خالل إبراز أنشطتها وخدماتها عرب شتى الوسائل اإلعالمية

 

 :اجنازات اإلدارة: أولا 
 ها1433/1434للعام الدراسي  اإلعالميملركز منجزات ا

 ما مت إجنازه الربنامج م

 األخبار 1
خااااارب علاااااى موقاااااع العماااااادة يف بواباااااة   186مت  إعاااااداد نشااااار 

 .اجلامعة

 موقع التواصل االجتماعي 1
مت نشاااار روابااااط األخبااااار يف صاااافحة العمااااادة علااااى التااااويرت  

 .والفيس بوك

 ألبوم للصور يف صفحة العمادة يف الفيس بوك 44مت إنشاء  موقع التواصل االجتماعي 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املركز اإلعالمي

 قسم التصميم قسم التصوير
قسم الدعم التقين 

 واملونتاج

قسم التحرير  

 الصحفي
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 ها1433/1434عالمي للعام الدراسي اإل تابع منجزات املركز

 ما مت إجنازه الربنامج م

 موقع التواصل االجتماعي 4

عن العام املاضي % 64زاد عدد املتابعني يف تويرت بنسبة 

وزاد عدد املتابعني  14366حيث  بلغ عدد املتابعني 

حيث بلغ عددهم  %44لصفحة العمادة يف الفيس بوك 

1396. 

 خدمة تابعين للرسائل النصية 5

رسالة نصية توضح أوقات وأماكن  3416مت إرسال 

الربامج اليت تقوم العمادة بتنفيذها كما بلغ عدد 

 .مشرتك 841املشرتكني يف اخلدمة 

 .إعالن 316مت تصميم ونشر  اإلعالنات 6

 .تقرير 14مت إعداد ونشر وطباعة  التقارير 4
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 عمادة شؤون الطالب  -اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية   

 33312الرمز الربيدي  -5183ب . ص ( املدينة اجلامعية ) 

 2578316: فاكس  2503116 – 2503536: هاتف

affairs@imamu.edu.sa 


