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المهمةاالسم

المبني اإلضافي -المشاركة في التنظيم والتنسيق ندي السعران.أ•

المشاركة في التنظيم والتنسيقبدرية الجريوي.أ•

المشاركة في التنظيم والتنسيقوضحاء الزمامي. أ•

المشاركة في التنظيم والتنسيقفاطمة الحجي.أ•

المشاركة في التنظيم والتنسيقنورة الخريش. أ•

المشاركة في التنظيم والتنسيقمنيرة الخنين. أ•

المشاركة في التنظيم والتنسيقأيمان المحسن. أ•

المشاركة في التنظيم والتنسيقمزته العجمي. أ•

المشاركة في التنظيم والتنسيقسارة الحركان.أ•

المشاركة في التنظيم والتنسيقأمينة السليم. أ•

المشاركة في التنظيم والتنسيقهنادي العبيلي. أ•

المشاركة في التنظيم والتنسيقميثاء الدوسري. أ•

المشاركة في التنظيم والتنسيقنورة الموح. أ•

المشاركة في التنظيم والتنسيقطرفة الهديان. أ•
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الهيكل التنظيمي لوحدة العالقات العامة واإلعالم 

           

مشرفة العالقات العامة واإلعالم

مساعدة مشرفة العالقات    

العامة واإلعالم
المنسقة اإلعالميةالسكرتارية

حصر وجمع اإلخبار      

التصوير           

الصياغة اللغوية لإلخبار   

اللجنة اإلعالمية

لجنة المناسبات 

واالحتفاالت
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  :الرؤية  

.إلى تكوٌن صورة إٌجابٌة عن الكلٌة داخلٌاً وخارجٌاً السعً 

:الرسالة 

  الفعالة فً توثٌق صلة الكلٌة بٌن أقسامها ووحداتها داخلٌا  وبعد ذلك توثٌق صلة الكلٌة خارجٌا المساهمة 

.بالمجتمع وربطها 
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:األهداف  

.التعرٌف بأهداف ورؤٌة الكلٌة واألقسام التابعة لها فً المناسبات المختلفة -

تعزٌز أواصر العالقات االجتماعٌة الداخلٌة لموظفات الكلٌة من خالل مشاركتهم فً مناسباتهم المختلفة ،    -

( .اإلعالنات و األخبار)وبناء عالقات متٌنة بٌن الموظفات وإدارة الكلٌة عن طرٌق 

إقامة اللقاءات العلمٌة و الملتقٌات و )توثٌق االتصال بٌن الكلٌة والجهات الخارجٌة عن طرٌق  -

(.االحتفاالت

.التنظٌم والتنسٌق لزٌارات ضٌوف الكلٌة بما ٌكفل لهم حسن االستقبال  -

.نشر الوعً بأهمٌة العمل اإلعالمً ودوره فً إظهار المواهب والتعرٌف بالمنجزات   -
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:واإلعالم وحدة العالقات العامة  إجراءات العمل في

.أنشاء هٌكل تنظٌمً خاص بوحدة العالقات العامة واإلعالم  ٌوضح فٌه الهٌكلة التنظٌمٌة للوحدة  •

.استقبال ضٌوف العمٌدة وتجهٌز الضٌافة الالزمة لهن  •

.تجهٌز ضٌافة مجالس الكلٌة •

.استقبال الضٌوف والتنسٌق معهم حول الفعالٌات المراد تفعٌلها داخل فً الكلٌة •

.المختلفة اإلعالم نشر مناشط الكلٌة وفعالٌتها المختلفة فً وسائل السعً إلً •
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:اإلعالميةمهام اللجنة 

.لنشاطات الكلٌة  وتزوٌد صحٌفة الجامعة  بنسخة منها   اإلعالمٌة  المواد  تحرٌر -

.ألنشطة الكلٌة وانجازاتها( فٌدٌو + صور ) التوثٌق  -

بقسمها مهمتها إعالمٌة خاصة بحٌث ٌكون فً كل قسم منسقة اإلعالمٌة التعاون بٌن أقسام الكلٌة واللجنة  -

.إنشاء أرشٌف إعالمً للكلٌة واإلشراف علٌه  -   مقترح . القسم إخبار نشر 

.والفعالٌات على موقع الكلٌة اإلخبار المشاركة فً نشر  -

.مطبوعات خاصة بالكلٌة تبٌن رسالتها واهم انجازاتها سنوٌاإعداد  -

المساهمة فً جمٌع المناسبات المتاحة إلبراز دور الكلٌة داخل الجامعة عن طرٌق الصحف ووسائل  -

   .المرئٌة و المكتوبةاإلعالم 
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 :إجراءات عمل اللجنة اإلعالمية 

:آلية التنفيذ

.جمع أخبار الفعالٌات واألنشطة المقامة داخل وخارج •

.اعتماد األخبار من سعادة عمٌدة الكلٌة بالموافقة على النشر•

(.إدارة العالقات العامة واإلعالم بالجامعة)نشر اإلخبار من خالل صحٌفة الجامعة  •
 

:تاريخ االنتهاء وتحقيق الهدف

.العمل مستمر بصفة مستمرة ودورٌة هدف طوال العام الدراسً 

:طريقة متابعة الهدف :                  مسؤولية تنفيذ الهدف

                  .التأكد من صحة وصدق األخبار والمعلومات المنشورة-.                     المنسقة اإلعالمٌة •

                   .اإلشراف على تحدٌث المعلومات دورٌاً -.                       اللجنة اإلعالمٌة•
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:المقترحات 

  .إقناع مؤسسات القطاع الخاص بتقدٌم الجوائز و الهداٌا التذكارٌة لدعم الفعالٌات والمناشط  بالكلٌة -

التعاون بٌن أقسام الكلٌة االدارٌة والتعلٌمٌة والعالقات  بحٌث ٌكون فً كل قسم منسقة إعالمٌة خاصة  -

.  بقسمها مهمتها نشر إخبار القسم 

. لوحات إعالنٌة خاصة بمكتب العالقات -

إعداد الكتٌبات و المطبوعات و الموضوعات الصحفٌة الخاصة التً تتناول الكلٌة و سٌاستها و  -

.  أنشطتها متى طلب منها ذلك

. توفٌر المٌزانٌة الالزمة لدعم أنشطة وأهداف الوحدة -
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االنجازات :

.السرعة فً التغطٌة اإلعالمٌة للمناسبات والفعالٌات التً أقٌمت فً داخل وخارج الكلٌة  -

.انجاز فٌدٌو تعرٌفً عن الكلٌة -

. انجاز كتٌبات تعرٌفٌة بالكلٌة وأنجزتها -

.التحضٌر للتغطٌة اإلعالمٌة للمؤتمر التحضٌري للمؤتمر العالمً  السابع بالكلٌة  -

تفعٌل الٌوم العالم لمكافحة الفساد وتأسٌس نادي نزاهة تحت أشراف عمٌدة الكلٌة وبالتعاون مع الهٌئة  -

دلشاركة يف توزوع الـشرات الًوعووة خالل  فرتة االخًياراتا -. الوطنٌة لمكافحة الفساد

العالقات العامة اإلعالم فً حملة التوعٌة بسرطان الثدي بالتعاون مع العالقات العامة وحدة مشاركة  -

.واإلعالم القسم النسوي بالجامعة
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:مهام لجنة المناسبات واالحتفاالت  

.الحفالت والمناسبات الخاصة بالكلٌةإعداد •

.الرحالت الترفٌهٌةإعداد •

.المشاركة فً تنظٌم الندوات واللقاءات األدبٌة  واالجتماعٌة•

.الخارجٌةالمشاركة فً فعالٌات الكلٌة الداخلٌة و •
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حػل معاودة وادًؼيال  -1

مـسوبات الؽؾقة

تؼووة أواصر العالقات بني مـسوبات  -

. الؽؾقة

.تفقىًفم لعام جامعي جدود   -  

توزوع اهلداوا -

نػذ.واحلؾووات

إقامة نشاط بعـوان دعوة -2

لؾـظافة

تشٍقع الطاليات عؾى االهًؿام بـظافة -

.الؽؾقة

الًـسقق مع صدوؼات -

وحدة العالقات العامة 

واإلعالم من طاليات 

الؽؾقة وعؿل مطيوعات 

.تدعو إىل الـظافة

وطيق طول 

السـة

بداوة الػصل 

الٌاني

املشروع

خطة وحدة العالقات العامة واإلعالم 

هـ1437-36للفصل الدراسي األول  العام الجامعي
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إقامة حماضرة طيقة عن نؼص -3

فقًامني د

تٌؼقف مـسوبات الؽؾقة عن أهؿقة -

.فقًامني د

الًـسقق مع طيقية من -

.ادلسًشػى

تأجل لؾػصل  

الٌاني

معاودة مـسوبات الؽؾقة مبـادية -4

عقد األضَى و الًفـىة بالقوم 

85الوطين 

تؼووة أواصر العالقات بني مـسوبات -

.الؽؾقة

.تعزوز االنًؿاء لؾوطن-

توزوع احلؾووات عؾى -

.ادلوظػات يف مؽاتيفن

عؿل حػل خاص بفذه -

.ادلـادية

نػذ

الًـسقق مع مـظؿني -الرتفقه عن الطاليات - بازار إقامة-5

اليازارات
نػذ

 ادلشروع

خطة وحدة العالقات العامة واإلعالم 

هـ1437-36للفصل الدراسي األول  العام الجامعي
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األنشطة الػرعقةاهلدف        ادلشروع    

وضع طيق من الًػاح  األخضر -6

يف مؽان بارز لؾؿوظػات

مت توزوع الـشرات -الًوعقة بالًغذوة الصَقة-

والًػاح األخضر عؾى 

.مجقع مؽاتب الؽؾقة 

نػذ

ضرورة الؽشف عن درطان الٌدي -محؾة توعقة بسرطان الٌدي -7

.لؾَؿاوة مـه

الًوعقة بسرطان الٌدي و حماولة رفع -

.الوعي واحلد من درطان الٌدي

إقامة معرض مصغر عن -

.احلؿؾة
نػذ

خطة وحدة العالقات العامة واإلعالم 

هـ1437-36للفصل الدراسي األول  العام الجامعي
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األنشطة الػرعقةاهلدف       ادلشروع   

الرتفقة عن ادلوظػات والًعارف  -ووم ترفقفي دلـسوبات الؽؾقة-8

.عؾى عائؾًفن 

مت الًٍؿع خارج الؽؾقة -

بشا لقفات ماربقال 

بالصَـة 

نػذ

الًفقىة لالخًيارات لؾػصل الدرادي -ووم مػًوح جلؿقع مـسوبات -9

األول 

عؿل ووم لؾشواء باإلضافة -

لؾًعرف عؾى األكالت 

العربقة لؾؿـسوبات  الؽؾقة 

من ادلًعاقدات

نػذ

خطة وحدة العالقات العامة واإلعالم 

ـه1437-36للفصل الدراسي األول  العام الجامعي
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الػرعقةاألنشطة اهلدف     ادلشروع     م

ادلشاركة يف توزوع الـشرات -10

الًوعووة خالل  فرتة 

االخًيارات

نشر الًوعقة بني الطاليات -

بالـزاهة يف مجقع األمور 

مـشورات توعووة تؼدم -

لؾطاليات خالل  ادلشاركة 

مع األركان اخلاصة 

لؾطاليات 

نػذ

 دليالعالقوم ايف ادلشاركة -11

د الػسادلؽافَة 

لتوعية بالنزهة ومكافحة انشر -

     د الػسا

مـشورات توعووة تؼدم -

لؾطاليات خالل  ادلشاركة 

مع األركان اخلاصة 

لؾطاليات 

نفذ

خطة وحدة العالقات العامة واإلعالم 

هـ1437-36للفصل الدراسي األول  العام الجامعي
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حصر أخبار الكلية خالل الفصل الدراسي األول

(خبر 45)هـ 1437-1436للعام الجامعي  

.توجٌهات هامة للطالبات أثناء فترة الحذف واإلضافة    •

.جدول أعمال برنامج تهٌئة طالبات التربٌة المٌدانٌة بكلٌة التربٌة بالدلم    •

.حفل معاٌدة واستقبال منسوبات كلٌة التربٌة بالدلم    •

.تهٌئة طالبات التربٌة المٌدانٌة بقسم االقتصاد المنزلً بتربٌة الدلم    •

.حفل استقبال الطالبات المستجدات بكلٌة التربٌة بالدلم    •

.حملة إحٌاء السنن بتربٌة الدلم    •

.بتربٌة الدلم( سالسل ماجروهٌل )ورشة عمل بعنوان     •

.بكلٌة التربٌة الدلم 85معاٌدة عٌد األضحى والتهنئة بالٌوم الوطنً     •
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حصر أخبار الكلية خالل الفصل الدراسي األول 

ـه1437-1436للعام الجامعي 

.الٌوم العالمً للصحة النفسٌة بكلٌة التربٌة بالدلم •

.بتربٌة الدلم" أفكار صغٌرة لحٌاة سعٌدة " محاضرة •

.دورة تدرٌبٌة لقسم اللغة االنجلٌزٌة فً كلٌة التربٌة بالدلم•

.بكلٌة التربٌة بالدلم(التفاح األخضر )ٌوم تثقٌفً غذائً •

.بكلٌة التربٌة بالدلم( نتائج انتخابات المجلس االستشاري الطالبً)•

.بكلٌة التربٌة بالدلم( ال تحقرن من المعروف شٌئا )•

.كلٌة التربٌة بالدلم" أنشطة مصلى"حفل افتتاح •

.بكلٌة التربٌة بالدلم( اختٌار شرٌك الحٌاة )•
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حصر أخبار الكلية خالل الفصل الدراسي األول

ـه1437-1436للعام الجامعي  

.بكلٌة التربٌة بالدلم( جنودنا البواسل على الحد الجنوبً)•

.فً محاضرة بتربٌة الدلم( اإلرشاد األكادٌمً )•

.بكلية التربية بالدلم( TOFL )وكيفية التحضير لالختبارات)األسباب و الحلول:صعوبات تعلم اللغة اإلنجليزية )•

بكلٌة التربٌة بالدلم( العودة إلى الحجاب)محاضرة •

.استخدام المكتبة الرقمٌة وقواعد البٌانات بكلٌة التربٌة بالدلمدورة •

هـ1437-1436ٌتبع حصر أخبار الكلٌة خالل الفصل الدراسً األول للعام الجامعً  

.بكلٌة التربٌة بالدلم" اإلشعاعات وأثارها"•

.بكلٌة التربٌة بالدلم" االبتسامة  "•
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حصر أخبار الكلية خالل الفصل الدراسي األول

ـه1437-1436للعام الجامعي  

.بكلٌة التربٌة بالدلم" معا ضد اإلرهاب "•

.بكلٌة التربٌة بالدلم(CHEMISTRY)برنامج روائع الكٌمـٌاء•

.ٌوم للغة العربٌة بكلٌة التربٌة بالدلم•

.بكلٌة التربٌة بالدلم" تصنٌع الغذاء " ورشة •

.فً الثانوٌة الخامسة بالدلم" أنا كٌمٌائً " تنظٌم برنامج •

.بكلٌة التربٌة بالدلم" فن التعامل فً بٌئة العمل" ورشة عمل•

.بكلٌة التربٌة بالدلم" معاً ضد اإلرهاب " برنامج '•

. التعرٌف باختبار كفاٌات المعلمات بكلٌة التربٌة بالدلم•
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.جولة لعمٌدة كلٌة التربٌة بالدلم على قاعات االختبارات النهائٌة•

.ختام أنشطة نادي التقنٌة بكلٌة التربٌة بالدلم•

بكلٌة "Guidelines on how to improve your fluency in English"بعنوان  محاضرة•

.التربٌة بالدلم

.ٌوم ترفٌهً فً كلٌة التربٌة بالدلم •

.بكلٌة التربٌة بالدلم "_ Professional Ethics_أخالقٌات المهنة" محاضرة بعنوان •

.ملتقى المرأة األول فً كلٌة التربٌة بالدلم•

.بكلٌة التربٌة بالدلم" مهارات الكشف عن حاالت إٌذاء األطفال  "•

حصر أخبار الكلية خالل الفصل الدراسي األول

ـه1437-1436للعام الجامعي  
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حصر أخبار الكلية خالل الفصل الدراسي األول

ـه1437-1436للعام الجامعي  

.معرض اإلعجاز العلمً فً القرآن الكرٌم بكلٌة التربٌة بالدلم•

.الحفل الختامً للتربٌة المٌدانٌة بكلٌة التربٌة بالدلم•

.بكلٌة التربٌة بالدلم" اختبارات بدون قلق " ورشة عمل بعنوان •

.بكلٌة التربٌة بالدلم (Spss19)دورة تدرٌبٌة على النظام اإلحصائً•

.بكلٌة التربٌة بالدلم" مهارات إعداد السٌرة الذاتٌة وإجراء المقابالت"دورة •

.أركان تطوعٌة للطالبات أثناء فترة االختبارات النهائٌة بكلٌة التربٌة بالدلم'•

.الوحدة اإلشرافٌة فً زٌارة لكلٌة التربٌة بالدلم•
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المكانالفئة المستهدفةالجهة المنفذةالوقتالفعالٌةالتارٌخالٌوم

الخمٌس

واستقبال  معٌدةحفل هـ5/11/1436

لكلٌة ات امنسوب

مة العالقات العاوحدة 10-12

واإلعالم

 ساحةمنسوبات لكلٌة

الكلٌة

االثنٌن

9-12 

11/1436

تهٌئة طالبات التربٌة 

الطالباتوحدة التربٌة المٌدانٌةأٌام 4لمدة المٌدانٌة

المبنً 

األساسً 

واإلضافً

األحد 

8- 12

 أسبوع تدرٌبً لطالبات11/1346

التربٌة المٌدانٌة

وحدة التربٌة المٌدانٌةأسبوع

الطالبات

المبنً 

األساسً 

واإلضافً

األربعاء

18/11/1436

استقبال الطالبات  حفل

المستجدات 

10-12

قاعة الطالباتوحدة العمل الطالبً

الخنساء

تغطية فعاليات الكلية الداخلية



26

المكانالفئة المستهدفةالجهة المنفذةالوقتالفعالٌةالتارٌخالٌوم

األحد

29/11/1436

حملة أحٌاء السنن

لمدة ثالثة 

نادي القٌم أٌام

الجمٌع

قاعة 

الخنساء

الخمٌس

معاٌدة عٌد األضحى 25/12/1436

85والبوم الوطنً 

+وحدة العالقات العامة 10-12

المبنً الجمٌعندي السعران.أ

اإلضافً

األحد

28/12/1346

ٌوم الصحة العالمً

11-12

المبنً الجمٌععلم النفسقسم 

األساسً 

االثنٌن

دورة تدرٌبٌة بقسم اللغة 29/12/1436

االنجلٌزٌة 

لمدة ثالثة 

قاعة الجمٌعقسم اللغة االنجلٌزٌةأٌام

الخنساء

تغطية فعاليات الكلية الداخلية
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  الثالثاء

30/12/1436

ٌوم تثقٌفً غذائً التفاح 

األخضر

وحدة العالقات العامة 9-11

واإلعالم

منسوبات 

الكلٌة

المبنً 

األساسً

1/1/1437األربعاء 

نتائج انتخابات المجلس 

الطالباتالمجالس الطالبٌة12-10االستشاري الطالبً 

المبنً 

األساسً 

واإلضافً

حفل افتتاح أنشطة مصلً 6/1/1347االثنٌن 

الكلٌة 

المصلًالجمٌعالمصل11-12ً

5/1/1437األحد 

حملة التوعٌة بسرطان 

الثدي

10

-12

العالقات العامة وحدة 

الجمٌعواإلعالم

ساحة 

الكلٌة

تغطية فعاليات الكلية الداخلية
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  األربعاء

8/1/1437

جنودنا البواسل بالحد 

الجنوبً

منسوبات قسم الدراسات اإلسالمٌة8-9

الكلٌة

قاعة 

الخنساء

15/1/1437األربعاء 

 صعوبات تعلم اللغة

االنجلٌزٌة األسباب 

والحلول

الجمٌعقسم اللغة االنجلٌزٌة10-12

قاعة 

الخنساء

دورة استخدام المكتبة الرقمٌة 20/1/1347االثنٌن 

وقواعد البٌانات 

قاعة الجمٌعالمكتبة10-12

الخنساء

معا ضد اإلرهاب21/1/1437الثالثاء

10

الجمٌعقسم الرٌاضٌات12-

المبنً 

اإلضافً

تغطية فعاليات الكلية الداخلية
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أخالقٌات المهنة 26/2/1437األحد

10-12

المبنً الطالباتاللغة االنجلٌزٌةقسم 

االضافً 

بالصحنة

األربعاء

12-10ملتقى المرأة29/2/1437

وحدة العمل  +قسم علم النفس 

الطالبً

قاعة الجمٌع

الخنساء

األربعاء

12-11الٌوم العالمً للغة العربٌة6/2/1347

الجمٌعاللغة العربٌةقسم 

قاعة

الخنساء

ورشة عمل فن التعامل 18/2/1436االثنٌن

فً بٌئة العمل 

10

-12

قاعة لجمٌعالعلوم التربوٌةقسم 

الخنساء

تغطية فعاليات الكلية الداخلية
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االثنٌن

25/2/1437

كفاٌات  التعرٌف باختبار

المعلمات 

10-12

وحدة الخرٌجات

الخرٌجات 

ومن هن على 

وشك التخرج

المبنً 

األساسً

الثالثاء

جولة عمٌدة الكلٌة على 26/2/1437

قاعات االختبارات

10-12

-لجنة االختبارات

المبنً 

األساسً

األربعاء

7/3/1347

دورة مهارات إعداد السٌرة 

الذاتٌة

وحدة الخرٌجات10-12

المبنً الخرٌجات

األساسً

الثالثاء

الوحدة اإلشرافٌة فً 18/3/1437

زٌارة للكلٌة

7-12

-اإلشرافٌة بالجامعة الوحدة

المبنً 

 األساسً

واإلضافً

تغطية فعاليات الكلية الداخلية
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