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امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود
ولي العهد ووزير الدفاع 

األمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود 
امير منطقة الجوف

األمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي آل سعود
نائب أمير منطقة الجوف
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معايل مدير جامعة اجلوف 
اأ.د. اإ�شماعيل بن حممد الب�شري

عـمـيـد �شــوؤون الـطـالب 
د. هزاع  بن عبدالكرمي الفويهي

وكيلة عميد �شوؤون الطالب
د. مها  بنت �شعيد اليزيدي
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 , والدولية  والإقليمية  املحلية  اجلهات  اأوائل  من  اجلوف  بجامعة  الطالب  �شوؤون  عمادة  تكون  اأن   
مبا تقدمه من خدمات واأوجه رعاية ذات م�شتوى راق لرفد املجتمع باأجيال واعية معتزة باإنتمائها 

لوطنها وولئها لقادتها , واأمتها العربية , والإ�شالمية .

البنات  كليات  بجميع  1438-1439هــــ  اجلامعي  للعام  اجلوف  بجامعة  املقيدات  الطالبات  جميع 
ب�شكاكا ودومة اجلندل وطربجل والقريات.

1- امل�شاهمة يف اإعداد �شخ�شية طالبية متزنة من خالل امل�شاعدة يف تهيئة اأكادميية �شحيحة ومتميزة .
2- تقدمي اأن�شطة علمية وثقافية وريا�شية ذات م�شتوى عال يف اجلامعة وخارجها .

3- تقدمي امل�شاعدة الجتماعية والنف�شية والرتبوية واإر�شاد الطالب لتجاوز العقبات التي تعرت�ض م�شرية 
حت�شيلهم العلمي �شواء كانت م�شكالت �شخ�شية اأو درا�شية وذلك من خالل وحدات متخ�ش�شة يف العمادة .

4- تقدمي اخلدمات املتنوعة بطرق �شهلة ومي�شرة .
5- دعم التميز وحتفيز املواهب الطالبية بال�شكل املفيد .

6- ت�شجيع الطالب على ا�شتثمار اأوقاتهم , مبا يعود بالنفع عليهم وعلى جمتمعهم ووطنهم .
7- العمل على اللتزام بال�شلوك الإ�شالمي الرفيع والأخالق الكرمية واأعراف املجتمع وتقاليده احل�شنة .

8- تعزيز روح الإيجابية واملبادرة , وامل�شاركة لدى الطالب وتنميتها .
9- تنمية وتعزيز روح الن�شباط اجلامعي والتقيد بالأعراف الأكادميية .

10- دعم الطالب ذو ي الحتياجات اخلا�شة بكل ال�شبل والو�شائل املمكنة .

 , العلمي  التح�شيل والتفوق  , من خالل برامج ريادية لتنمية  اإعداد كوادر متميزة  امل�شاهمة يف 
وا�شتثمار اأوقات الفراغ ودعم وحتفيز املواهب املتميزة وتنمية روح الإيجابية وامل�شاركة وتعزيز 

الإنتماء للوطن واللتزام بالأعراف والقيم الإ�شالمية.



التقرير السنوي لعمادة شؤون الطالب / شطر الطالبات
6

اخلطة ال�شن�ية لأن�شطة عمادة �ش�ؤون الطالب / �شطر الطالبات

حفل اإ�شتقبال الطالبات امل�شتجدات .

الحتفال بالي�م ال�طني .

الي�م العاملي لل�شحة والغذاء .

ملتقى الأمن الفكري .

م�شابقة علمية من �شريبح التحدي .

مهرجان فن القه�ة وال�شك�لتة .

بازار امل�شاريع وريادة الأعمال .

زيارة خارجية مل�شت�شفى الن�شاء وال�لدة )قطرة خري (

الي�م العاملي للمعلم .

م�شاركة عمادة �ش�ؤون الطالب �شطر الطالبات مبهرجان الزيت�ن  )بن�شخته احلادي ع�شر(

فعاليات معر�ض الكتاب .

مهرجان اجلنادرية ال�طني للرتاث والثقافة )32(  - ) األ�ان تراثية (.

ملتقى ) م�دة ورحمة ( نح� حياة زوجية �شعيدة .

) امللتقى العلمي الثامن لطالب وطالبات جامعة اجل�ف( .

) معر�ض اأنامل مبدعة ( .

حفل ختام الأن�شطة .

)اخلدمات التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالب(.

لعام 1438 هـ - 1439 هـ

12

13

14

15

16

17

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

وحدة مراقبة الطلبة وحدة تنمية املهارات وحدة التغذية مركز ال�شحة الطالبي
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اأقامت عمادة �شوؤون الطالب / �شطر الطالبات اليوم الأحد 1438/12/26 هـ ملدة 3اأيام حفل ل�شتقبال 
امل�شتجدات  هذا العام حتت �شعار ) هويتي جامعتي ( برعاية وكيلة اجلامعة ل�شوؤون الطالبات

 د/ ا�شماء بنت  �شليمان املوي�شري
          وبح�شور وكيالت الكليات وعدد من اأع�شاء هيئة التدري�ض 

حفل اإ�شتقبال الطالبات امل�شتجدات عن�ان  ) ه�يتي جامعتي  (
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االحتفال باليوم الوطني

حر�شًا من عمادة �شوؤون الطالب �شطر الطالبات على تاأكيد م�شاعر الإنتماء للوطن 
داخل نفو�ض الطالبات ومعرفة معنى الوطنية والعمل لرفعة هذا الوطن كان 

الحتفال باليوم الوطني ال�شابع والثمانني للمملكة العربية ال�شعودية .
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اليوم العالمي للصحة والغذاء
مبنا�شبة اليوم العاملي للغذاء نفذت عمادة �شوون الطالب �شطر الطالبات

�شباح يوم اخلمي�ض املوافق 29-1-1439هـ , برنامج حتت عنوان ) �شحتي يف غذائي (
اإفطار جماعي  يف جممع كليات البنات �شمل عر�ض مرئي عن الغذاء ال�شحي
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ملتقى األمن الفكري
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مسابقة علمية من سيربح التحدي

اأقامت عمادة �شوون الطالب �شطر الطالبات يوم اخلمي�ض 6-2-1439هـ
م�شابقة ثقافية علمية بني كليات جممع البنات حتت عنوان ) من �شريبح التحدي ( ت�شمنت الأ�شئله عدة جمالت 

يف اخلتام مت تقدمي الدرع للكيلة الفائزة وهي كلية العلوم الدارية والن�شانية 
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مهرجان فن القهوة والشكوالتة
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بازار المشاريع وريادة األعمال

قامت عمادة �شوؤون الطالب �شطر الطالبات ) بازار امل�شاريع وريادة الأعمال ( حيث افتتحته وكيلة اجلامعة ل�شوؤون الطالبات 
الدكتورة /  اأ�شماء بنت �شليمان املوي�شري بح�شور وكيله عميدة �شوون الطالب الدكتورة /  مها بنت �شعيد اليزيدي

حيث ت�شمن على عدة اركان ملدة 5 ايام 
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زيارة خارجية لمستشفى النساء والوالدة )قطرة خير(

نفذت عمادة �شوؤون الطالب / �شطر الطالبات برنامج بعنوان 

) قطرة خري ( زيارة مل�شت�شفى الن�شاء والولدة بالتعاون 

مع مركز ال�شحة الطالبية يف عمادة �شوؤون الطالب ممثل 

بالخ�شائية الجتماعية فاطمة العنزي والخ�شائية 

النف�شية نادية الحمري وجمموعة من طالبات اجلامعة .

• مت عمل جولة على غرف الأطفال وتقدمي الهدايا لهم 	

ولالأمهات  .

• مت عمل م�شابقات لالأطفال ور�شم على اللوحة .	

• مت تقدمي ورد طبيعي للممر�شات تقديرًا جلهودهم .	
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اليوم العالمي للمعلم

اقامت عمادة �شوؤون الطالب �شطر الطالبات برنامج مبنا�شبة اليوم العاملي للمعلم حتت �شعار >بعطائكم متيزنا<
و�شاركت كل من 

كلية علوم احلا�شب واملعلومات بكلمه وعر�ض عن املعلم
كلية الرتبيه قامت بعر�ض مقطع فديو ق�شري وكلمه عن املعلم

كلية العلوم الداريه والن�شانيه بعر�ض ت�شجيل �شوتي عن اأهمية املعلم
عمادة ال�شنه التح�شرييه ق�شيده عن املعلم

عمادة �شوؤون الطالب �شطر الطالبات قامر مب�شهد ق�شري بعنوان كفاح معلم
كلية ال�شريعه والقانون ق�شيده عن املعلم

كلية العلوم كلمه عن املعلم
وكان ذلك يوم اخلمي�ض املوافق 22-1-1439هـــ  يف بهو جممع كليات البنات ب�شكاكا

ومت ختام احلفل باأعالن نتائج اف�شل تغريده عن املعلم

حتت �شعار ) بعطائكم متيزنا (
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مشاركة عمادة شؤون الطالب شطر الطالبات في مهرجان الزيتون )بنسخته الحادي عشر(
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فعاليات معرض الكتاب
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مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة 32 ألوان تراثية
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اأقامت عمادة �شوون الطالب �شطر الطالبات ملتقى ) مودة ورحمة ( نحو حياة زوجية �شعيدة .
ت�شمنت عدة حما�شرات ودورات ا�شتمرت لــ ثالث ايام .

ملتقى ) مودة ورحمة ( نحو حياة زوجية سعيدة
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نفذت عمادة �شوؤون الطالب �شطر الطالبات امللتقى العلمي الثامن مب�شاركة جميع الكليات يف خمتلف املحاور .
مت تكرمي جميع امل�شاركات باملوؤمتر العلمي .

) الملتقى العلمي الثامن لطالب وطالبات جامعة الجوف (
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 الب وطالبات جامعة اجلوفالثامن لط امللتقى نتائج
 

 املؤمتر عام امني                                                                                                                                           العلمية اجللسات امني
 د/ معتز عبدة كانون                                                                                                                                      أ/ عاطف ماهر شهاب الدين

 اشرحها:فاعلية 
 الرتتيب الدرجة الكلية االسم م
 األول 88 والقانون الشريعة العيد خليل رائد 1

 الثاني 84 والقانون الشريعة احمد راشد سبأ 2

 الثالث 83 العلوم خالد حماد الشمري 3

 الرابع 82 علوم الحاسب تهاني علي البديوي 4

 الخامس 82 الصيدلة عبد العزيز على الصالح 5

 السادس 79 العلوم افنان حسن احمد عثمان 6

 السابع 79 العلوم اإلدارية واإلنسانية ايثار أشرف تامر المسعود 7

 الثامن 78 التربية العنزيبشاير عقال جبر  8

 التاسع 78 العلوم مرام علي عمر كمال 9

 العاشر 77 العلوم الطبية التطبيقية رهام محمد الرويلي 10

 
 
 
 

 
 

 الب وطالبات جامعة اجلوفالثامن لط امللتقى نتائج
 

 املؤمتر عام امني                                                                                                                                           العلمية اجللسات امني
 د/ معتز عبدة كانون                                                                                                                                      أ/ عاطف ماهر شهاب الدين

 :الشعرفاعلية 

 الدرجة الكلية االسم م
 الرتتيب

 األول 238 العلوم الخليف عبد الهاديأبية  1

 الثاني 216 الهندسة يوسف محمد محمد غالب 2

 الثالث 214 الهندسة ثقيل الشمري عبد الكريم 3

 الرابع 207 واآلداب بالقرياتالعلوم  أقدار صالح الرويلي 4

 الخامس 204 العلوم سعود عبد العزيزسلوى  5
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 الب وطالبات جامعة اجلوفالثامن لط امللتقى نتائج
 

 املؤمتر عام امني                                                                                                                                           العلمية اجللسات امني
 د/ معتز عبدة كانون                                                                                                                                      أ/ عاطف ماهر شهاب الدين

 االلقاء:فاعلية 
 الرتتيب الدرجة الكلية االسم م
 األول 38 الهندسة يوسف محمد محمد غالب 1

 الثاني 34 العلوم خلود سعود عطاء 2

 الثالث 32 الصيدلة الصالح صالح علي بد العزيزع 3

 الرابع 32 والقانون الشريعة الشراري عواد أحمد هللا عبد 4

 الخامس 30 التربية بشاير صالح الضويحي 5

 السادس 27 سكاكابالتحضيرية السنة  ثناء حمود تركي الشمري 6

 السابع 24 واآلداب بالقرياتالعلوم  ضبيعان العازمي علىمشاعل  7

 الثامن 23.8 واآلداب بالقرياتالعلوم  الحربي عبد هللاأماني  8

 التاسع 22 والقانون الشريعة الخالدي متعب العزيز عبد 9

 العاشر 21 العلوم اإلدارية واإلنسانية أحمد سعود الحربي 10

 
 
 
 

 
 

 الب وطالبات جامعة اجلوفالثامن لط امللتقى نتائج
 

 املؤمتر عام امني                                                                                                                                           العلمية اجللسات امني
 د/ معتز عبدة كانون                                                                                                                                      أ/ عاطف ماهر شهاب الدين

 حمور األفالم التوعوية:

 الرتتيب عنوان مشاركة الطالبــ/ــة الكلية  االسم م

 األول أسرتي حياتي العلوم احمد سعود عطا المعين 1

 خيرية ناصر الشمري 2
 الثاني اإلدمان بالقريات ابواآلد العلوم فاطمة سعيد البلوى

 الثالث القاتلة الفطرية السموم اكاسكب التطبيقية الطبية العلوم الشمري عبيد تهاني 3
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 الب وطالبات جامعة اجلوفالثامن لط امللتقى نتائج
 

 املؤمتر عام امني                                                                                                                                           العلمية اجللسات امني
 د/ معتز عبدة كانون                                                                                                                                      أ/ عاطف ماهر شهاب الدين

 :(الشفوي)العرض  حمور العلوم الصحية
 الرتتيب الدرجة الكلية  االسم م 

 منال الشمري - بلقيس محمد العنزي 1
 األول 86.8 الطب شموخ عقاب السالم - الدرباسرنيم فهد 

 الدرزي فهد اثير - النمر الرحمن عبد مرام 2
 العتيبي احمد اباء - العمري زايد بشاير

 الثاني 86 الطب

 الثالث 83.5 العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا اخالص احمد الراضي 3

 رهف الرويلي - راوند النعمان 4
 ايالف الرويلي - غادة الرويلي

 لرابعا 83.3 الطب

5 
 رضيان الرويليعبد هللا  -موسى قرموشمعاذ 

 المجيد تركي الشمري عبد - أنور الباديعبد هللا 
 محمد الدوسريمتعب 

 الخامس 83 لطبا

 
 
 
 

 
 

 الب وطالبات جامعة اجلوفالثامن لط امللتقى نتائج
 

 املؤمتر عام امني                                                                                                                                           العلمية اجللسات امني
 د/ معتز عبدة كانون                                                                                                                                      أ/ عاطف ماهر شهاب الدين

 :(امللصقات) حمور العلوم الصحية

 الرتتيب الدرجة الكلية  االسم م

 الشمري نايف - العازمي غنام 1
 األول 87.8 ب االسنانط العنزي عدمس - الرويلي عبدهللا

 عقاب محمد العقاب 2
 الثاني 85 الصيدلة بن سلمان الشمريمشعان 

 العنزي سالم الرحمن عبد – الريس محمد حمدان عاصم 3
 الثالث 84.8 االسنانب ط الرويلي الرحمن عبد - الشمري فايد زياد

4 
 البراهيم كريم أنسام -الصالح  نايف سارة

 الرابع 83.3 الصيدلة الرويلي سعد وفاء -العنزي  عبد هللا شموخ

 ريالشرا صالح فارس - العوض ابراهيم حسن 5
 الخامس 81.8 ب االسنانط العنزي زيدان عبدالعزيز فارس - األمير عيد سلطان
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 الب وطالبات جامعة اجلوفالثامن لط امللتقى نتائج
 

 املؤمتر عام امني                                                                                                                                           العلمية اجللسات امني
 د/ معتز عبدة كانون                                                                                                                                      أ/ عاطف ماهر شهاب الدين

 حمور العلوم االنسانية:
 الرتتيب الدرجة الكلية  االسم م
 األول 94.5 الشريعة والقانون كبيدان خلف صالح الكبيدان 1

 الثاني 94 الشريعة والقانون نواف عبد هللا العنزي 2

 الثالث 91 العلوم اإلدارية واالنسانية علي خلف مسلم الشمري 3

 الرابع 89.7 العلوم واآلداب بطبرجل عبد هللا ضمران فنخور الشراري 4

 الخامس 87 واآلداب بطبرجلالعلوم  ماضي خلف ماضي 5

 السادس 84 العلوم واآلداب بطبرجل هنادي راكان حمدي محمد 6

 السابع 81.75 العلوم واآلداب بطبرجل فهد صياف عميشان الشراري 7

 الثامن 81.5 العلوم واآلداب بطبرجل الحليسيظاهر فالح ظاهر  8

 التاسع 80 العلوم واآلداب بطبرجل ندى مقبل سالم الشراري 9

 العاشر 79.75 العلوم اإلدارية واالنسانية زاهي فهد النومسي 10

 
 
 
 

 
 

 الب وطالبات جامعة اجلوفالثامن لط امللتقى نتائج
 

 املؤمتر عام امني                                                                                                                                           العلمية اجللسات امني
 د/ معتز عبدة كانون                                                                                                                                      أ/ عاطف ماهر شهاب الدين

 حمور العلوم األساسية واهلندسية:
 الرتتيب الدرجة الكلية  االسم م
 م حمدان السالمالاح -د المراد أجوان حمو 1

 األول 93 العلوم أمجاد محمد عناد

 الثاني 92 العلوم هدي محمد الفشتكي 2

 الثالث 90 الهندسة حمد مساعد عامش الشراريا 3

 الرابع 89 بالقريات واآلدابالعلوم  فهاد سامي الصائغ 4

 محيض الفريجي هللاعبد  5
 الخامس 88.75 الهندسة مشعل زيد الشمري

 السادس 86 الهندسة فيصل ماجد الشراري 6

 السابع 85 الهندسة مقرن منصور -سلطان مبارك  7

 الثامن 85 بالقريات واآلدابالعلوم  طارق فايز العنزي 8

 فرح حمادي معشي -طحطر الشراري علياء  9
 التاسع 85 العلوم شوق محمد الرويلي

 العاشر 83.33 الهندسة الرويلياحمد هلهول  10
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 الب وطالبات جامعة اجلوفالثامن لط امللتقى نتائج
 

 املؤمتر عام امني                                                                                                                                           العلمية اجللسات امني
 د/ معتز عبدة كانون                                                                                                                                      أ/ عاطف ماهر شهاب الدين

 حمور االبتكارات:

 الرتتيب الدرجة الكلية  االسم م

 األول 82 الهندسة هاني بشير محمد 1

 الشمري ناوي جبر نواف -الشمري  ناوي غربي جاسر 2
 الثاني 76 والمعلومات الحاسب علوم عبد هللا عايد الشمري

 الثالث 71.5 الهندسة احمد محمد عبد الرحمن الشمري 3

 مهند الرويلي 4
 الرابع 70.75 الهندسة عبد الوهاب عبد الهادي الرويلي

 فؤاد عطية الصبحى - عاصم هايل القعقاع 5
 الخامس 70 والمعلومات الحاسب علوم عبد المجيد ثنيان الرويلي

 
 
 
 

 
 

 الب وطالبات جامعة اجلوفالثامن لط امللتقى نتائج
 

 املؤمتر عام امني                                                                                                                                           العلمية اجللسات امني
 د/ معتز عبدة كانون                                                                                                                                      أ/ عاطف ماهر شهاب الدين

 حمور ريادة االعمال:
 الرتتيب الدرجة الكلية  االسم م
 األول 27.66 الهندسة فهد سالم السبيلة 1

 الثاني 24.33 الهندسة الرويلي سليمان يوسف - البلعاسي حمادي بندر 2

 الثالث 22.66 والمعلومات الحاسب علوم المعرفى عقيل حسين 3

 الدرعان ناصر تركي - الكريع فايز حسام 4
 الرابع 22.33 والمعلومات الحاسب علوم الشمروخي شاقي مشاري

 الخامس 21 الهندسة الشراريمشارى عويض  5

 الهذيلمحمد عبد هللا  - الرضي خالد بن حمد 6
 السادس 20.66 والمعلومات الحاسب علوم الرويلي صالح رضا

 السابع 20.66 واالنسانيةالعلوم اإلدارية  الطيب حسن الطيب 7

 الشراري جايز ثامر - الرشيدي تركي نادر 8
 الثامن 20.33 والمعلومات الحاسب علوم الوكل أبا محمد عمر

 غداف جعفر عباس - الجرفي عبد الرحمن عبد هللا 9
 التاسع 20 والمعلومات الحاسب علوم ابوعيفه عبد الرحيم ماجد

 العاشر 19.33 الطب العنود ناجي بن سويلم 10
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 الب وطالبات جامعة اجلوفالثامن لط امللتقى نتائج
 

 املؤمتر عام امني                                                                                                                                           العلمية اجللسات امني
 د/ معتز عبدة كانون                                                                                                                                      أ/ عاطف ماهر شهاب الدين

 حمور اخلدمة اجملتمعية:

 الرتتيب الدرجة الكلية  االسم م

 الرويلي حمدان خلود -الرويلي  خليف خلود 1
 األول 85 الطب  هلل عطا اثير - خالد مالك - محمد طيف

 الثاني 75 العلوم فضه فهد العفر 2

 الثالث 74.5 واآلداب بالقريات العلوم الدوسري عبد الفتاح فوزي الهنوف 3

 الرابع 70 التحضيرية السنة عمادة الدرعان حسن ريناد – هللا جار فهد مني 4

 
 
 
 

 
 

 الب وطالبات جامعة اجلوفالثامن لط امللتقى نتائج
 

 املؤمتر عام امني                                                                                                                                           العلمية اجللسات امني
 د/ معتز عبدة كانون                                                                                                                                      أ/ عاطف ماهر شهاب الدين

 اق العمل:ور أورحم

 الدرجة الكلية  االسم م
 الرتتيب

 األول 95.7 التربية سلطان العنزيليلى  1

 الثاني 95 التربية حنان بنت محمد ابراهيم العلي 2

 الثالث 94.3 الشريعة والقانون سبأ أحمد عبد هللا راشد 3

 الرابع 92.7 التربية خالد بن وسمي نازل الرويلي 4

 الخامس 91 العلوم واآلداب بالقريات الجوهرة نداء عبد هللا العنزي 5
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) معرض أنامل مبدعة (



التقرير السنوي لعمادة شؤون الطالب / شطر الطالبات
35

حفل ختام األنشطة
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الخدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطالب /  شطر الطالبات
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الإ�شراف الفني ) هو عملية اأوكلت على املوظف ) املراقب ال�شحي ( من خالل تكليفه مبهمة التفتي�ض على املحالت . 1
التجارية ذات العالقة بال�شحة العامة كاملطاعم والبقالت والبوفيهات وما يف حكمهم وتطبيق ال�شرتاطات ال�شحية . 

ال�شرتاطات ال�شحية ) جمموعة من ال�شوابط الواجب توافرها يف املحالت التي لها عالقة بال�شحة العامة .
املطبخ ) هو مكان يتم فيه اعداد الوجبات الغذائية لتناولها يف اأماكن اخرى .. 2
املطعم )هو مكان يتم فيه اعداد , وتقدمي الوجبات الغذائية , ملرتاديه لتناولها داخل �شالت املطعم اأو خارجه .. 3
حمل الوجبات ال�شريعة.. 4

وحدة التغذية

احلل�ل وامل�شاكل لتط�ير مطاعم جممع كلـيـات البـنـات على ح�شب بن�د العقد الـمبـرم بـيـن 
�شركة القيمة العاليه وجامعة اجل�ف من ناحيه منع ال�جبات ذات �شعرات احلراريه العاليه 

 وت�فري ال�جبات ال�شحية لطالبات  :
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• القيام بجولت يف البهو وخارجه يومية .	
• توجيه ون�شح الطالبات اأثناء اجلولت امليدانية .	
• اعداد التقارير حول ما هو مالحظ اأثناء اجلولة ورفعها لوكيلة عميد عمادة �شوؤون الطالب .	
• اأح�شار الطالبات املخالفات يف الزي وق�شات ال�شعر الغريبة وتدوينها لتعهد لعدم تكرار املخالفة .	
• امل�شاركة يف احلملة التعريفية التي تقيمها العمادة .	
• مبا�شرة بع�ض حالت املخالفات وت�شليمها ل�شابطات الأمن عند البوابات وحتويل البع�ض للوكيلة لتتخذ الإجراء املنا�شب .	
• امل�شاركة يف توزيع عبايات التخرج على طالبات ) كلية العلوم الطبية التطبيقية (	
• توزيع من�شورات ومطويات على الطالبات التي ت�شمن الأنظمة واللوائح يف اجلامعة .	
• امل�شاركة يف الأن�شطة الطالبية والتثقيفية .	
• تعليق اعالنات الطالبات التي �شدر بحقهن عقوبات تاأديبية يف اأنحاء اجلامعة .	
• مراقبة الطالبات اأثناء اأقامة البازار .	

�شبط القوانني اجلامعية داخل احلرم اجلامعي من ناحية الزي النظامي املحت�شم .

• كتابة التقارير اليومية والأ�شبوعية ورفعها اإىل وكيلة عميد عمادة �شوؤون الطالب .	
• كتابة التعهدات على الطالبات املخالفات للزي اجلامعي .	

• اللتزام باأحكام الإ�شالم والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد ال�شلوك والأدب ت�شجل ما تالحظه من خمالفات وكتابة التقارير .	
• اأخذ التعهدات والإنذارات على الطالبات املخالفات بالزي .	
• عمل جولت ميدانية يف اجلامعة ومالحظة اأو�شاع الطالبات .	
• امل�شاركة يف توزيع عبايات التخرج .	
• الوقوف على احلفالت التي تقيمها العمادة .	

وحدة مراقبة الطلبة

مهام مراقبات الطلبة :

الأهداف :

الية الت�ثيق داخل وحدة مراقبة الطلبة :

مهام مراقب الطلبة :

اعدته : فاطمة قريطع الرويلي
م�شوؤولة مراقب الطلبة
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مركز الصحة الطالبي

تقرير تفعيل مركز ال�شحة الطالبية

مت بحمــد اهلل وتوفيقــه تد�شــني مركــز ال�شحة الطالبيــة يف عمادة �شوؤون الطــالب  / �شطر الطالبــات يف حفل ا�شتقبال 
الطالبات امل�شتجدات يف يوم الأحد املوافق : 26 / 12 / 1438 هـ , وذلك بح�شور وكيلة عميد عمادة �شوؤون الطالب

 د. مها بنت �شعيد اليزيدي وبع�ض وكيالت الكليات .

كما مرفق ل�شعادتكم برو�شور املركز والنماذج املعتمدة للمركز .

1- الأخ�شائية النف�شية / نادية �شعد الأحمري   " م�شوؤولة املركز "
2- الأخ�شائية الإجتماعية / فاطمة العنزي .
3- الأخ�شائية الإجتماعية / وفاء ال�شمري . 
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تقدم وحدة تنمية املهارات عدة دورات تدريبية للطالبات 
, حيث تهدف الوحدة اإىل تنمية وتطوير مهارات الطالبات 

يف جمالت متعددة وتاأهيلهم اإىل �شوق العمل وذلك وفقًا 
لرغبات الطالبات وميولهن . 

الدورات التدريبة  والمعتمدة ضمن خطة أنشطة عمادة شؤون الطالب / شطر الطالبات ) سكاكا (

وحدة تنمية املهارات :

أسماء البرامج والدورات التدريبية في وحدة تنمية المهارات
في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 1439/1438 هـ

أسماء البرامج والدورات التدريبية في وحدة تنمية المهارات
في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1439/1438 هـ

عدد احل�ش�را�شم الدورةا�شم املدربةم

69 طالبةمهارات الت�شال الفعالد. فاطمة جالل1

70 طالبةاإدارة الأزماتاأ. رندا الع�يف2

50 طالبةفن اإعداد العرو�ض التقدميية واملل�شقات العلميةاأ . وفاء العقل3

35 طالبة�شر تف�قياأ. وفاء اجلابري4

45 طالبةمهارات البحث العلمي  - التخ�ش�شات العلميةد. فخرية اجل�يف5

56 طالبةق�ة التط�عاأ. نادية الأحمري6

72 طالبةمهرات البحث العلمي التخ�ش�شات النظريةد. ح�شة البجيدي7
32 طالبةم�شكالت وحل�لد. اأمال عبد امل�ىل8
73 طالبةبرنامج : نح� م�ش�ؤولية نف�شي .. �شحتي النف�شية جزء منياأ. نادية الأحمري9

عدد احل�ش�را�شم الدورةا�شم املدربةم

70 طالبةم�ش�ؤوليتي الدينية وال�طنية ) ماذا حتتم علي (د. جن�ى ال�شرحاين1

66 طالبةالرتبية الإعالمية ودورها يف تنمية ال�عي الفكريد. نعيمة الدرعان2

84 طالبةالتخطيط ور�شم الهدفاأ. بدور ال�شرحاين3

88 طالبةحتليل ال�شخ�شيةد. عالء عبدالرحمن4

98 طالبةمقيا�ض هريمان ) ب��شلة التفكري (د. �شالم ال�شراري5

92 طالبةكتابة ال�شرية الذاتية واجتياز مقابالت العملد. فاطمة جالل6

74 طالبةتخل�شي من ال�شغ�طاأ. نادية الأحمري7
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