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البـاب الخامس
الشـــــــــــــــراكة 
المجتمعيـــــــــة
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صاحــب العــام الجامعــي 1438/1437 هـــ العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة التــي 
أقيمــت فــي مجمــع كليــات البنــات انطالقــا مــن استشــعار جامعــة الجــوف بمــا 
ــز  ــة لتعزي ــراكة المجتمعي ــة الش ــاندة بأهمي ــادات مس ــات وعم ــن كلي ــم م يض

العمليــة التعليميــة واثراءهــا.

 
الجهة الزائرة 

 
صاحبة السمو الملكي األميرة سارة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز

استضافة وكالة الجامعة للدراسات العليا وفد من مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية

زيارة مدارس وارفة العلم

مدارس القمم الدولية
مدارس القمم األهلية

مدارس رياض الصالحين

مدارس القمم الدولية

باحة دكتواه - هيفاء محمد سهل

أ.د. حصة بنت عبيد الشمري
د. هتون بنت أجواد الفاسي
1. الجوهرة بنت بخيت المدرع
د. سماح بنت سعيد باحويرث
أ.بهية بنت سعيد العذوبي

د.وفاء بنت حمد التويجري
عضو مجلس الشورى- د.سلطانة عبدالمصلح البديوي

جامعة الملك سعود - أ.د.أسماء سليمان السويلم
جامهة طيبة - د.أريج يوسف أحمد حكيم

المشرفة التربوية و اإلعالمية - وفاء بكر يونس
جامعة الطائف - د.فوزية البقمي

د.عبلة عبدالجليل مرشد
جامعة شقراء - د.نوف مناحي العتيبي

باحثة دكتوراه - أ.أمل الحمدني
جامعة أم القرى - د.سارة هليل المطيري

وكيلة كلية التربية بجامعة عضيف 
 د. سناء فضل الدين جان

المشرفة العامة على شركة إثراء المعرفة الوقفية
أ.د. نوال العيد

مديرة مركز بحوث الدراسات االنسانية بجامعة الملك سعود
أ.د. الجوهرة الزامل

جامعة القصيم 
 د.هدى بنت محمد 

وكيلة كلية العلوم بجامعة حائل - د.شيرين الشومر

جامعة القصيم - د. هدى الغفيص

  
الهدف من الزيارة

  
حفل تخريج الدفعة 11

اقامة ورش عمل ب
- حقوق الملكية

- صياغة طلب براءة اختراع
- البحث في التقنية السابقة

التعرف على تخصصات جامعة 
الجوف ومرافقها

التعرف على تخصصات جامعة 
الجوف ومرافقها

زيارة تسوقية

بحث ميداني

متحدثات في برنامج الملتقى الثامن 
لجمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس 
التعاون الخليجي المنعقد بمركز 

الملك عبداهلل الثقافي

مشاركة في مؤتمر تعزيز دور المرأة 
السعودية في ظل رؤية المملكة 

2030

مشاركة في مؤتمر علم السطوح

تنفيذ المشروع الوطني لتعزيز 
القيم األخالقية  تحت رعاية كرسي 
األمير نايف بن عبدالعزيز رحمه اهلل 

للقيم األخالقية

  
التاريخ

   
1438/8/3هـ

1438/8/21هـ

21-1438/6/23 هـ

1438/6/16

1438/7/20

1438/6/16

23-22
 رجب 1438 هـ
2017/4/20-19

27-28 / 7 / 1438 هـ -
 24-25 / 4 / 2017 م

5-6/ 8 /1438هـ 
1-2/ 5 /2017 م

1438/3/30هـ

الوفود
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الشراكة المجتمعية

انطالقــا مــن حــرص جامعــة الجــوف علــى خدمــة المجتمــع وتفعيــل العالقــة 
بينهــا وبيــن المجتمــع، فقــد حرصــت عمــــادة مجمــــع كليــــات البنــــات ووكاالت 
ــن  ــك م ــع وذل ــع المجتم ــة م ــد العالق ــى توطي ــا عل ــل قدم ــى العم ــات عل الكلي

خــالل الفعاليــات اآلتيــة:

ــز . 1 ــن عبدالعزي ــف ب ــر ناي ــي األمي ــع كرس ــاون م ــوف بالتع ــة الج ــت جامع أقام
للقيــم األخالقيــة ورشــة عمــل تعزيز القيــم األخالقية لــدى المرأة الســعودية 

الواقــع والمســتقبل بتاريــخ 30/3/1438 هـــ.

ــة . 2 ــواد للتنمي ــة ت ــع جمعي ــاون م ــات بالتع ــات البن ــع كلي ــادة مجم ــت عم أقام
األســريه أمســية بعنــوان الجامعــة طمــوح وأحــالم تتحقــق وذلــك بتاريــخ 

18/9/1438هـــ.

برنامــج بعنــوان . 3 الحــي  نــادي  البنــت مــع  أقامــت عمــادة مجمــع كليــات 
17/9/1438هـــ. بتاريــخ  وذلــك   ) الثانويــة  بعــد  مــا  مســار  )اختيــار  اكتشــاف 

ــارة . 4 ــرة س ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي صاحب ــراكة كرس ــم وش ــرة تفاه مذك
بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز مــع جمعيــة تــواد للتنميــة األســرية وذلــك القامة 

عــدد مــن الــورش والــدورات التدريبيــة خــالل العــام الجامعــي 1437/1438 هـــ.

ــداهلل . 5 ــت عب ــارة بن ــرة س ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي صاحب ــاء كرس ــارة أعض زي
بــن عبدالعزيــز إدارة الســجون واقامــة أنشــطة للســجينات والعمــل علــى 
مشــاركة عــرض الحــرف اليديويــة للســجينات فــي البــازرات التــي تقمهــا 
عمــادة شــؤون الطــالب / شــطر الطالبــات- واطــالق مبــادرة “شــركاء مــن أجــل 

الوطــن” للســجينات .

أقامــت كليــة الصيدلــة بالتعــاون مــع كليــات شــراكة اكســفورد فعاليــة . 6
التوعيــة بســرطان الثــدي وذلــك بتاريــخ 11/1/1438.

ــات . 7 ــع الروض ــاون م ــي وذك بالتع ــل العالم ــوم الطف ــة ي ــة التربي ــت كلي فعل
الحكوميــة المختلفــة.

أطلقت كليـــة الصيدلـــة حملـــة ومـن أحياهـا للمساهمة  فـــي تكاليـف عـالج . 8
مرضـى الفشـل الكلـوي .
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فعلــت كليــة التربيــة نشــاط اليــوم العالمــي لالعاقــة وذلــك مــع األطفــال ذوي . 9
اإلحتياجــات الخاصــة وأســرهم و فعلــت كليــة التربيــة نشــاط اإلرشــاد والتوجيــه 

المدرســي بالتعــاون مــع المــدارس الحكوميــة بســكاكا .

أقامــت عمــادة التعلــم اإللكترونــي و التعليــم عــن بعــد بزيــارة لمــدارس دومــة . 10
الجنــدل لتدريــب الطالبــا علــى نظــام البــالك بــورد.

أقامــت عمــادة التعلــم االلكترونــي والتعليــم عــن بعــد بزيــارة لمــدارس وارفــة . 11
العلــم لتقديــم دورة عــن البــالك بــورد.

أقامــت كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقية يومــًا تعليميًا مــع اإلبتدائية السادســة . 12
. عشر

أقامــت عمــادة  شــؤون الطــالب / شــطر الطالبــات حملــة ســرطان الثــدي . 13
. الطبيــة  الصحيــة وجمعيــة زهــرة والكليــات  الشــؤون  بالتعــاون مــع 

أقامــت عمــادة شــؤون الطــالب /شــطر الطالبــات برنامــج العنايــة باألســنان . 14
)ابتســامتك أجمــل ( بالتعــاون مــع كليــة طــب األســنان.

زارت عمــادة شــؤون الطــالب / شــطر الطالبــات دار الرعايــة االجتماعيــة بمنطقــة . 15
الجوف.

زارت عمــادة شــؤون الطــالب / شــطر الطالبــات معــرض الملــك فيصــل )شــاهد . 16
وشــهيد( بالمدينــة الجامعيــة - جامعــة الجــوف.

شــاركت عمــادة شــؤون الطــالب/ شــطر الطالبــات بمهرجــان الزيتــون  فــي عــدة . 17
فعاليــات ضمــن خيمــة الفعاليــات النســائية .

أقامــت عمــادة شــؤون الطــالب / شــطر الطالبــات مهرجــان المشــاريع الصغيرة . 18
وريــاده االعمــال بالتعــاون مــع طالبــات الجامعــة واألســر النتجة.

ــع . 19 ــع المجتم ــات م ــطر الطالب ــؤون الطالب/ش ــادة ش ــوع عم ــادي التط ــام ن أق
ــاء.. ــه عط ــج بصم ــي برنام المحل
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أبرز الفعاليات والمشاركات  )أهم الدورات التدريبية وورش العمل(

عمادة الجودة

ورشة نواتج التعلم - مواصفات الخريج الجيد
 

كلية الشريعة والقانون

محاضرة ) مقومات الحياة الزوجية (
محاضــرة )دراســة نظــام العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية بيــن الواقــع 

والمأمــول(

كلية العلوم

برنامج استقبال الطالبات المستجدات.. 1
مقدمة في استخدام برنامج الميبل في حلول بعض المسائل الرياضية.. 2
برنامج برنامج “التقنيات التطبيقية و التجارب االساسية بمختبرات الكلية”.. 3
دورة تطويرية بعنوان “ مبادئ و اسس االعالم” “ بجمع كليات البنات.. 4
دورة تطويرية بعنوان اكتب سيرتك الذاتية بطريقة احترافية.. 5
مسابقة تصميم شعار لكلية العلوم.. 6
برنامج استغالل الوقت.. 7
برنامج صناعة النجاح.. 8
حملة نشر ثقافة الجودة.. 9

١٠- فعاليات يوم االبتعاث األول تحت شعار” سفراء الوطن وقوافل المتميزين “.

كلية التربية

عمل ورشة بعنوان ) استراتيجية العصف الذهني (
دورة القائد الناجح أساسيات - سمات
التعريف ببرنامج التحول الوطني 2030

دورة تدريبية ) قاعدة العلوم اإلنسانية Humanidex المكتبة الرقمية
 

كلية علوم الحاسب والمعلومات

How to Write a Successful Prposal
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عمادة السنة التحضيرية

- اإلعداد للمعارض ) أهميتها وكيفيتها والتدريب على التخطيط (
- استقبال المستجدات تحت شعار )حياِك بيننا(

- برنامج اليوم الوطني
- ندوة )ثابتة على قيمي(

- برنامج بصمه عطاء 
- برنامج اقالم صاعده

- مسابقة ملكه القراءة
- ندوه التواصل 

- اليوم العالمي للمرأة بعنوان )انثى واعتز(
- محاضره )التفوق في حياه المرأة(
- معرض الوطن يرتسم في أعيننا 

 
وحدة المكتبة المركزية

 
- ندوه بعنوان )انه اهلل(

- برنامج العناية باألسنان )ابتسامتك أجمل(
- أصبوحة شعرية بعنوان )أبجدية وطن(

- محاضرة بعنوان نحو فكر آمن 
- محاضرة لغة الجسد 

- ورشه عمل النشأة االولى 
- شركاء اإلرادة 

- القانون والقيم اإلنسانية 
- مسابقة القران الكريم والحديث النبوي

- ملتقى الكتاب الثاني بمناسبه اليوم العالمي للكتاب

وحدة تقنية العلومات

- نشاط الخدمات اإللكترونية

عمادة شؤون الطالب / شطر الطالبات

ورش العمل لبرنامج الوعي المعلوماتي 
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- دورات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر:

- الحمالت التوعوية

 
اسم البرنامج

مهارات االتصال اإلداري الفعال
المهارات القيادية

السكرتارية وإدارة المكاتب
مهارات االتصال الفعال

إدارة ضغوط العمل
إدارة التغيير والتطوير التنظيمي

فن التأثير واالقناع

 
الفعالية

دور التمارين الهوائية على الصحة

يوم السرطان العالمي
الملتقى التثقيفي عن المخدرات

توعية عن سرطان الثدي
 توعوي لتمارين كيجل وعلم االرجومانيك
برنامج العناية باألسنان )ابتسامتك أجمل(

طوري ذاتك وارتقي بها 
الزجاجيات في مختبرات العلوم

معا خطوه بخطوه 

 
نوع النشاط

دورات تدريبية مسائية

 
الجهة المنظمة

كلية الصيدلة بالتعاون مع عمادة 
شؤون الطالب / شطر الطالبات

كلية  الصيدلة
كلية الصيدلة

عمادة شؤون الطالب/ شطر الطالبات
عمادة شؤون الطالب / شطر الطالبات

كليه العلوم
كليه العلوم
كليه العلوم

  
العدد

29
24
49
13
17
22
14
168

 
التاريخ

1438/1/21 هـ

 
1438/1/3 هـ

1438/1/21 هـ
1438/7/21 هـ

خالل الفصل الدراسي االول
7/26 الى1438/8/1 هـ

1437/12/27-24

- أهم المعارض

 
الموضوع

المعرض الكيميائي
معرض األحياء

المعرض الفيزيائي
بازار الجامعة الثالث )انت أجمل(

مهرجان المشاريع الصغيرة ورياده االعمال 
معرض انتاج الوسائل التعليمية

 
الجهة

عمادة السنة التحضيرية
عمادة السنة التحضيرية
عمادة السنة التحضيرية

عمادة شؤون الطالب - شطر الطالبات
عمادة شؤون الطالب - شطر الطالبات

كلية التربية

 
التاريخ

2017/1/5
2017/1/5
2017/1/5

3ـ1438/4/7هـ
1438/8/6هـ

1438/7/16 هـ
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- األندية الطالبية داخل المجمع

  
الجهة المنظمة

كلية علوم الحاسب
والمعلومات

عمادة السنة التحضيرية 

عمادة
 شؤون الطالب / شطر 

الطالبات

   
األنشطة المصاحبة

   
نادي القراءة باللغة االنجليزية

اآلثار اإليجابية لترشيد اإلستهالك

المشاركة والتعاون في محيط األسرة والمجتمع

الحفاظ على الممتلكات العامة
السلوكيات الغذائية السلبية للفتيات

إعادة تشغيل النفايات 

أهمية التطوع في المؤسسات

Management our time skill

 Listening about our bad eating
behaviour

أهمية تناول الحليب ومنتجاته للفتيات

السلوكيات السلبية الجامعية 

حب مساعدة اآلخرين 

مفهوم رعاية الذات

مسابقات عن أفضل ابتكار من وجهة نظر الطالبات

حلقة نقاش الفرق بين الخريج والمتخصص

كيف يمكنك اختيار تخصصك

أفضل بحث علمي عن مصادر الطاقة الحديثة

مشروع ازالة عسر الماء

تحليل العناصر الكيمائية في االء العسر

توعوي لتمارين كيجل وعلم االرجومانيك

برنامج بصمه عطاء 

برنامج فازت من في حياتها انجاز 

 توعوي لتمارين كيجل وعلم االرجومانيك
األمرض المعدية 

 
الفعالية

نادي القراءة

النادي االجتماعي

 

نادي اللغة اإلنجليزية

النادي العلمي

النادي الصحي

نادي التطوع
 

نادي الحوار

النادي الصحي 

النادي الصحي

 
التاريخ

1438-3-2

-2016/10/9
2017/1/5

-2016/10/9
2016/11/8

 - 2016/10/1
2016/11/6

 

1438/3/6هـ

1438/3/13هـ
 

1438/7/21هـ

1438/7/29هـ
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- إحصائيــة بعــدد أنشــطة الكليــة والوحــدات داخــل مجمــع كليــات 
البنــات

- أبرز مشاركات وفعاليات مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي

 
المشاركة

التفكير االيجابي وعالقته باألمن 
الفكري

امن وطن وسالمة فكر

تعزيز مهارات االمن الفكري من 
خالل فعالية التفكير االيجابي 
وعالقته باألمن الفكري لدى 

طالبات الجامعة

برنامج ايجابيات األمن الفكري 
وطرق العالج

برنامج  عن مفهوم األمن الفكري 
وأهميته وأهدافه وأسباب 

االنحراف الفكري

 
الهدف من المشاركة

برنامج متكامل يشمل جميع المستويات الدراسية 
والتخصصات الجامعية لطالبات الطبية التطبيقية 

يهدف الى تنمية االمن الفكري من مقاصد 
اسالمية وشرعية

برنامج متكامل يشمل جميع المستويات الدراسية 
والتخصصات الجامعية لطالبات كلية العلوم 
بسكاكا وهدفه تنمية وعي الطالبات بحملة 

توعوية »امن وطن وسالمة فكر«.

برنامج متكامل يشمل جميع المستويات الدراسية 
والتخصصات الجامعية لطالبات كلية الصيدلة 

وهدف البرنامج التفكير من كافة النواحي 
والمستويات العلمية والبعد عن الشائعات 

والسلبيات

يهدف البرنامج الى معرفة طرق ووسائل زيادة 
األمن الفكري لدى أبناء المجتمع وأهمية  و دور 

كل من األسرة  والمدارس والجامعات في تفعيل 
مفهوم األمن  الفكري 

برنامج متكامل يقدم خدمة تربوية وتوعوية
لطالبات كلية التربية بسكاكا

 
التاريخ

من 1438/7/26 هـ 
وحتى 1438/8/11هـ

من 1438/7/20هـ 
وحتى 1438/7/23هـ

  من 28 /1438/7 
وحتى 1438/8/8 هـ   

 
1438/6/14 هـ

 

 
8/7/ 1438 هـ

الجهة 
المستهدفة

طالبات كلية 
العلوم الطبية 

التطبيقية

طالبات كلية 
العلوم بسكاكا

طالبات كلية 
الصيدلة بسكاكا

 
 

طالبات كلية 
المجتمع بسكاكا

 

طالبات كلية 
التربية بسكاكا

Black Boradاألنشطة داخل مجمع البناتعدد األنشطة داخل الجهة
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- إحصائيــة بعــدد حضــور فعاليــات يــوم الجــودة العالمــي بكليــات 
مجمــع البنــات بســكاكا

- التغطيات اإلعالمية

   
العدد

العدد 
الثاني 

33

   
الجهة

    
عميدة مجمع كليات البنات بسكاكا

 د. أسماء لمويشير

وكيلة الكليات الطبية عدا كلية 
العلوم الطبية التطبيقية

كلية العلوم

عمادة السنة 
التحضيرية / شطر الطالبات

كلية التربية

العلوم الطبية التطبيقية

كلية الشريعة
 والقانون - الطالبة عبير رشود

كلية الشريعة 
والقانون - الطالبة مها الوارد

دومة الجندل

عمادة مجمع كليات البنات

 
عنوان المقالة

 
ملتقى الخبرات والتجارب

االقتصاد المعرفي .. ركائز ومتطلبات

العلوم للبنات تقيم برنامجا لترسيخ
 مفهوم الصحة النفسية لدى الطالبات

السنة التحضيرية للبنات تطلق
 موسم األنشطة والبرامج التدريبية

التربية للبنات تواصل عقد لقاءات التعريف 
بنظام التعلم اإللكتروني

الطبية التطبيقية للبنات تقيم يوما
ً تعليميًا لطالبات اإلبتدئية السادسة عشر

الوطن .. قيمة ترتفع 

وفي ذاكرة النسيان .. لنا لقيا

التربية للبنات تحتفل بيوم األغذية العالمي

مجمع كليات البنات بسكاكا 
يدشن أسبوع التعريف بمبادرة ارتقاء

 
التاريخ

 عدد خاص بمناسبة 
المؤتمر الدولي 
السابع للتعليم 

العالي 
رجب /1438 هـ

شهر صفر /1438 هـ


